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RUSAI PADARE LIETUVIUS V
GRAIKAI SUĖMĖ 7,000 ITALŲ

Italai traukiasi nuo Orchida ežero
ATĖNAI, Graikija, gruodž. 2 

d. — Graikų karo pranešimas 
sako, jog jiems pavyko suimti 
šiaurinėj Albanijos fronto da
lyje 7,000 italų. Kareiviam bu
vo įsakyta trauktis į Albanijos 
centrą, bet jie nenorėjo dau
giau kariauti.'

Italai traukiasi atgal nuo vi
sų Orchida ėžero pakraščių. Da
bar graikų kariuomenė galės 
smarkiai paspausti centrinį ko
vos frontą ir išstumti italus 
prie juros.

Italų frontas šiaurėje pasili
ko be jokių apsaugų. Panikos 
apimtos bėga ir naujai atsiųs
tos Mussolini divizijos.

Italai vagia ir viską 
naikina

Italų aviacija 
labai baili

DOLIANA, Graikija, gruodž. 
2 d. — Graikų gyventojai su
grįžę į savo kaimus nieko ne
randa. Kai italai įsiveržė į Grai
kiją, tai visi gyventojai bėgo 
Graikijos gilumon.

Doliana kaimo gyventojai ra
do viską sunaikinta ir išvogta. 
Italai išsinešė visus drabužius, 
sugadino užraktus, išlaužė spin
tas ir išsinešė viską, ką. tiktai 
galėjo.

Vieno ūkininko rūsyje pasi
liko bulvių , ir svogūnų, kurių, 
matyt, italai negalėjo išvežti. 
Bet italai viską aplaistė žiba
lu, kad sugrįžę gyventojai ne
galėtų paliktom bulvėm naudor 
tis.

LIETUVOS NELAIMES GYVAS LIUDININKAS
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LIETUVOS VALSTIETIS SLAPYRAŠČIU 
APRAŠO OKUPANTŲ SIUTIMĄ TĖVYNĖJ

Civilinė metrikacija 
archivyskupo 

rūmuose

Slaptai Parašytas 
Laiškas Apie Rusų 
Žiaurią Okupaciją

ALBANIJOS FRONTAS, 
Graikija, gruodž. 2 d. — Ame
rikos korespondentai praneša, 
kad italų aviacija nemoka nau
doti savo jėgų. Labai blogai 
bombarduoja karo siekinius. KAI 
italų lakūnai pamato kelis bri
tų arba graikų vL
si bėga.

Italai žiauriai bombarduoja 
tiktai tuos užfrontės miestus, 
kurie neturi apsaugos. Ypatin
gai smarkiai nukentėjo Korfu 
ir Patras.

Graikai būtinai reikalingi di
desnio aviacijos skaičiaus. Da^ 
bar. italai turi žymiai daugiau 
aviacijos.

Mussolini atėmė ita
lams spaghetti

'77^771

čia matome fotostatinę nuotrauką laiško kurį šiomis dienomis iš Lietuvos gavo vienas 
“Naujienų” skaitytojas Indianą valstijoj. ‘ Laikas parašytas paties rašėjo išrastu slapyraš- 
čiu. Musų skaitytojas negalėdamas/ laiįko perprasti pridavė jį “Naujienoms”. Po ilgų 
darbo valandų redakcijai pasisekė surasti raktas, šis laiškas tai yra gyvas liudininkas to 
persekiojimo ir vargo, kurį Lietuvos žnlpnems užkrovė. iš Maskvos atsiųsti okupantai. 
Plačiau apie šį laišką skaitykite šiame piislapy telpantį rašinį. Jame telpa išverstas laiško 
tekstas. -

KAUNAS, Lietuva, gruodž. 
2 d. — Kauniškė “Tarybų Lie
tuva” šiandien aprašinėja ko
kiu budu civilinės metrikacijos 
įstaiga tapo įrengta Kauno ar
chivyskupo rūmuose.

Į metrikacijos įstaigą įeina
ma per pryšakines ir “parad- 
nas” duris. Gėlės, kurias vy
skupas liepė susodinti, dabar 
puošia taką visų besiregistruo
jančių.

Archivyskupo rūmuose įren
gti trys įstaigos skyriai, 
registruojami visi gimimo, 
ties ir sutuoktuvių aktai.

šį Gudriai Parašytą Laišką
Gavo “Naujienų” Skaitytojas
Indianoj

Ten 
mir-

Rusu karininkai
da lietuvaites

ve-

ROMA, Italija, gruodž. 2 d. 
— Mussolini šiandien paskelbė 
visiems Italijos gyventojams, 
jog reikalingiausi maisto pro-, 
dūktai bus žymiai sumažinti.

Nuo šio^4įęnpą ^iįĮąi, lū
žiai ir spaghetti Jius išduoda
mi sulig kortelėmis.

Italas į mėnesį galės gauti 
tiktai keturis svarus spaghetti. 
Restoranuose įvedamos vieno 
bliudo valgis. Antradieniais'ii‘ 
šeštadieniais net . <reątąranuo)se 
negalės gauti nei lėkštelės spą- 
ghetti. ■ ’

=====

Rumunai kovos dėl Kiniečiai užmušė 
12,658 japonų 

~ ĮL * ’ • , *

Kinija, grųo.- 
dfcjb' 2'd/LL, Kiiii^ių kariuome
nė labąi smarkiai sumušė ja
ponus Hupey provincijoj; kūr 
fronto linija tęsiasi 150 my
lių. Mūšių metu kiniečiams pa
vyko užmušti 12,658.japonų ka
reiviu?. Japonai pasitraukė vi
same fronte. 1

CAMACHO BENDRADARBIAUJA SU U.S.A
Wallące išgyrė nau

ją prezidentą
Inauguracijos metu 

buvo gera tvarka

Transilvanijos
BUKAREŠTAS, ^Rumu^iją, 

gruodž. 2 d. —.ktimunijąf^di>? 
tatorius/ AritoneScu, kaibėdątnas 
100,000 “geležinės gvardijos” 
narių, pareiškė, kad Vokietija 
ir Italija supranta rumunų pa
geidavimus ir padės atgauti 
Transilvaniją.

Diktatorius ' pareiškė, kad 
Transilvanijos gyventojų reika
lais jis važinėjo Romon ir Befe 
lynam < /

; Abu diktatoriai jį suprato, ir 
jam padės. Hitleris pasakė, kąd 
Rumunijos kariuomenė galės 
atitaisyti padarytą kraštui ža-

Sprogo parakd 
sandelis

TACOMA, Wash., gruodž. 2 
—- 4 žmonės tapo užmušti,

Mek- 
kelis 
glau- 
kito-

MEKSIKA, sostinė, gruodž.
2 d. — Naujai išrinktas Mek
sikos prezidentas šiandien pra
deda valdyti Suvienytas 
sikos Valstybes. Camacho 
kartus pabrėžė, kad jis 
džiai bendradarbiaus su
mis Amerikos valstybėmis.

Henry Wallace, kalbėdamas 
per radiją į amerikiečius, pa
sakė, kad naujai išrinktas Mek
sikos prezidentas turi tas pa
čias idėjas Amerikos žemynui 
ir Amerikos valstybių bendra
darbiavimui, kaip ir Roosevel-

MEKSIKA, sostinė, gruodž. 
2 d. — Komunistai ir naciai 
ruošėsi drumsti inauguracijos 
iškilmių dieną, bet vyriausybė 
išlaikė visur reikalingą tvarką 
ir neįvyko jokio incidento.

Susirinkusieji plojo, kai par
lamento rumuosna atvyko Ame
rikos diplomatai ir kai pasitrau
kiąs prezidentas Cardenas įtei
kė naujai išrinktajam preziden
to galios simbolinį ženklelį.

Manoma, kad Camacho suda
rys žymiai dešinesni ministe- 
rių kabinetą, negu dabartinis 
ir dės pastangas stabilizuoti 
krašto vidaus padėtį.

60,000 nacių skuba 
Rumunijon

RUMUNŲ-VENGRŲ RŪBE- 
ŽIUS, Vengrija, griiodž. 2 d. — 
Keturios naujos Vokiečių divi
zijos paskubomis marširuoja į 
Rumuniją. Vokiečių kareiviai 
eina per Vengrijos teritoriją.

Karininkai pasakoja, jog vo
kiečiai vyksta Rumunijon tvar
kos daryti.

Kiekvienoj divizijoj yra 15,- 
000 kareivių. Apskaičiuojama, 
jog dabar iš viso Rumunijoj 
yra 500,000 vokiškų kareivių.

d
kai sprogo parako sandėlis Fre- 
deriekson miestelyj.

7 Sandėlio užveizda tvirtina, 
kad nelaimė įvyko dėl neatsar
gaus naujai atvežto dinamito 
vartojimo. Jis nemano, jog tai 
yra sabotažo aktas.

ISPANAI PASIRAŠĖ PREKY
BOS SUTARTĮ SU BRITAIS

MADRIDAS, Ispanija, gruo
džio 2 d.—/ šiandien Anglija 
ir Ispanija pasirašė prekybos 
sutartį. Britai pasižadėjo išlais
vinti užblokuotas ispanų sumas 
Londone ir duoti jiems pasko-

Užmuštas nacių avia 
cijos drąsuolis

Petain sulaikė
Lavąlį

“Geležinė gvardija” 
suskilusi

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 2 d.
ma, kad kovoję su britų avia
cija žuvo vokiečių aviacijos drą
suolis Helmuth Wick.

Vokiečiai tvirtiną, kad lakū
nas Wick numušė 55 britų la
kūnus. 56-tas jam paleido smar
kų kulkosvaidžių lietų ir jis 
krito netoli Wight salos. Vokie
čiai dėjo pastangas surasti Wick 
lavoną, bet jiems nepavyko.

Nesenai Hitleris nusifotogra
favo su Wick ir jam davė aukš
čiausius vokiečių pasižymėjimo 
ženklus. Wick buvo pagarsėju
sią Richthofen skadrono virši
ninkas.

Oficialiai praneša- BERNAS, Šveicarija, gruodž. 
2 d. — Teko patirti, kad Pė- 
tain griežtu įsakymu sulaikė 
Lavalį, kuris jau buvo pasiren
gęs važiuoti į Berlyną tolimes
nėm derybom su, Hitleriu.’ .

Petain Lavaliui pasakė, kad 
jis padarysiąs vokiečiams tokių 
pasižadėjimų, kurių jis, Patal
pas, vėliau negalėsiąs patvirtin
ti.- Taip jau įvyko ankstyves
niuose pasikalbėjimuose. • ą

Petainas pats žada padaryti 
oficialų vizitą į Paryžių ir 
sas jo apylinkės artimomis sąt 
vaitėmis

1 BUDAPEŠTAS, 
gruodž. 2 d.

Vengrija, 
Teko patirti, 

kad Rumunijos “geležinė gvar- 
dija” yra suskilusi į tris gru
pes. Vienai Rumunijos fašistų 
grupei vadovauja Horia Simą j 
kuris glaudžiai bendradarbiau
ja su Antonescu vyriausybe.

Antrai grupei vadovauja Ton 
Codreanu, mirusio Codreahu tė
vas.

O trečioji, pati stipriausioji 
‘'geležinės gvardijos”* grupė, 
niekęno nekontroliuojama. Pa
starieji daugiausia tenkinasi as^ 
menisko& keršto ■ aktais sii* žydų 
pogromais.

lą, kad ispanai galėtų įsigyti 
britų prekių.

Sųtąrtį pasirašė ministeris 
Šuner i? britų ambasadorius 
Samuel Hoare. • '
< ■ - ..

•J .. ... ................ ■ ■■—■ ' Ii "-Iį/h

Valdžia baus sabo
tažininkus

. WASHINGTOX~D. C„ ?ruo 
džio 2 d. — Prezidentas, pasi
rašę įstatymo projektą, kuri,? 
labai smarkiai baus visus kra
što apsaugos įmonių sabotaži
ninkus.

Įstatymas leidžia nusikaltėli 
nubausti 1Q metų kalėjimo ar
ba sumokėti 10,000 dolerių.

Teismas galės bausti visus 
tuos asmenis, kurie vartos sa
botažo aktus prieš krašto ap
saugos priemonės, trukdys gin
klų gaminimą ir ardys susisie
kimo priemones.

KAUNAS, Lietuva, gruodž.
d. — Kauno miesto metrika

cijos įstaigoje jau daugelis re
gistravo savo sutuoktuves. Už
siregistravusiųjų tarpe yra 4 
raudonosios armijos karininkai- 
komandieriai. Jie visi vedė Lic-, 
tU vos* pilietes.

Metrikacijos įstaigoje darbas 
žada žymiai padidėti, nes val
džia yra nusistačiusi į archi
vyskupo rumus perkelti kitų 
kurijų ir metrikacijos punktų 
archyvus.

Į vyskupo rumus dabar eina 
registruotis visų tikybų ir visų 
Įsitikinimų žmonės. Ten eina ii 
tie, kurie jokiai tikybos sek
tai nepriklauso.

2

Vilniaus gimnazijos 
mergaitės dideliam 

pavojuj

CADIZ, O., gruodž. 2 d. — 
Darbininkams pavyko ištrauk
ti^! angliakasių lavoną iš už
verstos kasyklos. Sprogimas 
įvyko penktadienį. Didelė lavo
nų dauguma buvo ištraukta va
kar.
i. šiandien pavyko išimti liku
sius 4. Ruošiamos bendros lai
dotuvės. Specialistai tvirtina, 
jog visi buvo užmušti sprogimo 
metu.

KAUNAS, Lietuva, gruodž. 2 
d. — Prieš kurį laiką Vilniaus 
mergaičių gimnazijos mokinėm 
kažkas pakišo rezoliuciją, ku
rioje jos pasižadėjo “didžiajam 
Leninui dirbti socialistinei tė
vynei’/.

Dabar “Tarybų Lietuva” 
smarkiai kritikuoja gimnazijos 
mergaites, kad jos savo paža
dą davė ne Stalinui, bet Leni
nui.

Lenino gyvųjų tarpe jau 
ra, šiandieninis Leninas tai 
pats Stalinas. Stalinui ir
kia duoti pasižadėjimus, sulig 
šiuo laikraščiu.

ne
yra 
rei-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Ispanijos vyriausybė sutinka išleisti buvusį Rumunijos 

karalių, nes bijo, kad “geležinė gvardija” nepasikęsintų prieš 
jo gyvybę. ■.’» - . ;

— Vokiečių orlaiviai trečią kartą bombardavo Southamp- 
ton uostą. » •

— Egypto vyrįausybė protestavo prieš italų nuolatinius 
bombardavimus. Egyptiečių ministeris pirmininkas>. pareiškė, 
kad italai jau užmušė 150 civilinių gyventojų. <

— Maršalas petain šiandien išvažiavo j Versailles. Jis ten 
pasiliks, o jo kabinete ministeriai kol kas tęs savo darbą Vichy 
miestelyje. ; . * •*

—~ Iš Jugosląvijos ateina žinios, kurios sako, kad graikai 
labai smarkiai sumušė italus ir pirmutines graikų kariuomenės 
dalys jau randasi tiktai 30 mylių atstumoj nuo Albanijos sosti
nės Tiranos.

— Anglijos * bombanešiai smarkiai bombardavo Wilhelm- 
shaven, kur vokelčiai turėjo submarįnų fabrikus. Nuostoliai pa* 
daryti vokiečiams didelį. ' . . '

. —- Japonijoj reiškiamas labai didelis nepasitenkinimas dėl 
Amerikos sųteiktos paskolos kįni^čiams. Vienas jąponaą grą- 
sino Amerikos ambasadorių.

Rooseveltas tikrins 
Karibų sustipri

nimus
MIAMI, Fla., gruodž. 2 d.— 

Prezidentas Rooseveltas šian
dien išvažiavo j Miami. Rytoj 
karo laivu Tuscaloosa išplauks 
apžiūrėti Karibų juroje* pada
rytų sustiprinimų.

Jis aplankys kai kurias nau
jai įgytas karo bazes britų sa
lose. Prezidentas visą laiką pa
laikys x ryšius su Washingtonu 
ir reikąlui esant greit sugrįš.

Šaltas.
- .Saulė teka 6:59 v. r., leid

žiasi 4:20 v. v.

Guli štai prieš mus laiškas. 
Jis atėjo iš Lietuvos kaimo. Iš 
pirmo žvilggsnio jis neatrodo 
turįs ką tai svarbaus ar skirtin
go. Tai paprastas laiškas, rašy
tas eilinio Lietuvos kaimiečio. 
Tą jo rašysena byloja.

Bet kas čia? Kokia kalba jis 
rašytas? Skaitai kelis žodžius 
ir aiškiai matai, kad tai ne lie
tuviškai. Kreipiesi prie žmo
gaus mokančio rusiškai, spėji, 
kad gal tai rusų kalba rašyta. 
Juk tai galimas dalykas.

Dabar Lietuvos okupantai ru
sų kalbą visur varu bruka. Net 
ir valdžios laikraštis spausdina
mas rusų kalba. Gal tas Lietu
vos žmogelis, trokšdamas, kad 
jo laiškas pasiektų adicsatą be 
vargo, parašė rusiškai. Bet tai 
ne rusų kalba, mums atsako.

Tai kokia čia kalba? Kas čia 
Kokia misterija jį

Lietuvos Baisas.

per ktiškmr? 
slepia ?

Pavergtos
Po atydaus studijavimo aiš

kiai matosi, kad laiškas i ašy tas 
kažkokiu s'.apyrašuiu.

šį laišką “Naujienoms”, pri-

Indiana valstijoje. Jis jį gavo 
prieš kelias dienas, bet negalėjo 
Įskaityti ir prašė “Naujienas”, 
kad gal jos galės keistą laišką 
suprasti. “Naujienų” redakc ja 
praleido daug valandų iki mis
terišką raštą išskaitė.

Tas laiškas tai balsas iš pa
vergtos Lietuvos. Tai laiškas, 
kuriuo vienas Lietuvos valstie
tis nori savo broliams Ameri
koje pasakyti kas šiandien de
dasi tėvų krašte. Jis turėjo 
griebtis slapyraščio, kad nupa
sakoti kokį jungą Lietuva 
dien -velka po kruvina 
okupacija.

Turi Slapstytis.
Laiškas įgyja ypatingos 

šmės ir svarbos kada sustojam 
pagalvoti iki ko Lietuva lupo 
nuvilta, kad eilin's kaimo žmo
gus turi, slapstydamasis išgalvo
ti savotišką s’.apyraštį ir juo ra
šyti laišką. Jis praleido daug 
sunkių valandų, gal dienų tą 
laišką rašydamas — raidę po 
raidės, žodį po žodžio, nežino
damas ar tam laiškui išviso pa
siseks per rubežių pereiti.

Sunkus jo žodžiai, eina tie
siog iš širdies.

“Mes dabar likom vergai... 
Mes nebegalime akim matyti, 
ausi mklausyti, protu galvoti... 
jie tiktai meluoja... Slepia vis
ką... komunistų valdžia nėra 
gerovė bet vergija... Tik vagys, 
grobikai, kraugeriai, žmogžu
džiai...”

Perspėja Amerikiečius.
Ir tas Lietuvos kaimo sūnūs 

iŠ širdies perspėja:
“Broliai amerikiečiai, saugo

kitės komunistiškos staliniškos 
diktatūros!”

(Tęsinys 5-tame pusi.)

š an- 
rusu v



- -

NAUJIENOS, Chicago, III.

Dede Amerikonas
Bronė M-—tė»

(Tęstoj)
Tos apeigos tikrai buvo labai 

iškihnirtgos, nes taip labai su* 
trumpinus, vestuvių laiką reikė* 
ję tokių iškilmių labai daug at
likti. Pirmiausia lokibse Iškib 
mėse buvd iškiitolngi pfetųš. IŠ- 
kfatofngijoše piettibse dalyvavo 
ir visi didieji NemekŠų kviesti 
portai: šitokaičip fežriyčiOš kle
bonas su savo gaspadihe, uriad- 
nirikdš su žifaofah ir Vaįsčlalte 
starširia su pišoHiiin. Aukštuo
sius jpotihs p&įodifto į p’ačlas 
iškilmidgiabsiUs viėtAš, t. y. Ap
sodino jaunuosius: prie Antano 
pasodino ųriadtiinką, o prib 
Barboros kleboną.

Anfefaijl p'dšldarė khip it tto 
jauku, Hes jisai buvo llėįdViš- 
kų knygų ir laikraščių platin
tojas, o uriadnink'as apie visą 
tai gerai žlnojb, tiktai neturėjo

budriko RĄDIO Programai
W. C. F. L. 97b k. nedėlios va

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

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

nedėlios, rytą, .9:3.0 A M.

po

įrodymų jį sučiupti. Klebonas 
Ūi lafeai ‘getai bedėda
mas prie jaunos ir gražios mo
teriškės šono. Per iškilminguo
sius pietus prasidėjo ir didysis 
išgėrimas; nes už vestuvių stalo 
be jaunųjų ir kUiJ Vestuvinihktj 
sudėjo it pAtyš didieji valsčiaus 
ft įard^ijo^ pdhak

iGėrihUi it vAtįJ’nių buvo fa- 
bai daug, bet toje vietoje, kur 
sedėjd Žymieji pOhid, tai iiuo 
geriiiių ir valgių stalas beveik 
fiiid. rteikiA pksakytl, kad di
dieji ilohttl pYndejd ’getli v’šai 
poniškai ir daugelis vestuvių da
lyviai įvairus mužikai,, ėmė net 
Stebėtis tokihiš 'didžiųjų įxmų 
apetitais it ištvfelin'e. JOįgu tie 
ponai butų gėrę vieni patys, tai 
vestuvinihkūi liėbdtų tiek daug 
ir dėmesio k’fe|pę, bet kada kle- 
boilūįs ertVė. reįkhlatiti, kdd jau- 
noji gčtttj karlū SU jdb, tai Ah- 
tandi, kaip t'ėisėtam joę vyrui, 
jjašVddrį nejauku, neš kaip jis 
pats, feiii ir j'd Žiubiia Ėarb.ora 
degtinės dAlVį gebti begalėjo. 
Uriadnirikaš tą pat norėjo da
ryti įt su. Antanu; bet Antanas 
mandagiai atsiprašė paaiškinda
mas, k‘ad daug gerti degtinės

1 ' • . *>>.

jau buvo tlkfrhs bkiiiinkaš, bes 
jisai pavasfarlb ir /vasaros falėtU, 
kaip tikto! po .ifaišių, thi ib 
darbiniiikiįi Thifa jis d^rydaVo 
per ištisas fadVasakio to vdšdros 
dienas. Labai rinitais dklninbŽ- 
vimo klausimais neteko kalbė
tis, nes kleboną smarkiai buvo 
paveikęs clkoholist ir jisai pra
dėjo dejuoti,, kad bk rfelitold. jL 
sai neapsivilko savo civilini 
kostlitoin; tai bittt| galėju dėt 
51* jj&soKtl, d Ihip šbnfei jfail šfa* 
kęs. ... (.

ifedtiikafc k įasifeaW

—Na, Antanai, dabar apsive
dei, sukurfei šeiiiiyiiiilį gyveni
mą, manau, ka‘d meši politika
vęs ir platinęs tuos lietuviškdš 
laikraščius ir knygas.

—Niekas liiahęš nematė skai
tant nei lietuviškų knygų, nei 
laikraščių. Kalbos, kad hš pla
tinu- lietuviškas knygas ir laik
raščius netiiri jokio rimto pa-

RADIOS 
po

DIDELES . PAŠIRINklMAŠ 
LAlkfcODfeLIŲ 

^9.95 aukščiau. 
50c Įmokėti 

. . ’9.95 augiau 
Išmokėjimais.

Rašomos Mąšią^Iė«i,| Elektrikinės 
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

Pečiai, Karpe ta i.
Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

jos. f. Sudrik, ,
INCORPORATED

3409-21 S. Halsted St
Dėl jusų‘'"radro~pataisymo,' 

šaukite
YARDS 3088

Kasdien. skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja riaudin-

mokinimų.

RAUMENŲ SkAUDiJiMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

pasiekė netpaprastą palengvirpmą

mehų^kapdejkbV.vie^i^triildamį.su

dėliodami htj&ipirldtė h* jQš bbhkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expelledo su inkaru ant dėžutes.

LITHUANtAN tSS

, į ..... . " -

gailio jas, iiįlISų $ėfhiamifc kle-
i. Todėl 'Visiį tousų ^estu- 
alyvltį V^rdd kvėlkfato vi-,

ž=

kad didieji ponai vieni bu lys 
turėjo gerti, o mužikai tai tik
tai žiurėjo ir stebėjęsi, kaip tie

tinęs. . . ,
Degtines ir kitų alkoholimi) 

gėralų pas Nemėkšus buvo už- 
I lėktinai. Bidiesieihs pohainš ir 
' jaunicšlehis patarnavo patys 
Nemėkšai, nes senis Nemokša 

i tai buvo lokio įšitikihaiib žmo
gus, kad Už įvairius klinigui pa
tarnavimus, nežiūrint, ką jis 
darytų, vistiek gauni skirtus 
atlaidus. Su uriadniku Nemok
ša j irgi gerai sugyveno. Senis 

i Nemokša mėgo kartais paine- 
pdzioti, o uriadninkaš žinoda
mas tą jo silpnybę savo atsa- 

I komybe buvo išdavęs jam lei-

—Žinokis, — tarė uriadnikas, 
— bet kuomet phsidaryši sau 
nemalonumų,, tai ir aš nieko 
padaryti negalėsiu. *

—Tamsta, kaip uriadnikas’, 
žinai savo pareigas taip, kaip 
aš ukiriihko pdrėigaš. — paaiš
kino Antanas.

Norėjo dar klebonas įsiniai* 
šyti į jų kalbą, bet senis Ne
mokša pareiškė, kad tuojau 
prasidės iškilmingieji pietiįs ir 
sveikinimai. Griežikai tai kaip

■ k 7‘ • - * t i |

tiktai ir laukė to momento, nes 
-jie gerai žinojo, kad iŠ tbk'.lj įo- 
nfy thi jdu tikrai galis gerokai 
pinigų Už pasveikinimuš’. Kad 
visi geriau aukotų, griežikai 
štai ką sugalvojo: paprašė pa
tį žymiausią vestuvių dalyvį

bot 
vių 
są musų gerbiamą kleboną.

t I ’ ,1 ' f

Kalbai pasibartus, gbi-žikdi 
tuojau sugriežė . sveikinimo 
hiarš'ą, o švelkinlinQ Vadovas 
su lėkšte tuojau prisiartino prię 
klebono. Klebonas gerai mate, 
kad Antanas griežikams davė 
5 rublius, todėl ir jisai jau tu
rėjo duęti nemažiau kaip 5 ru
blius. Klebono gasp.adinė sėdėjo 
kaip tiktai prieš kleboną, bet 
iš kitos stalo pusės; jinai dar 
labiau pavydėjo duodanių grie
žikams pinigl). Jinai, butlį bu
vusi visai patenkinta, jeigu kle
bonas griežikais Hutų davęš 
tiktai pu$^ ritblio. Kodėl jinai 
taip labai taupė kibono pini
gus, phsdkyti labai sunkti, nes 
tikrenybėje jinai buvo sahidyla 
ir klebohlii vislu svetima, Uors 
kai kas j*l vadino ir pussesere. 
Susidarė padėtis, kad ir klebo
nas begalėjo atsilikti nuo Anta
no, ir jisai įteikę griežikams 5 
rublius. Uriadnikas, kaip žy
miausias valdžios atstovas, irgi 
dtikojo 5 Vdbliuš, tiktai štdi'ši-

. *. H-” •••*’/•. “•*f' • ii '•* --

faa lUvė 3, o pisol'iUs 2 rub-(

T&ip bUvp pišVėjitkiti visi 
Vėsitivių dalyviai, ithdangi visi 
vėšluvių dalyviai b'ttvb gerokai 
ISi’gerl, tai jie griežikams bu
vo ląfaai n’doširdtįs ir suaukojo 
net 1Š0 rublių. <

Sveikinimų iškilmėms pasi- 
b&i^hs, Buvo tihr gerokai išger
ta alkoholinių gėralų ir suval
gytą gardžių valgių. PO to jau
nieji ii* kili vestuvių dalyviai 
gerokai pašiŠhkb ir iap fartifab- 
si laitas kadh Vestuvės turėjo 
pėrsikėlt pAs jhUnąjį.

Atolieji, o ypatinjgai jafanoji, 
norėjo prieš savo vyro, gimines 
pasirodyti, kad jinai yra turtin
ga hiibtaka ii* jos duodamos 
dovanos yra gerbs ir vertingos.

Kraitvežiai tai kraitį tuojaU 
išvežė, kaip tiktai jaunieji grį
žo iš šliubo, nes, tuomet jad 
niekam nebuvo jokios abejones, 
kad Antanas jau tikras ir teisė
tas Barboros vyras.

Kraitvežiai sudaro irgi svar
bią vestuvininkų dalį; reikU 
pasakyti, kad jie laikomi ypa
tingoje. pagarboje. Jie kraitį iš
vežė dienos metu, nes nakties 
metu lai jau daug sunkiau sd 
sudėjimu į vežimus ir išėmihiu

Jadrioji Naruticnč savo krai
tį buvo sulvarkiUsi dar gerokai 
prieš vestuves, nes jinai gerai 
žinojo, kad vestuvių laikotbVpy- 
jė bus labai užimta ir neturės 
galimybės savo kraitį tinkamai 
sutvarkyti. Toji skrynia, kur 
buvo sudėtos jaunojo levams 
ir gitolhėhis dovanos, irgi buvo 
ito Vežta pils j aliną j į.

* '< t? . t i ’ ; 1 ♦(Bus daugiau)

Mirė Kelyje į 
Ligtolinę —

Kubioj dirbo per 20 metų

Vežamas pirmai pagalbai į 
Cook apskričio ligoninę mirė 61 
metų westsidietis, Kazimieras 
Wrobleski, litko 2210 West 23rd 
Street. Prie 703 S. Hermitage 
jife gaV'6 širdies ataką.

Įvyfca irdnijh tame,

Antradien., gruodžio 3, 1940

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Nainy TeL PROSPECT 1930
• ■ . * |r L-

Įvykb irčnija tame, kad 
Wrobleski per 20 metų dirbo 
apskričio'ligoninėje už eleveite- 
rio operatorių, gavo ataką eida
mas namo , iš darbo. Jei ataką 
butų gavęs ligoninėje, tai gal 
butų suspėję duoti jarfa pagal
bos.

DR. C. Z. VEŽEL’IS
- DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė
, arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

namas. Toks išmistas 
kams buvo reikalingas

grieži- 
todėl,

1 k • ; • . . > . ~ ,kad dedant pinigus ant lekš ės 
visi matytų ir galimai daugiau 
duotų. fe J į

Prieš radėda i n šWk‘iim<)

Kuomet musų ponai jau gc- 
rokdi įsigėrę, pradėjo ihokyti 
musų mužikus gyventi ir uki- 
nifakaiiti. ŲHadhikas dplc ūkį 
tai, toalyti, tlirejo liiažai Stiprd- 
tiiho, deš jo dkiilinkavimak pa- 
šižyinęjb tiktai tud, kad iš kle- 

į bono buvo išsitiliotoaVįs savo 
ir karvei ganyklą irGntdhkitdė “N.Hhcb”. arlilil,i i1-Rawtei 5anyk1,?.Udi ollli\l tuo 11 llUbv 1 pirĖddvoši pašdro. Klebbhas ta

Telefonas PpRTSMOUTH 
p'OČAHONTAS, Mine h'un iž . 
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Ldhg Ayėhue 

9022 
geriausių

maršą, griežikai dar kalbėjosi 
su seniu Nemokša, hės sėhis 
norėjo, kad pirmiausia reikia 
sveikinti kleboną, po to uriad- 
niką, staršiną ir tiktai tuomet 
jau sveikinti jaunuosius. Grie
žikų vddovas blivo sąmoningas 
žiiiogUs, o be to, jaiii teko da
lyvauti daugelyje vestuvių, kur 
aalyviludąvb tokių didelių po
nų, tai vištiek pirmiausiai svei
kindavo jatihuoliuš, .nes jie yra 
vės to vi Ij .Svarbiausieji asnięhyš.

Šefais Neiiiekša pasikalbėjęs 
šti griežikų vadovu viešai vi- 
šibniš pareiškė:

—-Ponas klebonb, pdhaš uria- 
ilhike’, poliai šiaršiiia ir pišo- 
biau, inieli mafao jaiihavedžidi 
ir visi musų vėsttiVihinkai. Dd- 
bar prasideda išklliniligoji ves
tuvių dalis — sveikinimai, Vi
sus vfestuviiį dalyvius sveikins 
-- liiafa’o žento Antano NdYtičio 
ir jo žhibnos Barboros Nabutiė- 
hes kviesti griežikai.

Kaip liktdi pabaigė šefaiš Nb- 
mėkša kalbėti, griežikai lubjaii

EAlDOTUVlU DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSiĄį'iR AIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

IlMBULANCE
■ iDIENAaR-N AKTl

■ ' ' - ' ■ ■ : • ' i ':. . . ■■ - ,

Viši Tėlėfhriai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitčigė A Ve.
4447 South Fairfield Avenue

. ••"’Lriėlefonas LAFAYETTE 0727

T~i koplyčios visose
JL^ JLrsL 1 Chicagos dalyse

Į ... .u' I .........   '.l" i i i ..................................................................

■'V

D

Klausykite musų, rądio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, lifOO vai. ryto iš iy. H, I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU šAtTlMliERU.

Laidotuvių, Direktoriai

Virš. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto ik^ 7 v. vak. 
šeštadienf ir, sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s; 
Ind. TeL Michigan

~ City 2799-R 3.

AKU SPECIALISTAI

DR. BRUNO j.
ZŪBRICK’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 

Namą Tel. VINCENNES 5272^ 
■KITI Ll ETtl VI Al DAKTARAI

tel Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
Gydytojas ik chirurgas 
6757 S. Western Avė. 

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVėst 63rd Street

Ofiso vąlandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—g vai, vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2425

i

f

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

.». h ..... , pirma.. : .
4712 South .Ashland. Av.

Phone YARDS 1373

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rėz. Įlydė Park 3395

Dn Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

Tel. Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

Kll ATAUCIA1
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 S t., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110 .
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30'vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

ADVOKATAI
nuo

2615

iętų, € iki 8 vak.

it. Akinius tkūtaiko
3343 8. HAI.STED 61.

, . » . CORR. i<4O, NEtDLECI

CftOCHETED CHAlR SĖT
S- » . % * • M r

so. 2615—Mezginiai kedei padengti

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

kihifaio maršį. Prieš sveik’fai- 
M'o Iškiliheš vedėjas aįisLjuosc 
• i.« i v i •> . ::< m'! ■ ' :' 4. v.1 ■' ••. .f

A. Montvid, M. D.
Wėst Tqwn State feank Bldg 

2400 WEsT MAD1SON StRĖET
Vai. L įki 3 po pietų, 6 iki 1

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brūnswičk 059)

NMDLSCRAFT SGRVK2G, INC. -

PATTERN

VALANDAS; Nuo 11 iki 12, 2 iki 
4 ii* 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 
šventadieniais: 11 iki 12

: ■ K

>

,<S

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ANTANAS fti. bilILLiPS 
3Š0t Lituanika AvfenVe Phone YARds 4908

| NAUJIENOS NEEDLECdAFT OKP^.,, No. 2615
J 1739 So. Halsted St, Chicafo, UI.

| Čia įdedu 10 centų ir prašau štšii|Štl ttidii Pavyždį Nb,

. i . i
| Vardas ir pavardė...

| Adresšs.......

I Mięstai. ,irwrya|sto%

, . ĄNTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. . Phone GROvebill 0142
1410 Šoiith 49th Court, Čicėro Phbhė feicero 2109
^įi buniuai ■ i’ .................................. » ■ ■■■■iihi.ri ■   ■■■■ ■■■■       m i............................ ..

J; LIUOEVIČIUS
4348 S. miifblrttm Avenue Phoife LAFayfetU 3572

— Griežikai ir mes visi vestli- 
vinilikdi; — šVčikĮndihesyar- 
/ iailsius šią vešluvių iskilrtlių 
dalyvius ir linkime jiems ge
riausios kloties jų šeimyninia
me gyvenime.

Baigus jam kalbėti, yisi grie
žikai nusilenkė ir pradėjo griež
ti maršą. Sveikiniinb apeigą vfc- 
dčjas su lėkšte tupjaii priėjo 
prie Antano. Jisai ilgai .nelauk
damas išėmė peųkiš rublius ir 
pa(lejo į lėkštę. Ve^tuvitį daly
viai, 6 ypatingai aukštieji po
nai, labai nustebo, Rdd Antaila^i 
tiek tlaug galėjo dupti pinįgų; 
jį visi žinojb kaip laibai tifiipą 
ir skupiį. Po to sveikinimų ve
dėjas sveikino Rlėboną.*

—Mįan ir visiems blusų .uki- 
ninkiškų vestuvių dalyviams 
kibai niaJoliu,, kad jndšij 
yra ir mUstj dvasiškas vadbvaš 
ir višųs musų parapijos dūšių

JI • I. . a •
IIĮIIIIIIIIIICU1111111111IIII t III llllllli

Ąmbul&hce
Patarnavi-

• lilhš Dieną
’ ir Naktį

..TURIME
. KOPLYČIAS. , 
VIŠCteE MlfeSTO

DALtŠE .

} . . . ■ •} .. • 
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NAfelAr.
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Chicagoš, 
Cicero 
juiėtiiHą.
Direktbrjų 
Asociacijos

- t * *' *' * r*
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ALBE11T V. PETKUS ~
4704 So. Wešterh AVentie Phone LAFayettė 8024

.... _■ *■ i **•-■ ........... •<** «•...................................

\ t i T; J: RIDIKAS
3354 So. halsted Street
.■-■■v,* '►t-.yt.v* ■-i ** \*'■■

YARds 1413

t' J ZOIiF*
iŽ46 &esl 4'ėtii ŠUėet iflionž tAfedš t>7Ši

y:'A. ' 
. ................ ............

3319 Lituanica Avenue 
/ * t

Hftdi 1138
YARds 1139

!‘4;

_ _ LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai_______
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So.' Califonua Avenue

Telefonas Repu b Ii c 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu ųeatsihepia, šaukite 

. BOULEVARD 1040 
Dr. t. dundulis 

gydytojas ir chirurgas 
4157 ARCHER AVENUE

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas VARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200 .

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS
7 Šo. .Dearborn ŠL

Room 1230
Ofiso te). CENTRAL 1824

Namiį tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
. / -r- ADVOKATAS — c 
3133 SO. HALSTED, STREET 

TeL CALumet 6877
VaL 11—2 dienų ir 4—-8 vakaro 
,134 N. LA SALLE STREET 

Ūdom J5014 TeC STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Ttel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi

triildam%25c4%25af.su


Antradien., gruodžio 8,1940 NAUJIENOS, Chicago, tll.
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1,000 METU VALSTYBES ŽUVIMAS
čekų ir slovakų tautų istorijos 

bruožai
lingiausia ir garbingiausia Eu
ropos valstybė. To meto čekų, 
kultūra atsispindėjo moksle, 
literatūroje, mene ir didingų 
pilių bei bažnyčių statyboje. 
Labai pakilo ir ūkinis gyveni
mas. Dar didesnės gerovės Če
kijos valstybė pasiekė valdant 
karaliui Podebradui (1458— 
1471), šis labai gabus ir išmin
tingas valdovas labai rūpinosi 
pakelti savo valstybės garbę ki
tų valstybių tarpe ir jau tada 
ragino sudaryti Europos valdo
vų sąjungų, kuri savo uždavi
niais kiek primena musų laikų 
Tautų Sąjungą.
300 metų Habsburgų valdžioje

Pasibaigus Jagelonų dinasti
jai ir po karaliaus Liudviko 
mirties Čekija buvo prijungta 
prie Austrijos ir jos sostas ati
teko Hahsburgams. Čekijos ka
ralium tada pasidarė Ferdinan
das I. Nuo 1526 metų prasidė
jo Čekijos senosios valstybės 
griuvimo laikotarpis. Habsbur
gų viešpatavimo laikais čekai 
buvo labai prispausti, jų kalba 
uždrausta, nusikaltę čekų tau
tiniu darbu smarkiai nubausti, 
nusikaltusiųjų žemės atimtos ir 
atiduotos vokiečiams. Ir valsty
bės valdžia iš Prahos buvo per
kelta į Vieną. Tuo laiku Čeki
ja buvo pasidariusi Habsburgų 
išnaudojimo objektas. Gelbėda
mi savo nuosavybes ir vietas

1929 metais, švęsdama savo 
nepriklausomybės 11 metus, 
buvusioji Čekoslovakija taip 
pat atšventė ir savo valstybės 
1,000 metų jubiliejų. Dėl savo 
geografinės padėties Čekoslova
kija visada yra buvusi ginčų 
objektu. Amžius čia kryžiavosi 
tautų ir valstybių interesai ir 
karo vadų kardai. Pietų slavų 
kiltys — čekai ir slovakai ar
ba, tikriau pasakius, jų pirma- 
takai — į dabartinės Čekoslo
vakijos sritis yra atėję jau II 
šimtmetyje po Kristaus gimi
mo. Pradedant nuo IX šimtme
čio Čekijos — Bohemijos ir 
Moravijos — slavai yra minimi 
kartu su dabartinės Slovakijos 
gyventojais. Moravija tada bu
vo galinga, vienalytė valstybė 
su 200,000 kvadratinių km. 
plotu. Plotui palyginti prisi
mintina, kad buvusioji Čekoslo
vakija prieš 1938 metų rugsė
jo mėn. turėjo 140,000 kvadra
tinių km. plotą.
čekų ir slovakų persiskyrimas

Moravija dar didesnė pasida
rė IX šimtmečio pabaigoje, ka
da Moravijos viršenybę pripa
žino ir Čekija. X šimtmečio 
pradžioje šią pirmąją čekų val
stybę užpuolė iš Azijos stepių 
atėję madijarai. Slovakijos da
lis tada Buvo prijungta prie 
Vengrijos, o Čekija atskilo. Ta
da Slovakija visam 1,000 me
tų buvo prijungta prie Vengri
jos ir pateko į jos įtaką. Nu a 
to laiko pamažu pradėjo d vy
tis tų dviejų slavų giminingų 
tautų dvasiniai, kultui*.niai ir 
ūkiniai skirtumai. Ilgainiui j o 
liek sustiprėjo, kad abi šio. 
slavų kiltys pradėjo jaustis 
viena kitai svetimos ir net prie
šingos. Tų skirtumų išnaikinti 
nepavyko per 20 metų ne 
nepriklausomai Čekos ovakijjsL 
respublikai. Tie skirtumai, prie 
jų pridėjus dar iį’ ūkiu us.skir
tumus, buvo svarbiausia prie
žastis, kodėl slovakai pradėjo 
reikšti nepasitenkinimą čekais 
ir net svajoti apie savo atskirą 
valstybę. Galima sakyti, tas če
kų ir Slovakų skilimas galuti
nai ir palaidojo po Didžiojo ka
ro atgimusios Čekoslovakijos 
valstybės nepriklausomybę.

Žlugus Moravijos valstybei, 
slavų kilčių vadovavimą Vidu
rinėje Europoje pasiėmė čekai. 
Čekija jau sustiprėjo X šimt
metyje po Kristaus gim’mo 
Jos sienos išsiplėtė iki Aukšto
sios S lezijos ir Krokuvos. Tuoj 
pačiu laiku į Čekiją 
keliauti ir vokiečiai, 
vokiečiai čia buvo 
tikybos skelbėjai — dvasinin
kai ir šiaip valdininkai. XI 
šimtmetyje vokiečių pirkliai 
Prahoje jau išsikovojo tam 
tikras privilegijas. XII šimtme
tyje vokiečių įkeliavimas į Če
kiją dar labiau padidėjo. Jie 
pradėjo kurtis ne tik miestuo
se, bet ir provincijoje bei kai
muose.

Čekijos klestėjimo laikai
Kaip kiekvienai valstybei, 

taip ir Čekijai teko pergyventi 
savo valstybės istorinio klestė
jimo laikus. Tokie Čekijos kles
tėjimo laikai buvo maždaug 
XIII—XIV šimtmečiuose, kada 
Čekiją valdė Vaclovai I ir Oto- 
karas 1L Čekijos valstybės s'e-l 
nos tada pasiekė net Adrijos 
jurą. Čekijos karalius Jonos 
(1310—1346) į savo valstybės 
ribas laikinai buvo įjungęs net 
Sileziją, Vakarų Lombardiją ir 
Šiaurės Italijos sritis. Karolio 
IV (1346—1379) 'viešpatavimo 
laikais Čekijos karaliai įsigijo I kai svarbiausius germanų kul- 
net Romos imperatorių titulą, tūtos bruožus šiaip nušviečia. 
Tada Čekija pasidarė pati ga- Dar VII šimtmetyje po Kris-

pradėjo 
Pirmieji 

naujosios

AREŠTAI MEKSIKOJ '

Prezidento inauguracijas išvakarėse Meksikos poli
cija sostinėje areštavo keturis piliečius. Matome, kaip 
policijos valdininkai klausinėja suimtuosius apie pasi
kėsinimą preiš išrinktojo prezidento gyvybę.

taus gimimo vakarų slavai sa
vo karalium išsirinko frankų 
pirklį Šamo. Jis čekams ir slo
vakams padėjo kovoti su alva- 
rais. Tuo remdamiesi, vokiečių 
istorikai tvirtina, kad Bohemi
jos valstybė buvo pradėta ger
mano. 973 metais vok’ečių ka
ralius Prahoje įsteigė vysku
pystę, kurios pirmasis vysku
pas buvo saksas Thietmaras. 
Po jo buvę dar 5 vokiečiai vys
kupai.

Jau XI šimtmetyje Prahoje 
ėmė kurtis vokiečių pirklių 
kolonija, kuri išs’kovojo vokie

čių teises. Kolonizacija ypačiai 
pagyvėjo XII ir XIII šimtme
čiuose, kada į Bohemiją atvyko

ninku ir kalnų pramonės dar
bininkų. XII šimtmetyje 33 Bo
hemijos miestai tvarkėsi vokie
čių teisėmis ir nuo minėto 
šimtmečio Bohemijos karaliai 
pradėjo dalyvauti Vokietijos 
karaliaus rinkimuose.

Nuo Karolio IV laikų Bohe
mijos karaliai pradėjo nešioti 
Vokietijos vainiką ir Praha 
pasidarė Vokietijos sostinė. Tas 
pats karalius Prahoje 1348 me-

tais įsteigė pirmąjį Vokiętijos 
universitetą. . Johanno Nęu- 
markto pastangomis maždaug 
tais laikais imperatoriaus kan
celiarija virto vokiečių rašo
mosios kalbos lapšiu. XIV 
šimtmetyje prijungus prie Bo
hemijos Sileziją vietos vokiečių 
gyventojai žymiai įsigalėjo. 
Nuo Karolio IV laikų Vokieti
jos imperijos karališkosios in
signijos buvo saugojamos neto
li Prahos esančioje Karlsteino 
pilyje, o vėliau nuo husitų per
vežtos į Niurnbergą. Po husitų 
sąjūdžio Bohemija ir Moravija 
buvo Habsburgų prijungtos 
prie Austrijos.

Iki pat 1866 metų Bohemija 
ir Moravija buvo laikomos Vo
kietijos kraštais ir buvo įjung
tos į vokiečių valstybių sąjun
gą. Rudolfo II laikais Praha 
antrą kartą buvo paskelbta Vo
kietijos imperatoriaus sostine.

Marijos Teresės ir Juozapo II 
viešpatavimo metu Bohemijoje 
ypačiai sustiprėjo vokiečių įta
ka ir 1783 metais Prahoje bu
vo įsteigtas vokiečių tautinis 
teatras. Tame teatre kompozi
torius Mozartas pirmą kartą 
pastatė savo operą “Don Gio- 
vanni”. Ji turėjusi labai 'didelį 
pasisekimą ir Mozartas po vai
dinimo pareiškęs: “Mano pra- 
hiečiai mane supranta”.

1918 metais paskelbę savo 
nepriklausomybę čekai pradė
jo kovą su vokiečių įsigalėji 
mu. Vokiečiai jautėsi nu
skriausti ir visomis jėgomis 
spyrėsi, kol pagaliau Vokietijos 
padedami privedė prie senosios 
Čekijos valstybes padalijimo.

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

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

Turtas virš - - - . $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame 3y2% Už Pa-
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- _
las Ant Namų 1 iki 20

and
LOAN ASSOClATIONoFChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VTRginia 1141

PASIŪLOS ŽIEMAI
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikia Cash
Rolė—100 ket. pėdų ......... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 350 

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda ............. 2c
Maliava, reg. $1.95, spec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 314c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) ... 10c 
Storm Sash, did. mietų, $1.00 

kaip yra, .............
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBES 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus j Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė 

Chicago, Illinois 
Phone: YARDS 1001

tėjo, kili išsikėlė kitur gyventi.
Atgimimas ir paskutinis 

žlugimas
Aukščiau minėta sunki čekų 

padėtis tepakitėjo tik prasidė
jus čekų tautiniam atgimimui. 
XIX šimtmetyje čekai vėl smar
kiai* pradėjo -ūkiškai Jr ..kultū
riškai atgimti. 1818 metais 
Prahoje įvyko pirmasis Austri
jos slavų tautų kongresas, kur 
slavai pareikalavo tokių pat 
teisių, kaip ir kiti Austrijos 
gyventojai. Taip pat pasiete 
ir Vengrijos slovakai, bet b a 
Lokių pasekmių. į čekų ir slo
vakų laisvės siekimus Austr.jo* 
miperatorius ir Vengrijos k i- 

j ralius Pranciškus Juozapas at- 
Į sake dar didesne priespauda. 
Į Čekus norėta suvokietinti, o 
slovakus suvengrinli. čekai ja ii 
buvo daug pasiekę ūkiškai ir 
kultūriškai, dėl to jiems geriau 
vyko laisves siekimo darbas, 

įsunkiau ėjo slovakams, kurie 
dar nebuvo kaip reikiant susi
organizavę ir pasiekę tokio 
kultūrinio lygio kaip čekai. 
1874 metais Vengi- ja 
slovakų mokyklas ir pradėjo 11 
skelbti, kad jokios slovakų tau
tos iš viso nesą. Tad nieko nuo
stabaus, kad 1918 metais Čeko
slovakijai atgavus nepriklauso
mybę apie 30% slovakų buvo 
analfabetai. Vis dėlto bendro 
mis jėgomis veikiant 1918 me 
tų spalių 28 dieną čekams h 
slovakams pavyko paskelbti sa
vo nepriklausomybę. Slovakai 
nusikratė vengrų jungo, o če 
kai austrų. Prie naujosios Če
koslovakijos valstybės buvo 
prijungta ir Karpatų Ukraina.

Deja, naujosios Čekoslovaki
jos valstybės amžius nebuvo il
gas. Ji teišlaikė tik 20 metų 4 
mėnesius ir 17 dienų. Dėl vaka
rų slavų tautų nesutarimo nau
joji Čekoslovakijos valstybė 

| vėl prarado savo laisvę.
Vokiečių kultūra Čeko

slovakijoje
Istorinio likimo buvo lemta 

čekams jau nuo gilios senovės 
pradėti santykiauti su vokie
čiais. To santykiavimo pėdsa
kai yra giliai įsirėžę čekų tau
tos istorijoje. Vokiečių istori-

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

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

Phone Virginia'^780 ■”’*
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAT 
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki 
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 VVEST 43RD STREET 

Chicago, Ui.

SPECIALI

i Pasiūla
n
4UI '

uždare

ANT 

9antiniip^^^ 
PLEITU Garantuoti arba 

10 mėnesių pinigai 8r^žinami 
užmokėti

VULCANITE PLEITAI S 
Apribotam Laikui Tik

• Drūti ir Gyvi
• Ružavi Gumai
• Išrodo Natūralus

Be stogiuko, permatomi
niai pleitai—Ateikite apskaičia

vimui DYKAI.
ir

ną 
dali-

FLEITAI 
TAISOMI 

Taip $1.00 
žemai * 
kaip
Pleitai rami
nami nuo 
įspaudų rau
tų nuo lals- 
niuotų dan
tistų.

8PECIAL 
GRAŽUS 

EXCELTTE 
FLEITAS po

$«| y.fto 

* Kiti iki

VISAI RU2. 
Kesonai klna- 

nami po

’12M
33B.OO

i Atsinežklt S| skelbimą! 
Uis fO.OO P*rkant 
įvertas *• naujus piritus.

Excel Dental Lab
32 W. WASHINGTON ST. 

Tel. DE Ar boro 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

A flAVOR Ali 
ITS 0WN THATl 

MIllIONS PRiflR

f DON'T FORGET 1 
»* TO SEND THE Z- 

MIRACLE
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The Lithttatdim Daily News 
Publishėd Daily fcxcept Sunday by 
The Litnuahiah News Puo. Co., Ine.

1739 Soti iii Hiisted Street 
Telephoue CANai 8500.

■ — r  ...... .............................. ■■■ ' ■ >

Siibscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$100 per yetir outside of Chicafco 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
kntered as Second Class Mattbr 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L, under the act bf 
March 3rd 1879.

Naujienos einą kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovę, ,1739 S. palgted .St.. 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

“Barbafį ginklas”
Italai labai piktinasi, kad graikai vartoja durklus, 

vyddini jutos iŠ Albanijos. Protestuodama, fašistų spauda 
sakb, kad toks kdriavimo Budas yra “barbariškas ii* ne
žmoniškas”.

0 tuo tarpu italų lakūnai nieto bombas i rieapgink- 
luotUS grdikų miestus, žudydami civilinius gyventojus, jų 
tarpe moteris ir vaikus. Fašistų bombonešiai sugriovė 
kuone visą Corfū miestą —- Sietlą gtažidusįlįjų miestų 
Europoje.

Šitoks kariavimo budds, fašistų htiomone, nėra bar
bariškas ir nežmoniškas!

Drąsos juodmarškiniai turi mažai, bet cynizmo — 
daugiau, negu reikia.

“Išlaisvintoje Besarabijoje”
Pirmame “Pravdos” puslapyje, š. m. liepos 1 d., įdė

ta didelė antraštė: “Išlaisvintoje Bėsatabijoje ii* šiaurės 
Bukdvihoje”. Tenai pasakojama, kaip kelyje iš Beridėrų 
į Kišenevą entuziastingos minios pasitinka sovietų Rau
donąją Armiją, kaip valstiečiai sveikina ją su “duona ir 
druska”, kaip merginos mėto gėles sovietų kareiviams.

Vienas Besarabijos moldavas džiaugsmingai sako:
“O dabar turėsime darbo, turėsime duonos, tik

ros duonos. Jau seniai aš nesu tikros duonos valgęs!”
Tai buvo prieš keturis mėnesius laiko. O šiandien Be

sarabijoje jau eina sukilimas prieš sovietus. Visame kra
šte žmonės kelia maištus, kadangi “išlaisvintoje” Besara
bijoje nębėra duonos! i - * - < • *-

Pirmiaus moldavai valstiečiai valgė, kad ir “netik
rą”, bet visgi kokią nors duoną. Bet kai atėjo Raudonoji 
Armija su parazitų komisarų gaujomis, tai ir “netikros” 
duonos nebeliko.

Palygginti “ramus” rinkimai
Pereitą sekmadienį buvo įvesdintas naujas Mėkšifeclš 

prezidentas — geh. Ntdhuel Avila CamdČho. Jisai yrd iš
rinktas šešeriėtns riiėtditis.

Šita atrnaihA ^leksikos valdžioje įvyko Idikiti bildti; 
Bhvęš prėzidentaš gen; Čardenas iki galo savo iėrrtiiiib 
išliko gyvas, — kdš to krdšto istorijoje pasitaikb PetMi. 
Atilba, riiikiindi praėjo “palyginti rarhiai”, kaip sdkd 
Meksikas spauda, ties per rinkimus buvo tižhitiŠta “lik” 
apie 600 žmonių!

Galima todėl tikėtis, kad ir gen. Cahiachd bbBžidėH- 
tavimas bus “palyginti randus”.

sOVIetŲ kojtrJĖ
ŠiQ hietų bitžfelip $3 d. Mas

kvos “Pravdoje”; Įdėti du įdb; 
liiijH štraipsiliai. Vfenb aritraŠlė 
tokia: “Gamybos dbsorbatilžh- 
toriai” (Dėzorgdhjzatbry prbiz- 
vodstva). Jame kalbama apib 
hpsileidėlius ir tihgihius Petrov- 
skio vdbdo metalo djrbtiiyėje, 
Kirovo vardo dirbtuvėje, Dnie- 
prdpertrovsko dirbtuvėse ir ki
tur. Pasirodo, kdd sovietų įmo
nėse tokių tipų daugybe. Jie 
dezorganizboja prdmorię. Laik
raštis sako:

“Žmonės, kuriems širdį 
skauda dėl nepasisekimų ga
myboje, piktinasi dezorgdni- 
zatorių veiksriiais Ir teisingai 
nurodo, kad jie daro milži
niškų žalų valstybei, štai, 
pav. Petrovskio vardb metalo 
dirbtuvė jau ilgas laikas, kai 
neišpildo plano; atima kraš
tui tūkstančius tohų špižo, 
plieno ir geležies. Mes kalbė
jomės sli tbs di^bhivės dar

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams .... .......... '...... .............. $8.00
Pusei metų ........   4.00
Trims mėnesiams ____ .____ 2.00
Dviem mėnesiams ........  1.5b
Vienam mėnesiui .............  75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us: •
Vieną kopija _____________ 3c
Savaitei ......... ..............„ 18c
Mėnesiui ......... ........ ................. 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams v................. .............. $5.00
Pusei mėtų ...... :...... ................ 2.75
Trims mėnesiams ..................  1.50
Dviem mėnesiams ----------- 1.0b
Vienfcni niėriėsim ..._______  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......~...................... — $8.00
Pusei metų .......   4.00
Trims mėnesiams ...............— 2.50

. Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu sti užsakymu.

bininkais ir jie vienbalsiai 
pripažįsta, kad viena pagfrni- 
dinių atsilikimo priežasčių — 
darbo dišciplindš SilphuHkiš 
ir nuolatinis darbininkų kei
timąsi. Per peiikis friėnhsiuš 
šiemet toje dirbtuvėje buvo 
3,65^ praleistų darbo dienų.”

Darbininkai nepabuva 
dirbtuvėse.

Kitame to paties “Pravdos’’ 
Humerio straipšiiyjė idšohia d- 
pie metalo dirbtuvės' MaHiipo- 
fyje.

“Azobstal” liejykloje kas nlė- 
hęsis pasikeičia 35—40 darbi- 
Hinkų: vieni išeina, kiti ateina 
į jų vietas. Dėl tokio darbinin
kų keitimosi ir dėl to, kad dau
gelis darbininkų “pralėbauja” 
crarbo dienas, gamyba smunka 
žemyn.

“Pravdos” „ korespondentas 
paduoda ištisų litanijų ( vardų 
darbininkiį, kuHė “skraido; 
kMp peteliškės” iš vietos į vie- 
tį ir ardo gamybų.

Nėtvdrka tramvajuose ir 
valgyklose.

Liejos 1 J. šių metų Maskvos 
■■PraVcld” Įdėjo ilgį korešpon- 
deilcijų iš Charkovo. Netvarka 
šu trdihvdjais (£atvek4riais). 
Pasakojaina tdkš atšitikittias:

Nakties ihetu iš prieihieščib, 
kbriaide yra didele dirbtuve, 
ėjb ghttekaris su daugeliu pa- 
sažierių, bei vidutyje kelio su
stojo.

“PasažieriainS pasiūlė iš 
pusiaukialės eiti savais ke
liais”, pasakoja koresponden
tas. “O kadangi buvo vėlus 
nakties laikas, tai daugelis 
nesuspėjo gauti paskutinį 
priemiesčio traukinį. Stoties 
viršininkas sako, kad pas j’ 
atvyko kokie 50 pasažiėrių. .. 
skųstis vyriausybei.”
Td Hėlvdtka, lašo korespon

dentas, jau seiiiai tęsiasi. Bet, 
nežiūrint visų vyriausybės pa- 
stangų, padėtis nesitaiso.

Tohaus kalbama apie dirbtu
vių valgyklas. 'Pietų laiku dar
bininkai stovi ilgų laikų eilėse, 
laukdami,k kol juos įleis į val
gyklų. U ,kai jie jeind į valgyk
lų, tai išsėdi prie stalelių po 10 
minu tų ir daugiau, pirma negu 
jų paklausia, kų jie valgys. Ma
žiausia po penkias minutes 
kiekvienas išstovi prie kasos, 
iki gauna tikietų valgiui nusi
pirkti.

“Pietums”, sako korespon
dentas, “beveik nepalieka lai
ko.”
Pasirodo, kad dirbtuvės val

gyklos užveizda (“direktorius”) 
nesugeba sutvarkyti patarnavi
mo valgykloje taip, kad darbi
ninkai galėtų pavalgyti pietų 
pertraukoje.

O betgi bolševikai sittloši į- 
steigti “laiminį” Ivdrkžį Sveti
mose šalyše!

MENKOS PASEKMES

Pereitų sdVaitę kttvB Šiirhhg- 
tas New York^kbficei-ttį salėje, 
Carnegie Hali; pidiiištb Vytauto 
Bacevičiaus koficeFldŠ. JĮ teHgė 
kdintiiiišĮdi; tekidiliUbddHii fe- 
cevičiiį; kaipo tiętli-
Voš kdddliįi ji
sai šiūHt^ l^hiklHiiHb telbgfdihį 
Pdieckiiii ir užšfteyiŠtrdVb Jihš 
Sovietiį kbiištiid.

Nors koncertų bubnijo iih tik
tai lietuviai komunistai, bet ir 
dHgiiškds ‘‘baiįy Warkėr” ir 
ž^dų “Freihėil” ir kitiį tautų 
k8įhunistų spauda, ta&ihu pu
blikos bityd riedatig. Salėje, 
kdiji f’dŠd “LaišVe”, ielįia 3,000 
Žinomų, o publikos buvo tik 
“apie 1,200”. Vadinasi, du treč
daliui kėdžių svetainėje buvo 
tuščios.

O kadangi kbmiiništai savo 
BaFeHgibių publil<ų dažniausiii 
Bddidmd uit dniti tHš kartus, 
lai. BdcėvięidtiB k8Hč8Flė ūtši- 
lanke, gal būt, iš viso tik kokie 
500. Po tokios triukšmingos re
klamos !

M?arguriiyiiai
Kas išrado deg

tukus?
DdltgeliŠ mtišį Hat gali prisi- 

hiiiiti ttidš IMiktiš, kadd kaime 
žmonės Įskeldavo ughį su tit
nagu it kempine; šidndiėn vi
si vartojame degtukus, nė ne
manydami, kad tas, kas degtu
kus išrado, buvo didis žinohi- 
jbš iJegtUfehš, sako,
išrddb Stbbktdiio, Anglijoje, 
cHelnikaš Jbiin Walker; kaipo 
chemikas, jis žinojo, kad taip 
vadinamas “šarmo”, arba po- 
tašo “ėliiorhtds”, šdmaiŠytas 
sd kitais daikUlŠ, plyšta. įmbr- 
kfe jis hffedžld škibdrelį į skie
dinį, kur buvo šarnio chlora
tas dHlifaohlJos šilltidaš ir gu
ma (kad skiedinys priliptų prie 
ihedžio) ir tuo budu padirbo 
pirmų degtukų. Vėliau pradėjo 
tatwtt; degtam f

AVILA CAMACHO — MEKSIKOS PREZIDENTAS

, . . . . L NAUJLENŲ-ACME Teiephoto
Gėiiėi’olas Avila Camaclio (viduryj su iškelta ranka) Meksikos parlainėhto 

rtinruosė prisiekti! daboti krašto įsthtyinUs ir krašto gfetbhvį. Pirmoj savo kal- 
bbj jis į)diii*ėžė, kad Beiidradai'biaus Su kltoniiš Amerikos valstybėmis apsaugo
ti Amerikos žemynų hub diktatorių.

ĮVAIRENYBES
Ar ir kur būna pelių 

antplūdis?

J. P. Tarnas.

Kaip buvo okupuota Norvegija
Pereitų paVašarį, baldiidžio 9 

d., labai Unkšti ryte, Skandina
vijos šalių gyventojai buvo la
bai nustebinti. Tų rytų Danijos 
žmonės atsikėlę rado vokiečių 
kariuomenę pas jtios šeiminiu- 
kdujaiit; Tų patį rytų norvegus 
prižadino smarkus kanonadų 
šaudymai. Aplankė juos visai 
nelaukti ir nętikčti svečiai.

Tas vokiečių “fiurerio” Hit
lerio žingsnis labai nustebino 
ne tik skandinavus, jis nustebi
no ir visų pasaulį. Tuo metu 
karas jau vyko tarp Vokietijos 
iš vienos piisės, Anglijos ir 
Franctizijos — iš kitos pusės. 
Noi’VėįJija, ĮorlpS, stovėjo nuo
šaliai ir laikėsi įleiltralės poli- 
tikbš.

ijtiVo iyąirių spėliojimų kas 
pi-l^eiįt ęv Hįiierpdary ti jtokį. zjn g- 
snį. i ii lietis paiš gyrėsi, kad 
jam tas žygis lehgvjii pavykęs 
ir, kad diigldl bei frįficUžai pa
sirodę, visai bejėgiui fiddęh Nor
vegijai. Visifžihoih, kdd dng- 
lains ir i’rajJipiiziinas iicpa-Vyko 
teH iiitlerio inatšaviinų štistab- 
dy.li- ,

Bei ddbar pažiurekiiiie, kd 
taip iabdi daug ir ilitlcriš pa
siekė tų kraštų okupavęs? Kiek 
jam kainavo ta Norvegijos (Oku
pacija? Šiito laiku Amerikų lad- 
ko Nbrvbgijos parldmėntb pir
mininkas, p. Gari J. Hahibrb; 
kuris tuo nietu buvo savo šalies 
valdžios pryšakyje. Paskiau, ka
da kėlėsi NorvcgijbŠ karhliška 
šeima į Londonu, tai ir p. Hdiii- 
bro ten nuvyko. Dabar p. įtUhi- 
brb kalbose Sakomose pef rd- 
dio ir salėse, štai kaip ta bkii- 
pacija maždaug yra nušviečia
ma.

Netikėtas užpuolimas.
Iki okupacijos dienos norve

gų santykiai su Vokietija buvo 
gana geri. NebuVo hė mažiau
sio įtarimo dėl gręsiančio pavo
jaus iš Hitlerio pusės. Už kele
to dienų prieš- invazijų norvegai 
pasirašė net prekybos sutattį su 
Vokietija. Ii* ateityj tikėjosi pd- 
laikyti gerus santykius.

Bet Hitleris, matyt, bUVb vi
sai kitdkioš nuomonės ir ruošė 
visai kitus planus. Jis norve
gams negrasino. Jis nėsiuiitč 
jiems jokių iidtų ar Ultiinatti- 
mij; Tik šldptal atėjo; kaip plė
šikas ir nakčia iš pasalų užĮ)utj- 
1C>-

Nors Hitleris tikėjosi, kad jo 
planai gerai paruošti, ir kad tas 
žygis bus jo lengvai įvykdytas, 
bet tikrenybėj jis skaudžiai nu- 
keihėjb; "

Norvegijd hebti^d tinkamai 
gyHimliisi t piišii*d8štis. Nėbdvb 
ji štimobiližaviiš savo kariitB- 
iftėbčš. Sųštiįii’iHtdš biįvb nuo 
karo pracįžios tik jos kariškas 
laivynas ir krantų sdrgybos. 
Bet kaip matysime, nors ir toji 
rtiėflka apsdųgd, Ht ji vokle- 

čiams btivo Idbai skaudi. Ir jei 
nebūtų buvę taip gerai suorga
nizuoti vokiečių šnipai, tai vo
kiečiams tas žygis butų dar 
daugiau' kainavęs arba gal ir 
visai nepavykęs.

Prie Norvegijos krantų pa
skendo trėčdalys Vokietijos lai
vyno. Nors ir trumpam, bet 
sniarkiam mušyj norvegų karo 
laivai ir krantų tvirtovės suge
bėjo tuos vokiečių laivus pasių
sti į juros dugnų drauge su jų 
įgulomis. Geresnį pasisekimų 
turėjo tik tie, kurie buvo iš va
karo atplaukę prekiniais laivais 
ir pasislėpę lauke paskirto lai1 
ko išlipti į krantų.

Dideli Hitlerio nuostoliai.
Prie Oslo, Norvegijos sosti

nės, norvegų iikato laivai pa
skandino vokiečių šarvuotį 
Gneisenau 26,000 tonų. Šio lai
vo visa įgula nuėjo dugnan, tik 
vienas suspėjo išsigelbėti. Be to, 
teh pat krantų baterijos pa- 
škahdiHd 10,000 tonų vokiečių 
skraiduolį, iš kdrio tik keletas 
įgulos narių išsigelbėjo. Buvo 
paskandinta daugelis ir mažes
ni tį karo ir transįidrto laivų.

Taip btivo lic lik prie Oslo, 
i’aiiašiai nbrvcgal gynėsi ir kij 
toše vietose ii* vbkiečiai prara- 
<18 Įbildi įid kkliš karo laivus. 
Apskaicilibjaina, kdd ta ryta, 
įieškaitaiit žiivtįšių laivyno įgu
lų, (lai* žuvo ^5.bdb ir gabena- 
liios šdiišUihds kdrluomenės su 
višd kdrilkd aįrdHga.

Staigiai iįžkiiibliems norve- 
gains dlšildikyti btivo sunku. Jų 
<dH§k8 laivyHB ir krantų tvir- 
oVių jegtį iBiiiiiesHį pasiprieši

nimų šnipai demoralizavo. Bet 
norvegų pasipriešinimas dar 
tuomi ilcpasibaigė ir jis persi
metė ( saustimon — į šalies gi- 
lunižį.

Karalius ii* visa jo šeima bei 
valdžia aplfeidb sostinę ir išsikė
lė į šalies giluinų. Į Ilalmdrų, 
100 mylių nuo t)šlo. Nors ir ne
buvo laiko organizuoti kariuo
menę, bet valdžios paleistas į 
šalį aliarmas greitai sukėlė aiit 
kojų šalies gyvbntojus. Jie pra
dėjo rinktis į Savanorių burius 
— drgdiliždoti apšigynimų nuo 
priešo.

Apsigybihlų Organizuoti buvę 
štuikidu tltb, kdd ptieš tai buvo 
rašoma Spaudoje ii* per Fadio 
Branėšaiha, kad Norvegijos it 
Vokietijos šahtykiai esą geri it* 
kad net pasirašyth nauja pre
kybos sutartis. O dabar skel
biant, kad Norvegija tapo vo
kiečių užpulta, iš karto nelabdi 
kas tuo norėjo tikėti. Visieihš 
buvo didelė staigmena ir jautė
si jos pritrenkti. Tik kai žmo
nės pamate vokiečių lėktuvus 
skrandant virš savo galvų, tdi 
sųprdtb, kad čia kds nors nege- 
raį. Net ir tuomet dar daugd- 
ma bęgb Į gatvę,, it žvalgėsi į 

ybkiečią didelius bombaHeŠltis. 
Tik kdda jau prddėjo boibBos 
ki’išti, tuomet žriloriės nusimi
nę sake: “Tai prakeiktas mela
gis tas Hitleris!..”

Pasipriešinimas apgavikams.
Norvegijos valdžia apie Hitle

rio ruošiamą invaziją neturėjo 
jokių žinių ir nebuvo įspėta. 
Invazija buvo atlikta be jokių 
ūltiiHalimių, reikalavimų ai* 
grąsiniinų. Tik tą patį rytą, 
kuomet invazija prasidėjo, Vo
kietijos pasiuntinys pranešė 
Norvegijos vyriausybei, kad vo
kiečiai ateina apsaugoti norve
gus ir jų teritoriją nuo anglų 
invazijos. Ir jeigu kas diįstų 
priešintis jų teikiamai apsaugai, 
tai bus traktuojamas, kaip Vo
kietijos priešas.

Buvo kaip ir ultimatumo įtei
kimas pasiduoti besąlygini. Bet 
įteiktas tuo metu, kada invazi
ja jau buvo pradėta. Skubiai 
buvų sušaukta vyriausybės po
sėdis ir nu tarta ncpasįdųęti vo
kiečiams. Evakuoti sostinę ir 
organizuoti apsigynimą. Visi 
vyriausybės organai persikėlė 
toliau į provinciją.

Užpulta Lenkija išsilaikė vos 
18 dienų, Olandiją vokiečiai nu
galėjo per penkias dienas, Bel
giją perėjo per pora savaičių, 
per mėnesį laiko parsiklupdė 
ir Francuziją, bet Norvegijos 
gynimasis šiaurėje vyko 60 die
nų, o pietinėje net 90 dienų. Ir 
pasidavė tik tuomet, kai jau 
paskutinis šovinys liko iššautas. 
Norvegų gynėjai dar turėjo ij. 
anglų ir franeuzų įgautos amu- 
nijos, bet ja pasinaudoti nega
lėjo, nes jib vartoja kitokį kali
brą.

(Bus daugiau)

įvairios'žImos
• » t'-" — ~ _•____

Pėriki laivai šaukia
si pagelbos

• NEW YORK,.N. Y., gruodž. 
2 d. — Mackdy radijas šian
dien pagAvo penkių prekybinių 
laįvų Šauksnibs pagelbos. Lai
vai randasi 400 — 600 mylių 
atstumoj iiuo Irlahdijos ktiin- 
tų.

Radijaūs oį>efatoriui pavyko 
nustatyti; jog trys laivai pri
klauso britų laivynui, o1 kitų 
priklausomybė nepavyko nusta
tyti.

Laivai skelbia, jog jie buvo 
torpeduoti povandenių laivų.

LONDONAS, Anglija, gruod. 
2 d. — Laisvųjų franeuzų biu
ras patyrė, jog rifetfriikus Pe- 
tain vyiiaiisybė pėrsikels j Pa
ryžių. Lavalis flori glaudžiau 
bendradarbiauti su naciais ir 
dfeda pastangas perkelti Valdžios 
buveinę Į sostinę.

Londohe duodama labai di
deles reikšmės Šiai žiniai, nes 
manoma, kad Petain valdžia pa
teks visiškon vokiškų kariškių 
globom ...

Jei kur hdrs sUsidaro palan
kios sąlygos pelėms veistis, ten 
ir atsitinka tikras jų antplūdis. 
Pavyzdžiui, 1907 m. Neyadi 
Valstybėje, šiaurės Amerikoje, 
ouvo tikras pelių antplūdis: 
akluose ir laukuose jos sunai
kino beveik du trečdalius vis į 
pasėlių, ypatingai alfalfos. Sa
ko, kad dideli žemes plotai 
buvo taip išrausti pelių, kad 
žemė atrodė kaip ir šveicariš
kas skylėtas suris... Pelėdos, 
vanagai ir katės naikino peles 
bent nb milijoną kas mėnuo įr 
vis tik jų nemažėjo. Vėliau bu
vo pelių antplūdis. Australijo
je — viename tiktai ūkyje vie
ną popietį darbininkai užmušė 
70,000 pelių — lengva įsivaiz
duoti, koks ten buvo jų antplū
dis!

Kas yra Agatas
Agaro vardas populiarus 

tiktai Biržų apylinkėje. Kitur 
api ejį mažai kas teturi supra
timo. Tačiau ii* patys biržėnki 
tiksliai nebeapipasakoją kaip 
agaras atrodo. Teigia tik, kad 
tokio daikto nebuvo daugiau 
ne tik Lietuvoje, bet ir višame 
pasaulyje. O dabar, girdi, jo 
jau ir čia nebėra—išnj^ko, pa
likdamas tik gražų prisimini
mą. Žinoma, nebesant agaro, 
sunkti ką nors apie jį ir papa
sakoti. Bet musų gamtininkai 
ryžosi rankų nenuleisti ir ištir- 
l .ar tikrai Biržuose buvo to
kia retenybe, kaip vaišingi 
vietos gyventojai bando įtikin
ti- Pasiknisę po senus raštus, 
jie susekė, kad kadaise agaro 
augia kaip tik netoli , Biržų 
esančiame Kilučio ežerą, ir 
pripažino, kad biržėnai, girda
miesi juo, nėra prasimanę 
pasakos linksminti svečiams. 
Tačiau tuo buvo nustatyta ir 
pagyrų riba, nes pasirodė, kad 
agaras augo ne vien tik Klin
čių ežere, o ir kitur, kur jis 
auga dar ir dabar.

Tuo tarpu agaras yra užtin
kamas Viduržemio juros kraš
tuose ir rytų Europoje. Jo at
mainų pasitaiko Azijoje, Afri
koje ir net Šiaurės Amerikoje 
bei Australijoje, kur jis prieš 
,porą šimtų metų buvo įveistas. 
Jis auga ežerų dugnuose, duo
damas didelius, raguotus, kie
tu kevalu padengtais branduo
liais vaisius, kurie išbūna ne
sugedę gana ilgą laiką. Musų 
krašte agaras augo tiktai Kilu
čio ežero, kuriame, matyt, jį 
buvo įveisę Biržų Radvilos. 
Pats augalas čia išnyko apie 
1867 m. dėl klimatinių sąlygų 
pakitėjimo (ežeras buvo nu
sausintas), o gal dėl kurių ki
tų priežasčių. Be abejonės; a- 
garo vaisių Kilučio ežere yra 
išlikusių, tačiau jų vieną kitą 
išgriebti retai kam tepavyksta. 
Agaro vaisiai yra valgomi ir 
laikomi dideliu skanumvnu.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” Įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų.

Draugijoj Klibbai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parerigimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis Į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokainai.
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LIETUVOS VALSTIETIS SLAPYRAŠČIU
APRAŠO OKUPANTU SIUTIMĄ TĖVYNĖJ

(Tęsinys iš 1-mo pušį.)

Skaitai žHiogUs ir jduti, kad 
Ideviena raidė suvilgyta kruvi- 
ha ašara... Jrititi, kad tas kai- 
hiletiš ieško giliai savo širdy 
žodžią kUridiš galėtų litišlikytl 
kas dėdasi jo tėvynėje, kas at
sitiko su lietuviais, kurie, prieš 
šešis mėnesius dar laisvi žmo
nės, šiandien paversti vergais.
• Sunku apsakyti kas dedasi 
širdy žiūrint j tą laišką. Gyslo
se kraujas Ir verda ir stingsta; 
Laisvi žmonės, laisva tauta, 
perdaug maža ir silpna, kad 
khni Į keli^ pastoti štalgU per- 
bėgahiri puses mitijbiio rtisų kh- 
rilidttieHėŠ. AtittidftiR jai Idlšvė.

h žiriotilą anhiahiri jpHvilė^i- 
još ir tūftaš. kaHiį IcRidbtHiš 
pRtėicteta žemė, ta žėhiė arit kh- 
ribs tėvą tėvai kūdikiais rėplio
jo lt priskdi šharigę jjrakaitį 
liejo sau kasdieninę Budrią Sė
dami lt piriltd^iHf; Šlandiėn tau- 
ddHojo okupanto atimta.

ŽHtbhčš iš savo triobų išvaro^ 
mi, iš tų triobų, ktitlOsė ją tė
vai gimė ir mirė, kUr jie patyri 
gimė ir rengėsi hlirtl.

Išsigimę PRršlddvėliai.
Skausmas didėja kada prisi

meni, kad ta Lietuvos žemė ir 
tos bakūžes tiaįimUė žmonių; 
kurie šiandien vieton kartu sd 
visd tauta stiprintis kovai prieš 
kraugerį, Už sidabro gabahį 
patšldakę dkupahtrii pridedd 
jam sri^b Btblliiš engti ir jiį 
kraują siurblį.

Ir štai lietuvis iŠ *srivo žemėš 
tiegali apie savo nelaimę pasi
skųsti sava kalba. Žino jis, kad 
okupantas nedovanos jei šiigaiis 
skundžiantis jo j tingu. Jis tave 
nušaus ant vietos, bet nesiskųsk 
nifekdiii.

Nfet cdrb vergijoj Įaikriis ne- 
btivo iaiįi bloga, kad žmogus 
ItiFėtlj piiiš išgaluoti slUHjrfhštį, 
kdd galėti} savb brdlilH Hpiė sa- 
v8 kašdiehlnj gJT&iiirią įiašipa- 
sdkoti; O car3e fėrgijH buvo 
stifikl it ŽlMtiri. LiėluVlš tbl ne- 
niirirho, tol ralikŲ Hfehlileido 
kol j oš nuo savb pečIŲ nenu
trenkė.

Ttiri Slėpt Udvarilę.
KitBj šio IjlikHiŠčiB idetbj tel- 

pd fblbstahška tb IštdHHiB laiš- 
kl) ddli^ ictrddiliccljb: Bėl vi-

“jltNLiyt!"
ii. ^fcšlUšieo ir P: Sar- 

^aiiatis (Operetė

tifeftiVifc aIjditor.
3133 S- iiatefed st.

škkid. Hftbbbžio s 
b balandą are

Šokiai Po VaicOnimd 
HAfcteA

—----- - STATO ------ —
BIRUTĖS Choras■ • -. * u «

siems aiškią priežasčių NAU
JIENOS negali paduoti vardo- 
pavardės bei adreso to žmogaus 
kuris tą IdiŠką gavo.

Pats laiŠkaš irgi neturi pard- 
šo. Žmogus begalėjo įiaširaŠyti, 
ries žino kas su jiib atsiliktu, 
jei komunistai pagautų jo lai§- 
ką-

Bet “Naujienų” skaitytojas iš 
Indiana, kuris tą laišką gavo, ži
no kas jį rašė. Jis pažįsta tą ra
šyseną, nes su savo broliu jau 
kelios dėšihityš mėtų kaip susi
rašinėja.

Jis pažino, kad tai jo brolio 
rašyta, bet slapyraščio išversti 
negalėjo. Tada jis laišką perda
vė “Naujienoms’^ kurių redak- 
bija po ilgą valandų sunkauš 
darbo pagaliau atrado raktą it 
laišką išskaitė.

Daiig Pastangų Įdėjo.
Laiško rašytojas matyti irgi 

labai daug laiko praleido laišką 
Eašydahiaš. Jam pirniidusia 
reikėjo išgalvoti slapyraštį, o 
baskui jau patį laišką rašyti — 
Eaidę po raidės.

čia paduodame pilną laiškd 
tekstą. Paduodame taip kaip 
Žmogaus parašyta, kai kurie žo
džiai ne visai gramatiškai, bet į 
Užtektinai aiškus, kad supranti; 
ką tas Lietuvos kaimo sumiš 
hori mums pasakyti.

Laiški Ukstaš.
“Šiuo turime brolem ameri- 

kiečem pasiskųsti kad mum ka
rini h ištai skelbė laisvė ir visokiu 
gerovių bet jie tiktai meluoja 
niekuo laikraščiuose mum ne
berašo. Komunistai šlepe visko. 
Nieko murh žibate neduoda, 
babar mes nebežinom kas pri
šauti dedasi. Mes niabėgalinie 
akim matyti, ausim klausyti, 
protu galvoti tik turime pilno 
teise kūno pratinti prib fižiško 
atsparumo. Žeme musų, su vi
su prakaituotu turtu, tapo ne- 
bemusu. Reiške ir riš likau be 
nieke. Mano kūnas ir mario sie
la niebemano. Komunistai mo
ka tik visko atimti. Viskas iš 
krautuvių baigėsi ištuštėti tuo 
ištuštės ir aruodai. Mes dabar 
likom vergai visi. Ir skurdas vi
siem ligei, kaip ponam, kuni
gam taip darbihinkaih bežeihen 
krautuvininkam net ir ubagai 
tapo tik vergimo aukohiis. Ka- 
munistais visi skaiidžei apsirikę! 
nes niekam komunistu Saldžia 
nėra gerdvb bet voEgija. Komli- 
nistu viriausybe tik vagis grb-

tamsuoliu gdiija. (j, kdip biali- 
ri vagies stal’no ranka brolėi 
amerikiečiai sau^okities kcitiu- 
iiistlškoš sldlhilškos diktatlitos;

Prašykite kdd Bažiiyčlbs pri
dėtą prie pamaldų šventas die
ve b.iio kbllluilo šdiigOk iilhš 
dieve. Sudieu, brolėi, laisvoji 
įrdžiojl Ltetd^H!”

Juozas boška

Spausdinam
■tol liiiaaute

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGp, ILLINOIS 
TeL Canal 8500

PLAKATUS; BILIETUS
BIZNIO KORTELES
DR-MS ATVIRUKUS
KbKsTiTucijAs iM
DAROME VISOKIUS
Spaudos darbui

SOU-THAMPTON

t . ,^AUJIE^V-ACME Tele^hov
Be Gdvcntrv, vokiečiai labai smarkiai bombardas,avo 

4 kitus Ahglijbš niiesluš. Jie puola ilgomis valandomis, 
bet Orlaivius taip išrikiuojd, kad kiekvieną minulę vie
nas jų bombarduotų pasirinktą miestą. Londoną vokie
čiai Boihbarduoja kiekvieną naktį, be to, jie smarkiai 
puolė Birininglianią, Bristolį, Soutlidmpiodą ir LiVėt- 
poolį.

ą Žmonės ano

KALeDOSTR MUSU VARGŠAIf —

Didmiesčių didžiosios krautu
vės jau pradėjo puoštis Kalė
dų sezonui. Visokių šakų biz
nieriams dabar attihasi tikra 
riigiapiutė. Mat, dabar žmones 
pirksiš sau įvairių reikmenų, 
papuošalų ir visokių skanėsių 
daugiau, negu paprastai. Pirks 
taipgi ,savb draugams ir gimi
nėms ir dovanų. •

Viso šito reiškinio negalima 
nei smerkti, nei peikti. Getai, 
kad Kristaus gifatiheS įiroga 
mes atsiduodame džiaugšihui ii* 
pafnihejimui savo artimųjų. Bet 
Kalėdos neturėtų būti proga 
vien pačiam pasidžiaugti ir pra
džiuginti savo artimuosius drau-

> . i £

gus , it giminės. Ta proga dau
gelis atsimena ir aplinkybių nu- 
skriausluošiiis, tai yta vdtgšus; 
Štai ptaėjiišĮ šekftiadiėriį per 
tddib W.J.J.D: girdėjau Chicd- 

PfedplėS Church kuh; l)r. 
Pkėštdh Brddley pdskelbihht 
d-Bib iižšibrėžtą darbiiotę šių 
Kalėdų pi’Pga. Jis silkė, kad pl-a- 
bltyje jo fkiraįjijoje btidąvo iš- 
'dnlibarria pb 5Cb ir daugiau ka- 
lėdiHip Beskiij slivakgiisioms Šei- 
itlytiotaš. šiemet, sake kiin. 
Bradlėy, biišią išdalinta riemd- 
Židli kaip tūkstantis tų kalėdi
nių beskių. Taip, kad jb fiara- 
pijd ajteiipins nemažiau kaijJ 
5;6()0 žnlonių, reikalaujančių 
pašaipos.

Kodėl nesekti tą. gerą pavyz
dį tfttihiš lietuviais ? Didesnė
se bhieagos lietu viii kolionijB- 
šb yta tiėiiidžhi laijp vaUihdnįh 
beismantininkų. Ypač daug jlj 
randasi bridgeportė, TdWn 8f 
Lžtkė, 18 kblibnijoj ii* kitur. 
Kodėl jiems nesurengti bendras 
kdčias drba BehdruS kalėdinius 
pietiiš, arba bent išdalinti kd- 

t ledinės beskes ? Atsimename, 
Kad iiešykį mušti gėraŠirclžidi 
žttiOnėS #ta pasldatbavę Oak 
Forest prieglaudoje esančių 
vargšų naudai. O t visi stipran- 
įame; kad mdšų beišhientinip- 
kai fe^Vėlia daug vdr|iitįįįiU; 
liepti Oak ^Fbbėšt priė^lauddje 
ėsąiitieji, Teh esajltielL turi pa- 
tpįįlbs; švįtriuš iilllti kHrhbd- 
Hus irjyta aprengti Ii* pd^igy • 
įihti. 0 fcį ttiri žhusii 
lininKfii ? dei hb visi ią iife< 
me, tai len^vdi gklima pama
tyti it tsitikifilj blie kurioj iš 
Minėtų koildiiiją.

todėl daHlil ^liitiUnyhią, pra
dėti ką ilbrš d&kyti iftusfį tiž- 
hiirštiėsiėhiš bblšiiihHtiHlRkMš.

Rime ptadžią. Kaip Oak Forest 
prieglaudos seiiėliartis kad čmė- 
si darbo organizacijos; trii tą 
jom,s. ir dabar pritiktą padaiĄti. 
Jei kokia ririrs organizacija im
sis to darbo, trii aš pasižadu 
prisidėti su $5.00 auka.

Naujieriietis.

=£Į VAIRĖNYBfcS-
-------L____i-__ ' --------------------

Kaip nukentėjo Lon 
dorias tttibbih 

puolimą?
Didžiojo kuro metu puol’mai 

iš oro blfvd tiktai Haiidyinai ir 
;ų bandymų .„metu vokiečių 
aeroplanai puolė Did. Britani
ją (išskiriant Londoną) 51 kar
tą. Jie numetė 5;803 bombas, 
svėrusias 196 tonas; nuo tų 
oi o puolimų Anglijoje buvo 
užmuštų 557 ir sužeistą 1,Š5Š. 
Nuosavybei Nuostolių buvo pa
daryta už 1,5^8,000 svarų ster
lingų, arba arti UŽ 75,0cb,dil3 
litų. V i e i) tiktai Londone vb 
kiečių aeroplanai puolė 25 kai
tris, ir tų pubiitiiį ilietii buvo 
5^4 ŽHibh^š UŽhlhšti ir 1 ;708 
štižbišli, 793 hamrii buvo bom
bų išgriauti.

Kada pirmas garlai
vis perplaukė 

Atlahtą?
Pirmas garlaivis, vardu 

vrinnah,
Ba- 

prikląušęš Amerikos 
firnidi, šd garo vĖtomti moto
ru ir ii’kliiltaiš tdtaiš, perplau
kė Atlahtą 1810 mėtaiš. Laivas 
Puvo taip padarytas, kad jo 
ratai bttvb iškelialhi iš vdh- 
denš; kada jlį llbteikejO. Kelio
ne per Atlahtą Šdv^tihah pada
rė per 26 dienas; beveik visą ♦ IHHIipui'CKI V M«i( ir Vlį-kelionę naudojęsis veju ir sie
liais, tad Vhrgii galima bhtlj 
šakyti, kdd jis į>brį)ialikė dkėd 
hą sii garo {jajėga, birmas tik
ras garlaivis, padakęš tą kelib- 
nę su garo motorų pagalba, bu
vo Siriiiš, išplaukęs iš Corko 
uosto, Anglijoje, 1838 m. ba
landžio m. 4 d. ir pasiekęs Ne\v 
York o uostą balandžio iii. 28

•• ii i iii"'

d. Po iri jų dienų iš . Bristolio 
išplaukė kitas garlaivis breal 
Westtrn it* alY^kb į Nėw Ydr- 
ką tą pačią dieną^ kaip ir SL 
rid^, tik keliomis Valandomis 
vėliau. Tai ir buvo pirmi 2 
jgarlaivihi, pcrplįllk^ Atlantą; 
abu buvo pastatyti Britanijoje. 
Pirmas garsiosioš Ciiiiard lai
vų linijos garlaivis hritania 
perplaukė Atlantą liepos mėn. 
1840 m.

Tel. VTCTORT 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

Cart-MbUdy Lnmber Co. 
įltolos it n tos,, statybos 
inai. durys, stogai na- 
Hhmitis flnanstiojame, 
ikiiimtį—3 iticiams iš- iėtiIViš

ŠOsb S. hdlstėd St.
CHICAGO; ILL.

BRIDGĘPORT

32i6 S. Katelei
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

RT ROOFINę AND 
T Metal CO. 
Alėti Si. VlCtbry 4&5

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
ĄIŲTUAL LIQUOR
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

RAtjJ
P Aš

nuo rauriierių stįštibimp ir gė
los. Lengvas vartoti,. EkoHotrilš- 
kas. Bandykite vietią.

Padarytas johnsorj & Johnson dįd/jibaitlf 
pasauly chlrur^i/ilty dalykų ttdirbejiį

Bukit Malonys 
SAVO AkiMS 

Tik biėhii bota Ūkių vtsiam gyve 
rilmUi. Saugokit jas, leisdami iš 
ekzamibuot jas moderniškiausit. 
rhetoda, kurią regėjimo mokslas 

'ii 4,1 tM1 suteikti 
32 Metai patyririu 

pHHhkiirie akinių, kurte pašalina 
visą , akių |tempimu

Dh John J. Stttt'taha 
t)r. J. J. Smetaha, J r.
ikiu O^TtiMfcTkiST/ii
1801 Sb. Ašhlabd Avbhue

Kampas Imlios 
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

PA
MM II

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti , į tas KrautmrM* 
lutrios Skelbiasi Nanjienoee,

Jaunųjų Svajtiriiš...S&Mįjų Viltis

Nuosavas NAMAS!

Svajmiėš Išsipildys Jei Kfėip- 
Šitės Į Unite įsai Savings ir 

Loan Association!

NudsAvAŠ NAMAS . . . kur niekd He- 
liiiiilioini galilfe su šeimyiiii linksmai, 
taimiiigai gyventi . . : Mdder.iiiškris hariias ..: 

pastatytai tiktai jiiiiis, taip jdtilidšb die
nose jį šapiidvote ...

galba Uriiveršal Savirigš ririd Ldaii’ Ašš’H. 
galite lengvai atsiekti- Pradėkite taupyti 
Sidridieli! l^drt dšiėfc justį š’urikląi hždirbtdŠ 
dl^os prieini jtiriiš— ir jtlŠtį svrijBhėmšl

Paskolos
Lengvais 

Išthokėjimais 

Perkant

Taisant

Remontuojant

Statant

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASŠ'N.
ŠG. bALŠTĖb ŠTilfe^ MUA14AL.

Ižillai atidraužli iki^$5,odk į4ėt JėdŽEil irištirihee Corp., $ashlngton. D. C.

į, .i,įihi<^ijiwNi

Viši Lifetūviai 
ReikalaUją

PLEITIĮ
Ateikite į Phillip’s Deritdl Labo- 

ratory kol kainos žemos
. TRtJ-FIT

fleitai
BLab. kaina

$9-50 
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 
diena * ■ ir auk£.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutarti. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius it* Įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

• FUtbbkAĖAš
CONftAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengtą pir- 
mdė rųŠies sti mo
derniškomis Užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Datbas 
garantuotas.

420 . W. 68bd St
Tel. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS

S“ , - *13.50
ŽS“aS... *50.0(1
KSETfi'A $'25.00
REUMATIZMAS CO f|f| 
Greita P&elba
GYDO VISAS LfčAs
Ekzaminacija SVhfl

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė.' Chicagė

uarcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
■ — ' ii Stoties —

kasdien nlio Š:45 v. ryto 
iki 9:1S ,vnl. ryto.

Štibalomls n uo 8:30 iki 9:15 
vdi. rytd.

tHHdądienidis taipgi 7:00 
vai. vakare.

išrinkti Valiausias žinias 
mužiką ji* kitos įdomius 

prdhešimus.



Antradien., gruodžio 3, 19 K)NAUJIENOS, Chlcago, m. '

Išleis $10,000,000

Sf

ČH1GAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. KAIRIS. prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius 
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

VAKARAS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

vakaras įvyks sausio 19 d. Vi
siems nariams bus išsiųsti ku
ponai, kuriuos koncerto dienoje 
arba anksčiau bus galima iš
mainyti į nemokamus

Rengimo komisija, 
programa, kuri bus 
įvairi.

Jau Stato Dinamito 
Fabrikų Prie Jolieto

Neleido Jai Antru 
Kartu Laimės 
Ieškoti

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
KAROLIS POŽĖLA CHICAGOJE

Gruodžio 6 d. dalyvaus ristynėse Lietuvių Auditorijoje.

Kaip žinia, Karolis Požėla yra

narys. Jis įsirašė prieš’kelis mė
nesius, kai grįžo, iš Europos.

Karolis Požėla’ tiek Ameriko
je, tiek Europoje yra plačiai iš
garsėjęs kaipo vienas geriausių 
pasaulio rištikų. Kai 1923 m. jis

INSURANCE 1
(APDRAUDA)

dį. Jo ristynių pasižiūrėti susi
rinkdavo tūkstančiai žmonių. 
Jaunuoliai pradėjo lavintis ir 
treniruotis. Atsirado daug nau
jų ristikų lietuvių tarpe, kurie 
stengėsi į pirmas eiles prasimuš
ti. .

Žinoma, daug buvo pašauktų, 
birt mažai išrinktų. Bet chica- 
giečiai gali pasididžiuoti vienu 
jaunuoliu, kuris Karolio- Požė
los -vadovybėje pasiekė pačias 
pirmutines ristikų eiles, — tai 
Bill Bartush’as.

tikietus. 
rūpinasi 
įdomi ir

ROCKFORD, ILL.
Rockfordo Lietuvių Kultūros 

Draugija laikė specialų susirin
kimą, kurio tikslas buvo išrink
ti finansų sekretorių.

Dalykas toks, kad prieš kiek 
laiko gana rimtai susirgo Pet
rauskas ir savo pareigų’ nebe 
gali toliau eiti. Finansų sekre
torium, kaip praneša pirminin
kas AL Gibas, vienbalsiai liko 
išrinktas K. J. Barzdukas.

Kadangi centrui p. K. J. Barz
dukas yra pilnai priimtinas, tai 
nuo dabar jis pastoviai finansų 
sekretoriaus pareigas.

KENOSHA, WIS.
Susirinkimas.

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyks 
gruodžio 4 d., 7 vai. vakaro, 
Poteliunienės name.

Visi nariai malonėkite susi
rinkti. Tai bus priešmetinis su
sirinkimas, kuriame reikės iš
rinkti valdybą kitiems metams. 
Be to, koncerto komisija iš
duos savo rapcvtą. Turėsimo ir 
kitų svarbių dalykų aptarti.

—K. Rodovičienė, prot. rast.

.... ...................................... II III

Diena Iš Dienos
. ...................    Į llIW<

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų Bavi-

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
HtiM.

NAMŲ NUO

RAKANDU.
NUO VAGIU. 
LANGŲ*

Karolis Požėla iš Europos grį
žo pereitą žiemą. Grįžo jis ne 
vienas; su savim jis atsivežė va
dinamąjį “Angelą”, apie kurį, 
tur būt, kiekvienas yra girdėjęs, 
laikraščiuose skaitęs, jo paveik
slus matęs spaudoje arba fil
muose.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki I vai. Sekmadieniais —

Garsinkitės “N-nose”

Federalė valdžia jau 
dėjo statyti didžiulę (Rnamito 
ir kitokios sprogstamosios me
džiagos dirbtuvę, kuriai tik 
šiomis dienomis supirko žemę 
prie Wilmingtono, Ilk, netoli 
Jolieto.

pra

Įmonei pastatyti reikės apie 
$10,000,000. Ją operuos garsi 
DuPonl chemikalų bendrove.

Kontraktus darbui atlikti ga
vo kelios Chicagos firmos:

Sandcrson and Port Co. 
Stone Webster Co., 
and McDowell Co

Mackler Co.

Decker! 
(nutiesti

I

ptMMIHJIHMIUHHIHIMIMnilHM

“Du Zuikius Nušovė 
Vienu Šuviu”

Du gimtadieniai ir gražios 
vaišes

Mirė Širdies Liga.

alkai 36 metų

Kalbamo “Angelo” Karolis 
Požėla yra manadžerisj Jau ke
liais atvejais skersai ir išilgai 
Ameriką jis drauge su “Ange
lu” yra išvažinėjęs. Tūkstančiai 
žmonių matė “Angelą” besiri- 
tant.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Walter Saballus, 38, su Ruth

Hart, 26 * . .
Anthbny Rodonis, 31, su Vio-

let Norvich, 29
Joseph Petrusek, 21, su An-

na S tano, 19
Frank Radavich, 24, su Grace

Jackobson, 24
Walter Mickus, 38, su Eloise

Czaplevrski, 25
Ernest Karkun, 52, su An-

nette Kalnius, 43
Kazimieras Ramoška, 47,/su

Frartces Krasauskis, 46
John Pulauskis, 20, su Lillian

Stachovic, 18
Harry Platakis,

Fleming, 19

Reikalauja
Perskirų

Edward §tevens
Stevens

Anna Ambrose
Ambrose
Gavo

Dainuos “Birutės” 
Choras, “Gimnazisčių” 
Vaizdelis, Smagi Muzika

Radio klausytojų tikrai lau
kia smagi valandėlė, kai jie 
atsisuks gražų ir įdomų “Peo- 
ples” radio programą, šiandien, 
antradienį, 7tą valandą vakare, 
iš /Stoties W.G.E.S. “Birutės” 
galingas choras, vadovaujant 
muzikui Byanskui, išpildys gra
žiausias ištraukas iš operetės 
“šienapiutė”.

Gimnazisčių vaizdelis kas 
kart darosi įdomesnis. O šauni 
muzika ir svarbus bei Įdomus 
pranešimai duos <r smagumo ir 
naudos kiekvienam pasiklausy
ti, ypač ieškant pirkti naudin
gų Kalėdų dovanų ir namams 
reikmenų. Visi bus suįdominti 
Peoplcs Krautuvas prieš-Kalė- 
dmiu išpardavimu, kur yra 
progos susipirkti geriausius da
lykus specialiai ‘ ‘sumažintomis 
kainomis. Malonėkite nepamir-> 
šti pasiklausyti.

Rep. xxx

Lapkričio 26 d. Lietuvių Lais
ves Kanklių Choras laikė savo 
pamokas Hollywood svetainėje, 
2417 W. 48rd street.

Po pamokų kas tai pašnibž
dėjo choristams Į ausį, kad My
kolo jr Elžbietos Rudauskų gim
tadienis. Skirtumas yra tik ke
lios dienos, ir juos kariu pa
sveikinti tą vakarą butų kaip 
sykis vietoj, nes, taip sakant,] 
“nušautų du zuikius vienu šū
viu”. ,

Choristai uždainavo “Happy 
Birthday to You”. Padarė drau
gams Rudauskams suprizą. Bet 
kaip jie nusistebėjo, kad drg. 
Rudauskai padarė jiems “kontr- « 
suprizą”. Salėje užstate statinę 
alaus ir patiekė skanių užkan
džiu.

Draugė Rudau,skienė pašnibž
dėjo man į ausį, buk kas ten 
aukštutiniame Rudauskų pagy
venime nori mane matyti. Man 
užėjus į viršų, radau būrį sve
čių, į kurį ir aš buvau paprašy
tas. Čia jau buvo tikras banke
tas. Valgėme paukštienos, gėrė
me
risk u s 
tainę pasišokti. Ir taip besi
linksminant nei juste nepaju
tome, kad jau laikas eiti “na- 
mol”.

13 metų 
trude Havdcn 
savo vyru Douglas Little. Bet 
praėję mėnesiai ir metai skir
tumus ir divorso žaizdas už
gydo, abu vėl sutarė apsivesti 
sausio mėnesį. Vakar Little at
ėjo savo buvusią ir busiančią 
žmoną aplankyti, adresu 429 
Roscoc street.

vikariškus” ir “komende- 
o vėliaus ėjome į sve-

Salė gerai įrengta
Yes, vaišingi ir svetingi žmo

nės yra tie Hollywood svetainės 
savininkai Mykolas ir Elžbieta 
Rudauskai. Ir nėra ko stebėtis 
kad jų salė yra užimta beveik 
kiekvieną vakarą. Mat, jie sve
tainę išpuošė ir modernizavo 
pagal vėliausią madą. Smagu 
čia yra dalyvauti susirinkimuo
se, parose ir vestuvėse. Viskas 
yra “up- to dale”. —Steponas.

(Sp.)

19, su Edna

nuo Hekn

nuo William

Ger
si su

Jiems besikalbant, moteriš-

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

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

knygelė .. ...................... 35C
Juodais minkštais viršais be 

................ $1.25
“Kantyekos”, giesmių knyga
„............................................ $1.75
Sannų knygelė”, kazirų nu
kėlimas ir planetų nus.oė- 
jimai ......................................35c

•‘Pranašystės Mikaldos” ....... 30c
“Kabalas su Salamono nose” 10c 
.uengvas būdas išmokt ang
liškos k<bos be kito pa

galbos ............................. 35c
‘Žolių knygelė,” aprašo apie 300 

visokių žolių, kam jos yra 
L iiKahios ......  25c

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

334 Dean Boulevard. 
SPENCERPORT, N. Y.

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

a

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

Perskiras
Emily Vilkelis 

Vilkelis.
nuo Stanley

Traukiniai.,Sudaužė
3 Automobilius, 
Užmušė 3 Žmones

Sargas Prarado 
Darbą — Nusižudė

gyventojai. Negalėda- 
sustoti jie su auto- 
pakliuvo po trauki-

Daugiausiai dėl slidžių vieš
kelių vakar žuvo trys Illinois 
valstijos 
mi laiku 
mobiliais 
niais.

Prie Decatur, III., žuvo F. F. 
Burns, 74 metų ; Illinois gyven
tojas iš Maeon apskričio.

Springfielde, III., žuvo 26 me
tų Lee Davenport, o prie St. 
Joseph, Ilk, traukinys užmušė 
22 metų Frank Benting’ą.

Apie savaitė atgal sargas 
Richard Belilke, buvo atleistas 
iš darbo. Būdamas 59 metų 
amžiaus kilo darbo negalėjo 
atrasti, ėmė krimstis, rūpintis, 
ir vakar nusižudė, suvaryda
mas sau kulką į kaktą.

Jo kūnas buvo atrastas ga
raže lies 2305 N. Kenneth 
avenue, kur Behlke gyveno.

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?
♦ • • f* *• f • A lipt » f» • » w U ė*

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonirns draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivi” žmonės Ynėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

■ Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Skubėjo — Ir Prara 
do Abi Kojas

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš 
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente)

f,,._ _______ BITTIN, Nancy, 11255 South
joje, 3131 S. Halsted St. Požėla Central Park Avenųe, gimė lap-'bard avenue. Dabar guli West 
risis su italu Jim Opise. kričio 16, tėvai: John ir Lucille.'Suburbai! ligoninėje.

Dabartiniu r laiku “Angelas” 
vieši Kanadoje, o Karolis Po
žėla atvyko į Chicagų įsteigti 
čia lyg ir savo buveinę. Tąja 
proga yra rengiamos ristynės, 
kurios įvyks Lietuvių And.’tori-’

gi'

50 metų oarkparkietis Thom 
pson skubėjo pagauti ateinan
tį eleveiterių traukinį. Varte
liai prie stoties buvo nuleisti, 
bet Thompsonas nestojo, ir 
pakliuvo po traukiniu. Prara
do abi kojas.

Gyvena adresu 907 M. Lom-

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

sukrito prie kiltie kojų ir ne 
trukus mirė. Little gyvena adr 
451 Melrose street.

THE PERFECT GIF?

LADY WESTFIB.D 
SĖT WITM DUMONDS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių: 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BULOVĄ
ELGIN

HAMILTON
BENRUS, 

GRANT 
ir kitų 

DEIMANTUS parduodam žemo- 
mims J kainomis.

1P„ FtoViEiR

4148 Archer Avė

MADOS

4534

No. 4534—Mergaitėms suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 m.

Norint gauti vienų ar dan
ginu virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1739 

|So. Halsted SU Chicago, HL

JACK SWIFT

ANY RAC

NAUJIENOS Patter* Dept. 
1789 S. Halsted SL, Odeaga, H.

YOU’RE RIGHT.
THEY SEEM TO BE
SUAVĖS TO HER

uzŽjAPTURED 
0Y GlANT 

PENGU1N-MEN 
captained 
0Y A GIRŲ.

JOAN AND JACK 
ARE MARCHED 

INTO THE 
VALLEY 

OP MYSTEPY.

SHE’S A PUZZLE. SHE ŠPEAH5 
EN6LISH AND 5AYS HER NAME 15 
CHl-O. BŪT THOUGH BEAUTIFUL, 
SHE 15 OI FFERENT FROM 

O N EARTH.

HafuKiiiffiLiMi

THIS EXPLAIN5 THE 
FOOTPRINT3 ON THE 
POLAR PL.ATEAU. THE 
PENGUIN-MEN MAD

THEM .

BUT THIS GIRŲ, 
JACK I SHE 15 
THE MY5TERY 

NOW.

>—AND THE PENGUIN- 
MEN{ THEY O0EY 
her'every WI5H . 
YET SHE IS5UE5 NO 

AUDIBLE COMMAND

atriesti maa pavyzd} No.



Antradien., gruodžio Š, 1940 NAUJIENOJ Chicagcį UI. '

Kalėdos Jau Netoli— 
Sis Choras, Štai, 
Rengia Eglaitę
Dirba Daiig ir Kitikių Dai-bų 

. Kalėdos jau litrai nėloli. 
Chicagos urmo marketuose jau 
galima eglaičių užsisakyti, o 
krautuvės Bridgeporte, Brighb 
on Parke ir town of Lake tik 
spindi kalėdinėmis prekėmis.

Bet štai dar vienas argumen
tas, kad Kalėdos nebetoli. Jdu 
rengiamos ir Kalėdinės Eglai
tės.

Pirma organizacija, išėjusi 
sū tokiu sumanymu yra nese
niai suorganiztiotas Keistučio 
Kliubo Choras, kiltis veiki'A po 
Kliubb globa kaipo sdVištovč 
organižlcljA. \ e

Įvyks Gruodžio 19

nariams ir visiems keistutie- 
čiŽįris.

Choras smarkiai darbuojasi. 
Pereitame susirinkihiė, iatftbi- 
čio 25 d., pasirodė, kad pavasa
riui ruošia operetę, o sausio 
mėnesio 11 d’., švęs shvd “įir- 
mą • gimtadienį”.

Choras neseniai gana pasek
mingai Suvaidihb Keistučio 
Kliubo vakare, veikalą, “Mortą 
činčibiraitę”. Gruodžio 7 d., .jis 
pildys programą Lietuvių Pilie
čių kliubo. vakare, Hollyvvood 
salėje.

Repeticijos Ketvirtadieniais
Choras laiko repeticijas kas 

ketvirtadienį, 8:00 valandą, to
je pačioje Hollytyood salėje. Pir
mininkas yra Adolfas Alleliu- 
naš. A.' M.

Plėšikai Apipiauste 
T(iwnbflakiėti

Mintys Belaukiant 
Birutės Choro Ope
retės “Šienapiutės”
Stato Veikalą šį Sekmadienį

Choras Eglaitei parinko gruo
džio 19 d., vietai Hollywdod 
sdlę. Bengia šį vakarėlį savo

Guli Apslkričib Ligoninėje.

JURGIS DRAGŪNAS .
gyv. 5634 So. La Saite St.
Persiskyrė sų, šiuo pasauliu 

gruod* 1 d., 12:15 v. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Skiriu apskr., Vainitės 
parap., Turaškės kaime. A- 
metikoj išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nubudime 
dvi dukteris, Viktoriją ir 
žentą Edwin Scott, Uclen ir 
žentą John Woller ir anūką 
Anthony, pusseserę Zofiją 
Girčienę ir jos šeimą, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų, o Lietuvoj dvi seseris, 
Rozaliją ir Barborą.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3236 W. 61 PU Tel. Republic 
0837. Laidotuvės įvyks treč*, 
gruodžio 4 d.. 8:30 v. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Dragūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
‘jam paskutinį patarnavimą ir 
;»tsisyoi|ūa^ną. Nuliuda^U^ką: 
‘■^Dukterys, žentai, Antikas,’" 

Pusseserė ir Giminės.
Laid Dierkt. John F. Eu- 

deikjs, Tel. YARDS 1741.

Cook apskričio ligoninėje 
guli 44 metų townoflakietis, 
Albertas Lcwanclb&ški, nuo 
4626 Soutii Honotc štret. Už
vakar du nežiiionii piktada
riai Užpuolė jį įirle Clintoh ir 
fNIadisbn gatvių ir kirld jaih 
kelis smūgius dideliu Įrėiliu.

Viciiaš piktadarių buvo su
imtas, kitas pabėgo.

JUOZAPAS LEVEIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruod. 2 d, 3:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 60 metų 
amž., gimęs Lietuvoj. Šiaulių 
apskr., Skaisgirių parap, Lau
kaičių kaime, Amerikoj išgy
veno 37 rustus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Leonorą, po 
tėvais Stasiųlaitę, sūnų Al
girdą, seserį Barborą, švd- 
gerį Antaną Hofrmahškį ir jų 
šeimą iš Dettoit, Mich., sesers 
vaikus, Benediktą Malinaus
kienę ir vyrą Joną ir Julijo
ną Vegeliehę ir jos vyrą Pet
rą ir. jų šeimyną, ,o Lietuvoje 
seserį Rozaliją ir jos šeimyną.

Priklausė prie Žagariecių 
kliubo.

Kūnas pašarvotas 4302 So. 
Sacramento Avė. Laidptuvės 
įvyks ketvirtadt., gruodžio 5 
d., 1:30 vai .popiėt IŠ namų 
bus nulydėtas į Liet. Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Juozapo Leveikps 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, .Sūnūs, Sesuo ir 

Giminės, m

Laid. Direkt. J Liulevičius. 
TeL LĄfayette. 3572..., ^.<4,

Monika, mazrimiene 
po tėvais Jonites

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 2 d., ,7:07 vai. ryto 
1940 m., sulaukus pusės amž-, 
ginius Raseinių apskr., Viduk
lės parap., U^edos kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Stanislovą, dukterį Pran
cišką Kačiusis, sūnų Tamo
šių ir marčią Edną Kačiusis, 
3 brolius Kazimierą ir brolie
nę Stanislavą, Petrą ir brolie
nę Anelę, Juozapą ir brolie
nę Albiną, jų šeimynas ir ki
tas gimines. . ,

Kūnas pašarvotas 3535 So. 
Emerald Avė. ..Laidotuvės į- 
vyks ketvirtadienį, gruodžio 
5 d., 8 vai. ryto iš namų į 
Šv Jurgio .parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Monikos Mažri- 
mienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka Vyras, Duk
terys, Sūnus ir Giminės.
Laid. Direkt. A. M- Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 

4180 Archer Ąveniiė 
. LAFĄYETTE 5800

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOS^”

ELZBIETA KLliMAlTlENĖ
TfcVAlS PILIPONIŠ*

r. • ,■••• ” * - ♦

Persiskyrė įsu šiuo pasauliu gruodžio 1 d., .8:45 vai. • ryto, 
1940 m., sulaukus ^usės amžiaus, gimus, Panevėžio. apskr,, Drūs- 
kavos parap., Likėnų kaime. Amerikoj išgyveno 31 riietiis.

Paliko dideliame nuliųgime dukterį Veroniką ir žentą Juo
zapą Schoenhofen; brolį Bronislovą Piliponį; 5,anūkus: Bernice 
Kalecki, Ruth Vaznonis, Richard Meškauskas, Raymond ir Vy
tautą Kazlauskus; du pusbrolius: Andriejų Piliponį ir jo šei
myną, Kewanęe, III., ir Kazimierą Piliponį Moline, III,; švogerį 
Zigriioritą Valatką ir šehfryhą Kewanee, III. ir kitas gimines, o 
Lietuvoje dukterį Bronislavą Rabašauskieūę ir sūnų Ai birią 
Naviką ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 4448 So. VVallace St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 4 d., 10:00 vai. ryto 

iš namų į St. Gabrįel,45th ir JL^owę A ve., parap., bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą.

Visi a. a. Elzbietos Kliniaitienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą*

Nuliudį liekame:
Duktė, žentas, Brolis, Aliukai, Pusbroliai, švbgbris ir Giminės.

Laid. birekt. A. M. Phillips, tel. tARds 4908.

Darbai kal-
negu žocl-

Spėkos

Solistė Hėleh Vešpender 
Mathews

Prieš trisdešimts keturis me
tus kompozitorius Mikas Pet- 
hauška.s su Birutės Choru Chi- 
cagbjė pastatė operėlę “šieha-* 
piutė”. Tuoniet feaip Spali feikt- 
te', taip ir vaidintojai buvo jau
nuoliai, beveik visi iš Lietuvos 
atvykę. Tie jaunuoliai paihilo 
Birulę ir viską, ką ji reiškid. 
Savo nenuilstančiomis pastan
gomis atsidavusiai dirbo, khd 
Birutė augtų ir bujotų. Kalbė
ti apie Birutes gražią praeitį he- 
ba reikalo. Puikiai suprantu, 
kdd mano žodžiai nepajėgtų pa
dailinti jos istorijos, neigi ga
lėtų pridėti arba atimti ką iš 
to Birutes rekordo, 
ba daug įtikančiau 
žiai.

Dabūr Naujos
šiandien tie pirmieji Birūtie- 

čiai, atidavę daugiaus kaip bėr- 
tainį Šimtmečio Birutės Choro 
prakilniai, darbuotei, :Jjau .gedi 
šitoj. pusėj estrados, t Ir įšiam 
dien jų džiaugsmas savo Biriu 
te jyra, dvigubasJtrigubas. Jie 
didžiuojasi turėję garbės bttti 
nariais ir rėmėjais tokios drau
gijos. Jie džiaugias, kad Biru
tė, seniausias visų Chicagos 
Chorų, nepertraukiamai dirbo 
lietuvių dailės srityje ir visuo
met pačioj pirmoj vietoj sklei
dė pačių lietūvių dainos ir mu
zikos kūrybą.

Paskiausia ir svarbiausia, jie 
yra dėkingi, kad toji pati mei
lė lietuvių dainai, kuri Vado
vavo jų jatisinuos, yrd ganėti
nai tvirta, kad sudominti ir 
palaikyti Amerikoj gimusį ir 
augusį jaunimą mokintis lietu
vių kūrėjų dainos ir skleisti jb§ 
garsus pasauliui. Turime atsi-

minti, kad jėigu nopime palai
kyti g^Vas hnišų daihids, tad 
turime tai atlikti ni’es 
lietuviai. Kitos tautos nepada
rys tą dėl musų. ■ t

“Sūvb”
__ Bet ghįštarit prie “šienapjū

tes0. Ruofeėt Birutė rengėsi 
prie i©4041‘ sezono* programos, 
pirmoj vietpj nutarė statyti ką 
noęs ŠAVo. Ii* niekas negali bū
ti Birutei artimesnis, kaip kū
rinys jos pakibs įštėigėjo, mu
sų 'visų augštai gerbiamo kom* 
b<)žitbHdh|, "k'ęlibiiib ..Miko Pet- 
rhlfšfeB. Kadangi “ŠiŽti&hitttė” 
neBUvb šlKlyla pet Suvirs dvi- 
dešiihtš hičliį, t‘di rriusii v$dė- 
ji's, hibžikas jondš Bydhska.s; 
sbhiiiiė, kad liūttį Įdbihii at- 
nHiiiliiti iį b^ėbetę. Gavęs su- 
! ikimą kito gėrę feii’Utiečio ii* 
gbbhiįi kbbi^ižitohiAUš,, Petro

. blntlirtiiiti B'ėirau- 
sko bligjhalį kbrittj, darbas bu- 
yb |5radetbs visli sriiarkūmu. 
FetHš tyKi’kėįi HŠS ih pridėjo 
nKiijlį 'Mihiį, š’bli^his, cholui, 
eVčA lt dar balėfep lly- 
anŠK^Ž HVdfe.irib Birilteš Chorą 
ir soliStiįš. 0 ifiusų, riiylima ir 
gS.bf ^tiište-ddihihihke GenG- 
v&itė .blbdt&ilfc btiėihe tėžisu- 
r(o& dtšhkbiliyb^.

■VurdiftibJij šįštąt'as štišidedd 
vien iš jaunuolių ir visas Biru
tės prisirengimo darbas eina 
gana gražiai. Vienas iš senųjų 
Birutes vaidintojų, kuris lanke 
vieną paškid-ušių repeticijų, są* 
ke man — “žinai, Cicilija, kad 
tie jaunuoliai pastatys ‘Šiėria- 
piiitę’ daug geriaus hegli mes 
pastatėm anais laikais”.

r

Stato LicL Aiiditorijoje,
O patys j auiitioliai Biržie

čiai sako, “iries šil dideliu rria- 
Ibiiuiriti rėrigiaithes prie ‘šiena
pjūtes’ spektaklio ir nors herna- 
hoirie parodyti ‘stebuklų’, bet 
užtikripame, kdd dirbam visi 
hudširdžiaušiąi 1, kad duoti kuo- 
gėriaū.sį paistžilyirią ‘šieriapiii- 
lės’ s(d<n)adi('n:į, gruodžio A d. 
Lic'tuviii Audiborijoj. Mes d ri
stam tiketi$, JgicL atsiląrikiįsi 
publika t n ros tiek pat malonu
mo žiūrėti ir klausytis ‘šiena- 
piulės’ kiek me.^ tūrėjoftie pri- 
rehgime šios operetės”.

Toks nuoširdus Birutiečių at- 
sinešimas, ve^tmfeam darbui, tu
rčių susilaukti gražios paramos 
ii* iš mūšų įlfeės. Nepairi ir ski
te dieną, gruodžio 8 d. 1940, 
Birutės spektaklis operetes 
“šieriapiūteš” Lietuvių Audito
rijoj, kaip 6td valahdą vaka
ro. —Cicilijd.

0 Dabar Pradėširii 
Lošti Krepšinį, -- 
Football Pasibaigė

gyv. 1430 Š. 50th Ct, Cicero
Peįsiškyre su, šiuo pMaųiįu 

gruod. 1 d,:. f;20 Vąj. v'akąrp, 
1940 _m., sūjątikęs puses amž.,' 
gimęs Panevėžio ap^kr., Kre- 
kenayos parap,, Žydelių km.

Amerikoj išgyveno S6,^.
Paliko didėliame pūliudimė 

brolį Juozapą, brolienę Hoza? 
liją, brolio vaikąs: BęlešĮoyį 
ir. Helen ir jos vyrąJuozapą 
Navickus, Victoria, Fįor'ericįe', 
sesers dukteris: .. Rozaliją I 
Schuitz ir . Karoliną.. ujrbūš,

ir

pažįstamus, >0 JLiiėiūvbj šėsėrį 
Agnięšką ChekaiUenę- > 

• Priklausėprie Chicagos Lie
tuvių Dj'aūgnbs. .

Kurias <Jpašąrvbtąs Av Pet- 
kausCicero, III. Laidųtuve? įvyks 
ketvirtadlehį) gruodžio, . 5 d.,
8 vai., ryto iš kąpŲ. J %V- O j 
tano ,parap. Wnyčią.-KUrtoįė ! 
atsibus, .gedulingos pamaldūs j 
už vėhppib sielą,/o, 1$ tęn bus | 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- į 
pines, .. vJ.,,,..,.,

Vis) a., a. Vihčęnto Z^mpį 
to giipinė's, dęąųgai ię 
tami .mat nuoširdžiau kViėčil 
mi dalyvauti ..laidotuvėse 
suteikti jdhi pŪškUtiilįv pala: 
navimą ir .atsisveikinimą. 
. Nuliūdę liėkahfe;

I
 Brolis,, ,Broliwfo |

kai. Sesers Dukterys JF Gim* 1
Laid. - Dįrekt. . Antanas Pct- 

kus. Te!. CICERO 2109.

pusbrolį Aūį 
jo šeimą ir

ir

les0.

jam Turbut Nebuvo 
Lemta Parvažiuoti
Namo '

Mašiną Jphtliuvb į)b
traukiai d

Fėnger Laintejb Miešto 
Čampionatą

Sti pereitu šešUdieniu oficia
liai pasibaigė footBallo sezonas, 
ir dabar visų sporto mėgėjų 
akys bus nukreiptos į krepši- 
niorb^skdtbrįli i/r Jodo hockey 
lošimus. Populiariškiausias tų 
lošimų, žinoma, yra krepšinis.

18—0
Prie krepšinio d'ablr eis ir 

garsioji Fcnger mokykla, kuri 
šeštadienį laimėjo Chicagos vi
durinių mokyklų footblallo 
čampionatų, supliekdama kata
likiškų mokyklų čampionus, St. 
Leo, 18—0.

Lošitnas įvyko Soldier’s lau
ke, kur buvo apie 75,000 ab 
daugiau publikos. Oras buvo la
bai blogas, lynojo, buvo šalia, 
bet susikirtimo padalyti susi
rinko milžiniška minia žmo-

Ray Florek — žvaigždė
Fdotballd žinovų akimis žiū

rint, lošimo žvaigžde buvo 18 
metų fengerietis, Ray Florek, 
kuris daugiausia prisidėjo

♦ *

18-kos piihktų įvarymo.

VažiųodŪ-hiaš hkihb, Chicago 
t’aty’ė; Jbiiefe 2d ■ HiMų fachutd 
Powell, paslydo ir įvažiavo į 
Sitilp'į. Automobilį šhi4Vki4i šti-

tšlifešj pi'ddejb drožti iiairio 
^IkščIŪs. keiįohėi ęU’triihiįjlhtj 
jis sumanė eiti Rock Įsi and

'šU^eisteĮŠ'.

iii ) H ’ it ’ vo ,po 10- 
įsi idiįeto 
, stihkfe'i

Besiartinant
Žiemos Šventėms

SUSIRINKIMAI
BŪIGHTON PARKO SLA 23Š 

kuopos priešmetinis susirinkimas 
įvyks antradienio vakare, gruodžio 
(Deck) *3* d., 7:30, K. Gramonto 
svet., 4535 So. Rockwell St. Visi 
ngria| 'ir narės privalome susirin
kti, ries komisija nuo įvykusio 
banketo išduos raportą. Taipgi bus 
rinkimas naujos valdybos ateinan
tiems 1941 metams.

Frank T. Puleikiš, Sekr.
LIETUVIŲ moterų dr-još 

APŠVIETOS priešmetinis susirinki
mas įvyks aritradienį, gruodžio 3 
d., 7:30 vai. vak., Sandaros svetai
nėje, 840 W. 33 St., Bus renkama 
valdyba 1941 m- Visos narės malo
nėkite susirinkti laiku.

S. PuniškienČ, Rašt.
SLA 36 KUOPOS priešmetinife 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 4 d , 7:30 vai. vak. Chi
cagos Lietuvių auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Prašau visų narių 
pribūti, nes randasi svarbių rėika- 
ių aptarti. Taipogi, bus. renkama 
valdybė ateinantiems metams... ..

, —Valdyba.
SLA 226 KUOPOS priešmetinis 

'susirinkimas įvyks šį trečiadienį, 
gruodžio 4 d., 7:30 vai. vak., Grigai
čio salėj, 3804 Armįtage Avė. Ger
biamieji nariai, malonėkite būtinai 
dalyvauti,. nes bus . rinkimas valdy
bos sekantiems metams.

J. Naujalis, Rašt*
KUOPOS (westsidės) 

gruodžio 4 d..
šiame susirinki- 
valdyba sekan-

Sekretorius.
BRIGHTON PARKO MOTERŲ 

KLUBO priešmetinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 5 d., 
7:30 v. vak., Zabukų natfauose, 2605 
W. 43rd Št. Bus renkama valdyba 
1941 m. Visos narės malonėkite 
susirinkti laiku.

S* Puniškicnė, Rašt.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ priešmetinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, gruod-. 
žio 4 d., 7:30 v. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal- 
sted St. Susirinkimas yra, svarbus, 
todėl kiekvienas narys privalo at
silankyti. Turime svarbių reikalų 
aptarti kąs link savininkų labo. 
Taipgi rinksime valdybą ,Jj941 m.

S. Kunevičius, Kast.

HELP VVANTED—FEMALI 
Darbininkių Reikia

MERGINA TARPE 17-25, prižiū
rėti 4 metų vaiką, padėti prie na
mų darbo. Gyventi vietoj. Larsen, 
1061 Hollyvvood, EDGevvater 4621.

Mergina abeųnam namų 
darbui, nuosavas kambarys, padėti 
vaikus prižiūrėti. $7. COLumbus 
9774.

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

HELP; WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VAIKINAS dir
bti grosernėje visą dieną Patyri
mas nereikalaujamas- D. Kadish, 
3638 W. 15 St., Cravvford 1008.

- --------- - -------------------

REIKALINGAS DARBININKAS 
taverne dėl abelno darbo 2552 W. 
63rd St.

prie

“Naujienos” — Geriausia 
vana Kalėdoms

Kalėdos ir Nauji Metai visai 
nebetoli, žmonės pradeda gal
voti apie savo draugus — ko
kią dovaną jichis įteiks. Vi
siems yna žinoma, kad gera 
dovana brangiai kainuoja. Pa
sitaiko ir taip, kad įteikta do
vana jūsų draugų nepatenkina, 
nes jis ar ,jį{jpąnasįtj reikmenų 
jau tu«ri.

Geriausia ir brangiausia do
vana yra užprenumeruoti jiem 
“Naujienas”. ’ Jūsų draugas, 
skaitydamas “Naujienas”, atsi- 
hiiris jumis kasdieną. Apart to, 
jūsų draugas žinos kas dedasi 
ne tjk Chicagoje, bet ir visa
me pasaulyje.

Kį- ■ .į • f

Sveikinimai Kalėdoms
Beje yra sena tradicija svei

kinti savo draugus atvirutė
mis. šiandien moderniški žmo
nės to jau nedaro, šiandien įėjo 
į madą sveikinti savo draugus 
kosiuirieriiis ir klijentus per 
spaudą. Mat, jūsų pasveikinimą 
skaitys ne tik vienas jūsų drau
gas,'bet jį matys ir visi kiti, 
kupė, įkaito “Naujienas”.

Tupdei, kūHe siiliilkhte pa
gerbti ša.\'b draūgūs mano pa- 
tariamu bud u, aš jums galiu 
'pktriFMŪti. RaŽykilb tnįn laiš- 
liįį sefeūŪeiū dHtkaŠtl ; Steponas 
Nibkiš, 4353 So. .TAlirian Avė. 
atBA įjąŠaiikitfe ^'ėfefbhu Virgi- 
hli 1279. Aš šfabiai 0as jus 
įiHbhšiii h? jtiltiš Š'pihihgai ir 
hi’atohidi pūVai’h'd.ŪŠiu,.

— Šterionas.

• «*T •• . . .. .- ' ■ "V" ’

“Naujienų” redakcija daug 
valahdu laUžf galvas Kandyda • I 
m a. surasti raktą į tą svarbų 
laišką iš J Lietu vos apie k u r į ši o s 1 
(ijehos iųhiherjr felpftį
^Vatuš
Ifj'Asišėke p^4ryii AnUhiii. VUĮ-į 
Vadai, Vfėlihitį ’Žihhį skyViAiįš 
Vedėjui.

Remkite tuos, kurie 
i ..garsinasi ....

"NAUJIENOSE"’

.4 '?

čius

Do-

Ai?. įibMle shiagiŽi paleisti
Uįkb? . a)t norite 

pigiai ^0 setų
Sdant u, ihžjhus ve-

ifeoiį, Antims, 
fthyfrįį; kryžių, įkahnfį auto-

SLA 109 
įvyks trečiadienį, 
Neffo svetainėje, 
nie bus ^renkama 
tiems metams.

REIKALINGAS JANITORIUS, 
kuris ne girtuoklis. Lithuanian Ho- 
tel, 1606 So. Halsted St.
< I! ■« * I I II ■■!■■■ ■!.! I I įh ,■ ■ ........ ..

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARDAVIMUI RESTORANAS, 
geroj vietoj, biznis • išdirbtas, prie 
stockjardų. 747 Root St.

; dr . j h^kite j, 
nauja-

paštas i sparčiuos , daugybes ge-
!.»/ : '.r - ta.,,. " . -• . . - •

nfeg’ėraT pėdSbių Udrešų Ir ku- 
rtų 'hė£Mėjd gl'ažliitl Šitintč-

j airis, nes jie nepridėjo savo 
adresų.

Aukcijone rasite tūkstančių 
visokių, visokiausiu daiktu. € 7 € 4.

Abiejom Po 
Kūdiki

Ponas Garnys šitų dviejų 
serų a t vėjy j nenorėjo pasirody
ti šališku, ir nenorėjo lošti fa-

se-

atnešė abicjoins po kūdikį.

Abi seserys guli South Shore 
ligoninėje 
gard 
Avė.

Jos yra Mrs. Frm- 
Sheridan, nuo 7758 Coles 
ir Mrs. Anita Mead, 827 
49th St.

Chica^os Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
GARFtfeLD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Med'aliriskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avę.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Firi. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rast.—V. Manikas, 17 S. 
Sbringfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Viče pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St; Sek
retorius Julią Petraitienė, 812 
W. 33‘rd Št.; Finansų rašt Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd Št; Kasos globėjas Oria 
Jokubauskienė, 4409 So. Arte
sian Avę. Kljubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollywood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St, 7:30 vaL 
vakaro.

D. L. K.\ VYTAUTO, DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 MĘTĄMS: T, Ją- 

hiiliš—Pirm., 3430 So. Morgan 
St, Chjjcago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3^59 Šo. Uniori Avė., Chicago; 
P..<Killis—Nut rašt, 3347 Soūth 
Lituahica Avė., Chicago; M. -Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 w.

. 23rd PI., Čicėro, I1L; A. Bužms- 
ka^—Koątr. grašt.,. 3347 So. Litu- 
aūica Avė.', Chicago; J.. Dimša— 
Iždo glob., 3347. Sb. Lituanica 
Avė., Chjęago; F* Bakutis—Iždį- 
ninkas, 2603 W. 69tli St, Chica- 
gę; J^Nlyririauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Aii-

■

atstovas į Ch. Liet. Commtjmty

reaL estate for sale 
Namai-Žemė Pardavimui

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

.ŽYMIAUSIAS BARGENAS 
BRIGHTON , j?ARKJE ...

2 AUKTŠŲ MŪRINIS, 2 po 6 
kamb., beismontas ir attikas, 1-mas 
aukštas apšildomas, platus lotas, tik 
$1500 įmokėti.

2 AUKŠTŲ APDENGTAS su 
muro rollsasph. 2 flatai po 5 ir ga
ražas ant So. Loomis. Tik $1000, 
įnešti, likusius lengyais išmokėji
mais.

2 AUKŠTŲ APDENGTAS su mu
ro rollsasph. Keturi 4 kamb. flatai, 
geros įplaukos, įmokėti tik $1000, 
likusius lengvais išmokėjimais.

F. L- MAJKASON,
4316 West 26th Street.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais, 
GEDIMINAS BUILD1NG AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

VVilULESALE FUKNirliRh 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui *
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pnstatomfe bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau mtormacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. AL1SAUSKĄ$5, 
Sūnus, 6343 S. Wesiern Avė., Ciu« 
cago, I1L Phone Republic 6051.

Cente:. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio, trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

BRIDGEPORTO LIETUVIU NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA. 1940 METAMS:.. John ,Bagin-r

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.: Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rast., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Thlroop 
St.; Leonas Lauaanskis—-Maršal
ka, 3130 So. Halsted St, Susirin
kimai įvyksta .kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 Vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 , 
So. Halsted St.

BĘOLIŲ IR SESERŲ LIETUVIU 
DRAUGYSTE? SUSIVIENIJAMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pithi.

—Geo. Jąkubauskas, 3541, Sbuth 
Halsted Si?;, Vicerpfrm.—Arit. Za- 
lageriaš, T132 So. Racine Avė.J 
Hut. rašt. —Walter Panlęčųskas, 
5$9 Wę?t 18th St.; Kasierius — 
Mikfes BankeviČius, 628 W. 18th 
St; Fiū. rašt—Peter VitSila, 3435 
So. Wallace St; Kontr. rašt t —

Kilęas. 64$ W. J8th St., ir Ona 
Jucevičienė,. 1960 Canalport Avė. 
0ūi?ų sarįąs-rJuOzas Gęr«ltatis- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.
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VAKAR CHICAGOJERytoj “Naujienos 
Pašvęstos 
Melrose Parkui

NEBEIMS NAUJŲ NAUJOKŲ Į KARIUO- 
MENŲ IKI PO NAUJŲ METŲ

Atidarė Tris 
Klinikas Beturčiams

ŠIMTAI MILIŪNŲ DOLERIŲ KAS METAI 
NUEINA DŪMAIS

Išleidžia Specialj Melrose 
Parko Numeri.

Rytdienos “Naujienų” nu
meris yra pašvęstas didokai 
lietuvių kolonijai, kuri stūk
so Chicagos pašonėje, vaka
ruose, būtent, MELROSE 
PARKUI.

Tai kolonija, kurią mes 
chicagiečiai, besivaikydami 
kasdieninius reikalus ir rei
kalėlius, dažnai esam linkę 
primiršti. Ten nėra tiek J e- 
tuvių, kiek Ciceroj, bet jie 
ten sudaro didesnį nuošim
tį viso miestelio gyventojų, 
ir todėl jo reikaluose lošia 
nemažą rolę.
Apims Visą M. P. Gyvenimą

Rytojaus “Naujienose^ 
mes galėsime su Melrose 
Parku ir simpatingais mel- 
roseparkicčiais gerai susi
pažinti.

Specialiame numeryje bus 
visa eilė straipsnių apie ko
lonijos gyvenimų, apie Mel
rose Parko lietuvius veikė
jus, apie organizacijas, 
stambesnius biznierius, apie 
lietuvius miestelio valdžioje, 
apie vietos lietuvių praeitį, 
žodžiu, bus pasakyta viskas 
apie Melrose Parką, kas 
svarbu ir kas įdomu.
Dar šiandien Galima1 Įteikti 

Pranešimus.
Melroseparkiečiai, kurie 

nori į tą numerį įdėti pra
nešimus apie savo biznius : 
ar savo organizacijas, gali ’ 
tai padaryti pašaukdami 

. “Naujienas” te’efonu CAN- i 
ai 8500 iki 7-tos valandos 
vakaro. '

Numerio kaina, kaip pa- 
prastai, bus 3 centai, visuo
se stariduose. (Melrose Par
ke “Naujienas” galima nu
sipirkti Portes vaistinėje ar 
Melrose Park News Agency 
agentūroje.)

Valstija Jau Užpilde Lapkričio 
ir Gruodžio Kvotas

Visi karinio amžiaus vyrai, 
kurie dar laukia savb' eiles tar
nauti Dėdės Šamo armijoje, 
gauna progų ramiai švęsti Ka
lėdas ir Naujus Metus. Tas 
Šventes jie galės praleisti na- 
mie, tarp saviškių, nes armija 
paskelbė, kad naujų naujokų

Naujos, Skubios 
Permainos Valsty
bės Administracijoje

nebeims į kariuomenę iki 
Naujų Metų.

Priėmė 25Q
Užvakar armijos tarnybų pra

dėjo 25C vyrai. Tas skaičius, 
kartu su naujokais, kurie buvo 
pašaukti į kariuomenę pirmiau, 
užpildo valstijos kvotų lapkričio 
ir gruodžio mėnesiams.

Armija tačiaus priims per 
gruodžio mėnesį savanorius, ku
rie nori įstoti trijų metų tarny
bai, arba mokintis karo aviaci
jos.

PO

šiandien pradeda veikti trys 
naujos klinikos, kurias apskri
tys atidarė beturčiu sveikata 
rūpintis. Viepą jų yra Cicero 
VVelfare Centre, antroji Harvey 
Health Center, o trečioji klini
ką veiks St. James ligoninėje, 
Chicago Heights.

Žmonų Išmetinėjimai Negelbės

Trys Nutroško 
Dujomis, Viena 
Žuvo Gaisre

betTai buvo ne naujas namas, 
“grabas”

Pereitą šeštadienį chicagie- 
čiai Michael A. Then, su žmona 
ir 21 metų sunumi Donald per
sikėlė gyventi į naujai pastaty
tų nuosavų namą Wheatono 
priemiestyje.

Bet neišgyveno jie tame nau
jame triobesyje nei vienos pa
ros.

Pasidžiaugę savo nauja, gra
žia pastogę, šeštadienio vakare 
Then’ai sumigo — ir nebeatsi- 
kėlė. Kai vakar policija įsilau
žė į namo vidų, rado ir Thenų, 
ir žmonų ir jaunųjį Then’ų ne
gyvus..

Pasirodė, kad buvo netikusiai 
suverti gaso vamzdžiai virtuvės 
pečiuje, ir pamažu bėgančios 
dujos visus tris žmones nunuo
dijo. Sumigę jie dujų ir nepaju
to.

Chicagoj Then’ai gyveno ad
resu 3713 N. Francisco Avė.

žuvo misteriškam gaisre
Prie Geneva, Ilk, kitoje ne

laimėje sudegė 32 metų mote
riškė, Barbora Dahlųuist. Kokiu 
tai budu užsidegė namas, ku
riame ji gyveno, prie Roosevelt 
Road, ir moteriškė mirė nega
vusi pagalbos. Policija galvoja 
kad gal namas buvo padegtas, 
nes jis užsiliepsnojo labai stai
giai, lyg vienu sykiu visas bu
vo liepsnų apimtas.

Moteriškės vyras, Norman 
Dahlųu^t, sako, kad įvykio me
tu jisai buvo Auroroje, tokiu 
budu nežino, kaip gaisras galė
jo kilti.

Dalina Milioninius Kontraktus

Nors dabartinei demokrato 
gub. Stellc administracijai be
liko tik apie 45 dienos, jis vis 
tebedaro stambias permainas 
visose valstijos įstaigose, į vi-* 
sokias vietas skirdaftias savo 
artimus pritarėjus ir draugus.

Į valstijos taksų komisija 
paskyrė Thomas P. Sinnett’ą 
iš Rock Islando, o rockfordie- 
čiui Edward J. Ziener, 
apdraudos direktoriaus 
tento vietų.

Gub. Stclle taipgi 
kelias dienas dalina 
tarėjams stambius 
tus, supirkinėdamas 
sias reikmenas valstijai. Sau
sio mėnesį valdžių perims re- 
publikonai, tad išeinantiems 
valdininkams matyt, rupi, pa
sinaudoti paskutinėmis progo
mis savo šalininkus aprūpinti.

davė 
asis-

jau 
savo

per 
pri

visokiai!

Gaisras Padarė 
$500,000 Nuostolių 
Northwestern U.
Sudegė Dalis Naujai Statomo 

’ Technologijos Instituto
Vakarykščio smarkaus vėjo 

nešiojama ugnis vakar sunai
kino dalį naujai statomų rū
mų Northvvestęrn Universite
te. Padarė apie $503,00J nuo-

baigtas statyti, yra ruošiamas 
naujai atidaromam universite
to Technologijos institutui.

Gaisras kilo vakar apie 8 
valandų ryto. Gal vėjo, o gal 
per neatsargumų buvo pavers
tas anglinis pečiukas, kurį dar
bininkai naudojo rankoms šil
dyti. Kelios žarijos iškrito ant 
didelio brezentinio 
kuriuo 
naujo
netrukus jau 
sukaltos apie

Vėjas taip 
ugnį, kad viena Evanstono ir
trys Chicagos ugniagesių ko
mandos su ja kovojo apie pen
kias valandas, iki gaisrų loka
lizavo ir po to pamažu jį gesi
no. Ugniagesiams į talkų bu
vo atėję ir keli šimtai univer
siteto studentai.

Penki darbininkai — mūri
ninkai ir karpenteriai gaisro 
metu buvo lengvai sužeisti.

buvo 
muro,

uždangalo, 
pridengta dalis 
jis užsidegė, ir 
liepsnojo lentos, 
triobesio sienas.

smarkiai nešiojo

Ir Vėl Sniegas 
Chicagoje

Vakar Chicago ir apylinkes 
vėl aplankė sniegas — krito jis 
ir smulkiomis ir stambiomis 
snieguolėmis per visų dienų, nu
klodamas miestų kelių colių 
sluogsniu.

Oro biuras apskaičiuoja, kad 
per lapkritį Chicagoj prisnigo 
apie 15 colių, ir kad gruodyj 
turbut turėsime dar daugiau. 
Praeityje daugiausiai sniego 
Chicagoj turėjo 1895 njetais, 
kuomet per lapkritį prisnigo 12 
colių.

Paėmė kelis lietuvius iš 
pri2nti3£Čių

Chicagos' lietuvių paskutinėje 
naujokų grupėje nebuVo, bet i 
jų pateko keli lietuviai iš prie
miesčių.

Vienas jų yra Josebh Urci- 
kas, 23 metų jaunuoli^, gyve
nąs 1031 Victoria street, North 
Chicagoje.

Antras yra William Ambcr- 
lavage, taipgi 23 metų amžiaus, 
kepyklos darbininkas, gyvenąs 
Waukegahe, adresu 664 South 
Jackson street.

Į tą grupę taipgi pateko 27 
metų Spring Valley lietuvis, J. 
Sebastidn, nuo 500 West St. 
Paul street Jis yra troko šofe
ris. r

i

Ne viena žmona bara savo 
vyrų kam ruko cigaretus, ciga
rus, pypkę, ypač bara smar
kiai, jei vyras ruko labai daug. 
Ne viena žmona kala į galva 
vyrui, kiek ji kojinių galėtų nu
sipirkti; kiek suknelių ir daik
tų namams, jei tik jis taupytų 
pinigus, leidžiamus tabakui.

štai skaitlinės tokių žmonų 
argumentams paremti.

Už cigaretus, cigarus, kitokį 
tabakų reikia mokėti labai aukš
tus taksus federalei valdžiai, 
pats tabakas irgi ne dovanai 
dalinamas, be to, dalis valstijų 
irgi turi tabakų apdėję savo 
taksais, kuriuos
giausiai pašalpai. Tokių valsti
jų, kurios taksuoja tabaką, yra 
26-ios.

Miliūnai centais
Ir tikėkite ar ne, per šiuos 

1940 metus, tos 26-ios valsti
jos, imdamos tik po centų ar 
du nuo pakelio, sukolektavo ly
giai $100,000,000 — šimtų mi- 
lionu doleriu!

Bet ar musu žmonos mus 
bars ar nebars, mes vyrai tur
but rūkyti nemesime. Gal ir 
pabandysime cigaretų nusikra
tyti, bet už dienos-kitos vėl grį
šime prie jų.

O į argumentus apie milio- 
nus dolerių, kuriuos dūmams 
išleidžiam, turbut atsakysime,

kad, tas teisybė, bet žiūrėk 
kiek daug žmonių turi darbo 
cigaretų dirbtuvėse! Negana to, 
ką gi bedarbiai darytų, jei ciga
retų rūkytojai nesumokėtų 
lionus taksais juos šelpti?

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

mi-

naudoja dau-

LA PORTE, IND. —Da
vid C. Stephenšon, buvęs 
Indiana valstijos Ku Klux 
Klano lyderis, užsiregistruo
ja La Porte ligoninėje, kur 
jis pasidavė operacijai. Iki 
šiol Stephenšon sėdėjo ka
lėjime, iš kufio tik šiomis 
(^įponiis bu v Oi p aro Ii uotas.

ATEITIES: ŪKININKAI
3

užmušė

LaSalle

i
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Žuvo jaunuolis
Vakar ir užvakar automobi

liai Chicagos distrikte 
šiuos, žmones::

Jaunavedis, Carroll
Jong, 32, 1100 North
street (jo jauna žmona buvj 
sunkiai sužeista);

Frank Katara, 55, nuo 2429 
Winnemac avenue;

Nežinomas apie 40 metų vy
ras, pakliuvęs po autobusu prie 
Central ir Addison, ir

Benjamin Love, 28, 4848 
Prairie avenue (su automobiliu 
įkrito į eleveiterio šulinį vienam 
Chicagos garaže).

Pašto trokas sužeidė 3
Trys žmones buvo kritiškai 

sužeisti, kai prie Harrison ir 
Wood pašto trokas paslydo ant 
ledo ir įvaižavo į buri 2’3 žmo
nių, laukiančių gatvekario.

Jie yra Anna Sanford, 214 1 
North Maplewood, John Millei’, 
67, 2848 Adams street, ir Wil- 
helmin Rheder, 4249 North 
Western avenue.

Sekmadienį ir vakar automo
biliu nelaimėse žuvo ir šie žmo- v 
nes:

Aleksas Burak, 48, 5758 So. 
Melvina avenue (buvo suvaži
nėtas prie Archer ir Lockxvood 
avenue).

Peter Geraldi, 55, 2522 South 
Claremont avenue;

John Kolodziej, 58,
I)ivision street, ir

50 metų Andrew 
13458 Avenue N. Jis 
kliuvęs su automobiliu
Shore gelžkelio traukiniu, ties 
130th street.

Susirėmime su juodveidžiu 
plėšiku buvo nušautas Samuei 
Armstrong, užveizda Vogue ga
ražo, adresu 4841 Cottage 
Grove avenue. Jis buvo ,apie 
30 metų amžiaus ir gyveno ad
resu 5101 Kimbark Avenue.

• San Pedro, Califomijoje 
buvo suimtas Chicagoj žinomas 
plėšikas, Peter AUegretti, kuris 
liepos 10 d., su keliais pagelhi- 
nmkais apiplėšė “Tribūne” tro- 
kų ir pasigrobė $9,179. Chica
goje jau buvo suimti kiti gau
jos nariai, Tony Lullo, iš Mel
rose Park, \Valter J. Smith, 
chicagietis ir Neal Rizzo, taip
gi chicagietis. Visi prisipažino.

• Iki antradienio 6 vai. ry
to bus uždarytas tiltas per Ca- 
lumet upę prie 103-tos. Upė 
bus gilinama.

• Bežaizdamas su revolveriu 
15 metų berniukas Rudy In
gram, nušovė savo

Morgan, nuo 4933 
Park Court. Ne- 

Ingramo namuose, 
Forrestville avė.

10 metų

45th ir

Szmigoa, 
žuvo pa
po South

laimė įvyko 
adresu 4911

• Iki gruodžio 1, apskričio 
laisnių biuras išdavė 41,725 
vedybinius leidimus, apie 1,020 
daugiau negu rekordiniais 1936 
metais.

• metų senelis Michael Har- 
ris, 5329 Woodlawn avenue, 
užsimušė įkritęs Į alyvos duo
bų. . gasoi i no stotyje ties 5012 
Lake Park avenue.

e Iš aktyvės tarnybos vakar 
pasitraukė U. S. laivyno admi
rolas William Carleton Watts. 
Iki pereito rugpiučio mėnesio 
jisai buvo Great Lakęs Navax 
Training Station viršininkas.

• Merey ligoninėje mirė 68 
metų elektro-mechanikas Geo
rge Pringle, 5725 \Vest Erie 
avenue. Jis buvo skaudžiai ap
degintas, kai taisė vielas prie 
26-tos ir I.o\ve Avenue kampo.

• įr.Jolieto kaliniai rūpinami 
neturtingų žmoftitį 'KklėdomU. 
Jie taiso, lopija ir naujina apie 
10,000 sugedusių vartotų žais* 
lų, kurie buvo surinkti Jolieto 
mieste. Tie žaislai bus išdalin
ti neturtingų šeimynų vaikams.

• Gaisras sunaikino Chica
goj pagarsėjusį Ričardo resto
ranų, 137 Rush street. Ugnį

Galskio Pareiškimas
Komunistams

CHICAGO
siais “4-H” kliubų nariais, jaunų -ūkininkų konkurse, kuris buvo 
cagos- žemės Ūkio Parodoje, jie yra, iš kaires: Wayne L. Good, 
Kansas; Francis A. Bbyle, 18, iš MeNabb, III.; Navvatha L. Kress, 
Oklahoma, ir Geraldine Dc Lancey, 18, iš Corvallis, Orcgon.

NA U.HENU-ACME

i pasižymėju- 
šurengtas Chį- 
21, iš McCune, 
20, iš Eufaula,

CHICAGO ŪKIO PARODOJE

: NAUJIENŲ-ACME Telenhoto
CHICAGO. — 18 metų ^ūkininkaitė, Evelyn Asay iš Mount Carroll, Ilk, po- ( 

zuoja paveikslui su jaučiu “Sargo”, kuri.s laimėjo Hereford y-eislčs jaučių premi
jų Chicagos Žemės Ūkio Parodos jaunųjų ūkininkų “4-h” kliiibų konkurse. Pati 
Evelyn “Sargo“ išaugino.

Jie Meluoja, Jis Nėra Gavęs 
Jokių Laiškų Iš Lietuvos 
“Vilnies” penktadienio laido

je pirmam puslapyje pasakyta, 
kad daug yra gaunama laiškų 
iš Lietuvos. Ten ir mano pa
vardė yra paminėta, kad buk 
ir “aš gavau laiškų”. Bet, sa- 

tas laiškas nebus paskelb- y as-
ko,
tas, nes “Naujienose
tri

Tai bus penki metai at- 
ir paskutiniais laikais 

gavęs jokių laiškų.
keisčiausia, tai Prūsei-

durnų pritroškinti. Nuostoliai 
siekia apie $10,000.

• Policija suėmė 26 metų 
Chicagos subway tunelio dar
bininkų Joseph LaSasso, ir kal
tina jį užpuolimu 15 metų 
mergaitės, Chicagos tolimoj 
Westsidėj. Jis gyvena adresu 
3258 W. Congress slreet.

• Tuščiame vieno aukšto na
me ties 10 South Sangamon 
street, vakar buvo atrastas ne
gyvas 60 metų bedarbis Wil- 
liam Sieg. Policija spėja, 
jis buvo mirtinai sumuštas, 
sis buvo nulaužta ir veide 
vo kitos žaizdos.

kad

bu-

iš Lietu- 
i '‘Vilnį’, 

nėra.” ‘

yra toks,

cenzūra .
Aš laiškų esu gavęs iš Lie

tuvos.
•galios, 
nešini

Kas
kos patarimas, “kad visus laiš
kus, kas tik gauna 
ves, visi turi siųsti 
kur jokios cenzūros

Mano supratimas
kad tie, kurie negauna iš Lie
tuvos laiškų, turėtų duoti “Vil
niai” užsakymus, kad supabri- 
kudtų tokius laiškus ir paskelb
tų “Vilnyje”. Matyt, kad “Vil
nis” įėjo į naujų biznį, bet ar 
jis bus pelningas ar ne, tai ne 
mano dalykas spręsti.

P. Galskis.

Žuvo Vestuvių 
Išvakarėse

Kaip vakar turėjo įvykti rock- 
islandiečio Merlin L. Kinney ir 
Frances Vogele vestuvės, Rock 
Islande, III.

Bet vestuvės neįvyko. Kin
ney buvo atrastas negyvas savo 
buto sklepe. _ šalę .kūno gulėjo 
šautuvas.

• Dėl blogos sveikatos 
sižudė 58 metų e’.ektro-mecha- 
nikas, Gaude L. Crane, 6435 
Dante avenue. Jo kūnas buvo 
atrastas buto lavatorijoje, ku- 
rin jis užsirakino ir nusišovė.

• Chicago Lawn nuovados 
policistas, Joseph Leonard, ties 
2451 West 63rd Street, užtiko 
jaunų piktadarį vagiantį deg
tinę iš krautuvės lango, kurio 
stiklas buvo išdaužtas. Vagilis 
pasileido bėgti. Policistas jam 
įsakė stoti, bet kai nepaklausė, 
Leonard šovė, ir piktadarį už
mušė vietoje. Tai buvo 26 me
tų bedarbis, David Francis Mc 
Carthy, nuo 3948 Shakespeare 
avenue.

nu-

Durys atėmė gyvybę 79 me
tų viešniai Chicagoje, iš Wis- 
consino. Uptovvn Bank Buildin* 
namub.se, 4751 Broadway, jos 
palto skvernas pakliuvo j suka
mas duris. Ji - pavirto, sunkiai 
susižeidė ir vakar mirė. Tai bu- 
Va Mrt. £hriatine Christensen, 
iš Whitewater, Wis.
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