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1TORPEDA PASKANDINO BRITU “ARK ROT AL
• a . -a . • . ’ ? 1 ’ ’ ‘r* .

NARLAIVIS PALEIDO TORPEDA, KAI 
“ARK ROYAL” PLAUKE Į GIBRALTARĄ

Pavyko išgelbėti didelę lėktuvnešio 
Įgulos dali, smulkmenos nežinomos

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14 d. — Pirmas britų admira
liteto lordas A. V. Aleksander 
šiandien paskelbė, jog tapo pa
skandintas didžiulis britų lėk
tuvnešis "‘Ark Royal”. Tatai yra 
didelis smūgis britų laivynui, 
pridėjo Aleksander.

Britus džiugina žinia, jog 
pavyko išgelbėti dauguma “Ark 
Royal” Įgulos. Tapo išgelbėti 
beveik visi lakūnai, kurie ap
tarnavo lėktuvnešio lėktuvus.

“Ark.Royal” buvo torpeduo
tas Į rytus nuo Gibraltaro, kai 
plaukė Į šią karo bazę. Torpedos 
buvo paleistos vakar vakare.

Karo laivo Įgula dėjo pastan
gas atvilkti laivą Į Gibraltarą, 
bet visos jų pastangos nuėjo 
niekais, šiandien ryte laivas pa
skendo. Kartu su laivu pasken 
do dalis Įgulos, bet, manoma, 
kad žuvusiųjų skaičius yra la
bai nedidelis.

Britų karo vadovybė mano, 
kad laivą paskandino italų nat> 
laivis, bet tikrų duomenų -šiuo 
reikalu dar nebeturi.

“Ark Royal’’, tyuvĄ viepti. mo
derniškiausių britų karo laivu. 
Jis buvo pastatytas 1937 me
tais ir kainavo 16 milijonų do
lerių. “Ark Royal” buvo 22,000 
tonų Įtalpos, šis lėktuvnešis pa-

NACIAI PRIPAŽJSTA, JOG SOVIETU 
FRONTUOSE NEŽENGIA PIRMYN

Vokiečių karo vadovybė kaltę verčia 
blogam orui ir dideliems šalčiams

BERLYNAS, Vokietija,z lapk. 
14 d. — Vokiečių karo vado
vybė šiandien paskelbė, kad blo
gas oras ir dideli šalčiai nelei
džia kareiviams žengti pirmyn.

Krymo frontuose kovos eina 
dėl kiekvieno žingsnio, o cen
tro fronte rusai labai smarkiai 
priešinasi.

Vienoje fronto vietoje rusai 
sutraukė labai daug tankų ir 
bandė prasiveržti, bet ve kiečiai 
juos sulaikė, skelbia nacių pra
nešimas.

Naciai sumušti Tū
loj, sako rusai

MASKVA, Rusija, lapkr- 14 
d. — Motorizuoti vokiečių ka
riuomenės daliniaii tapo nuvyti 
nuo Tūlos priemiesčių, skelbia 
sovietų pranešimas.

Kovos Tūlos - priemiesčiuose 
ėjo ištisas dvi savaites, kol na
cių karo jėgos pasitraukė.

Vakar Tūlos priemiesčiuose 
dar buvo vokiečiai, ąkelbia Tas 
so pranešimas, bet šiandien ten 
pasiliko tiktai vokiečių lavonai. 
Vokiečiai atmušti ir centro 
fronte.

Goebbels nelaimes 
suverčia žydams

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
14 d. — Nacių propagandos mi- 
nisteris Goebbels šiandien išlei

jėgė vežti 70 kovon pasiruošu
sius lėktuvus'.

Vokiečiai su italais kelis kar
tus oficialiai buvo paskelbę, kad 
“Ark Royal” buvo paskandin
tas, bet jis vėl pasirodydavo ju
ros kovose. '

Tai trečias britų lėktuvnešis 
žūva dabartinio karo metu. Pir
miausia žuvo lėktuvnešis “Con- 
rageous”, o vėliau “Glorious”. 
šiandien paskandintas buvo pats 
moderniškiausias ir visų pa
skandintųjų.

Nežiūrint į šias nelaimes, da
bartiniu metu britų karo laivy
nas turi daugiau lėktuvnešių, 
pegu jų turėjo karo pradžioje. 
Dabartiniu metu karo operaci
jose dalyvauja astuoni britų
lėktuvnešiai, kurie yra moder- 
niškesni už paskandintąjį, nes 
jie nesenai buvo baigti staty
ti. -

Iki šiam metui nė vokiečiai, 
nė italai nepadarė jokio prane
šimo apie laivo paskandinimą. 
JĮ padarė pats britų admirali
tetas. • a___

Neturima .jokių žinių apie 
“Ark Royal” kapitoną Maųnd, 
kuris labai vykusiai vadovavo 
laivui kovose. Iš Ispanijos pra
nešama, jog laive žuvo 32’ ju
rininkai. 60 sunkiai sužeistų.

do 10 naujų Įsakymų, kurie nu
kreipti prieš žydus.

Goebbels tvirtina, kad žydai 
pradėjo dabartinį karą, todėl 
jie ir privalo nešti visą atsa
komybę.

Goebbels pataria vokiečiams 
nedaryti jokio skirtumo tarp 
žydų ir visus vienodai neapkę
sti. Goebbels pataria patiems: 
vokiečiams persekioti žydus ir 
su jais nebendrauti. .

Britų invazijos ar
mija veikia

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14 d. — Senai ruošta britų in
vazijos armija jau pradėjo sa
vo veiklą, skelbia Informacijos 
ministerija.

Britų invazijos dalinys išlipo 
Bardijos pakraščiuose, susprog
dino geležinkelio stotį ir pade
gė karo medžiagos atsargas.

Laivan nesugrįžo tiktai vie
na grupė. Manoma, kad jie pa
teko nelaisvėn.

„ I

— San Francisco miestan at 
skridęs japonų specialus pasiun
tinys Kurusu pareiškė,, kad jis 
vis dėlto tikisi taikiM” išsprę
sti visus Pacifikb reikalus.

ORAS
Debesuotas. - '
Saulė teka — 6:39; leidžiasi 

— 4:30.

RASEINIŲ KALĖJIMO KIEME SOVIETU 
AGENTAI SAUDE VIETOS GYVENTOJUS

Bolševikai pirmon eilėn suėmė apylinkių 
mokytojus, gydytojus ir šviesuomenę
KARALIAUČIUS, Vokietija, lapkr. 14 d. — Laikraščių ži

niomis, bolševikai sovietų okupacijos pradžioje Raseiniuose pir
muosius suėmė: pradžios mokyklų inspektorius česanavičių ir 
Jusiu, mokytojus Matulevičių, Butkų, Kilną ir Skinderį, gimna
zijos direktorių Kartaną ir gydytoją šivicką.

Iš šių kalinių laisvę išvydo tiktai mokytojas Matulevičius, 
kuris, kilus karui, laimingai išsigelbėjo iš Kauno kalėjimo. Ki
tų likimas ir šiandien nėra žinomas. Maža vilties, kad jie ga
lėtų išlikti gyvi.

Raseinių kalėjimo kieme rasti užkasti lavonai. Tarp jų 
yra ūkininko Gudžiūno, žemės ūkio ministerijos valdininko Sta- 
binsko ir jaunuolio Aksamitausko. Jie iškasti ir organizuotai 
visų raseiniečių su gėlėmis ir vainikais gražiai palydėti į am
žino poilsič vietas. Nelaimingųjų kūnai buvo baisiai sužaloti.

Britų Karo Laivas Grižta Kovon

N A U JIE NU-ACMK Teienhoto
Anglijos karo laivas, II. M. S. Malaya plaukia pro , Laisvės stovylą New 

Yotko uoste į atvirą jurą ir kovas. Laivas, pažeistas kautynėse su priešu, buvo 
perremonluotas Amerikoje.

AMERIKOS VALDŽIA ATŠAUKIA VISUS
JURININKUS IŠ KINIJOS UOSTU

■ / ■ . • t \ .

Rooseveltas nenustoja vilties taikiai 
išspręsi nesusipratimus sų japonais

WASHĮNGTON, D. C., lapk. 
14 d. — Prezidentas Roose’vel- 
tas paskelbė, kad Amerikos val
džia nutarė atšaukti visus savo 
jurininkus iš Kinijos uostų.

Dabartiniu metu Amerikos 
jurininkai randasi Šanchajuj, 
Tientsine ir Peipinge.

Prezidentas atsisakė paaiškin
ti atšaukimo priežastis, bet jis 
čia pat. pridėjo, kad Jungtinės 
Valstybės vis dar tikisi geruo
ju išspręsti visus nesusiprati
mus su japonais.

Įsakys ginkluoti pre
kybos laivus

WASHINGTON, D. C., lapk. 
14 d. — Po trijų ar keturių 

,dienų Amerikos valdžia įsakys 
ginkluoti Amerikos prekybos 
laivus. I •

Laivyno departamentas jau 
turi pakankamai kanuolių ir 
Įpratusių jurininkų ginkluotus 
laivus aptarnauti.

Laivyno sluoksniuose pasako
jama, kad kai kurie prekybos 
aivai jau yra apginkluoti. Ma
noma, kad neginkluos laivų, ku 
rie veža keleivius į Lisaboną.

-* , Į ..... ... .A. -

Kalifornijoj dreba 
žemė

. ■ -.......................... .............. . 1 1 ■ •

LOS ANGELES, Gal., lapkr. 
14 d. —- Vhkąr įvyko smarkus 
žemės sUkrėtimaš, turis,, buvo 
jaučiamus visoje valstybėje;

Los Angęles prięiniesty dre
bėjimas -padarė daugiau milijo
no doloįi.9: s hupstįUų.Paskuti^ 
nių astuonių metųlaikotarpy 
Los Angeles mieste nebuvo to
kio * smarkaus sukrėtimo.

Vietopjįs. L nutraukti elektros 
laidai ir kai kurios dirbtuves 
buvo priverstos sustabdyti dar
bą.

— Brun vokiečiai nu
teisė pakarti penkis čekus u| 
sabotažą.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
14 d. — John Lewis, CIO an
gliakasių unijos pirmininkas 
apleido Baltuosius Rumus labai 
blogai nusiteikęs.

Kiek vėliau prezidento rezi 
denciją* apleido s‘ir kiti CIO at
stovai.

Pasitarimuose dalyvavo CIO 
prezidentas Phillip Murray, bet 
nesusitarė dėl angliakasių strei 
ko.

Valdžia nepaten
kins J. Lewis

norų
WASHINGTON, D. C., lap- 

kričio 14 d. — Prezidentas 
Rooseveltas šiandien pasakė, 
kad Amerikos valdžia nema
no vartoti prievrartos J. Lew- 
is reikalavimams patenkinti.

Valdžia negali priimti 
“elosed shop” formulės, sa
ko prezidentas, ir priversti 
dėtis j uniją darbininkus, ku
rie nenori jon Stoti.

Rooseveltas pataria CIO 
atstovams sugrįžti į tarpinin
kavimo komisiją ir taikiai 
spręsti streiko reikalus.

Y. -------------- \.......

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
■ ‘i-*-* Orlaivis,',kuris nešė Teheranari Litvinovą ir Steinhardtą 

dėl blogo oro, buvo priverstas nusileisti 'Baku mieste.
— Japonų vėįdžia rengiasi pakeisti mobilizacijos įstatyme 

ta prasme, kad galėtų pašaukti kariuomenėn dar vieną milijo
ną- vyrų. > .

—Vokiečių valdžia uždraudė Amerikos korespondentams 
pranešti žinias per radiją, nes pastarieji skundėsi savo bendro
vėms be vokiečių valdžios žinios.

— Texas mieste įvyko didelis gaisras orlaivių dirbtuvėje, 
padaryta didelių nuostolių. y

— Ispanai patyrė, kad britų lėktuvnešio “Ark Royal” pa
skendo tik 45 mylių atstumo j nuo Gibrąltyjro.

— Rusai labai patenkinti suomiamę |tėikta Hull nota. Tai 
didelis smūgis visai Hitlerio politikai, skelbia Lozovskis.

— Japonų valdžia sudaro 4 bilijonų jenų fondą, kuriuo ren
giasi padengti artėjančio karo išlaidas.

Attlee veža laišką 
Čhurchilliui

NĘW YORK, N. Y., lapkr 
14 d. Glement Attlee, britu 
darbiečių-'-lydęris ir priv’y sea1 
lordai, šiandien orlaiviu išskri - 
3.0 4 tisatoriąV ,

Jis veža prezidento Roosevel- 
to laišką Čhurchilliui. Attlee 
dalyvavo tarptąutinėj darbo 
konferencijoj New York e, kur 
atstovavo Angliją.

Kartu su Attlee išskrido Por
tugalijon ii’ Harold Balfour, bri 
tų parlamento vicesekretoriut 
.aviacijos reikalams.

Karo ministeriją nu
mato Weygandui

VICHY, Prancūzija, lapkr 
14 d. — Vichy valdžios sluok 
sniuose karo ministeriją numa 
tomą atiduoti generolui Wey- 
gandui.

Laikinai karo ministeriją val
do admirolas Darlanas. Jis karo 
reikalus tvarkė, kai gen. Hunt 
ziger inspektavo prancūzų Įgu 
las Afrikoje.

Gen. Weygand atvyks Į Vi
chy, kad galėtų dalyvauti žu 
vusiojo ministerio laidotuvėse.

— Lapkričio 16 dieną, ka 
tapo sužeistas • Kearny, 15. na
cių narlaivių paskandino 13 pre 
kybos laivų iš kanvojaus, ku 
riame plaukė 53 laivai.

— Amerikos laivų statyboj 
darbuose dirba 250,000 darbi
ninkų.

Brazilijos ministeris 
atvyko Į Čilę

SANTJAGO, Čilė, lapkr. 11 
j. — Brazilijos užsienio minis
teris Aranha šiandien atvyko 
< Čilės sostinę.

Brazilijos ministeris deda pa
stangas įtikinti Čilės valdžios 
sluoksnius, kad jie glaudžiau 
bendradarbiautų Amerikos že
myno apsaugos, darbuose.

Dabartiniu metu Čilės valdžįą 
priešinasi šėk te toriaus H utį pa
stangoms bendromis jėgomis 
veikti žemyno apsaugos pasiruo
šimuose.

Britai patenkinti 
kongreso nutarimu

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14 d. — Britų valdžios ir vi 
suomenės sluoksniai labai pa
tenkinti Amerikos kongreso nu
tarimu neutralumo Įstatyme 
reikalu.

Britai mato, kad Jungtinių 
Valstybių parama kovoje prie- 
nacius kasdien vis auga, šie 
proga Amerikos ambasadorius 
VVinant buvo labai džiaugsm’m 
gai sveikinamas.

Manoma, kad visi Panamom 
registracijos laivai bus perrc 
gistruoti.

Naciai skleidžia me
lus Hull vardu

BERLYNAS, Vokietija, lapk 
14 d. — Amerikos kongresas 
oriem ė neutralumo Įstatymu 
vien tiktai todėl, skelbia naciv 
ministerija, kad sekretorių 
Hull klastingai informavo kon 
gresą.

Naciai labai patenkinti, kac’ 
Įstatymas pravestas labai ma 
:a balsų /dauguma. Ameriko' 
visuomenės tarpe, sako, nėr: 
vienybės.

Nariai tvirtina, kad vokiečiu 
karo laivai šaudys j Amerikos 
laivus, jeigu šie veš karo me 
džiagą.

— Sovietų va’džia atmetė jae 
panų protestą dėl. prekybos lai 
vo paskandinimo Japonų juro
je. .

— Blogas oras neleidžia bri 
tų aviacijai smarkiau bombar
duoti Vokietijos.

— Islandijoj areštuoti du 
Amerikos kareiviai, kuriuęs kal
tina vietbs gyventojo nušovi
mu.

/
Fabrikuose skiria 

Įgaliotinius
LISABONAS, Portugalija, 

lapkr. 14 d. — Laikraščių pra
nešimu, vietoje bolševikų laikais 
veikusių darbininkų komitetų, 
kurie nustojo veikę, skiriami 
darbininkų įgaliotiniai.

Vienas Įgaliotinis tenka dvi 
dešimčiai darbininkų. įgalioti
niai skaitomi įmonės vedėjo pa
tarėjais.

'Profesinės darbininkų sąjun
gos laikinai paliekamos. Jų kom- 
peticijon Įeina socialinis drau
dimas ir darbo inspekcija.

Vilniuje naujos nuo
mos normos

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
lapkr. 14 d. — Vilniaus miesto 
valdyba nutarusi išleisti naują 
butų nuomos Įsakymą, kuriuo 
busiančios nustatytos nuomos 
kainos.

Iki šiam metui nepaskelbtos 
naujos nuomos normos.

Laikraščiai praneša, kad iš 
Vilniaus radijofono buvo per
duotas mišrus koncertas, kuria
me dalyvavę vokiečių aviacijos, 
Lietuvos Filharmonijos ir Vii- 
liaus radijofono orkestrai.

Berlyne lietuviai tu
ri biblioteką

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
14 d. — Rugsėjo 25 dieną Lie
tuvių Sąjunga Berlyne minėjo 
metines savo sukaktuves.

Patirta, kad Berlyno lietuvių 
organizacija turi savo vaikų 
darželį, biblioteką ir chorą.
k Lietuvių sukaktuvių minėji
me dalyvavo Berlyno vyskupas 
von Preysing.

— Vokiečiai skundžiasi, kad 
praeitą naktį rytų Vokietijoj 
britai išmetė kelias labai stip
rias bombas ir padarė didel’ų 

'nuostolių.

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

18 APYLINKĖ. — Draugys
tė“ Susivienijimo Brolių ir Se
serų Lietuvių rengia metinį 
parengimą su persta tyfnu rytoj, 
lapkr. (Npv.) 16 d., Dievo Ap- 
veizdps parapijos svetainėje, 
prie 18-tos gatvės- ir So. Union 
Avė. Pradžia 5:30 vai. vak. 
šiame parengime Uis Rožių ir 
Lelijų Kliubas su gražiu per
statymu) ir taip pat bus vieš
nia dainininkė j)-lė Stella Pet
rauskaitė, kuri labai gražiai 
palinksmins publikų dainomis. 
Taipgi bus ir kitų linksmybių^

W. Pankauskas, nut. rašt;

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■■

Rengia Brolių-Sęs^rų.
Susivienijimas

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.

DVIDEŠIMT PENKIŲ METŲ VEDYRINIO 
GYVENIMO SUKAKTIS

2-RA METINĖ VAKARIENE SU ŠOKIAIS
Rengia DRAUGIJA PALAIMINTOS LIETUVOS

ŠEŠTAD., LAPKR1ČI0-N0V. 15 d.—1941 m.
. z V

Chicagos Lietuvių Auditorijoj*, 3133 S. Halsted
Pradžia 7 v. vak. Bilietas asmeniui vakarienei ir šokiams $1.00 

Defense tąx .10 viso $1.10.
Po vakarienei, tik šokiams, bilietas asmeniui tik 35 centai.

Kviečiam visą Chicagos lietuvišką visuomenę, mylinčią lietuviškus 
parengimus. Rengėjai. stengsis atsilankiusius patenkinti.

Visi Draugai ir Pažįstami nuoširdžiai kviečiami į

BIRTHDAY PARTY
Subatoj ir Nedėlioję, Lapkr. 15 ir 16 d.

• BILL’S TAVERN
2113 South Halsted Street 

i ' i •

Bus skanių užkandžių, geros,.muzikos šokiams ir gardžių gėrimų. 
Užtikriname, kad smagiai pasilinksminsite. , 
KVIEČIA VISUS 'VVILLIAM ZIECK, Sav.

GRANI) OPENING 
ĖRIENDLY TAVERN 

3701 So; Halsted St. 
(Tel. Yards 6508) 

šeštadienį ir Sekmadienį, 
Lapkričio 15 ir 16—1941

— Kalakutienos pietus ir gausybė geros muzi-
»į.os. Smagus laikas visiems.
Visi musų draugai ir kostumeriai nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į 
musų Pokilį. Visus priimsime maltiniai. Kviečia—

P-as ANTON ir p-ią VERA KASIULIS.

V‘iVA\W«YlWlW

(Cukrinis Kareivis): 
Yna' visiškai skirtingas 
vaidinimas muziką* iir 
romansu!
Tikrenybėje yra 
trikampiš tik su £
dviem pusėmis!
Pavydus vylias 
nuduoda karšta 
meilužiu, esąs iri

... pU“

Ir kiekvienai gali spėti' 
ar jis ją prigauna, 
ar ji prigauna jį

Šiandien, lapkričio. 16 d., su
kanka lygiau dvidešimt penki 
metai puo to laiko, kaip Julia 
ir Juozas Bagavich’ai pradėjo 
kurti šeimyninį gyvenimų,

Prieš 25 metus, lapkričio 1G 
d., mieste Gary (Ind.) Juozui 
ir Julia suskambėjo vedybiniai 
varpai.. Ten buvo jų bendro gy
venimo pradžia. Ten iš Lietu
vos atvykęs apsigyveno Juozas 
ir ten jis susipažino su. jaunu
te Julia Kvetkauskaite, kuri ta
da. vos tik šešiolika: metų buvo 
baigusi. Ten jie susipažino, su
sidraugavo ir susimylėjo.

Septynerius metus jie išgyve
no plieno ir durnų mieste. Ten 
jiile susilaukė dviejų dukrelių 
ir vieno sunaus.

Pagaliau pradėjo galvoti, kad 
gal bus ne pro 'šalį 'ir Ikitur lai
mės paieškoti, kur daugiau yra 
erdvės, kur gyyenįpaa^ lengviau 

'pelnyt!/ '
Pasirinko Cicero. Ir štai 192’1 

m. balandžio mėnesi ponai Ba
gavich’ai atsikraustė į Cicero. 
Juozui, kuris buvo užsigrudęs 
plieno liejyklose bedirbdamas, 
nebuvo čia jokio sunkumo pel
ningas darbas susirasti.

Nuo to laiko prabėgo jau ge 
rokai metų, ir štai šiandien po
nai Bagavich’ai mini dvidešimt 
penkių metų, vedybinio gyveni
mo sukaktį. Jų šeima jau už
auginta, vaikai baigia aukštuo
sius mokslus. Duktė Julia yra 
ištekėjusi už Alberto Popelio.

Nežiūrint to, kad Bagavich’ai 
mini dvidešimt penkių metų su
kaktį, abu jie atrodo dar visai 
jauni, tebėra tvirti ir energin
gi. Jiems tenka palinkėti, kad 
jie taip jau laimingai susilauk
tų auksinio jubiliejaus, — va
dinasi, penkiasdešimt metų ve
dybinio- gyvenimo sukakties.

Šia proga tenka paminėti, jog 
p-nia Bagavichiene yra sesute 
p-ios Kuraitienės, p-ios Mary 
Bulaw ir p-lės Frances Kvet - 
kauskaitės.

Vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukakties proga ‘ šiandien, lap
kričio 15 d., Shameto svetainė
je (1500 S. 49-th Avė., Cicero) 
įvyksta “sidabrinio- jubiliejaus 
pokylis’’ ponams Bagavich’ams 
pagerbti.

NAUJAS

NE150N
Eopy

(JIS ČIA PASIRODO
KIAU,NEGU BENT KUOMET 
PIRMIAU

PUI-

P. S. T iii p pat ir jo balsas)
Su juo kartu vaidina 
puiki nauja dainuojan
ti žvaigždė ...

(jr MYLI jjt
NEMYLI JO) 
(JI LABAI GRAŽI) < '
(JI DAINUOJA
KAIP VITURIUKAS)

(JI VAIDINA ŽAVĖ J ANČIAI)

Tikrenybėje Ji Yra

JIEMS NETRUKUS SUSKAMBĘS VESTU 
VIŲ VARPAI

P-lė Eleanor Mažeika
BpIDGEPORT. — Pp. Agnės 

ir St&nlėy Mažeikai- praneša, 
.kad jų dukrelė Ęlėanor yra su
sižiedavusi su jaunuoliui p. John 
Evanauskas, sųnum pp; Kazi- 
mieros ir George Evanauskų iš 
■Btigliton Parko; »'■••••' ■ ■ ' ■ • ’

Jaunosios.', tėvai yra; plačiai 
yisiehis žinorni kaipo laidotu
vių direktorių^ šeima, kuri eina 
jau antrų- gentkai’tę liūdesio va
landos. patarnavime.- P-as Stan- 
lėy Mažeika paveldėjo savo 
profesijų ir biznį, nuo savo tė
vo Poyįib MažeikoSj kuris bu
vo pats pirmutinis laidotuvių 
direktorius Gliicagoje ir, gal 
būt, pirmutinis: iš lietuvių viso
je Amerikoje. Jų puošniai 
įrengta moderniška- koplyčia 
randasi 3319 So. Lituanica avė. 
Jaunuolio tėvąi pp. Kazimiera 
ir George Evanauskai yrą seni 
'chičagiėčiai, kurie gyvena nuo
savame name prie 3959 Archer 
Avė. virš 25 metus.

Dvi šeimos taps laidotuvių 
direktoriais

Tai Yra Muzikališkas 
MASKARAbAS SU 

intriguojančiu , viliojančiu siužetu* 
paremtas FRENENC MOLNARO 
Scenos veikalu GVARDIETIS, api
pintas žavėjinčia mužiką kompozi
toriaus/

OSKARO, STRAUSO:
“CUKRINIS KAREIVIS“

4 ‘

P-lė Mažeika yra

ŠeŠtadien., lapkričio 15,1941
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CHICAGO1 OPERA COMPANY
20 N. Wacker Dr.—tel. Rand. 9229

fi

P-as Jonas Evanauskas

lt
ii

Suėmė Lietuvi, 
Uždarė Ligoninėj

BBIDGEPOBT. — Psidiopa- 
tinėje ligoninėje buvo uždary
tas 22 metų jaunuolis, Josepli 
Gedutis, 633 Wėst 48 Street. 
Policija jį suėmė Bridgeporte, 
kur važiuodamas automobiliu, 
jisai staigiai pamišo,, nusiplėšė 
visus rubus,. ir pradėję terori
zuoti gyventėjus prie 324ro» ir 
Lowe. t

Jikai sunkiai sužeidė 28' m. 
moteriškę, Mrs. P. Rappold, 
3212 Lowe avenue, kurį lauki i 
kūdikio.

rios paties p. Mažeikos priežiū
roje išlavintos ir finansuoja
mos. S; Mažeika taipgi buvo, 
vienas iš komiteto, kada pati 
pirmoji Lietuvių Olimpiada vy
ko į Europų dalyvauti tarptau
tinėse sporto rungtynėse. Ant
ru kartu kada Amerikos lietu
viai sportininkai vyko į Lietu- 
vų, taipgi dalyvauti Olimpiado
je, tai p. Stanley Mažeika buvo 
net dviejų sportininkų-rėmėjas.

Baigiant šį pranešima reikia 
pasakyti, kad visi abiejų šeimų 
draugai ir pažįstami lauks tos 
laimingos sausio 10-tos dienos, 
kuria proga jie galės palinkėti 
jaunavedžiams visus pasaulio 
aukso kalnus. —VBA.

šeštadienį, Lapkr. 15—(Mat.).— 
BARBER OF SEVILIiE— Sayao, 

t ’ Martini.
šeštadienį, Lapkr. 15—(Vak.)—
DAUGHTER OF THB REGIMI 

ENT— (IŠPARDUOTA) {
Pįrmadien|, Lapkr. 17—OTELLO 

'—- Mkrtinelli, Dellti Chiesa, Tiib- 
bet, Love.

■Trečiadienį, Lapkr. 19—AIDA*— 
, Lus’hanya, Banzell, Thomas, 
' Baum, Beattie, Lazzari.
‘ Penktadienį, Lapkr. 21—CAR- 
MEN—Glade, Rkyner, Kirsten, 

v Mbrelli.
UTTLEFIELD BALETAS — 

Pirm., Treč., šešt. vakarais; šešt. 
popiet $1.75 iki $4.50

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

taksais)
Tik nedaug $1.25 Krėslų Beliko

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas' PORTSMOUTH 9#22 
WEST VIRGINIA Pocabontas Mine 
Run- iš geriausių mainų, daug *8.35 

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

BLACK BAND LUMP ....... $10.25
Sales taksai ekstra.

ėjo sekretoriavimo kursus. Jos 
busimas gyvenimo1 draugas 
taipgi1 yra baigęs’ dukštCsnę1 mo-' 
kyklų ir kartu balsamuotojų 
mokyklų,, nes dabar jau yra 
laisnitiotas laidotuvių direkto
rius ir eina, visas pareigaus p. 
Stanley Mažeikos asistento. Va
dinasi, dabar tėvas 
abu kartu sudarys 
gentkartę laide tuvių 
je.

Vestuvės sausio

DĖMES 10!

r žentas 
trečiųjų 

profesijo-

10 d.

ATIDARYMAS NAUJO 
SANDĖLIO 

Pranešame Visiems, Kad

LAPKR. 15-tą, ŠEŠTAD
Įvyksta A'tidhrymas

LINOLEUM-DIVONIJ
ĮVAIRIU RUSIU IR KAINU

Didžiausias Pasirinkimas Ant Toion of Lake

A. L LINOLEUM COMPANY
‘4851 S. Ashland Avė. TcE LaL 8677

Savininkas WOJCIECH ŠLAMA

Puošnioje Dariaus 
salėje sausio 10 dienų susirinks 
visi abiejų jaunavedžių draugai 
ir kartu abiejų šeimų draugai, 
ir palinkės jiems linksmo ir 
laimingo šeimyninio- gyvenimo. 
Tai bus tikrai istorinis įvykis 
tų dviejų šeinių gyvenime.

Įdomus supuolimai
Labai vietoj bus f paminėti, 

kad' p. Agnės Mhžėika ir jos 
vyras Stanley buvo susižiedavę 
lapkričio mėnesį ir apsivedė 
sausio mėnesį. Kitas taipgi įdo
mus supuolimas tai tas, kad 
veik visi pabroliai, kurie daly
vavo
dabar dalyvaus svečiuose duk
ters 
vienų-p. Dr. Kowarskų, kuris 
jau yra miręs. Tai sudaro labai 
didelę retenybę po 25 metų lai
kotarpio.

Maceika sporto rėmėjas
Kalbant apie p, Stanley Ma

žeikų reikia atiduoti jam pa
garbų už jo* didelį lietuvišku
mų, nes nėra tos draugystės ar 
kliubo, kuriam p. Mažeika ne
priklausymų. Jisai yra 4-to laip
snio K. G. ir labai didėlis spor
to mėgėjas ir rėmėjas. Kas n?- 
ra girdėjęs apie Mažeikos 
Basket: Bali' komandų ir net 
dvi “Soft1 bąli” komandas, ku*

ir Girėno

a
4

i

pp. Mažeikų vestuvėse,

f
ŠIS

— F. Bulaw.’

Prakalbos

Sts..

Pirkite tose,,krautuvėse; ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

vestuvėse išskiriant tik

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

STOKERIAL
Pilnos Apš 

Dal^s-

. i .IVlano

'^tno Ui'

Žvalgi® ’ „ į 
sos D'^ 

’ida.ugr kitu*

VAIDINIMAS PRASIDEDA 
ŠIANDIEN TEĄTRĘ

UNITED
ARTISTS
Kampas Randolph ir Dearborn
E • ■ • '.J . t

Biblijos tyrinėtojų prakal
bos atsibuna kiekvienų sekma
dienį nuo 2 vai. po pietų, Mil
dos svetainėj, 3142 Š. Halsted 
St., Chicago* Ilk '

Sekmadienį, lapkričio 16 d.-, 
kalbės Alex Bėneokas- temoje: 
Kur randasi mirusieji, ar jiems 
yra kokia-viltis?

Ta tema yra labai įdomii.Ma^ 
lonekitę atsilankyti, visi. Įžan
ga veltui, rinkliavos nebus.

Cukrinis Kareivis, , kuriame vaidi
na Nelspn Eddy, Rięę Steveųs, Ni- 
gel Bruce, Florence Batesy y ra-per
dirbtas iš Ferenę Molnaro “Gvar- 
dieiist*. Judbųiiem&> paveikslams pa- 

ir Keith; W4nr 
tėr. Direktorius Koy Del Ruth. Fto- 

Ule’o.. 
IK3LAS

Aliejiniai Pečiai 
ildymo Sistemos 

i—Pardavimai— 
Patarnavimai.

Greitam Pa**1-
navikui
Šaukit _________________________

i \ Controlled Heatmg Co.
* £ ■ ? (5422 South Ashlhnd Avenue

EROSPECT 2722

BARGENĮJ ĘPARIIAV1MAS
Fur Kautai .....?’£..... -‘ Pigumas iki $25
Moterims Člotht Kautai $1230; aukšč.
Moterims Dresės .........   $2
Vyrams 2-Kelnių Siutai $15, aukšč. 
Vyrams. Topkaųtai ..'. ..$12.50, aukšč. 
Vyrams Overkautai ....... $12.50, aukšč.
Berniukams Siutai įt Paltai $5r aukšč. 
Vaikams Sniego1 Siutai ir 
Dbublfe Duty Drabužiai $6.75, aukšč.

Nepraleiskite Šios progos. Gabel's 
siūlo šauniausias madas, geriausią kor 
kybę sensaciniai žemomis kainomis;

GABEL’S
VELL STREET CHICAGO
Atdara vakarais ir Sekmadieniais.



šeštadien., lapkričio 15,1941
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SALE

MII t

HEATIHG SU P P

18” Karšto Oro Furnace 
Spyžinis furnasas, vi
sai baigtas su keising- 
ais. Garantuotas jūsų 
šilimos problemoms iš
rišti. ................... : $52.50

STOKERIS

APŠILDYMO SISTEMOS
Viskas: įeina boileris, radiacija, visi vamzdžiai 
ir fitingai, pardavimui tik ribotą laiką, $*|QE 
INŽINIERIŲ PATARNAVIMAS DYKAI I □□

AUTOMATINIS
Mažiem namam arba 3 flatų pastatam, did
žiulio išpardavimo kaina tik už 5109.00

HARVEY
* s OI

E---------------------------------------  INC.-------------- -----------------
LUMBER 

and Bullding Materials 
1701-1731 WEST CERMAK ROAD

Turtas Virš$6,500,000.00

MNGS

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

dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

Apart Apsaugos, Turime ęrrn nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršOūūUjUUU.UU 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

1

~~;—-

NAUJIENOS, Chicago, tll

< • , Algirdas

Ponas neprezidentas
DSOKflK3E9KBfl5fl8SflKSE3HRECEB9E9HBaEB&8BhifltfilHHHEBBOQSBlHiBHflHBKS&OBIE2SE&BEI^S3RSQQ9HOSSE&l

Pagerbė Elzbietą ir 
Miką Povilionius

- I

Sunset Valley 
Orange

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)
III

(Tęsinys)
—Taip, taip, — ponias Birbi

las nesupratęs atsakė, — tik 
įjuok fraką. (

—Kad tą prezidentūrą jau 
bolševikai palaidojo ar, geriau 
sakant, jis jos niekad ir netu
rėjo.

•bestik liežuvį, tik duok

—Bytoj anksti laidotuves. Jei 
tamsta neatneštom ?

—Tai galėsi su “overauzem”

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

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

6446 So. Halsted St

Žiemos šąjčiar artėja. Artėja 
pavojus slogų ir kitokių susir
gimų. Tenka stiprinti kūno at
sparumas ligoms. Ir stiprinimui 
šitokio atsparumo gera priemo- 
monė yra Sunset Valley Orange 
— apelsinų sunka.’

Ji yra maistas, ji taipgi yra 
sveikatos gėrimas — skanus.

Gražios vaišės; gavo daug 
dovanų

Lapkričio 8 d. susirinko 
daug svečių >pas -Elzbietą ir 
Mike Povilionius, 4403 South 
Maplewood Avė.

Prie gražios muzikos visi- šo
ko ir linksminosi. Stalai buvo 
apkrauti j valgiais ir gėrimais. 
Matyt, kad viskas buvo gerai 
prirengta.

Kiek ihan teko patirti, prie 
šios šaunios paros surengimo 
daugiausiai dirbo Monika Klik- 
nienė, žmona Antanei Kliknos. 
Antanas Klikna yra 
“Naujienų” kontestanto 
Kliknos.

žymesni svečiai
Kadangi svečių buvo labai 

daug, tai visų dalyvavusių ne
galėsiu sužymėti, bet i^š man 
arčiau pažįstamų matėsi: Moni
ka ir Antanas Kliknai, Bose ir 
Joe Kliūčiai, Mrs. ir1 Mr. Sa- 
čauskai, Petronėlė Račius, Mar
celin ir Walter Kavaliauskai, 
Mary Radvill, Mrs. ir Mr. Bur
bai ir daug kitų.

Elzbieta ip Mike Povi’ioniaij 
yra dėkingi visiems atsi ankiuj 
siems ir suteikusiems dovanas. | 

Steponas

—Surasi, sveikas, surasi. Tą 
kildintą visi žino, nes ten, sako, 
Psychopatų Laboratorija.

—Psi-psi-psi-patų la-la tra-la- 
la, — iš džiaugsmo pradėjo trd- 
lialiuoti mister Bill Birbill.

—Ir ten sveikas fraką sura-' 
si, nes tas čalis Čaplinas ir pi
nigų daug gavo iš brolio pali
kimo, tai tuoj pirko naują nau
jutėlį fraką, blizgančius šiušus, 
dryžas kelnes, balkį vestkę ir 
šilkinį stovpaipį.

-—Džyzus Kraist! Naują fra
ką, šiusus, vestkę, kelnes ir šil
kinį stovpaipį! Džyzus Kraist, 
kad tik nebūtų kitam atidavęs, 
kad tik rasčiau, gaučiau, kad 
tik----- .

—Tik lėk, sveikas, nosies tie
sumu ir surasi — gausi, nes 
kur avinas, ten ir kailis... v 

• —Nosies tiesumu — surasiu 
— gausiu —- nes kur avinas, 
ten ir kailis, — švebeliojo mis
ter Bill Birbill ir pasileido bėg
ti taip smarkiai, kad net vel
niai iš jo padų ruko!

(BUS DAUGIAU)

brolis 
Fra n k

sveikatos 
priimnas, turįs Vitaminą C.

Sunset Valley Orange Co. pa
ruošia tą apelsinų gėrimą. Dau
giau nei 3,000 krautuvių par
duoda jį. Pusė galiono 30 cen
tų, ir 5 centai depozito už boru 
ką. Ta pati kompanija gamina 
vynuogių, grape fruit ir pine- 
apple gėrimus* Kaina ir šioms 
sunkoms 30c už pusę galiono, 
plūs 5c. depozitas už butelį.

Šie gėrimai ypač rekomenduo
jami vaikams. Reikalaukit jų 
savo kaimynystės krautuvėje. 
Jeigu neturės, tai telefonuoki- 
te Buckingham 7045 — į Sun
set Valley Orange Company ofi
są Chicagoj. .

Olsen Atdara 
Ketvlrt 

Ir 
Artt. 
raka-EbannE

PAVOJUS PRIEKY!
ŽIEMOS ŠALČIAI ARTĖJA 

GERKITE
SUNSET VALLEY ORANGE

Sk

;■ W -
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kuri visuomet bus

j 
■į

PADĖKA

—Ką f As gerą žmogų su 
“overauzem” laidosiu, o pats 
ten kokį susismaukusį diktato
riuką su mano fraku pasiliksi!

—Tai neduok! Kai mano bo
ba kojąs padžiaus, jos nelaido
si!

—O yes, aš ir ją ir tamstą 
palaidosiu, tik, žinoma, “over- 
auzėm” apsimovęs, be frako, — 
plačiai šypsojosi pojaunis ,gra- 
borius, o BPas Birbi’as movė 
laukan, tarsi žariją kandęs.

Apįbėgo siuvėją, smuklinin
ką, vaistininką ir mėsininką, 
tik ne savo kaimyną, nes su tuo 
pykosi dėl biznio, bet frakų — 
kaip pašluota, kaip po .gaisro 
visi išmedžioti, visur tik vienas 
frakų badas!

Pagaliau, belakstydamas, su
sitinka Zosę Žagarienę, visokių 
gudrybių ir išdaigų kupiną mo
teriškę, ant kurios liežuvio vi
so pasaulio, ypač lietuviško, vi
sos žinios sutelpa. Ji tuoj ir sa
ko Bilui Birbilui, nes jau suuo
džia, ko jis taip patrakusiai ieš
ko:

—Mister Bill Birbill, antai, 
matai, tenai, — rodo ji ranka, 
—- po tuo saliunu, gyvena toks 
čalis Čaplinas.? Tikra jo pavar
dė Džimis Kurmis, bet čia ji 
visi vadina čaliu Čaplinu, ba jis 
visados vaikščioja su rraku ir 
išsižiojusiais, kaip| tavo bučer- 
nėje tie kiaulių snukiai, šiusais.

, —“Su fraku!” Ką tamsta sa
kai? Jis turi flaką? Džyzus 
Kraist, jis turi fraką!

—Šiur, šiur, mister Bill Bir
bill, jis turi fraką, turi ir vest- 
kę baltą ir kelnes dryžas, šiur.

—Džyzus Kraist! Ir kelnes 
dryžas! Kur jis gyvena? Sakyk! 
Kur?

.—Sakiau. Antai, matai, tenai 
po tuo saliunu, kurio pryšakyj, 
aukštai, viršuj durų, lapės gal
va pakabinta.

—Džyzus Kraist! Antai—ma
tai — tenai — lapės galva — 
suradau — pataikiau — kaip 
pirštu į... — sapaliojo mister 
Bill Birbill, bėgdamas į tą vie
tą, kur aukštai kabėjo lapės 
galva. /

Nubėgęs, kiek galėdamas, bel
džia, daužo rūsio duris, bet, 
kaip ir iš kapo, niekas neatsi
liepia. Tik ant viršaus gyvenan
ti šeima klauso, kas čia darosi, 
žiuri, kas čia bus. Bet iš tiesų 
ji jau pažįsta pašėlusią frakų 
medžioklės eigą ir tuoj klausia 
naują brakonierių:

—Ar mister frakus medžioji?
—Taip, jes, taip, frakus!
—Ieškai Čalio Čaplino?
—Jesj taip, jes, ieškau Čalio 

Čaplino! -
—Kad j o* čia jau nebėra.
—Jau nebėra!
—Išsimuvino į didelį būdin

gą.
—Išsimuvino! Džyzus Kraist! 

Kada? Kur?
—Tik vakar.
—Tik vakar!
—Brolis mirė, didelį būdingą 

jam paliko, tai ir išsimuvino 
ten gyventi.

—Kur gyventi? Po kokiu rfu- 
meriu ?

—Numerio mes tikrai neži
nome, bet ten, sako, apie Ap
skrities Ligoninę.

—Apie Apskrities Ligoninę! 
Tai surasiu, surasiu.

I Skelbimai Naujienose 
įduoda naudą dėlto, 
j 1 os ?Toujienos 

"-a’A.'insfos. < /LOAN ASSOCIATION oFChicag© 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia' 11M

THAHKSGIVING
VARDAVIMAC I ; o
GRAŽIAUSIŲ BREAKFAST SETŲ 

VALGYKLOM SETŲ, 1.1.

Peoples Krautuvėj

Papuoškitc savo valgyklą dėl Padėdavones dienos su 
nauju setu. Peoples Krautuve siūlo specialiai sumažintam 
kainom.

Didžiausis pasirinkimas gražiausių Breakfast Setu nuo

$18.50 k $90.00
Pasirinkimas VALGYKLOM SETŲ nuo

$35.00 k $150.00
GRAŽUS NAUJI iPARLOR SETAI po

$56.50
Naujos mados parceliuoti Gesiniai Virtuvės Pečiai po

$39.50
9x12 GRAŽIOS KLEJONKĖS, po

$3.49
1942 METŲ ZENITH RADIOS, po

$18.95
Lengvi Išmokėjimai

Šfitetebue v!
LA ^ ■.ų»WV

x«<<

C<f
BVCKkųtMM 704!.

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

30c UŽ V2 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

SUNSET VALLEY 
ORANGE CO.

BUCkingham 7Q45
CHICAGO.

^U>’S Jgsr 60^

PH

( 86.8 PROOF

PIN-BOTTLE'

L j

100 PROOF
790

90 PROOF

'k Kai kurie iš musų, praeity, niekuomet ir 
nepamąstėme, už ką mes turime būti dėkingi. 
Mes .ėmėme savo palaimą kaip garantuotą. 
DABAR mes visi žinome.

Vaišinti parinktiniausiais valgiais ir gėri
mais Padėkos Dienoje yra lyg Amerikos ap
eiga-—taip, ir tiksli! štai kodėl rasite—kaip 
kad buvo paprotis per 147 melus—Bonded 
Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey 
figūruojančią šiose vaišėse. Pi i mas paraga
vimas šios geriausios iš visų Amerikos Deg
tinių išaiškins kalbamo Amerikos seno pa
pročio priežastį!

BEAM
THE ALL AMERICAN

matu ir cW 11 M. kF Jni m
Jūsų Mėgiamam Bare arba Pakelių KrautuvėjeNEBRANGIAI ĮKAINUOTA

DISTILIED AND BOTTLED BY JAMES B. B.EAM DISTILLING CO. Ine. CLERMONT, KENTUCKY 
DISTILLERS SINCE 1795

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiriai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3*6%.
KEISTUTI) SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

lEOPLECrtlRNSTURE^ 
lANUFACTURINa COMPANYO

4179-83 Archer Avenue
Prie Richmond. Gatves.

DAUGIAU ŠVIESOS! GERESNE ŠVIESA!
MAŽESNES ELEKTROS BILOS!

Gausite 1QQ% daugiau šviesos vartojant “FLUORESCENT” šviesą — ir 
Jūsų Elektros Bilos Sumažės Per Pusę!

FLUORESCENT" ŠVIESOS 
NEABEJOTINAI APSIMOKA UŽ SAVE 

Z • >

Virtuvinė1 |
sviesa

x ** ’•'*< •» f Ay a > r v-j. ę 4 - $8.75, 
pilnai įrengta

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” šviesos Įtaisy-
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.

x Speciales Kainos Krautuvėms ir Ta Vernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė. . Phone: Canal 2183

1

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



A
NAD.mgNOS. fįfago. m šeštadien., lapkričio 15,1941

~ . t . , ,. —  i    JL.

NA^JIEN.OS
THI UlTHUANtAN pAliV N£WS 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuahian News Pub. Co„

by 
Ind.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
|6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c‘per copy. <'
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Entered as Sėcond Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Offiče 
of Chicago, IU;, under the act of 
Marcą 3rd 1879. *’

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1789 S. Halsted bt, 
unicago. iii. Telefonas Canal 85U0.i ■ jr r . ---------  ' „.j— a U.

Utoakyme karnai
Chicagoje—paštu:

Metams —---------------------
Pusei metų -—------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ____ —
Vienam mėnesiui __:____

Chicagoj per įšsiuntfliėtojus: 
Viena kopija J_—J____
Savaitei ____ :___-
Mėnesiui ____ _____ _____

J uug liuese Valstijose, hė CMcakęįj> 
Metams —$5.00 
Pusei metų _ —— '3.26
Trims 'mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams_____ - 1.25
Vienam mėnesiuij _ •„ .75

UžrienluoM:
Metams$8.00 
Pusei metų .......................  — 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu karĮft ęu užsakymą.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.00

.75

3c 
18c 
75Č• •r* t

Masiniai žmonių žudymai
Karų daugelis vadina “masiniu žmonių žudymu”, įr 

tai tiesa, kad kare užmuša tūkstančius arba net milionus 
žmonių. Pasaulis turės susitvarkyti taip, kad šita baisi 
nelaimė iš žmonijos gyvenimo išnyktų.

Bet yra ir piktesnių dalykų, negu karas.
Karas reiškia kovų, žūti kovojant nėra taip baisu, 

kaip būti nukankintam arba nužudytam, kuęmet neturi 
ginklo rankoje ir negali pasipriešinti. Kankinimas ir ga- 
labijimas bejėgių ir beginklių žmonių yra didžiausias 
žiaurumas, kokį galima įsivaizduoti.

Todėl, kai tik žmonija išėjo iš barbarizmo stovio ir 
pasiekė civilizacijų, toks elgimąsi su beginkliais žmonė
mis tapo pasmerktas. Nestengdami panaikinti karus, ci
vilizuoti žmonės nutarė bent nesielgti su civiliniais gy-< 
ventojais arba su neginkluotais belaisviais, kaip su prie
šu karo lauke.

Tačiau hitleriškoji Vokietija atkrito į barbarizmų. 
Užkariautose šalyse vokiečių kariuomenė ir policija ęį- 
giasi su gyventojais, kaip su vergais. Apiplėšia juos,' ^tį- 
ma jiems paskutinį duonos kąsnį. O kuomet ęlėsperaci- 
jos apimti žmonės, parodo nors mažiausių pasipriešini
mo ženklų, tai naciai juos baudžia be pasigailėjimo.

Nesuskaitoma daugybė žinių apie nacių žįaurųmųs 
jau buvo paskelbta pačios Vokietijos ir vokięčių kontĘO; 
liuojamoje okupuotų šalių spaudoje, — jau riekąlbųų|? 
apie pranešimus, ateinančius iš neutralių sultiniu?
» Kiekviename vokiečių okupuotame krašte — Lenk? 
joje, Čekoslovakijoje, Norvegijoje, Belgijoje, Holandijo- 
je, Francuzijoje, Graikijoje ir Jugoslavijoje — 
budeliai yra' sušaudę arba pakorę daugelį žmonių. Pasta
ruoju laiku žinios a$ie sušaudymus pradėjo ateiti jau ir 
iš Lietuvos, kuriai Hitleris žadėjo “išvadavimų”.

Naciai baudžia mirtim žmones, kurie drįsta jiems 
pasipriešinti. Bet jie galabija ir -tuos, kurie jiems visai 
nėra nusidėję. Francuzijoje, pavyzdžiui, neseniai jie su
šaudė po 50 “įkaitų” už kiekvienų vokiečių karininkų, 
prieš kurių gyvastis padarė pasikėsinimų nežinomi as
mens. Kaltininkai nebuvo sugauti, tai okupantai paėmė 
100 žmonių, kurie sėdėjo kalėjime ir nieku budu negalė
jo tuose atentatuose dalyvauti, — ir juos nužudė!

Šis barbariškas kraujo liejimas turi sustoti. Visi, 
kurie turi žmoniškumo jausmų, privalo kelti savo balsų 
prieš tų baisų Hitlerio ir jo tarnų žiaurumu!

Nereikia užmiršti taip pat, kad tie rudieji barbarai 
kankina ir galabija nekaltus žmones ir pačijįję Vokieti
joje. Niekas tikrai nežino, kiek tūkstančių (Įąrbįmųkų 
vadų, demokratinio ir liberalinio nusistatymo veikėjų tų; 
po iki mirties nukankinta Vokietijos koncėntrąęijos sto
vyklose bei kalėjimuose ir kiek jų dabar tenai yęą kal
kinama. Bet atsiminkime, kad Vokietija buvo ' ĖtitlęįiQ 
okupuota pirmiau, negu Lenkija, Belgija t arba Prancū
zija, ir savo diktatoriškų valdymų Hitleris pradėję gal
vų kapojimu savo priešams.

Rytoj daugelyje vietų Jungtinėse Valstybėse įvyks 
protesto mitingai prieš hitlerizmo žiaurumus. Žmonijos 
sųžinė turi būti pažadinta, kad visi siotų ginti pasaulio 
civilizacijų, kol dar nėra vėlu. V •

Tegu kruvinoji nacių diktatūra ir jos sąjungininkai 
žino, kad anksčiau ar-vėliau ateis laikas, kuomet jie tU; 
rėš už savo piktadarybes atsakyti! , \

žygiu sutriuškinti ir “nykštų- 
ką”, kuris: ęlnso prįejinfjs,‘"jie- 
nugalimai’’ Raudonajai Arpiijąi 
per visą žįępĮą f^3Sį-4t) pietų. 0 
tas “nykštukas” netikėtai paši- 
rodė I^vojįn^as primas. •

Kitąsyk Lępįnąs, kalbėdamas 
apie Rusijos 190Š metų revo- 
Iiiiciją,’pasigyrė, kad 'bolševikai 
be pasigailėjimo “plovė” (riė- 
zali) caro valdžios gynėjus, bet 
jisai apgailestavo, kad' jie jų 
hėpribaigė: “My ich riezali, (Ja 
žal,1 čf o nedor iezali” (Mes j uos 
pioveme, Bet gaila, kao nėpa- 
baigėniė’ piaufijr šitą Lenino 
nusistatymą bolševikai’,' matyt, 
dabar norėjo' pritaikyti Šudmi-^ • H * U J’**

Tačiau rezultatas yra toks, 
kad suomiai dabar padeda Hit
leriui ‘‘ddriezaf’” (pabaigti' pinu
ti) bolševikus f O jeigu Hitleriui 
tatai pasiseks, tai jisai paskui/ 
apsisukęs, eis piaiiti pačius suo
mius. Tikrai traginga padėtis. 
' Sekretorius ’ Hull Suomijos 
nesmarkia, bet jisai įspėja*ją, 
kad’, ’toliaiis tęsdami* kaTą prieš 
rusus,'ji’ pasidarys “aktingas 
Vokietijos partnerys” bendra* 
įnė‘kare tačpe Vokietijos ir de
mokratijų. Jisai išreiškė viltį, 
kad Suomijos žmonės neužmir
šo savo demokratinių tradicijų 
id dar galutinai nesurišo sau 

frankų prižadais bendradarbiau
ti su hitlerizmu, kas reikštų 
pragaištį Suomijos laisvei.

BALSAVIMAI NEW

u

SEKRETORIUS HULL 
DAR NENUSTOJO 

VILTIES

Suomijos valdžia davė nei
giamų atsakymą į Jungtinių 
Valstybių reikalavimų, kad Suo
mija paliautų kariavusi prieš 
Rusiją ir įsakytų savo armi
joms pasitraukti už senosios, 
193b m., suomių-rusų sienos. 
Pasikalbėjime su laikraščių ko
respondentais valstybės sekre
torius Hull nurodė, jogęį Ame
rikos ginčas su suomiais eina 
dėl to,* kad jie, kovodami prieš

SPAUDOS BIULETENIS ’ *
Nr. 6 — Redaguojamas Liet. Gen. Konsulato, J^ew York, N. y
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I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA 
Osjlando provinciją.

Bostono laikraštis “The
Cbristian Science Monitor” spa
lių 2^ dienos' numeryje įdėjo 
Ėdniund Števens’iigą straipsnį 

iu apie Baltijos vals
tybes,* ^u^iamė' nurodoma, kad
su zem

Šios savaites pradžįoję buvo 
pSB H® ® 
Yorkp zmoųęs pagavę miesto 
tarybos nnkimūdsę,' lapkričio 
4 d. Kadangi New Yorke .yra 

geimai femphRuo-

teg m
Yra išrinkta viso 26 atstovai, 

tuo tarpu kai pirmiau buvo 21. 
Ęiriną KąrĮąų Ęęw Yorko mies
to tarybą praėjo viefias negras 
ir vienas" k oi n u 11 i s tas, Nėgių 
buvo pastačiusi savo kandidatu 
Am. Darbo Partija,\ garsiame 
Harjem distrikt’e. ’ Komunistas 
Peter V. Cącchįone (italas)' eįo 
savo partijos sąrašu.

Demokratų partija išrinko 
daugiausia atstovų: 17. Bet jie 
nebeturės dviejų ’trečdalių cjąu- 
gumos. Republikonų praėjo'tik
tai du. Am. Darbo partiją pra
vedė 4 atstovus ir vienas qąr- 
bietis praėjo, kaipo neprijęlau- 
sonias kandidatas.'Be td,rišrink- 
tas vienas jungtinio sąrašo., 
kandidatas.

, Tokįu ^udu darbiečiai 
ifeiM l$Tužte,a anlr^ J^igu ' kppįunistai nebūtų ardę 
(iąfbipįntų judėjimo, tai 4ųi. 
dąrpo pąrtiją šiandien BųJjj Ją- 
bai sUpri jėga didžiausiame A- 
mėrikds didmiestyje.

Beje, mjeras La Guardia 
Ą. Darbo partijos nai-y's.

£71Č11 YCllJLiVlUlVJJQ JUlVlU VcJj JL-rfCXLVAJ<J, 

'Estiją ir Baltarusiją sudarančią, 
visiškai naują vdkifečių provin
ciją, Ostland, kurios cferitralinė 
adtfiinistracija esanti Rygoje. 
Šita ,provincija net ir savo Va
liutą/ Ostmark, turinti, kurios 
jau ąet 500,000,OOO išleista iš 
Vokiečių^ spaustuvių. Vokiečių 
kareiviai ešą aprūpinti stambo
komis sumomis šitų popieriukų, 
kuriuos vietiniai gyventojai, u- 
kiiiinkai, krautuvininkai' yra 
priversti priimti kaipo teisėtą 
mokėjimo priemonę, nors jų 
vertės baze tėra tik nacių bru- 
tališkumas. šita valiutos apga
vystę tesanti vienas dalykėlis 
sunkiuose mokesčiuose, kuriuos 
Raitijos žmonės turi mokėti už 
abejotiną privilegiją gyventi 
ąįit invazijos tako.

Toliau autorius sumini, kac 
,< -.U VAU ’

visas ekonominis gyvenimas su 
didžiausių pedantiškumu paim
tas į vokiečių rankas, o uki-

ąis. 
ims

ninl<ai paversti t
Tie, kuTĮe ybkieou įecirt ■’iįtrv »li/Udivizijoms vejant Raudonąja 
Armiją is Baltijos valstybių ti-

J „ > * •• 
lapkričio 
orke yra

H!.’

yra

RYTŲ EUROPOS 
ATEITIS

» iM.-u nzr am ®__ . AT

sovietų Rusiją, padeda naciams. 
Daugelis Amerikos žmoiiių, sa
ko jisai, visai neįsįvauzdųųja, 
kaip “be galo "svarbi ir dfek£in- 
ga’’ yrą te pagąįteĮ
kia Adolfo Hitlerio žygiui Sųg- 
mijos ginjcluotos jįegps., \

To, inatyt, ‘nesuprato ir v so
vietų Rusijos valdžia, kitaipyi* 
nebūtų pradėjusi pirmutinę ątįą- 
kuoji Suomijos miestus bombą* 
mis iŠ oro, kai tik Hillėrisną- 
skelbė sovietams kar^. Stalmo 
genęrojaf, tyij'bųt lųanp, 
dabar, yra gera proga, kariau-

1 Rusų laikraštyje “Novaja Za- 
ria’J (Naujoji Aušra), kuris ei
na San Francįsco (Cal.j yra 
įdėtas ilgas straipsnis' apie 
‘Jungtinei Rytų Europos Vais- 

, lybes’*. Jo. autorius, A. Ga—rih, 
svarsto klausimų, kaip sutvar
kyti po karo Rytų Europą, kad 
O visųjaute, kuriąs jęnąi gy- 
fertą, butų paiką ir sutikimas.

įkęJtą planą apie fęderaci-

tai nusivylė. Naujai susitverusi 
Lietuvos yyriąųšybė buvo igno
ruota, o Hitleris net f tos^vy- 
rinusybes telegramą neajsąkps.

Straipsnis užbaigiamas: ‘‘Pa-

Viams, latviams ir estams ma- b' es.Uins.s. j J tomai bus duotas tas pats sta
tutas, kaip ir kitų nukariautu 
krasti| -žmonėms,' būtent, eko- 
nbmiįiįų vergų vokiečių ‘p°nų 
rasės? Čia, kaip ir pas kitus, ši
ta politika sužadino gilų anta
gonizmą. žmonės, kurie vos tik 
prieš kelią menesius buvo pasi
ruošę sveikinti nacius “kaip iš
vaduoto jųą, dabar supranta ta
pę biąų|iąų4i0s tirąmjos įran- 
km. Jeigu Hitleris piiĮų pavar
tojęs kį’lusjmetoduš,1 jis būtų 

pilną Paramą.
Šiam|ieif,jiš yra praradęs tą 

Mi’ 5 k6lis 
naujus tuksiančius prie tų, ku- 
ne jam priešinasi.” prie' im

Kaip Sovietų Rusiją siekė su
naikinti Baltijos valstybėse, 
pąskutinę tikėjimo zymę»

To|<ią antrašte Heargto dien
raštis New: Yorke — “Journa 
American’-’ sekmadienio nume
ryje, lapkričio 2” dieną, įdėjo 
straipsnį, kuriam medžiaga im
ta iš* uLūtvian‘Information Bul- 
fefe”- & iš"
ėjusioš knygos “The Trufn A- 
bout Ėstonią, Latyia and Lith- iv-, .’*<•. • .narna , is suomių ir švedų šal
tinių. Tame straipsnyje pažy
mėti, kac/ kiek" tai liečia Liėjąi- 
Y^, JJęąrsto laikraščiai baisius 
persekiojimo, deportacijos Ir 
ipasųhų zųdynįų aprašymus jau 
yra davę anksčiau, o tuo tarpu

u-

kų k!- 
jos sudarymą iš visų valstybių, 
gulinčių tarp Rusijos ir Vokie-os ir Vokiė-

Reikia tikėtis, J3et to dar nepa
kanka. Kokia bus Rusijos orį- 
jentącija? ?

Jos politikos ir ekonomijos 
centrai tolyn keliasi vis labiau 
į rytus. Dabar, kuomet Hitleris

kanka. Kokia bus Rusijos ori-

mm
fe te « 

soms tautoms, kurių teritorijos 
guli į rytus niio' Vokieti j os,1 'dė
tis *SU’ “dęmokrątinė ' Rusija”’: 
Pabaltijo ‘ krašjai, Lenkija, ‘ Če
koslovakija, Jugoslavija ir Ru-

•’ti ‘ Jungtines Rytų Europos 
alstybes”, panašias į USA. ; j 
Autorius mano, kad Rusija

-t— 

Urąjp kalnų, rusai ęvąkuoja šą- 
vo pramones išgavo didmiesčių 
Eųfopoję ir kelia jas į Aziją? 
Ilgokam laikui flusija gali btftį 
visai'atkirsta nuo Europos.

Ęųsįjos ryšiai su tautomis, 
gyvenančiomis už vakarinės jbs 
j^noš (l^flT’in.)', gali visai nii- 
1 trukti, šitos laiitdš1 bus linldi- 
pįps graįčįaj? “ątsisųkį?5 'į įtiro- 
pos Vakarus — po to, žinomą, 
.te- į® -iąšssn ss-Ąjsss?-

paminėjo, kad Qenerajinis kon
sulas New Yorke turįs nepilną 
nužudytų ir išdeportuotų sąra
šą, kuriamę iš 24 areštuotų ku
nigų 21 buvęs nužudytas. Visas 
straipsni^’ pašvęstas pavaizdavi
mui, kaip bolševikai haikiha re
ligiją okupuotose šalyse. Tame 
stįaipshyjė'ląrp kitko rašoma:

‘fStiomiai, kaip jau žinoma, 
išdrįso pašipriešfiiti agresoriui.

“Kitos trys' mąžos šalys, be
viltiškai silpnos atsilaikyti prieš 
milijonus meclianižūotos lia- 
riuomenes Raudonosios Armi
jos’’^ leido Sovietų 111181431 į 
steigti “apsaugos” įgulas save 
teritorijoje, su rusų pažadu, 
kad jų laisvės,* jų institucijos ir 
jų kiiltpra nebus trukdoma.

‘“Labai trumpu laiku po to, 
Estija, Latvija' ir Lietuvą buvo 
apgaVingai rusų užpultos ir ne
gailestinga, zniogžudiška pri
verstinos bplšeyizacijos progra
ma buvo įsteigta šitoms' Įaįsvę 
mylinčioms ir aukštos kultūros 
tautoms.

Odesa yrą bųyųs lietuvių 
valdžioj.

“New York Times” š. m. spa
lių mėn. T 7 d. rašydamas aįire 
Odesą, ryšium su to miešto 
puolimu, paminėjo miesto isto
riją. Joje? tarp kita, pasakyta, 
kad Odesa kurį laiką buvo lie
tuvių valdomas mieštas.

Šia proga pastebėtina, kad 
Algirdas Odesą paėmė fš toto
rių 131)6 metais Ir jie tą mies
tą atkariavo tik 16-tam šimtine- 
tyje. ..... I‘ .....................-

Bolšeyijtąi paruošė n&“ * 
ciams Lietuvoje.

“The Tablet” lapkričio mėn. 
1 dienos1 numeryje tilpo ilgas 
straipsnis apie Lietuvą užvąr- 
dintas: “Lithuania Prepared for 
Nazi Rule by Soviets.”’Jame iš- 
tisai patiekiamas tekstas Lietu
vių Katalikų Federacijos pąre'iŠ- 
kiiiid, pasiųsto Valstybės Sek
retoriui' p. Cordell Hull.'

Ko verti Stalino paktai su 
britais^

. Eugęne Lyons, š. m. lapkri
čio nienesid ’ “The American 
Mercury” straipsnyje užvardin
tam : “The State of the Union” 
tarp kita rašo: “Jo (Stalino) 
paktai su brita'is verti nei dau
giau nei mažiau kaip ilga eilė 
sovietų draugiškumo'ir iiepuo- 
lįmo paktų su Lenkijai Slidini- 
• 4 4 r ' • y -r I L * I* • t •*

ja ir Pabaltės valstybėmis.
(Bus daugiau)

4. t w ■. % «* • • •

Bandė Apiplėšti 
Pašto Skyrių 
M. j. Kirų Raštinėje
bepasisekė; Kirienė, Pasirodo, 

į Labai Drąsi
1 BRJDGĘPORT. — Vakar apię 
5:1^ vakare nežinomas apyjau
nis pkitadaris 6ąndė apiplėšfi 
U.S. Pašto skyrių fe. J.’ Kirlį 
ofise, adresu 3251 šouįh Hai- 
stęd Street.

B-ą O. Kirienė, M. J. Kiro 
žmoną, bųyo vienui vieną ofi
se, kai jis atė j oi‘ priėjęs prie 
pašto langelio, jisai atstatę re
volverį ir pareikalavo' dienos 
įplaukas/ kurias p? Kirienė tuo 
laikų skaiję. Rengėsi* ofisą iš
daryti. '

Ji nusigando, bet susigriebu
si pasakė piktadariui? “pats ąį- 
eik pinigus pasiimt;!” Tuo tar
pu ofisan įėjo (Jyi męrgįnbs, ir 
pasinaudodama momenjtfų, kada 
biktadario 'alyda liuyę' nukreip
ta į' jas,’ p- Kiriėnę kri^i? aut 
grindų, ir iš tęn skambučiu pa
šaukė antram autcšle buvusią 

' pnienę ir jai susuko, 
oiiat”

J® 
laiko ųegąišųo-

Pirmoji Operos
Sezono Savaitė 
ba|iąi Pasekminga

»įT. , . II —

Sekančią Savąifę “OįeĮlo”, 
’’ ‘/Aida” ir “Carmen”. ‘ A;"i’ i ib

zono §ąyąiįe parodė, kad Šis 
miestas nėra užmiršęs opc— :“ 

ę|iįcągĮėčĮąi moką ją 
inti. pin
kaukių gfiaW;
paigiant šio vakaro ITteg 
įo Dukra _ ,
vioji Givic auditorija

eros ir

.pl™u“lu -TA-T ---
' .nu

ons, erd- 
neturėjo,

_____________
i, nei viėnos tuščios viemu. ųUe.i s įo vakaro pastatymui 
h> vakaro.pnhEa/viųt;» ivo išgraibstyti' dar

v su Li

i . j.iii i-u . tz . .-ji rprieš sezono oficialų atsidary- 
hią.

Ateinančiai sayhįtęį |į|<įetai į 
hev?’fe visus pas 
gaunami, prąnėša 
hinkai. i -*

Pirmadienį — “Otelio”.
■» .ji i- ... «i — n .

Pirmadienį Laiyręnce Tįbbett 
ir Giovaiini Martinėlii dalyvaus 
Verdi’o “Otelio”. Tai viena’ iš 

■<( ^•*4*4*' • • • k »• * • ‘

to i(alų kompozitoriaus geriau
sių operų. Ją jau 74 iiietų su
laukęs kompozitorius parašė 
pasiremdamąš JSliakespeare iię- 
inirtinga tragediją, pesdemohos 
rolę pildys ęjįįčagietė Vivian 
t)ella Čhieša.

sios operos bus trans
liuojama per WGN stotį prade- 
ąanl'fb tei: val«>r<-: " ’ ;

Patraukli Carmen.
trečiadienį scenoje ir vė|

itynlus dar •r it a . v.i operos virsi- ’f r- »* •• t

cesęs’ Aidos rolėje ‘ pasirodys 
Mobley Lushaiiyą. Kariu Bran- 
zejf dainuos Amnerįs, ’Ruirt 
Baum — Radamesą, ir John 
Charles Thomas — Anionasro, 

^Ętiojopijos karaliaus rpįę.
Penktadienio vakare sensa- 

cingoji Coe Glądę parodys clų- 
ča^eČįąnis savo dar sensacni- 
gešnę ^Čarmen’.’. Solistė šią ro
ję yra dšįihavūs maždaug 500 
kartų ir kritikai pripažįsta nėra 
mat£ ir akiai ir širdžiai pa- 
jrauklesnės Carmen. Cąrlo Mo- 
relli pildys Esamillo, Sydney 
Rayner — Don Jose, ir Doro- 
tliy Įvirsten —’ Micaela.' >. v •* ’j:* u.V) ii .i ’.l.

“Lohengrin”.
Pirmoji Wagnęrio opera šį 

sezoną pus staionia šeštadienį." ų. i T sjjdpųi .i .. 5:dienos metu. Tai žavingoji Lo- 
nengrm”. Sąstatas susidės is

Lietuvė Telefonistė 
Išgelbėjo Kūdikį 
Nuq Mirties

J. Adams-Adomaitytė. .-Ju.lKS AZ<JfWfU«*Ur.
DpWI>’ĘR§ GltQ,V£,4|L - 

u*!-1 
Shelton, '432 Indianąpojįs ąve- 
nue, už savo kūdikio gyvybę 
iie* tiek dėkinga skubiai atvy
kusiam gydytojui, kiek telefo
nistei Josephine Adams-Ado- msič . 40. I«Lin.r T.manytei, <uri jį prisiuntė. Ji 

^Ple Ave- Yr’a 
’ ikte p- A- Ac omiaftienės.IKF< p. <t. .Uluni.Ul,. s. 

Susekė Numerį.
Smigiai konvulsijos suėmė 

ku4iki- panikos apimta motina 
Mrš. Shelton griebė už telefo
no, ir sušuko “gelbėkit, pri- 
šiųskit daktarą!” bet užkabino 
raHeii, nepasakiusi nei savo* vai - jrn ii, j i > t ■do nei adreso.

‘(. I 'l<' 1 . t

Telefonistė Adomaitytė betgi 
susekė telefono numerį ir pas 
Shelįon’ienę netrukus jau buvo 
gydytojas. Jisai atvyko k?ip tik 
laiku kūdikį išgelbėti nuo mir
ties. Jo žandai buvo besusira- l ■- /I-ll ' . ■ T„ . -o.
kiną.

Išgejbėjo Ir Moteriškę.
Kiek laiko algai p-lė Adomai

tytė išgelbėjo nuo mirties mo
teriskę, Mrs. L. O. Larson, kuri 
vos nėn ii troško anglies dujomis U'' jk .ui“ :t / is sugedusio pečiaus namie.

Taip, pas mus Downers Grove 
mažai lietuvių, bet jie gerai pa
sirodo kitataučiams savo gabu
mais ir sumanumu.

Naujamiestietis

lor, Stephan Bananui, Sonia 
Cbarnova ir Douglas Beattie.

šeštadienio vakare tradįcinč 
dvejuke — “Cavalena Rusįica- 
na ir “I Pšghacci”. Pirmojoj 
dainuos Dusolma Giannim, 
Sydney Rayneį ir Carlo' Worcl: .. ley Wyn*T >r. uarln liovę i-

Wl: 
nelli, Leolą Turner ir Richard 
Bonelli.

(lap-

Republikonai 
Pagerbs Olį

Ateinantį ketvirtadienį 
kričio 20) Steyens viešbųty.j
įvyks banketas rengiamas adv. 
A. A. Oliųi. Gųb. Green, kurį 
j51is rėmė, neseniai paskyrė jį 
tardytoju valstijos finansų de
partamento “sales taksų” sky
riuje, Chicago je.

Banketą rbngia Republikonų 
partijos Lietuvių skyrius took 
apskrityje.

Grand Džiure 
Šauks Kelly 
Ir Allmaną 

AT ?

Tyrinėją pinigų Į^ošimą.
Cook apskričio grand (Įžiurę, 

’kuri dabar tyrinėja gėngjįįčrių 
da^buofę apskrityje irr katiini- 
nius, ka<l “jie kontroliuoja sldt 
mašinas ir’ lošimą pinigais”, 
šauks majorą kelty liudyti.

Taipgi žada šaukti policijos 
komisionierių Allmaną.

Laukė Merginos, 
Prarado^ųĮgmobilĮ

IĮpį>ELANl}. — Prie llltli 
?lace ir LahgĮėy avęnųe, Frank 
TutanjĮa, feast iOSi’d Street, 
aiike sąvo merginos — auto- 

mo lįlyje. Bef pdsiskubįno atei
tį c u vyrai,’ ĮStilandą išmetė iš 
mašinos; ir patys ja nuvažiavo. 
Aulo’mdbihs* buvd" anie 151,200 
verjes.

NėFft iimu Lit- 
vinovo orlaivi

C.

TEHERANAS, Iranas, lapk. 
14 d. — Iki šiam metui dar ne
gauta jokių žinių apie orlaivį, 
kuriame privalėjo atskristi vice- 
komisaras Litvįnovas ir amba
sadorius Steinhardt.

Sovietų pasiuntinybe pareiš
kė, kad karoi melu orlaiviai ne- . . I .
skelbia savo skridimo laiko, nes 
priešas gali pasinaudoti.

Amerikos atstovybė Tehera
ne gavo dvi telegramas iš Stein
hardt, kuriose skelbė, kad at
vyks 9, o vėliau 11 šio mėn. 
dieną.

u

' MASTER WIND0W SHADE CO.
■ > Z-.« t r 2xr-‘ r- * r •S. >. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.'.MES NCMTERTJOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BĮANDS 

1803 WESTr47tH’STREET’7‘ 7 ltIARTI WOOD ST.)
* ~CASH AND CARRY.

___________ _____ :________________________________________________________________________ —*

£I 50%

— Vyrahiš, Moterims, Mergaitėms. Bernukams J u ei 0.. e ir u 
liaflčiMtad'vyramš ir moterims. 1 1

j;

ir

Storesnį ir lengvesni

Neriam vijnones ------------ „ . , .
BRIDGEPORT KNITTINGMILLB’' * •' ► VtT / 
Pranas Selemanavičia; Savininkas

504 West 33tdsfctrėeVu ° Vi</tory 3486
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais
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VMS 
REIKIA 
NAUJO 
RADJO?

Pas Budrikę jus galite pamatyti ir išmė
ginti visus vėliausius 1942 metų modelio 
Į’adio iš žymiausių standartinių gamintojų. 
Pasirinkitę sau tpĮų, kyiris jums geriausiai 
atitinka ju§ų reikalavimui. Duodama di
delė pouląį^a už jųsų seną rudip ir leng- 
Yjausioęj išmokėjimo sąlygos.

7000 mylių aųtūmobiliu
XXV 

PASLĖPTI EŽERAI. — LED 
TARIfriKOS GLETčĖRIAI
— EŽERAI. — NĖRA MAXyy^{

tas skilimas yra

i.

■ ■

y,'* >>5
*

■fe, •/'= '

'Slinkdamas kalno 
gletčėris susiduria su 
mis kliuvinemiš, nes

Showing ai
JOS. F. BUtiRIKSTORE
3241 South Halsted Street

hę All-Star Sot wlth not onę but

Model29K-2

$104.50
NoDovvn Payment 

EasyTermi-

PLŪS
Push-Biittoi1 Electric Tuning... Built-in Rotatable 
Magic Loop Antennd.. .* Ovėrseas pidl‘.. f 
band tuning on i

-X—banda... American and improvėd Forėign 
reception .!. many other grė£t fėaįureš.

ICAVKTOt

......... „J1.l.. Spread ' •OSgF 
31, 25 and 19 meter shortvaVc

Amprinan nnrl irnnrnvp/l Pnrp.ian

! VISIT US TODAY FOR FREE DEMONSTRATIONI
jj. n > v vii A Avi ŲJIlUil ’l b : ’ x<uiiKAQ.YMriHm

Pas Budriką yra didžiausias pasirinki
mas rakandų, ‘* padpr ir dining rpom setų, 
stalų, pečių/ refrigeratdrių, ‘ skalbiamų iha" 
sinų, valytuvų, karpepų’ ir kitų f ęikųienų' 
Atlankykite dv| ęficįėles, gražias krautuves 

JOS. F.
BUDRIK

Pasitaiko, kad tirpstantis 
vanduo susimeta po ledynu ir 
sudaro savo rųšies paslėptą eže
rą. Toks ežeras yra labai pavo
jingas, nes nuolat jo kylantis 
vanduo gali prasimušti pro glet- 
čerį ir užlieti apylinkei.

Gletčėris ir kitokiais atžvil
giais gali būti pavojingas: jo 
didelė dalis gali atskilti ir nu
dardėti į pakalnę. Aiškus dail<- 
;a*s, kad šimtai tūkstančių tonų 
edo viską sunaikina, k&s tik 

oasipainioja ant kelio.
Maža to, toks atskilęs gletčė

ris yra pavojingas dar ir tuo, 
<ad jis kartais nusirita į upę ir 
ižtvenkia ją. Tąsyk vanduo Li
lėje staiga pakyla, o paskui, 
irasimušęs pro ledyno tvanką, 
įžlieja kaimus, miestelius ir 
niestus. Tokie potvyniai kar
iais padaro nuostolių už milijo- 
miš dolerių. ‘ ' ...... i-'

‘ Gletčėris, kaip jau minėjau, 
yra sniegas,' Imriš'nuo didelio 
slėgimo ledu išvirsta’.' Jo apati
nė dalis nuolat tirpsta. Jeigu 
..CviR.’/e t b-..-.., viršuje nesusidaryti] neve, sme
go kalnas, kuris slenka žemyn, 
tai ilgainiui gletčėris tūrėtų 
pranykti. Bet kadangi nėvė žie
mą vasarą formuojasi, tai gl'et- 
čėris niekuomet ries’unyksta, lies 
visada‘yra pakankamai tos me
džiagos; iš kurios jis yra suda-

a(šlaite, 
visokio- 
atšlaites 

paprastai hera lygios. Pasitai
ko,' kad gletčėris įskyla. Iš pra- 

nedidėlis,

i

m

JA

imas, 
► I1T1 o < .

®lfe ffiuaker
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O PADĖKOS TEIKIMO 
ONUM4 SU

Jei Insurance reik, pas
Dr. F. Vileišį EIK

• dr. p: Vileišis
Atstovas - -

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

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

ceriai
’avyz-

u-j v-eteens yraCt-<7;jr \r'i myliu nlo-

Remkite Lietuvišką 
- '* Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLES ALE

4707 S o. Halsted St.
TeiJ Bbulevatd' 0014išvirsta r

1 Dicuiaus
, IZAUI.U.randasr 1

> i mįJl

me-
.. iv-jie iš

duobęs, ku-

• šia pro^a pu^ųdomu pąžyme- 
Įi, kad nelabai daug tųksfaricių 
metų (gal apie ‘25,000) Ameri
kos kontinentas išgyveno ledų 
gadynę. Nemaža paviršiaus c|a- 
iis buvo ledo’ dengta. ‘Gie’tčeriai 
tuvo tiesiog pasakiško didumo, 

lokslininkų manymu, tie glet- 
čėriai “pagimdė* (laug^bį' 
rikos ežerų. Šlinkdaim 
rausė) didžiausias
rioš vėliau virto ežerais/

’Musų žemele yra bent keliąs 
ledų gadynes”išgyvenusi (ma
žiausiai penkias per paskutinius 
^50,000 pietų) . ’ Nedaug ‘ te
trūksta, k’a'd ir vėl ladai pradė
tų žemes’ paviršių kaustyti. 
Mokslininkai apskaičiuoja, jog 
ledų gadynė prasidėtų,' jei, vi
dutiniškai imant, musų ieihpe- 
ratura nukristų apie vienuolika 
laipsnių. Vadinasi, jei kiekvie- 
ną dieną butų mažddug'' apie 
viėnuolika laipsnių šalčiau, ne
gu dabar!

Kai kurie įrodinėja, kad at
eityje galinta’*tikėlis ledų gady
nės. Tačiau dėlei to mums ne- 
ra pagrindo labai jau susirū
pinti: nuo pranašaujamos -ledų 
gadynės mus sj<iria'tūkstančiai 
metų... j

#

■ į-:

‘ ..:i! S ■
i
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Į3et kurioj Jįnksmoi sueigoje išgir
site 1 daug “padėkos-leikimo”," kai 
vaišinsite su 6Lb '(jOAKĖfc. Ka- 
(laiiįįY ‘‘OLĖ) QUAKER' yra dištiliuo- 
ta iš" premijuotų grudų, DERLIAUS 
VIRŠŪNIŲ T *’ ' ~ ':7 ' '

liudija
garsus NiĮpilkldvtsomas Javų’Ėks-' 
pertas 25 m., Cihcagos Board of 

^ra^e narys

$W

KODĖL KENTĖTI DEL'
i r. 4 i ą n i -j k t t « i 1 * i

i&4 YEAfcBdŪH THMLB<HJAKEii«^ŪWII[NCEBU8R.lMl
» ’• 1 OLV - »'w> Hfi 

TT’TI-iręr imszczynskio 
ir,. , r A L» i gėiifibMos
vaistmesė, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nbŲ'hiežėjirrid, perdi- 
delio prakaitavimo; prasto kvapsnio ir'užRt’ėtirno odos,; Iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYD skystis Įtrigvomk;Kžaizdoms, nuo’ perštėjimo, 

■■ nudegimo, susižeidimų’jr visokių odos ligų.
BOROCYL" Č0., 12Q0 N. 'Ashland A v. ,2M

tTftJUSkT BOURBON w fiS'PMOF • THIS ^(SKEY'is
___________________ .< 3..-.________________ > ■

'JUUJm

bRlDGEPOR? ROOFING AND 
- SHEET METAt ’ CO. r’ ’ 

3216 S. IHalšted St. VlCtofy 4965
Stogus, rynšis, stoglangius ir 

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

apdraustas.
- - ....

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

FALLIED^ 
r f

Lumber Co.
LUMBER, MILLW9RK 

Stogam Medžiaga. Mes' Flnan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. L4*WNDALE 2630 ’

VICTOR BAGDONAS 
tOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų ; darbas 
garantbotas. • 
anglis į*'visas

hjl 71 -TJ1 UIT .n u t atrti.uiŲ. t—m.

3212 So. Halsted St.
Saukit 'tfel. VlCTORY 0066

Taipgi pristatėm 
miesto dalis.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies ’ su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
gararitdotas. • r '■ ** 
. 420 W. 63rd St.
Tel. ‘ĘNG.‘5883-5840

a.A a.," ■■a, « r . K___________

SELSMANAS
'? X r“ -t \ H

Insuliuokite savo namus patogumui žie
mos rhfetų. Apsaugokite nuo Šiurpių žie
mos vėjų ir sutaupykite ant kuro bilos. 
Nebrangu ir lengva įtaisyti.' Reikalaukite 
fnu^ų dpškaičiaVfrnd jūsų namui.' '

ė

ŽIEMINIAI LANGAI
.. Ju.// ■ r.-, dh n r, ;

IR DURYS
Geros kokybės durys ir langai su geru, 

skaisčiai stiklu. Pagerina namo išvaizdą 
ir suteikia namui patogumo.

1 Mes fibansitOjame jūsų namų permo- 
deliavim^ iY st'atymą1. Lengvi išmokėjimai.' ‘ *ją . .v iiDAt n

APSKAIČIAVUSI pYKA} — LIETUVI

CARR-MODDY LUMBER CO.
STAN^ĘY LITVVINAS—Gcneralis Vedėjas

3039. So. Halsted St. YJCtpry 1272

PARUOŠKITE SAVO
MMA ŽIEMAI '

K '» 3

fi

Banff-Jasper kelias, kuris eina iš Lake Louise į Jasper 
nacionalį parką. Važiuojant tuo kejiū galima matyti 

nepaprastai gražių vaizdų. ' ‘ >

tareųą 
RYTINE RADIO 
■■■ ‘valanda

—IŠ STOTIES—

WG.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

' iki; 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 
--------- vaie ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

•’ - vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.Banff-Jąspęr keliu važiuoda
mi, užtikome visą eilę ežerų: 
Hečtor, Bow, Peylo ir Water- 
fowl. Visi tie ežerai pasižymi 
savo melsvai žaliu vandeniu, vi
si jie randasi tarp kalnų ir vi
si jie yra tirpstančių glelčerių 
padarinys. Savo gražuimi tie 
ežerai beveik gali prilygti Lou- 
išė ežerui. Jei jiemš ko trūksta, 
— tai trūksta “kultūros’’: prie 
jtj nėra neiį ištaigingų viešbu
čių, nei namų alpinistams, nei 
gražiai ir rūpestingai prižiūri
mų aikščių, Utirios sayo įvairio
mis gėlėmis (rauktų turisto aki. 
Nėra, ten nė maudyklų su stik
linėmis sienomis.

Mafyti, nesuspėta visa tai pa
daryti. Tačiau ' visai galimas 
dalykas, kad netolimoje ateity
je ir tie ežerai “sukiiltųres’’ ir 
pęades masių Ji turistus savo im
ponuojančiais viešbučiais.v»'S/> '» .• *7. *

Kanadai vis dėlto tenkaj ir 
kreditas atiduoti: įdomesnes 
vietas ji stengiasi apsaugoji nuo 
visiško' sūkomėrčfhimo?' Nei 
prie Lake Loųisė, nei kifųr jus 
nematysite budelių su “hat-do- 
gais”, “papsu”, “aiskrimu” ir 
kitokiais dalykai. Nėra ten to
kių Maxwėll širyytų, kokių daž
nai galima užtikti Amerikos tu
ristų lankomose viejo^ę/

- r (pfųš (jaugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garšjnasj* “NApJĮ^pSE

TrinerioKartus
Vyffls. Mekos 
Pienai Vh ,4, ■-■■■r  i-Tfr-iTU

Belaukite
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies Įamus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti,’ rėikalaukitė''agento, arba brokerio, kad jis’1 pa
rūpintų jums ‘polisą per'musų kdfripaniją. Nelaimei ištikus, ’• netu
rėsite' jokių' nemalonumų. ''r •

f‘Kleš' ešdkne pirMakla4la‘i nariai ęjricago Board of Undervvriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adaips $t. kapib. 154$-54

' ’ !1‘ 4 telefonas CENTRAL 5208
GENERAL7AI AGENTAI Šių Kompanijų:

'J.ęB- COMPANY 
OMPANY'' -

ĘĮbert Hųbbard yra autorius 
sąmojingo posakio: “Padėkos 
Diena Jungtinėse Valstybėse 
yra nacionaline šventė, kurioj 
visi žmonės, išlikę pereitais 
metais nuo gaisro, tornado ar
ba potvynio/persi valgo.’’ Turė
kite Trinerio Kartaus Vyno su 
Vitaminu B-l namie ir išvehkT- 
įe vaišių pasėkų! Trinerio Kar
lus Vynas yra patikimas pil
vui receptas, nuo' pilvo' negeru • 
mų, persismagiiriavimo, gasų ir 
galvos skausmo, o jo nauja me
džiaga Vitaminas B-l yra ’la-A 
bai ąvarbus sukėlimui apetito 
ir virškinimui. Gausite jo vi
sose vaistinėse, bet 'pasakyki
te vaistininkui, kad norite tik 
naujo, pagerinto Trinerio Kar
taus Vyrio, būtent, su Vitaminu

IDOK Į)F PRITEMS(F

Adresas

Valstija

Pasiklausykite Budriko rądio programų: Sekmadienio vakare 
5:30—6:30 P. Nj. |j WCFL — 1000 kil. stoties. Ketvirtadienio 
vakare 7 vai. iš WHFC — 1450 kil. stoties

’ 1NDJMNIT2 COMPANY

__________ - ■ -LUMBERMEN’S INSURANCE ’COMPANY 
MASSACHUSETTS ’ FIRĘ r&7MARINE ‘'INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIR!E ■ AND-MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas nn i nrinv/V! •!?. — i ii u ik
• AGENTAI

Jonas jodinas, Ant. Labanauskas,
ĮI. Rajewski “Shorty”

INC.
340941 S. Halsted Street ir
3241 South lįalsted Street

Telefone YARDS 30^8 AigMflĮ
Nuo perkalbusio” aliejinio pe

čiaus užsidegė A. Shimkaus na
mas,' adriTOi) Š. Ruble Street, 
ftur “SociaJ Ąthletic Club’! turi 
savo kambarius. Nuostoliai ne-

MOTO*

KAINĄ 15 CENTŲ
Tik l£ą’ gavome naują mūdų 
knygą;' klirią galite gauti ph< 
įĄ8*. orderius!

NAUJIENOS,............... ..................
1739 So. Halsted S L.
CĮiicašo, Iii.

Vardas ......... ........ .......................Milda Buick Sales
.1 n -t ' W rx< 1

VIENINTĖLfi LIETUVIU BUICK’O AGENTŪRA
907 Wesf 35thi Street, Chicago, III.

yelefonas I^IFAYĘTTE 2022 ,♦*’ ąęz. JĘeJ. 2499



NAUJIENOS. Chicago, m. šeštadien., lapkričio 15,1941

Statys “Ginklų ”
Miestą”

•

DETROIT, Micb. — Sidney 
Hiilman, OPM direktorius, pra
nešė CIO Auto Workers unijai, 
kad prezidentas priėmė jos pa- 
siūlymą pastatyti “ginklų mies
tą” 10,000 mažų gyvenamų 
namų prie vieno, didelio Detroi
to pramonės centro, kur gami
nama daug ginklų. • •

Metus Kalėjimo Už 
Žmonos Kankinimą

VANDALIA, III. — 62 metų 
ūkininkas Neal Cahoon gavo 
metų kalėjimo bausmę. Jisai 
laikė savo 19 metų žmoną, 
Bose, prirakinęs prie lovos stul
po namie.

Allis Chalmers 
Išmoka Milioną 
Bonusais

WEST ALLIS, Wis. — Allis-
Chalmers Kompanija paskelbė, 
kad visiems savo darbininkams

f s

Mirė 27 Vaikų 
Tėvas

BEDFORD, Ind. — Staigiai 
mirė 70 metų sulaukęs Neal 
Garland, kuriam ketvirta žmo
na neseniai pagimdė 27-tą kū
dikį. Jis paliko 20 dukterų ir 7 
sūnūs.

Mirė Elektros ' 
Kėdėje

MICHIGAN CITY, Ind.—Vie- 
tos kalėjimo elektros kėdėje 
buvo nutrenktas 25 metų Mil- 
ton L. Havvkins, iš Ovvensboro. 
Ky. Gegužės 20-tą jisai nužudė 
taksi šoferį Edmund J. pavis, 
prie New Albany, Ind.

Išteisino Kaltinamą 
Dukters Užmušimu

Užvakar vakare, ties 8535 
Grand avenue, Ręver Grove, 
III., John Anderson įvažiavo au
tomobiliu į troką. Nelaimėje 
buvo užmušta jo 4 metų duk
tė Joanne.

Anderson buvo suimtas, bet

NEPAPRASTAS ĮVYKIS
V

Iš kairės į dešinę: ponai Sthsevičiai (632 Eighth St.) 
ir ponai Bitumskiai (711 Eighth St.)

Tėvai minėjo ąuksinį jubiliejų, 
o jų duktė su vyru — sidab
rinį

WAUKEGAN, III. — Lapkri
čio 1 d. čia įvyko, taip sakant, 
dubeltavos vedybos. Tiksliau

Rytoj Įvyks SLA 6-to 
Apskričio 
Konferencija

“Svarbus Reikalai” 
Kartais Yra Labai 
Malonus

Apie tai gerai žino Barbora 
Spitlis

Lapkričio 10 d. Jonas ir Bar
bora Spitliai, 4028 S. Maple- 
wood Avė., kurie užlaiko Ar- 
cher-California Siiper Service 
Station, 4050 Archer Avė., bu
vo pakviesti į Hollywood* sve
tainę “svarbiais reikalais”.

Kadangi “svarbus reikalai” 
kaip kada yra atliėkami prie 
uždarų durų, tad ir Jonas ir 
Barbora Spitliai buvo pakives- 
ti į privatinę patalpą.

' Surprizas
Bet čia pasirodė, kad tie 

“svarbus reikalai” buvo surpri
zas. Čia atsirado ir muzikan
tai ir dainininkai ir stalai ap
krauti valgiais ir gėrimais. Tai 
buvo, Mrs. Spitlis birthday par- 
ty.

Kas buvo inięia toriai šio sur- 
prizo, man neteko sužinoti, bet 
p. Barbora buvo pagerbta ir ji

Šįvakar Am. Liet.
Piliečių Kliubo
Banketas\ _______

Hollywood Salėje.
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubas, Brighton Parke, šįva
kar rengia iškilmingą | metinį 
banketą, Holly\vood Inn salėje, 
2417 W. 43rd street, 8 v. v.

Kviečiami visi įtariai ir Klu
bo draugai. Po skanios paukš
tienos vakarienės svečiai galės 
šokti ir'linksmintis iki gaidžių. 
Bilietai vakarienei — 78c., vien 
šokiams — 28c. Klubietė

Kalakutai Labai 
Brangus
'štai nemaloni žinia šeiminin

kėms ;
Kalakutai šįmet bus dauj 

brangesni, negu pernai Padėkos 
Dienai. Jie bus brangesni negu 
buvo per pereitus šešis metus.

Urmo rinkoje svaras kainuos 
apie 29 centus.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

.. .......................................................  . i.l.ni l <

Nauja Lietuviška
Užeiga Bridgeporte

Pp. Anton ir Vera Kasiuliai

KITIĮ LIETO

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

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

West Allise, Wis., La Porte, 
Ind., ir kitur, išmokės $1,000,- 
000 bonusais prieš Kalėdas.

vakar koroneris jį paleido. Jisai 
buvo kaltinamas “girtu” važia
vimu ir mergaitės užmušimu.

PUIKUS PARLOR 
SETAI

Musų padaryti. Pirkite dabar, kol 
jie nepabrango.

ARCHER AVĖ. FURN1TURE MFG.
JOE KAZIKAITIS, Sav.

4140 ARCHER AVĖ. LAFayette 3516

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jotu Jf. <2Jubeilu£
BENIAUS LA IB DIDMAUBIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ m NAKTĮ 1

Visi TeL YARDS 1741-1741 
1605-07 S o. Hermitage Avė** 
4417 South Fairfield Avenue 

Telefonai LAFAYETTE 4727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE -DyKai

į Klaaaykite musų radlu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
BMŠiaK 10:00 vai ryto iš VVHIP stoties (1520 K.)

POVILU tALTLMIERU■ •

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiiiiiiaiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltuanfca Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Wefitern Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonai YARDS 1419. '

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

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

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eut USth Street TeL Pullman 1270

sakant, dubel lavas vedybų su
kakties paminėjimas. Ponai 
Stanislovas Stasevičius ir žmo
na minėjo 50. metų'vedybinio 
gyvenimo “auksinį jubiliejų”, o 
jų duktė Veronika su savo Vy
ru Antanti Bitumskiu tuo pa
čiu laiku minėjo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį, atseit, 
“sidabrinį jubiliejų”. .

Tai tikrai retas atsitikimas.
Iškilmių metu ponai, Stasevi- 

čiai sėdėjo aukso spalva pa
puoštose kėdėse, o ponai Bi
tumskiai sėdėjo “sidabrinėse” 
kėdėse.

Dubel tavų jubiliejų proga 
buvo surengtas nepaprastai 
šaunus pokylis - Liuosybės sve
tainėje. • Į pokylį atsilankė ne 
tik vietiniai, bet ir svečia^' iš 
įCenosha ir Chicagos.

Buvo ir programa, kurią pra
dėjo p-lė Bitiimskailė, jubilia
tų Bitumskiu jauYioji dukrele. 
Ji sudainavo specialias tam ne
paprastam įvykiui pritaikytas 
da’ineles.

Toliau seko linkėjimai po
nams Stasevičiams ir Bitums- 
kiams.

• Svečiai linksminosi net-porą 
dienų: pradėjo šeštadienį, o iš
siskirstė sekmadienį.

Stanislovas Stasevičius yraz 
senas vietos gyventojas dar
bo žmogus. Užaugino jis vieną 
sūnų ir tris dukteris. Viena tų 
dukterų, Veronika, ir yra p-ia 
Bitumskienė.

Bitumskiai yra biznieriai, 
valgomų daiktų krautuves sa
vininkai. Jų biznis yra adresu 
711 — 8tli St.

P-ai Bitumskiai yra veiklus 
ir draugiški žmonės bei plačiai 
vietos lietuviams pažįstami. 
Štai kodėl ir susirinko labai 
daug žmonių į jiems rengiamą 
pokylį. /

Pokylio surengimu daugiau
sia rūpinosi Ona Bartkiene, Iza- 
bela Lauraitienė, Kaziunė Gir- 
nienė, Steponas Bartkus, Anta
nas Lukauskas) ir Juozas Ma- 
čiulis.s

Baigdamas noriu. ( palinkėti 
ponams Stasevičiams ir Bitum- 
skiams daug laimingų metų!

J. M.
' t ■»

Rytoj Joniškiečių 
Vakaras

Joniškiečių Kliubas rytoj ren
gia savo pirmą vakarą šį sezo
ną. Tai bus “Paukščių Balius”, 
kuris įvyks Hollywood » salėje, 
2417 West 43rd Street, kaip 5 
vai. po pietų. Bilietai -33c. Bus 
šokiai, dovanos ir “floor show”, 
kurį pildys p. Zabukienės gru
pė. .

Visi lietuviai yra širdingai 
prašomi atsilankyti xpas joniš
kiečius ir linksmai praleisti 
laiką. Parengimo Komitetas

' Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Dalyvaus centro valdybos na
riai: p-lė Mikužiutė, K. Gugis 
ir Dr. M* Vinikas

Gerbiami delegatąi-tės, ži
nokit, kad šį sekmadienį, lap
kričio 115 d., »2 vai. popiet p. 
Gramonto salėje, 4535 South 
Rockwell st., įvyksta SLA 6-to 
apskričio kuopų išrinktų dele
gatų suvažiavimas.

Centro valdybos nariai duos 
svarbių informacijų apie SLA 
organizaciją. Prie to, apskričio 
valdyŲa turi pagaminus rimtų 
sumanymų šio sezono veiklai, 
tad skaitlingai ątsilankę galė
sim visi bendrai juos apsvars
tyti musų didžiulės ir brangios 
organizacijos labui.’

K. J. Semaška, Apskr. Sekr.

Valo boilerius ir 
■furnasus

Kaip kiekvienas daiktas, taip 
boileriai ir furnasai yra reika
lingi kartas nuo karto valy
mo. • »

Controlled Heaiting Co., 6422 
So. Ashland Aye- (PROspect 
2722), užsiima šiuo- darbu. Jos 
darbininkai išima visus šuo- ♦
džius ir visas lupenas.

Valymo kaštai jums apsimo
kės daugelį kartų s u taupomis 
ant kuro. ;

ši kompanija parduoda taip
gi stokerius, aliejinius pečius, 
pilnas apšildymo sistemas, pe
čių, furnasų ir boilerių dalis, 
atlieka pataisymus, etc.

Taigi, norėdami pirkti apšil
dymui įrengimą arba apšildy
mui}, sistemų dalių, turėkite ome- 
nėje Controlled Heating Co., 
6422 So. Ashland Avė. Norė
dami skubaus patarnavimo šau
kite PROspect 2722.

žino, kad ji dar turi gerų ir 
nuoširdžių draugų. —Steponas.

Jaunavedžiai Špokai 
Žada Apsigyventi 
Roselande
Dėkoja Svečiams; Už Dovanas.

ROSELAND.—Roselande, sa
vo tėvų apylinkėje, žada apsi
gyventi Aleksas Špokas, kuris 
lapkričio 8 d., apsivedė su p-le 
Rožyte Rumbutaite.

Pp. James ir Stella Marcin- 
kai, 10347 South Prairie ave
nue, jaunojo motina ir patėvis, 
taipgi jaunavedžiai, taria didelį 
ačiū apie 300 svečių, kurie su
sirinko į vestuvių puotą Lietu
vių Auditorijoje, ir, visiems, ku
rie prisiuntė dovanas ir gražius 
linkėjimus.

Vestuvės buvo labai smagios 
ir gyvos. Jeigu ši padėka tru
putį suvėluota, tai tik todėl, kad 
jų rengėjai tik dabar pradeda 
pilnai atsipeikėti.

Pp. Marcinkai yra “retired” 
biznieriai! ir Roselande gyvena 
jau ilgas laikas.

Prie šios progos geriausius 
linkėjimus jaunavedžiams siun
čia ir p. Frank Speecher’is, 
White Eagle Brewery atstovas 
lietuviams. (Sp.)

su pirma diena lapkričio ati
darė naują taverną Bridgepor
te, antrašu 3701 So. Halsted 
St. Tąja proga šį šeštadienį ir 
sekmadienį įvyks iškilmingas 
atidarymas biznio naujoje vie
toje.

Visi Draugai ir Kostumeriai 
bus palinksminti gražia muzi
ka ir pavaišinti skania kala
kutiena. — Užkvietimas telpa 
“Naujienose”. (Sp)

— VBA.

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.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

1 Emergency MIDway 0001

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

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

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

REMKITE TUOS, KURIE* 
, • GARSINASI

“NAUJIENOSE”

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BĄLCIUNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.
✓

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

.Nodėliomis pagal sutartį

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITTS)

Pritaiko atsak|omin- 
gai akinius už pri
einamą kaina ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3409 S. Halsted Street 
PHONE YARDS 3089 

RAKANDŲ KRAUTUVE

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 ,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
x Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
> Subatoj nuo 1 iki 4 popiet.

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

KITATAUČIAI i
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
' Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuč- 
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 jki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

> pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
* OFISAS’

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. STRIKOL’IS

Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. NedėHoi nac^l sutarimą.

Ofiso Tel.: VAPDS 4787 
Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
r dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Strapt 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį'.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTO! A R IR OHIRTIRGAS 
N AUTOJE VTFTOTE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tet REPUBLIC 4688

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 rvto 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679.



šeštadien., lapkričio 15, 1941
)

. NAUJIENOS. Chicago. HL

JUOZAPAS ANTANAITIS, 
3201 Lituanica Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 12 d., 9:15 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Telšių apskr., 
Varnių parap., Nevardėnų 
kaime. Amerikoj išgyveno 33 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Kašeciutę, po pirmu vyru 
Lukas, 2 dukteris Bronislavą 
ir žentą Leo Kareivus ir Sta
nislavą, 2 posūniu Stanislovą 
ir Adolfą Lukus, anūkę Ja- 
net Lee Kareivus, seserį Pet- 

.' ronėlę ir švogerį Juozapą 
, Janušus ir jų šeimynas, 2 bro

lius, Aleksandrą ir brolienę 
Teklę ir jų šeimyną ir Petrą, 
du pusbrolius: Petrą ir 
Antaną Antanaitis ir gimines 
Amerikoje. Lietuvoj — brolį 
Mykolą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, lapkr. 17 d., 8:00 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už 
nio sielą, o iŠ ten bus 
dėtas į šv. Kazimiero 
nes.

Visi a. a. Juozapo 
naičio giminės, 
pažįstami esat , r 

, kviečiami dalyvauti

velio- 
nuly- 
kapi-

Anta- 
draugai ir 
nuoširdžiai 
i laidbtu- 

{ vėse ir suteikti jam paskuti- 
- nį patarnavimą ir atsisveiki* 

nimą. Nuliūdę liekame: 
Moteris, Dukterys, Žentas ir 
Giminės.

Laid. Direkt. A. Phillips 
ITel. YARDS 4908.

A JUZEFĄ TUSKIEWICZ 
po pirmu vyru Stankiewicz, 

po tėvais Dobrovilskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 12 d., 11:3 vai. va
karo 1941 m., sulaukus se
natvės* amžiaus, gimus Trus
kavos parap., Petkunų kaime. 
Amerikoj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, 2 dukteris, Alek
sandrą Lukasevicz ir Emiliją 
Kardelis, 3 sūnūs, Vaclovą 

* Stankiewicz, Albertą ir Petrą 
Tuskiewicz, 2 ženus, 2 mar
čias, 10 anūkų ir 2 proanuku, 
seserį Mikalina, Blinstrup ir 
ddiig kitų giminių ir pažįsta
mų, o Lietuvoje — .2 brolius. 
Jon< '"if ' PoviR) DobtdvžUsR

Kūnas pašarvotas namuose, 
6939 S. ;Washtenaw Avė. Tel. 
Grovehill 2107.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
lapkričio 17 d., 8 vai. ryto, iš 
namų į Gimimo Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines 
Visi a. a. Juzefos Tuskiewicz 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Vyras, Dukterys, Sunai, Se
serys, žentai ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudbi- 
kis, tel. YARDS 1741.
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NĖRA APSIGYNI- ' 
MO TAKSŲ
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
1941 Dodge sedan ............. $945
1941 De Soto sedan ........... $995
1941 Plymouth sedan ....... $695
1940 Plymouth, club coupe $665
1941 Nash sedan ............... $885
1940 De Soto sedan ........... $765
1940 Packard sedan ........... $735
1940 Studebaker sedan .... $595
Dauguma turi radio, šildytuvus 
Rašyta garantija su kiekvienu 
karu. 

150 daugiau karų pasirinkti

WENZEL
Autorizuotas Dyleris

DE SOTO—PLYMOUTH 
1143 Diversey 

Atdara vakarais ir sekmadieniais 
k « —..... ...... ■■

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

.. ................................. .. "ii i

Diena Iš Dienos
-

Išvyksta į Michigan 
Stirnų Medžioti

Sezonas Jau Atsidaro.
• šiandien šiauriniam Michiga- 
ne atsidaro stirnų medžiojimo 
sezonas\

• \
Nelaukdamas kol kiti striel- 

čiai gyvūnus iššaudys, šiandien 
ten išvyksta villaparkietis Juo
zas Warnelis ir grupė jo drau
gų. Jie važiuoja traukiniu įj 
Land-o’-Lakes apylinkę ir ten 
pasiliks iki kito sekmadienio.

P-as Warnelis gyvena adb, 
543 South Princeton, Vi!la Par
ke, ir yra perdėtinis J. P. Clow 
and Sons firmoje. Sako, jei me
džioklė gerai pasiseks, tai at
siųs “Naujienoms” “sampelių”.'

BRONISLAVĄ 
ZALANDAtSKIENĖ 
po tėvais Rukujzaitė, 

11155 So. Spaulding Avė. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 12 d., 11 vai. ryto, 1941 
m;, sulaukus pusės amž., gi
mus Liet., Grinkiškiu parap. 
Amerikoj išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Steponą, 2 sūnūs, Ches- 
ter ir Steve, 3 seseris, Mari
joną Stenson ir švogerį Joną 
Mikaliną Meškauskienę, švog. 
?{ntaną, Oną Macijunienę, švo. 
Petrą, 2 brolius, Petrą Ru-- 
kujzą jo moterį Bronislavą ir 
Adolfą Rukujzą ir jo moterį 
Evą, švogerį Joną Zalandaus- 
ką, 2 brolienes Stellą Jucius 
ir Mikaliną Jurkšus ir jų šei
mynas ir kitas gimines ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
lapkr. 17 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į St. Christiana parap. 
bažnyčią, 111 ir S. Homan 
Avė., kurioje atsibus gedu-

* lingos .pamaldos ’.užA velionės 
sielą, o ,iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bronislavos Za- 
landauskienės giminės,, drau
gai ir pažįstami esat nuošird-

I žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsi-

■ sveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Vyras, Sūnus, Seserys ir> 
Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
I kis, Tel. YARDS 1741.

Ar Galite Pastatyti 
Sau Namų?

ARBA ATNAUJINTI 
DABARTINĮ SAVO NAMĄ 

( Mes parūpinsime jums Staty- 
, bos Medžiagą, o jus galėsite 
‘ mokėti jai lengvais mėnesi- 
: niais išmokėjimais. Nereikia 

nieko įmokėti.
Pasistatykite Jį Patys

PLANAI DYKAI

Douglas Lumber
COMPANY

2700 ROOSEVELT ROAD 
Tel. KEDZIE 3840

5-kiy Metų Mirties Siikaktuvės

SUr
JUOZAPAS SH1MALIUS (SMITH)

Persiskyrė su. šiuo pasauliu Lapkričio 17 dieną,. 1936> m. 
laukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliudime brolį J. B. Shimalių, brolsųnį 
Sigmond ir jo žmoną Angeline, broldukterį Bernice Maskal ir 
jos- vyrą Stanley ir gimines-, o Lietuvoje — seserį Teklę Gedu
tis ir šeimyną. - ,. x _ ....

z Tapo palaidotas lapkričio 21-mą dieną lietuvių. Tautiškose 
Kapinėse.
* Prabėgo jau 5-ki metai, kai musų mylimas Juozapas prasi* 
šalino iš musų tarpo, bet mes Jo dar neužmiršome.

Nuliūdę liekame: . v
BROLIS) BROLSUNIS, BROLDUKT& IR GIMINĖS.

Apsiveja Charles 
Visockis su Heleu 
Petrauskaite

Netrukus Grįžta Armijon, 
CąĮifornijpję

BRIDGEPORT. — šv.. Dovi- 
do bažnyčioje šliubą šiandien 
priims jaunas U.& kareivis, 
Charles Visockis, ir buvusi zeig- 
lerietė, p-le Elena Petrauskai
tė. *

pajauniais bus- jaunosios bro
lis, Antanas Petrauskas ir jo 
žmona.

Po šliubo ad. 3314‘' Lituanica; 
averrue, įvyks vestuvių vakarie
nė. Specialiai vestuvėms iš Zeig- 
lerio, 111., atvyksta jaunosios 
motina, p; Petrauskiene.

Med. Korpuse
Jaunasis Charles Visockis ne

trukus turi grįžti i armiją baig
ti tarnybą. Jisai yra priskirtas 
prie Camp Roberts stovyklos. 
Californij oje.

Jaunosios brolis-pajaunis An
tanas neseniai baigė karo tar
nybą ir išėjo į civilį gyvenimą. 
Jisai buvo armijos medikaliame 
korpuse. VBA

Išsiėmė Leidimus
/Vedyboms

CHICAGOJĘ
George Strejc, 24, su Rosa-

lyn Polus, 20
Edmun-d Shuba, 35, su Helen

Rėkus, 30 t
Harry Dikun, 33, su Natalia 

Kot, 32 x
Joseph Blinstrup, 21, su LL 

llian Kosdulewski, 20
EdWard Liekis, 21, su Irene

Arseth, 20
George Appel, 33, su Helen

Merkelis, 28
Peter Bartkus, 27, su Blanchc

Rušinskas, 20
/ Edward Lapieža, 27, su An
geline Koskal, 23

Jacob Wagner, 21, . su Anne
Galan is, 18

John Molis, 25, su Marjgaret 
Tegtmeyer, 28

Edward Barto-zek, 27, su
Eugenia Gurezna, 19

Joseph Urban, 29, su Evelyn
Svejkovsky, 26

Reikalauja
Perskirų

Joseph Kartanaš nuo Marga- 
re t Kartanaš

Mary Simon nuo Paul Simon

Gauna
Perskiras

Edward' J* Dabin nuo< Anto* 
nia L. Dabini

Skelbimai: Naujienose 
duoda1 naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS KRAKIŠKIŲ AP- 

šVIETOS ir, Kultūros. Draugiško 
Kliubo susįrinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 16 d., l:,Q0 vai. po 
pietų Sandaros svet., 840 W. 33rd 
St. Visi nariai, kviečiami dalyvau
ti. M. Titiškis, fąšt.

LIET. EX-MAINIERIŲ KLIUBO 
susirinkimas įvyksta sekmad., lap
kričio. 16 d., 2 vai. popiet C.' Ūke
lio svet., 3436 So. Lituanica Avė. 
Turime svarbių reikalų, malonėki
te visi nariai dalyvauti. Valdyba.

AMERIKOS LIETUVIŲ PIL. 
Politikos ir Pašąlpinis Kliubas 12 
Wardo laikys tnėn. susirinkimą 
sėkmad., lapkričio 16 d., 1 vai. po 
pietų Hollywoqd! svet., 2417 West 
43rd St.

—-Paul J. Petraitis, rast.

■ '. .. ,

Dainuos Duetas, 
Ona Juozaitienė

Budriko radio valanda
Sekmadienio vakare, lapkri

čio 16 di, 5:30 vai. iš galingos 
radio stoties WCFL — 10Q0 
kil. bus siunčiamas Juozo Bud
riko krautuvės radio progra
mas, kurį išpildys žymus dai
nininkai, radio artistai ir di
džiulis Budriko radio orkest
ras.

,Solo dainuos Ona Juozaitie
ne. Be to, programoje bus Sa
kalų duetas, choras ir. drama 
“Sakalų Šeimyna”.

Kurie norite išgirsti gražių 
lietuviškų dainelių ir melodijų, 
patartina nepamiršti sekmadie
nį 5:30 vai. užsisukti savo ra
dio ant 1000 kil.

Jos. F. Bųdrik, Ine., 3409 iv 
3241~ S. Halšt'ed st., dvi dideles 
rakandų įr radio krautuvės, 
yra šio programo leidėjais.

Pranešėjas

Tihbett ięjturbi 
Daly vaus Fordo 
Valandoj Rytoj

Iš Stoties WBEM, 8 v.v.
Lawrence Tibbett ir Jose 

Iturbi, dvi iš >pasaulio geriau
siai žinomų muzikos asmeny
bių, rytoj dalyvaus Fordo ra
dijo valandoje, kuri bus girdi
ma Chicagoje per stotį W.BBM, 
8 vai. vakaro.

Mr./ Iturbi, kuris yra žino
mas ir kaipo vienas pasaulinio 
maštabo pianistų ir dirigentų, 
pasirodys pastarojoj rolėj e.

Šia proga orkestrą . pirmu 
kartu sugros Iturbi ką tik už
baigtą kompoziciją “Ispanų Šo
kis.” ; ‘

Arija iš “Rigoįėtto”
Tibbett, Kuris- pirmadie- 

niox vakare dainuos^ Chicagos 
operoje, atidarys rytojaus For
do radijo koncertai su Gortį- 
gįani arija iš “Rigoletto”. Jo 
kiti: numeriai bus Stephen Fo- 
ster’io klasikinė “Old Black 
Joe,” “Night andt Day,” ir ško
tiškoji baladę “Edward”.

Pertraukos metų; kalbą, pasa
kys Jfordo kompanijos atstovas 
WiUiam J. Cameron.

Pilkas koncerto programas:.
Karūnacijos maršas iš operos 
“Pranašas .......... Mėyerbcer.

Orkestrąx
i . . .. . .

Ariją Gbrtigiani iš op. “RigOr 
lettq’’ ..........................  Verdi'

Mr. Tifibett ir Orkestrą |
■ , v

Juokdarių šokis įš “Sniego Ka
ralaitė” .... Rimsky-Korsakoff 

į • Olkestra .
,KąinennoLOstrow

............................. Rubinstein
Orkestrą

/ J ■ . z

Old Black Joe .... ...... Foster
Mr. Tibbętt, Choras ir 

Orkestrą'
i

Ispanų šokis .... ........... Iturbi
Orkestrą

Arija, Vakarinė žvaigždė

HELP WANTED—EEA1ALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS VIRĖ
JA. Valandos' pagąl susitarimą. Ge
ras mokestis. 2407 W. 47th St.

PATYRUSIOS- MOTERYS Sku
durų skirstyti pagal rųšis» Pasto
vus darbas, geras mokestis.

Advance Iron and Metai, 
1144 Sb. Fairfield. Kedzie 4608.

REIKALINGOS MERGINOS ir 
moterys į skalbyklą. Patyrimas ne
reikalingas. Atsišaukite 3522 W. 
63-rd St. Suburban Laundry.

EKSTRA PINIGŲ KALĖDOMS 
Invęstmentas .ncfeikali-ngas. Am- 
bitiškos moterys, puiki proga! Ke
letas vietų gerai žinomoj manu
faktūros firmoje, moteriški apati
niai, kojinės, liuosi viršutiniai, žiu
rstai. Miss Krasevicius, 126 North 
Wells.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
VIRĖJAS ARBA VIRĖJA DIR

BTI NAKTIMIS. HEALTHY FOOD 
RESTAURANT, 3206 SO. HALS
TED ST.

HELP VVANTED—MALĖ
Darbininkų Reikia ___

REIKALINGAS BŪČERYS. Geis
tina, kad butų patyręs. Atsišaukite 
1980 Canalport Avė.

FURNISHED ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

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

RENDAI KAMBARYS. Karšto 
vandens šilima. Su valgiu ar be
valgio. 3312 So. Union, Yards 2935.

FOR RENT—-IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 3 KAMBARIŲ kated- 
žius. Pečiaus šilima. 4035 W. 69th 
St. Portsmouth 6663.

ANT RENDOS STORAS, gera 
vieta dėl bučernės, taverno, liąuor 
ar bile biznio. Garu šildomas. 2300 
Wėst 69th St. ant antro aukšto iš 
užpakalio.

BUSINESS GHANCES
_________

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

GERAM BIZNIERIUI GERAS 
BIZNIS

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

4342 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
barbernė. Su namu arba be namo. 
Mainys į Road House. 7134 South 
Racine Avė.

GERAI ĮRENGTA GREITAM 
pardavimui moderniška bučernė ir 
grosernė. Visokių tautų apgyventa 
apylinkė. Kam reikalinga gera 
vieta, yra verta pamatyti. Dėl' in
formacijų kreipkitės: ONA DOV- 
GIN, Englewood 6530.

PARDUOSIU LABAI pelningą 
kriaučių šapą su visais įrengimais. 
Biznis gerai eina. 748 West 35th St

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai; Pardavimui*

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė.

Chicago, Ib Tel. REPublic 6051
. X - ■ t

SEWINQ MACHINES

SIUVAMOS MAŠINOS
» Taisymas, pardavimas ir pirki* 
mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

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

PRGFESSIONAL SERVIŲE 
Profėsionalis Patarųayiinas

TURITE FISTULĄ ARBA. PL. 
LES? Aš .pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųstą te konventą* sm 
stampa. H, K. Bėrgman, P. O. Bo» 
56j Chicagb.

iš “Tannbauser” ...... Wagner
Edvvard ..................  Loėwe

Mr. Tibbett ir Orkestrą-
Pirmoji Rumunų Rapsodija 

.........     Enesco
Orkestrą

Bąttlė Hymn of The Republic 
....................... Nežinomo

Mr. Tibbett, Choras, Publika 
ir Orkestrą

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

' PERKAM,, parduodam lt mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didėlį pasirinkimą namu 
pirkti už cash arba mainais.. Norint* 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO 

REAL ESTATE — LOAN&- 
INSURANCE į

4631 S. Ashland. Avė. 
Tel. YARDS ' lOOL

TIKRI BARGENAI 
SOUTH SIDE 

. 6 kambarių muro bungalovv, lo
tas 30x125, gaso šilima, $5,500.-

6 flatų mūras geram stovy. Ren- 
da $3,660, kaina $14,700.

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

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

Z. S. MICKEVICE, 
2506 West 59th St. 
Tel. REPublic 7733.

PARDAVIMUI: 2 AUKŠTŲ me
dinis, 4 ir 4 kambariai. Vonia. Visi 
šviesus kambariai. Lotas 37^x125. 
Kaina $4,000. Washtenaw arti 45. 
Gnaedinger and Geissler. 3932 W. 
Madison. VAN Buren 4770.

, 4 FLATŲ MŪRAS
Brighton Parke, 2—5, 2—6 kam

barių fiatai. Ąžuolo trimas, beis- 
mentas, 50 pėdų lotas, .pečiaus ši
lima. Rendos $110.00 į mėnesį.

SPECIALI KAINA $9^50.00

2—4 kambarių medinis, cemento 
pamatas, plytų saidingai, $25.00 
rendbs 2-ras aukštas. Prie 46 ir 
Rockwell.

BARGENAS . . . $4050.00

WHOLESALE IR RETAIL 
KEPYKLA

Marąuette Parke. 1—Dvigubas pe
čius 18-16 pėd. 1—Reyolving pečius 
8-mis lentynomis. Stokeriu kūre
nami pečiai. 3 trokai, 2 retail krau
tuvės. 2 aukštų kampinis mūras, 
125 pėdų ilgio, trobesis. Krautuvė 
ir šapa užpakaly. 6 kambarių fia
las viršuje. Retail $600,000 biznio 
į savaitę. Proga operuoti nuo 6 iki 
10 Wholesale trokų. Reikia par
duoti sveikatos sumetimais. Ge
riausias pasiūlymas .paims, arba 
mainys į 4 flatų namą.

B. R. PIETKIEWICZ
2555 W. 47th St.
Tel. LAFAYETTE 1083.

BIZNIO ŽMOGUI- 
PROGA

Gera mūrinė krautuvė ir 2 apart- 
mentai. Pečiaus šilima. Arti 55-tos 
ir Racine. Tik $6,500. Veikite da
bar. HEMlock 8300.

2—4 FLATŲ NAMAI, 65 ir Mo- 
zart, 1 namas 4 fiatai po 5 kamba
rius, kitas namas 4 fiatai po 4 
kambarius. 3 karam muro garažas, 
štymo šilima, stokeris. Apžiūrėji
mui šaukite Mr. Frank Jurjevich. 
GROvehill 2958.

PARDAVIMUI — 100 AKRŲ 
farma. 2 mylios Boyne City, 
Charlevoix County. 60 akrų įreng
tų. Yra miško, namas, šulinys. Pa
likimas turi būti parduotas. Ad
resas: 320 State, Petoskey, Mich.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE, 

dešimt flatų moderniškas kampi
nis namas .......................... $25,000.

4-fIatis kampas su gar. $14,500
Bungalovv 6 kamb. muro 

garažas ..........................   $5,750
4 pagyv. med. aukštas beis- 

mentas$4500, rendos neša $85 į mn. 
- 2-flatis Cicero j, mūras, moder
niškas ..........:..... .................... $8,000

Teisingas patarnavimas
C. URNICH (Urnikas), 2500 W. 63

S t., Phone PROspect 6025.

INVESTORIŲ IR SPEKULIANTŲ 
ATYDA.

8 flatų apąrtmentas, “‘South Si- 
de’’. Kaina* Šiandien tik $19,000.

24; flatų apartmentas, “South Si- 
de’*. Rendų neša į metus $11,940. 
Kaina ............................. $42,000.00

31 flatų apąrtmentas, “South Si
ete”. Rendų neša į metus $16,000. 
Ketiną ..........  $73,000.00

3 Štarai ir 16 flatų biznio apart
amentas. Rendų neša į. metus $8790. 
Kaina ........................ «... $29,000.00

31 fiato apartmentas, randasi 
“North West Sidė”. Rendų neša 
įį metus $14^010.00. Kaina $63,000. 
i 52. ftetij. apartmentas, randasi 
(“Sbuth Sidė'*.’ Ręndų neša* į metus 
$23;520.00. Kaina ......... . $03,090.00

Šių namųį likvidhtbrius pflvėrs- 
Itas parduoti įvardytus namus į 
trumpą laiką; Tad; kviečiu Tams
tas- pasinaudoti šįa< proga; t

Taipgi mes parūpiname mergi
šius — pirkėjams.

Dėl; ptetesniiį informacijų kreip
kitės pas įgąliotinį:

k. j: macke-mačiukas, 
2346 W. 69th Sl:,*2-ros lubos 

Tel. PROspect, 3140.
--------------------- --------- ---------- .—

PARSIDUODA SOUTHSIDĖJ 
4 flatų mūrinis namas, apšildo
mas^ tabte top gesintai pečiai ir 
refngeratoriai) kiekviename flate. 
4 kahų mūrinis garažas, arti gat- 
vėkarių. Priežastis — mirtis. Kai
na tik $13000.00.

Biznio centre 2 Štarai ir G fiatai, 
apšildomi, geros įplaukos, kaina 
$1Q,5OO.

GI1ARLES URNICH (URNIKAS) 
2500 West 63rd St.

Teisingas patarnavimas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

8 VIENO AUKŠTO krautuvės. 
Ant Cottage Grove. South 47th 
Street. Tik $11,500. Rendos $2,800 
metuose. Hyde Park Real Ėstate 
Service. 1401 E. 53rd St.

FARMS FOR SALE 
>UkiaL Pardavimu

PIENO FARMA, 100 akrų, 80 
galvų- galvijų, dideli trobesiai, 2 
namai gyvenimui, kitokie pastatai. 
Grįstas kelias 1% myl. miestelis, mo
dernus inventorius, biznis gerai iš
dirbtas. Randasi apie 70 mylių 
Šiaurėje nuo New Orleans. Savi
ninkas išeina pasilsiu!. Pilnų smul
kmenų norėdami rašykite: Mapa- 
ger Box 266, Bogalusa, La.

PARDAVIMUI — 100 AKRŲ
farma, 2 mylios Boyne City, Char- 
levouix County. 65 akrų įrengtų. 
Yra miško, namas, šulinys. Pali
kimas turi būti parduotas. Adre
sas; 320 State St. Petoskey, Mich.

PARDAVIMUI: 10 AKRŲ, 6 my
lios miestelis, sodnai, vynuogės. 
Geri trobesiai, elektra, furnasas. 
J. H. Kutz, St. Joseph, Michigan, 
Route'l, Box 154.

FLORAL CITY, FLORIDA. Tik 
$350 nuperka 10 akrų parinktos 
apelsinų: daržovių, vištų farmos 
žemės. Geriausias medžiojimas, žu- 
vavimas. Geri keliai. Arti ežero, 
miesto. Fort Dearborn Realty. 905 
W. 87th St., Chicago. VINcennes 
8660.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
1 t Kurortai—Bendrai

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

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

GOOD HOUSEKEEPING SKOPS
WAREHOUSE OUTLET

SURINKO 
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS
IŠ 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 patogumui. Su visomis 
prekėmis duodama reguliari Good 
Housękeeping Shops garantija.
350 GASINIŲ IR ELEKTRIKINIŲ

PEČIŲ.
Originaliuose Cratcs. 

Įkainuoti Greitam Pardavimui 
Mįįgic Chef, Crovvn, Zenith, Det- 
roit, Estate, eta. Veikite- dabar, no
rėdami geriausio pasirinkimo.

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

Alcazar 5-kambarių šildytuvas $24 
Visai naujas Amer. Sunflame $29 
American Sunflame, kretuose, 

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

RADIOS IR KOMBINACIJOS. 
Visai naujas .phone, kombinacija, 

sempelis .... ..........................   £29
Zenith phone, komb., sempeJis $34 
PHilco auto, changer, naujas,

buvo $119 ....... $49
ŠALDYTUVAI

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

iki 10. Sekmadienį iki .8

COAL—WOOD—OIL
Anglys—Malkos Aliejus

ANGLIS IR MALKOS

Suplautos malkos — 6 pund. $1.00 
WENSEL AND SONS Hem. 8774

Miller Creek .... 1-3 ton. $10.80 ton.
Black Band .... 1-3 ton. 10.75 ton
Fkln. County .... 1-3 ton. 8.50 ton.
Fkln. Egg ....... 1-3 ton. 7.40 ton.
Central Nut .... 11-3 ton. 6.65 ton.
Anth’cite Rge.- 

Chestnut ... 1-3 ton. 14.90 ton.
Kopper’s Coke 1-3 ton. 12.60 ton.
Pocah’s M. Run 1-3 ton. 9.30 ton.
Pet. Carbon Štili

Run .............. 1-3 ton. 10.9Oton.
Stoker Nut .... 1-3 ton. 6.75 ton.

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. po 9c Gal.
100 Gal. po 8c Gal.
150 Gal po 7tf»c Gal.

55 gal. kubilai su kranais, $4.00 
kiekvienas.

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BENk J. KAZANAUSKAS, See 
Turtas viri $1,100,000.



NAUJAS CHICAGOS LAIKRAŠTIS BUS 
“NEPARTINIS IR PAŽANGUS”

“Tarnaus Visuomenei”; Už Demokratiją 
Amerikoj ir Visam Pasaulyj”

Parsiduos Po 2 Centus Kopija, Sekmadieniais— 
5 Centai

Naujo Chicagos rytmetinio r 
laikraščio leidėjai, Marshall 
Field ir Silliman Evans, vakar 
išleido pareiškimą, kuriame nu
sako jo nusistatymą. Naujasis 
laikraštis bus “nepriklausomas 
ir nepartinis”, bet “pažangus ir 
pasišventęs palaikyti konstitu 
cinę ir demokratinę valdžios 
formą Amerikoje”, taipgi “ko
vos už demokratiją visame pa
saulyje”.

Laikraštis, sako leidėjai, yra 
“visuomenės tarnas” ir turi tam 
tikras atsakomybes ir prievo
les. Naujasis laikraštis “tar
naus visuomenei bešališkai”, 
paduodamas faktus teisingai, be 
pagiežos, ir jų nekraipys. Jis 
pripažįsta kiekvienam piliečiui 
“šventą teisę” savo protu pa
daryti išvadas iš žinių ir su
formuluoti savo nusistatyrhą”.

žemiau seka pilnas naujoj) 
laikraščio leidėjų nusistatymo 
pareiškimas:

The Obligation of the Press
A .new morning nevvspaper 

vvill soon take its place in the 
svv.flty-moving, ever-chang- 
ing scene that is Chicago, and 
the nation, and the vvorld.

There has perhaps been no 
mement in history mote 
fraught vvith significance, 
more demanding of integrity, 
sanity, judgment and fore- 
sight, th.an the moment of 
this nevvspaper’s birth.

A newspaper — any news- 
paper—can influence thought 
and action, sway public opin- 
ion. It can breed prejudice or 
nurture tolerance, install fėar 
and hatred or foster courage 
and understanding.

Avvareness of this povver 
of the press imposes upon 
the publisher of any nevvs
paper, particularly in these 
times, an obligation vvithout 
paraitei in the history of pub- 
lishing.

While vve accept this obli
gation in the deepest sense 
of humility, vve face it cou- 
rageously, believing in t>e 
rightness of our guid'ing po
li ei es.

ing of the news of your city 
and the world. /

Marshall Field’, Founder 
Silliman Evans, Publisher.

IŠęis Gruodžio Pradžioj
Laikraštis išeis apie gruodžio 

mėnesio pradžią, o gal dar šio 
mėnesio pabaigoje. Vardas dar 
nėra parinktas, nes tik pirma
dienį pasibaigė viešas konkur
sas jam parinkti.- Jo rezulta
tai bus paskelbti gruodžio 1- 
mą.

Kasdieninė kopija kainuos 2 
centai. Laikrašty taipgi turės 
sekmadienio laidą, kuri kainuos 
5 centus.

Leidėjai jau suorganizavo vi
są laikraščio štabą, ir įsteigė 
ofisus Chicago Daily News rū
muose, kur bus redakcija ir ad
ministracija.

štabą sudaro garsus, pirma
eiliai Amerikos laikraštininkai,- 
parinkti iš kitų redakcijų ir te
legramų agentūrų. ■-*

Rex Smith — Vyriausias 
Redaktorius * 

žemiau seka redaktorių są
rašas :

Rex Smith, Editor
George Devvitt, Managing 

Editor
William Haggard, News Edi

tor
John Dienhart, City Editor
Phil Hanna, Business Editor
Warren Brovvn, Sports Edi

tor .
Hovvarjd Denby, Feature Edi

tor
Tiirner Catledge, Chief Cor- 

respondent
Bascom N. Timmons, Head 

of Washington Bureau
H. L. Knickerbocker, Chief 

of Foreign Service
Charles G. Werner, Chief Po- 

litical Cartoonist
Rev. Frederick Gratiot, Re- 

ligious Editor
Gudrun Alcock, Editor of Wo- 

men’s Pages ~
Claudia Cassidy, Music Edi

tor
Mrs. Ethel Somers, Home 
Wolfe Kaufman, Motion Pic-

Economics Editor , ; 
ture' Qritie t J ‘ ■ t, i ;’n ■

, \ Reporteriai
Laikraščio reporterių štabą 

sudarys šid laikraštininkai:
(Jis dar nepilnas)
John Pickering, iš Chicago 

Tribūne
Debs Myers, iš U.P.f OkL.ho- 

ma City, Okla.
Don E. Lynch, iš AP, Nash 

ville, Tenn.
Pierce Buter, iš Chicago Tri

būne > •
Dan Smyth ir Sandy Smyth, 

iš Chicago Times
Francis Conners, iš Chicago 

Daily News Washington biuro
Joseph Fay, Eddie Johnson 

ir Paul Gilbert, iš buvusio He- 
rald-Examiner

Elizabeth Burn, iš Nashville 
Tennessean.

June Blythe, iš Waukegan 
Post '
, A be Svvet, Chicago News Bu
reau

Charles Johnson, (dirbs ap
skričio rūmuose), iš Chicago 
News Bureau

Max Sonderby (dirbs miesto 
rotušėj), iš Chicago News Bu
reau.

“Parade”' >
t

Vietinių žinių redaktoriaus 
Dienhart asistentu bus Emil 
Hubka,- iš Chicago Daily News.

Dienraštis sekmadienio laido- 
je turės spalvuotą “comics” 
sekciją ir savaitinį priedą, žur
nalą “Parade”.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Lapkričio 25 d., armijon tu
ri raportuoti šie jauni vyrai iš 
draft distrikto Nr. 101. (Jo vir
šininkas A. H. Kaspcr):

Steve Martinat, 4101 South 
Wells Street. ’ • ’

I UĮCf” ' •
vVictor J. Zemenick, 1153 N.

Washtenaw avenue.
Frank J. Uslabar, 510 W. 

441 h street.

SUSILAUKĖ DUKTERS
DOLTON, — Lapkričio 6-tą 

Blue Islando SI. Francis ligo
ninėje gimė duktė p-iai F. Za- 
brockienei, žmonai Frank Za- 
brocko, 13909 Kanavvha avenue.

Jai davė vardą Doroti) y Ai- 
leen.

NAUJIENOS, Chicago, m.

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo (Brighton Park) vaka
rienė su šokiais Hollyvvpod Inu 
salėję, 2417 West 34 rd street, 
8 vai. vak, Įžanga 78c, vien šo
kiams 28c.

xšokių vakaras Joųistų salėje, 
814 West 33rd street, 7 v. vak. 
Prograhlas/ dovanosi

šv. Teresės Draugijos 10 me
tų sukaktuvių bankietas, Syre- 
na salėje, 4270 Archer avė,, 7 
vai. vak; ■ ■ ' ' ■ , ■

Cicero republikonų vakaras 
Liuosyb&s ;satėje, 7 v. v.

RYTOJ
Joniškiečių Kliubo “paukščių 

balius” Hollyvvood salėje, 2417 
\V. 43rd street. Floor show, 
laukinės antys dovanomis, šo
kiai. Įžanga 33c, 5 vai, p. p.

Drau^ystėš Susivienijimo Lie
tuvių ir Moterų (18-toj Apy- 
’inkėj) mėtinis parengimas su 
vaidinimu, dainomis ir šokiais 
Dievo Ap. parapijos sa’ėj, 18lh 
ir Union, 5:30 vai. pp. Progra
mą pildo Rožių ir Lelijų K. ul
bas ir Steiki Petrauskaitė.

Raudonos Rožės Kliubo (Ci
cero] j Į)0 liūs Liuosybės svetai
nėje, 6 v. v. Dovanų 5-ki kala
kutai. • Visas pelnas skiriamas 
nupirkti Kalėdų dovanas kliu
bo nadams, kurie yra kariuo
menėje. '

Lietuvių bunko vakarė i 3 So. 
Chicagoje, 88th ir Marąnettc 
avenue, 4 v. pp. 30c.

Cicero šv.. Antano parapijos 
30 metų ,sukaktuvių nankiėtas, 
parapijos salėje, 7 v. v.

Ateitininkų Draugovės įvai
renybių vakaras šv. Jurgio sa
lėje, 32nd ir Lituanica, 6:30 v. 
v. Tautiški šokiai, dainos, dia
logai, etet šokią i i

šv. Juozapo Draugijos meti
nis vakaras1 Nprfh Side parapi
jos salėje, 6 Ve v.

—,—------ *

Generalė Operos 
Carmen Repeticija
Pranešimas Visiems “Pirmyn” 

Narjąms
Rytbj, T vai/ po pietų, Neffo 

Salėje, 2345 S. Leavitt Street, 
įvyks generalė’ repeticija ope
ros “Carmen”.

Privalo būti visi sulįstai, 
‘ “Pirmyn” choro nariai, taipgi 

“Pirmyn” vaikų choras. Rytoj 
paskutinė proga vaikams, no
rintiems dainuoti, j vaikų cho
rą įstoti.

“Pirmyn” stato operą “Car
men” lapkričio 30.-tą, Eighth 
Street teatre.

Valdyba.

Du Legijonieriai 
Davė Savo Kraujo 
Senam Lietuviui
Dabar Ir Jis Jau “Legionierius”

MARQUETTE PARK.—Alex 
Waitek-Vaitekūnas, 7000 S. Tai- 
man avė., nėra Amerikos Legio
no narys, bet nuo dabar jo gy
slose tekės kelių lygiai legijo- 
nierių kraujas. Vakar tam 72 
metų amžiaus naujieniečiui Bill- 
ings ligoninėje padaryta sunki 
operacija. Daktarai sakė, kad 
dėl rimtos sveikatos” padėties, 
ligoniui reikalinga padaryti 
kraujo transfuzijos.

Ištyrus Waiteko šeimos na
rių kraują, daktarai surado jį 
neatatinkamu ligonio tipui. Ar
timieji tuoj atsišaukė Į drau
gus ir pažįstamus.

Net 6 Į Talką
Dariaus Girėno Legijono po

sto nariai išgirdę apie Waiteko 
rimtą padėtį, pasiūlė savo krau
ją. šeši legijonieriai nuvyko li
goninėn ir padarius jų kraujo 
tyrimą daktarai pripažino, kad 
John Šukio, 4622 S. Califomia 
avė. ir D' G. Posto komandie- 
riaus Anthony H. Kaspero krau
jas yra tinkamas ligoniui. Wai- 
tekui transfuzijos padaryta 
prieš ir po operacijos.

Šiuos žo'džius rašant dar ne
žinoma kokioj padėty randasi 
Waitek.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Vakar ir užvakar vakare žu
vo:

77 m. Catherine Wilson, ties 
1122 W. 76th, kur gyveno;

Thomas L. Lanham ir Eliza
beth Sadler, po Pennsylvania 
traukinio, Gary, Ind.;

39 m. Erma Mueller, iš May- 
wood, prie Linden ir St. Char
les, Belwoode;

65 m. Ernest F. Smith, iš 
Highland Park, prie Dundee ir 
Rohlwing Pvds.

_____ feeštądien., lapkričio 15,1941

PABĖGĖLIS K VOKIETIJOS, ŽYMUS 
ČEKAS SOCIALDEMOKRATU 

KONFERENCIJOJ
Kalbės Dr. F. Marck, Siegfried Taub,

- A. Claessens
Socialdemokratų konferenci

joje, kuri rytoj įvyks Morrison 
viešbutyje, kalbos trys žymus 
svečiai, kurie atstovauja pažan
gią visuomenę Europoje ir čia, 
Amerikoje.

Į konferenciją specialiai at
vyko iš rytų, p. Siegfried Taub, 
buvęs Čekoslovakijos parlamen
to vice-prez*identas, taipgi Dr. 
Siegfried Marck, socialdemo
kratas, . politinis pabėgėlis iš 
Vokietijos. Amerikos pažangius 
žmones atstovaus August Claes
sens, Social-demokratų Federa
cijos nacionalis sekretorius.

Aiškins Kovą Prieš Hitlerį.
Kalbėtojai nušvies konferen

cijos dalyviams padėtį okupuo
toje Europoje ir ką ten liaudis 
daro hitlerizmo jungą nusikra
tyti.

Socialde-mok ra t ų Fedcraci j os 
Cook apskričio skyrius šaukia 
į konferenciją visus pažangius 
veikėjus, taipgi unijų ir kitų 
organizacijų atstovus, kurie re
mia prezidento Roosevelto nu
sistatymą; kurie tiki demokra
tija, ir remia demokratinių 
žmonių pastangas hitlerizmą 
sunaikinti. Komunistai ir jų 
pritarėjai nepageidaujami.

Prasidės 10-tą Ryto.
Konferencija prasidės 10 vai. 

ryto ir su pertrauka užtruks iki 
5 vakare. Po konferencijos į- 
vyks vakarienė. Rezervacijoms 
reikia šaukti CRAwford 1C00.

Rytoj Dono Kazokų Choras Chicagoje

Išpildys Du Koncertus Civic Operoj’e

Kaina $1.00. Morrison viešbutis 
randasi prie Clark ir Madison.

Ragina Lietuvius Dalyvauti.
Lietuviai veikėjai ir organi

zacijos yra raginami konferen
cijoje dalyvauti. SociaLdemo- 
kratų federacijos programas ir 
šios konferencijos obalsiai ras 
lietuvių visuomenėje didelį pri
tarimą. Pirmiausiai, sako fede
racija, reikia sutriuškinti Hit
lerį ir kitas diktatūras, po to 
pasaulį taip sutvarkyti, kad hit
lerizmo rykštė nepasikartotų ir 
liaudis turėtų jai priklausantį 
balsą politiniame gyvenime.

VAKAR CHICAGOJE
•

C Prie 149th ir Crawford 
avenue traukinys užmušė 48 
metų Mrs. Bess Schreffler, 4109 
W. 148th street.

• Prie Taylor ir May susi
kūlė gatvekaris ir sunkus tre
kas. George Ersch, 27, motor- 
monas, buvo sunkiai sužeistas. 
Keleiviai išliko sveiki.

• Trys ugniagesiai buvo su
žeisti gaisre-sprogime, ad. 3215 
N. Francisco avenue.

• WPA skelbia, kad paims 
didelį nuošimtį bėdaibių, gyve
nančių iš pašalpos, pašalpos 
darbams.

iGarsinkitės “N-nose”

This will be a completely 
objective newspaper — which 
simply means securing and 
presenting the facts as they 
are, unbasied by prejudice or 
temperament.

This newspaper will bow 
frankly to the inviolate pri- 
vilege of the Citizen to make 
up his or her ovvn mind, be
lieving that the average Ame
rican is fnlly capable of ’do- 
ing so, if given the facts and 
the news of the day.

Editorially, this nevvspaper 
wiil be independėnt, Progres
sive, liberal and dedicated to 
the maintenance of the Ame
rican form of constitutional, 
demoeratie government, and 
for the preservation of the 
d’emocracies of ’ the world. It 
vvill agree, vvhere it finds 
agreement, vvith the policies 
and actions of any adminis- 
tration. It vvill disagree vvhere 
it does not. It vvill not wear 
the colors of party,

In short, believing that 
journalism is a public service, 
avvare of the rights and abi- 
lity of people to think for 
themselves, conscious of its 
true obligation as an instru- 
ment of powerful influence 
in the community ,and the 
nation, the founder and pub
lisher and editor of your new 
Chicago morning nevvspaper 
commit themselves to the 
important task ahead, and 
promise you unbiased report*

“CUKRINIS KAREIVIS” FILMUOSE, UNITED ARTISTS TEATRE
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šiandien Chicagos United Artists Tea
tre (Randolph ir Dearborn) įvyks prem
jera M-G-M filmuotos operetės “CUK
RINIS KAREIVIS” (The Chocolate Sol- 
dier), kurios gražias dainas žino bene 
kiekvienas Chicagos lietuvis. Greta (Jai- 
nininko Nelson Eddy vaidina naujai fil
mų žvaigždė, solistė iš Metropolitan Ope
ros — Risė Stevens.

t t r ’•'* •
Šis paveikslas parodo dainininkę 

p-lę Risė Stevens “Oktaviano”: ko
stiume — operoje “Der Rosęnka- 
valier”. Tai jos mėgiamiausia ope
ra, kurią ji dažhai vaidindavo bū
dama operoje. “Cukriniam Karei
vy j” ji dainuos Marijos Lanyi ro
lę. Ji mokinosi dainuoti Mozarl- 
tėum mokykloj, Salzburge, Austri
joje.

Dąininįnka's Nelson Eddy nereikalauja 
didelių komentarų. Kas mėgsta filmus, 
tas žipo apie šį solistą, kuris jau išpil
dė .Omuose galybę 'visokių muzikalių 
kurinių. Risė Stevens yra jo naujoji part
nerė, su kuria ir ateityj dainuos filmuo
tose operetėse. M-G-M “Cukriniam Ka- 
reivyj” jisai turi labai įdomią dvigubą 
rolę. Verta filmas pamatyti.

šįvakar Chicagon 12-tam me 
tiniam vizitui atvažiuoja pasau
liniai pagarsėjęs, ir Chicagos 
lietuvių labai mėgiamas/ Dono 
Kazokų Choras, vedamas Serge 
Jarovo. Rytoj jisai išpildys du 
puikius koncertus Chicagos Ci
vic Operos rūmuose, prie Wa- 
cker Drive ir Madison gatvių.

Kartu su choru šįmet, sako, 
dalyvaus ir kėli šokėjai.

The Creed (Credo)
.................. A. Gretchaninoff

Blessed Art Thou, O Lord
......................... Tchaikovsky

A Deacon’s Prayer from
Liturgy .............. Tchesnokoff
The Lord’s Name be Blessed

.............. .'......  Tchesnokoff
II.

Iš operos “Life of the Tsar”
............................. M. Glinka

Parting ...................... Shvedoff
Chnstmas Song ....... Gogotsky
“We are sailing all the seas” 
Ir “Along the Viliage”

...................... Liaudies dainos
III.

Farewell to Civilian Life
...................... Liaudies daina

The Plain, the Steppe
......................... L. Knipper

The Gypsies were riding 
to the Fair čigonų dąina 
riurray, Hurray

............ ........... Kazokų daina

Popietinis koncertas įvyks 
3:30 v. pp., o vakarinis — 8:30.

Bilietai koncertams yra nuo 
83c., su taksais, iki $2.75. Juos 
galima gauti, šiandien ir rytoj, 
Operos rūmuose (box office). 
Patartina bilietus įsigyti šian
dien, nes ryt jų gali pritruk
ti.

žemiau seka abiejų progra
mų koncertai:

Vakare
I.

The Creed (Credo)
.......... .................. Kastalsky

Cherubim Hymn .... Kastalsky
Blessed is the Man
Iš Kievo-Pechersky Vienuolyno
Lord, Have Mercy On us

(Gospodi, pomiluy) Lvovsky
II.

Receollections of Tchaikovysky 
.............................. Shvedoff

Evening Bells .............. Jaroff
Kama Song .............. Gogotsky
Farewell to Civilian Life

............................ v...... Jaroff
HL

On the Black Horse Ural
Cossack Song ........... Zakharoff
Kuban Song and “At the

Smithy”  ..........  Jaroff
The Cradle Song .... Dunaevsky
The Regiment was Riding

..................  Kazokų daina
Abu koncertus rengia Harry 

Zelzer koncertų biuras.
(Sp)




