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SABOUŽA”
PAŠALINTAS ITALŲ KARO VADAS

Graikai paėmė Argirokastro
GENEROLAS BADOGLIO BU

VO PRIEŠINGAS KARUI 
SU ANGLAIS

ROMA, Italija, gruodž. 6 d. 
— Oficialiai paskelbta, kad ita
lų maršalas Pietro Badoglio at
leistas nuo vyriausio italų ka
riuomenes vado pareigų. Tvir
tinama, kad jis pats jteikęs at
sistatydinimo pareiškimą.

Maršalo Badoglio vietą užima 
60 metų amžiaus generolas Ugo 
Cavallero. Pastarasis dalyvavo 
trijuose Italijos karuose ir ko
mandavo italus rytų Afrikoje.

Cavallero buvo pasitraukęs 
iš aktyvios tarnybos kariuome
nėje. 192’6 metais Mussolini jį 
paskyrė senatorium, bet pasku
tiniu metu jis neturėjo jokios 
tarnybos.

Iš kitų kraštų ateinančios ži
nios tvirtina, kad Badoglio bu
vo priešingas karui su Angli
ja. Jis kelis kartus patarė Mus
solini neskelbti karo. Badoglio 
buvo priešingas ir Graikijos ka
rui.

Maršalas Badoglio yra labai 
populiarus italų fcrriteomenėje ir 
jam negalima primesti Albani
jos nepasisekimų.

ATfiNAI, Graikija, gruodž. 6 
d. — Graikų kariuomenė sunai
kinusi italų kariuomenę, nesu
stojo Porto Eddą uoste, bet or
ganizuotai stūmėsi pirmyn ir

šiandien užėmė Argirokastro. 
Dabar abiejuose miestuose jau 
plėvesuoja graikų vėliava.

Besitraukdami italai padegė 
Argirokastro. Miestas vakare 
dar liepsnojo.

Pačiame mieste graikams pa
vyko suimti daugiau, negu 1,000 
italų kareivių nelaisvėn. Jų tar
pe yra daugelis, kurie Mussoli- 
nui davė priesaiką “mirti, bei 
atgal nesitraukti ir priešui ne
pasiduoti”.

Argirokastro mieste buvo ita
lų karo bazė ir graikai rado 
labai daug karo medžiagos. Mie
stą užėmęs graikų karininkas 
pranešė, kad rasta įvairios ka
ro medžiagos už kokius aštuo
nis milijonus dolerių. Sandeliuo
se rasta vien tiktai 500 naujų 
kulkosvaidžių. Graikų kariuo
mene juos mano vartoti prieš 
italus.

Porto Edda uoste graikai ra
do didelius maisto sandėlius. 
Pačiame uoste rado paskandin
tą italų destrojerį, kurį britų 
orlaiviai sunaikino praeitą an
tradienį.

Graikų kariuomenės dalys ne
sustojo užkariautuose miestuo
se, bet ir toliau vąįa italus. Jos 
artėja prie Chirffara uosto ir 
Tepelini miestelio, kuris yra pa
keliu j į Beratą. ■ '■

Dabar graikai stengsis pa
siekti Valona uostą, kuris yra 
nedidelėj atstumoj.

GRAIKU K^RO VADAS

Graikų generolas Papa- 
gos, kurio vadovybėje ka
riuomenė užėmė Porto Ed
dą ir Argirokastro.

AMERIKOS LAIVAI VEŽA 
KOMUNISTŲ PROPA

GANDĄ 
. X-_____ 2
7, v

LISABONĄ Portugalija, gruo
džio 6 d. -4 Pranešama, kad 
amerikiečių Įaive Excalibur ra
sta keli pundai komunistų lite
ratūros. Ji atspausta Amerikoj 
ir buvo Siutičiama i Portugali
ją. , | .

' ■ ■ y • i
Areštuoti >du pietų Amerikos 

ispanai,, laivo tarnautojai, ku
rie minėtą literatūrą laivan at
nešė ir norėjo perduoti portu
galams.

KREISERIU KOVA PIETŲ ATLANTIKE
Nacių karo laivai 

pabėgo
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 6 d. — Karo pranešimas 
sako, kad netoli Montevideo va
kar įvyko smarkus juros mu
šis.

Stipriai ginkluotas britų ke
leivinis laivas Carnarvon Castle 
buvo užpultas greito nacių pi
rato. Naciai paleido į britus ke
letą šūvių, bet kai britai atsi
šaudė, tai vokiečių laivas pa
skubomis nuplaukė į šiaurę.

Anglai mano, jog tai buvo 
vokiečių laivas Admiral Scheer, 
kuris persimaskavo į paprastą 
prekybinį graikų laivą..

Juros mušis vyko 7 mylių at
stumoje. Vokiečiai pataikė an
glų laivui, bet jis gali plau
kioti.

Naciai tvirtina nu- 
skadinę 4 laivus

------- -L ---------B--------

BERLYNAS, Vokieti j a, gruo
džio 6 d. — Karo Vadovybės 
pranešimas sako, jog pietų At- 
lantike prekybinis vokiečių lai
vas susišaudė su tokiu pat an
glų laivu. Vokiečiai pataikė bri
tams ir padarė didelių nuosto
lių.

Tam pačiame vandenyne na
cių submarinas nuskandino 4 
britų prekybinius laivus. Iš vi
ro britai neteko 13,300 tonų 
įtalpos. Du britų laivai buvo 
paskandinti iš kanvojaus.

Vokiečių karo pranešimas ne
nurodo kada ir kur minėti pre
kybiniai britų laivai buvo pa
skandinti.

Nye priešingas pa
skolai britams

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 6 d. — Politiniuose Wa- 
shingtono sluoksniuose pakelia 
labai daug balsų prieš pasko
los davimą britams, kai šį rei
kalą iškėlė finansų departamen
te. y, •.<

Senatorius Nye pareiškė, kad 
jis ir maža jo draugų grupe dės 
pastangas neduoti britams pa
skolos. Nye tvirtina, kad pa
skolos suteikimas būtinai |vels 
Ameriką karan.

Pradžioje duosim paskolą, 
tvirtina Nye, vėliau busim pri
versti lydėti britų laivus ir nei 
patys nepasijusim, kaip busim 
įvelti karan.

Vokiečiai kursto ru- 
munus maištui

BUDAPEŠTAS, Vengriją 
gruodž. 6 d. — Iš Rumunijos 
atbėgę žmonės pasakoja, jog vi
soj Rumunijoj y ta didžiausia 
betvarke. v

Diktatorius Antonescu nepa
jėgia sutaikyti skirtingas '“ge
ležinės gvardijos” tendencijas. 
Jis yra pasiryžęs kraštą valdyti 
ištikimų kariuomenės divizijų 
pagelba.

Rumunijoj stovinti vokiečių 
kariuomenė padeda diktatoriui 
valdyti kraštą, bet vokiečių elg
sena yra labai neaiški, nes jie 
padeda diktatoriui, tuo pačiu 
metu kursto ekstremistus.

Rumunai baus mir
timi sukilėlius

MAROS VĄSARELY, Ven- 
grija, gruodž. 6 d. — Rumuni
jos diktatorius Ąntonsscu šian
dien paskelbė kelis dekretus, kttį 
rie liepia atiduoti karo lauko' 
teismui visus tuos rumunus, ku
rie drįsta sukilti prieš Rumuni
jos kariuomenę.

Dekretas sako, kad visi su
kilėliai bus atiduoti teismui į 
24 valandąs po jų areštavimo.

Teismo #prenc|imas privalės 
būti įvykdytu Ift^todų ląiko- 
tarpyj. Nuteistasis vhėtųri tei
sės prašyti naujai peržiūrėti by-

Naciai sulaikė USA 
ambasados tar- ' 

nautoją
i WA^HINGjpN, D; C., gruo
džio 6 d. *— Teko patirti, kad 
nacių karo vadovybė areštavo 
vieną Amerikos ambasados tar
nautoją. Ją kaltina pastangomis 
padėti pabėgti Vienam britų ką- 
rinįnkui iš Frąncuzijos.

Užsienio reikalų departamen
tas įsakė ambasadai duoti su
imtą j ai visą protekciją ir gin
ti jos teises.

Bulgarai neįsileidžia 
“geležinės gvar

dijos”
SOFIJA, Bulgarija, gruodžio 

6 d. — Bulgarija uždarė savo 
sienas su Rumunija. Paskuti
nėm dienom didelis, rumunų 
emigrantų skaičius perėjo sie
ną, bet vyriausybė nutarė ne
įsileisti naujų emigrantų.

Dabar pradėjo bėgti “geleži
nės gvardijos” nariai, kurie da
lyvavo žudynėse. Rumunų poli
tikieriai bėga į Vengriją.

KALAIS WASHING T O N E.
Sir Fredęric Phillips, Britų 

iždo vicc-šekretorius, kuris 
šiomis dienomis atvyko į 
AVashinglcįią ir dabar tariasi 
str* federaliaįs viršininkais 
apie pustrečio piiliono* dole
rių paskolą Anglijai karo 
reikalams. \\

SOVIETŲ PRIMESTAS 
PREZIDENTAS

.lustas Paleckis, kuris pa
sirašo Lietuvos gyventojams 
taikomą mirties b a u s m e s 
“įsaką” ir Povilas Pakarklis, 
sovietiško teisingumo komi
saras.

VATIKANAS, Italija, gruodž.
6 d. — Vyriausioji kataliku 
bažnyčios kongregacija pasmer
kė sąmoningą nepagydomų li
gonių žudymą.

Šis reikalas buvo visapusUkni 
nagrinėtas, svarstytas ir bažny
čios aukščiausioji vadovybė pa
smerkė kai kuriuose kraštuose 
madon įvestą nepagydomų ligo
nių žttdyrhą. t .
4 Sfįv.ęndimąė sako, jog pana
šus yra priešingas
gamtos ir dievo įstatymams. Po
piežius patvirtino kongregaci
jos sprendimą.

NACIAI PLANUOJA VALDYTI AMERIKĄ
Nacių ministerio 

Darre pareiš
kimai

CHICAGO, gruodž. 6 d. — 
Daily News ir kiti laikraščiai 
paskelbė vokiečių agrikultūros 
ministerio Walter Darre pareiš
kimus, padarytus Hitlerio išti
kimiems agentams.

Tarp kitų dalykų jis pasa
kė, kad Hitleris planuoja užim
ti visą Europą, ir Amerikos, kon
tinentą.

Vokiečių fabrikų išdirbiniai, 
kurie bus geresni ir žymiai pi
gesni, visiškai išstums Ameri
kos pirklius iš pasaulio rinkų. 
Pačioj Amerikoj bus ne 7 mi
lijonai bedarbių, bet 30 arba 40 
milijonų.

Ponas Rosefeldas bus priver
stas prašyti fiurerį, kad j;s 
pirktų Suvienytose Amerikos 
Valstybėse žalią, medžiagą.

Naciai Amerikoj tu
ri savo policiją

CHICAGO, gruodž. 6 d. — 
Tame pačiame pranešime Darre 
tvirtino, kad naciai Amerikoje 
turi tokią stiprią policiją, kaip 
Pragoję arba kitose valstybė
se. Amerikos santvarka yra vi
siškai pabirus ir netrukus na
ciai ten įsigalės ir valdys.

Amerikos karo jėga visai nie
kam netinka ir vokiečiai labai 
lengvai ją įveiks.

Vėliau Hitleris išdalins žemes 
visiems kare pasižymėjusiems 
vokiečiams. Kiekvienas jų tu
rės vergų, kurie dirbs įgytas 
žemes.

Vokiečiai galės įsigyti nuosa
vybę, tuo tarpu kiti bus pri
versti būti jų paklusnybėj.

Naciai Visiškai panaikins 
auksą. Pigus darbas bus viso 
ko pagrindu.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
Anglai ruošiasi pulti

ŠIAURINĖ ANGLIJA, gruo- 
džio 6 d. —• Britų karo vadov.y- 
bė mokina 40,000 kareivių var
toti pačias rrifOderniškiaUsias ka
ro priemones. .

Anglai pasimokino iš vokie
čių mechanizuotų divizijų ir da
bar patys stengiasi paruošti to
kio pat stiprumo arba dar stip
resnę Laro jėgą.

Pratimuose dalyvauja šarvuer- 
tos divizijos, tankai, kulkosvai
džiai, orlaiviai ir stiprus bom- 
banešiai. Tvirtinama, kad šF%X 
glų kariuomenė yra mokoma iš
lipti priešo teritorijoj £ ir pul
ti.

— Generolas Franko išleido įstatymą, kuris prievarta visus 
ispanus suvaro’į unijas. Darbininkų unijas kontroliuos valdžios 
paskirti fašistai.

— Petain valdžia paskelbė, kad Paryžiaus neramumų me
tu suimta 123 studentai. Suimtųjų tarpe yra ir mokytojų.

— Washingtonas įteikė vokiečiams labai griežtą protestą 
dėl Paryžiaus konsulato tarnautojos suėmimo.

— Atitrukę britų priešlėktuviniai balionai atskrido į Švei
carijos padanges. Vienas balionas nusileido prie Jura kalnų, o 
antras toliau nuskrido.

•— Britų lakūnai, bombarduodami italų miestus, išmetė Ta
rauto uoste padarytų nuostolių fotografijas. Jos parodo, kaip 
buvo sunaikintas italų laivynas.

— Amerikos orlaivis šiandien išskrido iš New Yorko aero
dromo su buvusio Čilės prezidento žmona į Santiago, Čilę.
* — Graikų kariuomenė Jau randasi 11 mylių nuo Elbasano,
šiauriniame fronte v /

. — Tvirtinama, kad Badoglio atsistatė, nes nenOrėjo p^iįmti 
vokiečių generolų Vadovybės italų kariuomenėje.

PALECKIS IŠLEIDO “(SAKA” BAUSTI 
SUŠAUDYMU UŽ KENKIMĄ

Už kitus nusikaltimus baus po 15 ir 10 
metų kalėjimo

KAUNAS, Lietuva, gruodž 6 d. — Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas J. Paleckis pasirašė “įsaką”, 
kuris komunistiškiems teisėjams leidžia bausti sušaudymu vi
sus tuos asmenis, kurie organizuotai “kenks socialistiniam ūki ui 
ir socialistinei santvarkai”.

Jei kas naikino turtą siekdamas pakenkti “socialistiniam 
Ūkiui”, bus baudžiamas kalėti sunkiųjų darbų kalėjime iki pen- 
kerių metų.

Jei kas nusikalto piktnaudžiaudamas savo tarnybines pa
reigas, bus baudžiamas kalėti iki 10 metų.

Jei kas organizuotai kenks ukiui, bus baudžiamas sušau
dymu arba 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

(Plačiau apie šį sovietiškos valdžios nutarimą skaityk 4-tam 
puslapyj ir apžvalgoj. Ten atspaustas visas “įsako” tekstas).

LIETUVOJEVeIKIFcEKISTAI
Lietuvos gyventojai priešinasi 

bolševikų tvarkai
KAUNAS, Lietuva, gruodž. 6 d. — “Tarybų Lietuva”, ofi- 

cia]us sovietų valdžios laikraštis, pi imą kartą ofieia’iai pripa
žino, jog Lietuvoj veikia čekistai.

Tame laikraštyj jdčtas toks pranešimas: “Lietuvos TSR vi
daus reikalų liaudies komisarijatas praneša apie tragiška nepar
tinio bolševiko-čekisto Fabijono Stanhlavavičiaus mirtį 1940 me
tais spalių 29 d. ir reiškia gilią užuojautą jo tėvams, žmonai 
įr giminėms”. - ■ -

Tame pat laikraštyj įdėta visa eile užuojautų, kuriose žu
vęs vidaus reikalų komisarijato tarnautojas vadinamas čekistu.

Viena jo bendradarbių grupė sako:
— Mes čekistai užtikrinam partiją ir vyriau.svbę, kad vė

sime ryžtingiausią kovą su visais ir visokiais liaudies priešais, 
kokiomis kaukėmis jie be.sidangstytų.

Teko patirti, kad šis čekistas žuvo naktį, “čekos agentams 
einant pareigas”. Iš profesijos jis buvo stalius, bet okupantams 
atėjus į Lietuvą, jis buvo patrauktas i čekos tarnybą.

LIETUVIAI VENGIA SAVO DRAUGU
Visame krašte siau
čia didelis teroras
BERNAS, Šveicarija, gruodž. 

6 d. — Iš pavergtosios Lietu
vos gaunama žinių, kurios sa
ko, jog teroras yra pasiekęs to
kio laipsnio, kad net pažįsta
mi žmonės vengia savo tarpe 
susitikinėti.

Niekas nėra ’ tikras, kad tas 
ar kitas žmogus nėra užanga 
žuotas tarnauti slaptai Maskvos 
policijai.

Net ir moksleiviai privengia 
savo draugų. Ruvo atsitikimų 
kur dėl vaikų kalbų gavo nu
kentėti suaugusieji žmonės.

Kaune surašinėja 
konfiskuotus au

tomobilius
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

6 d. — Kauno miesto burmis
tras paskelbė tokį įsakymą: Įsa
kau įstaigoms, draugijoms, or
ganizacijoms, prekybos bei pra
monės įmonėms, kurių sunkus 
ir lengvi automobiliai buvo kon
fiskuoti, suteikti raštu šias ži
nias:

1) Kas automobilį konfiska
vo, sekvestravo, nacionalizavo 
ir kada;

2) Autovežimio firma, varik
lio Nr., šasi Nr. ir registraci
jos ženklo numerį.

Žinias suteikti Kauno miesto 
savivaldybės mokesčių daliai li
gi mėų. 21 d. Nustatytu

laiku žinių nesuteikę arba su
teikę klaidingas žinias bus bau
džiami.

Maskva neskaito 
Lietuvos SSSR 

dalimi
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

6 d. — Kauno paštų valdyba 
praneša, jog gautas iš Maskvos 
naštų valdybos raštas, kuris sa
ko, kad laiškai, siunčiami Į so
vietų Rusiją, vis dar turi bū
ti apmokami užsienio tarifu.

Vidaus tarifai galioja tiktai 
laiškams siunčiamiems Į Latvi
ją ir Estiją.

Mirė Paleckio pa
skirtas viršininkas
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

6 d. — Mirė Vilniaus miesto ir 
apskrities viršininkas Antanas 
Kazanavičius. Ton vieton ji pa
skyrė naujai susidariusi Palec
kio vyriausybė.

Ona Petrukaitytė paskirta 
Kauno kredito banko direkto
re.

šeštadienį: debesuotas, sek
madienį: giedras ir šaltas.

Saulė teka 7:04 v. r., leid
žiasi 4:18 v. v.
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Dede Amerikonas
(Tęsinys)

Kodėl Onutė turėjo tokį dide
lį patraukimų važiuoti į Ameri
ką, tos savo paslapties jinai 
niekam neišdavė. Paskutiniais 
laikais Onutė labai dažnai lan
kydavosi pas Morkaičius, nes 
jinai ^erai žinojo, kad jos bro
lis .Juozas prieš išvažiuodamas 
į Ameriką rimtai buvo nusista
tęs vesti Morkaičių Stasę. Toks 
giminingumas Morkaičius ir ja 
labai tampriai surišo, o ypatin
gai su Morkaičių Stase. Jos kad 
ir paskirai gaudavo iš Juozo 
laiškus, bet skaitydavo ir rašy
davo tai jau visuomet bendrai, 
todėl tos ir geri kaimyniški 
santykiai, jų su Morkaičiais, o 
ypatingai su Stase labai suarti
no. Morkaičių Stasė irgi norėjo 
važiuoti į Ameriką, bet jos iš
važiavimas tai jau priklausė vi
siškai nuo Juozo. Jinai Onutei 
visų laikų kalbėjo, kad kaip tik
tai jinai nuvažiuos į Ameriką, 
susiras sau darbų, susipažins su

BUDRIKO 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.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

p° $Q QK ir 
aukščiau.

50c įmokėti
RADIOS QC »r

po tJivv aukščiau
Išmokėjimais.

Rašomos Mašinėlės, Elektrikinės 
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

Pečiai, Karpetai.
Akių daktaras lietuvis, visądos 
randasi krautuvėj dėl priskrHmd 

akinių. •«

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

Amerikos gyvenimu ir pamatys, 
jei^i tenai šeimyniniams žmo
nėms gyvenimas pakenčiamas, 
kad jinai prašytų savo brolį 
Juozų, jog jisai jų būtinai atsi
imtų į Ameriką. Onutė visa tai 
žadėjo padaryti. Juozas, kaip 
geras ir gerai išauklėtas Naru
čių sūnūs, laiškus savo namiš
kiams rašinėdavo labai dažnai 
ir be to, kelis kartus jau buvo 
prisiuntęs net ir po kelis dešim- 
čius rublių. Nors pinigų iš jo 
niekas nereikalavo, bet jisai lai* 
kė už savo pareigų, pasiųsti sa
vo motinai cukrui nusipirkti, 
nors jisai pats gerai žinojo, kad 
jo namiškiai, kuomet Antanas 
apsivedė ir gavo gerų daų, vi
sai gęrai gyveno. Juozas namiš
kiams rašė, kad Amerikoje jam 
gyventi sekasi gerai, nes dabar 
jau gavo visai gerų darbų, ge
rai uždirba ir net banke jau tu
ri šiokias tokias santaupas. To
kie reikiniai buvo džiugus ne 
tiktai Naručiams, bet ir Mor- 
kaičiams, o ypatingai tuo džiau* 
gosi Morkaičių Stasė. Jinai ge
rai prisiminė, Juozo pasaky
mus: “Kaip tiktai susitvarky
siu, pradėsiu žmoniškai gyventi 
ir jeigu Amerikoje bus paken
čiamos šeimyninio gyvenamo 
sųlygos, tai tuojau atsiimsiu ir 
tave...” Tas Juozo pasakymus 
visų laikų buvo Stasės galvoje. 
Jai tiktai darėsi nesuprantama, 
kad Juozas banke turi jau net 
kelis šimtus dolerių, o jis skai- 
tosi, kad vis dar nesusitvarkęs. 
Stasė ant Juozo net ir pykti jau 
pradėjo, bet jų visuomet sulai
kydavo Onutė sakydama, kad 
kaip tiktai jinai nuvažiuos, iš
žiūrės visas gyvenimo aplinky
bes ir jeigu tiktai pasirodys, 
kad Amerikoje galima šeimyni
niams žmonėms pragyventi, tai 
jinai būtinai prikalbins Juozų, 
kad jisai galimai^r^ičiąu jų at
siimtų. -

Nežiūrint gero senių Naručių 
gyvenimo, jų sveikata kasdien 
ėjo vis silpnyn ir silpnyn. Senis 
Narutis lai ne tiktai susilpnėjo, 
bet ir apsirgo. Nors Alsos kait
ino gyventojai ir rotai kas vež-

Telephoto
“KORNŲ KARALIUS”. — Carl F. Fischer laiko ran

kose kukuruzus, kurie laimėjo jo broliui, Charles N. 
Fisehcr’Hu, iš Shelbyville, Ind., “Kornų Karaliaus” titu
lų Chicagos žemės ūkio parodoje. Pats Fischer negalėjo 
parodoje dalyvauti, nes serga.

davo ligoniui gydytojų, bet Na
ručių Antanas buvo kitokių pa- 
žiūrų ir jisai nusistatė, kad sa-- 
vo sergančiam tėvui būtinai rei
kia parvežti gydytojų. Tuo la
biau, kad senis visai rimtai pra
dėjo sirgti. Artimiausias mies
tas, kur tais laikais buvo gy
dytojas, buvo, Raseiniai ri Jur
barkas. Tokiais keliais parvežti 
iš Raseinių gydytojų buvo sun
kus dalykas, nors buvo ir anks
tybas pavasario laikas, bet kcr 
liai buvo labai blogi, nes jau 
sniego nebuvo ir reikėjo va-

voimga, galima į tų purvą taip 
įklimpti, kad jokiu bildu iš jo 
neišbrisii > .

Antanas turėję pažįstamų 
vaistininkų, kuris j^visą laikų 
pirkdavo iš Narvumį sviestą, Ji
sai sugalvojo, vaistininkas 
SU gydytojais, laį jau gerai pa- 
kįstamas ir jisai pats, kaip pu
sė gydytojo, o jeigu gydytojas

sergančiam tėvui nors tikrų 
vaistų galėtų parvežti.

Pirmiausia Antanas ir nuėjo 
pas savo pažįstamų vaistininkų, 
bet čionai irgi bėda. Jisai paži
nojo tiktai vaistininko žmoną 
ir tiktai tiek, kad jinai iš jų 
visuomet pirkdavo sviestą. Ne
žiūrint į visą tai, Antanas vis 
tiktai sumanė, kad ir tokią pa
žintį išnaudoti. Nuėjęs pas vais
tininko žmonų, jisai nupasako
jo jai savo padėtį ir prašė, kad 
jinai padėtų jam jo reikale. 
Vaistininkė, nuėjusi į vaistinę 
ir atsivedusi savo vyrų, tarė:

—šitas žmogus yra Narutis, 
visą laiką mes iš jų perkame 
sviestą, dabar jisai yra sunkio
je padėtyje, sunkiai serga jo 
tėvas, Jisai norėtų savo sergan
čiam tėvui parvežti gydytoja, 
Manau, kad tu gali duoti rašte
lį pus kuri W Raseinių gy* 
dytojų ir paprašyk, kad jisai 
sutiktų važiuoti j Alsus kaimą, 
— prašė vaistininko žmona sa
vu vyrų,

—Raštelį duoti tai jau nesun
kus dalykas, ~~ tarė vaistinin
kas, —, bet tu žinai koksai da
bar kelias, šiandien pas mane 
vaistinėje buvo žmogus iš pro
vincijos ir pasakojo, kad kelias 
lai jau tiesiog neišbrendamas ir 
labai pavojingas, nes galima 
įklimpti jr neišvažiuoti.

—Ar geri arkliai, — paklau
sė vaistininkas.

—Arkliai geri ir jeigu jie ne- 
suklimps, tai jau tikrai vežimų 
išveš, — paaiškino Antanas.

—Žinai ką, — tarė vaistinin
kas, -— atvažiuok prie vaistinės 
ir pasirodyk su savo arkliais,

duoti raštelį pas savo pažįsta^- 
mą gydytojų.

Antanas tuojau nuskubėjo 
prie savo vežimo, sutvarkė ark
lius ir greitai atvažiavo prie 
vaistinės. Vaistininkas pamatė 
ir įsitikino, kad arkliai ir ve
žimas geri, nusistatė parašyti 
gydytojui raštelį ir prašyti, kad 
jisai nuvažiuotų pas jo žinomų 
ir pažįstamų Alsos kaimo ūki
ninką Narutį, Tuomet Antanas 
turėjo nuvažiuoti arklius atgal, 
pastatyti juos pas pažįstamą 
žydelį ir, grįžęs pas vaistininką, 
gauti pažadėtąjį raštelį ir eiti 
pas gydytojų prašyti, kad jisai 
važiuotų, ir susitarti dėl atlygi
nimo už jo darbų jr važiavimų.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
8630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

UR. VAITUSH, OI T.

kartais ir nevažiuotų, lai savo i tuomet, gal būt, kad ir galėsiu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

vak. Nedėhoj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namu TeL PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J, 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272^
KITI LIETUVIAI DAKTARIŲ

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Jfiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
i —9 vaL vakaro ir pagal sutarų 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGIN 1A 242i

CRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.50
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H V/’/ A I UŽSIRAKINANTI, NERŪDIJANTI H BDYKAI laisnėms šriubai PYKAI
Vertas 25*

PATARNAUJAM
1941 AUTO LICENSE AND CITY 
VEHICLE TAG VIENA DIENA 

ATEIKITE ŠIANDIEN—RYTOJ GAUKITE PLEITUS

BRIDGEPORT CURRENCY EXCHANGE
819 West 35th Street

I vakarus nuo Halsted. 
Tek YĄRDS 6339

TrMYKITE DIDELE NEON IŠKABĄ: CHECKS CĄSHED
>____________________________ _____ _ __________________________—

žinoti ratais. Nuvažiuoti ratais 
virš dvidešimt viorstų, tai jau 
tikrai sunkus dalykas, tuo la
biau, kad reikėjo padaryti nei 
Keturis reizus. Padaryti nieko 
nebuvo galima, jeigij ;j-aų» Anta
nas ką užsApsfi(l|^ ‘pa^arMi, 
tai būtinai jįs įftsiėk*-
ti, toks jau buvo jo* nusistaty
mas.

Naručių arkliai nors išvar
ginti buvo, nes per visą žiemą 
dien iš dienos vežė medžiagą 
trobos ir tvarto statymui, bet 
arkliai buvo geri, gerai prižiū
rimi, lodė! ir į tokią sunkią ke
lionę buvo galima drąsiai va
žiuoti. Antanas sugalvojo net 
taip padaryti, jeigu pamatys, 
kad jo arkliai labai išvargs,' tai 
gydytoja parvežęs galės ark
lius net pakeisti ir gydytojo nu
vežimui galės paimli net uošves 
arklius. Kad darbas nebūtų 
trukdomas, Antanas apie tai 
pasakė savo švogeriui Boliui, 
kuris, kaip liktai tuomet pas 
juos buvo. Nebuvo jokių abe
jonių, kad senis Nemėkša, sa
vo žentui arklius tikrai duos,, 
bet kadangi ūkį vedė senis, tai 
klausimu su juo reikėjo ir kal
bėtis,. •

Antanas įiegaišuodainas lai
ko, pasikinkė arklius ir išvažia
vo į Raseinius parvežti gydyto- 
jo. Išvažiuodamas paprašė savo 
švogerj, kad jisai pasikalbėtų 
su savo tėvų įr paprašytų ark-, 
lįų nuvežimui atgal gydytojo.

Kelias tai jau tikrai buvo 
prastas, nes pašalas vietomis 
buvo jąu įleistas ir vežimas 
kartais klimpdavo net iki asų. 
Buvo net baisu, kad ir vežimas 
ir arkliai gali taip įklimpti, kad 
gali nebūti pkios galimybės 
juos ištraukti.

Iš Alsos kaimo į Reseiniųs 
buvo apie 26 viorstų, taip sa
kydavo visi, bet ar tikrai tai 
buvo pasakyti sunku, nes tais 
laikais keliais, jų matavimu ir 
taisymu tai jau niekas nesirū
pino. Vargais negalais per še
šias valandas Antanas šiaip taip 
nusivarė į Raseinius. Pirmiau
sia reikėjo duoti arkliams gerai 
paėsti ir pailsėti, o per tų laF 
kotarpį susitarti su kuriuo nors 
gydytoju, nes kartais gydytojas 
gali ir nevažiuoti, nes tokiu 
biauriu keliu važiuoti labai pa-

JohnF. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Mmbulancb n 
/"--TtilENĄ IR NAKTIE.;

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefoną® LAI'AYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų radio programų Aųfradienįo ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

•. su POVILU SALTIMIERU.
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| NARIAI
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Cicero 1 *
Lietuvių
Direktorių; I
Asociacijos (
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
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ALBĘRT V. PETKUS
4704 So, Westeyn Ąyęnuę ,Phone LAFayette 8024
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ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YĄRds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califemia Avenue Phone LAFayette 3572
f f.TUt l.'A- .. ............... ..jį. ..

P, j. RIDIKAS
3354 8d. H»lsted Street YARds 1419
-y.MI ... VU, ■■'n..   ..................................I.........................  1 »- >' t -T  ' " ■ I' -■ R

; I, J. ZOLP
1646 46th Street Phone YARds Q781
,Wįhiu m ,iu. ih.jjį" Mj'i a '.rygu .......... "rwt. i'rn ■! » i i i n 111 1m.jut <jl n. t.'ryta:

, 8. P. MAŽEIKA YARdH 1138
8319 Lituanica Avenue YARte H80

LACHAWICZ IR SŪNUS
L 2314 West 23rd place . Phone CANal 2515
^SKYRIUS: 42-44 Eąst 108th Stręęt TeJ. PuBmn

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. Prir 
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.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma,
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS1S73 ‘

DR. Margeris
3325 So. Halsted St. ,

Valandos- nuo 10 r. iki 2 popiet
ir nuo 6 iki B vakaro

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

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 8 

Nedėliorąįs pagal sutartį

Tel. Office VVentvvorth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

69uo So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR.HERZMAN

•; IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 3« 

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 SL

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos. Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868
,,-j t.. ■ ■ ■ - . ■ , ■ i.........................  ,

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

■CVL ... ■--------- rTTW|*| J, !■■ i I ■ ■

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vąlandps kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
£or. Dampn. Hemlock 6699

f

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brųnswick 0597

Ii ■ ■■■ II ■ ■■ ■ , ,,,

TfiL YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 13, 2 iW 

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

švęntadięnųds: 11 iki. 12

DR, V. A, Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALBTED $T.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A, A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Rnom 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS —« 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, lai- 
ries “NAUJIENOJE”
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LSS ORGANIZACIJOS REIKALAI
MASSACHUSETTS 
DRAUGAI REMIA 

FINANSAIS
LSS Centro Komitetas neturi 

finansų. Rengiantis prie prakal
bų maršruto tapo priminta kai 
kurioms kuopoms, kad jos susi
rūpintų LSS Centro Komiteto 
finansine padėtimi. Tas primi
nimas nebuvo veltui. Massachu- 
setts draugai pirmutiniai' atsi
liepė. LSS šešto apskričio lai
kytoje konferencijoje draugai, 
be visų reikalų, LSS Centro Ko
miteto veiklai paskyrė $25.00 
aukų. Pinigai jau LSS Centre.

Cambridge Mass. LSS 71-ma 
kuopa taip pat nebuvo kurti, ji 
savo susirinkime, be duoklių Ir 
visų kitokių sąskaitų — pasky
rė LSS Centro Komiteto veiklai 
$8.00. Mes tikimės, kad ir ki
tos Massachusetts kuopos neat
siliks, jos ateis su keliais dole
riais į LSS Centro Komiteto 
veikimo fondą su aukomis. Au
kos reikalingos musų veiklai.

MUSŲ REIKALAI 
BALTIMORE, MD.

LSS 11 kuopa lyg buvo per 
pastaruosius kelis metus apmi
rus, su LSS Centro Komitetu 
ryšių nepalaikė. Perėmus LSS 
Centrą į Brooklyną, pradėta rū
pintis LSS 11 kuopos atgaivini
mu. Dėka nenuilstančio pasidar
bavimo draugės T. Mahiliaus- 
kienčs LSS 11 kuopa atg jo. 
Aišku, draugė Matuliauskienė 
daug darbo įdėjo į LSS prakal
bų surengimą, kur.os įvyko lap
kričio 1 d. lietuvių svetainėje. 
LSS Centro Komitetas labai dė
koja T. Matuliauskienei ir ki
tiems už tokį didelį ir nenuils
tantį pasidas bavinią!

Drg. J. V. Stilsonas po įvy
kusių prakalbų iš Baltimoiė^ 
pranešė, kad LSS 11 kuopa žy
miai lapo sustiprinta, gauta ke
li nauji nariai į LSS 11 kuopą. 
LSS Centro Komitetas t kiši, 
kad po vadovyste T. Matui aus- 
kienės ir kilų LSS 11 kuopa 
pradės smarkiau veikti.

PENNSYLVANIJOS VAL- 
STIJOJE MUSŲ VEIKLA

Buvo manoma visa eilė Penn- 
sylvanijos valstijoje miestelių 
atgaivinti kadaise gyvavusias 
LSS kuopas. Prieš rengimą d. 
J. V. SLlsonui prakalbų marš
ruto leko susisiekti su Philadei- 
phia, Kaštonu, Wilkes B .rry, 
Kulpmont, Pa.; Minersville; 
Mahanoy City ir Pittsburgh, Pa. 
Dėl laiko stokos, (d. J. V. St.l- 
sonas turi dirbti “Naujoje Ga
dynėje“), negalėjo į visus pa
žymėtus miestelius nuvykti su 
prakalbomis ir sutverti LSS 
kuopas. Tas bus padaryta vė
liau, nes susisiekimas per LSS 
Centro Komitetą su tomis kolo
nijomis jau padarytas. Tiesa, 
VVilkes Barry, Pa., po d. J. V. 
Stilsono prakalbų susikūrė LSS 
kuopa. Nedidelis būrelis drau
gų, senų socialistų ir jų simx;a- 
tikų, susirašė į LSS kuopą. Ki
tuose miesteliuose susikurs vė
liau LSS kuopos, nes tam judė
jimui yra pritariančių gana 
daug žmonių.

ILLINOIS VALSTIJOJE 
MUSŲ REIKALAI

Chicagoje turime taip vadi
namą “centralinę” LSS kuopą. 
Kada buvo LSS Centro Komi
tetas Chicagoje, draugai socia
listai veikė smarkiau. Bet kaip 
LSS Centro Komitetas po pas
kutinio LSS suvažiavimo tapo 
perkeltas į Brooklyną, buvusi 
LSS centralinė kuopa apsnūdo. 
Kas dėl to kaltas, lai sprendžia 
patys chicagiečiai.

Tiesa, kada mes pasiuntėme 
iš rytų d. J. V. Stilsoną su pra
kalbų maršrutu per plačią A- 
meriką po lietuvių kolonijas ap
keliauti, chicagiečiai musų agi
tatorių ir organizatorių d. J. V.

Stilsoną panaudojo daugiau 
prakalboms, negu mes manėme. 
Mes manėme, kad d. J. V. Stil
sonas turi tik Chicagoje pasa
kyti dvejas prakalbas, bet jis 
pasakė ketverius. Tas musų su
pratimu yra perdaug. Mes sky
rėme Chicagoje keturias dienas 
J. V. Stilsonui. Dvi dienas pra
kalboms, o kitas dvi dienas or
ganizaciniam darbui. Pasirodo, 
kad chicagiečiai panaudojo jį 
visas keturias dienas propagan
dai, o organizaciniam darbui 
nieko. O tas įvyko todėl, kad 
su Chicagos LSS cen traline 
kuopa negalima LSS Centro 
Komitetui susisiekti. Jos rašti
ninkas dar nėra davęs nei vie
no atsakymo į LSS Centro Ko
miteto sekr. paklausimą. Jeigu 
tą galima butų skaityti ignora- 
cija LSS sekr., atleistina. Bet 
jeigu neduota dėl apsileidimo— 
socialistinė nuodėmė! LSS Cen- 
.ro Komitetas nori kooperaci
jos su Chicagos LSS “centrali- 
ne” kuopa ir manome, kad po 
d. J. V. Stilsono buvimo, chica- 
giškė LSS “centralinė” kuopa 
pakeis savo nusistatymą.

rengimo Daužvardžiui ir Vilei
šiui prakalbų. Tas nebloga...

Graikijos masių įstojimas prieš
Italijos juodmarškinius. Iš vis
ko numatoma, kad anksčiau ar Bet buvo kreiptasi į juos, kad 
vėliau demokratijos principas1 jie surengtų d. j. V. Stilsonui 
paties šono diktatorius, prakalbas. Atsisakė. Buvo ragL

60 MODELIŲ ... DEVYNI ILGESNI WHEELBASES 
... PILNA EILĖ VISOKIEMS BIZNIAMS

Naujas, Patogesnis Vairuotojo 
Kompartamentas

su daug daugiau vietos kojoms ir patogia sėdyne ir užpaka
liu, kas vairuotojui palengvinimas.

Naujas Ilgas Wheelbase 
Nauji Recirculating Ball-Bearing 

. Vairavimo Greičiai
žymiai sumažina vairavimo sunkumus—duoda trokams tik
rą pasažierinių karų vairavimo lengvumą.

Drūtas Naujas Trokams Stilius
padaro šiuos 1941 Chevrolet trokus gražiausius ir geriausiai 
veikiančius trokus visoje žemų kainų srityje.

GALINGIAUSI TROKŲ INŽINAI 
ŽEMŲ KAINŲ SRITY

INŽINAI
(Gaunami primokėjus Sunkiuose 

trokuose)

90 ARKLIŲ JĖGOS 
STANDARD INŽINAI

CHEVROLET DYLERIĮ TAUTINE TROKŲ SAVAITE... GRUODŽIO 2 IKI 7

PAMATYK VIETINI CHEVROLET DYLERĮ
, „ * .. . - . Z-,. ... . ...... .... .. . • • , 1 ♦
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, netoli nuo J kaip ‘ patiesė ant šono pereito 
ten neturime pasaulinio karo audrose monai^

Rockford, III
Chicagos. Mes
LSS kuopos. Chicagiečių yra 
šventa pareiga daryti viską, kad 
Ročkforde LSS kuopa įsisteig
tų. Chicagiečiai negali pasitei
sinti, kad jie neturi spėkų. Jie 
jų turi. Tik turi truputį susido
mėti, kad laikas LSS organiza
ciją atstatyti, nes dabar už mu
mis situacija kalba. Jeigu mes 
dabar praleistume tą auksinę 
progą, kurią turime, tai kitos 
tokios vargu sulauktume. Kaip 
tas posakis kad sako: “Kalk ge
ležį, kol karšta’’. Taip ir dabar. 
Diktatūros teorija praktikoje li
ko nuožmi priespauda žmoni
jai. Socialistų laikytasis princi
pas demokratijos pasilieka ne- 
sumušamas, kad po demokrati
joms žmonės turi daugiau lais
ves, daugiau duonos, negu dik
tatorių valdomose šalyse yra 
aiškiausias faktas. Dirbančiųjų 
žmonių masės desperatiškai ko
voja prieš diktatorius. Tą paro
dė šios šalies prezidentiniai rin
kimai. Tai parodo Anglijos de
speratiškas gynimasis diktato
riško antpuolio. Tą parodo

chus. Tie įvykiai už mus kaL
ba.

Chicagoje yra apsčiai musų 
lietuviškos inteligentijos. Jie 
per kelis metus svyravo. Bet 
puolus Lietuvai po Sovietų Ru
sijos raudonąja imperializmo 
letena — chicagiečiai pirmuti
niai metėsi gelbėti Lietuvos ne
priklausomybę. Jie pirmuliniąi 
suorganizavo “Demokratijos ir 
Lietuvos Neprigulmybės Gyni
mo Sąjungą’’. Chicagiečiai su
darė gražią delegaciją pasima
tymui su F. D. Rooseveltu Lie
tuvos nepriklausomybės reika
le. Visas tas rodo, kad chicagie- 
čiams reikia tik įsijudinti, įsi
smaginti — pas juos yra spėkų 
užtektinai.

MICHIGAN VALSTIJOJE 
MUSŲ VEIKLA

Grand Rapids mes turėjome 
LSS kuopą. Ir dabar yra keli 
ten musų geri draugai. Su jais 
buvo bandoma užmegs t i ryšiai, 
bet nepavyko gauti teigiamų 
rezultatų. Jie prisidėjo prie su

narni, atgaivinti LSS 51 kuopą. 
Gautas neigiamas atsakymas: 
“Negalime, visi nusenome ir 
nėra kam veikti”.

LSS Centro Komitetas tuo 
netiki. Veikti dėl darbininkų la
bo senatvė negali pakenkti. Jei
gu žmogus fiziniai sveikas, am
žius negali būt jam užtvaras. 
Senesni musų veikėjai turi dau
giau praktikos, patyrimo. Turi 
iš gyvenimo daugiau suprati
mo; jie apsimesti senumu ne
gali. Senumas yra • įsivaizdavi
mas. Kaip jaunam, taip «ir se
nam reikia gyventi. O jeigu rei
kia gyventi, reikia ir veikti. 
Grand Rapids draugai turėtų 
atjaunėti ir pradėti socialistinė
je dirvoje daugiau veikli.

Detroite musų reikalai neblo
gi. Teii turime LSS 116 kuopos 
darbštų ir sumanų d. J. Besa- 
sparį sekretorium. Jis regulia
riai kooperuoja su LSS Centru. 
Su 116 kuopa malonu tureli 
reikalus. Kada kuo į juos krei
piesi, visuomet nuo d. J. Besa- 
Spario gausi kuo pilniausį atsa
kymą. Tai pavyzdingas drau
gas! Jie mokėjo sumobilizuoti 
vietines lietuvių organizacijas 
surengimui d. J. V. Stilsonui 
prakalbų. Vyrai už tai!,

—o—
Clevelahd, Ohio, mes neturi

me LSS kuopos. Mos tikime, 
kad LDD draugai, d. J. V. Stil
sonui atsilankius, pasirūpins 
socialistų kuopą sutverti.

Akron, Ohio, iries turime 
LSS 20 kuopą. Drg. B. Versac- 
kas yra LSS 20 kuopos sekre
torius. Jie su visom vietinėm 
lietuvių pažangiom organizaci
jom rengė d. J. V. Stilsonui 
prakalbas. Ten musų draugai 
moka veikti. Jie turi gražios į- 
takos pašalinėse organizacijose. 
Akroniečiai pasilaiko prie cen
to, jie turėtų nepamiršti LSS 
Centro Komiteto veiklos ir ke
letą dolerių tam tikslui paauko
ti. Mes manome, jie padarys 
tai.

KANADOJE MUSŲ 
REIKALAI 

I

Toronte yra gražus būrelis 
Social-Dcmokratų Federacijos 
narių. Jie gana taktingai vei
kia. Jie prisidėjo prie Daužvar- 
džio ir Dr. Vileišio prakalbų 
surengimo. Jie ant gana pla
čios skalės suruošė d. J. V. Stil
sonui prakalbas. Jie gana nuo
širdžiai teikia raštų musų socia
listinei spaudai: “Naujienoms”, 
“Keleiviui” ir “Naujajai Gady
nei”. Jie gana nuoširdžiai palai
ko ryšius su LSS Centro Ko
mitetu.

Montreal Kanadoje musų rei
kalai nekoki. Ten kadaise gy
vavo LSS kuopa. Bet dabar vei
kiausiai ji yra pakrikusi. Teko 
susisiekti su keliais ten esamais 
musų prieteliais, bet teigiamo 
rezultato nėpasiekta. Veikiausia 
ne d. J. V. Stilsonui prakalbų 
montrealiečiai nesurengs. Jie 
skundžiasi, kad einamasis Eu
ropos karas taip paveikė, kad 
daugelis veiklesniųjų socialistų 
išvyko iš Montreal. O tie, ku
rie liko, negali taip greitai su
sisiekti su vienas kitu. Jie ma
no, kad už kiek laiko susitvar
kys ir pradės veikti. Gerų pa
sekmių.

NEW YORKO APYLIN
KĖJE MUSŲ VEIKLA
Brooklyne LSS 19 kuopa sa

vo narių sąstatu, tur būt, stovi 
geriausiai. Tiesa, ji turėtų dar 
geriau stovėti, nes Brooklyne 
yra gana plati dirva, tik reiktu 
įdėti daugiau darbo. Veikiausia 
jie tai padarys ateityje.

LDD Cliffside, N. J., davė 
pasiūlymą, kad New Yorko apy
linkėje suorganizuoti iŠ LSS ir 
LDD kuopų apskritį. Konferen
cija bus gruodžio 15 d. Cliff- 
sidėje, N. J., valstijoje. Toks 
apskritys butų naudingas ir jis 
veikiausia susiorganizuos. Mas- 
schusetts panašus apskritys yra 
r jis ten lošia gana žymią ro

lę. Jeigu Ne\v Yorke toks ap
skritys įsikurs, tada, supranta
ma, atsistos organizaciniai daug 
tvirčiau ant kojų musų judėji
mas.

'Mes negalime girtis, kad ky
lame v.su plotu, ne! Turime 
vienur kitur trukumų, k tur 
stovime vidutiniai. Massachu
setts valstijoje mes stovime ge
riausiai. Ten musų draugai mo
ka veikti, moka organizacini 
darbą dirbti. Be savo valstijoje 
pavyzdingo darbo, massachusie- 
čiai, smarkiai paremia LSS 
Centro Komitetą finansais, kad 
kur reikia, mes galėtume pa
siųs Ii a gi t a to r i ų-<>rga n i z atori n 
kuopas sutvarkyti, arba silpnai 
gyvuojančias sustiprinti. Mes 
tą darome. Drg. J. V. Stilsono 
maršrutas musų kuopas žymiai 
sustiprino, kaip kur ir visiškai 
naujas suorganizavo. Prakalbų 
maršrutas pavyko gerai.

Mes tuo nepasitenkinsime. 
Kaip greitai prabėgs šventės, 
mes atkreipsime dėmesį į Con- 
neetieut valstiją. Mes visoj ei
lėj Connecticut miesteliuose tu
rime socialistinių . žmonių, >) 
LSS kuopų neturime. Mes daro
me ryšius su savo prieteliais b’ 
leisime vieną kitą agitatorių, 
kad -tuose miesteliuose įkurtų 
LSS kuopas. Mes manome, kad 
tas mums pavyks pasiekti.

Reikia primitni, kad LSS 
Centro Komitetas, taip pat ir 
kuopos LSS ir LDD gana glau
džiai ir sutartinai dirba bend
rą darbą. Į LSS organizaciją 
žiūrima kaipo į politinę socia
listinę to žodžio pilna prasme 
organizaciją. Į Lietuvių Darbi
ninkų Draugiją žiūrima kaipo 
į kultūrinę socialistų organiza
ciją. Kad LDD esanti laikina 
atskala nuo komunistų ir kad 
kada nors Bimboms pamojus ji 
grįš pas komunistus, rodos, vi
sai toks dalykas jau pamirštas 
musų tarpe. Kad LDD esanli 
kokia “komunistinė” opozicija 
— nėra verta nė manyti. Ji yra 
bendrai susirišusi su musų LSS 
organizacija ir dirbame bendrą 
darbą • organizuodami LSS ir 
LDD kuopas bendrai ir drau
giškai jausdamiesi, kad dirba
me bendrą darbininkišką dar
bą. LSS nariai jaučiasi, kad 
LDD yra jų organizacija, o 
LDD nariai jaučiasi, kad LSS 
organizacija yra jų organizaci
ja. Tai tokia nuotaika gyvuoja 
šiandien musų tarpe.

—LSS CK Sekr. J. Buivydas

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

v.su
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Supuvusi Italijos diktatūra
Vakar graikai užėmė italų uostą pietinėje Albanijo

je, Porto Edda, kuriam Mussolini davė tą vardą su tiks
lu pagerbti savo dukterį. Italų kariuomenė, matyt, trau
kiasi ir iš didžiosios bazės Argyrocastro (Sidabro Pilis).

Graikai turi laimėjimų taip pat centro fronte ir 
šiaurėje. Jie stumiasi priekyn visu 100 mylių ruožtu, ir 
juodmarškiniai dar iki šiol nestengia sudaryti stiprią 
apsigynimo liniją Albanijoje. Atrodo, kad fašistų pulkai 
Albanijoje yra visai sudemoralizuoti.

Jeigu per 40 dienų karo tarpe Italijos ir Graikijos 
fašistai nelaimėjo nė vieno mūšio su tokios mažos vals
tybės jėgomis, tai aišku visiems, kad Mussolinio karo ma
šina yra nieko neverta.

Kitame Italijos karo fronte, Afrikoje, juodmarški- 
niams irgi visai nesiseka. Maršalas Graziani, kuris buvo 
pasiųstas su motorizuotomis divizijomis užkariauti 
Egyptą, jau daugiau kaip du mėnesiu sėdi prie Sidi Ba- 
rani (labai tinkamas vietos vardas: rusiškai “sidi” reiš
kia sėdėk, o “barani” — avinai!), nesugebėdamas nė vie
ną pėdą pasivaryti priekyn.

Savo prestyžui apginti Mussolini vakar pašalino iš 
generalinio štabo viršininko vietos maršalą Pietro Ba- 
doglio ir paskyrė kitą generolą. Fašistų “diučė”, veikiau
sia, bandys suversti kaltę ant senojo armijos vado, apie 
kurį eina gandai, kad jisai buvęs fašizmui priešingas. 
Bet neutralių šalių karo žinovai sako, kad maršalas Ba- 
doglio buvo gabiausias generolas Italijos armijoje.

Vargiai Mussolini galės paslėpti tą kiekvienam aiš
kų dalyką, kad jo diktatūra yra supuvusi. Per 18 metų 
jisai ruošė kraštą karo žygiams, čerškino kardu ir leido, 
milžiniškas sumas pinigų militarizmo reikalams. Ir po 
tų visų pastangų Italija pasirodė nepajėgianti atsilaiky
ti prieš šešis ar septynis kartus mažesnę šalį, kuri dargi 
nebuvo suspėjusi tinkamai apsiginkluoti!

Italijos fašizmo žlugimas yra neišvengiamas. Gali- 
* mas daiktas, kad Hitleris Mussolinio valdžią dar kuriam 

laikui išgelbės. Buvo pranešimų, kad Italijos miestuose 
jau yra pastatyti vokiečių garnizonai. Jeigu Italijos žmo
nės bandytų sukilti prieš fašistus (užvakar jau buvo ži
nių apie “riaušes” Italijoje), arba jeigu Italijos karalius, 
gelbėdamas savo dinastiją, norėtų daryti atskirą taiką 
su anglais, tai tie nacių garnizonai eitų ginti Mussolinį 
ir “ašies” biznį. Bet toliaus laikytis juodmarškinių reži
mas gali tiktai su vokiečių parama.

Jisai yra subankrotavęs. Ėmė 18 metų, iki jisai pil
nai nunoko ir sutręšo.

----- x-----
Prieš metus laiko matėme tokį pat supuvimą bolše

vikiškos diktatūros, kai ji buvo susikirtusi su mažiuke 
Suomija. Neužmirškime, kad suomiai neturėjo tokios an
glų pagalbos, kokią šiandien gauna Graikija, o betgi jie 
pliekė Stalino raudonarmiečius beveik dar smarkiau, ne
gu graikai pliekia italus.

Bolševikiška diktatūra “noko ir tręšo” per 22 metu. 
Nuo galutinos katastrofos Suomijoje ją išgelbėjo nacių 
generolai.

Nacių diktatūra dar turi daug energijos, kadangi ji 
yta išgyvenusi dar tiktai apie aštuonetą metų. Bet nėra 
abejonės, kad ir ji “noksta”.

Visos diktatūros anksčiau ar vėliau supu va, — jeigu 
tiktai jos gauna sulaukti pakankamai ilgo amžiaus..

Po Stalino letena
Vienas asmuo, neperseniai atvykęs iš Lietuvos į A- 

meriką, perdavė “Naujienų” redaktoriui šitokius seno 
Lietuvos darbuotojo žodžius:

. pasakyk —----- ui, kad gelbėtų mus. Aš su
žmona ir dukrele imsiuosi didžiausių pavojų, jei ži
nosiu, kad galiu pasiekti Ameriką. Dirbsiu juodžiau
sią paprasčiausią darbą, bile čia nebūti.

“Kiekvieną mintę drebėti, kad tave suims ir iš
ves kur į Rusiją, padaro iš žmogaus tai, kad jis nori 
mesti viską ir pradėti senatvėje kitą gyvenimą. Jei 
yra galimybe vykti į Braziliją, Argentiną, bėgsiu 
ten. Negaliu vergauti.”
Tai seno inteligento balsas. Su politika jisai, per il

gus metus neturėjo nieko bendro. Vertėsi savo profesija

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ..... .............    $8.00
Pusei metų ______________ 4.00
Trims mėnesiams/__________2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui ________  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ------- 3c
Savaitei    18c
Mėnesiui ________   75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
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.

ir mažai tesikišo į visuomeninio gyvenimo reikalus. Jisai St. Miščikas-žiemys.

Japonija savo “istorinėje” misijojeyra apie 60 metų amžiaus.
Bolševikiški okupantai verčia tokius inteligentus 

dirbti “sovietinį darbą”, verčia juos vergauti Stalino ba- 
šibuzukams. Padėtis jų tragiška.

^APŽVALGA
KAUNE TRŪKSTA BUTŲ

Oficiozas “Tarybų Lietuva*’ 
rašo apie aštrų butų trukumą 
Kaune. Sako:

“Kad bent kiek įmanomiau 
butų galima sutvarkyti butų 
klausimą, šiuo metu reikalin
ga apįe 10,000 kambarių. Bet 
jų beveik visai nėra. Po'ku
rio laijco gal būt normaliu 
keliu bus galima sudaryti ar
ti 3,000 kambarių fondą (!— 
“N.” Red.), bet lieka dar 7,- 
000 trūkstamų kambarių.”
Paleckinis laikraštis kaltina 

dėl to “buržuazinę santvarką”. 
Reikia pripažinti, kad senoji 
valdžia mažai tesirūpino gyve
namųjų namų statymu Kaune 
arba kituose Lietuvos miestuo
se. Bet atėjus bolševikams, pa
dėtis dar pablogėjo, nes atsi
kraustė į Lietuvą tūkstančiai 
raudonarmiečių karininkų, GPU 
agentų ir kitokių Maskvos pa
razitų, ir visi jie apsigyveno 
miestuose.

Reikia atsiminti tačiau, kad 
Rusijos miestuose butų klausi
mas yra visai neišspręstas. Net 
Maskvoje, kurią sovietų valdžia 
nori padaryti pavyzdingu mies
tu, kad butų kas parodyti sve
timų šalių diplomatams ir tu
ristams, gyvena po kelias šei
mas viename kambaryje, dau
gelis miega buvusių cerkvių ir 
sandėlių skiepuose.

BLOFAVOi ... . fu.
Pamelavo, kaip visuoihct.
“Laisvė” rašė, kad koncerte 

Bacevičiaus, kurį komunistai 
garsino, kaipo “sovietinės Lie
tuvos meno atstovą”, buvo 1,- 
200 žmonių. Paskui R. Mizara 
tą žinią truputį “pataisė” ir pa
sakė, kad publikos buvo “apie 
1,000. Bet “Naujoji Gadynė” 
tvirtina, kad ir tai netiesa:

“Publikos galėjo būti 600 
ar kiek daugėliau. Didžiulė 
svetainė, kurioj telpa virš 3,- 
000 publikos, išrodė tuščią.”
Ir tai nežiūrint to, kad tą 

sovietinės tvarkos rėmėją rek
lamavo anglų, lietuvių, rUsų ir 
žydų komunistų spauda. Su
maišė muziką su bolševikiška 
politika, ir išėjo nei šis, nei tas.

RITOSI AR KUMŠ
ČIAVOS!?

Kauno oficiozas duoda vėjo 
suvalstybintų krautuvių komi* 
sarams ir tarnautojams už jų 
apsileidimą, nemandagų elgi
mąsi su pirkikais ir 1.1. Bet ji
sai suranda ir “teigiamų reiški
nių” tarpe “apjakelių pardavė
jų”. Pavyzdys:

“štai Gurvičo krautuvės 
pardavėjas, pradaręs duris ir 
pamatęs laukiantį pirkėjų 
būrį, visai teisingai pareiškė: 
‘Kaip jus manote, ar. jus ma
ne įveiksite, ar aš jus? Pre
kių turiu pakankamai, pa
kankamai jų bus ir ryt. Ma
nau, kad aš jus įveiksiu.”
Atrodo, kad pagal sovietišką 

“tvarką”, , pirkėjas, atėjęs į 
krautuvę, turi su pardavėju 
persiimti, o jau paskui daro 
biznį. Tik “Tarybų Lietuva” nė* 
pasako, ar tas narsusis parda
vėjas su kostumeriais ritosi^ ai 
kumščiavosi.

Įdomu, beje, kad prie Kauno 
krautuvių, kaip matyt iš tos žk 
Irios, jau žmones stovi būriais, 
laukdami progos nusipirkti pre
kių. Dar jie, matyt, neišmoko 
stoti į eiles 1 (“uodegas”), kaip 
Maskvoje ir kituose Rusijos 

miestuose. Kai sovietinė milici
ja juos išdresiruos atitinkamo
mis priemonėmis, tai Lietuva 
pasidarys visai panaši į “ma- 
tušką Rasėj ą”.

KATORGA IR MIRTIES 
BAUSMĖ

>

Jau pirmose bolševikų Oku* 
pocijos savaitėse Paleckio vy
riausybė išleido aštrius įstaty
mus prieš asmenis, kurie “kurs
to vieną visuomenės dalį prieš 
kitą”, paskirdama už šitą nusi 
kaitimą sunkiųjų darbų kalėji
mą ir mirties bausmę.

Dabar sovietinės Lietuvos 
valdovai paskelbė dvejetą nau
jų be galo aštrių dekretų, kaipc 
papildymus prie baudžiamųjų 
įstatymų. Viėhas dekretas (578 
str.) nustato, kaipo bausmę 
“kenkėjams”, sunkiųjų darbų 
kalėjimą nuo penkerių iki de 
šimties metų; antras dekretai 
(639’ str.) tokias pat bausme* 
skiria “sabotažninkams”. O jei* 
gu kenkimas arba sabotažai 
yra daromi organizuotai arbs 
gali pakenkti “socialistinei sau 
tvarkai”, tai bausmė yra sušau
dymas!

Šituos kruvinus dekretus pa 
skelbė Justas* Paleckis ir S. Pu 
peikis “aukščiausios tarybo4 
prezidiumo” vardu, š. m. spa 
lio 22 d. Bus pravartu muši 
skaitytojams arčiau susipažint 
su jų turiniu, todėl čia paduo 
dame jų tekstą. Paleckio įstaty 
mas skamba Taip:

“Sėkni ilgesnei kovai si 
kenkimu ir sabotažų^ vgį 
kiančio j o Baudžiamojo S ta 
luto 578 ir 639 str. papildo 
mi taip:

Dekretas prieš “kenkėjus”
“578* str. Kas nusikalto ty

čia žalojęs, gadinęs ar naiki
nęs turtą, siekdamas pakenk 
ti socialistiniam ukiui> tas
baudžiamas kalėti sunkiųjį 
darbų kalėjime iki penkerii 
metų.

“Kas nusikalto piktnau
džiaudamas savo tarybines 
pareigas, tyčia kenkęs paves
tas jam rūpinti reikalui, siek
damas pakirsti ar nusilpnin
ti Darbininkų ir Valstiečių 
valdžią arba sutrikdyti vals
tybinio aparato veikimą, tas 
baudžiamas kalėti sunkiųjų 
darbų kalėjime iki dešimties 
metų.

“Jei šio straipsnio 1 ar 2 
dalyje numatyti nusikaltimai 
buvo padaryti organizuotai 
arba jei tais nusikaltimais 
didžiai pakenkta socialisti
niam ukiui ar socialistinei 
santvarkai ar kuriam nors 
kitam svarbiam viešajam 
reikalui, taii kaltininkas bau
džiamas aukščiausiąja baudi
mo priemone — sušaudymu 
arba kalėti sunkiųjų darbų 
kalėjime‘iki 15 metų.

“Be to, teismas gali nutar
ti kiekvienu šiame straipsny
je nurodytu kenkimo atvėju 
konfiskuoti visą ar dalį kalti
ninko turto.”

Dekretas prieš “sabo- 
tažhinkus”.

.“639* str. Kas nusikalto sa
botažu, t. y. sąmoningai ne- 
vykdęs įstatyminių ar sutar
tinių pareigų arba tyčiai ne
tinkamai jas vykdęs, tuo pa
kenkdamas tam, kieno nau
dai tas pareigas atlikti nusta
tyta, jei šis sabotažas daro
mas siekiant pakenkti socia- 
listiniam ukiui ir jei tai nė
ra skaudžiau baudžiama pa
gal kitus įstatymus, tas bau

(Tęsinys)
Sparti permaina.

Jei Europa užtruko šimtme
čius pakeisti savo feodalistinį 
veidą kapitalistiniu, tai japonai 
tai atliko į kelis dešimtmečius. 
Jei Europa, prieš tai pergyveno 
baisius tikybinius karus, tiek 
Magometo pasirodymu, tiek 
krikščionybės Atsiradimu, japo
nai tos kovos nežino.

Ir davus tokį šuolį, ji, kuri 
visą laiką vengė bendradarbiau
ti su likusiu pasauliu, staiga, 
užsimanė tą pasaulį, kuris jai 
gręsė, praryti, virto pati pavo
jumi likusiam pasauliui.

Esant bešaliui, reikia pripa
žinti, jog japonai gabus ir mo
ka gyventi, moka prisitaikinti, 
gaji tauta.

Bet japonai visgi negalėjo iš
vengti pasisavinę Europos civi
lizaciją, tos civilizacijos ligų, 
kurios yra mirtinos visiems, 
jei laiku iš jų nepasigydoma. 
Tos ligos: militarizmas, impe
rializmas ir socialė kova!

Japonija savo pirmynžanga, 
skubia pirmynžanga, nepelnė 
nieko, nes kartu su savo laimė
jimais, ji apsikrėtė ir negala
vimais, kurie jai buvo nežinomi 
ir kurių dar nepažįsta dauge
lis tautų, nepasiekusios to “ci
vilizacijos” laipsnio.
Pasikeitė išoriniai ir išvidiniai.

Ir nors japonai pakeitė savo 
rūbą ir tikėjosi, jog sieloje jie 
pasiliks tokiais pat japonais, 
kokiais jie buvo savo viduram
žiais, tęsusiais daug ilgiau, ne
gu Europoje, smarkiai suklydo.

Po naujais rūbais, pasikeitė 
ir siela.

Japonija šiandien nei kiek 
nesiskiria nuo kitų modemiš
kų kraštų ir geriausias tam įro
dymas, nesileidžiant į smulkme
nas — jos imperializmo teori
jų neatsilikimas nuo panašių 
Europoje. Japonija turi eiti tuo 
pačiu pražūties keliu, kokiu ei
na Europa ir kuris, anot japo
nų, ją veda į pražutę. Bet juk 
japonai tame pačiame kelyje, 
reiškia, tas pat likimas ją lau
kia. (Dabar turi atsirasti neg
rų rasistų, kurie dar galėtų sa-

džiamas kalėti sunkiųjų dar
bų kalėjime iki penkerių me
tų.

“Jei sabotažas daromas 
siekiant pakirsti ir nusilpnin
ti Darbininkų ir Valstiečių 
valdžią arba sutrikdyti vals
tybinio aparato veikimą, tai 
kaltininkas baudžiamas kalė
ti sunkiųjų darbų kalėjime 
iki dešimties metų.

“Jei sabotažas daromas or
ganizuotai arba jei sabotažu 
didžiai pakenkta socialisti
niam ukiui ar socialistinei 
santvarkai ar kuriam kitam 
svarbiam viešajam reikalui, 
tai kaltininkas baudžiamas 
aukščiausiąja baudimo prie
mone — sušaudymu arba ka
lėti sunkiųjų darbų kalėjime 
iki 15 metų.

“Be to, teismas gali nutar
ti kiekvienu šiame straipsny
je nurodytu sabotažo atveju 
konfiskuoti visą ar dalį kal
tininko turto.”
Verta atkreipti dėmesį į tą 

faktą, kad šituos žiaurius įsta
tymus, paliečiančius * žmogaus 
laisvę, turtą ir gyvastį, išleido 
net ne “aukščiausioji taryba” 
(seimas), bėt tiktai “prezidiu
mo” pirmininkas ir sekretorius,' 
kaipo “įsaką”.

Tai dar kartą parodo, kad 
“liaudies atstovai” (kurie buvo 
išrinkti humbugišku budu) so
vietinėje Lietuvoje jokio balso 
įstatymų leidime neturi. Lietu
va yra valdoma dekretais — “į- 
sakais’\ “patvarkymais”, .“nu
tarimais”* !'

Tai yra grynai fašistiška sis
tema.

kyti, kad tam kelyje nebestovi 
ir yra sveikiausia rasė).

Bet, aišku, visa tai slepiama 
nuo liaudies ir norima įrodyti, 
jog japonų pasirinktas imperia
lizmo kelias yra teisingesnis ir 
į pražūtį neveda, kaip tai tvirti
na . vokiečiai.
Tanaka minimumo programa-

Ir tos ligos užsikrėtęs politi
kas Tanaka, nubrėžė busimom
kartom kuriuo keliu turi japo
nai eiti, kad atliktų savo “isto
rinę misiją”.

Butų ilgu ir nuobodu dėsty
ti Tanaka teoriją ir pasitenkin
siu tik nurodydamas kokia jo

Literatūros Reikalais
RAŠYTOJAS VINCAS KRĖVĖ

L
Mitas apie Krėvę.

Okupacinė bolševikų spauda 
kiekviena pasitaikiusia proga 
rašo, jog Vincas Krėvė buvo ir 
yra vienas didžiausių Lietuvos 
rašytojų.

Tokią mintį spaudoj palaiko 
tie rašytojai, kurie šiandien at
virai tarnauja Maskvai, bet ku
rie dar praeitais metais į kru
tinę mušdamiesi “bažyjosi”, jog 
nėra Maskvos bendradarbiais. 
Jeigu juos smarkiau paspausda- 
vai, tai beveik visi bolševikus 
pradėdavo keikti, kiekviena 
proga surasdami visą eilę stip- 
rių argumentų.

Lietuvos okupantams yra di
delis reikalas aukštinti tuos 
žmones, kurie su jais bendra
darbiauja. Jie žino, jog krašto 
gyventojų dauguma yra prie
šinga okupacijai, tai stengiasi 
kelti į padanges tuos bendra
darbius, kurie sutiko jiems tar-

.jiauti.w 4««.«« «,<.«,•*
Vinco Krėvės išgyrimas turi 

labai didelės propagandines 
reikšmės. Jeigu jau “didžiau
sias Lietuvos rašytojas” ben
dradarbiauja su rusais, pasako
ja naiviems žmonėms, tai ką 
jau čia kalbėti apie paprastą 
krašto gyventoją.

Bet išmintingesni 
žino, jog tai yra

komunistai 
neteisybė.

kiekvienas lietuvis, kuris sekė 
savo krašto literatūros naujie
nas, žino, jog tai yra sąmonin
gai skleidžiamas melas.

Lietuva turi keletą rašytojų, 
kurie parašė vertingesnių daly
kų, negu Krėvė. O tokių daly
kėlių, kuriuos Krėve atspaude 
savo raštų tomuose, parašo 
kiekvienas literatūros dalykais 
susidomėjęs gimnazistas.

Savo laiku Vincas Krėvė bu
vo vienu plašiai skaitomu ra
šytoju. Bet šiandien jis ir pa
čioj Lietuvoj nėra skaitomas. 
Be to, paskutiniu metu jis nie
ko naujo neparašė. Visai nesu- 
klysiine, jeigu pasakysime ne 
paskutiniu metu, bet paskuti
niu dešimtmečiu. Ir labai mažai 
nusižengsime tiesai, jeigu pridė
sime, jog paskutiniais dvidešim
čia metų Vincas Krėve beveik 
nieko naujo neįnešė į musų li
teratūrą.
Krėves plunksnos stiprumas.

Prieš Didįjį Karą, karo me
tu ir tuojau po karo, rašytojas 
Vincas Krėvė skaitėsi vienu 
stipriausiu rašytoju.

Tada jis parašė visą eilę gra
žių dalykėlių, kurie ir sudaro 
visą Krėves indėlį į lietuvišką 
literatūrą.

Kai Vincas Krėvė parašė “Bo
bulės vargus”, tai viso krašto 
gyventojai juos su pasigerėji
mu skaitė. Skaitė juos prieška
riniuose kalendoriuose ir skaitė 
atspaustus atskirais leidiniais.

Kai Vincas Krėvė parašė ke
letą dainų, kuriose labai smar
kiai imitavo liaudies motyvus, 
tai jų dainuoti susirinkdavo vi
si kaimo bernai. Man pačiam iŠ

buvo minimumo programa.
Kaip minimumą jis nustatė, 

jog japonai norėdami gyventi ii 
atlikti savo misiją, turi užka
riauti: Siamą, Šanchajų ir tuo 
pat Kiniją, Singapūrą, Malajų 
salyną, Birmaniją, Indiją, Hong- 
Kongą, Havajų salas, Indokini
ją, bendrai visą Aziją ir Aus
traliją. Pietų Ameriką Tanaka 
dar buvo nepalietęs.

Paskutini japonų žygiai nei 
kiek neslepia šių tikslų ir pra
dėta vykdinti, tiesa, ne visai 
pasekmingai, nes Čan-Kai-Aekas 
visgi gan smarkiai priešinasi, 
nors labai dažnai, skaitomas
baltųjų draugu, tų baltųjų 
draugų apleidžiamas.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” 

kalendorių tekdavo skaityti dai
nuojantiems bernams jo
“Šėriau žirgelį, juodą bėrelį, 
šėriau žiemelę, pavasarel,, etc.”

Daugelis Lietuvos dainininkų 
dar šiandien dainuoja Krėvės 
apdirbtas liaudies dainas, ku
rias mintinai išmoko iš senų 
kalendorių.

Kai Vincas Krėve atspaude 
Dainavos senų žmonių padavi
mus, tai jais gėrėdavosi visi 
Lietuvos gyventojai, šį jo dai
lią skaitydavo paprastas kaimo 
bernas ir mokyklinio amžiaus 
vaikis. Pirmas būdavo paten
kintas, nes rasdavo jam labai 
artimus ir girdėtus padavimus 
apie savo prabočius, o antras 
tenkindavosi, nes Padavimuose 
rasdavo kelis laisvus bruožus iš 
savo krašto praeities. Krėvės 
vaizduojama praeitis nebuvo 
surišta su skaitmenimis ir ne
buvo tokia sausa, kaip4'iisi mo
kykliniai istorijos vadovėliai.

Kiekvienas Dainavos senų 
žmonių padavimų skyrius gerai 
apdirbtas, kiekvienas sakinys 
darniai sustatytas, kiekvienas 
palyginimas tikrai meistriškas. 
Matosi, jog Krėvė į šį darbą į- 
dėjo visą savo sielą. Taip pat 
jaučiasi, jog šioj plotmėj gra
žiausiai pasireiškė kūrybiniai jo 
gabumai. Ir šiandien skaitai 
šiuos Krėvės kurinius su di-
džiausiu pasigerėjimu.

Kai kurie rašytojai bandė 
imituoti Vincą Krėvę šiame rei
kale, bet jiems nesisekė. Jie ne
mokėjo pagauti tų sielos virpė
jimų, nesugebėjo perduoti išgy
venimų tokiais paprastais ir su
prantamais žodžiais, kaip tai 
padarė Krėvė minėtuose savo 
darbuose.

Šiuose darbuose Vinco Krė
vės plunksna yra stipriausia.
Krėvė nustojo krėviškai rašyti.

Jeigu Vincas Krėvė ir toliau 
butų rašęs šia linkme, gal būt 
butų įnešęs dar keletą vertingų 
dalykų į musų literatūrą.

Bet jis sustojo taip rašęs. Ko
dėl jis taip pasielgė, mums šian
dien neaišku. Gal būt jam “į- 
kvėpimas” pasibaigė, gal jis ne
galėjo surasti tinkamos temos, 
o gal iš viso jau nekreipė rei
kalingo dėmesio į kūrybinį sa
vo darbą.

Pats Vincas Krėvė tai labai 
gerai supranta ir žino. 1922 me
tais Kaune atspausdintose Sute
mose, greičiausiai, jis apie tai 
kalba, kai sako:

“Skundėsi man širdis, kad aš 
tų kalnų viršūnėse nestovėsiu, 
žmonių sielų neaudrinsiu...”

Vincas Krėvė atspausdino vi
są dešimtį tomų savo raštų, bet 
jie žmonių sielų jau nejaudino 
ir neaudrino. Visi tie jo raštai, 
apdulkėję ir apipelyję, ir šian
dien guli leidyklos sandėliuose.

Krėvė, negalėdamas išstovėti 
literatūros “kalnų viršūnėse”, 
nusileido žemyn ir ėmėsi visai 
kitokio darbo. Apie tai pakal
bėsime kitame rašinyje*

—-Kazys Varkala
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Iš STALINO OKUPUOTOS LIETUVOS
Bolševikų sukurtame Lietu* 

voje “rojuje” reiškiasi 
prekių badas.

Bolševikų okupuotosios Lie
tuvos “rojuje” vis daugiau stin
gant prekių, naujieji valdovai 
stengiasi visą bedą suversti spe
kuliantams. Netenka abejoti, 
kad bolševikų betvarkėj pasi
reiškia tam tikra spekuliacija. 
Bet Lietuvos komunistai, maty
dami vis didėjantį gyventojų 
nepasitenkinimą dėl kroniškos 
prekių stokos, visą bėdą prime
ta kažkokiems spekuliantams.

Šiomis dienomis priimtas net 
Baudžiamojo Statuto papildy
mas, kuris skamba taip:

“Asmenys, kurie nusikalto 
spekuliacija produktais ir pre
kėmis (slapta prekyba, nustaty
tų kainų pakėlimas, viršnormi- 
nių atsargų sudanuėjimas, pre
kių slėpimas nuo pardavimo) — 
baudžiami kalėjimu nuo 5 ligi 
10 metų. Spekuliacijos objektai 
konfiskuojami. Be to, kiekvie
nu atskiru atveju teismo spren
dimu gali būti pritaikytas pil
nas arba dalinas spekuliacija 
užsiimančio asmens turto kon
fiskavimas.”

šį drakonišką įstatymą paaiš
kina oficiozinė “Tarybų Lietu
va”. Pasak laikraščio, tomis pat 
bausmėmis kaip ir pardavėjai, 
bus baudžiami ir pirkėjai. Šį 
įstatymą kiekvienas pilietis tu
rįs giliai įsidėmėti, kad paskiau 
netektų aiškintis nieko nežino
jus. Toliau laikraštis sako, kad 
bausmės iki 10 metų kalėjimo 
“jau nebejuokas ir jokių cere
monijų su spekuliantais nebus 
daroma.”-Bet ir visos bausmės, 
laikraščio nuomone, nebus pa
sekmingos, jeigu patys piliečiai 
-— pirkėjai neprisidėsiu prie jos 
sutramdymo. Todėl “visi pado

rus piliečiai” turį pranešti mi
licijai ar prekybos komisaria
tui apie spekuliacijos atsitiki
mus.

Okupantai per keturis mėne
sius tiek Lietuvą nualino, kad 
jau reikia čekistinių metodų 
“kovai su spekuliacija.” Rusi
jos pavyzdys parodė, kad jo
kios bausmės nepripilde pre
kėmis sovietiškų krautuvių.

Paskyrė atstovą, kuris sė
dės' Kremlio valdovų 

prieškambariuose.
Sovietų Lietuvos vyriausybė 

paskyrė Povilą Rotomskį “Lie
tuvos tarybų socialistines res
publikos atstovu” prie Sovietų 
Sąjungos vyriausybės Maskvo
je. Kaip oficialiajame praneši
me paaiškinama, jo pareiga bu
sianti “atstovauti musų socia
listines respublikos reikalams” 
Maskvoje. “Draugas” Rotoms- 
kis į Maskvą jau išvyko.

Kaip žinoma, Sovietų Sąjun
goje varoma komedija, kad, 
girdi, sąjunginės respublikos 
siunčia savo atstovus, atseit, 
pasiuntinius į Maskvą. Tačiau 
niekam niekada neteko girdėti, 
ką šie draugai “pasiuntiniai” 
Maskvoje daro. Juk žinoma, 
kad visose “sąjunginėse” respu
blikose valdo GPU ir rusiškoji 
okupacija, tad “draugai pasiun
tiniai” tėra tokiė pat klapčiu
kai, kaip ir “sąjunginių respu
blikų liaudies vyriausybė.”

Pagaliau, užtenka pasiskaity
ti naujosios Lietuvos “pasiunti
nio” biografiją, kad aiškiai su
prastum, kokioms funkcijoms 
šis vyras tinka. Povilas Rotoms- 
kis gimęs 1906 m. Žeimelyje, 
pašto sargo šeimoje. Per didįjį 
karą su tėvais gyveno Rusijoje. 
Grįžęs atgal Lietuvon, mokėsi

NAUJIENŲ-ACME Tclephoto
TEISINA VYRĄ KALTI

NAMĄ ŽMOGŽUDYSTE. — 
Chicagietė Edith Lindner 
liudija Cook apskričio kri
minaliame teisme, Chica- 
goje, kur jos vyras Bernard, 
yra teisiamas už žmogaus 
nušovimą. Moteriške liudijo, 
kad nušautasis, Albert Nei- 
man, buvo jos meilužis. Vy
ras keliais atvejais jos pra
šęs aferą likviduoti, bet ji 
tai nepadariusi, ir guliau, 
netekęs kantrybes, Lindner 
Noimaną nušovė.

I. J. Kiras Naujas 
SLA 36-tos Kuopos 
Fin. Sekretorius
J. Balčiūnas išrinktas iždinin
ku; A. Zalatorius pirmininkas

Bridgeporto didžioji SLA 36 
kuopa turės ateinantiems me
tams naują finansų sekretorių, 
būtent, p. M. J. Kirą. Buvęs 
sekretorius šįmet tai vietai ne- 
kanditavo, bet buvo išrinktas 
iždininku. Tai kuopos vetera
nas, p. J. Balčiūnas. Kaip jis, 
taip ir p. Kiras, buvo išrinkti 
vienbalsiai.

Naujos valdybos rinkimai 
įvyko pereitą trečiadienį, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje.

PLtkauskas — vice-pirm.
Pirmininku buvo paliktas A. 

Zalatorius, protokolų sekreto

rium — M. Vaidyla, o vice
pirmininku išrinktas Platkaus- 
kas. Jis gavo 25 balsus, prieš 
P. Kilio — 8, ir Laucaičio — 
7. t

Iždo globėju, 21 balsais prieš 
16 (už Narmontaitę), buvo 
išrinktas Bračiulis. Į iždo glo
bėjus taipgi kandidatavo Šim
kus, kuris gavo 16 balsų, Mar- 
geris — 11, ir Bertash — 6.

$30 ir fėrai lankytojui
Ligonių lankytoju vienbalsiai 

buvo išrinktas Bračiulis. Jam 
paskirta $30 alga ir karterių 
išlaidos.

Į maršalkas vienbalsiai bu

vo išrinktas V. Jankauskas. Į 
knygų patikrinimo komisiją, 
taipgi vienbalsiai, įėjo P. Kilis, 
Kiras ir p. Narmontaitė.

, 4 organizatoriai
Į organizatorius kuopa išrin

ko J. Balčiūną, A. Zalatorių, 
L. Narmontaitę ir V. B. Amb
rose. i

Pirmas ateinančių metų su
sirinkimas įvyks sausio 8 d., t. 
y., antrą trečiadienį. Pirmas 
trečiadienis yra Naujų Metų 
diena. -—Narys.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimais 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, sutyboe 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš* 
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

f .......
BRIDGEPORT ROOFING AND 

S HE ET METAL CO.
3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiu? 6 

sienų apmušimus
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
ries garsinasi “NAUJIENOSE Remkite Lietuviška 

Žyduką
Nathan Kanter

MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

; Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienoti

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3^% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 rM.

,, AVINGS
LOAH ASSOCIATIOHofOiu^ 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

TeL VTRglnla 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVIN G S FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Žagarės vidurinėje mokykloje 
ir Panevėžio mokytojų semina
rijoje. Keletą metų mokytoja
vo Žagarės miesto pradžios mo
kykloje. 1928 m. Panevėžyje už 
komunistinį veikimą buvo su
imtas ir kariuomenės teismo 
nuteistas. Jis išbuvęs kalėjime 
10 metų. 1938 m. išėjęs iš ka
lėjimo iš pradžių vcrtęs's priva
čiomis pamokomis, valiau dir
bęs mokytojų knygine Kaune. 
Mes nežinome šio vyro nuopel
nų komunistų patijai, bet ga
lima spręsti .apie,jo įvertinimą 
iš to, kad bolševikams Lietuvą 
okupavus, jis tebuvo paskirtas 
mažon teisingumo komisariato 
kanceliarijos viršininko viete
lėm Paskum jis ėjo to pat ko
misariato kadrų skyriaus virši
ninko pareigas.

LABAI GRAŽIAI 
ATRODANTI

PALTAI
Vėliausios mados, nauju 

priekiu, užlenktomis 
rankovėmis ir apsiu

vinėta apačia bei 
rankovės. , 

$22.5o
AUKS.

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

$17.50
AUKS.

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

Kam reikalingai pritaikom lengvų ii mokėjimų sąlygas.

SL0W1K'S CLOTHES
PREKES GARANTUOTOS 

4328 ARCHER AVENUE 
ARTI KEDZtE AVENUE • 

•— * • ‘ t'.. . f

Bukit MaloiiŲ.- 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami (š- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mnksla.® 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių {tempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

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.

MASTER WIND0W SHADE 00.
Si J. Vondrak Tel. Lafayetle 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
F’RANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
.....................

Sudriko 29 Metų Sukaktuvių ir Kalėdų

IŠPARDAVIMAS

$48.50

BudrikJos.

y

Pas BUDRIKĄ kainos nekeliamos prieš Kalėdas, bet dar duodama didelis nuošimtis 
nuolaidos. Pas BUDRIKĄ rasite daugybę naudingų dovanų dėl Kalėdų iš laikrodė
lių, jewelry, pianų, akordionų, lietuviškų atviručių, radijo, skalbiamų mašinų pro- 
sinamų mašinų, karpetų, elektrikinių dulkių valytuvų, rašomų mašinėlių. Garantuo
jame jums didelį su taupymą.

Aliejiniai pečiai, Gasiniai Pečiai, Elek- 
trikiniai pečiai, Angliniai pečiai 

$49.50 vertės pečius už ..........  $29.50
$32.50 vertės pečius už .
$75.00 vertės pečius uė .

......  ..................................  III . ........—... w ............ .. .................................. „ ...............„■■■■.................. ' ,

WCFL 97.0 kil. Radio Valanda nedėlios vakare 5:30 iki 6:30 vak.
/WHFC 1420 kil. Radio Valanda ketvertais 7 Vai. vakaro* 
WAAF 920 kil. Kanarkų Programų nedėlios ryte 9:30 vai. ryte.

Kaip matome, karjera didelė: 
Iš kanceliarijos viršininko į pa
siuntinio vietą! Bet juk ir pa- 
reikos “didelės”: sėdėti Kremlio 
valdovų prieškambariuose!

—o—
Sovietų Lietuves vyriausybė 

nusistatė sudaryti 20 milionų 
litų specialų ilgalaikio kredito 
fondą, kuris busiąs skiriamas 
žmonėms, gavusiems žemes.

“Tarybų Lietuva”, komentuo
dama šį nutarimą, džiūgauja, 
kad tai busianti reali parama 
gautoje žemėje įsikurti. Bet tik
rovėje lai tėra tokia pat tuščia 
agitacija, kaip ir viskas, kas da
bartinėje Lietuvoje daroma. 
Prisiminkime, kad pagal oficia- 
linius davinius, žemę gavę 71,- 
000 šeimų. Tad iš garsiosios pa
ramos kiekvienai šeimai išei
na... po 281 litą. Ir įsikurk tu, 
žmogau, už šią “gausią” para
mą !

—o—
Į Maskvą buvo nuvykusi so

vietų Lietuvos gydytojų dele
gacija, kuriai vadovavo sveika
tos komisaras Girdzijauskas. 
Sugrįžęs į Lietuvą jis pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungoje medici
nos pagalbos teikimas yra vic-. 
nas iš tobuliausių pasaulyje. 
Šia proga tenka pastebėti,; kad 
Girdzijauskas nepriklauso Lie
tuvos valstybės pinigais buvo 
siuntinėjamas į Vakarų Europą 
gilinti medicinos mokslo žinių. 
Kaip matome, tai buvo tuščiai 
išmesti pinigai!

Iš nacionalizuotų pramonės 
įmonių jau šalinami komisarai, 
kurie buvo į jas paskirti pir
momis okupacijos dienomis. 
Dabar į įmones vėl skiriami di
rektoriai, nors šis payadinimąš 
skamba “buržuiškai.” ..:

1941 Radijas, 9 ir 10 tūbų vertos $99.00
"ž - .....................;■ *59.00

ir jūsų seną radiją
, Mažutės radi jos po .............   $6.95
Radijo Kombinacijos su 6 rekordais
už .......   $29.50
Nauji lietuviški rekordai po ....... 49^

DVIEJŲ ŠMOTŲ PUIKUS PAR
LOR SETAS VERTAS $100.00 už

s4950
IR DYKAI GRAŽI LIAMPA

Aukščiausios rūšies parlor setai $200.00 vertes už. $104.50* Daugybė parlor setų 
už $29.50* Lengvi išmokėjimai. 12 puslapių sieninis kalendorius dykai. Krautuvė 

atidara nedčiiomis iki 4 valandą vakare.
Iki Kalėdų visais kitais vakarais krautuvė atidara iki 10 vai. vakaro, 

c ' t .

3409-21 SOUTH HALSTED STREET
Tel. YARds 3088

Speciali Kaina ant Dantinių

Per Kalėdas

TRU-FIT PLEITAI $Q.5O 
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 .
diena I ir auks.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2158 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutarti. Pleitai gaminami 
tik 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 KLINIKAS
TO N ŠILU S 
Išima Už . ’13.50
PRABUVIMAS 
Ligoninėje .................
RAUDONGYSLIU 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba ......

$50.00
’’25.00

*2.00
GYDO VISAS LIGAS
Ekzam i nacija 
ir vaistai ................... . *1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v, ryto 

iki 0:15 Vai. ryto.
Sub a tomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais ’ taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausia* Žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.



Suvalkiečių Choras 
susirinkęs 

salėje, 2710 West 59th 
kur dabar laiko repeti-

. Albavičius į šv. Antano 
Klebonus

engvom sąlygom. Tad nepa
mirškite, pirm negu pirksite 
kitur, atsilahkykite pas John A. 
<ass4

DIRIGUOS “ŠIENAPIUTĘ” A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

$ i 5
Cash or Easy

Terms
3 MONTHS RENTAL $5

šeštadien., gruodžio 7, 19-10

PASIŪLOS ŽIEMAI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

čia Nereikia Cash
Rolė—100 ket. pėdų .......   $1.00
Skystas Stogams Cemen- 35< 

tas. (5 gal. ken.) gaL
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda .............. 2c
Maliava, reg. $1.95, spec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3%c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) _ 10c
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kaip yra.................
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrą!

NEREIKIA CASH
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v, v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

35c 
30c
10c

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

apdaru ...    50c
Celuloidos gražiais apdarais $1.65 
“Vainikėlis jaunimo”, maldų 

knygelė ......................... 35c
Juodais minkštais viršais be 

kabės ............................ $1.25
“Kantyčkos”, giesmių knyga

.............................................. $1.75
“Sapnų knygelė”, kazirų nu

kėlimas ir planetų nu&pė- 
jimai .. ........................... .

“Pranašystės Mikaldos’’ ......
“Kabalas su Salamono nose” 
“Lengvas būdas išmokt ang

liškos kalbos be kito pa
galbos ............................ 35c

“Žolių knygelė,” aprašo apie 300 
visokių žolių, kam jos yra 
tinkamos ........................ 25c

Trajankos 60c už 3 pak. už $1.50 
M. ZUKAITIS,

334 Dean Boulevard, 
SPENCERPORT, N. Y.

- . a— . .... •—1

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda • atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago. Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
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

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

• ‘v'J '4 CtfhGt 'i 7 • ,V»jb

Ciceriečių Spėjimas 
Pasitvirtina

Naujienose” kiek laiko at
gal buvo sakyta, kad cicerie- 
čiai spėja, jog turbut kun. Ig- 
hatius Albavičius bus paskirtas 
Cicero parapijos klebonu.

Katalikų dienraštis “Drau
gas” vakar tą spėjimą patvir
tino, su pranešimu, kad “iš pa
tikimų šaltinių sužinęta, jog į 
vietą mirusio kun. J. Vaičiūno 
Cicero parapijos klebonu ski
riamas kun. Albavičius.”

Jiš dabar tebeina 18-tos apy
linkes parapijos klebono parei
gas, ir šįmet švenčia 30-tas ku
nigavimo sukaktuves. Kada nau
jas pareigas užims, kol kas ne
žinia.

Linkus j 18-tą?
Į 18-tos apylinkės klebonus 

kaip sako kalbos, turbut buš 
skinamas West Pullmano kle
bonas kun. Linkus.
• Kaip kun. Albavičius, taip ir 
kun. Linkus yra skaitomi inte- 
ligentiškiausįais, plačiausių pa
žiūrų lietuvių dvasiškiais Chi
cago j e.

OTIIfllfl^an Euren St. prie 
Q I UUIU Michigan Avė. 
(Buvusis “Sonotone”) O C A iki 
ŠEŠT. ir SEKM. wU^2p. p. 

(su taksais)
VIENAI SAVAITEI PRADE

DANT ŠEŠTADIENI 
Sovietų Triumfas

“They Wanted Peace” 
Su Tūkstančiais žmonių 
Ekstra — Rusijos žinios

PARENGIMAS SU PROGRAMŲ
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Dr-jos 1-ma Kuopa 

Rengia Vakarą Su Vaidinimu, 
« D A C! T A O T GJ »

Dainuos L. D, Aido Choras, bus prakalbėlės, šokiai ir 
kiti pamarginimai

Sekmadienį, Gruodžio 8 d.,-7 v. v.
L. D. SVETAINĖJE, 10413 Šo. Michigan Avenue '

įžanga 25c Kviečia Komisija

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

TRADI MARKRIOSTERKD

IseTeeth

VENISON P ARTY
BRIEDIENOS P ARĖ

Įvyks šešt. ir Sekm., Gruodžio 7-8 d., 1940
BILUS TAVERN
48th and S. Western Avė.

( Gera Muzika — šokiai — Gėrimai
Kviečia Visus atsilankyti — BILL IR ONA POPELL

METINIS BALIUS
----- Rengia -----

AMERICAN LITHUANIAN CITIZENS POLITICAL AND 
BENEFICIAL CLUB OF THE 12th WARD

Šeštadienį, Gruodžio-Dec. 7,1940
H0LLYW00D SVETAINĖJE

2417 W. 43rd Street
Pradžia 7:30 Vakare Įžanga 15 centų

Gražus programas ir šokiai prie geros muzikos
—KVIEČIA KOMITETAS—

MONEY-BACKJi
G GARANTE E
SATISFACTION

DAYS' 
TRIAL

♦ BE 
•DALT-

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

DAROME DANTIS TIK lahnluotam Ir 
reKiRtruotam dentlstul užnakluB arba 
jo impresijų receptų gavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebusite 100% patenkinti, UŽTIK
RINAME, KAD ATGAUSITE KIEK
VIENĄ CENTĄ. DYKAI APSKAIC.I 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

FLEITAS
1 Jenos patarnavimas. Galima mokė
ti* mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU musų laboratorijų, Pa
sauly Didžiausių Dantim Fleitų Dir
bėjų darbo pieitų. ATEIKIT ŠIANDIE I

A.A.A. Dental Laboratories 
(INCORPORATED)

MAIN OFFICE: Phone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Phone HARrison 9559
202 SO. STATE STREET 

Northwest Office: 4831 IRVING PK. BLVD, 
Phone Avenue 4060

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

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

NAUJIENOS, Chicago, TU.
—■» ■ '   . ■ .,—• '.a ,, ,,^.

Patyręs Laikrodi
ninkas N. Girdwain

Bridgeporto kolonijoj N. 
Girdwain, 3223 S. Halsted St., 
yra jau seniai žinomas kaipo 
geras laikrodininkas. Jis Kalė
doms turi didelį pasirinkimą 
aikrodėlių, žiedų, plunksnų.

Savo apylinkėj pirkti Kalė
doms dovanas yra parankiau
siai ir geriausiai. N. Girdwain 
•) 

krautuvės skelbimas telpa šian
dien “Naujienose”.

— (Skl.)

Inž. Jonas Byanskas, “Birutes” choro vedėjas, 
diriguos operetę “Šienapiutę”, kurią tas choras 
stato rytoj Chicagos Lietuvių Auditorijoje. P-as 

. Byanskas šiuo laiku taipgi veda ir “Naujos Ga-

Dirbtuvėje ties 1455 West 
38th Street buvo užmuštas 44 
metų darbininkas Carl McGi’l, 
3738 Kemnorv avenue. Automa
tiškas keltuvas, prie kurio ve
lionis dirbo, prispaudė jį prie 
sienos ir mirtinai sutrynė.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Ką Pirkti
Kalėdoms Dovanų? 

r

Aišku, kad rankinis, laikrodū- 
is yra kiekvienam reikalingas 
ir praktiškas dalykas. Kur pirk
ti? Suprantama, pirkti paran
kiausiai, tai savo apielinkės 
krautuvėj. Kokioj krautuvėj 
pirkti? Geriausiai pas savo tau
tos žmogų.

Jos. A. Rizgen turi didelį pa
sirinkimą laikrodėlių, žiedų ir 
t.t. Užsukit į jo krautuvę, 3249 
S. Halsted St. (Skl.)

s i *

A. Bedaukietiė 
Naujoje Vietoje

P-ia A. Bedinikiėfte, gera 
naujieniete, pirmiaus turėjusi 
valgomų daiktų knuihtvc 2424 
West 35 th St., pereitų savaite 
perkėlė savo biznį į naują vie
tą, būtent, 4551 So. Rockwell

šios apylinkes naujienie- 
čiains patartina patemti pv Be- 
daukienę perkant iš jos valgo-' 
mus daiktus. —Kaimynas.

Gimtadienio
Sueiga

18 APYLINKE. — Biziiierė 
Domicėlė Griciuš, 2034 South 
Union avė,, savo gyvenime yra 
daug perleidusi gimimo dienos 
gražių sukaktuvių. Bet praeitos 
savaitės suruoštos sukaktuves 
buvo vienos iš linksmiausių ir 
svečiais gausingiausių.

Visi sueigoj puikiai linksmi
nosi, linkėdami poniai Gricie
nei laimės ir ilgiausių metų.

Kaimynas.

KEPS STIRNĄ NITE-CLUB 
TAVERNOJ

Bridgeportietis Walter Palio
nis, parvažiavo iŠ medžioklės, 
Wisconsino miškuose, ir parsi
vežė nušovęs 126 švarų stir
ną.

Šiandien W. ir J. Palioniai 
keps stirną, rehgia vakarienę 
savo Nite Club tavėrne, 3359 
So. Halsted Street.

Paflioniai turi daug draugų 
ir pažįstamų Chicagoj e> todėl 
užprašo visus prie Šviežios stir
nienos. Bus ir gera mhžika šo
kiams. ' (Skl.)

Puiki Dovana - 
Ilga Atmintis

Šventės be dovanų — ne šven
tės, taip jau mūsų priimta, štai 
prisiartina žiemos švėhtės, kiek
vienas taip ir suka galvą kas 
nupirkti artimiesiems, gerie
siems kaimynams bei draugams. 
Visi norime ir kad ta dovana 
paliktų gerus atsiminimus.

John A. Kasa, muzikos in* 
strumentų ir brangenybių krau
tuves savininkas/ Archer 
Avė., čia mums gali dhiig pa
dėti. Jis turi gražių laikrodėlių, 
muzikos insttuniehtų ir žiedų, 
tinkamų kalėdinėms dovanoms. 
Be to pas j j galime nusipirkt i

Specialis Prieškalėdinis Radio

Išpardavimas
50%

DAUGIU NUOLAIDOS DABAR PASIŪLO

Progress Furniture Krautuvė
Už tamistų seną radio mainant ant naujo

1941 metų mados

♦ S-554

rasite didžiausį pasirinkimą 
1941m. mados ZENITH ir kitų radios už mažiausias kainas
PROGRESS KRAUTUVĖJ

' Zenith
Zenith
Zenith
Zenith

Midget radios nuo ........
Portable radios nuo .....
Console radios nuo ........
Kombinacijos radios nuo

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

3222-24-26 So. Halsted Street
Prie 32-ros Gatves

JURGIS NAKROŠIS, Vedėjas
Tel. Victory 4226 Chicago, 111.

Pasiklausykite musų gražaus RADIO Programo nedėlioję, 11:30 
valandą prieš piet, iš. stoties WGES

Rytoj Suvalkiečių 
Choras Dainuoja

choras rytoj dainuoja

Vakar 
smarkiai “repetavo 
Budrio 
street, 
ei jas.

Mat,
Marųuette Saleje, kur yra pa
kviestas išpildyti muzikalj pro

gramą. Chorui vadovauja dain. 
G. Zelniutė. O. S.

NETIKĖTI
SVEČIAI

die-
4111

šeštadienį, lapkričio 30 
na, J. Čepaitis su žmona, 
S. Monlgomery, labai nustebo, 
kada netikėtai į jų butą prigu
žėjo daug svečių ir įteikė do
vanų gražų stalą; ir elektros 
lempą.

Mat, Čepaitis keletas savaičių 
atgal buvo sunkiai susirgęs ir 
buvo manoma, kad nebeišliks 
be operaejios, bet dabar jau ge
rokai pasitaisė ir vėl grįžo prie 
darbą. Taigi, jo draugai, pasi
džiaugdami jo sveikatos atgavi
mu, ir turbut pritaikydami jo 
kelių metų šeimyninio gyveni
mo sukaktį, surengė to “surpri- 
zą”. Sumanytojos bene buvo B. 
Skurkienė, B. švelnienč ir M. 
Budrienė. Svečiai daugiausiai 
buvo northsidiečiai. X. š.

$14.95
19.95
49.95
29.95

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

AUDITORIUM
RESTAURANT

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

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

Kaldroj is Jūsų Pūkų ir 
Visokie Matracai 

WESTERN BEDDING 
JOSEPH KULIGQWSKI, Sav. 

5216 So. Western Avė. 
Tel. Prospect 1931

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai visados.

SCHLITZ ALUS.
PETRONĖLĖ IR ANTANAS

PRONSKUNAI
99th ir Artesian

Tel. EVErgreen 7785

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! ' 
KAINOS DABAR GILIUOJA

Pečiams Aliejus 7 Č
Ne mažiau 150 gal. ■
7urnasams Aliejus CV2Č 
Ne mažiau 400 gal. O

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

THE PERFECT G!FY

LADY WESTFIELD <0/150 
SĖT WIJH DOMOKOS X*T

Didelis pasirinkimas laikrodėlių: 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
BULOVĄ

ELG1N
HAMILTON 

BENRUS, 
GRANT 

ir kitų 
DEIMANTUS parduodam žemo- 

mims kainomis.

IR. N<e>Vieir
MEILB

4148 Archer Avė

S u Kyla
KENČIANTYS

1_ Kylos SPECIALISTAS ir teista- 
‘ gas patarimas apie kaip išgyti 

BE OPERACIJOS.
2 100% PATAISANTIS IR AP- 

" SAUGANTIS pritaikymas nežiū
rint kaip bloga kyla yra.
3a Specialis Pataisantis, Patogus 

‘ Raištis geriausios medžiagos ir iš
dirbinio.
VISKAS UŽ TAIP ŽEMAI KAIP $5 

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

1869 N. Dameų Avė. Tel. ARM. 8200 
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą.

Vai.: KASDIEN 11 iki 8, sekm. iki 2

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE’



šeštadien., gruodžio 7, 1940
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JAnbio-Per Vasarą Jie 
Buvo Užleidę 
Vieta Kitiems -
Bet Rytoj Patys Nori Pasiro* 
dyti Publikai; Iš Laisvamanių 

Veikimo
Hoselando Liet. Laisvamanių 

Etinės Kult. Draugija X Kp. per 
vasarą nieko neveikė. Tokiai ne
skaitlingai draug. surengti pik
nikas, ar šiaip išvažiavimas, gal 
būt buvę nesėkminga. Chicagoj 
tų piknikų ir parengimų jau 
net perdaug. Todėl laisvamaniai 
ir nerengė nieko, suteikdami 
pirmenybę kitiems.

Dainuos Choras
Vienok kada jau viskas ap

rimo, tai ir L<L.E»K. X Kuopa 
nusitarė surengti gražų paren
gimą su programų, kuris susi
dės iš vaidinimo vaizdelio “Pa
slaptis” ir dainų, kurias padai
nuos L.D. Aido Choras. Be to, 
bus ir prakalbėlių.

Vakaras Rytoj
Parengimas įvyks rytoj, 8 

gruodžio, L. D. svet., 10413
d,

MARCIJONA BALTOKIENĖ, 
po tėvais Girčaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 6 d., 2:40 v. popiet, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Lauku
vos parap. Girininkų kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Benediktą, brolį Pranciš
kų ir brolienę Elzbietą Girčius, 
ir jų šeimą, penkis .pusbrolius: 
Kazimierą, Joną, Antaną, 
Petrą ir Leoną Urbikus ir jų 
šeimas, vyro seserį Oną Jab
lonskienę ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų. Lietuvoje brolį 
Vincentą.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2501 W. 46 St. Laidotuvės į- 
vyks antrad., gruodžio 10 d., 
8:30 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą.-c iš ten bus* Nulydėta į 
Šv. ICazimiero kapines.

Visi a. a .Marcijonos Balto
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyrąs, 
Brolis, Pusbroliai, vyro Sesuo 

ir Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

I nVFIk RS“«nuT 
LU I £1M O Visas Pasaulio 

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 S(\ Halsted Street
Tel. YARDS 7308

M0MI l
I 5 I n n A Mylintiems I ! I U U A Vestuvėms, Ban- 

QMkietams, Laidotu- 
■ vii w Bvėins, Papuoši- 
I GĖLININKAS maw 
I 4180 Archer Avenue 

Phone LĄFAYETTE §806

Flo-

*

MACKE-Mačiukas, 
69th St., 2-ros lubos
PROspect 3140.

vietoj. Kreipkitės pas

PARDAVIMUI GROSERNĖ įr 
bučernė. Biznis gerai išdirbtas. Par
duosiu pigiai ant .pirmo pasiūlymo. 
Kreipkitės 2242 W. 23 PI., Sęęley 
4189.

A. M«nė.
T"’'W1   *1

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 Iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ai 
tašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionąliaj žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Avė., Chi- 
ęago. I1L Phone Republic 6051.

FRANK KLIVINSKAS
Persiskyrė bu šiuo pasauliu Gruodžio 6 dieną, 9:15 vai. ry

to, 1940 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Lietuvoje, Čekiškės pa
rapijoj, Raseinių apskrity. Amerikoj išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime mylimą moterį Aneliją, po tė
vais Zacharevičiutę, 2 brolius: Joną ir Boleslovą ir jų šeimy
nas; pusbrolį Juozą Vainauską ir jo šeimyną ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas namuose, 6741 So. Campbell Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Gruodžio 9 dieną, 8:80 yal. ry

to, iš namų į Gimimo Panelės švenčiausios parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Frank Klivinskio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
MOTERIS, BROLIAI, PUSBROLIS IR GIMINES.

Laid, Direktorius P. J. Ridikas, Tel. YARDS 1419.

Michigan Avė., 7:30 vak.
Dabar adventas, kas reiškia, 

laukimas išganytojaus, kurio 
liaudis laukia per 4,000 metų, 
kad paliuosuotų iš varų ir tam-- 
sybės. Bet tas išganytojas pa
siliko tik svajonė. Liaudis te
bėra prispausta vargais, nelai
mėms, kruvinais karais, kurie 
vis plinta kasdien po pasaulį.

Nelaukia “Galiūnų”
šioj gadynėj žmonija jau ne

laukia kad koks ten galiūnai 
iš už dausų atėjęs paliuosuotų 
iš priespaudos, bet patys sten
giasi šviestis, organizuotis, 
skaityti pažangius laikraščius, 
lankytis prakalbose, ir visur ko
vot už žmonijos būvio pageri- 
nimą.

Demokratija Amerikoj
Mes, šioj Amerikos šalyj, su 

džiaugsmu turim pripažinti, kad 
turime laisvę, balsavimo teises, 
ir su šypsena, pypkes rūkyda
mi, savo balsais viską galima 
iškovoti. Už tai stenkimės vi
sais budais būt tikrais Demo
kratijos šalininkais, o su Demo
kratija viską galime laimėti.

— Stepukas.

Dainuos Keistučio
Choras ir Šoks
Akrobatės

šįvakar 124o Wardo Kliubo 
Vakaras

ir di-

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas 12 Warde šiandien ren
giasi prie savo metinio paren
gimo. Nors kliubas yra ne iš 
didžiųjų, bet visgi rengia kas 
metai parengimus kaip 
Ižiosios organizacijos.

šįvakar kliubas rengia 
su programų Hollywood 
nė j.

šokius 
s ve tai-’

Keistučio Kliubo Choras yra 
apsiėmęs išpildyti programą, 
taipgi ir Ona Dougin yra pasi
žadėjus kitą dalį programo pa
rūpinti, akrobatiškų šokių nu
merius. Taigi, tas parodo, kad 
visuomenė atsilankiusi neapsi- 
vils, nes pamatys gražų pro
gramą ir pasišoks prie gero or
kestro muzikos, 
žangos.

Pradžia 7 vai.
P.

ir tik už 15c

vakare.
J. Petraitis.

Lenkų Laikraščio 
50 M. Jubiliejus

Chicagos lenkų laikraštis, 
“Dziennik Chicagoski” . (Pplish 
Daįly News) šiandien švenčia 
savo auksinį jubiliejų. Jam pa
minėti išleidžia specialę 108 pu
slapių laidą.

Rytoj vakare Steyens viešbu
tyje įvyks iškilmingas banketas, 
valdžios atstovams, dvasiš
kiams ir lenkų veikėjams daly-

Budrike Oro
Teatras

Iš radijo stoties WCFL, 970 
Kil., sekmadienio vakare, nuo 
5:30 iki 6:30, Jus palinksmins 
Budriko Radio Simfonijos Or
kestras, Makalų Choras, Maka
lų Drama, Lietuviškos dainos 
ir muzika, žymus artistai, due
tai, solos.

širdingai kviečiame progra
mą išklausyti, Klausytojams 
yra paskirta dovaną už $50. 
Bus pranešta kas laimes.

Jos, F, Budrik, Ine., 3409-21 
S. Halsted St., krautuvė rakan
dų, radio, Jedaunių ir naudin
gų dovanų leidžia tą radio va
landą. Jau yra gatavas gražus 
lietuviškas kalendorius dykai 
visiems atsilankiusiems į krau
tuvę. ^-Pranešėjas.

Furnįtųre
3224 So.

dainelių, 
patarimų,

Dainos, muzika, įdomybės 
linksmins klausytojus

Rytoj, sekmadienį, 11:30 vai. 
prieš . piet, girdėsis regųliaris 
programas, leidžiamas pastan
gomis Fi;ogress 
Compąny Krautuvės, 
Halsted Street.

Klausant gražių 
muzikos, naudingų 
daugumai bus svarbu girdėti 
geras žinias ir pranešimus apie 
Progress Krautuvės didelius 
vertybių pasiūlymus visokių 
kalėdinių dovanų, taipgi ir vi
sokių namams reikmenų, ku
rias galima susipirkti su di
džiausiu pinigų sutaupymų 
Progress krautuvėj. Malonėki
te nepamiršti pasiklausyti.

Rep. A, Z.

Diena Iš Dienos
J

Lanko Federal
Art School

BRIGHTON BARK. — Jau 
kuris laikas jauna chieagietė 
Onytė Gailiūtė, 4422 S. Ar le
siau avė., lanko Federal Art 
School, kur ji gilinasi į paišy
bos ir tapybos studijas.

Kad p-lė Onytė turi talentą ir 
patraukimą prie dailės, tai liu
dija gausinga jos pačios pieštų 
kurinių kolekcija.

Kolekcijos kuriniai vykusiai 
nupiešti. Spalvos harmoningai 
suderintos.

P-lė Gailinto yra malonaus 
budo, tipiška ir sąmoninga lie
tuvaitė. Už tai ji 1938 metais 
“Naujienų” suruoštam gražuo
lių kųnteste laimėjo antros vie
tos gražuolių titulą.

Jos Draugė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Harry Berečių, 30, su

ręnce Kupety k, 21
Anthony Salinus, 27, su Lę-

nora Rąrieręz, ?4
Stanley Reslęr, 52, šu Mane 

Wąsilįeuskas, 47

Reikalauja
Perskirų

Elsie Pechous nuo John Pe- 
chous

Joseph Sterba nuo Barbara 
Sterba

Gavo
Perskiras

Etjief Jagmin nuo Pęter Jag-
mįn

Helen Janko nuo MichąeJ 
Janko

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo?

NAUJIENOS, Chicago, DI.

$50 Atlyginimo 
Už Pamestus 
Motuzų Filmus
Buvo Pamesti Thanksgiuing 

Dieną

Broliai Motuzai vis dar tebe
ieško filmų, kurie buvo pames* 
ti Thanksgiving dieną kur 
nors Bridgeporte.

Filmai jiems yra labai svar
bus, ir pp. Motuzai nori biti
nai juos atgauti. Taigi, asmer 
pini, kuris filmus atras ir jiems 
grąžins, pp, Motuzai sumokės 
$50.00. (Reikia susižinoti su p. 
Mečiu Motuzu, atdresu 3232 
Emerald avenue, 
Victory 5530.

Filmai buvo įrišti 
drobę. Jie susidėjo 
dalių. Vienoj galyje

telefonas

į šilkinę 
U dviejų 
buvo pa- 

veikslai mitr^kti New Yorke, 
kai atvyko laivas “American 
Legion” su 1 amerikiečiais iš 
Lietuvos. Antrą dalį sudarė 
vardai “Lietuvių Dienos” New 
Yorko Pasąųįįne$ Parodos už
darymo iškilmėse.

Radio Programas 
Pašvęstas Suomiui 
Jean Sibelius

Si vdka'į 'V-tą: Dain u o ja 
Brgiiius ,Nekrašas

A- -, :

1SLadas J. Esunas. praneša 
Washingtono, D. C., kad šįva
kar vietinė -hadio stotis W. O. 
L. (12:30) ten transliuos s^gcia- 
lį programą, pašvęstą garsiam 
suomių korilpozitoriui Jean 
Sibelius. 1

P-as Ėsun'as sako toliau, kad 
Mutual Broadcasling System 
radio tinklas' žada tą progra
mą perduoti visai Amerikai— 
o tokiam atsitikime, jį galėtų 
girdėti Chictrgoš ir kitų vietų 
lietuViai;‘’‘;7'h '7'"^

Programą rėllgia Paltie A i m' - 
rican 1 Sočiet^, kuriai p. išti
nąs sekretoriauja. Lietuvius 
transliacijoje atstovaus bari
tonas Bronius Nekrašas, nuo 
estų dainuos Mme. Olly Kuke- 
P'uu, o suomius atstovaus pia
nistas Reino Luomą. Programe 
taipgi žada dalyvauti su kalba 
senatorius AVilliam King iš 
Utah valstijos.

WGN Chicagoj.
Jeigu MBC programą trans-

7 valandąvakare, Chicagos 
laiku, iš .Chicagoje, ir
MBC stočių^Jdtuose miestuose.

Pas Juos Visko Yra, 
Ir Ryt Viskuo 
Pasirodys

Vakarėli® Brighton Parke
Rytoj vakare Hollywood sve

tainėje įvyksią Brighton Parko 
Jaunuolių Choro vakarėlis, su 
programų ir šokiais.

šis jaunuolių choras niekuo
met neatsisako kitų parengi
muose dalyvauti, visiems pą- 
dainuoja, kartais pasirodo per 
radio, kad tikisi, kad ir kiti pas 
juos atsilankys.

Turį įBąJąląikų Orkestrą
Choras uoliai darbuojasi ir 

turi kaip gabi^ dainininkų taip 
ir šokėjų. Yra ir Balalaikų or
kestras, o 
bukienė ir

Publika kvisčUtna kųoskait- 
lingiausiai atsilankyti- Įžanga 
tik 2t5ę„ o pradžia 5 vai. vaka
re. Salė randasi ad. 2417 Wėst 
43rd street. - v

mokytojauja A. Za 
J. Budrevičius.

GERB. Naujienų skaityto
josir skaitytojaiprašomi 
pirkinių reikalais cttt f - 
to krautuvei, k u r 
ekelbfaei Naujienoee.

Naujienose
ŽODŽIŲ AR MAŽIAU — VIENĄ KARTĄ Rfld 

Kiekvienas Ekstra Žodis PO 4c—Darbo
Paieškpjhnai 25c

Šaukite CANal 8500
PRIIMAM SKELBIMUS RYTOJAUS LAIDAI IKI 7:30 V. V.

HĘLP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA, mo
kanti stenografiją bei taisyklingai 
rašyti lietuviškai. Patyrimas nerei
kalingas, Kreipkitės laišku (rašyki
te lietuviškai) adresu: Box 2441, 
1739 So- Halsted st., Chicago, Ilį.

RĘIKAUNGĄ PATYRUSI MER
GINA prie abelno namų darbo, pa
gaminti valgį ir mylėti vaikus. 
Nuosavas kambarys, $10 savaitei.

BRIargate 4526.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina, ąbelnam namų darbui, nuo
savas kambarys, $7 ar $8 savaitei.

JŲNiper 7945.

GLOVE MAKERS ant siuvamų 
mašinų operatorkų patyrusių ant 
moteriškų .pirštinių.

EISĘNDRATH GLOVE CO. 
2001 Elston Avė.

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIET. VYRŲ CHO

RO dainų pamokos įvyks sekmadie
nį, gruodžio 8 d., Neffo svetainėje, 
10 vai. ryto, visi nariai būtinai at
silankykite. Taipgi mylintieji dai
nas kviečiami .prisidėti prie choro. 
Jokių duoklių nėra, nieko nereikia 
mokėti, ir amžius gali būti nuo 
25 iki 100 metų. Gali būti ir plikas 
ir žilas. —Valdyba.

DR-STĖS SUSIV. BROLIŲ IR 
SESERŲ LIET, priešmetinis susi
rinkimas įvyks, sekmad., gruodžio 
8 d., 1:00 vai. popiet, Dievo Ap- 
vzeidos Parap. Mokyklos kamba
riuose prie 18-tos gat. ir So. Union 
Avė. Yra daug svarbių dalykų ap
tarimui dėl draugystės gerovės ir 
bus renkama nauja valdyba 1941 
metams.

W. Pankauskas, Nut. Rast.
SLA. 55 KUOPOS priešmetinis 

susirinkimas įvyks gruodžio 8 d., 2 
vai. popiet Bimbos svetainėje, 635 
W’. U9 $t.„Rus renkama vaidyba 
sarteinanfiemš metams ir organizato
riai 3-čiajani“Vajui. Viši1 bariai bu
kite paskirtu laiku.

—J. Tamušauskas, Raštu
GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ IR MOT. PAŠ. KLUBO .prieš
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 8 d., 1 vai. popiet; Napo- 
lean Hali, 3958 W. 5th Avė. Narių 
atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų apta
rimui. Taipgi bus renkama valdy
ba 1941 metams. —M. Medalinskas.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-STĖ 
laikys priešmetinį susirinkimą sek
madienį, gr. 8 d., 12 vai. dienos 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Visi kviečiamai atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1941 metams. Tai
pgi, metinis balius įvyks sausio 19 
d., Chicagos Liet. Auditorijoj. Jeigu 
negavote tikietų, kreipkitės į nu
tarimų raštininką ir patįkrinkite sa
vo adresus.

—A. Kaulakis, Rast.

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

3361 
gimė 

George ir

BUBELIS,. Dennis P., 
\^est Monroe street, 
gruodžio 1, tėvai: 
Mabel.

KONAS, Theresa, 2126 Wcst 
19th street, gimė lapkričio 2, 
tėvai. Joseph ir Stella.

POPOVITCJI, PhiHip, 410Į 
S. Ęięh.niųųd street, gimę Dp* 
kričio 2, tęvą j: Peter ir Gon- 
stance.

S AMAS, Frank, 3751 South 
California avenue, gimė lapkri
čio 2, tevąi: Frank ir Mildred.

STĘPEIN, Judith A., 724 W. 
51 street, gimė lapkričio 25, 
tėvai: Zigmunt ir Anna.
vZIRRES, James, 1721 West 

Barny ,avenuer gimė lapkričio 
27, tėvai: Kasper ir Lorraine.

MACKIĖWICZ, —, 1414
Blackhawk street, gimė lapkri
čio 10, tėvai; Stanley ir Lottie.

' • • 'v Y ■' ■ ‘4*‘

Remkite tuos, kurie 
garsinasi k -

NAUJIENOSE”

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO UŽ bartenderį 
teisingas ir negirtuoklis. Praneškite 
4707 So. Halsted St., Tel. Boulevard 
0014,

■ » « pi n neimli ■tiiopu'i'F    
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS PATYRĘS “bo- 

ner” prie veršienos ir jautienos. 
Geistina, kad turėtų, “piece work” 
patyrimą, Illinois Packing Co., 911 
West 37th PI., YARDS 3840.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Kambariai

KAMBARYS ant rendos švarus, 
apšildomas prie našlės moters.

6849 So. State St. 2 aukštas.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
.. y Kam h^rių.

IEŠKAU KAMBARIO IR PRIE
GLAUDOS. Esu gyvanašlis, kurtas, 
praradęs girdėjimą. Gąliu dirbti 
prie namų įvairius darbus. 30 metų 
gyvenęs nuosavuose namuose, pen
kis patsai savo rankomis .pastačiau. 
Nevartoju svaigalų nei tabako. Tu
riu centų, galiu eiti į partnerius kam 
bučiau reikalingas. Malonėkėite pa
rašyti laišką. Anton Sirotavich, 7207 
So. Francisco. Avė., Chicago, III.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

6 KAMBARIAI, 2-ras aukštas, 
pečiais apšildomi, su maudyne, $20. 
mėnesiui. 3554 So. Emerald Avė.

KAMPINIS STORAS su flatu ar 
be, tinkamas bet kokiam amatui, 
prie “L” stoties ir gatvekarių. 2058 
West 2ist St.

RENDON MODERNIŠKAS ofisas 
dėl profesionalo, visi parankumai. 
3147 S. Halsted. CALumet 8457

FOOD PROVISIONS 
Maisto Produktai

MEDUS ‘-<HQMEjCOUNTRY” 10 
švaru, $'1/35. 5 svarai 75c. Pristaty
tas. MacNEILL, 11339 S. Bell Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė arba mainysiu ant biznio. 
Išdirbtas per daug metų.

716 West 31 St.

TAVERNAS: GERA VIETA PI
GIAI. Prieš kiek metų išparduoda
vo po 30 bačkų ir daugiau kas 
mėnesį. Kaina $600 (pusė cash), 
renda $50. 6754 So. Halsted.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė daranti gerą biznį. 3953 
So. Rockwell St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, 40 
pėdų bąras, geras biznis, renda $60. 
Parduosiu nes turiu kitą biznį. 
117 So. Halsted St.

TAVERNAS PARDAVIMUI, labai 
prieinamai, augančioj apylinkėj.

3406 West lllth St.

BUČERNĖS IR GROSERNĖS biz
nis išdirbtas per ilgus metus ir ran
dasi ant privatiškos gatvės, nėra 
konkurencijos, randasi Brighton 
Parke, lietuvių ir svetimtaučių ap
gyvento] apylinkėj. Svarbi priežastis 
savininką verčia greitai parduoti, 
už žemą kainą arba priims į mainus 
namą geroj 
įgąlioninį: 

K J
2346 W.

Tel.

FURMTURE-FIXT.-TO EXCH’£ 
Rakaiidai ir Įtaisąj Mainajs 

MAINYSIU 5 ŠMOTU DINETTE 
getą, beveik naujas, ant dįniijg 
room seto, šaukite Jiemlpck 47J5.
r- AF."....

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

AR TURITE FISTULAS AR he- 
mmorhoidua? Pasakysiu, kaip aš 
buvau- išgydytas, pasiųskite stam- 
pądųęta voką H. A- Beręman, P. 
O.’Box 56, Chicago, Itl.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PRIVERSTI PARDUOTI 4 flatų 
mūrinį Marąuette Parke, $12,000.

2 FLATŲ MŪRINIS su bungalow 
stogu, 6 ir 6 kambariai, garažas, 
$7,125.

6 FLATŲ. MŪRINIS, kampinis, 
aštuonkampis priekis, gražus beis- 
montas, muro garažas, $13,250.

3 FLATŲ NAUJAS MŪRINIS, su 
beismontu tinkamu flatui, bungalov/ 
stogu, muro garažas, $9,000. Arba 
duok savo pasiūlymą.

CHAS. URNICH,
2500 West 63rd Street 

PROSPECT 6025.
Teisingas patarnavimas.

renda 
$15,500 
kamb., 
$12,500

SOUTHSIDEJ
12 flatų. 5 ir 4 kamb., 

$5,024 metuose, kaina ......
6 flatų, 2 po 4 ir 4 po 3Ms 

bargenas už .....................
4 flatų, 2 po 5 ir 2 po 4 kamb., 

geltono muro priekis, štymo renda, 
$185 mėnesiui, kaina ...... $11,200

6 flatų, 2 po 5 ir 4 po 4, 4 karų 
muro garažas, furnaso ir pečių ši
luma, renda $170 mėnesiui, kąina

................   $13,500
5749 So. Carpenter, 5 ir 6 kamb. 

2 furnisai, 2 aukštas tuščias, išva
lytas ir dekoruotas, gatavas užėmi
mui. Parduos pigiai.

9 flatų, po 4 kamb., štymo šiluma, 
renda $4,200 metams, kaina $14,000

MARQUETTE PARKE
10 flatų, 2 po 5 ir 8 po 4 kamb., 

štymo šiluma, renda $400 mėnesiui, 
kaina $21,500 arba mainys ant ma
žesnio.

12 flatų, 6 po 5 ir 6 po 4. reikia 
$7,000 cash, arba mainys.

NORTHWESTSIDĖJ
12 flatų, po 6 ir 5 kamb., renda 

$6,000 metams, kaina ....... $18,000.
3 štorai, 18 apartamentų, renda 

$10,000 metams, kaina ...... $35,000
Kampinis namas, 1 štoras, 7 apar

tamentai, renda $400 mėnesiui, kai
na .........................................  $17,750

BRIDGEPORTE
8 flatų, po 4 kamb., maudynės, 

moderniškos sinkos, našlė priversta 
paaukoti už ........................ $8,400

2 flatų po 5 kamb., pečių šiluma, 
kaina ...................................... $5,300

2 flatų mūrinis, 6 ir 6 kamb., 1-as 
aukštas karštu vandeniu apšildomas, 
2 karų mūrinis garažas, kaina tik

.............................................  $5,800
Turime suvirš 1,500 namų parda

vimui. Jei šiame skelbime nematote 
kas jums patiktų, .pamatykit mus 
arba rašykite. Mes gausime ką jus 
norite, didelį ar mažą, bet kur 
Chicagoje.

BRIDGEPORT
REALTY CO.
953 West 31st Street 

Tel. YARDS 0311.
Atdara sekmadienį.

S. SHIMKUS J. COSTELLO

BARGENAS
4 flatų mūrinis, 2 po 5 kamba

rius ir 2 .po 4. Vienas 5 kamb. fla- 
tas karštu vapdeniu apšildomas, kįti 
pečiais. 50 pėdų lotas, garažas, arti 
parko. Pilna kaina $5,650, lengvais 
išmokėjimais.

CHARLES URNICH 
2500 West 63rd St. 

PROspect 6025.

PARDAVIMUI 4 FLATŲ namas 
po 5 kambarius, mūrinis, štymtPŠIF 
domas, įmokėti $1500.

4 flatų po 4 kambarius mūrinis, 
štymu šildomas. 10 metų senumo. 
Pilna kaina $11,500—abu namai ran
dasi netoli Marquette Parko.

JOHN BUTKUS, 
Ernest Geisser Realtor, 

2749 West 63rd St.
Hemlock 3400

REAL ESTATE—WANTED 
Ieško .Pirkti Namus žemę

NORIU PIRKTI MURINI arba 
medinį cottage, nors 5 kambarių, 
Bridgeporte arba Southsidėj. Rašy
kite arba ateikite vakarais. Agentai 
neatsišaukite. Stanley Ūkas, 841 W. 
34th PI., 1-mas aukštas.

FĄRMS WANTED 
Ieško Pirkti Ūkius 

ę*^p^*^^***-^*,w,**vv>>rY>ey*-Sr>Ti**^ î*w****^><v*o^**«*v*w»

NORIU PIRKTI FARMĄ. Turį 
būti ne toliau 100 mylių nuo Chica
gos. A. STASNY, 5666 S. Camp
bell Avė., Chicago.
t. i»w......—■— ■'*< 1 11 ■"<

RESORTS FOR SALĘ 
Kurortai Pardavimui

FLORIDA.
Pabandykit gyventi saulėtoj Florų 

doj! Pataisykit sveikatą! Mes turimą 
jums kambarių. Pragyvenimas pi-, 
gus.

Kas įdęmaujatės Floridos nuosa-. 
vybėmis, kaip įsigyti fąrmą, orinčių 
sodną arba biznį, aš jums suteiksiu 
visas informacijas teisingai. Rašykit;

STANLEY JONAITIS, 
Star Route 

BunnelĮ, Florida.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUILDING ĄJ4D 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfįeld Avenue, 

Tel.* LAFayette 8248.
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čikagicčiams 
musų visų prie
buti kiek galima 
Amerikoj gimusį

Birutė Stato šį Melodingą Vei
kalą Gruodžio 8-tą, Lietuvių 

Auditorijoj

Ketvirtadienio rytą Gary, T ■ n •
Ind.. kapinėse buvo .palaidota LUklUlUS 1 VrUglUS 

Pabėgo iš Lietuvos; 
Vokietijoje
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KOTItYNA DAUGIS KIŪTO NEGYVA EIDA
MA GATVE; GAVO ŠIRDIES ATAKĄ 

Gyveno Gary, Ind., per 20 metų

t

sena vietos lietuvė, p. KotVy-J n 
na Dargis, 1720 Roosevelt Rd. 
laidotuvės prasidėjo iš Wil- 
ham and Burns koplyčios, 7th 
ir Adams, kur jos kūnas buvo 
pašarvotas, kur taipgi įvyko 
ypatingos vienos religinės sek
tos apeigos.

Velionė mirė labai netikėtai, 
ir beveik atrodytų, jog ji 
jautė savo gyvybes galą.

“Nujautė” mirtį
Šios savaitės pradžioje ji 

ėjo į sandėlį prie savo namų, 
kur daug jos daiktų buvo su
krauta ir ten triusėsi kelias va
landas. Išėjo iš sandėlio neši
nanti kuo tai prikrautą popie
rinį “shopping” maišą.

Netrukus po to ji suėjo su 
pažįstama ir abi kartu ėjo vie
na Gary gatve. Beeinant ji ėmė 
svaigti ir pagriebusi draugei už 
rankos silpnu balsu sudejavo: 
“Man kas nors negerai, man 
kas nors negerai”, ir sukrito 
negyva.

Ji gavo širdies ataką. Pasi
rodė, kad maiše ji turėjo susi
rinkusi visų savo artimųjų gi
minių fotografijas, taipgi ap
draudos dokumentus ir nešėsi 
juos namo, tarytum norėdama 
paveikslus paskutinį kartą per
žiūrėti, ir -dokumentus patik
rinti.

Laidotuves buvo labai skait
lingos ir iškilmingos. Joms bu
vo suvažiavę velionės giminė* 
iš Toronto, Kanados, Savannah, 
Gcorgia, ir kelių kitų tolimos-

M. Yokubynienė išvyko
Iš Toronto laidotuvėms bu

vo atvykusi veliųnėU sesers 
duktė, p. Marija Yokubymene, 
“Naujienų” korespondentė ir 
Moterų Skyriaus bendradarbė.

Vakar po pietų ji išvyko at
gal į Kanadą, kelyj sustodama 
Detroite, Mich., pasimatyti su 
tenykščiais lietuviais.

Sunku įvažiuoti į J. V.
Ji pasakojo, kad kanadiečiui į 

Jungtines Valstijas dabar atva
žiuoti yra gana komplikuotas 
dalykas. Mat siena į Ameriką 
yra uždaryta, 
dėl karo padėties 
kia prisitaikyti 
varžymams.

Amerikiečiui į 
daug lengviau įvažiuoti, nes Ka
nados siena tebėra atdara ir 
amerikiečiui nereikia daug įvai
rių formalumų atlikti. —Rs.

reikia paso, ir 
Kanadoje rei- 
įvairiems su-

Kanadą betgi

Trys Kūdikiai 
Nutroško

Vienos valandos bėgyje tri
jose skirtingose vietose nutroš
ko į lopšelių patalinę įsisukę 
kūdikiai. Tie kūdikiai buvo: 5 
mėnesių Gloria Briseno, 945 
Lexington street, 3 mėnesių Al- 
bert įsom, 4555 Champlain 
avenue, ir 5 mėnesių Harriet 
Sheppard, 5957 State street.

Aukos “Naujienų1 
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

f

ridą įaįįihafij ^AUJIENOSE” užvakar naktį.(Bus daugiau)

...... $5.00 
.... : 5.C0 
$1,238.00 
$1,248.00

(Tęsinys)
CHARLES ALEKNO, Chicago.... .........
J. ir M. YOKUBYNAI, Toronto, Ont. 
BUVO PASKELBTA 
VISI .........................

Siunčia linkėjimus giminėms 
ir draugams

Tarp vėliausių pabėgėlių iš 
rusų okupuotos Lietuvos yra 
chicagiečiams pažįstamas lakū
nas majoras Jonas Pyragius. 
Jis laikinai apsigyvenęs Vokie
tijoje.

Maj. Pyragius Chicagoje lan
kėsi 1937 metais su leitenantu 
Ošklniu ir supažindino v.etos 
lietuvius su sklandytuvų spor
tu, kuriame abu yni skaitomi 
ekspertais. Jis čia Chicagoje tu
ri daug giminių, draugų, ir 
visiems iš Vokietijos siunčia la
bas dienas ir ateinančių šven
čių linkėjimus.

Kas norėtų su maj. Pyra- 
gium susižinoti, lai kreipiasi į 
p. K. V. Baltramaitį sekančiu 
adresu: K. V. Baltramaitis, 221 
Bond street, Elizabeth, N. J.

Lietuvaitės Radio 
Veikalas “First 

f

Nighter” Programe
Daug bendradarbiauja Ameri

kos žurnaluose

Kuo daugiau ieškai, tuo dau
giau randi jaunų, čiagimusių 
lietuvių pasižymėjusių įvairiose 
profesijose.

štai, netikėtai teko patirti, 
kad garsus “First Nighter” ra- 
djo programas, transliuojamas 
reguliariai kas savaitę didžiųjų 
tinklų stotimis, netrukus trans
liuos radio veikalą, parašytą 
jaunos lietuvaitės, kuri bent lai
kinai tenori būti žinoma vardu 
“E. Mitchell”. *

Nori būti anonimu
Tai ne jos tikroji pavardė, 

vienok jaunoji rašytoja nori 
anonimiškai darbuotis tol, kol 
ji savo kūryba nebus pasiekusi 
pripažinimo Amerikos beletris
tikoj — grožinėj literatūroj. ;

Ji paeina iš Illinois kasyklų 
distrikto, išėjo aukštuosius 
mokslus kaipo stipendininkė ir 
plunksną mikliai naudoja. Per 
kurį laiką ji dirbo vienam žur
nalui, bet dabar užsiima laisvu 
žurnalizmu ir rašinėja keliuose 
periodiniuose leidiniuose.

Tyrinėja Didžiulį 
Gaisrą

ug-Apdraudos bendrovės ir 
niagesiai vakar bandė surasti 
priežastį gaisro, kuris padarė 
apie $35,000 Chicago Heights 
miestelyje. Ugnis ten sunaikino 
neseniai atidarytą hardware 
sandėlį, priklausantį Hibbard, 
Spencer, Bartlett and Co., fir
mai.

O

•• ’ ’• : • • ■ . . P11 NAUJIENU-ACME Telephoto
RRRRR1—Taip užvakar atrodė prėkiųj^ laivas “South Lark” (viršuje) atplau

kęs ežeru į Detroitą Michiganą. AHl^Jr štai, kokias scenas tą pačią dieną buvo 
galima matyti (apačioj) J Los Angeles, Čalifdrnijoje. Ten šilta, gražu ir maudy-
kis kiek nori.

7?^ NAUJIENŲ
Radio Programas

Dainuoja Baritonas STASYS RIMKUS
' rife: 7 ' C ' ■ i. .■

Velidiisitį Pasaulio Zihių Apzualga—Pranė^i}nai iš Chicagos Lietuvių Veikimo.

Is Stoties W. G. E . S. 1360 Kilocycles
' ; ".'' -Ą . J’ 11 VALAN3Ą.' RYTO, i

Maloniai kviečiam visus Šio gražaus programo pasiklausyti! 
•••, -t ■ < ».;’*«• ■ ■ ■ '■ ‘S
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Jaunas Lietuvis : 
Muzikas Koncertuos 
ja Piet. Valstijose ■
Skambina' “Noyachord” Pianą

šiuo 'pietų daugiausiai pieti
nėse valstijose koncertuoja 
jaunas lietuvis muzikas, Anta
nas Steponaitis, 21 metų čia-: 
gimis iš Gary, Indianos.

Jisai skambina dar palygina
mai neseniai išrastą elėktro- 
pianiną, kuris žinomas vardu 
“Novachord”. Stepęnaitiš yra; 
apvažinėjęs su koncertais di
desnę dalį Jungtinių Valstijų, 
o dabar turi pastovų kontrak
tą periodiniai koncertuoti vie
nos stambios korporacijos 
viešbučiuose pietinėse valstijo
se. ‘ s ■ ■

Nuo pat mažens jaunuolis 
turėjo didelį patraukimą muzi
kai, pats vienas susipažino $u 
piano klavitura, vėliau regulia
riai studijavo, o kai išėjo “No
vachord”, tai ėmė studijuoti tą 
instrumentą ir jam pastoviai 
atsidavė. ’ '

Su “Novąchordu”, skambi
nant galimą:, sudaryti, .visų^ or
kestro instrumentų tonus ir kai 
kuriais atžvilgiais jis turi pla
tesnį efektų pasirinkimą negu 
vargonai.

Lietuviams butų smagu p. 
Steponaitį išgirsti .Viename ar 
kitame musų koncerte*' Chica
goj, bet kontraktas turbut jam 
n- leis mums pasirėdyti. ‘—Rs.
•— 1 ....... . , ,i

■■ '■ ’ A . ' ,■

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

“T
■ Hm

į- . -----------------

Sįgrid Mset 
ApieLietuvą

•-

.. v-'.-

Ryt Kalbės Palmęr Houše
.y.--,. / Viešbutyje
Ryto j -■ PaĮriier II puse x iešbu 

■fyje kalbęš; garsi įio^vegų Tėšy- 
toja, Sigrid; Nobelio
premijos laimėtoja.

' . f‘ ■ . z-.- ‘ /•K'- ’

Ji kalbėsianti .-apie Rusiją, 
Vokietiją ir mažųjų valstybių 
kaip Norvegijos* Lietuvos ir ki
tų pabaltos kraštų okupaciją.

Prakalbos prasidės 3:30 po 
pietų. Jas rengia Charl 
roll Forum’aš. ’

Car-

$73 Milionai ir 
$54 Milionai

I-
Sears, Ward Daro Milžinišką 

4 Apyvartą. 
» • *

Dvi stambiausios Amerikos 
bendrovės, kurios pardavinėja 
prekes per paštą, būtent Sears, 
Roebuck and Co., ir Montgo- 'L • * ■
mery Ward Kapd Co.* skelbia, 
kad per lapkričio mėnesį jos 
padare 21.5 % daugiau apyvar
tos negu per lapkritį' pernai.

Pirmos bendrovės apyvarta 
siekė $73,322,817* o- antrosios— 
$54,613,283. Abiejų firmų cen
trai. randasi. Chicagoj, ir abi 
samdo labai daug lietuvių dar
bininkų.

Jalinskas Perdetinis.
\ ■ y .■

* ■ Montgomery-Ward ^endravė- 
je vienas firmos aukštųjų per- 
dėtįnių yrą jaunas Chicagos liė- 
ttiv<isp.Ją$inskas-Ja8oh.

Pirkite tose krautuvėse, ku-

rA.1
’ C ■■

£ Akt i

Nauji Kariški
Kontraktai Chi
Bendrovėms

American Machine and Me
tals, Ine., Tolhurst Centrifūgai 
Division, East Moline, $2,321.

R. G. Haskins Co., Chicago, 
$1,038.

Ray Brothers Glove Co., Chi
cago, $71,071.88.

Northvvestęrn Garment Fac 
tory, Chicago, $17,500.

Olympic Glove Co., Champ- 
aign (and Sheboygan, Wic.)» 
$73,161.

George Pagels Co. Chicago, 
$62,000.

Illinois Glove Co., Champ- 
aign, ir $4,007.21.

Joseph N. Eisendrath Co., 
Chicago, $2,462.95.

Precision Scientific Co., Chi
cago, $15,356.25.

Harris Hub Bed and Spring 
Co., Cicero, $45,840.

Ekstrom, Carlson and Co., 
Rockford, $20,056.77.

Owen J. C. Norem 
Viešėjo Chicagoj

Kelyje iš Washington, D. C., 
į Minnesota, Ghicagoje užvakar 
būvo sustojęs Mr. Owen J. C. 
Norem’as, Jungtinių Valstijų 
atstovas Nepriklausomai Lietu
vai. Jis viešėjo čia nepilnai die
ną. Buvo apsistojęs pas Dr. ir 
p. Račkus, kur įvyko ir skubo- 
mis sušauktas Chicagos lietuvių 
lyderių pasikalbėjimas su sve
čiu. v. ■ -V

Chicago p. Norėm’as apleido

Rytoj Pamatysime 
Garsiąją Operetę 
“Šienapiute”

Noriu čia 
priminti, kad 
dermė turėtų 
remti musų
jaunimą už jų pastangas dirb
ti kulturinį darbą.

Tas pasišventęs jaunimas yra 
didžiumoj susiorganizavęs įvai
riuose choruose Čikagoje ir, ži
noma, nemaža dalis šio darb
štaus jaunimo randasi “Biru
tės” chore.

Ryt, Birutiečių Eilė
Taigi, šį sekmadienį ateina 

Birutiečių eilė atsilankusiai pu
blikai parodyti savo pastangų 
rezultatus “šienapiutės” veiks
muose. O mums lietuvišką dai- 

Į na mylintiems čikagiečiams, ten
ka savo gausiu atsilankymu pa
rodyti Birutiečiams, kad mes 
įvertinam jų darbą, ir, neabe
jotina, kad ir šį kartą, taip kaip 
visuomet, Birutė mus neapvils.

“Primins Jaunas Dienas”
Komp. Miko Petrausko—Sar- 

paliaus operetėj girdčsit dau<? 
gražių, grynai lietuviškų dainų. 
“Šienapiutės” veiksmuose maty
sit daug kas primins jaunas 
dienas, o širdžiai suteiks daug 
malonumo.

Tad, eikim visi į Lietuvių 
Auditoriją, kartu su Birutic- 
čiai.s, ten kaip 6-tą valandą va
kare sužvangęs šienpiovių dal
giai—suskambės grėbėjų dainos 
— norėsit ir jus dainuoti “Va
lioj, dalgelė!”

V. Byanskienė.

Mirė Sudužusio 
Lėktuvo Stewardesė

Neišaiškino.
Kryžiaus ligo-

tarnavusi už

Tragediją Dar
Vakar rytą šv. 

ninėje mirė 23 
Florcnce Little,
“stewardesę” keleiviniame lėk 
tuve, kuris trečiadienį nukrito

mes aukų skaičių iki 9-ių. Sep
tyni kiti, sunkiai, kai kurie tur
būt mirtinai, sužeisti žmones 
tebeguli šv. Kryžiaus ligoninėje.

Kongresas Tyrinėsiąs.
Nelaime vis dar neišaiškinta. 

Priežasties ieško federalė val
džia, pati United Airlines ben
drovė, taipgi Chicagos miestas. 
Tyrinėjimą buk rengiasi pada
ryti ir kongresas Washingtonc.

Tai Štai Kodėl 
Turim Tiek Alinių!
Pelningesnės Negu Operetės.
Northwestern Universiteto 

profesorius Dr. Arthur J. Todd 
padarė tyrinėjimą nustatyti 
kiek ir kokios rųšies pramo
goms chicagiečiąi praleidžia 
daugiausiai pinigų. Ir žinote ką 
jis surado?

Per metus kiekvienas chica- 
gietis vidutiniai praleidžia po 
$25 gėrimams, alui, vynui, ir 
degtinei. Operai, mėgėjų opere
tėms, ir panašiems parengi
mams kiekvienas chkagietis 
per metus vidutiniai praleidžia 
— 20 — ne dolerių, bet centų.

Todd apskaičiuoja, kad kas
met gėrimai chicagiečiams kai
nuoja apie $100,000,000, lažy
boms ir pinigų lošimui išeina 
$75,000,000, ir apie $30,000,000 
prostitucijai.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
ad pačios Naujienos 
’>■ naudingos.

• Miesto finansų komisija, 
svarstanti 1941 metų biudžetą, 
surado, kad miestas turi apie 
$16,000,000 UžsiJikUsių sąskai
tų ir negali suvesti galą su ga
lu. Komisija bando išlaidas ap
karpyti, bet deficito negali iš
vengti. Ji siūlo kreiptis į legis- 
laturą ir prašyti leidimo Chi
cagoj įvesti laisnius bizniams, 
kurie laisnių kol kas nereikia. 
Tas atneštų naujų įplaukų.

• Ties 812 North Ashland 
avenue, automobilis kritiškai 
sužeidė nežinomą 40 metų am
žiaus vyrą. Guli apskričio ligo
ninėje. Vairuotojas buvo 28 me
tų Louis Schlachter, 1204 Alt- 
geld st.

• Du piktadariai užtiko Sa- 
muel Block’ą ieloje prie namų, 
4310 Lexington avenue, priver 
tė jį atsigulti ant sniego, ir ėmė 
kraustyti jo kišenius. Pasivogė 
$40. Block ėjo 
žo, kuriame ką 
tomobilį.

pasirėdžiusj <

2746

o Įkritęs į eleveiterio šuli
nį Illinois Institute of Techno- 
’.ogy rūmuose, 33C0 Federal st., 
užsimušė 20 metų studentas, 
\Varren Groundwater, 9231 S. 
Ratine avenue.

• Galima įsivaizduoti kaip 
ehieagietė Peggy Higason, 2748 
N. Clark Street, jautėsi, kad 
pabudusi iš miego vakar rytą 
ji pamatė savo kambaryje nepa
žįstamą vyrą
Adomo rūbais. Jis buvo suim
tas, ir policija surado, kad tai 
yra Gilbert D. Leadingham, už
siėmimu virėjas nuo
Hampden st., kuris jau buvo 
baudžiamas už nepadorų elge
sį su vaikais.

> Bevalydamas revolverį, ku
rį laikė krautuvėje apsaugai nuo 
plėšikų, vakar nusišovė 60 me
tų laikrodininkas, Edwin F. 
Sutter, 1853 West Madison st.

o Bevaldydamas šautuvą 
draugo bute, 1907 Washington, 
14 metų berniukas Carl Ware 
patraukė gaiduką — ir suvarė 
kulką sau į žandą. Guli apskri
čio ligoninėje.

• Už girtuokliavimą pareigų 
metu iš policijos departamento 
buvo prašalinti policistai, George 
A. Johnson ir James Meagher, 
vienas iš Shakespeare, antras iš 
Ratine nuovados.

© Nuo karštų pelenų buvo 
užsidegęs gyvenamas namas ad
resu 3148 South Union avenuc. 
Nuostoliai maži.

e Kenivood State Bankas va
kar išmokėjo 3.4% nuošimčiu 
dividendą (paskutinį) savo de- 
pozitoriams. Grąžino viso 71.4% 
uždarytų pinigų.

o Troko šoferis Leroy Ja- 
cobs, sustabdė savo mašiną prie 
Illinois Central gelžkelio kryž
kelės, Peotone miestelyje. Pa 
mate atvažiuojantį prekinį trau
kinį. Jam pravažiavus, Jacobs 
užvažiavo ant bėgių — ir žuvo. 
Nepamatė, kad atvažiuoja ki
tas, ekspresinis pasažierinis 
traukinys. Gyveno Peotone mie
stelyj, III.

• Lapkričio 15, 55 metų oak- 
parkietis Roy Alden, 840 Home 
išvyko medžioti. Vakar jo su
stingęs kūnas buvo atrastas ties 
Simpson ir Avers avenue, Sko- 
kie priemiestyje. Šalę gulėjo 
šautuvas. Jis buvo nušautas ar
ba nusišovė.
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M. Petrausko ir P. Sar- 
paliaus Operetė

LIETUVIŲ AUDITOR. 
3133 S- Halsted SL

SEKM. GRUODŽIO 8
6 Valandą Vakare

Šokiai Po Vaidinimo
ĮŽANGA 65c
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