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INIS KARAS
UŽMUŠTA 2,000 ASMENŲ

Smarkios gatvių kovos eina visuose 
miesteliuose

VENGRŲ-RUMUNŲ RŪBE- Brasov 
ŽIUS, Vengrija, lapkr. 29 d. —• pat buvo 
Rumunijos karalius išvyko iš pius, bet 
sostinės. Vieni pasakoja, kad juos išvyjo. Kariuomenė pajė- 
jis nori pabėgti į Jugoslaviją.1 gė atimti iš jų telefono cen- 
Kiti tvirtina, kad jis išvažiaVo 
į gilią provinciją ir mano atsl* 
sakyti nuo sosto. Karalius ne
pritaria “geležinės gvardijos” 
žudynėmis. Visame krašte eina 
smarkios kovos. Atbėgusieji 
tvirtina, jog kovoms galo nesi
mato.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 29 d. — “Geležinės gvar
dijos” nariai tęsia kovą visose 
Rumunijos provincijose ir vi
suose didesniuose miesteliuose, 
žuvo labai didelis žmonių skai
čius Turnu-Severinu, Craiova, 
Brasov ir kituose miestuose. 
Apskaičiuojama, jog šiomis die
nomis žuvo 2,000 asmenų.

“Geležinė gvardija” deda pa
stangas pagrobti valdžią į savo 
rankas. Kariuomenė priešinasi 
fašistams ir kovos eina visu 
smarkumu. Kai kuriuose mies
teliuose rumunų fašistai neleis 
džia kftreiviamą4 išeiti iŠ karei
vinių. Kovos su31Ji,Hio‘Hienė ei
na smarkios ne vien tiktai pa
čiame Bukarešte, bet Brailoj, 
Ploesti ir kitur. ' -

Ploesti miestelyj “geležine 
gvardija” pagrobė visas vald
žios įstaigas. Iš viso Ploesti 
mieste užmušta 200 asmenų.- Iš
gydyti .visi kairesnieji elemen
tai ir pradėta žudyti žydai ma- 
sėmis; “Geležinės gvardijos” ly
deris; Horia Simą, nuvyko pats 
daryti tvarką, bet jis yra be
jėgis. : Juo nepasitiki, nes jis 
bendradarbiauja su generolu 
Antonescu.

mieste fašistai 
paėmę valdžios 
kariuomene iš

taip 
na- 
ten

tralę.

Generolas Antonescu deda 
pastangas nuraminti kraštą, 
bet jis yra bejėgis, nes sukili
mas organizuotas prieš jo vy
riausybę.

Cenzūra neleidžia užsienin 
jokių žinių, šios žinios pasiekė 
Budapeštą diplomatiniu keliu.

Atrodo, kad “geležinė gvar
dija” yra pasiryžusi visiškai iš
naikinti liberališkus ir kairius 
elementus, žydus žudo kiekvie
na pasitaikiusia proga.

Antonescu mano, kad sosti
nėj jis pajėgsiąs įvesti tvar- 
ką.

Rumunijos kariuomenė rei
kalauja labai griežtai nubausti 
žudynių kaltininkus. Kur ka
riuomenė įveikė fašistus, ten 
Suimtiesiems daro karo teismus. 
Keli “geležinės gvardijos” na
riai jau yra sušaudyti. Dauge
lis laukia karo lauko teismų.

Visame krašte jaučiama di- 
džlausia paniką ir žiąonės gi
nasi nuo “geležinės gvardijos’1 
šėlimo. Sunaikinta labai dideli 
krašto turtai ir išardytas eko
nominis krašto gyvenimas. /

R USČU K, Bulgarija, lapkr. 
29 d, '7'u Bulgarijoj girdisi, kaip 
stambi rumunų artilerija šaudo 
Dunojaus pakrantėse; Ypatin
gai smarkiai Šaudoma Giurgįū 
mieste. Kariuomenė vartoja vi
sus ginklus rumunų fašistams 
raminti. : .

BRITAI EINA GRAIKAMS PAGELBON

M

O

G/f- NAnJIENU-ACM E
Gen. A. P. Wavell (tamsiame šyarke) su anglų kariuomenės buriu išlipa

Graikijos uoste.4 *
It

Geležine gvardija Vokiečių laivai ruo-
tęsia žudynes

■BUKAREŠTAS, , Rumunija, 
- feųnąųnijos dile

mas suvaldyti 3 dienas siau
čiančios “geležinės gvardijos”, 
iš provincijų, iškvietė naujus 
ęariuomenės \ pulkus.

“Geležinės gvardijos” nariai 
Važiuoja j Bukareštą, kur ofi
cialiai bUš laidojamas bUVęs jų 
lyderis Codreanu. . ' f .

Surastas lavonas generolo 
Beilgliu, kuris buvo Bukarešto 
policijos šefu, • kai Rumunijos 
fašistai bus persekiojami.

lapkr. 29 dik
tatorius Antonescu, nėgalcdh-

SUSPROGDINO JAPONU “TAIKOS” MISI JĄ Rumunų fašistai ne 
patenkinti naciais

Užmušta ir sužei
sta 400 

.1

ŠANCHAJUS, Kinija, lapkr. 
29 d. — šiandien buvo susprog
dintas penkių keleivinių vago
nų traukinys kuris ėjo iš Šan
chajaus į Nankiną, kinų sosti
nę. Užmušta ir sužeista dau
giau negu 400 asmenų.

Į Nankiną važiavo visas ja
ponų “taikos” misijos štabas. 

, Jie turėjo pasirašyti taiką su 
japonų kariuomenės sudaryta 
Wango vyriausybe.

Spėjama, kad traukinį su
sprogdino kiniečiai-partizanai, 
kurie veda kovą su japonais ir 
yra priešingi bet kokiam su 
jais bendradarbiavimui.

Reikalaus 30 vai 
darbo savaitės

Užmušti užsienio 
laikraštininkai

ŠANCHAJUS, Kinija, lapkr. 
29 d. — Prie Sochovv mieste
lio, 50 mylių nuo Šanchajaus 
įvykusiame sprogime užmušti 
keli užsienio laikraštininkai.

Japonų kariškai, važiuodami 
į “taikos pasirašymo iškilmes”, 
pakvietė kai kuriuos užsienio 
žurnalistus.

Wang paskelbė, kad sprogi’ 
mas yra įvykdytas čankaišeko 
agentų, kuris deda visas pastan
gas pakenkti jo vyriausybei. 
Nežiūrint į japonų paskirtų sig
natarų mirtį, Wang skelbia, kad 
sutartis bus pasirašyta ir ra
tifikuota.

šiasi apleisti Tam- 
K Jpico

-TAMPJCO, v Meksika, lapkr. 
29 d. -■ Du prekybiniai nacių 
laivai, kurie jau du kartus ban
dė /išvažiuoti iš Tampico, 
pasiruoši kelionėn. Vienas 
dėčių laivas...išvažiavo iš 
sto, o kitas1 atsistojo upės 
tyse. • .

Vienas jų pasako plauksiąs 
Vigo uostą, Ispanijoj, o an

tras į Kanarijų salas. Meksi
kos karo laivas Durango gavo 
sakymą išlydėti juos iš terito- 
rialinių vandenų.

Meksikiečiai mano, kad vo
kiečių laivai išplaukė į pakraš
tį, nes nori perduoti vokiečių 
piratui reikalingą medžiagą. 
Artimuose vandenyse patruliuo
ja 3 USA karo laivai.

vėl
vo-
uo- 
žio-

Baigtas aluminijaus 
darbininkų streikas 
( ——- . ’

‘ NgW K^NiSINGTON, Pa., 
lapkr? 29 įį, — Aluminiųm Co. 
of' America darbininkąi šian
dien baigė streiką. Streikas 
prasidėjo todėl, kad vienas dar
bininkas atsisakė sumokėti 12 
dolerių nario mokesčio CIO at
stovui.

CIO pareikalavo, kad bendro
vė pašalintų darbininką, bet ji 
atsisakė tai padaryti, nes ma
no, kad tai buvo privatinis darb. 
ginčas.

Naujai išrinktas CIO pirmi
ninkas pasiūlė padaryti kom
promisą. Bendrovė nesutiko pa
šalinti, bet tiktai perkelti į ki
tą fabrikos skyrių minėtą dar
bininką. CIO sutiko su šiuo pa
siūlymu ir darbas vėl prasi
dės. .

kaltina rumunus 
žudynėmis, o italai 

tiesiog žmogžud-

metui naciai ir fa- 
“geiežinės gvardi- 

narių draugais, o dabar

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
lapkr. 29 d. — Rumunų fašis
tai labai nepatenkinti vokiški] 
nacių ir Italijos fašistų spau
da.

Vokiečiai 
nelegaliomis 
juos vadina 
žiais.

Ligi šiam 
šistai dėjosi 
jos”
juos puola. Vokiečių kariuome
ne proteguoja seno režimo kal
tininkus nuo “geležinės gvardi
jos” keršto.

Naciai paskelbė, kad Ernest 
Bohle, užsienio nacių šefas, at
važiuos į Bukareštą dalyvauti 
Codreanu laidotuvėse.

ANGLAI KONTROLIUOJA VIDURŽEMI
Anglai saugo jurą 

i Albaniją

Nacių agentai kelia F.D.R. liepia greitin- 
nerimą Meksikoj Ii destrojerių statybą

\VASHINGTON, D. C., lapk.
29 d. — Amerikos prezidentas

MEKSIKA, sostinė, lapkr. 29 
d. — Amerikos laikraštininkai 
praneša, kad vakar nacių agen- ilgai kalbėjosi su Knudsen, ap- 

prieš Suvienytas saugos komisijos pirmininku, 
jog prezi

dentas jam patarė pagreitinti 
ir pareiškė Jau prad€t3 statyti destrojerių 

statybą.

Prezidentui atrodo, kad dirb
tuvių nustatytas terminas de- 

pabaigti per ilgas, 
būti pabaigti daug

ai suruošė
Ymerikos Valstybes demon- Knudsen pareiškė, 
jtracijas.

Nors Almazan
kad jis politikoj daugiau ne
dalyvausiąs, nacių suorgani- 
’uoti penktos kolonos agentai 
Aknazaną laiko išrinktuoju. De-1 strojeriams 
monstrantai kaltina Washing- jje privalo 
;ono vyriausybę, kuri palaiko anksčiau. 
Camacho, bet ne Almazaną.

Minioje girdėjosi balsai smer
kiu Henry Wallace ir Suvieny
tas Valstybes. Policija ašarinė
mis bombomis išsklaidė prie 
ambasados susirinkusius triukš
mautojus.

Amerika padės 
graikams

WASHINGTON, D. C., lapk. 
29 d. — Sumner Wellcs, užsie
nio reikalų departamento sekre
toriaus padėjėjas, pareiškė 
spaudos atstovams, jog- princi
pe jau nustatyta kokiu budu 
Amerika bendradarbiaus su 
Graikija. 3

Amerika parduos graikams 
o^laivt^ ir Jkitos reikalingos ka
rų medžiagos. Dabar tariama
si su karo ir su finansų depar
tamentais.

Dar galutinai nenustatyta 
kiek ir kokių ginklų bus duo
dama graikams. Taip pat dar 
neaptartos gabenimo galimybės. 
VVelles pabrėžė, kad visi šie rei
kalai netrukus bus sutvar
kyti.

Anglai nuvyjo vo 
kiečių laivus

pasižadėjo kreiptiKnudsen 
reikalingą dėmesį į prezidento 
pageidavimą.

Bombanešiai išskri
do Į Angliją

SAN DIEGO, Cal., lapkr. 29 
d. — 28 žalsvai dažyti didžiu
liai bombanešiai šiandien iš
skrido iš Kalifornijos. Jų kryp
tis nenurodyta, bet manoma, 
kad skris į Kanadą, o iš ten 
tiesiai į Angliją.

Bombanešiai yra labai sti]>- 
rųs. Juos vairuoja Kanados, 
britu ir Amerikos aviatoriai.

Uždarytas Hanavos 
universitetas

HAVANA, Kuba, lapkr. 23 
d. — Sąryšyj su profesoriaus 
Fialla mirtimi, vyriausybė nu
tarė uždaryti Havanos univer
sitetą ligi sausio 7 dienos.

Profesorius Fialla buvo kan
didatu j Kubos senatą. Fialla 
yra 6-tas universiteto asmuo, 
kuris žūva nuo didelių politi
nių aistrų.

T

NEW ORLEANS, lapkr. 29 
d. •— šiandien AFL konvenci
ja baigiasi. Konvencija priims 
30 vai. darbo savaitę. AFL ne
mano dabartiniu momentu rei
kalauti, kad ši darbo savaitė 
butų įvesta, bet vėliau, kai są
lygos pasikeis, tai bus reika
laujama.

Dubinsky unijos delegatai 
nebalsavo už Browne, kai buvo 
renkami unijos vice-preziden-

Welles tikisi page 
rinti santykius 

su Rusija

ANGLAI SUNAIKINO NACIŲ 
SUBMARINŲ DIRBTUVES

WASHINGTON, D. C., lapk. 
29 d. — Sumrįer Welles pasau
kė, kad jis turėjo ilgą pasikal
bėjimą su rusų ambasadorium 
Umanskiu.

Netolimoj ateityj mano tę
sti pradėtus pasikalbėjimus. 
Welles tikisi, jog Amerikos ir 
sovietų Rusijos prekybos reika
lai pagerėsią. Sako, kad pasi- 
kalbėjimas su Umanskiu buvo 
draugiškas.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
29 d. 
paskelbė, kad anglų bombane
šiai sunaikino vokiečių submar 
rinų dirbtuves. ;

Nacių submarinai buvo ga
minami Stettine. Anglų orlai
viai turėjo padaryti 1,300 my
lių, kad galėtų pasiekti šį mie
stą.

Į dirbtuves išmesta laba 
stiprios bombos iiG; sukelta, da
bai dideli gaisrai. Anglai bom
bardavo ir Politzo žibalo va
lyklas.

- Aviacijos ministerija

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 29 
d. — Karo pranešimas sako, 
kad britų orlaiviai labai smar
kiai bombardavo Port Eddą, 
Albanijos uostą. Italų destrojc- 
riai, kurie vakar b'ambardavo’ 
Korfu salos įtvirtinimus, pasi
slėpė į šį uostą. •

Kiti britų aviacijos vienetai 
bombardavo Durazzo, Valona ir 
Ei Basan. Britų submarinai ne
leidžia italams pervežti naujų 
kariuomenės jėgų į Albaniją,

Britai numetė bombas uostuo
se, bet dėl blogo oro negalėjo 
pastebėti padarytų nuostolių.

Britų torpedos pataikė į 35,- 
000 tonų karo laivą, Littorio 
klasės ir 10,000 tonų laivą, BoL 
zano klasės. Neriamieji lėktu
vai pataikė dviem italų kreise
riams. Karo laivų patranko' 
sužeidė kitus du Mussolini krei
serius..

Tiktai viena italų torpedo pa
taikė į britų laivą Brewick, be4 
jo nesunaikino. Jis pats atplau
kė j uostą. Orlaivis numetė vie
ną bombą ant kito laivo ir už
mušė 7 anglų jurininkus.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
29 d. — Britų karo laivai šian
dien susidūrė su vokiečių lai
vais Lamanšo kanale. Vokiečių 
laivai buvo mažesni ir jie grei
tai nuskubėjo į francuzų uostą 
Brest.

Vokiečiai sužeidė vieną bri
tų laivą. Anglų jurininkai ne
galėjo pastebėti vokiečiams pa
darytų nuostolių.

Chicagai ir apylinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
ašauja:
šeštadienį: snigs ir šiltesnis.
Sekmadienį: debesuotas ir 

šaltas.

Saulė teka 6:56 v. r., leid
žiasi 4:21 v. v.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Sužeisti 6 italų 
laivai

, LONDONAS, Anglija, lapkr.
29 ’
praneša,, kad
jau visiškai kontroliuoja ‘Vidur* 
žemių jurą. Juros mušyj prie 
Sardinijos anglai smarkiai su
žeidė 6 italų ikaro laivus.;

Britų admiralitetas 
dabar jų laivai

Graikų ataka su 
laikyta

ROMA, Italija, lapkr. 29 d. 
— Italų karo pranešimas sako, 
kad graikų atakos 
Albanijos frontuose.

Mussolipi paskyrė 
f rėdo Guzzoni karo 
jos vicesekretorium.

sulaikytos

gen. Al- 
ministeri- 

Guzzoni 
yra kariuomenės štabo narys.

Didelės fašistų jėgos siunčia
mos Albanijon. Netrukus italai 
pradės kontratakuoti. graikus. 
Maršalas Badoglio iš. Romos 
prižiūri karo operacijas.

— šiandien BukareSte turi būti Codreanu laidotuvės. Iš vi- 
kraŠto privažiavo daug “geležinės gvardijos” narių.

— Šiaurinėj Albanijoj italai pradėjo kontrataką. Puola la
bai smarkiai, bet graikai sugebėjo atsilaikyti užimtose pozi
cijose.

— Nežiūrint į britų ir graikų bombardavimą, iš Jugosla- 
zijos pranešama, kad Durazzo uoste Mussolini išlaipdino 7 ka
riuomenės transportus.

— Iš Singapūro pranešama, kad siamiečiams pavyko nu
mušti 3 francuzų orlaivius, kai šie bombardavo Siamo kariuo
menę. Francuzai Įsakė savo piliečiams apleisti Siamą.

— Vokiečių lėktuvai išmetė daug gaisrą keliančių bombų 
Londone.

— Anglai bombardavo Diuseldorfą, Koelną, Bremeną ir 
tus nacių miestus.

— Von Papenas vakar matėsi su Turkijos prezidentu ir 
sienio ministeriu. Nacių ambasadorius tikrino turkams, jog 
kiečiai nori taikos.
' — Almazan pasmerkė visus triukšmo kėlėjus prie Ameri
kos ambasados.

— Amerikos ambasadorius kalbėjosi su generolu Franco.
— Vokiečiai liepė Quislingui uždaryti visas masonų ložas 

Norvegijoj*
, — 7 rumunų pasiuntinybės valdininkai Londone įteikė dik

tatoriui atsistatydinimo pareiškimus. Jie nesutinka su Anto
nescu politika ir priešingi krašte vykstančiom žudynėm* '

so

ki-

už-
vo-
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Dėde Amerikonas
Brone M—te.I* Pavakaryje Šimkaičių griežikai pasiėmę savo gražiąsias ■misingines triubas, išėjo pas Nemčkšus. Nors sekmadienio I vakare buvo* tiktai mergava- 
ioškoti svečių ir kaimynųi Nemėkšus buvo labaiiš nnksio daug. Alsus kaimo jaunimas tai jau tikrai turėjo daug dar- ’bo, nes jie norėjo pabuvoki ir I Nemėkšų ir Naručių namuose. Vaikams tai buvo tikra darby- 'metė: jie tai jau tikrai nešimojo nei kur eiti, nei kur bu-

(Tęsinys)Ne tiktai buvo bėda sų arkliais, bet ir su pačiais svečiais, nes ūkininkų patalpos mažos, o svečių tai tikrai daug privažiavo. Reikėjo priemonių, kad juos apgyvendinti, reikėjo susižinoti su savo kaimynais, kurie stiktų priimti ( pas save ne tiktai gimines, bet ir jų arklius bei vežimus, jAlsos kaime pasidarė tikra, revoliucija. Daugelis žmonių nes vjsur buvo tiek daug negalėjo eiti į bažnyčią, nes £inonjų jr visur taip gera ir reikėjo rūpintis ne tiktai at- juo labiau, kad kaip važiuojančiais į vestuves sve- |<as jįems jr saldainių domiais ,bet ir jų arkliais ir veži-' mais. Visai suprantama ir natūralu, kad tas darbas buvo papildomas gerai nusisekusiu linksmėjo, kuomet pas jaiiną- alumi ir degtine. Gyvenimas ją atėjo griežikai ir savo išrai- pasidarė ypatingai judrus ir lytomis misinginėmis iriubo- nc tiktai Naručių ir Nemėkšų mis prie Nemėkšų durų su- sodybose, bet jisai palietė ir L'riež5 maršą, Alsiečiai, išgirdę kitus Alsos kaimo gyventojus, tokį griežimą, prie Nemėkšų nes vestuvėse veikliai ėmė da- sodybos vartų susirinko be- lyvauti ir kiti kaimynai. Taip veik visi: čionai buvo galima dirbdami ir plušdami nė nepa- matyti ne tiktai Alsos kaimo juto, kaip greitai atėjo ir va^.vaikai ir jaunimas, bet pagy- karas< | venę ir senyvi žmonės, ir net

i vanojo.Padėtis visai pasikeitė ir pa-

sodybos vartų susirinko be-

SUDRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

kare, 5:30 iki 6:30 P- M.
W. H. F. C. 1420 k. ketvergo va

kare, 7 valandą.
W. A. A. F. 920 k. kanarkos, 

nedėlios rytą, 9:30 A M.

• venę ir senyvi žmonės, ir net ligoniai. Tie griežikai buvo ne tiktai šim-

1 "" . ...................... ...................... . ■ —-I2RII ■■ UN,| I ■ ■ IHI*11 I.w ■' 'primokėti, nes vestuvėse tokia važiavus, kaį. kurie, iš senes- jau būdavo tvarka, kad grieži- niųjų svečių nuėjd pailsėti, kai pagrležę turi teisę, ir pail* t sėli. Jaunimas, kuris yra be- kai privargo. Griežikai užval- sotis šokikas, suradę budus gę, išgėrę irgi nuėjo ilsėtis, nes taip sutvarkyti griežikus, kad jie griežių su labai mažomis^ pertraukomis. Tą visą padarė atskiras primokėjimas. ir degtinė. Tokie primokėjimai buvo daromi be Antano žinios, nes jisai mokėdamas griežikams 15 rublių buvo juos įspėjęs, kad jaunimas už jokius pašokimus nemoka.Kai pas Nemėkšus jaunimas šoko ir linksminosi, tai pas Noručius buvo šiek tiek liūdniau, nes čionai nebuvo gerų griežikų, buvo labai mažai jaunų mergaičių, be to, Na*

griežikai ir vestuviųatėjus jaunasis atsi- su savo tėvais bei su namiškiais, ir ruošėsi

fteslper visą naktį tikrai gero-
šeštądien, lapkričio 30, 1940 tčioje pasidarė visai kita nuotaika.Klebonas baigęs laikyti mišias pradėjo sutuoktuvių apeigas. Zakristijonas uždegto j a visas žvakes, kurios tiktai buvo įstatytos į kokias nors žvakides.

tikti su visais jų reikalavimais ir ceremonijomis.Šimkaičių klebonas tokiomis vestuvėmis buvo labai pateliai litas ,nes jisai gerai žinojo, kad tokios ilgos apeigos ir ceremonijos kaip tiktai jam yra Pelningos. Visai suprantama, <ad Narutis gaudamas iš Nemokšos pasogos vieną tuksiantį rublių grynais pinigais nepasigailės ir jam keleto dešimt Čių rublių, bet tų, kuriuos paprastai sudeda vestuvių broliai.Naručio ir Nemėkšaitės šliu- bo iškilmės buvo taip iškilmingai parengtos, kad jomis susižavėjo daugelis Šimkaičių baž nyčios davatkų, sakydamos: tai vestuvės, tai šliubas, tokias vestuves tai ir Dievui maloniau laiminti ir gyvenimas. gali būti daug geresnis ir laimingesnis. Laike vestuvinių mišių visi dalyviai, sustoję ilga eile, nusitęsė beveik per visą bažnyčią ir nekantriai Ikukė iki klebonas suriš taną ir .Barborą amžinais terystės ryšiais ir suteiks tintąjį sakramentą.Be visų puošnumų iriškilmių, jų šliubas buvo ne tiktai su mišiomis, bet buvo su klebonu susiderėta dar ir pamokslą pasakyti, 'pasibaigus, kunigas jungtuvių apeigas.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO< ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F 

vak. Nedėlioj pagal susitarimų 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930jie gerai žinojo* kad vestuvi- ninkapis grįžus iš šbubo nebus kąda i ilsė ti^ nes tuomet prasidės tikrosios vestuves su visomis ceremonijomis.Jaunavedžių Sutiktuves Ne- įnėkšjai norėjo padaryti ypatin gąj iškilmingas, nes jš bažnyčios po šliubo ir šventųjų mišių jų Barbora grįžta tikra moteris. Nors į bažnyčią ii’ daug išvažiavo Vestuvininkų, bet vis tik didelė jų dauguma liko namuose, ųęs daugelis per naktį biivojfalp išvargę ir nusiragavę naminio alaus, kad būtinai turėjo pailsėti. Jaunieji vestuvių dalyviai nors beveik visi Važiavo į Šimkaičius, bet ir čionai reikiamo su* siraminimo nęrado, nes visi buvo gerokai išvargę, o be to, alus nors ir naminis buvo, bet padarė reikiamą įtaką, todėl ir jų jaunos galvos buvo reikalingos poilsio/.Senis Nemekša būtinai norėjo, kad jo dukters Barboros šliubas butų su iriišibmiš, todėl visį vestuvių dalyviai il* gesnį laiką turėjo būti bažnyčioj eiki pasibaigs mišios ir bus padarytos reikiamos šliubo ceremonijos. Del tokių ilgu ceremonijų daugelis jaunųjų vestuvininkų buvo labai nepatenkinti, bet jie btivo Nemokšų ir Naručių ne tiktai svečiai, bet ir jų vestuvių veiklieji dalyviai, toder reikėjo su-

Jaunieji iki tolei klūpėję sukilo ir priėjo prie jiems parengto ir papuošto staliuko, ant kurio turėjo būti atliekamos visos jungtuvių iškilmės. Staliukas buvo papuoštas visai gražiai. Matyti, kad ir zakristijonas tikėjo,! jog Narutis iš gaunamojo tukstanties rublių neužmirš ir jo.(Bus daugiau)

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

An
ui o- 
sep-

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2-4 popiet ir 7—» 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

NamųTel. VINCĮNNES 5272
KETI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. YVestern Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

i

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienf ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

4

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street
valandos: nuo 

vai. vakaro ir pagal sutarti
Tel.

be grindų. Antano pabroliai kaip galima greičiau norėjo atlikti išleistuvių ceremonijas ir važiuoti, tikriau pasakius, eiti pas jaunąją, nes tenai buvo geri seserys..Laikui sveikino visaisišeiti pas jaunąją. Nors Anta* nas buvo ir sąmoningas žmogus, stiprių nervų, bet vis tiktai atsisveikindamas su moti’ na šiek tiek apsiverkė. Kodėl jisai taip darė, pasakyti sunku,—greičiausiai jisai ir nežinojo, kodėl taip yra. Atsisveikinęs ne tiktai su tėvais ir kitais giminėmis, su savo piršliu ir vestuvių broliais iškeliavo pas jaunąją.Nors buvo nusistatyta, kad jokių oracijų ir kilų senovinių iškilmių nedaryti, bet vienu mostu viską panaikinti negalima. Pas Nemėkšus atėjus ant-

kitų
AKIU SPECIALISTAI jfiso

? -9
Jfiso
Namų Tel.

UU£’Mišioms pradėjo PROSPECT 6737
VIRGINIA 242i

• i 

.jgerai žinomi, kaičiuose, bet ir visoje parapijoje.Visokių iškilmių turi būti pradžia. Taigi ir tas vestuves turėjo pradėti seniai Nemokšai. Atėjus laikui seniai Nemokšai tas vestuves ir pradėjo: senis Nemokša, paėm’ęs savo žmoną, griežikams griežiant maršą, tris kartus perėjo per seklyčią, o jaunimas tuomet stovėjo pakraščiais ir sekė senių . judesius. Tokią įžangą reikėjo padaryti ir Naručių namuose.Po to tuojau metėsi jaunimas ir pradėjo linksmintis taip, kaip tais Taikais linksminosi visas kaimo jaunimas. |Nemokšų seklyčioje^ jaunimui linksminantis sąlygos buvo nepaprastai geros, nes jų seklyčia buvo ne tiktai didelė, bet buvo net ir su grindimis, todėl šokti tokioje patalpoje tai jau vienas malonumas. Kad griežikai griežtų ir griežtų, tai jaunimas turėjo dar atskirai

Pasigirdo graudingi vargonų garsai, kurių melodija griežtai skyrėsi nuo mišių malodi- jų. Tai buvo vestuvių giesmė “Veni Crcator”. Vestuvių giesmes gaidai pasigirdus, bažny-
DR. Margeris

3325 So. Halsted St.
Valandos nuo 10 r. iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South ,Ąshlai]d Ąv.

Phone YARDS 1373

•! ksB

ry

KITATAUČIAI

8

LIETUVIAI

ADVOKATAI

No. 2511
Adresas.

Miestas U vąlfrtija
ir 

3343

RADIOS 
po

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
Į 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 

čia įdedu 10 centų ir prajau atliiįsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė

ir. 
aukščiau?

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

Dr. Susanna Slakia
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

A. Montvid, M. D.
West Town State Bšpk Bldg 

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mečiaiįs, 10:00 vai, ryto iš W. H. I. P, stoties (1480 K.) 

s« POVILU fcALTIMJERU.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yard 1829
Pritaiko Akinius 

' Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

PLD-FASHIONED NOSEGAY, PATTERN 2511, No. 2511—Išsiuvinėj imas lovos užklodui.

susiieškoti poilsiui

DIDELKS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

po $9 !r v v«vw aukščiau.
50c įmokėti

*9.95
Išmokėjimais.
Mašinėlės^ Elektrikihės

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Akinius Pritaiko
S. HALSTED ST.

Laidotuvių Direktoriai GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

Rašomos 
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

Pečiai, Karpetai.
Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRiK,
INCORPORATED

3409-21 S. Halsted St.
Dėl jūsų radūo pataisymo, 

šaukite 
YARDS 3088

geriausių
*9.50

———■ I ||LJW W——'

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022POCAHONTAS Mine Run iš mainų, daug dulkių ištinta *7.65 Perkant 5 tonus ar daugiau.
Pales Tex ekstra.BLACK BAND LUMP

vyrai, vestuvių dalyviai, tuoj pareikalavo tam tikrų įrodymų, iš kur jie, kas tokie ir kokiais tikslais jie čionai atėję. Piršlio sutiiaųuųięLį Nudarė sąlygas, kad padėtis-buvo išgelbėta ir visi vėstųvininkai buvo įsileisti į trobą.v -Atvykus antrąjai vestuvių daliai, tuojau buvo duodama užkąsti, taip vadinama mergvakario vakarienė. Valgyti ir gerti iš atvykusių labai mažai kas norėjo, nes išvykstant iš jaunojo tokia vakariene buvo pavaišinti visi vestuvių dalyviai.lyviai, pavakarieniavę ir išgurę ne tiktai alaus, bet ir degtinės, gerokai įkaito, panoro šokti ir kitokiais budais linksmintis, Nors rudens naktys ir ilgos, bet nė nepajuto, kaip pradėjo švisti ir vestuvininkai turėjo jau pradėti rengtis va- žinoti į šliubą. Prieš išvažiuodami vestuvių seserys ir broliai turėjo apsirengti kitais rūbais ir tinkamai susitvarkyti. Prasidėjus tokiai ruošai, griežikams buvo galima šiek tiek pailsėti, nes taip be jokios atvangos ir poilsio grieždami per ištisą naktį tięk pavargo, kad visi norėjo kaip galima greičiauvietą, Nė juste nepajuto, kaip jau reikėjo važiuoti į bažnyčią. Todėl visų akys buvo nukreiptos į jaunuosius, o ypatingai į jaunąją, nes jaunasis tai jau iš vakaro buvo taip apsitaisęs, kad butų galima važiuoti ir į bažnyčią. Vestuvių seserys irgi greitai apsitaisė, reikėjo tiktai bendromis jėgomis aprengti jaunąją, nes jaunoji tai tų iškilmių didžiausioji kaltininkė. Vestuvių seserys j r yra taip, kąd rūpintųsi jau-*, nąja ir reikalui esant jai padėtu. Baigus rengti jaunąją, pradėjo atsisveikinimo ceremonijas su tėvais.Atėjus atsisveikinimo Laimui, . * * ***abu jaunieji suklaupė prie sėdinčių tėvų, kurie jiems, suteikė savo tėvišką pnlaiminimą Įr po to visi vcsjivvių dalyviai išvažiavo į Šimkaičių bažny čiį/Veikliajai vestuvių daliai iš

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis 
seniausią ir Didžiausia laidojimo įstaiga 

AMBULANCE
DIENA IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 S0. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

’ Tekfonas LAFAYETTE OT?7

> koplyčios visose

.aiiiililiillllllllIiIiiiiiKŲUIiiff m

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiiiiiŲiiiimiiaiiiiiiiĮiii'iaiiMiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanįca Avenue Phone YARds 4908

~' ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Wes.tern Avė. Phone GROvehill 0142
14X0 South 49th CourL Cicero Phone Cicero 2109

J.LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3364 Halsted Street

• \ . I z ’ 1 •

YARds 1419

l. J. ZOLP
1546 West 46th Street Phone YARds 0781

• r ‘ ‘ •

' » ........... .. ............ ............ r >ĮĮr,^,ri,,i,l<.,iii|l ■ .■!■■■ , .1 I II fi mm

S, P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanika Avenue YARds 1139

LA€HAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42.44 Rast 198th Street Tel. Pullman 1270
i į" I ......... I n im, litu i* " i ,» ■■ H I »■ r > m I II,   «|| ||

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 *
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso Valandos:
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį

DR, HERZMAN 
RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St., netoli Morgan SI 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet įr nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994 , 
Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 įkį J2

Rez. Telephone PLAZA 3200

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tek CALumet 6877 

VaL 11—2 dieną ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2014 Tel. STAte 1572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VlCtory 2679
■ . — 1 ■ Uit-. - • - - - - Wl. ,

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAŪJIENOSJC**



šeštadien, lapkričio 30, 1940

H.ą Žmonės Mano
JURGELIONIO ASTUONI KRIKŠČIONYS

“Tėvynėje” lapkr. 22 d. 1940 
m. tilpo redaktoriaus Kl. Jur- 
gelionio aprašymas apie aštuo
nis tikrus krikščionis. Perskai
tęs tą jo filosofiją, labai nusi
stebėjau, kad redaktorius musų 
organo drįsta taip radikališkai 
rašyti, čia jis išaukština, išgiria 
ir net didvyriais pastato vaikė
zus, labai dar nesubrendusius, 
pastatydamas juos kaipo pavyz
dį kitiems musų lietuvių jau
nuoliams. Tie aštuonetas jaunų 
protestantų, teologinės semina
rijos auklėtinių, kurie atsisakė 
užsiregistruoti karo tarnybai, 
kaip to reikalauja Selective 
Service Įstatymas, padaromi 
kokiais tai didvyriais. Pastato
mi už pavyzdį kitiems.

Laikraščius skaitančioji vi
suomene apie tą tikri) krikščio
nių pasielgimą žinojo nuo pat 
jų atsisakymo registruotis, ir 
nelaikė jų tokiais didvyriais, 
nei tikrais krikščionimis. Tų se
minaristų užsispyrimas nesirc- 
gistruoti yra nepateisinamas jo
kiais argumentais. Jie kaip se
minaristai yra liuosi nuo karo 
tarnybos. Jie nebūtų verčiami 
dalyvauti masinėje žmogžudys
tėje. Viskas, ką valstybė iš jų 
reikalavo, tai kad jie užsiregis
truotų. Tai yra išpildytų lygy
bes principą, taikomą visiems 
to amžiaus vyrams ir šalies pi
liečiams. Todėl jie lengvai galė

jo atiduoti kas ciesoriaus cie
soriui, o kas Dievo — Dievui. 
Tačiau tiek to su tų kvailų se
minaristų nusistatymu. Daug 
svarbesnis dalykas yra musų 
organo redaktoriaus nusistaty
mas.

Yra apgailėtina, kad SLA va
dų tarpe atsiranda konfliktų. 
Dėl to negali nenukentėti musų 
organizacija. Bet butų daug di
desnė bėda, jei musų organas 
su savo “misijonieriškais” raš
tais apie “Aštuonetą tikrų 
krikščionių” sudarytų konfliktą 
su Dėde Samu. Kaip visi skai
čiusieji tą “Tėvynės” redakto
riaus raštą pamena, mintis gau
nasi iš jo, kad kareiviavimo 
amžiaus vyrai sektų tuos aštuo
nis seminaristus. Nesiregistruo- 
tų, neitų mokytis ginklą varto
ti dėl apgynimo šio krašto nuo 
užpuolikų; vienu žodžiu, pasi
rodytų slekeriai. Todėl tokį raš
tą lerigva išaiškinti kurstymu 
neklausyti valdžios, neklausyti 
Selective Service Įstatymo.

Tikrenybėje didžiuma Ameri
kos lietuvių jaunuolių nėra to
kios nuomones. Jie visi užsire
gistravo ir dabar jau yra žinių, 
kad šimtai jų net liuosnoriais 
įstojo į kariuomenę.

Apie tą Kristaus pasakymą, 
kad “Neužmušk,” tai jis čia nė
ra visgi pritaikomas. Kristus 
niekur nesakė ir neagitavo 
prieš stojimą į kariuomenę Bo
luos imperatoriaus, kuris tada 
valdė visą žydų žemę. Jei Jis 
tai butų padaręs, tai romėnų 
valdžia butų Kristų greičiau su-

NAUJIENOS,‘ Chicago, UI.

< NAUJIĘNV-ACME Telephoto
Federal Housing Administratįon planas grupei namų.

Dubinsky kartoja 
darbininkų tai

kos reikalų
NEW ORLEANS, lapkr. 28 

d. — David Dubinsky, panau
dodamas AFL konvencijos pas
kutinius posėdžius, dar kartą 
pabrėžė apie reikalą įgyvendin
ti taiką, didelėse Amerikos dar
bininkų organizacijose.

Dubinsky mano, kad AFL 
valdyba priva’o rasti būdą su
sitarti su CIO. Tai bus labai 
sunkus dalykas, nes daugelis 
taikos nenori, bet jis galimas 
įgyvendinti, jeigu bus dedamos 
pastangos.

Albert Lumber 
Co. Duos Auto 
Laisnįus Dykai

Albert Lumber kompanija, 
3800 S. Westem Avė., prane-

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei 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 nenialonumų. <
“Mek esame' pirmaklasiai nariai Chicago Boardof Undervvriters”

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

Telefonas CENTRAL 520$
0ENĘRAŲJĄI .AGĘNTĄI šių Kompanijų: ,

AMERICAN INDEMNITY COMPANY , '
COLUMBIA FTRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBĘRMEN’S .INSURANCE COMPANY 1 .
MASSACHUSETTS FIRE* & MARINE. INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

LABAI GRAŽIAI 
ATRODANTI

PALTAI
Vėliausios mados, nauju 

priekiu, užlenktomis 
rankovėmis ir apsiu- 

. vinėta apačia bei 
rankovės.

$22-5°
AUKŠ.

PASIŪTI UŽSAKYMU
Jei tamstai reikalingas naujas pal
tas. pirk šitą, kuris yra nepaprastai 
geras pirkinys. Mes parduodame 
gatavai pasiutus paltus už$17-5°

AUKŠ.
Mes siūlome ypatingai gerą pasi
rinkimą žieminių ir rudeninių dra
bužių, gražiose ir modemiškose spal
vose ir madose.

Elegantiški 
drabužiai 
vyrams ir 
jaunuo

liams-

Kam reikalinga, pritaikom lengvų išmokėjimų sąlygas.

SLOWIK’S CLOTHES
PREKftS GARANTUOTOS 

4328 ARCHER AVENUE 
ARTI KEDZIE AVENUE

ėmusi ir nukryžiavusi pirm ne
gu tai padarė vietinė žydų val
džia. Tie žodžiai, kurie yra už
rašyti Mato evangelijose, nebu
vo Kristaus taikomi valstybei, 
kuri kartais yra priversta, kad 
ir nenorėtų užmušti savo prie
šus, jeigu ją užpuola. Tie žo
džiai buvo taikomi dėl pavienių 
žmogžudysčių, kas tada buvo 
madoje. Kaip visiems yra žino
ma, paprasti žmonės negalėjo 
teisybės rasti žydų teisiniuose, 
arba kad ir Romos valstybės 
teismuose. Nes Romos impera
toriai visur leido laikyti vergus* 
o su vergais, visi žinome, kaip 
buvo apsieinamą. Todėl tada 
buvo labai daug •‘žmogžudysčių; 
kad atkeršyti savo skriaudą 
kams. Todėl Kristus noreda? 
mas, kad žmonės gyventų tai
koje, brolybėje ir meilėje ir 
sakė, kad neužmušk, bet mylėk 
net ir savo priešą/ ,

Tačiau iš to neišeina/ kad 
Kristus butų buvęs priešininkas 
užmušimui karo laukę,>*.'\YpaČ 
tada, kai priešas užpuola ramia 
gyvenančią siti j ir nori ja, pa- 
vergti. Ar dabai" kas gali^pa
smerkti Graikiją, kad ji ka4 
ria u j a p ii esi I tą ti j ^ ? Ar; kas! ga- 
t i ša k yti; kūd gčaiką i ’ y ra ,f ųž F 
puolikai*; 'iriietiW
t i i ta 1 ų ? J tik ii c. 0 ra i kai; už piioįe 
italus, o Italai ; užpuolėgrąikiijs: 
I r kadą graikai,gindafųicsį; yrą 
priversti užmušti keletą /ita ų 
tai ar ųž tai ijie.turi būti pu-^ 
smerkti?' Ir jei7 taip • gąlbpti; 
kaip “TcVyhęšV rėdaktorius gal
voja, tai idant • neužmušti ką 
nors, tai graikai turėjo tuojau 
pasiduoti italams, nes kitaip jiė 
butų turėję, /, gindamiesi nuo 
italų, juos užmušti. Ir dabar; 
kaip matome, graikai labai ge
rai ginasi ir, suprantama, gin
damiesi užmuša ir italų. Tačiau 
už lai juos visas pasaulis patei
sina, juos pateisina ir pats Kris
tus ir Dievas.

Kas yra pasakyta apie grai
kus, tas pat galima pasakyti ir 
apie visas Hitlerio ir Mussolinio 
užpultąsias valstybes. Tas pat 
galima taikyti ir prieš Staliną 
arba kitą kokį diktatorių, ku
ris užpuola mažesnes ir silpnes
nes tautas. Ir dabar, kada koks 
nors diktatorius užpuola ma
žesnę tautą, tai vien dėl to, 
kad ką nors neužmušti, mažes
nė tauta neturi teises gintis? 
Juk taip galvojant galima pri
eiti prie didžiausio absurdo.

Todėl tuos aštuonis semina
ristus daryti didvyriais, kad jie 
neėjo užsiregistruoti, kad jie 
priešinasi valdžiai, kuri rūpina
si apginti Šią šalį nuo užpuoli
kų, apginti visą DEMOKRATI
JOS idėją, yra labai prastas pa- 
sitarnavimas visiems demokra
tijos šalininkams. Yra taipgi 
prastas pasitarnavimas visoms 
mažoms ir pavergtoms tau
toms. Nes visa viltis g udi 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
tvirtume, kad demokratija nu
galės visus autokratus, visus 

'diktatorius, ir teisė ir teisingu
mas paims viršų ant jėgos.

Taipgi yra labai prastas pasi
tarnavimas SLA visiems na
riams. Nes tokia tų aštuonių 
siekelių statymas už pavyzdį 
demoralizuoja musų organiza
cijos narius, skatina juos prie
šintis valdžios įstatymams. O 
to kaip tik neturėtų būti tarp 
musų Amerikos j lietuvių. Juk 
atsimename, kaip palankiai mu
sų prezidentas Franklin D. Roo- 
sevellas kalbėjo musų delegaci
jai nuėjusiai prašyti jo užtari
mo Lietuvai. Jis pasakė, kad 
Lietuva nėra dar žlugus, kad 
yra tiktai laikinai parblokšta. 
Kad ji vėl atsikels ir bus ne- 
priklausoma. Tad. kas yra nori- 
m a atsiekti rašant tokius straip
snius į “Tėvynę”?

Ar mes norime, kad Ameri
kos valdžia pradėtų į Amerikos 
lietuvius žiūrėti, 'kaipo į sleke- 
rius, nenuoramas, nevertus pa
sitikėjimo? To aš manau, ne 
vienas rimtas lioluvis nenori.1 
Męs neturime priieisti, kad su-, 
sidarytį apie- muš šios šalies 
Vyriaiišybės yirštiųėše nepalan
ki hUGimdnė. Todėl .butų pagči- 
daujainar kad 7^Tevynes” redak- 
' ' i f ’ ’ • ' • 1 • * * *?, 
( orius (langiau tokių straipsnių 

•į. orgžtpą; nebedėtų,. ; Nes toki e 
.filošofayjmaj nieko gero nene
ša mel 7:pay ieųąiuš; 7 Jięluy ianĮs/ 
hei ^Įsąi mūsų: ‘ lietųviųvtsuiAi 
menei. 7-‘-/-SLA.- Narys

“ISPANŲLAISVES
■ - ■■•'•KOVA”:

.. ......,c
Pietų Aincrlkos lietuviai, ku

rie turi progos pasiskaityti 
“Nauji enose” / spa liūdina m ą drg. 
Martino Gudellio rašinį “Ispa4 
nų Laisves Kova”, labai džiau
giasi; kad bene bus pirmas toks 
nuoseklus lietuvių kąlboje isto
rinis rašinys iš Ispanijos civi
linio karo ispanų laisvei 
kovoš, pilnoje to žodžio pras
mėje. 7

Daugelis pageidauja, kad 
“Ispanų Laisvės Kova” butų 
išleista atskira knyga, kuri la
bai daug patarnautų darbinin
kijai busimose laisvės kovose.

Iš laikraščio puslapių pasi
mokinti tokios istorijos 7 toli 
gražu ne visiems Amerikos lie
tuviams darbininkams bus pri
einama dėl šių svarbių priežas
čių: 1) ne visi lietuviai darbi
ninkai išgali užsiprenumerūętl 
dienraštį “Naujienas”, kuris 
metams kainuoja 5 doleriai, 2) 
tie, kurie turi užsisakę, ne vi
si renka komplektus, ir tik 
sykį perskaitę “Ispanų Laisvės 
Kovą” vargu prisimins smulk
meniškai kas joje buvo parašy
ta.

Todėl butų labai gerai, kad 
“Ispanų Laisvės Kovos” auto
rius apie tai pagalvotų, ir tuo- 
jauš ieškotų talkininkų “Ispa
nų Laisvės Kova” išleidimui at
skira knygd. Manau, kad ir iš 
Pietų Amerikos lietuvių darbi
ninkų atsirastų tokių, kurie 
medžiaginiai ir moraliai prisi
dėtų prie tos įdokiios istorijos

išleidimo. Tik pirm visko rei
kia sustatyti konkrętišką pla
ną tos knygos išleidimui ir pla
tinimui, kad tokiu budu turėjus 
aiškią bazę ieškojimui tam 
tikslui talkininkų ir laisvę my
linčių Pietų Amerikos lietuvių 
tarpe. Tatai turėtų atlikti pats 
to rašinio autorius, tokiu budu 
pabūdamas ašimi, aplink kurią 
suktųsi visas tos knygos iš ei- 
dimui ir platinimui darbas. Ma
nau, kad tą knygą išleidus, ne
būtų nei medžiaginio nei dva
sinio nuostolio.

George G. Lazdauskas-Toliušis, 
calle Aušina 1008, 
Montevideo, Uruguay

ša, kad vienam iš jų kostume- 
rių padovanos 1941 valstijos 
automobilių laisnius.

Lentų ■ sandėlyje šiuo laiku 
eina išpardavimas žiemai reik
menų ir visi atsilankiusieji už
siregistruoja tos dovanos ga
vimui. Kadangi ne visi turi au
tomobilius, Albert įstaiga pini
gais atsilygins su kostumeriu, 
jei jis neturi automobiliaus ir 
jei jo vardas bus ištrauktas.

Ta įstaiga nuolatos garsina
si “Naujienose”. “Tokie skelbi
mai — .nuolatiniai — atneša 
mums didelės naudos. Musų 
kostumeriu tarpe yra šimtai 
lietuvių,” sako kompanijos už- 
veizda.

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBES 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grisk
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4566

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 
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VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomiČius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
,, Saukit Tel. VICTORY 0066 

!)■-.......... . '■ Wl' « U............................■■■■■■ ■ ...

h-rrir------ —

Phone ^irginia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUD AUŠRAI 

HOLLYVVOOD 1NN Prop.
Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems; parėngimanjs.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, UI. :•
* .... <

■ ‘ •■ .*». r--------i-r ■*.. < ...................... . » -» •< . '

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

* Pirkit Dabar! Taupykit!
KAINOS DABAR GILlUOJA

Pečiams Aliejus gsd.
Ne mažiau 150 gal. ■ 
?urnasams Aliejus 
Ne mažiau 400 gal. V

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

Garsinkitės “N-nose”
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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Dvi gaujos
Rumunijoje kilo tikras pilietinis karas. Užmušta 

apie 2,000 žmonių trijų dienų riaušėse. Valdžia, nesteng
dama tų riaušių numalšinti, pasišaukė į pagalbą vokie
čių kariuomenę.

Šitie kruvini įvykiai prasidėjo iš to, kad pro-hitleriš- 
ka "geležinė gvardija” ėmė žudyti buv. karaliaus Karo
lio šalininkus, keršydama jiems už savo vado CodreanU 
mirtį. Valdžia, kurios pryšakyje stovi gen. Antonescu, 
tuos smurto darbus pasmerkė, bet nedrįso pavartoti jė
gos prieš žudeikas.

Vice-premjeras Horia Simą yra dabartinis “geleži
nės gvardijos” lyderis. Bandė ir jisai nuraminti riauši
ninkus, bet jie ir jo atsisakė klausyti. Kraštutiniai “ge
ležinės gvardijos” elementai apšaukė Simą “pardaviku”.

Tokiu budu viena Rumunijos nacių srovė susikirto 
su kita tos pačios partijos srove. Susipiovė dvi diktatū
ros garbintojų gaujos.

Tai ne naujiena. Rumunijoje dabar pasikartoja tas 
pats dalykas, kuris pirmiaus įvyko kitose diktatoriškose 
šalyse. Hitleris Vokietijoje, 1934 m. birželio 30 d., nuga
labijo daugiau kaip 1,000 savo partijos narių, kurie bu
vo nepatenkinti jo politika. Stalinas Rusijoje, po Kirovo 
Mirties, išžudė dešimtis tūkstančių opozicionierių, o pas
kui sušaudė beveik visą Lenino “senąją gvardiją”.

Visoms diktatūroms tenka pergyventi panašią pirtį. 
Vienur ji būna daugiau, kitur mažiau kruvina. Kaip vi
si žino, net ir Smetona turėjo “persiimti” su Voldemaru,, 
iki galutinai paaiškėjo, kurio rankose paliks valdžia.

Kiekvienoje diktatūroje visuomet yra bent dvi gau
jos, ant-žut-but kovojančios viena prieš kitą. Tiktai tuo
met ,kai viena gauja perlaužia nugarkaulį kitai, tai dik
tatūra “stabilizuojasi”, pasidaro pastovi. Bet nereikia 
manyti, kad po to jau visi skirtumai diktatūroje išnyks
ta. Jie neišnyksta, tiktai jie būna užgniaužti. Jeigu ko
kia nors jėga diktatūrą smarkiai sukrečia, tai vidujiniai 
jos prieštaravimai vėl iškyla į viršų.

Nebus nuostabu, jeigu netrukus atsivers plyšiai Ita
lijos fašizmo struktūroje, po tų baisių smūgių, kuriuos 
jam sudavė graikai ir anglai.

Apie konfliktus diktatūrų viduje pasaulis retai iš
girsta tiktai dėl to, kad diktatūra savo ydas slepia nuo 
visuomenės, o ypač nuo užsienių, panaikindama spaudos 
ir žodžio laisvę ir uždrausdama savo valdiniams išvažiuo
ti į kitas šalis. Daugelis naivių žmonių, žiūrėdami į ka- 
pų tylą diktatoriškose šalyse, mano, kad tenai viešpatau
ja ramybė ir vieningumas. Bet tai yra didžiausia klaida.

Kuomet viėila diktatoriškos partijos gauja išžudo 
kitos gaujos vadus, tai pasilieka tūkstančiai jų giminių 
ir dtaugų, kurie dega neapykanta žudeikoms ir laukia 
progos jiems atkeršyti. Taip bus ir Rumunijoje po šitos 
kruvinos pinties. Hitleris bus priverstas tenai visą laiką 
būti sargyboje, Jeigu jisai norės, kad nekiltų naujas pi
lietinis karas, kuris gali sustabdyti aliejaus pristatymą 
iš Rumunijos Šulinių.

Demokratijos neturi mažiausio pagrindo diktatu- 
i-oms pavydėti. ■■ .U., !■■ ■■■■. ■ ■ ■■■■■. ■

Švedijos demokratija laikosi
■ ■ ,«    - .1 ■■

Neretai tenka išgirsti tokią nuomonę, kad demokra* 
tija jau baigia savo dienas. Daugelyje šalių ji buvo su
sprogdinta iš vidaus, kitur ją sunaikino išorinė jėga — 
ginkluoti svetimų šalių užpuolikai Kafui bešitęšlant, pa
skutiniai demokratijos likučiai išnyks.

Bet demokratija dar kovoja. Ji laikėsi ne tiktai Ang
lijoje, jos dominijose ir Jungtinėse Valstijose. Demokra
tija dar tebėra gyvu Ir dviejose mažose Europos šalyse: 
Šveicarijoje ir Švedijoje.

Nors Šveicarija yra iš visų pusių apsiausta diktatū
rų, jos žmonės nerodo jokio palinkimo priimti totalita
rinę ideologiją. Švedija yra panašioje padėtyje. Iš abiejų 
pusių jos sienos yra atdaros nacių atakoms, ir Jeigu Hit
leris Ją pultų, ji negalėtų atsiginti.

Tačiau Švedijos gyventojai šiandien rodo griežtesnį 
pasiryžimą ginti savo demokratinę krašto saiitVark^, 
negu kada nors praeityje. Paskutiniuose parlamento rin
kimuose, kurie įvyko neseniai, social-demokratai laimė
jo 19 naujų mandatų Ir pirmą kartą to krašto istorijoje

“JAUNIMAS”

Vakar išėjo iš spaudos naujas 
"Jaunimo” numeris. Tai pu- 
siaumėnesinis žurnalas, pašvęs
tas Amerikoje augusios lietuvių 
jaunos kartos reikalams.

Nuo to laiko, kai "Jaunimo” 
leidimas tapo perorganizuotas, 
jisai dabar eina reguliariai, 
kiekvieno mėnesio 1-mų ir 15- 
tų. Šis numeris pasirodė net 
dviem dienom anksčiau paskir
to laiko.

Didesnioji dalis jo žinių ir 
straipsnių yra rašomi anglų 
kalba, bet redakcijos straips
niai rašomi lietuviškai.

Tarp kitų įdomių žinių, til
pusių šiame "Jaunimo” nume
ryje, yra įdėtas laiškas vieno 
lietuvio, gyvenančio Londone. 
Jisai aprašo, kaip jisai buvo ke
turis kartys \ bombarduojamas 
vokiečių lakūnų 'bet vi s tiek 
išliko gyvas l Laiško autorius 
sako:

"Nežiūrint to viso, gyveni
mas Londone nėra jau taip 
blogas, kaip gali kam atro
dyti.”
New Yorko arba Chicagos 

žmonės vargiai norėtų paragau
ti tokio "neblogo gyvenimo”.

REIKALAUJA TAIKOS, 
BET NE VOKIETIJOJE

Brooklyniškis komunacių or
ganas džiaugiasi, kad vieninte
lis komunistų atstovas Anglijos 
parlamente, "draugas” William 
Gallacher, pakelė balsų "už tai
kų”. Girdi,

"Tas balsas didelis todėl, 
kad jis teisingas, kad jis tai- 
koš balsas, kad jis yra milio- 
rių žmonių balsas.”
Ne, tai ne milionų žinonių 

balsas, bet Stalino balsas.
Stalinas kelia “taikos balsą” 

tiktai demokratinėse šalyse — 
Anglijoje Įr Amerikoje, bet nė 
Vokietijoje, ne Italijėje. Jisai 
noi*k kad demokratinės šalys 
padėtų ginklų, kuomet naciški 
ir fašistiški agresoriai (o kar
tu šit jais ir Stalinas) yra prl- 
sigrobę Svetimų žemių.

Tai dar Vienas įrodymas, kad 
Kremliaus "saulė” yra agreso
rių “ašies” bernas.

O kadangi komunistiški 
“penktakojai” Amerikoje šitų 
pro-hitleriškų Maskvos politiką 
remia, tai pasirodo, kad jų at- 
simetiiitas. nuo Konimterno bu- 
Vd grynas litimbugas.

NEAPSAKOMAS SKUR-
■ DAS SOVIETU SĄ

JUNGOJE
Nė\v Yotfcfr laikraštyje "SO- 

cialisticeskij Vestnik” aprašyta 
įšjHUliiai vieno Amerikono, ku
ris ilgų laikų dirbo Sovietų Sus 
jutimoje, kaip© “specas” (spe
cialistas), ir dabar sugrįžo į 
Jungtines Valstijas, Jisai išmo

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui .... ................... 75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei ................   18c
Mėnesiui .........................  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ___________  $5.00
Pusei metų ......-..........   2.75
Trims mėnesiams ..................  1.50
Dviem mėnesiams_______ 1.00
Vienam mėnesiui_________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ............ — $8.00
Pusei metų ..... *.......  4.00
Trims mėnesiams ___ __ __ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

įgijo absoliučią daugumą. Tuo tarpu totalitarinių valdžią 
šalininkai prakišo. Komunistai neteko dviejų vietų. Fa
šistai ir Bariai buvo visai iššluoti iš parlamento.

Vadinasi, nežiūrint to fakto, kad totalitarinių dikta
tūrų blokas viešpatauja visame Europos kontinente, Šve
dijos žmonės (taip pat, kaip ir Šveicarijos) nenustojo pa
sitikėjimo demokratijos principais. Dietia iš dienos jie 
girdėjo, kaip Hitleris užkariauja vieną šalį po kitos, kaip 
prieš narių galybę neatsilaikė net ^aneuzija. Jie mate 
sovietų Rusijos “milžiniškus pasisekimus” Lenkijoje, Pa
baltijo kraštuose ir Balkanuose* O betgi, kai atėjo valan
da pareikšti savo nusistatymą, Švedijos liaudis su panie
ka atmetė diktatūrų idėjas.

Iš to aišku, kad jeigu tiktai Europos tautos gaus 
progą laisvai prabilti; tai jos pasisakys už demokratiją 
Hitlerio militarinei galybei sugriuvus, neliks Europoje
nė vienos diktatūros*

Tuomet bus išspręstas ir mažųjų tautų klausimas* 
Vienas svarbiausiųjų demokratijos princijų yra tautų 
apsisprendimas* Jisai turės būt įgyvendintas. Tokiu bu
du ir Lietuva atgaus savo laisvę.

-APŽVALGA-a
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ko pusėtinai, gerai kalbėti rusiš
kai, taip kad jam buvo nesun
ku patirti įdomių dalykų apie 
sovietų gyvenimų iš pačių žmo
nių.

Tas amerikonas atliko ilgų 
kelionę, skersai visų SSRS, iš 
vakarų į rytus, vietomis susto
damas porai dienų, bet šiaip vi
sų laikų važiuodamas traukiniu.

Sovietų sostinė Maskva, jo 
nuomone, daro įspūdį Europos 
miesto, nors ir apšepusio. Gy
ventojai apsirėdę prastai, bet 
gana švariai. Tačiau ir Maskvo
je stovi prie krautuvių ilgos 
“uodegos” žmonių ir ištisomis 
valandomis laukia progos nu
sipirkti maisto ir kitų reikme
nų. Keliauninkui aiškino, kad 
tas produktų ir kitų prekių tru
kumas pasireiškė prieš melus 
su viršum laiko; pirmiaus, esą, 
buvo galima/ nusipirkti daugelį 
daiktų, kurių dabar nebėra.

Kitas opus Maskvos gyveni
mo reiškinys tai — benamių 
vaikų pulkai. Amerikonas sako:

"Beje, elgetaujančių, bena
mių, apdriskusių, purvinų al
kanų vaikų yra begalės Mas
kvoje ir net Revoliucijos 
Aikštėje. Jeigu jums užsie
niuose pasakojo, kad bena
mių vaikų problema Rusijo
je išspręsta, tai aišku, kad tai 
neatitinka tikrovės. Visu ke
liu iš Maskvos iki Vladivosto
ko, kiekvienoje geležinkelio 
stotyje aŠ mačiau tokių vai
kų burius, kurie apspisdavo 
vagoną-restoraną; barškinda
vo į langus ir prašydavo val
gyt. Bet elgetauja ne tiktai 
vaikai. Visoje kelionėje, ir 
net pačioje Maskvoje, ma
čiau nemažai suaugusių elge
tų ” . ‘
Bet Maskva lai — išimtis. 

Valdžia deda visas pastangas, 
kad sostine turėtų kiek galint 
padoresnę išvaizdų. Provincijo
je daug blogiau. Čia keliaujan
čio akis pastebi tikrų, nepri- 
deiigtų masių skurdų ir sovietų 
krašto nususimų.

Masių skurdas sovietų 
provincijoje.

* r

Provincijos miestuose, o ypa
tingai Sibire,, visko trūksta, to
dėl žhlonės išstovi prie krautu
vių ilgiausias valandas, iki gau
na ką hdts nusipirkti:

“Eilės stovi visur: kur ti
kimasi gauti pieno, duonos, 
bulvių, kitų masinio vartoji
mo daiktų, mineralinio van
dens apliekose. Stovi žmonės 
ištisomis valandomis; tylėda
mi, paniurę, kantrus, be nu
siskundimo, be protesto, ne
šnekėdami; stovi pavyzdin
goje tvarkoje, taip kad ir-mi- 
lieijos (policijos) niekur ne
pamatysi. Stovi, kaip žmo
nės, kuriems stovėjimas pasi
darė jų gyvenimo dalis, ku
rie prie to priprato, kaip 
prie oro ątmainų — lietaus, 
sniego* ūkanų ir- t.t. • |

“Dabai* Sovietų Sąjungoje 
yta atšteigtas sekinadienio 
poilsis, ir štai* pasirodo, kaip 
pareiškė viena moteris Sibiro 
miestelyje, geriausia diena
savaitėje tai — sekmadienis* 
Bet tie dėl to, kad tai poil
sio diefta, 0 dėl kad gali
ma dat šeštadienį iš nakties
Atsistoti | eilę ir sekmadie
nio ryte gatiti kokių nors 
produktų, pirmiausia duonos. 
Bet ne sviesto* ‘Sviesto mes 
nesame matę jau nuo balan
džio itlėnesio* — tarė man 
kita moteris Omske* O juk 
Vakarų Sibiras kitąsyk aprū
pindavo sviesiu ne tiktai žy
mią dalį fUisijos, bet ir visų 
eilę svetimų šalių.

“Budinga yra tai, kad mo
teris, prasitarusi apie sviestą, 
atidžiai pažvelgi į mane ir, 
Supratusi, kad aš svetimtau
tis, nUsigahdo, apsidairė it' 
skubiai buejo. Matyt, SSRS 
piliečiai nelabai gali panašiu 
budu kalbėtis su žmonėmis 
iš Užsienio.”

Purvas ir nususintas 
Vladivostoke.

Tas amerikonas specialistas 
sakosi labai nusivylęs Vladivo
stoko išvaizda.

Tas miestas guli prie svar
biausiojo sovietų uosto Toli
muose Rytuose. Todėl ameriko
nas buvo įsivaizdavęs, kad jisai 
bus panašus į San Francisco, 
tik gal kiek mažesnis.

“Bet, vietoje to” — pasa
koja keliauninkas, “aš išvy
dau purvinų, pusiau sugriu- 
vusį, apleistų provincijos 
miestpalaikį, kuriame tik dvi 
svarbiausiosios gatvės grįs
tos, ir tai akmenimis, duobė
tos ir skylėtos. Iš tolo bal
tuoja kokie ten nauji trobe
siai, bet jų tik keletas, ir ben
drai miestas daro įspūdį, kad 
nuo Rusų-Japonų karo tenai 
nebuvo įdėta Į00 rublių į re
montų ir miesto taisymų. Pu- 
siau sugriuvusiais trotuarais 
(šaligatviais), pro kuriuos 
teka atvirais revais nešvaru
mai, vaikščioja nusiminę, ap
driskę, apšepę gyventojai, 
kurie atrodo be galo nelai
mingi ir savo išvaizda ir sa
vo kokiais tai apsiblaususiais 
veidais. Minios elgetų (uba
gų), benamių vaikų, begali
nės eilės prie parduotuvių.”
Amerikonas norėjo nusipirk

ti atminčiai rusiškų knygų, bet 
beveik nieko negalėjo visame 
Vladivostoke surasti. Tik bro
šiūrų ir knygų apie karo tech
nikų esu daug. Nėra net ir laik
raščių.

“Tačiau”, pastebi ameriko
nas, "laikraščių nebuvo gali
ma Surasti ir visoje kelionė
je. Net ir pačioje Maskvoje 
laikraštį ne visuomet gausi, 
jeigu nenueisi nusipirkti ank
sti ryte.”
Nuolatinis vargas sovietų Ru

sijos gyventojus taip slegia, kad 
jie ne tik atrodo nuliūdę ir ne
laimingi, bet pirm laiko pasęs- 
ta. štai pavyzdys:

“Konduktorka, kuriai aš 
bučiau davęs 40 metų amj 
žiaus”, pasakoja amerikonas, 
“pasirodo esanti tik 18 metų 
jauha moteriškė, musų su
pratimu, pusiau suaugusi 
mergaitė. Kiek vargo ir rū
pesčių turėjo ta jauna ptolė- 
tarė Rusijoje pakelti, jeigu j j 
tokiam jdunam amžiuje jau 
Atrodo pasenusi. Malio žmo
na dažnai manęs klausdavo, 
kame gi tas linksmas, laimbi- 
gas, nuolatos bėsijuokiantis 
jaunimas, kui*Į iiitthis Ameri
koje tdlp dažnai patodydaVb 
sdVietų filmose?”
Bet sovietų gyventojai, kęs

dami pasibaisėtiną skurdą, 
mano, kad kitose šalyse žmo
nes gyvena dar blogiau. Taip 
jiemš diena iš dienos kala į 
galvas Maskvos propaganda. 
Kai to amerikono “speco” pa
žįstami išgirdo, kad jisai ren-

George G. Lazdauskas-Toliušis.

Jonas G. Gutenbergas
BENKI ŠIMTMEČIAI NUO RACIONALINĖS SPAUS

DINIMO SISTEMOS IŠRADIMO

panieka, ir kitaip jį nevadinda
vo kaip nususėliu...

Bet Jonui ne poniškumas 
rūpėjo.

Jonas naktimis nemiegodavo 
begalvodamas, kaip išrasti bū
dą palaidų raidžių išdirbimUi. 
lam tikrais peiliukais išgravi
ruotų tekstų spausdinimo me
nas jau šiek tiek buvo žinomas 
ir anksčiau. Bet galvočius Jo
nas begalvodamas dienomis ir 
naktimis išrado tai, kad su pa
skirų raidžių sistema butų gali
ma sustatyti ištisus žodžius, sa
kinius, puslapius ir iš jų suda
ryti knygų.

Knygų? Taip, knygą! Anų 
šventosios Evangelijos knygų, 
kurių Jonas turėjo rankose, 
spausdindamas iš jos tūkstan
čius kopijų, jomis iliuminuoda
mas tuksiančius sielų...

Bet meisteriui Jonui truko le
sų savo išradimo didesniam pa
tobulinimui. Skolos jį smaugte 
smaugė, bylos nedavė ramybės; 
priverstas buvo dėtis į kompa
nijų su ponais, kurie turėjo lė
šų jo atrastai paslapčiai išnau
doti. Jo gražioji Anebė taip pat 
nedavė ramybės, nuolat jam 
primindama anuos meilės pa
žadus kuriuos vargingas Jono 
gyvenimas neleido jam niekad 
išpildyti, o nesulaukdama auk
sinių žiedelių — ir toji spiovė 
Jonui į barzdų...

Reikalas buvo toks mažas...
Miestas, kuriame gyveno gal

vočius Jonas, nekreipė dėmesio 
į jo smegenų laužymų. Buvo ki
tokių naujenybių, kurios kvar
šino miesčionims galvas. Tai 
karai ir taikos, tai mokslininkų 
ginčai ir gražiausių artisčių de- 
biutavimai puikiuose teatruose 
(į kuriuos nuvykti Jonas netu
rėdavo iš ko, nes buvo netur
tingas ponų pažemintas ir iš
naudotas darbininkas), lai ban
kininkų vis didesni pralobimai 
ir kalbos apie Indijos deiman
tus, — davė daug darbo laimin
gųjų smalsumui, kuris jiems 
neleido nė pagalvoti apie tai ka 
Jonas daro ir kų valgo — apie 
tokius dalykus, kurie vargšiį 
Jonų Gensfleisclių Gutenbergų 
laikė prikaltų prie lentos su 
mažais langeliais pilnomis dul
kėtų ir murzinų švininių rai
džių. Reikalas buvo toks ma
žas !

Mažas?... Išradėjas žiurėjo j 
puslapius Evangelijos, laikyda
mas jų savo rankose ir širdyje... 
Kartais maža yra didžiausio au
galo sėklelė...

“ši, iš tikrųjų, — rašo toji 
knyga, — yra labai mažutė su
lyginus jų su ąžuolu, bet kada 
ji jau esti ne sėklelė bet ąžuo
las, visi laimingieji dangaus 
paukščiai suskrenda į jį ir jo 
šakose sukasi sau lizdus...”.

Gutenbergas matė jau nuolat 
didėjančių savo išradimo vertę 
žmonijai, tą vis labiau beįsišu- 
kojantį ąžuolų musų planetoje, 
— jodomosios raides knygų ir 
laikraščių puslapiuose, lyg tie 
“dangaus paukščiai medžio ša
kose čiulbėjo įvairiausiomis 
kalbomis gražiausius linkėjimus 
žmogaus protui ir širdžiai...

Kiekviena mažute sėklelė žūs
ta žemėje tam, kad iš jos iš
augtų dktiildis augalas. Niekus 
kartais nesUŽiho tų žųsthučiųjų 
sėklelių tikrosios vertės, tikro
jo skaičiaus, vietos ir kilmės.;. 
Didžiosios istorinės transforma
cijos užgimsta ir numiršta tylo
je ... be orkestrų ir aplodis
mentų!

(Bus daugiau)

Jonas G. Gutenbergas
Prožektorius, kuris šviečia tarp 

žemės ir. dangaus...
Tau, gerb. skaitytojau, belai

kant rankose šį laikraštį, tą 
kasdieninę vis sparčiau kulturė- 
jančio žmogaus dvasios duona, 
— milijonai žmonių pasaulyje, 
lygiai kaip ir tu, ir toje pat va
landoje, taip pat skaito laikraš
tį bei knygų, beieškodami kuo 
daugiausia sau žinijos, mokslo 
ir viso to kas jau buvo, yra ir 
dar bus. Vos kokis nors įvy
kis įvyksta pasaulyje, vos už
gimsta kokia nors idėja žmoni
jos sieloje, — visa tai ypatin
gu greitumu ir rupestingumu 
propanuojama laikraščių ir 
knygų puslapiuose, skrendan
čiuose per visų žemės planeta, 
įvairiausiomis kalbomis ir idė
jomis, kurių žmogus be spau
dos gal nė girdėte negirdėtum. 
Spauda yra pati didžiausioji 
talkininkė los DIDŽIOSIOS 
ŽMOGAUS KŪRYBOS, kuri ap
šviečia tūkstančius tamsiausių 
užkampių, kuriuose žmogus 
nuolat ieško savęs, savo vertės 

■— ieško rytojaus. Tų prožekto
rių, kuris dabar šviečia tarp že
mės ir dangaus, žmogus atrado 
prieš 500 melų, t. y. 1410 me
tais.

Atrado ne ponas, bet darbo 
žmogus.

Viename sename germanų 
mieste, netoli Rhineo, po senos 
gotiškos katedros muro šešėliu, 
vienas vienišas žmogus, gyve
nantis savo vargingoje lūšnelė
je, matėsi su ranka rašyta at
skleista knyga rankose, nuolat 
į jų žiūrėdamas prie mažučiais 
stiklais langelio* apraizginto ge
ležinėmis štAbgelemis. Ant arti
miausio stalo gulėjo spausdina
mieji volai — cilindrai, mažu
čiais langeliais išmargytos len
tos, gabalai švino ir milijonai 
dulkių.*.

Tasai vienišas žmogus jau 
•buvo atgyvenęs pirmąjį savo 
pusamžį. Bet jo įdubusios akys 
rodė tvirtą pasitikėjimą geresne 
ateitimi. Jo raukšlėta kakta, 
pusiau pridengta seha kepure, 
vaizėrtVo jo riepavj’dėtinos pra
eities išbalhsio Varguolio skaus
mus. Jo ilgų ir tankių plaukų 
tipiška barzdų; kurioje jau švie
tė žili plaukai; atrodė gąsdinan
ti: ji buvo pilna švino dulkių, 
ir tie kurie žmogaus vertę te
matė jd tortingu Ine bei elegan
tiškuose tūbuose ar poniškumų 
kilmėje, į Joną žiūrėdavo su
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giasi grįsti į Jungtines Valštb 
jas, tai jie baudė jį atkaibiiičt 
ir sakė:

“Argi jus grįžtate į Ameri
ką? Bet juk ten pas jus 20 
milionų bedarbių, žmones 
miršta badu; kapitalizmas 
pūva ir griūva...
Kaip visose despotizmo šaly

se, taip ir Rusijoje: pavergta 
liaudis yra valdoma ne tiktai 
smurtu, bet ir apgaule!

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,
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DEZORGANIZACIJA PREKYBOS 
LIETUVOJE MARGUMYNAI

--------------- . n, .................

Pirkėjai turi būti įsileidžiami “tvarkingai eilėmis 
“kenkimų” jau gąsdinama mirties bausme. - 
dai. — Kalba apie turgų panaikinimą. — Buvo su
streikavę “Drobės” fabriko darbininkai. — Duobė 
su neseniai nušautų žmonių lavonais.

— Už
— Skun-

Kur yra septynetas 
dangų?

Gyventojų tarpe kilus di- žymėtini šie, kurie rodo, kad 
džiausiant nepasitenkinimui dėl! praktikoje yra priešingai: par- 
visiškos prekybos dezorganiza-' davėjas turi pareigas atlikti 

kultūringai, mandagiau be ner- 
vinimosi. Krautuvių lentynos, 
vitrinos ir pačios patalpos turi 
būti švariai užlaikomos. Pirkė
jai turi būti įsileidžiami “tvar
kingai eilėmis”. Pardavėjui ne
leistina bet kokiomis pastabo
mis pirkėją palydėti. Visi pir
kėjai be išimties, uniformuoti 
ar ne, turi būti lygiai traktuo
jami (Pastaba: Uniformuoti 
yra tiktai maskolių okupantai, 
tai jie reikalauja, kad butų pri
imami be eilės). Pardavėjui 
draudžiama siųsti pirkėją į ko
misariatą atsinešti leidimo, jei 
pirkėjas perka tik savo reika
lams. Kiekvienas tarnautojo ne 
laiku atėjimas į darbą arba pa
sišalinimas iš darbo turi būti 
praneštas vyresnybei. Prekės 
turi turėti aiškias kainas. Gau
namos ir išleidžiamos prekės 
turi būti surašytos į knygą.

šie “postulatai” rado, kurių 
elementarinių dalykų reikia jau 
mokyti, atėjus “laimingąja!” 
gadynei. Pasak referento, šių 
nuostatų nevykdymas bus kva-

cijos, Kaune buvo sušauktas 
••Paramos”, “Maisto”, “Pieno
centro” it prekybos komisaria
to priežiūroje esančių prekybos 
įmoni ųvedėjų ir komisarų su
sirinkimas. Šiame susirinkime 
buvo skaitomi net ištisi refera
tai, kaip turįs elgtis “socialisti
nės” prekybos įmones tarnauto* 
jas. Pasak referento, koopera
tinėje krautuvėje turi būti 
mandagus ir kultūringas patar
navimas, toks “koks pridera 
būti socialistinėje visuomenė
je”. Bet reikią apgailestaujant 
pasakyti, kad “musų” kai ku
riose krautuvėse pastebima 
priešingų reiškinių.

“Visų pirma, visiškas abejo- 
tišk urnas, jei nepasakyti griež
čiau —■ neapykanta kiekvienam 
pirkėjui, kuris drįsta pastaro
siomis dienomis j krautuvę už
sukti”, taip skamba referento 
žodžiai, bet jis pamiršta ar, tik
riau pasakius, nedrįsta pasaky
ti, kad tie patys pardavėjai, per

jus, bet ta ‘ neapykanta” prasi
dėjo tik tada, kada Jjo šėrikai 
suardė visą prekybą.

Toliau referentas paminėjo, 
kad su krautuvių atidarymu ir 
uždarymu esanti tikra sauvale. 
Vienos krautuves atidarančios 
vienu metu, kitos — k it h me
tu. Taip pat pardavėjai pirmo
je eilėje stengiasi apsirūpinti 
patys prekėmis. Krautuvės savo 
atsakomybe kredituojančios bei

L.t..savo

cialistiniam 
“kenkimas” 
bausme.

valstybės tikini. O 
baudžiamas mirties

Naujteuų-Aeuie Tmeptioio
NOBLE DOSS, TEXAS universiteo futbolininkas 

pagauna futbolų lošime su Tcxas A. and M. kolegijos 
futbolo komanda.

darbi

proce- 
bylose

iKelbimai Naujienose 
(uodą naudą dėlto*

: nd tiačios Naujiena?
ai i h JT* »*

Mahometonų , tikyboje kalba
ma apie septynetą dangų. Pir
masis dangus esąs iš 
tyro sidabro ir čia kabančios 
žvaigždės, Pirmame danguje 
Pranašas Mahometas radęs 
Adomą it Jievą; Antrasis dan
gus esąs iš šlifuoto plieno, čia 
buvęs rastas patriarkas Nojus. 
Trečias dangus esąs nukaišytas 
brangiais akmenimis^ žmogaus 
akis negali į jį žiūrėti, taip jis 
žvilga it bl zga. čia viešpatau
jąs Mirties Angelas Azraelis. 
Ketvirtas dangus esąs iš tyriau
sio ir gražiausio sidabro, čia 
gyvenąs Ašarų Angelas, amži
nai verkiąs dėl žmonių nusikai
timų. Penktas dangus .esąs iš. 
tyriausio aukso ir čia gyvenąs 
Keršto Angelas; šiame danguje 
pranašas susitikęs Mozės brolį 
kalbingąjį Aaroną. šeštas dan
gus padarytas iš Hasala, arba 
iš “karbunkulb” — čia gyvena 
Dangaus ir Žemės Angelas Sar
gas. Pranašas sutiko čia Mozę. 
Septintas dangus yųa sudarytas 
iš dieviškos šviesos, kurios ne
gali žmogaus kalba it ranka 
apibudinti ir nupiešti. Kiekvie
nas to. septintojo dangaus gy
ventojas yra didesnis už visą 
žemę: turi 70,000 galvų, kiek
viena galva turi 70,000 burnų,

kiekviena burna turi 70,000 Lie
žuvių, kiekvienas liežuvis kalba 
70,000 kalbų — ir visos kalbom 
Dievo garbei! Čia pranašas ma
te patriBrką Abraomą... Patek
ti į septintą dangų reiškia pa
siekti aukščiausios laimės. To 
septydlinko dangaus idjja pa 
eina iš žydų mistikų kabalistų 
sektos: jei skelbdavo, kad kiek 
viename tų septynių dangų lai
mė yra vis didesnė ir didesnė. 
Pačiame septintame danguje 
gyVenk ir Aukščiausiasis.

Kas išrado telegrafo 
raidynų?

Telegrafo vartojamus raidžių 
ir skaitmenų ženklus sugalvojo 
1837 metais. Samuelis F. B. 
Morse, kurs išrado elektrišką 
telegrafą; jam padėjo Alfredas 
Vailasi Patikrintas ir peržiurę* 
tas Morso raidynas buvo pa
skelbtas 1844 m., o 1851 m. 
tarptautinė konferencija suda
rė naują raidyną, panaudodama 
amerikiečių ię dar tris kitas si
stemas. Tas tarptautinis raidy
nas — šifras, arba, kaip ame
rikiečiai ir anglai vadina, kodas 
yra vartojamas visuose kraš
tuose, išskiriant Jungtines Val
stybes ir Kanadą; vartojamas 
ir okeaniniame .telegrafe. D. 
Britanijoje vartojamas Morso 
raidynas.

• . -y-avansais aprūpinančios 
bendradarbius.

Befercnta.s siinilnėjo 
punktų, kaip krautuvės 
čios atrodyti. Iš šių punktų pa-

net 1(5 
turin-

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

- --------- |» ■ I I u U*——- ■■ ~~

Prekybos komisariato atsto
vas nudžiugino susirinkusius 
pranešdamas, kad nacionalizuo
jant įmones, buvo rasta sandė
liuose prekių už 80 inilionų li
tų, be to, muitinės sandėliuose 
dar esą prekių. Pasak jo, jei “iš 
užsienio daugiau prekių visai 
neįsivežtume, tai mažiausiai 
pusmečiui visų prekių musų 
rinkai užtektų”. Taip vis liku
čiai iš “phitokratijos” laikų...,

“Draugė” Voienskylė sako, 
kad “parduotuvių tarnautojai 
kelia darbo laiko sutrumpini
mo klausimą, šis klausimas da
bar nekellinas. Darbininkai da
bar nežiūri dienos ilgumo, da 
bar prasidėjo socialistinis lenk
tyniavimas, dii’banrth kiek tei
kia, o čia kalbama apie darbo 
laiko siitrumplnimą”’. Dar Vie^

MM.— .......... . ■■■■■■■-I ■■■ ■■■■!!■■ ■ O

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš NeašimU Nuo I Diertos

Turtas virš - - - -■ $5,500)000.00
atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame 3Vį% Ui Pa
dėta*
Ua Ant Namų 1 iki 20

nUs įrodymas apie bolševikų 
okupantų “rūpinimąsi” 
ninku reikalais!

-—o—
Pakeistas baudžiamojo 

so įstatymas, pagal kurį
dėl spekuliacijos ir chuliganiz
mo teisminis, procesas pradeda
mas ir be rengiamojo tardymo.

—o—
“Maistas” skelbia, kad jis ga

vęs daug skundų prieš parda
vėjus, bet ištyrus pasirodė, kad 
tie skundai nepagrįsti. Pasitai
kę net ir tokių pirkėjų, kurie 
savavališkai ėmė * “tikrinti” 
krautuvę ir ieškoti “paslėptų” 
riebalų ir mėsos. O jeigu to
kiam pirkėjui pavykę rasti taii- 
kų kilogramą, atidėtą ligoninei 
Urba vaistinei, tai jis imdavęs 
rimnfuoii it tuoj pat skųstis 
adbvybei. “Taiybų Lietuva”, 
pausrfindania šį pasiteisinimą, 
aktk “Visiškai tiesa, kad pir- 
lėjų tarpe yra ne žmoniškų, o 
galvijiškų žmonių.’ Pardavėjai 
rfidatytų didelį pa taf Davimą, 
ei tokitj nežmoniškų pirkėjų 
,avardės užsirašytų.”

Taip, praaidėjtt “laimingas’ 
r “sotus” gyvenimas Stalino 
tonstitdėijOs saulei šviečiant!

“Tarybų Lietuva” kelia klau
simą, kad tiirgai butų visiškai 
janaikinti' nes “geriau” esą vis
tą atiduoti į vahtybinilis žemės 
ikio gaminių samĮėiiUS. Tenka 
pastebėti, kad thrgai jdu ir sa
vaime ima nykti, nes ūkininkai 
zis mažiau turi bet ko parduo-

VISŲ
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..........*.p". '• ......... ................ . . . --------- ...

Didžiausia
•3 . 4 •

10 PARODA
IŠDIRBYSČIŲ, DABAR FAŠ BUDRlKĄ IŠKRAUTA

i iRi M'i'ii iriii'. -O

CHICAGO’S BIGGEST RADIO VALUS!
Aly■> įvvvy. 1W

'į '■ i ą

FARNSWORffl CONSOlt

★ HI-5P0T 0IAI

★ COLORTONE
ZCONTROb

> TEUEViSĮON BRIDGE

★ SEVEN PUSK BUTTONS
am Pftsko-

JUST1N MACKIKTCICti, Presu 
Va). 9 iki 4. &f. 0 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTEREll B¥ U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRffiaU 1141

Iš Kauno gauta žibių, kad bu
žo stisheikavę. “Dfobes” teks t i- 
ės fabriko darbininkai, reika
laudami paleisti be jokios prie
žasties su įimtuosius fabriko ve
lėjus. Streiko priežastis buvo 
taip put grynai ekonominė. 
Nors uždarbiai pakelti 20—30%

★ 0 VERNAS TESTED

MODEl BC-83 Compare thle glant radio value 
against anything you’ve seen or heard all 
year. Here iš unąuestionably the smartest 
radio buy in town—a iadia that giVėš ydų 
more in beauty, more in tone and performance 
and more in featuręs than those šame dollars 
could ever buy betarei

W00D AND ^LĄSTlį^^tįį ^fi^S^YOUR CKTRA RADIO ĄįįfįKTgA^SĄVil^iį

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
kainos tiek pakilo, jog darosi 
tieįmanoma pragyventi. Pav.,1 
pora batų, anksčiau kainojusi 
25—3(J litų, dabdr laisvoje rin
koje pakilt) iki 200 litų, o už 
kostiumą reikia mokėti iki 1,- 
500 litų. Bet ir to negal m:i

MODEL BT-50 A str^amliriėd of- 
feringpower, compactnero and beauty St 
an unusuatly Iow pritel 5 tubės (includ- 
ing recti fier), Automatic volumC cotitrol 
nilt-lh-Tenna, Fult-Tone 
ipeaker. Mottted browri 4 4 
and black finiah. A smart I I «VV 
buy iri ą s^art plastict

TeL VICTOR1 1272 
DYKAI Apskaičiavimai 

Carr-Moody Luniber Co. 
Naujos ir vartotos statybos
medžiaga, rėmai, durys, stogai na 

.ams. rageruiunus ..ii
aereUua puukejtnii|—., uaMm- 

okėjimai lietuvis ia»rrt»*eja> 

J039 S. Halsted Si 
CHICAGO, ILL

r ■ * ......1 1 ■ ■*'■■■' ""
•RIDGEFORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
:216 S. Halsted S t VICtory 4965

’ogiis, rynas, stoglangiu* «» 
sienų apmušimus

aisome bet ką. Atnaujiname bet 
a Darbas užtikrintas Pilnai 

apdraustas.

Remkite Lietuviški, 
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUOK
CO. — VVhoiesale

4707 S. Halsted Si
Tel Boulevard 0014

Bukit Malonus
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekžaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo >v*nksl«s 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana 
Dr. J* J. Smetana. J r. 

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m. 

Treč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLE1TŲ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
PLEITA1

Lab. kaina
$g.5o
ir aukse.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 

pleitus viena .... $1.00.......
«na ■ ir auks
HTLLIP’S DENTAL

LABORATORY
>458 WEST 63r<i STREE'I

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
>agal sutarti. Fleitai gaminami 
'ik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

SVEIKATOS
TONSILUS
Išima Už ..........
PRABUVIMAS

KLINIKAS

*13.50
Ligoninėje ..........$50.00
RAUDONGYŠLtįj C.OE fin 
Išėmimas it Ligoti. LU«UU 
REUMATIZMAS C O A H 
Greita Pajrelba .... *fc«UU
GYDO VISAS LIGAS

| Ekzam f bacila C4 A H
’lt vaistai .............. *I.UU

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 Š. Kedaie Avė. Chicago

Už mažą depozitą jūsų do- gmMr 
I vaną (išlaikysime iki Kalė- 

dų. arba pasinaudokite
’ PLANO NAUDA

Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos Darbo 
Laikrodžius.

JOHN A. KASS
MU8IC AND JEWELRY STORE 

4216 Archer Aventie 
PR16 SACfcAMENTO

“Drobės” fabriko streikuo
jančių darbininkų malšinti bu- 
Vb iššaukta liėt rusų kariuoiiiė- 
nė, kuri su nagaikomis “tram
dė darbininkus.

f z<

MODEl BT-70 Thh dejuxe Fam»worth 
wbod table rtiodel i« a top-noteh lief- ? 

. fornter, priced for thrifty-minded radio 
bujrčrs. Ha» 1 tubea, AC superhėt cit- a 
ciiiti Two wavc banda, Standatd and ' ' 
ahort wave, Bilt-In-Tenriaį Automatic 
Vokime and tone eOnjrol, 8ix puih 

’ buttons, and $he famous .. , '.
Farnsrvorth Televlaion. QE
Bridge. One audition v/iU VVaVW
convincc youl -

opnie 
Barčus

Iš Kauno gauta žinių, kad 
bežaidžiantieji vaikai prie Kle
boniškių miško užtiko duobę 
su neseniai nušautų žmonių .la
vonais. Subėgę suatigiisiėji žtad- 
nes ištyrė, kad lavonai yra žmo
nių, nušautų ’š užpakalio.

JOS. F. SUDRIK FURNITUBE HOUSE
340(^21 j SO* HALSTĘb ST. Tel. YAR.DS 3088

----------- ---- *

rytine radio
VALANDA

iš stoties — 

W.G.EJS. 
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:3ū iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
vėliausias Žinias 

ftiMitiką ir kttus (domius 
tvati ešinuus.
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KEISTUTIECI AI, NELEISKITE KOMUNIS 
TAMS UŽVALDYTI JŪSŲ KLIUBĄ!
Rytoj Priešmetinis Susirinkimas, 

Visi Dalyvaukite
Rytoj 1-mą valandą po pie- sigirti savo bosams Browde- 

tų Hollywood svetainėje, 2117 riui ir Stalinui, kad, žiūrėkite 
West 43rd Street, įvyksta Keis- kokie mes veiklus, mes kon- 
tučio Pašalpos kliubo priešine- troliuojame vieną didžiausių 
tinis susirinkimas. Visi nariai, Chicagos Lietuvių organizaci- 
kuriems rupi tas organizacijos jų, kuri turi dešimtis tukstam 
gerovė, turėtų susirinkime da- čių dolerių turto!
lyvauti. Jis labai svarinu lųo,| Keistučio Kliubo G cina 
kad bus renkama 1941 metų ' ,ienu keUu o komunistai> kaip 
va dyba. Įlp praeįtyje> taip ir dabar ją

tempia į visai kitą pusę.
Tie Nuolatiniai Ergeliai

Keistučio Kliubas yra mašal- 
pinė organizacija, bet komu-

valdyba.
Komunistai šitiems 

marus iš anksto ruošėsi, 
nizavosi, ir rytoj dės dideles 
pastangas į valdybą pravesti 
savo žmones, ypač j pirminin-

rinki- 
orga-

to vietą. Jeigu jiems nepąsi- cistai niekad nepraleidžia pro-
soks įkišti savo žmogaus į tą 
svarbią vietą, tai jie bandys 
pirmininku išrinkti kokį nors 
silpnavalį žmogų, kuris jiems 
jeigu nepritars, tai bent nesi* 
priešins, ir leis jiems taip šei
mininkauti, kaip jie nori.

Jei Kliubas Jiems Rupėtų
Jeigu komunistams Keistučio 

Kliubo gerovė rūpėtų ir jie no
rėtų nuoširdžiai kliubui dar
buotis, tiek to. Lai jie laimi 
rinkimus ir Dieve jiems pa
dėk! Bet visi Keistučio kliubo 
veikėjai ir didžiuma narių ži
no, kad jiems ne Kliubo gero* 
vė svarbu. Jiems svarbu kon
troliuoti organizacijos iždas ir 
naudoti Kliubo vardą savo 
tikslams — propagandai, savo 
obalsiams skleisti. Jie nori pa-

(igĮIEN A ?IUTE"
M. Petrausko ir P. Sar- 

paliaus Operetė
LIETUVIŲ AUDITOR.

3133 S Halsted St ;
,u. SEKM. GRUODŽIO c#

6 Valandą Vakare 
šokiai Po Vaidinimo 

JŽANGA 65c
.11» .

------------ STATO -------—

BIRUTES Choras

Ctii/Krh Van Buren prie , OLllUlO Mięhigan

Seansai nuo 12 iki vidurnakčio

Dabar Rodoma —, Tik Vienai 
Savaitei

PAGALIOS CENZŪROS UŽ
DRAUDIMAS ATŠAUKTAS!

“GOOSE 
STEP”

Vadindavęs “HITLERIS, BERLY
NO ŽVĖRIS”

suomenę skaldyti ir demorali-I'|*’ 
zuoti. Jiems Keistučio .kliubas* 
svarbu kaipo platforma savo 
politiškiems skymams kelti.

Neduokim jiems progos 
Kliubo šeimininkauti. Rytoj 
kuoskaitlingiausiai susirinkime 
ir išrinkime tikrus gerus keis- 
tutiečius į savo valdybą -atei
nantiems metams.

Senas “Keistučio” Narys

Diena Iš Dienos Šiandien Laidoja
Stanley Shambarį =<atiio= CHICAGO OPERA 

^iCOMPANY

skaitlingas 
svetainėje,

šeimyniš-

Atidarė Vartotų 
Baldų Krautuvę

gos iškelti visokius politinius 
plausimus ir siūlyti rezoliuci
jas, kurios Kliubo narių dva
siai yra svetimos. Jeigu nuo
širdesni kliubo draugai tam 
pasipriešina, komunistai juos 
atakuoja ir b'iauroja. Savo už
manymams pravesti naudoja 
kad ir žemiausios rūšies meto
das. Todėl Kliubo mitinguose 
ir įvyksta nuolatiniai ermy- 
deriai, ginčai, peštynės, kurios 
tokioje organizacijoje, kaip 
Keistučio Kliubas visai neturi 
vietos. Ji pašalpinė, o ne po
litine organizacija. Tas kenkia 
kliubui dar ir tuo, kad tas 
nuolatinės peštynės atbaido na
rius nuo susirinkimų, jie visai 
neskaitlingai tesirenka, ir sa
vo nesilankymu kaip tik duoda 
naujas progas komunistams ga- 
spadoriauti, o jie į kiekvieną 
susirinkimą ateina organizuo-< 
tai.
Juk Mes Priešingi Lietuvos 

Vergėjams!
Mes keistutiečiai esame ge

ri lietuviai. Mes beveik vien- « T
balsiai esame nusistatę prieš, 
sovietų Sąjunga už Lietuvos' 
užgrobimą. Mes ____ '
vietinius komunistus ir jų pa
kalikus už jų parsidavimą Lie
tuvos vergėjams. Ir argi dabar 

' mes leisime tiems žmonėms, 
kuriuos mes smerkiame, val
dyti musų Kliubą? 1 :

Vien to argumento turėtų 
užtekti, kad juos į Keistučio 
valdybą neįleisti. Bet, kaip jau 

i minėjome, yra ir kitas, stip-

BRIDGEPORT.— Vieni 
nes progresuoja, antri regresuo
ja. O štai Mike Turauskas tai 
tikrai progresuoja.

Jis prieš kurį laiką nusipir
ko didelį bizniavą namą lies 
3561 S. Halsted SI., kuriame 
dabar įrengė vartotų baldų 
krautuvę.

Ar ne džiugu tai matyti, kai 
musų tautiečiai taip ekonomi
niai žengia pirmyn.

Frentas.

žino

Ar Namai 
Bus Brangesni?

* ■ ••

GRAŽUS BALIUS GERIEMS 
DRAUGAMS

Praeitą šeštadienį, lapkričio- 
Nov. 23 d., įvyko 
balius, Wodmano 
3251 So. Green S t.

Parengimas buvo
kas, surengtas naujavedžiams 
ioe ir Elizabeth Gudjoniams. 
Jie gražiai gyvena, 3343 South 
Union Avė. Jis ir ji praeityje 
buvo “našliai” ir jų vaidai jau 
užaugę ir išsiskirstę.

Vaikai dalyvavo baliuje ir 
Gudjonienės du sūnus ir duktė 
įteikė tėvams gėles.

. Svečių prisirįhKp apie pus
antro šimto, toęlčl rengėjos ir 
patarnautojos turėjo “pilnas 
rankas” visus tinkamai pavai
šinti. Vaišių buVo apsčiai, ir 
balius tįsėsi iki vėlybos nak
ties, belinkint Gudjoniams vi
sokio gero. \

Rengėjos: Anna Pėtraitienė, 
833 W. 33rd'St. ir Anna Le
vickiene iš Oaklavm, labai dė
kojo visiems geriems draugams 
už atsilankymą, o jei pasitai
kė kam nors, užsigauti0, pra
šome atleiskite...

Geros kloties Gudjonianis.

Šįryt, J)° pamaldų Marąuette 
Parko bažnyčioje, šv. Kazimie
ro kapinėse bus pala.dotas tra- 
gmgai miręs jaunas Chicagos 
lietuvis, Stanley Sham baris J r. 
3500 South Talman avenue.

Jis žuvo po Rotk Island trau
kiniu, po kuriuo pakliuvo per
eito antradienio sniego pūgos 
melu.

Velionis buvo sūnūs Stasio ir 
Onos Mieliauskaitės Shamberių, 
vUrėjo vieną seserį, Alice, ir uu 
..tolius, Edvvin ir Alfonsą. Kū
nas yra pašarvotas nam.c. Lai
dotuves prasidės ap.e 8:30 \ai. 
ryt. Direktorius J. F. Eudeikis.

Rytoj Moterų Lygos 
Šeimyniškas 
Vakarėlis

Įvyks Woodmano salėje

Rytoj Gražus
Budriko Programas

Reguliari Budriko sekmadie
nio radio valanda — “Oro Te
atras” — bus tarnsliuojama iš 
galingos stoties \VCFL, 970 k., 
nuo 5:30 vakaro iki 0:30.

Rytoj Woodmano salėje, 
3251 South Green Street, įvyks-

gos šeimyniškas
bunco ir korti

centai asmeniui.

vakarėlis —■ 
parengimas.

ras, Makalų Drama ir Makalų 
Choras.

Programo leidėjai yra BuJ- 
riko Rakandų ir Radio Krautu-

Visuomenė yra šird ng i 
kviečiama savo radio atsukti 
minėtu laiku ant stoties \VCFL 
ir šio puikaus programo pasi
klausyti. —Pranešėjas

Der Rosenkavalier—šešt., dieną, 
lapkr. • 30, 2 vai- Hussa—List 
—S te vens—Boko r.

Lucia D i Lammermoor—šeštad. 
vakare, lapkr. 30. 8 v. Pons—

. Morelli—Melton—Lazzari.
Die Walkure—Pirm., gruod. 2,8 

vak. Lawrence — Bampton— 
Mason—List—Zabrfinska—Dės
tai-

Jewels of The Madonna—Antrd., 
gruod. 3, 8 v. v. Giannini— 
Jage)—Czaplicki.

Falstaff—Ang'iškai) Treč.. grd.
4. 8. v. v- Giannini—John Char
les Thomas Harrell — Bas
ic ins—Summers—Sharnova.

Ba'let Teattas-—Ket\’., gruod. 5, 
8:15 vai. vakaro,

Rigoletto-—Penkt., gruod. 6, 8 v- 
v. Haskins—Pcerce—Morelli— 
Lazzari.

Ka iioh: I.OO. 1.00, «OO, 3.00, 3.50, 
4.00. 6.fH>

Cliicaitas Operoj Dobi u tau
CIVIC OPERA HOUSE

20 N. W/\CKF,K
‘Jfrnvves pnt-Nldiio<ln Kan. 0220 
Taipgi pas Marghall Fiehl A Co., Lyon

Hraiy ir X li>u<w We«t4-rn L'nion 
OfiKiioHe.

resnis argumentas, o tai tas, 
kad jiems pats Keistučio Kliu
bas nerupi, nerupi nei jo ge
rovė. Pakartajam, jiems svar
bu turėti Kliubą savo rankose 
kaipo įrankį savo propagan
dai varyti ir jo iždu bei įtar 
ka naudotis, taipgi lietuvių vi

Į šį Klausimą Atsako 
Specialistas

BRIDGEPORTAS.—šioj gar
sioj Chicagos lietuvių kolonijoj 
gyvena desetkai tūkstančių Jie- 

I tuvių. Jie turi įsigiję gražių 
namų. M. J. Kiras (3251 So.’ 
Halsted St.) šioj kolonijoj yra 
pristatęs, šimtus įvairių namų. 
Jis yra tikras; specialistas par
davinėjime namų.

Vieni sako, kad namų kai
nos kils, o kiti sako, kad ne. 
Nebūnant specialistu toje šąko- 
je, sunku tikrai pasakyti. Jei 

'norite tikrai sužinoti apie na- 
smerkiame! h11? kainas, tai patartina kreip

tis prie M. J. Kiro. Jis jau virš 
trisdešimtiesi metų, kaip parda
vinėja namus. Jis jums tikrai 
pasakys, ai* namų kainos kils.

Jis šiandien garsina “Nau
jienose” tikrai ; gerų bargenų. 
Kas mano pirkti namą, nepa
darys klaidos, jei nuvyks į p. 
Kiro ofisą ir pasiteiraus apie 
namus. — A. Z. v

“25 METAI TAI TRUMPAS 
LAIKAS,” SAKO RUZGAI

Kai kam 25 metai gali išro
dyt j ilgu ir nuobodžiu lajku, 
bet ne Julijonai ir Aleksui Ruz
gams, kurie gyvena adr. 5805 
So. Richmond St.

Rytoj Syrena restorane ir sa
lėje, 1825 W. 47th St., susi
rinks Ruzgui giminės ir drau
gai juodu tinkamai pasveikinti 
25-tų vedybinio ' gyvenimo su
kaktuvių proga’ ir palinkėti, 
kad nors- dar kįfą tokį laiko
tarpį laimingai pergyventų.

.. . ..^vĘRM;-

Rengėjos svečiams įteiks 
daug gražių dovanėlių — bus 
jų prie kiekvieno stalelio ir bus 
prie įžangos bilietų. Po lošimo

Komisija deda pastangas vi
sus svečius maloniai priimti ir 
pavaišinti. Lauksime jūsų.

Kviečia komisija:
O. Ačienė, A. Varneckienė, 
S. Woodmanaitė ir M. Žal
pienė.

Dainos^ Muzika, Įdomy
bės Linksmins
Klausytojus

Ryt, sekmadienį, 11:30 va
landą prieš piet girdėsis regu- 
liaris programas, leidžiamas 
pastangomis Progrcss Furni- 
ture Gompany krautuves, 3221 
S. Halsted Street.

Klausant gražių dainelių, mu
zikos, naudingų patarimų, dau
gumai bus svarbu girdėti ir 
gerų žinių ir pranešimų apie 
Progrcss krautuvės didelius 
vertybių pasiūlymus visokių 
kalėdinių dovanų, taip ir viso
kių namams reikmenų, kurias 
galima susipirkti su didžiausių 
pinigų sutaupymu Progre>s 
krautuvėj. Malonėkite n: pa
miršti pasiklausyti. Rep. A. Z.

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai visados.

SCHLITZ ALUS.
PETRONĖLĖ IR ANTANAS

PRONSKUNAI
99th ir Artesian

Tel. EVErgreen 7785

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KO V ARS KI, Sav.

Turi Didelį Deimantų 
Pasirinkimą

Išsiėmė Leidinius
Vedyboms^ .t”- " •

(Chicagoj)
rrsr

į James SheehaA;: 22, su Sopie 
Zickus, Į0 ■ ■ , •

John JHąminįv Cdthė- 
irine Įvarį.auški, 22 •<

: AĮfręd ŽMeskoliunias, 25, su
Genevievė Schwab, 21

Eugene Yakas, 24, su Eliza- 
beth Crošs, 20

Arthur Osmon? 22, šu
Watrous, 20

Helen

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'-

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

^imnnniinnxnixzniiinxinnxiiximiiiiUEūi
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ROYAL
VACU.UM CLEANERS

PRICE OF ONE

M 
M 
M

H

H

JUBILIEJINIS KONCERTAS
RENGIA ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBAS 

šeštadienį, Lapkričio 30 d., 1940 m. 
HOLLYWOOD HALL, 2417 W. 43rd Street

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c
Prie įžangos bilietų bus duodamos dovanos. Programas susidės iš 

dainų, muzikos ir kitų pamargmimų- šokiams gros žemaičių 
Orchestra. Skanus valgiai ir gėrimai.
KVIEČIA KOMISIJĄ IR VALDYBA

BRIGHTON PARK. — šioj 
kolonijoj jau nuo . daugelio 
metų randasi žymus laikrodi
ninkas P. Nover, 4148 Archer 
avė. Jis turi įrengęs moderniš
ką krautuvę, kurioje rasite di
delį pasirinkimą laikrodėlių, 
žiedų ir gražių sagučių. O svar
biausia, pas jį rasite labai daug 
įvairių deimantų. Juos galite 
dabar pirkti nebrangiomis kai
nomis.

Kalėdinių dovanų šioj krau
tuvėj didelis pasirinkimas, o 
kainos nebrangios.

Pastebėkit P. Nover skelbi
mą kasdien “Naujienose”

Reikalauja
Perskirų

Anna Pasch nuo Paul Pasch

Gavo x
Perskiras

Annabel Pauliu nuo Henry 
Paulin

Eleanor Paske nuo Edward
Paske

Augustin Šalinas nuo Marčia 
Šalinas.
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DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

Z

Ig^lTRlTEMONEY-BACK
60ARANU E OF
jrriSFACTION

♦BE 
♦DALI-

♦PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS PLEITOS.
G. P. Johnson, Pres.

DAROME DANTIS TIK lalsnluotain Ir 
registruotam dentistul užnakiuM arba 
Jo Impresiją receptą gavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebusite 100% patenkinti. UŽTIK
RINAME. KAD ATGAUSITE KIEK
VIENĄ CENTĄ. DYKAI APSKAIC.t 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS

FLEITAS
1 denos patarnavimas. Galima moky
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU muag laboratorijų. Pa
sauly Didžiausiu Dantim Fleitų Dlr- 
MJu darbo pleltų. ATEIKIT ŠIANDIE I

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

MAIN OFFICE: Pilone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Pitone HARrison 9559
202 SO. STATE STREET 

Northw«rt Office: <831 IRVING PK. BLVD. 
Phone Avenue 4060

Gimimai
Chicagoj

Striel

ŠIANDIEN PIAUTYS
BRIEDĮ

BRIDGEPORT. —
čius” Joe Ažukas šiandien sa
vo draugus vaišins briediena, 
kurią neseniai parsivežė iš šiau
rinio Michigano, kur jis buvo 
nuvykęs, briedžių medžioti.

Vaišės įvyks jo “Old Corner 
Tavern” alinėje, adresu 3301 
South Lituanica avenue.

VBA.

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

Vidurmiesčio ofisas 
iki 6 v. v., o ant- 
rad. ir ketvirtad. 
iki 7 vai. vakaro.

Kasdien skaitydami 
^NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

mokinimo.

(Informacijos paimtos iš gi
mimą rekordą Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente)

SOKUS Mary Ann, 4505 So. 
California avė., gimė spalių 23, 
tėvai: Josėph ir Anne,

KUNCIS, Peter J., ‘4345 
Christiąna avė., gimė lapkričio 
7, tėvai: Peter ir Lueille.
JONUŠKA, James, 4515 Wenl- 

worth avė., gimė spąlių 26, tė
vai: Francis ir Helen.

SAVICKAS, Davięl, 7014 So. 
Union Avenue, gįniė lapkričio 
9, tėvai: Frank ir Elizabeth. f

KUNDA, Kathleep, 1806 N. 
Honore st.^ gimė įąpkrįėip 
•Įėvai: Stanley ir

BRAZEL, Jąm©§ 445
45th st., gimė Įąpkričįo 12, 
vai; Edward ir Frąncė|,

21
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ĮįpB Į The greatest value
| in fine Va c u u m j

V | Cleaners that Ik 
\ | Royal has ever 

offered.
A new and improved modai of 
the famous Royal De Luxe, Jį 
with headlight. Mada to for ■ ■ “
The Royal Revolving Brush 
Hand Claaner. The lašt word 
in effięįency and guality. 5

ta. Hado to 9*11 for IŲ““
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YOTALVALUE

BOTH, DURING THIS N. ..
SALE, FOR ONLY j

M

M
M
M
M

$44.95 Vertės IĘOYAL elektrikinis dulkių 
valytojas ir mažiukas rankinis, vertės $16.95 
—Abudu Special dėl dviejų savaičių tiktai

$39£5
ROYAL dulkių valytojai yra vieni iš geriau
sių, kur turi šepetį, kuris visas dulkes pakelia 
ir taipogi turi didesnį dulkių traukimą, negu 

kita kokia mašina.

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEVELT ROAD ŠEELEY 8760
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TURINTIEJI PILĖS
$1 ir $2 GYDYMAI 

PARODO, KAD 
JUS GALITE IŠGYTI

į BE OPERACIJOS 
Venkite vėžio ar blogiau--—Krau
jo gyslų Normalinimui Gydymai 
$1 ar $2; 3 gydymai už $5—-pa
rodo per 5 ar 10 dienų — kad 
dauguma gali pasveikti be 
racijos—be laiko gaišinimo 
darbo—Tikri rezultatai nuo 
mo gydymo be skausmo.

ŠIMTAI PASVEIKO— 
KODĖL NE JVS?

Ateikit tyrinėjimui dykai

ope- 
nuo 
pir-

su 
reg. $2 gydymu už $1 arba rašy
kit dėl INFORMACIJŲ DYKAI 
ir Brošiūros.
DR. SCHYMAN’S & ASSOCIATE 

DOCTORS
100% RECTAL 

SERVICE of 
NATURAL HEALTH 

INSTITUTE 
1869 N. Damen Avė. 
Tel. ARMitage

Įėjimas per štorą į 2 aukštą 
VAL.: Kasdien nuo 11 iki 8, 

Sekmadienį iki 2. popiet 
BETURČIAMS Klinika DYKAI 
Antr, Ketv. ir šešt. nuo 4—7.

8200

11 iki 8,

S

!?< ITHE PERFECT GIFT 

iAorwurwao tOA50 S£» WOH OAMONM

Didelis pasirinkimas laikrodėlių:

BULOVĄ
ELGIN

HAM1LTON 
BENRUS, 

GRANT 
ir kitų

DEIMANTUS parduodam žęmo- 
mims /kainomis.

1P„ NidVi

4148 Archer Avė
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šeštadien, lapkričio 30t 1940 1 NAUJIENOS, Chicago, UI.

ANDZIUHO-KETVIRTIS VESTUVĖS, PA 
KAPUOS VAKARIENĖ - RUOŠA 

KALĖDOMS
(vairios, Margos Žinutes Iš Cicero 

Lietuvių Gyvenimo
CICERO — Padėkos dienoj, 

lapkr. 21, trečią vai. po piety, 
švento Antano Parapijos baž-

J® cm

ROMANA ŽJB1ENB 
(Po pirmu vyru Vitkevičienė, 

po tėvais Mikuckaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 28 d., 1940 m., sulau
kus 65 m. amž., gimus Lietu
voje, Kilo iš Telšių.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Domininką Žibą, dukterį 
Amelią Shachtell, žentą Juo
zą, 2 sunuS, Amejykoje Pra
ną, marčią Bronislavą ir anū
kę ir Lietuvoje sūnų Bronis
lavą- Lietuvoje paliko 2 bro
lius Dra Cezarą Mikuckį ir 
Kauno Kalėjimo Komendantą 
J. Mikuckį ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose,' 
6Į07 So. Washtenaw Avė. Tel. 
GrovehHl 3104. Laidotuvės 
įvyks .pirmad., gruodžio 2 d., 
8:30 vai. ryto iŠ namų į Gi
mimo Pan. šv. parap- bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Romanos žibie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai’ kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. Nu
liūdę liekame: Vyras, Duktė, 
Sūnus, žentas. Marti, Anūkė, 
Broliai ir Giminės.

Laid. 
I Sūnus,

nyčioj suskambėjo vestuvių 
varpai, žmones rinkosi, ypa
tingai moterys, mergaitės.

Bažnyčia specialiai papuošta 
laukia jaunųjų. Genovaitė 
Ketvirtis ir Aleksandras An
dziulis ir jų palydovai žings
niuoja taku prie altoriaus. 
Ten juos sutinka jaunas kuni
gėlis Edvardas. Atlieka kas 
jam pridera, ir gyvenkite lai
mingi !

Po to visi vestuvininkai ben
drai važiuoja į Oak Park Anns 
Hotel. Ten nusiima paveikslus 
ir sėda prie stalų pietums. P-lė

H. Pečiukais užima f
terio vietą, pasako atatinkamą 
kalbą ir paprašo vieną kitą 
pakalbėti. Ir taip nejučiomis J*________________
prabėga pora valandų. |';j ’'l'HEXP wAjSd^-FEMLALE

Pradeda rinktis daugiaus Darbininkių Reikia 
svečių, ir bematant prasidėjo; 
tikra z “veselija”. Muzikantai 
groja, o kas kaip nioka-sukasi, 
trepsi. Vestuvės — reikia link
smintis.

ČLASSJFIED ADVERTISEMĖNTS
■ I . KIIFJ IWII|Į ll> I į|ll>4.lll I II 11.1 ..... ...... ........ ....................... . ................................ .... ....................................— ..................m ' I———  1 ' ■■■

PATYRUSI •' MERGINA LENG
VAM hemų darbui, prižiūrėti kū
dikius. Nuosavas kambarys- Bar- 
nett, 4843 W. Jackson, MANsfield 
6109.

Graži Pora
si jaunųjų žmonių pora gra

ži ir inteligentiška. Abudu čia- 
gimę, augę. Mokslus išėjo, turi 
gerus darbus. Galės gyventi ir

PATYRI OPERATORĖS, prįe 
darbinių pirštinių. Pastovus dar
bas, geras mokestis. Diamond Glove 
Co., 333 So, Market.

I"—......... .. ... .............— -.......................................................................... ................- ■■ ■

MERGINA ar f MOTERIS, kuri 
myli kūdikius, kad pavyzdingai pri
žiūrėtų dų kūdikius. Box 2439, 
173§ So. Hajsted St.

r -r- ** ■« 1 1 . yį ii ■ ■■»

MERGINA TARPE 17-25, prižiū
rėti 4 metų vaiką, padėti prie na* 
mų darbo. Gyventi vietoj. Lars.en, 
1061 Hollywoodj EDGewater 4621.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS' GERAS bučeris. 
Atsišaukite tuojaus- 4928 West 14 
Street, Cicero.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE Fok SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

REIKIA patyrusio liąuor sėlsma- 
no, pardavinėti garsinamas ir pri
vatines rųšis. Mes turime visokių 
išdirbysčių. Geriausia propozicija, 
Cornell Distributing Co., 5648 So. 
Kedzie, HEMlock 2320.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

3 APARTMENTŲ NAMAS, ką 
pasiūlysite? 1-as 2 kambarių, 2 po 
4. Įplaukos $100 mėnesiui- Savinin
kas serga. 3357 W. 60th St.

DIDELI BARGENAI
Visi

dabar 
dabar

Vlenų Metų Sukaktuves

£ žentas. Marti, Anūkė

Direkt. Lachavvicz ir 
Tel. CANAL 2515-

PADĖKAVONĖ

dideliame
Oną, tris

Oną ir

negalime užmiršti tąvęs ir 
neužmiršime kol mes ateisi
me pas tave.

Moteris ir Dukterys.

1939 m.
.paliko
moterį

Pauliną, 
žentą Antaną Juš-

ANTANINA TENIUKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lietuvoje rugpiučio 18 d., 6 
vai. vak, 1940 m., sulaukus 
83* m. amž., gimusį Nayarėnų 
rniestęlyTUKnKnime, Telšių^.ap
skrity.

Paliko dideliame nubudime 
2 dukteris: Marijoną ir žen
tą Roką Burskius ir anūkus. 
Julijoną Jakavičienę ir jos 
vyrą; 2 sūnūs, Roką ir Nor
bertą ir marčias Amerikoje; 
2 dukteris, Domicėlę Daške
vičienę ir Sofiją Mažeikienę 
ir jų vyrus ir anukus ir 
daug kitų giminių. •

Laidotuvės įvyko rugpiučio 
20 d., Gedunavo kapinėse, 
Lietuvoje.

Visi a. a. Antaninos Teniu- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti pamaldose už 
jos sielą gruodžio 2 d-, 7:30 
vai. ryto, Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčioje, kur bus at
laikytos dvejos giedotinės mi
šios.
. Nubudę:
Domicėlė Oehme, po ^ntru 
vyru ir Sofija Mažeikienė.

Po pamaldų kviečiame visus 
filmines ir pažįstamus atsi- 
ąnkyti 1900 Oakdalc Avė., 

29 North 1900 West.

ANTANAS GUDAITIS
Vieni metai sukanka kai 

Antanas Gudaitis mirė 30 d. 
lapkričio,

Antanas
nubudime
dukteris:
Jadvygą;
kevičių, brolį Tadą ir dau
giau giminių.

Paėjo iš Kubibunų kaimo, 
Grinkiškės parapijos.

Domicėlė Oehme.

PRANCIŠKUS PECUKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 27 d., iš 
m., sulaukęs 24 m. 
męs Cicero, III.

Paliko dideliame 
moterį Rose, tėvą 
PeČukaitį, motiną

ryto, 1940 
amž., g>

nubudime 
Frančiškų 
Marijoną, 

po tėvais Girdauskaitę, dėdę 
Joną ir jo dukterį Helen ir 
Aldoną, 2 dėdienes: Moniką 
Pęčiukaitienę ir Petronę Su* 
bįckienę ir jos sūnų Thomas, 
3 pusbrolius, Walter, Antaną 
ir Leo PečukalČius; 2 pusse
seres Mortą ir joe vyrą Frank 
Dirvilas ir Antosę ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1508 S- 
49th Avė., Cicero, I1J. Laido
tuvės įvyks pirmad., gruod
žio 2 d., 9:00 vai. ryto iŠ na
mų į Mary, Queen of Heaven 

e atst
os 

iš ten 
į šv. Kazimiero

ANIELĖ GĘSTAUTIENĖ, po 
tėvais Pudziuveliutė, persis
kyrė su šiuo pasauliu lapkri
čio 17 d-, 1940, sulaukus pu
sės amžiaus. Gimus Lietuvoj, 
Tauragės apskrity, Upines pa- 
rap., Pažinkalnės kaime. Gy
veno Chjcagoje adresų 3510 
So. Union Avenue.

Paliko nubudime sūnų Juo
zapą, sūnų Joną, dukterį Bro* 
nisę.

Mes dėkavojame visiems 
prieteliams, draugams ir gi
minėms dalyvavusiems musų 
mieliausios motinėlės laidotu
vėse lapkričio 22 d., 1940. Dė
kavojame visiems budėjimo 
laiku atsilankiusiems. Dėka
vojame šv. Mišių aukauto
jams, bažnyčios patarnauto-. 
jams. kunigui už šv. Mišių 
atlaikymą, Chicagos Lietuvių 
Draugijos grabnešiams nuo 
giliausios širdies, už niekados 
neužmirštamos simpatijos ir 
užuojautos musų mirusiai 
motinėlei ir musų nuramini
mą liūdnoj valandoj. Dėkavo
jame gėlių aukautojams- Ne
randame žodžių kaip padėka- 
voti už tokį malonų surami
nimą musų draugams.

O Tau, mųsų motinėlę, nu
ėjai į amžinastį, kur męs ne
galėsime Tau atsimokėti už 
musų išauklėjimą ir mokini
mą. Atleisk mums. Ilsėkis ra
miai.
Liekame: Sūnus Juozapas, 

Jonas, Duktė Bronisė, Anū
kė Jeanette ir Giminės.

Carap. bažnyčių, kurioj 
us gedulingos pamala 

velionio sielą, o 
nulydėtas 
pines.

į Visi a. 
čiukaičio 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Motina, Tėvas ir Giminės*

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus. Tel. CICERO 2109.

L U V LI it IO Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKINJNKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 Šo. Halsted Street

TaL YARD3 7308

Jaunasis p. Andziulis chica- 
gietis, Čia nedaug yx*a žinomas, 
bet iš visko atrodo rimtas vy
ras. Jaunoji p-lė Ketvirtis čia 
augus, plačiai žinoma kaipo 
rimta, pavyzdinga mergaitė.1 šeštadienį, popiet arba sekmadienį. 
Pora metų atgal 
neišpasakytai didelį; smūgį, ne
teko savo mylimos motulės. O 
kaip butų linksmos tos vestu
vės, jei butų gyva motina! Juk 
duktė motinoms lai visa širdis.
‘ Bet tai ne.pirmas ir ne pas
kutinis nuotykis.

Kur jaunieji apsigyvens, ne
žinau ir nesvarbu. Gyvensime, 
pamatysime, o tuom tarpu bu
kite sveiki ir laimingi!
Parapijos Vakarienė Be V po

Parapijos vakarienė įvyko 
praeitą sekmadienį. Ji buvo 
pradėta rengti poras mėnesių 
atgal. Buvęs Klebonas Vaičiū
nas sirgdamas rūpinosi ta va
kariene, kad butų pasekminga. 
Ji įvyko, bet su prislėgtu upu, 
be jokių dainųį muzikos—vien 
prakalbos ir ašaros. Visi gai
lėjosi buvusio Klebono.

Programą vedė Administra
torius Kunigas Klioritis.

Apie busiantį kleboną davė 
pareiškimą. “Kokį Dievulis 
duos, tokis ir bus. AŠ juom 
būti nenoriu.”

/i';’ <•'
Nori Į)ąiųįiųu Kokių. .

^Optimistų Kliubo pasfango-* 
mis Liuosybės Svetainė atro
do labai puošni. Jų parengi
mas praeitą šeštadienį buvo 
šaunus, skaitlingas. Yra pasi
ryžimas turėti dar keletą pa-

IEŠKAU PARTNERIO farmai 
Wisconsine, kad butų interesuotas 
vištų auginime. Tolimesnių infor
macijų šaukite BOUlevard 9726 
tarpe 2 ir 4 vai. popiet.

REIKALINGA GASPADJNĖ, gy- 
jventi vietoj, geri namai. Kreipkitės

nerUVVeno1 J- Durkin, 4548 So- Wentworth, 2 
1 I aukštas.

SUSIRINKIMAI
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

;JOS priešmetinis susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, lapkričio 30 d., 8 
vai, vak. P. Surveidžio bute, 1323 
So. Spaulding Avė., (įėjimas iš ša
lies nuo pietų puses ant trečio au
kšto. Nariai prašomi atsilankyti 
skaitlingai ir butįnai atvykti minė
tu laiku. P. B-

lietuvių KEISTUČIO PAŠAL
POS KLIUBO priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 1 d., Holly- 
wood svetainėje, 2417 West 43rd 
St. 12 vai. dieną. Duoklės bus pri
imamos nuo IĮ vai. ryto. Malonė- 

I kitę atsilankyti, nes bus daug svar
bių aptarimų. Helen Chapas, rast-

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 
BAS rangia 2-jų metų gyvavimo 
Jubiliejinį Koncertą šeštadienio va
kare, lapkričio 30 d., 7:30 vai. va
kare, Hollywood Inn svet., 2417 W. 
43rd St. Įžanga 25c. Visi lietuviai 
esate kviečiami atsilankyti.

, —-Steponas Narkis, pirm.
[ ‘' SIMANO DAUKANTO DR-JA 
laikys priešmetinį susirinkimą sek
madienį, gruodžio 1 d-, 12 vai. dieną 
Chic. Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St, Stisitinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas draugas pri
valo atsilankyti. Turime, svarbių 

I reikalų svarstymui kaslink draugi
jos finansų stovių, taippat reikia 
valdybą išsjriųkti sekantiems 1941 
metams. —P. K.?* sekt.
DR-JOS ŠV. P&TlloNELĖŠ prieš- 

metinis susirinkimas įvyks nede- 
, Jiojpl gruodžio 1 d.,. 1 vai. popiet, 

šv. Jurgio parap- svet., 32nd ir 
J Lituenica. Sus-mas svarbus, . kiek

viena narė turėtų; būti. BUš valdy*- 
bos rinkimas dėl 1941 įp-

, A. Laurinavlche, Rast.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

5 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuojau užimti. $300 įmokėti, liku
sią dalį mokėti kaip rendą. Trupu
tį už miesto ribų, arti Elmhurst, 
mokykla, bažnyčia, prekiavimui 
distriktas ir gera transporiacija* 
Box F86, 1739 So. Halsted St.

žinotę, kad namų kainos 
kyla Nelaukite ilgiau, pirkit 
sau namą.

SOUTH SHORE
Gražus, medinis, 4 kambarių cot

tage, randasi 8715 So. Paxton A v., 
kaina $2750. Įmokėti $275. likusią 
paskolą valdžios. (H. O. L. C.) 
4H nuošimčių.

NORTH SIDE
3 aukštų muro namas, 3 p,------

nimai, 5-6-6, 
Campbell Avė 
keti
(H.

$650, likusią
O. L. C.) 4M>

WEST 
aukštų muro

ro namas, 3 pagyve- 
randasi 1402 North 
, kaina $6500- Įmo- 

paskolą valdžios 
nuošimčių.
SIDE 
namas, 2 po 6

R. R. Kalėdų Vakaras
Iš. eilės didelis parengiihas 

bus Raudonos Rožės Kliųbo; 
Kalėdų vakaras. Komisija iš 
jaunuolių dirba su atsidėjiųiĮi. 
Nėra abejonės, sutrauks tūks
tantinę minią jaunuolių. Kliu- 
bo priešmetinis susirinkimas 
kitą penktadienį 6 dieną. Tas 
susirinkimas vienas iš svar
biausių. Daromi tarimai planai 
sekantiems metams taipgi ren
kama valdyba, o valdyba tai 
svarbu organizacijai.

Kalėdos jau netoliausia. Vi
si jų laukia, klausinėja' vienas 
kito. Klausinėja ką nori gauti 
nuo Santa Claus.

Vielos krautuvės jau puošia- 
savo 
visą

si. Štai, Frank Sabai su 
krautuvėmis nušviečia 
14-tą gatvę.

P-a Zenevičienė jau grįžo 
iš ligoninės su subandažuota 
renjea. Ją sužeidė dirbtuvėj 
langas. Dabar ilgai turės ken
tėti. Negalės dirbti, o dirbti 
kaip tik reikia. *—D.

RENDAI DUBELTAVI kamba
riai vyrui arba vedusiai porai- Kar
što vandens šiluma. 4517 S. Rock- 
well St.

PARDAVIMUI VISAI PIGIAI 
namas su taverno fikčeriais, arba 
mainysiu į privatį namą. Atsišau
kite, 4129 So. Sacramento Avenue, 
Tel. VIRginia 2153.

RENDAI ŠVIESUS KAMBARYS 
Su valgiu ar be, vyrui. 3118 South 
Lowe Avė., 2 aukštas.

RENDON KAMBARYS pirmas 
aukštas, vandeniu apšildomas. Vai
kinui arba merginai. 3421 South 
Lowe Avenue.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, šviesus, didelis su twin-beds, 
vedusiai porai ar dviem pavieniam. 
Norint galima ir virtuvę vartoti- 
.812 W. 33rd St., antras aukštas, 
Petraitienė. Namie subatom, nedė- 
liom ir po šešių vakarais.

RENDON GRAŽUS MODERNIŠ
KAS kambarys Marąuett© Parke 
vyrui prie mažos šeimynos. Bun- 
galow. 6740 S. Maplewood.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas be valgio, vaikinui. 815 West 
Garfield Blvd. šaukite Wentworth 
5482, po 5 vakare.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

% 3 FLATŲ NAMAS PARDAVI
MUI, po 5 kambarius, su štoru. 
Fikčeriai priguli namui. Arba mai 
nysim ant farmos netoli Chicagos. 
4213 S. Campbell.

PARSIDUODA NAMAS, 2-flatis. 
naujas—Atsišaukite po 6:00 vakare. 
2545 West 43rd St.

3 KAMBARIAI RENDAI, užpa
kalyje štoro. štymo šiluma, elektra 
ir gasas, tinkamas senyvai porai. 
$15 mėnesiui. WENtworth 2595-

RENDAI 3 KAMBARIŲ flatas Su 
rakandais ar be. Galima randuoti 
ir .vieplą kambarį,‘(2 aukštas, 3125 

j k i>>• i >11! i!; Mii

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

Šįvakar Jaunų
Townoflakiečių
Šokiai

PhiJ Krause jų pirmininkas

Šįvakar, 
Parkview

lapkričio COtą, 
salėje, 4501 South 
avė., įvyks “12 Fly- 

ing Eagles” šokiai.
Šio jauno klubo valdybą su

daro šię veiklus asmenys: Phil 
Kraučiuiras (Krause), John E. 
Viscount, Bruno Pozneakas ir

Gero pasisekimo.
Vietinis.

“Naujienos” įsteigę Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į ‘‘Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Didelis Bargenas
Pilnai įrengta moderniška maisto krautuvė,, food mart, 
grosernė ir bučerne. Randasi ant svarbiausios bizniavos 
gatvės Mejrosc Parke. Tikrai geras pirkinys! Vertas $10,-

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKYDAMAS CASH už rakan 

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%.‘Met 
pristatome bile kur. Pašaukite ai 
rašykite dėl daugiau informacijų 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi 
cago. III. Phone Renublic 6051

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

AR TURITE FISTULAS AR he- 
mmorhoidus? Pasakysiu, kaip aš 
buvau išgydytas. Pasiųskite štam
puotą voką A- Bergman, P. O. Box 
641, Chicago.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

.TAVERNAS IR NAMAS parda
vimui. Seniai įsteigtas. Pigiai. 1926 
Canalport Avenue.

ŠTORAS TINKAMAS TAVER- 
NUI su fikčeriais arba tinkamas 
kitokiam bizniui. Nebrangi renda- 
2212 So. Leavįtt St. Informacijų 
šaukite: Mr. Myron, vakarais —■ 
Lakevievv 0592.

PARDAVIMUI TAVERNO fikče
riai. Kas norės gali renduoti ir 
vietą. Viskas gerai įtaisyta, kamba
riai gyvenimui, renda pigi, parduo
siu pigiai iš priežasties mirties.

2301 So. Leavitt St.

TAVERNAS PARDAVIMUI, kam
pinis, South Westsidėje, daro puikų 
biznį, greta teatro. Priežastis — 
partneriai- nesutinka. Box 2440, 
1739 So- Halsted St.

TAVERNAS PARDAVIMUI, su 
4 kamb. užpakaly, pigiai. 1320 S. 
49th* Avė., Cicero, III.

2 
kambarius pagyvenimai, šiltu van
deniu Šildomas, randasi, 1316 So. 
Millard Avė. Kaina $4750. Įmokėti 
$475. Likusią paskola valdžios (H. 
O- L. C.) 4^ nuošimčių.

SOUTH SIDE
2 aukštų muro namas, 2 pagyve

nimų, 5-6 kambarių, garu Šildomas, 
kaina $6000, įmokėti $600, likusią 
paskolą valdžios, (H. O. L. C.) 4Mž 
nuošimčių.

Aš tunu taipgi daugelį 
zuotų namų uz morgiėius, didelių 
Chicagos bankų, trust kompanijų. 
Taipgi didelių privatinių bizniavų 
namų. Atvykite į mano ofisą; mano 
virš 
toje

forklo-

trisdešimties metų patyrimas 
šakoje, bus jūsų naudai.

O

M. J. KIRAS
3251 SO. HALSTED ST. .

, Tel. VICtory 0399- . 
hedėlioj šaukite Victory 0353.

GERIAUSIS DIENOS 
PIRKINYS

4 flatų naujas muro namat, mu
ro garažas, arti Marųuette Rd. Mė
nesinės įplaukos $200. Kaina $11,- 
350, įmokėti $3,000, $64 kas mėnesį 
arba visą cash.

MARQUETTE PARKE
2 flatų muro namas, 1-mas auk

štas karštu vandeniu apšildomas, 6 
ir 6 kamb., 2 karų medinis gara
žas. .Kaina $7,350, lengvais išmo
kėjimais.

6 flatų mūrinis, kampinis, dubel- 
tavas aštuonkampis priekis, muro 
garažas, Al stovy. Paaukos už $13,- 
500.

CHARLES URNICH
2500 West- 63rd Street 

Tel. PROspect 6025, vakarais.

REAL ESTATE—WANTED 
Ieško Pirkti Namus žemę

NORIU PIRKTI MŪRINĮ arba 
medinį cottage, nors 5 kambarių. 
Bridgeporte arba Southsidėj. Rašy
kite arba ateikite vakarais. Agentei 
neatsjšaukite. Stanley Ūkas, 841 W. 
34th P)., 1-mas aukštas.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS PARDAVIMUI. Viena 
200 akrų javų ir gyvulių farma. 
Vienas tarmiškas namas. Moderniš
kas; daug kitų- 25 mylios į pietva- 
karus nuo Chicagos ant grįsto kelio. 
Agentas, Oscar Osmanson, 715 Li
berty, Morris, III.

2411 So.
. 52nd Avė

Cicero
453

Įt'

JOHN O

SYKORA
Atdara

• SekmatJ.

Nuo 1 iki
5 5vai-

REALTOR

MES 
pardavinėjame nejudoma turtą 1940 metodais, ir

TURIME GERIAUSI NUOSAVYBIŲ SĄRAŠĄ!
bet kuris iš musųMes 

astuonių pardavėjų jums parodys, BE PRIEVOLIŲ, bet kurį iš tų 
namų kuriuos mes turime pardavimui ir jums patarnaus greitai, manda
giai ir sumaniai. Neatidėliokit! Pamatykit šiandien!

TIKĖKIT AR NE!
2 fl. muro, Cicero j, tik % bl. 
Cermak, beismontas ii' attikas, karš
to vand, šil. Savininkas sako, “Par
duokit greitai tik $5800

KAINA $2300
Medinis bizniavas namas ant biz
niavęs gt. Ciceroj, štorąs ir 5 kamb- 
užpakaly, 3 karų cement. .plytų ga
ražas. Lotas 30x125. Reikia taisy
ti. Tur būt parduotas $2300

RIVERSIDE SPECIAL
5 kamb. stucco bungalow, furniso 
ši]., lotas 50 pėdų SARČIO 
pločio. Kaina .............

RETA PROGA!
Kamp. muro biz. namas ant Ogden 
Avė., Brookfield- Štora.s ir 2 kamb, 
užpakalyj. 3 karų muro garažas. Su 
groserne ir bučerne. Labai geras 
biznis. Kaina už £CfiOO
viską tik ......................... *OUUU

KODĖL MOKI RENDĄ?
2 fl. mur., 5 ir 6 kamb., karšto van
dens šil,, uždaromas porčius, ant 
23 St. arti Homan Avė. $5000 
KAINA GREITAM PARDAVIMUI 
5 kamb- namas arti Ridgeland Avę. 
ir 26th St. Furniso šil., lotas 42x125. 
Beismontas ir attikas, 2 SACIOO 
karų gar, Kaina ......... V VU

HAWTHQRNE
2 fl. medinis, 4 ir 4 kamb-, ant ce
mento pamato. Lotas
50x125. Kaina .............

BERyrYN SPECIAL
3 fl. medinis, po 5 kamb., platus 
lotas, garažas.

nuo

ŠĮ NAMĄ MYLĖSITE
6 kamb- bungalow. Taipgi kamb. 
attikę. Lotas 37^x125, furniso $11., 
2 karų garažas, ant 24th St. arti 
50th Avenue.
Kaina ......... ................. 7 <3 I UU

5 ir 5
21 St.
125, furniso šiluma. 
Kaina ......................

GASO STOTIS
Kamp. gaso stoti® ir lunchroom, 
3 pumpos, lotas 130x160. Labai ge
ras biznis, 6 karų gar., taipgi na
mas. Sav. mainys ant cottage, bun- 
galow arba 2 f Jalų. SCIRHA 
Kaina už viską tik ......

MATYKITE ŠIANDIEN!
3 aukš. muro namas, Štoras ir 8
flatai- Labai geros įplaukos. Sav. 
mainys ant bungalow $C *f CA 
arba 2 flatų. Kaina ....... .TW I 53V

PARKHOLME
kamb. muro, 49th Avė., arti 
Dideli bedruimiai. Lotas 30x

$6950
TAI GRAŽI!

5 kamb. muro rez., karšto van. šil., 
lotas 35x126 Tik 2 metų senumo. 
Home Avė., Berwyn. $7900 
Sav. apleidžia valstiją .... ■ fcUU

SAVININKAS PAAUKOJA
Bizniava propertė ant Pulaski gat. 
štoras ir 4 kamb. užpakalyj* 4 kamb. 
ant antro aukšto. 1 karui muro ga
ražas. Platus lotas. •
Kaina tik .................... *CDUU

CERMAK ROAD
NW kampas Cermak ir 58th Ct, 
mūrinė bizniava nuosavybė, žtorąs 
ir 4 kamb. užpakaly. 6 ir 4 kamb- 
ant antro aukš. Visas namas išren- 
duotas. štymo šil. 2 karų garažas. 
Parduos labai žema kaįna.

ARTI WESTERN ELECTRIC
6 kamb. cement. plytų nam<£« Ci— 
ceroj Naujas fumisas
garažas. Kaina ......

SUSTOK IR SKAITYK
4 ir 4 kamb-, mūrinis, £971%A 
ant Komęnsky. Kaina w l

AUGUSTA BLVD .
6 kamb. muro 4>ung., furnlfio Jil,. 
lotas 33x125, sanded grindys, ant 
Augusta bl. į vak- nuo £C£A A 
CĮęero Avė Kaina .....

• PIKNIKAMS DARŽAS
2 aukš. muro namas, 3600 S, Ked
zie Avė., 175 pėdų greta Kedzie 
Avc. Su visais taverno fikščerlais

$ 10-200I 000. Greitam pardavimui $3,500. Kreipkitės:

Pe- i

•“ t

J REALTOR

Atdari 
Sckmad.

,N<u> 1 iki 
'15 • va)

už 
bus 
ka

a. Prančiškaus 
giminės, draugai ir

PARDAVIMUI RESTORANAS, 
geroj vįetoj, biznis; išdirbtas, prie 
stockjardų. 747 Root St.

DUODAM PASKOLAS NUO $800 IKI $5000 
ant pirmų morgičių už 4%, Prašykite apskaitliavimo dykai.

2411 SO. 
52nd Avė.

Cicero S Y KORA |
W

 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, tapnosi- 

GĖLININKAS ”ams 
4180 Archer Avenue 

P h po e LAFAJETTE 5806

Midwest
Grocery Company

3300 . S,. WESTERN ĄVĖ.

( ČĄRSIDŪODA BUČERNĖ ir gro- 
' Hek-hė. Pigiai su ar be namo. 25 

metai išdirbtas- biznis—vienai motę- 
mį per sunku- Mrs. Alice Mont
rimas/ 2966 So. Union Avenuę, 
Viętw;331?:;



Teliko 27 Dienos 
Ateiviams > 
Registruotis

Už hėureg‘stravimą baus

Ateivių reg stravimas baigs s 
gruodžio 26 d., ir visi nepilie- 
ėiai už nesircgistrav.mą gali 
būti baudžiami p n ginę Lauš 
ine iki $1,000, šešiais mėnesiais 
kalėjimo, arl>a gali būti nu
bausti abejomis bausmėmis.;

•( Visi ateiviai, 14 metų am- 
žiaus ir daugiau, privalo asme
niškai registruotis.

Ateivius vaidus, neturinčiu^ 
14 m. amžiaus, privalo užre
gistruoti jų tėvai ar globėjai.

Ateiviai registruojami paš
tuose. Ui ateivių registravimą 
nereikia mokėti jok.ų pinigų.

Kas reikia dary ti po 
, registracijos

Po užsiregistravimo visi atei
viai teprivalo pranešti pakeiti
mą pastovaus adreso į penkių 
dienų laiką. Reikia adreso pa
keitimą pranešti Immigration 
and Naturalization Service, 
VVashington,- D. C. Tam tiks
lui blankos parūpinamos visuo
se paštuose..

Ne, nereikia
90

Gei-b. “N-nų

raportuoti kas 
dienų
Redakcija: 
epiliečiai, kurie 

užsiregistravo pašte ir paliko 
savo pirštų nuospaudas, įsivaiz
duoja, ar kas nors gandus lei
džia, kad reikės kas 90 dienų 
raportuoti paštui, nežiūrint ar 
permaino savo gyvenimo vietą 
ar ne.

dienraštis plačiau išaiškintų tą 
keblų nepiliečių klausimą.

J. Tarulls
Redak. prierašas: Atsakymą 

šiam paklausimui rasite aukš
čiau, telpančioj žinioj apie atei
vi ų registrą vi mą.

Paslydo, Sužeidė 
14-ką Žmonių

Sudaužė Galvą Lietuvaitei ‘
Paslydęs ant slidaus gatvės 

cemento ties 6968 Čottagę Groye 
Avenue sunkus t rokas įvažiavo 
į gatvekari ir, sunkiai sužėide 
14 , žmonių. Pats troko šoferis 
Jack North iš South Bęnd,; 11- 
lilįo ^sveikas. Policiją jį suėmė 
už • Jneatsąrgų ‘važiavimą.,;<

Bene sunkiausiai sužeista 
buvo 25 metų lietuvaitė, p-le 
Jennie Bujvvidaitė, nuo .7401 
Cottage Grove avenue. Jai ne
laimėje buvę apdaužyta galva. 
Ji ir kiti sužeisti gatvekario 
keleiviai guli Jackson Pa^ko li
goninėje.
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CHICAGO. 
atsidaro lapkričio 30 d.;

Town of Lake Suimta 
17 Metų Mergaitė 
$10,000 Vagystėje

* Siųs į New Yorką.
Towri of Lake kolonijoj va

kar policija suareštavo septy
niolikos metų merginą, Mary 
P.anisky, iš Alverda, Pa., kuri 
yra apkaltinta dalyvavus. $10,- 
000 vagystėj New ,Yoxke.

Mergina suimta draugi na
muose,, 4310 S. Ashhnd Avė. 
Policija sako, kad pareitą s u 
šio mėti. ji buvo New Yorke i 
ten dalyvavo konspiracijoj su 
kitais žmonėmis apvogti turtin
gą šeimą. Marj’ Planisky [ri
stojo pas tuos žmones už tar
naitę ir po kelių dienų paliko 
užpakalines duris Berakintas 
per kurias jos sėbrai įėjo, i ri- 
mušė šeimininkus. ir pagrobė 
pinigų,- brangenybių- ir drabu
ži ų.-

Mergina dabar laukia išsiun
timo į New Yorką kur autori
tetai jos laukia. Ten jau suim
ta jos draugai. Illinois valstijoj 
Mary laikoma dar nepilnamete, 
bet New Yorko valstijoj sulau
kus 16 metų mergaitė jau pil
nametė įstatymų akyse. Jos va
rantis išimtas New Yorke.

Šiandien Susikerta 
Fenger ir Leo

lo- 
laukė 
ypač

Chica-

Tikisi 50,000 Publikos 
Soldiers Stadione

Šiandien įvyksta footballo 
Šimas, kurio nekantriai 
tūkstančiai chicagiečių, 
roseland iečių.

Soldier’s stadione už 
gos high school footballo čam- 
pionatą susikerta dvi stiprios 
ir geros komandos: Roselando 
Fenger ir katalikų •; .mokyklų 
čampionąi, St. Leo high school 
komanda.

Lošimą rengia Čhicagos 
“Ovyn Xnlas ‘ Bęnefit”, kuris 
skiria visąš įplaukasneturtin
gųjų žmonių Kalėdoms; Tikima
si, kad publikos bus apiė 50,000 

' ar daugiau.' •; ’ i’ ■ ‘■ < •. ;' - ' z.; Lošia Keli Lietuviai
‘ - • • . d* •* . ,

Kaip ir-/ kiti sportai/., taip ir 
footballas neapsieina be lietu
vių sayo; eilėse'. Fenger--koman
doje;? Ipš, apart ?pagarsėjusio 
Bruno Pociaus, r— T;. t^etrilla, 
Leonardas Neutautas,, Pete Ru
binas ir Christian (Kriščiū
nas). " -v■

St. Leo eilėse lietuvišką krau
ją atstovauja Antanas Naudže- 
mis. Komandoje taipgi lošia 
jaunuolis pavarde Juozas Kun
ka, bet neteko patirti ar ir jis 
yra lietuvis. .. ’č •
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R. J. Thomas, United Auto Workers’ unijos prezi
dentas (po kairei), spaudžia ranką Richard W. Millar, 
Vulteė Aircraft Co. prezidento. Viduryje valdžios atsto
vas Dr. John R. Steelman. — -

.. NAT.LTIENO^- Chicago, UI,
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Darbo Federacija 
Pasisakė už 30 
Valandų Savaitę
Vėl Išrinko Green’ą Prezidentu

Vakar vakare užsidarė Ame
rikos Darbo Federacija nacio- 
nalė konvencija, kuri vykę per 
visą savaitę Miami, Floridoje. 
Dalyvių tarpe buvo lobai dide
lis skaičius delegatų iš Chica- 
gos. čia Federacija turi daug 
stiprii^ unijų. . '

Paskutiniame posėdyje Fede
racija pasisakė už 30 valandų 
darbo savaitės principą, taipgi 
išripko, 17-tam terminui, pre
zidentą William H. Green.

■ Organizacija kol kas neko
vos už 30 valandų reikalavimą, 
palauks kol karo pavojus pra
eis. Jo vykinimas šiuo laiku, 
galvoja delegatai, įneštų 'suiru
tę į Amerikos ginklavimo 
gramą, kurį valdžia bando 
skubiausiai pravesti.

pro- 
kuo-
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Čhicagos Vyrai 
Žymiai “Gerėsni” 
Už Newyorkiečius

Čhicagos vyrai yra , geresni; 
sveikatos atžvilgiu už Nęw Yor* 
ko vyrus, kaipparodo; pb*iniė- 
j i pra hęši ma i iš t ų į dviejų niįes- 
tų draftąvimd tarybų. :

Medikalė ėgžanąmacija .tarp 
vyrų pąšiąiiktų; karo tarnybon; 
iki. šiol rodo, kad kuom ei. (. h i - 
cagoj atmetama vienuolika nuo; 
šimčių kaipo1 netinkam’, . New 
Yorke tas nuošimtis siekia dvi
dešimts keturis.

Didžiuma atmetamų ne tik 
abiejuose miestuose, bet ir vi
soj šaly, pareina dėl blogų dan
tų ir akių. •

Norėjo Pardavinėti 
Pigiau Negu Pirko - 
Laukia Teismo

Nash Kasdien 
Gamina Po 400 
Mažų Automobilių

Nash automobilių dirbtuvė 
Kenoshoje skelbia, kad jos dirb
tuvės kasdien jau pagamina po 
400 naujųjų mažųjų automobi-

Įrengimai tįęms; modeliams 
gaminti buvo sudėti tiktai še
šios savaitės ąfjgąl; Jie kainavo, 
■apie 7 milipnus dolerių.
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Rytoj NAUJIENŲ
Radio Programas

Dainuoja BIRUTES CHORAS
Vėliausių Pasaulio Žiniiį Apžvalga—Pranešimai iš Čhicagos Lietuvių Veikimo

IŠ stoties B G. E . S- 1360 Kilocycles
■ .. ii V/UtANPĄ RYTO. ■■

■ ' -- a ; r.-.- ■
Maloniai kviečiam visus ėlo gražaus programa pasiklausyti!

Federalis teisinas Chicagoje 
vakar patraukė atsakomybėn 
Harvey, III., gyventoją, John J. 
Mackiewicz’ių-Mack.

Prokuratūra sako, kad jisai 
išviliojo iš biznierių apie $200, 
pažadėdamas jiems parup’nti 
pašto ženklų pigiau, negu reikia 
mokėti pašte. >

Pirkite tose krautuvėje, ku
rios garsinasi ^NAUJIENOSE’’
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Šiandien Atidaro 
Žemes Ūkio 
Parodą .
Turi 13,000 Veislinių Galvijų.

Jej norite pamatyti apie 13,- 
000 Amerikos geriausių veisli
nių galvijų, didžiausius kuru- 
zus ir javus, i nujausiąs ūkio 
mašinas; jei norit6 pamatyti 
kaip šiais mėtaiš Amerikos že
mės ūkis gyvavo nue-k t? į 
metinę žemės Ūkio parodą, ku
ri atsidaro šiandien Amfiteatre. 
(42nd ir HaLstedj.

Tarp eksponatų, kuriuos 
kiekvienas turėtų pamatyti, yra 
nepaprastai gražus sunkaus 
darbo arkliai, daugiausiai per- 
cheron’ai, na ir greltakojai “a- 
rabai”.

įdomybė parodoje yra 61 me
tų senumo galva kukurūzų.

. ■ t' > i i, r'

Paieškomi Asmenys
Sąrašas Nr. 114.

Lietuvos KonsVilaias Chicago
je paieško sekančius asmenis:

1. BABtLįU^titos, kllęš IŠ
Stirbaičių km., valse.

2. BALKUS; ^Andrius Jonas, 
kilęs . iš Genįbnių km., Onuškio 
vajšč., Trukų dj^kf.' -Paskutim i 
laiku gyveno ChicAgo, Ilį.

rimus Antanų,, kilęs iš Barsuki- 
nėsSkaudvilės vėlsč., Tau
ragės Apskri Rodos, kad pas
kutiniu laiku gyveno Waterbu- 
ry, Čbnn. ;• ‘-č
’ 4. JUDVILIENĖ, Nausėdaitė, 
kilusi iš Skaudvilės. Gyvenusi 

’Chi.cago, 111. ?
: ■ ■ ;5i kuiUBKAITf:; itilusi iš Jur- 
gionių km., Aukštadvario valšč., 
Trakų apskr. Ieško Juozas Bal
kus.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai 
atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas
30 North La Šalie St.

'.......... Chicago,‘ Illinois.

Priteisė Gražinti 
Roselando Banko 
Dep-riams $139,000
Apdraudos Bendrovė Pralaimė

jo Apeliaciniam Teisme
ROSELAND.—ši žinia rose- 

landiečiams bus smagu skaity
ti, ypač jei jie turėjo pinigų 
užsidariusiam Roselando State 
Savings Banke.

Apeliacinis teismas Chicago 
j e išnešė nuosprendį, kad viena 
apdraudos bendrovė turi atmo
kėti depozitoriąms $139,000.

Priteistoji firma yra Ohio 
National Life Insurance Com- 
pany. Kiek metų atgal ji per
ėmė subankrutavusią apdraudos 
bendrovę, American Old Line 
Life Insurance Co. Ją perim
dama, Ohio bendrovė perėmė ir 
blioką Roselando banko šėrų, 
kuriuose American Old Line 
firma turėjo investavusi nema
žai pinigų.

Pagal įstatymus, banko šė- 
rininkai yra atsakom i ugi’, jeigu 
bankas subankrotuoja ir priva
lo atsiteisti depozitoriams pro- 
porcionaliai pagal .savo šėrų 
skaičių ir jų vertę. Ohio ben
drovei. ta atsakomybė siekia 
$139,000.

Miestas Nekels Algų 
Vaidininkams

• A’' '< • :—7—■Tebesvarsto 1941 Biudžetą
Miesto biudžeto komisija, ku

ri dabar svarsto ateinančių me
tų biudžeto projektą, gavo daug 
pareikalavimų iš miesto įstai
gų pakelti algas valdininkams, 
policistams ir ugniagesiams.

Bet komisija pareiškė, kad 
visus reikalavimus patenkinti 
miestas turėtų padidinti perei
tų metų biudžetą 3 milionais 
dolerių, o tuo tarpu išlaidas at
einančiais metais kaip tik 
kia sumažinti bent milionu. 
kiu budu algų jokiu budu 
galima kelti.

rei-
To-
ne-

Prašom Paltus 
Atsimainyti!

Sekmadienį, lapkričio 17 d., 
SLA 63 ir 139 kuopų bankete 
nežinomas asmuo per klaidą 
pasiėmė ne savo overkautį, o 
savo paliko. Malonėkite atsi
mainyti. Paltas randasi pas A. 
Laurutoną, 10530 Indiana avė., 
Roselande.

Perdirbo, Pailgino 
“Šienapiutę” Gr. 8 
Perstatymui

P. Sarpalius Parašė Naujos 
Mu’ziktfs Gąrsiam Petrau

sko Veikalui
“Išgyniau jaučius į ne- 

munaičius
Ten ėda jaute’.iai žalią 

žolelę.”
Taip tai dainuoja Lietuvos 

bernužėliai ir mergužėlės, kai 
vasaros metu šienpiuviauja. Bu- 
ia tai sunkus darbai, saulutė 
nugarą kaitina, bet po sunkaus 
dienos darbo laiko, kuomet vyk
sta namo, jie tarsi dėkodami 
iž dienos nuopelnus, dainuoja 
gražias lietuvių liaudies dainas, 
puošdami vasaros gamtą ir kar
tu linksmindami nors ir labai 
nuo darbo nuvargusią savo sie
lą. Mes, gyvendami Amerikoj, 
ypatingai miestuose, tokių va
saros grožybių nebegirdim.

Birutės “šienapiutė”
“Birutės” choras, kuris per 

daugelį metų mus linksmina 
gražiomis lietuvių liaudies dai
nomis, įvairiais scenos vaidini
mais, šiuo kartu, nors ir žie
mą, mus pavaišins gražia dvie
jų aktų operete, “ŠIENAPIU- 
TĖ”.

Šį gražų žavinčios muzikos 
veikalą mes jau esame matę 
daugelį kartų. Jis mums buvo 
malonus ir gražus tuomet, kuo
met jo muzikos autorius, ve
lionis Mikas Petrauskas, mus 
linksmino.

Sarpalius Veikalą Pailgino
Bet dabar, ši graži operetė 

liko dar gražesnė, dar kiltesnė 
ir dar malonesnė. Kompozito
rius Petras Sarpalius pašventė 
porą metų laiko ir veikalą pa
darė. dviejų aktų, daug ilgesnį, 
aprodydamas jį naujomis me- 
liodingomis dainomis ir muzi
ka.

Mums, kurie esame matę 
“Šienapiutę” šiuo kartu bus di
delio malonumo pamatyti ir pa
sidžiaugti nauja veikalo muzi
ka,

• / “BIRUTĖS” choro vedėjas, 
inž. Jonas Byanskas, sako: 
“Nors aš su dalgiu šieno nie
kad nepio’viau ir, tiesą pasa
kius, nemoku, bet “ŠIKNAPlU- 
TĖS” vaizdelis mano vaizduotę 
pilnai supažindino su Lietuvos 
šienpiuvėlių darbais.”

’ . , . • • ’ .

! Stato Gruodžio 8, Auditorijoj
Šitą gerą pažintį ir malonu

mus galės įsigyti kiekvienas, 
gruodžio 8 d., LIETUVIŲ AU
DITORIJOJE, 3133 S. Halsted 
St. Čia musų “Birutės” anūkai 
šieną piaus ir dainuos, o mes 
džiugiai klausysimės. —Kazys

• Valgykloj ties 3346 Lawren- 
ce avenue, du negrai su revol
verių galais sumušė, vėliau api
plėšė George Boyte, jauną val
gyklos vedėją. Atėmė $30.00. 
Boyte yra tik 18 m. amžiaus ir 
gyvena adr. 5831 Kimball avė. 
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VAKAR CHICAGOJE
•

• 76-to gimtadienio proga Chi* 
cagos miesto valdyba ir įvairių 
organizacijų nariai pagerbė žy
mų chicagietj veikėją, Clifford 
Barnes. palmer House viešbuty
je buvo surengtas didžiulis 
banketas. Barnes vadinamas 
“Visuomenės Draugu No. 1.”
• Chičagon vakar atvyko ke
liaujanti aviacijos rekrutų eg
zaminavimo taryba, kuri važi
nėdama iš miesto į miestą eg
zaminuoja jaunuolius, noru
čius palikti karo lakūnais.
• ChicagieČiai gali pasididžiuo
ti. Karo viršininkai surado, kad 
Chicagoje draftuoti jaunuoliai 
yra ir sveikesni ir bus geresni 
kareiviai, negu karo amžiaus 
vyrai, draftuoti New Yorke.
O Vakar karo tarnybą pradėjo 
Maywoodo 192-tra B tankų ba
terija, priklausanti Illinois na- 
cionalei gvardijai. Ji tarnybą 
atliks Fort Knoxe, Kentucky 
valstijoje.
• Vakar formaliai teisman bu
vo patraukti Harold Broberg, 
South Chicago banko kasierius, 
kuris suorganizavo suokalbį 
banką apiplėšti, ir penki jo ko
legos, kurie apiplėšimą įvykino, 
pasigrobdami, su Brobergo pa
galba, $5,000.
• Belaukdams eleveiterio trau
kinio prie Grand ir Wells šir
dies ataką gavo ir mirė 42 me
lų chicagictis liūgo Gustke, 
4921 M. \Vinchester.
• širdies liga vakar taipgi mi
rė 46 metų Charles Herbon, 
5352 South Marshfield avenue. 
Jis ataką gavo bežiūrėdamas 
programo viename Čhicagos 
burlesko teatre.
• Prie 75-tos į Michigan ežerą 
vakar įkrito 24 melų Albertas 
E. Daniel, 7059 Chappel ave
nue. Plaukti nemokėjo. Įsikabi- 
iięs į lipią-jis išbuvo vandenyj 
apie valandą laiko kol galiaų 
pasirodė geras samarietis ir jį 
ištraukė.
• Susisiekimas vakar Čhicagos 
VVestsidėje buvo sutrugdytas 
valandai laiko, kai Lake gatvės 
linijoje truko elektros kabelis. 
Daug kur nebuvo nei elektros 
šviesos.
• Čhicagos episkdpalai netru
kus žada įšventinti savo naują 
vyskupą, Wallace E. Conkling 
iš Germantdwn, Pa. Užvakar 
jis buvo išrinktas užimti įniru
sio vyskupo Craig Stewart vie
ta./T*

• 22 metų chicagietis \Villiam 
Fernandez, 6734 S. Throop St., 
žut-but norėjo įsigauti į ka
riuomenę. Pasidavė rekrutu, 
bet daktarai jį atmetė — turė
jo netikusius dantis. Bet Fer
nandez nenusiminė. Nuėjo pas 
dentistą. Tas krapštėsi jaun .o- 
lio burnoj aštuonias . valandas, 
iki visus dantis sutaisė. Fer
nandez tada nuėjo atgal į re
krutų stotį, parodė savo užlo
pytus dantis daktarams, kurie 
jį pirmiau atmetė, ir vakar jau 
užsivilko mundurą.




