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AMERIKOS VALDŽIA NEDARYS JOKIŲ 
NUSILEIDIMU JAPONAMS KINIJOJE

Japonų kabinetas studijuoja sekr. Hull 
pasiųstą notą, ruošiasi karo veiksmams

WASHINGTON, D. C., lapk. 
28 d. — Iš patikimų šaltinių- 
patirta, kad Jungtinių Valsty
bių valdžia pareiškė japonams, 
jog Amerika nedarysianti ja
ponams daugiau jokių nusile’’- 
dlmų Kinijos ir Indokinijos rei
kaluose.

Prezidentas Roosevelias pa
sikvietė japonų ambasadorių 
bei specialų pasiuntinį ir, se
kretoriaus Hull akyvaizdoje, 
jiems pareiškė, kad jis pilnai 
pritariąs Hull įteiktai notai ir 
negali būti kalbos apie tolimes
nius kompromisus.

Prezidentas Rooseveltas laik
raštininkams šiandien pareiš
kė, kad Amerikos valdžia įsa
kysianti ginkluoti prekybos lai
vus, jeigu santykiai rytuose 
pasikeisią. Dabartiniu metu 
santykių pasikeitimas priklau - 
sąs tiktai nuo japonų.

Naujai susidariusią padėtį 
Amer.kos valdžia skaito labai 
rimta, bet neskaito, jog dery
bos jau nutrauktos. Derybų rrųl- 
traukimas priklantyš- -nuo* To - 
kio valdžios nutarimo. Ameri
kos valdžia nori išvengti karo 
Pacifike, todėl ir dės pastan
gas toliau tartis su japonais.

Sekretorius Hull šias dery-

metu,

lapkr. 
stebė-

bas vedė su labai didele kan
trybe-, bet josios neteko, kai su
žinojo, kad japonai pasiuntė 
nabjas karo jėgas į prancūzų 
Indokiniją. Japonai vartoja na
cių metodus net derybų 
sako valdžios atstovai.

ŠANCHAJUS, Kinija, 
28 d. — Užsienio karo
tojai patyrė, kad 70. japonų 
laivų, kurie veža 30,000 karei
vių su moderniškiausių apgink
lavimu, išplaukė į Indokiniją.

Naujas japonų karo transpor
tas veža labai daug mechani
zuotų pabūklų ip siunčiamas į 
Haifongą ir Saigoną.

TOKIO, Japonija, lapkr. 28 
d. — šiandien susirinko japo
nų ministerių kabinetas sekre
toriaus Hull notai svarstyti. 
Ministeriai nepareiškė kada val
džia pasiųs atsakymą Jungti
nėms Valstybėms.

Japonų spauda tvirtina, kac 
Japonijos ir Amerikos derybos 
eina prie galo. Spauda puola 
Amer.ką, nes nesitiki susitar
ti j

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
28 d. —- Girdėtas Taivalsty
bės premjero pareiškimas pei, 
radiją, kur jis tvirtina, kad An 
glija ir Jungtinės Valstybės ga
rantavo Tai nepriklausomybę.

BRITAI PRASIVERŽĖ Iš TOBRUKO

NAUJIENŲ^ACME Telephoto
Britų garizonas, apgultas septynis mėnesius Tobruko, šiomis dienomis pra

siveržė ir susijungė su kitomis anglų pajėgomis, dabar vedančiomis majorinę

HITLERIO PASKIRTAS KOMISARAS 
TVARKO ŠIAULIŲ ODOS FABRIKUS

Gyventojus verčia valyti Šiaulių srity 
sudaužytus tankus, kitą karo medžiagą

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
Rygoje nacių leidžiamas laikraštis “Deutsche Ze^Įtung im 

Ostland” apie gyvenimą Šiauliuose rašo, kad buvęs brolių Fren
keliu odų fabr kas dirbąs, vokiečių paskirto komisaro vadovau
jamas. Iš viso fabrikuose dirbą apie 1,000 žmonių. "

Šiaulių miestas karo metu nukentėjo, bet jis nesuhaikin- 
tas- Tuo tarpu Kelmėje nelikęs sveikas nė vienas narnas;’^1

Šiaulių -apylinkėje riogsą daug sunaik ntos karo medžiagos 
'tankų, sunkvežimių ir kita). Ištisos žmonių kolonos Valančios 
miesto apylinkes nuo šios sunaikintos medžiagos.

Šiaulių žydai esą apgyvendinti specialiai jiems paskirta-, 
me ghetto.

Vokiečių komisaro valdoma Šiaulių apygarda apimanti 
000 ketvirtainių kilometrų ir turinti 800,000 gyventojų, 
esanti didžiaus a apygarda visame “Ostlande”. Vokiečių 
skirtas komisaras vadinasi Gewecke.

19,- 
Tai 
pa-

Pataria olandams 
priešintis naciams

Žmonės areštuojami 
dideliais būriais

4 1 "'"r;1 111 H ....... - v
Partizanai neduoda 

ramumo naciams,
BERLY^SfV^i^a, lap

kričio 28-‘■d. -t- Vokiečių val-

RAUDONOJI ARMIJA SMARKIAI PUOLA 
PRIE ROSTOVO, PRIPAŽĮSTA NACIAI 
Vokiečiams lieka tiktai 36 mylios į 
Maskvą, sako sovietų pranešimas

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
28 d. — Rostovo ir Doneco sri
tyje pradėta raudonosios armi
jos ofensyva dar ir dabar tę
siama, skelbia vokiečių šta
bas.

Rusų puolimai paprastai es
ti labai stiprus, nes jie sutrau
kia didelius tankų burius, arti
leriją ir daug pėstininkų. '

Vokiečiai taip pat pradėjo 
naujas karo operacijas Azovo 
juros pakraščiuose. Aviacija 
bombardavo Kaukazo ir Kuba- 
nio sritis.

kričio 28 n
džios sluoksniai pareiškė, kad 
Jugoslavijos partizanai kelia 
labai didelio susirūpinimo val
džioje. »

Vokiečiai nėra pasiryžę nai
kinti ištisų miestų, bet pasi
ryžę i bausti sukilėlius.

Vokiečių karo vadovybė pa- " 
skelbė, kad bus sudegintas 
kiekvienaš kaimas, iš kurio 
bus paleistas šūvis į vokie
čių kareivius. Nubausto kai
mo vyrai bus paimti nelais
vėn.

LYBIJOS DYKUMOJE BRITAI APSUPO 
t DIDELES VOKIEČIU KARO JĖGAS 

/ . • , ...... — .n- '• A

Britų karo laivynas visai atkirto nacių 
susisiekimą jura su Lybijos kariais

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 28 
d. — Britų;, karo ?jėgos žymiai 
sustiprino savo pozięijas tarp 
Rezegh J— Tobruko ir dykumoj 
apsupo dideles vokiečių., karo 
jėgas, skelbia britų paneši
mas. •.

Apsuptieji vokiečiai tuojau 
bandė prasimušti, bet britų tan
kai juos sulaikė. >

Br.tų. karo laivynas visiškai 
nutraukė Vokiečių ir italų su
sisiekimą -juromis. “Ašis” ne
gali per jurą atvežti karo me
džiagos apsuptiems • kareiviams

sužinojo, kad vokiečiai tapo 
supti, pasitraukė patys iš 
nėtos vietos.

s Vieni britų daliniai supa 
suptus vokiečius stipriau, o 
irieji veržiasi į vakarus.

ap- 
mi-

ap
ari

Naciai artėja nuo 
Možaisko

KUIBYŠEVAS, Rusija, lapk. 
28 d. — Vokiečių kariuomenė, 
kuri prasiveržė pro Možaiską, 
randasi jau tiktai 36 mylių at
stumo] nuo Maskvos, skelbia 
sovietų pranešimas.

Sovietų) karo vadovybė skel
bia, kad vokiečių veržimasis į 
Maskvą sustabdytas, nors šis j 
sustabdymas, gal yra tiktai lai 
kinas. ' 1

Maskvai gresia didelis pavo-.l 
jus, bet pavojingiaus oji vieta 
yra Stalinogorskę, apie 120 my-į 
lių į pietus.

Sabotažininkai susprogdino . 
dviį kavines pač ame Paryžiuje 
ir numėtė nuo bėgių vokiečių 
traukinius. Sabotažininkai dė- 
ITT z 114. 4-4-* Hull studijuoja san-1-e-Verger elektros stotp . « • i

Vokiečių valdžia atidarinėja tyklUS SU VlChy 
naujus kalėjimus, nes žmonės --------- —
nebetelpa dabart niuose, kurie WASHINGTON, D. C., lapk. 
jau kimšte prikimšti. 128 d. — Sekretorius

mis dienomis atydžiai 
ja) Amerikos, santykius su Vi- 
chy valdžia.

Iki šiam metui j s vedė de- 
. .rybas su japonais ir neturėjo 

AS I GTON, D. Cm lapk. rejkaiįng0 ]ajk0 
28 d. — Amerikos valdžia la
bai atydžiai studijavo suomių Užsienio departamentas ma- 
atsakymą, b*et prieina išvados, Į no» kad Petainasj įlaciams nu
kąri suomiai glaudžiai dirba su 
Hitleriu, 1 
Hull.

Niekas negali paneigti fakto, 
kad kelionė suomių mihisterio 

i į Berlyną ir pasirašymas 
“antikominterno” paktu 
naudingas tiktai Hitleriui, 
ko Hulb

Paskut’nių dienų įvykiai _ 
tvirtina anksčiau pareikštus J. | stybę, nes britai traukia naujas Jkaro jėgas į Malaju. 
V. abejojimus, sako Hull.

. ■ - ■ , i

Britų laukia dideli 
mūšiai

Hull šio- 
studijuo-

Naciai pasitraukė 
iš Sidi Omar ,

Suomiai dirba su 
Hitleriu: Hull

KAIRAS, Egyptas^ lapkr. 28 
d. — Rezegh kovose britų ka
riuomenė visiškai /išnaikino ita 
lų Bologna diviziją,; kuriai 
vo pavesta gin$ minėtos 
tos.

Lybijos operacijų metu

bu- 
vie-

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 28 
d. — Britų karė vadovybė ži 
no, kad netolimoje ateityje bri 
tų laukia labai dideli mūšiai 
nes apsupti labai stiprus vo 
kiečių tankų vienetai.

Greita s amerikoniškais tan 
kais britai naikina atskiras vo 
kiečių dalis, bet vokiškų tankų 
dauguma randasi apsuptoje dy
kumoje.

Karo vadovybė skelbia, kad 
Tobruko apgulą pramušė ir 1C 
mylių gilumon prasiveržė len 
kų kareiviai.

- - *2........... Jsileidžia daugiau, negu pasiža
pareiškė sekretorius dej° paliaubose.

vo
kiečiai pasiuntė savo* kariuome
nės dalį į S.di Omar,-bet kai

Britai paėmė Gonda
ro tvirtoves

pc ------------- ’--- ;--------------  .
yra Amerikos valdžia netęs derybų šu japonais^ jeigu jie
sa‘ neatšauks Indokinijon pasiųstos kariuortiėnės. Tai yra pirmo

ji Hull pastatyta sąlyga japonams. .
pa-| — Japonai skelbia, kad britai rengiasi okupuoti Tai vaL

— Amerikos jurininkai šiandien apleidę Šanchajų. •
— Kongresas 261 balsu prieš 224 priėmė kainui kontrolės

— Vokiečiai skelbia, kad so- įstatymą. Sudarys penkių asmenų komisiją kaihoms akontror 
vietų la vas Parižskaja Komu- liuoti.
ha norėjo praplaukti pro Bos- — Prezidentas vakar kalbėjosi su Hull, Stimson, Knox ir 

.... i forą. Kai turkai atsisekė jį pra- aukštais karo departamento valdininkais apie santykius su ja-rrancuzijoj teroras Įleisti, tai jis Šovė į turkus, ponais. Rooseveltas išvažiavo ^viem dienom pailsėti.
, x— Vokiečiai bandė prasiveržti pro britų linijas prie To- 

bruko, bet liuvo atmušti atgal. Eina kovęs prie Sellum, kur 
britai puola nacius. \ v

— Italai paėmė nelaisvėn! du Amerikos laikraštininkus ir

stiprėja
VICHY, 

28 d. — 
mis teroras Prancūzijoj
jo labiau šėlti.

NAIROBI, Kėny a, lapkr. 
d. — Italų karo vadovybė 
skelbė, kad italų karo igula. 
kuri buvo Gondaro įstiprini 
muose, šiandien pasidavė bri
tams. ,

Italų kariuomenė, generole 
Nessi vadovaujama, priešinosi 
britams ištisus septynis mėne
sius.

Britų kareiviai apsupo Gon- 
darą iš dviejų pusių ir pradė
jo pulti išvargusius italus avi > 
ei j a, artilerija - ir kulkos vaid 
žiais. Italai buvo priversti pa
siduoti.

28 
pa

Prancūzija, 
Paskutinėmis

lapkr. 
ęlieno- 
pradė-

ORAS
Debesuotas, šiltas.
Saulė teka — 6:55; leidžiasi] karo eigos-stebėtoją, Amerikos kariuomenės karininką, Buckley 

i 4:21. ‘ - Stiprus britų karo laivai išplaukė į Tolimuosius Rytus.

— čankai^eko žmonos Bronx 
zoologijos sodui padovanotos 
pandos šiandien jau išplauks iš 
Kinijos į Jungtines Valstybes.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
28 d. — Olandijos karaliene" 
Wilhelmina šiandien per radi
ją patarė Olandijos . gyvento
jams ir toliau pasyviai prie- 
š ntis vokiečiams.

Karalienė pasakė, kad Ame
rikos kariuomenė pasiųsta" į 
olandų Gijaną. su-jos žinia h 
sutikimu, a

Karalienė reiškė pasipiktini
mą nacių valdymo metodais.

Iš patikimų šalt nių teko pa
tirti, kad vokiečiai kiekviena 
proga areštuoja didelius lietu
vių skaičius.

Kultūringose valstybėse ne
kalti asmenys nėra suimami, 
bet vokiečiai elgiasi kitaip.
— Mažiaus a proga jie dideliais 
būriais suima visai nekaltus 
Žmones ir, jeigu juos paleidžia, 
tai vietoj atsiprašyti, reikalai! • 
ja suimtųjų pareikšti dėkingu
mą fiureriui Hitleriui.

Kongresas rengiasi.
kelti mokesčius

WASHINGTON, D. C., lapk. 
28 d. — Šiomis dienomis pre
zidentas žada sukviesti finan 
sų departamento ir kongrese 
lyderius, kad galėtų aptarti 
naujų, mokesčių kėl mo reikalą

Senato komiteto finansų pir
mininkas George mano, kad at 
einančiais metais valdžia bus 
priversta imti mokesčius tie 
siog nuo algų.

Finansų sekretorius 
thau spaudžia senatą 
gresą, kad šie reikalai 
butų išspręsti.

Morgen 
r kon-

Ruošia įstatymą 
dirbtuvėms perimti

WASHINGTON, D. C., lapk 
28 d. — Kongreso ir senato 
komitetai ruošia naują įstaty
mą, kuris leis valdžiai paimt' 
kiekvieną fabr ka, kur sustab
domas karo medžiagos gamini 
mas.

Pradžioje norėta priimti ben 
drą įstatymą dirbtuvėms per 
imti ir streikams varžyti, bei 
vėliau šie du dalykai išskirta

Jeigu dirbtuvės savininkas 
negalės tiesioginiu ar arbitrą 
cijos budu susitarti su darbi 
ninkais, tai valdžia galės pa 
imti dirbtuvę.

Sunaikinta daug 
paminklų

Per Kauno radiją buvo pa
skelbtas maždaug tokio turinio 
pranešimas:

Del politinių įvykių Lietuvo
je nukentėjo nemaža kultūrinių 
paminklų, kuriuos naikino bol
ševikai ir p ktos valios žmo
nės. Būtinas reikalas tuos pa
minklus apsaugoti ir prižiūrė
ti, kad jie nebūtų sunaikinti.

Tam tikslui Kaune (Maironio 
gatvėj, 30, butas 10) įsteigta 
pam nklų saugojimo įstaiga. 
Prašo visu bendradarbiauti.

4-

— Vokiečių aviacija išmetė 
daug minų Atlantike, kur plau 
kia J.V. laivai.
.— Vokiečių radijas pradėjo 

dainuoti dainą, kur a naciai na 
ri paversti europiečių himnu.

— Londono valdžios sluoks
niuose- jaučiamas pasitenkini
mas, nes gautos geros žinios iš 
Lybijos fronto: vokiečiai nepa
jėgia pralaužti britų linijų. 1

. Jftv ML ffiiHrf1* •?’ t * ’ ’įfcį- ’ Z.-<i A?<r "* * * ’ F>‘X' Ž •! ik' t w \ cit Ari .» 1 fc

Gelžkeliečiams gali 
pakelti algas

WASHINGTON, D. C.,' lapk. 
28 d. — Charles Hay, gelžkc- 
liečių unijos patarėjas, šiandien 
pareiškė, kad bendrovių savi
ninkai gali pakelti algas dar
bininkams.

Dabartinės gelež nkelių paja
mos leidžia bendrovėms algų 
pakėljmui išleisti 400 milijonus 
dolerių.

>Hay yra geležinkelio reika- 
’ų žinovas ir mano, kad ben
drovės bus priverstos pakelti 
ilgas 350,000 darbininkų.

— Italai skundžiasi, kad bri
tai padarė labai didelių nuosto
lių Napoliui.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9.00 
vaL ryto iki L00 vai popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vaL vakaro.
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NAUJIENOS, .Chicago, III

SLA Pil
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ražiai atrędo
uokingas! Jos

Darbai mūsų apylinkėje eina

TAUPYK.IT PINIGUS!

FRANK MICKAS

H ŠOKĄ RĮIEMBA

Kalėdų DovanaVictory 3486 JĮ ČIUOŽIA

KODĖL PURVINUS?

Bohr

'Eih

rošpect
2122

Padarykite Trinario 
Kartų 'Vyną Su 
Vitaminu B-l 
Savo Talkininku!

World Pląyhouse.
410 Ši Michigan, arti Van Buren

ves ir 
dybą.

GRAND OPENINGAS

ŠPARDAVIMAS!

CEDAR MEDŽIO DĖŽĖ 
PRAKTIŠKIAUSIA

‘Mii*; auu

Motinai—Moteriai—Seseriai ar Sweetheart

statoma 
f a ini- ■<t v . > ama,

., pavogė britų 
norėjo pabėgti,

JI PLAUKIA

Ateikite ir pasisljrkil
KITĘ TIK $2.00 
Dėžė

ftew Jersey valstiją. Šioje vals
tijoje miestų vardai yra Berlin, 
Blawėnburg, Gdlogne, Gutten- 
berg, Hamburg ir Wortendyke, 
kas aiškiai parodo vokiečių įta
ką šios valstijos .išsivystyme. 
Prancūziški vardai yra Avalon, 
Bayonne, Frenchtown, La Fay- 
ette, Ląvaletle ii- Roselle, kuo
met.
Floreftce,

Triarigle Melsvos 
Šviesos Aliejum

• DEGA* ŠVARIAU
• LAIKOSI < ILGIAU
• TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
• VVATER WHITE SPALVA

TRIANGLE OIL CO
Ph. CANal 2025

į kažkokį 
buvo šlyk- 

aiikas paimti. Tas 
buvo pradėjęs

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

STOKERlAl
__—-% Pilnos

ir net puikesnis. Linksmai 
mer- 

la dvynukių 
■ir vyras; kuris 
_ “aWm” jom!

Siuvėjas—Furriėr 
—Krautuvė

Aliejiniai Pečiai 
pšildymo Sistemos 

Dalys—Pardavimai— 
Patarnavimai__

dėžę koki geriausia tinka. ĮMOKĖ 
liekančius po mažą dalelę kas savaitę 

bus pristatyta Kalėdoms,

— Britų aviacija bombarda 
Bresto ir Cherbourgo uos

Pasi klausykite Peoples radio programų kas .Antradienį 
7-ttį valandą Dakaro iš stoties WGES.

iPasirinkimas gražiausių dėžių visokių madų, medžio ir 
baigimo už kainas nuo ...... $9-95 ikr $gg.5O

Tęsiasi 11:15 A. 'M. iki Vidurnakčio.
—30c iki 0:30.

Dabar ir visa savaitę Exclusive
■- Chicago] rodymas:

ONE DAY IN SOVIET RUSSIA
; t ; Komeptųoja / ų .•
QUENTIN REYNOLDS 

Garsus Užsienio Korespondentus.
u Atkako ( visliu .luip*., ^laųsImuĮtJ (.

-— Argentina pasiuntė karo, 
komisiją į Jungtines Valstybes 
karo jnedžiagąi pirkti.

— lyio'rgenthąu pareiškė, kad 
atęinančiais metais nebus jokių, 
pakaitų mokesčių mokėjime.

— Vokiečiai sušaudė penkis
• ' i • <. . ■ . » .. x . I ..

no^yejus, kurtę padėjo kitiems

. 5500 ,1EWING AVĖ.
GHRYSLEIL—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dylerls
Kai norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkanti jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų karų pasirinki
mui, tokių kaip:

— Du nacių belaisviai pabė 
go iš stovSlos 
bombancšį ir •
bet britų aviacija juos priver 
te nusilė’sti.

Dr. Madden atkreipė dėmesį 
į faktą, kad smegenys gauna 
daug kredito, kuris tikrai tu
rėtų tekti pilvui. Ir jo tiesor 
biita. Palaikykite virškinimo si
stemą tvarkoj, ir smegenų gy- 
yurnas bus Užtikrintas. Lsamr 
tūkstančių žmonių, kurie lai- 
mojo pę.sfsėkinlą gyvenime -ge
ro virškinimo dėka. Trinerio 
Kartus Vynas greitai pagelbsti, 
kai apetitas ir virškinimas yra V > v. '...‘v 71 , d i ' , T7,

DODGEŠ Station VVagon
Nuo 1942 Tolyn iki 1934

Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $50 iki $300, ^pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 
9500 EWING AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905

titui stikelti , iy virškinimui, 'ta
po įdėtas į jo medžiagas. Rci 
kniauki t iš vaistininko nau jo 
pagerinto Trinerio Kartaus )Vy 
no c’u Vitaminu) B-l. Sk.

Lapkričio 9 d. SLA 128 kuo
pa laikė savo susirinkimą. Tu
rėjome jau iš Centro prisiųstus 
nominacijos balotus. Nominaci
jos liko kitam susirinkimui ati
dėtos.

Mano nuomonė yra tokia, 
kad mes neturime leistis į be
reikalingus ginčus irei*'toleruoti 
nešvarią agitaciją. Tokio nusi
statymo pritvertu ’ laikytis u c 
tik musų kuopai, bet ir visiems 
Susivienijimo na r ia m s,

Iš nešvarios agitacijos nie
kam jokios naudos nėra. Na
riai patys nusimano, kurie as
menys tinka Susivienijimui va
dovauti, (o kurie netinka. Daž
nai yra taip, kad k'ų'rie apie si- 
vo kvalifikacijas visiems-giriasi, 
tai jiems rupi tik savo reikalai, 
o ne organizacijos.^.

Visai neseniai turėjome gerą 
pavyzdį, kada nepripažintas 
“mesijošins” tvarkė “Tėvynę”. 
Tais laikais organizacijos laik
raštis buvo tiesiog 
šlamštą paverstas, — 
štu jį ir į 
“mesijošius 
skelbti savd šmeižtų evangeliją, 
kuri nieko bendro neturėjo su 
organizacijos reikalais.

Mano supratimu, dabartiniai 
P. Tarybos nariai yra kompe- 
tentiški ir savo pareigas gerai 
atlieka. Jie dar t.viVti ir turi 
pakankamai energijos, O be to, 
turi daug patyrimo, kuris būti
nai yra reikalingas organizaci
jos vadovybėje stovintiems 
žmonėms.

Tad dėl organizacijos gero- 
nominųokimę senąją val- 

—E. K. šiurmaitienė

James Oglethorp įsteigė 1733 
m. Atvyko labai daug žmonių 
iš Salzburgo, daug pabėgėlių 
protestonų į Vokietijos, bet šie 
žmonės mažai paliko pėdsakų 
ir jų pirmieji miestai Ebenezer 
ir New Ebenezer visai nei nedž- 
rašyti naujose oficialėse knygu
tėse. Berlin ir Zeigler yra vie
ninteliai miestai vokiškos paei- 
tieš Georgia valstijoj. Kiti sve
timi vardai yra Amsterdam, 
Atheiis, Avalon, Buena Vista, 
Cusetta, Ludowici, Pulaski ir 
Waleska.

Net didesnis Europos įsivy
ravimas ant Amerikos žemėla
pio įvyko su vakarų išsivysty
mu. Čia škotai, airiai, vokiečiai 
ir skandinavai petis į petį sto
vėjo su amerikiečiais angliškos 
kilmės, PLIS

- Ralį 
yra išnaudojami 
domosios Tarybos nominavi- 
mas.
Lapkričio mėnUo baigiasi, o 

gamta dar visai bražiai atrędo: 
žolė žaliuoja, gėlės žydi., Pasi
taiko. dieqų; kad ne tik šilumos 
nereikia, bet dar ib riamtį lan
gus galima atidaryti. Pradžioje 
mėnesio nė t žaibavo ir perku- ■ r» - navo.

km visos dirbtuvės yia 
los ir taisomos. Ątrocid, 
gyvėjimas didelio Tačiau 
ausimas", kaip il^bi taip

Deleware valstijoj šiandien 
negalime rasti daug ko apie 
“New Sweden”, kuri liko įsteig
ta lenais 1638 m. Peter Stuyve- 
šaut pervardino Fort Christia- 
na, kai jis užėmė mažą švedų 
koloniją 1655 m., ir devyniais 
melais vėliau anglai paėmė vie
tą išbraukdami senoviškus ho- 
laiidiŠkus ir švediškus vardus. 
Šiandien, miestai Delniar ir 
Christiana primena ankstyvus 
skandinavus prie Delaware li
pęs. Yra miestas Smyrna ir ki-

Stovi aukštai šimtų tiukstančių 
šeimų dietoje dėka savo turtingu
mo vitaminais ir kitomis svei- 
kątą teikiančiomis savybėmis. 
Tai yra sustiprinąs, neiššaukįąs 
tukimo maistas.ir sveikątos gę- 
rimasj ypač rekomenduojamas 
vaikams. Sunset Valley Orange 
užlaiko visas brangias viso, apel
sinų savybes — sunką, randamą 
tarp vidujinio balto pamušalo ir 
išorinės arba geltonos žievės Vp 
taminą C ir priimną . kvapsnį 
sunkos iš apelsino žievės. Sun
set Valley Orangę yra padary
tas švariausioje, sanitariauslbje, 
perdėm nerūdijančiu plienii -i- 
rengtoje dienos šviesos įmonėje* 
Tik parinktiniausios medžiagos 
vartojamos. •

30c UŽ Vž GALIONIO., 
Plūs 5c Depozitas.

BUKITE TIKRI IR REIKALAU
KITE SUNSET VALLEY!

Patenkinimas Garantuotas arba 
Jūsų Pinigai Grąžinami Pilnai. 
Užsisakykite savo. kaimynystės 
krautuvėje. Mes taipgi darome 
Grape, Grapefruit ir Pineapple 
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

SUNSĘT VALLEY 
ORANGE CO..

BUCkinghani 7045
CHICAGO. ’

417'9-83 Archer Avenue
Prie Richmond Gatvės.

laiko, ^kdi ji yajdįihė “fcęotcfh 
ka”, : 
moderniška pasaka apie 
gaitę, kuri vaĮdin 
seserų partiją -r-f 
nori apsivesti; s u,. “ 
Jųš niekuomet nematėte tokios 
Garbo.! . ! ;

ŽIEMOS ŠALVIAI rARTkjA
< , GERKITE , \ f .

SUNSET VALLEY ORANGE
pusėtinai gerėi. Ypačiai gerai 
dirba plieno liejyklos, kurios 
gavo didelius užsakymus iš val
džios. Liejyklose dirbama 
dviem pakaitom ir penkias die
nas per savaitę. Darbininkai 

o atlyginimą

6422 fSofuth Ashtand Avenue

Bei ne, G> 
uzerne ir Švvissvalc; 

Škotija davė Edinburg, Gla go 
ir Scotch Hi'ls; Holandija. davė 
Bąla Cynwyd. ir kitus.Čynwyds; 
Italija davė Aleppo, Florence, 
Lake Como, -Męnaco, New Tri- 
poli, Rome, Roseto ir italų filo- 
soto vardą BecAarib. Pennsylva- 
ųijoj taipgi matome Mosccw ir 
Št. Pctersburg, ir vieną miestą 
GaUitzin, pavadintą vardu rusų 
raisijonieriaus ir pionierių, kur 
i.igaikščio Dmitry . GaUitzin. 
I ranęuzai, norvegai ir skandi
navai davė Fayettc, Cliarlerci, 
Devon, Du Rois ir Frehclivillc. 
Miestąsr ”K*rėyn” gavo vardą 
nuo slovėnų miesto Corniol. 
Dalmatia ir Slovan yra kiti sla
vų vardų miestai ir. Livonii ir 
Ulster parodo, kad net ir iš vie
tų žmones gyveno Pcnnsy’.vani- Peoples Krautuvėj

RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

——... ■ ■ "■ "■ 1

SUTAUPYSIT NUO. 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETĖRIŲ

Storesnį ir lengvesni —r VyrąpTą, Moterims, Mergaitėms 
bąrhiukarfųč — -

Neriam vilnones panČiakaš vyrams ir mdtepms.
BRIDGEPORT, KNITTING MILL’S . A- 

, Pranas Selcmanavičia, Savininkas ;^
504 West 33rd.SUeeL, , 7/

Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

gauiiu R14,
Netolu ęątnegie 

didelė dirbtuvė, kur įlįs j 
įHima iimuniei j:i. Sl<(’lb 
kaęl reikės 2.090 darbininkų. 
Aplikacijos jau dabar yra pri
imamos. 1

Yra įsteigta ir siuvykla, klibi 
dirba visu smarkumų. Vadina
moj o j e įJu hkšnineie aAu§iiūšia 
dirba nierginos piie , paduškų, 
matrasį bei visokių lovoms pa- 
įmošimlį..............  ,. ..

Nuo senų laikų fa dirbtuvė 
įžydams priklaūso. Dabartiniū 
laiku ji liko pagražinta, sumo
dernizuota. Mat, gavo nemažai 
iš valdžios užsakymų.

Jokios unįjos ten nėra, tod'M 
dąrbininkai/yra baisiai išnaudo
jami. Merginonls mokama amo 
26 iki 39 centų per valandų, 
Kurios dirba prie šiilvimo, tai 
dar šiaip tdip. Tačiau į)'io 
plunksnų darbas yra pavojingas 
sveikatai: pusėtinai dirbančiųjų 
apserga savdtiškū kosuliu.

Aplib 
didinau 
kad pa į 
kyla kl 
bus?

Žinoma, į tą klausimą niekas 
negali cluofi tikslaus atsakymo. 
Tai laiko klaiisiniasį — pagy
vensime, pamatysime.

SVETIMŲ VIETŲ VARDAI. AMERIKOJE
I .... X...:g : ;■ .4

Vieną kartą, holandai vaidenas Odessa, vardas rusų uosto.
Dabar imkime Georgia, pas 

kutinę iš trylikos originalių an

lotynų šalys davė Būeiia, 
Coliimbus, Ne^v Lis- 

pdn, Baleripo jr Verona. Skan
dinavai prisidėjo sūz Bergen 
Point, Bergenfield ir šwedes- 
boro. i

Atsimindąmi, jog į Pennsyl- 
vaniją atvyko žmonės įvairiau
sių rasių, priimdami Wialliam 
Penn’o pakvietimą atvykti į 
nAują koldhiją, kur nebuvo ti- 
kėjimiŠkos neapykantos ir l<ur 
žmonės galėjo save valdyti, mus 
henustebina daugybė svetimų 
.vietų vardų šioje valstijoje.

Į Pfennsylvamją atvyko skait
lingas biuyS anglų kvakerų, 
juos sekė visoki religiški pabė
gėliai. Germantown, kur Pasto
rius gyveno, dį’bo, prakaitavo 
savo žmonių labui, yra geriau
siai žinomas vokiškas miestas 
Peh’iišylvanijoj. Kitos vietos yra 
Baden, Bausihan, Berlin, Bow- 
anstd'wn, BrUnnerviile, Frcd- 
erieksburg, Germąnia, ’GeTmans- 
ville, Ilarpburg, Ileidlesburg ir 
“King of Prušsia”. Paskutinei
• •» I v * ■ C **
vietdi vardą davė atvykę žmo- 
nęs garbei Frederiko Didžiojo, 
kiti vokiški miestai yra Luth- 
ersbūi'g,.. . Nuremburg, Saxon- 
bui’g, Sbaefferstown, Stras:- 
burg, Vosburg, Wagner, WeB 
senburg ii ZelglešviTe.

■ Šveicarija davė Pensylvapijai 
sekančius vardus . i. \ . 
neva

................  NĖRA .... ..
SPĖJIMO DARBO

j t PAS ji į, .

Geriausi moksliniai o.ptiški įren
gimai kartu su pilnu akių ekza- 
minavimu Dr. Robert R. Carr, 
O. D., priežiūroje užtikrins jums 

visišką regėjimo patogumą.
---- - - - - . - - -------

Išmokėjimas Jeitru Norite

Brighton Parko saiiiąy^iaą ,jr labiau pasitikimas jąuksorius per 
sjkėle į naują ir djdesnę vietą. 4208, ĄRCHER A,VE. Dabar vis 
ką parduoda sumažintomis ‘kainomis. Dovanos DYKAI.

- • : . :•< t

Pirkite dabar ir sutaupykite pipigus., Į)abar pasirinkimas nau 
jausios mados laikrodėlių ir visko iŠ Jevelry.

PETER NOVERį 4208 ARCHER A VĖ.
............. ............ . W.i..U-~JJ.;ri.r.ris7 :r.;Įsi^-žx

KdRESPONDENCiJOS
* i' - i z ' * ’ ’’ •*< < '

’ » Km •< Y •ha. J •■f

CONSTANCE- ' '^ROLAND 

bennettyoung 
ftOBERT STERUNG * RUtH GORDON 

’<• ■•••> •. .4 T
Originaliai ekru.nuį parufit) S 
inpn, alka Vivrtfll ir George OppoųheL 
įnori I’iigJl <lirėkc)Jn ŲKORGK CUKOR. 
Produkavo OQTTFRIED RKIN’HARDT 
Mctro-Gokhvyn-Maycr payelktdtib

PRADŽIA ŠIANDIEN

LMTED ARTISTE 
.. TEATRE

RANDOLPH prie DEARBORN 
ŠEŠTADIENĮ, LAPKR 29 D.

>4?

TRIANGLE 
kRANGEJ

(^' Olsen
®zEbann^] 
r Jev-’ę'prs ♦ Opticians 

žr 6446 S. -Halsted S t.

4146 ARCHER AVENUE

M KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI 

PASIPUOŠTI 
PUIKIAUSIAI IR 

NEBRANGIAI.

r
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NAUJIENOS, Chicago, 111Šestądien, lapkričio 29,1941

KORESPONDENCIJOS
KENOSHA MARGUMYNAI

VONINfiS ĮRENGIMAS

dirbtuvėms. Taip 
palengvinti suvar
totų galima padi 
daiktų gamybą.

PASIMIRĖ KAZIMIERAS VARNIS. — NAUJA ŠLUO
TA GERAI ŠLUOJA. — SLA 212 KUOPOS PA
RENGIMAS IR 10 APSKRIČIO METINIS SUVA
ŽIAVIMAS. — SVEČIŲ DALYVAVO APIE PUS
ANTRO ŠIMTO
JŲ. — APLANKĖME BARTAŠIŲ 
VĖMS TRŪKSTA MEDŽIAGOS. 
PENSIJĄ LIETUVIUI POLICININKUI.

CREDIT
NO CASH NCtOtD---- PA Y $5 PER MOSTUSVEČIAI Iš KITŲ KOLONI- 

- DIRBTU- 
PASKYRĖ

kauskas, P. Kulešius ,ir ,P. Ko- 
dis.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime žmoną, dūkiem ir 
draugus. Lai jam būna lengva 
šios šalies žemele.' • -

p s
Musų naujas gaspądoJus Le 

Boy Wolfe Sr. ne juokais pra
dėjo miesto rotušę valyti. Piieš 
kiek laiko jis atleido vieną rie
biai apmokamą miesto darbi
ninką, kuris naudojo i i e. 
miesto automobiliu, nežiūrint 
to, kad algą gavo labai gerą.

Kai dėl to darbininko atlei
dimo kilo lyg
Wol£e atsakė, kad miestas 
nai \gąli apsie-iljį ir be to d 
ninko.

Bet tai buvo lik pradžia, 
šiomis dienomis net ket 
departamentų darbininkai liko, 
taip sakant, “naujos šluotos’ 
paliesti. Iš viso šeši darbininkai 
susilaukė nemalonių laiškučių, 
kurie pranešė, jog jie iš darbo 
vra atleidžiami. Kiekvienam iš •s 

atleistu darbininku alga siimo-

ir protestai, tai 
pil-

Lapkričio 20 <1. pasimirė biz
nierius ir geras naujienietis 
Kazimieras Varnis. Jis buvo, 
palyginti, jaunas žmogus, vos 
51 metų amžiaus sulaukęs.

Velionis Varnis buvo labai 
draugiškas žmogus ir gražiai 
sugyveno su visais savo pažįs
tamais bei kaimynais. Jis pasi
žymėjo tolerantiškumu ir todėl

draugavo su visokių pažiūrų 
žmonėmis.

Draugai ir draugijos.prisiun
tė nemažai gėlių. Nors laidotu
vės įvyko paprastą darbo die
ną, bet į amžiną atilsio vielą

bilių. Grabą nešė konsilmanas 
J. Martinas, J. Shimanauskas, 
A. Lauraitis, Kazimieras Bič-

Macnėrius su savo sūnum rodė 
spalvotus įcrutanius paveikslus, 
kurie vaizdavo pinhesnę kuo
pos vakarienę beįf Racine SLA 
1D0 kuopos pikniką. Paveikslai 
išėjo gana migloti. Mat, p. 
Macnorius beskubėdamas pasi
ėmė ne tas lempas, kurias rei
kėjo. Vadinasi, padarė klaidą.

Vakarienėje dalyvavo svečiai 
ir iš kitų miestų. Iš Racine bu
vo ponai šimkai p-ia .Lciene 
ir p. J. Balkaitis; iš Waukegano 
buvo ( ponai Malela; iš Cicero 
pp. F. Stanaitis ir Aųg. Navic 
kis. žinoma, didesnę dalį vaka
rienės dalyvių sudaro \ Utiniai. 
Bet kadangi; jų buvo labai

k

yra,

Valgomo Kambario 
Gražus Sėtas

Stipriai .padarytas. Kol dar 
galite gauti sena kaina.

ARCHER AVĖ
FURNITURE MFG

JOE KAZIKAITIS. Sav.
4140 ARCHER AVENUE

LAFayette 3516

naują 
reikia 
O juo

Turtas ViršSG,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime Q C E n n O n f| f» 
ATSARGOS FONDĄ Virštf 3□U,UUU.UU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

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.
■ ■■ r ------- - ------------------------------------------------------------

keta už visą menesį.
Miesto gaspadorius tą 

valymą teisina tuo, kad 
būtinai mažinti išlaidas,
išlaidos bus labiau sumažintos, 
juo namų savininkams mažes
nius mokesčius teks mokėti.

Kuo Lis valyme s baigsis, tai 
kol kas sunku pasakyti. Mat, 
dalykas tokis, kad kili miesto 
darbininkai paskelbė streikų.

» » »
Lapkričio 9 d. Gerinau Ame

rican Home svetainėje įvyko 
SLA 212, kuopos parengimas ir 
naujų narių įyezdinima's. Prieš 
tas ceremonijas buvo 10 ap
skričio metinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo pelkių kuo
pų delegatai. Delegatai atsilan
kė iš Milvvaukee, So. Mil- 
vvaiikee, Ricinų, Waukegan ir 
Kenosha.

visus juos čia' išvardyki.
Bendrai imant, SLA 212 kuo

pos vakariene praėjo labai g ja- 
v • •ziai.

Vieną sekmadienį p. J. Mar
tinas’ pakvietė mane pasivaži
nėti. Važiuodami pro šalį, žino
ma, negalėjome neužsukti pas 
gerą naujienietį Jbe Bartašių 
kuris užeigą laiko adresu 2427 
52nd St. Viduje žmonių buvo 
pilna, ~ nebuvo vielos ne kuf 
atsisėsti. Du jauni vyrukai už
leido mums savo vietas. Už tai 
mes jiems užfundijome. P-as 
Bartašius padavė man šešis do 
lerius, prašydamas, kad vėl vi
siems melams “Naujienas” at
naujinčiau." '

Fundijome mes, fundijo p, 
Bertašius, prisidėjo dar ir p. V. 
Naruševičius.1 _. praėjo.

Nuo lapkričio T d. išėjo į 
pensiją Tony Borden, vienas 
seniausių vietos poiemonų. 
Policijos departamente jis iš
tarnavę 35 metus. Jis gaus pu
sę algos, kol gyvas bus. Jo mė
nesine alga buvo $173,25.

Borden yra liętuvis. Policijo
je jis pradėjo tarnauti/1 £03 m. 
Gal butų ir ilgiau tarnavęs, jei
gu su juo nebūtų atsilikusi ne
laimė. šių metų sausio 9 d. 
Borden1 bandė suareštuoti vy:ą 
kuris triukšmavo. Vyras kilto 
Bordenui į akį, sudaužydamas 
akinius. Stiklas skaudžiai sužei
dė akį, kurią vėliau teko išim
ti. Vėliau ir jo kitos akies re
gėjimas pradėjo silpnėti. Tatai 
ir privertė Bordeną iš tarnybos 
pasitraukti. —C. K. Braze

Duos Daugiau 
Darbų Chicagai

Ginklų administracija priža
dėjo majorui KJly, Washing- 
tone, kad artimoj ateityj duos 
daugiau karo kontraktų Chica- 
gos mažoms 
gi pažadėjo 
žymus, kad 
dinti civilių

Tais žinksniais va’.dž a ban
dys išgelbėti mažas įmones nuc 
užsidarymo.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

‘NAUJIENOSE”

mus

laikas . ir

pradeda reikštis
Kiek gir-

und MNGS
LOAN ASSOOATIONofChk.go , 
JUSTIN MACK1EWICH. Fres. „ 

4192 Archer Avehue
VIRginia 1H1

KOMBINACIJOS 
DURYS

Visokio dydžio PARDAVI
MUI Svarios baltos 
dury*, kartu kii Mikltla i 

ftkrynu. 2’<J”xO’8** $4 65

j ■■ : ■ ■ ' BH
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Patrauklus 3 Arnotų voninės įrengimas su 
naujausia Hm sin'eat 
binacija ir lavatory. 
vertybė. Be fitingų

Vidaus

Milžiniškas nauji) 
durų pasirinkimas
Truputi sužalotos.-
Jūsų pasirinki
mas.

vonia Kloaeto konl- 
Spec'all

DURYSBEAM
$1.95
Mazguotos Pušies Kambarys

Visa Medžiaga Užbaigimui 12x12 Kam
barį Visos PartM'S. Trinias. Vmvs. Et<’ 
Statykite daba- ši kaina $^Q95

M®

M
<<<<■>■■■<:Ė<EĖ:Ė?<

BONDEDBEAM
100 PROOF U. S. BOTTLED IN BONO

Extra Turtinga
ATDARA ANTRAI). IR KETVIRT 

VAKARAIS IKI 8 P. M.
ATDARA SEKMADIENI iki 3 P.

KENTUCKY STRAIGHT BOURBON DEGTINE 
JŪSŲ MĖGIAMAM BARE AR PAKELIŲ KRAUTUVĖJ 

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

Clermont, Ky. 
DISTILIUOTOJAI NUO 1795

1

SPECIALS
ŽIEMINIAI RĖMAI. Didtls pasirinkimas 
įvairaus dydžio, truputį
sužaloti. Pigumą® iki ................ t*
STOGAMS ROLLS. Pirmos ko- 
kybfs storos rųMcs. IttSkv. pėdų 
GRINDYS ?.va rios geltonos
pufties. 4” fiooring. 1OO 1 n. p.’dų ” 
I’LASTERBOARD
%” st rūmo Kvaėr. pėda . . . V

fe

Kai "BEAM“ paženklina degtinu, Jus žinot, 
kad tai yra "pirkinys“, nes tas vardas— 
nuo pricA 1795—relAkin ryškiausia Bourhon 
savybę, kokia pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint kokj skonj turit stiprumo ir sciiiiino 
atžvilgiu, BEAM leibeiy ženklina, kad deg
tinė padaryta pagal viena seniausių, aukš
čiausia vertinamų degtinės formulių istorijoj. 
BEAM yra jūsų vadas į geresnę bourhon.

Pas 
darbų sumažėjimas, 
dėtin Simmans kompanija pra
dėjo atleidinėti darbininkus 
Tas pat ir su American Brass 
kompanija. Pastaroji, sakoma, 
paleidus 509 darbininkų.

Darbų mažėjimas aiškina
mas tuo, kad kompanijos ne
galinčios gauti reikalingos me-

Suvažiavimą atidarė pirmi
ninkas J. Rodavičia. Buvo nu
siskundimų, kad Centras vis 
nesutvarko tinkamai mokesčių. 
Girdi, vis trūksta, ir tas truku
mas tęsiasi per eiles metų.

Pakeltas buvo ir jaiųųmo 
dausimas. C. K. Braze pareiš
kė, jog prie dabartinės tvarkoš 
nėra jokio galimumo jaunus, 
narius pritraukti. Susirinkimai, 
<aip jie dabar vedami, jauni
mui visai neįdomus. Jis jų to
dėl ir nelanko. Butų daug svei
kiau organizacijai, jei ji labiau 
moderniškai tvarkytųsi. Ji tu
rėtų turėti mokamus kolekto
rius, kurie iš narių (ypačiai 
jaunuolių) mokesčius kolektuo- 
tų, kaip tai daro apdraudos 
kompanijos.

Tik tokiu budu jaunimą bus 
galima palaikyti. Juk per pa-r 
skutimus kelerius n^etus į Su
sivienijimą buvo nemažai jau
nimo įrašyta. CFkur jis dabar? 
Atsakymas: išsibraūkė, nes ne
buvo kam prižiūrėti, kad jie 
savo mokesčius laiku sumokė
tų.' ’

Valdyba liko išrinkta senoji: 
pirmininku J? Rodavičia, pirm, 
padėjėju Pūkas, raštininku M. 
Kasparaitis, iždininku J. Ma
čiulis, organizatoriais J. Kas
putis ir S. Vaičeliunas. Nutar
ta pusmetinį suvažiavimą lai
kyti balandžio menesį Wauke- 
gane. Suvažiavimu rūpinsis te->’ 
nykščia 252Hcuopa. ' . jį

Kai suvažiavimas baigėsi, ta| 
prasidėjo SLA 212 kuopos vaf 
karienė ir naujų narių priemiĄ 
mo ceremonijos. " !

.Apie 5 vai. vakaro svečiai 
jau buvo paprašyti susėsti pri« 
stalų, šeimininkėfns reikia tiki 
rai kreditas atiduoti už šaunioj 
vakarienės pagaminimą ir gra|‘! 
žią tvarką. ( ' &

Po užkandžių kuopos pirmi? 
ninkas H. Laban pradėjo naujij 
narių jvezdinimu ceremonijas# 
Pirmiausia jis apibudino t$ 
naudą, kurią turės liauji na3 
riai, prie Susivienijimo priklaujį 
sydami. Paskui jis naujus naį 
rius vardais iššaukė. ' Jie visjjį 
buvo papuošti tam tikrais ženv 
kliukais. t ’

Naujus narius publika i sutiko 
triukšmingais delnų plojimais. 
Jų, prisirinko gana nemažai.
• Vakarienėje dalyvavo apie 
pusantro šimto svečių. P-as J./

M.

lei to jos ir esančios priversto' 
siaurinti gamybą, ?•

LL PHONES SEELEY 3277
and Building Moteriais

'tDIDŽIUOJAMĖS 
ŠIUO PAMINKLU

LUMBER

GVVY-

Skal

praneša
| keletu

and 
UP

A TYPEWRITER 
Makes and Ideal X-mas Giit!

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
z GENERAL7AI AGENTAI Šių Kompanijų: 

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

Kcun reikalinga, pritaikom,lengvų išmokėjimų sąlygas

SLOWIK’S CLOTHES
PREKfiS GARANTUOTOS 

4328 ARCHER AVENUE 
ARTI KZDZIE AVENUE

Vėliausios mados paltai ir siu-

Elegantiški 
drabužiai 
vyrams ir 

jaunuo
liams

$2 £.00
AUKŠČIAU

Jei tamstai reikalingas paltas ar 
siutas, čionais gausite nepaprastai 
gerą pirkimą. Taipgi parduodame 
gatavai pasiutus paltus ir siutus už

$1Q.5OI □ AUKŠČIAU
Mes siūlome ypatingai gerą pasi
rinkimą žieminių drabužių, gražio
se ir moderniškoj spalvose ir ma
dose. s
Lietuvis vedėjas. Petras Gribulis, 

tamstom duos gerą ir nuoširdų 
patarnavimą.

LABAI GRAŽIAI 
ATRODANTI 

i

Du menesiai atgal šis paminklas buvo ati
dengtas Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

Mes, PETER TROOST MONUMENT COMPA
NY nariai, su lietuviu p. John W. Pachankis, 
savo vice-prezidentu, tuo paminklu didžiuojamės. 
Musų įstaigos dailininkai jį sukūrė, išreikšdami 
prakilnios moteriškės (gyvenimą ir jos įgimtą 
kuklumą. Musų granito ekspertai ir skulptoriai 
j j iškalė ir musų Architektas jį pastatė, kad per 
šimtus metų jisai tvirtai stovėtų, nebodamas au
drų, sniego, pūgų.

PETER TROOST MQNUMENT COMPANY 
gyvuoja virš 50 metų vienos šeimynos, kontrolė
je ir turi garbingą vardą savo praeityje. Prie 
jos yra susispietę dailininkai ir akmens darbo 
ekspertai, kurie jums mielai sukurs paminklo 
pavyzdžius ir tobulai darbą atliks, ši firma tie
sioginiai garantuoja akmens kokybę ir pilnai at
sako už daibą. Jokis paminklas nėra jai perma- 
žas ar perdidelis. Jei norite mažą akmenėlį ar

paminklą, ar mauzoliejų — čia rasite nepalygina
mą! gerą, rūpestingą ir atsakomingą patarnavi
mą. Mums malonų, kad p.. Pachankis, tai supras
damas, teikėsi prisidėti prie musų firmos ir jai 
darbuotis. Mums taipgi malonu jį turėti savo 
organizacijoj kaipo lietuvių atstovą.

Jeigu žadate paminklą pirkti artimųjų ka
pams, dabar laikas tai padaryti. Išsirinkite pavyz
dį arba pasakykite kokio paminklo norite, ir 
mes parupinsim planus. Paminklas bus paruoš
tas atidengimui pavasarį. Už jį galėsite užmo
kėti pavasarį, arba numokėjimus sutvarkyti taip, 
kaip tamstos pageidaujate.

Musų moderniška paminklų paroda yra į- 
rengta didžiuliam trobesyj ties 4535 W. Wash- 
ington Boulevard ir atdara kiekvieną dieną iki 
9-ių, per visą dieną šeštadieniais ir sekmadie
niais. Telefonas yra ESTebrook 3645. Taigi, jeigu 
planuojate paminklą statyti, išsirinkite jį dabar— 
PETER TROOST MONUMENT KOMPANIJOJE.

Cash or Easy
Terms

3 MONTHS RENTAL $5

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai 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 3Į4%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec. x 

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

PARAISTĖS 
Nešiotojai

Susilaukia Tuojau Paleng- 
viniino ir dažnai 
.apie pasitaisymų 
mėnesių 
Apsaugoki! savo
BŲ Ir PAJAMAS. Syke, 

be diržų Prietaisas Atlaiko visuomet — 
JEI JŪSŲ PARAISTĖ TO NEPADRADO, 

PAMATYK1T. MUS TUOJAU.
SKAITYKIT A| LAIŠKĄ----------

(Sekantis po priesaika pareiškimas 
buvo padarytas ruffpiučio 23. 1941.) 
“AS gavau SYKES SERVICE liepos 
3. 1941, o kai kompanijos gydytojas 
idekzaminayo rugpiučio 22. jis' nuste
bo dėl hernljos’ gijimo taip greitai. 
A6 esu visai patenkintas rezultatais.

John F. Benkowsky, 
5141 Lawton, Detroit

SYKES SERVICE
36 SOUTH STATE ST.

N’orth Apierlcan Bldg 
Phone: State 4108-09-70

Vai.: 10—5: Pirm., Penkt. 10—9

GERBIAMI NAU

kurios Skelbiasi Naujienose
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mOJIIEN.OS
THt'UlTHVANiAM' Daily Ncw»

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

1739 South Halsted Street
Telephone ČĄNal 8500.

Subscription Ra tęs:
$6.00 per year in Canada
<8.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per yeai in Chicago

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III Telefonas Canal 8500.

Paskutinė tvirtovė Etiopijoje
1 » a

Vakar britai p.aėmė paskutinę italų tvirtovę Etiopi
joje, Crondar. '

Italų kariuomenė šitoje tvirtovėje laikėsi > septynis 
mėnesius, kovodama'* ilį paskutinės valandos. 'Į'ai yra 
nuostabus dalykas — po to, kai jtąlų kąriuomenė įvąir 
riuose karo frontuose buvo parodžiusi visiškų nesugebė
jimą kautis su priešu. Italų garnizonų padėtis Etiopijoje 
buvo seniai pasidariusi beviltinga. Gondaro gynėjai žį- 
pojo, kad laimėti jie negali, o betgi jie nenorėjo pasiduo- 

.ti ir daugiau, kaip pusę metų kovojo “dėl garbės”.
Karo psyekologija, kaip matome, yra labiau kompli

kuotas dalykas, negu daugelis įsivaizduoja. Paprastai 
yra sakoma, kad kareiviai smarkiai mušasi, kuomet jie 
gina savo žemę, savo tėviškes. Bet italams Etiopija buvo 
svetimas kraštas.

Kaip ten bebūtų, bet britai pabaigė Mųssolinio “im
perijos” užkariavimą. Bent 20,000 britų kareivių dabar 
galės būt perkelti į Libiją ar kurią kitą vietą Afrikoje 
prieš nacių ir fašistų jėgas.

Amerika vėl skundžiasi
r— • A /. W l 4 » •

Karo sekretorius Stimson vėl nusiskundė, kad so
vietų valdžia neleidžia Jungtinių Valstybių kariuomenės 
atstovams stebėti mušiu eigą Rusijos frontuose. Į laik
raščių korespondentų klausimą, ar jisai tikisi,, kąd bolše
vikai toliau bus šitame reikale sukalbamesni, sekretorius 
Stimson atsakė: “Mes neturime pagrindo to tikėtis.”

Tai ne pirmas toks amerikonų nusiskundimas. Jau 
Vokietijos-Rusijos karo pradžioje Amerikos korespon
dentai rašė, kad Stalinas veda “labai privatų” karą, ne
duodamas pragds jį4paHatyti nei laikraščių atstovams, 
nei svetimų šalių karo ekspertams. Amerikos valdžios 
nepasitenkinimą pareiškė karė sekretorius Stimson ir 
laivyno sekretorius Knox.

Buvo tikėtasi, kad sovietų valdžia pasidarys atvires
nė po Maskvos konferencijos, kurioje anglai ir ameriko
nai susitarė su Stalinu dėl pagalbos teikinfo Rusijai. Bet 
po tos konferencijos padėtis pasidarė dar blogesnė. Už
sienio korespondentus ir karo ekspertus bolševikai išga
beno į Kuibyševą, už 500 mylių į rytus nuo Maskvos.

( Kuo šitą sovietų karo “slaptingumą” išaiškinti, nie
kas nežino. Dažniausia girdėt tokia nuomonė, kad Sta
linas anglais ir amerikonais “nepasitiki”. Bet kodėl jisai 
turėtų jais nepasitikėti? Juk jisai „turi žinoti, kad Hitle
riui jie jokių Rusijos paslapčių neišduos. Anglai kovoja 
prieš Hitlerį beveik dvejus metus, kuomet Stalinas dar 
palaikė su juo “draugingus” ryšius.

Antra vertus, argi pačiai sovietų valdžiai nebūtų ge
riau, kad Anglija ir Amerika patirtų, kaip veikia mū
šiuose tankai ir lėktuvai, kuriuos jos siunčia į Rusiją? 
įgiję didesnį patyrimą, anglai ir amerikonai toliau ga
lėtų suteikti daugiau pagalbos Rusijai.

Stoka atvirumo trukdo kooperavimą tarp Rusijos ir 
jos sąjungininkų. Tuo pačiu laiku užsieniuose kyla įtari
mas, kad Rusijos fronte yra kas nors bloga, ko sovietų 
valdžia nelrįsta niekam parodyti.

“lenktoji kolona”
Visi žino apie “penktąją koloną”, kuri padėjo Hitle

riui užkariauti eilę valstybių. Bet daugelis stebisi, kad 
“penktoji kolona” nepasireiškė Rusijoje.

Jau atsirado gudragalviu, kurie šitą faktą moka da
bai gražiai išaiškinti. Jie sako, kad Sovietų Sąjungoje 
gyventojai turi daug stipresnį “patriotizmo” jausmą, ne
gu kitų šalių žmonės. Rusai, girdi, žino, kad jie kovoja 
už savo “proletarinę tėvynę”, todėl išdavikai tarp jų nę- 
siveisia. , < ' . \ j ' ,. ,

Tai butų labai graži teorija, jeigu pati sovietų val
džia nebūtų paskelbusi visos eilės atsitikimų apie “dezer
tyrų”, “sabotažnikų”, “šnipų” ir “kontr-revoliucionierjų” 
sušaudymus Maskvoje, už 50 mylių nuo fronto. Evakua- 
vimas įtartų 400,000 gyventojų iš vokiečių Volgos “ręsr 
publikas” taip pat nėra įrodymas, kad Rusijoje viešpa
tauja 100%> patriotizmo dvasia. O be to, reikia neužmirš
ti ir koncentracijos stovyklų, kuriose bolševikai laikė (ir 
tebelaiko!) keletą mibanų žmonių.

Užsienio reikalų komisaro padėjėjas Lozovskis su
galvojo gudresnį paaiškinimą. Jisai sako, jogei Rusijoje

Užsakyme kalnai
Chicagoje—paštu: 

Metams------------------------- $8.00
Pusei metų —____—- 4.00
Trims mėnesiams —---------- 2.00
Dviem mėnesiams-------------- 1.50
Vienam mėnesiui_____—— .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ;------------ ------ 3c
Savaitei __ ;_____ !________ 18c
Mėnesiui 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metama , -N ... — $6.00

Pusei metų------------------ -— 3.25
Trims mėnesiams —----- — 1.75
Dviem 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 užsakymu.

“penktosios kolonos,” nėra dėl tos paprastos priežasties, 
kad — Stalinas visus neištikimus asmenis iššaudė! Se
nieji bolševikų vadai — Zinovjevas, Kamenęvas, Bucha- 
rinas ir k.; Raudonosios armijos .maršalai ir generolai 
— Tuchačevskis, Egorovas, Putna ir 1.1.; įvairus komi
sarai ir diplomatai — yra po velėna. Todėl nebėra kas 
Rusiją galėtų išdavinėti. , ,

Šitą teoriją pamėgo kaj kurie Amerikos radio ko
mentatoriai, ir ji butų visai puiki, jeigu ne vienas maž- 
možys. Pripažinus visus Stalino sušaudytus asmenis “iš
davikais”, tektų pasakyti, kad bolševikų revoliucija buvo 
Rusijos išdavikų padaras!. . / , * ' z .

Tas “penktosios kolonos” klausimus Rusijoje tačiau 
yra daug paprastesnis. “Penktoji kolona” demokratinėse 
šalyse yra plačiai žinoma, kadangi jos atstovai veikia 
viešai arba pųsiaųviešai. Jie naudojasi teisėriiis, kurias 
demokratinė tvarka jiems suteikia. O diktatūrose “penk
toji kolona” veikia slaptai, ir apie ją pasaulis neturi pro
gos išgirsti, kuomet nėra susisiekimo su ta šilim.

Apie tai, kiek Rusijoje yra slaptų valdžios priešų, 
niekas negali patirti. Bet tai anaiptol nereiškia, kad te- 
naį jų nėra. Ęo.dėl gi Stalinas bijo duoti amnestiją poli- 
tipįams kąliniąms, jeigu jisai yra tikras, kad visi žmdnės 
jį remia?

ATVYKSTA J. JANUŠKIS 
\ ____________

“Naujoji Gadynė” praneša, 
kad šiomis dienomis jau bus 
New Yorke Jonas Januškis, Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos 
yeikėjus, kuris pastaruoju me
tu gyveno pietinėje (neokupuo
toje) Franpuzijoję.

Jonas JąnuŠkis yra geras kal
bėtojas ir rašytojas ir Lietuvo
je buvo laikomas vienu gabiau
siųjų jaunesniosios kartos so
cialdemokratų darbuotojų.

DUOK VELNIUI MAŽIU
KĄ PIRŠTĄ, TAI VISĄ

RANKĄ PAGRIEBS

Suomija pradėjo dabartinį 
karą su rusais “nekaltai”, gin
damasi nuo agresoriaus. Bet ji 
priėmė vępdęčių talką, ,įĮr šian
dien jau ji lą^ko “bendrą fron
tą” su naciais31 tarptautinėj e po
litikoje. Suomijos užsienių rei
kalų minisleris nuvyko į Berly
ną pasirašyti “anti-kominterno 
paktą”.

Jungtinės Valstybės daro iš 
to išvadą, kad'Suomija yra pa
tapusi pilnu Vokietijos karo są
jungininku. Valstybės departa
mentas Washingtone padarė 
pareiškimą, kuriame tarp kitko 
sakoma: ,

“Neseniai atlikta Suomijos 
užsienių minįsterio kelionė į 
Berlyną su tikslu prisidėti 
prie Hitlerio lėlių valdžių Eu
ropoje, pasirašant ‘anli-ko- 
mipterno paktą’, kurį Hitle
ris vartoja vien kaipo užka
riavimo ir dominavimo įran
kį prieš laisvąsias fantas, yra 
labai reikšminga. Jos pras
mė negali būti paslėpta jo
kiais aiškinimais arba pro
pagandos atakomis prieš tau
tas,, kurios kovoja, gindamas 
save.”
Iš tiesų, jokie aiškinimai ne

gali įtikinti nei Amerikos, nęi 
Britanijoj žmonių, kad SuoinK 
jps valdžią siuntė savo užsienių 
reikalų ministerį į Berlyną tiks
lu “apsaugoti’’ savo teritoriją 
nuo naujos bolševikų invazijos. 
Pąkto pajivąšymąs Berlyne yra 
grypaį ppJiUkps žingsnis.

Įkį ifel Yąldžįa sa
kė, kad ji yra tik atsitiktinai 
pasidariusį Vokietijos talkinin
kė, nes ji taip pat, kaip ir Vo-' 
Jdetija, kariauja prieš tą patį 
priešą; o politiniai ' Suomijos 
tikslai neturį nieko bendro su 
nacių politika Europoje. Dabar 
šįtą pasiaiškinimą pati Suomi-1 
jos valdžia sugriovę.

Pradėję su Hitleriu talkinin
kauti, suoniiai, deja, pateko po 
jo letena. Tas pat atsitiko ir su 
kąi kuriomis daug didesnėmis 
valstybėmis.

GENEROLŲ LĘGĘNDA 
. •. (

Amerikos spaudoje dažnai 
pasirodo pasakojimai apie ta

riamus nesutikimus tarp Vo
kietijos nacių ir kariuomenės 
vadų. Esą, Vokietijos armijos 
generolai su panieka žiuri į Hit
lerį, kuris niekuomet nebuvo 
pasiekęs nė pirmojo kariųinko 
laipsnio kariuomenėje; o tų 
gen'gsterių, kuriuos Hitleris pa
sodino į aukštas vietas valdžio
je, generolai neapkenčia. Vieną 
gražią dieną Vokietijos karo 
vadai paimsią tuos rudmarški- 
nius už pakarpos ir - Vokidtija 
vėl turėsianti konservatyvišką 
valdžią, su kuria civilizuotasai 
pasaulis galėsiąs daryti sutartis 
ir gyventi taikoje.

Šitą nuonionę griežtai atmeta 
žymus vokiečių politikos ko
mentatorius, Rudolph Katz. Ji
sai mano, kad ta “generolų le
genda” neturi jokio pagrindo. 
Ne generolai diktuoja Hitleriui, 
sako jisai, bet 'Hitleris genero
lams. TuOs1'generolus, kurie jo 
neklausė arba nebuvo jam išti
kimi,-jisai “likvidavo”, pavyz
džiui : gen.1 Schleicherį, gen. 
Bloinbergą, gen. Fritschą ir kai 
kuriuos kituL

..)/ i-
Be to, Vokietijos generolai 

neturi politinių gabumų. Jie yra 
geri specialistai karo amale, bet 
politikoje; dar nebuvo atsitiki
mo, kad bet kuris Vokietijos 
generolas butų turėjęs pasiseki
mo. Todėl yra visai bergždžias 
dalykas tikėtis, kad generolai 
darys “pučą” prieš nacius.

Kas kita,, jeigu Vokietijos 
žmonės sukijtų prieš Hitlerį ir' 
jį nuverstų. Tuomet *l<oks nors 
generolas galėtų laikinai suvai
dinti svarbią rolę, pakreipda
mas kariuomenės vadovybę 
prie kooperavimo su nauja val
džia (kaip gen. Groencr, po 
1918 m. perversmo).

Bet kad Vokietijoje įvyktų 
revoliucija, Hitleris turi būti 
sumuštas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
___ L. -.......................

Apskųsti Ku Klux 
Klano lyderiai

/ ■ • ■ i   ——

PITTSBŲBG1I, Pa., Upkr. 28 
d. — Alleghany srities teismas 
šiandien apskundė Ku Klux Kla
no lyderius vienybės ardymu ir 
pinigų vįliojimu.

Apskųstas James Colescott, 
vyriausias klano . vizyrius, 
^tauch ir KLnzing.

Paskutiniu metu klanas vei
kė prisidengęs visai, kitu var
dų ir sėjo neapykantą prieš žy
dus ir kitas visuomenės grupes', 
sako skuhdas. Klanas vartojo 
Keystone Patriotie Society var- 
dą. ' .

— Vokiečiai deda} pastangas 
įtikinti Danijos ir Olandijcs 
gyventojus, kad jie vyktų ap
gyvendinti nukariautus Rusijos 
ir Lenkijos plotus,

Kritika ir Polemika

JAU PUČIA NEŠVARIUS BURBULUS
(Dėdami šį straipsnelį, 

męs irgi norime patarti 
SLA. nariams nepaisyti tų 
agitatorių, kurie bando į- 
pįršti balsuotojams savo 
kandidatus, šmeiždami* da
bartinius organizacijos vir
šininkus. Kas šitokiais ke
liais nori pasiekti s^vo tik- 
.slą, tam organizacijos ge
rovė nerupi. Susivienijimo 
reikalai šiandien yra pati
kimų ir kompetentiškų ve
dėjų rankose, tai kam juos 
keisti? — “N.” Redakcija,)

Manėme, kad dabar einančios 
SLA Pildomosios Tarybos no
minacijos ir sekanti rinkimai 
praeis džentelmeniškoj nuotai
koj. Tokiam manymui pagrin
dą sudarė partinių grupių va
dų tikrinimai, kad jie šiais rin
kimais nenaudos jokių šmeižtų 
ir užsipuldinėjimų prieš Pildo
mosios Tarybos narius ir vengs 
diskredituoti organizaciją vi
suomenės akysę. Bet tokie pa
žadai tik pažadais pasiliko.

Su nešvariausia iki šiol rin
kimine propaganda išėjo Brook- 
lyno tautininkų savaitraštis 
“Vienybė”, šiame savaitraštyje, 
kokio ten komiteto vardu kal
bantieji Augimas, Stčumskis ir 
Mikalauskas (buvęs SLA vice
prezidentas) ne tik i pasirodo 
juokdariai, bet ir pikti šmeiži
kai.

Pavyzdžiui, jie džiaugiasi, 
kad jiems pavykę surasti tokius 
kandidatus į SLA Pildomosios 
Tarybos urėdus, kokių lietuviš
kas svietas dar iki šiol nėra gir
dėjęs ir matęs. Štačiai tikrus 
stebukladarius suradę! Tuo tar
pu beveik visi jų siūlomi kan
didatai jau trečiu kartu “runi- 
ja” į SLA Pildomosios „Tary
bos urėdus. Šie trys vyrai, tur 
būt, yra Amerikos pasakiškojo 
Bip Van Winkcl’io ainiai ir, tik 
dabar pabudę iš keliolikos me
tų letargo, nežino, kad jų siūlo
mi kandidatai jau keliniu kar
tu peršasi SLA nariams, kad 
juos rinktų SLA viršininkais.

Minėti trys “komitetčikai” 
bando savo “šleifą” pravesti iš
mistais ir SLA viršininkų šmei
žimu. Jie, tur būt visus spręs
dami pagal save ir pagal savo 
kandidatus (kurių vienas jau 
pusiau numiręs), kalba apie 
nuovargį ir senatvę bei norą ir 
reikalingumą pasilsiu. Todėl ei
kite vyrai atgal į Sleepy Hallow 
grovį ir gulkite į Rip Van Win- 
kel’io guolį!

Jie sako, kad šiandien nėra 
vielos Susivienijime teisingam 
žmogui. Čia jie irgi kitus spren
džia pagal save. Du tų vyrų pa
traukti į teisiną už Lietuvos At
statymo Bendrovės reikalus 
kaipo buvusieji šios bendrovės 
direktoriai ir viršininkai. Vic- 
pas jų ne labai seniai vaikėsi po 
Brooklyuą savo “šleito” kandi
datą, norėdamas jį areštuoti už 
tam tikros bendrovės Šerus, ku
riais iš jo ir.jo draugų išviliota 
keliolika tūkstančių dolerių. Na, 
ir šita kompanija maųo, kad 
Susivienijime nėra Vietos teisin
gam žmogui, todėl jie užsima
nė Susivienijimą valdyti!

Pagaliau jie pasakoja, kad 
SLA narių balsus, susiųstus į 
ęejitrą viršininkai savotiškais' 
sumetimais “kasdien tikrina”. 
SLA kuopų susiųstus balsus į 
Centrą gali tikrinti tik ofic'a i 
įiomisija ir pačios kuopos, kuo
met jų balsavimus, atitinkama 
komisija paskelbs “Tėvynėje”. 
Jei kuopų susiųsti balsai butų 
paskelbti neteisingai, tai kuopos 
tuojau pastebėtų ir bent kokios 
manipuliacijos balsavimais bu
tų susektos.

Nuo kandžiojimo dabartinių 
SLA viršininkų ir jų šmeižimo 
nesusilaiko ir kili tautininkų 
laikraščiai. Net “Sandara”, ku- 
rioš trys artimi veikėjai dabar 
yra Pildomojoj Taryboj, Sten
giasi nuo tų šmeižikų neatsilik
ti. Vadinasi, ir sandariečių or

' JnJ argumy nai
B1KUTĖ

ganas nori padėti tautininkų 
grupės fašistiniam sparnui iš
stumti iš Pildomosios Tarybos 
Dr. Viniką ir Mockų. Tegul 
“Sandara” nęmapo, kad SLA 
nariai nelaikys jęs draugų Pil
domojoj Taryboj lygiais kaltį- 
ninkąis už tą viską, kuo “San
dara” kaltina Pildomąją Tary
bą, jei jos kaltinimais patikėtų 
SLA nariai. Vyriausiu SLA rei
kalų vedėju yra SLA Sekreto
rius. Tad nejaugi galima many
ti ir tikėtis ką nors įtikinti, kad 
vyriausias SLA reikalų vedėjas 
butų nekaltas avinėlis bent ko
kiais organizacijos reikalų vedi
me netikslumais, už kuriuos 
kaltinami kiti Pildomosios Ta
rybos nariai? Jei blogą visa Pil
domoji Taryba, tai blogi ir 
“Sandaros” artimięji: Vinikąs, 
Ęiežį§ įę Mockus. Bet sandarie
čių o.rgano vadai puikiai žino, 
kąęi jįę .visai bę jokio paina|o 
kaųęįzįoja ir niekina SLA Pil
domųjų Tarybų.

l^e^bejoju, kad SĮA narių 
milžiniška didžiuma ir šiose no
minacijose parodys smirdančių 
burbulų putėjams, kad partinių 
grupių užsispyrimui užvaldyti 
Susivienijimą dabar ne laikas. 
Tiek Susivienijimo padėtis, tiek 
ir* visos lietuvių tautos likimas 
reikalauja SLA narių vieningu
mo, ir šmeižikams bei niekin
tojams SLA nariai atsuks nu
garas.

I

Kiekvienas gero velijantis sa
vo organizacijai SLA narys sio- 
i^e nominacijose ir rinkimuose 
balsuos už visus dabartinius 
viršininkus, nes jie yra patyrę 
ir sąžiningai atlieka savo parei
gas, būtent: už adv. F. J. Ba- 
gočių — pręzidentą, J. K. Ma- 
žukną — vięe pręzidentą, Dr. 
M. J. Viniką — sekretorių, adv. 
K. P. Gųgį — iždiniųką, Š. Mo^- 
kų ir E, aįįkųžjųtę — iždo glo
bėjus ir! Dr. S. Bięžį — dąkfaęo 
kvotėjo vietai.

J. K. šįųgžcĮinįs

— Teheranan atskridęs Si
korskis* sako, kad jis jau gavo 
drabužių lenkų kariuomenei; 
dabar tikisi gauti ginklų iš Ame
rikos.

— Jeigu Petaįnas nusileis na 
ciams, tai Amerikos valdžia tęk- 
vizuos prancūzų laivus. Bus pa
imtas Normandie, kuris turi 
83,000 tonas. x

Mes visi žįnome dainą apię 
Birutę ir kaip toji Palangos 
mergelė ištekėjo už kunigaikš
čio Kęstučio ir apsigyveno Tra- 
kuęsę. Beį kas su ja atsitiko 
vėliau, tai daugelis labai ma
žai ir miglotai žinome.

Apie Birutę savo knygoje 
“Žemaičių Atsiminimai” istori
jas L. Jucevičius taip kalba:

—Kęstučiui mirus ir prįėmus 
lietuviams krikščionių tikybą, 
Birutė pasiliko, ištikima savo 
tėvynės dievams ir nors Vy
tauto, Jagailos ir Jadvygos pra
šoma, savo tikybos nekeitė. Ap
leidus Trakus, persikėlė Palan- 
gon, kur likusias savo dienas 
praleido vyro jai pastatytuose 
rūmuose, atsidavus visiškai 
vaidelutės pareigoms ir labda
rybės darbams kaimiečių nau
dai.

Yrą dargi vienas kaimas že
maičiuose Birutai, kurį, kaip 
sakomą, jį* pirkusi iš tūlo Ur- 
čino, didelio auų laikų kaimie
čių engėjo. Žmonės iš dėkingu
me), epeliai tos kunigaikštienės 
dorybių, jai mirus, patalpinę 
ją savo deivių skaičium Net 
visai žlugus stabmeldystei Že
maitijoj, liaudis nepaliovusi 
garbinti Birutę kaipo šventąją. 
Žmonės iš toli ateidavę melstis 
prie jos kapo, kad ji iš aukšty
bių pažvelgtų į jų vargus.

Krikščionių kunigai ne kar
tą buvo priversti išvaikyti žmo
nių minias. Bet ne prikalbėji
mas, nė gąsdinimai, nė ginklų 
jėgos vartojimas negalėjo jų 
nubaidyti. Apsiginklavę eidavo 
ir dėdavo aukas velionei Biru- Z
tei. Todoįei vienas kunigas, Pa
langos klebonas, liepė ant kal
no išmųrytį šv. Jurgio koply
čią toje vietoje, kur įlsis Biru
tės kungs. Tpdčl ir ųeno^omis 
turėjo melstis prie krikščioniš
kos švcntovps. Tačiau ir tas ne
labai pagelbėję sumažinti Bi- 
r nY££ garbi n imą.

Dargi tais laikais, kai aš lan
kiau Birutės kalną, radau vieną 
moteriškę bėk lupant. Paklau
siau kodėl ji čia meldžiasi? Ji 
atsakė, kad po ilgo sirgimo da
bar pasveikusi ir norinti už tai 
padėka voti Birutei, žemaičių 
globėjai. Stengiausi ją įtikinti 
kiek galėdamas/kad Bįrutė bu
vo stabmeldė, .todėl negalima ir 
neprivaloma ją šventą laikyti. 
Moteriškė nuėjo nieko man ne
pasakiusi.

NUTUPE NEGEROJE VIETOJE

, NĮAUJIENlbĄCMEJC* ■Icphoio
Du jauni lakumai, “pasiskolinę” šį lėktuvą be lei

dimo, nukrito ant namų Albany, N\ Y. Liudininkai 
sakoj kad lėktuvas prieš nukrisįanl pridarė visokių 
triukų padangėje. •

I
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Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovąnąs: ląikrodęiįus, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 1000 myliu automobiliu
OR

Credit Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalė

dų, arba pasinaudokite
PLANO NAUDA

Pirk Elgin ir Hamiltop, Amerikos Darbo
• Laikrodžius.

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

, 4216 Archer Ąvenue
prie sacramento

BARGENŲ IŠPARDAVIMAS
... Pigumas iki $25

....... $2 
aukšč. 
aukšč. 
aukšč.

. aukšč.

ąukšč.
Gąbel.’s

Jei Insurance i41k, pas
Pr. P. Vileišį

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ina. Co. of Anjęricą
175 W. JackSon HAR. 250®

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

' CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTfsMOUTH 9(22
\VĘST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.351 
dulkių išinjitą .............................

PERKANT 5 /TONUS AR DĄUGĮĄU. 
SMULKESNI. YHA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ........ $|Qh25
> Sales taksai ekstrą.

v ’ ‘ f—■

XXXVI.
A1V|ERIKQS SIĘNĮĄ. — PRIE KANAPOS MUITINĖS- 

- VISI BETURĮ SUMIGOME AŲTOMOĘILYJE. 
-AMEĘIĘOS MŲITINĖJĘ.-~i>O^U^pNTŲ TIK- 
ĘINIMAS. - JŲOĘINOAS, |VYWS.

Crąnbrooku p^ięs ^ųvpppię tiek 
nusįvylę, jog aorėjopae jį kąįp 
galįma grędčiąu apleisti. Nutą- 
rėme su gaidžįąįs ątsikęlįį įr 
Kaųądą apleisti.

Ęąįp tarėme/ taip ir p^dW 
me: rugsėjo $ d. su C^pįrpp- 
ku rpes atsisveikinome dar ge
rokai prieš pepk^ Vy
to. z

Buvo dar vįsai tąm^VV fe1 
mes savo stovyklą apleidome, 
tai miestuke viešpatavo, kapų 
tyla. Niekur, nė gyvos dvasios.

Kelias irgi buvo visiškai tuš
čias. Važiuok kokiu tik nori 
greitumu, —. niekas tąų nesi
painioja. Tiesą pasakius, męs 
gerokai “ant geso’’ paspaudėme 
ir, kaip bematant, Amerikos 
sieną pasiekėme.

NįąnėĮne, k^d
bet kuriuo, Uikų peyyą|mp|į 
dieną įr naktį. Bet pasirodė vi
sai kąs kįtą- privąžįavome 
prie Kanądos myįįįifl^, faį Pa
stebėjome užrašą, jog ji nUO, 7 
vai. vakaro iki 7 vai. ryto yra 
uždarytą. O tuo tarpų buvo tik 
6 vąl. ryto. Vądįųari, įauk visą 
valąpdą.

Sustojome. Nieko kitų įr ųe,~ 
buvp daryti. Amerikos pusėje 
lyg ir-ųu^stųkąs: kęjętąą namų 
krautuvėlė ir restoyąnas. lupe
nas įr ąš išlipome is aųtojnoį.į- 
lio. Bįet ųębųvo. kur ųė.išsįtįes- 
ti: pęųkįftS minuos
ąpžįįirč4<iinę įr yįspn' 
čiojomę.

Eitume kąvos įšsįgęriį, į>(et 
restoranas uždarytus. Sulipame 
į automobilį ir pradėjome snau
sti. Ęesnąusdapp įr užmigome.

Užmigome yisi keĮuri.
Staiga įšb.undame iš miego.. 

Jau beveik septinta valanda ry
to. Muitinės pareigūnas kviečia

PIRKIT SU PASITIKĖJIMO 

rALLIED'l 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
"Stogam Medžiaga?' Mes Finan- 

suojam. P^įstatymas DYKAI 
2759 S. E

TeL LAWNDALE 2630

Žyduką, '
NATHAN KANTĘR
MUTUAL LIQUOR 
co.— whole£Al£

. 4707 So. Halsted St.
Tel Boulevard 0014

oRlDGEPORT ROOFjNG AND 
SHEKT l$ĘTAį CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoąlangius ir- 

šienų apmušimus,
L’aisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

galėsime savo ręįkųįus sųįvąr" 
^y‘>-

Jis rodo į laikrodį.
Df^r septynios ųųputts į$ 

seplynių, o jis sąvų (farVą pra
deda Jyg^į sęptiųtų Yftląųįą.,

Mątytv ųųįiąi ppfciųųšp, ję 
Yienų ųęgų
nustatytų, ųępją$tedą

’^uo Kau.uęlos
ųes valdininkas labiau paslau
gus ir nepaiso, j<|į jam ■ reikia 
kelios minutės anksčiau darbas 
pradėti. e

Pagaliau susiįąųkėme ir sep
tintos valandos.

Muitinėje intęrcsantų prisi
rinko gerokas būrys. Vienas 
yaldininkas tikrina dokumen
tus, o-kitas,—Kąnadojč pirktas

■ .............. m.. ■ ............................

DOAIINIKAS KRAITIS — Savininkas 
AGENTAI

Jonas Rodinas, Aut. L^banauskąs,
H. Rajewski “Sho^ty”

Milda Buick Sales
1 ^E'yuviŲ buick’o agentūra

• 907 West 35th Street, Chicago, Iii.
Telefonas LAFAYETTE 2022

Fur Kautai .
Moterims Cloth Kautai $12.50, aukšč.

Moterims Dresės ........................
Vyrams 2-Kelnių Siutai $15, 
Vyrams Topkautai ....... $12.50,
Vyrams Oyerkautai ....... $12.50,
Berniukams Siutai ir Paltai $5, 
Vaikams Spięgo Siutai ir 
Doublę P uty Drabužiai $6.75,

Nepraleiskite šios progos. i 
siūlo šauniausias madas, geriausią ko
kybę sensaciniai

GABEL'S
733 MĄĄ3VBLL STREET CHICAGO

Atdara vakarais ir Sekmadieniais.

žemomis kainomis.
• v•» •«*•*»<

4

Tpsuliuokite savo namus patogumui žie
mos pietų. Apsaugokite nuo šiufpių žie
mos vėjų ir sutaupykite ant kuro bilos. 
I ebrangu ir lengva įtaisyti. Reikalaukite 
mų ų apskaičiavimo jūsų namui.

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI'

Ateina ir musų eile.
Su visais savo dokumentais 

prieiname prie valdininko. Jis 
įikrina juos ir stato visokius 
klausimus.

Kur gimęs? Kada gimęs? Ka
da vedęs? Kokia giminyste?

Dar visai miego neatsikratę, 
ątsakome į klausimus..

Įvyksta ir kur j ozas. Bestebė
jęs musų trijų vienodas pavar
des, valdininkas klausia šuneną, 
koks yra tarp ftiusų giminystes 
ryšys.

Lyg iš miego, išbudęs, pasta
rasis atsako: “I am their

♦ BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

’ MOVING
'erkraustom forničius, pianus ir 
ispkius rakandus bei štorus. 
ežam į farmas ir kitus mies- 

us. Žema kaina. Musų darbas 
.arantuotas. Taipgi prištatom 
•nglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

I

Geros kokybės durys ir langai su geru, 
skaisčių stįklu. Pagerina nąmo išvaizdą 
ir suteikia namui patogumo^

Mes finansuojame jūsų namų pernio- 
deliavimą įr statymo Lengvi išmokėjimai.

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS S^LSMANĄS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY M'nVINAS—Generalis Vedffjas

3039 Šou Ralstęd St. VICtory 1272

AT

(.AUTE IMTI

UŽMOKĖJIMUI
Valdžios patvarkymai, liečią paskolas, nepakeitė didžiai 
CITIZENS* LOAN' CORPORATION laikysenos. Auto- , 
mobiliai ęląr Kalima pirkti vi$ai palankiomis sąlygomis. 
Jus vis galite pasiskolinti $300 ir turėti 18 mėnesių 
ąt^pkėjipjiųį.

TA PAČIA PALŪKANŲ RATA
Ratos nęhuvp pakeltos pas Citizens ^oan Corporation.

Grięžęiątfsįąs Privatumas Užtikrintas
t

Pas Citizens visos pa^tan-jos dedamos užlaikyti jūsų 
biznj šeimos reikalu. Nėra rqd tapė, nė delsimo.

ATDĄRA KAS VAKARAS IKI 8 P. M
*

CITIZENS 
-O A N 

CORPORATION
Po Vąhiijos Priežiūrą 

811 W. 63rd St. ' Normai 5700 
(Halsted St. prie 63rd St.)
GROVE AVĖ. FAIRFAX 0600

STREET REGENT Ž>6M

l

6240 COTTAGE 
1604 EAST 79th

* e...-v
I

Ceremonijos labai trumpos,— 
grąžinu perimtą. Valdininkas 
patįkęiną, jog tas pat automo
bilis ię juo tiek pat’ žmo.piy va
žiuoja, kiek ir į Kanadą įvažia
vo.

Viskas tvarkoje. Dabar gali
me mes Kanadą apleisti.

Nuo Ęąųados iki Amerikos 
muitinės lik apie du šimtai 
žingsnių. Muitinėje jau kelį 
Žmonės laukia. Daugiausia ka
nadiečiai. Jie grįžta atgal į sa
vo šalį. ** ♦

Sųkipėjasi ir upįfojmųo'.as 
valdininkas. Klausiame, kada

niece”...
Bet greit jis susigriebė ir ati

taisė klaidą, būtent, kad ji r yra 
ne “niece”, o “nephew”.

Bet mums per visą kelien? 
jis taip ir pasiliko “niece”. K i . 
sakoma, vis jį, per dantis t. au- 
kėme. .

• z ' ’

Tačiau U’ jį$ bandė mano 
žmonos sąsk^įton atsikirsti: 
valdininko klausiama, ji skilto
mis negalėjo atsiminti metų, 
kada ištekėjusi...

Tai vis mažai mįęgotos nak
ties pasėkos. Kai žmogus nu- 

jis 
i?

vargęs ię neišmięgpjęs, tai 
paprastai yna išsiblaškęs 
greit nesusivokia.

Cifizeąs Loan 
Corporation

Į905 metų pavasarį p. Jųhn 
Ą. Bręen padare iš idėjos fgk- 
tą, kai jis atidarė pirmų Citi- 
zeųs įpan Cęrp^ratipn ofisą vi- 
cįurmiesty ir pradėjo įrodinėti., 
kad teisingas biznis sų pagal
bos patarnavimu padarys bet 
kurį finansįpį biznį sėkmingą.

Šios patarnavimo laikysenos 
pasėkas rodo faktas, kad ^į: 
džiausiąs jos naujų kostumerių 
nuošimtis ateina dėka entuzia 
stiškos rekomendacijos tų, ku
rie yra jau gavę patarnavimą.

Iš Citizens Loan Corporation 
jus galite pasiskolinti iki $30C 
ųnt savo parašo, namų pkandv 
ųrba automobilio nebrangiomis 
sąlygomis SU beveik betupiu 
patarnavimu. Jūsų samdytojas 
^raugai arba biznip bendrai ne
klausinėjami, nes vi$os paskolos t
laikomos griežtai konfidencia-

Leiskite Citizens Loan Corp. 
pagelbėti juiųs finansinėse jū
sų problemose1. Atdaru kas yą- 
karą iki 8:00 P.M. T{ya parau
kus ofisai, 8įl W. 63rd Street, 
6240 Cottage Grove Avė., įr 
1604 E. 79th Street.

ĮSPARDAVIM
Kadangi dabar yra perviršis radio “šlako”, todėl kaip

lik gerų proga nusipirkti daug pigiau naują, gerą radio. 
B.iidriko, radio “stųkas” už])įrktųš vasarą, kada kainos bu
vo žemesnės. Todėl dabar pirkdami turite, progos daug 
sutaupyti. Didelis pasirinkimas geriausių firmų radio, 
kaip tai: Arcadia, Zenilh, Philco, Crosley, RCA Victor

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
m9is. rųšięs su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

420 W. 63rd St. 
TeU’WG. 5883-5840

Puiki Dovana -r 
Ilga Atmintis .

Šventės be dovanų 
šventės, taip jaujnustų priimta. 
Štai prisiartina žiemos šventės, 
kiekvienas taip ir suka galvą 
kas nupirkti artimiesiem s,'^ge
riesiems kųimynaųjįs bei d^ų- 
gąnų. Viąį ųoįriųif! 1$^ 
cįųvana paliktų gerus atsimmį- 
mus.

John A. Į<as$, muzikos in
strumentų ir j brangenybių 
krautuvės savininkas, 4216 Ar
cher Avė., čia nuims gali daug 
padėti. Jis turi gražių laikro
dėlių, muzikos instrumentų ir 
Žiedų, tinkamų kalėdinėms do
vanoms. Be to pas jį galime 
nusipirkti lengvom są.ygom. 
Tad nepamirškite, pirm negu 
pirksitę kitur, atsilankykite pas 
John A. Kass.

John A. Kas yra 25 metus 
bizny. Jo reputacija gera ir 
užtarnauta tiksliu biznio vedi
mu ir patųrnavimų.

Žili Plaukai
Prašalink ŽILUS P ©10?

PLĄUKU^ ant vi- C 
sados. Vartok A '

ROXY FOR GRAY HĄIR
Naujas išradimas sugrąžins pląur 
kų kolorių tokį, koks. įuvp, į 
trumpą laiką. ReikaląUkite viso

se DrUg and Depafttrięųt' 
Stores.

ROXY REMEDIES
6859 SO. WESTEItN AVĖ., 

Chicago, Hl. ‘ '

Gąrsinkitčs “N-nose”
\ • f'

JLiarcus
RYTINĖ RADIO 

VĄŲĄNPA
—Iš stoties—

W.G.E.S.
r

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
' vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.’

8 tūbų ZENITH, 
gražiame kabjnetę 

’SŠ”

Rąęįio, Pįipnpgyųp^ / ir Re- 
coj-.ding kųipįn pači jos ver
tes $90.00 dąbąr pardųųdą- 

čĮąjna už

8 tūbų RCA VICTOR, 
gražiame, kąbineįe 

^ĘQ"00
Ppętable Radi Q s—i J way$ — 

. vertoj $39.pp, — už
$ 1 ^.50

9 m 10 įubų radio, . 
v?priį.^45.Q0, pą Mįdget Radios, 6 tųbų, pq

•^b()

Duodąiųa dideįę ųuplai^a ų| jūsų seną rądio įr leng
vos išmokėjimo sąlygos.

Jos. F. Budrik,
Dvi Didelės Radio ir Rąkandų Krautuvės

3241 SO. HALSTŲD STREET
1 3409-11 S. HALSTED STREET

Tel. YARd? 3088

< « ? - - K -1 . ‘ * < V > . ,

Leidžiamos žiemos radio progr.aiųųs: ^ękųiadieniais iš
WGFL — 1000 kil. stoties. 5:30 vąį. va^. ir ketvirtadie
niais iš WHFG 1450 kilc. ętpties, 7 valandą vakaro.1450 kilc. ętpties> valandą vakaro

M A DU

*U^įoKOF PRTKRnS Į

KAINĄ, 15 CENTŲ 
Hh ką gavome nadją madų 
l<nygu- kuriu galite gauti RaŠ

NAUJIENOS, 
im Si CteUted SU 
Chįįago. Hl.

Vardas

Adresas

Miestąs

Valstija



'P“

NAUJIENOS, Chicago, III

Nušovė Žmoną, 
Pats Nusišovė

BATAVIA, III. — šeimym- 
niam nesus pratimui kilus, 3’ 
metų Jack Haw1<ins nušovė sa
vo 29 metų žmoną, po to pats 
nusišovė. Jie paliko 9-ių met: 
mergaitę.

. K
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.

AUDITORIUI
RESTAURANT

v

Seštadien., lapkričio 29,1941

Pdsiuntinys Meksikai

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.

Kandidatas Į 
Sanitarį Distriktą

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

1 M. KQVARSKI,~Sav.

Aleksandras G. Kumskis, 
Lietuvių Demokratų Lygos pir
mininkas ir Southparkų virši-

5 S

"ninkas, kuris šios savaitės pra
džioj paskelbė kandidatūrą į 
sanitario distrikto trustees. Ji- 
?ai stengsis gauti vietą /regu
liariame demokratų partijos 
kandidatų sąraše. Nominacijos 
Įvyks balandžio mėnesį, 1942, o 
rinkimai — lapkričio 3 d.

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BRUNS^ 7209

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET TARTI WOOD SJ.)
CASII AND CARRY.

laidotuvių direktorius

SJbljn Jf. (Euiieilus
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
Ū605-07 So. Hermitage Avė, 
Wil South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
B V $ KOPLYČIOS VISOSE DyilRl CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš VVIIIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU* '

Laidotuvių Direktoriai
WAWAWAW
NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

WWAWWWW 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj
^TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

4

Šiandien Los Už Chicagos Footballo 
Pirmenybę

- mokykla lamu

W. Kūdikiška 
Į U. S. Armiją

ANTHONY B. PETKUS
6812 South Western Avenue Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

U

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

Atstovauja Pamink 
lu Firmai

Re H! h m 
h

■»

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

Tel. YARDS 1419

Soldier’s Field stadidne, šian
dien, 1:15. po pietų, įvyks foot
ballo lošimas už Chicagos mie
sto vidurinių mokyklų pirme
nybę. Susikibs Tilden High — 
viešųjų high school čampionas, 
ir St. Leo
jusi parapijinių H. S. pirmeny
bę.

Tilden eilėse los gabus lietu
vis sportininkas,, Pratapas.

Visas šio lošimo^ pelnas eina 
į majoro Kelly Kalėdų fondą, 
iš kurio neturtingų šeimynų vai • 
kai yra aprūpinami rūbais, >mai • 
stu ir dovanomis Kalėdų šven
tėms.

Paveikslas ' parodo majorą 
Kelly, viduryj, su sviediniu, ku
ris bus įteiktas laimėtojams. Jo 
siekia, (dešinėj) A. H. Pritz- 
laff, viešųjų mokyklų atletikos 
direktorius, ir kun. P. S. Co- 
naty, katalikiškų H. S. sporto 
d'rektorius.

“žvaigždžių” Vakaras;
Lietuviai Dalyvaus

Ths pats majoro Kelly Kalė
dų Fondas trečiadieni, gruodžio 
17 d., rengia “žvaigždžių Va
karą” Chicagos Stadione, kurio 
pelnas taipgi eina neturtingųjų 
naudai, šiame parengime daly
vaus e lė garsių artistų,1 iš tea
trų, kino ir radio.

Programe taipgi dalyvaus bū
relis mergaičių, tautiškuose ko
stiumuose, iš Chicagos Lietu
vių Choro “Pirmyn”.

Šaunus Priešadven 
tinis Balius

Liet. Taut. Katalikų Parapi
ja rengia šaunų priešadventini 
balių šeštadienį, lapkričio 29 d. 
Pradžia 7 vai. vakarė. Įvyks 
Mildos Salėj, 3140 Š. Halsted 
St. Pėlnas eis parapijos naudai. 
Kviečiame visus skaitlingai -at
silankyti ir prie ge^bs muzikos 
smagiai laiką praleisti.

Liet. Taut. Katalikų Parapi
jos Komitetas:

Juozas Nakrošius—pirm.
Juozas Pulty—pirm.' pagelb.

— Sk.

Tarnauja Texas Valstijoje
Lapkričio 17 d., į Dėdės Ša

mo tarnybą, rodos 3 metams. 
išvyko garfieldpark.ęČių- Jokūbu 
ir Ievos Kuchinskų sunūs Wai- 
teris. Dieną prieš tai tėvai pp. 
Kuchinskai sufengė jam išleis
tuves, į kurias pakvietė save 
senus draugus ir organizaciji. 
darbuotojus- Atsilankė pp. Gry
bai, Dambrauskai ir sūnūs Ed- 
die, Grunskiai, Mrs. Wilkas, 
jaunavedžiai pp. Povilaičiai iš 
“Pirmyn”, buvęs seniau kolega 
“Naujos Gadynes” chore, F. Ru- 
basius, p-a Kazy ir Walterio 
draugė, Evelyn Kazy, irgi iš 
“P.rmyn” choro.

Taipgi buvo pp. Bruchai, Ja- 
sinskai, dėde ir . p-a Kuchin- 
skai, taipgi brolėnas Algirdas, 
jau atlikęs armijos tarnybą.

Linkėjijjiai
Pd skanios kalakutienos ir 

kitų skanumynų vakarienės p. 
Grybas atidarė kalbą programe- 
lį ir pakvietė svečius tarti žo- 
dj-kitą Walteriui. rVisi jam lin
kėjo pasisekimo armijoj ir svei
kam grįžti namo. Po visų kal
bų ir pats Walteris gera lietu
vių kalba visiems pasakė pa
dėką už linkėjimus ir dovanas. 
Mat, visų vardu jo tetulė įtei
kė jam dovaną “cigaretams”, 
bet kiek ten buvo, tai lai būna 
jo paslaptis.

Kitą dieną, kaip 7-tą ryto, 
Walter atsisveikino su verkian
čia motina ir tėvu, . ir išvyko 
į armiją. Dabar jisai rodos yra 
Texas valstijoje.

Dalyvavęs.

Diena Iš Dienos
.........—...............   4

PRAKALBOS
Biblijos tyrinėtojų prakalbos, 

atsibuna kiekvieną sekmadieni, 
nuo 2 vai. po pietų, Mildos'Sve
tainėj, 3142 So. Halsted Street, 
Chicago, III. .<

Bet ši sekmadienį, lapkričio 
(Nov.) 30 d., bus vienos die
nos konvencija. Pradžia nuo. 10 
vai. ryto ir trauksis iki 6 vai. 
vakaro. Du kalbėtojai kalbės 
priešpiet, o du po pietų. Spe
cialiai 
lygiai

Bus 
liaus
apie 5-tą abelną karalystę.

Esate visi kviečiami atsilan
kyti. Įžanga veltui, rinkliavos 
nebus

dėl publikos bus kalba 
nuo 2 vai. po piety, 
aiškinama didysis Danie- 
pranašiškas paveikslas,

Sk.

< George S. Messersmith, 
dabartinis J. V. ambasado
rius Kuboje, kurį Preziden
tas Rooseveltas parinko at
stovauti Ameriką Meksiko
je.

John W. Pachankis

C n D “Nimfai^”

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE"

Šis Spring Valley, I1L, lietu
vis, ir pirmininkas Chicagoj 
gyvenančių springvalleyiečių, 
yra vice-prezidentas garsios 
Peter Troost Monument kom
panijoje, 4535 Washington Bul
varas. Jisai taipgi yra gencra- 
lis atstovas lietuviams. Gyvena 
Gage Parke, ad. 5919 South 
Troy street (Rep. 4298).

Peter Troost firma veikia 
Chicagoj nuo 1889 metų, yra 
pastačiusi lietuviams daug pa
minklų, tarp jų ir gražų pa
minklą ’ ant Marijos Jurgelio- 
nienės kapo Lietuvių Tautiško
se Kapinėse.

LIETUVIAI

•’>!. 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 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniaisnuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A.iW. PRUSIS
DENTISTAS 

6924 S. Western 
Telefonas HEMLOCK

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

Avė.
0201

9 vak.
sutartį.

Justain Butman, kuris ve
dybų c biurui •parašė esąs 
“moteriškė” ir pasižadėjo 
už atlyginimą “nuvykti” pas 
pas 'vedybiniai susinteresa- 
vusius korespondentus. Da
bar jį pašto autoritetai pa
traukė atsakomybėn už pa
naudojimą pašto sukty
bėms.

I

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJ)
John J. JunČius, 26, su He- 

len Vanno, 27
Gilbert Haless, 20, su Julia

Akockis, 20
Joseph Gussin, 31, su Ann

Kenouclr, 26
Reikalauja
Perskirų , '

Benedikt Leksna nuo Anele 
Leksna •

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
\/ak. Seredomis nuo pietų, o Nę- 

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

z *. / pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
’ Phone CANykL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėk 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. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

''Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 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 VV. 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 nedėjiomis.

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

A. Montvid, 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 
----------------------------- :----------------- \—
Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak. 

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

ir 7 iki 9.
. Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

4

Dr. Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — ‘ 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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 KENwood 4300

ADVOKATAI

I

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 riuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
v Nedėliotais pagal sutartį

8

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pasai susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787
, Namų Tel.: PROSPEŲT 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.

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. ŠLAKE
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

1646 West 46th Street

1139 Sontb Halsted Street, CBIC16O, ILL VICtory 2679.REPUBLIC 4688

Tek STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituahica Avenue ' Vai.:

3149

AR JIESKAI 
DARBO?

r-----------SKAITYK KAS 

(NAUJIENAS
«..; —IR TEMYK SKILTIS-------------

“REIKIA lUMIlir
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino, tiktai per 

NAUJIENAS

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CĄLumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 pooiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 
nuo 9:00 iki 11:00 ryto 
SO. HALSTED STREET 
Tel.

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

YARds 1138
YARds 1139

DR. KARU NURKAT
(NURKAITIS)

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

3241 S. Halsted Street 
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie^- 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel.



šeštadien., lapkričio 29,1941 . NAUJIENOS, ^hicago,. iii..

Smulkmenos Apie
Rytdienos Opera
“CARMEN”
Statoma Eighth Street Teatre, 

2 p.į>.
Operą “Carmen” jau antru 

kartu šiais metais stato Chica- 
gos Lietuvių Choras “Pirmyn’'. 
Pirmas pastatymas įvyko ba
landžio menesį, Goodman tea
tre. Jis buvo tiek pasekmingas, 
kad salėj pritruko vietų publi-

kai. Daugelis net su bilietais ne- 
galėjo įeiti.

>;

■"

e

A

W.

■- *

K. Steponavičius
Tokiems atsilygindamas, ir 

įvairiems draugams prašant, 
choras ir K. Steponavičius nu
tarė operą pakartoti. Todėl ir 
surengė šį antrų pastatymą. 
Tai, pirmoj vietoj — choro, ii 
jo vedėjo p. Steponavičiaus nuo- 
neinąs. Jisai sumokino “Pir- 

| myn” chorą, jisai suorganiza
vo naują vaikų chorą, j sai taip
gi surinko ir sumokino simfo
nijos orkestrą, ir visą dalyką 
režisavo. P-a Steponavičienė jo 
žmona ne vien savo Carmen ro
lę mokinosi, bet lavino ir visus 
kitus dainin nkus.

Solistai operoj yra:

ANTANAS GUDAITIS •
Du metai sukanka, kai An

tanas Gudaitis mirė 29 dieną 
lapkričio 1939 metų. Antanas 
paliko dideliame nuliudime 
moterį Anną ir tris dukteris, 
Pauliną, Anną ir Jadvygą, 
žentą Antaną Ivas, brolį Ta- 
die švogerį Antaną Bledie, 
švogerį ir švogerką Butvelus 
ir daug kitų giminių.

Jis paėjo iš Kabelunių kai
mo, Grinkiškio parapijos.

Musų brangus tėveli, mes 
negalime tavęs užmiršti, pa
vargo musų akys bežiūrint į 
tą pusę, tėveli musų bran
giausias. Kvietkus ąpdinsime, 
ašarom laistysim kol gyvi bu
sime.

Moteris ir Dukterys. 
7020 So. Mapievvood Avė.

t >

JUOZAPAS BUTCHNUS
Persiskyrė si? šiuo pasauliu 

lapkričio 26 d., 10:40 v.- vak., 
1941Lffe ^ufaMkęs pusės amž., 
gimęs- Liet., Laukuvos parap., 
Tauragės apskr., Tregių kai
me. Amerikoj išgyveno 28 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį Valeria, po 
tėvais Butkevičaitę, 5 dukte
ris: Valeria Lewandowski,
žentą Joną, Wanda Katauskas, 
žentą Juozapą, Florence, Eor- 
raine ir Eleanor, 2 anukus, 
4 pusbrolius — Vilimą ir Ka
zimierą Rupšlauskus, Joną 
Butchnių Kenosha, Wis. ir 
Antaną Butchnių Hart, Mich. 
ir jų šeimynas, 3 pusseseres 
—Kazimierą ^Shimkienę, Ka
zimierą Jonikienę ir Juzefą 
Purvineckienę ir jų šeimas, 
dėdę Antaną Serapiną, švoge
rį Aleksandrą Butkevicz ir jų 
šeimas ir daug giminių ir 
draugų. Liet.—brolį ir 3 
seris.

Priklausė prie Unity 
šalpos Klubo.

Kūnas pašarvotas 4557
HermiUge , Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmad., gruodžio 1 d., 
8.30 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus paiap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi ą. ai Juozapo Butch- 
nus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Moteris, * 
Dukterys, žentai ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eųdei- 
kis. Tel. YARDS 1741.

se-
Pa-

So.

pati p. A. Steponavičienė 
Viktoras Benderis
Ona Skeveriutė

• Algirdas Brazis

ELENORA ŠUKŽDA, 
po tėvais Sosnauskaitė..
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 27 d., 3:07 v. popiet, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Trakų apskr., Žiežma
rių parap., Antakalnės kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, dukteiį Oną 
Carncy ir žentą Martin, sūnų 
Antaną ir marčią Winnifred, 
3 anukus, 2 seseris^-Marijo
ną šlažienę, švoger/ Sima- 
ną ir jų šeimą, Anelę Batu
ką ir .švogerį Juozapą, brolį 
ir brolienę Zigmontus ir Ko^- 
tanciją Sasnauskus ir jų.šei
mą, švogerį ir švogerką Vin
centą ir Evą šukždus ir daug 
kitų giminių. Lietuvoje — 2 
seseris, jų šeimas, ir brolio 
vaikus. • 1;

Kūnas pašarvotas namuo
se, 936 W. 35th PI. Tel. Yards 
2253. Laidotuvės įvyks pirm.,- 
gruodžio 1 d., 8 vai. ryto iš 
namų į 
bažnyčią, 
dulingos 
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elenoros 'Šukž- 
dienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį pataf- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekam,e: Vyrak, 
Duktė, Sūnūs, žentai, Mar
čios ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS m8?llt3£. . ;l m

Aldona Grigonis 
Anita Navickas ’ > 
Gene Martin . : 1 ' »
Jonas Avelis 
Bruno Normanas

heliajaus Baletas
Afert dviejų chorų, oįįehdj 

ta pgi dalyvaus V. tŠeliajAus šo
kėjų feuį)ė, kuri dvejuose ope
ros “Carmen” aktuose atliks 
baleto numerius.

“Carmen” statoma EigĮith 
Street Teatre, prie Šth ir Wa- 
bash, kuris feug dįdešhis už 
Goodman Teaii’į. lodei Šį kar
tį hera pavojaus, kad vietų pri
trūks. Vaidinimas prasidės 
punktūAliai 2 .valandą po pietį!. 
Bilietai po $1.00 r $1.56 
juos bus galima gauti bdx bįi- 
ęev. •_

Ėri'e teatro nesunku bus lįs
ti vietdš feiomobiliamš šu$ta- 
tytir nes sekmadieniais ten jra 
fikas nedidelis ir parking nėra 
varžomas,

l'arį) bpęros sVačitį rytoj bus 
p. 6wen J. C. Norom, Amer 
kos atstovas Lietuvai. Taipgi 
žada atsilankyti ir Chicagoj gy
vena pp. A. Smetonai.

Vakanene Po Operos
Atlikęs didelį vaidinimo dar

bų, choras rengiasi truputį pa
silinksminti, ir tam tikslui ren
gia vakarienę su šokiais; .Syre- 
na Saloj, 4270 Archer avenue, 
Brighton Parke.

Kviečia ten ir publiką, —- pa; 
sišck'ti, vakarienę skanių suval
gyti ir su dainininkais susina- ■ . . J ... r . ■ . . / I
žinti, taipgi juos pakritikuoti 
ar pabarti, jei reikalo, bus. Bi
lietai vakarienei bus tiktai 
asinen ui.

60c.

Padėkos žodis
Visiems Draugams

Šv. Jurgio parap. 
kurioje atsibus ge- ■ 

.pamaldos už velio-

Gėlės MylintieihsC
M 
HVestuvėms,. Bari- 

kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-^ 

mams.
3 GĖLININKAS

>4 
K 
M 
H

M 
M 
H

H 
K

4189 Archer Avenue.*
Phone LAFAYETTE 5800 ... h

U w L. B HI U Visas Pasaulio^
Dalis. h 

,. KVIETKININKĄS x * 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams J 

ir Pagrabams. m
3316 SO. HALSTED ST. į 

. TeL .YARDS. 730&.
XXXXXXTXXXXXXTXXXrXXXXTX^

L A S SI r IE D , A D V E R T i S Ė MENTS I
ėa

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

r

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REAL ESTĄTE . FOR. SALE 
Namai-žemė Pardavimui RESORTS—MISCELLANEOUS 

. Kurortai—Bendrai
IEŠKAU DARBO. Karpcnteris, 

esu patyręs visokį darbą. Šaukite 
CICERO 4329.

HELP VVANTED—1EMALE 
Dirbininkių keikia

TARNAITĖ BENDRAM &AMŲ 
darbui, patyrimas nereikalingas. 
Gera alga. LObęrhėide. 1355 West 
Potomac. 13RŲnSwick 3300.

PATYRUSIOS MOTERYS išma
tų popierio sbttupti. ROCCO RIZ- 
ZO, 500 So. Green Street.■ ' •• ■ ■ -------- .-------------------------- -------

AiOTĘpIS VALGIUS VIRTI. Tū
ri mokėti, gąmįnti lietuviškus val
gius. Kambarys ir užlaikymas. 
6442 So. Ariešian. i-mas aukštas.

REI^ALIN'GĄ MERGINA bend
ram of iso darbui .. South Side' Rėal 
)0s,tatę ųfisę. ^dli'ntl, lietuviškai 
kalbętį' Rašykite: Box 2571, 1739 
So. Halsted Št. », . 'f

EKSTRA PINIGAI KALĖDOMS 
Gerai gnomas 1 Kojinių, moteriškų 
apatinių,; drobihįų, snuggies fabri
kantas .tūri vietų ąmbitiškoms , mo
terims. Investmentas nereikalin
gas. Mes išmokiname jus. P-lė 
Kraseviciųs, 126 N. Wells St.j -L - ,-u.........

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbini rikij-Darbininkių Reikia
VIRĖJAS ARBA VIRĖJA DIRB

TI NAKTIMIS.. HEALTHY FOOD 
RESTAURANTS 3206 S. HALSTED 
STREET; , ,

: ; ’ •/
,■ .............. !■ . ..... ...............- ..................................................................

SUSIRINKIMAI
\ . .

MARQUĘTTE(PARk LIET. A. 
PIL. KLUBO mėn. susirinkimas 
įvyks sękmad., lapkr. 30 d., 2 vai. 
popiet, vietinės parap. svet., Wash- 
tenaw avė. ir 68 gat. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti į su'št-mą.v 
Turėsime nemažai reikalų aptarti 
ir iš pirmesnių reikalavimų atsa
kymas bus skaitytas. ;—Valdyba.

TpAffi^GiMAT’-

NAŠLYS VYRAS PAIEŠKO pu
sės amžiaus moters, kuri sutiktų 
bažnyčioj ženytis. Turtas nepagei
daujamas. ’ ’ 1"
rašykite. . Turiu nuolatinį darbą. 
Daugiaus patirsite per laišką.

Box 2570. 1739 So. Halsted St.

Jei katra įdomaujate,

IEŠKAU SAVO DĖDĖS ĄV.alter 
Biskupaitis. Jis - gyveno Chicagoje, 
III. Kas žinot jo adresą, prašau 
man pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga. Rašykite: Anna Žukaus
kaite, 33 Withington St., Dofches- 
ter, Mass., Boston.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

2 PATYRĘ SĖLSMENAI Keg 
Beer route’ui. South Side Brewing 
duoda nuostabią progą darbui. Tik 
patyrę biznio . gauti asmenys pa
geidaujami. Box '2569, 1739 South 
Halsted St.

REIKALINGAS VYRAS KLER
KO darbui, Liąuor krautuvėje. Tu
ri mokėti karą draivyti. Turi buti 
senesnis nei 
mokestis. Labiau 
asmuo gyvenąs kaimynystėje. 3424 
So. Halsted St.

21—lietuvis. Geras 
pageidaujamas

REIKALINGAS DARBININKAS 
tavernoje — apvalyti ir dirbti už 
baro. 3437 So. Union.

DU TVIRTI .- , DARBININKAI. 
Kreipkitės pirmadienio rytą. C. 
Kozlowski, W. A. Johns Paper Co., 
2201 So. Union Avė.

PUSAMŽIS- BARTENDERYS. 
dirbti prie bowlipg alleys. Prie
miesty arti Berwyn. Duoda karą, 
vietą gyventi. Turi būti atsakomin- 
gas. Kreipkitės tuojau. Bell Dis- 
count Co., 100 N.4 La Šalie. Kam
barys 1111. State 2262.,

FURNISHED ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

PERKAM, parduodam ir rpalnoir 
namus, lotus, farmęs ir biznįųs 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti UŽ cash art a mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl \ greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL-,M. SMITU & ČO

REAL ĖŠTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė
Tel. YARDS 1901

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

FVRNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

SOUTH SIDE ‘
Budavojame naujus namus ant 

loto 40x122. Visi įrengimai. 
aukšto, 6 kambarių. 4 kambarių 
pilpai užbaigti. Medžio.

Finansuoti. KAina, $5,250. įipokė- 
ti $625.00. Likusius po $33.80 mėn., 
priskaitant taksus. Ins. priskaityta.

Mūrinį pabudavosim ir. finansuo- 
sim tokį, kaip viršminėtas, ųž*- 
$5,850. 10% įmokėti, likusius maž- 
kaip nuomą.

Turime. didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

Z. Š. MICKEVIČE 
2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.

IŠ

namas, štoras

per 
rau
ir 3

3
4
4
3

kambarius 
kambarius

ir 4
in 4 
kambarius
ir 4 kambarius

MARQUETTE BARGENAI
Parsiduoda arba ' išsimaino 

atskirus savininkus šios rųšies 
riniai namai:

Biznio muro 
flatai.

6—po
4—-.po
8—po

.18—po
2—po 5 ir 5 kambarius,
6—kambarių nauja rąžidencijn. 
Lotas prie parko 30x125, pigiai. 
Kas norite įsigyti gerų namų, ra

šykite ar matykite.
JOS. VILIMAS,

6753 So. Rockwell Street 
HEMLOCK 2323.

GOOD HOUSEKEEPING SKOPS
WAREHOUSE OUTLET

SURINKO 
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS 
SAVO 8 APSKRIČIO 

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

PEČIŲ.
Originaliuose Crates. 1 ' 

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

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

Alcazar 5-kambarių šildytuvas 
Visai naujas Amer. Sunflame 
American Sunflame, kratuose, 

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

RADIOS IR KOMBINACIJOS.
Visai naujas .phone, kombinacija, 

sempelis ............................
Zenith phone, komb., sempelis 
Philco auto, changer, naujas, 

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

šapinkite anksti. Apriboti kiekiai. 
E-Z xišmokėjimai. Nėra reikalo su 
finansų Co. CANAL 3668.
1232 S. HALSTED ST.
Atdara Antrad., Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekmadienį iki .8

no-

$24 
$29'
$39

Dide’iam Jų Gyvenimo Įvykiui 
Prae.’ūs —, •J > 1

širdingai-.. dėkojam n ^visiems, 
svečiams, kurie dalyvavo ihūšų 
šidabriheše vestfeęfe, Daraus- 
Girėno Salėj e, lapkričio 23 d. 
Taipgi dėkojam 'višieinš už pui
kias dovanas, ku'riii hleš gavom 
labai daug. Jtį hesitikėjom.

Mūšų padėka taipgi priklau
so p. I *aui šaltimierdi už gabų 
vakaro vedima ir jo radio “štū-: 
bui” už gražias dainas vakarie
nės rhetu; visiems kalbėtojąife 
už g r a ž i u s ( linkėjimus ; ‘ ‘ 1 ’ i (■ į
myn” ęndfei liz feihas ir jtį. 
dovanas* taipgi p-lei ferafety- 
tei, Andrejevo šokėjams i'r p. 
Chas. Aūkštkalhife už fdifeš;, 
kuriudš jisai atvežė net iš uSry,j 
Ind.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS 'rudeninis balius bus šeš- 
tadiepį, lapkričio 29 d., Chicagos 
Liętūvių_ Auditptijpj, 3133 S. Hąls- 
ted St. Pradžia wi90 vai. vAk, Kvie
čiame visus narius ir svečius atsi
lankyti. Bus gera muzika ir gerų 
užkandžių. Turėsite gerus laikus.
—Kviečia Komitetas ir Valdyba.
HUMBOLDT į»ARK LIET. PO

LITIKOS KLUBAS rengia bunco 
ir pinoch.le partyblapkr. .30 d.osve- 
tainėj 3804. Aptaktą^e avė. Prasidės 
2:30 v. ’pbpiet-.. Svečiai prašomi ne- 
Vėlūoti. Bus daug Visokių prizų. 
Užprašo komisija.;

RENDAI FURNIŠIUOTĄS kam
barys prie mažos šeimynos. ¥2 blo
ko nuo Archer. 2-ras aukštas. 4014 
Brighton PI.

RENDAI SMAGUS furnišiuotas 
kambarys. Gąlima virti, jeigu no
rima. Karšto vandens šilima. Kai-, 
na nebrangi. L. Riubis, 7130 South 
Ma.plewood.

RENDAI FURNIŠIUOTAS kam
barys su valgiu arba be valgio. 
920 <W. 35th Place, 1 aukštas fronte

RENDAI (-FURNIŠIUOTAS kam
barys su valgiu arba be valgio. 
3540 So. Halsted St.

... j
Negalime rižrhfet’i -įį“. Šife1

Art.

Y'uškos, kuris vakarų tvarkė ir 
pag ęlbej o svečius feiimti, taip - 
gi Stasio Molio ir jo barte'nde- 
irių štabo, ir P. V. Deveikio.

Mums ypatingų malonumą 
sūteikč draugai, kurie atvyko į 
musų ii'ahlfe šuorgĄnižavę apie 
30 ž'irioriių Ibūrį ir kalį) paradu 
kart'ū šd riidrnis irlutrauke į sve- 
ferię.’ v ‘

FURNISHED ROOMŠ—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

PAGEIDAUJAMAS ŠVARUS ir 
apšildytas kambarys dėl pastovaus 
vyro Bridgeporte ar Brighton Par
ke. Atsišaukite į Naujienas, Box 
2572, 1739 So. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 3 KAMBARIAI dailiai 
išdekoruoti. Šviesus, štymo šilima. 
1458 W. 15th St.

2 .AUKŠTŲ MŪRAS, 1—5, 1—6 
kambarių flatai. štymo šilima, ą- 
žuolo trimas, 2 karam garažas, 
30x125 p. lotas. Rėndos $85.00 į 
mėnesį. 7239 Rhodes Avė., vertas 
$8,500.00.

SPECIALI KAINA .... $7,150.00
, BRIGHTON PARKE

2—6 kambarių mūras, 30x125 lotas. 
Ąžuolo trimas, karšto vandens ši
lima, apšildomas garažas.

SPECIALIAI ............... $8,000.00
MARQUETTE PARKE.

2 aukštų kampinis mūras, krautu
vė, -5 kambariai 2 aukšte, karšto 
vandens šilima, 2 karam garažas, 
21£ metų senumo namas.

SPECIALUS BARGENAS 
Kepykla ir namas Marųuette Par
ke, 3 pečiai, 2 retail krautuvės, 
$600.00 į savaitę retail biznis.’ Turi 
parduoti dėl ligos. Geriausiai pa
siūlymas paims.. , ... .f

B. R. PIETKIEWICZ 
2555 West 47th St.

$29
$34
$49

ELEKTRIKINIS ŠALDYTUVAS 
—kaip naujas. Double Duty 8 pė
dų. Taipgi kiti grosernės fikčeriai 
—labai pigiai. 7206 So. Racinc.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

TURITE FISTULĄ ARBA PI- 
ĘES? Aš .pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
Stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

ANNA SHAUKLES.
Mirė lapkričio 21 d., ir tapo palaidota lapkričių 25 d. 

dabar ilsis Lietuvių Tautiškose kapinėse, amžinai nutilus
o

,_____ ___ , _______ ____ _ 4 - T ... .. , it*
negalėdama atsidėkavoti tiems, kurie suteikė ja,i paskutinį, pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės, .vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame gra-* 
boriui Antanui Petkus, kuris savu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jąz į amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame grabnešiams, gė
lių ir mišių aukautojams, dainininkui Algirdui Braziui ir jo 
ensambliui, kurie išpildė programą, visiems giiųinČms Ir drau
gams, kurie suteikė mums gilią užuojautą, ir pagaliau dėkavo
jame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o. tau, miisų 
mylima moteris ir motinėle, sakome: ilsėkis šaltoj žęmėje.

Nuliūdę lieka: Vyras Kazimieras, Duktė Anni Kassautski, 
Žentas, Otto, Anūkas Ronald ir Giminės. .

Gyv. 2309 W. 50th Place
Persiskyrė su. šiuo pašfeįįū 

lapkr. 27 do 10:20 y. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž.; 
gimęs Liet/ Tauragės apskr. 

• ir parap., Kažįškės kaime.
Amerikoj išgyveno 30 m'.
Pūliko dideliame nuliudi- į 

me mylimą seserį Elžbietą 
Umantienę, ir švogerį Juoza
pą ir jų dukterį Marcellą, > 
žentą Jokūbą Pliauškus ir jų 
šeimyną,, brolio vaikus — Jo
ną Aleksandravičių, jo. žmo
ną Ėlęną, Oną Šhepūtienę ir 
jos vyrą Antaną^ Agotą Bart
kienę. jos. ,vy/|;ą Joną, ir Ur
šulę Masionienę ir jos vyrą^ 
Antaną ir jų šeimynas, kitas 
gimines ir draugus. Liet. — 
brolį Motiejų ir 2 seseris, Ma
rijoną ir Marcelę ir jų šei
mas. 1 ,

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaųs kopi., 4348 S. Caljjfor- 
nia Avė. Laidotuvės. įvykš 
'pirmad., gruod. Į\d„ 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pan. šy. para.p., bažnyčių, ku- 

, rioje atsibus . ęędųimgos pa
maldos už yelibnįo sielą, o iš 
ten ūus nulydėtas :į šv. Ka
zimiero kapines. , .

Visi a. a. Mykolo Aleksan
dravičiaus giminės, '^raugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse. ir .suteikti jam paskutinį > 
patarnavimą įr, atsisveikini- 1 
mą. Nuliūdę lieka;-, 
Sesuo, šydgerfs; fcfolio Vai-

, kai ir Gihiinės.
Laid. Direkt. j., Liulevičius

t

“feip Saftiie”
įvykio ^tš'Minirhąi ilgai 

Silikš fegii/kas
hciiūVd •^aį’ėnkfntąš ar nepaini • 
įap . t eikiĄ, fe . rna’cnč k i t 
įjfeįšti, fesį fedhį'ij skali,-

. ird'bu Vd rife fe j.-: 
fe *fec;s dfečiri riri gale. ■ 
l'ofe parufehd'lh V'iskci užtekti
nai, it kad ’viši jautėsi 
“feip iiainio”.

iviės iiėkfe lihksnii Tr laimiti- 
gi po ši i i sukaktuvių, ta pgi la- 
ba'i fekingi skaitlingam, burini, 
feaugų ir fežįs'iai)hų> kurie pa- 
clėgd mifes atšvęsti šį svarbų 
musų gyvenimo' įvykį, jų ne
užmiršime ateityje.

kriŠčiuhų Šeibih.

RENDAI 5 KAMBARIAI 3-me 
aukšte. Pečiaus šilima. Yards 5479.

3820 So. Lowe Avė.

18 FLATŲ, 16 metų senumo, ren- 
dos $8800. Kaina .......... $35,000.00

Rašykite 1739 So. Halsted St., 
Box 2574.

2 AUlCŠTŲ, 8 flaįų, 15 metų se- 
inumo, mainysiu ant 2 flatų arba 
bungalow. Rašykite 1739 So. Hal
sted $t., Box 2574.

2 FLATŲ MŪRINIS, .po 6 kam
barius, 15 metų senumo, karštu 
.vandeniu apšildomas, prie 45 ir 
JSo. Campbell Avė. Mainysiu ant 
bungalow ar cottagę. Kreipkitės 
laišku, 1739 Šo. Halsted St., Box 
2574.

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ . 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

MISCELLANEOUS FOR, SALE 
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI $150.00 Portable 
P. A. system (garsiakalbis). A—1 
stovy. Paaukojamas už $50.00. Ma
tykite JACK, 6107 Engleside Av., 
PLAZA 9302.

KALĖDOS 
dailiame naujame name

3500 W. 67th
7804 So. Wood

Statytojas parduos( arba mainys.
MANOR REALTY
2532 West 63rd St.

HEMlock 8300.

BUSINESS CHANCES
Biznio Prnefn«

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Elektrikinis refrigeratorius, 
geras biznis. Per 15 metų buvo 
prižiūrėtas vieno savininko.

724 West 31st St.

PARDUOSIU LABAI pelningą 
kriaučių šapą su visąis įrengimais. 
Biznis gerai eina. Parduodu dėlto, 
kad kraustaus į savo namą. 748 W. 
35th St.

DIDELIS BARGENAS Marųuet- 
te Parke, labai gražioje vietoje, 
arti parko ir vienuolyno, 4 flatų 
tauro namas, 2 po 5 ir 2 po 4 kam
barius. Special bargenas, nepra
leiskite šios progos.

Atsišaukite 4631 So. Ashland 
Avė. Yards 1001. Klauskite P. M. 
SMITH.

__ ,------- 1—.—• a e

Rytoj Sandaros 
Moterų Kiioįibš 
Koncertas'

Y

*Programų pildo J. Urbonas, 
suvalkiečiai

# • I Jr«| , . • I j J H » f 1šį seKmadįcnį, lapkričio, 30. 
dienų, Są lYda’ros 100 Moterų. 
ftujfea ręfeią įiavč feę.tinį 'kon
certų sri tfetinfe jY ųvairiti feo- 
grfeu. įvyks bariaus-Gifeio 
švet., 4416 Avė.,
Čhicafe, III. Biis sulošta vieh'o 
Veiksmi) KČmOuija “Tarnas- 
IlfeniųB’fe . '

Suvalkiečių kndainhos
naujų lietuviškų dainų. Čia iš
girsite visų mėgiamą solistų 
Jonų Urbonų Ir; kitus. B.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė su namu, arba tik biznis.' 

3225 So. Lituariica

WHOLE8ALE FUKNITURE 
Rakandai i’r Įtaisai PardaVimtfi

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite 40 
iki 60%. Mes pristfitomfe bile kur. 
Pąąą.ųkįtę ar .rąžykite dėl daugiau, 
informacijų. Vien .tik . nacionaliai 
žinomi ‘dėiktaį randasi pas mus.

AĘlšAUŠK'AŠ, SŪNŪS, 
6343 š‘6. ^Vėštęrn. Avė. 

ChfčMgo. Ui Tel. REPublic 605L

MARQUETTE / PARKE.
Parsiduoda dyiflatis mūrinis, po 

5 kambarius, pirmas aukštas karš
tu vandeniu apšildomas, garažas, 
už.................................  $7,000.00

Keturflatis oktagon . frontas, tau
rinis garažas, refrigeracija, gaši- 
niai .pečiai ............... ,.... $13,000.00

Dešimties flatų, arti gatvekarip, 
. .............. :..........  $24,000.00
6 kambarių mūrinis bungalovv, 

karštu vandeniu apšildomas, mūri
nis . /gaYažas, .................... $5750.00

Kit&s keturflatis, arti parko, po 
4 kambarius ....................  $7500.00
ir daug kitų gerų bargenų.

Teisingas patarnavimas.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 West 63rd St. 
Tel. (PROspect 6025.

T
šliejas...

ARC, fcUEt OIL ČOMPĄ^Y
1925. Wesbv34th .Place

§0 Gal. .pę 9c Gal.
100 Gal. pę 8c Gal.
150 Gal po 7%c Gal.

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

v

.SOUTH WEST SIDE 2aukštų 
mųrąs, karšto vandeny šilima, 2 
karam garažas. Reikia parduoti 
tuojau. aKina $8,500. Informacijos, 
5962 Šo. Richmond’St. '

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

160 AKRŲ, 4 kambarių namas, 
elektra, tekantis vanduo, barnė, 
ūkio pastatai. Gera vieta. Paauko
jimas. $57.50 akrui. Kitos fanuos.

A. A. MILĖS, Lowell, In<L

■ NĖRA RED TAPĖ— 
NEREIKIA PINIGŲ 

Gruodžio mėnesio clearance išpar
davimas prasideda dabar. Didžiau
si kada nors siūlyti Chicagoj bar- 
genai. 100 pertaisytų vartotų k&rų, 
100. Turi būti parduoti nežiūrint 
karštų, štai keletas musų specialių: 
IS^O Plymouth D. L. Tour Sė

dau, aprūpintas oro regu).
Šildytuvu, nedaug my-
Uų važiuotas ................. . w f w
1940 Nash 4 D. 6 ei L Sedanas, 

atrodo ir važiuoja kaip 
naujas, .pilnai 
įrengtas ..... ........... ........... .
1939 Plymouth D. L. Sedan, ra- 

dio ir šildytuvas,
užbaigtas juodai ............. "tvv
1938 Plymouth D. L. Sodan, už

baigtas metai.
pilkai, pilnai įrengtas ....... wvv
1937 De Soto D. L. Coupe, šva

rus dailus karas,
ęinąš .dabar .................... fcvV
1939 La Sąlle 4 durų Sedanas.

Reikia pamatyti, kad į- 
vertinti, šoferio vairuojamas, ra- 

dio, šildytuvas .................

1938 De Soto Custom 4 Dr. Se- 
dan, pilnai įrengtas, .už

baigtas juodai, kaip nau- $^45 
1^37 Graham 6 cii. Šedanaę 4

durų ................. $-|55
11936 Dodge Tour. Sedan, moto

ras visai pertvar- $*1QC 
kytas, penki geri tairai...... ■ ww

Ir daug kitų coupes ir conver- 
tables. Su kiekvienu karu, parduo
tu laike šio išpardavimo, bus duo
damas užtikrinimas patarnavimo 
dykai per 90 dienų. Taigi skubėki
te d&bar arba šį .vakarą nepraleis
kite šios viso gyvenimo progos.

Nėra reikalo, kad dabartinis jū
sų, karas butų užmokėtas, norint 
dylinti su mumis LENGVOMIS 
SĄLYQOMI3.

ROGERS AUTO
■, SALES, Ine.

2244 S. Miehigan Avė. 
2243 S. Miehigan Avė.
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Kaltina Policiją 
Gemblerių 
Protegavimu

PARENGIMAI

Prifc-Taipgi Kaltina Chicagos, 
miesčių Valdininkus

Cook apskričio grand džiurė 
vakar paruošė raportą, kuria 
me sako, kad daugiausiai po
licijos kapitonai Chicagoj ir už 
Chice.gos yra kalti už “gemble- 
riavimo” paplit nimą. .} •

Džiurė sako, kad kapitonai 
duoda jiems protekciją, už tam 
tikrą atlyginimą, o jei daro 
kratas, tai išanksto apie ta; 
praneša. Bendrai, sudaro gem- 
b’-sriams palankias aplinkybes 
biznį daryt . . -

Užmetimus už apsileidimą 
ežiu re daro ir Ch icagos taipgi 
priemiesčių aukštiems valdinin
kams. •

ŠĮVAKAR
Teisybes Mylėtojų Draugijos 

rudeninis balius Chicagos Lie-» 
tuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted st., 7:30 v. v. Muzika 
šokiams.

Tautinės parap’jas 
ventinis
3140 S.

šokių
812 W.

pri šad- 
ba.ius Mildo; salėj 

Halsted, 7 v. v.
va kaiėlis Jonis ų salėj 
33rd street, 7 v.

RYTOJ
OPERA “CARMEN’,

v.

Maiiio=
Dvi Dainininkės 
Iš Lietuvos

Linkėsimai
K. P. Deveikiams

Švenčia Sidabrines Vestuves
Š'vakar Chicagos stadione, 

19th ir 52nd avenue (B’uc 
Room), sidabrines vestuves at- 

Deveikiai, ne 
Chicagoj, bet 
gerai žinoma

stato 
“Pir

myn” Eighth St c t Theat e, 
Sth ir VVabash avenue, punktu
aliai 2-trą po pietų. Visa eilė 
solistų, Choras, Vaikų Choras 
simfonijos orkestras. B lietai 
pi ie'durų $1 ir $1.50. (Po ope
ros vakarienė-ir šokiai Syrena 

Talėje, 4270 Archer avenue. 
Įžanga už viską — 60c).

Humbnldt Park Liet avių Po- 
itikos Kliubo ko tų vakarė i s 

Grigaičio saloje, 3804 Armitage 
avenue, 2.30 v. pp. Įvairios do
vanos.

Sandaros Moterų Kuopos 
koncertas Dariaus-Gi ėno 
jo, ■ 4416 South VVestem 
taipgi komedija “Tarnas 
niojo”. Rodos, .5 v. pp.

Prakalbos l etuviy t emtinlų 
klausimu West Side parapijos 
salėj, kalba Dr. P. Vileišis ir 
kun. K. Barauskas. i

Melrose Park Ii.tuvių “bLin
co” Vaičiuliu salėje, 23rd 
Lake. 25ę. 4 v. pp.

Budri ko Radio Programas
Lapkričio 30 d., sekmadienio 

vakare, 5:30 vai. vak., iš 
W.fe.F.L. — 1000 kil. radio sto
tie s Budrikas duos lietuv šką 
radio programą. Pasiklausykite 
didžiulio orkestro gražios mu
zikos, dueto liaudies dainų ir 
naujienų.

Sekmadienį dainuos iš Lietu
vos atvykusios dvi jaunos dai
nininkės, kurios pirmą kartą 
pasirodys per radio.

LUDRIKO RAKANDŲ, RA- 
DĮO IR JEWELRY Krautuvė 
yra leidėju šios programos.

; Pranešėjas.
P-ia Ane’ė Stepcnavič'enė

avė..
Jpai-

Helen Jepson, 
Charles Hąckett
Fordo Valandoje

, __________________ Šestadienlapkričio 29,1941

CICERO IŠTAISĖ GATVf, BET GYVENTO 
JAMS NELAUKTA BEDA UŽKROVĖ

50th Avenue Reikalai. — Dėl, Sunkių Trekų ir Bildesio

švęs pp. K. P. 
vien Ciceroj ar 
visoj Amerikoj 
lietuv. ų še myna.

K. P. Deveikis, šeimos gal
va, yra nenuilstantis ir nepa
vaduojamas organizacijų lyde-< 
lis ir laikraščių koresponden
tas. Tai žmogus, kurį atrasi vi
sur — kur vyksta kas nors 
svarbaus lietuvių naudai. Jam, 
kaipo savo geram bendradar
biui ir draugui, taipgi p. De
veikienei ir jų šeimai linkim 
viso geriausio.

“Naujienos”.

M. Šileikio Paveik
slai The Fair 
Parodoje

ir

Dainuos Ištraukas Iš 
“Traviatos”

Helen Jepson, garsi Metropo- 
itari operos sopranas, ir Char

les Hackett, opęratinis tenoras, 
rytoj vakare dainuoja Fordo 
simfonijos valandoje; 8 v. v., iš 
WBBM Chicagoj ir CBS sto
čių kitur.

Simfonijos orkestrui ir cho
rui diriguos Eugene Orųiandy.

“Romeo Ir Juliet”
Abu solistai išpildys kelias 

ištraukas iš operų '“Traviata”,

Buvo laikai, dar ne taip S2ni, 
kuomet po Amerikos lietuvįą 
kolonijas koncertavo dvi dain> 
ninkčs, Ona Katkauskai e ir 
Anelė Salayeičikiutė. Jos buvo 
plačiai pagavi ėję' ir d deli ba
riau sueidavo j 4 klausyti.

Viena to “duėVo” narė dabar 
yra Auna Kaskis j— ^arsi Ame
rikos soprano, Aritrąją mes tu- 
rikoš operose. Antrąją mes tu- 
p-ią Anelę-Steponavičienę, žmo
ną “Pirmyn” choro vedėjo^ p. 
Kazio Steponavičiaus.

Ji dabar retai tepasiVodo sce
noje, nes dar. palyginamai ne
seniai pergyveno labai sunkią 
operąeiją. Ji yra pašventusi vi
są savo laiką mokinti kitus 
jaunus lietuvius dainuoti, — 
jiems savo žinojimą ir patyri
mą balso srityįą^įerduoti. Jos

r a <li o

mums 
p. Ste- 
atsida-

Perskirų Nebus, 
Feliksas Gaus 
Gerai Valgyti1

šiandien Tąsi baigia
i National Art Wcek

Žmona Eis Mokintis Virti
lietuvis, buvęs daini-
Fcliksas Mason, 29,

Jaunas 
ninkas, 
3250 Lowe avenue, kiek laiko 
atgal užvedė perskirų bylą prieš 
26 metų žmoną Helen.

Užvakar betgi atėjo į teis
mą prašydamas leidimo bylą iš
traukti.

Jisai aiškino teisėjui DeSort, 
kad Elena visuomet buvo gera 
žmona, bet nemokėjo virti, ii' 
dėlto tarp jų kildavo dažni gin
čai. Dabar ji jau prižadėjo ei
ti į mokyklą mokintis virti, to
dėl persk iroms nebėra pamato. 
“Dabar viskas bus tvarkoj”, 
baigė Feliksas savo Eleną bu
čiuodamas teisėjo akyvaizdoje.

Teisėjas abu palaimino ir 
siuntė namo.

pa-

žinodama, kad pastaruoju 
metu# buvo tpip vadinama Na
tional Art Week savaitė, nuėjau 
į The Fair krautuvę Tea Room. 
čia yra labai daug paveikslų 
pardavimui, tarp kurių randu 
musų tautiečio dailininko Miko 
Šile kio du paveikslus: vienas 
didokas, pieštas pavasari kai 
žydi lubinas. Paveikslas ir pa
vadintas tuo vardu — “Lupine 
Blossom”. Antras jo paveikslas 
yra vardu “Autumn—Dunes”. 
Pirmasis paveikslas atrodo gra
žiau už visus kitus ten suka
bintus.

Sako, buvę per dvidešimt -pa
rodų Chicagoje, kur’as suren
gė valdžia, kad supažinti žmo
nes su menu, ir kad pigiomis 
kainomis nusipirktų meno ku
rinių, tačiau, kur tos parodos 
buvo, spaudoje neteko pastebė
ti. Tik žinau, kad šiandien vi
sose vietose tos parodos užsi 
daro.

“Romeo ir Juliet”, taipgi kele- mokinius visi ešąme girdė ę —- 
tą kitų dainų.

žemiau seka pilnas translia
cijos programas :
Prelude in G Minbr ‘ ‘

Rkchmaninoft'

tai jauni dainimįikai, be kurių 
dainavimo reį«$ teapsieina

koncertas, vakarė is ar 
progra m i s C h ieago j e.

Bet laikas nuo L iko 
tenka išgirsti ir pačią 
pbnavicienę, kuri savo
vimu dailei ir pasišventimu 
skiepyti dailės įvertinimą čia- 
gimiuosc lietuviuose, yra lai
mėjusi visų ,lietuvių pagarbą- ir 
meilę.

Ryloj nies ją išgirsimo vedi
moje Carmen rolėje, ope*o’e 
tuo pačiu <vardu, kurią “Pir
myn” choras stato Eighth St. 
teatre, prie 8th ir Wabash avė. 
Ji turi ilgametį dainavimo pa
tyrimą, kuris reikalingas šiai 
rolei, taipgi didelį vaidyb’nį ga
bumą, be kurio Carmen’os sce
noje negalima tinkamai atvaiz
duoti. >

Chicagiečiams bus malonu ir 
labai įdomu p-ių Steponavičie
nę šiame veikale, operoje “Car
men” vėl matyti ir girdėti.

CICERO. — Musų distrikk 
atstovas, miesto asesorius, 
Frank ,J. Christenson, aplaikc 
daug nusiskundimų dėl sunku 
troku bildesio 50 gatvėj. Tos 
gatves gyventojų skundas* rim 
tas ir pamatuotas. Dideli sun 
kųs trokai greitai ten važiuoja 
nes ta 50 gatvė plati ir nauja 
ištaisyta. Patogu važiuoti, beJ 
tas greitas važiavimas sukeli: 
tokį didelį bildesį, kad abieji. 
gatves pusių namai tiesiog 
buoja ir sienos virpa.

I 

Bandys Uždrausti
P-s Christensonas sako, 

pats persitikrinau apie tai h 
esu nuomonės, jog tie troka 
turėtų įbuti uždrausti 50 Avė 
gatvėj. Tuo reikalu aš įteiksiu 
rezoliuciją miesto valdybos su 
sirinkime, pirmą pirmadien’ 
gruodžio menesio.”

Tie žodžiai kalba patys u: 
save Ir pačių gyventojų reika 
las juos paremti. Viršminėt: 
gatvė tikra pažiba visai apy 
linkei, ir jeigu nebus sulaikyt 
tie sunkus vežimai, tai iš tos 
gražios gatvės liks griūvės ai 
Taip pat niekais nueis šaliniai 
namai, nes jie neturi tam tikri 
pamatų tokį didelį bildesį pa 
kelti.

VAKAR CHICAGOJE

siu-

• Gub. Green paskyrė tei
sėją E. A. Jonas į Superior teis
mą, užbaigti terminą Walter T. 
Kantono, kuris mirė netrukus 
po teismo rinkimų šio mėnesio 
pradžioje. Jonas yra garsus ju
ristas,, republikonų partijos na
rys.

O 2’1 protestonų dvasiškis 
Chicagoje pasiuntė prezidentui 
3ooseveltui pareiškimą, 
lamas jį paskelbti karą 
tijai:

• 17 mietų berniukas
McCurrie, iš Minooka, III., nu- 
jišovė, belipdamas per tvorą 
laike medžioklės, prie 51-mos iV 
Merrimac.

ragi n - 
Vokie-

James

• Nuo Michigan avenue til
to Į upę nušoko ir prigėrė 38 
netų Francis P. O’Sullivan, 
Congress viešbučio tarnauto
jas.*

• Prie 70th ir NYCentral bė- 
jių buvo atrastas užmuštas 30 
n. Alexander Bemcnt, 7122 
Champlain avenue.

Meno Mėgėja.

’Vfit MATO PO 5 METU

Parigi, o cara noi lasceremo, iš 
“La Traviata” ......  Verdi
De L’ane iš “Veroniųue”

Messager
Christmas Eve« 

JUmsky-Korsakow

e lui iš “La Traviata” 
Verd

Ah, fors’

19th' and
Dances ?.

21 st Hungarian
............   Brahms

Enjoy the Svveet Elysįan Grove 
iš “Alceste” .....    . Handel
Plaisir d’amour    Martini 
Pizzicato Polka     Stix 
Duet iš “Romeo and Juliet”

Gounod \;
Waltz: Voice of Spring

Strauss
Hymn of Thanksgiving

,' . ' Hatton

Juozas Buloth 
Chicagoje

Koletų dienų Chicagoję . vie
šėjo p. J. Bu’olh, žymus, Ęast 
St. Louiso, III., lietuvių veikė
jas ir biznierius. (Buvo susto
jęs ir “Naujienose”).

Sustreikavo 
“Tugų” Jūreiviai 
Chicagoj Ambrose

CHICAGO OPERA COMPANY 
20 N. Wacker Dr.—tel. Rand. 9229
šešt., Lapkr. 29 (Mat. )—CAR
MEN— Castagna, Kiepura, Tho- 
mas, Silva, Ved.—Peroni.
šešt, Lapkr. 29 (Vak.)—IL TRO- 
VATORE — Lushanya, Glade, 
Martinelli, Bonelli, Lazzari, Mar- 
lowa. Ved.—Kopp. ; i
Pirm., Gruod. 1—TOSCA—Moo- 
re, Thomas, Jagel, Trevisan, Ca- 
vadore. Wentworthl Ved.—Peroni

Treč, Gruod. 3—MADAME BU- 
TTERFLY — Albanese, Paggi, 
Johnson, Melton, Czanlicki, Ca- 
vadore, Marlowa, Kozakevich, 
Beattie. Ved.—Bambosczek.
Penkt, Gruod. 5—FAUSTAS— 
Symons, Mayer, Barron, Ray- 
ner, Sliva. Bonelli, Kozakevich. 
Vedėjas—Cooper.
— LITTLEFIEI.D BALETAS — 
Pirm., Treč., šešt. vakarais: šešt.

popiet $1.75 iki $4.50
Penktadienio vakarais — $1.25 
iki $275 (Visos kainos kartu su 

taksais)
Tik nedaug $1.25 Krėslų Beliko

Dunham laivų bendrovės lai
vų “tugų” jūreiviai vakar pa
skelbė, kad išeina į streiką, 
kartai su panašių laivų darbinin
kais kituose ežerų uostose, iš
ėmus Mihvaukeė.

Kova eina už algų pakėlimą.

18 APYLINKĖ. — St. An- 
thony ligoninėje operacija buvo 
padaryta p-lei Gigai Ambrose, 
dukterei b nierių pp. P. Am
brose, 19th ir Halsted street. 
Ligonė guli kambaryje 305. Jau
čiasi neperblogiausiai ir žada 
neužilgo ligoninę apleisti.

<

,, . lACME-NAUJlfc.JNU PtiuUl
Šiam profesoriui pasaulis atrodo gražiai. Bernare! 

M. Kellmurrays Yale universiteto studentų patarėjas, 
šiomis dienomis staiga atgavo prieš 5 melus prarastą 
regėjimą.

Reikia Paramos
Aš tikiu, jog v etos gyven 

tojai, ypač namų savininkai, tu 
retų remti p. Christensono su 
manytą rezoliuciją, nes visi ži
nom, jog jisai vienas yra iš val
džiai priešingos part jos. Jo su
manymai, nors ir geriausi, ga
li būti atmesti. Jau yra užme
timų dėl jiepalankių nutarimų, 
ir visą bėda suverčiama aseso
riui. Ne^’varstančius piliečius 
tas klaidina. Nors ir dėl blo
giausių valdžios nutarimų vie
nas žmogus negali būti kaltas, 
nes visi taryboj balsuoja, iši
mant prezidentą. Bet preziden
tas'taipgi turi nemaži} autori-

Kaip ten nebūtų, vietos rei
kalai priklauso nuo pačių gy
ventojų. Aš raginu visus rūpin
tis savais reikalais, priklausy
ti prie Namų Savininkų kliubo 
ir turėti savo atstovus prie mie
sto yaldžios.

Gruodžio 3-čia
Kultūros Ratelis
Rinks 1942 Valdybą

Lietuvių Kultūros Ratelio 
nariams

Ratelio priešmednis susirin-

Ho!lywooJ salėj, 2417 W. 43rd 
Si. Visi rateliečiai atsilankykite 
į šį priešųietiiiį susirinkimą. 
Bus daug svarbių dalykų svars
toma, be to, bus rinkimai val
dybes ateinantiems metams. 
Musų rateliui yra neapsakomai 
svarbu turėti veiklią valdybą, 
kad ateinančiais 
sekmingiaus visi 
kami, kurie būna 
dybai.

Nenuleiskit

metais butų 
darbai atlie- 
paskirli vai-

D.

GIMIMAI 
CHICAGOJF

CECHAS, John P., 2515 
46th street, gimė lapkričio 
tėvai: Peter ir Bernice.

VAIČITIS, Joanne Sandra, 
3440 Emerald avenue, gimė 
lapkričio 11, tėvai: Joseph ir 
Agnės.

VENCKUS,.—, 5101 South 
Union avenue, gimė lapkričio 
19, tėvai: Frank ir Auna.

18,

rankų!
Apgailėtina yra, kad musų 

seiliaus dalyvavusieji nariai ne
silanko į susirinkimus. O gal 
jus pavargote bekovodami? Bet 
dar nelaikąs pailsėti; bukite vėl 
rateliečiais ir bukite 3 d. gruo
džio priešmetiniame susirinki
me. —Ratelio narys.

CARMEN
EIGHTH STREET TEATRE

800 SOUTH WABASH AVĖ.

SEKMADIENĮ, 
LAPKR.-NOV. 30

Bilietai $1.00 ir $1.50Pradžia LYGIAI 2:00 vai. popiet.

Bilietus bus galima gauti prie durų. Teatras labai didelis, todėl Šį 
kartą vietų nepritruks.

JACK SWIFT-
I MNOW NOT. 
I SEE NO 
ADVANTAGE 

FOR HIM. y

—. SI RE, YOUR DAUGHTER 
S bisTHE princess TETRA.

• --------- -

BUT OUR EQUIPMENT 
IS DAMAGED. TMiS 
MEANS A DELAY. 
AND WHY DID SWII=T 
WANT TO DELAY US?

HA| tHERE IS THE 
ANSWER. RA-MU. OUR 
CONQUEST WILL NOT BE 
AN EASYONE N0Wl

O

O

o
o
o
o

BŪT DONO, THE 
BUILDINGS WERE 
ONLY TEMPORARY 
THINGS. THEIR 
L05S MEANS NOTHING.

I WAS A PRISONER, 
BŪT ESCAPEDf THE 
NATIONS ARE RU3HING 
A ROCKET FLEET TO 

COMPLETION.

l*LIOUNT DON 
FROTHS WITH RAGE 

A$ HE VIEWS 
, THE WRECKAGE 
LEPT IN THE WAKE 

QP THE **■ 
AURORAS RAID.
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