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SUMUŠTI ITALAI IS EGYPTO BĖGA I LYBI JA'■s

Nelaisvėn paimtų italų skaičius ir karo 
medžiagos kiekis neapskaičiuojami

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
13 d. — Britų karo pranešimas 
sako, kad Egypte buvusios Mus
solini kariuomenes likučiai 
stengiasi patekti į Lybijų. Mo
torizuotos britų karo dalys juos 
seka, naikina ir ima nelaisvėn.

Patirta, kad maršalas Grazia
ni siunčia naujas divizijas prie 
Lybijos sienos, kad sulaikytų 
besiveržiančius britus, bet bri
tų karo laivai labai smarkiai 
apšaudė pirmyn žygiuojančius 
italus, išardė kelius ir paliko 
visą italų diviziją didžiausioj 
netvarkoj. Italai pakraščių pa
trankomis bandė šaudyti į bri
tų karo laivus, bet jų šoviniai 
laivų pasiekti negalėjo.

Nelaisvėn paimtų italų skai
čius nėra žinomas, nes karo 
vadovybė neturi galimybes da
bar jų apskaičiuoti. Karo me
džiagos kiekis yra daug dides
nis, negu britų viršininkai buvo 
apskaičiavę.

Gen. VViLson 
nęs aliejaus ir 
tymu dykumos
pasirodo, kad britams pavyko 
paimti tokias dideles italų ben- 
zinos atsargas, 42Kj^_ųžtepka 
visai motorizuotą: briįų kariuo
menei. * •«

Londone sp&iojhma, jog ne
laisvėn paimtų italų skaičius 
siekia 40,000. Kaire tvirtinama,

buvo susirupi- 
benzino pristą- 

gilumon, bet

kad jis žymiai peršoko 20,000.
Vienas britų tankas pasiun

tė savo viršininkui tokių radio
gramų : — “Atsidūriau 500 ita
lų kareivių būryj. Visi yra ap
linkui mane. Ji© laiko rankas 
iškėlę, bet ilgiau jau išlaikyti 
negali. Siųskite greičiau pėsti
ninkų”.

Nelaisvėn paimti italų' kari
ninkai pareiškė, kad italai ne
nori vesti karo. Vyriausybė ka
rų pradėjo, juos mobilizavo 
prieš jų valių, todėl britai ne
privalo labai stebėtis tokia di
dele pergale. Jeigu britai ir to
liau puls, tai jie ir ten didelio 
pasipriešinimo neras.

Nežinia ar britai mano ir Ly
bi jos gilumon tęsti puolimą. 
Vienas karininkas pareiškė, kad 
motorizuotos dalys turės “atsi
kvėpti”. Karo bazes randasi tū
li, reikės viskas pertvarkyti. 
Graziani butų labai patenkintas, 
jeigu britai padarytų bent ma
žą pertrauką.

Gen. Wavell, kuris orlaiviu 
apskrido britų kariuomenes šta
bus, pasakė, kad visų karių 
nuotaika labai gera. Jie yra pa
siryžę ir toliau tęsti puolimų. 
Britai sumušė italus^ sako Wa- 
vell, nes mokėjo labai gerai su
derinti oro, juros ir sausumos 
kariuomenių veikimą.

ITALAI SIŪLYS GRAIKAMS TAIKA
Graikai paėmė
Palermo uostą

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
13 d. — Karo pranešimas sa
ko, kad graikų kariuomenė jau 
užėmė Palermo uostų, kuris ran
dasi 25 mylių atstumoj nuo Va- 
lonos.

Nelaisvėn paimtas aukštas 
italų karininkas pareiškė, kad 
Tiranoj italų karininkai ruošia
si pasiūlyti graikams taikytis.

Italų karininkų tarpe labai 
bloga nuotaika ir jie nesitiki 
laimuti karo prieš graikus ir 
britus.

pavojus būti visiškai sumuš
tai. ’

Graikai jau paėmė Tepeleni 
aukštumas ir dabar jiems bus 
daug lengviau išmušti italus iš 
žemesnių pozicijų. Graikai pa
ėmė Klisura miestelį, kuriame 
.susikerta svarbus strateginiai 
Albanijos keliai.

Graikai ir britai smarkiai 
bombardavo Durazzo uostą.

Britai neleidžia ita 
lų Albanijon

BRITŲ IR ITALŲ KOVŲ VIETA

: ' / ‘ NAUJIENŲ-AČME Telenbnm

BRITAI PAĖMĖ KARO BAZĘ IR NAIKINA BĖGANČIUS ITALUS. — žemėlapis 
rodo kur britai vedą kovas su italais. Juros, oro ir sausumos jėgomis britai smar- 
kiai puolė italus prie Sidi Barani ir visame Egypto pakraštyje. Dabar britai ko- 
voja su atskiromis italų jėgomis, kurios yga išsimėčiusios dykumoje ir stengiasi 
prasprukti pro retas britų sargybas LLybiją. Britų motorizuotos dalys ir orlaiviai 
priverčia tokias italų kariuomenės dalis pakeisti savo maršrutų ir pasiduoti britų 
nelaisvėn. *

WINDSOR NUSKRIDO PAS ROOSEVELTA i
v — —

Tarsis oficialiais 
reikalais ■ —■■■■

MIAMI'' Fla., gruodž d. 
— BuVęs Anglijos karalius, pa
likęs ligotą žmoną, išskrido pa
simatyti su Amerikos preziden
tu.

Prezidentas dabar inspektuo
ja naujai steigiamas karo ba-: 
zes Karibų juroje. Windsorą 
nunešė ‘ Amerikos kariuomenės 
lėktuvas.

Buvęs karalius buvo užklaus
tas koki yra jo keliones tiks
lai, bet jis atsisakė duoti pa
aiškinimų. Pasakė, kad bus ta
riamasi oficialiais valstybės rei
kalais. Windsoro palydovai taip 
pat nepasakė nieko apie kelio
nės tikslus.

Vokięčįai visiškai 
sunaikinoShef- 

? fieldą
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 13 ' d. — Vokiečių ' karo 
pranešimas sako, kad praeitą 
naktį ir • šios dienos rytą šim
tai vokiškų karo lėktuvų be- su
stojimo bombardavo britų', plie
no' pramonės centrą Sheffieldą.

Vokiečiai sukėlė 60 didelių 
gaisrų ir padarė didesnių nuo
stolių, negu Coventry mieste.

Sukeltos liepsnos matėsi 80 
mylių atstumoj. Menulis padė
jo vokiečių lakūnams bombar
duoti.

pabėgėlių

Mussolini liepia ne 
tikėti gandais

ROMA, Italija, gruodž. 13 d. 
— Italų karo pranešimas sako, 
kad Egypte eina labai smarki 
kova su britais, kurie sutrau
kė labai daug tankų, 
vyksta tarp Sidi Barani 
lum. Italai ir britai turi 
nuostolių.

Pranešimas perspėja
menę netikėti skleidžiamais gan
dais ir užsienio radiju apie ne
paprastai didelius italų prakiši- 
mus, nes tai yra priešo dar
bas.

Kovos 
ir Sol- 
didelių

visuo-

Italai traukia atgal 
kariuomenę

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
13 d. — Graikų žvalgai paste
bėjo, jog italai pasiuntė į Va- 
lonos uostų kelis tuščius lai
vus.

Spėjama, kad fašistų karo 
vadovybė ruošiasi atitraukti 
italų kariuomenę, kuriai gręsia

LIETUVOS DARBO INTELIGENTAI NEPRI 
TARIA OKUPANTU PLANAMS

Įstaigose Stalino paveikslai, bet prieš 
stalininė dvasia

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
13 d. — “Tarybų Lietuva”, val
džios oficialus laikraštis, sako, 
kad “mažai arba beveik nieko 
negirdėti apie valstybinių įstai
gų ir darbo inteligentų pastan
gas kuo nors rimčiau prisidėti 
prie socialistinių lenktynių”.

Tam numeryj skundžiamasi, 
kad provincijoj dar aršiau. 
Įstaigose jau randasi Lenino ir 
Stalino atvaizdai, bet visur 
“viešpatauja buržuazinės Lietu
vos dvasia”.

Tokia dvasia viešpatauja ap
skričių, valsčių ir miškų urėdi
jų raštinėse visoje Lietuvoje.

Dar nemoka dainuot 
Internacionalo

Užvažiuoja smarkiai ir kai 
kuriems rašytojams, kad jie 
“nebūtų toki paslaptingi”.

Lietuvoj pertvar 
kyti teismai

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
13 d. — Naujoji sovietiškas 
Lietuvos teismų santvarka nu
mato tokius teismus: liaudies 
teismą, apskričių teismų ir 
aukščiausiąjį teismą.

Reikalui esant galės veikti 
specialus teismai: karo teismai, 
geležinkelių teismai, transporto 
ir vandens transporto teismai.

DUBROVNIK, Jugoslavija, 
gruodž. 13 d. — šiame uoste 
girdėjosi labai didelis stiprių 
patrankų mušis jūroje ir Al
banijos pakraščiuose.

Turima žinių, kad britų ka
ro laivai sulaikė italus, kurie 
buvo siunčiami į šiaurinę Alba
niją, kad padėtų sumuštai ita
lų kariuomenei.

Vėliau britų karo laivai bom
bardavo Albanijos uostus. Ju
goslavijon atbėgo daug italų 
kareivių, kurie nenori kariau-

Siūlo Dunkan amba
sadorium Washing- 

tonan

I

Italų puolimo pla
nai išardyti

Mussolini rengiasi 
pas Hitlerį

ROMA, Italija, gruodž. 18 d. 
— Vyriausybes sluoksniuose 
tvirtinama, kad Mussolini šio
mis dienomis pasimatys su Hit
leriu ir tarsis svarbiais karo 
reikalais.

Italijos vyriausybė uždraudė 
klausyti svetimų valstybių ra
di j aus bangų, žada labai smar
kiai bausti visus “slaptus klau
sytojus”. > ?

Visa fašistų spauda vęda ko
vą su karu “nepatenkintais”, 
kurie sėja pesimizrąą.

•fAN.ĮęĄfeĄ, Tūrkija, gruodžio 
13. dx Vyriausybe praneša, 
kad juroj - buvo sudaužytas Jąi- 
vaš, kuris iš Bulgarijos vežė 
400 žydų pabėgėlių. Visi jie Lė
go nuo nacių, žydai plaukė į 
Palestiną ir laivas sudužo Mar- 
moro juroje.

Kapitonui pavyko išplaukti į 
krantą ir perspėti sargybas.
■/Turkams ■ pavyko išgelbėti 

apie 180 asmenų, bet apie 200 
skaitomi žuvusiais, nes daugu
moj buvo vaikai ir seniai. Iš
gelbėtieji patalpinti ligoninėse.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
13 d. — “Tarybų Lietuva” la
bai smarkiai grūmoja ant visų 
dainininkų ir chorų vedėjų.

Ligi šiam metui ne į ir dąr- 
.bininkai nemoka teisingai dai-

lęurį chorvedžiai ir valstybinės 
operos aktoriai privalo išmoky
ti. ♦

Labai ir labai turėtų pasi
tempti chorai ir chprų vedė
jai, sako straipsnio autorius.

Teismas leidžia mer
gaitei nuogai nusi- 

rėdyti

Valdžia Įsakė regis
truoti šapirografus

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
13 d. — Vyriausybė paskelbė, 
kad trauks atsakomybėn ir 
baus 'visus tuos asmenis, kurie 
trijų dienų laikotarpyj neužre- 
gi'druo i_.vvisų.ų^dUplikavimo 
priemonių.

Kom išari jate privalo užregis
truoti visus rotatorius, rota
printus, šapirografus, hektogra- 
fu.s ir kitas multiplikavimo prie
mones.

Argentinos ir Ura- 
gvajaus sutartis

Petain panaikino sa
vivaldybių rinkimus

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 13 d. — Britų vyriausybe 
dar galutinai nepaskyrė amba
sadoriaus vietoj mirusio lordo 
Lothian.

Vienu stipriausiu kandidatu 
vis dar skaitomas Anthony 
Eden, bet tvirtinama, kad" jis 
nenorįs apleisti dabar valdomos 
britų karo ministerijos.

Antruoju kandidatu siūlomas 
Sir Duncan, kuris dabar eina 
britų prekybos ministerio pa
reigas ir labai gerai žino visus 
britų ir Amerikos santykius. 
Treti mini buvusį karalių.

MASKVA, Rusija, gruodž. J3 
d; — “Pravda”, oficialus ko
munistų {laikraštis, šiandien 
paskelbė, kad graikų laimėji
mai Albanijoj, Mussolini laivy
no nuostoliai Taranto bazėje ir 
nepasisekimai Egypte, visiškai 
išardė didelius Mussolini svajo
tus puolimo planus.

Britai pasinaudojo- turimomis 
labai geroipis susisiekimo prie
monėmis, sutraukė reikalingas 
karo jėgas, ir išardė fašistų pla
nus rytų Afrikoj.

Komunistai neapsi
gina nuo kenkėjų

VICHY,, Francuzija, gruodž. 
13 d. — Petain pasirašė dekre
tą, kuriuo panaikino savivaldy
bių rinkimus visuose tuose mie
steliuos, kur gyventojų skai
čius peršoka 2,000.

Visi savivaldybes reikalai bus 
tvarkomi valdžios paskirtų ko
misarų. Francuzai slaptų 
mų budu rinkdavo savo 
vus nuo 1884 metų.

Petain sako, kad jis 
pašalinti profesionalinius
kierius. Jeigu darytų bet ko
kius rinkimus, tai politikie'riai 
vėl valdytų.

rinki-
atsto-

norįs 
politi-

BOSTON, Mass., gruodžio 13 
j. — Shirley NVarren, 18 me
tų graži brunete, buvo teisia
ma dvylikos teisėjų už visiškų 
nusirengimą.

Ji buvo kaltinama už drąsą 
visiškai nusirengti ir leisti ke
liems fotografams padaryti vi
sų eilę fotografijų. Teisme ji 
prisipažino, kad ji nusirėdydavo 
ir pozuodavo menininkams.

Prokuroras reikalavo nubau
sti drąsią Shirley, bet gynėjas 
pasakė tokių jaudinančių kalbą, 
kad teisėjai ją turėjo išteisin
ti. Visuose kraštuose ir visais 
laikais, .sakė gynėjas, jaunos ir 
grakščios moterys nuogos po
zavo artistams.

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
gruodž. 13 d. — šiandien Uru
gvajaus ir Argentinos užsienio 
reikalų ministeriai pasirašo su
tarti, kurioje abi valstybės pa
sižada bendradarbiauti Laplatos 
žiotims ginti.

Abiejų kariuomenių štabai 
užmegs ryšius ir susitars abie
jų kraštų apsaugos reikalais. 
Abu kraštai pasižada pasirašy
ti naujų prekybos sutartį ir 
ateityj kylančius konfliktus 
spręsti arbitražo keliu.

Trys nacių politikai palankus 
Urugvajaus ministeriai buvo 
nepatenkinti pasirašoma sutar
timi ir vakar atsistatydino. Su
tartis vistiek bus pasirašyta.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
Minės indijonų su 

tarties 146 su
kaktuves

NACIAI PADARĖ’ DIDELIŲ 
NUOSTOLIŲ, SAKO BRITAI

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 18 d. - 
kad praeitų naktį naciai pada
rė britams labai didelių nuosto
lių. Užmuštų gyvnetojų ir su
griautų namų skaičius labai di
delis.

Naciui lakūnai kulkosvaidžiais 
apšaudė ugniagesius, kai šie dė
jo pastangas gesinti sukeltus 
gaisrus,

Britą sųbmarinas prie Nor
vegijos krantų paskandino vie
ną prekybinį vokiečių laivą.

Anglai pripažįsta,

MASKVA, Rusija, gruodž/ 13 
d. — Agrikultūros komisaria
tas ir jo žinybos spauda pa
skelbė, kad didelė dalis, sovie
tų pasėlių buvo apkrėsta kenks
mingais gyvųnėlįaįs, kurie vis
ką naikina.

Sovietų laukus apkrėtė pro 
Rusiją pravažiuoją svetimų vai? 
s lybių agentai ir krašto vidu
je veikią jų talkininkai.,

Laikraščiąį tvirtiną, kad ka
pitalistinis pasąulią deda o pa? 
stangas sunaikinti ir pakenkti 
sovietams, Liepia rusą darbinin
kams atydžiai daboti komunĖs
tų priešus. ,

WASHINGTON, D. C., gruo- 
Pranešamą, kad 

Suvienytos Amerikos Valsty
bės ir* Iroųuois indijonų kon
federacija oficialiai minės 1794 
m. padarytos sutarties sukak
tuves, kurias pasirašė George 
Washington ir indijopų čįefas 
Onoyeąhnee.

Minėjimas vyks netoli Buf- 
falo, K Y. Suvažiuos visi in
di joną pątriąrchai.

džio 18 d.1

,1 uil i i, Ii.il ...................... ■ .nlįl

šeštadienį: debesuotas ir šil
tesnis; sekmadienį :snigs.

SaiĮiė teka 7:10 v. r., leitU 
žĮąsį #:19 v. v.

— Prezidentas Rooseveltas tariasi su Bahamų gubernato
rium naujai steigiamų bazių reikalu. Rooseveltas jį pasikvietė 
iš Miapii.

— Vokiečiai paskandiną gražiausią norvegų keleivinį lai- 
Oslofjord.

— Kalėdų proga naciai paleido 20,000 belgų belaisvių.
—- Prię Jugoslavijos sienos, Albanijoj, vyksta smarkios ko

vos tarp graikų ir italų.
—* Italų spauda reikalauja šaudyti “pesimistinių žinių sklei

dėjus”. Farinacci smarkiai puola kai kuriuos fašistų lyderius, 
kurie nieko neveikia padėčiai pagerinti. Visi laikraščiai reika
lauja išvalyti kariuomenę nuo blogų strategų.

— Iš Kairo pranešama, kad britai vakar paėmė nelaisvėn 
dar du italų generolus. Operacijų metu sunaikintos penkios 
italų divizijos.

— Britų orlaiviai bombardavo Brestą, Francuzijoj ir To- 
bruką, italų karo bazę, Lybi joj. Paskandino du italų ląivus.

Nuo kalnu krintąs sniegas nutraukė geležinkelių susi 
siekimą franeuzy Alpiuose.

— Petain leido pasilikti franeuzų kariuomenei generolui 
Darius Bloch. Sulig priimtų prieš žydus įstatymų Bloch priva
lėjo apleisti franeuzų kąriųom»nę, nes jis yra žydiškos kilmės. 
Generolas Bloch pageriną. prieštankinę artileriją.
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Dede Amerikonas
Brone M—te.

(Tęsinys)
Labai ilgai laukti ir nereikė

jo, nes Juozas parašė jai laiš
ką, kad jau jinai rengtųsi, pa
tikrintų savo sveikatą, o ypa
tingai akis, ir kad ne vėliau, 
kaip gegužės mėnesio pabaigoje 
būtinai galėtų išvažiuoti, nes 
pavasarį esą geriau važiuoti ir 
atvažiavus galima greičiau gau
ti darbo. Onutė gavusi tokį Juo
zo laišką, negadindama laiko 
tuojau nuvažiavo į Jurbarką, 
nuėjo pas gydytoją, patikrino 
sveikatą ir tuo pat laiku nuėju
si pas tą patį agentą susiderė
jo su juo, kad jisai nuvežtų ir 
ją į Ameriką. Agentas jai pa-

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

p° $Q QC ir 
wbVw aukščiau. 

50c įmokėti

$9.95 aukščiau 
Išmokėjimais.
Mašinėlės, Elektrikinės

•f <5
I ro

RADIOS
’ po

sakė, kad jinai į Ameriką gali 
išvažiuoti gegužes mėnesio 5 
dieną. Onutė grįžusi Iš Jurbar
ko papasakojo namiškiams, ko
kia padėtis ir kad jinai į Ame
riką išvažiuos gegužės mėnesio 
5 d. Taigi iki Onutės išvažiavi
mo liko tiktai apie dvi savaitės. 
Per tokį laikotarpį pasirengti į 
kelionę reikėjo padirbėti, nors 
teisybę pasakius, Onutė ėmė 
rengtis į Ameriką tuoj po to, 
kai Juozas išvažiavo.

Savo kelionei Onutė pasiėmė 
reikalingiausius daiktus: r ubus, 
skalbinius, o likusį savo kraitį 
jinai padovanojo savo brolienei 
Antanienei, nes jinai gerai ži
nojo, kad ūkyje visokie daiktai 
yra reikalingi. Plonąją savo 
motinos lininę drobę jinai pa
siėmė su savimi, nes jinai no
rėjo turėti atminčiai ką nors iš 
savo mylimos motinos.

Onutė prieš išvažiuodama į 
Ameriką dar nuvažiavo pas sa
vo sesulę Barborą ir švogerį į 
Veliuoną, kur pagyveno kelias 
dienas. Kokių nors didesnių iš
leistuvių Onutė savo 
mui daryti nenorėjo, 
ūktai neseniai buvo 
abu tėvai.

Antanas susitarė
žmona, kad Onutei važiuojant 
į Ameriką reikia duoti pasogos

nusivežusi tiek pinigų gerai ži
nojo, kad savo broliui Juozui 
nesudarys jokių sunkumų, nes 
jinai turėjo savu pinigų užtek
tinai iki susiras darbų.

Antanas prieš duodamas savo 
seseriai Onutei 400 rublių dar 
kartų pasikalbėjo su savo žmo
na Barbora ir nutarė, kad rei
kia iš jos paimti raštelį, kad sk* 
vo dalies jinai gavą 400 rublių, 
nes jinai jau esanti suaugusi ir, 
be to, abu tėvai yra mirę, todėl 
jinai turi pilną teisę atsiimti 
jai priklausančią dali, Apie tai 
Antanas papasakojo Onutei, 
kad jie prieš išvažiuojant jai į 
Ameriką duosią 400* rublių įr 
kad jinai gaudama tuos pini
gus turėsianti išduoti atitinka
mą raštelį. Onutė tokiai Anta
no ir brolienės nustatytai tvar
kai neprieštaravo ir dar jinai 
paaiškino, kad ’400 rublių jai 
yra kaip ir perdaug, nes jinai 
važiuoja pas brolį, kuris banke 
irgi turįs jau šiokias tokias ir 
santaupas, o kelionei jai esą 
reikalinga tiktai 250 rublių. Ji
nai dar Antanui priminė, kad 
nors jisai ir didelę dalį paėmė, 
bet šiais metais turėjo labai

tu 
aš 
ži-

išvažiavi- 
ncs kaip 
mirę jos

su savo

Rašoraos 
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

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

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

nigai ir bus jos dalis. Jie buvo 
įsitikinę, kad Onutė į Lietuvą 
jau negrįš, o jeigu kartais ir 
grįžtų, tai jau greičiausiai bus 
šeimyninė ir gyvens savo vyro 
ūkyje. Tikrenybėje, kelionė į 
Ameriką kainavo tik 175 rub
liai, tai visi kili pinigai buvo 
jai kaip ir gyvenimo pradžiai, 
Onutė važiuodama į Ameriką ir

Į
.-.■L, ■■

pradėjo statyti ir ukiui reika
lingus trobesius. Galų gale jie 
susitarė, kad Onutė savo dalies 
gauna 400 rublių, nes Antanas 
dar turįs tiek pinigų, kad galė
siąs pasistatyti savo ukiui rei
kalingus trobesius be paskolos.

Onutė prieš išvažiuodama į 
Ameriką labai daug kalbėjosi 
su Morkaičių Stase, nes jinai 
kiek tiktai galėdama prašė O- 
nulę, kad jinai prikalbėtų Juo
zą ir kad jisai ją atsiimtų į A< 
meriką. J Ameriką išvažiuoti 
Stasė labai norėjo. Dabar jau 
jinai ir negalvojo, kad butų 
koks nors reikalas Juozui grįž-
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rikoje moterįmę gyvenimas esąs 
lahfti geras. 7

—Kaip tiktai aš nuvažiuosiu 
į Ameriką, tai jau aš jam vis
ką papasakosiu. Bę to, aš ir pa
ti papiatysiy, koks tenai gyve
nimas ir jeigu jau įsitikinsiutl 
kad gyvenimas geras, tai apie 
tai aš tau parašysiu. Nors aš ir 
Juozo sesuo esu, bėt manau, 

( a

jeigu jau jisai pažadėjo tave 
vesti, tai jau ir ištesės, o jeigu 
jisai butų kaip nors kitaip per 
tą laikotarpį sumanęs, tai vis- 
tiek aš tau parašysiu.

—Oimte/ jeigd visą tai 
man padarysi, ką žadi, tai 
tau busiu labai dėkinga. Tu
nai, kad Juozo pinigai mano 
kelionei nereikalingi ir aš galiu 
atsiimti iš tėvų savo dalį, kaip 
kad tu gavai iš savo brolio. Vie
no tiktai aš tav^s prašau, kad 
tu būtinai padarytumei man 
tai, ką pažadėjai,

—Žinai ką, Stase, — tarė O- 
nute, — butų visų geriausiai, 
jeigu tu per mane įduotumei 
jam laišką ir tame laiške para
šyk visą tai, ką mes kalbėjome. 
Primink tu jam ir tai, kad jei
gu jisai nenori, kad iš viso tu 
pas jį važiuotumei, tai kad ji
sai tau apie tai praneštų.

Statė paklausė Onutės patari
mo ii greitai ėmėsi rašyti Juo
zui laišką, kurį Onutė važiuo
dama turės jam nuvežti ir į- 
duoti. Tame laiške Stasė suma
nė Juozui parašyti visą tai, ką 
jos f u Onute kalbėjo ir prašyti, 
kad jisai jai duotų atsakymą. 
Kadangi iki Onutės išvažiavimo 
liko tiktai dvi dienos, tai Stase 
tiiojąu griebėsi tą laišką rašy-

ti. Ęąigųsi tą laišką rašyti jinai 
jį Onutei perskaitė.

Savo laišką perskaitė Onutei 
ir dar jos prašė, kad jinai su 
Juozu tuo klausimu pasikalbė
tų ir prašytų Jį kad jisai ją su
prastų ir patenkintų jos nuo
širdžius prašymus. Onutė paža
dėjo visą tąl padaryti ir, be to, 
jos dar susitarė, kad jeigu tik
tai bus galima mergaitėms sa
vistoviai šiaip taip pragyventi 
Amerikoje, tai jinai parašys 
Stasei laišką ir Stasė su savo 
pinigais atvažiuos į Ameriką 
pas Onutę. Tą laišką bendrai 
perskaieitįsios ir aptarusios į- 
vairias kitas galimybes įdavė O- 
nutei, prašydama, kad kaip tik
tai jinai nuvažiuos, tai būtinai 
ji tuojau perduotų savo broliui 
Juozui.

Stasė su Onute ne tiktai at
sisveikino, bet jinai išvažiuo
jančią savo mylimiausią drau
gę dar pavežėjo į Jurbarką, nes 
ir jinai pati norėjo pažinti tą 
agentą, kuris veža žmones į A- 
meriką, manydama, kad ir jai 
greitai teks išvažiuoti. Važiuo
damos iš Alsos kaimo į Jurbar
ką daug kalbėjosi ir tarėsi Į- 
vairiais gyvenimo klausimais. 
Nuvažiavusios į Jurbarką ab 
kartu nuėjo pas agentą. Onutė 
sumokėjo jam priklausančius 
pinigus ir turėjo jau eiti į a- 
gento nurodytą vietą. Tuomet 
Stasė su Onute atsisveikino, lin
kėdama jai kuo laimingiausios 
kelionės ir kad gal dar ir šiais 
metais pasimatys Amerikoje. 
Stasė davė arkliui dar pailsėti 
ir po to greitai išvažiavo atgal 
namo.

(Bus daugiau)

Buvo Užsidegęs T. 
Malinskų Namas

Užvakar t naktį nuo neatsar
giai vartojamų degtukų kilo 
gaisras T. Malinskų namuose, 
adresu 7011 South Oakley avė. 
Ugnį pasisekė greitai užgesin
ti, tad nuostoliai maži.

Taipgi užvakar buvo užside
gęs ir šiek tiek apdegė namas 
Town of Lake, adresu 4445 So, 
Marshfield avenue.

Įsigykite tikietus dabar, kad 
galėtumėte dalyvauti “JAUNI
MO” laikraščio rengiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ, 
KALĖDŲ DIENOJ, DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.

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

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

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
y

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

sigyventi. Dabar jinai gerai ži
nojo, kad daug kaimiečių mer
gaičių išvažiuoja j^AmėrOcą it 
tenai susiranda saiMldfrbą lt už
darbį ir taip padfrfce j tįsios su
sipažįsta su tenai gyvenančiais 
vyrais, sueina į šeimyninį gy
venimą ir visai gerai ir gražiai 
gyvena. Tuo labiau Stasė įsiti
kino, kuomet jinai su tėvais bu
vo nuvažiavusi į svečius, kur 
buvo ir iš Amerikos apsilanky
ti jų giminės. Tie jų giminės 
buvo šeimyniniai žmonės ir jie

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
/ '• • (įj- •'

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance. '
DIEN& IĖ NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
’ . ’ .'.t.' p ’ ‘ •

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

.. Telefonas LAFAYETTE 0727

4 koplyčios visose
’ X—/ Jy JL"x<r-dl 1 Chicagos dalyse

*9.50
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DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų TeL PROSPECT 1930

Mrs. A. K JARUSZ
PHYSICAI 
THERAPY 

and MIDWIFE 
•*30 S. Western ai 

Telefonas’ 
HEMLOCK 9252 

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

AKI t SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki B vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

Dr. Feier T. Brazis
IR CH1KVKUAS 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vak vakaro ir pagal sutarti 
Tek PROSPECT 67 >7

VIRGINIA 242i

Ofiso 
7—9 
Ofiso
Namų Tek

DR. Margelis
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

išskyrus seredomis ir suba tomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN ~

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 746<

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

moterims gyvenimas daug ge
resnis, negu čionai Lietuvoje, 
Tie giminės pasakojo, kad šęL 
myniniai žmones Amerikoje tai 
jau t.krai gražiai gyvena, nes 
jie gali išsinuomoti didelius bu
tus, laikyti gyventojus ir iš to 
turi daug ir gražaus pelno, Mo
terims Amerikoje gyvenimas 
esąs daug geresnis, negu Lietu
voje.

Stasė, prisiklausiusi tokių pa
sakojimų, norėjo greičiau va
žiuoti į Ameriką ir tenai pradė
ti tokį šeimyninį gyvenimą, 
kaip kad gyvena kiti šeimynL 
niai žmonės. Jinai pamanė, kad 
jeigu kartais Juozas jos ir ne
atsiimtų, tai jau jinai norėjo 
važiuoti savo pinigais. Jinai no
rėjo prašyti savo tėvą, kad jai 
atiduotų priklausančią dalį ir 
kad jinai galėtų išvažiuoti į A- 
meriką. Iš savo giminių grįžti* 
si, Stasė apie tai norėjo papa
sakoti ir Onutei ir, be to, per 
Onutę prašyti, kad jinai kiek 
tiktai galėdama darytų į Juozą 
įtaką, kad jisai ją greičiau at
siimtų. Jinai manė, kad bus ge
riausiai, jeigu jinai per Onutę 
pa rašys jam laišką, prašydama, 
kad jisai ją atsiimtų, .

Vieną kartą, prieš pat Onu
tės išvažiavimą, jos abi labai 
daug kalbėjosi ir Stasė Onutei 
štai ką pasakė:

--Žinai, kada mes buvomę 
svečiuose pas savo tetą U žra šei
niuose, pas juos į svečius buvo 
atvažiavę jų giminaičiai. Jie A- 
incrikoje gyvena Jau penki me
tai ir kaip Vadę* tai jau keturi 
melai. Turi vieną vaikutį, kur 
ris jau eina trečias metus. Jir 
nai man nupasakojo, kad Ame*

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

su POVILU ŠALTIMIERU,
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Laidotuvių Direktoriai
LIETUVIAI

✓

PASIRINKIMAS

16309

16310

16311

14075

14076

14077
14078
14079

16312
16313

Pp80 
14081

Polką. Mahanojaus Ork. 
Merginos Polko. f. Yotko

pi rki m u ki e k vien o

16314
16315
16316
16317
16318 
16319 
14071.
14072 
14073 
14074

kauskas ir St. Vilnk-kis, akordejonai
yte Tu Jaunoji—Vai NekuV^ok. S. Graužinis su ork.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TURIME

VISOSE MIESTO
DALYSE

Patarnavi

Phone YARds 4908

Phone Cicero 2109

J. UULEVIČIUS
4348 S. California Avenue

• t
Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

III

1

Tel. Pullman 1270

Bu Vyras Polka—Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę. Įdaina
vo A. Dvarionas

Septintame Rojuje, Anglų Valsas—Jaunystės Meilė, Tango. 
Įdainavo A. Sabaniauakas

Mano Gitara. Tango—Saulėtas Rytas, Anglu Valsas. 
Įdainavo A. Sabaniauskas

Lietuviškos Liaudies Dainelės—Dalis 1 ir 2. A. Sabaniauskas 
Našlaitės Kanas—Griovėsnį Gėlelė. Akiras Biržys. Puų 

Dėdė ir Dėdienė
Anuku Polka—Pupų Dėdės Polka. įgrojo Akiras Biržys 
Buk Vvras Polka—Sukas Ratukas Polka. A. Dvarionas 
G’eda Gaideliai—Gražus Miško Budas. Įdain. Akiras Biržys 
Sužadėtinių Valse?—Rnsaliutės Polka. Įdain. Ponų Dėdienė 
Marijamnolės Polka—Gardus Alutis, Valsas. Pūdu Dėdienė 
Obcl’ų Polka—Sekminių Valsas. Įgroto Akiras Biržys 
Motule Mano—Pirmyn į Kovą. šv. Mariios Lietuvių Choras 
Malda į Mariją—Marijos Giesmė, šv. Marijos Liet. Choras 
Kub'les—Blezdingėlė. P. Cetkauskas ir S. Vilniškis. Akor. 
Kai Mes Agom Du Broliuku—šia Naktele Miego Nemiego

jau. Steponas Graužinis
Ko Vėjai Pučia—Išgėriau Septvn’as ir šia Naktele Per Nak

tele. įdainavo 8tr*x>n*s Graužinis, tenoras
Lietuvišų Liaudies Dainų Rinkinj-i—Aluntos Polka. P. Cet- 

I - — —' *
O'. Mergyte
Mikita—Vėdaras. P. Cetkauskas ir S. Vilniškis, akord.
Rūtų Polka—Rožės Mazurka—Mahanojaus Ork. Įdainavo 

A. Saukevicius
Kvietkos Valcas—Laisčiau Rūta 
Smagi Kumutė Polka—Anykščių 

orkestrą
Dykai geni adatų pakelis su

Rekordo.

Jos. FaBudrikyiNc.
3409-21 SO. HALSTED ST

Telefonas YARDS 3088

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Draugijos Nariai______
Phone CANAL 6122

8

NARIAI
Chicagos
Cicero
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance

mas Dieną
ir Nakti

KOPLYČIAS

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 33rd l’lace
SKYRIUS! 42-44 Kast 108th Street

Phone CANal 2515

4704 So.Węstėrn Avenue
ALBERT V. PETKUS

Phone IiAFayette 8024

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė, 
14JL0 Soutji 49th Gourt, Cicero

Phone GROvehill 0142

YARds 1419

1646 West 46tH Street
I. J. ZOLP

Phone YARds 0781

r . S. P. MAŽEIKA TARfls 1138 
3*319 LUuąjjicąį Avenue YAR<b H39

TeL YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
8343 A flJMTED ST.

8

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CH1CAGO, 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 13 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 6OUTH 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 
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halsted SL

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso teL CENTRAL 1324

Namų tek—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877 

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tek VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, hw» 
rjos garsi u as i “NAUJIENOSE
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Parodos uždarymas.— Kon
certas. — Penktakojai

sa-
Su- 
ke-

Čia

Besibastydamas po rytines 
valstijas, dažnai pasikabinu 
vo kepurę ir New Yorke. 
prantama, gerai žinodamas 
lią visuomet atlankyti ir šį 
tuvių metrapolį Brooklyną.
aš esu susipažinęs su daugeliu 
vietos lietuvių. Turiu čia gerų 
“A one” draugų ir juos vis no
riu aplankyti kiekviena proga. 
Progas visuomet pritaikau prie 
bent kokio parengimo. Paskuti
nį kartą, New York o pasauli
nės parodos užsidarymo dieno-

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

and 
up

Cash or Easy
Terma

3 MONTHS RENTAL $5

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

je, čia mano geresnė pusė rei
kalauja, kad būtinai bučiau 
Brooklyne Aleksandro Vasi
liausko koncerte, kuris irgi įvy
ko tą pačią dieną. Koncertas 
puikus, Vasiliauskas jaunas ir 
geras dainininkas, kuris vi
siems čia Brooklyne padainuoja 
bent kokiame parengime. Bet 
šiame jo rengiamame koncerte 
brooklynieČiai pasirodė gana 
prastai, Ir biedno jauno daini
ninko visai neparėmė.

BrooklynieČiai, priimkite ma
no jums papeikimą už jūsų to
kį apsileidimą.

Gruodžio 14 dieną LSS 19-ta 
kuopa, kuri dabar yra žinoma 
kaipo LSS centraline kuopa, 
rengia didelį pokylį. Rodos, 35 
metų LSS kultūrinio darbo su
kaktuvių paminėjimą. Girdėti, 
kad garsi, gal būt, viena iš 
veikliausių LSS kuopų rengiasi 
gana rimtai. Girdėti, kad tie 

Įviso šeši, kaip kad LSS 19-ta 
kuopa yra žinoma, rengia kaž
ką nepaprastą,

8 » 8

Aš pažįstu Brooklyno liet i* 
vius. Jų tarpe aš sutikau dzū
kų, žemaičių, kapsų, zanavykų

ir kitų lietuvių. Na, paskutinį 
kartą mano kuinas parode kaž
kokį penktakojų viiš.lą-generc- 
lą. Jis sako, žiūrėk, aną kur 
Tėplioja penktakojis. Pradėjau 
dairytis į visas puses, ieškoda
mas minimo žveruko. Galop 
mano kūmas pastebėjo, kad 
aš nesuprantu, ką reiškia penk
takojis. Jis pradėjo man “išvir 
rožyti” to žodžio prasmę, bu
sią tai reiškia rus.škos batuš- 
kos blusos — lietuviški komu
nistai. Nustebau tai išgirdęs.

Viso Labo Rytietis.

Kenosha, Wis.
Musų parengimai

tent, SLA 212 kuopos įvesdini
mo naujų narių vakaras lap
kričio 23 ir gruodžio 1 d. Ke
nosha Lietuvių Kultūros Drau
gijos metinis parengimas įnešė 
kiek gyvumo tarpe pažangios 
srovės.

212 kuopa priėmė savo nau-

paruoštos vakarienės. Buvo 
trumpa programa, kurią išpildė 
SLA narė p-lė Auna Jocius

p-le Patsy Miller bei Walter 
Simco 
šiai.

pasipuikavo visai vyku-

a
it

H

Dovanos Kalėdoms |
Didelis Pasirinkimas Laikrodėlių, Žiedų, Plunksnų ir g 
Sidabrinių Dalykų. Kol Eisit Kitur Pirkti, Atvykit į g

Mano Krautuvę S

Expert Watch Repairing • '
Jeweler and Diamonds R

3249 SO. HALSTED STREET §
Phone VICtory 4356 |

DAUGIAU ŠILUMOS IR PATOGUMO SU

NOR-GAR ALIEJUM
SVARESNIS, MAŽIAU DARBO, MAŽIAU VALYMO. ■

4800 S. CALIFORNIA A VE. LAFayette 0394-5

Crown randasi ant tos alaus bon- 
kos, kurią ketini išgerti bet ku
riame taverne, degtines sandely] 
arba namie.
Tada busi tikras

W. G. LAING 
SAKO:

gauti pinigų

Jocius yra gerai žinoma 
mieste kaipo pirinaei.e 

neatsisa-

gaspad nęšJ; p-ios J; 
K. Kasparas . ii- U, 

ir rengimo komisija 
unas ir

FREDERICKS 4 Crown 
Alus

VERTYBĖS STANDARTĄ 
CHICAGOJE!

Nuolatinis gaminimo produktų patikri
nimas ir musų meistrų savo darbo žino
jimas padaro 4 CR0WN ALŲ šauniau
siu.

Premium Alus Gamintas Varyje, Sendintas Medyje

musų 
dainininkė ir niekad 
ko palinksminti publiką savo 
maloniu balsu. Jai akompanavo 
p-ia Jensen (Shulskaitė). Lai
ke vakarienės H. Laba n trum
pai kalbėjo į pr imanius nariu? 
į 212 kuopą. Buvo pakviesti 10 
Apskričio pirm. J. Rodovičia, 
kūrėjai kuopos. C. K. Braze ir 
J. Balčaitis. Vėjau po pe.st.i- 
lymo kai kinių veikėjų iš sve
tur dalyviai linksmai leido lai
ką šokdami ir šnekučiuodami 
iki atėjo laikas skirs’ y ils na
mo.

Prie vakaro pasisekimo daug 
prisidėjo1 
Balčaitis, 
Sbulskis,
— jaunuolis S. 
J. Kasputis.

' a »
Antras parengimas gruodžio 

1 d. buvo metinis K. L. K. D. 
koncertas. Nusisekė irgi gerai. 
Kreditas priklauso renginio ko
misijai p-ioms K. Potelunas, F. 
Pobar ir K. Rodovičia. Koncer
tą išpildė svečiai: iš Waūke- 
gano p-lė O’ga Butvinskas, jau
na dainininkė, kuri maloniu 
balsu žavėjo klausytojus; Algir
das Brazis, kurį dažnai turime 
progos girdėti per radiju, kenor 
shiečių atmintyje pasiliks ilgai 
ne tik kaip geras dainininkas, 
bet ir gabus vaidintojas, pa
kviesdamas publiką kartu dai
nuoti užsipelnė dalyvių didžią 
padėką.

Abiem solistams akompana
vo maloni viešnia iš Chicagos, 
p-ia Aldona Brazis. Iš Rock- 
ford, III., mus linksmino SLA 
77 kuopos kvarteto nariai: Ba
cevičius ir p-ios Sinkevičienė 
bei Šimaitienė. Jiems akompo- 
navo Florence Sinkevičiūtė. Ne- 
skupėjo išpildyti visą eilę trio, 
duetų ir solo. Kadangi yra pa
tyrę dainininkai, tad komenta
rų nereikia, — publika labai 
buvo patenkinta jų dainavimu 
ir tarė didelį ačiū už atvykimą 
į Kenosha, nepaisant blogų ke- 
lių.

Be puikaus koncerto, dar J. 
Macnorius parodė krutamus 
paveikslus iš vietinio veikimo,
— pikniką ir atvaizdą spalvose 
gėlių parke ir namų darželį. 

•Taipgi trumpos filmos me
džioklės Afrikoje ir įdomybės 
Amerikoje. Daugumui įdomu 
buvo tave pamatyti krutaniuo
se paveiksluose, kurie buvo nu
traukti laike pikniko.

FREDERICK BROS., Ine.
818 W. 37th Place Yards 1502-03

. Daug kartų /buvau minėjęs,'flUBBBRKBKBBPBlBBEBBEBBBKBBBRBKBBBBBBBBBBę'

Peoples Krautuve
Atidarą Nedėlioj ir Kas Vakarą iki 

Kalėdų

kad musų tautietis konsilmą-.’j] 
nas J. Martin būdamas pirmi1- jj 
ninku komisijos gavime naujų m 
dirbtuvių musų miestui deda | 
daug pastangų tam darbui. Šio- ■ 
mis dienomis jam pasisekė par/8 
traukti vieną, kad ir nedidelę M 
dirbtuvėlę, būtent, minkštų gė- 
rimų “Pepsi-Cola”, Be to, da
bar vedamos derybos su kai 
kuriomis firmomis atkraustyti 
savo dirbtuves į Kenosha.

P. S. — Teko patirti, kad C 
Braze mano greitu laiku ap
lankyti p-ią Julia Braze Flon- B 
doje. Važiuoti mano kartu su * 
p-mis Jocius ir Gruzdis iš Ra- B 
cine, kurios nori apžiūrėti 
žavingą kraštą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ickes siūlo duoti 

helių Anglijai
WASHINGTON, D. C., gruo- H 

džio 12 d. — Vidaus reikalų 
departamento sekretorius Ickes 
pareiškė, kad britams reikia 
duoti nedegamos dujos helium, 
kurios reikalingos balionams 
pripildyti.

1938 metais Ickes įnešė pa- £ 
siūlymą uždrausti išvežti he- JJ 
lių, nes vokiečiai norėjo jį nau- ■ 
doti karo tikslams. Britams he- Į 
liūs bus teikiamas apsigynimo H 
reikalams. S

40 milijonu dolerių 
aerodromams

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 12 d. — 40 milijonų dole
rių reikia Amerikos aerodro
mams įtaisyti. viso priskai- 
toma apie z.’OO aerodromų, ku
rie yra išmėtyti įvairiose Ame
rikos vąlptvLčse,^Aliaskoj ir Haį 
vajų lsijlŲsV: jį

Šiais darbais rūpinasi civili
nės aviacijos valdyba, 
dradarbiauja su karo, 
ir juros kariuomenės 
kais. ' ;

Jie bcn- 
aviacijos 
viršinin-

' TX ’ ■" - U? IV. -• Koronerio dziure• Koronerio džiurė reko
mendavo kriminaliam teismui 
atiduoti Dr. William E. Shel- 
ton’ą, 59 East Madison street. 
Koronerio chemikai surado, 
kad nuo antiseptiko, kurį tas 
gydytojas naudojo, mirė 25 
metų pacientė, Miss Bridget 
Stack, 933 Rose avenue, Whit- 
ing, Ind. Ji laukė kūdikio.

Per Kalėdas pasilinksminsi
me “JAUNIMO” rengiamam 
SENOVIŠKAM LIETUVIŠKŲ 
KALĖDŲ BALIUJ, GRUODŽIO 
25 d„ DARIAUS-GIRĖNO SA
LĖJ. Jis ruošiamas visai šeimai, 
nuo vaikų iki senukų.

- -t L ,.A

KRAUTUVĖJ

DOVANOS VISIEMS PIRKĖJAMS
Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

Y,

M
H
H

įasite tukinančius praktiš
kiausių dovanų dėl namų, dėl 
kiekvieno šeimynos nario:

• KRĖSLŲ
® LIAMPŲ 
o STALIUKŲ
• PAVEIKSLŲ
• RADIO S
® KAURŲ Valytojų
• SMOKING Stands

neišrokuojamas eiles kitųir
mažesnių ir didesnių dalykų 
ir dalykėlių, taipgi naujau
sių ir gražiausių—

VAIKAMS TOYS
Nepaprastai sumažintos 

kainos
Dėl tamstų patogumo

PEOPLES KRAUTUVĖ 
atdara kas vakarą ir nede- 
Ikm nuo 10-tos v. ryto iki 

popiet.

IEOPLEC 
rURNITURES>

■ Tek

4179-83 ARCHER AVENUE
Prie Richmond Gatvės

LAFayette 3171 Chicago ui.;

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, s.pec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 314 c
Cedriniai Postai (7 pėdų) .... 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kaip yra, ... ..........
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

a NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

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

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

kėlimas ir planetų nus.pė- 
jimai .... .............................

“Pranašystės Mikaldos” .......
“Kabalas su Salamono nose”

Lengvas būdas išmokt ang
liškos kalbos be kito pa
galbos ................................ ' 35c

‘Žuliu knygelė,” aprašo apie 300 
visokių žolių, kam jos yra 
tinkamos .......................... 25c

Trajankos 60c už 3 pak. už $1.50 
M. ZUKA1TIS, 

334 Dean Boulevard. 
SPENCERPORT, N. Y.

35c
30c
10c

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus j Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba , pilnybę.-
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

ir MIŠKUS visiems maloniai patarnaus.

metų

B.M
H Pasiklausykite Peonles radio programos kas Antradienį, 7-tą va- 
Hg landą iš stoties VVGES.

Mes turime 48
džios agentūros apdrausta iki $5,000.
TĖMYKITE! Sąskaitos atidarytos iki sausio 15 dienos uždirbs viso mė
nesio dividendą.
Pirk $1,000 lengvais išmokėjimais. Keletas dolerių kas menesį jums atneš $1,000 
į šešis metus devynis mėnesius—jus sutaupote $877.50, o mes jums atiduodame 
$1,000 įskaitant 4% dividendą.

Rašykite arba ateikit dėl brošiūros. Mes užmokame pašto kaštus jei 
taupysite per paštą.

4148 Archer Avė

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORT 00S6

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.

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

Čia jums pinigai dirbs saugiai
..Į' ,

INSURED

LATEST DIVIDĘND

patyrimą ir kiekviena sąskaita yra Federalės Val-

FAIRFIELD SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2729 West Cermak Road
Blokas į Rytus nuo Califorriia

Tel. LAWndale 6400
Chicago, Illinois

THE PERFECT G1FY

LADY WESTFIELD $/> JĮ 5(1 
&ET WUM DUMONDS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių:
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
BULOVĄ

ELG1N
HAMILTON 

BENRUS, 
GRANT 

ir kitų 
DEIMANTUS parduodam žemo- 

mims kainomis.

1P„ NidVieir
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Amerikos lėktuvai britams
Nro to laiko, kai prasidėjo Europoje karas, yra tiek 

daug kalbama apie Amerikos lėktuvų siuntimą į Angliją, 
kad susidarę įspūdis, jogęi Jungtinės Valstijos tų oro 
mašinų pagamino ir pardavė nesuskaitomas daugybes. 
Bet kai pažvelgi į skaitlines, tai pasirodo visai kas kita.

Per pirmą pusmetį šiemet Amerika išgabeno į sve
timas šalis viso tiktai apię pusantro tūkstančio lėktuvų. 
Iš to skaičiaus Britų imperija gavo 386, o Prancūzija 
(koj ji dar kariavo) — 750. Likusieji ketvertas šimtų lėk
tuvų buvo parduota įvairioms kitoms šalims — Meksi
kai, Kinijai, Turkijai ir t,t.

-— Taigi per pirmus šešis mėnesius, pd Naujų Metų, 
Anglija kartu su visomis ęavo dominijomis ir kolonijor 
mis įgijo ne pilnai keturis šimtus lėktuvų iš Amerikos, 
tai —$ truputį daugiau, kaip 30 per mėnesį.

Tuo tarpu beveik dvigubai didesnis skaičius teko 
Francuzijai, kuri dabar jau yra iš karo pasitraukusi ir 
“kooperuoja” su Vokietija!

Antrame pusmetyje, pradedanti liepos mėnesiu, Jung
tinės Valstijos jau pristato daugiau lėktuvų britams ir 
jų imperijai, negu per pirmąjį pusmetį. Liepos mėnesi 
Anglija gavo 173 lėktuvus, rugpiučio — 278, rugsėjo — 
136, spalio — 177. Viso — 965 lėktuvai per keturis mė
nesius. Be to, dar britų dominijos ir kolonijas gavo apie 
penketą šimtų. *

Bet tai atrodo labai mizernai. Sako, kad Hitleris pa
sigamina po 2,000 karo lėktuvų kas mėnesis, o visa britų 
imperija gavo iš'Amerikos tik 1,500 lėktuvų per keturis 
mėnesius l : ,į ;

Jeigu Anglija butų turėjusi atsidėti šitame kare ant 
Dėdės Šamo, tai Hitleris jau seniai butų ją sutriuškinęs. 
Jos laimė, kad ji pati sugebėjo plačiai išvystyti savo lėk
tuvų gamybą, kuomet valdžios pryšaky atsistojo Chųrchn 
illas, kuris pasikvietė į ministerių kabinetą Darbo par- 
tijos vadus. il.J U'aU

Nežiūrint to, kad Hitleris kiekvieną naktį bombar
duoja Anglijos miestus, jos fabrikai dirba, nes darbinin
kai yrą pasiryžę apginti savo kraštą nuo barbarų, kąd 
ir tam reikėtų diliausiu aukų.

Tačiau Anglija šiandien kovoja ne tiktai dėl savo ne
priklausomybės, o ir dėl viso pasaulio laisvės. Amerika 
turėtų teikti jai daug daugiau pagalbos, negu iki šiol.

Laimingo gyvenimo pavyzdys
Kiekviename kalėjime, koncentracijos stovykloje ar

ba kurioje nors kitoje bausmės įstaigoje kaliniai, kurie 
yra nuteisti ilgesniam laikui, turi atlikti tam tikrus dar
bus, po sargų priežiūra. Vieni valo kameras, kįti skuta 
bulves virtuvėje ir verda valgį, tretiems duoda kokį nors 
kitą užsiėmimą: gurbus pinti, batus kurpti, rakandus 
daryti ar ką kitą. "

Sunkiųjų darbų kalėjime kalinius verčia akmenis 
skaldyti arba varo riavus kasti. Bet ir tokioje įstaigoje 
ne visi kaliniai yra statomi prie sunkaus darbi). Kai ku- 
rię jų būna paskiriami tvarkyt} knygas kalėjimo knygy
ne arba dirbti kalėjimo raštinėje; o kaliniui, kuris yra 
pąsiękęs aukštesni mokslą (deją, ir tokie patenka į baus* 
mės įstaigas!), kartais pavedama eiti mokytojo parei
gas kalėjime.

Tai yra gana paprasti dalykai eivilizuotose ir net pu- 
siau-civilizuotose šalyse, ir apie tat nebūtų reikalo kabė
ti. Bęt yra įmonių, kurie, išgirdę apie šitokią tvarką ka
lėjimuose, įsivaizduoja, jogęi kalėjimas yra geresnis da
lykas, negu gyvenimas laisvėje,

Jie sako, kad žmogus, būdamas laisvėje, gali netekti- 
uždarbio — ir tuo*Uet neturės ką valgyti, kuo apsi
rėdyti ir kur gyventi. 0 jęigu jisai tokios bėdos ir nesusi
lauks, tai vistiek jisai turi nuolatos rūpintis, turi galvą* 
ti ir grumtis su gyvenimo sunkenybėmis. Dirbtuvėje ji 
išnaudoja, krautuvėje jį apsuką; gatve eidamas, jisai gą* 
Ii būti suvažinėtas.

O kalėjime arba koncentrąoijos stovykloje tokiu pa
vojų ųėrą, Vąldžia duoda pastogę maistą, paskirsto 
darbą ir prižiūri tvarką. Niekas negali žmogaus apgau
ti arba Wp kitaip nuskriausti, nes kalėjimo sargai visus 
kalinius saugoja. Įr visi tokios įstaigos įnamiai yra lygijs 
prieš jstąforma!

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu: 1

Metams ............   $8.00
Pusei metų ______ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.00
Dviem mėnesiams .............. 1.50
Vienam mėnesiui ________  .75

Chicagoj per išsiųntfoėtojus:
Viepa kppija ____________ 3ę
Savaitei ______    |8ę
Mėnesiui _______   75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicago}, 
paštu: (Atpiginta)

Metams —r«n:.---------   $5.00
Pusei metų ---------------- 2.75
Tylms mėnesiams —........ — 1.50
Dviem mėnesiams ---------- 1.00
vienam mėnesiui ------------- .75
Lietuvoje ir ki|ur užsieniuose;
getams ............ ;-------------- $8.0.Q
Pusei metų ---------------- 4«oo
Tfima mėnesiams — ------- 2.50
FmigUS Teikia Siųsti pašto Money 

Orderių kartu ąų užsakymu.

Todėl tie kalėjimo garbintojai skelbia, kad geriau
sias dalykas butų visus žriiones sukišti į kalėjimą ir už
daryti — taip, kaip dabar kad yra padaryta Lietuvoje. 
Jie rašo apie tai laikraščiuose ir prakalbas rengia, įrodi
nėdami, kad niekuomet Lietuvos žmonės nebuvo tąip lai
mingi, kaip šiandien. Tą laimę, sako, jie, girią yįsj, kurie 
tepa! gyvena, — išimant tiktai gal vieną, kitą išdykėlį, 
papratusį tinginiauti ir svetimu prakaitu tukti.

Jie duoda pavyzdžius, iš kurių, esą, aiškiai matyti, 
kad ir katalikai, ir socialdemokratai ir liaudininkai yra 
tuo gyvenimu patenkinti, štai, girdi, kątalikų veikėjas 
dirba kalėjimo — tariąnt, sovietų valdžios, kanceliarijo-r 
ję; ^oęialdępifikrątąę profesoriaują, liaudininkas kalL 
niąms — tariant, tarybinės Lietuvos piliečiams, laikraštį 
redaguoją; operos artistai dainuoja arijas, o ne malkas 
kerta. Ar tai ne rodo, kad visų srovių ir visų sluoksnių 
žmonės kooperuoja su valdžia?

Ką galima tokiems apaštalams atsakyti? Nieko. Be? 
lieka tiktai patarti jiems, kad jie patys paragautų tos 
laimės, kurią jie perša kitiems!

^PENKTOSIOS KOLO
NOS” PAVOJINGUMASKuomet kraštas kariauja, tai dažnai jam būna pavojingesni vidujiniai priešai, negu išoriniai. Tuos vidaus priešus dabar yra prįinda vadMld “penktąja kolona (kolumna)” arba, lietuviškai sakant, “penktakojais”. Štai Norvegiją užkariauti Hitleriui padėjo naciai, kurie gyveno Norvegijoje; Prancūziją Hitleris užkariavo su pagalba Prancūzijos fašistų ir komunistų.O mažiukė Graikija sėkmingai ginasi nuo daug galingesnio už save priešo — Italijos, panašiai kaip mažiukė Suomija gynėsi nuę mjlžiniškos Rusijos. Kodėl? Todėl, kąd GĮraikijoje taip pat, kaip ir Suomijoje, nėra (arba yra labai mažai) išdavikų, “penktakojų”.

7*’?' jį ''šituos |alA^.ųur^o “Tėvyne’’, pažymėdama, k Ad ir Anglija šiandien “karžygiškai atsilaiko prieš baisiausius vokiečių llpinhąrdąviąius’’,. nes ji neturi ‘‘penktakojų” savo saloje.Tačiau hutų tiksliau pasakyti, k»d anglų salose “penktakojų” yra, tik anglai juos moka suvaldyti. Anglijoje legaliai gyvuoja komunistų partija ir lęįr> džia savo laikraščius (“Daįly Workęr” ir k.). Bet Anglijos žmonės yra taip gerai susipratę ppiitįškai, kad komunistų propagandos jie visai nepaiso. Valdžia budria akim žiuri, kad komunistai nepadarytų kokios nors “kiaulystės”,, bet rašyti ir kalbėti jiems nedraudžia. “Tegu jie sau plepa!” sako ji, ‘‘bule tik jįp savo nepęr-žengją įstatymo^Pavojlpgespi “pęnk takojai” Anglijoje yra fašistai, ąes jų vadas Moslay yra lordas ir tari pinigų bei ryšių su turtingais ponais, šituos “pepktąkojųs’’ Anglijos valdžia izoliavo (at^ skyrė) nuo visuomenės: karo pradžioje ji juos suome ir uždarė Kalėjtae. Ji auėipė jgjp pat. visas slaptus Hitlerio įnipus. Hario Puvo Anglijoje, “Spotlapr Yavd” (Anglijos slaptoji policiją) turėjo žinias apie Kjpūvieutj nacių agentą, ir Hai tik Vokie- Ii j a pradėjo karą, užpuldama Lenkiją, tai Anglijęs valdžia tuojaus įsakė policijai tuos a- gentus surankioti ir pasodinti belangę. ,.Tai buvo atliktą spąrčjąi, ty7 liai ir sėkmingai, ir nuo to ląį- ko Anglijoje rąnm- Beje, bandė Hitlerinį pagalba teikti vie- ms lordas, dargi parlamento (įprdų pumų) narys," Bei va|- džia ir jį tuojaus sučiupo ir nu- gabeno į kalėjimą., yc|kiapsįą, tąs pąt$ ątąįtiktų ir Amerikoje, jeigu Jungtinės VglsĮijęs įsiveltų į kąrą. Fedc- rąlinę\ valdžia ręųką kuPsmu!~ klausias žinias apie nacius, ken munistus ir fašistus, veikiau* oloje šalyje; ap jų merijas, jų narius ir lyderiui apie jų spaudą, finansinius
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Totalitariniai režimai ir tvrka 
--------------------- -—---------------------------------Jei tvarkinga valstybe pavadinsime tokią, kur reiškiasi politinis yieninguiųąs ir tautiniu pajėgų suderinimas, ekonominio bei kuĮturinio gyvenimo pįąningumąs, socialinis teįsip- gumąs ir teisių lygybė gyyen|i, vyriausybės pastovumas ir jos veikimo ilgametės perspektyvos, tai totąĮitariniai režimai, apskritą!, galėtų pasigirti pasier kę maksįmuin tvarkęs.Mųsų ląikų lotąlitarizmas yrą pasiekęs politinį vieningumą, koordinavęs pę|itįšką tautų e? nęrgiją iki nematyto laipsnio iy tuo budu sukūręs milžiniškas pajėgas. Ekonominis planingu^ nias totalitarinėse valstybėse ta. po realybe. Planinga kultūrinę politika atidarė perspektyvas. Socialiniai išnaudotojai pažaboti arba kruvinai likviduoti. Tačiau totalitarine valstybė pasidarė nepalyginti baisesniu išnaudotoju, įet tas išnaudojimas apvilktas dekoratyviniais “kolektyvinės tarnybos” drabužiais; nęteisingumas ilęi tikro ląipsnio išnyko, nes bendrame v|sų būklė susilygino. Tiesa, šiandien masėms pasidarė prieinamos pramogos, kurios iki šiol joms buvo nepasiekiamos.pągąliau, valdžios pastovp- jnąs įgąliųą vesti ilgalaikę politiką. Žinoma, visa tai lenką laikyti tvarkos laimėjimais.Bet kokia kąina yra sumokėta už tą “tvarkos idealo” lai

Šiuą ir t.t, Kai ateis reikalas, yąldžia žinos, ką su tajs “pepk- tąkpjąią” daryti. Mes nemanome, kad jiems bus daug progos spardytis.
PENKTAKOJIŠKA 

LOGIKAVienas stalincų organas džiaugiasi new-yorkiškio “PM” redaktoriaus, p. Ingersoll’o pasakojimais apie Anglijos komunistus, kurie, girdi, ‘‘atlieka didelius darbus”. Jie esą taip “į- takingi masėse”, kad valdžia nedrįsta komunistų partiją uždaryti. Tas of’gąųas sako:“Anglijos komunistų dienraštis ‘Daily Worker’ išeidi- nėja (reikškia, eina nereguliariai? Red.) viešaiir yra pardavinėjamas gatvėse. Dįenrąštis kritikuoja valdžią...’’ 1 ■Kad Auditas valdžia jiedraų- džia komunistams veikti iš baimės prieš jų didelę “įtaką masėse”, tai, žinoma, melas. Kokia tenai gali būti jų įtaka, jeigu tarpe 615 parlamento atstovų jie turi viso tiktai vieną atstovą?- Karo metu Anglijoje įvyko visoje eilėje rinkimų apygardų papildomieji rinkiniai. Kai kuriose tų apygardų milžinišku daugumą gyventojų sudaro bie- dnuomenė. Komunistai statė savo kandidatus, bet kiekvieną kartą jie taip skaudžiai prakiš- davo, kad net pražudydąvo savo rinkimų depozitą (t. y. negaudavo nė 15% balsų).Todėl aišku, kad ne komunistų “įtą|qngumas” sulaikę Angliję^ vąl^ią represijų. Kaip tik pi’iešliigai: valdžia jų dėl to fo nepersekioja, kad jie yra bejėgiai, taigi L_ nepavojingi.Tas faktas, kad Anglija neslopina mažumos ir duoda jai teisę viešai veikti ir kritikuoti valdžią net karo metu, yra aiškiausias įrodymas, kad Anglijoje viešpatauja demokratiją, -r~ko mūsiškiai “penktąkojaP’ pįęku bųdu nęųori pripažinti.O Sovietų Sąjunga, kuri sy nieku nekariauja. ir to^ėl, rudos, galėtų be jokios |)aime,s leisti opozicinėms srovenus veik/- ti, neduoda jokių teisių kitaip manantiems žmonėms. Tačiau komunistai , nesisarmatija plepėti, kad Stalino santvarką ęsąptį “dęp)ęki’3l^lriansią” pasaulyje! - ' •
APSIVALĖ0iraėW,i® SLĄ- 38 kuopoje, kaip pąšę ‘‘Naujoji Gądynė”, komunistai. neteko visų pozicijų. Renkant priešmetiniajne mitinge kuopos valdybą, išlėkė iš sekretoriaus vietos koipunistė 8asna-Sąsuauskįęnė. Pereitą vasarą jį ątsisąke pasirašyti kuo- pos priimtą rezoliuciją, kurioje buvę pasmukti tirtu vos oku- panlrtrNemalonu yra pažymėti, kad

KAS, KUR IR KAIP
RAŠYTOJAI UNIFOR

MOSEPriąą |<elis metus žinomas A- merįkbs. rašytojas ir kritikas, ,]\jaxį Eastuiali, parašė knygą vardu “Artists in Uniform: Ą Study of Literature and Bu- reaueratism”.Knygoje kalbama apie sovietų rąšytojų būklę, būtent, kaip jie turi šunųodegįauti ir rąšylį tik tai, ką jįems įsako literatūros “fedfebelis”.Ypačiaį įdomus vadinamąją rašytojų kongresų nutarimai.Jękįa kūrybinė laisvė rašytojui nepripažįstama. Ęąšytojas vįsądą turi vieno tikslo siekti: gąrbintį bolševikišką tvarką ir Stalino “geniališkumą”.Viename rašytojų kongrese buvo padarytas labai budingas pranešimas apie tąi, kaip rašytojai turi dirbti- Girdi, apie laisvą kūrybą sovietuose negali būtį ir kalbos. Rašytojai turi dirbti taip, kaip dirba fabrike darbininkai, pąsiskirstydami dąrbą. Tai reiškia, kad vieni rašytojai turi parupinii “žaliavą”, o kiti tą “žaliavą” apdirbti ir iš jos pagaminti tokį dalyką, kokio reikalauja fabriko vedėjai.Nieko stebėtino, kad bolševikiškų fedfebelių muštruojami ir prižiūrimi sovietų rašytojai nepajėgė sukurti nė vieno literatūrinio šedevro.Jei kuris tikrai talentingas rašytojas bandė laisvai kurti ir su fedfebelio patvarkymais nesiskaityti, tai jis buvo ujamas ir visokiais budais niekinamas- Taip atsitiko su Pilniaku, Zą- miatinu ir daugeliu kitų rašyto-Kai Vladimir Majakovskis, išgarsėjęs bolševikų poetas, nepataikė mąršųoti “j koją” pagal fedfebelio komandą, tai įis 
tą ųžkietęjųsią &foskvos’duvąt- ką stengėsi ‘‘ąpginti” jąnnasis Miehelspnas, Keistutis. Kitąsyk j jsąi įpaišęs! tarp soriąlistų, pą- $kui dėjosi “bPParlyviu”, o dabar jąų vfoai nudardėję pas 8tąIĮpo klapęiųlms. Ir kas keisčiausia: nudardėjo, tųęiųet, kai S|ąįjnąs susibičiuliavo sų Hitleriu!

mėjimą? Pirmiausia, už “tvar? ką” sumokėta laisve. Iš politiškos laisvėj teliko fikcijos šešėlis, kurs leidžia piliečiui pasakyti “taip”, tikrumoje pareiga pasisakyti už valdžios tezę. Vieši ripkimąi paskirtų atstovų ar ąlternatyvįniai plebiscitai yra buvusių politinių laisvių IjUdytojąi. Idealas pasirinkti politinę programą ir vadą pagal savo sąžinės pakeistąs pareina aklo klusnumo tautos “pripažintam” vadui.Ekonominė bei kultūrinė kūryba suimtą į ‘‘keturių penkių metų’’ planų reples, ąrba į ideologinės polięijos direktyvas, sąugęjąnčįąs neį lįterątus ip mokslininkus, kad jie laikytųsi “generalinės linijos.”Valdžios pastovumas įgytas kruvinu terorų ąr “likvidacija” piąištininkų bei perdaug savarankiškų bepdradarbių.Tačiau pati didžiąųsia ir baisiausią auką — tai sąžinės ir miptięs laisvės netekimas. Režimui paaukota tiesos, gėrio ir grožio idealai. Totalitarinėje valstybėje tiesa yra tai, kas derinasi su grupės, interesais; gepis — kas tarnaują grdpės tikslams; grožis turi tarnauti kolektyvo tikslams.Ar tautos ilgai mokės tokią aukštą kainą ųž stabilizuotą “tvarką”? Tai priklauso nuo to, kiek kuri tauta brangina tas vertybes, kurių yra netekusios.—Dr. Pranas šacikauskas

buvo tiek gujamas, kaip zuikis gęųčų gąujęs. Paguliau nepakęsdamas tų guitynių, jis paleido sau į kaktą kulką.Tas pat atsitiko su Esseninu ir kąį kuriais kitais.Nepataikė mąršųoti “į koją” pet tękis visąda pasirengęs bolševikiškam fedfebeliui patarnauti Demijan Biednyj, kuris nieko kito ir nerašė, kąįp tik į padanges kėlė Kremliaus valdovus ir su juoda žeme maišė jo oponentus.Negalėjo juk vargšas Demijan Biednyj žinoti, kad garbinimas Trockio, ^luęvjeYO, K3‘ menevo ir kitų |ųpląikįi)ių bolševikiškos revoliucijos didvyrių jam kada nors galės atsirūgti. Negalėjo jis atspėti, kad tie didvyriai keliauja, kaip rusai sako, “ot počesti k plachie”. Vadina^ $i, nuo garbes iki stukės, ant kurios galyos yrą kapojamos.žodžiu sakant, bolševikijoje visi rašytojai yra uniformuoti ir literatūrai prižiūrėti paskir tų fedfebelių muštruojami. Jie turi jnaršųpti visada “į koją” ir negali “nuo tiesiosios linijos” nukrypti. Jei “į koją” nepalaiko, ta j tąsyk turi arba į užsie* ųį bėgti arba sau į kaktą kulką paleisti.Bolševikų okupuotoje Lietuvoje rašytojai irgi liko į uniformas įvilkti ir veyįjąmj “į kQ‘ ją” maršuoti.Ir jie maršuoja! Maršuoja ir paskirtam lietuvių rašytojų fedfebeliui su nusižeminimu kartoja:“Rady staratsįa!”Taip, daugumas jų yra pasirengę ištikimai tarnąuti naujiems popam§, kaip jie tarnavo ištikimai “tautos vadui” Smę(ępaj.Pruseikos, Andruliui ir kiti komunaciai džiaugsmingai praneša, kad J. Protiškus, Mykolaitis-Putinas, Julius Butėnas ir kili bpųdradarblauja su Maskvos pastumdėliais.Girdi, tai rodo, jog Lietuvos rašytojai jr ntfeligcmtai pritari^ naujai tvarkai. >Niekę panašaus!Tai tik dar kartą patvirtina Acton’o pareikštos minties tei- 
singy^ą, ka4 “ąli powęr ęor?

rupts, and ąbsolųte power cor- rųpts ąbsolųtely”.Niekur nėra tokio morąliųio supuvimo ir korupcijos, kąip diktatorių valdomose šalyse. Baimes spiriami, žmonės ten parsiduoda ir savo sąžinę parduoda.Kai 'Lietuvoje gyvavo pusiau diktatoriškas Siųętonos režimas, tai jam tarnavo ir pataikavo ir Pronskus, ir Mykolaitis-Putinas, ir Stasys Šimkus, ir Liudas Gira, ir daugelis kitų. Ęaį kurie jų priklausė net Tautininkų Sąjungai (jų tąrpe Pronckus, Mykolaitis-Putinas ir t.t).Dabar įsigalėjo Lietuvoje visiška diktatūra, ir št«i vėl matome, kad “j koją” maršuoja ir vergiškai pasirengę yra tarnauti naujiems ponams tie patys Žiupnęs, kurie dar vįsąi neseniai garbino “tautos vądą” Smetona,Ką visa tai reiškia?Tai reiškia, kad, bendrai imant, žmogus yra labai silpnas padarąs, kuris nepalankių aplinkybių verčiamas gana dažnai maino savo kailį ir savo įsitikinimus. Jis tai daro dėl to, kad nori prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir išlikti gyvas.Ir smerkti jų per daug negalima: jie juk nori gyventi... O kad galėtų gyventi, tai priversti yra pataikauti ir prieš savo sąžinę garbinti budelius, nuo kurių įnorio priklauso jų likimas, jų gyvastis,O tie Stalino hątlaižiai iš “Vilnies” ir “Laisves”, kurie džiaugiasi tokiu reiškiniu, parodo savo visišką bukaprotystę- Jei jie nors truputį “pajudintų” savo smegenis, tai turetų pasi- biaurėti tuo Lietuvos rašytojų ir artistų staigiu “atsivertimu”, kuris ten prasidėjo okupantams įsigalėjus. Juk kiekvienas šiek tiek protaująs žmogus gali suprasti, kad Lietuvoje kas nors yra netvarkoje, jei asmenys, dar vakar su atsidąvimu tarnavę “tautos vadui” Smetonai, šiandien su dar didesniu “atsidavimu” jau garbina “tautų išlaisvintoją” Staliną ir “iš visų savo sylų” pasirengę yra jąm dirbti. —Ąugupas

C

ĮVAIRIOS ŽINIOSAmerika nesirūpins maistu europiečiamsWASHINGTON, D. C., gruo- džio 13 d. — Užsienio reikalų departamentas turi žinių, kad Europos vyriausybių kontroliuojamuose sandeliuose yya pakankamai maisto ligi ateinančio pavasario, todėl visai nemano rūpintis maisto problema.Maistas bus siunčiamas vien tiktai Ispanijon, Kur siaučia didelis badas.Sniegas kenkia šveicaramsBl£RNĄg, fcvąfoąriją, gruodž. 18 d. r-77 Nuo aukštų kalnų krintą sniego klodai daro labai didelių nuostolių šveicarams.šiomis dienomis saulė šildė labai smarkiai, sniegas atidrė- go ir grumuliais krinta žemėn.Tapo užmušti du šveicarai įr nunešta keliolika nameliui kurie stovėjo pašlaitėj.
F • fUžsidarė Bankas, Atmoka VisusPinigusVakar Pessotum, III., Fąy- mers and Merchants liauk paskelbė, kad išeina iš biznio, jr pradėjo depozitoriams atmo- kėli- BinigH*. IšmokėsBankas t nuėjo depozitais $250,- 000.Skelbdami likvidaciją banko viršininkai paaiškina, kad ne

galį pądąrytį peįno.
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Detroito Lietuvių Žinios
ii i1 'w^«rr ■' uju

Detroit, Mich
■v

Lietuvos Nepriklausomybės Gy
nimo Komiteto Prakalbose Su

rinktos Aukos.
Gruodžio 8 d. Cass technical 

High Auditorijoje įvyko pra
kalbos. Kalbėjo “Naujienų” re
daktorių Dr. P. Grigaitis ir

KALĖDOMS 
DOVANOS

ądv. S. Gabaliąyskas, neseniai 
ątvykęs iš Lietuvos. Prakalbas 
rengė A.L-BtK. Federacijos 4 
skyriys, Petroįto Sandariečių 
kuopa ir L3S kuopa. Pra- 
Kąlbos pavyko gerai. Aukų su? 
rinkta Lietuvos nepriklausomy
bei ginti sekamai:

(čia talpa aukotojų vardai) 
Dr. J. Jonikaibs 
Dr. A. J. Andrews 
Laukoms 
P. Smailienč 
B. Smailytė 
J. Valaitis 
F. Motuzą

$5.00
5.00
5.00
3.00
2.00
2.00
2.00

Dr. J. J.

« Laikrodėliai, žiedai ir t. t.
3 vyrams, moterims, mergi—
S noms ir vaikams didelis 

pasirinkimas j

g (n. GIRDWAIN I 
'< LAIKRQDININKAS

| M| HAįSTBD ST. ;

Po $1.00 aukojo:
Siiys, J. Valinskas, F. Pratkuą, 
P. Kųklis, J. Guząuskas, C. li
gonis, P. Kučinskas, P. Ąmbrar 
zavičienė, P. Grybas, M. Šimo
nis, B. Walls, Ch. Steponaus- 
kas, J. Rūšis, J. Banionis, J. 
Vaišvila, J. Ūsorius, P. Gudžiū
nas, J. West. J. Miknis, P. Sa- 
dula, A. Kalektinas, P. Miklas,

J., Tomašiunas, W. Sybaliaus-

irs oiff^uenti
JW

PILSNER

“"T" I 1. . M '!W
.,, Pa^ėtt ^migąl kas Mėnesį prieš 11 d., neš Nuošimtį Nųų Į Dienos

Turtai virs - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virs $400,000.00

FAMOUS SINCE 1904

LINKSMOMS 
KALĖDOMS 

Užsisakykite Keisą
Y U S A Y 

pilsner Alaus 
ŠIANDIEN!

PUSĖN BREWINGCO.n
CHIUCO UNION MAOE

CALL 
YOUR 

DEALER 
or Phona 
CRAwforį 

eaoo

Dabar Mokame 3^2^ Už Pa
dėtus Pinigus. Duodąm Paskos 

las Ant Namų 1 iki 20 rnt.

LOAN ASSOClATlONofChicago

JUS-Į1N MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHĄRTEREP »¥ U, 3 
GOVERNMENT 

savin
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LABAI GRAŽIAI
ATRODANTI

PALTAI
Vėliausios mados, nauju 

priekiu, užlenktomis 
rankovėmis ir apsiu

vinėta apačią bei 
rankovės.$22-50

' AVĖS.
pasiūti užsakymu

Jei taiųstaį reikalingas paųjas pą|- 
taą, p|rk šitą, kųr|s yyą pepąpras|ąį 
geras pirkinys. Mes parduodaųie 
gąfcvai pasiutus paltus už 

$17-50 
■ AUKŠ.

sjuloiųe ypatingai gera pasi- 
rinkiipą žieminių jr rųdenipių dra
bužių, gražiose ir moderniškose spal
vose ir madose.

kas, J, Grigaitis, Petriką, J,|tąlilcų Fędęrącijoą ^tg ąfeyi 
Rinkimas, K. Vilkas^ Q. Mll$ą~|rįąu< Ą.^.T. Sąndaygą $9 fcp, 

ir L.S, Sųjypgąg W
šauktame lųpąįpiame sudrinld- 
me gruodžio 8 d. J04Q matais, 
Ca$s Technical High Sęhool Au^ 
ditoijgj, išklausę pjątauą pra- 
nęšųnft apie padėtį ir likimą 
nmąų senosios, tėvynes Lietu
vos, visapusiškai įsitikinomę, 
kad atstęigipiui Lietuvoje nc- 
pnklausomybSs mes turime Ves? 
ti griežtą kovą prieš užgrobi- 
kus ir prieš tuos musų brolius 
lietuviu^, kurie tam smurtui 
pritariu.

Kądapgi Amerikos lietuviu 
tam tikro dolis. vadinama bol- 
ševikuis sąmoningai ąr yesųmo- 
ningai pritaria Rusijos raudono
siom armijoj barbariškiems žy- 
gįainą ir panaikinimui Lietuvos 
blęprikląus.omybės, dirba sveti
mos valstybės įr tautos naudai, 
klaidindami ir skliausdami A- 
merikos. lietuvius.

Todėlei nutarta kviesti visų 
politinių sręvių ir visų įsitikini
mų Detroito lietuvius kovoti su 
tuo piktu gaįyąiu visais gali
mais budais, nukaityti ir ne
remti jų bolševikiškos spaudos, 
kuri yra remiama ir kontro- 
liuojama Maskvos agentų, nęįti 
į jų šaukiamus mitingus ir pa
rengimus, įr nutraukti visokį 
su bolševikais draugavimą ir 
bendradarbiavimą.

lauskas, M. Ęą§ęvičięnę, J;
dis, P. Cibųjskieuė, Ą, Ęųkųnas, 
P. Molis,. Kuncaitis, J. E’zinas, 
Aukščiunas, {St. Doyvąp, M. .L 
Kemešienė, A. Kižis, J. Ambro
se, J. Bendorips, P. Kazlauskas,
J. Stanevičius, J. Kleinerayąkaš,
K. Klemerauskas, J. Rukšėnas, 
M. Gusčiaaskienė> J. Paulaus
kas, J. Valiukonis, A. Bagdonas, 
S. StepuĮioiiis, A. Kąkanaushas, 
J. Nakas, J. Bazickią, V. Ęarp? 
šlis, K. Valįutkevičiys, p. Ku
činskas, C. Tborlę.

Tą pačią dieną buvo sureng
ta^ bankictųs Yorha Hotęjyj pa
gerbimui svečių kalbėtojų, Bąp- 
kietę dalyvavo apie 50 žinomų. 
Daug pasakyta gražių kalbų, 
ypačiai gražių kalbų pasakė Dr.

ticčius uoliai dirbti dėl Lietu
vos laisvės atgavimo; rengti 
daugiau prakalbų ir šiai pramo
gų bei protestų. Ądv. Gaba- 
liąyskas daug įdopiių dąlykų 
papasakojo apie Lietuvy.

Masiniame mitinge, be svečių 
kąjbptojų, dąr Ralbęjp musų 
gęrbųinias Dr. J. Jnnikaitįs, Mi
tingui pirmininkavo F. Motu
zas. Rezoliuciją skaitė p. Krą- 
tavičienė.

Ęgpkiptti pirmmmlmVP M- J- 
Kelpšienę,

Visi dalyviai skirstėsi gerai 
nusiteikę, bet sų skausmu šir
dyje dė| yetokųyy Lietuvos nę-

M? J, Kamešienč
P, s. Jp| kurio aukotojo ne

telpa pavardė, inalouėklta atlei
sti, — gal nesuspėjome užrašy
ti-

fesionalus ir biznierius, kad jie 
neduotų bolševikiškiems laik
raščiams garsinimų įr pepreny- 
meruqtų jų Jaįkrą^čių, neitų į 
bolševikų parengimus if pramo
gas, kad neremtų nė vieno' bol
ševikų pragaištingo darbo Lie
tuvai.

Ęę^olįuęiją Detroito lietuvių 
nusistatymo klausimu.

Mes Deįroitp lietuviai, susi
rinkę trijų srovių, būtent, Ką-

Šj rezoliucija nutupia. pasiųs
ti visiems Amerikos lietuvių lai
kraščiams.

F. Motuzas, vakąrp pirm.
O. Kratpvičienė, vak. rašt.

LIETUVOJE KIEKVIENAM TROKUI 
PASKIRTAS KOMISARAS

BUDRIKO KALĖDŲ RADIO

Išpardavimas
TOOATS <3

BICSSSTBU

TeL VICTORY 1272
DYKAI Apskąičiaviųąas 

(Jąrr.Mpody Lujnber Cq. 
N||Uj<& ir vargius lemtos, statyba 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
gams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia {mokėjimų—3 metams iš- 
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 8. Halsted St
CHICAGO, ILL.

URIPGEPORT ROGFĮNG ĄNR 
SIIEEj M£TAL CQ. 

1216 S. Halsted
Stogus,

Remkite LietuviAku 
Žyduką

NatĮiąn ^aptei
MUTUAL LIOUOK
CO. -7- VVholesalę

470? $t flalsted St
Tel. ĘpuJevard 0014

į f

VlOtory 4965 
rynas, stoglangius ir 

siepų apmušimus.
Taisome bet kų. Atnaujiname bet 

ka. Darbas užtikrintas. Pilną! 
apdrgustąs.

sąlygas.

Elegantiški 
drabužiai 
vyrams ir 
jaynųp- 

liams-

Kam reikalinga, pritaikoųi lengvų išmokėjimų

—— -T. T -T A.l. .. »'■*' ■■■!'> r.
Ęiekvięnam eksploatuojamam auto sunkvežimiui (tro^ 

kui) skiriamas komisaras. — Paminklas carui Pet
rui I. —r Ęąs mokytojauja Lietuvos mokyklose.

■M .
^usovietiptoja Lietuvoj truk-1 Mira Cadavičiutė, Aršas Meilac? 

slapi suukvežimiaips, dabar j kis ir fct. To pat mieste) aųtro- 
prie kiekvieno autosunkvęžimio 
paskirtas komisaras. Ęomynaii- 
ųįo ykio komisaro įsakyme į- 
sakmiai pasakyta, kad ręikia 
skiytį po vieną komisarų kiele 
vienam eksplųtyojamani ayto- 
SUUkYežimiui,

r—Komunalinio ūkio komisa
ras išleido įsakymą, kuriuo vų: 
sarnamiai turi būti pertvarkyti 
ip pritaikinti gyvenimui žiemų, 
Tokiuose vasarnamiuose reika
laujama paslątyti krosnį, per-: 
tvarkyti langus, apkalti patį na? 
mą ir izoliuoti lybas. Taip pat 
nebaigti namai turį boti sku
biai baigti stalyti, Tam reika
lui busiančios duodamos ir pąt 
skolos. Avanso duodama: no? 
baigtam namui ligi 1000 litų, o 
vasarnamiai ligi 50Q lįtų. Tom 
ka pasakyti, kad avansai yry 
gausus...

—Taganroge (prie Azovo jų: 
ros) atątomap papiinklas rusų 
carui Petrui I.

—Sovietų Kųsijps pašto įstan 
ga, kuri veikia ir okupuotoje 
Lietuvoje, praneša, kad nuo 
lapkričio 1 d. valdinių įstaigų, 
įmonių ir organizacijų siuntų^ 
įmirkus siunčiamos nemokai 
mai afba atMskftttyUmp- m- 
Vj Imti apmok-clos bendru paštp 
jąrifu.

—Panevėžio suaugusiųjų prų-i 
(Įžįps papildomosios mokyklom 
vedėju paskirtas Uadafr Špoke
vičius, o dėstytojais Baze Mę 
|amedai|ė, šiyerekis Qrec|cis, 
Izr. Mejeravičius, E. Sorskis,

sios mokyklos vedėju pasiirtas 
Mrl, I^ąvickas, o dėstytojąis: 
Vulfas Gvinląs, Galperąįtė, Ą, 

piecĮunanas Lejąerįs, Lei- 
ba Finkclšteinas, SI. Judejis, P* 
Judelienč, Londonas Berelis ir

Margumynai

SI OWIK’S CLOTHES
PRĘ^ŠS GARANTUOTOS 

4328 ARCHER AVENUE 
ARTI KEDZĮE AVENUE 

iwdwn— iiuj

-trr
Per Kalėdas pasilinksminsi? 

me “JAUNIMO” rengiamam 
SENOVIŠKAM LIETUVIŠKU 
KALĖDŲ BALIUJ, gruodžio 
25 d., DARIAUS-GIRĖNO 8Ą; 
LĖJ. Jis ruošiamas visai šeimai, 
nuo vaikų iki senukų.

THIS NEW a

Radiorgon

Rotor W<wm9gM!t

Oųtęr-Cird? F- F-

Arrovvfloih Tuning

ranteedF2rf>!anRe{ePh’*

Built-ln Short Wqvę Aeriol

Automatic Tuning

Here if i,| Big Zenith 
Sęnsple ^itlj YeOr 
Ahead Feafures . .
On Įiberai lerms only

*69.95
8S543 < Walnut cabinet of fine, matehed 
venęers dęligM* the eyes a$ golden 
Radiorgan tone thrills all hearers. Foreign 
reception guaranteed!

QNLY ZENITH HAS THIS!
5G5QQM • With the detachable Wave- 
magnet, patents No. 2,164,251 gnd No. 
2,200,614, the Zęnith plays vvhere other 
pprtgbfes fail . . or your money backl 
Plqy$ fręrp enęlosecl bgttęry or . . . l|0 
volt Aę or DC.

Sudriko Rakandų ir Radijo Krautuvėj
dldžiąusiaę iškrovimas radiją Chįęagoje. Perkant dabar, tereikės 
mokėti tik kitą ųietą, ant lengvų išmokėjimų. Ateikite pasiimti 

gražų 12 puslapų Kąlendorių DYKAI.

Lietuviški Kalėdiniai Rekordai Po 49c Vienas 
GJorja ir Kūtele — Kun. J. Struckas, Tenoras 
Oi Įštikejojį Pųgis—šventoji Iškilmingoji Naktis—Giesmęs 
Sveikas Jėzau Mažiausia—£Įul šiandiena. Jonas Butėnas 
Šventoji Naktis—Pirma ir Antra Dalis. Trubaodrų Kvartet. 
Ąngelįąi Gie<4 Danguje—Tyliąją Nakti. Petras Petraitis 
Sveikas Jėzau Gimusis—Linksma Giesme Mes Užtrauksinrj- 

Brooklyn Kvartetas
Gul šiandiena—Ątgiskubinp Betlejun. Brooklyn Kvartetas 
Angeliai Gied Danguje—Tyliąją Naktį. Petras Petraitis 

.----- ... ^iųiąi Rekordai—35c Vienas
Night, Hallovved Night. Vibra Phone

16024 
1^026 
16141 
16110 
16£29| 
26022

2^023
36105

462D
4489V
621B
803D 
5248V

Bukit Malonu 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jąs, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gą|i suteikti 
33 METĄ! PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vfcą atkių įtempime

Dr, Johr, J. Smetoną 
Dr. J. J. Smetona, J r. 

OPTOMETRI8TAI
1801 Šq, Ashland Ąvenue 

Kampas 18-tps
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

Speciali Kaina ant Dantinių

Per Kalėdas

FLEITAI $0.50 
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 ..
diena ■ ir aukš.

Si
TRU-FIT 
Lab. Kaina

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY

2358 WEST 63rd STBEET
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.
Tėmykite Antrašą

Phillips Dental Laboratorijų tei
singas adresas yra 2358 W. 63rd 
St. Tą įstaiga čia įsisteigė prieš 
daug metų.

Kas buvo 25-ių pul
kininkų tėvas?

Į'--------------- -

Prancūzijos Jacųes de Thięps 
(1630—1747 Hl:), iŠ ?uy - de - 
Dome, Prancūzijoje, turėjo 25 
stinus ir 1 dukterį. Visi jo sū
nus buvo praycuzų {ųrnįjoje ir 
visi buvo pulkininkai. 1690 me
tais kautynėse ties Fleuris, Bel- 
.gįjoj^ KięKvjęnąfc de Thi.erso 
ąųyų ved? sąvp pų'lHa Hfcvoje 
už Prąpcy^įjo^ HURlių.. stiprus 
tų pulkįyinkų tėvas ^ų^įląųkir 
117 metų amžjaus.

Ar deimantas gali 
suskilti?

Deimantas, arba tyrag aug’ 
lįs, yra kięciaų^as pasaulyje 
dmktas. Jįa gąii pakelti didli&UT 
šia spmidhm- Eimantas yra 
taip kį.ę|aą; kad ekspertas dei
mantų piovėjas kartais dirba 
per ištisą pmnasį, lįgi perpjau
na ir apdailina vieną akmenėlį, 
dirbdamas po 8 valandas kas* 
dien. Ip vįg tik jei numesti dei
mantą ąpt akmens ar ant ak-' 
meninių grindų, Jis gali suskil
ti į maįus šmotelius. Patari
mas: nemetyk deimantų ant ak* 
mens, jei jų turi 1

Amerikoniški Kalėdi
Adeste Fideles—Silent :
Ąęleste Fidėles—Jqy to. tlĮe World. Chorus
Adeste Fidele?—Silent Night. Bing Črosby
Christmas Party—Parts 1 and 2. Vocal
Jingle BeJIsr—Ępr Ęę’s q Jolly Good Fellow—Orchestra 

with voęal chorus
Jingle Bells—Santa Claųs is Comįng To Town. Orchestra 

wįth vocal chorup
Q|i Liūtie TQWn o.f Ęethlp|iem—O Hply Night—Vocal with 

organ
Silent Night, Hply Nightr~The First Noę|. Orchestra 

ępLUMBIA—Nau^ji Lietuviški Rekardgi
Dėdįppė Polka—Lakštutes Polka. Klaipėdą LjthvianiaD Orch- 
Gegužinė Polka—Jaunuolių Polka. W. Gulą ir Jb Orkestrą 
Polka Del Numylėtos—Virbalio Polka. W-. Gula iv Jo Ork- 
Kanapių Polka—Ona Polka. w. Gufaą Ortatrafy dainuoją 

Alex Vasiliauskai
Beržų Polkar—Daratyte PųlRa, W- Guloą nrkafiti’fą, dainuo^ 

ja Aiex Vasiliauskas
Tai Nebuvo Meilė, Tango-r-Ar Aįąįmįni ? Anglų Valsas- 

Įdanavo A. Sabapįąuską^ - ‘
IVĮarŠt Marš. JCąręivėli—Griežimo Vilko Kpro

Mokyklos Chorąą *
Drulia—Tu Lietuva, Tu Mafio. Įdainavo - Akiras Biržys— 

Pųpų Dėdė iv Dėdienė
YJPTRJĮ ^iętuyiškį Rekor<Ja* P° 15,50 Vienas.

Lietuvių Radib MęlodijoG?-rpzukų. Polka. Sereik, Schemętt 
Ir Labanauskas ■.

Spaudos Baliaus Valsasr-Rytiečių Meilė, Fokstrdths.
Įdainavo A. Sabąnįauskas , . x

Rudens Pasaka—Veltui Prašysi, Tango. A. Sabaniaųskas 
Vyrai Užkim- Fokstrotas-r-Paskutinis SpUrnadĮenis.

A. Sabaniaiiskas ■ •
Ruduo, Tango—Nepamiršk Mane> Anglu Valsas.

A. Sąbąniaiiskas ’
Našlaitės Vaisąs—Ąukštąięių Polka. P. Getkauskas ir St. 

Vilniškis, Akoi*. .
Kur Tas šaitinėljs—šiaurius Vėjas Baisiai Ūžia. Steponas 

Qrauzinią, Teonrįis
Kepurinė—Kalvelis. P. Četrauskas ir St. Vilniškis, Akord.
Sukčiuj—Jonkelis. P. Cetkąuskas ii\.S. Vilniškis. Akprd- 

SU PIRKIMU KIEKVIENO REKORDO DYKAI
GERp ADAję PAKĘLIS

Jos. F. BUDRIK
Įnęprpprated

3409-21 s, Halsted St. Chįeagę
■' : , ■ Tel. 30S» . , .

1031D

2783D

16300
16802
16?03
16304

^6305

16306

l(i3Q7

16308

14058

HQ6^

14064
14065
14066

14067

14068
14069
14070

1 'irt“' ....... 111 1 "*
t žymus;* radijo Programai WCFb> Mu n^lėlios vakarė

• ’fiuo 5:30 ik| p:30 p. ni. . ,

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

■-■y...... ■■■■■h1

. .............   " -------------- 1 !> " Į
SVEIKATOS KLINIKAS

«s...... *13.50te&MAS....*50.00
«’25.00

reumatizmas . <9 n n 
Grejta Pagelba ........ ^CuUU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 fi A
Ir vaistai ...................... **LUU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
iš stoties -rr-

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 y. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
SĮubątomis nuo 8;30 iki 9:15 

vai. ryto.
Plrmądįėpįai; taipgi 7:00 

vai. vakare.
ilflrskit vėliausiu žįiUas 
muziką ir kitus įdomius 

< pranešimu*.



NAUJIENOS, Chieago, III.
Petro Sarpa-

Rašo—Nora Gugis

bes dovanos, o jeigu dovana 
buvo skirta, tai turbūt įvyko 
per klaidą.. Jokia dovana jai ne
priklauso.

ĮSPŪDŽIAI IŠ BIRUTES “ŠIENAPIUTĖS”
Nuoširdaus paprastumo kupi

na lietuvių daina yra tikrai ga
linga. Tai ir vėl patvirtino pra
eito sekmadienio “šienapiutės” 
spektaklis, Birutės Choro stato
mas.

Kai kam galėjo atrodyti, kad 
nebuvo ko taip labai daug ak-

Van Buren prie 
O L11111U Michigan

(Buvusis Sonotone) 
Paskutinis kartas antradienj. 

“They Wanted Peace” 
Su tūkstančiais žmonių. 

Ekstra—Vėliausios Rusų žinios.

Rytoj Northwest 
Šide Moterų 
Kliubo Parengimas

pusėm ir nebutbper daug duos- nuo Petrausko, 
nųs kaltinimais silpnųjų pusių liaus noras nebuvo sumbderni 
(ir kuris iš musų mėgėjų pa
rengimų neturi kaip vienų taip 
ir antrų?) buvome gražiai atly
ginti.

Mes tikrai gėrėjomės musų 
visuomet malonios llelęn Ve>- 
pender-Mathews pas* rodymu. 
Jai teko pati svarbiausia veika
lo rolė, Aldonos, ir jį atsakę- 
mai išpildė ją. Ji buvo natūra
liai simpatinga Aldona. Ir jos 
balsas pasirodė stiprus, pilnis 
ir lygus. Ji pilnai užsitarnavo 
visų tų sveikinimų, kurių ji s.i- 
silaukė po vaidin nio.

Aldoons mylimasis Andrius 
buvo Jonas Dočkus. Jį iš viso 
girdėjau t.k antrą kartą. Doč
kus turi gražaus tembro ter.o- 
rą, ir malonu klausytis jo dai
navimo. Pasilavinęs kaip baise 
taip ir vaidyboj, su laiku jis 
gali užimti gražią vietą musų 
muzikos veikloje.

Ieva širvaitė, rolėje pusber
nio Stepo, vėl patvirtino mums, 
kad ji yra gabi, vaidintoja ir 
ji scenoje jaučiasi, kaip savo 
name, nors ji švelniai sudaina
vo ir savo “Išginiau jaučius į 
Nemunaičius”.

Jauno ūkininkaičio Mykolo 
rolę vaidino Edvardas Gedvilas. 
Tai buvo jo pirmas vaidinimas 
ir jis trupučiuką varžėsi, taip 
dainuojant, taip ir vaidinant. 
Tačiau visgi reikia pasakyti, 
kad jis turi malonų, nors ne
plataus mosto baritoną. Tikiuo
si, kad kitam spektaklyj turėsi
me progos geriau pažinti šio 
jaunuolio talentus.

Mažesnėse rolėse buvo Aldo
na Butkauskas, Aldona Gulbin, 
Mary Barnett, Zenonas Pranin- 
skas ir Jonas švitoris. Visi jie 
dėjo savo nuoširdžias pastangas 
išpildyti bendro paveikslo “šie
napiutės”.

Choras.
Gal už vis daugiausia kredito 

priklauso pačiam^ pirutės GĮjo- 
rui už jo ištisai puikų daindvi- 
mą. Ilgai neužmiršiu kaip įspū
dingai birutiečiai Sudainavo 
“Valioj,
arba vėl mergaičių sudainuotą 
“Kaip daržely rožė” (Sąrpa- 
liaus) ir kartu su Aldona, kaipo 
soliste, dainavo “Aš laukiu ber
nyčio šienelį grėbdama”. Viso 
choro finalas — “Namo brole
liai, namo jauniėjai, čia ne mu
sų nameliai” buvo labai galin
gas. i’

Vienas, ir labai nemažai ta
me vakare girdimas nusiskun
dimas bhvo tame, kad choras 
per mažai dainų turėjo. Tokiu 
budu, ir iš to nusiskundimo pa
sidarė komplimentas.

Gal ne visiems yra žinoma, 
kad “Šienapiutės” originalis 
veikalas buvo tiktai vieno trum
po akto, parašytas K. 
čio. Muziką parašė 
kompozitorius Mikas 
kas. Prieš du
Chicagoje gyvenantis J. Stepo
naitis, dapildė libretą ir padarė 
jį dviejų aktų. Naujai parašy
toms dainoms, ir kai kuriems 
kitiems dapildymams, kaip ba
letui, muziką parašė ir sutvar
kė musų Petras Sarpalius. Sar
palius ir suorkestravo visą ope
retę. Nors Sarpalius ir dėjo vi
sas pastangas subendrinti savas 
kompozicijas su toms origina
liai parašytoms, tačiau visgi ga
lima jausti skirtingą kūrybini 
stilių, neatsižvelgiant į tai, kad 
Sarpaliaus muzika yra melio- 
dinga, jo stilius ir sutvarkymas 
įdomus.

“Modernizmas”.

ŠeŠtadien., gruodžio 14,1910

Tel. 
YARDS 

1838-9
CHAPMAN 

and 
CASEY

Ka’dros is Jūsų Pūkų ir 
Visokie Matracai 

VVESTERN BEDDING 
JOS EPU KULIGQWSKI, Sav. 

5216 So. \Vcstem Avė. 
Tel. Prospect 1931

UŽEIKIT PAS 
PRONSKUNUS 

Naujai įrengtą • modernišką 
Rodauzę

Hawahn Gardens
Užkandžiai 
SCHLITZ 

PETRONĖLĖ

žuoli arba kitaip sugadinti Mi
ko Petrausko “šienapiutę”, bet 
dapildyti ją, kad būdama ilges
nio turinio ir turėdama daugiau 
muzikos, butų daugiau musų 
chorų naudojama ir tuom pasi
tarnauti mūsų lietuvių kūrybos 
ir muzikos veiklos naudai.

Trumpai, tai tiek dėl palies 
kurinio ir jo dapildymų.

Orkestras.
Tikrai šauni orkestrą akom

panavo “šienapiutę” Jonui By-

Kortos ir Bunco
Rytoj po pietų J. Grigaičio 

salėje, 3802 Armitage avenue, 
įvyksta Northwest Side Mote
rų Kliubo rengiamas vakarėlis 
— kortų ir bunco lošimas.

Narės vakarėliui surengė juo
kų programai’’, svečius vaišins 
kava ir užkandžiais, taipgi lai
mingiems lošikams padalins 
daug gražių dovanų.

Įžanga tiktai 35c. Pradžia 3 
vai. po pietų. Visos 
northsidiečiai prašomi 
gai atsilankyti.

centuoti, garsinant “šienapiu- 
tę”. Veikalo turinys neintriguo
jantis, nes pagrįstas paprasta 
Šienapiutės dvasia, kaip patys 
pjovėjai ir grėbėjos dainuoja: 
“jauni berneliai, skaisčios sesu
tės, dainas dainuokim, kol jau
ni esame, laukai nuo dainų mu
sų linguoja, kvapą užtraukę 
miškai rymoja”.

Vaidintojų sąstate nebuvo di
delių garsenybių, nei žvaigž
džių, visi tie patys “birutiečiai”. 
Pati muzika irgi be jokių di
delių pretenzijų. Bet už tai, vi
sa tai yra lietuvių, musų pačių 
gyvenimas ir kūryba. Iš publi
kos atsinešimo į šį veikalą at
rodo, lyg žmonės pradėjo kaž-

retci pasibaigus, publika iššau-

sceną, kad atiduoti jam nuošir
džią padėką ir įvertinimą jo il
gy metų atsidav.mo tokiam kil
niam darbui. Jonas Byanskas 
išvedė, sceiion Genovaitę Gied
raitienę, ir savo, gražioj trum
poj kalboj atidavė jai visą ata-

narės ir 
skaitliu-

DEPENDABLE
BEEF CG.

1421 West 47th St.

visados.
ALUS.

IR ANTANAS
PRONSKUNAI

99th ir Artesian
Tel. EVErgreen 7785VVHOLESALE BEEF, 

PORK, VEAL and LAMB

F

Su Geriausiu Skoniu

M.

II

val’oj”,

Cash
metus,

(

S. L. A. 336 KUOPA

Jasiukai- 
velionis 

Petraus- 
tuomet

BALČIŪNAS ir 
KOVARSKI. Sav.

Gavo
Perskiras

Alfred Gillis nuo Velma Gi - 
lis

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Bet apie patį vaidinimą. Tie 

iš mus, kurie ėjom į šį “šiena- 
piulės” spektaklį su nusistaty
mu ieškoti ir gėrėtis gerojoni

Boneless Cuts Our Specialty
Turime puikių paukščių šven 

tems urmo kainomis.

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Šeštadienį, Gruodžio 14 d.
8 valandą vakaro.

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE 
4416 South Westem Avė.

Kviečiame visus SLA narius atsilankyti i musų parengimą.
ĮŽANGA TIKTAI 35c. KOMITETAS.

Diena Iš Dienos
k...............H I Į .■■I..........  ■ I I

kloj ir dabar yra jos didžiausi 
rėmėjai.

Vaidinimas.

ir

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

ną 
DYKAI 
įspaudų,

nesulaužomi
Mokėti

cn

MONEY-BACK
guarantee

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI 
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! 
KAINOS DABAR GILIUOJA

Pečiams Aliejus “9 a gal.
Ne mažiau 150 gal. ■ 
?urnasams Aliejus Cl/2Č &al- 
Ne mažiau 400 gal. O

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

AUDITORIUM 
RESTAURANT 

3131 So. Halsted St

nūs anas šienapiutės... Ir tos pu
blikos buvo pilnutėlė auditori
ja. Ypatingai smagu buvo ma
tyti tokius gražius jaunimo bū
rius iš kitų musų didžiųjų cho
rų. Pagirtina, kad šie jaunuo
liai domisi ir remia vieni kitų 
darbus. O matyti būryje visus 
tuos senuosius birutiečius ir rė
mėjus, kartu su visais kitais 
muzikos mylėtojais, yra visuo
met smagus jausmas. Juk tai 
yra žmonės, kurie per eiles ine-

režisavinie, lygiai kaip ir Pet
rui Sarpaliui, kuris apart dapil- 
dyriro ir sutvarkymo škis ope
retės muzikaliai, pagelbėjo dar 
ir sumokinti chorą ir solistus. 
Publika jiems visiems karštai 
plojo.

Programai pasibaigus, publi
ka nesiskirste, bet linksmoj 
nuotaikoj ilgai svečiavosi, — 
daugumas rado labai daug se
niai matytų draugų ir pažįsta
mų.

Rytoj “Sandaros” 
Koncertas

Sako, Ji Nėra
Nare

P-a A. Jarušiene prašo pra
nešti, kad ji nėra, narė Lietu
vių Moterų Draugijos “Apšvie- 
ta”, lokiu bildu lapkričio 24 d., 
įvykusiose Draugijos sukaktu
vėse ji nedalyvavo, negavo gar-

Remsite tuos. kuru 
garsinasi

O1»INZ

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

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

Dariaus-Girėno Salėje rytoj 
vakare įvyksta savaitraščio 
“Sandaros” rengiamas metinis 
koncertas. Dalyvauja p. Barba
ra Darlys, choras ir visa eilė 
kitų solistų.

Pradžia, rodos, 5:00 v. 'v. 
programo šokiai.

OR

Credit

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
William Malinąs, 29, su

Louise Martin, 25
Joseph Serapin, 23, su Eliza

beth Josevičius, 20
Augnstin Šalinas, 40, su Emi- 

lia Flores, 32

Reikalauja
Perskirų

Walter Yuška nuo Lillian 
Yuška

Anna Tomkunas nuo John 
Tomkunas

19.95

ON THIS NEW 1941

IJoNGNĮUNCE* RADIO 
“THE ORIGINAL AUTOMATIC"

and get
& MORE FOR YOUR OLD

RADIO ... D o y o u r 
Christmas shopping early and 
earn a more generous allowance 
on your old radio at the šame 
time. This new Zenith will be the 
most exciting Christmas gift you 
can give.

' pfrh3' 8 tub« Su 
R«^orgarndTyne' 

c a S t°reCo broad'

MARŠKINIAI

KAKLARAIŠČIAI 
ŠALIKAI 

SKRYBĖLĖS IR T. T.

Early Shoppe" 
Trade-in offer.

6<*501 ,
/S

at,Onin^Ctforopere

On/y Ztnilh hai tho BuilMn Mov- 
obl* Wavemagn»t. U. S. Pat. Not. 
2,164^51 apd 2,200,674,

KITŲ ZENITU RADIO 
PASIRINKIMAS NUO

Mariinkaus
Vyriškų Rūbų

Krautuvė
3358 S. Halsted St

Tel. YARds 1066

aE2E3E3QE3£3E3E3nn

Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalė

dų, arba pasinaudokite 
PLANO NAUDA

Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos Darbo 
Laikrodžius.

JOHN A. KAS S
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4216 Archer Avenue
PRIE SACRAMENTO

— rąngia —

SUSIPAŽINIMO SOKIUS
Rodos, kad dėl šio skirtingu

mo, vienas ar antras iš publikos 
įgijo idėją, kad Sarpalius mėgi
no “sumodernizuoti” visą ope
retę. Tai, aišku, yra klaidinga 
impresija. Faktas yra tas, kad 
patsai Sarpalius nėra pasekėjas 
modernizmo muzikoj. Antras, 
ir dar svarbesnis yra, kad Sar 
palius visuomet giliai gerbė Mi
ką Petrauską ir jo kūrybą, visą 
laiką bendrai veikė su Petraus
ku, kuomet jisai buvo Chieago- 
je, ir patsai daug ko išmoko

Gimimai 
Chicagoj

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

CIURAS, Valeria M., 3509 
North Lockwood avenue, gimė 
lapkričio 30, tėvai: Marijonas ir 
Eugenie.

DUMBLAUSKAS, Elizabeth 
A., 4352 South Talman avenue, 
gimė lapkričio 80, tėvai: Kasty 
ir Arina. (

CASPER, Charles, 7558 So. 
Parnell avenue, gimė gruodžio 
4, tėvai: John ir Catherine.

RIMKUS, Richard A., 4232 
South Fairfield avenue, gimė 
gruodžio 2, tėvai: \Anthony ir 
Catherine.

Ir vaikams ir jaunimui ir su
augusiems bus linksmybių 
“JAUNIMO” rengiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ, 
GRUODŽIO 25 d., DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ, r,

00
ENTAL PLATU

Dviguba Nuolaida Už Seną Radio Mainant 
Ant Naujo ZENITH

KRAUTUVĖ ATVIRA: Kasdien iki 10-tos 
Vak. ir Nedėliomis nuo 10-tos iki 4 p. p.

3222-24 So. Halsted St, prie 32-ros Gatvės
JURGIS NAKROSIS, Vedėjas.

Tol. Victory 4226 Chieago, Illinois

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

viena
American Bcauty
Pleitai

.oiii, natūralus,
10 Mėnesių

FACE-F O R M I N G 
P L E I T AI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi .....................

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo 
gautų nuo laisniuotų dantistų.
EXCEL Dental Lab.
32 W. VVASHINGTON ST.

Tel. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

Su Kyla
KENČIANTYS

Kylos SPECIALISTAS ir teisin- 
" gas patarimas apie kaip išgyti 

BE OPERACIJOS.
O 100% PATAISANTIS IR AP- 

" SAUGANTIS pritaikymas nežiū
rint kaip bloga kyla yra.

Specialis Pataisantis, Patogus 
’ Raištis geriausios medžiagos ir iš

dirbinio.
VISKAS UŽ TAIP ŽEMAI KAIP $5 

100% RUPTURF. & TRUSS 
SERVICE

1P69 N. Damen Avė. Tel. ARM. 8200 
įėjimas r^r krautuvę į 2 aukštą.

Vai.: KASDIEN 11 iki 8, sekm. iki 2
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įvairios, margos žinutes k cicero
LIETUVIŲ GYVENIMO

Priešmetinis Susirinkimas — Parengimai 
— Kalėdų Vakaras

Metine Vakariene

CICERO. Dar vienas prieS- 
metinis susirinkimas — Drau
gystės Lietuvos Kareivių, šį 
sekmadienį, 1:30 po pietų, Liuo- 
sybes svetainėj. Tai svarbus 
priešmetinis susirinkimas. Na
riai kviečiami atvirutėmis. Tar
pe visų kitų tarimų — bus ren
kama valdyba sekantiems me
tams. Nariai turi susirinkti 
skaitlingai ir atsivesti naujų, 
nes Kareivių draugija yra gy
va, veikli, skaitlinga nariais ir 
turtu. Tad, nėra gėdos savo ge 
rą draugą atvesti. Ypatingai tė
vai turėtų atvesti savo sūnūs

A. f A.
NIKODEMAS URBONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 13 d., 1940 m., su
laukęs 79 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kauno rėd., Rasei
nių apskr. Amerikoj išgyveno 
50 metų.

Paliko dideliame nuiiudime 
du sūnūs, Alex ir Stanley, 
marčią Theresę, 3 dukteris: 
Petronėlę Norkus, žentą Juo
zapą; Oną Maleoek. žentą 
Henry ir Irene Urbonas, 6 
anukus ir viedą pro-anuką.

Kūnas pašarvotas Carlson 
Funeral Home, 306 W. 119th 
St. Laidotuvės įvyks pirmad., 
gruodžio 16 d., iš ko.pl. į Holy 
Rosary parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Holy Se- 
pulchre kapines.

Visi a. a. Nikodemo Urbo
no giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnus, Marti, žentai ir 

Anūkai.
Ląid. Direkt. Carlson Fune

ral Home, Tel. Pullman 0184.

j uniformos skyrių. Jaunieji tu
ri užpildyti visas uniformas, 
senuosius reikia paleisti “ant 
pensijos”.

Didelis Grobis
Pranašytė išsipildė. Trys 

draugai medžiotojai, Paliulis, 
Gedminas ir Bąčkis savo tikslą 
atsiekė. Pilnai patenkinti. An
tradienio apie pietus grįžo svei
ki, su geru laimikiu — dvi stir
nos ir viena juoda meška, ku
rią pats p. Paliulis nušovė.

Dabar turėsime šaunias iš
kilmes. Vienas — Chicagoj, pas 
p. Bačkį, o kitas tai Ciceroj, 
pas p. Pallulį, 2320 So. Cicero 
Avė. Čia yra erdvi vieta ne tik 
valgyti, bet ir pasišokti, o Pal
iulis turi galybes draugų. O stir
nienos ir meškienos kasgi ne
nori paragauti?

Kaip ten nebūtų, stirniena 
jau yra priprasta, bet su meš 
kiena tai kitas reikalas, rete
nybė ir, tiesa pasakius, aš dar 
nesu jos ragavęs. Tai jau visi 
žino, jog Cicero medžiotojai pro
gresuoja.

žąsų Šaudys

Pirmadienio vakare p. Joe 
Shametas atsisveikino su na
miškiais, išvažiavo visai savai
tei. Tikisi parvežti daug gražių 
žąsų, ne tokių žąsų, kurias mu
sų “mamos” perka bučernėse 
arba farmeriai atveža. P-s Sha
metas turi gerą šautuvą ir tai
kią ranką, jo žąsys bus lauki
nės, kurios padangėmis lekioja 
ir jų mėsa daug skanesnė negu 
naminių. Tad nėra abejonės, 
ir vėl turėsime “paukščių par- 
ty”.

Pasiryžimas viską , nugali, 
šį sekmadienio vakarą parapi
jos svetainėj Draugystė šventa 
Antano turės savo metinę va
karienę, kuri buvo atidėta dėl 
A. A. Klebono mirties. Velio
nis buvo draugijos narys ir 
stambus rėmėjas.

Kalėdų Parengimas
Raudonos Rožės Kliubo Ka

lėdinis parengimas jau yra tvar
koj — nusamdyta 11 muzikan
tų, svetainė naujai išpuošta, eg
laitė jau užsakyta iš tolimo 
Wisconsino. Lemputės, žibučiai 
perkami iš F. Saibalo, kliubo 
nario. Tam šauniam parengimui 
bilietai veltui. '

D—-----
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Rytoj Ristynes
Rytoj Marąuette Park para

pijos svetainėje 3 vai. po pie
tų įvyks rietynės. Vytautus 
Banceviįius, kuris, kaip atrodo, 
yra tiek* jau “kietas riešutas", 
kaip buvo jo tėvas (“drapiež- 
nas dzūkas”) jaunystės dieno
se, risis su J. J. Bagdonu ir 
Hans Bauer’u.

Vytautas yra įsitikinęs,, jog 
jis be didelio vargo nugalės 
abu.

Be to, dalyvaus dar ir kiti 
ristikai.

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Charles Kalelio

K
£!

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
15 d. gruodžio mėn., 1937 
metais, sulaukęs 21 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame uuliu- 
dime motiną Oną, tėvą Ka
zimierą, brolį Albertą.

Jau praslinko 3 metai 
kaip nelaboji mirtis išplėšė 
iš musų tarpo pačioj jau
nystėj musų mylimą suoų.

Ilsėkis ramiai šaltoj že
melėje ir lauk musų atei
nant. Tu pas mus jau nebe- 
sugrįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas tave ateisime.

Liūdintieji:

SLA 336 Kuopa 
Pirmu Kartu 
Pasirodo Publikai
šįvakar rengia linksmą susipa

žinimo vakarėlį
šiandien jauniausia S. L. A. 

kuopa Chicagoje — No. 336- —- 
padarys pirmą pažintį su chi- 
cagiečiais, ypač senesniais SLA 
veikėjais.

Tai pažinčiai užmegsti kuo
pa šįvakar rengia linksmą Šei
mynišką vakarėlį Dariaus-Girė
no salėje, 4416 S. Western avė. 
ir kviečia kitų SLA kuopų na
rius skaitlingai susirinkti ir 
savo naujuosius “brolius” ir 
“seseris” pamatyti, pažinti ir 
linksmai kelias valandas laiko 
jų tarpe praleisti.

Nesirūpinkite, jei nesate dar 
SLA narys. Ir jus mielai pri
imsime, pašokdinsime, pavai
šinsime, ir gal taip atsitiks, 
kad vakarėlį apleisdami ir jus 
jau busite SLA nariu. Mes tu
rime energingų organizatorių!
* •&.- >-Tik~~35c! z_ • . ■ • ' T 4

Vienu žodžiu, — ar esatį 
SLA nariu ar ne — būtinai šį
vakar atsilankykite naujosios 
336 kuopos parengime ir palin
kėkite jos jauniems nariams 
kuogeriausios kloties visuose 
darbuose ateityje.

Vakarėlis prasidės apie 8 v,, 
o bilietai tiktai 35 centai kiek
vienam. -—SLA Naujokas.

hlAntno^
•

Rytoj Sudriko 
Oro Teatras

Budriko Oro Teatras iš radio 
stoties W.C.F.L., 970 Kil., sek
madienio vakare, 5:30 iki 6:30, 
Chicagos laiku. Budriko Sim
fonijos Orkestras ir Makalų 
Radio Choras išpildys gražias 
lietuvių dainas ir melodijas. Ma
kalų drama irgi bus ypatingai 
žingeidi ir įdomi.

Nepraleiskite šio programų. 
Beje, reikia pastebėti, kad Bud
riko didžiulėj krautuvėj, 3409 
S. Halsted St„ visi ras tinka
miausias Kalėdų dovanas kaip 
iš namų rakandų, radijų, auk
sinių daiktų, žiedų, laikrodėlių, 
taip ir 'visokią elektrikinių da
lykų. Pirkite ten kur didžiuma 
perka —> Jos. F. Budriko Krau
tuvėje. —- Z.

Motina Ona, Tėvelis Kazimieras ir Brolis Albertas.

JUOZAPAS
GYVENO 4466 S.

STROMSKIS
HERMITAGE AVĖ.

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 12 d., 9:15 vai. vak., 
1940 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kvėdarnos parapijoj.

Amerikoj išgyveno 31 metu*.
Paliko dideliame nubudime sūnų James, marčią Charlotte, 

ir sųnų Petrą, dukterį Kazimierą, Cherivitch, žentą Joną, duk
terį Sofiją Jarski, žentą Pranciškų; 2 anūkes ir 3" anukus; švo- 
gerką Oną Barbshienę, jos vyrą Pranciškų Brookįyn, N. Y., ir 
daug kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioj, 4605 So. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 16 d., 8:30 vai. ryto, 
iš koplyčios į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos ui velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapine*.

Visi a. a. JUOZAPO STROMSKIO giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveiknmą,

Nuiudę liekame:
Sūnus, Marti, Dukterys, žentai ir Giminė*. 

Laidotuvių Direkt, John F. Eudeikis, Tel. YARDS 1741.

WILLIAM ZAVESTAUSKĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 12 d., 9:00 v. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Radiškių kaime, Puns
ko parap. Amerikoj išgyveno 
apie 34 metus.

Paliko dideliame nuiiudime 
moterį Kastanciją, po tėvais 
Liutkauskiutę, sūnų Joną, 2 
dukteris: Oną Petrauskienę ir 
jos vyrą Aleksą, ir Mildą, 
brolį Dominiką Westville, III., 
seserį Marijoną Jasukevičienę 
ir jos šeimą, pusbrolį Domi
niką Jančių, brolienę Agotą 
Zavestauskienę, ir gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopi., 3354 S. Halsted St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gruod. 16 d. 8:30 v. ryto iš 
kopi., į šv, Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. William Zaves- 
tausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, Bro
lis, Sesuo, Pusbrolis, Brolienė 
ir Giminės.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.
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n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phono LAFAYETTE 5800

“Progresą” Radio Pro
gramas Bus. Gražus
Ir. įdomus *1 . * ■'-"i r

■i ' ; ■ v; J*-* ■ ■?.i.

Rytoj, sekmadienio rytą; 
11:30 valandą^ radio klausyto
jai turės malonumo smagiai pra
leisti gražią ir įdomią valandė
lę, klausydami Progress Krau
tuvės programo, kuris susidės 
iš žavinčių liaudies dainelių, 
smagios muzikos ir visokių įdo? 
mybių.

Programo išpildyme dalyvaus 
gerai prisirengę talentai. Prie 
to, pirkėjams visokių naudingų 
dovanų ir namams reikmenų 
bu.s svarbu girdėti geras žinias 
•iš Progress Krautuvės didelio 
prieš-Kaledinio išpardavimo, ka
me yra progos viso ko pasipirk
ti dideliu pinigų sutaupymu. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. A. Z.

Daug Bus Svečių 
Šitam Jaunuolių 
Vakarėly j —

Kodėl Ir Tamstai Ten . 
Neatvykti?

Jei nori smagiai ir linksmai 
praleisti šį vakąrą, tai atsilan
kyk į SLA. 336 Kuopos sureng
tą vakarėlį, Dariaus-Girėno sve
tainėje, 4416 So. Western Ave„ 
8 vai. vakare.x

ši kuopa nors jaunutė, bet 
turi patyrusių darbuotojų, to
dėl daug tlkietų jau turi par* 
davę į šį parengimą.

Kuopos susirinkime paaiškė
jo, kad kuopos pirmininkas P. 
Ridikas turi pardavęs apie 30 
tikietų. J, Mileriutč, Moekaįtė, 
Ladigiutė raportavo, kad jos 
darbuojasi Naujos Gadynės cho
re, ir tikisi, kad daug choristų 
ir chorisčių atvyks į parengi
mą.

Bus Daug Jaunimo
Emma Ascilla, Baroniutė ir 

J. Mickevičius raportavo, kad 
jie darbuojasi tarp “Pirmybč’ 
choro ir taipgi Tikisi, kad pu
sėtinas skaičius pirmyhiečių 
dalyvaus šiame parengime.

Taipgi iš kuopds narių paaiš

kėjo, kad tikietus jau turi nu
sipirkę Gugiai, Dr. P. Grigai
tis, Augustai ir daugelis kitų.

Kaip matot iš mano čia ra
šinio, publika šiame parengime 
bus įvairi, todėl ir Tamsta pa- 
sisteng atsilankyti ir susipažin
ti su musų kuopos nariais ir 
svečiais, kurie dalyvaus šiame 
parengime. Narys.

Mirė Wni 
Zavestauskas

Laidojamas Pirmadienį.
Vakar rytą Cook apskričio li

goninėje mirė senas Bridgepor- 
to gyventojas, William Zaves
tauskas. Sirgo gana ilgą laiką. 
Velionis gyveno adresu, 3234 
South Halsted Street. Buvo kai
mynų mėgiamas ir gerbiamas 
žmogus.

Jo kūnas yra pašarvotas P. 
J. Ridiko koplyčioje, adresu 
3354 So. Halsted street, iš kur 
jis bus palaidotas pirmadienio 
rytą šv. Kazimiero kapinėse.

Velionis paliko žmoną Kas
tanciją, sūnų Joną, dvi dukte
ris, Oną ir Mildą, brolį Domi
niką ir daug kitų giminių.

Schroeder Mirė 
Elektros Kėdėj

Vakar anksti rytą, kelios mi
nutės po vidurnakčio, Cook ap
skričio kalėjimo elektros kėdė
je mirę 26 metų Robert Schroe
der. Jis užmokėjo gyvybe už 
nužudymą 8 metų mergaitės, 
Maizie Smith, kurią mirtinai 
sumušė, atsiviliojęs ją į skiepą 
ties 2850 N. Central avenue.

Schroeder buvo užmuštas 
mergaitės tėvo Haroldo Smith 
aky vaizdo j c.

Mirė: Lietuvio 
Suvažinėta 
Moteriškė

Vairuotoją Paliuosavo Nuo 
Atsakomybės

18 APYLINKĖ. — Apskričio 
ligoninėje vakar mirė 48 metų 
moteriškė, 18-tos apylinkes gy
ventoja, Lillįan DeBrito, 439 
West 17th street.

Ji pakliuvo po automobiliu 
prie 13-tos ir Canal, ir buvo 
sunkiai sužeista. Nelaimė įvyko 
užvakar.

Automobilį vairavo 28 melų 
lietuvis, Anthony Petraitis, nuo 
3126 Taylor avenue. Policija ji 
pilnai paliuosavo nuo atsako
mybes už įvykį.

Keturi Žmonės 
Mirė Automobilių 
Nelaimėse
Vienas žuvo, vienas sužeistas 

prie Calumet City
Vienas žmogus buvo užmuš

tas, antras sunkokai sužeistas 
dviems automobiliams susikū
lus Calumet miestelyje, prie 
Torrence ir State street. Už
muštasis buvo 55. metų Peter 
Matanich, nuo 10911 Hoxie 
avenue, o sužeistasis, George 
Burnchoff, 7029 West 25th 
avenue, Gary*

Kitose nelaimėse žuvo šie 
trys žmonės:

56 metų Frank Ęidibergen 
4139 North Troy street, asst 
superintendentas Prudential 
Life Ins. Cc>, bendrovėj

Steven J. Curran, 49, 1732 
North Parlv avenue, Ir

33 metų John Lowe, 1815 
Orleans street.

Žuvo E. Bielski
Pereitą trečiadienį prie MiL 

waukee ir Paulina- automobilis 
užmuša apysenę moteriškę. Per 
kelias dienas jos pavarde nebu
vo žinoma. Vakar pasirodė, kad 
j i bu vo 56 metų Mrs. Emily 
Bielski, nuo 2012 Thomas si.

CLASSIFIED ADsTĮ

Naudokitės ii ■ ■
SKELBIMAIS Naujienose

15 ŽODŽIŲ AR MAŽIAU — VIENĄ KARTĄ 
Kiekvienas Ekstra Žodis po 4c—Darbo OUV

Paieškojimai 25c
Šaukite CANal 8500

PRIIMAM SKELBIMUS RYTOJAUS LAIDAI IKI 7:30 V. V.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia.

REIKALINGAS KRIAUČIUS su
prantantis savo amatą. Atsišaukite 
tuoj aus. 3342 So. Halsted Street, 
Tel. YARDS 4417.

FURNISHED ROOMS—TO RĖNT 
Gyvenini ^K^bariai

RENDON VIENAS KAMBARYS 
pavieniui vyrui, su valgiu ar be. 
2419 W. Marųuette Rd.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rcnddai—Bendrai

ANT RENDOS 6 kambariai vir
šuj ir štoras apačioj; per ilgus 
metus buvo bučernė. Lietuvių ap
gyventa. 135 E. 107 St., Chicago.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

TAVERNAS IR LUNCH ROOM, 
pilnai įrengtas. Parduosim su namu 
ar be. Įsteigtas daug metų. Prie
žastis—senatvė. 908 W. 21 St.

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis išdirbtas. Geraa apylinkė. Turiu 
kitą taverną. Kreipkitės 959 West 
71st St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių. Reikia

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NAM namų darbui. Nuosavas kam
barys, maudynė, $7 pradžiai. SHE1- 
drake 8222.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-Žemė JPardaviniuLi

MARQUETTE PARK
GRAŽUS KAMPINIS 14 apart- 

mentų namas, 4 po 5 kamb. ir 10 
po 4. štymo šiluma, pavieniai refri- 
geratoriai ir gasiniai pečiai, 5 karų 
mūrinis garažas. Rendomis per 
metus $7,380. Reikia $23,000.

Southvvestsidėj kampinis 12 flatų 
namas, 6 po 5 kamb., 6 po 4. Ren- 
da metams $6,300. Morgičius $18,- 
000. Reikia $7,000 cash.

Galite atšvęsti Kalėdas nuosava
me name, 5749 S. Carpenter St. 2 
flatų, 5 ir 6 kamb., 2 furnisai, fin
tas gatavas užėmimui. Parduos pi
giai.

BRIDGEPORT REALTY CO. 
953 W. 31 St. YARDS 0311.

Atdara Sekmadienį.
S. SHIMKUS J. COSTELLO

PELNINGAS BIZNIS PARDA
VIMUI. Bučernė ir grosernė pilnai 
įrengta ir ilgus metus išdirbtas 
biznis. Randasi ant privatinės gat
vės—Brighton Parke. Svarbi prie
žastis savininką verčia .parduoti už 
žemą kainą. Taipgi mainys į- namą 
4-g’dSfoj Vietoj.* Pfridės’ ir' pinigą.’ 
Kreipkitės pas įgalibtinį:

K. J. MACKE—Mačiukas. 
2346 W. 69 St, 2-ros lubos. 

Tel. PROspect 3140.

KRAUTUVĖ SALDAINIŲ, ciga
rų, soda fountain, rašybos reikme
nų, magazinų, toilct articles, drug 
sundries, etc. Labai gyva vieta. 
Renda $35, štymo šiluma, gyveni
mui kambariai. Tikrai aukso kasy
kla gyvai ypatai. Moderniški įren
gimai. $850 įmokėti. 3761 N. Racine 
Avė. Gatvekariai sustoja prie Clark 
ir Grace.

SUSIRINKIMAI
DR-JOS “LIETUVOS ŪKININ

KO” priešmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 15 d., 
1 vai. po pietų .paprastoj vietoj, 
Prašome narių susirinkti, nes bus 
valdybos rinkimas dėl ateinančių 
1941 metų ir daug kitų reikalų 
svarstoma. Taipgi nariai atsilikę su 
mokesčiais, malonėkite užsimokėti.

—J. Žurkauskas, Rast.
CHICAGOS KRAKIŠKIŲ KLU

BO priešmet. sus-rrias įvyks sek- 
mad, gruod. 15, 1:30 v. popiet,
Sandaros svet, 840 W. 33 st. Šis 
susirinkimas bus svarbus, kadangi 
reikės išrinkti naują klubo valdybą 
1941 m, ir turėsim aptarti daug ki
tų reikalų. Todėl visi būtinai da
lyvaukite. —M. Titiškis, Rašt.

PARENGIMAI
LIET. EX-MAINIERIŲ KLUBO 

vakaras įvyksta šeštadienio vakare, 
14 d. gruodžio-Dec. West Sidės 
svet, 2244 W. 23rd PI. Čia susitiks 
daugelis praeities draugų ir pažįs
tamų. Pietinės, vidurinės ir vaka
rines III. valstijos ir iš kitų apy
gardą. Tai bus gera proga smagiai 
praleisti laiką. Visus kviečia atsi
lankyti. —•Rengimo Komitetas ir 
Valdyba.

Diena Iš Dienos
Sunkiai Serga
A. Masiliūnas

Sunkiai susirgęs namie guli 
buvęs Chicagos biznierius, p. 
Aleksas Masiliūnas, 50 m. a., 
6233 So. Kimbark avė. Drau
gai ir pažįstami yra raginami 
ligonį aplankyti. (sp.)

Gar ginkitės “N-nose”

GRAŽI REZIDENCIJA Marųuet- 
te Park. Nauja mūrinė 6 kamb., 
Stoker. Kaina nebrangi. Pirma ne
gu ką pirksi pamatyk šitą moder
nišką, gražiai išpuoštą namą.

6753 So. Rockvvell St.

DANVILLE, ILL. — 10 akrų, mo
derniškas ispaniškas namas, 5 kam
barių. 2 sunruimiai, 2 maudynės. 
Ant State Route 1. Puiki vieta, 
geras investmentas. Tik $9,000. 
Mrs. E. Jinkins, 51 S. Gilbert, Dan- 
ville, III.

KAMPINIS 10 FLATŲ NAMAS 
Marąuette Manor’e, 2 .po 5 kamb, 
2 po 4 ir 6 po 3. Visi išrenduoti, 
geros įplaukos. Trustee įsako par
duoti. Bargenas už cash. Kreipkitės 
į raštinę prastomis dienomis. 1543 
West 51 St.

.iMARQUETTE PARKE 4 flatų 
ahariihentas po 5 kambarius, 4 
karų garažas. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainysiu į mažus namus.

Marųuette Parke 2 flatų po 5 
kambarius, karštu vandeniu apšil
domas, 2 karų garažas, parsiduoda 
pigiai.

Brighton Parke 2 flatų po 5 
kambarius su 3 miegamais kamba
riais, 2 karu garažas. Kaina $7.600.

L. V. SIRUS,
3553 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 5118.

3 FL. MUR, Brighton Parke, 
karšto vand, šiluma, beismontas 
tinka flatui, bungalo stogas, 2 karų 
muro garažas, tik $8.500.

CHARLES URNICH
2500 W. 63rd St. PROspect 6025

REAL ESTATE—WANTED 
Ieško Pirkti Namus žemę

NORIUPIRKTI 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.

FARMS WANTED 
Ieško Pirkti Ūkius

NORIU PIRKTI FARMĄ, Turi 
būti ne toliau 100 mylių nuo Chica
gos. A. STASNY, 5655 So. Camp
bell Avė, Chicago.

FOOD PROVISIONS 
Maisto Produktai

MEDUS “HOME COUNTRY” 10 
svarų, $1.35. 5 svarai 75c. Pristaty
tas. MacNEILL, 11339 S. Bell Avė.

PROFĖSSIONAL SERVICE 
, ProfesionalisPatarnavimas

AR TURIT fistulą arba pilės? 
Pasakysiu, kaip aš buvau išgydytas. 
Siųskite štampuotą kopvertą. H. 
A. Bergman, P. O. Box 56, Chica
go.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliailnstrumentai

PARSIDUODA ACCORDION vi
sai naujas. Parduosim pigiai.

5354 So. Kostner Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir ltajjsai Pardavimui
DU KAMBARIŲ SETAI, vienas 

naujas, senas, aliejinis pečius ir 
graži kaliukė pardavimui. 2 aukš
tas užpakalyje, 1532 N. Paulina St

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų* 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Ąve, CU1- 
cago, HL Phone Republic 6051.
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NAUJIENOS, Chicago, TO

Tai sunki, bet mums 
ir maloni problema

Bet, Tikrenybėj, Ji Nėra Jau Taip Sunki

Ypač motinos ir dukterys Ka
lėdoms artėjant turi visą spie
čių rūpesčių ir vargelių.

Tiesiog nežino ką jam 
tėvui, sūnui, broliui ar sužie
duotiniui pirkti dovanų! Varg
sta vargšes, suka galvas, rūpi
nasi, bet nieko geresnio j ems 
neišgalvoja Kalėdoms kaip kak-

Jis dabar jūsų apylinkėje yra, 
tai jo kaip ir nepasteb te. Bet 
jeigu jis krautuvę uždarytų, tai 
tuoj jo pasigeslumėte, ir jau 
nebebūtų kur paskutinėj valan-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NAUJA ORLAIVIO NELAIMĖ. — Iš Chicagos į Fort Worth skrendančio kelei

vinio or laivio lakūnas buvo* labai smarkiai sužeistas, kai šis didžiulis lėktuvas per
skrido nubrėžta tas aerodromo ribas, nuslydo. Nelaimė įvyko Lamberfiekl aerodro
me, St. Louise. Jame važiavę penki keleiviai buvo išmesti.

tokia 
apie 
o y-

ko/ sagutę kalnieriui, marški
nius, o gal tik cigarų ar cigarc- 
lų dZžutę.

Vyrams Lengviau.
Vyrams Kalėdos nėra 

problema. Prisimink jam 
dovaną žmonai, dukrelei,
pač mylimajai, tai jis kaip žir
nius išbers šimtą visokiausių 
daiktų, kuriuos norėtų supirk
ti — jei tik turėtų užtektinai 
pinigų. (Atrodo, kaip ir nely
gybė.)

Savo mylimai jis norėtų nu-

rykite pas apylinkes b znieriu, 
ypač lietuvį, tiek pirkinių kiek 
galite. Jis jums bus už tai la
bai dėkingas.

O Kalėdų rytą, kai atsimin
site, kad tam giminaičiui ar 
draugui užmiršote dovaną nu
pirkti, tai jis jums ir tada pa
tarnaus. Bet to, kaip žinot, ne
padarys krautuvės kitur, kurios 
paprastai bene gauna 
dalį musų užpirkimų.

Taigi, viskas ką mes 
kome, susiveda prie to,
negauname savo apylinkėj, pir
kime ten, kur patogiausia gau
ti, bet ką galime — pirkime sa
vo apylinkėj, pas savo apylin
kės lietuvį biznierių!

Visi sutiksite, kad tai 
perdide is prašymas.

Išviliojimu $7,000,000 
Kaltina Devynis

didesne v
čia sa- 
kad ko

Prigavo Daug Stambių Biznie
rių, Ii vektorių

Federalis teismas Chicagoj 
vakar apkaltino serų sulerystė- 
mis devynis stambius promote- 
rius, Tarp jų penkis chicagie- v • cius.

ę Chicago Motor Club per
spėja motoristus, kąd gatvės 
Chicagos priemiesčiuose ir vieš
keliai yra ledu aptraukti ir la
bai slidus. Reikia važiuoti la
bai atsargiai, o jeigu reikalas 
neskubus, tai visai nevažiuoki
te.

Bausmių Nemokės, 
Bet Dovanas Pirks

ginusio perfiumo, ir žiedą, ir 
apirankę ir apikaklę ir gražiai 
išsiuvinėtų lininių nosinių, i: 
dėžę brangaus pudro, ir kosme
tikų, ir gražią pinigin; ir Ver
tikų, ir gražią piniginę, ir per
kuos! ką jauno vyro širdis trok
šta Kalėdoms savo dideliems 
jausmams parodyti gražiai pa
nelei, savo mylimai žmonai ir 
motinai.

nėra
Rs.

Nauji Kariški 
Kontraktai III., 
Chicagos Firmoms

Kaltinimo aktas sako, kad 
jie išviliojo septynis milionus 
dolerių iš kelių stambių Ame
rikos biznierių ir investorių 
pardavinėdami kokius tai mek
sikietiškas miškų serus. Šerus 
buk buvo išleidę dvi bendrovės, 
International Syndicate ir Re
sources Corporation Internatio
nal,. kurios kontroliavę 2,000,000 
akrų miškų Meksikoje.

Tarp apkaltintųjų yra Ar- 
nold Joerns, W1 L. Kellogg, 
George E. Howard, Leonard Co- 
wan, Hoy 
Durland, 
Bruce L.
Jennings.

Ir Aplankys Ligonis.
Miesto trafiko teisėjas Gat- 

knecht nuo pabaudų paliuosavo 
75-is vairuotojus, kurie buvo 
suimti už pergreitą važiavimą

Jis bausmes panaikino, kai vi
si teisiamieji suliko gruodžio 19 
d., aplankyti auto. neaimėsJ 
sužeistus žmones, kurie guli ap
skričio ligoninėje, ir kiekvie
nam įteikti po gražią kalėdinę 
dovaną. Dovanoms kaltinamieji 
sutiko išleisti apie liek, kiek 
bausmėmis butų reikėję suino-

Jie Jauni, Bet 
Papilde 35-is 
Apiplėšimus

.*į ■________________  šėžtadfen.., gruodžio 14,1940

BELIKO 12 DIENŲ ATEIVIAMS NEPILIE- 
CIAMS UŽSIREGISTRUOTI

Paskubėkite, jei esate nepilietis ir dar neužsiregist
ravote. Beliko tik 12 DIENŲ tai padaryti. Nueikit į arti
miausią pašto stotį. Jeigu ten jau neberegistruoja, tai 
pasakys kur yra artimiausia registracijos stotis.

Užsiregistruoti privalo visi ateiviai. Neužsiregistra
vę bus aštriai baudžiami.

Anglijos Unijų 
Lyderis Walter 
Citrine Chicagoj

Rytoj Kalbės Muzikų Salėje
Šiandien Chicagon atvyksta 

žymus svečias, Amerikoj ger
biamas ir plačiai žinomas An
glijos unijų lyderis, Sir \Valtei 
Citrine. Jis yra ir prezidentas 
Unijų Tarptautinės Federaci
jos.

Rytoj, 2-lrą valandą po pie
tų, jisai kalbės Muzikų unijos 
salėje, 175 W. Washington st., 
apie kelius, kuriais Anglijos 
darbininkai kooperuoja su Lon
dono 'vyriausybe dabartiniam 
kare.

Prakalbas rengia Amerikos 
Darbo Federacijos Chicagos 
skyrius.

Savo Atstovus Ten 
Turi ir Lietuva

Bet Kalėdinės dovanos tikre
nybėje nėra labai didelė pro
blema ir moterims, kurios pa
prastai “tiesiog nežino ką vy
rams pirkti.”

Kaip vyrai, taip ir musų mo
terys atras kad jų rūpestis apie 
dovanų pasirinkimą gal buvo 
bereikalingas, jei tik jos nuei
tų, nebūtinai kur į vidurmiestį, 
bet į savo artimiausio apylin
kės biznio centro krautuves.

»
Jūsų Apylinkės Biznierius.
Musų pačių lietuvių biznierių 

krautuvės tiesiog užverstos pre
kėmis. Yra vienas-kitas lietuvis 
“snaudalis” biznyje, ir pas tokį 
neapsimoka nei eiti. Toks — 
nei jis garsinasi, nei mes apie 
jį ką girdime.

Nueikite į žymesnių lietuviš
kų biznierių krautuves — ar tai 
rakandų, ar auksinių daiktų, ar 
rūbų vyrams ir moterims ir 
vaikams. Nueikite ir į kelias 
lietuviškas vaistines ir kitokias 
krautuves, kurių turime beveik 
kiekvienoj apylinkėje, ir ten pa
tirsite, kad moterims dovanas 
pirkti, tiesa, labai lengva, bet 
nesunku jos pasirinkti ir vy
rams. Yra ten visokių visokiau
sių daiktų, ir ten į tas, apylin
kės krautuves nuėję, patirsite, 
kad didelį pasirinkimą turi ne
būtinai didžiausios miesto krau
tuvės.

Įvertinkite Jį!
{vertinkite savo apylinkės 

biznierių. Jis krautuvę laiko at
darą jūsų apylinkėj ne vien 
tam, kad Kalėdų rytą galėtu
mėte nuskubėti pas jį nupirkti 
dovaną asmeniui, kurį buvote

Karo ir laivyno departamen
tai vakar išdavė šiuos kontrak
tus įvairiems fabrikams Chica
goj e ir kituose Illinois miestuo
se:

Anthony Company, Streator, 
platforms, $27,956.50.

Western Cartridge Company, 
East Alton, small arms ammu- 
nition, $10,286.

Lith'o Eąuipment & Supply 
Company, Chicago, cameras, $4.- 
323.

The Midland Tailors, Bloc- 
mington, 5,000 wool Service 
coats, $17,611.50.

Brockmeyer Construction 
Company, $39,128.

Automatic Pencil Sharpener 
Company, division of Spengler- 
Loomis Manufacturing Compa
ny, Chicago, pencil sharpeners, 
$12-,618.75.

Rockford Machine Tool Com
pany, Rockford, III., double 
loųsing planer, $30,521.60.

Crown Office Supply Com
pany, Chicago, lead pencils, $6,- 
641.50.

Saldvvell, VVilliam D. 
Franklin Hoefhein.s, 
Hoover ir John J. 

Jų vadas buvęs ne
seniai miręs promoteris, 
tą pakliuvęs į teismų 
Harper Hoover.

nekar- 
nagus,

© Kriminalis teismas 
buvusio Berwyn real-estatlnin- 
ko George Kolaskos, kuris yra 
kaltinamas išeikvojimu $62,750. 
Kotaska kartą jau buvo suim
tas, bet išėjo į laisvę po $15,- 
000. Dabar jis kaž kur dingęs.

ieško

darą savo pragyvenimui pada
ryti, jums patarnauti, vietos 
apylinkėje jūsų pinigą apyvar
toje palaikyti.

lip, kad Lie-

* n

Stalinas pą^ę 
tuvos žmonėtis/nevalia švęsti
Kalėdos. Bet Chicagos lietuviai 
tą šventę švęs labai linksmai. 
Renkitės visi, visa šeim?, daly
vaukite Linksmose LIETUVIŠ
KOSE KALĖDOSE, kurias ren
gia laikraštis “JAUNIMAS”. 
KALĖDŲ DIENĄ, DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.

Suėmė tris 18-iečius
Leonardas Vraniak yra tik 

18 metų amžiaus, Jonas Majer- 
czyk — 19, o John Callahan 
irgi 18, bet jie jau suspėjo pa
pildyti 35-is apiplėšimus 18-je 
apylinkėje, kur jie gyvena, ir 
kitose Chicagos vietose.

Visi trys buvo suimti,
Majerczyk’o motina savo sūnų 
išdavė policijai. Vraniak gyve
na ties 1700 S. Union avenue, 
Callahan ties 632 Wcst 18th 
street, o Majerczyk — 1751 W. 
19th street.

27 svetimų šalių studentai 
Illinois universitete

Illinois universitetas vakar 
paskelbė žinių apie savo stu
dentiją, iš kuiių pasirodo, kad 
universitete studijuoja studen
tai iš 27 svetimų šalių, tarp jų 
ir iš Lietuvos.

Daugiausiai studentų univer
sitete turi Kinija — 13. Kitoms 
valstybėms priklauso 65 seka
moje tvarkoje: Kanada, Mex-

kai

Rytoj NAUJIENŲ 
Radi o Programas

Dainuoja Soprano ALDONA GRIGONIS
Vėliausių Pasaulio Žinių Apžvalga—Pranešimai iš Chicagos Lietuvių Veikimo.

Iš Stoties W. G. E . S. 1360 Kilocycles
11 VALANDĄ RYTO.
visus šio gražaus programa pasiklausyti!

ico, Bolivija, Brazilija, Čili, 
Kolumbija, Venesuela, Albani
ja, Bulgarija, Čekoslovakija, 
Anglija, Francuzija, Vokietija, 
Lietuva, Norvegija, Lenkija, 
Šveicarija, Afganistanas, Indi
ja, Japonija, “Thai” Siamas), 
Turkija, Belgijos Kongo, Nige
rija ir Jamaica.

Lietuviai studentai pradėjo 
universitete studijuoti prieš ru~

$5,000 Už Vyro 
Mirtį Auto. Nelaimėj

Nuteisė Vairuotoją
Circuit teismo teisėjas John 

Prystalski priteisė Brighton 
Parko gyventoją sumokėti $5,- 
000 našlei vyro, kuris žuvo po 
jo automobiliu. Pinigus laimė
jo užmuštojo žmona, Helen Hin- 
chy McNamara, 29, nuo 3832 
Arlington avenue.

Nuteistasis yra Paul R. Palh 
asch, nuo 4505 South Sacramen- 
to avenue. Nelaimėj, kurioje 
McNamara žuvo, įvyko vasario 
12, prie Chicago ir Western 
avenue.

NAUJIENIECIAI!

.kirkdami Kalėdų dovanas, neatminkite 

p NAUJIENŲ namo e ondo

VAKAR CHICAGOJE
• Gary, Ind., kelyj į ligoni

nę a m balanse Mrs. VVilliam 
Floyd’ienei gimė sūnūs Ro- 
hert Floyd. Motina ir jis jau
čiasi gerai. Kelionę užbaigė į 
ligoninę ir dabar abu ten guli.

• šiandien Chicagos Tarp
tautiniame amfiteatre, kur ne
seniai vyko žemės ūkio paroda, 
atsidaro metinė naminių paukš
čių paroda. Paroda tęsis iki 
antradienio.

• Už People’s Savings and 
Loan Banko apiplėšimą, yra su
imtas Sol Feldman, vienu lai
ku buvęs garsus Chicagos gen- 
gsteris. Apiplėšime Feldman ir 
du jo sėbrai buk pasigriebę 
$4,000.

• Gėrimų krautuvėje ties 
5901 West Madison street, du 
ginkluoti piktadariai atėmė 
$135 nuo savininkės Geraldine 
Dobbins. Kiti du vagiliai pasi
grobė $75 Marshall Dress Shop 
rūbų krautuvėje ties 2827 \V. 
Germak Road.

• Už pabėgimą iš nelaimės 
vietos 30 dienų kalėjime gavo 
chicagietis automobilistas Ed- 
ward W. O’Connor, 7061 Ra- 
venswood avenue. Du kiti vai
ruotojai gavo po 10 dienų už 
‘girią” važiavimą.

' • Lavatorijoje ant grindų 
vakar buvo atrasta negyva 69 
metų brightonparkietė »tMrs. 
Sadie Brink. Ji gyveno adresu 
3522 So.

Mirė Garsus “Dili 
Pickle Club” 
Steigėjas

Renka aukas laidotuvėms
Širdies liga vakar mirė John 

Archibald “Jack” Jonės, kuris 
1913 metais, atvykęs į Chicago 
iš Kanados aukso laukų, čia įs
meigė garsųjį “Dili Pickle” 
(“Raugytų agurkų”) kliubą.

Kliubas veikė per suvirš 20 
metų ties 18 Tooker Alley, ar
timoj Northsidej. Čia susirink
davo Chicagos rašytojai, daili
ninkai, radikalai “hoboes” ir 
ponija.

Jonės buvo 64 metų amžiaus 
ir gyveno adresu 1130 North 
Wells street. Draugai renka 
aukas jo laidotuvėms.

23 Milionai 1941 
Metais Chicagos 
Parkams
Miesto biudžeto dar nesudarė

Chicagos parkams užlaikyti
— o jų miestas turi labai daug
— ateinančiais metais reikės 
$22,828,546.07.

Tokį 1941 metų biudžetą va
kar paskelbė Parkų Distrikto 
prezidentas Robert J. Dunham. 
Paskoloms atmokėti ir nuo- 
šimčiams reikės apie $10,000,- 
000, apie .$1,600,000 policijos ir 
kitų tarnautojų pensijoms, 
$10,000,000 bėgančioms išlai
doms ir apie $614,000 žuvy n ai 
ir muziejams užlaikyti.

Kapoja iš’aidas
Miesto biudžietas kol kas dar 

nesudarytas. Jį kasdien svarsto 
ir truputis po truputį lipdo 
miesto finansinė komisija. Kai 
kurias išlaidas komisija apkar
pė, bet didelių sutaupų nebus. 
Mokesčiai ąte'nanČiais metais 
bus turbut tokie pat ir šįmet.
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