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Jonės mano, jog paskola galima suteikti
NVASHINGTON, D. C., gruo- 

džio 4 d. — Marriner S. Eccles, 
federalinių atsargos bankų val
dytojų komisijos pirmininkas, 
paskelbė, kad jis studijuosiąs 
budus paskolinti britams pus
trečio bilijono dolerių.

Eccles pasiūlė savo planą pie
tuoti susirinkusiems industrijos 
magnatams.

Prekybos departamento sek
retorius Jonės pareiškė, kad to
kia paskola gali būti 
nes jis matąs geras 
jas.

Finansų sekretorius
thau pareiškė, kad jis laukia 
atvykstančio britų finansų mi
nisterijos vicesekretoriaus Sir 
Frederick Philips, kuris jį in
formuosiąs apie britų finansi
nę padėtį. Pats Morgenthau tik
tai vėliau pasižadėjo savo nuo
monę pareikšti paskolos reika
lu.

Tvirtinama, kad vakar įvy
kęs devynių svarbesnių depar
tamentų sekretorių pasitarimas 
buvo surištas su paskolos rei
kalu. :>

suteikta, 
garanti-

Morgen-

paskolos reikalu, bet jis pasa
kė, jog nieko daugiau nežinąs, 
bet tiktai spaudoj paskelbtas 
žinias. Hull pridėjo, jog dabar
tiniu metu nebuvo svarstomas 
joks paskolos klausimas, šis rei
kalas gal iškils kiek vėliau. 

t

Jonės pridėjo, kad britams 
galima duoti paskolą, nes bri
tų vyriausybė yra gera garan
tija, be to," pinigai bus varto
jami geriems tikslams.

Jonės sako, kad jis nenorė
tų skolinti britams pinigų, jei
gu jie butų skiriami vien tik
tai karo tikslams.

Jonės buvo paklaustas ar jis 
randąs reikalingu atšaukti John- 
sono įstatymą, kuris draudžia 
amerikiečiams skolinti pinigus 
toms valstybėms, kurios nesu
mokėjo' praeito karo skolų.

Prekybos departamento se
kretoriaus atsakymas buvo nei
giamas į šį klausimą. Jis ma
no, kad kol kas dar ne laikas 
atšaukti šį įstatymą.

Po šių trijų svarbių finansų 
pasaulio atstovų pareiškimų,
Washingtono politiniuose sluok
sniuose .susidarė įspūdis, jog 

buvo apsvarstyta® juriį trails-^britams netrukus bus suteikta 
paskola. Svarstomos tiktai 
skolos formos.
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Dalis didžiulio, lietuviams gerai žinomo Anglijos uosto Sč-utliamplono griu
vėsiuose po nacių bombonešių “vizito”. Vokiečiai apmetė miestą tūkstančiais 
sprogstamųjų ir degančiųjų bombų, nugriaudami daug namų ir užmušdami šim
tus žmonių. (Radiophoto iš Londono, perleista per cenzūrą).

Šaudoma “geležinė 
gvardija”

ŪKININKAI BIJO IMTI BOLŠEVIKU 
DUODAMA ŽEMĘ

KAUNAS, Lietuva, gruodž. 4 d. — ‘‘Tarybų Lietuva” rašo, 
kad norintieji žemės gauti ūkininkai prašo, kad jiems butų duo
dama žemė iš dvarų, už kelių kilometrų, nežiūrint, kad šalia jo 
sklypo yra parceliuojamas ūkis.

Mažažemiai ir bežemiai, kuriems bolševikai žada žemę ne
nori jos imti iš ūkininkų, kurie ilgus metus patys tą žemę dir
bo ir yra jos savininkai.

KOMISARAI BAUS SPEKULIANTUS
Japonai nepatenkin
ti paskola kiniečiams

Baus ligi 10 metų 
kalėjimo

stovams šiandien pareiškė, Jog

porto reikalas.
Cordell Hull buvo užklaustas

pa-

BUKAREŠTAS/ Rumunija, 
Pranešama, kad

Rumunai konfiskuo-
y.

ja žibalo bendroves
Almazaną apleidžia 

artimi bendra-

TOKIO, Japonija, gruodž. 4
— Visa japonų spauda labai 

nepatenkinta Suvienytų Ameri
kos Valstybių suteikta paskola 
kiniečiams. Kai kurie laikraš
čiai sako, jog tai yra labai ne
draugiškas aktas.

Diplomatiniai santykiai taip 
pat pašaltojo. Amerikos amba
sadorius pareiškė protestą dčl 
vieno incidento prie ambasados 
rūmų.

Daugiau amerikiečiu rengia
si apleisti Japoniją.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
4 d. — Teisingumo komisarai 
P. Pakarklis išleido instrukciją 
kovai prieš spekuliaciją.

Vadinamieji spekuliantai bus 
baudžiami nuo 5 ligi 10 metų 
kalėjimo, o visas jų turtas bus 
konfiskuojamas.

Tokiomis pat priemonėmis 
bus baudžiami ne vien tiktai 
pardavėjai, bet ir pirkėjai.

Lietuviai negali tu
rėti jokių atsargų

Britai prašys Ameri 
ką lydėti laivus

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 4 d. — Campbell Hannab, 
britų parlamento narys, pasiū
lė vyriausybei prašyti Suvieny
tų Amerikos Valstybių valdžios, 
kad leistų patruliuojantiems lai
vams lydėti Amerikoj pirktas 
prekes.

Campbell pridėjo, jog dabar 
anglų vedamas karas yra nau
dingas Amerikai, tai Amerika 
turi prie jo prisidėti, nes 
glija viena negali pakelti 
išlaidų.

An- 
visų

MOBILIZUOS ANGLUS SU
GRIAUTAI INDUSTRIJAI 

ATSTATYTI

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 4 d. — Vidaus reikalų mi- 
nisteris pareiškė, jog Anglijos 
vyriausybe planuoja mobilizuo
ti darbininkus priešo aviacijos 
sugriautoms industrijos šakoms 
atstatyti. ""

Vyriausybė kreipia labai di
delį dėmesį į juros susisiekimą 
ir galvoja kokiu budu padidinti 
laivų skaičių. Paskutiniu metu 
priešas laivams daro labai di
delių nuostolių.

Norvegija civilinio 
karo išvakarėse

priepalenkti krašto nuotaikos 
okupantų.

Vokiečiai perspėjo kelis 
tus norvegus, kad nedrįstų im
tis ginklų, nes ten stovi dide
lės vokiečių karo jėgos.

kar-

gruodž. 4 d.
karo teisinai nutęjsė ir sušau
dė penkis “geležinės ^aVdijos”, 
narius, kurie labiau pasižymė
jo paskutiniu metu vykusiose 
žudynėse.

Sušaudytas ir Ploesti miesto 
policijos viršininkas, kuris areš
tavo buvusį ministerį pirminin
ką Nicholas Jorgą ir išvažiavo 
į miestą “pasivažinėti” savam 
automobilyj. Vėliau ministeris 
pirmininkas rastas sušaudytas.

Ploesti policijos viršininkas | mindavo 1,700 cisternų žibalo, 
buvo- gvardijos narys. Kai ku-jo dabar gaminama tiktai 1,400. 
rie “geležinės gvardijos” nariai Labai sutrukdo žibalo gamini- 
bėga į užsienį, nes bijo kariuo-;mą paskutinėmis dienomis vy- 
menės ieišinM.. kę neramumai.

BUf.< AREŠTAS, Rumunija,
gruodž. 4 d. Diktatorius An- 
tonescu šiandien*' išleido dekre
tą, kuriuo konfiskuojamas di
delių žibalo bendrovių turtas. 
Dekretas sako, jog konfiskuo
jamas visas turtas tų bendro
vių, kurių akcijos priklauso žy
dams. , • >

y

Pastebėta, kad ; paskutiniu 
metu žibalo gamiriimas žymiai 
sumažėjo. Praeitą vasarą paga-

darbiai

Los Angeles dideli 
karščiai

LOS ANGELES, Cal., gruo- 
džio 4 d. — Pranešama, kad 
Los Angeles miestą pasiekė di
dele karščio banga. Karštis sie
kia 86 laipsnius.

Tvirtinama, kad paskutiniais 
22 metais gruodžio pradžioje 
niekad nebuvo tokios, karštos 
temperatūros.

Daugelis miesto gyventojų 
išėjo į pajūrį pasimaudyti, kad 
galėtų nuo karščio atsikvėpti.

Siamiečiai paskandi
no franeuzų laivą
BANGKOK, Siamas, gruodž. 

4 d. — Franeuzų Indokinijos 
transportinis - laivas bandė iš- 
laipdinti savo kareivius prie 
Thai miesto, bet Siamo prieš
lėktuvinės patrankos į jį patai
kė ir paskandino, žuvo dauge
lis franeuzų kareivių.

Atvažiavę/ franeuzai pradėjo 
šaudyti į miestą. Pataikė į vie
ną policijos buveinę. Siamo or
laivis pradėjo kulkosvaidžiais 
šaudyli į kitą laivą ir nuvyjo.

GRAIKAI PRIE PORTO EDDA VARTŲ
Argirokastro visiš 

kai apsuptas
Italai puolė britų 

laivus

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 4 d. — Iš Stockholmo gau
ta žinių, jog Norvegija randa
si civilinio karo išvakarėse.

Ostvold, pietinė rytų Norve
gijos provincija nenori nieko 
žinoti apie vokiečių sudarytą 
Quislingo vyriausybę. Praeitos 
savaitės pradžioje buvo pasikė
sinta prieš nacių paskirto va
do gyvybę.

Hitleris pats nepatenkintas 
Ouislingu, nes jis nesugebėjo

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 4 d.—- Karo departamen
tas paskelbė, kad dalis naujai 
mobilizuojamų kareivių privalės 
karo tarnybą atlikti naujai įgy
tose britų bazėse..

Bazėse daromi .sustiprinimai 
skaitosi pirma Aiperikos apsau
gos linija.

Kareiviai privalo - pratintis 
prie klimato ir vietos sąlygų, 
kad galėtų jas ginti, jeigu at
sirastų reikalas.

^y^MĘKSIKA; teostiriČ,- gruodžio 
4 d. —A Eduardo ' Neri, buvęs 
artimiausia^ Almazan bendra
darbis, pareiškė, kad jis dau
giau nebendradarbiausiąs su sa
vo viršininku. Neri vedė visą 
rinkimų propagandą Almazanui 
išrinkti.

Neri- pareiškė, kad gen. .Al
mazan bendradarbiavo su “penk
tąja kolona” ir pats sutrukdė 
laimėti prezidento rinkimus. Ne
ri pasitraukia iš politikos.

Meksikiečiai drau
giški Amerikai

REIKALAUJA PAŠALINTI 
KOMUNISTINIUS MO 

RYTOJUS

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
d. — Amerikos legijonas, iš-4 

klausęs kas darosi Brooklyno 
mokyklose, pareikalavo, kad iŠ 
visų New Yorko mokyklų tuo
jau butų pašalinti visi komu
nistinio nusistatymo mokyto
jai.

Legijono nariai dabar tiktai 
perspėjo New Yorko inspekto
rius, bet jeigu nebus imamasi 
reikalingų žingsnių, tai tada jie 
yra pasiryžę imtis kitokių prie
monių. 

€

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
4 d. — Toj pačioj instrukcijoj 
Pakarkite sako, jog niekas ne
turi teises turėti jokių produk
tų ir prekių atsargų. Bus 
džiami visi, kurie laikys 
normines atsargas.

Instrukcija neapibrėžia 
suprasti “viršnormines 
gas”.

Teisėjas galės nubausti pi
lietį 10 metų kalėjimo, jeigu 
bus surasta kelioms dienoms 
padaryta maisto atsarga.

bau- 
virš-

kai>) 
atsar-

ATeNAI, Graikija, gruodžio 
4 d. — Vyriausybės karo pra
nešimas sako, kad pryšakinės 
graikų kariuomenės dalys jau 
randasi visai prie Porto Ędda 
vartų.

Italai netvarkingai traukiasi 
visoje fronto linijoj.. Ar^irokas- 
tro miestas pasisekė graikams 
visiškai apsupti.

Tikimasi, jog jis netrukus 
pateks į graikų kariuomenes 
rankas. Italai jau labai mažai 
spiraisi.

ROMA, Italija, gruodž. 4 d. 
— Italų karo pranešimas sa
ko, kad jų orlaiviai bombarda
vo tris britų karo laivus.

Du britų kreiseriai buvo tor
peduoti- Suda Bay uoste, Kre
tos saloje, o kitas britų krei
seris buvo torpeduotas Atlanti- 
ko vandenyne. Italai nemini ar 
jų bombos pataikę į 
vus ir nieko nesako 
buvo nuskandinti.

Italai tvirtina, kad
jų kariuomenes pulkai atrėmė 
graikų atakas ir atlaikė visas 
pozicijas.

Britų kreiseris padarė ita
lams didėlių nuostolių 
uoste, Somalijoj.

MEKSIKA, sostinė, gruodžio 
d, — Henry A. Wallace, pa

buvęs keletą dienų Meksikoj, 
pareiškė, jog meksikiečiai yra 
draugiškai nusiteikę Amerikos 
atžvilgiu.

Wallace nepatenkintas “na
cių ir falangistų” veikimu, ku
ris labai smarkiai ten vysto
mas.

4

Įgytos bazes kainuos 
200 milijonų

Kaune sunku gauti 
drabužių

britu lai- 
ar laivai

Albanijoj

Graikai ima viršu
kalnes

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
4 d. — Graikų kariuomenė, gin
kluota lengvomis kalnų patran
komis, užėmė aukštą kalną, ku
ris randasi 6 mylios į šiaurę 
nuo paties Argirokastro, reiš
kia kitoje miesto pusėje.

Nežiūrint į didelį sniegą kal
nuose, graikų kareiviams pavy
ko išmušti italus iš kelių po
zicijų Moskopulis aukštumose.

. . * • • • ** k

Italų orlaiviai bombardavo 
Prevenna kaimą, kur užmušė 
didelį civilinių gyventojų skate 
čių. .

Alula

l|

Mussolini mobilizuo 
ja jaunimą

ROMA, Italija, gruodž, 4 d. 
— Mussolini pašaukė karo tar
nybon visus jaunuolius, kurie 
gimė 1921 metais. Jie visi pri
valės ištarnauti du metus ka
riuomenėj. • \
. Italijoj mobilizuotų vyrų skė
čius dabar sieks vieną milijoną 
ir 200,000. Didelis italų* karei
vių skaičius jau randąsv priešo 
nelaisvėj.

Wallace mate nacių, italų ir 
Ispanijos falangistų leidžiamus 
laikraščius, šie laikraščiai ii 
puolė Suvienytas Amerikos Val
stybes.

WASHINGTON, 1). C., gruo
džio 4 d. — Karo departamen
tas šiandien paskelbė, kad nau
jai įgytos karo bazės britų ko
lonijose Amerikai kainuos apie 
200 milijonų dolerių.

Dabar Roosevellas paskyrė 
25 milijonus, bet tai yra tik
tai pradžia.

Kiekvienoj bazėj reikia Įren
gti kareivines ir reikalingus su-

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
4 d. — Kaune jau dabar dra
bužiai nebepardavinėjami tiems 
žmonėms, kurie turi vieną ap
siausta arba du kostiumus.

Kas turi daugiau, laikomas 
“atsargų sudarinėtoju” ir spe
kuliantu.

stiprinimus, sandėlius, apsau
gas, reikia mokėti už įgytą že
mę ir kita. Šios išlaidos .sieks 
dideliu sumu. 
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VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
NACIŲ SUBMARINAI, KAIP 

VILKAI, PULS BRITUS

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 4 d. -— Pranešama, kad 
Vokietija per visą žiemą yra 
pasiryžusi submarinais vesti 
karą, prieš britus.

100 vokiečių submarinų gu
lės vandenyne ir kai tiktai ar
tės britų laivai, juos puls, kaip 

^vilkai.
Vokiečių submarinams padės 

didelių* distancijų lėktuvąi, ku
rie pastebės artėjantį konvojų 
ir įsakys submarinams kuria 
kryptimi > pulti.

A

j. Debesuotas ir truputį šaltes
nis;. '

Saulė teka 7:02' v. ro leid
žiasi 4:19 v. v.

— Vokiečiai praneša, kad jie nuteisė mirtį 9 lenkus, kurie 
nužudė tiek vokiečių.

— Vengrijos užsienio reikalų ministeris rengiasi važiuok 
Jugoslavijon. Jis siūlys Jugoslavijai sudaryti su Vengrija ne
puolimo paktą.

— Vokietija ir Rumunija pasirašė ekonominę sutartį de
šimčiai metų. Susitarta agrikultūros, finansų, prekybos, trahs- 
porto ir industrijos reikalais.

— New Yorke didelę sensaciją sukėlė žinios apie nitrato 
trusto sudarymą. Teismo organai įsimaišė ir tardo visą rei
kalą.

— Turkai ir britai pasirašė naują prekybos sutartį, kuri 
visiškai išstums vokiečius iš Turkijos. Sutarties pasirašymas 
paveiks Balkanus.

— Graikų ir britų orlaiviai smarkiai bombardavo Tiraną, 
italų administracijos centrą Albanijoj.

— IŠ Portugalijos pranešama, kad Olandijos karalienė or
laiviu mano išskristi į Ameriką.

—• Vakar vakare netoli Chicagos aerodromo nukrito dide
lis keleivinis orlaivis. Krito iš 150 pėdų aukštumos. Užmušta 
8 žmonės ir 8 sunkiai sužeisti. Orlaivis atskrido iš New Yorko.



NAUJIENOS, Chicago, III.

(Tęsinys)
Naručių namuose buvo ypa

tingas darbo įtempimas, nes vi
sų akys buvo nukreiptos į atei
nančius vestuvininkus. Kad ves
tuvininkai tuojau bus čionai, 
niekam jokių abejonių nekilo, 
nes tam geriausi liudininkai bu
vo griežikai. Seniai Naručiai 
buvo tinkamai pasiruošę savo 
mylimuosius vaikus maloniai ir 
iškilmingai sutikti. Senė Naru- 
tienė pasipuošė irgi savo ge
riausiais rūbais ir ant galvos 

puraitę. Buvo parengta taipogi 
ir duonos dvi riekutės, druskos 
žiupsnys ir du stikliukai vyno.

Kaimo vaikai pranešė, kad 
jaunieji jau prie vartų. Grieži
kai ir visi tie, kuriems buvo 
pavestas svečių priėmimas, ėmė 
rikiuotis jiems pavestose vieto
se. Kaip tiktai vestuvininkai at- 

o tėvai sustoję
tai griežikai tuojau pradėjo 
griežti maršą,
prieangio tarpduryje jaunųjų 
laukė su duona, druska ir vynu, 
štai jau visi vestuvininkai prie 
durų, štai ir jaunieji.

Naručiai mylėjo ne tiktai sa
vo sūnų, bet jie mylėjo ir savo 
marčią Barborą, juo labiau, kad 
jinai tekėdama už jų sunaus

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

- PO $Q QCvsvU aukščiau.
50c įmokėti

$9.95 auk‘šrčiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, Elektrikinės

RADIOS
PO

Rašomos
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

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

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

COPR. 19*0, NS6DUCRAFT SERVICE, JNC.

CROCHETED CHAIR SĖT PATTERN - 2676 , 
No. 2676—Mezginiai kedei padengti

No. 2676I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted St, Chicago, IU.

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..

I Vardas ir pavardė--------------------------- ——-----------------------

\dresas

Miestas ir valstija.

abu tėvai tai nekantriai 
savo mylimų vaikų. An- 
į savo tėvus taip prakal-

Antano atnešė didelę pasogą. 
Todėl 
laukė 
tanas 
bėjo:

—Sveiki, gyvi, tėveliai, ar 
laukiate musų?

—Laukiame, vaikeliai, lau
kiame, dar ir su vaišėmis, — 
aiškino seniai Naručiai.

Jaunieji paragavo jiems skir
tų lauktuvių ir po to suėjo į 
kambarį. Barborai pas Naru
čius pasidarė kaip ir neramu, 
nes jinai, kaip daug didesnio 
ūkininko duktė, buvo pripratin
si gyventi daug didesnėje ir 
gražesnėje troboje. Naručių gy
venamoji troba buvo labai men
ka. Nieko, galvojo Barbora, 
Antano kišenėje yra tūkstantis 
rublių, o už tiek pinigų tai bus 
galima visai gerą trobą pasista
tyti. Barbora žinojo, kad Naru
čiai turi šiek tiek ir skolos, bet 
toji skola buvo nedidelė. Ją bus 
galima atiduoti iš parduodamų
jų pasoginių gyvulių, kurie jų 
ūkini bus nereikalingi.

Antano motina tuojau prisi
taisė prie savo marčios ir ėmė 
ją kalbinti, sakydama:

—Na, martele, kaip patinka 
naujas gyvenimas, ar nenusibo
do tokios triukšmingos vestu
vės.

—Ne, mamyte, mes su Anta
nu, kaip tiktai ir norėjome to
kių trumpų vestuvių, neš tos 
senoviškos vestuves, tai tikrai

Svečiams suėjus į vidų tuo
jau buvo sodinami už stalų ir 
vaišinami geriausiais gėrimais 
ir skaniausiais valgymais. Pas 
Naručius vestuvininkams buvo 
šiek tiek blogiau,.nes kambarys 
čionai buvo daug mažesnis ir, 
be to, be grindų, todėl pasišok
ti tai jau nebuvo kur. Laime, 

vių jaunimas buvo jau užtekti
nai prisišokę, nes pas jaunąją 
tai buvo tiek daug vielos ir dar

Visi vestuvininkai buvo gero
kai išvargę ir norėjo eiti jau 
pailsėti, nes daugiau, kaip para 
buvo be miego.

Vakarienę pavalgę ne tiktai 
pagyvenę ir senesnieji, bet ir 
vestuvių jaunimas šokti jau ne
norėjo, nes visi buvo ne tiktai 

nas kitas linksmesnis pasikalbę-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

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

> Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.50

Kadangi Antanas vestuves 
buvo su trumpinęs, todėl įvai
rios apeigos savaime sutrumpė
jo. Buvo panaikintos ir jaunųjų 
nakvynėn palydėjimas, todėl 
jaunieji labai , paprastai, atsi
sveikino su liekančiais links
mintis vestuvninkais nuėjo mie
goti. Nors buvo jau. ir šaltokas 
rudens laikas, bet miegoti. k1 ė- 
tyje jiems buvo daug ramiau ir 
geriau, negu grįčioje ar sekly
čioje. Grįčioje tai daugelis pa
gyvenusių vestuvių sVečių Vis 
girkšnojo ir gyrė gerąjį Naru
čio alų.

Jauniesiems nuėjus miegoti, 
išsiskirstė ir visas vestuvių jau
nimas, nes visą naktį ir dieną 
jie be jokios atvangos šoko ir 
linksminosi. Vestuvių broliai su 
seserimis arba, kaip jas vadino 
pamergėmis, norėjo pasikalbėti, 
pasidalinti vestuvių įspūdžiais. 
Be to, didelė dauguma turėjo 
eiti nakvynės pas savo pamer
gių tėvus.

Jaunieji nuėję miegoti iįgąi 
dar kalbėjosi, neš jie, nebuvo 
taip išvargę, kaip kiti vestuvių 
dalyviai. Nors Barbora su Alk 
tanu per šešis draugavimosi 
metus buvo ir ląbai supratusi, 
bet tokios vestuviškos iškilmės 
ir įvairios apeigos daro savotiš
ką įtaką. Barbora nugirdo, kad 
kunigas per pamokslą pasakė, 
kad yra žmonių, kurių vyrai 
veda daugiau, negu vieną žmo
ną, tokių žmonių gyvenimas ją 
labai stebino ir jinai savo vyrą 
paklausė:

—Sakyk, vyreli, ar teisybę sa
ke kunigas, per musų vestuvinį 
pamokslą, kad yra tokių gyven
tojų, kurių vyrai 
kelias žmonas.

— Taip, yra, tai

veda net po

mahometonų 
sektantai, jų 

tikybos vyrai turi teisę vesti net

kant, jie sau žmonas perka, t.J 
y. juo turtingesnis-žvyras, ?jiio 
gali turėti daugiau žmonų ir ji- ' 
sai skaitosi garbingesnių žmo
gumi, bet lietuviai tai jau ir 
tais laikais, kada dar jie buvo 
gamtos garbintojai, turėjo tik
tai po vieną žmoną. Vienas lai
kotarpis Lietuvos istorijoje tai I 
buvo gėdingas, tai tuomet, kuo- į 
met musų krašte buvo baudžia-^ 
va. Tais laikais buvo įsigalėju-/ 
si ir plačiai praktikuojama taip 
vadinama pirmosios nakties tei
sė. Ta teise naudojosi visi tie, 
kurie turėjo baudžiauninkų, t. 
y. įvairus ponai, dvarų ir dide
lių ūkių valdytojai.

—Kaip lai pirmosios nakties 
teisė,—nustebusi Barbora1 klau-■ . ■ tse savo vyrą. I

—Visai paprastai, štai dabar 
aš tave apsivedžiau, bet pirmą- I 
ją naktį po šliubo, tu būtumei I 
turėjusi eiti miegoti su tuo dva- I 
rininku, kuriam mes priklausy- I 
tumėm ir tiktai po to jau bu- I 
tumei buvusi mano teisėtą žmo- I 
na. > i J

Tokiam bjaurybei akis išdras
kyčiau, susinervinusi aiškino 
Barbora.

—Dabar žmonės kitoniški, jie

žinių ir didesnį kerštą ir, be to, 
neleidžia taip nusižeminti jų 
žmoniška savigarba. Tais lai
kais žmonės buvo labai užguiti, 
nes įvairių ponų buvo biaUriau- 
siai išnaudojami. Todėl Barbo
ra, aš tokių visų ponų taip ir 
nekenčiu, jie visi man tokie 
biaurųs ir šlykštus.

—Aš irgi nekenčiu lokių po
nų,— tarė Bąrliora, - žinlii 
ką, kaįp mus susodino tuojąu. 
po šliubo ir prie manę 
no musų kleboną, tai 
buvo dar mažai 
šiaip taip ląikėsi, nei 
jati gerokai išsigėrė, tai 
taip meiliai pradėjo 

kuomet 
tai jisai

man apie šonus ir vieną kartą, 
taip skaudžiai įgnybė, kad, aš 
Voš vos Tuesurįkąti. O jo gaspiv- 
dinė sėdėjo, kaip tiktai ,prieš 
mane ir jinai taip smalsiai žiu-

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudžjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudę jimų, išsinarinimų ir. Šiaip, rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Paih-Expellėrių. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kdčiu jau išparduota. Todėl neždį- . 
dėliodami nusipirkite ir jus bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

’ ’ J- \ -• rr' * 
LitHUANIAN !B3
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ir, man taip rodosi> kad jinai

—Seniau Rymo katalikų ku
nigai vesdavo, bet jie pasidarė 
labai gobšus, ėmė labai bran
giai iš žmonių imti, už įvairius 
patarnavimus, todėl popiežius 
Grigorius VII jiems ir uždrau
dė vesti.

—Ar tu manai, kad dhbar tai 
jau jie negobšus; žiūrėk, kar ir 
iš musų paėmėv 60 rublių, tai 
jau didėli pinigai; o kiek ,.jau 
čionai to darbo, tai tiktai apie 
dvi valandas.

•.. . J ■; .---------O— _—

Antradienio rytą ankščiausia 
attsikelė seniai Naručiai, nes da- 
Jbar visas.y darbas, buvo ant jų 
rankų. Dabartiniu laiku jie di
džiausi ir vieninteliai šeimiiiin-

Antanas nuo savo planin
gojo ūkio laikinai .tyrėjo- paši
ltą u kI in ės vestuves ir j į pava
rė nuo intensyvaus ūkininkavi
mo.

Apie 10 valandą sukilo ir 
daugiau svečių, jau atėjo ir 
griežikai, pradėjo rinktis pabro
liai su pamergėmis. Piršlys Sii 
Šyočią irgi jau atėjo, truko tik- 
thi jaunųjų. Visi vestuvininkai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCK 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTIMIERU.
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NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

• IMI '

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanlęa Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 Š. Californią Avenue Phone LAFayette 3572

!■ ■ ’....................................   ... I. I I . ............................................................... .... ~ ■  - '

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 1419

t. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

■ ' ' '■ .. ... .r

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515

am pullman 1270

A

tiktai ir kalbėjo apie jaunuo
sius. Nes visli manę, kad jiems 
ši naktis buvo jau kaip tai ypa
tingai: įdomi,

Susirinkus didesniam vestu
vininkų skaičiui buvo nusista
tyta, kad jau laikas eiti ir jau
nuosius prikelti, nes jau netoli 
ir švočios pietus, o jie dar mie
ga. Jaunuosius prikelti geriau
siai busianti priemonė tai grie
žikai, jie prie klėties durų taip 
smarkiai ir linksmai turį su- 
griežti maršą, kad jaunieji tu
rį pabusti. Kuomet griežikai 
prie klėties durų sugriežė mar
šą, tai jaunieji net nusigando. 
Kuomet jie išgirdo, kad grieži
kai griežia, tai jau būtinai tu
rėjo keltis.

f

Jauniesiems atsikėlus, svočia 
tuojau pradėjo rengti taip va
dinamus Svočios pietus, o jau
noji per tuos iškilmingus pietus 
turėjo visiems namiškiams ir 
vyro giminėms įteikti dovanas.

Svočios pietus ir marčios do
vanos buvo vienos iš didžiausiu 
iškilmių, juo labiau, kad su to
mis iškilmėmis buvo baigiamos 
ir vestuvės. Tokios reformuotos 
vestuvės patiko ne, liktai A Įsos 
kaimo gyventojams, bet jos pa
tiko ii” visiems svečiams, nes 
per dvi dieni žmogus gali užtek
tinai pabaliavoti ir pasivaišinti.

Jaunoji visas vyro gymines 
apdovanojo ypatingai gražiomis 
dovanomis, tuo įrodydama sa* 
vo darbštumą ir tinkamumą 
šeimininkavimui. Visi Antano 
giminės gavę tokias gražias ir.

gai patenkinti.
- (Bus daugiau)
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Ambulance 

mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Nepiliečiai Turi
Skubintis
Užsiregistruoti
. Paskutinė Diena Gruodžio 26.

Gyveną šioj šaly, bet dar ne- 

gistracija jei to dar nepadarė.

26 dieną ir jokių prailginimų 
nebus. Užsiregistruoti turi visi, 
kurie neturi pilietybės popierių. 
Vaikai sulaukę 14 metų turi pa
tys užsiregistruoti. Jei jie dar 
neturi 14 metų, tai juos užre
gistruoja tėvai arba auklėtojai. 
Neužsiregistravę bus smarkiai
baudžiami.

Mrs. A K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
8630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

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
vengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. 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 

Nedėliomis pagal sutartį
iki 8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL K122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brjinswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Ketvirtai, gruodžio 5,1940

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Te!.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 .

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI pAKTARAI 
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vak vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

1 IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., 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, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET 

Tek VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, kai
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

JjU.
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Ką Žmonės Mano SVARBUS PRANEŠIMAS APIE ATEIVIU 
REGISTRAI IMA

KAS TURI TEISĘ VADINTIS KRIKŠČIONIU
Ką jus manote apie antraš

tėj pastatytą klausimą ? (lai 
toks klausimas jums išrodo kei
stas, o gal įdomus ir svarbus? 
Kai kas gal pasakys: Kaip ga
li net kilti toks klausimas? Juk 
krikščionies vardas nei paten
tuotas, nei copyrightuotas. To
dėl kas tik nori krikščioniu va
dintis, tai tą gali daryti be jo
kių varžymų visose šalyse, tik 
gal išskiriant Rusiją ir Japo
niją.

Yra vienok ir laisvose šalyse 
gyventojų grupė, kuri nevi- 
siems tepripažįsta teisę vadin
tis krikščionimis. Kai kam gal 
tas yra naujiena išgirsti, bet 
iš tikrųjų taip yra.

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką
Rodauzę

Hawaiin Gardens .
Užkandžiai visados. 
SCHLITZ ALUS.

PETRONEL.fi IR ANTANAS
PRONSKUNAI

99th ir Artesian
Tel. EVErgreen 7785

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor's formula—nowerf ully soothing 
Lunttd Žemo—wnich quickly relieves 
itcning soreness and starta right in to 
help nature promote FAST*healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 dififerent marvelously effec- 
tive ingredienta help YOUK skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

Garsinkitės “N-nose’

Visi žinome, kad Romos ka
talikų bažnyčia labai priešinga, 
jei kas save vadina kataliku 
ir nepripažįsta popiežiaus. Da
bar žinome, kad tą patį Romos 
katalikų bažnyčia apribuoja ir 
krikščionies vardo vartojimą.

Populiariškas Amerikos Ro
mos katalikų savaitraštis “Our 
Sunday Visi to r” birželio 30 d. 
1940 m. turėjo iškilmingą edi- 
torialą, ant pirmo puslapio pa
dėtą, "per visą puslapį ištiestą, 
raudonu rašalu atspausdintą, 
tokia antrašte: “What makes a 
Christian?” šiame editoriale iš
vesta, kad krikščionies vardą 
gali vartoti tik tie, kurie priš

pažįsta Kristaus dievystę.
Todėl, girdi, kaip gali vadin

tis krikščioniu tas, kuris pasi
lieka sau teisę manyti apie Kris
tų taip, kaip jam patinka? 
Kaip, girdi, tikybinė organiza
cija gali vadintis krikščioniška, 
jei ji toleruoja savo tarpe to
kius narius, kurie abejoja ar- 
’a atmeta Kristaus dievystę?

Kuo remia Romos katalikų 
bažnyčios kunigai tokius savo 
išvedžiojimus? Gal Kristaus žo
džiais? Visai ne. Kristaus žo
džių šviesoje klausimas pasiro
do visai kitokioje formoje. Žiū
rėkime : ,

Krikščionis yra tas, kurs yra 
Kristaus sekėjas. Taigi, kas tu
ri teisę vadintis krikščioniu? 
Kristus yra pasakęs: Ateinan
čio pas mane aš neišstumsiu 
laukan; kur du trys mano var
du susirenka, ten ir aš esu: 
kas ne prieš mane, tas su ma
nim. . .

Tai 'va kokius reikalavimus 
stato patš Kristus tiems, ktirie 
nori Jį sekti ir vadintis krikš
čionimis. Kas ta klausima ban
do kitaip rišti, tas save stato 
didesniu autoritetu, negu Kris
tus.

— Tiesos Ieškotojas.

Jungt. Valstijų Teisingumo 
Departamentas praneša, jog 
nebus jokio patęsimo ateivių 
registravimo laiko. Gruodžio 
dvidešimt šešta diena bus pas
kutinė diena ateiviams užsi
registruoti.

Earl G. Harrison, Teisingu
mo Departamento Ateivių Re
gistravimo Direktorius, pa
reiškė, jog ateivių registravi
mas dėlei kalėdinio darbo 
paštuose nebus sustabdytas nė 
ant trumpiausio laiko per 
gruodžio mėnesį ir nebus vėl 
pradėtas sausio mėnesį.

“Yra teisybė”, sako p. Harri
son, “jog šitas pasiūti jimas 
buvo diskusuojamas. < Mes

tėvams ateivių vaikų mažiau 
14 metų amžiaus, ir šitas įni- 
nia pabėgėlius vaikus, jog jie 
reikalaujami prieš gruodžio 
26 d nuvykti į registravimo 
paštus ir tonais atsakyti klau
simus apie ateivius-vaikus. Jis 
toliau paiškina, jog į 30 die
nų po tapimu T4 d. amžiaus 
vaikai privalo asmeniškai nu-t 
vykti į paštus ir užsiregistruoti 
ir palikti pirštų-įspaudas.

“Malonu pranešti, jog dau
giau kaip 2,800,000 iš 3,600,- 
00 ateivių Jungt. Valstijose jau 
užsiregistravę” p. Harrison sa
ko. “Tiems, kurie dar Besire
gistravo noriu pasakyti, jog 
registravimas yra. priverstinas

dalykas ir žmonės palys nega
li nutarti, ar jiems registruo
tis, ar ne. Sunkios bausmės 
seks nesi registravimą pagal 
Ateivių / Registravimo Įstaty
mus iš 1940 m., ir Besiregistra
vę nepiliečiai susilauks daug 
vargo ir nemalonumų.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Naudokitės “Nau
jieną” Informaciją 
Biuru

« ■ ■ 1 ■» I I

Teikia Žinias ApP Paren
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų. Informacijų Biurą

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

MADOS

No. 4478 ir No. 4599—Ir motinai ir kūdikiui—Kūdikio drabužėliai 
—No. 4599 tik vienoj mieroj, o No. 4478—nuo 12 iki 20 ir 30 iki 40.

svarstėme atidėjimą registra
vimo ant dviejų ar trijų sa
vaičių, kad tik palengvinus,, 
kiek galint, milžinišką kalėdi
nį darbą paštuose. Bet rado
me, kad Ateivių Registravimo 
Įstatymas iš 1940 nr. mums 
neleidžia taip daryti, ir toliau 
pašto departamentas mums 
pranešė, jog galės apsidirbti 
su Kalėdų darbu ir ateivių re
gisi ra vintu.

“Užsiregistravimas (ateivių, 
kurie gyveno šioje šalyje prieš 
rugpjūčio 27 d., nebus priimtas 
po gruodžio 26 d., dieną po 
Kalėdų. Todėl yra labai svar
bu visiems, kurie atidėjo savo 
užsiregistravimą /kaipo nepi
liečiai, viltimi, jog registravi
mo laikas bus pailgintas, ar 
dėl kokios kitos priežasties, 
prisilaikyti prie šito įstatymo. 
Nenorime per daug apsunkin
ti paskutines valandas.”

Direktorius Harrison’as pa
kartoja visiems užsiregistra
vusiems ateiviams kuogrei- 
čiausiai pranešti Immigration 
and Naturalization Service 
pakeitimą pastovaus adreso.

“Nepaisant, kaip musų, atei
viai trokšta pildyti musų įs
tatymus, ir ypatingai Ateivių 
Registravimo Įstatymą iš 
1940 m., jie pilnai neužlaiko 
jį, jeigu po užsiregistravimo 
ir palikimo pirštų įspaudos 
ir persikėlę iš vienos vietos į 
kitą, į penkias dienas nepra
neša Immigration. and Naturjv 
lization Service, Washington, 
D C., apie tą faktą. Kaip pir
miau buvo pranešta, galima 
gauti tam tikras blankas iš 
paštų veltui. Mes žinome, jog 
daug ateivių nepaiso šito 
svarbaus įstatymo patvarky
mo, nes didelis skaitlius recy- 
tinių-kortelių — įrodymas, jog 
ateivis užsiregistravęs, ir ku
rios kortelės pasiųstos į atei

Norint gauti vieną ar dau-[ 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę 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: i 
Naujienos Pattern Dept., 1739. 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No........ .—

Mieros ........................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

vio paduotą adresą—mums at
gal grąžinamos dėl savininko 
persikėlimo iš vienos vietos į 
kitą. Bausmės iki $100, kalėji
mo 30 dienų, ar abidvi baus
mės parūpintos inesiregistm- 
vusiems.

Direktorius Harrison pilie
tybės laukiantiems pataria per 
ilgai nelaukti, mažai iš jų taps 
piliečiais prieš gruodžio 26 d., 
kt(da re i st ravimas Ibaigsis/ 
n eapsii tikinkite sau dalykus 
lielaukdami pašaukimo į pas
kutinį pilietybės išklausymą.”

“Jau tampa pavojinga atei
viui atidėti užsiregistravimą, 
tikint, jog jį šauks paskuti
niam pilietybės išklausymui. 
Užsiregistravimas nekenks pi
lietybės stovį. Neužsiregistra- 
vimas, iš kitos pusės, gali būti 
tikru keblumu įgijimui piliety
bės ateityje, jau nekalbant 
apie sunkias bausmes už ne- 
užlaikymą įstatymo.

“Reikia patėmyti,” sako p. 
Harrison, “jog paštai, kur.re
gistravimai pildomi, sekantį 
mėnesį bus neišpasakytai už
imti. Yra galimas daiktas, jog 
ateiviai, belaukdami paskuti
nės minutės užsiregistruoti, 
ras darbą sukomplikuotą viso
kiais nesmagumais.

Ateivių Registravimo Direk
torius praneša globėjams ir

TILŽĖS SPAUDIMO'
“Aukso altorukas”, paprastu

apdaru ...................  50c
'‘eluloidos gražiais apdarais $1.65
‘Vainikėlis jaunimo”, maldų

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

kabės ............................. $1.25
‘Kantyčkos”, giesmių knvga

............................................  SI.75
‘Sapnų knygelė”, kaz’rų nu

kėlimas ir planetų nuspė
jimą i ..................................... 35c

“Pranašystės Mikaldos” ....... 30c
‘Kabalas su Salamono nose” 10c 
‘‘Lengvas būdas išmokt ang

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

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

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

334 Dean Boulevard. 
SPENCERPORT, N. Y.

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO

Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Ne-

KIENO KALTE?
Bet--

Kas užmokės bilas?

A

K

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
H0LLYW00D INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III. 
.. ...... ... .................. ..... ....

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
tės žemos kainos atsaĮcomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties
LANGŲ 1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ

RAKANDŲ \ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ
. ■ n
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NAUJIENOS
The Llthaanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANaĮ 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Karo pelnai
Seniai yra žinomas faktas, kad karas duoda progą 

kapitalistams pasipelnyti. Bankininkai, kurie skolina pi
nigus kariaujančioms valdžioms ir privatinėms kompa
nijoms; pramonininkai, kurie gamina ginklus bei amuni
ciją ir kitas karo reikmenas; spekuliantai, kurie supir
kinėja maisto produktus ir paskui juos pardavinėja aukš
tomis kainomis — jie visi karo metu “uždirba” kelis kar
tus daugiau, negu taikos metu.

Pereitasis pasaulio karas pagimdė Amerikoje 27,000 
naujų milionierių.

Šitie faktai savo laiku paskatino Jungtinių Valstijų 
senatą padaryti amunicijos gamintojų pelnus. Senato 
komisija surado, kad, iš tiesų, ši kapitalistų rųšis prisi
plėšė pereitame kare neapsakomai didelių pelnų. Iš to 
pas daugelį žmonių yra susidariusi nuomonė, kad karus 
kapitalistai sukursto tyčia pasipelnymo tikslais.

Tačiau šiuo laiku mes matome, kad Amerikoje dau
gelis stambiausiųjų kapitalistų stoja už Amerikos izolia
ciją. Fordas, Girdleris ir visa eilė žinomų WalLstryčio 
šulų reikalauja, kad Amerika nesikištų i Europos karą. 
Jie kalba apie karo baisumą ir remia nacių, fašistų ir 
bolševikų “taikos” propagandą. Dažnai atrodo, kad jie 
sudarė bendrą frontą su komunistu Browderiu ir nacių 
Bundu.

Kodėl stambusis Amerikos kapitalas taip keistai el
giasi?

Viena priežastis yra ta, kad didieji bankininkai ir 
pramonininkai savo širdies gilumoje simpatizuoja tota
litarinėms valdžioms. Neapkęsdami demokratijos, jie ne* 
verktų, jeigu Hitleris laimėtų karą ir sudaužytų britų 
imperiją. Ne viena tos imperijos skeveldra, veikiausia, 
tektų Dėdei Šamui, — kas Amerikos bizniui neužkenktų.

Bet yra kita priežastis, kuri arčiau paliečia kapita
listų kišenes. Ją nurodė žinomas radio komentatorius 
Bryce Oliver, turėjęs artimų ryšių su aukščiaus paminė
ta senato komisija. Jisai sako, kad iš faktų ir skaitlinių, 
kuriuos ta komisija surinko, aiškiai matyt, jogei didžiau
sius pelnus Amerikos kapitalistai darė ne tada, kada 
Jungtinės Valstijos dalyvavo kare, bet prieš tai. Kapita
listų pelnai 1917 ir 1918 metais buvo mažesni, negu 1914- 
15-16 metais.

Amunicijos gamintojams ir bankininkams yra tikra 
šienapiutė, kuomet eina karas, kuriame jų šalis nedaly
vauja. Nes tuomet jie gali imti tokias kainas už savo 
prekes iš kariaujančiųjų valstybių, kokias šios stengia 
mokėti. Valdžia jokių suvaržymų jiems nedaro, ir kam 
ji darys, kuomet yra išnaudojamos svetimos šalys?

Bet kuomet jų pačių valdžia stoja į karą, jau jie ne
gali lupti perdaug aukštas kainas už karo pabūklus. Jei
gu jie taip elgtųsi, tai butų išleisti įstatymai kapitalistų 
pelnams apkarpyti. Be to, karo reikalams valdžia yra 
priversta apkrauti kompanijų pelnus aukštais mokesčiais.

Pereitame pasaulio kare Amerikos kapitalistai to 
patyrimo dar neturėjo. Todėl jie daugumoje stojo už 
Jungtinių Valstijų dalyvavimą kare. Jie privertė prezi
dentą Wilsoną paskelbti karą Vokietijai, nors Wilsonas 
buvo išrinktas už tai, kad jisai “išgelbėjo mus nuo karo”. 
Bet dabar jau jie žino, kad po karo paskelbimo Ameri
kos kapitalo pelnai sumažėjo. Jeigu Amerika dabar eitų 
kariauti, tai kapitalistų pelnai butų dar labiau apkarpy
ti, negu 1917-18 m. Kongrese jau buvo kilęs sumanymas 
“karo pelnus” visai konfiskuoti.

Štai dėlko Amerikos piniguočiai ir pramonininkai 
šiandien priešinasi Roosevelto “karinei politikai” ir karš
tai stoja už taiką ir Amerikos-izoliaciją. Jie žino, kad da
bar įvykus taikai, kuri paliktų Hitlerio rankose visos 
Europos (ir didesnės dalies Afrikos ir Azijos) kontro
lę, tikros taikos pasaulis neturėtų; priešingai, prasidėtų 
smarkiausios ginklavimosi lenktynės tarpe Amerikos ir 
kitų pasaulio kontinentų. Kapitalistai tuomet pasipelny
tų tiek, kiek jie dar niekuomet nėra pasipelnę.

Tuo pačiu laiku, palikus Hitlerį Senojo Pasaulio šei
mininku, darbininkų judėjimas tenai butų galutinai nu
slopintas. Darbo žmonių masės butų pavergtos. Tuomet, 
žinoma, ir Amerikoje nebebūtų daugiaus kalbos apie 
Naująją Dalybą. Čia darbininkai turėtų taip pat dirbti, 
nugaras sulenkę, r— kad Hitleris Amerikos nesuvarytų- į

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ____________ 3c
Savaitei ........   18c
Mėnesiui __ ________ J. 75c

Jungtinėse Valstijose, ne' Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams _______________  $5.00
Pusei*metų ............................ 2.75
Trims mėnesiams ........ ..... 1.50
Dviem mėnesiams ________ 1.00
Vienam mėnesiui________  .75
Lietuvoje ir kituf užsieniuose:
Metams ....... .....................— $8.00
Pusei metų ...—....................  4.00
Trims mėnesiams ....... — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

St. Miščikas-žieitiys.

Japonija savo “istorinėje” misijoje
.  < " —   —■ I

(rytinėje ir popietinėje laidoje 
po tris milijonus), tvirtina, jog 
baltoji rase išsigimė, paskendo 
religiniuose, vėliau socialiniuo
se karuose ir ji turi žūti nežiu-

PANAIKINO VYRIAUSIĄ 
TRIBUNOLĄ

“Elta” praneša, kad— .
“Panaikinti Vyriausias tri

bunolas ir Apęliaciniai rit
mai. Vietoje jų įkurtas LTSR 
Auščiausias Teismas, kuris 
jau pradėjo savo darbą.”

___ _________________ . t'

VERČIA RUSU ĮSTATY
MUS Į LIETUVIŲ

KALBĄ

Lietuva nebeturės savo įsta
tymų, nes, “Eltos” pranešimu, 
sovietinės Lietuvos teisingumo 
komisarijatas paliepė versti lie
tuvių kalbon rusų įstatymus. 
Kai kurie tų įstatymų rinkiniai 
(kodeksai) jau išversti. Prane
šime sakoma:

“Komisarijatui vadovau
jant, yra išversti penki (Ru
sijos) TFSR-os kodeksai: 
baudžiamasis, baudžiamojo 
kodekso, civilinis, civilinio 
proceso ir šeimos bei vedybų 
kodeksai. Išversta keletas 
mažesnių įstatymų, o taip 
pat teisinės knygos.”
Vadinasi, Lietuvoje veiks Ru

sijos įstatymai7. O jeigu veiks 
Rusijos įstatymai, tai Lietuva 
nebeturės įstatymų leidimo į- 
staigos (seimo arba “sovieto”).

Tokiu budu ta bolševikų pa
saka, kad Lietuva įėjo į Sovie
tų Sąjungą, kaipo “lygiateisis 
narys”, yra humbugas.

Lietuva pasidarė tik adminis
tracinė Rusijos dalis, nelygi
nant gubernija.

KALĖJIMAI POLICIJOS 
KONTROLĖJE

Sovietinės Lietuvos valdžia 
patvarkė, kad kalėjimai butų 
perduoti vidaus reikalų komi
sarijatui. Pirmiaus jie buvo tei
singumo komisarijato žinioje.

Vidaus reikalų komisarijatas 
valdo policiją. Todėl kalėjimai 
dabar yra padėti po policijos 
departamento kontrole. Tokiu 
budu policija gali dabar suim
ti žmogų ir uždaryti jį* kalėjime 
visai be teisingumo departa
mento žinios.

Amerikoje žmogus be “war- 
ranto” (teismo įsakymo) nega
li būt suareštuotas. Sovietų 
tvarkoje tokios apsaugos asme
niui nėra. Policija daro kratas 
ir areštus, nesiklausus teismo 
leidimo. O kai dabar ir kalėji
mai pateko į policijos kontrolę, 
tai ji galės žmogų be teismo 
pritarimo ne tiktai suimti, bet 
ir laikyti uždariusi kalėjime 
tiek laiko, kiek ji norės.

Tokia pat tvarka yra ir fašis
tiškose šalyse. Sovietinė Lietu
va darosi vis labiau ir labiau 
panaši į fašistišką Lietuvą. Ko 
Voldemaras negalėjo padaryti, 
tai daro Paleckis.

TRŪKSTA GRUDŲ 
LIETUVOJE

Prieš bolševikiškos “laisvės” 
gadynę, Lietuva eksportuodavo 
daug žemės ūkio produktų į už
sienį: javų, mėsos, sviesto, 
kiaušinių ir t.t. Bet šiandien, tų 
produktų jau neužtenka pa
tiems Lietuvos gyventojams — 
nes daug maisto produktų “su
pirko” sovietų raudonoji armi
ja (mokėdama pinigais, kurie 
jau beveik nebęturi vertes); o 
antra, dėl suirutės*, kurią iššau
kė beprotiškas žemės “pertvar
kymas”, ūkio produktai labai 
sumažėjo.

Taigi sovietinės Lietuvos ko
misarai buvo priversti šauktis 
pagalbos į Maskvą, kad ji duo
tų grudų Lietuvai! \

ožio ragą. j ;
Tokios rųšies “taika” kapitalistams yra daug pelnin

gesnė, negu kaWi.

Spalio 18 d. “Elta” praneša:
“Lietuvos TSR Liaudies 

Komisarų Taryba kreipėsi į 
TSRS (t. y. į Sovietų Sąjun
goj. — “N.” Red.) Liaudies 
Komisarų Tarybą su prašy
mu suteikti paramą grūdais 
Lietuvos . TSR Respublikai. 
TSRS Liaudies Komisarų Ta
ryba tą prašymą patenkino 
ir jau šiomis dienomis pra
dėjo pristatinėti Lietuvon di
delius kiekius kviečių, rugių 
ir kt.”
Sako, “didelius kiekius”, bet 

kiek, nepasako. Vistiek yra fak
tas, kad Lietuvoje jau trūksta 
duonos, ir ją reikia importuoti!

“PALIUOSAVO” NUO 
MOKESČIO Už 

MOKSLĄ

Prieš dvejetą mėnesių visoje 
Stalino imperijoje buvo įvesti 
mokesčiai už mokslą vidurinė
se ir aukštose mokyklose, po 
200, 300 ir net 500 rublių per 
metus. “Naujienose” buvo nu
rodyta, kad tai užkirs kelią Lie
tuvos liaudžiai į mokyklas.

Pasirodo, kad tai buvo tiesa. 
Patys sovietų komisarai jau 
pamatė, kad mokyklos bus tuš
čios, jeigu už mokslą reikės 
tiek daug mokėti. Todėl tas 
biaurus Maskvos patvarkymas 
tapo pakeistas. Lietuvai jisai, 
kolkas, nebus taikomas.

“Tarybų5 Lietuva” praneša, 
kad— ’

“Tarybų Sąjungos vyriau
sybė nusprendė netaikyti Lie
tuvos Tarybų Socialistinėje 
Respublikoje savo nutarimo 
apie įvedimą mokesčio už 
mokslą aukštesnėse vidurinių 
mokyklų. klasėse ir aukštojo 
mokslo įstaigose, nustatyda
ma, kad mokestis už mokslą 
butų įvestas tik vaikams tų 
piliečių, kurie gyvena ne iš 
darbo pajamų.”
Bet jeigu Lietuvoje jau įsteig

ta “socialistinė santvarka”, tai 
kokiu budu lenai gali būti žmo
nių, kurie gyvena “ne iš darbo 
pajamų”? Iš ko gi jie gyvena?

Kitas klausimas: jeigu visoje 
Sovietų Sąjungoje yra imamas 
mokestis už mokslą, tai kodėl 
Lietuvoje to mokesčio įvedimas 
yra sulaikytas?

Į šitą klausimą mes galime 
surasti tiktai vieną atsakymą: 
Lietuvoje komisarų klasė (biu
rokratija) dar nesuspėjo pra
lobti, nes sovietų tvarka tenai 
veikia dar tiktai nuo liepos 21 
d. šių metų. Jeigu reikėtų mo
kėti nuo 200 iki 500 rublių už 
mokslą, lai ir komisarų vaikai 
negalėtų lankyti mokyklų. To
dėl Maskva nutarė šiemet to 
mokesčio Lietuvoje dar neimti, 
— iki Lietuvos sovietinė biuro
kratija neprisiplėš iš žmonių 
daugiau turto.

O kuomet jau ir Lietuvoje 
susidarys pakankamai skaitlin
ga ir turtinga parazitinių biu
rokratų klasė (“sovietinė bajo
rija”), tai Maskvos dekretas 
bus pritaikytas ir Lietuvoje. 
Darbininkų ir valstiečių vai
kams aukštesnės mokyklos bus 
uždarytos, kaip dabar kad yra 
Rusijoje, kur mokslas pasidarė 
valdančiosios klasės privilegija.

1.
Trijulė sutartis, padaryta ne

seniai tarp Italijos-Vokietijos- 
Japonijos, sukėlė daug kalbų, 
dar daugiau musų brolis žurna
listas pasipelnė už straipsnius 
iš redakcijų darydamas visoke- 
ropus spėliojimus, nurodyda
mas kas pelnys iš to pakto, kas 
pralaimės, ką jis reiškia ir t.t.

Galima labai daug spėlioti, 
daug galima dar tikresnio pa
sakyti, permetęs telegramas, ne 
vien tas, *kurias laikraštis talpi
na, bet kurios lieka redakcijos 
krepšyje, bet visa tai bus tik 
paviršutinis ir dargi pusiau 
klaidingas vertinimas.

Svarbu turėti pagrindą, svar
bu žinoti, ko gi japonai siekia, 
ką galvoja jų “vadai” (o jų 
taip pat netrūksta Japonijoje, 
nors jie ne toki kalbus, kaip 
Europos, nes tai nea ta tinka jų 
dvasiai.

> . Sutarčių reikšmė.
Kokios šios sutarties pasek

mės gali būti ir kas bendrai iš 
tos sutarties pasinaudos, galima 
daug pasakyti, bet nieko tikro 
nebus, nes visų sutarčių auto
riai, kiek jų bebūtų, tikisi vi
suomet tik vienas pasinaudoti 
ir visus kitus sutarties narius 
apeiti, taip ir čia, tiek vokiečiai, 
tiek italai, tiek patys japonai ti
kisi, jog ši sutartis nors laiki
nai tarnauk ir kitiems, visgi pa
galiau, neš naudą tik jiems vie
niems.

Kiekviena sutartis, kokia ji 
bebūtų, rodo, jog nei viena iš 
bedarančių sutartį valstybių 
kol kas neįstengia visai savisto
viai veikti, tai yra per silpnos 
siekti savo užsibrėžto tikslo ir 
dedasi su kitomis, kad ateityj 
atsiskirti ir dargi iš draugiškų 
valstybių virsti priešais.

Japonų tikslai.
Geriausias įrodymas palygi

nus buvusio karo sąjungininkus 
ir dabartinio karo sąjunginin
kus: vieni praėjusiame kare bu
vę sąjungininkais, šiandien prie
šai, ryt vėl gali virsti draugais, 
kaip pav. Prancūzija.

Šį kartą man norisi pažvelg
ti į šią sutartį grynai iš japo
niško taškaregio arba, tikriau 
pasakius, supažindinti skaityto
jus su japonų tikslais arba kaip 
ir patį straipsnį už vardijau, pa
rodyti, kokią “istorinę” misiją 
pasiskyrė japonai pasaulyje.

Mat, kaip kiekvienas indivi
das, taip kiekviena valstybė, o 
tuo labiau rasė, tikisi, jog ji 
gyvenimo, o gal likimo, paskir
ta suvaidinti kažkokią rolę pa
saulyje ir lygiai kaip Holly- 
woode, kiekviena tikisi, jog ji 
paskirta vaidinti svarbiausią ro
lę ir išvesti pasaulį, žmoniją į 
Žadėtąją Žemę, į savotišką dan
gaus karalystę, kurios kiti ne
mato, o jei mato, neina teisin
gu keliu.

Paradoksas.
Čia gaunasi labai gražus pa

radoksas, jei paradoksas gali 
būti gražus.

Žydų tauta, kuri taip smar
kiai kenčia dėl šios idėjos, tai 
yra, dėl idėjos, jog pasaulyje 
yra parinktos tautos, kaip karts 
paskutinė istoriniais amžiais šią 
idėją įkūnijo, nes jie skaitė sa
ve dievo išrinkta tauta, gi vo
kiečiai, kurie taip žydų neken
čia, iš žydų pasisavino šią idė
ją ir tuos žydus dabar jų su
rastu, receptu nuodija. Skirtu
mas tas, jog žydų tautos misi
jos pagrindas buvo dievas, gi 
vokiečių -— visuomenė arba 
žmonija. Bet kaip žydai, taip 
vokiečiai, tįk ant kito pagrindo 
atsistoję, tikėjo, jog pasaulyje 
gali būti tik viena tauta, kuri 
gali reikalauti sau visko, o ki
ti turi tai dievo ar likimo iš
rinktai tautai tarnauti.

Ir jeigu pitimtuine mes bib
liją ir hitleristų raštus pamaty

tume, jog viskas tas pats, tik 
vienur (pas žydus) viskas re
miasi dievu, gi pas hitleristus— 
istorine misija, kažkokis supuo
limas.

Žydai rėmė dievu, hitleristai 
remia pseudomokslinėmis teo
rijomis, bet esmėje tas pats: 
ponai vieni ir vergai visi kiti.

Japonų rasizmo teorija.
Kadangi Japonijos tikyba ši

tokių nesąmonių .neskelbia, ja
ponai pasisavino naujas moks
lines teorijas, kuriomis remiasi 
hitleristai, kurias mėgina pasi
savinti italai ir t.t.

Japonų imperialistai taip pat 
stato pirmoje vietoje rasės klau
simą, nors ne taip griežtai, 
kaip hitleristai, nes jie stovi Už 
pasaulio valdymą ne tiek dėl 
to, kad jie yra išrinktoji rasė, 
kiek išeidami iš to taškaregio, 
jog visos kitos rasės istorijos 
bėgyje nuskuro arba išsigimė 
ir jomis negalima remtis.

Japonijos rasizmo teorija, 
taip smarkiai propaganduoja- 
111a , vieno didžiausių japonų 
dienraščių “Tokyo Asahi”, ku
ris kasdien išleidžia du kartu 
po tris milijonus egzempliorių

KAS, KUR IR KAIP
MORALIŠKI IŠSIGI

MĖLIAI
Didesnio morališko išsigimi

mo, kaip tarp diktatorių gar
bintojų, niekur kitur nesurasi. 
Jie meluoja be saiko, su jokiais 
faktais nesiskaito, yra praradę 
visokį sąžiningumą ir padoru
mą.

Sufabrikuoti šlykščiausios rų
šies prasimanymą jiems nieko 
nereiškia.

Taip daro naciai, taip daro 
fašistai, taip daro ir komuna- 
ciai.

Pavyzdžiui, imkime musų ko
munacių reptilijas. Jie prieš jo
kią žulikystę nesustoja. ,

Štai aną dieną L. Pruseika 
be niekur nieko paskelbė, jog 
Galskis gavęs iš Lietuvos laiš
ką, kurio turinys esąs palankus 
sovietams. Bet, girdi, to laiško 
“Naujienos” nedės, nes ten 
esanti cenzūra!

Bet štai pasirodo, jog per 
paskutinius penkerius metus 
Galskis jokio laiško iš Lietuvos 
nėra gavęs! <

Vienok Pruseika drįso pa
skelbti aiškų prasimanymą ir 
tąja proga prikišti “Naujie
noms” cenzūrą.

Ar bereikia didesnio morališ
ko išsigimėlio?

Tai tik vienas faktas, kuris 
vaizduoja tą morališko išsigi
mimo procesą, kuris yra apė
męs komunacius.

ŽULIKIŠKOS PRIE
MONĖS

Tikslas pateisina priemones.
Tą jėzuitų Šukį šiandien yra 

pasisavinę musų komunaciai.
Savo tikslui siekti jie jokio

mis priemonėmis nesivaržo: me
luoja per akis, falsifikuoja fak
tus, kraipo kitų mintis.

Kad Stalinas šiandien ben
dradarbiauja su Hitleriu, — ta
tai niekam nėra paslaptis.

Tiek Maskvoje, tiek Berlyne 
dėl to bendradarbiavimo reiš
kiamas didelis pašitienkinimas. 
Molotovas teikėsi net viešai pa
sakyti, jog “Europos pastovu
mui reikia galingos Vokietijos”.

Maskva dabar ir “storojasi”, 
kad Vokietija butų galinga. Va
dinasi, teikia paramą, kad toji 
galėtų Europoje “naują tvarką” 
steigti.

Tas faktas “Naujienose” bu
vo keliais atvejais pabrėžtas.

Musų komunaciams tai bai
siai nepatiko. Girdi, Molotovas
“tik taip sau” Berlyną aplan-rios garsinasi “NAUJIENOSE

rint jos galingumo šiandien. 
Visi baisus karai, kurie vyksta 
baltojoje rasėje, vyksta tarp 
baltosios rasės žmonių, gi gel
tonoji rasė niekuomet nekovoja 
tarpusavyje, gi jei šiandien to
ki įkarai yra, pav. tarp japonų 
ir kinų tai ne dėl tos rasės žmo
nių neapykantos arba interesų 
nesutapimo, bet vien baltosios 
rasės intrigų dėka. čan-Kai-Še- 
kas yra ne kiniečių vadas, bet 
baltosios rasės agentas.

Ir kadangi baltoji rasė nai
kina pati save ir yra supuvus, 
geltonoji rasė, nepergyvenus jo
kių religinių karų ir dar neįsi
vėlus į socialus kovas — šian- % 
dien turi būti skaitoma svei
kiausia rase ir ji turi žiūrėti 
bei kovoti už savo gerbūvį, uz 
savo viešpatavimą, nes tolimo
je ateityje, jei ji neužkariaus 
pasaulį, ją laukia tas pats išsi
gimimas. Ji, negalėdama plės
tis, turės virti savuose syvuo
se, o kadangi kiekvienas indi
vidas reikalauja savo laimės ir 
jos nesant pakankamai, turės 

‘ją išplėšti savo artimajam, sa
vo rasės žmogui, prasidės vi
daus kovos.

(Bus daugiau)

kė. Tik “Naujienos” gali čia 
įžiūrėti tarp Maskvos ir Berly
no draugiškų ryšių sustiprėji
mą.

Vielos komunacių “dvasiš
kas vadas” net griebėsi libera
liškų žurnalų, kad su jų pagal
ba galėtų įrodyti, jog Maskva 
netarnauja Berlynui.

Suminėjo jis “The Nation” 
savaitraštį, kuris kitokią nuo
monę reiškiąs, negu “Naujie
nos”.

Žinoma, jokios ištraukos iš to 
savaitraščio nesiteikė paduoti. 
Nenurodė dargi numerio.

Ir tai visai suprantama, ko
dėl taip padarė, nes “The Na
tion” savaitraštis Staliną laiko 
Hitlerio pastumdėliu.

To savaitraščio lapkričio 16 
d. laidoje randame straipsnį an
trašte “Molotov in Berlin”.

Straipsnis, matyti, parašytas 
pačios redakcijos. Jis aiškina 
Molotovo atsilankymą į Berly
ną reikšmę.

Budingas dalykas, sako kal
bamas savaitraštis, kad šį kar
tą veikimo scena yra Berlynas. 
1939 m. rugpiučio mėnesį, kai 
Hitleriui buvo reikalinga pa
slauga ir Rusija galėjo reikalau
ti aukštos kainos už neutralite
tą, von Ribbentrop nuskrido į 
Maskvą. Dabar Hitleris nepra
šo, bet reikalauja ir priverčia 
rusų pasiuntinį atvykti į Berly
ną. Tas pasikeitimas yra budin
gas: jis parodo sovietų jėgos 
sumenkėjimą Vokietijos atžvil
giu per paskutinius keturiolika 
mėnesių. Nežiūrint į tai, kad 
Rusija laimėjo dideles teritori
jas ir įsitvirtino strateginiu at
žvilgiu, ji šiandien kur kas ma
žiau tėra pajėgi priešintis vo
kiečių grūmojimams, negu prieš 
karą.

Toliau tas savaitraštis sako, 
jog Stalinas ueturi mažiausios 
progos atsispirti prieš Hitlerį: 
jeigu Hitleris kada atsisuks 
prieš savo “partnerį”, tai jis be 
jokio vargo galės Ukrainą pa 
siglemžti.

Tai taip rašo kalbamas savai
traštis apie Stalino bendradar
biavimą jsu Hitleriu. Bet vietos 
komunacių laikraštis bando į- 
kalbėti savo skaitytojams, kad 
“The Nation” nuginčija Stali
no talkininkavimą Berlynui.

Ir tokiais žulikiškais triukais 
komunaciai nuolat apgaudinėja 
savo skaitytojus! —Auguras

Pirkite tose krautuvėse, ku-



1•
Ketvirtai, gruodžio 5, 1940 NAUJIENOS, Chicago, HL 5

S. Donėla

DARBININKO PADĖTIS OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Iš Lietuvos ateinančiuose ko
munistų laikraščiuose teko pa
stebėti daug pamokslų darbi
ninkams. Vienur primetama, 
kad jie nesusipratę, kitur, kad 
nesistengia darbe, nes “namo 
vistiek nenusipirksi”, dar kitur, 
kad nemoka dirbti stachariovie- 
čių metodais ir tam panašiai, 
šitokie pamokymai ir pamoks
lai darbininkams yra kasdieni
nė duona Sovietų Rusijoje.

Neperseniausiai teko skaityti 
vienų ypatingai savotiškų pa
mokslų, būtent, darbininkai įs
pėjami nerinkti parašų ir ne
kelti reikalavimų, kad kaikurių 
fabrikų buvę savininkai butų 
skiriami tų pačių fabrikų vedė
jais. šis “pamokymas” atiden
gia vienų labai įdomų faktų,

būtent, kad ir prie didžiausios 
agitacijos prieš buvusius^ savi
ninkus dar atsiranda darbinin
kų, kurie drįsta užtarti savo 
buvusius išnaudotojus ir rink
ti net parašus, kad juos skiriu 
vedėjais. Reikia turėti galvoje, 
kad prie dabartinės santvarkos 
toks parašų rinkimas yra labai 
pavojingas eksperimentas, nes 
rinkėjas gali būti visai lengvai 
apšauktas “liaudies priešu” ir 
kaipo toks ne tik kad neteks 
darbo, bet dar gali papulti į 
belangę ar dar net aršiau nu
baustas.

Palengvinti q t r t
Vargams O JLi k/ Vj
M M M SKYSTIS■ 1 I ■ 11 TABLETAIn n n mostis

NOSIMS LAŠELIAI
v V W COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tisin”—Puikus 

Tepalas
organizavimų

mažiausio supratimo.

THE PERFECT GIF?

LADY WESTFIELD $OA50 
SĖT WITH MAMONOS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių:
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BULOVĄ
ELG1N

H AM l LT O N
, BENRUS,

GRANT

žemo-DEIMANTUS parduodam 
mims kainomis.

4148 Archer Avė

Jei jau paprastas darbinin
kas ryžtasi statyti save į tokį 
pavojų, tai po šituo slepiasi 
daugiau negu prisirišimas prie 
buvusio išnaudotojo. Čia kaip 
tik ir iškyla “Stalino saulės 
santvarkos” negalavimai. Mat, 
okupantai atėmę fabrikus iš 
buvusių savininkų jų vedėjais 
skiria įvairiausio plauko komu
nistus, kurie apie fabriko dar
bų ir gamybos 
neturi
Naujai paskirtieji vadovai 'vie
ton varyti darbų pirmyn ir kel
ti produkcijų pradeda mokyti 
darbininkus komunistinių dog
mų ir kelti į padanges “Stalino 
saules šviesybę”. Darbų vedė
jais skiriami tie, kurie leng
viausia duodasi “apšviečiami”, 
o lokiais kaip tik ir būna la
biausiai atsilikę darbininkai, 
įvairus padaužos. Tokie nauji 
“vedėjai” kelia rimtųjų darbi
ninkų nepasitenkinimų. Darbo 
našumas mažėja. Fabrikas pra
deda mažiau pagaminti, iki ga
myba galutinai nesustoja. Tuo
jau susidaro tokia padėtis, kad 
darbininkams nebėra iš ko al
gų mokėti, o sustojus fabrikui 
jie ir visai atleidžiami. Kad 
fabrikas sustojo, niekas ir ne
mano kaltinti komunistų par
tijos skirtų vedėjų, bet visa 
kaltė suverčiama ant “sabota
žininkų”, kurių tuojau ir pra
dedama ieškoti to paties fabri
ko darbininkų tarpe. Ieškojimo 
rezultatai yra tokie, kad iš nak
ties pradeda dingti vienas po

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

$5,500,000.00
$400,000.00

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

FEDERAL.SAVINGS
~ ~ and zz--------------

LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTI N MACKTEVVICH, 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 VIRginia 1141

kų išnaudojimas nepasibaigė. 
Ne vienas jų turėjo susitaupęs 
vienų kitų litų “juodai dienai”, 
bet dabar visos tos santaupos 
nueis vėjais. Bolševikai pri
spausdino beverčių litų kiek tik 
jiems patiko ir išpirko viską, 
ko dar nebuvo jėga atėmę. Da
bar ‘sekantis žingsnis bus vi
siškai panaikinti litų ir įvesti 
bevertį sovietiškų rublį — tuo 
bus apvainikuotas Lietuvos 
darbininko ir ūkininko galuti
nas apiplėšimas. Panašiai bol
ševikai pasielgė okupuotoje

Tai Atrodo, Kad Bus 
Ir Batakiškių Klubas

RISIS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

Speciali Kama ant Dantinių

Per Kalėdas

darys ir Lietuvoje. Darbo žmo
gus Stalino satrapams mažiau
siai rupi.

GERB, Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tai krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

Tek VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

• FOTOGRAFAS

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiu* ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Taigi jei dar nesate pa
mėginę Monarch Alų, ragina
me tai dabar padaryti. Užsakykite 
keisą šiandien, ragaukite jį taip kri
tiškai kaip norite, palyginkite jį su 
bet kuriuo kitu alumi kurį jus 
mėgstate ir

Remkite Lietuviški,
Žyduką

Nathan Kamei
MUTUAL LIQUOR
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

...... ... |

TRU-FIT PLEITAI $Q.5oS 
Lab. Kaina ........J............  **

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA

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

LABORATORY 
2458 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

HANS STEINKE s
Tai išgarsėjęs liaus Steinke, kuris penktadienį,.gruodžio 

6 d., risis Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted SI. Risis 
jis su Viclor Šokia t.

Steinke, kaip žinia, yra vienas geriausių ristikų pasau
lyje, o New Y orkas ji laiko čempionu.

Tose ristynėse dalyvaus ir Karolis Požėla, kuris risis su 
Jimmy Opise. Kiti rislikai bus Frank Judson, Steve Savagc, 
“Scarface” Mulligan ir kili.

kito buvę fabriko darbininkai, 
kas dar laisvėje likusiems įva
ro didžiausio teroro baimę.

Iš tokios keblios padėties 
darbininkai ir ieško išeities, 
prašydami, kad vedėjais skirtų 
buvusius tų fabrikų savininkus

liti jie bus apsaugoti nuo svie
to parėjimų komunistų vedėjų, 
kurie ne tik privers fabriką už
sidaryti, bet dar po to ieškos 
“sabotažninkų” jų pačių tarpe. 
Okupuotoje Lietuvoje šiandien 
darbininkai nieko taip nebijo, 
kaip “sabotažninko” vardo, ku
rį jie lengvai užsitarnauja ir 
mažiausio supratimo neturėda
mi apie sabotažą.

Dar tenka keliais 
siutinti ir apie tą

kiškas rublis, lai tuojau visos 
prekės butų buvusios išslapsty
tos ir atvykę alkani bolševikų 
komisarai nebūtų galėję tiek 
daug pirkti iš Lietuvoje esamų 
krautuvių ir ūkininkų. Paėmę 
Lietuvos Bankų į savo rankas 
bolševikai pradėjo spausdinti 
neribotą kiekį litų ir jais ino-

žodžiais už- 
nepaprastai 
kėlimą, ku

riuo taip afišavusi okupantai 
pirmomis okupacijos savaitė
mis. Visur yra priprasta, kad 
darbininko padėtis gerėja, jei 
už darbą gautas atlyginimas di
dėja, nes jis gali daugiau mais
to ir kitokių reikmenų nusi
pirkti ir net dar vieną kitą cen
tų “juodai dienai” pasidėti. De
ja, bolševikų okupuotoje Lietu
voje viskas yra kitaip. Vos Lie
tuvą okupavę bolševikai pradė
jo staigių lito infliacijų, ko re
zultate prekių kainos pradėjo 
smarkiai kilti. Daugelis stebė
josi, kad bolševikai užėmę Lie- 
tuvų vis tik lito nepanaikino, 
o paliko jį ir toliau kursuo
jančiu pinigu. Tam bolševikai 
turi aiškius išskaičiavimus. Jei 
jie okupavę Lietuvą butų pa
skelbę, kad litas panaikinamas, 
o jo vietoje įvedamas bolševi

© Bežaizdama su revolveriu, 
kurį jos tėvas laikė namie kai
po senovės palikimų, 11 metų 
margai/ė Joan Cassell nušovė 
savo 4-ių metų broliuką Donald. 
Tragedija įvyko Cassell namuo
se, Naperville miestelyje.

© žemės ūkio parodos ren
gėjai skelbia, kad per pirmas 
penkias parodos dienas turėjo 
215,000 publikos, apie 10 c,o 
daugiau negu pernai.

Nori “Geriau Susipažinti”
Daug batakiškių gyvena Chi- 

cagoj, bet dalis vieni kitų vi
sai nepažįsta; kiti, kai atvyko 
Amerikon dar visai nesusitiko; 
dar kiti labai retai tepasima- 
to.

Kad labiau susipažintume, kad 
butų daugiau progų susitikti ir 
pasikalbėti, gražiai, smagiai lai
ka praleisti, vienas kitam pa
tarti ir padėti — ir yra orga
nizuojamas Batakiškių Klubas. * >

Visi batakiškiai malonėkite 
pranešti savo vardus, pavardes 
ir adresus (telef. Ant. Jusčiui, 
6821 S. Talman Avė., Chicago. 
Po Naujų Metų pakviesime j 
pirmų susirinkimą.
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Bukit Malonų.' 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. Johrt J. Smetana 
l)r. J. J. Smetana, Jr. 

OPTOMETRISTM
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

r

narch ONARCH alaus nuo- 
labinę aukšta kokybė ir 

puikus skonis kasdien pritraukia 
naujų draugų prie tų tūkstančių 
kurie jau parodė savo prisirišimą 
prie nepaprastai Gero Alaus. Mes 

• ■ norime lamėti ir jūsų .pagyrimų.

LAI JŪSŲ SKONIS 
SPRENDŽIA

1

> i

tyliems komisarams, karei
viams, GPU agentams, kurie už 
juos pirko kas tik pasitaikė ir 
mokėjo, kaip musų komuna- 
ciai iš Laisvės ir Vilnies pasle
giu čiauška, “gerų kainų”. O 
ta “gera kaina” buvo tokia, kad 
bolševikams pasigrobus Lietu
vos auksą, litas pasidarė bever
tis popiergalis, nes užsienyje 
už jį nieko nenupirksi ir,į ki
los šalies pinigą neiškelsi. Prieš 
okupacijų vokiečiai litą gaudy
davo nelyginant auksą, nes lai 
reiškė duoną, sviestą, kiauši
nius, mėsą ir kitokius Vokieti
joje brangius dalykus, tuo tar
pu šiandien ten lito niekas ne
beima, nes tas visas prekes ,iš 
graibstė okupantai.

Kas iš to, kad darbininkas 
vietoje dešimties litų už darbo 
dienų šiandien stachanoviškais 
metodais išvaro iki penkiolikos 
ir net dvidešimts litų, jei už 
duonos svarų vietoje penkioli
kos lietuviškų centų turi net 
iki lito mokėti. Ir mažiausiai 
skaičiuoti mokantis supras, kad 
geriau yra į dienų uždirbti de
šimtį litų ir už duonos svarų 
temokėti ■ penkiolikę. centų, ne
gu uždirbti dvidešimts ir už tų 
patį svarų, mokėti litų.

Tuo dar Lietuvos lįarbiuįn-

Atminkite — Nėra puikesnio hIuuh ui 
gamintą čia pat Chicagojc. Bukite 

ištikimi Navai apylinkei.

Klausykite "Bowier’s Bioadcast" su Hal 
T >tten W. C. F. L. Kasdien (1:30 v. v. 
i&skyrtls Seįtaėienj. Sekmadieni 2:00 v. p. p.

feARCHBRB^KGCOM^'

CHICAGO. ILL
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CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

ii

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS <4 0 EA
Išima Už .............. I v.UU
PRABUVIMAS C E A A ALigoninėje .............. *OU.UU
RAUDONGYSLIŲ COff AA 
Išėmimas ir Ligon. U
REUMATIZMAS C O A A 
Greita Pagelba ....... *u»UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 51.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

• 1900 S. Kedzie Avė. ChicagoMonarch Brevvina Company

arcus
MAUJJOEHOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS
NAUJIENOSE
NAUJIENŲ

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias, 
rasite necemsuruotų žinių iš Lietuvos, 

prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 
kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

NAUJIENOMS—pinigu® siųskite Šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”



NAUJIENOS, Čhicago, UI. __ Ketvirtad.k gruodžio 5, 1940

tesc* TEIGTAS • MARIJOS • J U R G E L I O N I E N £ S

“IMMIGRANTS’ PROTECTIVE LEAGUE” 
METINIO SUSIRINKIMO PROGA

PWMWI

ČRIOEak

MUSU PRAEITIES MOTERŲ SILUETAI

Rašo Nora Gugis
(Tęsinys)

PRIEŽASTYS DĖL DIDEIJO 
AUGIMO NATŪRALIZACIJOJ

1) Naujos tiesos, kurios nu
stato pilietybę kaipo kvalifika
cijų dėl socialės apsaugos pa
šalpos.

2) Nauji reikalavimai iš pu
sės darbdavių, kad darbinin-

3) Nauji reikalavimai dėl 
įrodymo pilietybes ( ir nelai
mingas atradimas, kad neturi 
pilietybes) pagal naujų “Illi
nois Permanent Rcgistration 
Election Law.”

4) Karas anoj juros pusėj, 
kuris dar labiau skatina prisi
rišti prie šios šalies, etc.

Ir po visų čionais išdėstytų 
ir kitų priežasčių, yra gyveni
mo istorija tos didelės indus
trijos valstijos, su savo tūks
tančiais ir tūkstančiais svetur 
gimusių, kurie buvo parkviest! 
iš anos pusės juros ir skersai 
Rio Grande į jos dirbtuves, 
kasyklas ir laukus. Imigrantas 
padėjo pamatų dėl turtų kai 
kurioms taip vadinamoms pir
moms šeimoms Illinois valsti-

praleidžiami beieškant senų re
kordų, daugumas iš kurių jau 
seniai žuvo arba visai nebuvo 
laikomi. Atrodo taip nereikalin
ga reikalauti dabar vardo laivo, 
kuriuo a plikau tas atvažiavo, 
dienų įvažiavimo arba priežas
tis dėl ko. Lygos laivų surašai 
ir rekordai yra visiškai suplėšy
ti, iš to didelio naudojimo. Dau
gumas tų senųjų laivų jau ne
beplaukia. Net ir naujesni lai
vai, gal dėl kitų priežasčių, da

V:.\t w 
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F. F. YOKUBYNIENĖ

kalaujama iš jų. Yra per vėlu 
atmainyti istorijų Valstijos da
bar. Žinoma, kad čia jie ran
dasi tūkstančiais, gal 200,000 
ateivių Chicagoje, daugumas 
iš kurių niekuomet nežinojo, 
kad jie yra ateiviai.

Galite suprasti, kad toksai 
skaičius yra gana didelis, kad

navimų Lygiai, kuri suteikia 
patarimus ir pagalbų natūra
lizacijos . problemoms. Lyga 
dirba ant daugiau kaip vieno 
tūkstančio atskirų reikalų į 
mėnesį, kartais net po šimtų į 
dienų, ir daugiau kaip 75% iš 
jų prezentuoja kokių problemų 
natūralizacijoj ir pilietybėj.

Mrs. Rich pareiškė, “kad mu
sų natūralizacijos tiesos turi 
būti pataisytos, kad eiti žings- 
niu-žingsniu su laikais. Trys 
maži amendmentai, du iš ku
rių Lyga pati reikalavo per 
dešimt metų, buvo nustatyti 
per dabartinį kongresų. “Ir 
mes drįstam sakyti, kad nie
kas šioje moderniškoj scenoje 
nereikalauna ‘streamlining’, 
kaip senasis, girgždantis natū
ralizacijos procesas.”

Immigrants’ Protective Lea
gue, pildant valdžios prašy
mų, praleido daug, daug laiko 
sutaisant pareiškimus ir re
komendacijas dėl atmainų šio-' 
j e procedūroje, 35 iš jų net 
prieš tai, kada pats “Code 
Bill” buvo padarytas.

Mrs. Rich toliau davė daug 
pavyzdžių, dėl kurių dabartinės 
taisyklės visai neatitinka.

“Dėl daugumo musų dabar
tinė “Declaration of Intention” 
yra visai nusenėjusi. Pavyz
džiui:

a) Kaip juokinga yra daba? 
klausti senos močiutės, kuri 
išgyveno visų, išskyrus pačios 
kūdikystės, amžių čionais Chi- 
cagoje, užmokėti, laukti ir su
dėti savo pareiškimų, sakant, 
kad ji tikisi pasilikti ir apsi
gyventi čionais 1 O tokių se
nučių randasi gan daug Chica* 
goję. Tokiems tūkstančiams 
dabartinis pareiškimas tikrai 
nereikalingas ir išėjęs iš var
tojimo vertės.

b) Arba vėl įrodymas įvažia
vimo. Mėnesių mėnesiai -yra

c) Iškaščiai naturalizavinio 
yra kitas opus klausimas. Yra 
tiek ir tiek žmonių, kurie yra 
sulaikyti nuo pilietybės dėl to, 
kad neturi galimybės sumokė
ti reikalaujamų sumų, kad galė
tų sužinoti kokiu laivu atplau
kė į šių šalį. Iki šiam laikui to
ji suma buvo $10.00, bet nuo 
praleidimo naujų įstatymų ši 
suma buvo pakelta iki $18.00, 
už tų taip vadinamų “legaliza
vimų įvažiavimo”. Rodos, pa
ties aplikanto pasirodymas tu-1 
retų užtekti, paliekant kitų na
turalizavinio reikalavimų “good 
moral character and attach- 
ment to the principles of the 
ConstitutiOn” pakankama kaipo 
kvotimų dėl jo tinkamumo.

Čionais Mrs. Rich padavė tik
tai kelias priežastis, dėl kuyių 
žmonės nepalieka Suv. Valst. 
piliečiai. Ji išreiškė pageidavi
mų įsteigti taip vadinamų “Stu- 
dy Class in Naturalization Pro
blema” prie Immigrants’ Pro- 
teetive League. Tokia klasė tu
rėtų susidėti iš parinktų atsto
vų, kurie pašvęstų laiko darbui 
prašalinimo tų kliūčių. “Kadan
gi pilietybe pasidarė keliu į eko
nominį gyvenimų darbo metuo
se, ir vėliau į socialę apsaugų, 
toksai darbas yra labai svarbus 
ir reikalingas visiems “sočiai 
workers, advokatams, mokyto
jams ir, žodžiu, visiems, ku
riems rupi gerovė šeimynų, ku
rios sudaro musų draugijų.

“Niekados nebuvo momento, 
kada Amerika galėtų užtikrin
ti “fair play” visiems savo gy
ventojams ir kad tie, kurie at- 
„vyko Amerikon ieškodami ly
gybės ir laisvės, tikrai rastų jų 
čionais”, buvo žodžiai, kuriais 
Mrs. Rich baigė savo tikrai įdo
mių kalbų šiame metiniame su
sirinkime: *

(GALAS) •

Vakarėlis Jaunuolių 
Draugijėlės
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tę i. brangina jas. mėgsta net 
muzikų. Būdama šviesaus 
proto, gilios dvasios pasižymė- 

Biru- dama įvairiais dideliais gabu- 
le.,‘ — Ona Vytautienė, di- mais, ji bendrauja su žymiau- 
džioji Lietuvos istorijos mote- siais savo laikų žmonėmis. Sa- 
ris žvelgia į mus iš amžių gi- vo kultūrinių lygiu ji gali už
kilnos, kai]) gyvas ir pažįsta- imli vienų iš pirmųjų vietų, 
nias žmogus. Prof. Ig. Jonynui kaip pastebi prof. Jonynas, ne 

I turime būti dėkingi, kad jis tik anų laikų Lietuvos, bet ir 
jų mums iš numirusių prikė- Europos kultūros istorijoje, 
lė, ir, apvalęs nuo susidaru- 
sių Ipcr amžius aplink uos 
asmenį istorinių klaidų,pado- net musų laikų 
vanojo mums gyvų ir tikrai ga
lingos ir 
tuvės moters vaizdų.

Istoriškai nepateisinamos le-

(Tęsinys)

ONA VYTAUTIENĖ
priešingai, negu
Ona Vvtautieni

Iš Toronto, Kanados, atvy
ko M. F. Yokubynienė, šio sky
riaus nuolatinė bendradarbė.

Šį kartų p-iai Yokubynienei 
tenka atlikti nelabai malonių 

.kelionę. Dalykas to’kis, kad 
pasimirė Kotryna Dargienė, 
jos teta, kuri gyveno Gary, Ind. 
(1720 Roosevelt St.). Į savo te
tos laidotuves p-ia Yokubynie-

Tikra lietuvaitė, visai ne ru- 
, kai]) tai plačiai skelbiama 

literatūroje.
Ona yra Vytauto draugo ir 

imponuojančios lie- bendradarbio kunigaikščio Su- 
dimanto sesuo, — ji ištikima

plačiai pasklidusios, o apie 
tokia įžymių kunigaikšjtinę 
Onų visuomenė dar tai]) mažai 
težino I

Kokios nuostabios tosios mo-

bendradarbe. Vvtauto žmona 
puikiai orientuojasi polit.kos 
ir valstybės reikaluose. Ji 
trokšta valdžios ir garbės, bet 
ir moka tuo naudotis. Laiki- 
ninkai: rusai, lenkų valstybės 
vyrai,

terš butą! Dzūkijos miškų lie- skaitosi su ja gal

z NORA GUGIS
Moterų skyriaus bendradarbės ir rėmėjos šiandien siun

čia geriausius linkėjimus jo vedėjai, p. Norai Gugis. Vakar 
atšventusi savo gimtadienį, šiandien ji pradeda naujus gyve
nimo melus.

| Rašo L. NARMONTAITg |
i : ■ ‘ ’

Chicagos Mokytojų Kolegija.

naujas nutarimas pada- 
dėl įvairių priežasčių, 
kurių yra stoka pinigų,

Lapkričio 13 d., Šių metų 
Chidagos Mokyklų Taryba nu
tarė laikyti kvotimus tik sykį 
per metus kandidatams, kurie 
nori įstoti į Chicagos moky
tojų Kolegijų. Taipgi buvo nu
tarta priimti į šių kolegijų 
naujus studentus tiktai sykį 
per metus ir tik rugsėjo mė
nesį.

i šis 
rylas 
tarp
sumažėjimas skaičiaus moki
nių pradinėse mokyklose (dėl 
sumažėjimo gimimų), pradžia 
sumažėjimo skaičiaus mokinių 
aukštesnėse mokyklose, didelis 
skaičius kvalifikuotų mokyto
jų, kurios dar nėra gavusios 
vietos ir dėl kitų priežasčių.

Praėjusiais laikais buvo pa
protys laikyti kvotimus du sy
kius per metus vasaros metu

kad kolegijos studentai gali 
studijuoti įvairius ir .specialius 
kursus dėl mokytojavimo 
specialėse klasėse, kaip pra
dinėse (pirmos, antros ir tre
čios klasės), taip aukštesnėse 
(ketvirtos iki aštuntos klasės), 
ir specialėse klasėse vaikų 
darželiuose ir taip toliau.

Kas bus dabar su mokyklų 
kolegija, tik ateitis parodys. 
Kaili įdomu sekti mokytojos 
profesijų, turės atidžiai sekti 
šį klausimų. Per šį skyrių bus 
stengiamasi paduoti vėliausias 
žinias apie Chicagos mokytojų 
kolegijų ir jos bendrų veiklų.

Brighton Park
Mo-

šiandien.
Kiekviena proga, kai p-ia 

Yokubynienė atvykdavo j Chi
cagos apylinkę, ji visuomet su
stodavo pas savo tetų ir ten 
būdavo laukiama viešnia. To
dėl dabar jai labai skaudu at
siskirti su mylimu žmogum.

Jos tetai mirus, mes reiškia
me p-iai Yokubynienei giliau
sių užuojautų.

Bazaras ir “Rum- 
mage Sale’

Rengiamas Felloivphip House 
Moterų Klubo

Bridgeporto ir kitų kolonijų 
moterų dėmesys yra atkreiptas 
į bazarų ir taip vadinamų 
“Rummage Sale”, kurį rengia 
Fellowship House Moterų Klu
bas šiandien, gruodžio 5, 1940. 
Vieta yra pati Fellowship Hou
se ant 33rd Place, netoli HaLs- 
led St. Prasidės pusė po de
šimtos ryto ir tęsis iki 8-tos 
valandos vakaro. Tarp trečios 
ir penktos popiet bus arbatėlė 
su namie pagamintais pyra
gaičiais.

šiame bazare bus galima nu
sipirkti gražių dovanėlių Ka
lėdoms ir šiaip visokių reika-

nas kaip žinote, eina parėmi
mui darbo, kurį Fellowship 
House per daugelį metų dirba 
žmonių gerovei. —N.

Brighton Parko Jaunuoliai, 
vadovaujant Anelei Zabukienei, 
turės savo metinį parengimų 
gruodžio 8 d. Hollywood svetai
nėje, 2417 West 43rd St. Pra
džia bus 5-tų valandų pop’et ir 
bilietai kainuoja tiktai dvide
šimts penkis centus. Programai 
bus įvairi. Dalyvaus dvi jaunuo
lių grupės, solistai, duetai ir ba
lalaikų orkestras, po vadovyste 
J. Budrevičiaus. Programų pa
gelbės jaunuoliams išpildyti dar 
ir Brighton Parko Klubo Mote
rų Kaimiečių Grupė. Po progra
mos bus galima pasilinksminti, 
pasišokti, prie geros muzikos 
Iš praeities žinote, kad šie jau 
nuolių bengiami vakarai visuo
met būna gyvi ir liriksmi. Tad 
neužmirškite visi dalyvauti ir 
priduoti ūpo musų jaunuoliams 
ir jų Jolesniar veiklai.... -.ą.

Komisija

Brighton Park Lietuvių 
terų Klubo susirinkimas įvyks 
ketverge, gruodžio 5-tų dienų,

17:30 vai. vakaro, J. Zabukų na- 
; muose, 2605 W. 43 St.

ir vėl žiemos metu. Laimingai Atstovės, dalyvavusios Chica- 
išlaikę kvotimus kandidatai i 
buvo priimami į kolegijų ar
ba rugsėjo mėnesį arba pra
džioje vasario mėnesio, kada 
paprastai viešų mokyklų aiit- 
ras terminas prasideda.

Aplikantai susidarė iš dvie
jų klasių. Pirmai grupei pri
klausė tie, kurie baigė aukštes
nes viešas ir privatines moky
klas ir norėjo toliau tęsti savo 
nio'kslų bei prisirengti .< prie 
mokytojos profesijos; antra 
grupė susidarė iš kandidatų, 
kurie buvo baigę universitetus 
ir kolegijas ir ūiirię turėjo ba
kalauro ar aukštesnį laipsnį.-

Aplikantai, baigę universite
tus, lankė mokytojų kolegijų 
trumpesnį laikų, negu tie, ku
rie buvo vien tik baigę aukš-, 
įtesnę mokykįų. Bet visi baigę 
|liiol<Įftojiį kolegiją buvd pri-| Padėjus storą divouėlį arba 
rengti vien tik mokytojauti guminį divonėlį po kojų,: kud- 
pi»rfdinėsė mokyklose. ] met turite daug prosyti, nesi-

go Recreation Congress, No v. 
8, Sherman Tlotelyj, išduos ra
portų.

Šis susirinkimą^ bus Šių me
tų paskutinis ir svarbus, tai na
rės malonėkite visos ateiti ir 
atsiveskite naujų narių. Taipgi 
reikia priminti, kad šio klubo 
nares rengiasi metinio pasilink
sminimo vakarui, Jan. 19, 1941 
Marųuette svetainėj, 6908 So. 
Western Avė. Vaidins veikalų 
“Beauty Saliono Koihedija”; 
bus muzikąlė programa ir gera 
muzika šokiams. Kviečiame vi
sus ateiti ir su mumis pasilink
sminti. —M. Carter

GERAI ŠEIMININKĖMS
ŽINOTI, KAD:i z

I = i
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Maistas |
Veda MORTA RUGlENfi

virto dyniocukrausdruskoscinamono
Dynių (Pumpkin) 
Pajus2 .puodukai% puoduko 1 šaukštelis 1 šaukštelisPusė šaukštelio imbiro Pusė šaukštelio muskatinio šuto |3 kiaušiniai1 puodukas pieno2 šaukštukai šviestoNulupk, supiaustyk dynį į mažus šzmotukus, šutink puode be vandenio, kol bus minkštas. Sudėk dynį į gilų indą, ir gerai išplak, kad neliktų stambesnių gabalėlių. Sudėk vis v prieskonius, lengvai išplaktus kiaušinius, tirpytą sviestą, pieną ir supilk į blėtoje ištiestą pajaus lukštą. Kepk karštame pečiuje dešimts minučių, vėliau sumažink ugnį ir kepk dar 20 minučių. Bus geriau, jeigu pajaus lukštą ištepsite neplaktu kiaušinio baltymu.

—V. Faiza

rie-

Bet per pereitus kelte pietus ... tpks didęhs nuovargis Pirkite |ose 
buvo įvesti įvairtįs kiirsai taip j nui^sįovėi^o.^ rios garsinasi “NAUJIENOSE”

'A

kryžiuočių politikai 
nemaži au? 

kai]) su pačiu Vytautu. Ji iš
likimai lydi savo vyrų per vi
sų jo laimės ir nelaimės kelio-

luvaitė, pagoniškos, atitruku
sios nuo viso pasaulio1 XIV a. 
Lietuvos duktė, stačiai stebi
na savo išsilavinimu. Ji — 
krikščionė, moka keletu kalbų, 
domisi knygomis, žino jų ver-

kiant valdžios.
(Bus daugiau)

Pagirtinas Moterų Liet. Moterų Draugi
Piliečių Lygos 
nusistatymas

jos “Apšvieta” 
vakaras

PRISIDĖJO PRIE LARDARY- 
BĖS VEIKLOS

Sekmadienio vakarėlis gražiai 
pasisekė.

Rotjos, garsiiji anglų rašyto
ja ir poetė Elizabcth Browning 
yra pasakius, kad “ta pagalba, 
kurių tu suteikti biednuoliui, 
padarys tave turtingu”. Nors 
Chicagos Lietuvių Moterų Pilie
čių Lyga, kurios įsteigėja ir 
pirmininkė yra musų nenuilsta-

susiorganizavo ne lapdarybės 
tikslams, tačiau atrodo, kad ši 
grupė moterų turi padarę re
kordų šioje veikloje. Moterų Pi- 

pirmoji 
“Com- 

tokį jų 
pagyri-

platesnę 
norėdamos

moterų grupė aukojusi 
munily Fondui”. Už 
gestų jos užsitarnauja 
mo žodį.

Rengdamosios eiti į 
labdaros veiklų ir
sukelti tam tikslui fondų, jos 
surengė vakarėlį tokio fondo 
naudai. Tai buvo kortų ir “bun- 
co” lošimo vakarėlis praeito 
sekmadienio pavakaryj Wood- 
man svetainėje. Gražus būrelis 
susirinkęs smagiai praleido ke
lias valandėles. Buvo įvairių do
vanų ir laimėjimų. Šeimininkės 
dar vaišino visus skaniu pyra
gu ir kava. Be abejo, kad bus 
ir šiek tiek pelno.

Prieš išsiskirstant, Lygos pir
mininkė Marija Zolpienė įteikė 
Naujienų Moterų Skyriaus ve
dėjai, Norai Gugienei, korsažų 
dailių rožių ir gausų sveikini
mų ir linkėjimų Gugienės gim
tadienio proga.

Iš toliau atvykusių viešnių 
šiame parengime buvo ir kita 
Moterų Skyriaus nenuilstanti 
bendradarbė, tai p-lė L. Nar- 
montaitė, “De Sable High 
School” mokytoja.

Parengimėlis pasižymėjo sa
vo draugiška nuotaika, už kų, 
be abejo, priklauso daug kredi
to visoms šios Lygos narėms, o 
ypatingai pirmininkei ir vedė
jai Zolpienei.

Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvieta” vakaras gana gerai 
pavyko. Jis įvyko lapkričio 24 
d. Marąuette svetainėje. Pro
grama buvo įvairi. Dainavo 
Braighton Parko jaunuoliai ir 
savo uždavinį atliko visai gerai.

Brighton Parko moterų gru
pė irgi neatsiliko nuo jaunuo
lių: jaunuoliai nuo estrados, 
motinos ant estrados. Jos taip 
pat progresuoja. Abiem grupėm 
vadovauja A. Zabukienė.

Balalaikų orkestras visiems 
labai patiko. Jam akompanuo
jant A. Zabukienė sudainavo 
solo. Už rūpestingų orkestro su- 
mokymų kreditas priklauso J. 
Budrevičiui.

Solo dainavo M. Schultz, 
draugijos pirmininkė. Ji visada 
šauniai išpildo savo numerius.

Narėms, kurios išbuvo drau
gijoje 10, 20 ir 30 metų, buvo 
teikiamos dovanos. Dovanas ga
vo šios narės: S. Puniškienė, 
Demikienė, K. Keturakienė, 
Platakienė, S. Leleikienė, 
Jarušienė, M. Gruzinskienė, 
Lapinskiene, M. Viščiulienė,

O.
M. 

Endžiunienė, E. Mineikienė ir 
A. Misčikaitienė. )

M. Schultz, pirmininkė, išda
lino toms narėms dovanas ir 
jų pagerbimui drauge su A. Za- 
bukiene sudainavo tinkamų dai
nų.

Tuo vakaras ir baigėsi.
Publikos prisirinko pusėtinai, 

ir visi smagiai pasilinksmino. 
Šokiams grojo jaunuolių orkes
tras. —A. M—nė.

VIEŠA PADĖKA
Reiškiame padėkų 

Furniture kompanijai, 
Budrikui ir šaltimierui 
sinimų per radijų. Ačiū ] 
čiams už dėjimų

People 
Jos. F. 
už gar- 
laikraš- 

pra nešimų 
apie musų vakarų, o Onai De- 
mikienei ir Sofijai Puniškienei 
už pagaminimų gardaus kuge
lio.

Ačiū taip pat visoms darbi
ninkėms 
publikai

fš dalyvių

už nuoširdų darbų, o 
už atsilankymų.

—Rengimo Komisija
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MELROSE PARKO SEKCIJA
(Tęsinys Žinių Apie Melrose Parką iš vakarykščio 

“NAUJIENŲ” numerio.) .

MELROSE PARKO LIETUVIU ROLE 
MIESTELIO POLITIKOJ IR VALDŽIOJ

Pirmieji Žingsniai — Kaip Gimė Piliečių 
Kliubas — Lietuviai Dalyvauja 

Rinkimuose
Kliubas yra bepartyviškas lie

tuvių piliečių organizacija, į 
kurią priklauso visų pažvalgų 
lietuvių veikėjai ir Melrose Par
ko organizacijų valdybos nariai. 
Kliubas dalyvauja politiniuose 
reikaluose, šalies valstijos ir sa
vo apskrities, taipgi veikia ir 
visuose lietuvių tautos reika
luose, kurie yra naudingi lietu
vių tautai ir josios išeivijai čia, 
Amerikoje.

Kliubas laiko savo mėnesi
nius susirinkimus kas antrą 
sekmadienį, 2 vai. po pietų, An
tano Prabish svetainėje, prie 
2201 Lake st., Melrose Park. 
Kliubo nariai - kasmet moka 
$1.25 mokesčių, ir atsitikus 
mirčiai jojo turto paveldėjai 
gauna iš Kliubo iždo $25.00 pa
galbą mirusio nario kunui 
laidoti.

nebuvo daug, jau 
pašalpines organi- 
tuolaikiniai veike-

pa-

Tikslai
štai 
vei-

Kliubo veikimas yra 
koks: Politinis ir tautinis 
kimas daugiausia kreipiamas 
į šio miestelio lietuvių naudą ir 
gerovę. Reikalui atėjus, jeigu 
numatoma, kad bus nauda lie
tuviams politinėje dirvoje, tai 
šis kliubas dalyvauja ir su kitų 
kolonijų lietuviais visų Ameri
kos lietuvių gerovei.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas yra žinomas čia musų 
apygardoje kaipo centras clear- 
ring house”* visų 
klaūšihfh,' ' nes visi 
reikalai pirmiausia 
klinbe sumanomi ir
Kai kurios kitos vietos organi
zacijos viešais reikalais neužsi
iminėja, nes būdamos pašalpi- 
nės, rūpinasi tiktai savo na
riais.

lietuviškų 
svarbesni 

yra šame 
svarstomi.

1913 metais
Pradedant 1913, vietos lietu-

VINCENTAS SAROČKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruod. 3 d., 6:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 27 m. amž., 
gimęs Scranton, Pa.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Juozapatą, po tėvais 
Lauruškaitę; 2 seseris, Eleną 
ir Moniką Walker; švogerį 
Bernard; tetą Uršuię Gave- 
naitis ir šeimą; dėdę Kazimie
rą Saročką ir šeimą; tetąSa- 
lemoną Mikšiunienę ir dėdę 
Scranton, Pa.; dėdę Antaną 
Laurušką ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
9943 So. May St. Tel. Beverly 
3936. Laidotuvės įvyks šeštad. 
gruodžio 7 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Saročka 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti.' 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Motina, Seserys, švogeris, Te

tos, Dėdės ir Giminės.
Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

g | H H A Gėlės Mylintiems 
91 U K A Vestuvėms, Ban- 
- 5 [IMkietams, Laidotu

vėms, Papuoši-
GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

■ ■ ■ ■■ ■ ■« ■ Siunčiam GėlėsR1/E V 10 Telegramų ĮLU W Lili IV Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Te!. YARDS 730K

viai, nors jų 
;urėjo kelias 
zacijas. Jųjų 
jai sugebėjo įsteigti ir savo rų-
šies Politišką Kliubą. Į jį įėjo 
ietuvių pionieriai, kuriems rū

pėjo viešas lietuvių veikimas ir 
sykiu politiniai klausimai. Jie 
norėjo savo lietuviams kiek ga
lima pagelbėti bei užtarti mies
to reikaluose. Tokiais pionie
riais, kiek yra žinoma, buvo 
Antanas Praboščius, Pranas 
Ramčius, Izidorius Yesiulis, 
Pranas Lapinskas, Vincas Kiu- 
dulas, Antanas Jasinskis ir 
Pranas Petrovičia. Laikui bė
gant daugiaus, jaunesnių ir vė
liaus apsigyvenusių lietuvių pri
sidėjo prie jųjų veikimo ir pla
tinimo jųjų idėjos lietuvių vie
nybės klausimui. Faktini suma
nytojai ir steigėjai pastarojo 
Pol. Kliubo buvo Dr. F. K. 
Strzyneckis, Petras F. Metri- 
kis, Vincas Kiudulas ir Antanas 
Joncha. Iš pirmojo buvusio “ne- 
oficialio” kliubo išsivystė pa
stovus Politškas Kliubas, iš ku
rio išaugo dabartinis Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas. Jis 
yra atlikęs daug pagirtinų ir 
naudingų darbų lietuvių tautai 
ir politikos 
apygardoje.

Lietuviai

reikalais čia savo

valdybos tarybos narius irgi A 
dviems metams, ir vėl 1927 me
tais.

1929 Antanas Joncha, tapo 
išrinktas miesto tarybos nariu, 
o 1931 metais jojo tarnyba bu
vo prailginta dar vienam ter
minui.

1932 Juozapas E. Galeskis, 
tapo išrinktas į miesto knygy
no direktorius, o 1933 Anta
nas Joncha ir vėl paliko į mie
sto tarybą.

1935 Stanislavas Malinauskas, 
tapo išrinktas į Veterans PaĮ’k 
District Komisionierius šešių 
metų tarnybai, o dabar Mali
nauskas yra> prezidentas Vefe- 
rans Park Distrikto.

1935 Juozapas Dar gis tapo 
išrinktas į miesto tarybą dviems 
metams, o 1937 Povilas Las- 
kow$kis, tapo išrinktas į mie
sto knygyno direktorius ketu
riems metams. 1939 metais Juo
zapas Dargis ir vėl buvo iš
rinktas į miesto valdybą'.

Ateities Norai

Politiniai Pradeda 
Judėti

Pradedant su Lietuvių Diena 
Amerikoje, 1916 metais, iki pa- 
minėjiino Lietuvos Nepriklau
somybės 1940, Kliubas prisidė
jo prie visų Lietuvos gelbėji
mo finansiniai ir materialiai. 
Politiškoj, pradedant 1917 me
tais, su pasidarbavimu šio kliu
bo Melroseparkiečiai padarė is
torinį žygį savo kolonijoje — 
pirmu sykiu dalyvaudami mie
sto rinkimuose. Išrinko pirmu
tinį lietuvį į miesto knygyno 
direktorius, Dr. Strzyneckį vie
nų metų tarnybai. Vėl 1918 iš
rinko jį trims melams į tą pa
čią vietą. 1921 Dr. Strzyneckis 
tapo išrinktas į miesto tarybos 
valdybos narius (Trustee) 
dviems metams.

išrinktas j mie- 
direkciją trims 
Dr. F. K. Strzy- 
buvo išrinktas į

1922 metais Kazimieras Pie- 
trovičia, tapo 
sto knygyno 
metams. 1923 
neckis ir vėl
tarybos valdybos narius dviems 
metams. 1925 Kazimieras Ivin- 
skas buvo išrinktas į miesto

JONAS DANIELKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 4 d., 7:15 v. ryto, 
1940 m., sulaukęs 80 m. amž., 
gimęs Tauragės apskr., Šilalės 
parap., Pakasakės kaime. A- 
merikoj išgyveno 35 metus..

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris Nelie Bladikas ir 
Johanną Makstutis, gyvena 
Pittston, Pa.; 2 anukus Joną 
Bladiką ir Stellą šeškauskie- 
nę, žentą Kazimierą Bladiką 
ir žentą Jurgį šeškauską ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje i 
—dukterį ir 2 sūnūs ir jų šei
mas. ,i

Kūnas pašarvotas 7133 So. , 
Francisco Avė., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
gruodžio 7 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Pras. Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Danielkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Dukterys, Anūkai, Žentai ir

Giminės.
Laid. Direkt. S. M. Skudas, 

Tel. MONROE 3377.

Šienapiutėje”

Su salėmis turi daug' vargo

John Dočkus
Jonas Dočkus, tenoras, loš 

svarbią “Andriaus” rolę Biru
tės choro operetėje, “šieh’apiu- 
tė”, Lietuvių Auditorijoje šį 
sekmadienį.

Kur Ir Kokius Mel- 
roseparkiečiai Ren
gia Parengimus ,

SUSIRINKIMAI
BRIGHTON PARKO MOTERŲ 

KLUBO priešmetinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 5 d., 
7:30 v. vak., Zabukų namuose, 2605 
W. 43rd St. Bus renkama valdyba 
1941 m. 
susirinkti

[CLASSIFO ADS?i
HELP VVANTED—FEMALE

Praeityje didesnę dalį savo 
rudeninių ir žieminių • parengi
mų Melrose Parko lietuviai 
rengdavo Vaičiūno salėje, 15Įh 
ir Lake, kurią užlaikė biznie
rius P. Vaičiūnas. Bet keli me
tai atgal ji sudegė, ir nebuvo 
atstatyta.

Dabar parengimai įvyksta 
dažniausiai Legion salėje, prie 
Broadway gatves, kiek rečiau 

| “Blue Goose” arba Vaičiulio 
salėje, .prie 23rd avenue ir 
Lake, o kartais Melrose Parko 
Community rūmuose.

Piknikai

Visos narės malonėkite 
laiku.
S- Puniškienė, Rast.
MĖGĖJŲ susirinkimas.
gruodžio 5 d., 7:30 vai.

imami

Ateinantį pavasarį miesto 
rinkimuose lietuviai turės la
bai susiremti su vietos politi
kos partijoms, ir išrinkti dar 
vieną lietuvį į miesto tarybą ir 
naujus kandidatus į vietą Po
vilo Laskowskio, ir į Veterans 
Park Distrikto komisionierius. 
Gal pasiseks dar ir į pradinių 
mokyklų tarybą išrinkti lietu
vį. žinoma, čia reikės visų lie
tuvių vienybės, bet pažvelgus 
į praeitį, nėra abejonės, kad 
Melrose Park ir kiti Proviso >i /
apygardos lietuviai sugebės pa
laikyti lietuvišką vienybę ir lai
mėti kelias vietas savo tautie
čiams. —F. K. S.

čių, norėtume išgirsti kaip va
karykštis skyrius ir tokios rū
šies kolonijų aprašymai jums 
patiko.

Rašykite savo nuomones ne
sivaržydami. Busime visiems 
lygiai dėkingi už pagyrimus ir 
už pabarimus,, nes tas mums 
pagelbės ateityje tokius sky
rius pagerinti ir padaryti “Nau
jienas” geresniu, įdomesniu 
laikraščiu.. '■<,

Skyriaus Redakcija.

Melrose Parko
Lietuvių Kultūros
Draugija

Čia Melroseparkie- 
čiai Pelno 
Pragyvenimą

Jos “Bosas” Anton Marshall.

Kai šimtmečio7 pradžioje lietu
viai ėmė vis| didesni ai.?' 'bitraij 
apsigyventi Melrose Parke, čia 
jau veikė kelios stambios bend
rovės. Pačiame miestelyje arba 
apylinkėje jau buvo American 
Can Company, American Brake 
Shoe and Foundry Company, 
National Malleable and Steel 
Casting Company, taipgi di
džiulės Northvvestern gelžkelio 
dirbtuvės. Čia pirmieji lietuviai 
daugiausiai gavo darbus — mo
terys Amerian Can dirbtuvėje,” 
o vyrai kitose trijose “sun
kaus” darbo įmonėse.

šimtai Melrose Parko anksty
vųjų lietuviui dar ir dabar ten 
tebedirba.

Kitos vietos apylinkės Įmo
nės, kurios duoda lietuviams 
pragyvenimą, yra:

Ričhard Company, kuri gami
na baterijas, radio dalis, celių-

Tai buvo 1937 metais.
Krito sniegas, siautė pūga.
Dr. A. Montvidas ir aš važia

vome į “krikštynas”. Mat, “dė
dės” Vaitekūno pastangomis li
ko? Mirose Par
ko Lietuvi^*1 Kultūros Draugiją 
ir buvo sušauktas* pirmas susi
rinkimas. "■

Gerokai i paklaidžioję, paga
liau suradome vietą, kur turė
jo įvykti susirinkimas ir “krikš
tynos”. Tai buvo p. Krušinio

Piknikams dažnai
Paul Grove, prie Lake ir Me- 
dinah Road, mažas Veterans 
Park, šiaurvakarinėje miestelio 
pašonėje, o kartais su piknikais 
pavažiuojama ir toliau.

Visos veiklesnės draugijos 
per metus paprastai surengia 
po balių ir po pikniką, taipgi 
kasmet įvyksta bent vienas 
bendras piknikas ir vienasį ben
dras parengimas po pastoge.

“Big Five”

Bent kartą į metus koloniją 
aplanko žymesni svečiai, kaip 
Lietuvos konsulatas, daininin
kai iš Chicagos, laikraščių re
daktoriai su prakalbomis ir tt.

Bendriems parengimams pa
prastai vadovauja Proviso Apy
gardos Susivienijimas ir Poli
tinis Kliubas. Tos dvi organi
zacijos, kartu su šv. Jono, šv. 
Onos ir LDS kuopa 88, sudaro 
taip vadinamą “Big Five” 
ri paprastai rengia 
parengimus, nors 
ganizacijos dažnai 
sideda.

ku- 
bendruosius 
ir kitos 
prie jų

BINGO 
Ketyerge, 
vak. Bingo mėgėjų susirinkimas 
įvyks, 814 W. 33rd St. Bingo yra 
labai įdomus vakaro praleidimui 
užsiėmimas. Kurie dar nebandėt šį 
lošiiną, turėsite progą išsimokinti. 
Durų įžangos nėra. Ateikite ir tu
rėkite. smagų laiką. Užprašo ren
gimo komitetas ir kun. E. R. Mas- 
kaliunas.

ROSELANDO LIET. KULTŪROS 
DR-JOS mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 5 d., 7:30 
vai. vak., Lietuvių Darbininkų sve
tainėj, 10413 So. Michigan Avė.

S. Dilis, Rast. 226 W. 110 pi.
HARVEY, ILL. SLA 289 KUO

POS priešmetinis sus-mas įvyks 
gruodžio 5 d, 7 v v., pas J. Bei- 
nor, 564 E. 155th St., Harvey, III. 
Malonėkite skaitlingai susirinkti, 
nes turėsime rinkti valdybą 1941 
metams. Turime svarbų laišką iš 
Centro reikale Susivienijimo 3-jo 
vajaus.

A. L. Skirmontas, Fin. Rašt.
CHICAGOS LIET. VYRŲ CHO

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

DR-STĖS SUSIV. BROLIŲ IR 
SESERŲ LIET, 
rinkimas įvyks 
8 d., 1:00 vai. 
vzeidos Parap.
riuose prie 18-tos gat. ir So. Union 
Avė. Yra daug svarbių dalykų ap
tarimui dėl draugystės gerovės ir 
bus renkama nauja valdyba 194: 
metams,

W. Pankauskas, Nut. Rašt.
SLA 129 KUOPOS .priešmetinis 

susirinkimas įvyks penktad., gruod
žio 6 d., 7:30 vai. vak. Petrausko 
svet., 1750 So. Union Avė. Bus 
renkama nauja valdyba 1941 m. Yra 
daug svarbių dalykų aptarimui S. 
L. A. gerovei. Tamstos atsilanky
mas yra būtinai reikalingas.

W. Pankauskas, Fin. Rašt.

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

REIKALINGA MERGINA prie 
abelno namų darbo, nėra skalbimo, 
ą>8 savaitei. Prižiūrėti namus ir 2 
vąikus 11 ir 6 metų amžiaus.

7400 Beacon St., Basement.
REIKALINGA PATYRUSI MER- 

GINA prie abelno namų darbo, pa
gaminti valgį ir mylėti vaikus. 
iNUOsavas kambarys, $10 savaitei.

BRlargate 4526. ,*

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

JUNiper 7945.

priešmetinis susi- 
sekmad., gruodžio 
popiet, Dievo Ap- 
Mokyklos kamba-

or- 
pri-

Diena Iš Dienos

Tony Rimkus, 
Grigaliūnas, 43

Reikalaują 
Perskirų

Rosė Bell nuo

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS už por
terį ir dishwasher. 5758 W. 65th 
Street.

REIKALINGAS PUSAMŽIS vy
ras dirbti farmoj 300 mylių į šiau
rę. Geo. Waranius, 5200 Harper 
Avė., HYDe Park 75

REIKALINGAS VAI NAS dir
bti grosernėje visą dieną Patyri
mas nereikalaujamas- D. Kadish, 
3638 W. 16th St., Cravvford 1008.

EUKN1SHED ROOMS—TO RENT 
t Py.Y^^hnui, Kambariai
KAMBARYS RENDON, karštu 

vandeniu apšildoma. 3433 South 
Emerald.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS su 
valgiu ar be. Kreipkitės tarpe 2-8 
vai. vakaro. 7134 So. Campbell, 
PRO^pept 8383.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

KAMPINIS ŠTORAS su flatu ar 
be, tinkamas bet kokiam amatui, 
prie “L” stoties ir gatvckariu. 2058 
West 21st St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

44, su Bessie

Frank Bell

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

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

716 West 31 Št.

Mississippi Structural Steel 
Company — plieno įmone

Durolite Pencil Company, ir
Jefferson Electric Company— 

gamina daugiausia transforme- 
rius.

Be to, yra kelios kitos mažes
nės pramones. Kaip .sako vieti
niai, visos neblogai dirba.

Jaunimas
Melrose Parko jaunosios kar

tos dalis dirba vietos įstaigose, 
o dalis Chicagoj, raštinėse, de- 
partamentinėse krautuvėse ir 
firmose kaip Sears & Roebuck, 
Montgomery Ward ir panašiai.

Padėka ir 
Prašymas

Visiems Melrose Parko lietu
viams, kurie prisidėjo prie va
karykščio Melrose Parko Sky
riaus ir šios dienos žinių apie 
tą koloniją — savo patarimais,1 
sugestijomis ir informacijomis,; 
taipgi skelbimais — tariamo 
širdingą ačiū.

Nuo visų “Naujienų” skaity
tojų, ypač nuo melroseparkie-

Išvyko j Pennsylvania 
Stirnų Medžioti

TOWN OF LAKE — Kaip ir 
kasmet šiuo laiku, Petras Piva- 
runas, Town of Lake esančios 
stambios kepyklos savininkas, 
išvyko į Pennsylvania medžioti

sezonas ir kiekvienas medžioto
jas turi teisę nušauti jų po vie
nų.

pa-

bet

Dėl blogo1 oro narių nelabai 
daug tesusirinko. Bet kurie at
vyko, tie nesigailėjo: turėjo
me alaus, turėjome užkandžių, 
turėjome visokių gėrybių.

Viduje šilta, jauku. Kompa
nija linksma. Besilinksminda
mi, besišnekučiuodami sulau
kėme ryto. Grįžome, regis, tik 
apie 4 vai. Beveik jau švito.

Tai tokios buvo “krikšty
nos”.

Pirmasis kalbamos draugijos 
pirmininkas buvo p. J. Radžiū
nas, o finansų sekretoriaus 
reigas ėjo Krušinis.

Turi 50 narių
Nors ir nelabai sparčiai,

draugija vis dėlto augo, tvirtė
jo. Įsirašė daugiau narių, pa
didėjo veikimas.

Dabai'tiniu laiku draugija 
priskaito per penkiasdešimt 
♦narių.' Jos, taip sakant, ‘/bo
sas” yra p. Anton Marshall 
(153 So. 13th Avė., Maywood, 
III.). • ;

P-as Marshall yra Melrose 
Lietuvių Kultūros Draugijos fi
nansų sekretorius. Jis mokes
čius priima iš narių ir, bend
rai veda organizacijos reika
lus.

Tai tokia yra trumpa Mel
rose Parko Lietuvių Kultūros 
Draugijos istorija.

šia proga pridėsiu tik tiek,, 
jog tiek Šioji, tiek kitose ko
lonijose gyvuojančios kultūros 
draugijos yra tik savo rųšies 
padaliniai (skyriai) Chicagos 
Lietuvių Draugijos. —K,

Jaunas Ūkininkaitis Iš 
Kanados (Vilniaus Gavo 
Avižų “Karaliaus” 
Titulų

Jaunas ūkininkaitis, Paul F. 
Pawloski iš Vilna, Alberta, Ca- 
nada, užvakar tapo pripažintas 
Šiaurinės Amerikos kontinento 
avižų “Karalium”. Tą titulą jis 
laimėjo už geriausiai išaugintas 
avižas dabar Chicagoj vykstan
čioj galvijų ir žemes ūkio paro
doj. '

Tas miestelis, Vilna, iš kui' 
Pavvloski paeina, randasi šiauri
nėj Kanados daly ir yra pava
dintas Lietuvos sostines Vil
niaus garbei. Tą miestelį prieš

to atvykęs stambus būrys emi
grantų.

Dr. Manika's Bandė 
Atidaryti Garažo, Duris 
Ir Nusilaužė Ranką.

Dr. A. J. Manikas aną dieną 
bandydamas atidaryti apšalu
sias garažo duris nusilaužė ran
ką. Bet pacientus priima lyg 
niekas nebūtų atsitikę.

Daktaro namus šiomis dieno- 
mis.aplankė garnys palikdamas 
dukrelę

Skelbimai Naujienose 
duoda naucUi dėlto1, 1 
>ačl pačios Naujienos’ 

naudih'gbs.;

gi-

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

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš
inimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente)

RIMKUS, Marianne, 5034 S. 
Winchester Avenue, gimė lap
kričio 25, tėvai: Michael ir 
Mary.

SHAPUTIS, Virginia, 
Washington Boulevard,
lapkričio 24, tėvai: William 
Jeanette.

Po 1,700 Buick’ų 
Kasdieną

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

2824 
gimė 

ir

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

ATNEŠKITE POPIERIUS, gau
kite cash, už morgičius ir bonus, 
dar tebemokančius arba užsiliku
sius. HESS FINANCE CO., 134 N. 
La Šalie St., Room 2004, STAte 
7653.

Šįmet Gamina Daugiau 
Negu Pernai

General Motors korporacija 
skelbia mėnesiniame raporte, 
kad jos Buick’ų skyrius kas
dien pagamina po 1,700 auto
mobilių, ir kad tokios produk
cijos laikysis per gruodį ir sau
sio mėnesius. Pavasariui atėjus 
dienos gamybą reikės šiek-tiek 
pakelti. ,

Firma taipgi sako, kad da
bar daugiau automobilių par
duoda negu pernai, nežiūrint 
to, kad mašinų eksportas į už
sienį beveik sustojo. 

t r - v
(Milda Auto Sales yra lie

tuviška Buick’ų agentūra Chi
cagoj e, priklausanti p. D. Ku
raičiui. Jis kasmet parduoda po 
kelis šimtus naujų automobi
lių.)

VVHOLESALE FtJRNITURE 
Rakanti ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
nrictafnmP hi]p W Pašaukite ąj- 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago. III. Phone Renublic 6051

AR JIESKAI 
DARBO?

------SKAITYK KASDIEN-------- :

NAUJIENAI
— IR TEMYK SKILTO---------1

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Šilti Bilslii Slrttl, CIIH60. ILL

£

Išsiėmė Leidimus
Vedybomš 1

(Chicagoj)

NaudokitėsSKELiniMlS Naujienose
4 j* ŽODŽIŲ AR MAŽIAU — VIENĄ KARTĄ
■ v Kiekvienas Ekstra Žodis po 4c—Darbo

1 - Paieškojimai 25c
./Šaukite CANal 8500

PRIIMAM SKELBIMUS RYTOJĄVS LAIDAI IKI 7;30 V. V.
", 'T —...................—  —"JL 1 1  ......................—

K
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' NAUJIENOS, 'Chicago, III.

• • PENKI ŽUVO TRAUKINIU,

>

$

VISI $1,238.00
išaisaKį'i;^ (Bus daugiau)

A. L. SKIRMONTAS 
BUVO PASKELBTA

(Tęsinys)
V. MARTINAITIS, Freesoil, Mieli.........

CHICAGOS SUVALKIEČIŲ DRAUGIJA 
JOHN RAGELIS, Indiana Harbor, Ind. ...

Ketvirta^., gruodžio 5, 1940 ■ » ------------------- -—.

PASKYRĖ LIETUVI UŽSIENIO PAŠTO 
SKYRIAUS BORMANU

Paaukštinimą Gavo Jau Trečias Lietuvis 
Chicagos Pašte

Baudžia Biznierius 
Už Netikslų Svorį,

Aukos “Naujienų”
Namo Fondui

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

ĖRNEST J. KRUETGEN, ■
Chicagos Pašto Viršininkas.
Musų laiškai išeiną j Lietuvą, 

taipgi ir ateiną iš Lietuvos, Chi- 
cagojė turės gerą globėją, p.

lunkas, mr. Kruetgen, paskyrė 
jį užsienio pašto foimanu Ch.- 
eugai, taipgi Illinois ir vi.-oms 
kitoms vidurvakarinėms valst.- 
joms.

Jis eis perdėtinio pareigas 
centrai niame Chicagos pašte, 
i er k .ri tas užsienio paštas at-
e.na ir išeina.

Du Jau Turi Aukštas Vietas.

Anglių Firma Užsimokėjo $50
Chicagietis Fred W. Dre-ger, 

.1815 N. Tripp avenue, užsisa
kė vienokias anglis, Kane Fuel 
Co., firma prižadėjo jas prista
tyti, bet pristatė kitokias. Mie
sto teisme firmos viršininkai 
už tai vakar užsimokėjo $50 
pabaudos.

Už netikslių svarstyklių nau
dojimą savo krautuvėse pabau
das užsimokėjo šie biznieriai7:

John Cappeller, 4472 Law- 
rcnce avenue — $25;

Jcseph Hcnle, 4122’ N. Kil- 
dare avenue — $25 (taipgi ga
vo 6 mėn. probacijos);

Sylvester P. Krick, 5150 Jar- 
vis avenue — $25;

Max Cavaliere, 1148 S. 
sted $25, ir

Gaetano Caselli, 1108 ;

5.00 
5.0J 
1.00
1.00 
5.00 

1,221.00

HaL

South

va CJIENU-ACME TftlenHoto
Apgadintas vieno vagono C and E. L motorinis traukinys, kuris užvakar prie 

Bentono, III., užmušė 5 WPA darbininkus ir 12 sužeidė. Traukinys įvažiavo į 
troką, kuriuo darbininkai buvo vežami į darbą. VAKAR CHICAGOJE

Bandys Uždaryti
Visus Valstijos
“Bukins”
Išleido Draudimų ir Telegrafo 

Bendrovėms.

KAIP'RAKTAS BUVO ATRASTAS TAM
SLAPTAJAM LAIŠKUI

Atsakymas paklausimams ir paaiškirmas

© Pavirtęs ant slidaus šali
gatvio mirtinai susižeidė 52 me
tų chicagietis, Gerald Clifford, 
Beit linijos gelžkelio inžinierius. 
Jis gyveno adresu 6328 Bishop 
Street.

Naujienų” antradienio lai-

P-as Saluskis yra jau trečia* 
lietuvis gavęs paaukštinimą 
Chicagos Pašte. Neseniai į pas 
to viršininko sekretorius buvo 
paskirtas chicagietis p. Bruno 
A. Smardack’as, o Krank J. 
Bland yra vyriausius elektro
mechanikas vis’ems Pašto trio- 
bėsiams Cricagos mieste.

Nauji Kariški 
Kontraktai Ch-gos 
Dirbtuvėms

vakar įsivėlė į kovą su 
kurie daro didžiulį 

lenktynių lažy- v G *■’

Valley, III., (iš ten kilęs ir p. 
Smardack). Ten jis išėjo pra
dinius mokslus, vėliau lankė 
mokyklą Granville mieste. Į pa
što tarnybą įėjo 1919 metais, 
ir netrukus pateko į užsįenio 
pašto skyrių. Dabar pašte jis 
skaitomas geriausiai su užsie
nio pašto reikalais susipažinu
siu tarnautoju. Galime suprasti, 
kad su visomis Europos sienų 
permainomis, okupacijomis ir 
mūšiais, tai sritis, reikalaujan
ti nemažai smegenų ir prakai
to.

Gyvena Marųuette Parke.
P-as Saluski yra vedęs, turi 

du vaiku ir gyvena adresu 7312 
South Artesian Avenue.

Suteikdamas jam paskyrimą 
į formomis, pašto viršininkas 
Mr. Kruetgen pareiškė, kad tai

Užsakė Telefonų, Kėdžių, 
Balnų, Drabužių

Kelios Chicagos bendrovės 
vakar gavo gana didelius ka
riškus kontraktus:

American Automatic Electric 
Sales Co., gavo $129,025 Užsa
kymą pagaminti telefohų ir 
$339,116 įvairioms telefonų da
lims;

Clarin Manufacturing Co., 
4640 Wcst Harrison street, ga
mins 150,000 metalinių kėdžių 
už $304,500;

Hartford and Hali, 105 So. 
Jefferson gavo $57,187 balnų 
pristatyti, o

Universal Overall Co., 
Roosevelt Rd., pasiūdins 
riuomenei darbinių rūbų 
$30,673.

Ir Illinois valstijos prokura
tūra
“b ūkiais
biznį arklių 
bomis.

Iš apskričio teisėjo BelleviL 
le, III., mieste, generalis pro
kuroras Cassidy gavo visuoti
ną draudimą, kuris uždraudžia 
telegrafo ir telefono bendro
vėms teikti informacijas.
Draudžia Vielą Jiems Nomuoti

Jis taipgi draudžia namų 
savininkams nomuoti krautu
ves ar butus “bukiams’h o pa
tiems bukiams, po aštria pa
bauda/ draudžia priiminėti pi
nigus lažyboms.

Kiek naudos tas draudimas 
atneš, parodys ateitis. Pati 
valstija jo nevykius. Jo pildy-

notin- 
galima pabandyti ir 

iš Lietuvos, parašytą slapi iras- kitokią “alfabetą” dažnai nau- 
čiu, sukūlė nemažą susidomč- dujamą slaptiraščiui. kuriame 
jimą tarp lietuvių ir nemažai 
spėliojimų kaip tas laiškas bu
vo perskaitytas.

Kai kas net
tai buvo galima padaryti 
rint slaptiraščiui; „taip 
namo “r,akto”. Svarbu 
“raktą” tureli, bet jei jo 
tai dažnai galima be jo ap-l 
sieiti. Taip ibiiyo ir 
atsitikime.

Indiana valstijos r
jas gavęs šį laišką, prisiuntė 
jį “Naujienų” redakcijai kartu 
su originaliu vo|cu, klausda
mas kokioj kalbpj jis para-

raidės yra sumaišomos po vie
ną alfabeto raidę 
Pavyzdžiui: Raide 
kus “B”, padaroma 
toj raidės 
“A”. Raide

atsakomingas vietas skirti atsa- 
komingus žmones, kurie darbu 
yra įrodę savo gabumus. Rs.

Originalu Budu 
Bandė Nusižudyti

Vinis Ir Kūjis Vietoj 
Revolverio

836 
ka- 
už

prokurorai ir šerifai atskirų 
miestų policija.

Su “bukiais” nuolat rieja
mas!, bet jie varo savo biznį 
kaip varę, žmonės, matyt, no
ri “lošti arkliukais” nežiūrė
dami ar ■ tai legalu ar ne.

Reikalauja Mažinti 
Autobusų Fėrus

“Perdaug Uždirba”
Chicagos miesto taryba vien

balsiai priėmė pasiūlymą, ku
riame instruktuoja miesto ad
vokatą kreiptis į Illinois Ko
mercijos Komisiją ir reikalau
ti, kad Chicagoje butų .suma
žinti autobusų f erai.

Dabar jie po 10c., bet ald-er- 
manai sako, kad tai perdaug.

Autobusų bendrovė tiek im
dama pasidaro po 180—200% 
nuošimčių pelno ant savo “Com- 
mon” šėrų.

Berger Hanson, 50 metų chi
cagietis, sumanė nusišauti, bet 
neturėjo revolverio. Vienok jam 
tas beveik pasisekė padaryti ii 
be revolverio. Dabar guli, sun
kiai sužeistas, Woodlawn ligo
ninėje. Jis tai padarė štai 
kaip.

Į mažą vamzdžio galiuką į- 
spaudė kulką. Vamzdį atstatė 
į krutinę, pasiėmęs vinį, pridė
jo jį prie kulkos patrono ir kir
to į vinį su kuju. 
varė kulką į savo

Hanson gyvena 
Kenwood avenue. 
žudyti dėl nepasisekimų finan
sinių.

Taip jis su- 
kuną.
adresu 6647 
Bandė nusi-

O Bevalgydamas pietus val
gykloje ties 2141 Indiana avė., 
širdies ataką gavo ir mirė John 
Jasinski, buvęs
laikraščio redaktorius, 
metų 
2036

Fenger Football
Komanda Važiuos
Į Floridą

Papuošė 
“Šienapiutę

vieno lenkų 
Buvo 55 

amžiaus ir gyveno adr. 
Haddon avenue.V’, peršo- 

C”, o vie- 
naudojama 

“B” gi, peršokus 
“C”, vra padaro- 
, o “D.” palieka 
toliau. Tokiame 

BAC” rei-

paabejojo, ar 
nel’u- 
vadi-1 

lokį •’<lu ma

šitame ^lapliraštyje žodis 
kėlų rašyti DCA.

Pamažu, vartojant tai vieną, 
lai kitą, lai .trečią slaptiraščių 
metodą, pagaliau užtinki “rak
tą”, su kurio pagalba galima 
bent spėti (žodžio reikšmę. 
Suradus siūlelio galą, tada 
nesunku “atrakinti” ir visą 
slaptirašlį.

Tai taip buvo ir šu šiuo lai-

raide “D 
ir taip

\

ta-

ga- 
su-

Rengia Naujų
Metų Sutiktuves

Union League Club pra- 
kad į Chicago atvyksta

© 
neša,
Canados aviacijos viršininkas, 
oro maršalas WiHiam Avery 
Bishop. Penktadienį jis kalbos 
kliube apie Vokietijos oro 
“blitzkriegą” prieš Anglijai. Jis 
neseniai Anglijoje lankėsi.

Laukia Stambių 
Permainų R. R.
Klubo Valdyboje

Rytoj Įvyksta Rinkimai.

Inžinierius Petras Sarpalius, 
kuris lietuviams taipgi yra ži
nomas kaipo kompozitorius. Ji
sai naujomis dainomis ir mu
zika papuošė Miko Petrąusko 
veikalą, “šienapiutį^7*Aūi-f' “Bi
rules” Choras stato šį sekma
dienį Chicagos Lietuvių Audi
torijoje.

sytas. •
Kaip iš fotostatinės nuotrau

kos aukščiau matyti, nereikėjo 
ilgai laišką studijuoti, kad su
prasti, jog jis rašytas sla 
raščiu — “kodu” (angliškai 
riant, “iii eode”).

Slaptiraštį, sudaryti- yra 
na sunku—reikia nemažo 
manumo, be to, pats tokio
to rašymas yra labai sunkus.

Vieloj priprastų raidžių nau
dojant kitokias r,aidės, reikia 
kiekvieną raidę atsargiai, ir 
atskirai, parašyti (taip kaip 
matyti iš nuotraukos) ir sau
gotis slaptiraščio nesumaišyti.

Spėdami, kad laiško auto
rius norėjo pasakyti ką nors

mc-Kaip praeitais 
tais, taip įr šįmet Chicagos 
Lietuvių Vyrų ir Pirmyn miš
rus chorai rengia Naujų Metų 
sutiktuves.

Los su Miami Mokykla
Kalėdų Dieną

Neveltui Fenger mokyklos 
footballininkai tokiu įnirtumu 
kovojo už visos Chicagos mo
kyklų čampionatą.

Jų laukė- gražus atlyginimas.
Už čampionato laimėjimą Ka

lėdų šventėms jie išvažiuos į, 
Floiidą, ten paviešės kelias die- žiui, tokį raktą naudojant rai-!

tiraščiu, kad apeiti cenzorių, 
“Naujienose” pradėjome laiš- 
šką cifruoti.

Slaptiraščiui dažnai varto
jami keli priprasti “raktai”. 
Vietoj paprasto alfabeto, daž
nai tas pats alfabetas yra nau
dojamas atvirkščiai. Pavyzd-

nas, ir susikirs su Miami, Fla. 
miesto fcotballo komanda, ku
ri buk esanti tos valstijos Čam 
pionu.

., dė “A” slaptiraštyje butų “
- “B” butų “Y,” “C” butų “X”
- ir atvirkščiai. Tokiu slaptiraš- 
’čiu parašytą žodį “YZX” rei- 
‘ketų skaityti: “BAC

vininkas, W. Neffas sako im
kite visą mano namą ir dary
kit ką norit, aš noriu tame va
kare irgi pasilinksminti su sa
vo senais ir jaunais draugais 
kartu. O p. K. Steponavičius 
abiejų choru, mokytojas, pri
rengs gražų tam vakarui pri
taikyta programą.

Taigi tie du chorai Vyrų ir 
•Pirmyn užprašo savo draugus, 
j rėmėjus ir pritarėjus rengtis 
■ir atsilankyti į Neffo svetainę, 
2435 So. Lėavitt St. Gruodžio 
31 d., kaip 8 v. vak.

—Antanėlis.

7:30 vai. vak., Liuosybes sve
tainėje, Raudonos Rožės Kliu- 
bas turės savo svarbų susirin
kimą. Nariai yra kviečiami 
laiškais. Ten yra pažymėta ne 
tik susirinkimas, bet ir Kalė
dų parengimas.

Kliubo nariams ir jų drau
gams tikietai veltui. Tai kliu
bo tradicija. •

Jasulis Neką n d i d atuos.
Taipgi ir po susirinkimo- tu

rėsime vaišes. Kaip girdisi, bus 
stambių permainų valdyboj. 
Pirmininkas Jasulis nekandi
datuos, nes laukia pašaukimo 
kariuomenėn. Finansų rašti-

Budriko Programas
Pereitą sekmadienį teko vi

są valandą gėrėtis puikiu ra
dijo programų, kurį pateikė 
Jos. F. Budriko radio ir rakan
dų krautuve, 3409 S. Halsted 

WCFL radio 
iki 6:30 va-

ir
su Makalais 

dainomis 
Simfonine Budriko

Jubilieji-
* 

choro ir

lis Kliubo narys, jau pirmiau 
padavė rezignaciją. Na, ką 
čia pirm laiko spėlioti. Pats 
susirinkimas bus teisėjas. Tik 
svarbu, kad skaitlingai narių 
susirinktų.

SLA Kp. Rinks Valdybą.
Pirmadienio vakare Joe Sha- 

meto svetainėje, 1500 S. 49th 
Avė., SLA 301 kuopa turės 
savo priešmetinį susirinkimą.

Visi nariai yra kviečiami at- 
virutėmis. Turėtų dalyvauti 
pors pusė, bet ir to nėra buvę. 
Tai apsileidimas pačių narių 
—nepaiso savo reikalų, kaip 
kuopos taip ir paties Centro.

Šilas susirinkimas kaip tik 
ir turi autoritetą pasisakyti 
svarbiais reikalais. Dabar eina 
vajus naujų narių. Įstojimas 
veltui. Visi atsiveskite nors po 
vieną naują narį. Atlikite savo 
SLA pareigas.

—/L P. Deveikis.

1929 me- 
leisti 

iš 
pirmuosius
leisti rug- 
WLS sto-

St., iš didžiulės 
stoties, nuo 5:30 
karo.

Tai buvo kaip 
nis” programas 
gražiomis 
dueto bei
radio orkestru, kuris ypatingai 
gerai sugrojo lietuviškų melo
dijų vainiką.

Mat, Gruodžio 1,
tais, Budrikas pradėjo 
šiuos puikius programos 
WCFL 
programos 
sėjo mėn., 
ties.

Matomai, 
įvertina Budriko puikų kultū
rinį darbą ir todėl biznio rei
kalais nepamiršta apsilankyti į 
Budriko • Radijo ir Rakandų 
Krautuvę Bridgeporto koloni
joj, kurioj dabar eina didelis 
29 metų Budriko biznio sukak
tuvių išpardavimas. — P.

puikius
stoties, o

pradėjo
1929, iš

klausy lojaikad

kli- 
me-
- ir

"ĘIENA’IIJTĖ"
M. Petrausko ir P. Sar- 

paliaus Operetė
LIETUVIŲ AUDITOR. 

3133 S Halsted SL
SEKM. GRUODŽIO 8 

6 Valandą Vakare
Šokiai Po Vaidinimo 

ĮŽANGA 65c

----- ------ STATO -—-
BIRUTES Choras

■ - . W-,rr

Muzikos Šįvakar 
Čia Nebus

Athuro Duck’o valgyklas 
jentams šįvakar nebus kur. 
sti atliekamus nikelius - 
nebus “nikelinės” muzikos. Į
valgyklą atėjo du nežinomi vy
rai pasakė esą iš “mašinų kom
panijos”,, ir muzikas mašiną iš
sivežė neva pataisyti. Tik vė
liau paaiškėjo, kad jie buvo va
gys.

Valgykla randasi adresu 1911 
Madison Street.

Joniškiečiai Rinks 
1941 Metų Valdybą

Joniškiečių Labdarybės ir
Kultūros Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyksta sekmadie
nį, gruodžio (Dec.) 8, 1:30 vai. 
p.p., Hollywood Inn svetainėje 
2417 W. 43rd St.

Malonėkite visi kliubo nariai 
būti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti, taipgi bus ren
kama kliubo valdyba 1941 ma
tams.

Atsiveskite naujų narių įsi
rašyti kliuban.

B. Vaitekūnas, rašt.

'7)0'

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




