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RITU KAROf

e- JĖGOS ARTĖJA ’fl
BRITAI SUNAIKINO 135 VOKIEČIU 

TANKUS, LAIMĖJO DU MUŠ1US
BROLIAI VADOVAUJA BRITAMS LIBIJOJE

Rėzegh mūšyje vokiečiai neteko 70 taiikiį 
daugelis nacių pAtėko britų nelaisvėn

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 21 
d. — Britų karo vadovybė ofi
cialiai šiandien, paskelbė,, kad 
britai laimėjo du mušius šu vo
kiečiais ir sunaikino 155 nach] 
tankus. .

Vakar vyko smarkios kovos 
prie Rezgeh miestelio, kur bri
tai sunaikino 70* vokiečių tan
kų, 33 Šarvuotu* automobilius 
ir paėmė kelis šimtus vokiečių 
nelaisvėn. Kiti nacių tankai bu
vo sunaikinti Bardijos srityje.

Britų dalys* įsiveržė giliai j 
priešo teritoriją ir kenkia su
sisiekimui.

Pusiau oficialiai skelbiama, 
kad pirpnos 'britų kariuomenės 
dalys jau pasiekė apsuptą To-, 
bruko garnizoną. Britai nenei
gia, kad jie yra, pasiryžę pa-: 
siekti Tobruką. ir išlaisvinti ap
suptą garnizoną. . <

Birel Gobi tvirtovėje britai 
sumušė gynusius italus ir su
naikino 45 įtalų tankus. Tvir
tovėje buvusieji MussOlini ka- 
nnivioi

čiai turi sutraukę dideles jė-
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Viena britų kolona iš Birel 
Gobi vyksta į Tobruko bazę, o 
antroji įsiveržė priešo teritori
jos gilumon ir deda pastangas 
visai atkirsti susisiekimą. Bri
tų laivynas smarkiai apšaudė 
Sollum ir Bardiją, kur vokie-

Britų aviacija smarkiai bom
bardavo Bardiją, Derpą, Benga- 
si, Tripolį ir kitus italų ir vo
kiečių laikomus uostus. Kiti 
britų aviacijos dalįpiai bombar
davo Napolį, Mesiną ir Brindi- 
zi, Italijos uostus.

šiuose karo žygiuose britų 
kariuomenė vartoja Amerikoj 
gamintus tankus ir orlaivius. 
Pirmos kovos rodo, kad tanką! 
yra labai patvarus-ir tinka ko
voms smėlynuose. :

BERLYNAS, Vokietiją, lapk. 
21 d. — Vokiečių karo- vado
vybė šiandien paskelbė, kad 
naujai pradėtoji britų ofensy- 
ya Lybi joj yra labai stipri ir 
negalima pranašauti apie josios 
pasekmes.

Pirmuosiusį britų puolimus 
vokiečiai atmušė. Dabartiniu 
metu kovojama keliose vieto
se.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
21 d> Admirolas ^JJjudley 
Pound, ■ Kalbėdamasx Bath mie
ste, pareiškė, jog britų karino-- 
menė jau visai prie Tobruko. 
Tokias žinias gavo britų štąbas 
prieš pačią admirolo Pound kal
ba. •

; , • * NAUJIENŲ-ACM E Telepjioio
Leit. Gen. Sir Alan Cunningham (dešinėj) ir jo brolis Admirolas Sir Andfew

I - • I • ‘ f .' ' . . i e. . .

Brownė Cunningham, kurie vadovauja britų ofensyvai Libijoje. Pirmasis yra 
saušųinos pajėgų viršininkas, antrasis L--laivyno.

LIETUVIAI PRAŠO AMERIKIEČIU 
i PAGALBOS IŠTREMTIESIEMS
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RUSAI ATMUŠĖ VOKIEČIUS VISUOSE 
CENTRO FRONTUOSE, SAKO MASKVA
Vokiečiai prasiveržė ties Kalininu, bet 
ir čia nacių jėgoms pastotas kelias

c

PAŠOVĖ VIENUOLIKA STREIKUOJANČIU 
ANGLIAKASIU, STREIKAS PLEČIASI 
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Kasyklose ejarbą mete 214;000 Angliakasių, 
kurie-palaiko CIO lyderio reikalavimus

. - . x ".‘V/. >5yi .... •1u’ .

P1TTSBURGH, Pa, lapkr. 21 
d. — šiandien tapo pašauti 11 
angliakasių, kurie pikietavo prie 
?ennsylvania kasyklų.

Šūviai buvo paleisti iš krū
mų, kur laukė pasislėpę žmo
nės. Atrodo, kad sužeidimai ne
rtis mirtini.

Dabartiniu metu streikuoja 
214,000 angliakasiai. Daugumą 
metė darbą iš solidarumo, nes 
streiką ^paskelbė tiktai • 53,000. 
Streikuojantieji yra pasiryžę 
palaikyti Lewis reikalavimus.

ti Roosevelto užsienio politikų,* 
ginti demokratiją ir nekenkti 
darbininkams. j r "
/■ .

— Rytų frorite tapo užmuš
tas nacių lakūnas Franz von 
Wera, kuris pabėgo iš Kanados 
belaisvių stovyklos' ir iš Jung
tinių Valstybių. . ųt.

; Hitleris reikalavo 
išmesti Weygandą

Derybos su japonais 
tęsiamos

WASHINGTON, D. C., lapk 
21 d. -—'Prezidentas Ręosęvel 
.tas šįahdįėn pareiškė laikrašti 
riihkąyiš, ką<l pasikalbėjimai si 
japonais tęsiami. j

Rooseveltas neparodė jokii 
optimistiškumo žymių šiame 
reikale ir pridėjo, jog visas rei 
kalas dar tebėra aiškinimo sta 
dijoj.
. Japonų pasiuntinys Kurusu 
gavo specialias Instrukcijas iš 
savo valdžios ir vakar ištisą 
yalanda kalbėjosi su sekreto- 
rium Hull.

Valdžia seka padėtį 
Prancūzijoj

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
21 d. — Maskvos radijas skel
bia, kad vokiečių pradėti puo
limai įvairiuose centro frontuo
se tapo atpoušti.

Labai žiaurios kovos ėjo šiau
rinėje fronto dalyje, kur vo
kiečiai bandė prasiveržti ties 
K., bet ir čia jie buvo sulaiky
ti. ..

Možaisko srityje priešas su
traukė daug tankų, kuriuos se
kė kariuomene, bet jam1 pada
ryti nepaprastai dideli nuosto
liai.

dien kelis kartus pakartojo 
nią, jog Molotovo sūnūs pate
ko vokiečių nelaisvėn rytų fron
te.

Molotovo sūnūs vadinasi R. 
Skriabin, nes jis pasirinko pir
mosios Molotovo žmonos var-

ži- Kongresas rengiasi 
suvaržyti streikus

Molotovo sūnūs buvo agri
kultūros studentas, turi 22 me
tus ir du metus ištarnavo so
vietų armijoj. Armijos gyveni
mas jam, nelabai patinka.

Naciai pralaužė Ka
linino apsaugas

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
21 d. — Maskvos pranešimai 
tvirtina, kad naciams pavyko 
pralaužti Kalinino apsaugas. Ru 
sai tvirtina, kad jie pastojo ke
lią vokiečiams. j

Londone girdėtas voki^yį 
pranešimas per radijo sako, kad 
vokiečiai ties Kalininu prasi
veržė per Volgą.

Dabartiniif metu vokiečių ka
riuomenė jau randasi 50 my
lių į rytus nuo Kalinino. Smar
kios kovos eina Volokolamsko 
ir Rostovo srityje.

Italai atmušė britus 
sako Roma

ROMA, Italija, lapkr. 21 d. 
— Vokiečių ir italų karo jė
gos atmušė besiveržiančius brL 
tus į Lybiją, skelbia oficialus 
italų pranešimas.

Britai norėjo prasilaužti per 
italų linijas vakar, bėt po pir
mų mūšių buvo priversti nu
traukti puolimą.

Britų kareiviai buvo labai nu
stebę tokiu dideliu italų atspa
rumu. Laikraštininkas Ansaldo 
tvirtina, kad vokiečiai neleis 
italams pralaimėti kartą.

, WASHINGTON, D. C., lapk. 
21 d. — Karo sekretoriaus pa
dėjėjas Patterson šiandien pa
barė kongresui pravesti įstaty
mus, kurie suvaržys streikus 
apsaugos pramonės darbuose.. • * • ♦ •

Connolly tvirtina, kad dide 
lė Amerikos darbininkų daugu
ma nepritaria streikams- apsau
gos darbuose.

Jis sako, kad šis streikas yra 
grynai John Lewis užsispyrimo 
padaras. Kongreso komitetas 
klausinėja kitus valdininkus dėl. 
naujo įstatymo.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 21 d.
sniai patyrė, kad Hitleris pa
reikalavo pašalinti gen. Wey- 
gandą, leisti prancūzų karo 
laivams lydėti “ašies” karei
vius, leisti naudotis šiaurės 
Afrika Lybijos kovoms ir lei
sti naudotis vakarų Afrikos 
uostais. x

Nesutikus Petainiui tenkin
ti šiuos reikaląvimus, Hitle
ris grasino okupuotu visą 
Prancūziją.

Pirmą .reikalavimą Betai
nas patenkino, Weygandą at
statė. ' 

•' \ ■ ■ *1'; ' ' '

Valdžios sluok-

Sekretorius 
su ambasa 
informuoja

iš vežti jąu

WASHINGTON, D. C., lapk. 
21 d,— Užsienio departamen
tas akyliai seka paskutines pa
kaitas Prancūzijoj. 
Hull dažnai tariasi 
dorium Leahy ir 
Roosėveltą.

Valdžia uždraudė
paruoštų maistų į Afrikos uo 
stus, yra pasiruošusi imtis ir 
kitų represijos priemonių.

Amerikos valdžia buvo susi • 
tarusi siųsti maistų gen. Wey 
gandui, dabar ši sutartis jai 
neveikia.

— Hitleris asmeniškai daly 
vavo lakūno' Udet laidotuvėse.

Molotovo sūnūs na 
nacių nelaisvėj

— Britai iškėlė didėlius ka
riuomenės dalinius Sierra Leone 
uostuose, kurie randasi į pietus 
nuo Dakaro.

— Britų parlamento nariai 
reikalauja uždrausti Dr. Frąnk 
Puchman, amerikiečio vadovau
jamas “tikybines” organizaci- 

I __

Murray išrinktas / 
CIO prezidentu 

‘ * • • 'v •

DETROIT, Mięh., lapkr. 21 
d. — Didele balsų dauguma 
šiandien Phillip Murray vėl ta- 
po išrinktas CIO prezidentu.

Konvencijos metu ėjo smar
kios koyos tarp Murray ir John 
Lewis šalininkų. Paskutiniu mo
mentu Lewis šalininkai aprimo 
ir balsavo ■ u> Murray.

Šia proga Murray pasakė 
kalbą, kuripje pasižadėjo rem-

.SU. '
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ORAS 
.šaltąs, vėjuotas,\ snigs. 
Saulė teka — 6:47; JSaulę teka

.(■

leidžiasi

Nori, kad Amerikoj įgyveną giminiečiai 
padėtų surasti ištremtųjų buveines

DR. PRANAS ANCEVIČIUS .
RADIOGRAMA. BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 21 d. — 

Elena Barkausk prašo pranešti Onai Aleksandravičienei, 4505 
S. Paulina Street, Chicago, III., kad Pranas Barkauskas išvež
tas į Komy, USSB, Uchta, Počtovy jaščyk ir prašo gelbėti jį.

Garbaliauskai prašo Prunskį sužinoti adresus išvežtųjų Al
bino Buterlevičiaus, Lucijos Buterlevičienės, Jono Korlos, Stefos 
Korlienės ir juos gelbėti. * ■

Advokatas Toliušis prašo Petrą Vileišį, 4432 California St., 
Chicago, III. sužinoti adresus išvežtųjų Vinco Stirbio, Marijos 
Stirbienėš su vaikais Arkadijum, Vanda, Zigmu; Vinco Druk- 
tenio, Valerijos Druktenienės, Vincės Racevičienės, Boleslovo 
Gedvilos, Zigmo Gedvilos, Kazio Gedvilos, Elenos Gedvilienės ir 
•’uos gelbėti. ..........  ..... ................................. • ' .

To paties Vileišio prašo gydytojas Tercijonas sužinoti ad
resus išvežtųjų Emilės Putvinskienės, Vytauto Putvinskio, Ele
nos Putvinskienės su vaįkais Algiu, Giedre, Vyteniu, Tautvilu; 
Stasio) Putvinskio, Darijos Putvinskienės su vaikais Aleksan
dra, Julija, Rymantu ir juos gelbėti.

Dr. Kazys Grinius susirūpinęs saviškiais
Buvęs prezidentas Kazys Grinius prašo brolį Grinių, Rich- 

,mond Street, 3210, Philadelphia, sužinoti adresus išvežtosios 
Eugenijos Barniškienės su vaikais Gintautu ir Rimvydu.

Bortkevičienė prašo “Naujienas” ir “Draugą” sužinoti ad
resus išvežtųjų iš Šiaulių kalėjimo Jono Griniaus, Barboros Grį- 
niuvienės su vaikais 4ura ir Manigirdu;' Išvežtos iš Kėdainių 
Qnos Rickienės; išvežto iš Kshlti(Ulakūno Vlado Morkaus, pulki
ninko. RukevičiauSį Kazio Adomųlio, Pn,os Adoipulienės, Keistu- 
čio • Adomtrl'įoJf'Eiigenijos Syrusiėhči, Aleksandro Peniutos, Au
gustės Pemutienčs, Violetos Peniutaitės, Algimanto Peniutos 
ir juos gelbėti.

Deksnys braso šimutį ir Rajecką, Washingtono atstovy
bėje, sužinoti adresus išvežtųjų Benedikto Grėbliuno, Alfono 
Grėbliuno, Elenos Grėbliunienės su dviem dukrelėm, Valentino 
Bružo, Jadvygos Bružienės ir juos gelbėti.

Gražuliai prašo pranešti Jasinskui, konsulato Chicaįfoj, III., 
kad išvykti veik neįmanoma, tenka laukt susitvarkant namieje. 
Dėl uošvio prašo nesirūpinti ir patenkinti, kad apsisprendėt 
ūkyje. Labai prašo stengtis dėl išvežtųjų.

Be minėtų pavardžių dar išvežta Vailokaičio sesuo Petro
nėlė Račiūnienė, Andrius Račiūnas, Juozas Račiūnas su žmona 
ir berniuku. Mėginkite per Joną Mažoną, kurio adresą žino Vai
niūnas, Vaivada, informuokite. . N.

Dr. Maceina jau išvyko Lietuvon profesoriauti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
t ,. . .

—. Britai skelbia, kad jiems pavyko apsupti dideli vokiečiu 
kariuomenes daliniai, kurie nepajėgia prasiveržti. Naciai nete 
ko 50% savo tanlių, britai 35% pirmose kovose.

— Rusai pripažįsta, kad naciai prasiveržė prie Volokolam- 
sko ir Tūlos. Prie Tūlos rusams pavyko sulaikyti nacius, o ki-

i . /._■ i f
tose vietose nesulaiko. ’

— Rooseveltas nesiėmė griežtų priemonių prieš streikuo
jančius, nes šiandien laukia angliakasių politinio komiteto at
sakymo.,. ■ ' " '

. — Rusų, radijas pripažįsta, kad Maskvai gręsia didelis pa
vojus ir kviečia visus ginti sostinę., z

— Suomijos parlamentas atidavė teismui Šešis parlamente 
narius, kdriubs apkaltino simpatijomis bolševikams.

— Britai škęlbia, kad paskutinėmis savaitėmis nacių nar- 
laiviai skandina mažiau prekybos laivų ir mano, kad kova At- 
lantike jau laimėtą.

— Kiniečiai paėmė d’ų japonų karo laivus Kanton upėje.
— Vakar vakare metėsi kovon didelės britų ir nacių tankų 

mases į rytus nuo Tobruko.

bus < aptariąs Prancūzijos įstojimas į “ašį
Netolimoj ateityje Betainas pasimatys su Hitleriu, kur

Lybi jo j. naciai netu
ri aviacijos

* ' I----------------------

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 21 
d. — Britai patyrė, kad vokie 
čiai siunčia Lybijon 
Kretos ir.kitų vietų, 
čiai pasiliko beveik 
jos.

Naujai atskrendą
tuvai negali naudoti aerodro
mų, nes žemė^labai minkšta.

Britų lakūnai smarkiai born 
barduoja vienintelį artimą na
cių aerodromą Derną, kad jut 
nesinaudotų atskrendą lėktu
vai.

Vokiečiai bijo ame
rikiečių

aviacijų iš 
nes vokie- 
be aviaci-

britų lėk-

Rusai neteko 10 mi
lijonų vyrų

BERLYNAS, Vokietija, lapk.1 
21 d. — Vokiečių valdžios sluok
sniai šiandien paskelbė, kad riuc 
karo pradžios sovietai netekc 
10 milijonų kareivių.'

Vokiečiai turi 3,792,000 so
vietų kareivius savo nelaisvėje. 
Sužeistų ir užmuštų skaičius 
sudaro likusių dal.

Vokiečiai tvirtina, kad jiems 
pavyko paimti arba sunaikin
ti 15,877 sovietų lėktuvus, 27,- 
452 tankus ir pagrobti 72,129 
Šautuvus.

— Britų karo- laivai vakar 
paskandino du nacių torpedos 
laivus.

f BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
£1 d. — Darbo ministeris Ley 
šiandien pasakė kalbą į sporto 
salę suvežtiems okupuotų kra
štų darbininkams.

Ley tvirtino, kad kapitaliz
mas jau esą iš Europos išvy
tas kiton okeano pusėn.

Patarė darbininkams vienin
gai dirbti, nes antraip Ameri
kos “barbarai” sunaikins visus 
prieškapitalistinius darbininkų 
“užkariavimus”. Ley tvirtino, 
kad Maskva bus paimta.

— Argentinon atvykęs Bra- 
lizijos užsienio ministeris * pa
reiškė,’ kad Brazilija stos ka
rai), jeigu Jungtinės Valstybės 
stosiančios.

— Hadasah žydų organizaci
ja, kurios atstovai posėdžiauja 
Bostone, reikalauja britų leisti 
žydams sudaryti savo kariuo
menę.

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

. ' v'*.
NEW YORK, N. Y., lapkr.

21 d. — Vokiečių radijas šian-.jas, nes jos djrba haciams-
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KORESPONDENCIJOS
■SI"1... I M. ——I ......................   Į J I ■

Waukegan, III.
SLA 262 kuopos dvidešimt pen
kių metų sukakties minėjimas.

Lapkričio 23 d. Liuosybės 
svetainėje (Adams ir 8-.th.SL) 
įvyks SLA 262 kuopos dvid^ 
šimt penkių metų gyvavimo su
kakties paminėjimas. ; '

Programa prasidės 2 vai, po; 
pietų, o vakariene *— 5 vai. P©' 
vakarienės bus šokiai ir muzi*

JL A 14 JI 1 A w j —

kegano Lietuvių Moterų Choras

Marti-:

CHICAGO OPERA COMPANY 
20 N. VVacker Dr.-^tel. Rand. .9229
šeštadienį, Lapkr. * 2^—(Mat.)— 
LOHENGRIN— l^ampton, Shar- 
nova, Melchior Beattie, Bąllą- 
rini, Kozakevicn. Ved. Cooper. 
šeštad., Lapkr. 22—(vak.)—CA- 
VALLERIA RUSTICANA—Gia-, 
nnini, Btadford, Rayner, Morel-' 
Ii, Barron. Ved. Peroni.

PASKUI SEKA 
I PAGLIACCI—Turner,
nelli, Bonelli, Stack, Cavadore. > 
Ved. Canarutto.
Pirmad., Lapkr. 24—FALSTAFF 
(anglų kalba)—Thomas, Gianni-> 
ni, Sharnova, Haskins, Glaz, 
Beattie. Ved. Halasz. .
Trečiad , Lapkr. 26—MARTHAI
— (anglų kalba)—Jepson, Glade;.
Melton, Beattie. ,
Penktad., Lapkr. 28—LA BOHĖ-: 
HEME—Mason, Kirsten, Kieptr- 
ra, Czaplicki, Kozakevich, Laz- 
zari. Ved. Cooper.
— LITTLEFIELD BALETAS — 
Pirm., Treč., šešt. vakarais; šešt. -

popiet $1.75 iki $4.50 
Penktadienio vakarais — $1.25
iki $2.75 (Visos kainos kartu su 

taksais)
Tik nedaug $1.25 Krėslų Beliko

po p-ios ^Pranaitienės vadovys
te, Olga Bitumskaite, ..Povilas 
Dauderis ir Antanas Bitujnskis. 
Kalbą pasakys ‘advokatas K. P. 
Gugis, Susivienijimo iždininkas.

’ -*-■•- , Ęomitetas

New York, N. Y. !
Ti&» W  r, L i 

Lietuves Generalinio Konsulo J, 
. teBuddo (žodis New .Y.orko lat-j 

j ^' -'Nepriklausomybės
Dienos minėjimo:-proga, lapkr.
>18 d? n i. C ] t ‘ i

“Brangus Kolegos, brangus bro
liaiLatviai i. ..

Per dvidešimts metų Nepri
klausomybės minėjimas ' buvo 
mums' visiems šventės-ir džiaug
smo dienos.- Tokia* diena /pada
rydavome apyskaitą to, kas per 
metus padirbta, pasidžiaugdavo
me atliktais* darbais ir' vėl 
džiaugsmingai žengdavome pir
myn-. Dvidešimts metų savisto
vaus gyvėnimo galutinai įtiki
no visus, kad tik būdami savi
stovus galėjome pasiekti tų mil-i 
žiniškų rezultatų, kurie padary
ti* musų žmonių gerbūviui.

Šiandieninis minėjimas yra 
rimties ir susikaupimo diena. 
Jūsų brolišką^ .Valstybę, drau
gišką Estiją ir musų< Lietuvą 
ištiko baisi - nelaimė-. Skelbiam-] 
ti save didžiausių laisvių nešė-1 
ja, Sovietų Rusija,'.kaip tvanas! 
užplūdo mus ir supančiojo visas! 
tris tautas- Jų režimas pasižy i 

____________ -______________ .__ i

įnėjo negirdėtu žiaurumu. De
šimtys tūkstančių*, žmonių, Ise
nių ir mažųv vaikų, kokių :fai 
,nėpateisina'mai žiauraus % keršto! 
aukos, tapėi.išvežti' LSibiro'•tun
dras. Jie "žūva, gi' ’.m^s niekuo 
jiems padėti ^negalime-.

Prieš kelis ’ mėnesius, kitas 
stiprus kaimynas įkėlė savo ba
tą į musų šalis irhdędasi nieko; 
nežinąs apie savistovumą musų 
laisvės trokštančių ramių taų-( 
;tųi liepė 'klausyti jo Sakymų ir; 
Uždeda' ‘prievoles, bet: ataisako 
-pripažinti* teisę į bet< kokfoš lais-l 
vesi>.' . '/ė , k-oi Ja? 
v< Tad musų visų čia esančių! 
pareiga ne nusiminti, ne /nulei 
sti rankas, bet budėti ir dirb
ti, būti sargyboje Jr 'ruoitis’-tai 
dienai, kuomet*; vėl* teks :• reika 
lauti atstatyti musų /tautoms, 
joms išplėštą nepriklausomybę.

Bet ifad ia
vesnė ir . hašesnėy aneikim&■ / 
vieniui; ištieskiifi.e vieniši f kitam 
rankas, šnuoširdžiaiįdirbkime 
išvien ir s tvirtai1 / likėklftię& ikad • 
ateis vėl diena, kai1 musų 'Tėvy 
nės vėl nusikratys vergijoj pan
čių. >.*ųsi'k --ai.y* ■' • ■s

Lietuvos Ministras J.A.V.į 
Povilas * /žadeikis, • > -siunčia- Aper; 
mane susirinkusiems i-šAvo ;pa- 
sveikinimuS -ir linkėjimus urnas- 
iš visos • širdies šiandieninio rtU? 
nėjimo proga linkįU; rkad bro-. 
liška Latvija ikuot greičiausiai 
vėl taptų = laisva Ir? ę.-?- / ’m . .-*

Dięvs sveti Latviju un lai dzi- 
vo neatkariga' Latvijai’ ?? < ;

-^- j* "

Nepriklausomybės minėjimas 
įvyko lapkr. 18 d. New Yorke,* 
Steinway Hali, 113 W. 57th 
Street salėje.

i| Viešpatavo rimties atmosfera. 
Vakaro 'Vedėjas - Ričardas Her- 

P mansonas pasakė įžangos žodį, 
po kurio susirinkusieji sugie
dojo J.A.V. ir Lietuvos himnus. 
Kelias atatinkamas latvių dai-' 
rias - su > dideliu - pasisekimu pa-: 
dainavo ( latvių žymi.< dainininke 
•Elsa žebranska, ,. </ /'.'./L ■ ■ ;

jįp ' y

/ Rėfigęjų ivArdu 4Uiimiteto pir* 
mjbfi^tt?§harles Caro] • padėko-1 
;jv<ivi$ięmš’'.? jjasidarbaVusietas/ 
dainininkei, ir pasveikino -atvy
kusius kaimyninių valstybių at •. 
stovus. >- ■ •* ■ 1 ■■ * '■

Po to pasveikinimo žodžius 
tarė* Lietuvos Generalinis Kon
sulas’. J. -Budrys ir Estijos Gen/ 
Konsulas J. Kai v.

• Ilgesnį referatą perskaitė ai? 
vykęs iš Washingtono ponas 
Ludvig Ek, buvęs Latvijos Fi-. 
narisų Ministeris. Po jo 
buvo parodyta filmą iš 
jos. .n-/ i /•■■;

. , " ‘ ( • 3 ';*T> <• *i1’*!, .ii. 1 -'i ~! ĄJg j
(Varde yirširiitėtęs organizacijos J. P. Varkala, vice- 
f i -b pirmirtfiikhsI ir i- aštiiiinkas, fdaro prAlinsimus kiek- 

kaip 7:45 M; pefc radio stotį 
WHFC 1450 Kfcy \ .
’t /l-1 u.mI -/gXLBA xvii

S, Halsted St.'
S ( Jv?iF.i<Biidrik — kurio radio 
vaiarijda -Tnctsiję organinei j a da- 
ban-r/naudajUsi, >Turi; kraįntuves 
kaldrų,(rral<andų, radijų ir auk- 
Mbilj ; daiktų adresu 34091 South 
Halsted St. ir 3241 S. Halsted 
St. Jx>. name randasi raštinė 
šios organizacijos.
-"'^Micha:©! J.r Kiras — Gerai ži- 
ndjpa&fcdietuviš* biznierius. Jis 
(parduoda real estą te/ adresu 
X3251?S,/Halsted SU?
' JLP. Varkala Jūsų anoun- 
cerisl y^a pirmininkas komisi-

1 ||U | ^> > . .'4 " ' 111,1

Labas vakąrąs! *
/praeitos# kalbelęąš išaiški

nau, kad šeįhX<®» vdsųSGhicagos, 
Hetuviy,! iš iS' V^etiįpių t įplaukų^ 
$-!•,800,00 praleidžiU^M
j i .25 %i'WeRdoibis: arba užlaikys: 
mui namo; 0 < ; .

jos santykiavimo su Lietuva ir 
kitų tautų prekybos bdtais. Jis 
yra Valstijos Registruotas Au*». 
ditorius, ruošia metinius rapor
tus korporacijoms ir bendro
vėms ir -prirengia income laidus 
— raštinė 3241 S. Halsted St

Al. Kumskis — Pirmininkas 
Atletikos ir sporto komisijos. 
Jis -^ra vienas iš direktorių 
Chicagos parkų. Raštinė 6825 
S. Western Avė.

Teisėjas John T. Zuris — Yra 
garbės i pirmininkas šios orga
nizacijos, visiems gerai žino
mas Ghicagoš f miesto lietuvis 
teisėjas. Jo šešių metų tarnyba 
baigsis 4942 metais su labai 
puikiu rekordu, 
tis, kad vėl butų

Iki ateinančio 
varde Lithuanian
Commerce <of Illinois . (3241 So. 
Halsted St. Pliene CALumet 
7358) linkiu geros kloties/

* Anounceris ir sekretorius,
»J. P. Varkala

■ A TYPEWRITER 
Makes and Ideal X-mas Gift! 

$ i .R »’>'• 
l 'U wp

EasyCash 6r
Tęj*ms *____ _____

3 MONTHS RENTAL $5

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534
' . - --------------

t ■imi i i. ■■ i i ■■ i ■ r

PAVOJUS PRIEKY!
ŽIEMOS ŠALČIAI ARTftJA

f GERKITE • ; V* 
/ SUNSET VALLEY ORANGE

uiti

Keikia rupin- 
išrinktas. i\- 
ketvirtadienio

Chamber of

.35.maįstui, <o šį vakarą 
kalbėsime apie Išlaidas dėl pir- 
kiino drabužių ir$®kalbinių, ku- 
rie apsieina 20% šdihM4plau>r< 
kų arba $3000 į mėnesį,11$360. 
j metus. Visi lietuviai < Chicago 
įj e: išleidžia >Tni Ii jonuš •:Moterių
ant nupirkimo. dhabužiųd/apati-’ 
nių inyir^UtiniųiMygBai kaip ir 
*tąl t lesių / 'paklpdžiųi’ i rankšluos*'. 
čių (ir !kįti| Mniilių:, hovdąinių 
in, vilnbmų -prekių, b< >« • 1: - ’ •> ’ 
/ Viršminėtav/skaitlinė, sulig! 
vedamų rekordų; tūlų , šeimų, ■ 
galima išskirstyti sekamai :< ? u ? ' 
gi Dėk nupirkimo drabužiij dėl 
gražiausios lyties, tahyrd i mote-į 
rų ir miergfrių šeimąje/ išlei
džiama - $187;000 r į i m0us. iPViši 
Chicagos - pfaleidžia
vien ant moterį (drabužių $3,<- 
420,000.00, > - < .
//Nupirkimui vyriškų drabu
žių šeima išleidžte- $90.00 į me
tus. Visi Ghic^įos įiėtUviai > iš
leidžia ant vyriškų drabužių 
metams)$2,250,000.00. tu * .

, Išpuošimas^ '/ir popalaikymas. 
tvarkoje, ir švaroje namų, kaip 
tai: firankų, karpetų, staltiesių, 
rankšluosčių, • paklodžių - įF kitų 
vilnonių, hovelnipįų. ir šilkinių 
prekių -viena f1 $ęirUą; praleidžia 
$120.00 /pėr. metuos. t-Visi} Chica
gos lietuviai •išlęjd^te- 3 'milio- 
nus dolerių į mėtys :.ant y.iršmi-. 
nėtų .prekių. . .. .'" P ;

1 - Už darbą 4jątą§yiį6A>ir valy-J 
mo vteših^iČlį^felKi^ vyrų 
ir nu il.i'rii, ta ii)gi f i rankų i r 
karpetų, . iyrateidžiįA^l!&lį.O;tVte“ 
na šeima arba $330,000,00 visi 
Chicagos Kėtu.y i* V•'?* mijot, kad ąų 
moterų 
.negu vyiįj.įlJOifit^goje! kiek 
man žinoma inps . turim tik 
vieną lietuvišką: hioteriškų dra-

“~>STĘR WIM)0W SHADE C0.
HSrtŽf Ovžndrik ' ‘ Tel. Lufayette *4566 - r 

Langam Uždangalus Padarorn ant Užsakymo 
FIRANKOM |LA2pA8įųMES NUMIERUOJAM ĮR jU^KĄBINAM 
iAVĘHNOjVIS, .NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN, BLINpS 

(Arti wood st.) .
*^0? 47-ų- i?ASH AND ČARRY^ b d •-. <- - - —.;- - - - -

Health nrir

Ti

K0DEL<O®TI DEL KOJŲv-
VaisUnČšej pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
dęlio prakąįtavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto Acoją, BOROCYL .Skystis lengvoms žaizdoms, hu6 perštėjimo, 

nudegimo, sųsižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland A v. Br/nS. 7209

į

Stovi aukštai šimtų tiukstančių 
šeimų dietoje dėka savo turtingu
mo vitaminai? ir kitomis svei
katą teikiančiomis savybėmis. 
Tai yra sustiprinąs, neiššaukiąs 
tukimo maistas ir sveikatos gė
rimas, ypač rekomenduojamas 
vaikams. Sunset VąlĮey, Orangc 
Užlaiko visas brangias viso apel
sino savybes — sunką, randamą 
tar.p vidujinio balto pamušalo ir 
išorinės arba geltonos žievės Vi
taminą C ir priimną kvapsnį 
sunkos iš apelsino žievės. .Sun
set Valley Orange yra padary
tas švariausioje, sanitariausioje, 
perdėm nerūdijančiu plienu j- 
rengtoje dienos šviesos įmonėje. 
Tik parinktiniausios medžiagos 
vartojamos.

30c UŽ ’/2 GALIONIO., 
, Plūs 5c Depozitas.

BUKITE TOCRI IR REIKALAU
KITE SUNSET VALLEY!

^Pąfėnkinimas Garantuotas arba 
J tisų Pinigai Grąžinami Pilnai. 
Užsisakykite sav®-. kaiipynystės 
k rautu vėjfe . Mes ‘ta i pgi ‘ da rb'mė 
Grapc, Grapofruit ir Pineapplc 
pusgalionais, ta .pačia kaina ir 
aukšta kokybe, kaip Orange.

Parduoda daugiau nei 3,000 kai
myninių krautuvių. Jeigu jūsų 
krautuvė nelaiko musų Produk

tų, tai šaukite

SUNSET VALLEY 
; QRĄNGE CO.

BŪCkingham 7045
CHICAGO.222

Padarykite Trinerio

Vnl.:

jrr7"y-.TWLųn

BARGENĮ IŠPARDAVIMAS

Chica-

žodžių 
Latvi-!

Jei norite užsitikrinti nuo' ugnies namus*, baldus; autofnobiliu^/ftr 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio^ kadjis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių |iėma|onumų, ,, ... fč. .- iL’u
“Mes

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“N AW I Ei-OS E”

Atima Pilietybę 
Penkiems
i- < r-Lr-itl ---------

Federalis prokuroras
goj e' • Aibert Woll;»- įteikė" teis-: 
mui prašymą ^ atimti ’ pilietybę 
penkiems amerikiečiams*,:.' * kukio ■ 
yra išvykę į Vokietiją. gyven
ti. ’ '

SYKES SERVICE
: 36 SOUTH;S^ĄTE S 

S'orth American llldg
IHione: .Stirti- 4l(W-«b-7O 

l'enkt.

,SS
, MANUPACTUR.Na

417j?r83' ^ręher Ąvęnuė
‘ ■* Prie RichMond Gatves,

‘ £ \ ( 3T i’, ? i T< <v [ )f*
Leiskite mum išvalyti jūsų furnasą arba boilerį, visus suodžius ir 
lupenas! Tai švari, ekųnopriška priemonė—Valymo kaštai ppsimp- 
kės daug kartų kuro ąųtaupomis. •• . <

STOKERIAI Aliejiniai Pečiai 
—-v * Pilnds Apšildymo Sistemos - 

enam v»ĮaI' \ Dalys—-Pardavimai- -
'' Patarnavimai: «

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBAS RENGIA

TRECIA JUBILIEJINĮ KONCERTĄ
t • ’ • • 1 : /, .'iSekmadienj, Lapkričio 23 d., 1941 

hoLlyvvood svėtAineje ■' 1 ’ ’ * 
2^1;7,.Węst 43rd Street

Gražus Programas — Pradžia 5' vai. po pietų. 
KVIEČIA K0M1TCTAS IR VALDYBA

r- ' ■ ■ 7 .... i .ii • jftį,...,,, --------TT-------
■ j...........

l* ■ A*’
■ ’-yr— ■ ■ . Z. ,

NELAUKITE- '
Rytoj Gaji Būti Peryčlų!

I 

ą brpkerię. kad < jis pg- 
N e laimei ištikus, netu- 
Lj .-i,..-* ».x>-■ u x

esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & JlcKAY. Jnc.
W. Adams St. ' z kamb. 1548-54 

Telefonas CENTRAL 5208// ?'• V.
GENEĖAL7AT AGENTAI Šių Kompanijų: 

LMiRICAN INDEMNITY COMPANY a ..........
COLUMBIA KIRE INSURANCE COMPANY 

• IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUŠETTŠ FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE . ANDr MARINE’• INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY cdMRANY. v n.

2722

navikui
Šaukit

Controlled Heating Co.
6422 Sduth Ashland Avėnue

. r.\ piu^PEor j /

Fur KaiUąi ... .1........  - r
Moterims Ctdth Kautai $121.50/ 

Moteriuos I>resės ................... .
Vyrams ? ŽJĖtel^ių Siutai $15, 
Vyrams ’ Topkatifai   $12.&0, 
Vyrams Ovęrkautai  0$Į2.50, 
Uerriukams Siu ai ir Paltai $5, 
Vaikams Snięį? Siutai ir 
Dp.uble . Djity ‘ Drabužiai $6.75,
' Nbpraleiskitel šios progos.- Gabel’s 

siūlo šauniausias jnadąs,, geriausią ko
kybę sensacijai Žemomis kainomis.

, GABEVS
e 733 MAXWELL STREET — CHICAGO
6 ‘ / t i Atdara vak^ralį; fr Sekmadieniais. J l

.. Pigumu iki $?£į 
‘ " aukšč.

..... 42 
aukšč. 
aukse, 
aukšč. 
ąuksč.

aukse,

įjiužių dėl
^daugiau,

■ i m Ar* *" **■'■*' **■’ ■*Peoples Krautuve
v TĘSIA DiDt* l!

Išpardavima
' AUKŠTOS RŲŠIES

MATRACU
js ęr PF.* q ■»!! m j

Lovų, lovom springsų, kaldrų ir visokiu 
lovų. įrengimų. ' •

Kartį Vyrtą gį . 
Vitaminu B-l 
Savb Talkininku!L. . V

Dr. Madden atkreipė dėmėsi 
į. faktą, .kad smegenys gauna, 
daug kredito, kuris tikrai tu-i 
retų tekti pilvui. Ir .jo tiesos; 
butą. Palaikykite virškinimo si
stemą' tvarkoj’, ir sniegenų gy-> 
vumas bus užtikrintas. Esama 
tūkstančių žmonių,, kurie lai
mėjo pasisekimą gyvenime ge
ro virškfhimo dėka. . Trinerio 
Kartus Vynas greitai pagelbsti, 
kai apetitas .ir virškiųimas. yra 
prasti/ ypXč dabar, kuomet Vi
taminas B-l, labai svarbus ape
titui sukelti ir i .Virškinimui< ta
pė.. įdėtas; į jo medžiagas^ Rei
kalaukit iš vaistininko/, naujo, 
pagerinto-’ Trinerio Kartaus <Vy-• 
no (jsii^rVitaminiUf.Bsl: r;.»<Sk.

žiu dabar turime Jik vieną lie
tuvišką- krautuvę tairLietu- 
vių*.« Prekybos Buto 'nario, 
James ir Alėx Petrauskų ant 
Bridgeporto. ':/Yra kelios . lietu
viškos kriaučių šapus, bet jes 
ne: lietuvių . krautuvių r'drabu- 
ž-iusitgamuia,!// -v- i <■>. >i: :/ 

tlš iviršniiue/ų skaitlinių pa
tyrėte, kad dėl lietuvi:)1 pirklio 
vyriškų; ypač inntedškų (dra
bužių tyra dįdėlėVprogai df\\ 

>••<Mes vien lietuviai!'.Ghięagoje 
ant! vyriškų *■ ir moteriškų dra
bužių •,išlaidžiam $5A70»000.00 
į metus. :

Lietuviškos krautuvės, kurio
je parduodama 1masto lini
nės, bovelninėš iy; šilkinės pre
kės, arba taįę .v^dinąjRa /‘yard 
goods” — Lie
tuviai' Chicftgo^’/Į^pgrka už 
$3,000,006.00 šios rųšiėš’prekių 
per metus, šitos rųšies krautu
vė reikalauja’ didelid kapitalo ir 
greitos apyvartos^ > /ą t f > 
j 'Sulig’..J. J. f Hertniailavičiaus 
apskaitliavimo, Ghicagoje turi
me* 14° siuvėjų' drba-kriaučių, 
kurie ‘ daugiaųšia užsiima ■ ;tai-»
syniu, valymu ir prosinimu pa-i 
-siutų vyriškų, ir- moteriškų^dra-

Šiais amalninkais tūlos lietu- 
vių:• kolonijos ‘ pakankamai ap-* 
rūpintas. 'Labai pagirtiną kad 
lietuviai savo ainatninkus' vs- 
•niia,' ^jiems sumokėdami- $330?t 
000.00iį’metus.-i:/:!'.’

Mųsų nariai

Tarpe ' narių Lithuanian 
Ghamber of/-Comnierde of Illi
nois mes turime; i tą vienatinį, 
sandėlį / vyriškų drabužių Bi^d- 
geptjlęt Clothing Company, ku
rią -užlaiko James. ^Petrauskas 
ir j o ? Simus: ĄIex /adries u. 3310.:

PARAISTES 
Nešiotojai 

Sir ilatiĮtlu, Tuojau 1‘ąleiiK- 
vinlmo ir dainai pra»«*iia 
apie -pasilaito nu, i keletu 
tnėnoriŲ * ‘ . -
ApMHiigmik't CYVV-

Ir PAJAMAS. Syke* 
be <I'r’Ų PrietaiuaH "Atlaiko visuomet —— 
JEI JI sv I’AKAlšTR TO XEI*A1)KAI>O.

«' l’A.MATYKIT MUS TVOJAU.
■ *—‘^KąitvųiT, M LAIŠKĄ—:------

(SekmitiK po pfi sa.ba parėiikiinaH 
Puvo ’ tm'IaV,ims-TlUpiu "io W3.’ 1,3*41.1 
"Aš gavau SYKES SERVICE liOpoa 
3. 1U4I. o kai kompiuii.'os nydytojob 
Išolczatninavo i'iiKpim'io jis - inistK- 
lit dėl hcriiijoR irijimo tmp Preilai. 
A5 esu visai patenkintas rezultatais.

John F. Iienk»v»>ky, 
51-Ų Lawton, Detroit. *. • • . ! » ‘

..J . 1.4

KAINOS NUMAŽINTOS IKI 40%!!!
z. j: /> • md , . c’. t
Sis ankstos rųsies špringsims matracas arba Box Spring- 
sai vertės $29.95, dabar kiekvienas'po . g 75
$17.50>’vertės Springsiiiiai Matracai po ... ,$10.95
$10.60 vert, garailtuoti Goil Lovom Springsai po $6.95 
$29.50 Vertės pilni'Idvų įrengimai; graži lova,1' ’ •T'h

springsai ir’ 'matracas L....C./........C..
$3.50 vertės gražios ir šiltos pilnos mieros ' , ■
tl • ' kaldrbs po” ......................    $■] ^gg

bibžIAUSIAS PASIRINKIMAS
Sis išpardavimas baigiasi šią savaitę
b /i’jJAf ♦Jin.-iU | ’ '. . . .

Pasiklausykite Peoples radio programų kUs Antradienį 
7dą valandą vakaro iš stoties G ES.

KRAFT FRENCH 
DRESSING 

< 4 *

AMTRICA'S IARGEST, 
SHIING BfiAND



r. y* f4 iv u*, ***į^4^*' r ‘ 't ? • • ’ t*

f

Šeštadien,, lapkričio 22,1941
_ *_______ * ' * - * * *  ■ >   . -• v ■to

Algirdas

Ponas neprezidentas
s.T 

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)
IV

(Tęsinys)

O po jų ilgų ir tik viena tuš
tuma žymių prakalbų vėl sto
ja prie savo posto ponas nepre- 
zidentas. Jis tuoj suranda ir vi
sai auditorijai paskelbia, kad, 
girdi, visa kultūra ir valdžia 
kylanti iš apačios, Stebuklai, sa
kau, daugiau nieko! Per pėn- 
kioliką meti/ jis apačios visai 
nematė, nepažino, nežinojo. Jei 
ir jautė ją kiek, tai tik savo 
letenomis, po kuriom ją laikė, 
trempdamas jos teises, laisvę ir 
visokią pažangą. Per penkioliką 
metų jam viskas kilo iš viršaus: 
iš valdžios, iš biurokratų, iš šni
pų, iš koncentracijos stovyklų, 
iš kalėjimų, iš cenzūros, iš 
draugijų ir spaudos sugniuždy
mo, pasmaugipio, iš nekaltų 
žmonių kankinimo ir sušaudy
mo. Tik dabdr, staiga, pradėjo 
kilti išnpačios: iš minios, iš 
eilinių piliečių, kurių teises, lai
svę ir demokratinį kvėpaviiųą 
jis bandė smaugte nusmaugti, 
nutroškinti, kad laisvės ir de- 
mokratingumo nė krislelio lie

Žiūriu į šitą susismaukusį 
diktatoriuką, per penkioliką

metų sunkiai sirgusį vadizmo 
liga, ir klausiu savęs: nejaugi 
jis taip gretai pasveiko; o gal 
tik ragožium apsivertė, sekda
mas komunistus, kurie šitame 
mene yra mikliausi artistai, tie
siog “žvaigždės” arba staliniška 
“saulė”?

Klausau, gi suranda Jis ir, ke
lius, kurie veda į laisvą ir de- 
mokratingą Lietuvą. Tai antras, 
iš eilės, stebuklas! Tik pamany
kite. Per penkioliką metų jis 
tų kelių nesurado. Tiesa pasa
kius, kad visai ir neieškojo. Jis 
brido, klampojo fašizmo pur
vyne paskendusius šuntakius, 
visai nė dirstelėti nenorėdamas 
į šyarius, gražius demokratijos 
vieškelius. O dabar — dabar jis 
net atsipalaiduoja nuo praeities, 
— baisiai tamsios, suktos, krei
vos, žmonių prakaitu, ašaromis 
ir krauju sulaistytos praeities, 
kurios meisteriu jis pats buvo!

i

Tai labai juoda išpažintis. Vis 
dėlto butų geriau, negu nieko, 
jei tik ji butų nuoširdi. Bet ji 
nėra tokia, nes jis čia pat pasi
sako, jog stovėsiąs savo poste, 
vadinasi, ir toliau prezidentau
siąs! Jis neparodo nė tiek pilie-

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Neriarh vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEPORT KNITTING MILLS 
Pranas Selemanavičia, Savininkas

504 \Vest 33rd Street Victory 3486
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

Valgomo Kambario i 

Gražus Setas -i *1 
Stipriai .padąryta«. Kol dar yra 
galite gauti sena ‘kaina.

ARCHER AVĖ.
FURNITURE MFG

JOE KAZIKAITIS. Sav.
4140 ARCHER AVENUE 

LAFayette 3516
*■ ....................S" 1 ■

r

L
~ J

Turtas Virš$6,500,000.00

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.

Apart Apsaugok, Turime ©r cn 000 HH 
ATSARGOS FONDĄ ViršO33U|UUU.uU 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

LOAN ASSOOATlONof Oicag» 
JUSTIN MACKIEWICH, Fra. 
4192 Archer Avenue 

VIRginia Hli

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

Geros kokybės durys ir langai 
skaisčiu stiklu. Pagerina namo 
ir suteikia namui patogumo.

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

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS SfiLŠMĄNAS >

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas v

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI 

4*/ ■ •

I 
tinęs dorybės (apie jo džentel
meniškumą nė kalbos negali 
būti), kąd, prisipažintų, jog to 
posto — prezidentūros — jau 
nebėra, jog tą postą jis pats, 
su goveda smurtininkų, sunaiJ 
kino tada, kai jis teisėtą Lietu
vos prezidentą, dr. Girinių, jėga 
išstūmė iš prezidento vietos, 
pats jon įsibriaudamaš. Nuo ta
da tas garbingas postas buvo 
suniekintas, sudergtas ir dau
giau nebevertas įo kilnaus var
do — prezidento suolo, kuria
me sėdi viso krašto piliečių iš
rinktas prezidentas — išrinktas 
tiesiu, lygiu, laisvu ir slaptu 
balsavimu.

Dabar, desperacijos sugniuž
dytas, gyvenimo, iš kurio nagų 
juk išbėgti neišbėgsi, prie gė
dos stulpo prikaltas, švębelioja 
manydamas, kad mes, Ameri
kos lietuviai, imsime jo veid
mainingus ir žioplus postaeloji- 
iniis už -gryną pinigą. Tarsi mes 
nežinotume, kad jis visai nese
niai buvo visa savo siela ir šir- 
džia pasinėręs dvokiančiame fa
šizmo rauge. Ir tą biaurų rau
gą jis pats ir jo diržingieji pa
laižūnai bei šliužai visomis ke
turiomis taškė po visą Lietuvą, 
teršdami švarų veidą jos žmo
nių, miškų, ežerų, upių ir Jau
kų. Ir jis galėjo — su savo šni
pų ir policininkų sadistišku 
žiaurumu — priversti begink
lius, ramius Lietuvos žmones 
klausyti jo — klausyti ten, kur 
jis buvo diktatorius, tironas, 
bet ne šičia; kur jis yra visiškai 
niekis.

'Tiesa, jis dabar prausiasi, 
švarinusi valosi nuo fašisti
nio dumblo. Bet, vis dėlto, kas 
gali tikėti, jog jis išsipraus, iš- 
sitrinks nors tiek
būti pakenčiamas švarių žmo
nių tarpe? Sakau, tų žmoflių,

kad galėtų

NAUJIENOS, Chicago, III.
Z 1 ■ 1,TV !■ i?1 tujj

Sėe Car-Moody .
Kor Your Home . į
Insulation Problems

melędamas apie tas laisves, ku
rias »jis per visą penkioliką me
tų dusino, tarsi slogutis koks.

Pagaliau jis baigė. Dabar ma
ne tik smalsumas teišlaikė, pa
matyti, -kaip musų “poniu ės” 
šliaužios apie jos cencelenciją. 
Ir šliaužiojo, ir už didžiausią 
sau garbę laikė, kad gavo su 
ponia “'prezidentiene” pasisvei
kinti ir ją ilgai paplepinti. O U 
lakštavo visąi neseniai išmoktą 
meliodiją — melįodiją apie lai
svą ir demokratingą Lietuvą. 
Pirmiau ji niekad tos melodi
jos nė girdėti neperėjo. Bet da- 
bar...

Aš išėjau, . gailėdamasis iš- 
mestos, kaip į balą, penkinės. 
Juo labiau, kad karas dar tik 
prasidėjo, infliacija toli, tai 
penki doleriai, dar tebėra pen
ki doleriai. . ; ■ ;

Patraukiau į ežerą. čia ilgai 
sėdėjau. Vėdinau .plaučius ir 
drabužius. Juk tris valandas mi
gau fašistinėje atmosferoje. Ne
gražu eiti namo sušiteršusiam...

‘r r 'i?;—’
Mr. Stanley Litwinas of the1 
Carr-Moody Lumber Company, 
3039 S. Halsted St. H e can gi ve 
you expert advice not only on 
insulation būt on any other 
building problem that you may 
have. You can always be as- 
sured of friendly and honest 
Service at Carr-Moody Lumber 
Co.

(Sk.)

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

« KT A TT T T W! NT o « ..

* Stanley Litwinas
If your coal bilais too high, 

one of thc reasons may be that 
yb-Mr home heęds insulation 
against the chilj blasts of \vin- 
tęr. If you arė piannihg to in- 
sulate y our home o r 1 needj ad ■ 
vice on ąny other Yėpairs, seė

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nusipirko
Valgyklą

BR1GHTON PARK. — An
tai, neseniai gerai žinoma Ju- 
lia Adamkus nusipirko valgyk
lą, kurią prieš tai operavo 
sys ir Sofija Drangeliai, 
2407 W. 47th Street.

Biznierė Adačkus turi
metų patyrimo valgių gaminy- 
me. ’

Gero pasisekimo.
Kaimynas.

Sta- 
ties

ilgy

Žili Plaukai
Prašalink ŽILUS 

PLAUKUS ant vi
sados. Vartok

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

se Drug and Department 
Stores.

ROXY REMEDIES
' 6859 SO. WESTERN AVĖ., 

' Chicago, m.Kas

I !•>. 1

1760°IMlarjl ComPanY> founded
°! flne tobaccos since 

^vorge VVashington’s day.

(UstaTjanv -
.8 “ tabakas «

Viduržemi^' 
pridėta prie 
P* Golds 

sutveri i rA-ms ” Lataku • 
kaip sutartiną

visai į cigaret<rsk
paprastą, ...vay brangi

i Ir

tapo 
pridėta!

JI NAUJA! Ir 
vaistai puikūs!... 
Naujam smagu
mui kas tai nau
jo tapo pridėta ir 
prie Old Golds!

Anna-James Tavern
_ Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
3212 SO, HALSTED ST.

Savininkai James Janulevičia ir 
Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką- atsilankyti.

AUDITORIUM
RESTAURANTpose ir liežuvyje, suranda de

mokratija meilę ir pagarbą. Juk 
juodvarnį prausk ar neprausk, 
jis vistiek juodas, kaip fašis- 
M —■

Visa jo kalba, reikia tiesą sa
kyti, labai išdrikus, tiesiog kra- 
tiniška. Jo logika sukliurbusi, 
be jokios aiškios prasmės są- 
inazgos. Dažnai net juokas ima 
klausant, kad prezidentiška gal
va taip skystai plempia. Atro
do, jog vieną maišo galą rau
kia, o kitą ardo. Išsimeluoti 
jam nesiseka. Nuslėpti nuode- 
ipes, kad jos atrodytų nors per
pus mažesnės, dar labiau ne
vyksta. Ir kai Jis bando suvai
dinti .dramukę, kurioje mėgina
ma įrodyti, kad jo diktatūra 
nebuvo diktatūra, cenzūra ne
buvo cenzūra, politiniai kaliniai 
nebuvo kaliniai, fašizmas nebu
vo fašizmas, sušaudymas nebu
vo sušaudymas, bet* priešingai, 
visa šita Uranija ir nuožmybė 
/buvo tiktai “laisvės tvarkymas”, 
“krašto valdžios supastovinimaš 
(stabilizavimas)”, “žmonių su- 
drausminimas” ir “vieningu
mo” ieškojimas, tai jis pasiro
dei toks menkas aktorius* tokia 
šlykšti hipokrizijos šmėkla, ku
rią teatre tik tuščios sėdynės ir 
plikos sienos tepakenčia.

Tiesa, ragožium jis dabar ap
siverčia gana mikliai. Bet juk 
apsiverčia juo ir komunistai, ir 
tie daug mikliau. Komunistai, 
— nereikia jiems šito talento 
pavydėti, — kuliais apsivęttimo 
komediją tiesiog geniališkai vai
dina. Ir veltui. Dar džiaugiasi, 
kad tik kas į juos žiuri. O čia 
reikėjo penkis dolerids užmo
kėti! A

Neberimsta ir klausiu savęs: 
Kodėl žmogus už kiekvieną 
kvailą žygį turi taip * brangiai 
užmokėti? Juk jeigu bučiau nė
jęs į šitą frakuotų tuščiamalų 
pokylį, tai už tuos penkis dole
rius bučiau labai gerą knygą 
nusipirkęs. z

Jau norėjau kilti, nusispjauti 
ir išeiti, bet staiga dingtelėjo
galvoje mintis, kad žmogus ir 
numiršti besimokindamas, . kad 
už savo paklaidas visados labai 
brangiai užsimoki, tai aprimau 
ir pasilikau. A, •

O jis dar ilgai plerškėjo, pos-JZ

3131 So. Halsted St.
Lietuviški Ir Amerikoniški 

^Valgiai Su Geriausiu Skoniu
* , P. "BALČIŪNAS ir

■ M. KOVARSKI, Sav.

»Tai

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

and LOAN ASSOCIATION 
‘ Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Ne--

KIENO KALTE?
Bet-

' ■ * l ’ * .j. f »' v.’ • ■ š'

Kas užmokės bilas?

Tėve,
ŽIŪRĖK!
štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE 
SKELBIMUOSE! •

4r JUS galėtumėte užmokėti ūž padarytus nuosto
lius? Ar JŲs galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didešnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų -pdirupįi karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai^ ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia
lus žeftios kainos * atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą Šiandien!

Insuliuokite sav6 narius patogumui žie
mos metu. Apsaugokite nuo šiurpių žie
mos vėjų ir sutaupykite ant kuro bilos. 
Nebrangų ir lengva įtaisyti. Reikalaukite 
musų apskaičiavimo jūsų namui.

su geru, 
išvaizdą

ugnies 
LANGŲ

Rašom visokią Apdraudą
T. R Y P K E V I Č I A gyvasties 

i739 SO. HALSTED STREET APVOGIMV
RAKANDO. . , (NAUJIENŲ NAME)

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuosite! 
Kasdien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite ką parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška.

Naudokitės “NAUJIENŲ” 
Smulkiais Skalbimais!
Tel. CANAL 8500
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Antras frontas
“Antras frontas”, apie kurį buvo tiek daug kalbėta 

per paskutinius keturis-penkis mėnesius, jau virto tik
rove. Antrą frontą prieš nacius atidarė britai Libijoje, 
Šiaurės Afrikoje. ' ' •

Maskva dar vis zurza. Jai daug geriau patiktų, jei
gu britai butų išlaipinę ekspedicijos jėgą Europos kon
tinente. Bet tai yra tuščias priekabių ieškojimas. Nei 
Francuzijaje, nei Belgijoje britų kariuomenė negali iš
lipti, kol britai nėra pasiekę pilno dominavimo ore virš 
Europos kontinento.

Visi Vakarų Europos uostai, nuo šiaurinės Suomijos 
iki Ispanijos, yra vokiečių rankose. Vokiečiai turėjo pus
antrų metų laiko juose įsitvirtinti. Kaip galėtų britų lai
vai į bet kurį jų įeiti, nerizikuodami būti sunaikintiems 
nacių kanuolėmis, submarinų torpedomis ir lėktuvų bom
bomis ? -

Kas kita šiaurės Afrika, čia naciai turi viso tik ke
letą divizijų. Daugumą “ašies” jėgų Libijoje sudaro ita
lai, kurie pirmesniuose mūšiuose su britais ir graikais 
pasirodė esą menki kariautojai. Britams yra proga vo
kiečius ir italus Afrikoje visai sumušti, ir ne tik juos su
mušti, bet užkariauti visą Libiją. Tuomet britų laivynas 
butų saugus Viduržemio juroje ir galėtų, neilgai trukus, 
pradėti veiksmus prieš Siciliją ir pačią Italiją.

Karo strategija reikalauja pulti priešą toje* vietoje, 
kur jisai yra silpniausias. Ta vieta šiandien yra Šiaurės 
Afrika. Tiesa, kad Rusijai britų žygiai Libijoje šioje va
landoje tiesioginės pagalbos nesuteikia. Bet jeigu Rusi
ja yra pasiryžusi kariauti taip ilgai, kaip kad yra pa
kartotinai tvirtinęs Lozovskis, kuris sakė, kad rusai “dar 
tik. pradeda ko votį, prieš nacius”, tai ilgainiui ir Rusijai 
bus žymi■ nauda Iš britų pergalės Afrikoje.

Kiekvienas smūgis Hitleriui neša naudą Hitlerio 
priešams. Bet jeigu britai, skubindamiesi “sumažinti na
cių spaudimą” Rusijoje, mėgintų pulti vokiečius Francų- 
zijoje arba Belgijoje ir butų atmušti, tai Hitlerio padė^ 
tis Europoje be galo sustiprėtų.

Reikia tikėtis, kad Churchillo ir jo generalinio šta
bo pasirinktas planas bus pravestas sėkmingai.

Viduržemio jura
Antras frontas prieš “ašį”, kurį brigai atidarė Libi

joje, yra daug svarbesnis dalykas, negu daugeliui atro
do. Čia dabar ne tiktai yra proga britams laimėti pirmą 
•šiame kare pergalę sausžemio mūšiuose, kas reikštų di- 
delį moralinį laimėjimą demokratijoms; čia yra proga 
britams padaryti stambų žingsnį prie Viduržemio juros 
užkariavimo. .......

Viduržemio jura gali būti raktas į viso karo laimė
simą. . .

Daugelis rimtų rašytojų seniai yra nurodę tą faktą, 
kad be laisvo susisiekimo Viduržemio vandenimis Euro
pa negali ėkonoinihiai susitvarkyti. Kad maistas ir ža
liavos galčtų būti pristatomos iš agrikultūros sričių į 
pramonės 'Centrus, Europa turi vartoti vandens trans
portą. Geležinkelių ir vieškelių nepakanka.

Juo toliau į pietus ir į rytūs, juo mažiau gerų kelių. 
Kad ir vokiečiai užkariautų visą Europos Rusiją kartu 
su Kaukazo sritim, jie negali -pasinaudoti Rusijos gam
tos turtais, kol nėra sutvarkytas transportas iš rytų į 
vakarus. Beveik visos upės Rusijoje teka į šiaurę arba 
į pietus, t. y. į Lediniuotąjį Okeaną arba į Juodąją ju
rą (Volga — į Kaspijos jurą). O geležinkelių Rusijoje 
labai nedaug.

Ukrainos kviečiai ir anglis ir Kaukazo aliejus gali 
pasiekti Vakarų Europą pigiu keliu tik per Juodąją ju
rą ir Viduržemio juros uostus. Jeigu Viduržemio jura 
bus vokiečiams uždaryta, tai naudos iš Rusijos užkaria
vimo jie turės mažai. Be to, Viduržemio jura britų ran
kose reikštų galą nacių partneriui, Italijai. Pagaliau, bri
tų įsigalėjimas Viduržemio juroje neišvengiamai prives
tų prie to, kad nuo Vichy valdžios Francuzijoje atsimes
tų arba 'būtų atskirtos milžiniškos franeuzų kolonijos 
Afrikoje.

Libijos užkariavimas yra pirmas žingsnis į Vidurže
mio užkariavimą. Taigi britų pradėtoji dabar kampani
ja Šiaurės Afrikoje turi be galo didelės svarbos. Ji yra* 
svarbesnė, negu mūšiai .Rusijoje, nežiūrint to, kad jie 
duoda daugiau medžiagos laikraštinėms sensacijoms.
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Pusei metų--------------------
Trims mėnesiams ______ —
Dviem mėnesiams
Viėnain mėnesiui-------- —-

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ------------- -—
Savaitei —_ ........... ...... —
Mėnesiui _______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams___ ___  $6.00
Pusei metų---------------- —— 3.25
Trims mėnesiams-------------- 1.75
pviem mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui----------------- .75

Užsieniuose:
Metams---------------------------- $8.00
Pusei metų 4.00 
Trims mėnesiams 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymą

NAUJIENOS, Chicago, UI.

STALINAS PRAŠĖ DIB 
VO PAGALBOS

Vienas Amerikos kdūešpbn- 
dėntas, Wallace čaėrdll, kuris 
būVO Maskvoje, kuomet tėhūi 
atsilankė Britanijos ir Ameri
kos delegacijos tartis 'su sovie
tų vaildžia apie pagalbos 'teiki
mą Rusijai, praneša, kad Stali
nas įprašė “Dievo. JphghJbos” 
JųriįtiflČfys Valstybėms įfą pa- 
šlryžimė (padėti < .

: . Miriątūs Itorespondėnfas ‘da
bar yra Filipinuose ir šūvO ’te- 
lėgrh'mą atsiuntė 'iŠ Mh'hilds, 
kifr jjo ričgali varžyti ^bViėtų 
cenzūra, a <■

Wūilače Cartdll sako, kad 
netikėtas Stalino “atšiverfimas 
prie Dievo” buvo pastebėtas 
būrikiete, kurį sovietų valdžia 
iškėlė britų ir amerikonų dele
gacijoms. Bankietas tęsėsi per 
visą naktį ir jame dalyvavo; 
daug svečių. Buvo išgerta dau
giau, kaip trisdešimts “tostų” 
už įvairių žymių asmenų svei-

Diktatorius Juozas Stalinas 
pakėlė savo stiklą už preziden
to Roosevelto sveikatą ir tarė:

“Tegu Dievas padeda jam 
jo uždavinyje.”

Jo žodžius iš rusų kalbos į 
anglų kalbą išvertė Konstantin 
A. Umansky, buvęs sovietų am
basadorius Wašhingtone. Kai, 
kurie Amerikos laikraščių ko-; 
respondentai, norėdami patik-į 
rinti, ar Stalinas iš tiesų pami
nėjo “Dievo pagalbą” savo kal
boje, klausė kitų žmonių, ku
rie supranta rusiškai. Jie pa
tvirtino, kad Umanskis teisin
gai išvertė Stalino žodžius.

Kuo išaiškinti tą Dievo gar
binimą bolševiką vado lupose? 
Per 24 metus bolševikai vedė 
karingą kampaniją prieš reli
giją, neįtiktai ją kritikuodami, 
bet ir išjuokdami ją visokiais1 
budais ir persekiodami tikin
čiuosius.

Amerikos korespondentas ne
mano, kad tie žodžiai apie “Die
vą” išsprūdo Stalinui netyčia, 
kaipo žmogių, kūris savo jau
nystėje mokinosi dvasinėje se
minarijoje, o kitokios aukštes
nės už “narddhą” mokyklos 
nėra lankęs. Wallace Carroll,; 
kaip ir dauguiiia užsienio ‘dele-i 
gatų, dalyvavusių tame bankiė- 
te, spėja, kad Stalinas sąmonin
gai pavarto j o žodžius apie “Die
vą”, ‘norėdamas, kad apie tai 
patirtą prezidentas Roosėvdltas, 
kuris neseniai prieš tai buvo 
iššaukęs ginčą Amerikos spau
doje dėl tariamos “religijos'lai
svės” sovietų Rusijoje.

“Stalinas gavo mokslą pravo
slavų seminarijoje”, rašo ko
respondentas, “ir jam ant 
liežuvio dažnai pasisuka sa
kiniai iš Biblijos; dažniau 
dargi, negu tai atsitikdavo su 
Leninu. 'Bet'delegatų huoiiio- 
nės sutiko tame, kad šiame 
atsitikime negalėjo būti 'tik
tai paprastas Stalino liežuvio 
suklupimas.

“...Stalinas žinojo, kati 
savo raportuose p. Hoosevel- 
tui delegatai tak pakartos, ir 
delegatai . spėjo, kad jisai

• (Stalinas) nočejo, kad p. 
RooSeveltas žinotų, ką jisai 
pasakė.”
Veikiausia, taip ir buvo. No

rėdamas gimti ’Haūgiūū pagal
bos iš “imperialistinės” Ameri
kos, Stalinas stengėsi pasirody
ti “dievobaimihgti” prezidento' 
Roosevelto akyse*-. v .

Bet tai yra veidmainiavimas, 
savanaudiškais sumetimais. Jei
gu Stalinas butų nuoširdžiai su
sirūpinęs ne savo kailio, o Ru
sijos liaudies likimu, tai jayi 
veidmainiauti visai nereikėtų. 
Nesvarbii, ar jisai pats tiki, ar 
netiki į Dievą — tai ,yra jo pri-i 
vatinis reikalas; bet tegu tik ji
sai duoda pilną sąžinės laisvę 
Rusijos žmonėms, ir viskas bus 
tvarkoje. Aiąerikos visuomenė 

religijos klausime jam jokių 
priekaištų daugiau nebekels.

Tačiau to Stalinas kaip tik ir 
nepadaro. Jisai pats sau pasi
ima laisvę vienų dienų tyčiotis 
iš religijos, o kitų, dienų šauk
tis “Dievo pagalbos’’; bet Rusi
jos žihonėms jisai nepripažįsta 
jokios laisves. Savo darbuose ir 
savo mintyse jie turi klausyti 
Stalino komisarų įsakymų, o 
jei ne, tai GPU pasielgia su jais, 
kaip su ‘tkontr-revbliucidnie- 
riais” ir “išdavikais”.

s Diktatorių akyse žmones tai 
— gyvuliai, šituo atžvilgiu Sta
linas nčkiek nesiskiria nuo Hit
lerio. ’

“WORORS ALLIANCE” 
LIKVIDUOTA

Prieš dešimtį metų suorgani
zuotas “Darbininkų Susivieniji
mas” (Workers Alliahee), ku^ 
ris veikė daugiausia tarpe be-; 
darbių ir valdžios pašalpą gau-; 
nancių darbininką, šiomis die-. 
nomis nutarė likviduotis. Na
cionalinė taryba su pirmininku; 
Richardu N* McKibben priešą-; 
kyje išsiuntinėjo laiškus dviem! 
šimtam organizadijos skyrių,} 
patardama jiems perkelti savo; 
narius į C.I.O. arba kitas vieti
nes unijas.

Workerg Alliance buvo pate-į 
kusi į komunistų 'kontrolę. Pir-j 
'miltinis jos pirmininkas buvo; 
David Lašser. Bet jisai pasi-i 
traukė iš .orgahizūcijos, kuomet 
ją užvaldė Maskvos “penktako- 
jai”.

O KAIP SU “GfiUBĖ.II- 
MO LAIVU”?

• • • • iitu-____ :------------- •. * ■

Šiandien 'komūhistai -l'Jbai uo
liai kolektubja piriigiis į Rusi
jos Šelpimo' Fondą ir plusta 
tuos, kurie tam fondui neduoda

Bėt ar čia seniai kbmunistai 
vedė didelį “vają”, Tiekdami 
aukas “gelbėjimo mišijbs lai
vui” ipašįąsti į,Viduržemio jurą. 
Jie škelbe, i<^id tuo laivii busią 
pargabenti' j Ariiėriką tūkstan
čiai Išpanijbs (pabėgėlių iš pie
tinės Francūzijos, kur jiems 
gręsia 'pavojus patekti į gen.

Geros širdies žmonės davė pi
nigų. Bet apie laivo siuntimą ir 
Ispanijos pabėgėlių • gelbėjimą 
iiidko negirdėti. “Naujienose” 
seniai buvo nurodyta, kad tas 
visas “gelbėjimo misijos” pla
nas buVO komunistę sugalvotas 
su tikslu pasipinigauti, nes jie 
žinojo (gerai, kad jokio laivo į 
pietinės Francuzijos uostus Be
taino valdžia neįleis.

------- s—

ATVIRAS LAIŠKAS
Atvykęs į Jungtines Valsly-; 

bes prieš 1’4 mėhesių, turėda
mas mokytis Unglą kalbos \ ir 
tuo pačiu laiku študijuoti Uni
versitete, be to, likimo nublok
štas į Floridą — 'palyginamai 
toli nuo lietuvių kolonijų —-j 
jaučiausi negalįs šėktningai pa-! 
laikyti ryšių sii hiaho Amerin 
kos tautiečiais. Taipgi nereti 
laiškai iš Lietuvos dalinai ten-į 
kino mano (smalsumą žiniomis 
apie Lietuvą ir khs 'lietuviška.'. 
Iš Lietuvos, tačiaū, 'laiškų ne-; 
begauni! nuo pat Rusų-Vokiečių 
karo pradžios. Nutariau taigi 
užmegzti ryšių su 'mūsiškiais V • iČia. r

Musų universiteto knygyne 
radau Amerikos ‘lietuvių lai
kraščių sąrašą su jų redaktorių 
vardais. Taip atsitiko, jog apie 
“Naujienų” redaktorių skaičiau 
lingvisto Menčken’o veikale 
“The American Ldnguage”, kur 
pastarasis dėkoja ponui Gri
gaičiui už infpęmaciįas minė
tosios knygos s.traipsniui rašyti 
apie lietuvių kalbą Jungtinėse 
Valstybėse. Taip, įleforęaaliai 
šusipąžinęs su Redaktorium, ne
žinodamas patiės laikraščio ad-

šeštadien., lapkričio 22, l$4t

PA0EKOS DIENOS PIETUS KASYKLOJE

” V ' j .. AčilE-NAUJIENV Telejjhoto
, H Darbininkai Ų.v S. Coal and Coke kompanijos kasykloje, Gary, W. Va., 
kur prieš koletų dienų buvo įvykę keli susistumdymai tarp Streikuojančių ir tų, 
kurM dirba, susipakavę Padėkonės Dienos pietus į “lunčbaksius,” eina darban. 
Kitur streikai plečiasi.

—11,1
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Ką Žmonės M&nb
SARMATA METIMAMS

Gal daug gentkarčių praeis! 
iki lietuvių tauta sayo giliu tau
tišku susipratimu prilygs gar-' 

dų, norvegų, suomių ir kitoms 
panašioms tautoms.

Liėtūvh, per savo 22 įdėtus 
nepriklausomo gyvenimo, ne
žiūrint dažnų nesūsitarimų 'ir 
nežiūrint pusiau diktatūriškos 
santvarkos, vis dėlto tautos pa
vojaus-atvejais, (parodydavo gi
lų susipratimą ir susiklausymą. 
Gal būt, tas laikotarpis buvo 
pertrumpas, kad butų turėjęs 
tos pačios įtakos ir mūsų išėi- 
vijai? ihį '■ M

Tiesa, ligi mūsų tėvynės Lie
tuvos sunaikinimo svetimiems 
tižplusfarit, musų tautiečiai iš
eivijoj visuomet pasirodydavo 
veltais tos mažos, bet per šimt
mečius garbingos tautos na
riais.

'Bet, deja, nuo tos liūdnos 
194b m. birželio 15 d., kuomet 
ptislaukinės išalkušids gaujos,

mis, kaip ‘tie Vytauto laikų kry- 
žuočiai, sugužėję Lietuvon, 
smurtu primėtė darbščiai, ga
biai dr visų kultūringų vakarų 
Europos tautų gerbiamai vals- 

i’ėšo, parašiau frUnipą laišką 
pohūi Grigaičiui, užsisakyda
mas jo ‘redaguojiiinųjų Nait

Pūtin- 
kalba, 

žodynu J5ei 
nežy-j

Laikraštis mhn buvo 
'tas, ir juo henusivyliau 
ka man šio.'laikraščio' 
savo ortografija, 
sakinių tedritvūčka ‘taip 
miai tėsiškirianfi hbb litėrSti- 
nės khibės pačioj -Lietuvoj, jog 
skirtumą liet ir nėVėrta minėti.

Taipdgi ‘man patinka šio laik
raščio* aiški, dažnai *pakartdja- 
Uia idėoldgija ddbūftiifio karo 
atžvilgiu. 'Rupėstiiigūinas, ku
riuo “Naujienos” įrodinėja, jog 
Lietuvos bei 'kitų mažąją vals
tybių nepriklausomas ir lai
mingas gyvėiiidias 'remiasi di
džiąją demokratiją pergalė ‘ir 
jų biisimosiosc' denidkratiiiėse 
santvarkose, teigia, jog “Nau
jienos” yra nusistačiusios įjriėš 
bet kokią diktatūrą' Lietuvoj— 
buk ji Svetimąją ar pačių lie
tuvių. Tikiuosi, jog, ši mano 
nuomonė apie “NatijleiiUs” ilč- 
ra .klaidinga. •. . , (

Tenka /pabaigoje pateikšli 
mano nepaprastąjį džiaugsmą, 
kurį pergyvenu, skaitydamas šį 
lietuviškąjį laikraštį.. < Rodos, 
jog jame Lietuvą -matau**, net 
geresnę. Lietuvą už. tą, iš ku
rios išvažiavau.. Jaučiu Lietuvą, 
grynai demokratišką^ Lietuvą.

Ligi pasimatymo, - . :
Simonas Čivjanas

Gainsville, Florida

■■

tybei savo jungą, savo griovi
mo ir naikinimo kultūrą, dalis 
musų tautiečių išeivijoje paro
dė visiškai menką savo tautinį 
susipratimą savo tėvų šaliai ir 
kartu dar menkesnę savo nau- 
jąjai tėvynei pagarbą.

Iš visų didelių ir mažų lietu
viškų kolonijų Amerikoje, 
Brooklyno lietuvių kolonija sto
vi tartum viena, ;plačiai žinoma 
savo menka tautiška nuovoka 
'ir destruktyviškais darbais.

Keista, bet tai yra neužginči- 
jamūs faktas, kad visūs kitos 
kolonijos, kaip iį šiaurę, taip fir 

•į Ipliėtąs i r tį tįlimus /viduiVaką- 
rips, niekuomet jūs gero žodžio 
Brbdklyno lietuvių kolonijai 
nebeturi.

Liūdna ir fiėink 'Brooklyno 
lietuviams, kurie sidlojbsi dėl 
savo šeiiOsios tėvynės likimo, 
'kurie turi užuojautą kitų mažų 
ar didelių pavyzdingų, giliai 
tautiškai susipratusių 'kolonijų.

Kad toj garsioj Brooklyno 
kolonijoj yra 'išgamų, patlaidotų 
musų tautai vaikų, 'gėda ir dė
mė musų išeivijoj prieš musų 
brolius anapus vandenyno, šiuo 
inomentu kraujūje pasruvuskis, 
kurių akys būdavo atkreiptos į 

‘laimingus savo brolius tikroj 
pasaidio darbininkų šaly Ame
rikoj. «

Bet kad tarpe tų išgamų ir 
žuvusių savo‘tautai asmenų yra 
dar didesnė dūlis vėjo blaško-^ 
mų, sūdku,‘įtikėti. 'vįjO blaško
mų, kūrie (padeda gilinti duobę 
tiems profesionališkiems duob
kasiams, kuriu visas amatus y- 
•ra pailėigti,.. nugriauti visk tai, 
•kas yra kilnu, dora ir šventa 
kiekvieno lietuvio širdžiai.

Tie vėjo blaškomieji, kaip 
smulkus darbo ir vargo pelės, 

‘taip ir smulkus biznieriai ir 
profesionalai, musų jaunos tau- 

!tos taip rėikalihgi statytojai, gi
lina prarają . išblaškytoje nuo 
Atlanto krantų iki šaltojo Sibi- 
'ro' tundrų nėlaimingoje mmtą 

Painikune praėjusį mūšų ru- 
•žavųjų parengimą, “Laisvės” 
^koncertą. Koncertą, kuris, anot 
“Laisvės”, --pririnko-• puldikos 
vietinės. ir. svečią,-kad pritruko 
ne*-tik rSedyjHų, Jpėl ’lr stovimą 
Vietų. jŪbt tai -nfe Viskas. Jeigu 
(patys tie jyrofes-idiiMįąi išgamos 
}Bimba'-ir ‘0b, bijbliami nepasi- 
>»ckinlo< iš kairės»ir 'dešines da- 
’lino įtuįiiihifi f'^eUhž‘tikietus, tai 
ne ‘dyWi, '-tiek. prisirinko. 
Jeigū -į kukius = t ’.pf igužė j o dar 
daugiau jaunimo, katalikų ir 
tautiškai susipratusių tėvų, čia 

’kalte ąe to jaunimo, bei tėvų 
hežinojiino ir hėperspėjimo. Ir 
prigūžėjo ^sviėtėlio, 'khd net vi- 
kas strytas aplink kdnčėrto sa
lę 'buvo hūpaikiūotas karais,

pradedant Fordais ir baigiant 
Buickais. Karais tų “proletarų”, 
kurie turi savo nuosavus na
mus, kuriuose randasi vienas ar 
daugiau radio aparatai, kurių 
vaikai leidžiami į mokslus, kad 
pasidarytų ponais, kad nereikė
tų jiems taip sunkiai dirbti, 
'kaip jų tėvams. Kuriems tie pa
tys vadai, kurie dalino tikietus 
veltui, stengiasi įrodyti, kad A- 
hlėrika^ berti tikroji darbininkų 
šalis, o yra kažkur didesnė, tur
tingesnė, galingesnė šalis, kur 
darbininkai ne B valandas dir
ba, kur darbininkų unijų kaip 
šieno, kur pirm statydami ką 
nors naujo geresnio, sugriauna 
tą patį, kur darbininkams poil
sio vietų ant kiekvieno kampo.

Ir programą turėta balansuo
ta, įvairi ir graži, anot “Lais
vės”. Kokį įspūdį darė unifor
muotas, aidiečių merginų apsi- 
rėdymas, netenka nė kalbėti. 
Raudonos juostos ir jt&ulčs 
perdaug ryškios, perdaug paša- ' 
ko. Ir tie rusų liaudies kažko
kie Radiševo šokėjai su savo 
“kazačiokais” tikrai garbės lie
tuvių vardą nešantiems nesutei
kė. “Kazačiokai” lietuvių tauto
je per ištisus šimtmečius buvo 
savo charakteriu svetimi.

Publika buvo labai marga. Ir 
tie, anot “Laisvės”, priešingų 
srovių dalyviai jos koncerte tū
rėjo gėrėtis svetimoj dvasioj 
paruoštais programos perlais, 
už dolerį duoti savo vardus į- 
rašyti į programos skelbimus ir 
paties laikraščio skiltis, kaip 
aukotojai ir rėmėjai tos Sovie
tų Sąjungos, kuri paliko neiš
gydomas žaizdas, neišdildomus 
skaitshius, -nėišdžiustancias aša
ras mūšų 'brdlihnis Lietuvoje, 
kurių kažin veidai ar nors kiek 
litišviš išgirdę apie tuos vėjo 
Hlū'skomtis šavb bfdlitts, taip 
pat vargo pelės,'užUojbtitų Siun- 
čiančitis ne jiėnis nenuskriaus
tiems, bet skriaudėjams.

Ir liūdna, kad Brooklyno sa-

da dolerio .paradą musų brolžu
džių raudonajai ariHfja’į. ‘Ir pas
kui juos parddudjū 'keli ‘grabo- 
riai, kriaučių kodtrdktoriai, ke
pyklų ir bdldų šliviniiikai 4r ‘ki
tokie shiulktįs ’bižiiiėriūi. -A u ir 
jie nori .'tokio biznio 'iš tos pa
čios raudonosios WtiiijOs, kuri 
nuhizniąvb Lietuvo
je: “išiitfko” ’iitk) Visą 'lėhtynų 
visas gėrybes; !bii Vilnius Wook- 
•lyno JcriaHČių’konfraktorius, vė
liau pasidariusius fabrikantais 
ir kapitalistais drobiečiais, su
griovė; ir lietuvių tautos ge
riausius jos vaikus palaidojo be 
graborių patarnavimo? Argi 
jau mes užmirštame vakar die
ną? Argi jau nebėra gyvenimo 
tikslo dirbti dėl musų vargstan
čių brolių, nušluostyti jiems a- 
šaras ir juos paguosti? Ar tęsi
me toliau lietuvių tautos palai- 
dbjimą ir ąirisiinisime Lietu- 
Vos grūboriaus vardą ?

Sarmata ... sarmata ...
Liūdintis savo tautos,
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radimasVisai

| STOKIT į MŪSŲ KALĖDINĮ TAUPYMO KLUBĄ DA[BAR Į

OK Of PRTTtRnS

Vardas

Adresas

Miestas
Rez. Tėl. ViŪTOMy 2499

ARTI KEDZIE AVENUE Valstija

^LAIMĖJO MAISTO 
KONKURSĄ . t

Reikia Palto?
Slowik Tūri 
Kuo Veliūūsiūs’!

■PAVOJINGI
MAS

Elegantiški 
•drabužiui •; 
vyrams ir 

jaunuo- 
liatns

Jos. F. 
budrik

3241 So. Halšted St 
Tel. YARDS 3088

rM*4al ttCRl

$1149s

3409-11 
So. Halsted St

tam tikrais Atvejais briedžiai yra
------- - RADIŪM HOT SPRINGS KAI-
— VIEŠBUČIAI IR KITI DALYKAI

Visi sųtmka, kad naujausios 
Vyrų drabužių mkdos 'yra 'grkr 
žiausios per 'daugelį metų. Ma
dos, kurtos pas vyrus dažnai 
pesimaino, rpo kiek laiko pasi
karo nudbOdžiOs.

Harriet Užgalis, 1816 Mont- 
vale avenue, gayp. “Mixmaxlcr” 
mašinų nuo Kroger • Grocery; 
'kompanijos.) Ji buvo (laimėtoja 
konkurse, kuriame •kęnkurįan-: 
tęs turėjo parašyti -kodėl mėg
sta “sweet potatoes”.

Bepigu čia briedžiais mna'r 
kauti ir žmonių nesibijoti, 
da niekas jų nekliudo. Ne tik 
nekliudo, bet žiūrinis 'metu dar 
juos maitina. Tam tikruose 
penktuose yra sukraunamas pa
šaras, kuriuo briedžiai ;g Ii 1 is- 
vai naudotis, ‘kada gilus sniegas: 
užverčia miškus, o šaltis sukau
sto žeme. .. ,

Medžiojimas parkuose ?y"- 
griežtai draudžiamas, štųi Ko
dėl ilgainiui ir ’laitkiaihi Ii ro
džiai pasidaro visai, jaukus ii; 
žmonių nesibijo. O kai.jie žmo\ 
nių nesibijo, tai dažnai žmonės 
pradeda jų, bijotis...

Tikrai taip. Turistai ;kūžkaip- 
nedrąsiai artiųa'si prie išdidaus 
briedžio, kurts darytumei pūsi-

NAUJIENOS,........
|739 So. Halsted SL, 
Chicago, <įL

iš vietos 
.Ųk ‘galvą kraipė, 
čia tas briedis čia

Nuėjus pas Slowik’s, 4328 
Archer arti Kedžie, jūsų repor
teris rado milžinišką pasirinki - 
frią -paltų, siutų, vsiokjose ma
dose ir gražiąusld^e spalvose.

Šlowik’oi jdttibttžiy ! 'kokybė 
yra aukščiaušibs Jrtįšiėš. , ‘Kas 
pažįstų gerą 'nrtėd^ikgb, ^as 'tuo
jau 'tą. pasako. ;1;,

Kokybė aukšta, bet kainos 
žemos. 'Čia galima -pirkti ;gMa-

V1CTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štorus. 
Vežam į faftnas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
mglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
gaukit Tel. VlCTOfcY 0086

Sustojo dar keli automobiliai. 
Turistai vis darė nuotraukas tos

I • i. •, 

gyvos statulos, kuri 
nesijudino, c 
Atrodė, lyg t 
stovėjo ir viliojo, turistus.

1 > ’ • ■ <. r (j

. Vėl patekome 'į kalnus, o 
miškds ’pūšidarė ghriii tankus. 
Tiek tdrikus, kitd dienos ‘mėtų 
važiuoti biivO tamšdka.

Staga lyg iš ’iiiaišo !išliriddriiė 
Visai metikėtai tankus miškas 
baigėsi. Pravažiavome savo pu
šies vartus ir prieš mus atsive
dė tikrai patrauklus vaizdas. ,

Tai buvo fcadiuhti Tldt 
Springs .kaimas. Ir vienoje iri 
kitoje kelio 'pusėje viešbučiai ir1 
'šiaip namai turistams.

Iš dešinės pusės pusėtinai 
aukštas kalnas. Ir štai to kalno 

'šone stūkso;'<lyg kokie grybhi, 
nedideli nameliai. Aukščiausio-i 
je vietoje, tarsi baravykas -t-: 

tas grybų karalius, tupi didOkasi 
pastatas. . Matyti, tai ištaigin- 
igiausias viešbutis.

'Laiptais -reikia gerokai ,į kal
nią kopti, kol pasieki yięšbutį.Į 
'Silpnos sveikatos žmonėms ten 
vargu 'butų ideališka vieta apsi-; 
įgyventi. • ,

Kitoje kelio pusėje, ,po kai- 
’rei ir į pakalnę, matosi lyg upe-; 
‘lis. Ten įrengtos ir maudyklom, 
Visai .prie kelio, iš abiejų pusių, 
viešbučiai. Nedideli, bet savotiš
kai gražus ir Jaukus. Viename 
jų sustojome valgyti.

Valgomasis kambarys labai

PasamdS ITžmHŠeHis vai pasiutą paltą už taip žemai 
kaip $19.50, o už tik $23.50 Slo- 
wik jus numieruos it pasiųs to
kį kokio dar-nesate turėję.

Vertėtų užeiti .pas Slowik 
šiaridien.’ (Šk.)

The LlVE STOCK 
National Bank 

of chičaGo
Narys Feherdl RėserVe System ir Federal Deposit 

• 'InSUrūricė Oorzforatibn. • • ’ 
4150 SOUTH HALSTED STREET

rerigęs atakai.
; Pasakojama, jog buvę atšiti- 
dmų, kada žmonėms tekę iriio 
iriedžių bėgti. Esą, įniršę brie
džiai pradėję artintis <prie žmo
nių. O 'tokiais atvejais geriausia 
— ‘tai 'bėgti, nes be ginklo brie
džio neįveiksi.

Galimas daiktas, kad tam tik
rais atvejais pavojinga prie 
oiuedžių artintis. Bet šiaip ne
atrodo, kad jie butų labai jau 
oaisųs. '

, *»i k iNors penkiolika ar dvidešimt 
minučių stovėjome prie 'kelio,' 
Oėt briedis taip ir pasiliko :pdl- 
<ėje bestovįs, tarsi kokia statu-

BRlDGĖfORT ROOFYNG AND 
SHEET METAL OO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas uztikriritas. Pilnatį

- apdraustas. *

NAUJlENŲ-ACME-Telephou.
Miss Holėnr O’Keefe, 30 / ' ' Jmetų, Houstdh, J?exaš, sek

retorė, kuri prisipažino po
licijai nusąmdžius du vy
riškius nugalabijimui jos 
samdininko J. C. Franklin, 
6% ihetų.. amžiaus, invėst- 
mentų brokerio. Jis rastas 
negyvas sudegusiame auto
mobily.

St. Bernard ligoninėje mirė 
15 mėnesių mergaitė, Katherine 
Krainer. Pereitą trečiadienį jos 
5 metų sesutė išvertė ant jos 
puodą karšto vandens ir mirti- 
'nai ją apiplikino.

Krameriai gyVėna ad
S. Princeton avenue.

'tarnavimas puikus. Maistas ‘irgi 
Ipinnos rųšies, o kainos vjsąi 
(prieinamos, nežiūrint to, kad 
čia kurortas.; r

(Bus daugiau)

Vėliausios mados, nąifjti Ji'riė- 
kiti, 'užlenktomis rankovėmis 

ir apsiuvinėta apačia bei 
jrąukbvės.

*23,50
PASIŪTI UŽSAKYMU

Jei tamstai reikalingas naujas pal-> 
tas, pirk šitą, kuris 'yra. nepaprastai 
geras pirkihys. Mės paniuodadie 
gatavai pasiiitūs. ipaltus už

$19.50 IK AUKė'
Męs siūlome ypatingai gerą pasi- 
rlnkimą žieminių ir rudeniiiių dra
bužių, gražiose ir modemiškose 
spalvose ir -m’adbse.

RĖMKlTE TUOS, KURIE
, GARSINASI

“ NAUJIENOSE

KAINA 15 CENTO., 
Tik ką gavome naują ma(ty 
knygą, kurią galite gauti pgs 
mus. Siųskite savo orderiui

Kootenay parkas l£bai gra
žus. Kalnai, ‘milžiniški skujiniai 
medžiai ir tikrai žavingos aikš
tės. Vienoje tokių aikščių pa
matėme geroką bučį briedžių. 
Jie^sau ramiai ganėsi ir visai 
nepaisė pravažiuojančių auto
mobilistų. Ypač drąsus buvo 
vienas jlidelis briedis. Įbridęs į 
pelkę, jis sau tingiai dairėsi ir 
nekreipė mažiausio dėmesio į 
sustojusius turistus, kurie jį 
“šaudė” fotografiniais apara
tais.

Sustojome ir mes. Už me
džių matėsi keli dideli briedžiai 
ir keli briedukai. Jie lyg ir nuo
šaliai nuo kelio laikėsi. Bet di
dysis briedis nė krustelėto ne
krustelėjo, kai sūnėnas su foto
grafiniu aparatu ėmė jį “šau-

A radto-phonog^Prt^i.ott^ 
nation £ y^el Tone 
Ctosley, for)-

and HdeSty W your 
a^2s-old or nęwl

«<1 C«>“’,U‘e 
B^d To«ign recepte.

•Includin»>c“fie'

Trianfele Melsvos 
Šviesos Aliejum

• DEGA ŠVARIAU
• LAIKOSI ILGIAU
• >TEIKjlA DAUGIAU KARSOIO
•i SVATįR hVHITE ŠPALVA

Kai “liEAM” paženklina degtinę, jj/g Hito;, 
kad tai yra “pirkinys”, nes tas vardas— 
nub iiricį J 7045—reiškia l yškiausln Bo'rrHbn 
savybę, kbkią pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint Imki skoni turit stiprumo ir senumo 
atihrilgiu, BEAM leibely ženki na. kad deg
tinė 'pathir.^tn 'pagal ‘viena seniausių, aukš- 
eiausla vertinamu idėjHinSs formul;b istorijoj 
beam yra jutų 'vddat į pietinę botubon.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

FftLLm
Lumber Co.

LUMBER, MtLLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZiIE AVENUE

Tel. LAWND&LE 2630

ste rovAY

Radio-Phon^k 
Comttnadon 

df T0M0MPW!

Vėliausios radios, jau 1942 
metų modelio, yra daug pa
tobulintos. Jos pagauna ir 
mažas stdtis. Hadio ir Pho^ 
nograph kombinačijos au
tomatiškai pakeičia plokš
teles, per dešimtį metų ne
reikia keisti adatos, kuri 
yra padaryta iš brangiojo 
safiro ir niekada negadina 
plokštelių (rekordų).

Dėmesį atkreipkite į ma
žą, nešiojama radio A. A. ir 
D. G. modelius, kurių yra 
elektra varomų ir batėriji- 

jos patogios keliau
jant. Jų kaina tiktai

■CfcANĖ COAL COMPANY 
’5Ž32 Šo. Long Avenue 
^ėręfonūš PGRTSMOUTH 9022

VĮRGINIA Pocahoųtas Mine
Bun iš geriausių ‘maiNj, 'tiūiug $8.35 
dulkių' .jgitnta,, ....<..v...^...._    ■

> rBHKANir U TbNtJš Ar
1 SMULKESNI yBĄ DA'UG NGESNI.
BLACK 'BA:ND LUNiP .<... $10.25 

Sūles -taksai ekstra.

1 as BUDRIKĄ jųS galite 
išsirinkti tokią radio, kokią 
jus norite ir dar gausite di
delę nuolaidą už jūsų sehą 
radio.

I amatykite pas Budrikę 
\isus naujausius radio mo
delius.

pinigu!
PAMĄSTYKITE!—Vi^p, ką darote, tai įdedate į 
mUsų Taupymo Klubą kas savaitė taip mažą sumą, 
kad jus niekuomet nepasigęsite jos. Jūsų atlygini
mu bus čekis sekantį Gruodį, 'pakankamai didelis 
padengti pirkimą dovanų ir gal būt kitų bilų, kurių 
jus bijotės metų pirmą dieną.

jDarcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
Kasdien i'ntio B:45 v. ryto 

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

vai. -ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

parnešim ils.

JIM 8EAM 
*o Troof

•Estra. VERTYBĖ

rllllll I yz mažą depozitą -jūsų do-
‘I V U I 1 vaną palaikysime iki Kalė-

du, %rba pašinaiidokite
. , t -p. ’plaNo ‘nauda

Pirk Ėlgin 'it Hamilton, Amerikos Darbo 
% .... Laikrodžius.

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4216 Archer Avenue 
raiĖ sacraMėnTo

ATRODANTI

Paltai

• FOTOGRAFAS 
CONRAD fcr 
FOTOGRAFAS

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

420 ’63rd St.
TeL ENG. 5883-5840 MHMii

lKdin rėikdlinga, "pHtdikom leiugb'ų 'tstHdkejimiį sąlygas

SLOWICK S CLOTHES 
: -PREKĖS ^ĄRANT^O^Ofe .

Milda Buick Sales
VIENINTfiLfi 'EĮĘTUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chicago, III. 
Telefonas LAFAYETTE Ž»22

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. VileišĮ EIK

DR. P. VILEIŠIS 
Atstovas

Prudential Ine. Co. of America 
tl75 W. Jackson HAR. 2500
\ Hpme Office, Newark, N. J. 
5922 W Rooeevėlt R<U Austin 1175

i niH iii irai ftidrfai r nfiiiMi 
, Remkite Lietuvišką c 

Žyduką,
NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLES ALE 

ĮįĮSBI 4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

KENTUCKV STRAlGHT BODRBON DEGTIMB
■UUSlJ MĖGIAM'AM BAiRĖ AR. PAKELIŲ KRAUTUVĖJ

Piėiillėd & Bottled by 
JAMES B. BEAM DIS'HlLiNG CO., Ine.

. Clermont. JKy. ' .
’> <> DISTILIUOTO J AI NUO 1795

■ r.......

TAVPYKIT PINIGUS!
TRIANGLE 
kRANGEJ

Dabar ’ldikaš 
ir deima:

’ - ...... 1....... J J..... U
f . ______ . ; ' M

U ii i i iiriii.iii ii
« f • *• < — ' j

a. •> r *• .r* *r

DOMINIKAI KURAITIS — Savininkas 
AGENTAI

Jonas Rbdihas, Ant. Ląbąnauskas,
H. Rajevvski “Shorty” •

w • • • ........... Į 1 1lli .................... i.. ...
.7, ./i.ruii i •> v *

♦ M M • 15
——M K.
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NAUJIENOS, Chieago, III šeštadien., lapkričio 22,1941

Detroito Motorų
Firma Išmokės Divi 
dendą Šėrininkams

DETROIT, Mich. — Conti
nental Motors Korporacijos di
rektoriai paskelbė jog gruodžio 
22 d., 1941 m., tos firmos še- 
rininkams bus išmokėta dešim
ties nuošimčių dividendas. Di
videndai bus mokami už 
mon Capital stock Šerus.

kuopų narius remti šį vyriaū-l 
sybės nusistatymą ir nuošird-1 
žiai ir visokeriopai gelbėti jai 
užsibrėžtą tikslą atsiekti.

ši rezoliucija buvo pasiūlyta 
SLA. 6-to Apskričio valdybos, 
konferencijoj, lapkričio 16 d., 
ir bUvo užgirta vienbalsiai visų 
delegatų.

K. J. Semaška, 
Apsk. Sek.

Diena Iš Dienos
......... .. ...... ..  I

cotn-

Šiandien Apsiveda
Genevieve Mažeikis-
Jonas Rukštala

kių naipųs pu dovanomis ir lin-* 
kėjimais Stellai........ .

Buvo pp. Pūkių ghnihių ir 
buifys iš “Pirmyn” choro, kur 
Stella darbuojasi vaidyboj. 
• --- -------- -- •
RYTOJ MINĖS
GIMTADIENĮ

Reikalauja
Pėrskirų

(, Anna Matacun nuo Anthony 
Matacun

Sužeidė 20 Bušo 
Nelaimėj

Gros Naujas Jau 
nuolių Orkestras

ap-ST. LOUIS, Mo. — čia 
virto didelis autobusas, važiuo
jantis iš Peoria, III., ir sunkiai 
sužeidė 20 keleivių.

Smagus šokių vakaras 
lapkričio 22

šeštadienio vakare bus šokių 
ir pasilinksminimo sueiga Jo- 
nistų salėje, 814 W. 33rd St. 
Pradžia 7 vai. vakare.

SLA 6-to Apskričio 
Rezoliucija ’

Vyriausybės nusistatymo 
užgirimas

Konferencija vienbalsiaiKonferencija vienbalsiai ir 
pilnai užgiria Amerikos vyriau
sybės nusistatymą

a) paruošti ir apginkluoti šį 
kraštą iki tpkio laipsnio, kad 
nereikėtų bijoti jokio puoliko 
grąsinimų;

b) teikti neribotą pagalbų de
mokratijoms, kol jos pajėgs ap
siginti* nuo diktatorių agresijos 
ir pilnai sutriuškins tų režimų 
jėgas, kurie ryžtasi sunaikinti 
demokratijos ir silpnesnių kra
štų nepriklausomybes;

c) atsteigti nepriklausomybę 
visiems tiems kraštams, kurie 
jos neteko dėl agresingų dik
tatorių žygių.

Konferencija ragina visus

Šiame vakare dalyvaus kele
tas žymių svečių, bus klasiš
kais šokiais paįvairintas pro- 
gramelis, skanus užkandžiai, 
dovanos ir naujas jaunuolių 
orkestras, kuris moka lietuviš
kų ir amerikoniškų skaitlingų 
šokių pasirinkimų. Jie pataikys 
jaunai- ir paaugusiai publikai.

Visus širdingai kviečia atsi
laikyti parapijos taryba.

Jonas .

■

Vestuvių Vakarienė Cicero 
Liuosybės Salėje

i

Rytoj Dainuoja
Koncerte

garsiGenovaitė Giedraitis,
Chicagos dainininkė ir muzikos 
mokytoja, rytoj vakare dainuo
ja Moterų Kultūros Kliubo 
koncerte, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Programe dainuos 
ir Kliubo choras, kuriame nuo 
seniai dainuoja ir p-os Giedrai
tis motina, Olga šidiškienė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3bljn Jf. (Kuiieikte
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA ’

Genevieve Mažeikiųtė, duktė 
Juozo ir Onos Mažeikių, 3243 
North Narragansett avenue^ 
šiandien apsiveda su neseniai iš 
kariuomenės grįžusiu daininin
ku, Jonu Rukštala, giminaičiu 
ir auklėtiniu 18-iečėių pp. J. 
Žukauskų.

! Pp. Mažeikiai yra seni North - 
west apylinkės gyventojai, įsi
giję nuosava rezidenciją aukš
čiau paduotu adresu. Jie lais
vai išauklėjo savo vienturtę 
dukrelę, ir nuo jaunų dienų ji 
priklausė prie “Bijūnėlio.” ir 
jaunimo draugijėlių. Yra baigu
si aukštesnę mokyklų, Jankė ko
legija, ir dabar užima sekreto
rės vietą Western Electric kom
panijoje.

Dažnai Parengimuose Y.

Klausykite musų radlo programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU
B3 S

Laidotuvių Direktoriai
JWVWWVVWW 
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos 
ZAV.VAV.WA' :

Solistė Jadvyga Gričąitė
BRIDGEPORT.—Rytoj, lap

kričio 23-čių, gerai žinomos so
listės Jadvygos Gricąitės gim
tadienis, kurio proga jbs drau
gai ir giminės jų pasveikins įr 
palinkės jai ištvermingai ; dar
buotis dainos, muzikus ’ ir vai
dybos mene. . •

— Jos Draugė.

Gauna ; •
Perskiras .. L- Mary H. Gavinaitis nuo Frank
J. Gavinaitis

Kazimiera Rutkowski
John Rutkowski

nuo

GIMIMAI . 
(MAROJ'

Rytoj Iškilmingai 
Švęs Sidabrines 
Sukaktuves

fKazimieras ir Josėphine 
Kriščiūnai

Seni Chicagos biznieriai ir 
veiklus nariai keliose organiza
cijose rytoj iškilmingai atšvęs 
svarbų savo gyvenimo įvykį —- 
25-tas, sidabrines vestuvių su- 
kaktuves.

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742

So. Hernutage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
V • KOPLYČIOS VISOSE 

uyikal. CHICAGOS DALYSE

VWWWWWVW 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

wwvwwww\

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

: ANTHČNY B PETKUS
6812 South Westem Avenue Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero, 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue , Phone LAFayette 3572

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

Tek YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street ' Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YAKds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street ' Tel. PULLMAN 1270

'-$>z

KALĖTA, Albert, 4826 So. 
Hermitagę avenue, gimė lapkri
čio 7, tėvai: Albert ir Emma.

McHŲGH, Robert, 3363 Li
tuanica avenue, gimė lapkričio 
10, tėvai,: Thomas ir Bernice.

RAUŠA, —---------------------- ,
712 South Kostner avenue, gi
mė lapkričio 10, tėvai: Frank 
ir Bernice.

Delegatai visgi žmones su 
smegenimis, ir jie suprato prie 
ko kalbėtojai vedė. Bet, jeigu 
pp. Gugis ir Vinikas manė to
kiomis kalbomis gauti pas de
legatus pasigailėjimo ir simpa
tijos, ir savo kandidatūras su
stiprinti, tai jie labai apsiriko. 
Vietoj kad kandidatūras stip
rinti, jie toliau taip' kalbėdami 
gali joms labai pakenkti.

Delegatai supranta, kokios 
atsakomingos jų pareigos, ir 
jie nori joms išrinkti vyrus, c 
ne lepšes. Jie Įvertina, kad pp. 
Gugis ir Vinikas yra kompe- 
tentiški toms pareigoms ir už 
juos balsuos, bet, po galų, Jau
kite vyrai, o ne ištižėliai.

, Kitos Kalbos

sijos Stalinų. Jisai jį suvaldys 
taipį kaip suvaldė savo genero
lus. Visi žinom, kad tų gene
rolų, kurie Stalinui nepatiko, 
jau nebėra.”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 S. Halsted St.

Phone CANAL 4796
Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

Įspūdžiai Iš SLA 
6-to Apskričio 
Konferencijos

Dr. Biežis ir panelė E. Miku- 
žiutė pakalbėjo rimtai ir gra
žiai, ypač p-lė Mikužiute. Ji 
kalbėjo logiškai ir saikiai.

šitokias išvadas pasidarė dau
guma^ delegatų kas link adv. 
Gugio ir Dr. Viniko kalbų, su 
kuriais man teko po konferen
cijos kalbėti. '

Tai tokie mano įspūdžiai iš 
pereitos konferencijos.

Delegatas.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West G3rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Tai pp. Kazimieras ir Jose- 
phine Kriščiūnai. Jie darbuoja
si Lithuanian National IJemo- 
cratic kliube, Garsaus Vardo 
Lietuvaičių Draugijoje, prie 
“Pirmyn” choro, Demokratijos 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Sųjungoj ir kitur. Abu priklau
so ir prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos.

j • r * *

Rėmė skridimus y
Abu labai daug prisidėjo prie 

“Pirmyn” choriį ekskursijos į: 
Lietuvų N1938 ’ metais, taipgi 
gausiai aukavo I^driaus-Giręno 
ir Įeit. F. Vaitkaus skridimams. 
Yra įtakingi politikoje.

šimtai svečių
, .. , J. K«..- J ♦ Ui ‘ /

Sukaktuvių vaišės įvyks -Da^ 
riaus-Girėno salėje, 4416 South 
Western avenue, kur pp. Kriš
čiūnai sukvietė jiaug savo drau
gų, giminių ir kolegų viešame 
darbe. Jie turi dyi dukteris, 
Kristinų —kuri dainuoją su 
“Pirmyn” choru ir dažnai pa

sirodo P. šaltimiėro radio pro- 
gramuose, ir Eleanor, kuri te- 
belanko aukštesnę mokyklų.

Laimingai jiems sulaukti 
auksinių sukaktuvių! —Drg.

Jonas Rukštala taipgi yra 
laisvų pažiūrų, veikia tarp lie
tuvių, ir per eilę metų priklau
sė prie “Pirmyn” choro, kur 
daug energijos padėjo. Dalyva

vo įvairiausiuose laisvuose lie
tuviškuose parengimuose kaipo 
dainininkas ir aktorius.

Laukia Daug švenčių
./ . ■

Vestuvių puota įvyksta Lie
tuvių Liberty svetainėje, Cice- 
roje. Tėvai tikisi, kad dalyvaus 
daug svečių. Pp. Mažeikiai yra 
simpatingi žmonės įsigiję daug 
draugų, ir turi labai plačią pa
žintį. Panašiai ir pp. Žukau
skai.

Praleidę medaus mėnesį jau
navedžiai mano laikinai apsi
gyventi pas jaunosios tėvelius.

D.

Ir Thanksgiving Ir 
Gimtadienis

Dviguba šventė S. Pukiutei
Dėkingumo Diena buvo dvi

guba švehtė p-lei Stellai Pu
kiutei, dukterei pp. J. Pūkių, 
7051 So. Bennett avenue.

Ketvirtadienį 
gimtadienis. Ji 
dieną ypatingiau 
tuo pasirūpino būrys draugų 
ir vakare sugarmėjo į pp. Pu

buvo ir 
nesirengė tą 

pažymėti, bet

JOS

Kaip Delegatams Atrodė 
Kurios Kalbos

Kai
Kaip Suvaldyti 
Lewisą

Gimtadienis Ir 
Susižieduotuvės

S. Dainauskaitė su 
C, Pilipavičium 

7 j t * • *

T0WN OF LAKE. — šian
dien, lapkričio 22-rą yra p-lės 
Sofijos Dainauskaitės gimta
dienis. Kadangi ji jau yra su
sižiedavusi su jaunuoliu Cipri- 
jonu Pilipavičium, tai tuo bu- 
du jos tėvas Aleksandras duk
ters dvigubų - įvykio ątžymėji- 
mui ruošia šįvakar šaunią pa- 
rę savo name, 
Street.

Zosytė yra
ir patrauklios asmenybės lietuj 
vaite.

4621 So. Paulina

puikiai išauklėta

Frontas.

Ca-

Išsiėmė Leidimus k .
Vedyboms

Chicagoje)
Charles A. Levan, 32, su 

roline H. Saumier, 22
Edward C. Schneider, 38, su

Ann M. Keskey, 27
Joe Simanauskas, 65, jsu Ste-

11a Vilnius, 56
Arthur Bebram, 26, su Eli- 

zabeth Šamas, 26
Joseph Dusik, 29, su Stella

Dapkus, 31
Robert Ketvirtis, 49, su DeTa

Dauskurdis, 44 ..
Byson Fischer, 23,

lotte Kukauskas, 22
John

Joniak,

su
i

su

Char-

— Skaitytojų Balsai —
Prigavęs truputį laiko, noriu 

pabrėžti kas man labiausiai kri
to į mintį, kai pirm. Dr. A. 
Montvidas pakvietė kalbėti Cen
tro valdybos narius, adv. K. P. 
Gugį, Dr. S. Biežį, Dr. Vini- 
ką ir p-lę E. Mikužiutę.

Savo kalbose adv. Gugis ir 
Dr. Vinikas pasirodė vargstą 
baisiai didelį vargą būdami SLA 
Centro valdybos nariais. It su
sitarę, kaip vienas, taip Jr an
tras nupasakojo kokių sunkią 
naštą turi nešti tvarkant SLA 
finansų rūkalus.

• - -n^Ne Pinacai^ 6 ! ’ 1
Neabejojamai, tame yra daug 

teisybės. Jų pareigos yra nepa
prastai atsakomingos, ir tokios 
milžiniškos organizacijos turto 
valdymas iie “pinacų” pardavi
nėjimas. Vienok, klausant jų 
dviejų kalbų, taip ir prašėsi 
mintis, kad, na, jei jau taip 
sunkus tas darbas, tai gal jie 
nenorėtų ilgiau ten vargti?;

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 motų 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. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.’
4712 South Ashland Av.

' Phone YARDS 1373

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS*

Tel. Yards 1829
• Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

■• kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

. Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted ^Street 
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

— Skaitytojų Balsai —
“Naujienų” skaitytojas J. 

Woski prisiunčia sekamo turi
nio laiškutį:

“Jeigu Amerikos valdžia ne
gali suvaldyti angliakasių vado 
Lewiso, tai reikia pakviesti Ru-

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

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

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

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 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 
•Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Reizdencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS"

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai.

Nuo 
vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak. 

Pirmadieniais 7 iki 9.
, šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

, ir 7 iki 9.
šventadieniais: 11 iki’12.'

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. STRIKOL’IS

Gydytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėiioj pagal susitarimą.

Ofiso TeL: YARDS 4787 
Namų Tek: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
''arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR, BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPUBLIO 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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
Vai.:
3149

TeL STAte 7572 
nuo 9:00 iki 1J:00 ryto 
SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679.

Annah Misevich, 24, 
21
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Risis du lietuviai ir 
graiką čempionas 

lapkričio 25 d. 
' t« ■ c* i • y ■

Po Europą besivažinedamas, 
Karolis Požėla užtiko ne 
vieną blogiausiai atrodantį 
tiką “Angelo” asmenyje, 
taip pat vieną gražuolį.

Tas gražuolis yraz George
cricostas, graikų čempionas.

Per keturis metus Macricos- 
tas dirbo kartu su Požėla, iš 
kurio išmoko puikiausiai ame
rikoniškai ristis. ”

►

tik 
ris- 
•bet

Ma-

pionu. Ristynės įvyks lapkričio 
25 d. Ashland Boulevard Audi* 
torijoje (Van Buren ir Ashland 
Blvd.). <> z ‘'

Tą patį vakarą risis ir du, 
lietuviai, būtent, Bill Bartush
su Rudy Strangbersfu iifkjaaiHb-' 
sis BanceviČius su Olsenufž Ra
dine, Wi».

Risis ir kitos poros, kaip an<; 
tai: Dr. John Bonica sp Andy 
Rasher ir Steve Savage su Ar- 
thur von Saxon.

■Kalmaras prasidėjo, tai Po
žėla su “Angelu” atvyko į Ame
riką, o Macricostas - išvyko j 
Pietų Ameriką. -Požėlos pastaiv 
gomis šių metip pradžioje jfs 
galėjo atvykti į Ameriką.

Macricostas, kaip Požėla sa
ko, yra tokio kalibro ristikas, 
kokių pasaulyje ihažai tėra. Jis 
ne tik yra gražuolis, bet ir pa
sižymi nepaprasta jėga. Jis yra 
tik 25 metų amžiaus. Manoma, 
kad netrukus jis pasidarys taip 
jau populiarus, kaip Jim Loiv 
dos. i • - Į ■, •• . j

Macricostas risis su Alfred 
Johnson iš-Minneapolio. Pasta
rasis yra laikomas švedų čem-

JONAS SKIS
Gyveno 926’ W. 33rd $t.

Persiskyrė'su' šiuo pasauliu 
lapkr: 19* <k, 3 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Smilgių kaime, Ligu- 
mų parap., Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Stulgaičikę, dukterį Bronę, 
sūnų Pranciškų, brolį Pran
ciškų ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų. Lietuvoj — ’ brolį 
Adolfą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lltuanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
lapkr. 24 d., 8 vai. ryto iš 
kopi. į šv. Jurgio pafap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines<

Visi a. a. Jono Bačanskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse , ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. >, '

Nuliūdę liekame: Moteris, 
, Duktė, Sūnūs, Brolis ,ir , z)

Giminės.. , ,f

Laid. Dirckt. S. P. Mažei
ka. Tel. YARDS 1138-1139.

M 
H

I GĖLININKAS 
į 4180 Arėher Avenue 
w Phone LAFAYETTR fliStnft?m Phone LĄFAYETTEs 58foO
^xxxxxxxxXxxxxxxxxxxxp:

>xxxxxxxxxxxXxxxxi

LOVEIKISl^S——/: kvietrjninK
Gėlės ,'Veatuv , pi 
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NAUJIENAS.; CHcago. DL

‘ , LIETUVIŲ KEfef UCIO ' KLIŪ- 
ĘO choro mėn. < ąųąirinkimas įvyk3' 
pirrhąd., lapkŲ U kąiP 8M.y. 
Vakąrp Hofiywqbd rsvęL ^419 • W,i 

W nąriaį. ęsįaV;bWąli
&mi dalyvauti Šiame sus-me nes 

; Vrą'dąųg., reikalą ajįjartt Nauji na-,

Studentų Klubas
LUC--ŠverilialO

M’*' / n H V0

Metą ^ąkąjkjuveš
/t

Dainuos ištraukas iš operos' j

Budriko oro teatras — radioj 
vaiandrft iš galingos * WGFfy«k4r- 
1000 kil.i soties. 4iu^x. lapkričio 
23 d,,tšekm-adienį,! 0;80
vai.- vaki- vr-cdjc^-, . ■

jĮPrograme “Pirmyn” ęhmoi 
dainost iš “Carnioi” op&wtKj 
-Biis odainuo jamos c >pačįo$ g:, a - 
liausiąs vietos tos oper o ■.

ro.-, vaizctę’l
*l3c to! ‘Bfidrik'o ‘b^RCstras

ŽAGARIEf&IV KLJU&Y mėri.^šU-; 
sekiųąd., įapkri-'

atsilankyti, nes yra daug / svarb.ių

< ČHIC.' LlLE^VtV • SUVALKIE
ČIŲ r DRUJOS-,;iąėn. susirinkimas

ONA sTASELAITfiT' ieško savo 
pusbrolio Theodoro Pąlaviczo iš 
Varenų kaimo. Paskutinį kartą 
girdėjo, kad jis’ gyyęno Philadelp- 
hijęj. Jis pats, arba asmenys, ku
rie žino jo buvimo vietą, prašomi 
pranešti šiuo adresu: , Ona Stase- 
laitė, 4611 S. Christiana Avė., Chi- 
cago. LAFayette 1421. Labai svar
bu^ reikalas, . 7 ' t

ę

HELP VVANTED—FRMAlE 
Darbininkių Reikia

$15 SAVAITEI. BENDRAS na
mų dalbas,/nereikia, skalbti, savas 
kambarys, vonia* Geri namai.
' LĄKevievv 6249.

. /PĘRKAM.'X>ąraųdd^iA'Ir’.ttląU)ODD 
namus, lotus, farmas ir biznius 
»e ( dideli 7 naąįrįnkimą -i>nu)

už caęh arbą mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite: '• .. ...L . J 
PAUL M. SMITH & CO 
’ ' RĖAL ESTATfe LOANS/-

; ,H}SUĘANCE ,
4631 S. Ashland Avė

Tel. YARDS 1001

6 NAUJI PAVYZDINIAI NAMAI!!
5127, iki 35 So. Avers Avęv , 
5228 iki 30 So. Whipple.

FLORIDOJ VIŠTŲ ’ FXRMA. 160 
akrų arti DeLand, Florida. Namas, 
garažai pumpai . pastatas, 4 viš
toms pastatai,. 7^ „akrų raažų apel
sinų' medžių, arti didėlio ežero. 
Kainą $2,000. ca^h, balansas 
lengvomis sąlygomis. Box 44, 1739 
So. Halsted St. . j.

PARDUODA. SAVININKAS. 104 
akrai, daugiausia burr pak žen)ė; 
geroj gamybinėj padėty;, puikus 10 
kambarių . muj-o, namas; elektra, 
vonia, ’’ etc. Geros barnės, pastatai. 
Neseniai mąlev.oti. Nepriims mai
nų. Box 308, Cdnstantine, Mich.

Surengė Banketą Rytdienai 
Graemere Viešbutyje

Jauni, 7cia-gimiai ’ lietuviai, 
daug steigę įvairių organizaci
jų, bet nedaugelis iš jų tepri- 
gijo. Tarp pastarųjų? yra Lietu
vių. Studentų Kliudąs, angliškai 
vadinamas - °The • Lithuianian 
University Club” (L.U.C-), ku
ris šią savaitę :• švenčia savo gy, - 
vavimo■ dešimties- -sukaktuves.

Gimė 193!

tęsinį -
ll ■■ H F.

iš
pildys daug gražių lietuviškų 
melodijų, radi o artistų grupė 
suvaidins Amerikos lietuvių 
gyvenimo dranios 
“Sakalų šeimyna”.

- Jei norite smagiai laiką pra
leisti namuose, nepamirškite 
sekmadienį 5^:30 vai. radio sto
čių rodiklį pasukti ties 1000 
kil.

Juozo Budrike rakandų ir 
radio krautuvė leidžia- šį pro^ 
gramą. —Pranešė jas•

hteriesra darysne-

rašt.

Pavasario ęLrey,
Mbto.     Strauss
^•idarfėHe .......  Dell VVoąua
Polka , ir Fugj>iš į operos ■ ' <

“Schwanda” ...... .Weinbcrger
Now Thaiik Wc Ali O ar God

Cruger
' 9 ■

. ■ ■■ 1

BENDRAS NAMŲ DARBAS, mo
tiną! pagelbininkę. Nereikia skal
bt). Daktaro namai, gyventi vie
toj/ Handęlsnian, 4010 Jackson. 
jKEDzie 3722.

'EKSTRA PINIGAI KALĖDOMS 
Gerai .žinomas kojinių, moteriškų 
apatinių, drobinių, snuggies fabri- 
kantąs turi vietų ambitiškoms mo
terims. Irivestmentas nereikalin
gas. Mes išmokiname jus. P-lė 
Krasevicius,. 126 N. Wells St.

PARSIDUODA -NAMAS,. Storas 
ir 2 po 4 kambarius zflątai ant 2 
floro, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas. 35.27 So.. Halsted. 
Savininkas 3232 So. Halsted St.- - . ..

KAMPAS, 3059 SO. HARDING. 
Mūrinė krautuvę, 5 kamp, ąpąrt- 
mentąs. 4 karams garąžas. Geras 
biznis'. Norėdami rakto kreipkitės 
3045 So. Crawford Avę. >. .. .' .

. FARMOS: PAJAMOS ir įrengta 
savastią. pidęli, maži. plotai. Rašy
kite reikalaudami, sąrašo, pirm, ne
gu pirksite. M. Hughes. Box 45, 
Springfięld, Mo.

$25,000 DVARAS, 40 akrų. Grei
tam pardavimui $12,000. A Swen- 
sen, Chilton, Wist Route 4. •

Šis Kliubaš, suorganizuotas 
pas p. K. čepukus, 1931 me
tais, yra laisva, - nepartine or
ganizacija,.. ir turi •savo...narių 
tarpe studentus 'įvairiuose' uni
versitetuose .ir buvusius studen
tus, kurie jaū yra išėję į profe
sionalus.

Sunkiu 
ziazmu, ir 
išsikovojo
gos' lietuvių ' gyvenime. • Svar
biausias jo darbas — kas me
tai duoti stipendijas užsipelniu,- 
siems lietuvių ■' kilmes studen
tams. ' ‘‘i i • 1 ’ P ‘-.Cb., .•

darbu, jaunų entu- 
sumanumu Kliubhs 
nemažą vietą Chica-

Stipendijų Fondas

Kliubas, be> to, ' protarpiais 
rengia paskaitas, mokino pilie
tybės, kas metai rengia origi
nalius vakarus, kuriems papra
stai patys nariai parašo' vei
kalus, sumokina, paruošia deko
racijas ir pastato. Tokių vaka
ri) ir kitų parengimų pelnas 
yra skiriamas stipendijų • fon
dam - - - • f

10 metų sukaktuvėms pažy
mėti Kliubas rytoj 3 vai. po 
pietų rengia iškilmingą banketą 
Graemere viešbutyje, prie'Wa- 
šhington ir lloman. Reikia re- 
fc<;rracijas . padaryti,'. šaukiant 
Victor Krauchimą,. CAP. :1541. 
BiPetų kaina yra $1.50.

Lily Pons Rytoj 
Fordo Simfonijos 
Valandoje f *•; c. i y i , _____
Iš WBĖM Stoties 8 Vai. 
‘ i cagos; Laiku.

Pirmu kartu šį sezoną, 
Pons — rytoj dainuos Fordo 
radijo valandoje,, kuri, bus gir
dima • Chicagoje . iš stoties 
WBBM -nuo 8 vai. iki 9 vai. 
vakaro.

.Kitas įžymus svečias rytojaus 
programoje — Ėugdne' Orman- 
dy, garsiosios- <Philadelphia Sim
fonijos -.Oskestros dirigentas. 
Oymandy diriguos Fordo .orkes
trą tokiuose veikaluose kaip 
Bach’o “Toccata and Fuge in 
D Minor”,'DvOrak’o “Scherzo 
Capriccioso”, Strauss’o “Moto 
Perpetuo-’, ir Weinberger’io 
“Polka ir, Fuga”.

. Lily , Pons-pradės savo dainų 
rinkinį su arijų ištraukos- iš 
Doni^etti operos “‘Regimento 
Duktė”. ’ Z,

Chi

Pilnas programas seka: 
Toccataand

Ištraukos iš

Fugue i ir D Minor 
u............. Bųch

“Rcgimento Dukr 
..z.,..;t DonizetU

Scherzo'Capriccioso .... Dvorak 
Bomi‘CeT?abta^que .... Chabrier 
Jei Mano Dainos Sparnus'’ *r

Tttrėtu .... .............  Hahn

Jan Masaryk Ryt 
įajyvąušIRsidijo 
F6rumėišWGN

. . - . . • -vi* fe- • • • *

Diškusuos Naują Europą.
Ja n S ^Masaryk, čėkoslovakų 

valstybininkas ir diplomatas, 
rytoj ' dalyvaus Novthwestern 
University radijo forume, girdi
mam kiekvieną sekmadienį iš 
WGN stoties, .nuo 10 iki 10:25 
vai. ryto. ; r >'

Kiti diskusijų dalyviai bus 
Northwestern universiteto pro
fesoriai, William M. McGovern

■ • ■ r-

ir Franklin D. Scott. Diskusijų 
tema -— “Kaip Europa Gali Į- 
steigti Naują Tvarką?” <

SLĄ 226 Kuopa 
Reūgą Didelį Vakarą

NORTHŠlĖfe/ L SLA. 226 
kuopa susirinkime šio menesio 
pradžioje nutarė rengti kuopos 
di’delį uy^kkrą'.’^b‘' kad tAs vaka- 
ras -pareng^insįs b’titų tikrai ge
ras ir p^seki^ingas,' tai . Komi 
siją :vienbalsia¥ išrinko, taip sa
kant-, *iš ‘.‘tųŽu,. būtent Dr. A. 
Montvidas,. J? Bačitinas ir p. 
Feizienė. Visi stambus, kompli
mentų nereikia.'- ■ , . >
; Minimas parengimas įvyks 
'gruodžio mėn. š.jn; < O, kukis 
bus — tai dar yra paslaptis.

• ic č.

Viešnios Iš Bostono

P ARDAVĘ J Ak Turi turėti pe ty
rimą. General Dry Goods krautu
vė. 7042 S. Western Avė. Pros.
7002. . s

PAIEŠKAU * MOTERIES dirbti 
kaip šeimininkė, kuri ir galėtų 
pagelbėti krautuvėje.

1458 West 18th St.

BENDRAM NAMŲ DARBUI, 
virti. Savas kapibąrys, vonia, $12. 
LAKeview 5273.

■ ; S ) .

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių, Keikia
REIKALINGAS VYRAS- ARBA 

moteris dirbti fermoje. 1523 South 
50th Avė., Cicero, III.

HELP VVANTED—MALĖ
- ii V ____

LINOTYPE OPERUOTOJAS rei
kalingas pilną laiką svetimai kal
bai., Kreipkit.ės adresu 1849. West 
Cermak Road. f , * , J «

SPRAYER—TURI BŪTI patyręs 
prie Conveyors purkštimo. Alga 
63c pradžiai. Electrę Mfg. Co., 2000 
West Fulton.

REIKALINGAS 1: PATIKIMAS 
pieno išvežjotojas ir pardavėjas. 
Pirmenybė lietuviui, kuris ‘ gali 
parodyti 1-A .paliudymus. Kreip
kitės: Georgė Taubert, 3251 South 
Emerald. Atsilankykite 'šeštadienį 
priešpiet.

REIKALINGAS VISĄ DARBĄ 
mokąs (all around) kriaučius. J. 
RuzgąitiS, 6957 So. Racine.

SHOCK ABSORBER MEN; dar
bas prie benčiaus. Kreipkitės 41 
West 18th St.

FURNISHĘD ROOMS—TO KENT

RĘNDON KAMBARYS, apšildo
mas, prie mažos šeimynos. Bunga- 
low. 7042 So. Campbell Avė.

i ♦ » • i - • . . .» •

RENDON KAMBARYS vyrui. 
Gali vąlgį virti, Renda pigi. Gera 
,tr£nšportacija. 819 W. 34th PI.

—---------H------ i---------- —-------------------------------

DAILUS 10 APARTKlENTŲ na
mas...arti 63—čĮos . ir Maplevvood. 
Visai nebrangiai. Mr. . Spagųięli, 
VICtory 3649. - ’

MISCELLANEOUS EUR SALE 
įvairus Pardavimai

. PARDAVIMUI $15(0.00 Portahle 
P. Ą. System (garsiąkalbis), A—1 
stovy. Paaukojamas už $50.00.- 
6407 Englę^ide ,Ąve.? Pl<wr. 9302.

SPECIALIAI — KĄ TIK iš re- 
syverių—8 ąpartmentai, 2, kiautų-! 
vės. Kas supranta apie namus, tam 
gąli būti f— duona ir sviestas. ’ , 

BUTCHER and BOEĘLM CO.
3656 So. .Ashland Ąve. 

CEDarcrest 270(K

PARDAVIMUI: 8 KAMBARIŲ 
namas, 85x135. Pietų rytų, kampas. 
Karšto' vandens šilima. Didelis ga- 
rąžaš. Ą-l padėty. Arti mokyklų, 
bažnyčių. Savinįnkas. Kad įvertin
ti, reikia pamatyti. 3215 N. Keeler 
Avenue. ■> '■

ŠIANDIEN DIDŽIAUSIAS.
BARGENAS ... t

Didelė krautuvė ir 4 flatai. Ąžuo
lo trimas,štymo, šilima, gęras^ sto
vis. Kaina $|8,500. ^Krti 69 ir Węs- 
terh Avė.

\ 4 FLATŲ MŪRAS *.
2—3 kambarių, 2-r.4 .kambarių. 

Kaina $14,500. Arti 71 ir California.
NELSON & CO. z 
2808 W> 63rd St.

Pardavimui Marąuette
Parko Apylinkėje -'' 

10 flatų ,modernus kampinis na
rnąs, $35,000. ' . ,.U

4-flatis, pečiaus šilima, kampas, 
4 kambarių kiekvienąs, daili vįęta, 
$7/250, /

4-flatis, mūrinis, modernus, ap
šildomas, šąldytųvai, gasiniai pe
čiai kiekviename fĮate, muro gara
žas, $14,500.

2 flatų . muro namaš, pirmame 
flate karšto vandens šilima, 5 ir 6 
kambariai, 2 karam garažas' $7,000 
Ir kitas 2-flatis, arti transportaci- 
jos, $8,000.

2 krautuvės, 6 flatai, biznio cen
tre, $15,500.4

Teisingas * patarnavimas. Nusi
pirkite namą pigiai.
CHARLES URNICH

I (URNIKAS) L’?. ! !
2500 West 63rd St.

PROspect 6025,

COAL—VVOODLblt t :

^nglTsr~ya^?!S ĄiUjus • ’
ABIC"FUEL 'O1L COMpAtfY ,

• 1925 West 34tK Place
- VIRGIbŲA 2286
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS
. .-i ALIEJUS !,„• v
50 Gal. .po 9c Gal.

100 Gal. po 8c Gal.
1,50 Gal po 7^c Qąl.

AUKŠTOS KOKYBĖS PURNASO 
.ALIEJAI

IR MALKOS v
1-3‘ton. $10.80 ton.

. ,1-3 tęn.^
. 1 -3 ton.
. 1-3 ton.

1-3 ton.

ANGLIS :
Miller Crėek
Black Banų ...
Fkln. County ....
Fkln. Egg ........
Central Nut ....
Anth’cite Rge.-

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

Run ....... ......
Stokęr Nut ....
Suplautos malkos . ~ *------ T..~~
WEtfŠEL' AND SONS Hem. 8774

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

10.75 ton 
,8.$0 tęų.
7.40 ton.
6.65 ton.

14.90 ton.
12.60 ton.
9^0 ton.

1-3 ton.
1-3 .ton.
.— 6 pund..v$1.0O

10.95 ton.
6.75 tpn.

.. wrqlesale furnitjųęę
Rakandai ir (taisai Pardavimui
} v' ’ MOKYDAMI cAsš-4- ? * ” 

už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome biĮę, kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl. daugiau 
informacijų. Vien tik načionaliai 
Žinomi/daiktai Randasi pas mus..

' Ališauskas, sūnūs,, ... 
6343 Su. Westem Aye.

Chicagp, IL Jei.; RĘPp.blic 6051

FURNITŲRE-FĮMUIlĘ,jęQ»-gALę 
Rakandai ir Įtojąai TardavirauĮ;

GOOD HOUSĘKEEPfNG SKOPS 
WAREHOUSĘ OUTLĘT 

SURINKO" ’ - ‘ 
NEPALYGINAMUS 

BARGĘNUS 
IŠ SAVO 8 '.APSKRIČIO 

; KRAUTUVIŲ- -- z 
Visai naujos , prekės, floor sempe- 
liąi, dęmonstrųptojai, pertaisyta^ ir 
atsiimtas šlakas ir' įvairus kitokie 
daiktai. Daug daiktų tjk vienąg ar 
du tos pačios’ rųšies. I)abar su
krauti viename milžiniškame ’ pa
state jūsų patogumui. Sū visomis 
prekėmis duodamą regųpari Ggod 
tioūsek’ėėpirig' Shops garantija., 
350 GASINIŲ ’IR'ELEKTRlKlkTŲ 

n t . PEČIŲ , 
Originaliuose Crates.

Įkainuoti Greitam Pardavimui 
M^gįc ,ę,hef, įCr$Wn, £ęnįth, Det
roitu Estatę, etc. yeikitę dąbar, go
rėdami ' geriausio pasirinkimo.

. ;$18—$29—$39?—$49—$59.
ALIEJINIAI ŠILDYTUVĄ!

Alcazar 5-kambarių šildytuvas, $24 
Visai naūjas Arnėr. SUnflame' $29 
Ąrneric^n Sunfląme, kretuosę, '.,v 

dideles mieros. A.$39
Quaker, visai naujas, sempeliš $39 

ĘAŲIOS IR KOMBINACIJOS.
Visai naujas .phone, kombinacija, 

sempeiis $29
Ženith phone, komb., sempeiis $34 
Philco auto, changer, nąujas, 

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

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

2—4 FLATŲ NAMAI, 65 ir Mo- 
zart, 1 namas 4 flatai po 5 kamba- 
riuts, kitas namas, Ą flątąi po,4-ris 
kambarius, 3 kąram muro .garąžas. 
Štymo šilima,' stokeris. Apžiūrėji
mui šaukite.' Mr- Frank Jurjevich, 
GROvehill 2958. ,,4Mrs. K. Steponavičius ir Duktė

Thanksgiving Dieną Chica- 
gon kelių ditenų vizitui pas sū
nų atvyko'-p-d K. Steponavičie
nė ir ’jos duktė 'Adelaide' Stepo-, 
navičiuič, iš -Brockton, Mass., 
“lietuviško” miešto’ prie Bosto
no. 1 " '
h - Viešnios yra motina ir sesuo 
p. Kazio Steponavičiaus, “Pir- 
jmyfi” choro ' Vedėjo.' Jos taip 
įtaikė vizitą, kad galėtų pama
tyti operą ‘‘CarAlen”, kuri# "ki
tą sekmadiėhį stato sunaus Ka- 
žio vedamas choras.
i Jos pasiliks- Chicagoj iki .at
einančios savaitės ir apsigyve
no pas pp. Steponavičius, ad., 
5042 South Kerineth avenue.

FOR RENI—GENERAL 
Renddai—Bendrai

RĘNDON: GARU ' ' ŠILDOMI 2 
flątąi po. 5 kambarius. Priešais 
parko. Pigi renda. 6408 Stony . Is- 
land Avė.

ARTI 71-MOS IR CAMPBELL
MURĄS v . -..7V 

Krautuvė ir --apartmentas, karšto 
vandens šilgna, . 3 Kąra?} gąrąžąs. 
Dabar operuojama kaipo kepykla. 
Kaina apima namą, įrengimą., ir 
good will. Nuostabi progą tik UŽ 
$9,250.
F. H. HALVORSEN CO.
į3145 W. 63rd St. HEMLOCK 4300

maras.

«
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C!HĄNC££ 
Biznio Progos

PARSIDUODA BUČERNĖ. .Cash 
biznis, nėra kitos bučernės per 3 
Jjlokųs. Liga verčia parduoti.. Par
duosiu už, jūsų pasiūlymą, šaukite 
SAGinaw 8112.

flCHATION
zomI a/nt.ęHICAiGOAh:?.

2201 W..OerJaak Rd.

Atdara Antrad^j KetVįrL šeštad. 
iki l(L.hekmądUnį-dki .8

. H H UI ...................................................................

------ T*”------r-t--------r—tt-.-tt----- -7-----------------

PARDAVIMUI RESTORANAS ir 
saldainių krautuvė. Biznis,, išdirbtas

...U.. . į...

H D D Ai I II II llkietams, Laidotu- m 
Ulių ĮjĮ vėrns, P a P uų ši- j 

mama R

MEDINIS NAMAS, 2 .po 4-is, 
1—3b Gerą trąnsportacija, garažas, 

i pečiaus šilima. Nebrangiai; Gerps 
pająmbs. Klauskite 2 aukšte, •: 1617 
Norjh Kolmąr.t t

GASOLIN.O STOTIS PARDAVI
MUI su namu. , Biznis išdirbtas 
per daug metų. 3658 W. lllth St. 
BEVerly 0231. .
* f k \ • •- • • ų

i

PASKOLOS 
?' GREIT IR PIGIAI 
ANW;11-MŲ MORGICIŲ, 

M&iįįsiniais atmokSjim^ia
DĘRĄL:

ANNA SHAUKLES 
(,BO .TĘVAIS i fibBINSKĄITĘ)

• v( » j i I ‘r- ( '•< . 4>•' .Persiskyrė su šiuo' pašau- 
liu lapkr. 21. d„..3:3Q .yąlt 
ryto, 1941 m., sujaukus 
48 m. ąpnž-, gimus Lietu
voj, Al vytų .pąrap’ ir ' kąi- ,'į 
me. Amerikoj , išgyv.ęno ;
43 metu?." ”, 1 ' !
■i Paliko dideliame nu- ' 
liūdime, vyrą Kazimierą, 
dukterį Auna Kąąsąuųiki, 
žentą Otto, anūką Ronald, 
2 brolius, Kazimierą, bro- j 
lienę Mary ir Antaną, 
brolienę MabeJ, švogerį 
Joną Shalikles, 2 švoget- 
kas, Frąųcęs . Chapienę it 
Suzanrią Gaferichę ir jų 
šeimynas, sesers vyrą Jo
ną Karnelskį ir jo dukte
rį Eleanor Yurkus ir sū
nų Johnny Karnelskį, ir 
kitas gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas' na
muose, 3403 So. Union 
Avė. Tel. Yards 0309.

Laidotuvės įvyks / ant
radienį; lapkr. 25 d., l;30 
vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėta į Lietuvių 
11 « fe 4 « 1 r r* « te-te z

M 
.,. j Hl
etaras '* 

uFted 3
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XXX)S

Į Ar-Galite—Pastatyti 
I • r Sau Nąmą?'-". ’ 

! 'arba atnaujinti
DABARTINĮ SAVO NAMĄ

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

.Pasistatykite. Jį Patys 
PLANAI DYKAI

Douglas Lumber
COMPANY

2700 ROOSEVELT ROAD 
Tel. KEDZIE 3840

V vi

v.! 
X MAŽAI CASH, lengvi išmokėji

mai nųperką 10 apąrtmęntų^. 3 
krautuvės., šiaurės rytų kampas 
Western Avė. ir Rice St. Metinės 
rendos; apię. $6,000., Savininkas pa
aukoja’ 105 W. Madison St., Kam
barys 1507. . '

Tautiškas Kapines. -
Visi a. a. Annos Šhaukles giminės, araug”ai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami...dąlyvauti.JąidotUYėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą Ir aisįsveikminųj. Nųliųdę., iįękame:/ 
Vyras, Duktė, žentaš, Anūkas, Btoliai, ; Brolienės, Švdgeriai, 

švogerkos vir (įminės., , J t
Laid. Direkt. Antanas Pėtkus. Tel. CICERO 2109

Šįvakarą “Blue 
Condors” Kliubo 
Šokiai Br. Parke 

t

St. Agnės" Au^lforijo.ie

“Blue Condors i4easui"e felub”, 
kuriam pirmininkauja • lidtuvis 
biznierius .p. >A:, .Ambrosiė;i?MX8 
South’ Western avenue,' šįvakar 
rengia metinius šokius SL>Ag
nės; a Auditorijoje, prie '-Archer 
ir Rockwėll. Tai'rodosi bus 1’fl-tJl 
tokie-metiniai šokiai.:. H! / ■*■. 
..i'B-s Ambrose, įr Otto Stran- 
sį<y- Jr,; spaudos atstovas, nip)- 
širdžiai kviečia jaunus Brightou 
Bituko: i lietuvius* ■ parenįtine at- 

>u: )/ ui/ ': >u')? 1

PARDAVIMUI: ..NEBRANGIAI. 
Saldainių, cigarų, cigaretų, tabako, 
Žurnalų, laikraščių, fountain kam
pinė krautuvė. Štymo š.iįima, ren- 
dos $75 į 'mėnesį. 5 metų lysas. 
Vidurrniesčio apylinkė. Dąro .gęrą 
biznį. Ajfti Aurora, Elgin, Nor'th 
Węstern statiop. Anderson Cotper, 
Lombard, III.

TAILO(R
Parsiduoda Kriaučiaus biznis, pil
nai. sutą.įsytąs,... .Gausi pigiai. 2019 
ę^nąlport Ąve., Chįcągo. <

PARDAVIMUI, iš priežasties mir
ties, grosęręę ūr mea.t market. Gei; 
ras cąšh. b^nzis. DuP<kitę, ,sąvo pa- 
$)ųlymą;" ?553 S. Wąllace St. (

SOUTH SIDE .
Budavojame naujus--, namus ant 

loto 40x122. Visi įrengimai. D/į 
aukšto, 6 kambarių. 4 kambarių 
pilnai užbaigti. Medžio.

Finansuoti. Kaina $5,250. įmokė
ti $525.00. Likusjųs, pp. $33-80.JUČU-, 
prį^ąitąnt. takpųs, Jęs. priąk^tytą,

Mūrinį pabficiavosmi ir fiųansuė- 
sim tokį,* k.ąip viršmįnėtąs, už—' $5,850. 10% . Įmokėti' li^ųfljųs mąž-

W^d>deli'' pasįriniiiniią riūhių

2506 f eel
, TeI. JlĘrtiblię and LOAN-A

silankyti, Visiems šokiuose už- 
tikrinami gęrrUikai. Gros Char
les Hess ir1 jo.! orkestras, t; 1 c

j T (Sp)
1?

TURITE "nSTlftA' ‘RRBS’. Pl-
^./Turtas virš $1,100.000.
■TU ............, —

Pirkite ‘ tose krautuvėse, ku- 
ridš ^garsinasi “NAUJIENOSE’



1

Vėl Rinks Pinigus 
Kovai Prieš Infant 
Paralyžių

Tam Panaudos Prezidento 
Roosevelto Gimtadienį.

Prezidento Roosevelto sekan
tis gimtadienis, sausio 30 d., 
1942 m., kada šalies galvai su
kaks 60 metų amžiaus, tapo pa
skelbta jo Deimantinio Jubi.ie- 
jaus Gimtadienio Paminėjimu.

Prezidenta.% laiške rašytam 
Keith Morgan’ui, nacionaliniam 
Prezidento Gimtadienio-Infant-

miteto pirmininkui, devintais

doti jo gimtadienį sukėlimui pi
nigų visoj šaly vedamai kovai 
prieš Ijifyntile, paralyžių.

25,000 Naujų Susirgimų.
• Mr. Morgan pareiškė esąs įsi
tikinęs, kad visi ame iki:či i 
seni ir jauni, visuose gyvenimo 
sluogsniuose, kiekvienam nors 
ir mažiausiam bažnytkaimy, ly
giai kaip ir didžiausiuose me
tropoliuose, sustos pagalvoti su
žinoję, jog per pereitus tris me
tus Jungtinėse Valstijose In- 
fantilc Paralyžiaus susirgimų 
buvo daugiau negu bet kada 
pirmiau.

Mr. Morgan nurodė jog per 
pereitus tris metus šaly tapo 
užrekorduota 25,000 naujų 
sirgimų.

PARENGIMAI .
ŠĮVAKAR

Šokių vakarėlis Joninių salė
je, 814 W. 33rd street, 7 v. v.

Cicero Kareivių Draugijos 
Uniformų Skyriaus vakarėlis 
Shamėto salėje, 7 v. v. Įžanga 
visiems, laisva.

Šv. Antano Choro metini* šo
kių vakaras parapijos Jinlėj, 7 
vai. vak.

EKS-MAINIERIŲ KLIUBD 
Draugiškas vakaras, Ūkelio sve
tainėje, 3436 S. Lituanica ave
nue, 7 v.V. ' ' ,

RYTOJ
Žemaičių Kultūros K iubo 3 

metų gyvavimo jubiliejinis 
koncertas IIollywood svetainė
je, 2417 43rd St. Pradžia- 5 
vai. po pietų. Įžanga 33 centai 
su taksais.

pildys Suvalkiečių 
Budriko Balalaikų 

solistai, duetai, 
kiti.

choras, J.
Orkestras, , 
kvartetai ir

Lithuanlan Univerrity C ub

su-

Apdegė Kazys 
Valiulis ir Jo 
Žmona

metų sukaktuvių banketas, 3 
v. pp., Graemere viešbutyje, 
Washington ir Homan avenue. 
Bi.ietai $1.50. Rezervacijoms, 
Viktoras Kraudamas, Cap. 
1541. • /’

Moterų Kultūros Kliubo va
karas Liet. Auditorijoje, 3133 
S, Halsted St., 4 v. p. p. 503. 
Vaidins “Atvažiavo su Krai
čiu”, dainuos Genovaite Gied
raitis, Moterų choras.
i F. Yakaičio sporto darbuotis 
15-tą sukaktis, Neffo salėje’, 
2435 S. Leavitt, 7:30 v. v. 25c.

A. R. D. bunco vakarėlis Šv. 
Jurgio salėje, 3:30 po pietų.

NAUJIENOS, Chicago, UI..

laiminga užbaiga šioje meiles apysakoje.

3
I

NAUJIENU-ACME Telenhof/’
New Yorko Central Parke 

ir vėliau kariu 
pašauktas

'/S*

.. JIS

I...

Jurininkas “Sailor Bill” Langford iš Victo'rią, Tex is, susitiko vieną vakarą
Josephine Phillips. Patyręs, kad ji neturi namų ir, .kad badauja, jis ją nusivedė į restoraną 
pavaikščiojo. Skirianties jis paprašė ją. .leisti šųsįtikti ir sėkanlį^ vakarą. Bet netikėtai jis tapo 
tarnybon. Policija, gi,, tuo tarpu., suareštavo merginą kaĮtindanią. ją vąlkiojimuosi. Neilgai trukus laikraščiai 
patyiė apie romansą tarp jaunuolės ir jurininko ir plačiai visoj šaly aprašė. Jaunasis vyras sugrįžęs ėmėsi 
žygių laimingai užbaigti rohiansą. Padėtiones Dieną jie apsivedė. Paveikslas, kairėj: Jurininkas laukia nuo
takos Garfield, N. J., iniesto rotušėj, kur - įvyko, jungtuvių

* . ' . ' -----------■-»  —  r.-—" —•  —r-—'■-------- ——   

ceremonijos.•"••Dešinoj: Laiminga užbaiga.

šeštadiėn.)-lapkričio 22,1941
.ir r rtifefc'

VAKAR CHICAGOJE
Arthur Bertram, 26, su Eli- 

zabeth Šamas, 26 
•> . t

Edward Larsen, 24, su June 
Gribben,. 24

• Vėjo parmušta ant šaligat
vio parvirto ir _____
žeidė 86 metų senelė, Minnie 
Lewerenz, 7089

• Nusiritęs

mirtinai susi-

Street.

Chicagos Opera 
Džiaugiasi Nauju 
Žiūrovų Rekordu

Gyvena Northsidėj Po Antrašu 
1614 N. Winchester Avė. ♦

Praeitą antradienį, apie 2:30 
po pietų, p-ia Valiulienė triusė- 
si prie pečiaus, ir kažkokiu bų- 
du užsidegė nuo pečiais • jos 
drabužiai, ir staiga užsiliepsno
jo (mat, sveteris buvęs tokios 
medžiagos, kuri labai staigiai 
dega).

Jos vyras K. Valiulis, pama
tęs, kad drabužiai liepsnoja ant 
p. Valiulienės, puolė juos nu
plėšti, ir smarkiai apsidegino 
rankas. P-ia Valiulienė labai 
smarkiai nukentėjo:

Daktaro Priežiūroj.
Laimei, greitu laiku pribuvo 

Dr. A. Montvidas ir apstabdė 
neapsakomą žaizdų skausmą. 
Abu ligoniai tebėra po Dr. A. 
Montvido priežiūra.
Išgelbėjo, Kad Pavėlavo į Darbą

K. Valiulis paprastai išeina į 
darbą kokia 10 minučių pir
miau negu tą dieną, bet tą die
ną laukė savo brolio Jono ko
kiais tai reikalais ir pavėlavo 
išeiti iš namų. Jeigu jisai butų 
išėjęs kaip paprastai, tai žmona 
nebūtų pajėgusi išsigelbėti.

K. Valiulis dirba Chicago 
“Tribūne” spaustuvėje. Linki
me ligoniams greitai pasveikti.

Dovanos.
Northsidės parapijos metinė 

vakarienė Šv. Mykolo salėje.
KITĄ SEKMADIENĮ, LAP

KRIČIO 30 — “CARMEN”, 4 
aktų opera, stato Chicagos Lie>- 
tuvių Choras “Pirmyn”, Eighth 
Street Teatre, prie 8-tos ir Wa- 
bash, 2 vai. po pietų.$1.10 ir 
$1.65. Solistai Anelė Stepona
vičius, Viktoras Benderis, Al
dona Grigonis, Ona Skeveriutė, 
Anita Navickaitė, Algirdas Bra
zis, Gene Martin, Jonas Ave
lis, B. sNamavičius, kiti. “Pir
myn” Choras, “Pirmyn” vaikų 
choras, simfonijos orkestras.

Pranašauja Šalčius 
Chicagai ,

Miesto oro biuras sako, kad 
šiandien po piet Chicago ir apy
linkes užklups smarki pūga, ku
ri nupuldins temperatūrą iki 
laipsnių.

Pranašauja Dide 
les Permainas 
Chi. Policijoje

to

Nassau
laiptais 

užsimušė 63 m. Frank 
recki, 13319 Burley avenue.

• Willowspringietis, Joseph 
Kandalec, 9752 S. Meade avė., 
galiai! prisipažino, kad jisai pats 
pasišovė. Norėjo nusižudyti, 
nes “jo galvoje ūžė ir zvimbė”. 
Pirmiau Kandalec aiškino polici
jai, kad “gal jo žmona bandė 
jį nušauti”.

• Ties 900 South Kedzie trys 
užpuolikai nušovė apie 51 me
tų chicagietį eks-kalinį Sam 
Roth. Jisai paskutiniu laiku už
siėmė kumštynių bizniu.

• Bcžaizdamas su šautuvu, 
14 metų berniukas, Leonard 
Herring, 2903 Chicago avenue, 
South Chicago Heights, pašovė 
savo draugą, 15 m. Robert For- 
rest, 96 W. 28th st., irgi South 
Chicago Heights.

• Cook apskričio apeliacinė 
taryba sako, kad pereitą savai
tę priėmė 19 apeliacijų nuo vy
rų, prašančių paliuosavimo nuo 
armijos tarnybos, o 26-is to
kius prašymus atmetė.

• Miesto rotušėje, vakar po 
pietų buvo atrastas ant 
adv. Hovvard Kerr, 38 
Dearborn. Galvoje buvo 
Jis nėra pilnai atgavęs
nės, ir kliedi, kad “turėjęs su 
savim $5,950.” Rūbuose policija 
pinigų nerado.

nam i e, 
Nogau-

,  A..-,*    -   .i ■ į, jį, —y ,T    į...., 
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Trovatore” su Dušoliną .Gimini
ni (Leonora), Cbę Čdddė (ei i o- 
nė AzUcęha), (iiovąnni; Mari
nei i (Mantičo) ir Richarii Bo- 
nelli (grafas di Luna). : \

Kitą pirmadienį, gruodžio 1 
d.—“Tosca”, dalyvaujant Grace 
Moorę, Frederick Jagel ir John 
Charles Thomas. Tręčiadienį —• 
gruodžio 3 d. — >pįrm,u kart šį 
sezoną --- “Mądame . Buterfly”. 
Lucia Albanėsė dainuo^. Cho •v . i . . i

Cbų San, Ada Pą^gi Suzuki 
ir James Mellon — Leih Pin- 
kerton. ‘

Apie 100 Žmonių 
Rep-ų Bankete 
Adv. A. Oliui

merginai Stanislavai Kainaraus- 
kaitei, iš Marguette Parko, (įei

Kastantas Pocius sakė,4 kad 
vestuves įvyks jam sugrįžus iš 
kariuomenės tarnybos. Kama- 
rauskaitės tėvai taip pat yra ži
nomi Marųuette Parko biznie
riai. E. N.

Pirmos Dvi Sezono Savaites
1 Labai Sėkmingos.

Niekas nesiims kaltinti Chi
cago Opera Comapny vedėjų 
rodymu perdidelio entuz’azmo 
besirengiant trečiajai sezoho sa
vaitei — per pirmąsias dvi sa
vaites operų žiūrėti atsilankė 
tiek žmonių kiek niekad pir
miau visoje Civic Opera Ilouse 
istorijoje. O tai rekordas, ku
riuo tikrai galima užtarnautai 
džiaugtis ir net didžiuotis'/ . •

Sekančioji sdvaitė atsidjpys 
pirmadienį su piriliU oįiėretinlu 
pasiūlymu anglų kalboje-V-Ver- 
di’o “Falstaff” Nutukusio ir 
linksmai nusiteikusio Sir John 
Falstaff rolę pildys John Char
les Thomas, kuris silkele tokią 
sensaciją toje rolėje pereitą se
zoną.

Dainuos D. Giannini.
I^iti sąstato dalyviai bus: Du- 

solina Giannini, Ilugh Thoįrip1 
son, Virgiui a: Ilaskins. Hertha 
Glaz, Sonia Sharnova, Giuseppe 
Cavadore, Anthony Marlowe ir 
Douglas Beattie. Orkestrds diri
gentu bus Laszlo Ha’asz, St. 
Louis Grand Opera Association 
meno ir muzikos direktorius. . «

“Martha”. ;
Trečiadienio vakare chicagie- 

čiai matys ir kitą operą anglų 
kalboje — Von Flotovv’o melo
dingąją “Martha”. Dalyvaus 
Helen Jepson, Coe Glade, James 
Melton ir lenkas Jau Kiepura. 
Carlo Peroni diriguos.

Vienintelis Edith Masori pasi
rodymas šį sezoną Chicagos 
scenoje bus penktadienio vaka
re, Puccini’o “La Boheme”.’ 
Miss Mason dainuo^ Mimi rolė
je. Sydney Rayuer pildys Ru
dolfo rolę, p Dorothy Kiršten*— 
Musettos. Emile Coopęr diri
guos.

“II Travatore”, “Tosca”.
. V • ■ 1 .

šeštadienio vakare, lapkričio
29 d., bus statoma Verdi’o “H rios gar

Premija 'CKięagds;
Mokslinihkhi

Prižadėjo Paramą Demokratui 
Teisėjui Zurini.

Tai buvo lietuviškų republi- 
korių banketas, surengtas pažy
mėti adv. Olio paskyrimą val
diškoms pareigoms, bet į jį 
skaitlingai atsilankė ir lietuviš
ki demokratai. Ir abiejų pusių 
šalininkai vieni kitiems kompli
mentus sakė, ir vieni kitiems 
talka žadėjo ateities rinkimuo-

Sekmadienį Žemaičių 
Kliubo Jubiliejinis 
Koncertas

švenčia 3 metų sukaktuves

griųdų 
South 

žaizda, 
šamo

Geological Socifety ?of Ameri
ca paskyrė ^PeiUdge^. premija 
t)r.1 Norman Ė'1 v^ėii’ui, Chi- 
cagos universitėįb • profesoriui 
už nuopelnus žeftes studijose. 
Ta premija gepjo^įjoa; srity j e 
yra lygi Nobelio* prėriiijai 
literatūrą. .1 Z

Tildei) ir Fenger 
Už Čampionatą

u z

lau-' Šiandien popiet Soldier’s 
ke Tiidęn ir Feh^e.r High School 
.komandos susikibs . įdomiam lo • 
Šime už miestri foptballri Čarii: 
pionatą. Publikos bus. apie 30,- 
000, nes susįdęmČjimas lošimu 
yra gana didęlį^. Pranašauja, 
kad Fenger laimės.

Antrądi^^ 
Minėjimo Komiteto 
Susirinkimas

Republikonai konkretiškai 
pareiškė, khd balandžio ftiėnė- 
sio nominheijosė remš demo
krato teisėjo John 'I'. Zuris 
kandidatūrą naujam terminui 
miesto teisme.

100 žmonių.
Banketas įvyko ketvirtadie

nio vakare, Stevens viešbutyje. 
Buvo surengtas Cook apskričio 

1 • * v 'z i • • i • i < •

Grisi) pastangomis, ir sutraukė 
apie 100 žmonių.

Kalbėtojai džiaugėsi, kad lie
tuviai galiai! ir “yepubllkonų ęi- 
lesė pralaužė ledus”. Gavę yie- 
ną paskyrimą nuo gub. Green’o, 
“ateityje gaus ir daugiau”.

Adv. Olis neseniai buvo pri
skirtas tardytoju . valstijos fi
nansų departamento Chicagos 
raštinėse. Jis tarnaus sales tak
sų skyriuje.

šį sekmadienį, lapkričio 23 
d., pripuola žemaičių Kultūros 
Kliiibb trijų metų gyvavimo 

Koncer- 
Inn 
SI.

Kliubo trijų metų 
jubiliejinis koncertas, 
tas įvyks Hollywood 
tainėje, 2417 W. 34rd 
džia 5 vai. po pietų.

Programas bus gražus 
jvąirus.

1. Dainos iš operetės “žemai- 
takė”.

2. J. Budrio Balalaikų or
chestras.

3. Suvalkiečių choras.
4. J. Grušo orchestras, solis-

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

i i i

sve-
Pra-

ir

tai.
5. 

tas.
6? 

ono

Simano Daukanto kvarte

Vakar ir Thanksgiving dieną 
automobiliai Chicagoje ir apy
linkėse užmušė penkis žmones. 
Žemiau seka žuvusiųjų, sąrašąs:

Maurice A. Drubeck, 69 Ce 
dar avenue, miesto inžinierius;

38 m. Marie Knight, 4736 
Dover avenue, slauge, prie Fui- 
lerton ir Cicero;

69 m. Thomas Dillon, 32'08 
N. Sheffield avenue;

17 m. Anna -Goldovitz, 1432 
West 13th street, prie Roose- 
velt ir Laflin;

21 m. John Backovich, 13414 
Avė. K., vogto automobilio ne
laimėj, prie ,Į32nd ir Baltimor? 
avenue. Walter Urban, 13530 
Avenue M., buvo sunkiai sužeis
tas.

Raymond Wilkas, akorde- 
solo.
Panelė X—Z, solo.

Tarp kitko bus keli misteriš
ki aktoriai, kurie publikai pa
darys surprizą.

šokiai, vaišės* r

Po programų bus šokiai prie 
šaunaus J. Grušo orchestro. Na, 
'apie valgius nėra ko kalbė i. 
Musų žemaitiškos gaspadinės 
visada juos skaniai pagamina. 
Taip bus ir dabar.

Todėl visi lietuviai esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti. O Žemaičių Kultūros Kliubas 
įr jo valdyba maloniai jus pri
ims. Bukite visi, nežiūrint iš 
kokio Lietuvos kampe io jus 
paeinate. Susipažinkite su že
maičiais.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
pirm. Steponas Narkis.

Kareivis Kastantas 
Pocius Susižiedavo 
Su Kamarauskaite

... K.

•• •• ••

Sekretorius Jį Labanauskas 
praneša, kad ateiųantj, antradie
nį, lapkričio 25 (į., Dariaus-Gi
rėno salėje įvyksta. . Lietuvos 
NepiktausoniylAiš- Dienos Mi
nėj imo komitet0 antrąs ; susi- 
rinkinlas. '■ uį; ■ ,. \

Jo tikslas yra užbaigti plamis 
vasario 16-tos 4^42 minėjimui. 
Visi komiteto' nafiąi f Vaginami 
susirinkti. . . ''

CARMEN“Gambling” Tyrinėjimo 
Rezultatas , ,

Cook apskričio grand džiurė 
tebetyrineja pinigų lošimo biz
nį apskrityje. Vakar liudijo še
rifas O’Brien.

žinovai pranašauja, kad dėl 
tardymo įvyks kelios didelės 
permainos Chicagos miesto po
licijos departamente. Kai kurie 
policistai su aukštomis rango
mis bus prašalinti, kiti perkel
ti į naujas nuovadas.

Tarnauja Medikaliam Skyriuj.
MARQUETTE PARKAS. — 

Pocių, Marquette salės ir užei
gos , 6908' S. CVestern avė. ša-- 
viriinkų sunuš Kastantas, kuri? 
dabar tarnauja Dėdės Šamo ar
mijoje,.medicinos skyriuje, bu
vo parvykęs Chicagon trims 
dienoms Paliaubų paradui, Įr ta. 
proga Įteikė savo išsirinktajai

•,K

EJIack taiaes 
COMMAND OFTHE 

WORLD DEFEN5E PLANS 
AND INSPIRESTHE 

ROCMET FLEET BUILDERS 
TO super-human 

3PEED.

Pirkite tose ku-

INLAND1

THE POLARIAN DE3TROYED 1 
A FEW ARMY PLANES THAT 
FOOLISHLY CHALLENGED HER 
BŪT D1D NO HARM TO THE f 

CITY
M

• . ■<

B
■

A

BUY 
UNITED 
STATES

VINC3 
ONOS

MOSUMM

’S A TBST SHIP. COUNT DON MAS INVENTED 
■SbMBTHING, AND HE'S KUNTING THE AURORA POR A 
TRtAL FIGHTTOSEE IF ITCLICH5. • COMEl WE*LL 
GO UP IN THE AURORĄ AND LEARN WHAT NEW 

WĘAP0N THE COUNT KAS

JAnrcumrtv <.'.a ' - ?
) •. •' ’>' ' ‘ t • • ‘ ;

L • 1 V' 4 • <■>•••> .. ‘. ' •

I W0ND£R WHAT)f J ACH L SEATTLJE 
COUNT DON 13 <( REPORTS THAT A

ing forJ> POLARIAN ROCKET SHIP 
WAS SIGHTED—BOUND

%...>■

NOVEMER
3Oth

STATO

PIRMYN CHORAS 
8th StREET 
THEATRE 

800 SO. WABASH AVĖ. 
2:00 VAL. POPIET

BILIETAI $1.00—$1.53
*!>■»■...... >




