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ROOSEVELTAS IR SEKRETORIUS HULL 
STUDIJUOJAJATONUATSAKYMĄ 

Indokinijon siunčiama kariuomenė šu 
prancūzų sutikimu, sako japonai

VITKAUS ATSISTATYDINIMĄ PRIĖMĖ, 
V. JURGUCIO NACIAI NEATLEIDŽIA
Lietuvių spaudos šefo pareigas eina 
buvęs vokiečių žurnalistas Kaune

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 5 d. — Japonų ambasado 
rius Nomura ir specialus pa
siuntinys Kurusu šiandien lan- 
kėsf užsienio departamente ir 
įteikė sekretoriui Hull japonų 
valdžios atsakymų dėl japonų 
kariuomenės siuntinio į Indo
kiniją. i

Kai tiktai išėjo japonų at
stovai, iš užsienio departamen
to, sekretorius Hull nuvyko j 
Baltuosius Rumus, kad galėtų 
aptarti su pačiu prezidentu 
įteiktą atsakymą. Prezidentas 
kreip a didelio dėmesio į sau- 
tykius su japonais.

Iš patikimų} šaltinių patirta, 
kad japonai neatsakė į sekre
toriaus Hull notą dėl bendrų 
taikos principų Pacifike ir Azi
joje, bet tiktai Į klausimus, 
kurie liečia kariuomenės judė
jimą.

Japonų atsakymas sako, kad 
Indokinijon s unčiama kariuo
menė yra su pačių prancūzų 
sutikimu ir prisilaikant su pran
cūzais pasirašytdS*‘ sutarties. 
Prancūzai sutiko įsileisti japo
nu garnizonus..

Japonai pabrėžia, kad užsie
nyje paskelbtos žinios apie ja
ponų kariuomenės judėjimą į 
Indokiniją yra labai perdėtos.

BRITŲ VALDŽIA ĮTEIKĖ ULTIMATUMĄ 
SUOMIAMS, VENGRAMS, BULGARAMS 
Britai skelbs karą, jei šios valstybės 
nenustos kariauti prieš sovietų Rusiją
LONDONAS, gruodž. 5 d — 

Britų valdžia pasiuntė ultima
tumus Suomijai, Vengrijai, Bul
garijai ir Rumunijai.

Britai reikalauja š as valsty
bes nutraukti karą prieš sovie
tų Rusiją. Jeigu šios valstybės 
nenustosiančios kovoti iki penk
tadienio v dunakčio, tai britai 
skelbsią šioms valstybėms ka 
rą.

Britų diplomatiniai santy
kiai su šioms valstybėms jau 
buvo beveik nutraukti.

Britu ultimatumas 
tapo atmestas

BERLYNAS, gruodž. 5 d.— 
Gerai informuoti vokiečių 
sluoksniai patyrė, kad britų ul
timatumas tapo atmestas.

Suomija, Vengrija ir Ru 
munija atmetė britų ulti
matumą. Vengrų premjeras 
Bardossy informavo vengrų 
parlamentą, kuris atmetė ulti
matumą.

Iš Hels nkio ateinančios ži 
nios taip pat rodo, kad suomių 
valdžia atmetd britų reikalavi
mą.

Naciai atėmė iš bri
tų Gambutą

LONDONAS, gruodž. 5 d. ~ 
Valdžios sluoksniai pareiškė, 
kad “ašies” karo jėgos Lybijos 
pakraščiuose pajėgė atimti iš 
britų kariuomenės Gambutą.

Rezegh srityje įvyko susišau

į Prideda, kad siunčiama kariuo- 
I menė ne Tai valstybei pulti, 
bet sulaikyt? kiniečių karo jė
gų koncentracijas į Junan pro- 
v.nciją.

Ambasadorius. Nomura pa
reiškė laikraštininkams, kad 
jis negalįs * duoti platesnių pa
aiškinimų, bet jis tikisi ir to
liau tęsti pasikalbėjimus su 
Amerikos valdžios atstovais.

Nomura jaučiasi esąs drau
giškos valstybės atstovu.

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
5 d. — 1938 metais atidarytas 
Japonų Institutas šiandien ta
po uždarytas. Institute dirbę 
asmenys išvažiuoja Japonijon. 
Inst.tuto direktorius Tamon 
Mayeda pareiškė pageidavimą, 
kad šis uždarymas butų tiktai 
laikinas.

TOKIO, Japonija, gruodž. c 
d. — Japonų valdžios atstovai 
pareiškė įsitikinimą, kad japo
nų ir Amer.kos valdžios atsto 
vai ras bendrą kalbą ir toliau 
tęs nuoširdžius pasikalbėjimus.

Jis ir toliau kartoja, kad 
Amerikos valdžia nesupranta 
japonų. Sekretprius Hull esą 
be pagrindo kaltina japonus ka
riško despotizmo įgyvendini
mu.' 

dymų, bet didelių kovų nebu
vo, nes britai koncentruoja sa
vo kariuomenę.

Buvo susikirtimų Hallfaya ir 
Sollumo sr tyje, britai sunaiki
no kelis vokiečių tankus, ir pa
ėmė nelaisvėn nežymius kiekius 
vokiečių.

Britai atmušė nacių 
puolimus

KAIRAS, Egyptas, gruodž. 
5 d. — Vokiečių karo jėgos 
tris kartus puolė, bandydamos 
praplėsti Tobruko srityje pra
muštą koridor.ų.

Ed Dūda srityje britai pa
darė naciams labai didelių nuo
stolių, nes sunaikino tankus ir 
puolančią- kariuomenę.

Pirmąsias dvi nacių atakąs 
britai visiškai atmušė. Trečįą 
kartą puolą naciai prasimuši) 
šiek tiek pirmyn, bet labai nu
kentėjo.

Sužeistas kitas na
cių karininkas

VICHY, Prancūzija,/ gruodž.
5 d. — š andien pačiame Pa
ryžiuje tapo sužeistas dar vie
nas vokiečių armijos karinin
kas.

Dviračiu pravažiuojąs vyras 
pa’eido kelis šuvius iš revolve 
rio į vok ečių majorą ir ^įva
žiavo.

Nacių majoras tapo pašautas 
Senos gatvėj, lotynų kvartale 
ir dienos metu.

J. V. KARIAI GUIANOJE

NAUJIENU-ACME TelenBoto
Margai apsirėdę Olandų Guianos gyventojai rodo savo prekes atvykusioms 

amerikiečiams kariams. Jie atsiųsti ten apsaugoti svarbias kasyklas.

Tina naciu ir komu- 
nistų santykius

WASHINGTON, D. C„ gr.
5 d. —Kjorigveso>?komitetas 
atydžiai tyrinėja nacių ir ko
munistų 'santykius ir ryšius 
su izoliacionistų grupėmis.

Kongreso komitetui pateik
ta įvairios medžiagos, kuri 
įrodo glaudų bendradarbiavi
mą tarp nacių, komunistų ir 
izoliacionistų.

Dies tvirtina, kad naciai 
turi sayo organizacijų centrą / 
Chicagoje. Naciai įtraukė vi
są eilę nekaltų organizacijų j 
savo veikimą.

> ji I ............. J'

Kariuoųienėn šauks 
daugiau vyrų

• __________________ 4

WASHINGTON, D. C„ gruo
džio 5 d. —i Karo sluoksniai 
skelbia, kad netrukus bus kvie
čiamas didelis j Hunų vyrų skai
čius karįuomenen.

Valdžia nori praplėsti sausu
mos ir oro kariuomenę iki dvie
jų milijonų vyrų. Manoma, kad 
tuojau po žiemos švenčių ka
riuomenėn bus pašaukta ma
žiausiai bent pusę milijono vy
rų.

Beng’amasi sudaryti kelias 
naujas tankų divizijas ir tan
kų naikintuvų dalinį. •

Vėliausios Naujienos |
— Britų valdžia paskelbė karą Suomijai, Vengrijai ir Ru

munijai, nes negavo patenkinamo atsakymb į pdsiųstąi ultima
tumą.

— Amerikos kongresas 309 balsais prieš 5 Šiandien nuta
rė skirti 8 bilijonus dolerių krašto apsaugos reikalams.

— Bulgarai siunčia Jugoslavijon šešias savi) kariuomenės 
divizijas, kad galėtų padėti vokiečiams ir italams malšinti su
kilėlius. ' i

— Maršalo Timošenkos kariuomenė jau randasi prie Sta
lino miesto vartų ir veja vokiečius toliau į vakarus.

— Patys bolševikai pripažįsta, kad naciai jau randasi 40 
mylių atstumoj nuo Maskvos ir kovos eina Solnečnogorskb mie
stelyje. /

z — Lenkų valdžia skelbia, kad pirmas Amerikos laivas jau 
pasiekė sovietų uostą ir atvežė lenkų kariiiomenėi drabužių ir 
karo medžiagos. >

— Jugoslavijos partizanų skaičius siekia 150,000 vyrų.
—. Australijos valdžia patyrė, kad* japonai siunčia daugiau 

kariuomenės į pietus.

RUSAI ATĖMĖ IŠ VOKIEČIU 4,000 KETV.- 
MYLIU PRARASTOS ŽEMES

I " 11  — Oi< i. ■

Rusakmitildė vokiečių patrankas, kurios 
iš tolo apšaudė sovietų sostinę

LONDONAS, gruodž. 5 d. — 
Sovietų karo vadovybė šian

dien paskelbė, kad Rostovo ir 
Doneco srityje jiems pavyko 
vėl atimti iš vokiečių 4,0C0 ket
virtainių mylių. <

Sovietų ofensyva tęsiama su 
didele energija.

Centro fronte vokiečiai at
vilko stiprias savo kanuoles ir 
pradėjo apšaudyti Maskva. 
Kiek vėliau rusų aviacija nut 1- 
dč vokiečių patrankas ir Mas 
kva dabar rami.

Naciai nuvyti už 
Taganrogo

MASKVA, Rusija, gruodž. 5 
d. — Sovietų kariuomenė vėjr? 
vokiečius į vakarus ir dabarti
niu metu randasi prie Mins 
upės, vakaruose nuo Tąganro 
go.

Pačiame Taganroge dar te 
beina kovos,, nes vokiečiai įsi 
stiprino kelioše vietose. Mieste 
plevėsuoja sovietų vėliava.

Sovietų karo laivas K rov pa

, ■ 1
dedą kaįiuomenei žengti pir
myn, ne^ jis vykusiai apšaudo 
besitraukiančią nacių kariuo
menę.

Donece rusai sulai
kyti, sako naciai

BERLYNAS, gruodž, 5 d. — 
Vokiečių karo vadovybė š an
dien paskelbė, jog sovietų ka
riuomenė tapo sulaikyta Done
co srityje.

Rusai siunčia dideles kariuo 
menės dalis, bet jie jau nepa 
jėgia išmušti vokiečių iš užim
tų pozicijų. Iš fronto gauta ži
nių, kad sovietų ofensyva žy 
miai susilpnėjo. /

i

Vokiečių štabas tvirtina, kad 
Taganrogas randasi jų ranko
se ir rusai nepasistume į va
karus nuo šio miesto.

i-, ( --------------- -—------------------ .

Pasirašytas sovietų- 
lenkų paktas

LONDONAS, gruodž. 5 d. — 
šiandien Maskvoje tapo pasira- 
šytąs naujas paktas tarp so
vietų ir lenkų valdžių.

Abiejų kraštų vyriausybė.1 
pasižadėjo bendradarbiauti, ko 
Hitlerio karo jėgos, bus visiš
ką! sumuštos. - ’•

Vyriausybės pasižadėjo ben 
drądarbiauti kap metu, o ka 
rui pasibaigus pasižadėjo tin 
karnai nubausti hitlerižmo ša 
1 ninkus, dabartinio karo kalti • 
ninkus. .

* .. H'-/ . • * » i- • Ą 4

ORAS
šeštadienį — debesuotas, šal

tas. . 1 '
Sekmadienį — giedras, * Šal

tas.
Saulė teka — 7:03; leidžiasi

- 4:19.

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
Pasitvirtina žinia, kad generalinėje taryboje, paskirtoje Vo

kietijos generalinio komisaro Lietuvoje, yra įvykusi kr’žė.
Žemės ūkio reikalams tarėjas prof. B. Vitkus tikrai esąs 

atsistatydinęs. Jis paskirtas Žemės Ūkio Akademijos Dotnuvo
je rektorium.

Tarėjai ūkio ir finansų reikalams — prof. V. Jurgutis ir 
J. Matulionis — įteikę vokiečių komisarui atsistatydinimo pa
reiškimus, bet komisaras tų pareiškimų nepriėmęs.

Gaunama žinių, kad nacių generaliniame komisariate Lie
tuvoje spaudos šefo pareigas eina Oskar Hildebrandt, Lietuvos 
vokietis, nepriklausomos Lietuvos laikais ’vertęsis žurnalizmu. 
Jis buvo vokiečiu telegramų agentūros ir Klaipėdos vokiečių 
dienraščio “Memeler Dampfboot” korespondentas Kaune.

Stimson pasmerkė 
planų paskelbimų
WASHINGTON, D. C., f ruo- 

džio 5 d. — Karo sekretorių? 
Stįmson šiandien labai griežtai 
pasmerkė Chicago “Tribūne” 
tariamų karo planų paskelbi
mą. €

Stimson nene gia, kad pana
šus planai galėjo būti ruošia
mi, bet jie nieko bendro nevi 
ri su Amerikos užsienio politi 
ka.

Karo departamente ruošiam 
planai Įvairiems galimumams 
bet) laikraštis neprivalėjo j v 
skelbti, sako sekretorius. Pa 
skelbimu pasinaudoja tikta 
Hitleris.

Surastas 1852 m. pa
vogtas paštas

PHILADELPHIA, gruodž. f 
d. — Šiandien tapo surasti try 
pašto maišai, kurie buvo pa
vogti prieš 89 metus.

Paštas tapo surastas, ka 
nauja jaunavedž ų pora kėlėsi 
į seną namą gyventi ir vale 
kambarius. • Pašto valdyba ne 
žino kas daryti su senais laiš 
kais. Paštininkams bus labr 
sunku surasti adresatus.

Paštas pavogtas sąryšyje st 
labai įtemptais 1852 metų pre 
zidento rink mais.

Deda pastangas iš
vengti bedarbės

NEW YORK, N. Y., gruodž 
5 d. — Amerikos pramoninių 
kų draugija deda pastangas iš
vengti bedarbės karo metu ii 
pokariniu laikotarpiu.

Pramonininkai svarstė įva - 
rias galimybes ir priėmė visi 
eilę nutarimų, kuriuos siūlo sa 
vo| nariams pildyti.

Pramonin nkai pataria dėt' 
pastangas bedarbei išvengti 
gaminti galimai daugiau vieto- 
produktų ir taupyti pinigus 
kad krizio la ku nesustotų dal
bai.

— Vokiečiams dirbąs Jugo 
slavijos premjeras Ned č pa 
skelbė, kad visame hrašte ra
mu, sukilimas numalšintas.

— Jugoslavijos sukilėlių va
das Draga Michailovič per ra
diją paskelbė, kad partizanai 
apsupo Kragująvec miestą ir 
rengasi paimti parako dirbtu
ves.

Vilniuie įsteigtas 
darbo biuras

Vokieč'u laikraščių žiniomis, 
Vilniuie įsteigtas darbo biuras 
“pagal vokiečių pavyzdi”.

Vilniaus darbo biuro pryša- 
kyje pastatytas kažkoks vokie
čiu Dr. Dųcnbier. Vilniaus biu- 
re d rba 4 vokiečių valdininkai, 
kurie užima visas vadovauja
mas 'vietas.

Jame dirba dar 45 tarnauto
jai, kurie tapo parinkti iš vie
tos gyventojų, bet šie eina tik
tai antrines pare gas.

Naciu komisaro v-
Lohse praeitis

Rygoje leidžiamas nacių laik
raštis duoda keletą bruožų iš 
nacių paskirto komisaro Hein- 
rich Lohse praeities.

Laikrašt s tvirtina, kad Loh
se yra 45 metų amžiaus, gimė 
lo’šteine, ūkininko šeimoje. 

1925 m. Hitleris jį paskyrė 
šlezvigo-Holšteinoi vadu (gau
leiteriu). t

Lohse buvęs fanatiškas vo
kiečių respubl kos priešas ir 
kovojo prieš ją visomis savo 
jėgomis, j

Per radiją pasakoja 
apie praeiti

Kritikas Antanas Rukšlelė 
per Kauno radiją pasakojo lie
tuviams apie Lietuvos meno ke 
liūs.

Jis- prim nė tuos laikus, kai 
rusai caro laikais likvidavo Lie
tuvos mokyklą.

Priminė ir paskutinių metų 
mokyklos ir meno sunkumus.

— Britų aviacija bombarda
vo nacių s unčiamas radijo sto
tis Norvegijos pakraščiuose.

— Nac ų lyderis Štreicher 
atvyko į Paryžių, kur rengia
si leisti laikraštį prieš žydus.

— Suomiai skelbia, kad jie 
okupavo visą Hango karo ba
zę. )

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 

y raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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IPAVA, III. — Ūkininkė Mrs- 
Gomer Codling turi vištą, kuri 
deda nepaprastus “dvigubus” 
kiaušinius. Jie turi; du trynius 
ir du atskirus baltymus..

Mg
čfe&SKjsĮ ir

$12,50.0.

JĘF^ĘRS0M. CITY, Mo.. — 
3.4 metų Cąjnille Farrar^ iš< Gą- 
ry, In.diąnos^ vietos federąlia: 
meu. teisme./ la’mėja-,
“džįod.žmenlą” prieš dentistą, 
Dr. Romie B. Shiėlds. Moteriš
kė 
kė 
po 
kai

Septynį ąsmens. tapę . užmušti irvsep.tyųiouka;< šuŽęfąs 
ta tiltę nęląin.iėje Hartford, Qonn.,

Nupigino Elektrą 
57 III. Miestuose

Nubaudė ’enkis 
CIO Narius

Septyni Žuvo Tilto Nelaimėje
■ e. i , . ............... , . . ... u . ...................   ’(«. Diena Iš Dienos

Laudont ir Draugai 
Sumedžiojo Tris 
Briedžius

SPRINGFIELD, I1L 1 
stijos komercijos komisija įsa
kė vienai elektros bendrovei 
numušti elektros kainas apie 
71/2% visiems vartotojams 57 
miestuose, kuriuos ji aptarnau
ja. Minima firma yra Central 
Illinois Public Service Compa- 
ny-

Paliko 105,-18 
Įpėdinius

ELKHART, Ind. — 
rė 83 metų sejielis Corneliu^ 
Hochstetler. J sai paliko žmo
ną (trečią), 14 vaikų, 76 anū
kus ir 15 pra-anukų, viso 105 
įpėdinius.

MICHĮGAN CITY, Ind. — 
Vietos teisinas paskyrė 30 die
nų galėjimo ir $100 bausmes 
penkiems CIO nariams, kurie 
buvo kaltinami “riaušių šukė 
limu” prie Reliance siuvyklos, 
balandžio mėnesį.

Tarp nuteistųjų yra Ęrąnk 
Grider, Plieno unijos rajoninis 
viršįninka-sĮ iš Gąry, Ind.t

Deda “Dvigubus” 
Kiaušinius.

RAKANDAI
PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS

JUOS DUODAMI UŽGA^finiNSIT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ

ARCHER AVĖ, FURNITURE MFG.
JOE KAZIKAITIS, Sav. ‘

4140 Archer Avenue LAFayette 3516

A

4

■<

Užmušė CIO Unijos 
NarįiMichigane
! FLINT, Mich. — Susikirti- 
ine tarp CIO ir AFL narių, prie 
Duraht, viešbučio buvo nudur
tas Samuel. Waters, CIO s unL 
jos organizatorius. Tarp unijų 
e.na kova už teisę viešbučio 
darbininkus atstovauti.

LA D Oi S

1

Į 

v

YARds 1138 
YARds 1139j

—.... . .................... .......................... . ■■■■■■■■ ; i L..... ymi

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue

TURIME « 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

LAIDOTU V Wi DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
ltfj05-07 S o. Hermitage Avė. 
Wt7 South Faįrfield Avenuę 

Telefonas LAFAYETTE 0727
TV Ir 4 KOPLYČIOS VISOSE 1 CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 

; Direktorių
Asociacijos

Ambulance
• Patarnavi- 

Hiąs Diena 
ir Naktį

LACHAWIČzi IR SŪNUS
. 2311 VVest 23rd Placę Phone CANal 2515

SKYRIUS- 42-44 East 108th Street Tel. PULLMAN 1270 <

ANTANAS M,. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenuę Phonę YARds 4908;

111    11 1 1 . . . . .. .................. -. . ... .

•ANTHONY B. PETKUS
6812 South VVestern Avenuę Phųaę. GĘOvęhįll 014?
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2101 H’k ■ 

A.

U
J. LIULEVIČIUS

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 357?

P. J. RiPlKAŠ-
3354 . So. Halsted Street 710 West, l$th,,St.

Tel. VAROS 1419

I. J. ZOLP
1646 West 4fUjioStreet Phone YARds 0781.

No. 4928—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros .34, 36,- 38, 4Q- 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti < vienų ar dąu«, 
giau virŠ nurodytų, pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą Man-v 
kūtę, arba, priduoti\ pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir ai$- 
kiai parašyti savo vardą, pą-_ 
varde ir .adresą. Kiekvieno pa-» 
vyzdžio kaina 15 centų-. Gali* 
tę., pasiųsti pinigus, arba paš
to ženkleliais kartu su užsąky-, 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So, Halsted SU Chicago, I1L

"•■■■. 1 1 '..J ...1 '.""J...l..
NAUJIENOS Pattern Dept., 
1789 S. Halsted St, Chicago, HL

či*_ įdedu. 15- eentų . Ir prašau- * 

atsiųsti man pavyzdį No —., , 
MImtmi A - per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
/

v tf

T

(HfcrtM ir vahtij*)1 *

O i

Gavo? $12,500 Už 
Sulaužytą Vėdįbife

Varduvėms ir

Praktišką Ir, Graži1, Dovana
J.ohp irrAnųa Rakauskai, 92.0 

įW;;3$tfeS.tk yra p^stavų^. “nau- 
jieniečiai”: Mrs. A. Rakauskie
nėj. užprenumeravo “Naujienas” 
savo giminaičiams į Dės 
Moines> Iowa, kaipo dovaną 
varduvėms, ir Ęalėdopis p ai 
Marę, E. Nacg,. 13.0.fy Haney St.

lį-gj. “Naujienos? Kalėdoms
'Mrft, Ch. Kavpliunienė užpre- 

nųn^ava “Naujienas” kaipo 
ĘaMų dovaną . Gharliui Ma-tu- 
liokiuįy. k-urįs.. serga. Municipal 
Sąnįtorįjoj.

Būvą Medžioti Wi&ęonsine
Praeitą šeštadienį teko ma

tuti pas bridgeportietį bizn e- 
rių JohiT" Ą. Laudont4, bučer • 
nėję, 344} So. Morgan Street, 
sukabintum briedžius, kuriuos 
jisai, su., dviem draugais, sume
džiojo Wildwoods,. Wi$eonsine»

Ęrėdžių medžiojimo sezonai 
esąs trumpąs, todėl- daugybė 
medžiotojų suvažiuoja medžiok
lei ir skaito dideliu laimikiu, 
nušauti po vieną briedį.

Rengs Parę

John A. Laudontas surengs 
“briedžio parę” savo užeigoje: 
$538 So. Halsted St. 

t a a

PAKĖLĖ • TOWNOFLAKIETĮ 
į. RUSKARĮNINKUS

i Šventė 23rčią 
Vedjdip’ Sukakti. ir 
Sužfeduotuves

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJ)
Stanley Rakich, 22, su Fran- 

ces Zagar, 24'

Armija suteikė puskarininko. 
įrangą jaunam kareiviui iš 
Town ofLake, Povilui,A. Shar- 
ko. Jisai tarnauja Puget Sound 
krantų artilerijoje, * Washing- 
.tono valstijoje. Yra sūnūs. chi- 
čagietės. Veronikos Sharko 
1435 W. 47th Street.

9

Ręįkalauja
Perskirų

A n na Malekovic nuo Martin 
Malekovic

Gauna, 
Perskifias

Vedfiu Horadecfci nuo Gasimer. 
Horodecki

KITĄ

Dr.P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1915 S< Halsted St; ,

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

IdrTa. jenkins
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West. 63rd Street.

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai.- vakąro ir pagal sutartį.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 242,1

skundėsi, kad • jisai atsisa- 
išpildyti priežad.%. j%: vesti, 
14 metų romanso.- po to 
j i. išleido, jo reikalams, apie

$7,0.00» Kaltintoja reikalavo 
$100,000. pj •

Išmoką 5'C
- — Val- 
utorįzavo, 

Farmer State Banką*. Bensone, 
III., išmokėti depozįtoiliams 
dividendą,, siekiantį$3:,j860.94<

SPRINGFIELD,r 11L 
stijos auditorius, aj

Rado. Nusišovusį: 
Darbininką
j N’ORTHSII)!•’.. Kambary
Je, adresu 1659-,Ęi.vįsion st.reet, 
^aką#; buyo atrastas y nusišovęs 
39 z metų Josepfy MiĮler, darbj- 
n nkas. šalę kuhą .g.ųlęjo, .ręvol 
yeris.

GIMIMAI.
CIIICAfiOJE.
i JANIS, Richardį 90(U N-orth 
Homan Avenue; £imė, lapkričio.
17, tėvai: Jack iih• Geraldine.,

MASKELL, Richard,: 4335 
West 21st Place, gimė lapkri; 
čio 18, tėvai: Richard ir Mild- 
red-.

WARCH0L, Sušah,' 4341 So. 
Wood- Street, giipė lapkričio 
23, tėvai: Frank ir Frances.,

BUSH, Dorbthy; Annv 3537 
įouth' Union Avenųė, gimė lap
kričio 27, tėvąi j • Antoų, ir Vir- 
gAiia,

Frank ir Della Ashmontai
Padėkos, dieną Frank ir De- 

įl&i Ashmo.ntai, 2755, W. 39th 
Ęlące, niinęjo 2*3 metų vedybų 
sukaktuves.

Pupta iš anksto buvo numa- 
tyta>,. todėl v.+skąs gražiai pri 
rengta ir 
tai

daug svečių, sukvies •

ir D. Ashmontai, bu • 
nustebinti — ir pa-

Bet F. 
vo. labai 
tenkinti —. kuomet išvakarėse 
pptojs, jų (draugų sunus^ Sam- 
uel Baniulis įteikė jų, dukterei 
Elvirai Ashmontaitei deimanti
nį žiedą sužieduotuvėms.

' Vestuvės. Pavasarį
■ Jaunuolis S, Baniulis pasi
naudojo tėvų vedybų’ sukaktu
vių proga kad pranešti jo su
sitarimą: apsivesti su jų duk- 
įere. Vestuvės įvyksiančios se
gantį pavasarį.
i S. Baniulis yra sūnūs br • 
Hgeportiečių John ir Anna Ba
niuliu, 3532 So. Lowe Avė.

AKIV SPECIAEISBI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS-

Mano. 20 metų, praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

J pirma.
1712 South Ashland A-v.

Pliętie, YARDS 1373

AR JIESKAI
i į, »w"»įii j iASMAITYK.KASOIENjr,"’"'J-i-|.t |!

rdR TEMYK SKILTIS"-™-

“REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda. 

irx progas, sužino likįiį pęr

. NAUJIENAS
K ' . j '. '

1138 Mli HM Slreel, CHICAGO,ILL

LIE/UVĮS AKIV GYDYTOJAS, 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Ąkįnius, 

Kreivas .Akis 
i Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756L. WEST; 35th .'STREET 

kampas Halsted St.
Vaįandog nuo 1Q ,ikit 4, nup 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR; KARE NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakom in
gai akinius už pri- 

; einamą kainą ir 
ant lengvų ismo- 

r kėjimų.
324L S. Halsted Street 

PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE. ..

EFENSE

*1 Khl <W1Kt M

£1 BUY
UNITED 
STATES 
SAVINOS 
BONUS 

ANDSTAMI’S

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phonę. CANĄL 6122 .

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublio- 7868.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso- Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 po.piet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

1 M
Dr. F. Pulsucki Le Van

GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. GarfieldBlvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

A. Montvid, M. D.
i West Town State Bank Bldg.
2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 popiet 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Pirmadieniais 7 iki 9.
j 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.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas, ir Chirurgas 
Olisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi pągal susitarimą. 

Ofiso Tel.: YARDS 4787, 
Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR; C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo-. 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagąl sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, tręčiadienieis ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPUBLIC 4688

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524 
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

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

V AL.: 1 iki 3 .popiet, 6 iki 8 vak.
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI
DR7HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų paga] nau
jausius metodus X-I\ay ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuę. 1(P—12.. pietų ir 
nuo 6 iki. 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio- vaka
ro ir nedėliomJs.

Tel. ČANAL 3110
Ręizdencijos telefonai:

Superior 9451 ar Central 7464

Dr., Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS-
Ofiso Valandos:

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

Nuo 
vak 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

' Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1$.
Rezt Telephone KENivood 4300

ADVOKATAI
’ K.P.GUGIS

ADVOKATAS-
Miesto ofisas—127. N» Dearborn St. 
Kąmb. 1431-1434;Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3328 So. Halsted St. 
(Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį..

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

I 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.

VąL:nuo 1:00, popiet iki 8 v, vak.
134 N* LA SALLB STREET

Room 2Q14,
Vai. i nuo 9:00 iki 11:00
3149 SO. HALSTED STR

Tel.; VICtery 2679^

Tel. STAte 7372 
l ryto,
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Šeštadienis, gruodžio 6,1941

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

CASH
OR

Gredit Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalė

dų, arba pasinaudokite
PLANO NAUDA

Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos Darbo 
Laikrodžius.

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE

4216 Archer Avenue
PRIE SACRAMENTO

* ii. j . —■

LABAI GRAŽIAI 
' ATRODANTI

PALTAI ir
SIUTAI
Vėliausios mados paltai ir siu

tai. Pasiūti užsakymu
$?C.OO

AUKŠČIAU k 
Jei tamstai reikalingas paltas ar 

nepaprastai 
pąrduodąjne 
ir siutus už 

IR
UKščIAU

Mes siūlome ypatingai gerą pasi
rinkimą žieminių drabužių, gražio
se ir moderniškose spalvose ir ma
dose.
Lietuvis vedėjas. Petras Gribulis, 

tamsiom duos gerą ir nuoširdų 
patarnavimą.

siutas, cionais gausite 
gerą pirkimą. Taipgi 
gatavai pasiutus paltus

$19.50 .

Kam reikalinga, pritaikom lengvų išmokėjimų sąlygas

SLŪWIK’S CLOTHES

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvos Padangėje
t ■ • ’ _ .  • ' .LIETUVIU VISUOMENĖ BOLŠEVIZMO METAIS

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. bruns. 7209

PREKĖS GARANTUOTOS
4328 ARCHER AVENUE

ARTI KEDZIE AVENUE

WINES and

Nepraleiskite Progos, Atvažiuokite 
Pasirinkti Didžiausių Bargenų

LIQUORS

ip

5

WILKEN
FAMILY

Vertės $2.50, Tiktai
Pilna i
Kvorta “ 11 
23.49 Keisui 12 Kv.

PRISTATYMAS

DYKAI
Telefonai
REPUBLIC

3728
3729

6 Metų Senumo 
HIRAM WALKER

DEGTINĖ
2.19Pilna 

Kvorta

WHITE
HORSE

SCOTCH
8 Metų
Pilni 
Penkt.

37.75

Senumo
3.19

Keisui

Hiram Walker 
“RIDGEWOOD” 
DEGTINE 

Vertės $2.00, Tiktai 
PILNAS 
PENKTAD. jį 

$18.45

KA TIK
GAUTA!

BRANDY

Per Kaunę radiją Antanas 
Bružas skaitė paskaitų “Lietu
vos visuomenė bolševizmo me
tais.” Prelegentas savo paskaitų 
pradėjo nuo bolševikų partijos 
įsigalėjimo Rusijoje. .lis, tarp 
kita ko, pastebėjo, kad bolševi
kų partijai paimti saldžių į ran
kas daug padėjo ta aplinkybė, 
kad rusų valdininkija paskelbė 
sabotažų ir atsisakė dirbti bol
ševikams. Jiems gi to tik ir rei
kėjo, nes jie iš pat pradžių ga
lėjo paimti valdžių į savo ran
kas.

į Lietuva bolševikai įsibrovė 
pernai jau su 20 metų stažu. 
Lietuvoje bolševikai pirmučiau
sia pradėjo propagandų prie" 
“išnaudotojus” ir ragino švie
suomenę taip pat prisidėti prie 
kovos už “liaudies teises”. Lie
tuvių šviesuomenė darbo nesiša- 
lino. Tik nedidelis jos skaičius 
kuriai neabejotinai gręsė kalini
mas ar gyvybės netekimas, pa
sislėpė į Vokietijų. Didžiulė 
dauguma pa’iko dirbti įstaigo
se ir įmonėse, stengdamosi iš 
saugoti tai, kas buvo sutverti 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais.' Daugeliui inteligentų teko, 
žinoma; “pasispalvinti.” Deja, 
buvo atsitikimų, kad kai kas 
net per daug prisidengė “raudo
numu’’. Per tuos metus musų 
darbininkai ir ūkininkai suėjo 
su šviesuomene į žymiai glau
desnius santykius ir daug pasi
mokė iš savo daugiau išlavin
tų broliu.

Bolševikų propaganda pasi e- 
kinio lietuvių tarpe neturėjo. 
Pagal surastus vėliau bolševikų 
dokumentus, visoje Lietuvoje 
komunistų partijos narių ir 
kandidatų buvo priskaitoma tik
tai 3,009. Tai 1,000 gyventojų 
išeina vos vienas,,, komunistas. 
Tačiau toje kompanijoje du 
trečdaliu sudarė svetimtaučiai. 
Lietuvių ten buvo net mažiau 
trečdalio. Bolševikų propagan
da Lietuvoje buvo labai smar
ki, bet negudri ir lietuvio ji ne
pajėgė įtikinti. Pav., ūkininkai 
ir darbininkai laiškiai matė, kiek 
bolševikų žodžiai ir visi gražus 
pažadai skiriasi nuo darbų.

Už darbininkų ir ūkininkų 
nepalankumų komunistams ko
misarai kaltino lietuvių šviesuo
menę. Todėl ji buvo niekinama, 
pažeminama ir kitaip engiama. 
Raudonųjų tironų kiršinimai 
pasiliko bergždųs ir šviesuome
nė tampriai vienijosi su darbi
ninkais ir kaimu; Bolševikai 
tuomet nutarė kuo v daugiausia 
inteligentų kimšti/į kalėjimus, 
arba išvežti juos iš Lietuvos. 
Pagaliau, buvo pavartotas ir 
masinis lietuvių trėmimas į Si
biru. Ištrėmimai buvo taikomi 
visiems sluoksniams; gabeno u- 
kininkus, darbininkus, amati
ninkus, valdininkus, profeso
rius, karius ir 1.1. Visi jie buvo 
laikomi “liaudies priešais”. Iš 
to jau galima spręsti, kodėl vi
si lietuvių • tautos ąluoksniai 
taip uoliai ir vieningai prisidė
jo istorinėmis birželio mėn. die
nomis prie sukilimo. Pav., Vil
niaus geležinkelių valdybos val

dininkai sustabdė tos svarbiau
sios įstaigos veikimų. Tų pat 
padarė pašto ir telefonų valdi
ninkai. Rezultate visas susisie
kimas ir susižinojimas krašte 
taip svarbių rusams valandų 
buvo nutrukęs.

“Pasispalvinti” ir “pasirau- 
doninti” tekę beveik visiems. Jų 
tarpe butą pasišventėlių, dirbu
sių išimtinai savo Tėvynės iš
laisvinimui iš bolševizmo. Da
bar lenkų gana dažnai išgirsti 
prikaišiojimų vienam ar kitun' 
už per uolų “pasiraudoninimų”. 
Visuopienė, pasak prelegento, 
turėtų susilaikyti nuo per drą
sių sprendimų, neištyrus kiek
vieno atsitikimo. Vilniuje, pav., 
bolševikus išvijus, Buvd suimtas 
vienas lietuvis, tarnavęs NKVD 
(buv. GPU žvalgyboje). Tačiau 
jis buvo greitai paleistas, ka
dangi buvo įrodyta, jog jis, ne
va tarnaudamas čekistams, "iš
gelbėjo daugeliui žmonių laisvę 
ir gyvybę. Panašių pavyzdžių 
Lietuvoje esu gana daug. Ištiki
mi bolševikų tarnai visiems esą 
žinomi. Bendrai imant, Lietu
vos šviesuomenė kovoje prLš 
bolševizmą a Liko garbingą 
vaidmenį, pareiškė baigdamas 
A. Bružas.

Statys Naują Stoti 
Chi. Airporte

Miesto valdyba ir lėktuvų Ii; 
nijos galiam susitarė pastatyti 
naują pasažierių fctotį Chica- 
go<5 municipiaiiam‘e airporte. 
L nijos miestui paskolins tam 
tikslui $1,200,000. '

Joseph Triner, che
mijos karąr kapito
nas, paaukštintas
P-nas Joseph Triner, chemi

jos) karo kapitonas, tapo pa
aukštintas į/- rangą Aide-De- 
Camp prie majoro generolo J, 
M. Cummins, šešto Korpuso Ap- 
skryties komanduotojo. Tai įro
do,, kad nepaprastos savybės p. 
Trinerio (nacionaliai žinomo 
įpėdinio Joseph Triner Corpo
ration įsteigėjo), Chicagos ■ fa
brikanto Trinerio Kartaus Vy
no, yra įvertinamos ta’pgi jo 
dabartinės veiklos srityje.

Mrs. A. Varneckienė 
Atidarė Barbernę

Veikli draugijose, užsiėmi
mo “barberys” — Mrs. Albina 
Varneckienė (Dailidonis), ati
darė švarią ir patogių, barber
nę, ad. 7039 So. Halsted St.

Mrs. A. Varneckienė iš pra
eities turi patyrimo tame ama
te, todėl tikisi pasisekimo biz

’nyje. S — J. A., S.

12 KEISE

20-Metų-Senumo
Importuota

Penkta- O 75
dalis w

Iš Krano Alus
GALIONAIS IR PUSGALIONAIS

ROCK and RYEDRY AND DINNER
VYNAI
3 PENKTAD. 1 B f ■ Į Su Vaisiais. Pilna « m
Už .......................... “ Kvorta, specialiai i1

1.29 gal.; 65c Pusė Galiono I
$2.00 VERTĖS

Puikus Eksporto Alus KF’SAS 24 4 4 Q 
BUTELIU i ■ I v

Z ALGA LIQUORS
6637 SO. ASHLAND AVĖ.

TELEFONAI REPUBLIC 3728—3729

Dr. A. F. Nemiro ir Sųdraugai nuoširdžiai kviečia 
visus savo draugus atsilankyti sekmadienį, gruodžio 27 
d. (nuo 1 P.M. iki 5 P.M.), ir susipažinti su visais įvai
riais departamentais Reliable Medical Center, Harrison 
Medical Bldg., 523 S. Craw£ord (Pulaski Rd.).

Turtas Virs$6,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime OEEft fi fi H H H 
ATSARGOS FONDĄ ViršdOJUjUIJUiUU

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

LOAN ASSOClATIONofCUcag* 
JŪSTIN MACKIEVVICH, Pres.
4192 Archer Avenue

\ VIRginia 1111

■a MNGS
" 1 ■ ‘Į 1 1 .... II .. .■■■■■H I I. ■ ...........■^.1, 1 III[NELAUKITE-Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Je| norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPER1AL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
M1CHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOĖNIX INDEMNITY COMPANY. 
......................................... ...... ............................... -......

PirKit Radio 
Kalėdoms 

PROGRESS KRAUTUVĖJ 

EINA PRIEŠ-KALĖDINIS DIDIS

|ŠPARDAVIMA$
Geriausių 

Išdirbysčių 
RADIOS

Už

Mažiausias Kainas
ATEIKITE ŠIANDIE^ IR 

PASIRINKITE SAU

RADIO
,1 . '

DEL GERESNIO
UžSIGANeDINIMO

1942 m. Mados Radios Parsiduoda tik po
1942 Metų Mados Kombinacijos .Radio su

Gramafonu nuo ...................................

$14.95

$29.50
1942 Metų Mados dideli Console radio nuo .... $44.50 

iPasirinkimas Philco, Zenith, General Electric, ete

Didelė Nuolaida už Senus Radios Mainant ant Naujų

Lengvi Išmokėjimai 
PIRKIT KALĖDŲ DOVANAS ČIA

3222-24-26 South Halsted Street
NETOLI 32-ros GATVES, CHICAGO, ILL.

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

$15
Cash or Easy

Terms
3 MONTHS RENTA L $5
W A G N E R 

Tvnpwriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

ATSAKINGAS
Medikalis Centras

DR. A. F. NEMIRO 
ir Sądraugai

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

523 S. Crawford Avė.
(Pulaski Rd.)

VAN Buren 5709

Vai. 9:30 A. M.—8:30 P.‘ M.
Sekm. 1—3 P. M. Pagal sutartį

Patarimai Dykai— 
Nėra Prievolės

SKYRIAI:
Akims, Ausims, Nosiai ir Gerk
lei. Ekzaminavimas ir Akinių 
Pritaikymas Nebrangiomis Kai
nomis.
Rcctal Ligos Sėkmingai Gydo
mos. Glandular Gydymas ir 
Moksliškas Svorio Mažinimas, 
taipgi gydymas nuo aukšto krau
jo spaudimo. X-RAY Spinduliai 
ir Physio-Therapy—Ultra-Violet 
Ray—Diathermy — Short Wave- 
Upbuilding — Massage — Infra 
Red.

Odos ir Socialės Ligos
Dantys X-Spinduliais Patikrina
mi, Visa Burna 14 filmų —$1.50 
Pilnas Sveikatai Patarnavimas 
Kainomis, Kurias Kiekvienas 

Pajėgia Mokėti.

KILOS
PALENGVINIMAS

Jeigu vienas šeimoje skundžiasi, 
visa šeima vargsta. Duokit Sykes 
Service kaipo Kalėdų dovaną, ir 
visi bus laimingi.
------------ SKAITYKIT 61 LAIŠKĄ------------ \

“Dėka Sykes Service afi nevartojau 
savo prietaiso kuone du metu. Sykes 
Service visai pataisė mano herniją, įsi
senėjusią 11 metų.” — I’asiraAo W. 
1). 1‘osey, 2217 Iowa Št.. D»n-enport. 
low.-u Kovo 20. 1939.

DYKAI patarimai Vyrams. Moterims. 
Vaikams. ATDARA iki 0 P. M. — Pirm., 
Treč.. Penkt. Iki 5 P. M. Antradieni, 
Ketvirt., šeJt.

tMPvT this cheese 
foęd that’s digęstible 

as mifk itselfI

SPREADS! SLICESI TOASTSI

/
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NACMIEN.OS
Th< Lithuanian Daily* News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuaniau News Pub. »Co.,Inc.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500. ’

Subscription Ra tęs:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

(Jtsakyme kalnai
Chicagoje—paštu:
Metams---- - $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________. 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija _______ _—1— 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui_______________— 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ......    $6.00
Pusei metų------------------- — 3.25
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ..... — .75

Chicaga Susilaukė Naujo Dienraščio

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, I1L Telefonas Canal §500.

UžsieniuoM:
Metams------------------------- $8.00
Pusei metų---------------------- 4.00
Trims mėnesiams ----- —— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto

Orderiu kartu su užsakymu.

Kasdien po vieną laivą
Laivų statyba Jungtinėse Valstybėse įsisiūbavo.
Jurų Komisija numato, kad šį mėnesį bus pastatyta 

30 naujų prekybinių laivų — po vienų laivų kasdien. Sųu- 
sio mėnesį bus pastatyta 39 laivai, vasario — 40.

Hitlerio submarinos nesuspės tiek laivų paskandin
ti. Nesuspėja jau ir dabar. Amerikos karo laivynas pa
staruoju laiku pusėtinai apvalė Atlanto vandenis nuo. 
Hitlerio “barškančiųjų gyvačių”.

Japonija smarkauja
. 9

Į prezidento Roosevelto paklausimų, kodėl Japonija 
siunčia daugiau kariuomenės į Indo-Kinijų, Tokio atsa
kė, kad ji yra taip susitarusi su Francuzijos Vichy vy
riausybe. ‘ «

Amerikai šitoks pasiteisinimas turi mažai vertės.. 
Klausimas eina ne apie tai, ar japonų kariuomenės ju
dėjimų toleruoja Francuzijos kapituliantai. Tas judėji
mas stato į pavojų Jungtinių Valstybių saugumų, ir 
Jungtinės Valstybės nori žinoti, ką Japonija rengiasi da
ryti. .

Japonija turi teisę jokių paaiškinimų Washingtonui 
neduoti, bet tuomet Washingtonas padarys savo išvadas.

Japonija atsiuntė į Amerikų specialų pasiuntinį Sa- 
buro Kurusu. Jisai sako, kad jo uždavinys išlyginti . .Ja
ponijos nesusipratimus su Jungtinėmis Valstybėmis ir 
atsteigti normalius prekybos santykius tarp šių dviejų 
šalių. Bet jeigu Japonija , tuo metu, kaį eina šitos dery
bos, ruošiasi naujięmš ųg^esijos žygiams, tai ji Amerikų 
apgaudinėja. ■ 1 y

Šitokiose aplinkybėse derybos negali tęstis.

Slaptas “karo planas”
Chicagos laikraštis “Tribūne” užvakar paskelbė ta

riamų “karo planų”, kurį prezidentas Rooseveltas esųs 
paruošęs kartu su savo kabineto nariais ir armijos bei 
laivyno vadais. Pagal tų “planų” esu numatoma sudary
ti daugiau kaip 10 milionų vyrų jėgų ir pasiųsti 1943 
metais ekspedicijų prieš Hitlerį iš 5 milionų kareivių.

Roosevelto administracija šito pranešimo nenuneigė, 
ir labai galimas daiktas, kad tokie arba panašus planai 
buvo svarstomi. Nieko bloga tame nėra. Butų keista, jei
gu valdžia šiais laikais jokių planų neturėtų. Ęaras gali 
kilti bet kurių dienų — tai priklauso nuo ffitlerip. Ne 
laikas bus šunis lakinti, kuomet reikės į medžioklę įjofi!

Bet kų gero atliko “Tribūne”, tų “planų” paskelbda
ma?

Viena iš dviejų: arba tas “karo planas” yra tikras, 
arba ne.

Jeigu netikras, tai laikraštis klaidina ‘visuomenę. O 
jeigu tikras, tai “Tribūne” išdavė busimam jungtinių 
Valstybių priešui svarbių valstybės paslaptį.

Su krašto interesais šitaip žaisti nedera.

JONAS JANUŠKIS 
ATVYKO

*

Pereitą trečiadienį laivu “Co- 
lonial” atvyko iš Europos Jonas 
Januškis, buvęs Lietuvos social
demokratų atstovas Steigiama
jame Seime, su žmona. Ilgus 
metus jisai gyveno ištrėmime 
Vakarui Europoje, pastaruoju 
laiku —- -neokupuotoje, Franęjti- 
zijoje.

Jo kelionė iš Lisabonos tęsėsi 
beveik ląiko. Pasilsėjęs
po kelionės,. svečias galės papa
sakoti amenkiečialns nemažai 
įdomių d.ątykų apie įvykius įano- 
je pusėje ““balos”.

‘‘Naujoji Gadyne” praneša, 
kad drg. Janušlflis kalbės LSS. 
19 kp.'bankiete, kuris įvyks ry
toj, Brooklyne fGrand Paradise 
svetainėje.).

PABLUDĘS BOLŠEVIKIŠ- 
KAS LIEŽUVIS

Brooklyno stalinei} organas 
sako, kad Jan Valtin, alias Ri- 
chard Krebs, esąs “Naujienų” 
“garbinamas”, — nors jis esąs 
kriminalistas.

Kas skaitė “Naujienas”, žino, 
kad jos niekuomet Valtino- 
Krebso negarbino. Priešingai, 
“Naujienos” paminėjo tokius 
faktus apie Valtiną, kurie jo
kios garbės žmogui nedaro: 
kad jisai buvo komunistas; kad 
jisai aklai vykdė kominterno į- 
sakymus ir kėsinosi nužudyti 
žmogų Califomijoje; kad jisai 
buvo nuteistas į katorgą; kad 
jisai su kominterno ’ pritarimu 
buvo sutikęs tarnauti nacių 
žvalgybai.

Kas gi čia yra garbingo?
Vienas pagirtinas / dalykas 

Valtino-Krebso gyvenime yra 
tas, kad jisai atsimetė nuo ko
munistų ir nacių ir dabar kelia 
i aikštę jų piktadarybes. Bet 
už iąi, kad jisai padare šitą 
vienintelį gei^ darbią savo gy
venime, tai komunistai norėjo 
jį išduoti Hitlerip budeliams!

Ir už tai, kad mes šitą faktą 
pažymėjome, tai komunistų or
ganas meluoja per akis, prikai
šiodamas mums Valtino “gar
binimą”.

Pabludę komunistų liežuviai 
nė paprasčiausiame dalyke ne
gali apsieiti be melo.

Kriminališkas Valtino rekor
das buvo padarytas tada, kada 
jisai tarnavo kominternui —• 
kartu su Mizara, Bimba ir šo- 
lomsku. Jie visi yra kriminalis
tų gaujos tarnai. Tiktai tuomet 
jie atsisuka prieš kriminalistą, 
kuomet jisai atsimeta nuo jų 
“partijos”.

) Marškai Field III, (kairėj), ir Siįliman Evans, lei
dėjas, skaito pirmąjį numerį jų. naujojo dienrašuio, The 
Chicago Sun. Laikraštis įsteigtas Marsltal Field’o pini
gais. !

ĮVAIRIOS ŽINIOS
alsives-

čių žydais. Kartais ir žmonos 
motina ateidavo savo dukters 
atlankyti. Ji, žinoma, 
davo savo vyrą, žydą. Kartais
ateidavo ir kiti pažįstami, kurie 
:;aip pat buvo žydai. (

Vokiškiems naciams, kurie 
Goebbelso ir kilų propagandos 
dėka tapo sufanatizuoti, paka
bo šių davinių, kad jie pradėtų 
šnairiai žiūrėti 
belso šeimyną.

ir į visą Gceh-

reikalas virto, 
žmonos motina.

Parama Turkijai
Jungtinės Valstybės duoda paramų iš “lenddease” 

fondų ir Turkijai. Visuomenė apie tai patyrė šiomis die
nomis iš prezidento Roosevelto pareiškimo spaudai.

Laikraščių komentarai apie šį faktų rodo, kad Ame
rikos žmonės tam prezidento patvarkymui pritaria.

Jeigu Turkija gauna pagalbų iš Amerikos, tai gali
ma numanyti, kad ji neis į talkų “ašiai”.

Bet karas užkrauja vis didesnę ir didesnę naštų ant 
pečių Dėdei Šamui. Amerikos ginklai, amuniciją, lėktu
vai ir įvairios karo medžiagos šiandien yra siujnčįami, 
britams, rusams, kiniečiams, holandų saloms, Ramiajame 
Vandenyne ir turkams. Ir tuo pąčįu laiku pati Ąųrterilp. 
skubinasi apsiginklubti. ; .

Nenuostabu, kad tos pagalbos nė viena šalis negali 
gauti tiek, kiek jos nori. . , .

KARO REFERENDUMAS

Buvęs .Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Belgijai ir Lenki
jai, John Cudahy, siūlo referen
dumo keliu “išaiškinti” karo 
klausimą.

Jisai žino, kad tai butų prie
šinga J. V. konstitucijai. Pagal 
konstituciją, karą skelbia kon
gresas. V ištiek p. Cudahy nori 
referendumo, ir sako:

“Bet mes neketiname pa
niekinti musų atstovų auto
riteto. Galų gale, jie turės 
spręsti ir pa^ii-mti atsakomy
bę, bet “žmonių bąjgąs,. pa
reikštas referendume, suteiks 
aiškumą jų pazvalgai ir kiek
vienas sąžiningas senatorius 
bei kongręsmanas šitokią pa
tariamą žmonių nuomonę 
sveikintų.”
P. Cudahy pasakoja niekus. 

Jeigu vįsuotįpąs balsavimas ne- 
gąli karo klausimo išspręsti, tai 
nėra prasmęs leisti klausimą re- 
ferehdumųi. Konstįjųcjja tokios 
procedūros dargi visai nenuma
to.

F yiH “izolia- 
cininkąi”, dar© visokiais budais 
obstrukciją valdžiai. Tik šitam 
tiksĮui ir “ręfęrend^mas” yra 
siūlomas —- kad žmonės ilgiau

Norvegai degina na
cių viešbučius

DR. JOSEPH GOEBBELS-
Wt HtOPAGANIIOS MIMSTM

III.
Goebbels nelanko vyrų 

kabaretą.
Musų jau minėtas žurnalistas 

H. E. Kaminski tvirtina, kad 
Goebbels nepriklauso prie tos 
nacių lyderių grupes, kuri aukš
čiausią draugystę randa vyrų 
kompanijoje, kurie apie mote
ris nieko nenori žinoti ir kurie 
kiekviename didesniame Vokie
tijos mieste turi steigę specia
lius vyrų klubus -— kabaretus.

Kaminski išvardina visą eilę 
nacių lyderių, kurie laisvus va
karus leidžia minėtuose kabare
tuose; Kaminski duoda ištisą ei
lę duomenų, kurie aiškiai rodo, 
kad ir pats(,Hitleris “laimingai 
leido vakarus užsidaręs su savo 
mylimąja — Rudolfu Hessu”, 
bet Kaminski iš šios grupės iš
skiria Josephą Goebbelsą:

Tvirtinama, kad ne vieną 
kartą Goebbels yra pasmerkęs 
panašius nacių ištvirkimus ir 
visuomet atsisakė eiti į kabare
tus, nors dažnai artimų savo 
bendradarbių buvo kviečiamas.

Kaminski tvirtina, kad Goeb
bels nėra homoseksualistas, 
kaip nacių lyderių dauguma. 
Goebbels vedė vokietaitę ir su 
ja sulaukė : vaikų, kuriuos da
bar augina.

Atvirkščiai, vokiečių visuo
mene patyrė keletą skandalų, 
ikiir Goebbels kabinėjosi ne prie 
vyrų, kaip sušaudytasis nacių 
lyderis Roehm, bet prie moterų. 
Goebbels nesitenkino vien tik
tai savąja, šis pažymys jau iš
skiria jį iš homoseksualistų 
grupės.
Goebbels jaučiasi nuskriaustu.

Nacių propaganda idealiu vo
kiečiu laiko aukštą, augalotą, 
šviesiaplaukį, mėlynakį vyrą. 
Kai ši teorija pradėjo plačiau 
plisti, tai vokiečiai pradėjo skir
styti į nacių “teoretikų” paskir
tas vietas ir pačias nacių parti
jos lyderius.

Vokiečiai nežinojo ar priskir
ti Hitlerį prie vokiškos arijų ra
ses ar ne, nes jis neatatiko nu
statytus reikalavimus: Hitlerio 
plaukai ne šviesus, Hitleris ne
augai© tas ir jo išvaizda labai 
jau nevyrįš^ą. Tikrai paskuti;! 
niais metais aiacįų fotografai iš
moko geresnes Jiitlerio fotogra
fijas daryti, bet anksčiau pa- 
darytęs jo nuotraukos, negalėjo

būti patraukiančiu arijų 'rasės 
pavyzdžiu.

Dar blogiau reikalai stovi su 
Goebbelsu. Jam vokiečiai taip 
pat vietos nerado nacių rasės 
teorijos paskirstymuose. Goeb
bels yra mažas, sausas, pagel
tęs ir turi susiraukšlėjusią odą.

O blogiausia su juo yra tai, 
kad jis yra raišas: viena koja 
nudžiovusi ir truputį trumpes* 
nė. Goebbels deda visas pastan
gas fotografijose nuslėpti nu
džiūvusią savo koją, bet ją gali 
paslėpti tiktai nuo tų, kurie nie
ko apie lai nežino.

Šis fiziškas Goebbels nepri
teklius labai veikia jo būdą. Jau 
ir mokykloje būdamas Goeb
bels negalėjo pakęsti jaunų ir 
sveikų vyrų. Ne vieną kartą 
moterys jį nustūmė į šalį dėl 
nudžiuvusios kojos. Jis labai 
jautriai šiuos pažeminimus per
gyveno ir degė didžiausi keršiu.

Kaminski tvirtina, kad ši fi
ziška Goebbelso nelaime labai 
giliai įsirėžė į jo būdą ir turi 
įtakos į skelbiamas jo teorijas. 
Šis paslėptas nužeminimas pra
siveržia į viešumą visai kitokia 
forma.

Kol Goebbels buvo bejėgis 
studentas, fiziškas trukumas 
jame kėlė neapykantą ir daž
nai, užsidaręs savo patalpose, 
graužėsi. Bet kai Goebbels taęo 
nacių partijos galingu valdovu, 
kai jis gavo vokiečių ministe- 
rio titulą,- ta paslaptingoji . pa
gieža pasireiškė visa eile nea
pykantos pilnų dekretų.

Goebbels visą laiką smarkiai 
puola žydus, rašo visą eilę žy
dus niekinančių straipsnių. 
Tvirtinama, kad tas fiziškas 
trukumas, ta bloga savijauta

kai Goebbelso 
atsisakė nutraukti santykius su 
žydais. Ji ne tiktai toliau gra
žiai sugyvena su savo vyru, bet: 
<demonstratyviškai susitinka su 
kitais žydais ir su jais bendrau
ja.

Tatai labai kenkia Goebbelso 
prestyžui sufanąt’zuotų nacių 
tarpe. Goebbels, norėdamas pa
sirodyti tikruoju naciu, nekrei
pia jokio dėmesio į žmonos mo
tinos ryšius su žygiais, bet juos 
dar smarkiau puola.

Paskutinėmis savaitėmis iš
leido ištisus 10 įsakymų, kurie 
peršoka visas anksčiau nacių 
skelbbtas nesąmones apie žy
dus. Anksčiau naciai vis dar pa
sakojo, jog negalima maišyti 
visų žydų į vieną krūvą; jie 
pripažino, jog žydų tarpe yra 
ir padorių žmonių, bet paskuti
niu metu Goebbels paneigė vi
sas šias žydų savybes.

Vokiečiai mano, kad Goeb
bels, dėl fiziškų trukumų susi
kaupusią pagiežą, paverčia į ne
apykantą prieš žydus.

—Stasys Dobilinis
(Bus tąsa)

Bolševiką teroras 
Kauno apylinkėse

ŠTOCKHOLM, Švedija, gruo
džio 5 d. — Norvegijos šabo- 
taž ninkai (padegė pagarsėj usj 
Gladtvit viešbutį Hoenefos mie
ste praeitą trečiadienį.

Minėtame viešbutyje buvo 
apsigyvenę Quislingo valdžios 
atstovai ir nacių komisarą .

Gaisre žuvo labai vertingų 18 
šimtmečio piešinių.

Bergdoll bausme 
neatleista

D0WNINGT0WN, Pa., gruo
džio 5 d. — Grovcr Bergdoll 
1939 metais buvo nuteistas už 
pabėgimą iš kariuomenės pir
mojo karo metu.

Tikėjosi .gauti bausmės atlei
dimą, bet karo departamentas 
nesutikoį patenkinti jo prašy
mo.

Jis nuteistas septyniems me
tams kalėti ir randasi Fort 
Leavenvvorth tvirtovėje.

KORESPONDENCIJAI

Publicistas Al. Merkelis laikė 
paskaitą “Bolševikų teroras 
Kauno apylinkėse.” Toje pa
skaitoje buvo nusakytas bai
siausias žudyųių ir kankinimų 
vaizdas, kurio pasaulis nematė 
nuo senovės krikščionių perse
kiojimų metų. Kaunas ir jo a-

Kenosha, Wis.
Pildomosios Tarybos nominavi- 

mas SLA 212 kuopoje.
SLA 212 kuopos susirinki

mas įvyko gruodžio 2 d. Iš 110 
narių susirinkime dalyvavo 39. 
Buvo Pildomosios Tarybos no- 
minavimas. Rezultatai tokie:

ginčytųsi ir kad Roosevelto ad
ministracija negalėtų nieko 
veikti, buoipet Jjitleris užka
riauja vieną teritoriją- po kitęę.

Tąi yra, fięsą pasakius, tikrai 
“penktaįcoj i$kąs” sumanymas.

Bet p. John Cudahy atstova
vo Jungtines Valstybes Europos 
sostinėse.' Kokių nava-tnų diplo
matų" kartais būna Amerikos 
tarnyboje

cių lyderį, nes šmeižtai prieš 
žydus yra vienintelis Goebbelso 
būdas savo pagiežai išlieti.

Goebbelso žmona “pusiau 
žydaitė”.

Goebbelso neapykantą prieš 
žydus kelia ir ta aplinkybe, kad 
labai dažnai aukštesni nacių 
partijos nariai Goebbelso žmo
ną vadina “pusiau žydaite”.

Dar blogiau reikalas stovi ^e- 
mesniose’ nacių partijos dilėse. 
Kai naciai pradeda kelti neapy
kantą pi^cš žydus spaudoje ir 
mitinguose, tada dažnai seni 
nacių partijos nariai reikalauja 
išvalyti nuo žydiško kraujo ir 
viršūnes.

—Mus siundote prieš žydus, 
sako napią eiliniai, o Goel^bels 
vedė pusiau žydaitę ir santy
kiauja visą laiką su žydais. *

Tikrumoje gi, Goebbelso žmo
na nėra žydaitė. Goebbelso 
žmonos motina, tekėdama ant
rą kartą, ištekėjo už Vokietijos 
žydo. Prieš valdžios paėmimą 
Goebbels lankė savo žmonos 
motiną ir susitikdavo su vokie-

cirko arena pagoniškoje Romo
je, kur viskas paplūdo krauju, 
šį kartą lietuvių, nepripažinu
sių bolševikų viešpatavimo ir 
nusisukusių nuo ištiestos jiems 
kruvinos Stalino rankos.

Prelegento žodžiais, Kaune 
buvo daugiausia raudonosios 
armijos, todėl čia siautė pats 
baisusis teroras, šlykščiausias 
kalėjimas buvo Kauno IX-tame 
forte. Kankinimų kamera buvo 
įiengta valstybės saugumo de
partamento požemyje. Daugiau
sia išvežta lietuvių 1940 m. lie
pos mėn. 12 ir 13 dienomis ir 
šiemet birželio 15 ir 16 dieno
mis, kai ^bolševikai išsiuntė va
goną su tremtiniais — lietu
viais. Tuo didesnė neapykanta 
buvo parodyta bolševikams bir
želio 22 d., kai Kaune pradėjo 
veikti narsuoliai-partizanai.

Pirmąją sukilimo dieną pasi- 
*lepė Kauno kalėjimo prižiurę-j 
lojai ir daug politinių kalinių 
gavo progą pabėgti. Tačiau to
kių “laimingųjų” buvo vos sau
jelė. Toliau p. Merkelis pakar
tojo jau paskelbtas žinias apie 
Kauno sukilėlius ir jų aukas, 
apie žudynes Aukštojoje Pane
munėje ir kt. vietose. Sunku 
net atvaizduoti, kokį stačiai zo
ologinį žiaurumą parodė bolše
vikai. Vėliau buvo surasti la
vonai su atplautomis ar nuka
potomis kūno dalimis, su iš
plaus! ©mis širdimis ir plaučiais 
ir t.t. Prelegentas suminėjo ma
sinius sušaudymus Palemone, 
Zapyškyje, Provieniškėsc ir ki
tur. Jis užsiminė apie randamus 
dabar kapus su bolševikų nuga
labintais ir slaptai užkastais la
vonais Kleboniškyjc, ties Sargė
mis, Vilijampolėje, apie IX-tąjį 
fortą ir kitur. Tokie kapai už-: 
tinkami dabar ganyklose, krū
muose, senkapiuose. Aukų Lie
tuvoje užtinkama kur kas dau
giau, i.cgu anksčiau buvo spė
liojama.

— Vokiečiai atvežė Olandijon 
apelsinų, bet kiekvieno kaina 
siekia $1.62 amerikoniškus cen
tus. Niekas* negali jų pirkti.

Prezidentu:
F. J. Bagočius ............ ..... 27
Laukaitis ..................... .... 10
K. Braževičius ............ ..... 1

Vice-Prezidentu:
J. K. Mažukna ............ ..... 29
V. Kerševičius ............. ...... 8

Sekretorius:
Dr. M. J. Vinikas...... ....  32

Kl. Jurgelionis .....
Iždininku:

Adv. K. P. G ūgis ...
J. Martin (212 kp.) 
J. Bačiunas .........

Iždo Globėjais:
S. Mockus ...................
J. Brazauskas ............. t.
V. Kerševičius ................
B. Kunca (212 kp.) ....

E. Mikužiutė

• 29
7
2

Daktaru Kvotėju:
Dr. S. Biežis ...................... 33
Dr. Staneslow .................. 3
Kai nuvažiavau į Gerinau 

American Hali, tai jau buvo 
pusėtinai narių susirinkę. Lape
liai buvo dalinami; išdalinau ir 
aš. Mbnau, kad dėlei to ir musų 
senoji valdyba laimėjo.

Į kuopos valdybą liko išrink
ti šie asmenys:

Prez. — P. Dešris gavo 18 
balsų; vice-prez. L. šulskas 
16; proi. rast. — Joe Kasputis 
(vienbalsiai); fin. sekr. S. 
Vaičeliunas (vienbalsiai); iždo 
globėjai — p-lė Masalioniulč ir 
VI. Jankevičius; pirmoji gavo 
25 balsus; antrasis — 20, o tre
čias — F. Povilauskas 8. Ižd. 
B. S. Bacevičia — vienbalsiai. 
Organizatoriai J. Kasputis ir S. 
Vaičeliunas —'vienbalsiai. Dr. 
G. Schultc — daktaru kvotėju.

C. K. Braze

PARUOŠKIT NAMĄ 
ŽIEMAI

Insuliuokit, apsaugoki! nuo šiur
pių vėjų, sutaupykit kurą.

ŽIEMINIAI LANGAI ir DURYS
Palaiko šilimą viduj, gerina 

namo išvaizdą.
Lengvi išmokėjimai—Apskaičia

vimas dykai. 
Lietuvis SėJsmanas.

CARR-MOODY 
LUMBEJR CO.

STANLEY LITVINAS— 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted VICtory 1272
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šeštadienis, gruodžio 6, 1941

CHICAGO OPERA COMPANY 
20 N. Wacker Dr.—tel. Rand. 9229
SEZONAS UŽSIDARO GR. 13
šeštad., Gruod. 6 (Mat.)—LA 
BOHEME—George Moore, Kirs
teri, Jagel, Czaplicki, Lazzari, 
Kozakevich, Cavadore.
šeštad., Gruod. 6 (Vak.)—MAR- 
THA—Antoine, Glade, Melton, 
Beatie, Wentworth.
Pirm., Gruod. 8— BARBER OF SEVILLE - - --
Lazzari, Bonelli, Paggi.
Treč., Gruod. 10—RIGOLETTO— 
Meusel, Mayer, Jan Kiepura, 
Bonelli.
Penktad., Gruod. 12— IL TRA- 
VATORE — Lushanya, Wysor, 
Padorr, Rayner, Morelli ir Ba
letas.
—LITTLEFIELDO BALETAS—
Pirmad., Treč., šešt. vakare; šęšt. 
Mat., $1.75—$4.50. Penkt. vakare, 
$1.25—$2,75. (Visos kainos kartų 
su taksais).

Antoine, Martini,

World Playhouse
410 S. Michigan, arti Van Buren
Tęsiasi 11:15 A. M. iki vidurnak

čio—39c iki 6:30 
Exclusive Chicagoj Rodymas 
“One pay In Soviet

Russia”
Komentuoja 

QUENTIN. REYNOLDS 
OurMttH 'VŽitienio Korespondentas.

Antroji it paskutinė savaitė— 
paskutinį kartą Penktadienį.

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST.

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

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

PAVOJUS PRIEKY!
ŽIEMOS ŠALČIAI ARTĖJA 

GERKITE
SUNSET VALLEY ORANGE

7000 mylių automobiliu
XLII.

UGNIAKALNIAI AMERIKOS KONTINENTE. — UG
NIAKALNIŲ IŠSIVERŽIMAS. — AUKŠČIAUSIAS 
KALNAS.— LAUKĖ SVIETO PABAIGOS.—TRYS 
TŪKSTANČIAI TONŲ DULKIŲ. — BAISIOS KA
TASTROFOS.

Amerikos kontinente yra ne
mažai ugniakalnių. Net Jungti
nių Valstijų teritorijoje įų pri- 
skaitoma kelios dešimtys. Bet 
išėmus .Rainier, visi veikiantys 
ugniakalnai yra Alaskoje. Jų 
ten priskaitonuf trys dešimtys.

Senovėje nemažai ugniakal
nių buvo Californijoje ir dabar
tiniame Yellowstone parke. Ta
čiau jie jau seniai paliovė vei

Trinerio Kartus Vy 
nas — Paruošimas 

Kalėdų Sezonui
Gražiausias metų sezonas, Kalė

dų šventės, yra laukiamos visų, 
jaunų ir senų. Tačiau norint tikrai 
smagėtis šiuo puikiu sezonu, reikia 
kad jūsų pilvas butų geroj tvar
koj, nes jeigu turite prastą apetitą 
ir blogą virškinięną, jeigu kenčia
te nuo užkietėjimo, gasų, galvos 
skaudėjimo, tai Kalėdų sezonas bus 
sugadintas jums. Tikslu pašalinti 
šitokius pilvo vargus imkite Trine
rio Kartų Vyną su z Vitaminu B-l. 
šis puikus pilvui sutaisymas buvo 
populiarus per 50 metų, bet dabar, 
kai Vitaminas B-I tapo pridėtas 
prie jo medžiagų, jis pasidarė dar 
geresnis. Vienok įsakmiai reikalau
kite iš savo vaistininko pagerinto 
Trinerio KARTAUS VYNO su VI
TAMINU B-I.

NAUJIENOS, Chicago, III

Šaltimiero
Šurum Burum 
Įvyks Atvelykyje!

kę, nors apie savo praeitį vis 
dėlto dar byloja: geizeriai ir 
karšto vandens šaltiniai kaip tik 
ir yra ugniakalnių veikimo reiš
kiniai. Jie tarsi sakyte sako, 
jog senovėje ugniakalniai smar
kiai veikė daugelyje Amerikos 
vietų. Pagaliau ugniakalnių 
veikimu yra susijęs ir žemės 
drebėjimas. Bet apie tai kitų 
kartą.
> Meksika turi aštuonis vei
kiančius ugniakalnius, iš kurių 
didžiausi yra Popoca tepti (17,- 
887 pėdų aukštumo) ir Ixtacci- 
huatl (16,341 pėdų).

Gentralineje Amerikoje kiek
vienoje valstybėje yra užtinka
mi ugniakalniai. Išimtį sudaro, 
tik Hondūras.

Pietų Amerikoje ugniakalnių 
yra labai daug. Iš jų didžiausi 
yra Aconcagua (23,910 pėdų; 
tai aukščiausias kalnas visame 
Amerikos kontinente), Saliania 
(21,480 pėdų) ir Cotopaxi (19,- 
612 pėdų).

Pietų Amerikos gyventojai 
turėjo pusėtinai išgąsčio 1932 
metais. Balandžio mėnesio pra-> 
džioje susyk pradėjo smarkiai 
veikti Descabczado grupės ug
niakalniai. Tas veikimas palie
tė trijų valstybių sostines: Bue
nos Aires (Argentinos), Santia-

4146

Nėra klausimo, kad radio lai
kas yra brangus, bet tjis nėra 
brangesnis už musų lietuvišką* 
organizacijas ir draugystes. To
dėl šaltimi^ras v'sados noriai 
pašvenčia brangaus radio laik< 
draugysčių pranešimoms, jų pa 
rengimų skelbimams.

Dabar gi Šaltiniieras kreipia
si į draugystes, kurioms j.s pa
aukojo brangaus laiko išgarsi
nimui jų įvairių parengimų, kad 
jos rezervuotų atvelykį, balan
džio ,12-tą dieną, penktam me
tiniam šaltimiero šurum Bu*

• A • -4 * f .• 4 f »

rum parengimui, kuris įvyks 
Ashland Boulevard' Auditorijo
je, prie Ashland ir Van Bųren 
gatvių, Čikagoje.

Daugiau įvairenybių apie Šal-J 
timiero šurum Burum rasit 
šioj vietoj kitą savaitę......^šeš-

go (Chile) ir Montevidep (Uru
gvajaus). ‘Ugniakalnių veikimo' 
pasėkas jaute didesnė Pietų A- 
merikos dalis.

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
CASH AND CARRY.

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O agentūra

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

Obm GALITE IMTI

18 MENESIU

iitt h:» Wi

a.<'

..... m

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 
tarp vidujinio balto pamušalo ir 
išorinės arba’ geltonos žievės Vi
taminą C ir priimną kvapsnį 
sunkos iš apelsino žievės. Sun- 
sėt Valley Orange yra padary
tas švariausioje, sanitariausioje, 
perdėm nerūdijančiu plienu į- 
rengtoje dienos šviesos įmonėje. 
Tik parinktiniausios medžiagos 
vartojamos.

30c UŽ y2 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 k^ina 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 7045
CHICAGO.

r z UŽMOKĖJIMUI
Valdžios patvarkymai, liečią paskolas, 'nepakeitė didžiai 
CITIZENS LOAN CORPORATION laikysenos. Auto- . 
mobiliai dar galima pirkti visai parankiomis sąlygomis. 
Jus vis galite pasiskolinti $300 ir turėti 18 mėnesių 
a (mokėjimui.

TA PAČIA PALŪKANŲ RATA
Ratos nebuvo pakeltos pas Citizens Ljoan Corporation.

Griežčiausias Privatumas Užtikrintas
Pas Citizens visos pastangos dedamos užlaikyti jūsų 
biznį šeimos reikalu. Nėra red tapo, nė delsimo.

ATDARA KAS VAKARAS IKI 8 P. M

CITIZENS 
LOAN 

CORPORATION
Po Valstijos Priežiūra

811 W. 63rd St. Normai 5700
(Halsted St. prie 63rd St.)

6240 COTTAGE GROVE AVĖ. ' FAIRFAX 0600
1604 EAST 79th STREET REGENT 5600

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
telefonas PORTSMOUTH W2 

WEST Vm-GINIA ,l\>cah0ntas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug 58.35 

dulkių .........................
PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SM© SNI Y«A DAUG PIGESNI.

mAc ... „dw‘ — H0.25
Sales taksai ekstra.

FRANK MICKAS
i * A t • / " » ♦ •

Siuvėjas—-Furrier 
—Krautuvė

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI.ČIA GALI 

’ PASIPUOŠTI 
PUIKIAUSIAI IR 

NĖBRAifelAL
ARCHER AVĘNUE

TACPYKIT PINIGUS!
SU 

Triangle Melsvos - 
Šviesos Aliejum

• DEGA ŠVARIAU
• LAIKOSI ILGIAU
• TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
• WATER WHITE SPALVA

TRIANGLE OIL C«
Ph. CANal 2020

TRIANGLE 
RANGE

VuTkąniškos dulkės buvo ug
niakalnių išmetamos apie pen
kias mylias į viršų. Gana dažf 
nai buvo jaučiamas žemės su
krėtimas. Apie šimto mylių at
stume nuo ugniakalnio buvo 
dar jaučiamas nepakenčiamas 
degančios sieros kvapas. Men- 
doza miesto gyventojai, kurių 
buvo priskąitoma iki 80 tūks
tančių, didžiausios panikos ap- 
imli skubinosi bėgli, nes jiems 
sunku buvo kvėpuoti, — tiek 
daug sieros dujų atsirado ore. 
Argentinos vyriausybė pasiuntė 
kariuomenę, kad ji pagelbėtų' 
gyventojams iš miesto išsikraų-. 
styti.

Iš ugniakalnių išpiešti pelenai’ 
apdengė maždaug Anglijos di*

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

3500 EWING AVĖ. 
, .YSLER—P YMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris 
Kai norite naujo arba gero Var
tojo pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales. 
Čia .galite pasirinkti įgerą karą, 
atitinkantį Jūsų piniginę, ir *cia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų karų pasirinki
mui, tokių kaipi 
BUICKAI 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI 
PLYMOUTHAI 

DODGES _________
Nuo 1942 Tolyn Iki 1934 

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

Atsilankykite į
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine. 
9500 EWING AVĖ.

Pilone So. Chgo. 4904-4905

SOL?

BARGENĮJ IŠPARDAVIMAS'j

storio klodu.
Dulkių debesys buvę liek tir-' 

šli, .jog gyventojai dienos ’me-, 
tu buvo priversti šviesą panau
doti. Keturiasdešiiijl aštUonias 
valandas viešpatavo didžiausia 
tamsa.

Kai kurių miestų gyvento.jai( 
apleido namus, ir, susitinkę vie-j 
šose aikštėse, laukė ‘‘svieto pa-' 
baigos”.

Apskaičiuojama, kad vien tik 
Buenos Aires mieste nukrito 
trys tūkstančiai tonų dulkių, 
kurios miesto gat.vcs, namų slo
gus, laivus uoste, — žodžiu vis
ką, kas buvo lauke, apdęngč 
storoku klodu.

Tai vėliausias ugniakalnių iš 
si veržimas Amerikos k.pntinen-
te. Praeityje jų yra buvę nęma-1 
žai, tačįau jie nebuvo tokie pra
gaištingi, kaip kitose pasaulio 
dalyse.

Istorijos y?u užrękor(Ju,o(ta 
tikrai baisios katastrofos, ku
rios sunaikino didžiulius mies
tus. Drauge su tais miestais žu-; 
vo ir tūkstančiai žmonių.

Apie tuos baisius įvykius yra ' 
užsilikę ir rekordai. Žmones, 
kuriems tiesiog stebuklingu bū
du pasisekė išsigelbėti, parašė 
savo įspūdžius: ką jie matė, ką 
jie girdėjo, ką jie jautė, kai’ 
juos užklupo katastrofa.

Apie vieną dkjžiaų^ią ^ą.saii-i 
liui žinomą Uątąstrofą aš čia' 
trumpai papasakosiu.

Papasakosiu apie tai, kaip; 
bęveik prieš 1,900 pietų ųgnia-! 
kalniš palaidojo d,u didžiulius, 
miestus, kurie šiandien sepovūs’ 
tyrinėtojams ieikįi labai, daug; 
įdomios mędžiogas apie jų tų: 
laikų gyvenimą.

(Bus daugiau)

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

PONTIAC’AI 
HUPMOBILES 
FORDAI 
KILLYS 
Station Wagon

į* 
tf‘1

^ur ftairtal ... Pigumas iki $25
Moterims ‘Cldth Kautai $12.50, aukšč. 
Moterims Dreses ........................... $2
Vyrams 2-Kelnių Siutai $15, aukšč. 
Vytams Topkautai . ......$12.50, aukšč. 
Vyrams Overkautai ...... $12.50, aukšč.
<Berhiukams Siūlai ir Paltai $5, aukšč. 
Valkams Sniego Siutai ir 
Double Duty Drabužiai $6.75, aukšč.

Nepraleiskite šios progos. Gabel’s 
siūlo šauniausias madas, /geriausią iko- 
kybę sensaęihiai žęįporriis kainomis.

GABEL’S
■733 MAXWELL STREET CHICAGO

Atdara vakarais ir Sekmadieniais.

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

anfl LOAN ASSOCIATTON 
Jos M. Mozeris, Sec. 

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

/

50

d i o, 1912 me lų ištobųlmtą

Maži radio po 59.95« 19.50

Garsinkite “N-noseM

TJlif PIF' ITK i L/ JV /Z* jPl. į 1 tLi 
Gerą Muziką 
KALĖDOMS

Malonu turėti namuose naują radio ir pho- 
nographo kombinaciją, kuri groja dvyliką 
rekordų be sąsto jimo ir kuri labai aiškiai, pa-. 
gauna visas radio stotis. Tokį instrumentą 
turint namuose visuomet bus linksma ir ma

Jos. F. Sudrik, ="c
RAKANDU, RADIO, IR JEWELRY 

MAUTUVĖ
340941 & HALSTED STREET
3241 SO. U ALSTEI) STREET

T«l. YAąds 3088

į Dėl j,lasų patogumo prieš žycnfejt krautuve ir sekma 
dieniais bus atidaryta nuo 10 A. M. iki 4 P. M.

BUDRIKO RADIO PROGRAMŲ LAIKAS: 
sekmadieniais 5:30 vai. vak. iš WCFL — 100 kii. stoties ir 
ketvirtadieniais 7 vai. vak. iš WHFC, 1450 kil. stoties.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DlSTANCE 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

<20 W. 63rd St.
TcĖ ENG. 5883-5840

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
r ■» • * 4 - i ? r*

Kasdien nuo -8:45 v. ryto 
" iki 9:1$ vai ryto. ' 

Subartomis .nuo 8^0iki9;15 
vai. ryto.

-Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias «ia*as 
muziką ir kitus 'Įdomius 

parnešimus.

M



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, gruodžio 6,1941

TEGUL JIE BŪNA IR VISAI KUKLUS... 
BET NĖRA GERESNES VIETOS UŽ NAMUS!

GYVOS VIELOS ORGANIZA
WE LEAD IN SALABLE EXCLUSIVE LISTINGS!

Kur galite sumušti musų bargenus? Palyginkite musų kainas su kitomis ir 
persitikrinkite, kad mes galime sutaupyti jum daug laiko ir pinigų.

ATDARA SEKMADIENĮ 1 P. M. IKI 5 P. M.
-Įsivaizduokite patogumą, pasitenkinimą, malonumą turėti nuosavą namą! Įsivaizduokite smagumą sodinti daržą pava
sarį, matyti jį augant ir žydint vasaros metu! Įsivaizduokite malonumą praleisti Dėkos Dieną ir Kalėdas skaisčiai ap
šviestame name* kurį galite vadinti savu! Kiekvienos poros svajonė laimės yra turėti jaukų nedidelį savo namą. Tai yra 
kiekvienos apdairios jaunos poros giliausias troškimas. Jeigu jus praleisite progą nusipirkti tą svajonių namą dabar, 

•tai gailėsitės visą gyvenimą vėliau, nes real estate galima VISAI ŽEMOMIS kainomis pirkti šiuo laiku. Vėliau, namų 
reikalavimui didėjant, kils ir namų kainos; taigi bukite vienas tų, kurie yra “vietoje”, ir gaukite vieną Šios dienos bar- 
genų. Jūsų namo pamatas yra jūsų laimės pagrindas. Mes mielu noru padėsime jums pasiekti šią laimę ir išsipi dyti 
jūsų sapnams. Atsilankykite Šiandien —» o mes suteiksime daugiau smulkmenų apie sekamas nuosavybes:

Pačiupinėk mano raumenis! Mano 
tėtis nupirko namą ir aš žaidžiu 

savo kieme.
PERŽIŪRĖKITE ŠITUOS

2 kamb. mur., 5 ir 6 kamb. Polk St., Vz blk. į rytus 
nuo Kedzie Avė. Karšto vand. šilima, 2 $4000
karų gar., užd. porčiai. $1,200 įmokėti. “fOUU , 
Bus nepriklausomas! Kaina tik ................ .

ĮKAINUOTA PARDAVIMUI
4 kamb. mur. cott. ir 2 kamb. beismente. 18th St., arti
California Avė. 2 karam garažas. $800 įmo- $000.0 
kėti. Matykit š’andien! Kaina tik .............

ARTI HARRISON HIGH
Turi būt parduota 2 aukštų mur. 4 ir 4 kamb. taipgi
2 kamb. beismente. Taipgi 2 aukšt mur.
užp. 3 i 4 k. $1,700 jm. Geras inve^t. Kama OvUU

DOLERIAI VĖL KALBA!
6 k. mur., 4 kiekv. Bas. ir attic. West side $0?00 
Chicago. $Q00 imok. ininuko^. Kaina

BUK NEPRIKLAUSOMAS!
3 aukšt. ir English pam. mur. namas. 3 aukšt. .po 6 k. 
ir 4 kamb. fl. beismente. Sun parlors. Namas tik 16 
m. senas. St. Louis Avė. Steam heat $10 7^0 
$2,600 įmok. Pamatyk šiandien. Kaina tik I Uj I vU

TAI GRAŽUMĖLIS! -
6 k. mur. bung. prie East Avė. tarp 23 ir 24 Sts., Berwyn 
Pusryč. k. H. W. šil Bung. 13 metų sena. Iš šono įvažia
vimas. Lot. 3714x125. $1.600 įmok. štai jūsų $7000 
proga. Paaukos už kainą tik •................... * ■ vvU
Plytinė Biznio Nuosavybė Benvyne
6 metų sena $1,600 įmokėti. Galima tuojaus $04 00
užimti. Kaina tik ............................................

HAMLIN AVĖ.
7 kamb. mur. cott. Uždari pęrčiai. $1,000 $^O00 
įmokėti. Kam mokėti rendą- Kaina t’k vLvU

MATYKITE ŠIANDIEN!
2 fl. rąur. 6 ir 6 k., 1<ase. F. Sil. 2 kar. garažas $0000 
$1,600 įm. Washtenaw Av. art. 18 St. Kaina OOUU

BROOKFIELD SPECIALIAI
5 k.mi^r. bung. F. šil. 37x125. Mur. užd. por. $0000 
$1,200 įm. Labai geram stovy. Kaina tik vOUU

WESTERN ELECTRIC
DARBININKU DĖMESIUI!

4 k. mur. cott. arti Western Electric. Beis, ir A
attic $800 įm. Tik 14 blk. į Cermak. Kaina tik v I Uu

Labai Gera Transportacija
2|ft, 4 ir 4 k. prie Cermak Rd. % blk. į vak. Pulaski Rd. 
Karšt, v. šilA 1 boil. abiem fl. Cermak Rd., Pulaski 
Ogden Avė. ir “L” transportacija. $1,200 f* - ■ 
įmokėti. Greitam pardavimui kaina tik

IŠIMTINAI!
Graž. 2 fl. mur. 59th Ct. arti 15th St. 6 ir 6 k . 2 kar. ?ar. 
mur., $3,000 įm. Gyvenk vienam fl., o an- $10 0 A A 
trasis nagelbės jums išmokėti narna. Kaina* ■ U JwUU

ŠIE NAMAI JUMS PATIKS!
2 aukšt. mur. ir akm. rez. Wenonah Avė. arti 31 st St, 8 
k. k. v. šil. lot. 6714x140. $1,600 įmok. S7P00 
Pirmas ateis, pirmas paims. Kaina tik ....... ■ CUU

BARGENAS TARP BARGENŲ!
2 fl. mur., 6 ir 7 k., Homan Avė. Gyvenk vienam, kitas 
tegul išmoka.,namą. Kaina greitam par- $4 000 
davimui vra tik ....................................

SUMUŠK INFLIACIJA!
2 fl. mur. Trumbull Avė. 6 ir 6 k. Garo šil. Vienas kamb. 
beism. 2 kar. mur» #ar. Plastor. beism. Nau- $4 000 
jas stog. Nauj.joorč. $1.000 im. Sumušk, bar. t’OUU

Ar Galite Sumušti šiuos Bargenus? 
2 fl. mur. 4 ir 4 k. 2 k. gar. Lot. 30- 
xl25. $1,000 jjm. 54th av. $0000 
arti31stSt. Kaina-tiki

Pirmas Ateis, Pirmas Gaus!
2 aukšt. stucco nam. konkryto pagr. 
5 ir 5 k. Tile virt. k. v. šil., stokeris 
Lot. 50x125. 3 kar. stucco gar. $1,- 
500 įm. Prie 34|h St. $0000 
Oak Pk.Ave. Kaina tik *OvW

STICKNEY SPECIAL
5 km. konkr. blk. cott. Šonu įvaž.,2 
kar. gar. $800 įm. Sau $0000 
mok. rehdą. Kaina tik

REIKIA PAMATYTI, KAD 
ĮVERTINTI!

5 k. mur. bug. Furn. šild. Gar. Lt. 
33x137, A-l stovy. Veik greit. $1,- 
300 įmok. Clinton Avė., StJCAA 
Berwyn. Kaina tik .... OvvM

LAWNDALE SPECIAL
6 fl. mur. nam. 3 po 5 k. ir 3 po 4 
k. štymo šil. $1,200 įm. Labai gera 
renda. Kaina greitam $0000 
pardavimui yra tik

LYONS SPECIAL .
4 k. med. cott. konkr. pam. Lotas 
40x120. Gar.$700 įmok. $0000 
Buk savininku. Kaina

Tegul Jūsų Svajonės Išsipildo
5 k. bung. Wenonah Avė. Berwyn.
Ir 2 k. atike. Fur. šild., stokeris. Lt1 
31x125. $1,100 įmok. Rendos kvitos 
dividendų neneša. $0000 
Kaina tik .......................... >

NORTHWEST SIDE
3 fl. mur. 4 k. kiekv. Hamlin arti 
Chicago Avė. $1,500 įm. $74 00 
Labai gera vertybė! Kairi. ■

SPECIALIAI NUPIGINTA! , 
Nuos. turi parduoti 2 aukš. mur. 
bizn apart. Kraut, ir 4 k. užpakaly 
5 ir 4 k. 2 aukšte. $3,000 imok. La
bai geras invest. 
Ciceroj. Kaina tik

JAUNAVEDŽIŲ
5 k. stucco bung. 
įm. Furn. šild. Lot. 
Savininku. Kaina 
tik .................. .........

BUKITE GABALO AMERIKOS 
SAVININKU! ; ’ x .

Stars and Stripes skrieja virš nuostabios 
šalies — “Progų šalies.”
Padarykite ją SAVO šalimi, patapdami 
jos gabalo savininku. Jus niekuomet ne
turėjote 
ti, kaip 
žemos.
">wners

' statybos 
tųs savininkai paduoda mums nuosavy
bes parduoti.

JeiRii norite HiitaujĮyii dnhg laiko |r pinigų spu, tai pamatykite mus 
tuojau Ala proga mies. norime padėkoti tūkstančiams žmonių, kurie 
atlankė mus, pageidaudami mutų patarnavimo per 27 metus. Mes 
padėjome daugeliui lr daugeliui ĮSIGYTI GABALĄ AMERIKOS. Mes 
įtikinome daug žmonių, kad “Home, $weet Home“ negalima dainuo
ti pagal rendų kvitų melodijų. Jie taipgi suprato, kad rencjų kvitos 
nenefia dividendų, ir dabar Jie naudojasi laime, pasitenkinimu Ir lais
ve savuose namuose.
Didžiuokitės Salimi, kurioje gyvenate Jums gi, kurie gyvenate ne 
savo namuose, musų patarimas yru “BUKITE GABALO AMERIKOS 
SAVININKU“. 1 | .

geresnės progos namui nusipirk- 
dabar, kuomet kainos dar yra 

Apdraudos s Kompanijos, Home 
Loan Corporation, statytojai, 
ir paskolų bendrovės ir priva-

PROSPEKTAI, D ĖDESIO!
Bet kuris iš musų devynių 
patyrusių sėlsmanų mielu 
noru parodys be jokios jums 
PRIEVOLĖS šias nuosavybes 
ir patarnaus greitai, man
dagiai ir išmintingai. Tele- 
fonuokite arba atlankykite 
musų ofisą.

PINIGAI PASKOLOMS 
nuo $800 iki $10,000 

ant Palūkanų
Gaukit Musų Apskaičia

vimą Dykai

$12,000
DĖMESIUI!

Riverside. $900 
50 p. BnV jnnts

$4500
RIVERSIDE DRIVE

Gražus kamp. 7 k. mur. rez. Tile 
stogas, 114 von. Did. kamb. Ibud. 
virtuvės kab. ir elektr. refrigerat. 
Šilto vand. šil. ai. kur. Plieno kon- 
strukc. Natūralūs žydi. Priėmimo k. 
beismente. 2 kar mur. gar. Tile stog 
ant gar. Lot. 60x125. $3,000 įmok, 
čia vienas gerųjų na™u Bekone. 

Kaina tik ......$12,800
Kaina Sumažinta Iki $5,600

5 k. mur. bung. 61st Avė., Cicero, 2 
kar. gar. šonu įvaž. Furn. šil. T.nt. 
35x125. $1,200 įmok. $0000 
Patiks namas! Kaina

LISLE SPECIAL
5 k. med. rez. konkr. blaksų pam., 
Al. Furn. šild. Taipgi 1 k. atike. 
Gasas ir elekt. 1 akras žemės, 2 k. 
gar. Vištydė ir šaltės, $1,000 įmok. 
Savininkas mainys į cott. ar bnna 
Ciceroj arba Berwyne. $0000 
Kaina tik ....................

LOMBARD SPECIAL
5 k. med. cott. Beism. Furn. šild. 1 
akras žemės. Vaisių medžiai ir žol. 
$1.000 įm. Tikras bargenas. Kaina 
greitam pardavimui $4 000 
yra tik ............................

i Rd.,

$4700 $4800

Karlow Avė. Arti 30th St.
5 k. med. cott. konkr. blak. pamato, 
taipgi 4 k. fl. atike ir 3 k. fl. beis, 
k. v. šilima,, 3 kar. gar. Lot. 50y12.5 
$1,300 įmok. Nepavė
luok! Kaina tik .......

ARTI “L” STOTIES
4 fl. mur. budinkas, 5 k. kiek. K. 
v. šilima (aliej.), 2 kar. mur. gar. 
A-l stovy. Kaina prieinama! Tik
1 blokas iki “L”Ciceroje.

SAVININKAS SAKO 
“PARDUOKIT TIK UŽ $4,600”

3 aukštų mur. Greenview Avė. arti 
North Avė. 3 aukštų mur. namas, 
9 fl. Savininkas taipgi mainys į 
bungalow arba 2 flatus.

CERMAK ROAD
2 aukštų mur. biznio apart. Cer
mak Rd. tarpe 57th ir 58th Avės. 
Didelė kraut. 7 kamb. 2 aukšte 
Beism. k. v. šil. 2 kar. mur. gar. 
Teisinga kaina!

IDYKAI! DYKAI!
Mes pasiųsim paštu jum DYKAI sąrašų parink- HHTTzr»TT __ T i_____  m i r. . .,tų TIKRŲ real estate bargenų. Telefonuokite, 
rašykite arba atsilankykite į musų ofisą juo 
greičiau. .Sutaupysite sau daug laiko ir pinigų 
veikdami dabar. Pirkite sau namą DABAR, ka
dangi niekuomet nebuvo geresnės progos; SU
MUŠKITE INFLIACIJĄ! Neužmirškite, kad jūsų 
rendos kvitos neneša dividendų!

ST. LOUIS AVĖ.
2 fl. mur. 5 ir 6 k. štymu šild. sto
keris, 2 kar. gar. $1,400 įmok. Ne
pavėluokite! Kaina tik $5500

1301 SO. KARLOV AVĖ.
Savininkas parduos šįą kamp. biz. 
nuos. $1,000 įm. Kraut, ir 5 k. užp. 
Taipgi 2 po 4 k. fl. ant 2-ro aukšto 
2 kar. gar. Didelė ver- $0000 
tybė tik už .......... ..... **wwUU

MALONUS NAMELIS
6 k. bung. Kenihvorth Avė.-arti 14 
St., Bervvyne. K. v. Šil. stokeris. Už 
dari porč. 2 kar. gar. $1,400 įmok. 
Sumuškite infliaciją. $0000 
Kaina tik ............... ^ObUU

> VAIKAMS REIKIA LAISVES
Jeigu galima išvengti apartmentų, tai vaikai neturėtų 
augti apartmentuose, kur reikia varžyti jų natūralūs no
ras žaisti, triukšmauti, atsižvelgiant į kaimynus. Laisvė 
ir klegėjimas yra įgimtos vaikų teisės, ir tai turėtų būti 
pagrindiniai sumetimai tėvų, pasirenkant gyvenimui vie
tą.
Vaikai mėgia žaisti, bėgioti, rėkauti ir smagėtis skubio
mis vaikystės dienomis juo pilniausia. Duokite vaikams 
tokią aplinkumą jaunose dienose, kad jie, augdami vy
resni, galėtų žiūrėti į senąjį namą su laimės jausmu. 
Duokite jiems kiemą, kurs butų jų, leiskite jiems turėti 
žaismių draugus, su kuriais jie auga iš kūdikystės per jų 
mokyklos metus.
Tokiu budu augdami vyresni, jie turės atsiminimus apie 
senąjį“ namą. Jie atmins kiemą, kiemo durų laiptus, medį 
su supykla po juo, žaismių kambarį, mažą kaimyno ber-* 
naitį ir mergaitę, tėvo sugrįžimą namo po dienos darbo 
— atsiminimus, kurių vertybė sveria kaip auksas, bet 
kurių niekuomet negalima gauti iš jaunų dienų praleis
tų gyvenant įvairiuose apartmentuose, iš kurių' laikas 
nuo laiko tenka kraustytis.
Neužmirškite, kad vaikas mąsto, kad vaikas žino, jogei 
jo tėvas yra namo savininkas, kad vaikas tuo didžiuoja
si — JOGEI TURI NAMĄ! Jisai žino, kad jeigu jo tėvas 
yra namo savininkas, tai jis, vaikas, yra truputį geres
nėj padėty, negu jo draugai žaismėse, kurių tėvas namą 
renduoja. Tegul vaikas turi savigarbos jausmą — jis vi
suomet norės palaikyti jį ir, kai pataps vyru, ji bus jo 
gyvenimo dalimi ir jis dirbs1 didžiausiu pasiryžimu tiks
lu turėti namą sau ir savo vaikams, nes tai pasidarė bū
tina jo laimei, j.

Nuleiskite kojas po SAVU stalu 
SAVAME name. 

GEROJE VIETOJE
2 fl., 5 ir 5 k., 24th PI. arti Pulaski Rd. Nauji užd. porč. 
Lot. 30x125. $1,000 įmokėti. Nepavėluokit! $4700 
Kaina tik ......................   ( VU

Plaster. beis. 2 kar. mur.

*3700

kamb. 
k. ant 
namas 
įnflia-

BAM! BAM!
Proga Beldžiasi!

Mur. bižn. nuos. Bervvyne, 5 
kr. ir 3'f 1.50 p. lot. Garo šil. 
Namas 15 m. šen. 3 kar. m. 
gar. žema kaina! z
VISO GYVENIMO PROGA!
2 fl. med. Lawndale, 4 ir 4 k. 
2* k. gar. Lot. 37%xl25. Len
gvi išmok. Kai-
na tik ............ *ZbUU

CLARENDON HILLS
Geras kamp. platus lotas tik 
už $1400, 2 blk. į “Q” stotį. 
Labai gera apylinkė. Pui
kiausi vertybė!
Buk Pats Namo Savininkas 
4 fl. med. nam., po 4 kamb. 
Hermitage avė. arti 37 st. 
Konkr. į>am. $1, 
bai gera ’renda 
Kaina tik .......

90 įm. La-

$4900

KAS YRA NAMAI?
Jums, jūsų žmonai,, jūsų vaikams — kas yra namai? 
Ar tai yra vieta pagarbos ir pastovumo? Ar tai jie 
yra grožio vieta po atdara dausa? Ar jie skiriasi iš 
tarpo vertingų kaimynų savo individualumu, karak- 
teriu, n^t asmenybe, dargi su trupučiu pačios gamtos 
grožio aplinkui? Jeigu taip, tai jus atlikote daug tiks
lu užtikrinti dabartinę ir ateities laimę tų; kurių ge
rove jus esate labiausia susidomėję. — Tikrai joks 
miesto apartmentas, kad ir taip etdvųs arba brangus, 
negali būti pilnoj prasmėje jūsų namais.

Cicero Auto Eilė
yra ant Cermak Rd. tarp 
50-tos ir 56-tos Avės, ir su
sidaro iš didelio skaičiaus 
Automobilių Pardavimo A- 
genturų. Apžiūrėkite šią Au
tomobilių Eilę prie pirmos 
progos ir persitikrinkite, kad 
jus galite nusipirkti neuž
imtą biznį ant Cermak Rd. 
tarp 59-tos ir 56-tos Avės. 
VISAI ŽEMA KAINA.

Sustok — Peržiūrėk ir 
Perskaityk!

John O. Sykora ofisas yrą 
vienas moderniausių, prog
resyviausių, darbingiausių 
ir patikimiausių real estate 
ofisų Illinois valstybėje -— 
Musų nuolatinis kontaktas 
su šimtais prospektų ir real 
estate savininkų duoda mums 
galimumo suteikti jums GE
RIAUSIA patarnavimą. At
silankykite ir pasitarsime! 
27 metų real estate patyri
mas.

HAWTHORNE SPECIAL
5 k. mur. bung. Furn. šild. Lotas 
50x125, 4 kar. gar. $1,200 įmok. 
Tobula vertybė! SČCAn
Kaind tik  ............... *ObUU

12 APARTMENTŲ
4 k. kiekv. Nauji pečiai ir refrig. 
Naujas stogas. Stokeris. $5,000 įm. 
Labai geros įplau- $OE 7AH 
kos. Kaina tik ....... I UU
Padarykite Pasiūlą Tik Ant $Ž400 

Ir šis Bargenas Bus Jūsų!'
4 k. med. cott. 25th place arti Cali- v
forniaAve. Taipgi 2 k. ir maud. a- 
tike. Uždari porčiai. $600 įmokėti. 
Kodėl mokėti rendą. $04 0(1 
Kaina tik ....................

TIKĖSITE AR NE!
Mėd. cott. 5 k. Lawndale arti 26th 
St. Taipgi 2 k. fl. Lot. 50x125. Kon
kryto stulpų. $700 įm. $p7nn 
čia jūsų proga! Kaina

O ŠTAI KUR!
2 fl. mur. Hamlin Av. tarp 24th ir 
25th Sts. 4ir 4 k. Nauji užd. nore. 
Gar. $1,600 įm. Qraži $0000 
apyl. Kaina tik .......,

ARTI MORTON HIGH
5 k. mur. bung. Furn. šil. Gar. Lot. 
30x125/ $1,300 įm.Ma- $04 00 
tyk šiandien. Kaina tik O tUV

Mulligan Avė. arti Fullerton
6 k. med. namas ant konkr. nam.

,k. v. šil. Vasar. virtuvė $0000 
nžd. por. Lot. 30x125. 
Kaina tik ..................

TAI NOKAUTAS!
Mur. biz. apart. Kraut, ir 3 
užpakaly. 6 k. 2-am fl. ir 6 
3-čio fl. Taipgi 2 fl. mur. 
užpakaly 4 ir 5 k. Sumušk
ciją. Lengvi term. grei- $0000 
tam pard. kaina tik vvUv 

ELMHURST SPECIAL
5 k. med. rez. k. v. šil. aliejum. Lt.
68x300. 2 kar. gar. $1,400 im. La
bai gražus namas $0000 
Kaina tik ....................

SAVININKAS PAAUKOJA 
Mur. bizn. apart. Kraut, ir 8 flatai. 
Labai geros įplaukos. Sav. taineri 
mainys į bung. ar 2 fl. $0000 
Kaina tik ........... ............

DOWNERS GROVE SPECIAL 
Med. cott. konkryto pam. 1 akras 
žemės.. 3 kar. gar. Len- $0000 
gvi išmok. Kaina tik

TRAILER CAMP
Lot. 83x125. Taverna ir 6 k. beism. 
Furn. Šild. įsk. namą ir favprnos 
įreng. Didelis barge- $0000 
nas! Kaina tik ............
PAGALIAU, JUSU NAMAS YRA 

JŪSŲ PATOGUMAS!
6 k. mur. bung. Ridgeland Avė. ar
ti 24th St. 2 kar. mur. gar. šonu 
įvaž. Vasaros virt. Lot. 35x125. Už
dari porčiąi. $1,500 įmok. Labai ge- 
^inVaieS ..... .............. $7200

LOTAI PARDAVIMUI
Jeigu jus norite pirkti biznio arba 
rezidencijos lotą, matykite mus 
tuojau, kol kainos tebėra žemos!

AUSTIN BOULEVARD 
Gražus mur. 2-flatis į žiemius nuo 
Cermak Rd. 6 ir 6 kamb. 2 Frigi- 
d a iręs, 2 gaso pečiai. Karšto vand. 
Šilima aliejum kur. Vięnas boileris 
abiem flat. 2 kar. mur. gar. šonu 
įvaž. Lot. 66x125. Savastis parsi
duoda prieinama kaina.

LABAI PUIKUS NAMAS 
Kamp. 7 k. mur. bung. Clinton 
Avė. arti Cermak Rd. Tile stog., k. 
v. šil. aliejum. Lot. 60'p. platus, 2 
karų muh gar. Turi parduoti. Tei
singa kaina.

SOUTHWEST SIDE
6 k. mur. bung. Miegami porčiai, k. v. šil. Lot. 30x125.
2 karų muro gar. $1,400 įmokėti. Artesian $0000 
Avė., aiti 57th St. Kaina tik ...................

LAWNDALE AVĖ.
2 fl. mur. 6 ir 6 k. štymo šil. Plaster. beis. $04(10
2 karam gar. E. Z. išmok. Kaina tik w“TVU

VIENAS IŠ GERIAUSIU!
2 fl. mur. 5 ir 6 k. k. v. Šil.
gar. 51 Avė. tarp 18 ir 19 gat. $2,000
įmokėti. Labai gera vertybė. Kaina .....

9 KAMB. MED. REZIDENCIJA
Naujai dekor. Austin Blvd. arti Morton High School. Iš 
šono įvaž. Lot. 50x125. k. v. šilima. $0000 
$1,500 įmokėti. Nepasivėluokite! Kaina QwUU

BARGENAS IR DAR KOKS!
6 k. mur. bung. 58th Ct.,Cicero. Lot. 40x125. $04 00
2 kar. mur. gar. $1,400 įm. Kam mok. rendą?

HIGHLAND AVĖ.
5 kamb. mur. bung. Pusr. porč. Lot. 32x125. Fur. šilima. 
2kar. gar. $1,500 įm. Rendos kvito.s neneša $7000 
nuošimčių. Kaina tik ..................:............ * wUU
Kamp. Mur. Biznio Nuos. Berwyne

Kraut, ir 6 k. užpak. Lot. 50x125. Arti mok. $0000 
k. v. šil. 2 kar. gar. Bc’sm. po fl. Kaina tik wvUU

RIVERSIDE SPECIAL
8 k. mur. rez.. 1 % von. Al. šild. Lt. 50x130. Selbourne
Rd. 2 kar. gar. $3,500 įmok. Labai gra- $10 ^200 
žus namas. Kaina tik ...?........................... ■ fcjOUU

PARKHOLME SPECIAL
2 fl. mur. 5 ir 5 k. k. v. šild. 2 kar. mur. gar. $7000 
$2,000 įmok. Nepavėluokit! Kaina tik ...... ■ vUU

FOX RIVER GROVE, ILL.
4 k. med. cott., užd. porč. Lt. 50x150. Patogu $O000 
vasarą šitam namely. Kaina tik ................ fcUUU

ENGLISH LAKE, INDIANA
10akr. farma 6 k. nam. ir 6 kiti budinkai. $O000 
Savininkas turi parduoti tik už ............... VvUU

LA GRANGE SPECIAL
9 k., med. rez. akm. pamatas, štymo šil. stokeris. Lotas
110x200, 4 karų gar. Labai gražus namas. $OC00 
Prie East Cossitt Avė. Kaina tik ........... *OvUU

DIDELE VERTYBĖ!
4 fl. m., 3,4,5 ir 6 k. Beism. Naujas stogas ir nauji 
porčiai. Hoyne Avė. arti Chicago Avė. $4 900 
Lengvais išmokėjimais. Kaina tik,r....... “fCiVU

Mur. Biznio Nuosavybė Lawndale
Krautuvė ir salė užpak. 6
tas. Karšt, v. šil. Naujas boileris. Naujas $0000 
stogas. Kedzie Avė. ir 23 ir 24th Sts. Kaina UUUU

GASO STOTIS
Ir 6 karų konkr. blaksų gar. Taipgi lunchruimis. La
bai geras biznis. Sav. taipgi mainys į $ "f 0 000 
bungalovv arba 2-flatį. Kaina tik ....... ■ U}wUU

WISCONSIN DELLS FARMA
'7 k. med. namas, barnė, 107 akr. žemės, 70 akrų dirb. 
Sodnas, $1000 įmokėti. Tikra vertybė $0700 
Kaina tik .....................-.................. ......

k. 2-me fl. Pilnas beismen-

GERIAUSIAS GARSINIMAS, KOKI MES KADA TURĖJOME, YRA REKOMENDACIJA VIENO KLIJENTO KITAM!

Illinois Association ot Real Estate 
Boarde.

National AsBoelation of Real Estate 
•Boards.

Chicago Board1 of Underwriter8.

OFISO VALANDOS ' 
Atdaras 9 A. M. iki 9 P 

Jmtis Pirmadienius, 
nluR Ir Penktadienius 
iki 6 P. M ) f 

SEKMADIENIAIS 1 P.

2411 So. 52nd Avė.
z

Telefonai: CICERO 453 ir 454

REALTOR. M. <16- 
Trečiadie- 
9 A. M.

Namu Savininku Dėmesiui!
Jeigu turite Real Estate pardavimui neperbranTia kai
na, praneškite mums ŠIANDIEN, nes mes turim* di
delį skaičių prospektų, kurie pajėgia mokėti “ALL 
CASH”.

27 METŲ REAL ESTATE IR INSURANCE PATYRIMAS
M. iki S

MUSŲ DRAUGAI GARSINA MUS! • GERAS REAL ESTATE YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS!



šeštadienis, gruodžio 6,1941 NAUJIENOS, Chicago, UI.

DIDŽIOJO SIUVĖJU STREIKO
PAMINĖJIMAS

BUS PAGERBTI STREIKO METU ŽUVĘ LIETUVIAI 
CHARLES LAZINSKIS IR ERANK NEGRECKIS

atmin-

dėl to, 
ir pa-

- Rytoj /Vmalgamated Centre 
patalpose (333 South Ashland 
Blvd.) įvyks bankietas liepa? 
prastai svarbioms sukaktuvėms 
paminėti.

Paminėti tiems audringiems 
laikams, kuriuos Chicagos siu
vėjai išgyveno 1010 metų gale 
ir 1911 m. pradžioje.

Siuvėjų judėjimo istorijoje 
tie laikai pasiliks visada 
tini.

Atmintini jie pasiliks 
kad siuvėjai pajėgė lyg
grindą padėti savo organizaci
jai, kuri vėliau išaugo į vieną 
tvirčiausių ir pavyzdingiausių 
unijų.

Tarp siuvėjų 1910 m. prasi
dėjo stipresnis judėjimas, kuris 
siekėsi sukurti uniją. Visose 
siuvyklose — mažesnėse ir di
desnėse siuvėjai buvo orga
nizuojami. Pagaliau iš darbda
vių buvo pareikalauta, kad jie 
pripažintų uniją.

Kai reikalavimas liko atmes
tas, tai rugsėjo 22 d. buvo pa
skelbtas streikas, kuris palietė 
apie 35,000 siuvėjų.

Kova buvo baisiai sunki ir at
kakli. Reikėjo organizuoti pi- 
kietininkus bei drąsinti pačius 
streikininkus, kad jie tęstų ko-

tas lietuvis, būtent, gruodžio 15 
d. policija nušovė- Frank- Ne- 
grepkį, kuris- irgi pikietavo.

Per abi kojas buvo peršautas 
Jonas Kuprevičius, o- Jonas 
Langevičius dar ir šiandien te
benešioja krutinėję kulką, ku
rios daktarai negalėjo išimti.

Pagaliau sausio 14 d. 1911 m. 
Hart, Schaffner ir Marx kom
panija, kurioje dirbo šeši tūks
tančiai siuvėjų, pripažino uniją 
ir su ja pasirašė kontraktą.

Kitų siuvyklų darbininkai 
streiką pralaimėjo. Kovo mėne
sį jie grįžo į darbą

Siuvėjų pastangos ir pasiau
kojimas nenuėjo niekais: liko 
ivis dėlto įsteigtas lyg ir unijos 
branduolys, jš kurio išsivystė 
dabartinė milžiniška organiza
cija.
Į Baigdamas noriu dar primin
ti, kad bankietas prasidės 6:30 
vai. vakaro. K. K—ris

Ruošia Šokių 
Vakarą, Eile 
Kalėdų Eglaičių

No.

PERSONAL 
Asmeny.įieško

NORIMA DABARTINIS adresas 
sužinoti: Anthony Babilius, taipgi 
žinomas vardu Tony Barbelius, ap 
sivedė' Anną Bernotas spalių mėn. 
13 d., 1914 m. St. Paul mieste. Iš
vyko į Milwaukee, vėliau į Chi- 
cagą. 1739 So. Halsted St., Box 
2576; f ■

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

FURNIŠIUOTAS KAMB A R Y S 
rendai — su valgiu ar be valgio. 
Normai 5842, 1010 W. 69th St.

RENDAI FURNIŠIUOTAS kam
barys prie mažos šeimynos, blo
ko nuo Archer. 2-ras aukštas. 4014 
Brighton Place.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

HELP WANTED—FEMALE. 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI mer* 
ginai tarpe 20 ir 35 metų amžiaus. 
Reikia/ rnokięti virti. Gyventi ant 
vietos/' savaitei.

Saukite AMB&ssador. 2637.
■ , P -e I O ■! Į. ' l I 11811.1 I. ............................................. ....

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia 

PASIRENDUOJA KAMBARYS 
vyrui, apšildomas, prie mažos šei
mynos. 3147 So. Union Avė.

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

FOR RENT—IN GENERAL
Renddai—Bendrai

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius, 
Turime dideli pasirinkimą namų 
pirkti už cash ari a mainaiš. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite: s
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS—
" INSURANCE

463L S. Ashland A ve.
Tel. YARDS 1001

Visus
pa-

sudaryti specialus ko- 
kurie streikui vadova-

lietuvių tais laikais la-

Dauguinas siuvėjų susidėjo iš 
ateivių, kurie neseniai į šį kraš
tą buvo atvykę. Anglų kalbos 
jie nemokėjo. Tad reikėjo siu
vėjus organizuoti tautinėmis 
grupėmis ir toms grupėms su
rasti vadų.

Buvo 
m i teta i, 
vo.

Tarp
bai daug pasidarbavo P. GaIš
kiš. Jis organizavo pikietininkų 
burii^, sakė prakalbas ir kitd- 
kMiMrtidH** dalyvayv, strelKo- są
jūdyje.

Pradėjo kištis policija ir per
sekioti pikietininkus. įvykdavo 
ir susirėmimų. Kruviniausias 
buvo gruodžio mėnuo, nes, tą 
mėnesį žuvo du lietuviai.

Gruodžio 3 d. liko vietoje 
poliemono nušautas Charles La- 
zinskis, kuris pikietavo prie 
dirbtuvės. Netrukus žuvo ir ki-

9 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Iš jonistų darbuotės
šeštadienio 7-tą vak vakare 

įvyks smagi šokių ir pasi
linksminimo sueiga Jonistų sa
lėje, 814 W. 33rd S t.

Bus dovanos, skanus užkan
džiai ir geras orkestras,
širdingai kviečia atsilankyti 
rupijos taryba.

Kalėdų vakarėliai v
Taipgi čia aš priminsiu 

tai, kad musų Kalėdų Eglaitės 
programas jau yra ruošiamas. 
Dalyvaus parapijos, rėmėjai, 
bendradarbiai;, periodinių bro
šiūrų leidėjai, bendradarbiai - ir 
rėmėjai, ir klasiškų šokių mo
kyklos jaunimas.

Pirmas išvakarių Kalėdų Eg
laitės programas į vyles trečia
dienio vakare, gruodžio 244ą. 
Nors tą vakarą jaunuoliai pil
dys programą, bet patsai paren
gimas yra paskirtas paaugusiai 
publikai, o po to ketvirtadienis 
yra paskirtas jaunimui, šešta: 
dienis paaugusiems ir sekma
dienis jaunimui. Kalėdų diedu: 
kas visiems, duos dovanas*

Rinks,dovanas
Eglaitės- dovanų surinkimuii

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Hąlsted St.. Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

/No. 1016

COPR. I9AI, NEEDLECRAFT SERVICE, INC. < '

ĄPPLIOUE MOTIFS PATTEpN' 1016'
1016—Išsiuvinėjimai.

Vardas ir. pavardė;

Adresas

Miestas ir valstija .

prhšom prisidėti visus, kurie 
galite paaukoti truputį laiko, 
taipgi kurie simpatizuojate ir 
remiate musų darbą.’Mes ben
dradarbių ir rėmėjų vardus 
tvarkiai įrašysime į musų kny
gas. ir visuomet atmintyje lai? 
kyšime. Taipjau Kalėdų Eglai 
tės publika ir programų daly
viai visi bus. nufotografuoti ir 
spaudoje patalpinti. Už paramą 
ir dalyvavimą labai busime dė
kingi. Visais reikalais kreipki
tės: 814 W. 33rd St., tek. Vic- 
tory 8431 arba Englewood 
6530,. —Taryba

Rytoj Keistučio;
Kliiibas Renka 
1942 m. Valdybą

Išvykim laukan Maskvos 
Berlyno agentus”.

ar

Ryt Dainuoja Jt 
Gricaite; Gros 
Didelis Orkestras

Budrike Radio Programa,
Sekmadienį, , gruodžio 7 d., 

5:30 vai. Vak.^'iš W.C.F.L.— 
1000 kil. radio stoties bus tran
sliuojamas Budriko radio pro
gramas, kuriame, dalyvaus so
listė; J, . Griciūtė, . Radio artis
tai ir Budriko .didžiulis' orkes: 
tras.

REIKALINGAS GERAS bučeris, 
kalbantis gerai angliškai. 600? So. 
State St. '

VYRAS, PATYRĘS 
darbui ir uncrating rakandų, 
nepatyręs gerai prie filling, tai 
sikreipkite. Pastoviai, 4 dienos 
,Vaite j e. Ewing Furniture Co., 
No. La Šalie, Chicago.

TAISYMO 
Jei 
ne- 
sa- 
420

RENDAI 2 KAMBARIAI, 85 ir 
Racine. Šilima, gesas ir elektra dy
kai. Renda $25 mėnesiui. Reikalin
gas aliejinis pečius. BOUlevard 
4656;

RENDAI 5 KAMBARIAI 2-me 
aukšte, naujai dekoruoti, vonia. 
Švarus ir šviesus. Pečiaus šilima. 
Bridgeporto apylinkė, 3329 South 
Lituanica. Tel. Prospect 3938.

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

loto 40x122. Visi įrengimai. 1% 
aukšto, 6 kambarių. 4 kambarių 
pilnai užbaigti. Medžio.

Finansuoti. Kaina $5,250. įmokė
ti $525.00. Likusius po $33.80 mėn., 
priskaitant taksus. Ins. priskaityta.

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

Turime didelį pasirinkirpą namų 
lotų. Ką turite mainyti?

’ Z. S. MICKEVIČE 
2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.

ir

SUSIRINKIMAI

JONAS PLONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 5 dieną, 1932 m., su
laukęs 48 metų amž., gimęs 
Tryškių parap,, Šiaulių aps
krity.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Uršulę, dukterį Hele
ną, sūnų Joną, marčią Stellą, 
anūką Antaną ir sūnų Tava- 
dorių, marčią Oną, anūką 
Ta.vadorių, brolį Juoząpą, 2 
seseris, Anastaziją ir Mortą.

- Liūdnai atminčiai musų 
brągaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios Šv. Jur
gio parap. bažnyčioje gruod
žio 9 d., 1941 m., 8:00 vai. ry- 

'to. Kviečiame visus gimines, 
• draugus. ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas, o paskui 
ir į namus po num. 3612 So.

; Wallace.'' Mes Tave, musų 
. brangusis vyre ir tėveli, nie
kuomet neužmiršime*. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes< 
anksčiau vėliau pas Tave at
eisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
Męteris, Duktė, Sūnus, 

Marčios ir Giminės.

Lietuvių Keistučio Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, T d. gruodžio, 
Hollywood salėje, 2417 W. 43 
Street.

Gerbiami keistutiečiai, šis su
sirinkimas yra-, svarbus, nes bus 
renkama valdyba, ateinantiems 
metams.

Visiems gerai • žinoma, kad 
nuo valdybos priklauso kliubo 
gyvavimas*. Jeigu gera valdyba 
-^- visados organizacijai yra ge- 
iros- pasekmės*

Jimssnevkniubas: rupi

Jadvy^ Griautų,pritariant 
orkestrui,- sudainuos* “Ne mar
gi sakalėliai” Talat-Kelpšos 
komp.) ir klasišką dainelę “Ma^ 
no karžygis” — iš operetės 
“Cukrinis Kareivis”.. Orkestras 
pirmą; kartą pagros naują lie
tuviškų , dainų vainiką (“popu
ri”), o radio artistai suvaidins 
dalį Amerikos 
mo vaizdelio 
na”.

<

lietuvių gyveni- 
“Sakalų Šeimy-

d. suėjo 12 me- 
pro - 
sto-

3XXXXXXXX ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
I M- Gėlės MylinMems m

I IU U A Vestuv®ms. Ban- 5I flkietams, Laidotu- mV 111# ^Įvčms, P a p Ibo š i- J
- mams. <
GĖLININKAS 4 ■
4180 Archer Avenue. j

Pilone LAFAYETTE 5800. *

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I Al II" 11/Irt Siunčiam Gėles LO v EIKIS Tve&u‘u.
...........  Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams, 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308

JONAS< RIMKUSs
Persiskyrėt su . šjUo pąsaulbL 

gruodžio 4.,d., 10*20, vąL vaka
ro, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs- Liet., Tauragės; 
apskr., Sartininkų .patapo SkV 
režemio kaime. Amerikoj 
gyveno 43:- metus.

Paliko dideliame nuliudime- 
moterį IJudViką, po, tėvais 
Valskaitę,, brolį Vincentą,; 
brolio dukteris: Oną Maudo,, 
sienę, jos vyrą Juozapą.;ir. jų. 
šeimą, Sofiją Sawyer, jos vyr 
rą Erwin ię jų šeimą* broliOo 
sūnų Petrą; Rimkų,, jo. moterį-; 
Domicėlę ir jų sūnų Juozapą,, 
brolio dukters sūnūs Alfonsą, 
ir Antaną Bainorjus, seWSs 
dukterį Petronėlę Juškienę^, 
jos vyrą; Petrą trr jų, sūnų.. 
Vladislovą, 2-z švogęrkas,., Ve.- 
roniką Iyanąusklenęv jQS.,vyrą<* 
Stanislovą ir Domicėlę Vy- 
kertienę> jos vyrą Joną, jų 
dukterį Sofiją ir jos vyrą An- 

. taną Trumputį ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje— seserį Domicėlę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1815 S> 52nd' Avė., Cicerb*,T 

' tel. Cicero 7007.:
laidotuvės. įvyks seredoj,- 

gruodžio 10 'd., 8:00-vat ryta
is namų į šv. Antano- parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- 

.. dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė- 
tas į šv. Kazimiero* kapines.

Visi a. a. Jono Rimkaus gi-š 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da* 
lyvauti laidotuvėse ir, suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą,-

* Nuliūdę liekame: Moterių 
Brolis ir kitos\ Giminės,.

Laid. Direkt. Antanas Pet- 
kua. Tel. CICERO 2Į09;

sulaukęs pusės
:ėS;;
&■

seserį Domicėlę

Taigi, bįUlįinMk- susirinkime ir 
f ištinkime gęrlis-, nerias į valdy- 
bą.; Nedu^k'ime* kliulią užka
riauti; Stalino, aito Hitlerio 

[garbiutojams* Jiems* neapeina 
Idiubo gerovei,' JiO tenori įtikti 
savo vadams-, iL pildyti jų įsa- 
kjymu<>»- 

h Tui g i
šlnokim lauk tuos- Maskvos 
ba-Berlyno ^agentus*,.

Balsuokim > gerus 
keistutiečius-

Gruodžio 1 
tų, kai Budrikas leidžia^ 
gramas, iš WCFL radio 
ties.

Budriko dvi didžiulės krau
tuvės įvairiais papuošalais, 
įvairiomis kalėdinėmis,- dovano
mis, randasi ad. 3409 S. HaL 
sted st; ir 3241 S; Halsted st.

Pranešėjas.

Fordo Radijo 
Valanda Pagerbs 
Amerikos Jūreivius.

bukame. sargyboj e, 
ar-

tuosRaduokiune balsus - už 
ašmenis, kuriuoss tikrai žinome 
įr, pažįstamo; kurie tarnauja 
vien; tik JdiublŪ iiVr dhto kliubo 
gerovei ir pildo narių > įsaky
mus, o* ne Maskvos ar' Berlyno.

Bukime visi susirinkime.
Kliubietis.

TafeyRteSto 
Namus Pakol.

jTeigų nehirHe,. pinigų, kreip
kis į j Naujienų^ spulką,— 
gausi; paskolą^ anK II;„GŲ 
METŲ/

jl739. So. Halsted SU
GHIGM1£);.ILL.

DR-STĖ TAUTIŠKA. GARSUS 
VARDAS LIET, ir LIET, priešme
tinis susirinkimas įvyks nedalioj, 
gruodžio 7 d., 2 vai.- popiet, A. F. 
Czesnos svet.,. 4501 So. Paulina St. 
Draugai kviečiami dalyvauti susi
rinkime. Yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. Taipgi bus renkama 
valdyba 1942 metams^

—Jj Yuskenas, rast.
LIETUVIŲ KEISTUČIO P Aš. 

KLUBO priešmtinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 7 d., Hollywood 
svet?, 2417 W. 43rd St. Sus-mas 
bus atidarytas laiku, kaip 12 vai. 
dienos? Malonėkite atsilankyti,; nes 
susirinkimas bus labai svarbus. 
Bus. renkama valdyba 1942 m. ir 
daugiau svarbių tarimų.

—Helen Rimkus, rast.
ŠIMANO DAUKANTO DR-JA 

laikys priešmet. susirinkimą sekm., 
gruodžio 7 d., 12 vai. dieną, Chic. 
Lietuvių^Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted- st. Kiekvienas dr-jos narys 
privalo būtinai dalyvauti, nes yra 
svarbus susirinkimas. Bus rinki
mas .„valdybos 1942 m., taipgi bus 
svarstomas finansinis dr-jos stovis.

—•P. K., rast.
DR-JOS'ŠV. PETRONĖLĖS prieš

metinis susirinkimas įvyks sekmad., 
" gruodžio 7 d., 1 vai. popiet, parap. 

jsyęfąineje, . Nartjs. malonėkite atsi
lankyti. ’Ėūs vaidybos rinkimas 
1942 m., taipgi visokių reikalų ap
tarimas.

—Laurinaviche, rast.
SLA. 260 KUOPOS metinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
7 dieną,. 1-mą valandą po pietų, 
Lietuvių Demokratų svet., 6825 S. 
Western avė. Visi; nariai kviečiami 
dalyvauti, nes bus nominuojama 
SLA Pildomoji Taryba. Taipgi bus 
renkama kuopos valdyba ateinan
tiems metams.

Atlikus aukščiau minėtus reika
lus, bus paminėjimas SLA 260 kp. 
15 metų, sukakties; bus užkandžių 
ir gėrimų. Atsilankykite.

—J. Jasulevičius, sekr.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Parday

PARDUODU AUTOMOBILĮ Bui- 
cką. 36 metų, gerame stovy, šildy
tuvas, radio. Turiu eiti į kariuome
nę tarnauti. Pašaukit bile kada po 
'6 vakare. ENGlewood 4169.

PARDAVIMUI 3 FLATAI ir ta
verna — su nuosavybe ar be nuo
savybės. Gera vieta. Savininkas 
apleidžia miestą. 2552 W. 63rd St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNA, 8228 
Keane Avė., Willow Springs, III. 
Šaukite po 6 vakare. VIRGINIA 
9124. Jurgis Kubelus, 944 W. 37th 
Place.

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

724 Wcst 31st St.

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

Rašykite 1739 So. Halsted St., 
Box 2574.

2 AUKŠTŲ, 8 flatų, 15 metų se
numo, mainysiu ant 2 flatų arba 
bungaloyz. Rašykite 1739 So. Hal
sted St., Box 2574.

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

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

3225 So. Lituanica

BARGENAS. Pardavimui ar mai
nymui namas su taveyn ir restora
no bizniu. Biznis išdirbtas .per 30 
metų. Tarpe didelių dirbtuvių. Už 
namą ir biznį kaina $3800 arba tei
singas pasiūlymas. Mažas įmokėji
mas. 4342 So. Ashland. YARDS 
0140. .

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
bučernė. Priežastis liga. Atsišaukite 
po adresu 2421 W. 43rd St.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS,.
6343 So. Western Avė.

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

MARQUETTE PARK BARGENAS 
Kainavo $28,500, dėl svarbios prie
žasties turi būti parduotas už 
$14,700. Įmokėti $4500.

4 flatų mūrinis po 4 kamb. kam
pinis namas. 2 karų mūrinis gara
žas. Randasi ant 65-tos, netoli Ca- 
lifornia Avė.

Taipgi turime visokių kitokių 
bargenų, galima pigiai pirkti arba 
mainyti. Ką jus turite

C. P. SUROMSKIS, 
69"21 So. Western Avė

Tel. REPublic 3713. •

Pirmadienį; SLA 
301 Kuopa Cicero j 
Nominuos P. Tarybą

, Fordo radijo valanda, rytoj 
pašvęsta pagerbimui. J.V. Lai
vyno.. Dėdės Šamo jurininkai 
Joje ir. žymią dalį programos 
išpildys. Garsusis banjo artis^ 
tas, kuris dabar tarnauja lai
vyne ir dabartiniu melu ram 

: dasi Great, Lakęs Navai bazė
je, netoli. Chicagos,, pattieks ke? 
lėtą banjo numerių ir. diriguos 
tos bazes jūreivių,, choru1, ku
ris sudainuos tradicinių laivy
no sutartinių.

• Fordo simfonijos orkestrą 
gęo$ Detroite v. Jai. vadovaus.

.JBugene Ormandy, Programos 
metu Edsel ForcL perves . Lai: 
vynui-prie Forde, dirbtuvių pen 
statytus- jūreivių... rekreacijos, 
rumus- Dovaną priims Laivyne 
9:to. distrikto. komanderis adm,- 
John: Downes*. ’ K '
' Fordo radijo • valanda ■ girdi* 
ma*. Ghitjagoje. 8 * vaL. vakaro’ ls 

JVVBĘM stoties (Colmnb’A 
Broadcasting. System),

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

■' •' ............. • f ■ .

Taipgi rinks 1942 metų 
’ valdybą

CICERO.---- Pirmadienio va
kare Joe< Shameto svetainėje 
SLA1 301 moji kuopa, turės 
svarbų pVisšmetinį susirinki
mą, kuriame nom nuos Centro 
Pildomąją Tarybą.

Atsilankęs į susirinkimą 
kiekvienas narys turi progą 
balsuoti už tuos, kurie jam ge
riausiai patinka-, Didžiumą baL 
sų gavę palieka kandidatais 
balsavimams;

i

Kuopa. taipgi rinks sau vai-, 
dybą 1942 metams.

Kaip dabar, taip ir visuomet 
svarbu, l<ad nariai dalyvautų 
susirinkime. Bukite visi. —D.

FURNITURE-FIKTURE FOR-SALF 
Rakandai ir įtaisai Pardavimu i

GOOD HOUŠEKEEPING 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 
Housekeeping Shops garantija.
350 GASINIŲ IR ELEKTRIKINIŲ 

PEČIŲ.
Originaliuose Crates.

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

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

Alcazar 5-kambar(ų 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 ...........:................
Zenith phone, komb., sempehs 
Philco auto? changer, naujas, 

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

5 AKRAI, 330x660 pėdų. Ul-ta, 
arti Cravvford. Grįstas kelias. 7 
centų karferis. $1,950. Boyd, State 
5799.

PARDAVIMUI ARBA 
2 krautuvės ir 2 flatai. 
Emerald Avenue.

RENDAI
8258 So.

7-FLATIS, GELTONŲ plytų ok- 
tagono frontu, arti Marąuette Par
ko. 14 metų senumo. Mėnesinės 
pajamos $282. $8000 įmokėti. Kai
na $18,500.

$1,200 įmokėjimas paima 2 auk
štų mūrą arti 54-tos ir S.paulding. 
5 ir 6 kambariai, štymu apšildomi, 
stokeris, 2 karam garažas. Kaina 
$7,600.

BROM REALTY CO., 
1857 West 51st St. • 

PROspect 1017.

PARDAVIMUI KAMPINĖ krau
tuvė ir 3 flatai. Mažiau negu pir
mas morgičius. Prospect 1057.

BERWYNO BARGENAS 
Pardavimui 2 flatai, 4 ir 4 kamba
riai, atikas, voninės, uždaryti por- 
čiai, $1,000 įmokėti. Navininkas. 
1511 So. Kcnihvorth Avė., Berwyn.

fiDEFENSE

S BUY M-' UNITED 
ML STATES. 
JT SAVINGS 
£\/BONDS

Tand wmps

onsaii atvh’kniyicUKiorkavk

Skelbimai Naujienose 
įduoda, naudą dėlto, 
kad; pačios- Naujienos 
įzra; naudingos. 
•< . * •

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

$29
$34

GREITI IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

’ SAVINGS 
; and LOANi ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W, Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec 
Turtas virš $1,100.060.

RENKITE TUOS. KURIE 
GARSINASI

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

10 flatų moderniškas, 
kampinis namas, $500.00 
rėnda. Kaina .................

4 flatų mūrinis apšildomas — 
...................................... $12,500.00
2 flatų po 5 kambarius, karštu

vandeniu apšildomas, mūrinis ga
ražas, landseaped yardas, žuvelių 
prūdelis, .................  $6,500.00

3 storai ir 12 flatų mūrinis, su 
beismentu, pečiais apšildomas,. —

...................................... $13,000.
2 Štorai ir 6 flatai, .... $17,500.00 
Turime ir daugiau gerų bargenų. 
TEISINGAS PATARNAVIMAS 

CHARLES URNICH (URNIKAS)
2500 W. 63rd St—2 lubos 

Tel. PROSPECT 6025

mūrinis, 
mėnesinė 
$23,000.00

FARMS FOR SALE
IJ]^ 

285 AKRAI, PRODUKTYVUS, 
lygus. Mašinos dirba lauką. Nėra 
akmenų. 20’ akrų miško. 2 ežerai 
gretimai. Didelis setas trobesių,, 
failas, šilo, konkryto barnė, kie
mas. $75 akrui. Savininkas LEO 
PARKER, Dowagiac, Mich.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas-

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



§________________

Darbininkai 
Pralaimėjo Bylą

Negaus $100,000
150 darbininku Continental 

Illinois banko rūmuose buvo 
užvedę .bylą, kurioje reikalavo 
$100,006 už /išdirbtą viršlaikį. 
Skunde figūravo tiktai tie dar
bininkai, kurie dirba prie na
mo užlaikymo, valymo, etc.

I'ederalis teisėjas Holly nu 
sprendė, kad tokių darbininkų 
darbas yra lokal s, nieko ben
dro neturi su tarpvalstijiniu 
bizniu, tokiu bildu federalis al- 
gų-valandų įstatymas jiems 
nepritaikomas. Bylą išmetė.

Ir Wilson Žada 
Atmokėti Viršlaikį 
Darbininkams

Nesibylinės Su , Valdžia
Pasekdama Svvifto ir Ar- 

mouro pavyzdžiu, Wilson kom
panija paskelbė, kad su vai 
džia daugiau nesibylinės ir at 
mokės v ršlaikį visiems darb- 
ninkams, kurie dirba nesezoni- 
niuose skyriuose.

Firma atsileis už visą laiką, 
virš 40 valandų savaitėj, nuo 
1988 metų. Susidarys keli šim
tai tūkstančių dolerių.

Bylos Pamatas
Fcderalė algų-valandų admi

nistracija šį* pavasarį patraukė 
minėtas firmas teisman, kabin
dama jas nemokėjimu viršlai
kio tiems darbininkams, kurie 
dirba ne prie sezoninių darbų. 
Firmos aiškino, kad visi mėsos 
darbininkai yra “sezoniniai”.

Rado Marųųette- 
parkiečio Lavoną 
Michigaii Ežere •'

-------------- .11 - ------- Į

Dingo,Be žinios Lapkričio 9-tą
Ant Michigan ežero kranto, 

prie 63 čios gatvės papludymio, 
vakar buvo atrastas lavonas 
apysenio vyro. Iš rūbuose rastų 
popierių policija surado, kad tai 
buvo 56 metų Konradas I)au~ 
ses, marųuetteparkietis nuo 
6245 South Washtenaw avenue.

Velionis dingo be žinios lap
kričio 9-tą. Nuo 1904 metų ji
sai dirbo už instrumentų mei
strą Lyon and Healy muzikos 
firmoje. Našld sako, kad jisai 
rūpinosi bloga sveikata.

Lietuvaite Sunkiai 
Susižeidė Iškritusi 
Iš Gatvekario

MARQUETTE PARK. — 2’7 
metų marąuetteparkiete Sofija 
Petru tis pavojingai susižeidė 
iškr.tusi iš gatvekario, prie 
69th ir Western avenue. Ji sto
vėjo ant platformos, kurioje 
tuo laiku buvo didelis susigrū
dimas. Spėjama, kad nušilau 
žė kulšį.

Petrutaitė gyvena ad. 2506 
West 69th Street. Nelaimė įvy 
ko jai važiuojant namo iš dar
bo Fair departament.nėj krau
tuvėj.

Jungt. Valstijų Komrtnden's Guianoje

t NAUJ1ENŲ-ACME Telophoto
Olandų Guiąnos gubernatorius J. C. Kiclstrą (kai

rėj) ir Pulk. Parley Parkinson, J. V. karinių jėgų Guia
noje viršininkas, gubernatoriaus rūmuose.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

žuvo 5 Žmonės
51 metų chicagietė Mary Ro

bis, 2431 Rice Street, žuvo, ka 
jos sūnaus vairuojamas auto
mobilis įvažiavo į troką Bluc 
Islande, prie 119-tos ir Cicero 
avenue. Kiti automobilio MeL 
viai buvo suže sti, J. Bobis, 
Mike Borda, ir Catherine Kle- 
maworik, 2340 Huron street.

Degė Autobusas
Prie Kankakee, III., buvo už 

sidegęs autobusas, važiuojantis 
į Chicago, bet visi keleiviai iš
liko sveiki. Gaisrą! pasisekė 
greitai užgesinti. Autobusas 
savo jėga baigė kelonę Chica- 
gon.

• Ties 2925 N. Kimball avė. 
automobilis užmušė nežinomą 
apie 30 metų vyrą. Mašiną vai
ravo Lo’uis Molnar, 4826 No: 
Kilpatrick.

• Prie 71-mos ir Greenwood 
avenue po troku žuvo 11 me
tų mergaitė, Ruth Feeley, 7229 
Greenwood avenue.

• Prie 4153 Drexel avenue 
keleivinis automobilis užmušė 
82 metų Edward C. Summer- 
field. Jisai gyveno tuo adresu.

Suėmė Tris Už
Blogtis Čekius

Chicagos policija Northsidė- 
je suėmė dvi moteriškes ir ve
ną vyrą, kaltinamus blogų če
kių platinimu. Jie yra, 20 m. 
Adatinė Sikorski, 3418 Poto- 
mac avenuę, Mrs Sophie Parks, 
4507 N. Clifton ir Theodore 
Parks, pastarosios vyrą. Vis 
trys veikė bendrai ir prisipa
žino išplatinę čekių už $400.

Mirė Belankydamas 
Žmonos Kapą

/ 
/ ■ ■■ .— ■ -— t

Atėjęs į Oakwood kapines 
aplankyti savo neseniai miru
sios žmonos kapą staigiai mi
rė 81 metų Alex Carlųuist, 212 
Grinton street. Tai buvo jų ve 
stuvių dienos 56-tos sukaktu
vės. \ ‘

TEISIAMA UŽ NUŽUDYMĄ

4 . Telephdto
Lucylei Richardą (kairėj), rodeo Jojikių kalbasi su 

drauge, Ilouslon, Tox„ teisme. Ji apkaltini^ liužiidvmu 
Frank Y. Dcw, rodeo viršininko, per ginčą jo bute.

Baus J; Gurskį 
Už Berniuko 
Pašovima

L________

Gaus Probaciją Ar Metus 
Kalėjime

Miesto teisėjas John V. Mc 
Cormick atrado kaltu, bet dai 
bausmės nepaskyrė 26 metų lie
tuviui vaistininkui už berniu
ko pašovima. Jis yra Juozai 
Gurskis, savininkas vaistinės 
ties 6529 Blackstone iPavenue.

Halloween naktį j sai paleido 
revolverio šūvį į keturis ber
niukus, kurie prie, jo krautu
vės krėtė šposus. Kulka sužei
dė būrely j buvusį 18 metų Ro- 
bert Gambrel, 6338 Dante st.

.Teisėjas McCormfck skirs 
Gurskiui arba metus kalėjime 
ar tam tikrą laiką probacijos.

• Crane mokyklos mokinių 
nuolat erzinamas, Tony Mancu- 
so paleido į juos kelis šrotų 
šūvius iš medžioklinio, šautu^ 
vo' ir kelis mokinius, sužeidė.

/'XI

Mancuso yra 47 metų amž aus, 
ji- užlaiko krautuvėlę ties 912 
North Ashland. *

.NAUJIENOS, Chicago, III.'

PARENGIMAI

ŠĮVAKAR
šokių vakarėlis Jonistų Sa- 

.ėję, 814 W. 33rd Street, 7 v.v.
«' —•------------------

RYTOJ
..Amalgameitų Uhijos Lietu; 

vių Lokalo 269 rengiami “At- 
m nimo Pietus” v 191(1 streike 
žuvusioms Kazimierui Kazin- 
skui' ir Pranui Nagreckiui at
minti?

SLA 260 Kuojos 15 met. su 
kaktuvių paminėjimas, Demo
kratų- salėje, 68Ja So. Western 
avenue, po susir.nkimo, apie 4 
vai. pp. '' ’ ' • ,

šv. Jurgio parapijos metinė 
vakariene, parapijos salėj, 6
V.V. -r •

Laiku. Išnešiotojai 
Platins Apsaugos 
Ženklus

Ateinančią savaitę Chicagos 
didžiųjų laikraščių išnešiotojai 
pradės pardav nčti smulkius 
apsaugos ženklus. Jie yra nuo 
10 centų iki $1.00 ir daugiau.

Kas negali 'vienu kartu ap
saugos bonų pirkti, tiems vai 
džia pataria pirkti ženklus. Kai 
susidaro ganėt na šunta ženk
lų, juos galima iškeisti į bo
nus. t

į •/* ’ ■' -

—--------—-------- i-_______

Dvi Bridgeportietės 
— Į Hollywoodą 
Laimės Ieškoti

. . -------T-.------• .

Kur nors kelyje į filmų so
stinę Hollywoodą Californijoje 
yra dvi jaunos bridgeportie
tės. Jos pabėgo iš namų perei
tą trečiadienį.

Mergaites yra 16-kos metų 
Lavėrne Rychel, 3420 So. Par- 
nell, ir 15-kos metų Dolores 
Turkowski, 537 W.. 31st st.

S. L. A. PILDOMOSIOS TARYBOS 
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Aukokite Raudonąjam Kryžiui!

Šeštadienis, gruodžio 6,1941

VAKAR CHICAGOJE
•

• Ugniagesių skvadas išgel
bėjo nuo mirties 3 svarų kū
dikį, kuris vakar rytą gimė 
prieš laiką chicagietei Mis. Cla- 
rence Williams, 340 W. 64th 
street. Kūdikis negalėjo kvė
puoti.

• Miškų prezerve, prie 135- 
tos ir Halsted stovinčiam au 
tomobilyj, buvo atrastas negy
vas 45 metų John William Mac 
Kay, iš Ogden Dunes, Ind. Ji
sai pal ko žmoną ir tris vai
kus. Spėja, kad nusižudė. Bu
vo viršininkas Chicago Club 
Magazine firmos, 134 No. La 
Šalie. '

• Grand d žiūrė surado, kad 
prie State ir Van Buren geng- 
steriai turi “bukių” įstaigą, bet 
už tam tikrą atlyginimą “savi
ninku” pasisamdė Peter Scotty, 
laikraščių kioskio savininką 
prie to kampo. Kai būna kra
tos ir areštai, tai policija ne 
gengsteEus—t i! t'uosi u s savi
ninkus areštuoja, bet Scotty. 
Jisai jau buvo suimtas apie 10 
kartų.

® Nukritęs nuo namo, kurį 
taisė, užsimušė 42 metų Fred 
Carlson, 6520 Gunnison avenue. 
Pavirtusi namie mirtinai susi 
<e dė 88 metų senelė Alice 
Barndt, 10718 South Maple- 
wood avenue.

• Garsus Amerikos poetas, 
Carl Sandburg, vakar paliko 
tėvuku. Jo dukterei, Mrs. Jo- 
seph Thomann, Passavant ligo
ninėje gimė sūnūs.

G Automobilio dujomis nusi- 
i nuodijo realestatininkas Ro- 
bert Harkness, 919 E. 79th si. 
Buvo 40 metų amžiaus.

• Už U.S. armijos karinin
ko impersonavimą ir blogų če
kių platinimą 6 metus kalėji
me gavo 28 m. Howard Melia. 
Jį nubaudė fed. teisėjas Wood- 
ward.

Po $1,000 Jeigu 
Nerūkys ir Negers

Evanstone neseniai mirė 
Mrs. Florence W. Halobird. Ji 
paliko testamentą, kuriame sa
ko, kad skiria po $1,000 savo 
anūkėms, 19 metų Florence L. 
Harris, ir 15 metų Joan Hola- 
bird.

Jos pinigus gaus kai bus 21 
metų amž aus, bet su ta są
lyga, kad iki to laiko nei vie
na nei antra nerūkys, ir ne
gers alkoholinių gėrimų.

$23,386M0i 
Alkoholiui

Moterų Blaivybės organiza
cija skelbia, kad nuo 1934 me
tų, kada buvo atšaukta prohi- 
bic ja, iki šių metų spalių me
nesio Amerikos gyventojai iš
leido $28,386,526,005 degtinei, 
vynui, alui ir kitokiems alko
holiniams gėrimams.

Kiek gėr mų už tuos žmonės 
išgėrė? 13,924,871,297 galio
nus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Traukia Teisman 
“Vedybų Biuro” 
Savininką

Federalis teismas Chicagoj 
traukia atsakomybėn 63 mettf 
E. Shirley Ream, chicagietį, 
kuris operavo taip vadinamą 
“Vedybų Biurą”. Jis tarpin n 
kaudavo, ųeva, susirašinėjimų 
užvedime tarp vyrų ir moterų, 
ieškančių “šeimyninės laimės”.

Ream yra kaltinamas Viliuj • 
mu pinigų iš lengvatikių ir nau
dojimu pašto apgavingiems tik
slams. v




