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GRAIKAI UŽĖMĖ PORTO EDDĄ
Tikisi netrukus paimti Argirokastro

F. D. R. KARIBŲ JUROJ Turkai nukrypo nuo 
Hitlerio

ATIMTAS VISU NEKOMUNISTINIU 
ORGANIZACIJŲ TURTASLONDONAS, Anglija, gruo

džio 5 d. — Naujai pasirašyta 
turkų ir anglų prekybos sutar
tis, visiškai atitraukė Turkiją 
nuo ekonominės Hitlerio siste
mos.

Von Lapenas, negalėdamas 
patraukti Turkijos karo sąjun- 
gon, dėjo pastangas pavergti ją 
jkcnomiškai, bet dabar ir šiems 
:o planams užkirstas kelias.

Turkija visai nutrauks pre
kybą su vokiečiais ir nuo jų 
visai nepriklausys. Turkai ga
lės įsigyti visų reikalingų pre
kių britų prekybos rinkose.

Nusavintu teatru turtai atiduodami rusamsBin
tais

BELGRADAS, Jugoslavija, 
gruodž. 5 d. — Gauta tikrų žį 
nių, jog graikų kariuomene šį 
rytą užėmė svarbų italų laiko 
mą uostą Porto Edd^. Argirc- 
kastro graikai laiko visiškai ap
supę ir mano netrukus jį pa
imti. .»

ATĖNAI, Graikija, gruodž. 5 
d. — Graikų karo pranešimas 
sako, kad graikų kariuomene 
šį rytą pradėjo smarkiai pulti 
Porto Eddą ir Argirokastro. Tu
rima žinių, kad didelės italų 
kariuomenės dalys jau anksčiau 
apleido minėtus miestus, nes 
italų generolai bijojo, kad grai
kai jų nepaimtų nelaisvėn.

Britų ir graikų orlaiviai la
bai smarkiai šiandien bombar
davo virš minėtus du miestus.

Bombanešiai užmetė dvi 
bombas ant italų karo laivo, 
kuris bandė artėti prie Porto 
Eddą. Laivas pakrypo ant šo
no ir pradėjo suktis.

Aviacija sunaikino 10 itališkų 
orlaivių. Labai smarkiai bom-i 
bardavo besitraukiančius italių .šistų milicija kontroliuoja kavi- 
kareivius šiaurinėje ir centra- 
linėj fronto daĮ^į^

Graikų orlaiviai ^pastebėjo, 
jog italų kariuomenė jau,-trau
kiasi atgal iš Chimara irxTep- 
lini miestų, kurie randasi šiau
rėj nuo Argirokastro.

Dabar italams pasiliko tiktai 
Valona uostas pietų Albanijos 
kariuomenei maitinti. Tai jiems 
sudarys didelių sunkumų, nes 
visą maisto ir ginklų atsargą 
ęavo kareiviams privalės vežti

keliais, 
neleidžia

orlaiviai kas -
uo-

blogais Albanijos 
gas oras visiškai 
keliais naudotis.

Britų ir graikų
dien bombarduoja Valona 
stą, o submarinai neleidžia lai
vų prie jo priartėti.

šiaurinė graikų kariuomenė 
veržiasi į Elbasaną. Iš ten ma
no pasiekti Tiraną, Albanijos 
sostinę. Kitos graikų kariuome
nės dalys valo Pogradec kalnus 
nuo užsilikusių ir pasimetusių 
italų kariuomenės dalių.

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
gruodž. 5 d. — Diplomatiniu 
keliu čia gauta žinių, kad Ita
lijoj prasidėjo neramumai. Al
banijos mūšių prakišimas pa
veikė visus Italijos gyventojus 
ir gyventojai priešinasi fašistų 
tvarkai.

Palermo, Turine ir Bolognej 
prasidėjo maištas. Fašistų mi
licija buvo priversta vartoti 
šautuvus, žmonės kavinėse pra
dėjo dainuoti prieš nacius ir 
vokiečius nukreiptas dainas. Pa

w

“Ašis” siūlosi remti 
arabus

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
5 d. — Paleckio ir Gedvilo va
dovaujama vyriausybe paskel
bė naujus įsakymus turtui na
cionalizuoti.

Pirmuoju Įstatymu naciona
lizuojami “stambieji” namai 
mestuose ir pramonės vietovė
se. Faktiškai nacionalizuojami 
visi didesnieji namai, nes įsa-

Karo lėktuvas taikos 
reikalams

kymas .sako, jog “Vilniaus, Kau
no, Panevėžio ir Šiaulių mies- 
tuose nacionalizuojami namai, 
kurių naudingasis plotas su esa
mais prie jų trobesiais viršyja 
220 ketvirtainių metrų, o ki
tuose miesteliuose ir pramonės 
vietovėse — 170 ketv. metrų”.

Pridėjus visus prie namų 
esančius trobesius, susidarys 
reikalingas plotas ir bus nacio
nalizuojami beveik visi namai.

nes ir suiminėja įtartinus as
menis.

Visame krašte reiškiama pro
testai dėl'maisto stokos. Fašis
tu ttgėtitai tvifrttaoj Kįą karas 
pasibaigs greitai, o dabar jis 
tęsiasi labai ilgai.

Italijos antifašistai naudoja 
pralaimėjimus Albanijoj kovai 
prieš Mussolini režimą. Tvirti
nama, kad šioje antifašistinė’ 
propagandoj įvelta labai daug 

Iitalų kariuomenės karininkų.

MORGENTHAU Už PASKOLĄ BRITAMS
Amerika informuota 
apie britų finansus

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 5 d. — Finansų departa
mento sekretorius šiandien pa
reiškė, kad jis, kaip ir Jonės, 
mano, jog britams projektuoja
ma paskola turi geras garanti
jas.

Morgenthau buvo užklaustas 
kada britams paskola bus rei
kalinga. Jeigu aš tai bučiau ži
nojęs, tai nebūtų jokio reikalo 
Sir Frederickui daryti tokia il
ga kelionė, — atsakė.

Pridėjo, kad atvažiavęs bri
tų viceministeris neturi jokių 
įgaliojimų paskolai prašyti. Jis 
tiktai informavo Morgenthau 
apie britų finansinę padėtį ir 
apie mokėjimo galimybes.

Paskola įtrauks 
Ameriką karan

WASHINGTON7b. c., gruo
džio 5 d. — Senatorius John
son pareiškė, kad britams tei
kiama paskola būtinai įtrauks 
Ameriką karan. Jis dės visas 
pastangas, kad įstatymas drau- 
džiąs britams paskolas nebūtų 
pakeistas ir britams nebūtų 
duodama jokia nauja paskola.

Sostinėj labai plačiai buvo ko
mentuojamas šen. George pa
reiškimas, kuriame jis sako, jog 
Amerikos pramonė privalo dirb
ti 24 valandas, jeigu 
kad britams teikiama 
laiku butų duodama, 
nieko nekalbėjo apie 
suteikimą.

norima, 
pagelba 
George 

paskolos

»AUJIENV-ACME Telėphot/-
Prezidentas Rooseveltas (dešinėj) su savo patarėju 

Harry llopkins’ų moja sudiev nuo laivo “U. S. S. Tus
caloosa’* prieš’Išbraukiant iš Miami, Eia.-Prezidentas 
važinėja po Karibų jurą, darydamas U; S. bazių inspek
cijų. ■ ;

Rumunų diktatorius 
rekvizuoja laivus
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

gruodž. 5 d.? Diktatorius 
šiandien išleido dekretą, kuris 
leidžia laivininkystės ministe
rijai rekvizuoti visus Rumuni
jos bendrovių laivus.

Kitas dekretas draudžia žy
dams tarnauti rumunų kariuo
menėje, Tuo pačiu metu sako
ma, kad visi karo tarnybos am
žiaus jauni žydukai bus ima
mi priverstiniems darbams.

Vyriausybė įsakė visiems žy
dams — laivų savininkams per
duoti valdžiai laivus 30 dienų 
laikotarpy j. Valdžia jiems su
mokės po 5 metų.
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Maskva nekeis poli 
tikos Kinijos at

žvilgiu

PUSĖ MILIJONO ŽMONIŲ 
GAUS DARBO

ROMA, Italija, gruodž. 5 d. 
— Italijos radi j aus stotys pa
skelbė, kad jos aukštai verti
nančios arabų kovą dėl nepri
klausomybės. Specialiai pritai
kytos kalbos buvo pasakytos ir 
arabiškai.

Italai sakosi, kad jie nori 
draugiškai sugyventi su arabų 
pasauliu ir nori, kad jų atsto
vai užimtų garbingą vietą kitų 
tautų tarpe.

Mtglrii pasįžadėjo . remti tuos 
arabgs? l$urįę yra pasiryžę ko
voti 'dėl savo nepriklausomybės. 
Vokiečių radijas padarė pana
šius pasiūlymus.

Nusavintas “likvi
duotų” organiza

cijų turtas

nuvežti

Carlos Davila 
susirgo, didžiu- 
karo lėktuvui 

į Čilę.
departamentas 
tuo metu, kai 
Europoj sėja

pareiš- 
bomba- 

mirti,
panau-

ANGLAI VARTOJA NACIŲ 
BOMBARDAVIMO 

METODUS’

5 d. — Prezidentas Roosevel
tas, sužinojęs, kad buvusio Či
lės prezidento 
žmona smarkiai 
’iam Amerikos 
liepė ją

’ Karo 
kė, kad 
nėšiai
Amerikos lėktuvas bus 
dotas gyvybei gelbėti.

Ponia Davila reikalinga šilto 
klimato, - kuris gali ją nuo pa
vojingos ligos išgelbėti.

Orlaivis sustos Panamos zo
noj, Limoj ir Sanliago mieste. 
Kartu su žmona i Čilę skris ir 
pats Carlos Davila.

gruo-

Argentinai duos 100 
milijonų paskolos
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 5 d. — Finansų departa
mentas ir Export-import ban
kas šiandien paskelbė, kad jie 
planuoja suteikti Argentinai 
100 milijonų dolerių paskolą.

Morgenthau priėmė finansi
nę Argentinos misiją su kuria 
aptarė kai kurias paskolos 
smulkmenas.

Paskola visiškai sunormuos 
prekybinius Argentinos ir Su
vienytų Valstybių santykius. 
Argentina galės pirkti reikalin
gų medžiagų Amerikoje, o viep
tos pirkliai gaus iŠ Argentinos 
reikalingų žaliavų.

Anglai gauna 20 
“skraidančių 

tvirtovių”
WASHINGTON, D. C., gruo- 

džio 5 d. — Suvienytų Valsty
bių vyriausybe jau oficialiai 
perleido britams 20^“skraidan- 
čių tvirtovių”.

Senai tuo reikalu buvo ve
damos derybos ir ėjo kalbos, 
bet tiktai dabar baigti visi rei
kalingi formalumai.

Viena tokia tvirtovė britams 
jau ankščiau perduota, o kitos 
bus įteiktos šiomis dienomis.

Dabar Amerikos kariuomenė 
taiso britams perleistą bombos 
taikiklį, kuris būtinai yra rei
kalingas norint gerai nutaiky
ti metamą bombą.

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
d. — Pranešama, kad ligi at

einančių metų birželio pradžios 
aviacijos pramonei dirbančios 
bendrovės duos darbo 500,000 
darbininkų.'

Darbą galės gauti visi dar
bininkai, nes viskas bus labai 
suprastina. Apskaičiuojama, kad 
Amerikos pramonė tuo metu 
galės pagaminti 350 orlaivių į 
savaitę.

5

MASKVA, Rusija, gruodž, 5 
d. —Tass agentūra praneša, 
kad rusų valdžia informavo To
kio, vyriausybę, jog Rusijos po
litika Kinijos atžvilgiu pasilik? 
ta pati, nežiūrint j japonų pri
pažintą Wango vyriausybę.

Sovietų ambasadorius aplan
kė japonų užsienio reikalų mi
nisteriją ir pasakė, kad Mas
kva nekeis politikos, nežiūrint, 
kad pasirašytoj Wango sutar- 
tyj yra straipsnis, kuris sako, 
jog nemanoma vesti prieš so
vietų Rusiją nukreiptos politi
kos.

Rusai nepasakė ar jie ir” to
liau rems Čankaišeką. Rusai no
ri taikios politikos su ' japo
nais.

LONDONAS, Anglija, 
džio 5 d. — Anglų karo prane
šimas sako, kad jų orlaiviai 
šiandien bombardavo dvylikos 
valandų laikotarpyj Diuseldorfą 
ir visas jo apylinkes.

Tvirtina, kad anglams pavy
ko visiškai išgriauti tame mie
ste dar užsilikusius karo fa
brikus.

Anglai sugriovė visas Diusel
dorfo geležinkelio stotis ir di
džiulę Rohrenvverke fabriką su 
visais jos pastatais.

Numetė kelias bombas į arse
nalą, kuris sprogdamas išgrio
vė visus aplinkinius namus.

Čilės komunistai grą- 
sina sukilimu

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
5 d. — Tuo pačiu įsakymu na
cionalizuojami namai, nepri
klausomai nuo jų ploto dydžio, 
tų visuomeninių ir politinių or
ganizacijų, kurios vyriausybės 
tapo likviduotos.

Turint galvoj, kad okupantai 
likvidavo visas nekomunistinei 
organizacijas, tai dabar atima
ma ir paskutinė jų nuosavy
bė.

Be to, nacionalizuojami na
mai savininkų, kurie nuo bol
ševikų teroro pabūgo užsienin.

Nacionalizuojami namai, ku
rie “sudaro visuomeniniai isto
rinę ir meninę vertę”. Nacio
nalizuojami 
randasi bet 
įstaiga.

Trumpai:
rašytas, kad gali būti nacion 
lizuoti visi namai.

namai, kuriuose 
kokia valstybine

įstatymas taip pa-

Kaizeris nenori grįž
ti Vokietijon

DOORN, Olandija, gruodž. 5 
d. — Hitlerio agentai pasiūlė 
kaizeriui pasirinkti , bet kurį 
Vokietijos miestą arba bet ku
rią savo pilį ir grįžti į Vokie
tiją. '

Kaizeris Idbai mandagiai at
sakė fiureriui, bet kol kas jis 
nemano grįžti į Vokietiją. Jis 
pragyveno 18 metų Olandijoj, 
dabar jaučiasi jau visiškai su* 
senęs ir norįs baigti dienas iš
trėmime.

Prieš vokiečių invaziją anglų 
konsulas jam pasiūlė persikel
ti į Angliją, prižadėjo duoti vi
sas garantijas, bet kaizeris pa- 

; reiškė; kad Anglijon jis liktai 
dentof laive Tuscaloosa. Prezi-1 tada važido^iąš,/kai jpn trium- 
dentas nepaskelbė kur jis plauk-, fališkai įžengsianti vokiečių ka
sius.

Rooseveltas aplankė 
Guatanamo bazę

LAIVAS TUSCALOOSA, Ka
ribų jūra, gruodž. 5 d. — Pre
zidentas Roosevel't sustojo 
Guatanamo bazėje, Karibų ju
roje. Jis ilgai kalbėjosi su Gua
tanamo bazės komandantu kap. 
George Weyler ir kitais kari
ninkais.

Pasikalbėjimai " vyko prozi

riuomenė.

SIŪLO PAGERINTI MEKSI
KOS ŪKININKŲ GYVENIMĄ

MEKSIKA, sostinė, gruodž. 5 
d. — Henry Wallace, kalbėda
mas į Meksikos teisininkus, pa
sakė^ kad jie privalo kreipti 
didelio dėmesio į Meksikos ūki
ninko padėtį.

Privalo jam duoti lengvų pa
skolų, kad jis galėtų pagerinti 
savo gyvenimą, kad jis taptų 
laimingesnis, tada ir visa kra
što gerovė pakils.

. WASHINGTON, D. C., gruo
džio 5 d. — Karo departamen
tas praneša, kad ateinančiais 
penkiais metais Amerikos gy
ventojai privalės sumokėti kra
što apsaugos reikalams 35 bi
lijonus* dolerių, jeigu bus vyk
domas dabar paruoštas sustip
rinimo planas.

Jeigu dėl kurių nors priežas
čių planas tektų pakeisti, tai ši 
suma dar padidėtų. Ji nukristų, 
jeigu Europoj karas pasibaig
tu- . - :

Debesuotas ir šiltesnis.
■Saulė teka 7:05 v. r., leid

žiasi 4:19 v. v.

SANTIAGO, Čilė, gruodž. 5 
d. — Čilės komunistai išleido 
atsišaukimą, kuriame žada su
kelti kraujingą civilinį karą, 
jeigu parlamentas uždraus ko
munistų partijai legaliai veik
ti.

Čilės parlamentas 4 minučių 
kiikotarpyj priėmė įstatymą, 
kuris uždraudžia komunistinį 
veikimą ir pasiuntė jį senatui. 
Už įstatymą balsavo 41 parla
mento narys, o 10 susilaikė.

Komunistai pradėjo vesti pro
pagandą prieš dabartinį parla
mentą ir siūlo sušaukti jų pla
nuojamą kongresą.

Prieš diktatorius komunistai 
nebando sukilti, bet prieš de
mokratines vyriausybes, aiškina 
Čilės demokratiniai atstovai.

Teatrų turtai atiduo
dami “Glavkinpro- 

kat” bendrovei
KAUNAS, - Lietuva, gruodžio 
d. — Kitas nacionalizacijos 

įsakymas nacionalizuoja visus 
privatinius kino teatrus, filmų 
nuomavimo kontoras su visu jų 
priklausomu turtu.

Nacionalizuojami kilnojamie
ji kino aparatai.

Nusavintųjų kino teatrų tur
tą, įrengimus, reklamos medžia
gą ir visą filmų fondą perima 
sovietu kino kontora “Glavki- 
noprokat”.

o

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

taip smarkiai
kanuoles. Ne

su Rumunija.

— 4 britų parlamento nariai pasiūlė ieškoti taikos, bet di
dele parlaihėnto narių dauguma vienbalsiai atmetė jų pasiū
lymą.

— Iš Orchidos, Jugoslavijos sienos, pranešama, kad Porto 
Edd.a jau plėvesuoja graikų vėliava. Graikai pasistūmė smar
kiai pirmyn į šiaurę.

— Iš, Atėnų pranešama, kad italų kareiviai 
bėga, kad prie Porto Eddn jie paliko primuštas 
turėjo laiko jų iššauti.

— Bulgarų vyriausybė uždarė savo sienas
Tvirtinama, kad nenori įsileisti atbėgančių emigrantų.

— Turkai skelbia, kad vokiečiai, negalėdami įtraukti Bul
garijos į “ašį”, rumunams prižadėjo padėti vėl atgauti Dobru- 
džę, kurią nesenai atidavė bulgarams.

— Rumunų dikattorius pašaukė jaunus vyrus kariuomenėn, 
kuriuos apmokys Rumunijoj stovintieji vokiečių karininkai.

-— Italų čempijonas Carnera prašė, kad Mussolini jį priimtų 
į parašiutininkus, bet jam atsakė, kad italų kariuomenė neturi 
tokio stipraus parašiuto, kuris pajėgtų išlaikyti Carneros svorį.

— Francuzijoj Įvesta labai griežta filmų cenzūra. Prancū
zai negalės, matyti jokio filmo, jeigu prie jos gaminimo žydas 
pridėjo savo ranką. - . . •
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Dėdė Amerikonas
Bronė M—tė.

(Tęsinys)
Vestuvėms baigiantis svečiai 

ėmė skirstytis ir liko tiktai ar
timieji giminės. Likę artimieji 
giminės daugiausia kalbėjosi 
bendrais gyvenimo ir ukin ūka
vimo reikalais. 17a r vieną naktį 
nakvoti l.ko tiktai švogeris Vai-j 
lionis, nes ] 
turėjo ir kitokių reikalui. Prieš- 
išvažiuojant švogeritfi į namus, 
Antanas grąžino jam. skolą irt 
padėkojo, kad jisai jam buvo 
paskolinęs.

Pasoginius pinigus Antanas 
paėmė tuojau, bet su gyvuliais, 
tai teko dar-palaukti, nes jisai 
savo gyvulių turėjo tiek, kad 
gautuosius pasoginius neture-| 
jo kur sutalpinti. Antanas su 
savo žmoną ir tėvais nutarė, 
kad visus tuos gyvulius, kurie 
nereikalingi jų ūkini reikia par
duoti ir tais pinigais pirkti miš
ko medžiagą iš kurios reikia 
pastatyti gyvenamąją trobą ir 
tvartą.

ggyvenamąją trobą pastatyti.
Miško medžiagą pirkti tą y 

gos buvo labai geros, nies kaip 
tiktai biivo pardavinėjamas 
valdiškas šimkaiuių imsiąs. 
Taip' artt gauti miško medžia
gos pirkti Antanui buvo dide-

• lis patogumas, toji medžią-
I 1 į^vo p^je niamų. Jeigtibe vestuvių ysai dar “ _ F , j * ... jau Žiemos ir nebūtų, tai Vis- 

Į tfėk su sovežimu didefių sunku* 
mų bebūtų, Antanas buvo nu- 

jsistatęs miško medžiagos pirk 
tf gafimat daugiau, nes' be gyve
namosios trobos jisai būtinai 
norėjo pasistatyti dar ir tvar-

* tą. Prie senešniojo* ukininkavi- 
r mo tasai tvartas gal buvo ir ge

ras, bet prie pieno ūkio, kuo
met laikoma daugiau karvių, 
jisai pasidarė visiškai mažokas, 
totlel Antanas nusistatė susidaf- 
riusias galimybes tinkamai iš
naudoti ir tuo sutvarkyti savo 
ūkio trobesius.

Jau ir tais laikais Antanas 
galvojo apie vienkiemius ir ji
sai buvo nusistatęs, kad nau
juosius 1‘roLėsius tai reikia slač 
tyti tiktai vienkiemyje, bet kaL 
dangi gyvenimo aplinkybės taip 
pakitėjo ir jisai numatė, kad 
Alsos kaimas į vienkiemius dar 
ne taip greitai skirstysis, 
naujuosius savo trobesius 
jo statyti kaimoje.'

pasoginiai, buvo labai geri, to
dėl ir pirklius surasti buvo ne
sunku. Gautus pasoginius gyvu
lius pardavę paėmė daugiau, 
kaip šešis šimtus rublių, už tiek 
pinigų galėjo nupirkti ne tiktai 
miško medžiagą, bet beveik ir

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 
LAIKRODĖLIU 

po

RADIOS
Po

*9.95 aukščiau..
50c įmokėti

$9 95 :wwww aukščiau 
Išmokėjimais.
Mašinėles, Elektrikinės

aukščiau

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 3083

tai vis-

NAUJIENŲ-AC^E Telephufo
MOTEiRYS ĮTARIAMOS ŽMOGŽUDYSTĖJI Pranešama, kad Nonie 

GliapmUn (kairėj),. KOekiik našlė, prisipažino dalyvavus žmogžudystėje prieš 19 
metų Foxą, josios duktės Opai (dešinoj) vyrą. Duktė eina 18 metus. Centre ma- 
lonTc Winnie Thompson, kuris smarkiai 'kraujinėj amas prisipažino polieijai. 
Kiekvienai' įkaitas siekia 2,000 dolerių -■.'■J-'-.; 

..............  r t,  ................ į /■ ufi
Antanui apsivedus Nemokšai- tarp savęs kalbėdavosi, kad da- 

tę, ūkiškoji jo padėtis labai pa-

todėl
ture-

Kaip tiktai pasitaikė, kad 
Šimkaičių valdiškuose miškuo
se buvo jau pardavinėjami me
džiai, todėl Antanas nieko ne
laukdamas pirko miško medžiu 
gos net už 360 rublių. Iš tiek 
medžiagos jisai mane pasistaty
ti ne tiktai gyvenamąją trobą

kurios ūkyje yra labai reikalin
gos.

Nupirktus medžius Antanas 
pradėjo kirsti net nelaukdamas 
dar ir žiemos, nes rudens me
tų laiko ūkyje yra užtektinai, 
ttidėl tą laikotarpi jisai kaip tik
tai ir norėjo tihWiuai Išnaudo-

žinių Antanas perdaug ja iv ne
sisielojo, nes jisai gerai žinojo, 
kad reikalui esant tą darbą nu
dirbti padės jo švogeriai. Rei
kia žinoti, kad ūkyje statymai 
naujų trobėsių, tai labai didelis 
darbas. Pasistatyti naujus tro
besius norėjo ne liktai Antanais 
su Barbora, bet to labai norėjo 
ir senis Narutis' ir jo uošves 
Nemokšai.

BRITAI NEPRALAIMĖS, SA
KO USA GENEROLAS

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
4 d. — Į Laguardią aviacijos 
lauką sugrįžęs USA generolas 
Chantey pareiškė, kad britai nę- 
pralaimės karo, jeigu jis eis, 
kaip ėjo ligi šiam metui.

Chanes^ yra Suvienytų Val
stybių aviacijos distrikto virši
ninkas ir išbuvo Anglijoj 43 
dienas.

Jis tvirtina, kad praeitą ru- 
efenj britai laimėjo didžiausią 
aviacijos mūšį, kuris karų is
torijon bus įskaitytas su di
džiausias 12 karo musių. Da
bar dar per anksti apie laimė
tą mūšį kalbėti.

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 susitarime 
Ofiso Tel.: 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 DAKTARAI

Tel Hemlock 5849

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

VALANDOS 1 iki 3 ir nuo 7 iki v

Mrs. A. K JARUS?
PHYSTCAT 
THERAPV 

*n<i M(DWTFE 
'630 S. Western a 

Telefonas- 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v 
tyto 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-R 3

žinojo,

pasakė, kad kelionei į Ameriką 
jisai jai duosiąs 400 rublių. 
Tiek pinigų paimti1 važiuojant į 
Ameriką tai buvo didelis daly

tinas:kas, nes paprastai visi 
daug mažiau. Antanas skupus 
nebuvo, o be to, jisai
jėigu jo sesutė Ona, Lietuvoje
eitų už vyro1, tai jisai jai turėtu 
dnoti daug didesnę dalį, todėl 
dii’o darni 
vo visai 
Naručiai 
nutei.

/ „ • bar ją? ^veniTnus esąs toks,
gėrėjo, nės be gautos didelės kaip kadaišė Adoma'S su Ieva 

laikas gyveno rojuje, toks tiktai skir-
• tuma'š, kad Adomas su Ieva gy- 

tarną. Tokia parama Antanui vėiiė sode, o jie: įfobejė.
mivo labai re kalinga ir natidin- Onutė hė į ūkį, ne į ukinin- 
ga, p ypatingai tai darbininkai kavimą tai vishl nesikišo, nes 
mišką kirsti ir vežti. Savo ūky- j nai buvo griežtai nušistačhidi, 
je Antanas buvo tiktai venas kad kaip tiktai ateks pavasaris, 
Vytas, nes jo levas b'uvo visai liVis šiltesnis oras, tai jį:nai tu’ė- 
senas ir žiemos metu mažai, ka-. 
da išeidavo iš trobos. Darbo < 
Naručių ūkyje, kai tyčiomis la
bai padaugėjo, nes nupirkus 
miško reikėjo tuojau jį pradėlĮi 
kirsti ir vežti. Visą tą sunkųjį 
darbą padėjo dirbti du jauni ir 
itipiųs Barboros broliai Anta
no švogeriai. Nemėkšai ne tik
tai palys padėjo dirbti, bet kuo-' 
mot reikėjo iš miško medžius 
vežti, jie dar pakvietė talkon 
savo gimines ir bendromis jė
gomis per kelias dienas visi i’š 
miško nupirktieji medžią buvo 
namuose.

Alsos kaimo gyventojai net ir 
stebėjosi, kad Nemėkšai Nariv-- 
čių ūki u pradėjo daugiau rū
pintis, kaip sa(VUfjT6ksai- jų./rip 
pinimasis buvo ^isrft >*i4ornialu(s 
ir natūralūs, nesnvisi Nemčkšą 
šeiinbsi nariai' savo vienturtę 
Barbutę labai mylėjo. Be to, jie 
jautė, kad iš tokio savo d’do 
lio ir turtingo ūkio jai davė 
perm'ažą dalį. Todėl Barboros 
broliai visa tą žinodami, laikė 
sau už pareigą, kad už neda'- 
duotą dalį, reikia darbu atidirb
ti. Toks darbas- Naručių ukyjė, 
kaip tiktai ir buvo labai reika
lingas ir ypatingai kuomet jie 
pradėjo rūpintis naujų trobesių 
statymu.

Antanui apsivedus jo darbas 
ir priežiūra pieno ūkyje visali 
pakitėjo, nes jo žmona Burbom 
ra, tą ūkio šaką ėmė dar dai
giau plėsti ir tobulinti. Jau ir 
tais laikais, kuomet jinai būvo

pasogos ir dalies, dar 
nuo laiko gaudavo reikiamų pi~

jati išvažiuos i Ameriką. Su 
J uozu tai jinai jau buvo galuti- 
niai susitafiiši, katf ; į1 Ameriką 
išvažiuos- balandžio ar gegužės 
mėnesiuose. Lengva jai buvo iš
važiuoti, nes iš Juozo pinigai ar 
kita kokia paranka buvo visai 
nereikalinga, nes Antanas jai

\K1U SPECIALISTAI
nedidelė pasega, kurių 
buvo paskyrę sAvo O-

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NA.ti.nWCW

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ ’ ■M ■ ■■John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

^AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
"11 Chicagos dalyse

Klausykite mtisų fadio programų. Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto R. I. P. stoties (1480 K.) 

SU PdVlLU ŠALTIMIERU.
t . t » ■ > . ’ ■

a

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. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
2500 West 63rrl Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuc

vai. vakaro ir pa«aJ sutarti 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

UĖTUVIAI
8

DR. HERZMAN
■ IŠ RUSIJOS ..

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th 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

geriausių

50.50

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long’ Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

*

ADVOKATAI

No. 2578

Vardas ir pavardė.;

Adresas.

Miestas ir valstija..

o

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOJE

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT D£PT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

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

Dr, F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1624 

Namų tel.—Hyde Park 3395
DOLL 
.u.*** ■ *—-r...»

so. 2578 — Lėle.

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

2400 WEŠT MADISON STREET
Vai. I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

a

COPR. NEEUECRAFT SERVICE, INC.

PATTERN ; 2578 <

Laidotuvių Direktoriai
Dr. Charles Segal

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS
10—12 vai. ryto; nuo 2 ik)

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

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

TeL YARDS 3146
VALANDOS: faffd II 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 UEt CHIRURGAS 

ir Akintus Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Li

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

dar mergaitė, Antanas, kaip josi 
silsimasis vyras, daug jai p’asar 
Rojo* apie tokio ūkio šaką ir 
ukininl^avimo budus, Toks ilki*-- 
ninkavimas jai patiko ir todeį 
kad jinai kiekvieną ketviTladie*- 
nį, turėjo progą važiuoti' į Rai-, 
šeinius ir tenai pardavinėti ja- . 
vo ūkyje’ pagamintą sviestą ir 
kitus pieno ūkio gaininiu^. 
Galinamus piiigiiš už sviestą), 
suiSus ir kitus maisto' pčoduk’- 
ttta, Barbora laikė savo žinioje 
n- jinai galėjo juos naudoti tam>, 
kam jinai panorėjo, nes jąih 
toksai buvo Antano nusistaty’- 
mas.-x

Kaip liktai po vestuvių ir di
delio nuovargio senių Naručių . 
sveikata dien iš- dienos ėjo- vits 
menkyn ir menkyn. Antanas' iįr 
jo žmona, nors savo tėvus lai
ke ypatingoje pagarboje ir mei
lėje, bet nuo senatvės ligos juos 
išgydyti nepasisekė. Abu jje 
matė, kad jų tėvams artinasi 

' g y ve n i m < > pabaiga. Nežiūrint \ į 
tai, kad Antanui apsivedus jų’ 
gyvenimas daug pagerėjo. Baij- 
bpra, kaip tikra šeimininkėj pat- 
ti dirbo visiis- ūkio ruošos daiU

■ bii^, o motina sų. Onute tai tik-
■ tai troboje prižiui^ėjo švarą iį

viskas. Seniai Naručiai dažnai

iiiiiiiiitmiiitruiiGfit linini

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietu viij * 
Direktorių 
Asociacijos

ililliinihi.-ininnninilinnniiOi'

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Nakt,

TURIMI?!
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti 
Rež. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH 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

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

• ■ 1.• i > I : ’ • • ■ .

' ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituąnica A vende Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehiH 0142

Phorie Cicero 2109
.......I....................2 -------------.1 I ■ ■ -.....................- Į................ ■■

6812 So. Weštern Avė.
1410 South 40th CoiftL Cicero

J. LIULEVIČIUS
43'48 S. CahfOTnia: AvenUe Phone LAFayette 3572

Į .M. I f Į . U n,,»lt ■ . .............. ........................ .......................... .. ■   

P, J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

' JI. Į 11.,,...^. Į, Į,!«.«««»« . ............ .. , ■ . , . ,

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street , Phone YARds 0781
I. Į .1 iri.. 4. ■u.MU>R.«4nni‘i. į4mI. • .,■>*■11 .................J.,,',,...................... .... ...................... . ......... .. —„

YARds 1419

YARds 1138
YARds 1139

K 4į„ uJisi ,, i

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica AvėYiiie

2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VfCtory 2679



Penktad., gruodžio 6, 1940 NAUJIENOS, Chicago, TU.

Ką Žmonės Mano'
POPIEŽIUS IR TAIKA

Romos popiežiaus parėdymu 
sekmadienį, lapkričio 24 d. 
1940 m., katalikiškose bažny
čiose įvyko pamaldos už taiką.

Minėta maldos diena už tai
ką buvo nepirmutinė. Tokia 
maldos diena buvo įvykusi šių 
metų gegužės mėnesį. Tokių 
maldos dienų yra buvę ir ano 
didžiojo karo metu.

Ar yra kas nors įdomaus bei 
svarbaus šitokiose popiežiaus 
demonstracijose? Tą lengvai 
galima pamatyti iŠ šio pop e- 
žiaus rašto, kurį jis paskelbė 
minėtą maldos dieną. Va kaip 
popiežius Pius XII prabilo savo 
rašte:

“Visi žino, kad nuo to laiko, 
kai šis naujas ir baisusis karas 
sukrėtė Europą, Mes nesiliovė
me darę tai, ko iš Musų reika
lavo toji atsakomybė, kuri su
rišta yra su Mums Dievo paves
ta pareiga, arba ką Mums į- 
kvėpdavo daryti Musų meilė vi
soms tautoms. Taigi Mes rūpi
nomės ne tik, kad per labiau 
prideramą ir teisingą sutvarky
mą butų įkurta santaika, ku
rios, deja, dabar daugelis tautų 
yni netekę, bet ir, kad tiems, 
kuriems liepsnojančio karo

RAŠOMOJI

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534 . y

Didelis pasirinkimas laikrodėlių:
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BULOVĄ
ELG1N

HAMILTON 
BENRUS, 

GRANT 
ir kitu C 

DEIMANTUS parduodam žemo- 
mims .kainomis.

RNoVier

4148 Archer Avė.

f INSURANCE "1
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publie Liabi- 
Mtles.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vaL Sekmadieniais — 
nue 8 ryto iki 1 vai. popiet

BOTI ■■■■!■■ 'I , . . Mg..,.........

žiaurumas atnešė vargo ir skau
smo, butų suteikta visa galima 
dieviškoji paguoda ir žemiškoji 
pagalba.“

Darykime išvadas iš to po
piežiaus pareiškimo.

Taip, visi žino, kada popiežiai 
susirūpina taika ir kada jie ski
ria maldų dienas už taiką. 
Taipgi visi žino, kada popie
žiams taika nerupi. Tik tada 
jiems parūpi taika, kai susiker
ta didžiosios tautos. Tik tada 
pas popiežius teapsireiškia mei
lė visoms tautoms. Tik tada 
jiems parūpi, kad per teisinges
nę santvarką butų įkurta san
taika ir žmoniškas sugyveni
mas. Tik kai didelis karas žmo
nes įstumia į vargus ir suspau
dimą, tai popiežiai tekalba apie 
suteikimą žmonėms dieviškos 
paguodos ir žemiškos pagalbos. 
Tą visi žinome iš netolimos 
praeities.

Kai po didžiojo karo lenkai 
atvejų atvejais puolė besiku
riančią Lietuvos valstybę, ka 
lenkai prieš lietuvius vartojo 
ginklą ir liejo lietuvių kraują, 
tai tas popiežiui nesuskaudino 
širdies; tada jis neprabilo ir ne
pasijudino. Tada popiežius ne
jautė turįs atsakomybę, surištą 
su jam Dievo pavesta pareiga.

Kai dėl lenkų padarytų 
skriaudų Lietuva veik per dvi
dešimt metų neturėjo su Lenki
ja diplomatinių ryšių, tai tada 
popiežius dėl to nesisielojo. Ka1 
kovo mėnesį 1938 m. lenkai su
traukė savo kariuomenę Lietu
vos parubežin, kai sudarė niek
šišką incidentą ir pasiuntė Lie
tuvai ultimatumą, tai ir tada 
popiežius nesukrutėjo ir neatvė
rė burnos. Popiežius nestfsijau- 
dino, nors katalikiška tauta bu
vo pasišovusi skersti kitą de
šimt kartų mažesnę katalikišką 
tautą. Lenkų ultimatumas Lie
tuvai turėjo baigtis kovo 19 
dieną, tai yra šv. Juozapo, Ro
mos katalikų bažnyčios globė
jo dieną. Taigi, Lietuvai atme
tus lenkų ultimatumą dviejų 
katalikiškų tautų kraujo pralie
jimas butų turėjęs prasidėti to
kioje svarbioje katalikiškoje 
šventėje. Bet tada popiežius dėl 
to nei krust, nei amt.

Matyli, kad jei dešimt sykių 
didesne lenkų tauta smaugė ir 
skriaudė mažą lietuvių tautą, 
tai tas Romos popiežims nesu
darė morališkos problemos.

Popiežius! tylėjo ir nekrutėjo, 
kai lenkai smaugė gudus, uk
rainiečius; kai Lenkija vaidijo
si su Čekoslovakija, kai vaidi
josi čekai ir slovakai.

šitoms besivaidijančioms ka
talikiškoms tautoms popiežiai 
nebandė tapti taikos darytojais, 
nešaukė tikinčiuosius melstis 
už tų katalikiškų tautų taiką ir 
susigyvenimą.

Kad popiežius negali paveikti 
pagoniškus Japonijos ir Kinijos 
vadus, kad negali juos prie tai
kos privesti, tai suprantama. 
Čia popiežius be priekaišto. Kad 
popiežius negali paveikti Hitle
rį, Staliną arba Churcliillą, tai 
taipgi lengva suprasti. Bet kad 
popiežius jaustųsi bejėgis savo 
katalikiškų tautų tarpe, tai jau 
nesuprantama. Taigi galų gale 
matome, kad popiežių darbuotė 
dėl laikos labai keista. Jie taika 
susirūpina tik tada ir ten, kur 
jie bejėgiai. Bet nesiima to dar
bo tada ir ten, kur iš tikrųjų 
galėtų pasitarnauti.

Todėl dabartinis popiežius 
Pins XII, pasigirdamas darbais 
dėl taikos ir meile visoms tau
toms, yra panašus į pasakišką 
musę, kuri sėdėdama ant jau
čio rago, gyrėsi, kad ir ji arė. 
O jo skiriamos maldos už taiką 
yra niekas daugiau, kaip tuš
čias burnos aušinimas ir pasi- 
garsinimas pasauliui, kad aš ir-

gi už taiką dirbu, žinome, kad 
yra parašyta: Iš jų darbų vai
sių, pažįsite juos, o nėra para
šyta: iš jų maldų gausumo ir 
jų gerų intencijų pažįsite juos 
0 minėti žodžiai yra svarbiųjų 
Kristaus pareiškimų.

Tad dabar ir matome, kaip 
Romos katalikų bažnyčios po 
piežiai vykdo gyvenimai! Kris 
taus įsakymus.

—Laikraščių Skaitytojas

"in H .........    R

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ 

k—.  i u. n —
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Rengia Briedienos 
Vakarienę

Sekantį šeštadienį ir sekma
dienį, gruodžio 7 ir 8 d., Bill 
ir Ona Popeli Taverno savi
ninkai rengia briedienos va
karienę (Venison Party) savo 
erdvioj patalpoj, Bill’s Tavern, 
4756 So. Western Avė. Tėmy- 
kite skelbimą šeštadienio “Nau
jienų“ laidoj. —Steponas

Rengia Gimtadienį 
Minėjimą

Barbora Balienė rengia sa
vo gimtadienio minėjimą se
kantį šeštadienį, gruodžio 7-tą 
d., Balis Taverne, 6558 So. Mor
gan St. Prašo draugų ir pažįsta
mų atsilankyti  —Steponas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)

Veto Gavens, 23, su Lorraine 
Loewe, 26

.John Hatas, 49, su Antoinette 
Slivka, 38

Reikalauja
Perskirų

Stella Jakutis nuo Albert Ja
kulis r - c ? į i•» » ~ •; c r '.J,’ 1,
Gavo
Perskiras

Helen Jankovic nuo Joe 
Jankovic

BMLIk'j

STIKLIŲ.
KAS

PASIŪLOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

BLENDED nhiskey

KKSSLER’S i’KIVATE BLKNI)—A BLENDED W>IISKEY. 75 7
Ist). JtiliUH Kensler Pintilling Čo., Incorporated, Bulthnore Mo'l*rV ^ldrlt« cltatillcd from Graln. 86 Proof (sinee October 

•> Lawrenceburg, Indiana.

Gimimai
Chicagoj

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

ANDRULIS, Edward P., 5648 
South Winchestet Avenue, gh 
įnė lapkričio 26, tėvai: Edward 
ir Mary.

ŠHARKEY, Ariastasia, 2929 
Fullerton Avenue, gimė lapkri
čio 26, tėvai: James ir Eilėn.

AUGUSTINE,.; /rauk, 4032’ 
Brighton Place, gimė lapkričio 
27, tėvai: Frank ir Marie.

LACHAWICZ, James, 4339 
South Artesian Avenue, gimei 
lapkričio 20, tėvai: Slephen iri 
ir Anna.

; VILCHĖS, Joseph, 745 Sed- 
.gwiclę ? Street, giini* lapkričio 
26, tėvai: Joseph ir Lola.

LIEKIS, Gerald,d IOG South 
Spauldirig Avenue, gimė lap
kričio 2’7, tėvai: Frank ir Me
ta.

Mirė Nuo Pašino
East St. Louiso ligoninėje 

nuo pašino pasimirė 9 melu 
berniukas Clyde E. Davis. Me

džio šipulys sulindo jam į pirš
tą porą savaičių atgal, bežai
džiant miške. Berniukas gavo 
žandų užtvėrimą.

BURDEEN’5
SHOE STORES

3434 South. Halsted Street

MINKŠTŲ BATUKŲ IR ČEVE- 
RYKŲ VISAI ŠEIMAI. KAINOS 

97cj $1.37k»i$1.97 ir $2.97

PILNAS PASIRINKI
MAS ŠVENTĖMS
VAIKAMS AUKŠTI ČEVERY- 
KAi DUBELTAVAIS PUSPA- 

. ‘ . PADŽIAUS
VYRAMS GOODYEAR WĖLT 

OXFORDS 
. ir aukšč.

□ODYEAR WELT zK MKH$2 97 81.97
ir aukšč.

• Išrašote Klausimą:
> • • • / , • \ » /■

Ką Duoti Jam, jai ir Jiems?

Retas žmogus kuris jau žino, ką pirkti tė
vui, motinai, žmonai, sunui, dukterei, meilu
žei, giminėms ir draugams.

Greičiausiai, tas klausimas ar klausimai 
lauks išrišimo iki paskutiniųjų prieš Kalė
das dienų.

Bet didžiuma krautuvininkų nelauks ran
kas sudėję. Jie jau dabar pradeda “Naujie- ;

. .1

nose” skelbti publikai, kad jų krautuvės ku-
I

pinos gražių, puikių, viliojančių, vertingų 
dovanų.

O gruodžio 14 d. ir “Naujienų” štabas pri
sidės prie pastangų išrišti tuos svarbius klau
simus su pluoštu straipsnių apie kokios do
vanos kam tinkamos, kur jos gaunamos ir 
kiek abelnai kainuoja.

Ta laida bus įdomi ir skaitytojams ir biz
nieriams. Tad, biznieriai raginami tuojau 
prisidėti prie tos laidos, savo skelbimais ir 
pranešimais. Patyręs štabas jiems padės kuo 
gražiausiai ir kuo įspūdingiausiai savo pra
nešimus pateikti skaitytojams.

Šaukite CANal 8500 Dėl Informacijų

NAUJIENOS 1739 S. Halsted St.

Čia Nereikia Cash
Rolė—100 ket. pėdų .......... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 35£ 

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda .—.....«... 2c
Maliava, ręg. $1.95, spec. $1.25 
1x6, speciali kaina, pėd. 3^c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) .... 10c
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

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

NEREIKIA CASH 
Apskaitiiavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO. 

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101 

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

vai. dienos.

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu

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

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

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

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

kėlimas ir planetų nuspė- 
jimai .........   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 KNYGUTC

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 

; dėl gavimo pilpiį Amerikoniškų 
popierų arba .piktybę

Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois

Phone; YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0068

Phone Virginla 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.
V 4

SPECIALI

Pasiūla

ANT

Garantuoti arba 
pinigai grąžinami

VLEITĮJ
10 mėnesių 
užmokėti -

VULCANITE FLEITAI $| I R0
Apribotam Laikui Tik M

• Drūti ir Gyvi ■ I u.z
• Ružavi Gumai W vlc"
• Išrodo Natūralus

Be stogiuko, permatomi ir dali
niai pleitai—Ateikite apskaičia

vimui DYKAI.
FLEITAI 
TAISOMI

žemai 
kaip
Fleitai rami
nami nno 
įspaudų rau
tų nuo lais- 
nluotų dan
tistų.

8PECIAL
GRAŽUS

EXCELTTE
FLEITAS PO

’17"
Kiti Iki

VISAI BUS.

AUlneSkit S| skelbimai

Excel Dental Lab.
32 W. WASHINGTON ST. 

Tel. DEArbom 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

...... . ........................................................ n ui r*
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NAUJOEMOS
The Lithuaniau Daily New»

Published Daily Except Sunday by 
The Liihuanian News PuB. Co., Ine.

17.39 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subšctiptidn Raitės:
$5.00 per y.ęar in Canada
55.00 pėr year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago
3c per copy. . ,

■ , , y-‘ . 'T " "" T""*

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act Of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina;
Chicago j e—paštu:

Metams.............. .... ............
Pusė! mėtų ..........................
Trims mėnesiams ~...... ......
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija .....________
Savaitei ..^..^..r................
Mėnesiui ... ....... L.....____ _

Jungtinėse Valstijose, nė Chicagoj, 
' . paštu: (Atpiginta)

Metams ~tr-__ .1.^..
Pusei metų :-------
Trims mėnesiam^ 
Dviem mėnesiams 
Vleriatft mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ...... ~......................- $8.00
Pusei metų ........._______ ...... 4.00
Trims mėnesiams ............. ..... 2.50
pinigus, reikia siilsti pašto Moriey 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

KALBŲ “PANAŠUMAS”

3

Naujienos eina, kasdien, . išti
riant sekmadiėniiis. . Leidžia Nau
jienų. Bendrovė, 1739 S. Halsted St.. 
Chicago, .lik Telefonas Canai 8500.

$5.00 
. 2.75 
. 1.50

1.00 
. .75

Paskola Anglijai

Administracija Washingtorie svarsto klausimų finan
sines paramos Anglijai. Stambiausieji administracijos 
nariai, kurie veda finansinius Amerikos valdžios reika
lus, pritaria tam, kad Ariglijai butų suteikta pustrečio 
biliono dolerių paskola. Už paskolos davimų jau pasisakė 
iždo sekretorius Morgėhthau, prekybos sekretorius Jonės 
ir federalinio rezervo, valdytojas Ecdes. .. .

Prezidento RooSevelto nuomonė dar nėra žinoma. Ji
sai dabar yra kelionėje, jukoje. Bet galima neabejoti, kad 
ir jišai pritars.

Bet jeigu Amerikos valdžia norės duoti paskolų bri
tams, tai ji turės nugalėti dvi kliūtis. Vienetai — John- 
sono aktas, kuris draudžia skolinti pinigus valstybėms, 
kurios nėra atsilyginusios dėl praeitojo pasaulio karo 
skolų; antra — neutralumo aktas, kuris leidžia pardavi
nėti ginklus kariaujančioms šalims tiktai už grynus pi
nigus; bėt ne bargan.

Izoliacijos šalininkai kongrese kovos kiek drūti, kad 
tie du įstatymai nebūtų Atšaukti arba pakeisti, ir jie ga
li pusėtinai sutrukdyti valdžių. Tačiau anksčiau ar vėliau 
Amėrika bus priversta padaryti tų žingsni. Nes Anglija 
ilgai nestengtų be Jungtini^ Valstijų finansinės pagalbos 
tęsti karų. O leisti Anglijai kapituliuoti prieš Hitlerį bu
tų saužudystė Amerikai.

Jeigu dėl Amerikos pagalbos stokos Anglija turėtų 
padėti ginklų, tai Hitleris paverstų Angliju savo tarnu — 
kaip kad pavertė Francuzijų. Kaip Francuzijų Hitleris 
dabar panaudoja kovai jirieš Angliju, taip tuomet jisai 
panaudotų Britanijų kovai prieš Jungtines Valstijas. Ir 
butų dar blogiau, negii kad dabar yra su Francuzija.

Francuzijos visuomenėje dar nėra visiškai sulaužy
tas atsparumas naciams, nes franeuzai dar mato, 'kdd 
Anglija ginasi, ir daugelis žmonių Francuzijoje dar turi 
viltį, kad Hitleris bus sumuštas. Todėl ir maršalas Betai
nas negali atvirai remti visas nacių užmačias.

Bet jeigu kapituliuotų Anglija, tai kas tuomet sulai
kytų jų nuo visiško pasidavimo Hitleriui ? Hitleris pa
statytų anglų valdžios pryšakyje tokius žmones, kurie 
apsiimtų aklai vykinti jo valių, kaip Quislingas Norve
gijoje. Tuomet Hitleris paimtų į savo rankas ne tiktai 
Anglijos pramonę ir visus britų imperijos resursus, bet 
ir Anglijos laivynų! > 5

Kokia tuomet butų Jungtinių Valstijų padėtis? Pači-: 
fiko vandenyne Japonija su savo laivynu, Atlantiko vari- 
denyne Vokietija su savo, italų, franeuzų ir anglų laivy
nais. Ar Jungtinės Valstijos galėtų su tokiomis jėgomis 
grumtis?. • *

Taigi yra beprotystė trukdyti Amerikos valdžios pa
stangas judėti Anglijai. Kas šitaip daro, tas yra arba 
žlibiš; arba Hitlerio šalininkas.

T • • * a a ♦ • • K • < 1 • .Anglijai paskolos reikia, ir juo greičiau šitas klausi
mas btiš teigiamai išspręstas, juo bus geriau šio krašto 
saugumui ir viso pasaulid demokratijos ateičiai.

.Ims į nagą Čilės Įiėnktakojus
■ ■ < ■. kps t—-------------------  ■ ■

Vienoje Pietinės Amerikos respublikų, kuri pagar
sėjo Šato “lialtidibš fronto” valdžia, atstovų butas priė- 
hiė įstųtyihų, kūrhio yfa uždraudžiama komunistų parti
ja; Jeigu tų įstatymų priims ir senatas, tai bolševikiški 
“penktdkojai” turės eiti į palėpę.

ėileš komunistai pakėlė triukšmų prieš tų įstatymų. 
Jie grasina iššaukti “kruvinų pilietinį karų”. Bet kažin 
ar Čiteš kongresas nusigąs? , .

Charakteringd yra tai, kad šaly jekiirio j e komunis
tai bhvo jgiję; Saugiausia; įtakos^, visuomenės nuotaika 
taijp/fcriežtai ’ pasikeitė, jogei komunistai gali netekti le
galios .p^rĮijd^tei^ų^ , ;z.

Maskvos draugavimas su Hitleriu atidaro žmonėms
♦

Gaisrąš Kučinską

’ Nęw Procešs ; Baking Čbhi- 
pany iiaiiiė, tifes 3401 S.’Morghn 
Street,; užvakar - po piety -buvo

Subolševikintoji Lietuvos 
sphuda uoliai mokiita savo skai
tytoj us nišų kalbos. Paleckio 
oficibzas “Tarybų Lietuva” de
da los kalbos phmokas savo 
špaltose. \ ■ ž,

Vienbjė tokioje pamokoje aiš
kinama kartojamų 1 lietuvių Ir 
rusų kalbbse žodžių ųanašti- 
ntas. Pavyzdžiui: ®tt|ų kalboj t 
“irifetbd”, lietuvių khlbdje “me
todas”; rUšų — “mbttfr”, libiti- 
vių - 
ma”, 
- 

tija”; 
vių - 
“parad”, lietuvių — “paradas”, 
ir t.t.-^ ■ .

šitokiu budu galima įrodyti 
“panašumą” tarpe visų pasau
lio * kalbų, ties tokie žodžiai, 
kaip metodas, motoras, norma 
arba partija, yra tarptautiniai 
žodžiai, kuriuos “pašišaVino” 
ir lietuviai, ir rusai, ir anglai, 
ir k.

kilęs gaisras. Namo vidus už
sidegė nuo boilerio. Triobesyš 
dabar tuščias, nes kepykla Ne
seniai buvo perkelta į naują vie- 

itą.r‘Savininkai yla biznieriai Kų-
Airiškai. /

Nuostoliai nedideli.'

- “motoras”; rtlšiį—“nor 
lietuvių — “horiita”; fū 
“partija”, lietuvių—“phr 
rusų* — “pionier”, lietu

- “pijonierius”; rusų —

10 METŲ KALĖJIMO Už 
“SPEKULIACIJĄ”

Kuomet trūksta maisto; dra
bužių ir kitų gyvenimui reika
lingų daiktų, tai susidaro pato
gi dirva spekuliacijai. Apsukrus 
žmonės pradeda prekes suįiir- 
kinėti su tikslu jas su pelnu 
parduoti. Prekių trukumas iš
šaukia jų brangumą. Todėl spe
kuliantai gali gerai pasipelnyti, 
o vartotojai nukenčia,

f ■ • . .. X
Kovoti su šituo Nloguhiu. yra 

sunku, — kdd bitvo sunku pro- 
hibicijbs laikais kovoti šū but- 
legeriaiš. Kuomet bolševikai į- 
vedė Rusijoje “komunizmą” ir 
mdndpolizavo prekybą, tai pre
kių trukumas pasidarė 'toks dš- 
»trųsr kad paguostas pilietis be
veik nieko negalėdavo riiisiplįk- 
ti' valdžios krautuvėse ir, do
roms nenoroins, turėjo kreiptis 
prie spekuliantų. Nors valdžia 
Spekuliantus baudė be pasigai
lėjimo (dažnai juos net sušau- 
dydama), bet jų nestengė išnai
kinti. . .. .

Tds blogumas dabar apniko 
ii* Lietuvą. Šū b'BlŠbvlk^ dkii- 
pabijd Lietuvoje prasidėjo įfb- 
kių trilfciirtidsj 6 iš to ^ifrie šįe- 
kuliacija. Ir štai sovietų kbrhi- 
šdrai Libtuvdje jati Vfedd šū spe- 
kttiidritdis kdtą. Pradžioje bu- 
vd tiį j&pėjiiridi ir barimai lai- 
.ktaščiiibše. Pdšięhi komisarai 
ėmė leisti dekretus, drausdami 
pirkti prekių “virš normos”. 
Pagaliaus okupantų valdžia nu
tarė batišii šĮiekūliantus sviri- »* g Vsf > - • * - .
kiomis bausmėmis — iki 10 

t

metų kalėjimo!
Paleckio oficiozas rašo, kad 

pasiremiant teisingumo komisa
ro įsakymu,—

“Teismas spekuliantą galės 
niibidstr ligi 10 Įlietų kalėji
mo, nutarti konfiskuoti spe- 
ktiliacijOš objektą ir, reikalui 
esant, net spekulianto turtą.”
Tolidus “Tarybą Lietuva” ai

škina, kad kalėjimu bus bau
džiami he tik pirkliairpai’dave
jai, sugauti spekuliacijoje, bet 
ir jiį “padėjėjai”; Jkurib prekes 
pirks atsargos sudarymui. 

• . ■ - t

“Pagal tą (teisingumo ko
misaro) iiištrlikčiją, Ulitnor 
minėmįs atsargomis teismas 
Idflcyk tokiai produktų ar 

, prekių atsargas, kurios virši
ja ndrihaliaš’ gbto šeiminiu 
ko sudaromas savo ir savo 
šeimos teikalahis atsargas.” 
šitos aštrios bausmės ne tik

tai pirkliams, bet- ir vartoto- 
jams-pirkikaniš rodo, Rdd Bdl- 
ŠeVikiški ‘ Lietuvos valdovai p 
trauke kraštą į didelius ekono- 
ntiniUš keblumus. Bausmės tų 
kbblithn^ nepašalins, bet tiktai 
priVes. prie to, kad. spekulian-

labiau rlzikiiddaiiii; jiė luįs 
įtukštesnes kainas. • ■ ' '

Pagaliau, spekuliantai ims 
fjdįirkin^ti - 'koiiiišaTus, kurie 
hera aukštos doroves žmones. 
Išsivystys korupciją. |

Bus taip, kaip Špvietį Rusi
joj 6; kur riet GPU viršininkhs 
Jagodą buvo sušaudytas už ky
šių ėmimą.

KOMUNISTŲ VEID- 
MAINYBĖ

? ■ ■ 1 <■ _ • , \ 1 •, < 
Dėl .to, kad socialistai dabar 

veikia kartu su kitomis srovė
mis Lietuvos nepriklausomybes 
atstatymo reikale, tai Stalino 
pakalikai labai “stebisi”. Tačiau 
dar visai nesenas laikas, kuo
met kpifauriištai karštai ragino 
visas sroves bendromis jėgomis 
ginti Lietuvą. Jie specialiai 
kvietė į bendrą frontą Vyčids. 
Šitą faktą prirrieria P. Kručas, 
kuris “Nauj. Gadynėje” ftišb.:*

“Kada lietuviški Vyčiai lai
kė konvenciją 1933 m. Clii- 
cagoje, centro biuro staliniš- 
ki ricieriąi tada pasiuntė Vy
čių konferencijai atvirą laiš- 
k<ą. Jie J atsišaukė į Vyčių 
kongresą ir j visus lietuvius 
vyčius Amerikoje. “Laisvės” 
pastogių štalincai maldavb: 
Brangus draugai Vyčiai, iš- 
rinkit tris delegatus pasitari
mui su komunistais ... Vb- 
kietijos hitlerininkai nušovę 
trans-atlantinius lietuvius la
kūnus Darių ir Girėną — 
taip sakos4r franeuzų laikraš
čiai. Tas parodo Vokietijos 
fašistų prisirengimą prieš 
Lietuvą ir kitas šalis. Fašisti
nes šalys planuoja panaikih- 
ti Lietuvos nepriklausomybę 
ir padalint tarp Vokietijos ir 
Lenkijos?-* ” Planuoja atplėšt 
dalį sovietų Ukrainos jr ati
duot Lenki j os. imperialistam!

,3Tajn csą konspiratyviai miė- 
riai išproyokuot Europoj ka
rą. Tą švinstvą įvykdyšią: 

' Mussoliriįs, Hitleris, Pilsuds-

St. Miščikas-žiemys.

Japonija savo “istorinėje” misijoje
i i i— •'

Ir prieš Hitlerį buvo Vokieti
joje rašytojų, kurie brėžė pa
saulio žemėlaįj rfuŠtatydditii 
naujus Vokietijdš HiBežitts sie
kiančius visus kontinentus.

NfetHiko jų ir Japonijoje.
Japoįiijos knygynuose taip 

pal galima rasti pavienių rašy
tojų, kurie kiekvienas žiurėjo 
■vis į Idtą pasaulio kraštą ir 
kiekvienas pasiėmęs žemėlapi 
plėtė Japonijos rūbeŽius tai į 
rytus, tai į vakartis, tai į pie
tus arba į šiaurę.

Japonų Hitleris.
Ii- kaip Hitleris savo visų idl-

Stalinas (Atviras laiškas 
VyčianSfcaisvė” AUgust 11, 
1933). B. ; X ; L

“Kaip matome, visą Ameri- 
kdš iietiį^ių katalikišką jau
nimą kbipuhištai šaukė į ko
vą Už Lietuvbš nepriklaUsb- 
itiybę. Tad kodėl dabai* Mi- 
zara stebisi iš m tisų, socia
listų, kadd norim bendbai ko
vot su kitomis sro^ėihiš už 
atgavimą Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės ?

“Tris dar kartą parodo ko- 
iijuuistą veidmainystę<”

NAUJIENU-ACME Telepfioto
KOfcNŲ KARALAITE. - 

17 metų ūkininkaitė Bever- 
ly Meal < iš Waldron;> Ind., 
Chicagos ukib įiarbHBJe iš
rinkta “Kornų • PriiibeSfe.” 

•,. k * •: . . ■■■ > • ■■ ‘ '

, (Tęsinys)
: ^Laisvihtd jai”.

O kadangi japonai iš visbs 
geltonosios rasės viėria tų, fcsah- 
čių pasaulyje,- vienintelė pažeii- 
gds taip toli visose srityje, tti- 
ri griebtis iniciatyvos ir koydti 
už visą geltonąją rhsę, laikinai 
ginklu priversti kitus rasės brb- 
lius klausyti ir eiti japonų ne
rodomu keliu.

Jėi šiandien japonai kariahja 
prieš kihiečihš, tai riė lodei, kad 
nori juos pavergti, Bet rfdri 
juos išiiuosuofi iŠ baltųjų val
džios ir priversti eiti kartu su 
japonais prie pasaulio valdymo, 
kuriame jie ateityje turės tb- 
kias pat teises, kaip japondi, 
nes yra rases broliai. Kitoniš
kai, girdi, ir negali būti, nes jei 
pagrindai! dedama rase, ateity
je negali būti kitoniškas pa
grindas ir norint vienybę išlai
kyti, kiniečiams, siamiečiamš ir 
kitiems teks būtinai duoti tos 
lygios teisės ir todėl jie neturi 
bijoti japonų ir neturi tikėti 
baltųjų tvirtinimams, jog japb- 
nai nori kiniečius padaryti ver
gais.

Baltoji rasė žūva, Europa 
nuolatos piaujasi, gi Š. Ameri
ka, nors nebesipiauja taip daž
nai, paskutiniame šimtmetyje 
vis dažniau ir dažniau įsivelia 
į Europos karus ir svarbiausia, 
ji žengia milžiniškais žingsniais 
prie socialės revoliucijos, tokiu 
budu, ji irgi pasmerkta mirti, 
nes tai milžinas be kojų ir be 
galvos.

Kitos rasės.
Negrų rasė atsilikus nuo gy

venimo ir ji negali pasivyti ki
tas rases, juos reikia dar auk
lėti ir iki šiol jubs atiklėjo bal
tieji, dabar auklės geltonieji.

Raudonoji rase, sudaranti' 
dauguihą Pietų • Amerikoje ir 
dargi Gęptralinėje (paėmus val-\ 
džią Meksikoje), yra atgimstah- 
ti žmonijos dalis, nors tebesah- 
ti vystykluose dėka baltųjų val
dymo.

Bet kas yra raudonodžiai? Ar 
ne geltonodžių pusbroliai? Ar 
jų kultūros šaknys ne geltonb- 
joje rasėje? Ar jie nėra gelto
nosios rasės nuklydę broLai? 
Paimkime Inkų, aztekų, mayų 

,kultūrą, ką matome? Matome, 
jog ji atatinka geltonosios ra
šės kultūrai ir geltonodžiai yra 
jų tėvai. Ir japonų pareiga 
šiėihš pavergtiems, nuklydu- 
šiėms broliams ištiesti pagalbos 
ranką ir^ėl įjungti juos į ben
drą kamieną!

Japonų biblija.
Jei japonai veržiasi kultūriniai 
ir ekonominiai, o ateityje gal 
ir kariniai, Pietų Amerikon, tai 
ne pavergimo, bet raudonųjų 
broliį išliuosavimo tikslu.

Tokia yra japonų imperialis
tų teorija, toki jos moksliniai 
pagrindai.

Ne čia vieta ją kritikuoti įr 
įrodyti jbs klaidinguihą, nors iš 
ankšto galima pasakyti, kad ji 
moksliniu atžvilgiu lygiai taip 
kididihga kaip hitleriškas rasiz
mas ir geriausias tam įrodymas 
yra tas-, jog pasaulyje moksli
niai -remiasi dvi skirtingos rd- 
šėš kiekviėiid skaitydama save 
ta parinkta rase. r

Bet negalima užginčyti, jog 
japohų. aukštesniuose sluogš- 
niuose ir dargi inteligentijoje, 
o: 'y-Bač miesčioni joje ši teori ja 
neturėtų . pasekėjų, priešingai, 
Sidiidien tai Virto Japoilijos bi: 
blija!

Bet visa tai teorija.
Vokietija dar senokai

Hitlerį ir nesiremdama perdaug 
rasės grynumo teorija, buvo pa
siėmus sau už misiją vesti pa-

prieš

jas suglaudęs parašė savo bib
liją “Meih Kampf”, taip ir ja
ponai susilaukė savo Hitlerio,

jaut rtiirūšib, kuris visus impe
rialistų tikslus sutraukė į vieną 
ir suglaustai nurodė ką japonai 
turi užkariauti norėdami virsti 
pasaulio valdovais ir atlikti sa
vo “istorinę” misiją.

Tuo Hitleriu Japonijoje bu
vo Tahaka!

Japbnijd, prieš šimtą metų 
taip atkakliai besigynusi nuo 
švėitiihos įtdkoš, dršttidžiusi 
kiė'kviėHam svfetimtaučiui iš.ip- 
ti jos šdldsha, devyniolikto am
žiaus pradžioje pHėš Šato no- 
i-ą, įtrauktą į bėtidrą pasaulio 
mečhadižmą, tūrėjo keisti savo 
veidą; savb rubuš, kad nesu- 
idiiktų šdvo brolių kiniečių li
kimo ir griebėsi devyniolikto 
amžiaus antroje pusėje nepa
prasto modernėjimo darbo, kad 
pasivytų ir pralenktų baltuo
sius!

Ir šią Užduotį pilnai ir pui
kiai atliko!

(Bus daugiau)

r-•

KAS, KUR IR KAIP

MASONAI
“Draugo” Nr. 273 rašoma a- 

pie friašonus.
Prirašyta tokių nesąmonių, 

kad tiesiog reikia stebėtis.
Pirmiausia dėl paties vardo. 

“Draugas” be niekur nieko tvir
tina, jog vardas “masonas” yra 
išvedamas iš “mūrininko, ak
menų skaldytojo”. Tuo tarpu iš
garsėjęs Oxfordo žodynas sako, 
jog sugretinti “masono” re.kš- 
mę su murininku yra nesąmo
nė.

Kitas tvirtinimas, kad maso
nų lopšys yra Prancūzija, irgi 
neatitinka tikrovės.

Faktas yra tas, jog nėra jo
kių tikrų davinių, kur ir kada 
masonai atsirado. Kiek žinoma, 
pirmą knygą apie masonus pa
rašė James Anderson 1723 me
tai^.,.Toje^savo knygoje Ander-. 
son, kuris-4 priklausė dvasiškių 
luomui, yra pasiklojęs įrodyti, 
jog masonams priklausė net ir 
kai kurie biblijoje suminėti as
menys !
The E n c y c 1 o p a e d i a Bri- 

t a n n i c a (paskutinė laida) 
sako, jog masonai vyriausiai 
yra anglų-saksų padaras. Britą 
salose masonų organizacija pra
eityje turėjo didžiausį pasiseki
mą. Šiandien masonai yra la
biausiai įsigalėję Jungtinėse

gelbėti baltąją rasę nuo gelto- 
hbsids, kucvtaip suSirupinęs bu- 
yb' ||sklit|^is kaižeris Vokieti
joje. . ,i •

tų gale Jungtinėse Valstijose 
masonai priskaitė 16,605 pada
linius (ložas). Tiems padali
niams priklausė 3,248,518 ma
sonų su meisterio laipsniu. Tuo 
tarpu iš viso tos rųšiės masoiių 
visame pasaulyje tais metais 
buvo priskaitoma iki 4,400,000.

Kadangi Europoje daugiausia 
niasohų ^ra Anglijoje, tai kito
se valstybėse jų skaičius yra vi
sai nežymus.

Thi tokie yra faktai, kuriuos 
paduoda kalbančioj i enciklope
dija.

Eikime tblidu. “Draugas” tei
gia, jog vyriausias masonų or
ganizacijos tikslas yra platinti 
bedievybę ri kovoti katalikų ti
kėjimą J

Labai Švelniai kalbant, tai 
yra niekas daugiau, kaip mc-, 
laš. štili Ndskailykite Amerikdš 
indsonų nušistatymą, kaip jį 
hiišako vėl toji pati ėnciklope-

“The presence of Moly 
Bible on the altar, belief iii 
God, the forbidding Of politi- 
ęaljaetivlty or dlscussion, 
and ndn-seętaridnisni in rė- 
ligioų are among fundamen
tais adhęrd to by all grand 
Jodges in the nątion.”
Vadihdši, Amerikos‘ masonai 

hb tik tūri tikėti į DlėVų; gerb
ti bibliją; bet savo obganizucP 
joje, kaip š&kbhia, jokios poli
tikos nevąHnėti ir nešikišti į sa
vo narių rbligihiiis įsitikihinius.

Tai kur čia bedievybės sklei-

dinias ir katalikų tikėjimo nie
kinimas?

“Draugas” nurodo dar štai 
kokius masonų nusikaltimus:

“. .. Bet jau ypatingai jiems 
rupi visokiais budais kovoti 
už civilinę metrikaciją, iš
skyrimų laisvę; kelti viešu
mon kunigų ir katalikų ydas; 
piūdyti parapijiečius su jų 
klebonais.”
Vadinasi, “Draugas” vis dar 

negali “nuryti” civilinės metri
kacijos ir išsiskyrimų laisvės. 
Jis, tur būt, pirmas stotų už 
tai, kad Amerikoje tos laisvės 
butų suvaržytos.

Matote, nevalia kelti viešu
mon kunigų ir katalikų ypas!

Butų įdomu patirti, kodėl 
jiems reikalaujama išimtinų 
privilegijų ir neliečiamybės?

Masonai, sako “Draugas”, esą 
blogi ir dėl to, kad juos “dau
gybė popiežių” pasmerkė ir 
“griežčiausiai kataLkams už
draudė prie jų prisirašyti”.

Jei pasaulis butų paisęs po
piežių smerkirhų ir draudimų, 
tai mes šiandien dar nebūtu
mėme išgyvenę viduramžius ir 
inkviziciją. Kas, pavyzdžiui, 
paiso indekso, kur yra surašy
tos uždraustos katalikams skai-

Bel galas pats įdomiausias. 
Įrangas” rašo:

“Masonerija yra išimtinai 
žydų organizacija, pareina
masis laipsnis į komunizmą. 
Pasibiaurėjęs komunistų im
perialistine taktika, pasaulis 
ėmė kratytis ir masonerijos. 
Prancūzijoj, Rumunijoj, Vo
kietijoj, Italijoj ir kitur ši 
žydbernių organizacija už
drausta.”
čia jau visai aiškiai kyšo hit- 

Icrizmas ir fašizmas. Matykite, 
masonų organizacija yra perei
namasis laipsnis į komunizmą!

Ir sugalvok tu, žmogau, toki 
absurdą! Jei masonai “išsivys
to” i komunistus, tai kodėl ko
munizmas įsigalėjo Rusijoje, o 
ne Amerikoje? Taip, kodėl ko- 
muhižtnbŠ atšitaHo tdhib kraš
te, kur masonų beveik visiškai 
nebuvo, b-Amerikoje jis negali 
prigyti, nors čia masonų yra 
daugiau, negu visuose kitubse 
pasaulio kraštūosė į daiktą su-

“Dra ilgas” tiesiog Užgiriu liit- 
leritiiūkdš Ir fašistus, kurie (j- 
sigalėję Vokietijoje, Prancūzi
joje, Italijoje ir Rumunijoje) 
ėmė masonus persekioti. Bet 
juk ten ne tik'masonų, bet ir 
Višds k’Hbs nepriklhtišdinos or
ganizacijos yra naikinamos!

Teigimas, kad “masonerija” 
yra žydų organizacija, yra ne 
tik biaurus melus, bet ir šlykš
ti antisemitinė propaganda. Be
reikia “Draugui” paskelbti Šu
kį “mušk žydūs!” Tąsyk jo ide
ologija visiškai sutaps su hitlc- 
rizmu, —Augu ras



Penktad., gruodžio <5, 1940

“NENORMALUMAI” OKUPUOTOJE LIETU
VOJE: ŽMONIŲ EILES PRIE KRAUTUVIŲ

Dumia akis. — Sovietų “rojuje” reikia kelias valandas 
laukti dėl poros batelių — ir tai bergždžiai. — Kaip 
pabrango pragyvenimas. — Anketos. /

—Kauno konservatorijos mo
kiniai, pagal bolševikiškus me
todus, sudarė savo komitetą, 
kuris siųs savo atstovus į tuos 
pedagogų tarybos posėdžius, 
kuriuose bus svarstomi moki
nius liečiu klausimai. Be to, ko
miteto uždavinys busiąs padėti 
mokiniams “lavintis bolševikų 
pasaulėžiūros srityje.”

— Žinomas Klaipėdos krašto 
veikėjas prof. V* Gaigalaitis 
perleido centrinei bibliotekai a- 
pie 100 laikraščių komplektų. 
Laikraščiai yra iš Mažosios Lie
tuvos (Tilžės, Klaipėdos ir kt.), 
tarp jų ir patys pirmieji lietu
viški laikraščiai, ėję Mažojoje 
Lietuvoje. Kai kurie komplek
tai yra vieninteliai egzemplio
riai.

Tai. pačiai bibliotekai daug 
knygų padovanojo rašytoja S. 
Kymantaite-čiurlionienė, pulk. 
V. Steponaitis ir k t.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Tiesa, arbūzų nepriklausomo
je Lietuvoje nedaug- buvo. Bet 
nedaug kuo1 naujieji ‘valdovai 
turi pasigirti, ' jeigu griebiasi 
net — arbuzinio argumento!

—Naujai įsisteigusi valstybi
nė leidykla skelbia, kad ji na
cionalizavusi visoj e Lietuvoj e 
44 knygynus ir knygų leidyk-
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pimneŠiinus. 
r jh a a : w

tokią žinią; “Pik Aleksandras 
Bankaūskas redakcijoje ritiši- 
škbndė nenormalumais, kurie 
dar Vis neišgyvbridiiihnii, iš mū
sų prekybinio gyvenimo. Ištisas 
valandas pil. Bankaūskas užva
kar laukė eileje prie. F. šubie- 
neš avalynės parduotuvės, esan
čios Pėrecd gatvėje, tenorėda
mas nusipirkti porą batel.ų. A; 
pie .17 vai. parduotuvė dar bu
vo pilna žmonių, ir eilėje lau
kiantiems piliečiams buvo aiš
ku, kad jie tą dieną jau neįeis 
į krautuvę. 17 vai. 20 min. at
sidaro parduotttvės durys, išėjo 
krautuvės pardavėja, ir, pasi
rinkusi laukiančiųjų tarpe kele
tą, matomai, pažįstamų mote
rų, jas įleido parduotuvėn be 
eilės. Aišku, tatai laukiančiųjų

vraįghf BourbM 
Whi$key

y jrt aukse. 
fįĘl Aušjos!

Bukit MalonŲ> 
SAVO AKIMS

Tik viepa poraj akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, .leisdami & 
ekzahiinuot jas modetniškibušia 
metodą, kurią regėjjmb mokslas 

. gali suteikti 
32 Metai patylimo 

pririnkime akinių; kurie pašalina 
visą akių, įtempimą

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, J r. 

ėPTOMETRlŠTAJ 
1801 Šb. Ashland Avenue

Kampas 18-tds 
Telefonas CANAL 0523-r-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.

CONRAD 
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rųšiės su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuota*.,

420 W. 63rS St 
Tel. ENG. 5883-584Č

Vakar valstijos • finahsų di*- 
rektorhis A. M. Garter gavo 
laišką su $6.00 nionfey orderiu 
ir rašteliu, k tiriame siuntėjas 
pasiaiškina, kad “keletą Dietų 
atgal pasivogė kokio tai valstii- 
jos turto”, kurio vertė siekusi 
apie $6.00 ir “pinigus prisiun
čia nuostoliams padengti;”

Pirkite tose krautuvėse, kti 
rioš garsinasi. “NAUJIENOSE!

štai; fciiila 
lid^ana!

Tel. VICTORY 1272
...... DYKAI Apskaičiavimas 

Cafb-Mbbfly LUnibėf Co. 
Ndujoš ir vartotos lentos, statybas 
tafcdiiaga, Hfhii, dhtys, stogai na- 
mkm*, Pagerindritis finšnpudjame, 
nereikia įmokėjinių—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halštėd Si.
CHICAGO, ILL:

*1.00
S. P ARK HOSPITAL 
ledzie Avė. Chicago

—“tarybų Lietuvoje” kaž
koks pilietis nusiskundžia, kad 
gyventojai skęsta įvairių įstai
gų reikalaujamose anketose dėl 
butų, kambarių ir kitų patalpų; 
Anketai paprastai reikalauja 
Hid .Užpildyti labai skubiai, to
dėl įstaigose susidaro didžiau
sias susigrūdimas, žmones .sto
vi vdlahdomiš, o kai kada ir iš- 
tišoniis dienomis. Pav., žalia-- 
fcūihio butų punkte pristeigę 
Anketą. 0 apie tai žmonės su- 
žifibj£ priėję prie tarnautojo — 
pp fcblių valandų laukimo eilėje!

—trofėšiniiį šąj tingų centrb 
biuras patvirtino naūjai sudary
tus bėritrd komitetus. Į švieti
mo ir meno prdfešin^ šąjuhgą 
iš penkių žmonių randame to
kias ’ išrinktųjų pavardes: Liu- 
Bšt bėklbt’aitė-Tbde.siehė ir Ima
nuelis Cirinskaš. •

Naujieji' sovietų 
“riiėdiriihkai” jau pirą 
šifeikŠti.' horišas LozenbergaS 
phfeiškilbė, kad švietimo komi- 
šHriHtaš jarh payedęš sudaryti 
“keprėzėntacihį džazo orkestrą; 
kliFiubš tties -įfraietumėm pasidi
džiuoti”. Įdomu žinoti, kas yra 
tife “mėš”? . i.... : „ r -

nimo, tačiau tai nepakeitė par
duotuvės personalo nusistaty
mo.”

Laikraštis deda lokį priera
šą: “Toks elgesys rleleištinas. 
Visur tokia tvarka: kas ahk.s- 
Čiaū ateina, tas pirmiiHišia gau 
na, kitos tvarkos hėgali būti.’

Iš šios žinutės meš iš pačių 
bolševikų šužiridrūe daug įdo
mių dalykų. Reiškia, pati ‘“Ta
rybų Lietuva” pripažįsta, kad 
.soVietiį “rojuje reikia kelias va
landas ladkti dėl porbs batėlid 
— ir tai bergždžiai!

•—Iš sovietų Lietuvės galina
ma žinių apie vis brangstantį 
pragyvėriimą. Pav., iš Rokiškid 
praųešaina, kad paprastai vy
riški marškiniai bolše’Vikų oku
pacijos pirmomis dienomis kai
navo 8 litus, po kėlių savaičių 
pabrango iki 18 litų; o jau ku
ris laikas, kaip nebegalltūa gau
ti nei baltinių j nei drabužių; 
nei pagaliau siūlų.

Užtai dabar Lietuvoje yra 
daug iš pietų Rusijos atvežtų 
arbūzų. Valdžios žmones giria
si, kad, girdi, anksčiau liaudis 
negalėjusi tokio “liuksuso” gau
ti, o dabar iš Rusijos gaunan-

SI .98

bridgęport roofing and 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halstod St. VICtory 4965
Stogu*; rytląs, stoglangiu* ir 

sienų apmušimus.
fhisome bei ką. Atnaujiname bet 

ka. Dkt-baš užtikrintas. Pilnai 
apdraustas;

" . ' . ■ MBKtAtat f ČIA DEL .KAŪfcDlNUb DOVANŲ

CHARtERED BY U. Š.
■ ąąyfcitNMisNT 
SA V tNGŠ .FEDERALL Y 
' , INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
TeLVIR^lnkmi

,1‘adeti Pirti^ai kas Mėnesį Prieš ii 4

TliftoŠ tta r - -
Atsargos fondas virš

M o k m n e 3 
dėtus PinigUS; DUodaili Pasko
las Ant Naniiį 1 ijki 20 mt

Carnegie Illinois Steel Cbrp., 
viršininkai Pittsburghe vakar 
paskyrė Š. M. Jenkš genėraliii 
superintendentu savo dirbtuvių 
Gūty, indiątįbj. . -

Buvęs 'činšininkas Ė. E; Modrė 
buvo pakeltas į korporacijos 
Vičė-prėžidėhtuš. Jenkš, nuo 
193?, TJ8 ‘šilpt. ^šistebto parei
gas Gary liejyklose.

KOJINĖS
VIEN 

šiLk6 !
; vrfiidb J:;*

Barčus 
RYTINE radio 

VALANDA
• V * J t

— iš stoties

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

iki S: 15 vai. ryto.
Šubatomiš nuo 8:30 iki 9:15

■ "r,nrr'

FLEITAI $g.5Q 
ir aukšč. 

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 
diena , I ir auks.
PHILLIP’S DENTAL

LAB0RAT0RY 
2158 WEST 63r<I STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų deniistų.

1)0 V ANA!
— vū;;:----—

NiiŠijiirk Bliuzę 
Dovanai

tlaunaMOš
BROAD-
CLOTH
Baltos, Mėly 
h6š ir Dryž.

j. 4-
VSiAusi^SE 

SPALVOSE

■ ■ '"'F- .-U.-' >.!■ fM-,--

GARSINKITES “NAUJIENOSE

—-Profesinių sąjungų centro 
biuras ieško kažkokių savo pa
reigūnų Zigmo Rauluševičiauš 
ir Kazio Subačiaus, kurie paė
mė po 200 litų tarnybinio avan
so. Jie savo laiku buvo pasiųs
ti provinčijon parinkti komisa
rų nacionalizuojamoms įstai
goms. Dabar skelbiama, kad 
jeigu šie naujosios tvarkos at
stovai neatsiskailysią, tai bušiį 
ieškomi, kaip valdiškų pinigų 
išaikvotojai.

—“Tarybų Lietuva” spalių 6 
d. No. 6: “Tarybtj valdžia iš 
kapitalistinės santvarkos pavel
dėjo per 50,000 bedarbių.”

“Tarybų Lietuvai” spalių 11 
<1. No. 11: Nežiūrint akių du- 
miitlo, kapitalistiniais laikais 
Lietuvoje buvo apie 150,000 be
darbių.”

Kaip tai pavadinti? Ar tik ne 
akių dūmimu...

—“Tarybų Lietuva” įsidėjd

«Oc

Tu

Varto* 
kita 
Kalėdų 
Kreditą

Vartė- 1 
kitę

_ Kreditą

Varto* ’ 
kito 

.Katedu .
: Kreditą

Sveterlal . 
flHU. ąput, 
Kelnaites 
l-urscs__
Btiuftkelca 
Kojinės ...

VYRAIaaUr“®®kvk‘koky^ 
matlos-tokia V niekur

Diri^'arba sielkos .50

Sukiiėe ....
Brangakni. *7.05 
Šilk, apsi. $7.#5 
Komoil net *0.95

ė VAIRAMS

Vąlk, 5 .imi -PU- 
nąs rong. *0.g5 
Mer. kotai *5.05 
Mer*. 5 Sm. pil
nas irneg. *0,05 
Dvig. kot. *7.05

Visi 15 teg. • 
VISKAS TIK S3O.1S 
TIK C 4 ĮMOKĖTI

^tOn lUU’ ^.95 

“Marvil” topcoat 29.9^ 

Gwa Skrybėlė - • 3 95 
l “Shirtcraft” Marsk£95 

: Šilko kaklaryšis! Į.M 
| 3 Pi. Kojiniu . l-00 
| 3 Nosinės (Initialed)....

• VAIKAMS

Vaikų inarS. 59c 
Vaikų kakl. 35c 
Merg. suk. HOc 
Piritines .... 7qc 
Parka Hootls RDc

• JAI

*ilk, aps. ^7.05 
Džekotai *8.05 
iladios .... *9.95
Laikrod. *9.95 
Elekt. Skustu
vas -.1.--

59c

* JAM

fiatikal .. *i 
Ko)in. I Pt. *1 
Kakląryi^ial 55c 
Swank setai *t 
Kakl. Ir nos. *1

Vlln. ap». *1.05 
Pūruos .... *2.95 
Nakt. apa. *1.40
Nam. mik. *1.95 
Sijonai .... *1.95 
Pažamos *2.95

• JAM

MarSkln.. *į.O5, 
Vlln. aps. *4.95 
Pažamos *1.95
Svetęrlpl *1.95 
Apsiaust. *2:05

'■ • VAYKzIMŠ
Valkų <iž. gl.O5 
*»• «vet. *1.93
•Snow’ salt

.....  *1.05
Mer*. suk. ....1...

*1.95 
Apatiniai *1.49

32 w«h»n<»t<ni Strėit 
Also at Mcirkfc PKOPLES Store in Rocklord

•409 f.. Haliicdjflract
įuo 3396 W. aat'h’

8306 W. CĮorm'ak BontrZ
4736 S. Aaplcfad AvcnuoA

Illinois
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Moterų galia ir silpnybėDetroito Lietuvių Žinios
VAKARAS GERAI 

PAVYKO
Lapkričio 24 d. įvyko SLA 

352 kuopos vakaras. Savo su
vaidinta trijų aktų komedija 
“Balon kritęs, sausas nekelsi”. 
Vaidino F. šiliiiskas, senas vai
dila Vaitkus, J. Besasparis, 
George Bashka, Nellie Sideriu- 
tė, Repšiene ir Dilliai. Visi vai
dino gerai ir pusėtinai prijuo
kino publiką, kurios susirinko 
nemažai.

meriai dabar turi darbininkams 
sumokėti, pilnai apsimoka,' nes 
už savo produktus jie daug 
daugiau gauna. Be to, Roose- 
velto administracija ir šiai pa
gerino farmerių būklę.

NAUJIENOS', CNcago, III.

FORDO REMIAMI KAN- 
DIDATAI PRAKIŠO

Lapkričio balsavimuose For
do kompanija dėjo visas pa
stangas, kad galėtų pravesti į 
kongresą sau palankius žmones. 
Pavyzdžiui, iš pirmo distrikto 
kandidatavo Marshall, kuris 
dirba Fordo kompanijai. Jis pa
sižymi tuo, kad senus darbinin
kus atleidžia, o 
ima naujus.

Balsavimuose 
džiai sumuštas.
Dr. R. G. Terenowicz antram

KALBĖS DR. P. GRIGAI
TIS, NESENIAI Iš LIE
TUVOS ATVYKĘS ADVO

KATAS IR KITI
Gruodžio 8 d. (šį sekmadie

nį), 2 vai. po pietų, Cass Tech- 
nical High School patalpose 
(Cass ir W. Verner Hwy.) į- 
vyks masinis mitingas ir dide
lės prakalbos. Mitingą rengia 
visos srovės, išėmus komuna- 
cius.

M
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Praeitą savaitę visa pasaulio 
spauda plačiai minėjo du įvy
kius, kurie moterų gyvenimo 
istorijoj nepraeis nepastebėti. 
Vienas rodo nepaprastai didelę 
moterų galią, o antras moterų 
įgimtą silpnybę.

Viena žinia atėjo iš Graik jos, 
o antra iš Australijos.

\
Graikijos moterų drąsa.

Joks poetas, tur būt, mote
rims neparašė tokios garb.ilgos

į jų vietą pri-

jis liko skau-
Išrinktas liko

distrikto kandldata- 
W. Ford, kuris par- 
“fordus”. Jis irgi

lyg ant žan- 
juos visiškai 
pareiškimas, 

nutraukti vi-

tiesiog biau- 
sniegas taškė-

terminui.
Iš 16-to 

vo Robert 
davinėja
skaudžiai prakišo: liko išrink
tas trečiam terminui John Le- 
sinski. Vadinasi, negelbėjo nei 
padukusi agitacija, nei pinigai.

^TIIflinVan Buren St.prie t) f U UI U Michigan Avė. 
(Buvusis “Sonotone”)*JE^ iki
ŠEŠT. ir SEKM. vUr2p.p.

(su taksais)
VIENAI SAVAITEI PRADE

DANT ŠEŠTADIENĮ 
Sovietų Triumfas

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

GARSINKITES “NAUJIENOSE

žymus, gabus Liet. Advokatas Kazimieras P. Kai, kuris rūpinasi 
visais Lietuviais—nepiliečiais, idant padarius visus piliečius šių 

Laisvų, piač’ų Jungtinių Valstybių!
VISI AMERIKOS NEPILIEČIAI, ATEIVIAI! Ko laukiate? Juk 
jau laikas išimti savo pilietybės popieras!!

NEPILIEČIAI VISI būtinai pasiklausykite Advokato Kazimiero 
P. Kai, kalbos apie “Nepiliečių Registracijas”, gruodžio 7 d., tai 
šeštadienio ryte nėr šaltimiero Radio Valandą, kuri siekią tamstas 
iš WHIP stoties lygiai 10:00 vai. ryto.

Adv. Kai paaiškins visas naudas ir tikslus Jungtinių Valstybių 
.piliečio, ir svarbiausiai, patars kaip, kur ir kame galite įsigyti savo 
popieras dėl pilietybės. O tie kurie nėra dar užsiregistravę ir turi 
tam tikrus keblumus pilietybės klausimuose, suteiksite daug nau
dos iš Advokato Kalbos! Jis patars ateiviams budus registravi
mams dėl Ateivių .pooierų, būtent išaiškinus jų svarbumą ir pa
brėžiant kad registracijų laikas baigsis gruodžio 26 d., 1940 m., nes 
tie kurie neišpildys šių aplikacijų susitiks su nesmagumais kurių 
negalės išvengti! Tad, naudokitės šia auksine proga, klausykite 
Adv. Kai pilietybės patarimų ir paaiškinimų per šaltimiero Radio 
Valandėlę — šeštadienį.

šaltimiero Radio Valanda yra suteikusi daug informacijų nepi
liečių klausimu, ir kiek žinoma, didelė dalis nepiliečių .pasinaudojo 
minėtais patarimais. Nes kaip jaunas, žymus vadas, gabus veikėjas, 
Didžiai Gerb. Ponas šaltimieras savo programuose ragina: “Laiky
kimės Vienybės!, nesileiskime kad mumis skaldytų į mažas be
reikšmės grupeles. Tapkime Amerikos piliečiais! Tik tuomet, Lie
tuviai, busime pripažinti .politiniame pasaulyje!”

pas Spiridion. Jis padarė spau
dos atstovams pareiškimus, ku
rie visų moterų yra labai verti
nami, negu gražiausia ligi šiam 
metui parašyta panegirika.

Epinis viršukalnėse pamoks 
lūs sakančio vyskupo negalima 
kaltinti jaunatves aistromis, 
nes jis jau persirito septintą de
šimtį. Senukas dalyvavo trijuo
se karuose, pats buvo sužeistas 
du kartus, palaidojo dvi grakš
čias savo žmonas, matė šilto ir 
šalto, todėl negalima įtąrti, kad 
dabar Pindus kalnų amazonėm 
jam butų protą su razumu su
maišiusios.

Senis Spiridion pasakė teisy
bę, kuri yra daug didesnė už 
visas šias silpnybes, kurios mus 
kartais apima, kai neperžen
giau) keturiasd e ši m t u o s i u s 
“jaunatves” metus. Vyskupo 
Spiridion žodžiai yra šalti, sva
rus, gerai apgalvoti ir turi la
bai didelės vertės.

kas nors kenksmingo.
Pradžioje ccnzorčs laiškiu 

skaitė ir vien pačios gėrėjosi 
kai kuriomis laiškų vietomis. 
Vėliau pradėjo laiškus garsiai 
skaityti cenzūros kambariuose 
kad ir kitos cenzorės galėtų pa
sidžiaugti gražiais sakiniais ir 
karštais meilės pareiškimais.

Bet australietes tuo nesiten
kino. Kai kurie laiškai buvo to* 
ki gražus, kad jos pradėjo' nešti 
laiškus namo ir skalyti savo 
pažįstamoms. Kaimynė kaimy
nei, draugė draugei pradėjo pa-

Midwest Krautuvės 
Irgi Jau Pasiruošę 
Kalėdoms

Dalykai taip toli nuėjo, kad 
pačioj Australijos sostinėj cen
zorės netrukus sudarydavo di
delį būrelį smalsuolių, kurios 
jau laukdavo grįžtančios cenzo
rės su puoduku įdomių laiškų. 
Ten tuos laiškus visos skaityda
vo, džiaugdavosi ir kitoms pa
sakodavo.

Bet žinios nuėjo labai toli 
Kai kurios pasiekė ir kareivius. 
Sužinota, kad jų laiškai miesto 
moterėlėms buvo anksčiau ži
nomi, negu patiems kareiviams. 
Kilo didelis nepasitenkinimas, 
įsimaišė karo ministeris, kilo 
viešas skandalas ir vvriausybe 
turėjo atstatyti 20 cenzorių.

Kaltas čia tas prakeiktas lie
žuvis ir įgimtas smalsumas.

—o—-

Turį Užsakę šimtus Vagonų 
Geriausiu Prekių C V

Dabar jau nebereikia žiūrėti 
Į kalendorių ir .skaičiuoti kiek 
dienų beliko iki Kalėdų šven
čių. Visur jaučiame švenčių ūpą. 
Musų kaimynai kalba apie Ka
lėdas, krautuves pasipuošę eg
laitėmis, o laikraščiai pilni skel
bimų apie šaunias dovanas.

Kalėdoms yra pilnai pasiruo
šęs ir jusu apylinkės maisto 
krautuvininkas, kuris užlaiko 
MIDVVEST Krautuvę. Jis yra 
pilnai pasiruošęs jums kuoge- 
riausiai patarnauti.

Midwest krautuvininkų savi
ninkai turi sudarę kooperatyvą 
ir užlaiko milžinišką sandelį. Jie 
bendrai daro prekių užpirkimus, 
ir tuo budu sutaupo nemažą pi
nigo. Paprastai jie užrako pre
kių po keliasdesimts vagonų, ir 
ką sutaupo — tą perduoda sa
vo pirkėjams numažintomis kai
nomis.

FARMERIAI NEPA
TENKINTI

Teko pastebėti, jog republi- 
konai daugiausia balsų surinko 
farmerių gyvenamose vietose. 
Matyti, jie nėra Rooseveltu pa
tenkinti.

Reikia tiesą pasakyti, kad kai 
kurie farmeriai žiuri tik savo 
reikalų, o apie, kilus.micko -ne
paiso. Hooverio “gerovės lai
kais” darbininkai buvo tiek im
bierinėj ę, jog tiesiog už kelis 
centus arba net .už pavalgymą 
priversti buvo faunose dirbti. 
Kai kuriems farmeriams tai pa
tiko.

Bet kai Roosevelto adminis
tracija bent tiek reikalus su
tvarkė, kad bedarbiams nebe
reikėjo kur palapinėse gyventi 
ir atmatose sau maisto ieškoti 
tai farmeriai nemokamų darbi
ninkų nebegalėjo gauti. Dabar 
jie jaučiasi nepatenkanti.

Tačiau tie farmeriai užmirš
ta, kad Hooverio “gerovės lai
kais” jie kviečių bušelį turėjo 
už 20 centų parduoti. Jie už
miršo, kad kai kuriuos savo 
produktus turėjo tiesiog degin
ti, nes visiškai nebuvo rinkos.

Tie keli centai, kuriuos far-

n

Dr. Pius Grigaitis

jienųT’ redaktorius, o taip pat 
neseniai iš Lietuvos atvykęs ad
vokatas. Jie nušvies dabartinę 
Lietuvos padėtį ir papasakos 
apie Maskvos komisarų šeimi
ninkavimą musų tėvynėje.

Visi lietuviai būtinai daly
vaukite tose prakalbose.

IŠVANOJO KOMU- 
NACIUS

Lapkričio 30 d. pas mus kal
bėjo drg. J. V. Stilsonas, “Nau
josios Gadynės” redaktorius. 
Prakalbas jam 
116 kuopa.

rus: lijo, šlapias 
si į visas puses einant arba va
žiuojant. Ir vis dūlio publikos 
susirinko pilnutė svetaine. Bu
vo atėję ir keli komunaciai.

Kai Stilsonas ėmė pasakoti, 
kokio likimo Lietuvos žmones 
susilaukė ir susilauks, tai ko
munaciai jautėsi 
jų pasodinti. Bet 
pribaigė Stilsono 
kad lietuviai turi 
sus ryšius su komunaciais: ne
remti jų parengimų ir spaudos.

“Tavorščius” Gudelis tiek į- 
kaito, jog pradėjo rėkli, — at
rodė, kad treikės pašaukti am- 
bulansą,' idaųt nuvežtų jį į ati
tinkamą įstaigą.

LSS 116 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LSS 116 kuopos susirinki
mas įvyks gruodžio 7 d., 8 vai. 
vakaro, adresu 2384 — 24th S t. 
(Miltono svetainėje).

Visi nariai malonėkite į su
sirinkimą atvykti. —Rep.

PAULINA
RUSSIAN-TURKISH BATHS

ATLANKYKTT SVEIKATOS PIRTĮ
Pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim, čia gausite Elektros 
Trytmentus, Ultra Violet Sunshjne ir Infra Red Light Radiations.

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W. 45th St. kamp. So. Paulina Street
Moterims Seredomis Phone VIRGINIA 9493

Spiridion visam svietui pa
skelbė, kad graikų moterys ne 
tiktai kareiviams padėjo kovą 
vesti, bet jos pačios dažnai ėjo 
pirmose eilėse. Graikų moterys 
saugojo kalnų plyšius ir verte 
akmenis, kai italai tarpukalnė
mis į Graikiją veržėsi. Graikų 
moterys kalnagūbriais vedė 
graikų kareivius, kad galėtų ge- 
na u kulkosvaidžius pastatyti ir 
priešą labiau sunaikintų. Grai
kų moterys slaugė sužeistuo
sius, padėjo sušalusiems, drąsu 
no silpnesniuosius, kovon kvie* 
lū didvyrius, o kai atėjo pavo* 
jingas laikotarpis, tai ir jos pa
čios kovon metėsi. Nieko Mus- 
solini kareiviai taip nebijo, kaip 
susitikti su kovoti pasiryžusiu 
graike. Iš jos rankų gyvas jau 
negali pasprukti joks Mussolini 
armijos “alpinistas”.

Vėliau senukas papasakojo 
kokios jos yra gražios, kokios 
ištvermingos ir kokią didelę ga
lią turi.

Jeigu bučiau šiandien Graiki
joje, tai vargu galėčiau ramiai 
nuošalyj stovėti. Greičiausia 
jau seniai bučiau atsidūręs E- 
pirus kalnuose ir kartu su grai
kų amazonėmis bučiau mušęs 
Romos lokiukus, kol mane fa
šistas butų užmušęs arba bu
čiau žuvęs nuo amazonės.
Australijos motery silpnybė.
Iš Australijos atėjo žinia, km 

ri labai skiriasi nuo seno Spiri
dion pareiškimo.

Žinia labai rimta, nes ji yra 
perdūota oficialių valdžios įstau 
gų. žinome, kad tokiais atve
jais kiekvienas žodis kelis kar
tus kelių žmonių yra gerai ap
svarstytas, kad vėliau dėl jo ne
kiltų bereikąlingų nesusiprati
mų.

Australijos vyriausybė paskel
bė, kad ji buvo priversta atleis
ti nuo valdžios darbo 20 “išti
kimų ir garbingų” Australijos 
moterų “dėl perilgo liežuvio”.

Kiniečiai sako, kad ne liežu* 
vis yra silpniausioji moterų vie
ta, yra silpnesnių, bet Australi
jos vyriausybė, matyt, netiki ki« 
niečių patarle.

Pasirodo, kad Australijos vy
riausybė, norėdama lengvesnį 
darbą atimti iš karo vyrų, laiš
kų cenzūrą pavedė moterims. 
Pasirinko pačias rimčiausias, 
pačias ištiikmiausias ir, liepė 
svkti laiškus, kad juose nebūtų

kalnai augina tokias drąsias 
Elenos dukteris ir džiugu, kad 
Amerikoje nėra cenzūros, tos 
Australijos ilgaliežuves gyvena 
labai toli nuo musų ir pas mus 
nėra pavojaus patekti jų žingei
dumo skalbyklom

Jonas Turlys

Pirmiausiai — Namu Ruoša*
Kalėdų ruoša prasideda su 

namų ruoša — šeimininkės pir
miausiai valo savo butus. Joms 
reikia muilo, reikia “klenzerio”, 
reikia muilo miltelių. Kai ruo- 
šitės savo kambarius valyti, nu
eikite i Midvvest krautuve tu 
reikmenų pasipirkti.

šią savaitę ten vyksta tokių 
reikmenų išpardavimas.

Daugiau žinių ir gerų pasiū
lymų apie tai rasite šios dienos 
skelbime, kuris telpa šitame pus- 
apyje. (Sp.)

Didžiausia Pasiūla
PUIKIOS KOKYBĖS MAISTŲ 

PIRKIT Iš'“MIDWEST STORES” ČIA VISAD GAUSITE 
DAUGIAU Už PINIGUS

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., GRUODŽIO 6 IR 7
PUIKIAUSIS SMULKUSIS GRYNŲ BUROKŲ

CUKRUS 10 sv. 45c
“MIDWEST” PUIKIAUSIS KOKYBĖS

DELUXE KAVA sv. ken.
“ELMDALE” PIAUSTYTI AR PUSĖS

PYČIAI No. 1 aukš. ken.
“SHURFTNE” NESALDINTA
GRAPEFRUIT SUNKA Did. 46 unc. ken
“MTDWEST” TOMAIČIŲ SOUSE 
PORK & BEANS did. 2y2 ken.
“LTBBY’S”
RAUGINTI KOPŪSTAI did. 2y2 ken. 2 už 190

24<

2 19*
19č

2 už 190

“WASHBTTRN’S” GELTONI AR ŽALI
SPLIT PEAS 1 sv. pak. 2 už i9e
“JTTSTTOE” TOMAIČIU SJITKTKĄ 9^ imn. Vnn. 3 už

“PETFR PAN” BFSfiKLĖS RAZINKOS 15 unc. pak. 2 už 19c 
“MIDWEST” SPAGETTI AR MAKARONAI 1 sv, rol. 2 už 17c 
MARSHMALT»OW FLUFF Del Frostings_______
NATT.to d^rtjatt^ puiki caltformia
NA VĖL GRANDŽIAI did. 220 mieros. tuz. 210

maž. 2 už 19c

Florida Grandžiai 252 mier. g tuz. 27<
ŽALI KOPŪSTAI

96 rninrnsTPVA^ GP APF.URTTTT PncoMčc;

2KING_KOLE” BACON SOUARES
FRFSH DREŠSĖD MILK-FED ’
VIŠTOS Kepimui ^i^r Skauradoj sv>

3 sv. 5c
JO už 23c

sv. 14^4c

DYKAI INDU ŠLUOSTUVAS 
“SILVER DUST”
“GOLD DUST 3 maži 13c

did. šm. 50

did. pak. 210 
did. pak. 150

“FLEECY-WHITE” BLEACH kvt. būt. 140
“AMERICAN FAMILY” Trupiniai did. pak. 2 už 390 
“AMERICAN FAMILY” Muilas

■ “GYPSY” PRAUSIMUI MUILAS—1c išpard. — Gaunat 4 šm. 16c

“IVORY” Muilas abu did. šm. 140
GAUNAT DIDELI ŠMOTĄ UŽ TIK 5c KAI PERKAT VIENA 
DIDELĮ ŠMOTĄ REGULIARIA KAINA.

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

Pirkitė tose krautuvėse, s ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

VVĖSTl NES PIGIAUPIRK NUO

MlDWESTfflSTQRES
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Penktai, gruodžio 6, 1940 NAUJIENOS. Chicago, UI

DAUG VARGO IR DARBO PADĖTA ŠITAM 
VEIKALUI SUTAISYTIn

Jį pamatysime sekmadienį

“SARGO"—Po $3.30 svaras. (Žiūrėk žinią).

bet pridėjo dar ir baletą. Ba
leto muzika parašyta ant te
mos “Kad Bitutė ant Pievos” 
ir “Išgyniau Jaučius į Nemu
naičius“. Tos abi meliodijbs 
yra muzikos mylėtojams gan 

rai žinomos.
Bi'rutes Choras, Jonui Byans- 
ii vadovaujant statys “Šie-

na])iutę” šį sekmadienį, gruo
džio 8 d; Cbicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Sąstatas vaidinto
ju bus sekantis:
Andrius, bernas- .Jonas Dočkus 
Aldcnai( tarnaujanti mergina..,. 
.................. Ilelen V. Mathews 
Mykolas, ūkininkaitis ..............

S. Gedvilas

BIRUTĖS” CHORAS

Nėra to blogo, kad neišeitų 
į gerą” — sako patarlė.

Taip buvo ir su Miko Pet- 
rr^usko parašyta operete “šie- 
napiutė”.

Blogumas čia buvo tame, kad 
Petrauskui išvykus į Lietuvą 
(kur jis mirė 1937 m.) nebūvi 
galima surasti daugumos jo ku
rinių. ChicagieČiai tuo tarpu pa
geidavo atkartoti vieną pirmų
jų Petrausko operečių — “šie- 
napiutė0. Bet kurgi gauti libe- 
retą ir muziką? žinoma, susi
dūrus su klausimu, kurgi gauti 
lietuvių parašytos muzikos, ar
ba neturint jos, kas sukurs ir 
parašys naujais, tai vienas as
muo visuomet ateina mintin. Ir 
jis, kaip be abejo visi jau žino
te, yra Petras Sarpalius. čia 
kaip tik pasirodė toji geroji pu
sė tame, kad pradedant ieškoti 
atskirų dalių šios operetės, kad 
sudėjus jas į vienus bendrus 
rėmus, pasirodė, kad yra vietos 
dapildymui, praturtinimui, kaip 
muzikoj, taip ir kalbamo j da- 
lyj šio veikalo.

Steponaitis rašė eiles

Eva širvaitis
“Pradėjau dirbti ant šio daly

ko prieš du metus. Turėjau tik
tai vien smuikos ir klarnetos 
partijas (mat, Petras grojo or
kestro], kada patsai Petraus
kas statė “Šienapiutę” Chica
goje) sakė Sąrpalius.

Mergina 
Vyras I

Ieva širVaitė 
Rutkauskaitė 
Zenon Prane 
.... J. švitoris

Pjovėjai, grėbėjos ir baletas .... 
.......................... Birutės Choras

Programas jaunimo rankose
Veikalą režisuoja Genovaitė 

Giedraitis. Perstatymas bus pri 
akompanimento gražios orke
strus, Jonui Byanskui diriguos 
jaut. Visas programas yra ran
kose Amerikoj gimusio jauni
mo. Jie nuoširdžiai kviečia vi
nis, kaip senesnius taip ir jau
nuosius lietuvius dalyvauti šia
me parengime.

Birutiečiai nori parodyti 
mums, kai]) jie įvertina ir dir
ba palaikyti musų lietuviškas 
dainas. —Nora G.

Laiškas 
“Naujienoms»

CLASSIFIED ADS
SITUATION WANTED 

_____Ieško Darbo__________
IEŠKAU DARBO UŽ bartenderį 

teisingas ir negirtuoklis. Praneškite
4707 So. Halsted St., Tel. Boulevard 
0014.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PUSAMŽIS vy
ras dirbti farmoj 300 mylių į šiau
rę. Geo. Waranius, 5200 Harper 
Avė., HYDe Park 7542.

$3,580.00 už 
Premijuotą Jautį SPORTAS!

------- .----------------- f
imuiiuii

Po $3.30 Svaras

HELP WANTKD—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

BRiargate 4526.

Tuomet Chicagoje gyvenantis 
J. Steponaitis, kuris turi para
šęs kelis originalius veikahhs, 
pasiėmė K. Jasitrkaičio parašy- 

. tą “šienapjūte” dapildyti. Ste- 
*"ponaitis sė žodžius kelioms 
naujoms dainoms, ir šiaip pail
gino veikalą. Pirmiaus buvo tik
tai vienas aktas, o dabar jau 
vra du.

Parašyti visiškai naują muzi
ką tokioms naujai datdėtoms da
lims, tai buvo lengviausias Pet
ro Sarpaliaus darbas. Bet Pet
ras- turėjo perrašyti visą oi’igi- 
nalę “šienapiutės” muziką, ir 
įdomu su kokią medžiaga origi- 
nalio veikalo jisai tai padarė.

“Prie to, vienas iš senųjų 
birutiečių, Laucaitis, davė man 
tenoro ir basso partijas visų 
choro dainų. Turėdamas šią me
džiagą, ir atsimindamas kai ku
rias kitas solistų meliodijas, 
pradėjau dirbti. Dėl to, kad man 
patiko ‘Šienapiutės’ muzika ir 
jos gražios lietuviškos meliodį- 
jos, man leng-vąi -prisiminė se
noji dalis ir malonu buvo pri
dėti savosios kompozicijos, kad 
dapildžius kelias vietas. Visuo
met turėjau omenyje atatinka
mą pagarbą ir atidaviau kredi
tą originaliai sukurtai Petraus- 

Pel-

Brangus Draugai Naujieniečiai.
“Naujienų” skaitytojų armi

ja gana didelė. Aukos “Naujie
nų” namui nelabai yra gausios. 
Gal už lai, kad gerbiamos “Nau
jienos” iš savo skaitytojų ir rė
mėjų niekad nėra prašę iki šių 
melų, kada atremontavo savo 
namų.

ko muzikai”, pabrėžė man 
ras.
2 Daug varg ir darb

Paruošė baletą
Įsikalbėjus apie dapildytą 

naujai parašytą muziką, Pet
ras pasisakė parašęs ne vien 
tik solistams ir chorui dainų,

ir

Draugai naujieniečiai, atmiu- 
kim, kad kitų sroyių laikraščiai 
tik iš aukų ir, gyvęna,. Dpąųgai, 
subruskime ir mėginkime kiek 
kas galim paaukauti “Naujie
nų” namui. “Naujienos” mums 
tarnauja virš dvidešimts penki 
metai. Tai vienatinis dienraštis, 
kuris pasišventęs darbo žmonių 
kfiasai. “Naujienos”, tai mus ži
bintuvas tamsioj naktyj. “Nau
jienos” eina tiesiu keliu į lais
vę ir demokratiją.

“Naujienos” tai 
apšvietus įstaiga. 
“Naujienas” kaipo

Chicagos žemės ūkio parodo
je vakar buvo parduotas var- 
žy'tinėse jautis “Sargo”, kuri 
parodos teisėjai išrinko parodos 
“čampionu”. Firestone Tifė and 
Rubber Co., jį nupirko, sumokė
dama $3,580.10 — po $3.30 už 
svarą. Jautis sveria 1,087 sv.

Pinigus gavo jo savininkė, 
18 metu ūkininkaitė Evelyn 
Asąy, iš Motynt Carroll, UI., 
jaunų ūkininkų “4-H” kliubo 
narė.

ŠIANDIEN LIETUVIŲ
AUDITORIJOJE RISIS

KAROLIS POŽĖLA
Šiandien, 8 vai. vakaro, 

tuvių Auditorijoje (3131 
Halsted St.) įvyks dideles

Siulausi Jums 
Patarnauti

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 
Lauruskaitę; 2 seseris, Eleną 
ir Moniką WaJker; švogerį 
Bernard; tetą Uršulę Gave- 
naitis ir šeimą; dėdę Kazimie
rą Saročką ir šeimą; tetąSa- 
lemoną Mfkšiunlenę 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 nuoširdžiąi 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.

«
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu* 
vėms, Papuoši-

4180 Archer Avenue
frhone LAFAYETTE M0»

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 
Biadiką ir Stellą šeškauskie- 
nę, žentą Kazimierą Biadiką 
ir žentą Jurgį šeškauską ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje 

--- dukterį ir 2 sūnūs ir jų šei
mas.

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.

kulturos ir 
« Remkime 

apš vietos 
"tvirtovę. Aš nors negeriausiai
pinigiškai stoviu, bet visgi pa
siunčiu “Naujienų” namui pen
kis dolerius, nors mažą auką.

Linkiu ilgų metų “Naujie
noms”.

V. Martinaitis, 
Frcc Soil, Mieli.

4
I MARIJONA DACPARIENe, 

po tėvais Valančiūtė. 
gyV. 2423 W. 46th PI.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 4 d., 9:00 vai. vakaro, 

I 1940 m., sulaukus pusės amž., 
| gimus Liet., Rudaminos par., 
| Alvariškių kaime. Amerikoje 

išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

. vyrą Jurgį, sūnų Jurgį ir 
marčią Julijoną, sūnų Antaną; 
3 seseris: Marijoną Norkienę, 
Magdaleną Rekašienę, Onąšir- 
vaitienė, švogerį Andriejų šir
vaitį ir jų šeimynas', švogerį 
Kazimierą Dauperą Philadel- 
phijoj, Pa., ir jo šeimą ir 
daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kopi., 4447 So. Fair
field Avė. Laidotuvės įvyks 
gruod. 7, (šeštad.) 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į Nekalto Pras. 
P. švr .parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už vęlįonės sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Marijonos Daųpa- 
rfenėš giminės, drangai ir pa- 
žįstiami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti- ląidotuvėse 
ir sutetikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnus, Marti, Seserys, 

( Švogeriai ir Giminės.
Laid. Ųirekt. J. p. Eudeikis, 
Tėl. YARDS 1744

sti

Kalėdos jau netoli, tai 
rim skubiai aptarnauti 
musų kostumerius 
su skelbimais ir Kalėdų svei
kinimais.

Daug mano gerų draugų ir 
rėmėjų randasi po visą platų 
miestą, todėl aš šia proga siu
lausi juos aptarnauti prie pir
mos progos.

Prašau pašaukti mane “Nau
jienose” arba namuose. Tel. 
Yards 2569. Gavęs pašaukimą 
aš pribusiu pas jus luojaus.

Draugiškai,
V. R. Ambrose.

tll- 
visus 

ir rėmėjus c

Mozeriai Susilaukė
f J

Sunaus
BRIDGEPORT. —Garnys šią 

savaitę aplankė, ir bridgeportie- 
čių, pp. Juozo ir Catherine Mo- 
zcrių šeimyną. Paliko jiems pir
mąjį kūdikį — sūnų, gruodžio 
2 d.

P-s Mozeris yra Keis tu to Tau
pymo ir Skolinimo bendrovės 
sekretorius. Kūdikiui bus duo
tas vardas Dennis.

Prakalbos ir Muzi 
kos Vakarėlis

Rytoj vakare, gruodžio 7 d., 
Jonistų salėje, 814 W. 33rd St., 
įvyks svarbios prakalbos ir mu
zikos paįvairinimas. Po. prakal
bų bus žaislų ir pasilinksmini
mo programėlis, kurį išpildys 
lietuvių kalbos, ir akrobatiškos 
mokyklėles jaunimas.

Vigus širdingi 'ilž^ašo atsi
lankyti komitetas ir kun. E. R. 
Maskaliunas. (Sp.)

Pirkite tose/ krautuvėse, .ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

SUSIRINKIMAI
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.

VV. Pankauskas, Fin. Rast.
CHICAGOS LIET. VYRŲ CHO

RO damų pamokos įvyks sekmadie
nį, gruodžio 8 d., Neito svetainėje, 
iu vai. ryto, visi nariai būtinai at
silankykite. Taipgi mylintieji dai
nas Kviečiami .pusidėti prie choro, 
uoaių/duoklių nėra, nieko nereikia 
mokėti, ir amžius gali būti nuo 
25 iki 100 metų. Gali būti ir plikas 
ir žilas. —Vaidyba.

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

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

susirinkimas įvyks gruodžio 8 d., 2 
vai. popiet Bimbos svetainėje, 635 
W. 119 St. Bus renkama valdyba 
ateinantiems metams ir organizato
riai 3-čiajam Vajui. Visi nariai bu
kite paskirtu laiku.

—J. Tamušauskas, Rast.
JAUNŲ LIETUVIŲ AM. TAU-

ris- 
tynęs. Tose ristynėse dalyvaus 
ir labiausiai išgarsėjęs lietuvių 
ristikas, Karolis Požėla.

Manau, mažai tesiras chica- 
giečių, kurie nebūtų girdėję a- 
pię Požėlą. Kai prieš keletą me- 
tif jis čia gvve^o, tai plačiai 

’btfviZ'su visSfe susilažinęs.
Rytoj Karolis Požėla risis su 

Jimmy Opise.
Dalyvaus lai]) pat ir milžinas 

liaus Sleinke, kuris, be abejo
nės, priklauso geriausioms pa
saulio ristikams. Risis jis su če
ku Victor Soldat. '

Bus progos pamatyti ir nau
jų veidų”, kaip antai: F rauk 
Judson, kuris yra pirmos rųšics 
ristikas; S leve Savagc, jugosla
vų čempionas; Mooligan, pla
čiai žinomas tiek Amerikoje, 
tiek Europoje kaipo ristikas su 
“keista galva” ir 1.1.

Kainos’ visai prieinamos, 
lynių promoteris yra Tom

Jaunų Lietuvių
Kliubas Šįvakar
Renka Valdybą

Ris-
Ro-

Nori Pagyvinti Klubo Darbuotę

Jaunu
Tautiškas 
kantrumu 
sirinkimo,
gruodžio (Dec.) G.

1 Jeluvių Amerikoje 
Klubas laukia su ne
savo priešmetinio su-

aptarti, nes per visus metus 
klubas atidėliojo svarbesnę die
notvarkę priešmetiniam š vars
tymui.

Neproduktingi Metai.
Nors Klubas ir stovi finansi

niai gerai, bet pereiti metai bu
vo neproduktingi. Tadgi, tam 
reikalui išrišti yra išrinkta ko
misija, ir galima tikėtis, kad 
ateidami į susirinkimą atsineš 
geriausius planus, kad klubą 
padaryti stiprų kaip uola. Prie 
to, žinoma bus ir valdybos rin
kimas ateinantiems 1941 me
tams. čia yra visų narių parei
ga pastatyti alsakomingą valdy
bą, kuri galėtų klubo darbą pa
daryti našesniu ir gyvesniu. 1

Paul J. Petraitis, Koresu,

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

JUNiper 7945.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS RENDON, karštu 
vandeniu apšildoma. 3433 South 
Emeraid.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS su 
valgiu ar be. Kreipkitės tarpe 2-8 
vai. vakaro. 7134 So. Campbell, 
PROspect 8383. *. i

KAMBARYS ant rendos Švarus, 
apšildomas prie našlės moters.

0849 So. State St. 2 aukštas.

FOR RENT—IN GENERAL 
lienddai—Bendra,_

6 KAMBARIAI, 2-ras aukštas, 
pečiais apšildomi, su maudyne, $20. 
menesiui. 3034 So. Emeraid Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

716 West 31 St.

TAVERNAS: GERA VIETA PI-
TIŠKO KLIUBO • priešmetinis susi- GIAI. Prieš kiek metų išparduoda- 
rinkimas įvyks penktadienį, gruod-j Vo po 30 bačkų ir k"
žio 6 d., 7:30 v. vak., Cjricagos Lie- ■ mėnesį. Kaina $600 (pusė cash), 

renda $50. 6754 So. Halsted.

rinkimas ^įvyks penktadienį, gruod-, vo p0 39 baičkų ir daugiau kas 
tuvių Auditorijoj. Susirinkimas 
svarbus', bus renkama valdyba ir 
tt. —S. Kunevičius, Rast.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ 
VYRŲ IR MOT. PAŠ. KLUBO .prieš
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 8 d„ 1 vai. popiet, Napo- 
lean Hali, 3958 W. 5th Avė. Narių1 
atsilankymas būtinai j 
nes yra daug svarbių reikalų apta-' 
rimui. Taipgi bus renkama . valdy
ba 1'94'1 metams. —.M, Medalinskas.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-STĖ 
laikys priešmetinį susirinkimą sek
madienį, gr. 8 d., 12 vai. dienos 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Visi kviečiame atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba \941 metams. Tai
pgi, metinis balius įvyks sausio 19 
d., Chicagos Liet. Auditorijoj. Jeigu 
negavote tikietų, kreipkitės į nu
tarimų raštininką ir patikrinkite sa
vo adresus.

—A. Kaulakis, Rast.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, 40 
.. pėdų baras, geras biznis, renda $60. reikalingas, parduosiu n»s turiu kjtą blznį. 

117 So. JHalsted St.

P. Ališauskas Grįžo 
Iš Ligoninės

Dėkoja Draugams
Aš, Petras Ališauskas, pagrį

žęs iš ligoninės, išreiškiu Šir
dingą ačiū per dienraštį “Nau
jienas” savo visiems draugams 
ir draugėms, kurie manė lankė 
per suviršum šešias savaites, 
būnant ligoninėje, ir suteikė 
dovanų bei gėlių. Taipgi ačiū 
visiems, kurie prisiuntė linkė
jimų, kad greičiau pasveikčiau.

Esu dėkingas “Naujienoms” 
už patalpinimą žinios apie ma
no buvimą ligoninėj. Aš dabar 
namie, po antrašu 3145 West 
40lh Place.

Ačiū visiems. Savo draugų 
neužmiršiu.

P. Ališauskas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-zemė Pardavimui

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

2 FLATŲ MŪRINIS su ' 
stogu, 6 ir 6 
$7,125.

6 FLATŲ . 
aštuonkampis 
montas, muro

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

CHAS. URNICH,
2500 West 63rd Street 

PROSPECT 6025.
Teisingas patarnavimas.

kambariai,
bungalovv 

garažas,

kampinis,MŪRINIS, 
priekis, gražus beis- 
garažas, $13,250.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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.

FURNITURE-FIXT.-lo EXCH’E 
Rakandai ir įtaisai Mainais

MAINYSIU 5 ŠMOTŲ DINETTE 
setą, beveik naujas, ant dining 
room seto, šaukite Hemlock 4715.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai jgyja naudin-

VVHOLESALE FVRNITURE

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar* 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Cihi- 
caeo. III. Phone . Renublk* BOSI

N= Naujienose
f E ŽODŽIŲ Alt MAŽIAU — VIENĄ KARTĄ
I w Kiekvienas Ekstra Žodis po 4c—Darbo VV

Paieškojimai 25c
Šaukite CANal 8500

PRIIMAM SKELBIMUS RYTOJAUS LAIDAI IKI 7 JO V. V.Garsinkite “N-nose"
•iJŲIflLV-

nu



MPERSPĖJA WPA DARBININKES RŪPIN
TIS GAUTI PRIVATIšKUS DARBUS

Lėktuvo Tragedija Chicagoje; Žuvo Astuoni Žmonės

Kas atsisakys toki darbą priimti, tą 
prašalins

AVPA Administracija Wa> 
shingtone vakar išleido perspė
jimą visiems bedarbiams, ku
rie dirba pašalpos (WPA) dar
bus, rūpintis gauti darbus- pri- 
vatiškoj pramonėj, ar bizny]. 

A • • « . » * ■ - .

Administratorius I Ioward 
Hunter sako, kad darbai pasku
tiniu laiku žymiai pagerėjo, 
dirbtuvės ima naujus dafrbinin- 
kus, tad ir bedarbiams yra pro
ga pastovius darbus gauti.

Jis priduria, kad šelpiamo 
skatinti jį nebūti našta valdžiai 
ilgiau negu aplinkybės reika-

Lietuvos Konsulato 
Ieškomi Asmenys

Sąrašas Nr. it5

Rusijos okupuotos Lietu 
pabėgę ' ir svetimose vaU 

stybšse apsigyvenę Nepriklau
somos Lietuvos piliečiai ieško 
sekančių giminių ar pažįstamų 
asmenų:
L ANTANAVIČIUS, Jonas, 
gyvenai Brooklyn, N. Y., turėjo

vos

Pašalpą atims
Hunter toliatu pareiškia, kad 

jei WPA sužinos, kad šelpia
mas bedarbis galėjo gauti pri- 
vatišką darbą, o atsisakė jį 
priimti, tai toks bedarbis bus 
prašalintais iš WPA, ir pašalpos 
per ilgoką laiką visai negalės 
gauti.

Kur darbo ieškoti
Bedarbis, ieškantis pastovaus 

darbo, gali kreiptis į dirbtuvę, 
kurioj pirmiau dirbo, jei yra 
vilties darbą atgauti, arba į val
diškas darbų įstaigas, kurių są
rašas randasi telefono knygose, 
po “Illinois State Employment 
Agencies” vardu. Informacijas 
apie darbus taipgi galima, gau
ti Nedarbo Apdraudos raštinė
se, kur paprastai yra ir sam
dos biurai.

Lėktuvų bendrovės daug 
samdo

Dabartiniu laiku daugiausiai 
darbininkų samdo lėktuvų fab
rikai ir dirbtuvės visose Apd
rikęs dalyse, kurios gatnina lėk
tuvams dalis ir įvairius karu 
pabūklus. , / 4 •

Stato labai daug laivų
. Taipgi daug darbininkų 

pasamdžiusios ir tur būt
samdo laivų bendrovės, kurios 
turi kontraktų į trumpą laiką 
pastatyti apie 1,550,000 tonų 
prekinių laivų. Į tą sumą neįei
na karo laivai, kurių taipgi sta
toma labai daug. •

- Lėktuvų pramonė beje iki 
birželio mėnesio tikisi pakelti 
savo darbininkų skaičių iki pu
sės miliono.

Darbininkui, kuris turi bent 
šiok| tokį paityrimą mašinų dar
bui dirbtuvėse, pastovus darbas 
dabair gauti yra palyginamai 
lengva.

čia paduoti WPA patvarky
mai, reikia pastebėti, paliečia 
tik tuos bedarbius, kurie yra 
dar palyginamai jauni ir dėl 
amžiaus neturėtų turėti didelio 
vargo darbą gauti. Tokių 
eilėse yra gapa daug.

yra 
dar

2. BABILIUS, Juozas, kilęs iš 
Stirbaičių km., Gaurės vaisė.
3. BALKUS, Andrius Jonas, 
kilęs iš Genioųių km., Trakų 
apskr. Paskutiniu laiku gyve
no Chicago, III.
4. BINGELIENe — čiuodery- 
(ė, gyveno New Yorke.
5. JACIKEVIČIUS, Izidorius, 
suims Antano, kilęs iš Barsuki- 
nės km., Tauragės apskr. Gy
veno AVaterbury, Conn.
6. KLIMAITIS, Kazys, gyve
na Čikagoje.
7. KUBEKAITe, kilusi iš Jur- 
gonių km., Trakų apskr.
8. kvEDERAITfė, Juzė, kilusi 
iš Skaisgirio * vaisė., Šiaulių 
apskr. Pavardė po vyru neži
noma. * ’ ' '
9. MALINAUSKAITE, Ona, 
kilusi iš Smalių km., Joniškio 
vaisė. Vyro pavardė nežinoma. 
Gyvena Chicago Heights, III.
10. MIKALAUSKAS, Dr. Anta
nas, gyvenęs Klaipėdoj, Berly
ne, Kaune. Amerikon atvyko 
prieš metus.
11. RADŽIŪNAS, Krislas (Gust 
Rogers). Gyvena Čikagoje. Jam 
yra laiškas iš Berlyno.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi tuojau 
atsiliepti. Reikalas yra skubus.

LIETUVOS KONSULATAS 
30 North La Šalie Street 

Chicago, Illinois
■’ • ’**. -■ • - 7- . •, . < . .*. •-.’•*

Suėmė Du Jaunus
Lietuvius už 
Apiplėšimą

WPA

Žiūrinėjo Kodėl 
Revolveris 
“Nešauna”

Vienas Negyvas, Kitas 
Ligoninėje

44 metų bartenderis Lester 
Rabofsky turėjo revolverį, ku
ris kažkodėl nenorėjo šauti. 
“Buvo sugedęs”.

Kai į jo alinę ties 2741 Węst 
Madison etreet, atėjo inžinie
rius Paul Harper, 4651 West 
End Avenue, Rabofsky jam re
volverį padavė ir paprašė su
taisyti. Harper ten pat ėmė gin
klą žiūrinėti ir patraukė gai
duką. t

Pasigirdo šūvis. Rabofsky 
krito negyvas ant grindų Su 
kulka širdyje, o Harper guli li
goninėje. Kulka perėjo kiau
rai jo dešinę ranką.

&$

l -■i.'

Daktaras Duoda 
“Kalėdų Dovaną” 
Savo Pacientams

“Skiria” jiems $15,000, 
kuriu neturi

Dr. E. Thornas Brand per 32 
pietų Chicagoje ir AVoodstock’e 
praktikavo mediciną. Perleido 
tūkstančius pacientų. Kaip kiek
vienam daktarui, taip ir jam 
šimtai pacientų už patarnavi
mą neatsilygino. Jis apskaičiuo
ja, kad tokių užsilikusių sąskai
tų jis turi apie $15,000.

Bet ateina Kalėdos ir Dr. 
Brand nutarė tiems savo pa
cientams suteikti “Kalėdų do
vaną” ir savo knygas išvalyti. 
Jis paskelbė, kad jiems “atiduo
da” tuos $15,000 — visas jų 
skolas panaikina.

Jis padarė, tik kelias išimtis. 
Sako, “žinau, kad kai kurie pa
cientai yra turtingi ir gali atsi
teisti. Jų skolų nepanaikinu. 
Lauksiu jų atsiteisiant, o jeigu 
jie nieko nedarys, tai eisiu ko- 
Icktuoti.”

Likučiai didžiulio keleivinio 
lėktuvo, kuris užvakar vakare 
susikūlė prie 64-tos ir Cicero, 
besileisdamas į Chicagos muni- 
cipialį airportą.

žuvo šeši keleiviai ir lėk
tuvo abu lakūnai, o kiti astuo
ni žmonės buvo kritiškai su
žeisti ir dabar guli šv. Kryžiaus 
ligoninėje, kur jiems-buvo su
teikta pirmoj i pagalba.
Lietuvių Gydytojų Priežiūroj• ' ■ •:
Sužeistuosius prižiūri keli li

goninės lietuviai gydytojai.
Nelaimė, šiuos žodžius .ra

šant, dar nebuvo išaiškinta. Da
romi visokie spėliojimai, pavyz
džiui, kad lėktuvo sparnai buvo 
aptraukti ledu, lėktuvas nete1- 
ko lygsvaros Ore, ir staiga, su
mažinus greitį nusileidimui, nė
rė nosim į žęihę. Krito apie 150 
pėdų. - 1 ih s ’v/ x

'Lėktuvas apgriovė namą ties 
6350 South Keating avė., taip
gi sugriovė netoliese buvusį ga
ražą ir .sudraskė : prie Cicero 
avenue buvusias elektros ir te
lefonu vielas. ■> Lėktuvo prie- 
kine, dalis “nosis” nulužo nuo 
fusilažo ir tuojau užsiliepsnojo, 
neduodama nei lakūnui nei jo 
pagelbininkui progos gelbėtis. 
Abu sudegė. ;

Laimė, Kad Nenukrito 
■ Cicero v Avė.

Tragedija įvyko miešto air- 
porte buvusio žmbnįų būrio aky- 
vaizdoje. Įvykį taipgi mate gru
pės žinomų, kurie laukė gatve- 
karių prie 63-čioi ir Cicero. Lai
mė, kad lėkttiVąš nukrito pri- 
Vatiško namo kieme, o ne Ci
cero gatvėje, nes ten butų už
mušęs daug praeivių ir auto
mobiliais vhžiho^ančiu žmonių

Jiems nebūtų buvę progos 
betis.

gel-

Pirma Nuo 1933
įvykio prie lėktuvo 
agentai United Airlines

pri-Po 
buvo 
linijos, kuriai lėktuvas priklau
sė, taipgi atskubėjo trys Ame
rican Airlines linijos slaugės. 
Jos su agentais iškėlė iš lėktu
vo užmuštus, sužeistuosius ir 
jiems suteikė pirmą pagalbą. 
Netrukus pribuvo ugniagesių 
ir policijos Vežimai, kurie 
sužeistaisiais nuskubėjo į 
Kryžiaus ligoninę.

Ši tragedija buvo pirma
džiulė lėktuvo nelaimė Chicago
je nuo 1933 metų. Birželio 11, 
tais metais, prie Glenview nu
krito pasaulinės parodos lėktu
vas su dėVyniais keleiviais. Vi
si Žuvo.

su 
šv.

di-

Įsilaužė Į Gydytojo Automobfį
• * ♦ >'*• •

* Du jauni Marųuette Parko 
lietuviai vakar rytą atsidūrė už 
grotų Chicago Lawn policijos 
nuovadoje. Jie yra kaltinami įsi
laužimu į automobilį, kuris bu
vo pastatytas prie šv. Kryžiaus 
ligoninės, 69th ir Califomia 
avenue. Jie išmušė mašinos už-< 
pakalinį langą ir pasivogė “de- 
frosterį”.

Rūpinosi Lėktuvo Nelaimės 
Aukomis /

Automobilis priklausė gydy
tojui, Dr. Hugh Scofield, 6843 
Cregier avenue. Jis buvo at
vykęs į ligoninę suteikti pagal
bą keleiviams, kurie buvo sun
kiai sužeisti užvakarykščio] ke
leivinio lėktuvo tragedijoje prie 
Chicagos miesto airporto.

Dr. Scofield’as pasišaukė po
liciją ir skvadkaris netrukus 
jau buvo prie ligoninės. Apsu
kę kelis aplinkinius blokus ,po- 
licistas prie 71-mos ir Rock- 
Well pastebėjo smarkiai bėgan
tį jaunuoli. J j suėmė ir ėmė ka
mantinėti.
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Lakūnas PHIL SCOTT (dešinėj) ir jo asistentas, ko- 
pilotas GEORGE. YOUNG, kurie valdė nelaimingąjį lėktu
vą. Abu sudegė, kai lėktuvo nosis nulužo nuo f usilažo ir 
užsiliepsnojo. SCOTT gyveno Riverside, Ilk, o YOUNG — 
Oak Parke. Abu buvo vedę.

FLORENCE LITTLE, lėk
tuvo “stewardc.se”, kuri tra
gedijoje buvo laba] pavojin
gai sužeista. Spėja, kad ji 
neišliks gyva.

Valstija Šįmet ir 
Vėl Nuosavybių 
Netaksuos

Užtenka “Sales” Taksu
Springficldas vakar nutarė 

dar vieniems metams paliuo- 
suoti namų savininkus nuo 
taksų valstijos reikalams.

Valstija surenka ganėtinai pi
nigų bėgantiems reikalams 
“sales” taksais, tokiu budu na
mus takšnoti nereikia.

Šį paprotį, kuris namų savi
ninkams yra visai neblogas, 
pirmiausiai įvedė gubernatorių 
Horner’is 1933 metais. Prieš tai 
ir valstija kolektavo real-estatc 
taksus.

Vos Nenutroško 
9-ios Studentės

Dujomis, kurios siurbėsi iš 
sugedusio kamino į Pi Beta Phi 
seserijos namus, Northwestein 
Universitete, vakar vos nenu
troško 9-ios studentės. Visos 
buvo paguldytos Evanstono li
goninėje, kur gavo pirmą pa
galbą. Dvi greitai atsigavo, bet 
septynios kitos dar tebėra po 
gydytojų priežiūra. Visos pa
sveiks.

Tėvas Žuvo Savo 
Jauno Sunaus 
Akyvaizdoje

Periktad., gruodžio 6, 1940

VAKAR CHICAGOJE
•

• Gruodžio 23 d. elektros 
kedėje turės mirti 28 metų Ro- 
bert Schroeder, kuris neseniai 
nužudė 8 metų mergaitę. Jis 
prašė aukščiausio teismo baus* 
mę atidėti, bet teismas atsisa
kė tai padaryti. Nuo mirties ji 
tegali išgelbėti gubernatoriaus 
pasigailėjimo aktas.

• Prie State ir Aran Buren 
užsidegė “subway” darbininkų 
palapinė, ir nuo ugnies sprogo 
langas artimoj departamentinė- 
je krautuvėje. Atvykusioms ug
niagesiams teko nemaloni rolė. 
Jie turėjo išnešti iš lango vaš
kinius manekinus, kurie buvo 
aprėdyti moteriškių apatiniais. 
Ugniagesiai raudonavo, o ižop- 
sotojai juos erzino. Ugnį pasise
kė greitai užgesinti. Manekinus 
reikėjo “gelbėti”, nes kitaip jie 
butų sutirpę.

• Jaunavedė Mrs. Theodore 
A. Lawrence iš Danville, 111., 
buvo užmušta, kai jos vyro vai- 
ruojarmaiš automobilis paslydo 
ir įgriuvo į grabę ties Ogdenu, 
Champaign apskrityje.

• Union League kliube, apie 
republ.konų partijos ateitį kal
bėjo Harold F. Stassen, Minne- 
sotos valstijos gubemator.us. 
Jis yra lyderis jaunųjų ir pa
žangiųjų republikonu frakci
jos.

• Skubino taksi šoferis Al- 
fred Garfield į St. Elizabeth li
goninę su jauna, kūdikio lau
kiančia motina savo automobi
lyj, bet nesjs^ė o. Jam ir mo
teriškės vyrui,... John.. Kyser, 
2623 Magnolia avenue, teko su
lošti daktaru rolę. Po garnio 
vizito Garlield užbaigė ke.ionę 
į ligoninę, kur motina ir kūdi
kis dabar guli ir jaučiasi kuo- 
geriausiai. Garfield gyvena adr. 
3835 N. Marshfield.

Reikalauja ' ’
• ' r d

Prašalinti
260 Valdininkus

• • • ,» ». , ' .

Keleivinio Lėktuvo
■ ■ . ' V - f i 1 ’

Tragedijos Aukos:—
’» . . 'I * . . ■ • ?. II

Užmušti
Phil C. Scott, 34, 42 
road, Riverside, laku-

$

209

Išdavė Sėbrą
Tai buvo 17 metų Edvardas 

Butkus, nuo 6930 So. Maple; 
wood avenue. Jis prisipažino 
prie įsilaužimo į gydytojo au
tomobili, ir išdavė savp'Sėbrą, 
John Gadams, nuo 6306 South 
Fairfield avenue. Jis buvo areš
tuotas namie. Yra 21 metų am
žiaus.

Capt.
Lawton 
nas.

George Š. Young, 30
Washington boulevard, Oak 
Park, kb-pilotas.
r Keller F. Męlton, 40, 2860
East 76th st., federalis inžinie
rius. j t

Charles Wesley Manville, 38, 
Cleveland, Ohip. '

Lee Haneline, 4910 Bryan 
place, I)owners G rovė, III., Uni
ted Airlines tarnautojas.

Wilbert J. Aust i n, 64, Cleve
land. President; thė AUstin Com
pany.

Jane Selby, 27, 4448 North 
St. Louis avenue, Curtiss Candy 
Company tarnautoją.

S. W. Moore, Ų.S? ginklų in
žinierius, ’ \ y . ; : ■,\x./v

Sužeistieji
Florence Little, 22, 505 Lau- 

rėl avenue, Wilmette, lėktuve
/‘.Va''-*/' ”

“stewąrdess”. Perskelia galva.
Thėodore F. PaulSen, 40, 215 

Golf terrace, Wilmctte, perdė- 
tinis-Montgomery Ward & Co. 
Nulaužtos kojo$, nosis, perskel
ta galva. /Y

Leo Wolins, 37, 1428 Sher- 
win avenue, Chicagoj. Nulauž
tas sprandas:

Owen M. Frederick, 52, Cle- 
veland, United/Statės Army in
žinierius, Nulaužtą nosis, vei
das ir petikaiiliš. •

Richard Pettįte, BOįstonia, 
Cal. Nulaužti /nugarkaulis, šon
kauliai, sprandas, smegenys su
krėsti. ■ -Y, / ■’■•.:■ \ ;
. jpiul Ryaiįų 16Čį/ Clęveland, 
president, ’Nątidh^f R^fining 
Company. ■-■Nui^i'įto^. ranka ir 
koja, sunkiai šuaaUŽyta galvą.

/•, George Haig, 45, Dayton. Nu
laužta dešiniu ranka. .

R oi Ii s t o n G. Woo dbury, 41, 
New York City, vice-president, 
Textile Banking Company. Nu
laužta koją;

< ■

Šan diego mieste, .jįąL, su lek- 
tiivu nukrito ir shhlciai 
dė Žl mętų chtęągtetU, Richard 
'Whhl^gi': -i 'C

Perpus Mažiau 
Bedarbiams, 
Daugiau Pensijoms
$36,000,000 vietoj $72,000,000

taip ir
sostinėje Springfieldo

Kaip Washingtone,
Illinois 
valdininkai džiaugiasi mažėjan
čia bedarbe ir mažėjančiomis iš
laidomis pašalpai. 

■ . ...»

Valstijos legislatura jau ruo
šia ateinančių metų biudžetą 
(liepos 1, 1941 iki liep. 1, 1943) 
ir apskaičiuoja, kad pašalpai 
reikės apie pusę tiek pinigų, 
kiek iki šiol, būtent $36,000,000. 
Per dalį 1939, 1940 ir dalį atei
nančių metų, valstija viso bus 
išleidusi $76,000,000.
Daugiau senelių gaus pensijas

Pašalpos išlaidos sumažęs, 
bet valstija ateityje turės skir
tį daugiau pinigų senelių pen
sijoms, • kurias tam tikro am
žiaus žmonėms dabar užtikrina 
socialės apdraudos įstatymai. '* . ' ’’ - V .' J- f '.'V- - " JI ‘ ■ C < i’l •

“Viena Bėda Ne Bėda ...”
Būryje žmonių Chicagos mie

sto airporte užvakar vakare 
buvo 16 melų berniukas, Keller 
F. Melton Jr., 2860 East 76th 
street. Jis buvo atvykęs sutikti 
savo tėvą, grįžtantį iš New Yor- 
ko.

Kaip visi kiti ten buvę žmo
nės, taip ir jaunas Melton matė 
kaip nelaimingasis keleivinis 
lėktuvas sudužo prie 64-tos, tik 
už kelių šimtų pėdų nuo air
porto.

Sūnūs Dabar Ligoninėj.
Tame lėktuve buvo Meliono 

tėvas, Keller F., federalei val
džiai tarnaujantis inžinierius. 
Jis buvo labai sunkiai sužeistas 
ir mirė su sunum spėjęs apsi
mainyti tik keliais žodžiais, šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Dabar toje 
ligoninėje guli ir sūnūs. Pergy
venta išgąstis laike nelaimės ir 
liudesis pakirto jo spėkas.

Motina Kritiškai Serga.
Jaunuolis vienas teatvyko į 

airportą tėvą sutikti. Motina 
negalėjo ten būti — ji kritiškai 
serga ir guli Mercy ligoninėje. 
Apie vyro mirtį ji dar nežino.

Reikalauja Ir Taupumo.
Chicago Association of Com- 

merce vakar įteikė reikalavimą 
miesto finansų komisijai, pra
šalinti iš tarnybos 260 miesto 
valdininkų ir tuo budu sutau
pyti $678,041.00. Miestas, sako, 
galėtų tiek tarnautojų atleisti 
ir visai nesumažintų įvairių ad
ministracinių biurų našumo.

Finansų komisija dabar svar
sto ateinančių metų biudžetą. 
Jie apskaičiuoja, kad vien val
dininkų algoms kasmet reikia 
apie $22,500,000. Jų yra 26,000.

Teismas Išteisino
Jauną Lietuvį

Dėl kokio tai nesusipratimo, 
Deering policija neseniai areš
tavo 26 metų bridgeportietį, Jo
ną Andriušką, 953 AArest 35th 
Place, ir apkaltino jį šaudymu 
į policistus. Tai buvę lapkričio 
4 d.

AndriuŠka buvo atiduotas kri
minaliam teismui, bet nerasda
mas įrodymų kaltinimams pa
remti teisėjas dabar jį išteisino 
ir paliuosavo nuo atsakomybės.

".įįlENA’IUTĖ"
M. Petrausko ir P. Sar- 

paliaus Operetė
LIETUVIŲ AUDITOR.

3133 S- Halsted SL
SEKM. GRUODŽIO 8 

6 Valandą Vakare 
šokiai Po Vaidinimo 

ĮŽANGA 65c 
*■■■ - >•
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BIRUTES Choras




