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Svarbus užsienio reikalų ministerio 
pareiškimai

TOKIO, Japonija, gruodž. 9 
d. — Yosuke Matsuoka, Japo
nijos užsienio reikalų minis te- 
ris, kalbėdamas su užsienio laik
raštininkais, patarė Suvieny
toms Amerikos Valstybėms pa
silikti neutraliomis Europos 
konflikte.

Jeigu Amerika eis pagelbon 
Anglijai ir kitoms valstybėms, 
tai Japonija, pildydama “ašies” 
valstybių karo sutartį, privalės 
skelbti karą Suvienytoms Val
stybėms, tvirtina Matsuoka.

Ministeris pridėjo, kad karo 
paskelbimo laikas nenustatytas, 
tuo reikalu turės galutiną žodį 
tarti susirinkę įgaliotiniai. Ja
ponija galės padaryti savo pa
stabas šiuo reikalu, bet trečias 
karo sąjungos sutarties punk
tas įpareigoja Japoniją eiti ka
ram Japonija bus priversta pa
dėti kovojančiai Vokietijai ir 
Italijai.

Ministeris pridėjo, kad kąru 
sąjunga buvo sudaryta taikai 
išlaikyti. Jeigu Amerika jneis 
karan, Japonija taip pat neis.

tas visai neliečia

jas reikalų. Pakte sąmoningai 
buvo išvengta minėti Rusija, 
nes nenorėta rišti jos santy
kiai su kariaujančiomis valsty
bėmis.

Matsuoka buvo užklaustas ar 
Japonija eitų karan, jeigu Ame
rikos karo laivai įplauktų į Sin
gapūrą. Ministeris atsisakė duo
ti atsakymą šiuo reikalu, bet 
pridėjo, kad tatai priverstų ja
ponus labai rimtai apsvarstyti 
susidariusią, padėtį.

Japonų vyriausybė tikisi, kad 
santykiai su Amerika pagerė
sią, nors jis pabrėžia, kad su
siduria su labai didelėmis sun
kenybėmis. Naujai paskirtas ja
ponų ambasadorius du kartu at
sisakė užimti jam paskirtą vie
tą, nes jis nesitiki sunormuo- 
ti kasdien vis labiau tempiamus 
santykius.

Matsuoka pareiškė, kad Ja
ponija norėtų taikos Azijoj. Ja
ponija dės pastangas susitarti 
su Chankaišeko vyriausybe. Su 
Wangu pasirašyta sutartis ne
uždaro durų deryboms su Chun- 
kingo valdžia.

GRAIKAI STENGIASI PAIMTI VALONĄ
Italai gina besitrau
kiančią kariuomenę

ATĖNAI, Graikija, gruodž. 9 
d. — Graikų kariuomenė, už
ėmusi Argirokastro, veja prie
šą toliau į šiaurę.

Naujai prisiųstos italų ka
riuomenės dalys labai stipriai 
priešinasi graikams. Italai deda 
pastangas sulaikyti graikus ir 
leisti pasitraukti iš pozicijų iš
muštai kariuomenei.

Vakaruose graikai stengiasi 
paimti Valona uostą. Jis ran
dasi 40 mylių atstumoj nuo Ar
girokastro. Graikai jau iš dvie
jų pusių supa Tepeleni mieste
lį, kuris randasi pusiaukelėj 
tarp Valonos ir Argirokastro.

Trijų dienų švente 
laimėjimui paminėti N A I 'J( K N U-A CM R TAl^nhotn

UŽMUŠTAS FAŠISTŲ GE
NEROLAS. — Generolas Al
do Pellegrini, kuris buvo 
Mussolini aviacijos viršinin-

-s J

- NAUJIENŲ-ACME Telftphoto
CARNARVON CASTLE, stipriai ginkluotas prekybinis britų laivas, kuris pus

antros valandos laikotarpyj kovėsi su vokiečių laivu Atlantiko vandenyne. Vokie
čiai jam pataikė kelis šūvius ir užmušė 34 jurininkus. Laivas atplaukė į Montc- 
video uostą pataisyti padarytas žaizdas. Montevidco mieste jlalaidoti septyni Car- 
narvon Castle jurininkai.

Prancūzai bombar
duoja siamiečius

HANOI, franeuzų Indokinija, 
gruodž. 9 d. -r- Franeuzų karo 
pranešimą^ sakor.kad jų karo 
lėktuvai bombardavo - siamiečių 
miestą Lakhon.

Franc uzai keršy ja siamie- 
čiams už Indokinijos miesto 
Vientiane bombardavimą.

Franeuzų gubernatorius pa
skelbė, jog pasienio kovos stip
rėja ir karas didėja.

DARBININKŲ GERBŪVIS
YRA KRAŠTO APSAU

GOS REIKALAS
■ f? ""--------

WASHINGTQN„ d. c., gruo
džio .9 d. ■ Darbo departamen
to sekretorė Perkins šiandien 
labai smarkiai kritikavo tuščias 
kalbas apie darbininkų nenorą 
padėti kraštui apsiginkluoti.

Reikia žiūrėti, kad darbinin
kų gyvenimo sąlygos pagerėtų, 
nes juo geriau jie gyvens, tuo 
stipresnė bus krašto apsauga.

Anglijoj demokrati 
ja stiprėja

LONDONAS PAVERSTAS LIEPSNŲ JURA
Naciai išmetė pusantro milijono 

svarų bombų

LIETUVA—PAVERGTŲ TAUTŲ MUZIEJUJ
Muzėjus atidarytas revoliucijos 

sukakties proga
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

9 d. — Spalių revoliucijos pro
ga Maskvoje atidarytas paverg
tųjų tautų — Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Moldavijos, Kare
lijos ir Suomijos — paviljonai 
“tautų muzėjuj”.

Paviljonuose atvaizduota tų 
respublikų darbo žmonių kova, 
gyvenimas ir socialistinė staty
ba.

Pranešama, kad muzčjuj yra 
1922 m. žuvusio Estijos prole
tariato vado Kengisepo asme
niški daiktai ir dokumentai. 
Kengisepas žuvo 1924 metais, 
ne kalėjime, bet per komunistų 
suruoštą pučų Taline.

Nacionalizuoja atim
tų Įmonių sąskaitas

Nacionalizuoja vieš
bučius ir ligonines
K AUNAS, Lietuva, gruodžio 

9 d. — Nacionalizacijos Įsta
tymas sako, kad visi viešbu
čiai, kurie turi 10 arba daugiau 
kambarių ir randasi Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio ir Šiaulių mie
stuose.

Nacionalizuojami viešbučiai ir 
visuose apskričių miestuose.

Taip pat nacionalizuojamos 
visos privatinės ligoninės, poli
klinikos, vaistines ir vaistų san
dėliai. Valdžia perima savo ži
nion visas chemines farmacijos 
pramonės Įmones.

ATĖNAI, Graikija, gruodž. 9 
9 d. — Kai gauta oficiali žinia 
apie Argirokastro paėmimą, 
Graikijoj paskelbta trijų dienų 
šventė. Visi bažnyčių varpai 
skambino džiaugsmui pareik
šti.

Salonikos mieste gyventojai, 
išgirdę varpus, pamanė, jog ar
tėja priešo lėktuvai ii’ nusku
bėjo į požemius, bet kai išaiš
kino, jog tai yra laimėjimų 
skambesys, tai dar labiau džiau
gėsi.

Graikai paskelbė trijų dienų 
šventę, bet jie nutarė dirbti ir 
šventomis dienomis kol karas 
pasibaigs.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 9 d. — Sugrįžę vokiečių 
lakūnai tvirtina, kad Londonas 
paverstas didžiausia liepsnų ju
ra. Dvylikos valandų laikotar- 
pyj šimtai vokiškų lėktuvų 
bombardavo britų sostinę.

Vokiečiai išmetė 700 tonų 
stiprios sprogstamos medžiagos 
ir 100 tonų gaisrus keliančių 
bombų. Pirmomis bombardavi
mo valandomis sukelta 40 
lių gaisrų, kurie nušvietė 
gų kitiems lėktuvams.

Bombardavimas buvo
stiprus, kad miesto apsaugos vi
sai neveikė. Vokiečių vadovybe 
patenkinta miesto bombardavi
mu.

Sugriautos 9 
ligoninės

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 9 d. — Kai kurie amerikie
čiai C kad Anglijoj de
•mokratija baigianti savo die
nas. Anglų rašytojas Hugh Wa! 
pole, kalbėdamas per radiją šian
dien pareiškė, kad Anglijoj de
mokratija ekzistuojanti.

Amerikiečiams nepatinka bri
tų valdžios nutarimas imti gy
ventojų turtą ir. pinigus kra
što apsaugai. Anglijai šis tur
tas reikalingas karui vesti ir 
laimėti, todėl jis ir imamas, bet 
demokratijos idėjos karo me
tu Anglijoj nuo to visai nenu
kentėjo.

Karui pasibaigus Anglijoj ga
lės liktai demokratine tvarka 
būti.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
9 d. — Visti nacionalizuotųjų 
kino teatrų, ligoninių, vaistini!’ 
ir viešbučių buvusių savininke 
nacionalizuojamos taip pat ir 
asmeninės bankinės sąskaitos, 
t.y., iš jų atimami pinigai.

Nacionalizacijos “Įsakas” ja-, 
ko, kad Visas įmonių skolas bu
vusieji savinįpkaĮ privalo nio- 
jkėli jš savo ' privatinių skolų.

Daugelis savininkų skundžia
si, nes jie negalės sumokėti duo
tų pasižadėjimų, jeigu iš jų 
atimamas visas jų turtas.

Mokyklai lankyti rei
kalingas ištikimybės 

Įrodymas
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

9 d. — Pranešama, kad į aukš
tesniąsias mokyklas dabar ne >a- 
res įstoti -kas tiktai nori, bet 
bus priimti tie mokiniai, kurie 
Įrodys 
mę.

šiuo 
tvarka,
bolševikų perversmo.

■ prolėtari Š k ą sa vo k i 1 •

reikalu Įvesta tokia pat 
kokia buvo Rusijoj po

dide 
dan

toks

Už britu salas siūlo 
bilijoną

Knudsenas siūlo 
blitzgamybą

bų komisijos narys. Italai 
skelbia, kad šis fašistų ge
nerolas žuvo skrisdamas iš

Pašalinti visi nefašistiniai va
dai ir paskirti ištikimieji.

Italų laikraščiai giria naujai 
paskirtus karininkus ir tvirti
na, kad Italijos karingumas žy
miai sustiprėsiąs..

■ ’ f * ' • »

Žiauriausias bom
bardavimas, sako 

anglai

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 9 d. — Bombardavimo me
tu vokiečiai visiškai sugriovė 
9 Londono ligonines, kurios bu
vo pilnos sužeistųjų.

Viena bomba nukrito į ope
racijų kambarį ir išžudė dak
tarus ir visą personalą, kuris' 
darė operaciją. Atrodė, jog de
gamos bombos šimtais lyjo iš 
dangaus. Sugriautos kelios baž
nyčios ii’ bombos pataikė Į ke
lias slėptuves.

Žuvusių skaičius nėra žino
mas. Visuose miesto kvartaluo
se sukelta didelių gaisrų. Mie
ste nejaučiama panikos.

Britai supa Atlan
tiko piratą

MONTEVIDEO’T UragVajus,' 
gruodž. 9 d. — Vyriausybes 
sluoksniai pareiškė, jog jie tu
ri pagrindo tikėti, kad nacių 
piratas, veikiąs vandenyne, bri
tų karo laivų jau yra supa
mas.

Urugvajaus uoste stovį lai
vai sugavo nacių pirato paleis
tą radijo telegramą, kurioje jis 
pats pasisakė, kad priešai jį jau 
apsupo, bet jis yra pasiryžęs 
gintis.

Turima žinių, kad nacių lai
vo 7 pėdsakus seka trys stiprus 
britų laivai. Atlantike yra keli 
dideli britų laivai.

PHILADELPHIA, gruodž. 9 
d. — Kongreso atstovas Fish, 
kalbėdamas viename Philadel- 
nhijos klube, pareiškė, 
Amerika privalėtų nupirkti 
tų salas šiame žemyne už 
na bilijoną dolerių.

Jis tvirtina, kad tai butų ge
ras biznis. Butų suteikia pagel
ba britams, Amerika be krau
jo praliejimo Įsigytų salas ir 
pinigas galėtu pasilikti šioj ša
lyj, nes už bilijoną dolerių ga 
etų perleisti britams labiausiai 
reikalingų karo medžiagų.

bri • 
vie-

AMERIKOS IR RUSIJOS
KARO SUTARTIS

HELSINKIS, Suomija, gruo- 
džio 9 d. — Donald Day, Tri
būne korespondentas, praneša, 
kad Amerika tariasi su sovietų 
Rusija apie galimybes karo su
tarčiai sudaryti. Ambasadorius 
Steinhardt veda reikalingus pa
sitarimus.

Italai stiprina 
karo politikų

ROMA, Italija, gruodž. 9 d. 
— Italų laikraščiai skelbia, kac 
naujai padarytos pakaitos ka
tiną karo politiką, 
ro vadovybėj sustiprino faSis

Dodekaneso salos 
privalės pasiduoti
ANKARA, Turkija, gruodžio 

9 d. — Turkų karo ekspertai 
pareiškė, kad dviejų mėnesių 
laikotarpyj italų sustiprintos 
Dodekaneso salos bus priverstos 
pasiduoti britams, nes. jos ne
galės atsispirti prieš blokadą.

Dabar joks italų laivas nega* 
H pasiekti minėtas salas.

LONDONAS, Anglija, gruo. 
džio 9 d. — Vokiečiai kelias 
dienas paliko sostinę ramybėj, 
bet užtat praeitą naktį padare 
žiauriausią bombardavimą.

Nei vieno bombardavimo me
tu vokiečiai nepadarė tokių di
delių nuostolių ir neišžudė tiek 
daug žmonių. \

Stiprios bombos numesta mo- 
demiškiausiamė distrikte ir su
naikinta gražiausi Londono .n^.: 
mai. Labai t nukentėjo tirščiau
siai apgyventos vietos. Bombai 
davimas tęsėsi ištisu naktį.

Radijaus stotys 
sugriautos

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
9 d. — Teko patirti, kad Co- 
lombia Broadčasting ir National 
Broadcasting bendrovių Įrengi
mai tapo visiškai sugriauti bom
bardavimo metu.

Colombia atstovas iš ryto nu
ėjo į savo bendrovės namus, 
norėdamas padaryti rytinį pra
nešimą Amerikos klausytojams, 
bet rado Viską Sugriauta. Jau 
antrą kartą naciai sugriovė šios, 
bendroves įrengimus.

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 9 d. — Sir Phillips, bri
tų finansų ministerijos vice- 
sekretoriUs, paprašė atidėti li
gi pirmadienio pasitarimus pa
skolos reikalu. Jis dabar nega
lįs suteikti Amerikos finansinin
kams reikalingo balanso.

Senatorius Adams pasiūlė 
britams duoti, nė 50% Ameri
koj gaminamų orlaivių, bet 
60%. .

Senatorius Nye yra priešin
gas tokiam pasiūlymui, nes teik
dami britams orlaivius, senato
rius mano/ mažinant Amerikos 
apsigynimo galimybes.

/■.b
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WASHINGTON, I). C., gruo
džio 9 d. — Visi karo sluoks
niai šiandien pripažįsta, kad 
vienas svarbiausių šios dienos 
problemų yra karo medžiagos 
greitas gaminimas.

Ministerijų valdininkai kelis 
kartus 
prieina
galimai greičiau padidinti karo 
gamybą.

Knudsenas siūlė Įvesti visoj 
pramonėj blitzgamybą, viskas 
privali būti daroma žaibo grei
tumu.

Kalbama apie Įvedimą 24 dar
bo valandų visose karo pramo
nės šakose.

rinkosi posėdžiams ir 
vienos išvados: reikia

Chicagai ir apylinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas
Saulė teka 

žiasi 4:19 v.

ir šaltesnis.
7:06 v. r., leid-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Afrikoj vyksta didesnės kovos, negu britai oficialiai pa

skelbė. Britams pavyko paimti 1,000 italų nelaisvėn, užmušti 1 
fašistinį generolą ir paimti visą divizijos štabą. Britai vartoja 
mechanizuotas jėgas ir veikia kartu su orlaiviais.

— Prezidentas Rooseveltas pasiekė Antigua salą, kur ap
žiūrėsi karo bazę.

— Graikams pavyko visiškai išardyti fronto linijas vaka
rinėje Albanijos dalyj. Graikai jau paėmė vieną penktadalį Al
banijos teritorijos. Visi labai patenkinti Roosevelto prižadėta 
pagelba.

— Vengrai deda pastangas padaryti nepuolimo paktą su 
Jugoslavija.

—. Italijos vyriausybė keičia žemesnius karo viršininkus. 
Šalina visus, kurie nenori tęsti karo.

— Rastas nušautas vaistininkas, Koci, kuris gyveno adresu 
8601 So. Ashland Avė.



r.

‘fi* '■

t ■' . ‘ 'i Vj
t

PI

Dede Amerikonas
Brone M—tė.(Tęsinys)—Taip, ūkininko, bet mano tėvas turi 80 margų žemės; matote, esu suvalkietis, mano tėvai tai jau didesni ūkininkai ir, žinoma, turtingiau gyvena, todėl ir savo vaikus galėjo leisti į mokslus.—Matote, daktare,—tarė Antanas, — jus esate arčiau Vokietijos rubežiaus, tai ūkininkauti jus išmokote iŠ vokiečių, o mums, gyvenantiems Kauno gubernijoje, tai jau sunkiau.—O iš kur tamsta žinai, kad Vokietijoje kitaip ūkininkaujama, negu pas mus, — susidomėjo gydytojas.Toks gydytojo klausimas Antaną pastatė į labai nemalonią padėtį, nes prisipažinti, kad jisai skaito uždraustus lietuviškus laikraščius ir knygas buvo negalima, bet žinodamas, kad anas Jurbarko gydytojas per jo tėvą tam tikslui davė 25 rublius, todėl Antanas jau ne taip labai bijojo ir prisipažinti.—Matote, daktare, nors ir nemokytas esu, bet vis tiktai daraktoriaus mokyklą baigiau. E- same tikri lietuviai, todėl nežiūrint į visus draudimus ir persekiojimus, mes visus lietuviškus laikraščius ir knygas, ku-

SUDRIKO RADIO PROGRAMAIW. C. F. L. 970 k. nedėlios vakare, 5:30 iki 6:30 P- M.W. H. F. C. 1420 k. ketverge vakare, 7 valandą.W. A. A. F. 920 k. kanarkos, nedėlios rytą, 9:30 A- M.

rie spausdinami Vokietijoje, gauname, juos skaitome ir platiname. Iš tokių knygų ir laikraščių aš kaip tiktai ir sužinojau, kaip ūkininkaujama ne tiktai Vokietijoje, bet ir kitose Vakarų Europos valstybėse. Daugelis musų kaimo ūkininkų, kaip tiktai iš lietuviškų knygų ir laikraščių ir mokomės Ūkininkauti.—Sveikinu, sveikinu, Naruti, kad esi toks susipratęs lietuvis. Malonu man būti pas tokius susipratusius ir pažangius lietuvius.Po tokio Antano prisipažinimo gydytojas pasidarė Naru- čiams visai artimas. Jisai net ir nemanė, kad tokiame užkampyje, toli nuo bent kokio geresnio susisiekimo, galima rasti tokių veiklių ir susipratusių ūkininkų. Gydytojo patenkinimų pastebėjo ne tiktai Antanas, bet ir kiti Naručių šeimos nariai.-—-Man labai malonu, — tarė gydytojas, — kad tokiame tolimame užkampyje galima rasti tokių šviesių ir pažangių žmonių.—Mums irgi labai malonu,— pasakė Antanas, — kad mokyti žmonės eina kartu su mumis, paprastais ūkininkais, — kartu dirbdami, nudirbsime labai

NAUJIENOS, Chicago, III.

Naručio

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

Po

RADIOS po
$9.95 aukščiau.'50c įmokėti

$9.95Išmokėjimais.Mašinėlės, ElektrikinėsRašomosLedaunės, Skalbyklos, Rakandai, Pečiai, Karpetai.Akių daktaras lietuvis, visados randasi krautuvėj dėl priskirimo akinių.
JOS. F. BUDRIK,

INCORPORATED

3409-21 S. Halsted St.Dėl jūsų radio pataisymo, šaukite
YARDS 3088

Gydytojas po visų tokių pareiškimų taip gerai jautėsi, jog visai užmiršo apie tai, kad jisai yra atvežtas pas ligonį ir kad savo žmonai išvažiuodamas pasakė, jeigu iki ryto neparvažiuos, tai nusamdyti geriausią Raseinių miestįo vežiką ir pasiųsti, kad jisai važiuotų Šimkaičių link. Gydytojas ūkiškus valgius, kaip tai: kopūstus, rūkytą kumpį, taip su apetitu ėmė valgyti, kad pralenkė pęf ir Ąnta- ną. Jisai visai užmiršo, jog prašė jaunosios šeimyninkės išvirti porą kiaušinių ir arbatos. Dabar kiaušiniai jam visai buvo nereikalingi. Pasivalgius kopusių, rūkyto kumpio, Antanas dar pasiūlė išgerti arbatos, nes ik nuvažiuos į Raseinius, tai ir sušals ir išalks. Gydytojas su tokiu Antane siulvmu sutiko, šeimininkės prie arbatos davė dar rūkytos kaimietiškos dešros. Rūkytos kaimietiškos dešros gydytojui labai patiko ir jisai

-------------------„-----------------------------------—-------------- ,----------- ----------------------------

X i • šeimininkių ėmė prašyti, kad keletą svarų jam parduotų,—Žinote, kad jus ir nedidelį ūkį turite, bet gyvenate ne tiktai gražiai, bet ir pavyzdingai. Jūsų maistas ne tiktai skanus, bet ir skoningai gaminamas. Y- patingai skanios jūsų gamintos kaip jus jas vadinate, kaimietiškos dešros, norėčiau tokių dešrų keletą svarų nusipirkti ir parsivežti namo, nes tokių skanių dešrų pirkti mieste negalima gauti.—-Tokių dalykų mes nepardavinėjame, — tarė Barbora,— bet tamstai, ponas daktare, tai duosime paragauti savo gamybos dešrų.Daktaras nuėjo dar kartą ligonio atlankyti ir dar kartą jį peržiūrėti, o Antanas su Barbora per tą laikotarpį jam paruošė kaimiškų dešrų.Gydytojas dar kartą nuodugniai patikrino seniosveikatą ir galutinai įsitikino, kad tikrai jisai serga plaučių uždegimu, bet kadangi liga jau gerokai įsisenėjusi, todėl jį pagydyti buvo labai mažai vilties. Visai suprantama, kad gydytojas tokių dalykų visiems namiškiams papasakoti negalėjo, nes nenorėjo gadinti jų nuotaikos, Viską sutvarkius, reikėjo rengtis jau ir į kelionę, nes kelias nors ir ne taip jau labai tolimas, bet nepaprastai blogas.Naručio švogeris perkinkė kitus arklius, sutvarkė vežimą jr Antanas su gydytoju išvąžiayg. Barbora, atsisveikindama ~šU gydytoju, įdavė jam gerą rišUlį kaimiškų rūkytų dešrų. Gydytojas paklausė kiek jisai už tai turės sumokėti, bet Barbora griežtai atsisakė pinigus priimti, sakydama, kad čionai esančios tiktai lauktuvės — dovanos. Gydytojas, paėmęs tas dovanas, jautėsi nesmagiai, nes jisai už savo patarnavimą iš jų jau buvo gavęs atlyginimą. Pas jį buvo jau toks nusistatymas, kad prieš išvažiuodamas į provinciją pas ligonį j vįsuomet pasiimdavo jam priHjausomą atlyginimą. Su Naručiais tai ja,u buvo visai kitas dalykas, —• tie žmonės ne tiktai jam sumokėjo priklausomą atlyginimą, bet dar jį ir apdovanojo dovanomis. Gydytojas, matydamas tokį Naručiij vaišingumą, nusistatė, kad kai' parvažiuos namo, grąžins Antanui 20 rublių ir sau už darbą pasiliks tiktai 30

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvlnimi 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų , 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindaml Su / 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas linl- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon- 
kurnu jau išparduota. Todėl nesti- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonktitę 
Pain-ExpeUerio, Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.■ a ■ 

Mthuanian įsa

rrrr- .,-aum..yu įĮ,,lir:;wi. i...du ir kaip tamsta gauni lietuviškų knygų ir laikraščių, Tas darbas labai sunkus, reikalauja didelio budrumo ir sumanumo, nes priešingai už tokius dalykus gali tekti labai brangiai apsimokėti, Tamsta žinai, kad jeigu caro žandarai sučiuptų tamstą ne tiktai platinant, bet ir skaitant lietuviškus laikraščius ir knygas, tai tamsta labai sunkiai nukentėtumei, net gal tamstą į Sibirą išsiųsti. Ar visą šitą tamsta žinai.—Taip, daktare, žinau visus tuos lietuviškos draudžiamos spaudos erškėčių kelius, žinau ir tai, kad UŽ lietuviškų knygų ir laikraščių skaitymą ir platinimą gręsia labai didelės bausmės. Turiu pasakyti, kad jeigu žmonės butų buvę tokie dideli bailiai, tai nebiitų buvę jokios pažangos ne tiktai ūkio, bet ir mokslo šakose.—Tamsta kalbi, kaip žmogus, kuris baigęs nė kokią nors da* Faktorių jnokyklą, bet vidurinę, ir net aukštąją mokyklą; maij; labai įdomu, kas tamstą išmoką taip nuosekliai galvoti,

IV !|,I|.ĮĮ. HU— ' ■ ■'.■■■T?'?*' sMjo gydytojas f —-Jau Įhnkiąu daraktorių mokyklą, kurioje skaityti šiek tiek ir rusiškai, nes kol gyvename carinėje Rusijoje, būtinai turime mokėti ir tą kalbą, be to, ką žmogus tiktai moki, tai jau yra geras dalykas. Matydamas, kad Rusijos caras su savo žandarais smaugia lietuvius darbo žmones, jisai smaugia ne tiktai mumis, bet Ir savo darbo žmones, jisai su visokiais ponais yra ne tiktai žmonių, bet ir tautų pavergėjas, to* dėl aš, kaip ir daugelis susipratusių lietuvių, stojau į tą darbą, kurį dirbu ir dirbsiu iki bus išlaisvinta lietuviška spauda ir visa darbo žmonija. Tikiu, daktare, kad visi darbo žmonės dirbdami bendromis jėgomis, nežiūrėdami jau taip griežtai nei tautybės, nei tikybos išsivaduos iš įvairių žandarų ir pakalikų valdžios. O dėl bausmių, kurios man gręsia, tai jas žinau labai gerai, bet jokios bausmės mane negąsdina. Be to, musų tarpe nėra išdavikų ir šnipų, todėl Rusijos carui su savo žandarais ir ponų armija sunku su mumis kovoti, nes 
f- ■ i .musų eilės daug didesnes.—O sakyk lamstu, ar jūsų apylinkėje yra tokių nių, kurie taip galvoja, tamsta. Ar daugelis Skaito ir platina tokius . 'cįžįamus laikraščius ir knygas,

tamstai sakiau, kadpramokau lietuviškai Ir rašyti, pramokau
__________________ _____Antrad., gruodžio 10/1940giausia skaitomi draudžiami lietuviški laikraščiai ir knygos. Musų kaime'yra Jabai daug tokių žmonių, kurie laikraščius ir knygas ne tiktai skaito, bet ir platina. Matote, daktare, toliau aiškino Antanas, — nors ir nepatogu girti savo tėvą, bet turiu tamstai sakyti teisybę, kad mano tėvas tai jau nuo labai seniai didžiausias organizatorius Alsos kaime slaptos lietuviškos mokyklos. Todėl Alsos kaimo beveik visi gyventojai tokią draudžiamą mokyklą yra baigę. Kada jaunimas ir visi gyventojai moka ir skaityti ir rašyti, tai jau jiems būtinai reikalingos knygos ir laikraščiai.(Bus daugiau)

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų TcL PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY and MIDWIFE 

•630 S. Westernav.Telefonas: 
HEMLOCK 9252 Kasdien nuo 10 v. ryto iki 7 v. vak. šeštadieni ir sekmadienį — į Sand Dunes, Central av. Beverly S h o r e s, Ind. Tel. Michigan City 2799-R3.

AKIU SPECIALISTAI

(< '■

i

klau- kaimas tai Šimkaičių įiąrųpijoje pirmas, kuriame dau-
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ1

Viši Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

• i ■ . .

Telefonas LAFAYETTE 0727

Ji J koplyčios visose 
Chicagos dalyse

....... r ' R .................... ............. ......

Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt*

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTA8 

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—t vakaro, trečiadieniais ir sekmadieniais 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 9

žino- kaip kas drau-

DR. A. JENKINS(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

I

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių SpecialistasPalengvina akių įtempimą, kuris esti priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- mo, skaudamą akių karštį, atitaiso trumparegystę ir toliregystę. Prirengia teisingai akinius. Visuose atsitikimuose egzaminavimas daromas su elektra parodančia mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mokyklos vaikus. Kreivos akys atitaisomos.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. Margeris
3325 So. Halsted StValandos; nuo 10 r. iki 2 popiet ir nuo 6 iki 8 vakaro Šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299

u

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted StValandos 1—4 po pietų,' 7—8 vak išskyrus seredomis ir subatomis.
KITATAUČIAI v

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue Telefonas PORTSMOUTH 9022 POCAHONTAS Mine Run išmainų, daug dulkių išimta $7.65 Perkant 5 tonus ar daugiau., Sales Tax ekstra.BLACK BAND LUMP

DR. HERZMAN
l 1S KUKUOS,, ‘ ‘Gerai lietuviams žinomas per 3U metus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir akušeris.Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų pagal naujausius metodus X-Ray ir kitokius elektrikos prietaisus.Ofisas ir Laboratorija

1034 W. 18th St, netoli Morgan StValandos nuo 10—12 pietų ir nuo 6 iki 7:30 vaL vak. kiekvieną dieną, išskiriant šeštadienio vakaro ir nedėliomis.
Tel. CANAL 3110Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

V

I)R. G. SERNEK
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 8mečiais, X0:00 vaL ryto iŠ H. L P. stoties (1480 K.) 
su POVILU ŠALTIMIERV.Gydytojas atsisveikino su Naručiais ir išėjo važiuoti namo, nes kelias tai jau tikrai buvo blogas. Namo važiuojant gydytojas buvo įsitikinęs, kad jokių kių nelaimių bųti negali, nes Antanas jau užtektinai prityręs vyras, o be to, jisai dar pakeitė ir pailsėjusius arklius.\Atsisėdus gydytojui į vežimą, jį apkamšė, aptaisė, kad neperšaltų ir palinkėjo laimingos, keliones. Vežimas pajudėjo iš vietos ir pradėjo klampoti pavasario purvyną. Purvas tai tuojau prasidėjo iš Naručių kiemo ir tęsėsi iki pat Raseinių, ypatingai buvo labai didelis purvas per Alsos kaimą, iki privažiavo didesnį kelią, taip vadinamą vieškelį. Laimingai įvažiavo p vieškelį1 tarp Antano ir gydytojo ir vėl užsimezgė pasikalbėjimas.—Matau, Naruti, kad tamsta, ne tiktai geras ūkininkas, bet lt susipratęs žmogus, — tarė gydytojas, — įdomu, kas tamstą sužadino būti tokiu pažangiu žmogumi ir susipratusiu lietu* viu.—Buvo labai daug priežasčių, —i aiškino Antanas, — pįf* miausia aš esu labai dėkingus savo tėvui, kad jisai ir prie lo* kių aplinkybių sugebėjo nors ir slaptoje mokykloje duoti man šiokį tokį išsilavinimą. Baigęs slaptą daraktorių mokyklą, pradėjau lankyti gyvenimo mokyklą, kurią dar ir dabar tebe- lankau. Taigi, daktare, riiaiib mokymosi kelias labai sunkus./—Sakyk, Naruti, kokiu bu

LIETUVIAI
Laidotuvių Direktoriai

geriausių
$9.50

ADVOKATAI

No. 2677

I Vardas ir pavardė.

8. HALSTED ST.

MiestoKamb.Namų

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOJE1

1NITIALSNo. 2677 — Raidės.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGASValandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak, 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų tek—Hyde Park 3395

Nuo4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

COPR. NESDUCRAFT SERVICE, INC.

PATTERN 2677

-H

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„ 
| 1739 So. Halsted St,, Chicago, HL 

i Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...

Dr. Charles SegalOFISAS
4729 So. Ashland Avė. 2-ros lubos CHICAGO, ILL.OFISO VALANDOS 10—12 vai. ryto; nuo 2 ikj

• Adresas....................-..........
I Miestas ir valstija.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

__________Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

YARds 1419

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street Valandos nuo 1—3 ir 7—8 Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877 

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

.-I.•< ,-Z-z

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St 1431-1434-Tel. Central 4411-2 ofisas—3323 So. Halsted St Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais —pagal sutartį

DALYSE

• ' t .

I. J. ZOLP
1646 We«t 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

m

Phone Cicero 2109
I *

—^4

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

NARIAI
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

KOPLYČIAS

F 

hk' Si * i 'A
m / 

L
3įp> 4

~s
VISOSE MIESTO

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną

ir Naktį
TURIME

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-14 Rast 108U1 Street ■
- - - —— - ' - ■   — -

Phone CANal 2515
Tel. Pullman 1270

ALBERTV. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

Ofiso Tel. Virginia 0036 Residencijos Telefonas 
BEVERLY 8244Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUEOfiso Valandos: nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 GOUTH ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandosNuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

6812 So. Western Avė

Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court, ]Clčero

Phone GROvehill 0142

4348 S, California A venini

......... .. ......

J. LIULEVIČIUS
Phone LAFayette 3572

—

Phone YARds 0781

YARds 1188
YARds 1139

TcL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12 
DR. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343
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Ką Žmones Mano
APIE FRANCUOS SUSMUKIMĄ

Daug ir daugeriopai buvo ir susiprasta ir prisimenama Die- 
tebėra rašoma apie Francijos vas. 
susmukimą. Aišku, kad Fran- 
cija susmuko ne dėl vienos ko
kios nors priežasties, o dėl dau
gelio. Todėl vieni iš rašytojų 
nurodo vienokias tos nelaimės 
priežastis, kiti kitokias.

Netyli čia ir Romos katalikai 
rašytojai. Čia jie taria savo 
stiprų žodį, štai Marijonų “Lai
vas” lapkričio 23 d. 1940 m. 
beturįs iš Bostono “Darbinin
ko” persispausdintą editorialą 
antrašte “Bėdoje ir Dievą Pri
simena”. Ten ir pasakoma, ko
dėl Frąncija susmuko.

Straipsnis prasideda * tokiu 
pareiškimu: “Oficijaliai pasau
lis Dievą paneigia”. Toliau iš
vedžiojama, kad, girdi, francŲ- 

 

zų tauta kaip tik dėl bedievy
bės prarado savo sveikatą. Da 
bar, gridi, bėdoms užgriuvus,

tas sustos Si. Lucia saloje, kur 
tapo įsteigta nauja karo bazė.

iki Le-

Įvairios pasaulinės žinios
šiameSuvienytoms Valstybėms 

žemyne esančias salas.
'WASHINGTON, D. C., gruo

džio 8 d. — Jeigu Anglija nori 
gauti Amerikoje paskolą be jo* 
Irios garantijos, tai Amerikos 
vyriausybė privalėtų susirūpin
ti vakarų žemyno salomis, ku
rios Anglijai nesudaro didelės 
svarbos, bei Amerikai yra la- 
bai svarbios, — pareiškė demo
kratų senatorius Bennett Clark.

Washingtono sluoksniuose 
plačiai buvo komentuojamas šis 
reikalas.

Daugelis senatorių ir kongre
so narių mano, kad praeito ka
ro skolai likviduoti ir naujai už
traukti, Anglija turėtų perleisti

laivas
d. —

MADRIDAS, Ispanija, gruo
džio 8 d. — Generolas Franko, 
priimdamas naujai paskirtą 
franeuzų ' ambasadorių Pietri, 
pareiškė, kad fašistinė Ispani
ja norinti gauti kolonijų, i

Franko pasakė, kad .jis pa
sitiki gera franeuzų valia, kuri 
leis jam patenkinti gyvybinius 
Ispanijos reikalavimus.

Paskutiniais dešimtmečiais 
ispanams buvo neigiamos šios 
teisės, bet dabar franeuzai tu
rės jas patenkinti.

TUSCALOOSA, karo 
Karibų juroje, gruodž. 8 
Amerikos < prezidentas, beplau
kdamas Karibų juroje, gavo 
didelį pundą svarbių laiškų. Du 
lėktuvai atskrido prie Tusealoo- 
sa ir atnešė prezidentui paš
tą. .

Tuscaloosa sulėtino plaukimo 
greitį, prezidentas tuo tarpu 
peržiūrinėja iš Washingtono 
jam atvežtus svarbius valstybes 
dokumentus ir įvairius laiškus.

Tikimasi, kad rytoj preziden-

PASIŪLOS ŽIEMAI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

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

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

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

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

5800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

tokiose
būkleIš tę dąrosi išvada, kad Fran

cijos visokie masonai, laisva
maniai, indiferentai ir kitokie 
paskendo nedorybėse ir galų 
gale susmukdė visą tautą, o ži
noma, kad tuo tarpu, kaip 
franeuzų masonai ir bedieviai 
doriškai gedo, tai ten Romos 
katalikai ėjo vien takais dory
bės. *

Panašiais atsitikimais Romos 
katalikų rašytojai visuomet pa
našiai dalykus nušviečia, tai 
yra Romos katalikai yra geri, 
caca, o visokie kitokie yra iš
tvirkę, fe-fe ir per juos tautos 
susilaukia visokių revoliucijų, 
visokių karų ir visokių kitokių 
bėdų.

Kad šitaip nėra, tai tą visi 
£iwėane. Kartais net patys Ro
mos katalikų rašytojai neju
čiomis aiškiai tą pripažįsta.

Imkime franeuzų tautą. Kas 
ten pirmiausia ir labiausia su
puvo? Romos katalikiška mo
narchija, kuri privedė prie kru
vinos revoliucijos 1791 metais.

Kas ten vėlesniais laikais la
biausiai doriškai buvo susmu
kę? Tą ir pamatysime iš vieno 
Romos katalikiško rašto.

Lietuvos jėzuitų laikraštis 
‘'žvaigžde” lapkričio mėnesi 
1937 turėjo straipsnį apie gar
sų franeuzų katalikų rašytoją 
Leoną Bloy, paminėjimui jo 20 
metų mirties sukaktuvių. Be 
kitko, ten rašoma:

“Leonas Bloy buvo neper
maldaujamas v'sų luomų są
žinė. Pranašų jėga jis pri
mindavo krikščioniško :ios 
meilės pareigas tiems, kurie 
jas buvo užmiršę, 
nenuostabų, kad 
greitai susimokė ano melo 
tižiausieji spaudos viešpačiai

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kalėdos ateina tik sykį metuose

plunksnos

į tai, kas 
ne kvailas

Tai pasirinkite vertingą dovaną

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

SIC and| J UP
Cash or Easy

Terma
3 MONTHS RENTAL $5

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE/’

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir genį pa- 
lųokinimų.

— masonai. Jie sukurstė 
prieš jį visas leidyklas, sukir
šino net visą eilę pačių kata
likų. Visi pasiryžo mirtinai 
nutildyti tą ‘nepakenčiamą 
rėksnį’. Ir tai jiems sekėsi. 
Ta tyla truko per keturias 
dešimtis metų, lygiai 
ono mirties.

“Suprantama, kad 
. sąlygose jo pinigine

turėjo būti labai liūdna. Gy
vendamas Paryžiuje tas ne
paprasto darbštumo rašyto
jas neįstengė išmaitinti net 
savo šeimos. Dvi jo dukrelės 
nfirė badu, žmona iš susi
graužimo išėjo iš proto, o jis 
pats namų savininko buvo 
išmestas į gatvę. Tuomet jis 
parašė šias eilutes neturto 
garbei: ‘Neturtas yra nukry* 
žinotas, o skurdas yra pats 
kryžius!’ Panašių nelaimių 
ir sąžinės audrų buvo pilnas 
jo gyvenimas. Ir šitaip jis iš
tvėrė keturiasdešimt metų 
nepajudinamai ištikimas ti
kėjimui ir savo pašaukimui 
sakyti tiesą ir nesutepti pa
taikavimu savo 
dėl pinigų.”
Tik įsigilinkime 

čia pasakyta. Ar
priekaištas masonams, buk jie 
sukurstę knygų leidyklas, kad 
jos nespausdintų Leono Bloy 
raštų? Negi masonai galėjo su
kurstyti katalikiškų knygų lei
dyklas? O į kokias leidyklas 
Romos katalikų rašytojas pri
valo kreiptis, jei ne į savasias? 
Juk žinome, kad jei iš musų 
koks katalikas atspausdina pla
katus ar tikietus nekatalikiš
koj spaustuvėj, tai ir tada nuo 
“susipratusių” katalikų gauna 
ir velnių, ir šiaudinio kataliko 
vardą. O kaip dabar gali įsi
vaizduoti, kad Romos katalikų 
rašytojas, tiesiog apaštalu va
dinamas, kreiptųsi į- masoniškas 
leidyklas?

Toliau. Koks neišpasakytas 
tas franeuzų Romos katalikų 
dorinis supuvimas turėjo būti, 
kad jie tokį garsų savd hfšy'to- 
ją ir jo šeimyną taip apleidot 
Franeuzų Romos katalikai su 
tūkstančiais kunigų, vyskupų,

Automatišką elektrikinį pečių
lengvatos dovana 
tobulo virimo dovana 
dovana kurią ji Įvertins 
kiekvieną metą dieną

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

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

knygelė .......................... 35c
Juodais minkštais viriais be 

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

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

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

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

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

“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.

35c
30c
10c

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

Invites You To A n

IR, NidVie ir

4148 Archer Avė

APVOGIMŲ
Admission 50 Cents

fflflEILK

Todėl ir 
prieš ji

“JAUNIMAS

Jai padaryk šias Kalėdas “kuo 
geriausias’’ su puikiausia iš 
visų d o v a n ų — Automatišku 

Elektrikiniu Pečium!

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VTRginia 1141

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl! gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
.. '.t Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

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

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
Atsargos fondas virš - r $400,000.00 
Dabar Mokame 31/2% Už Pa
lietus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m1

Pamatyk modemiškus Elektrikinius 
Pečius pas elektrikiniu įrengimų 
dylerius, hardware, rakandų ir de
partamentų krautuvėse ir visose 
Commonwealth Edison Company 

krautuvėse.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

jFaStjioneb
Cfjristmas įartp

DARIUS GIRĖNAS HALE
4418 South Western Avenue

CHRISTMAS DAY, DECEMBER 25
DANCING, CAROL SINGING, SANTA CLAUS, 

GRAB BAG, CONFETTI, 
and MISTLETOE

Music by STEPHENS REVELERS

UJI įl I ■■ 1 llHV

kyje apleidžia savo geniališką 
rašytoją tiek, kad civilizacijos 
centre — Paryžiuje, badu mir
šta dvi jo dukrelės, žmona iš 
susigraužimo iš proto išeina, o 
jis pats gatvėn išmetamas ir 
per keturias dešimtis metų 
skursta, kaip vargo pele! Kur 
ta Romos katalikų Kristaus 
meilė, kur jų labdarihgumas, 
apie kurį jie nuolatos girias 
visam pasauliui? Rodos, kad ne 
tik krikščionys, o ir pagonys, 
net laukiniai žmonės negali iki 
tiek nupulti, kad normaliu lai
ku žmogų apleistų tiek, kad jo 
vaikai mirtų badu, o žmona 

į kraustytus iš proto.
Jei apie tą Romos katalikų 

rašytoją Leoną Bloy šitaip bu
tų aprašyta kokiame nors pa
sauliniame laikraštyje, tai ne
galėtumėm tikėti ir sakytu
mėm, kad tai biaurus prasima
nymas, baisus šmeižtas, begė
diški plepalai. Bet kaip sakėme, 
tas aprašyta jėzuitų laikrašty
je. Todėl prisieina tikėti.

Dabar vėl grįžkime prie 
“Darbininko” editorialo. Jis 
baigiasi šiais žodžiais: “Kaip 
lai koktu, kad žmonės tik ne
laimių verčiami pradeda atsi
minti apie dangaus ir žemės 
Karalių.” Kaip tai gražiai tie 
žodžiai derinasi su Leono Bloy 
gyvenimo tragedija! Tų žodžių 
autoriui, tur būt, visai nekok- 
tu, kad lupomis Dievą išpažįs- 
tantieji savo geniališką bendra
mintį—rašytoją ir jo šeimyną 
apleidžia tiek, kad jo dvi duk
relės miršta badu, žmona išei
na iš proto, o jis pats skursta 
per ištisus 40 metų!

Ar dabar neaišku, kas pas 
franęuzus pirmiausia ir labiau
siai doriškai išgvero, kas ten 
liko beširdžiais fariziejais, dėl 
ko franeuzų tauta savo sveika
tą prarado ir dėl ko ji susmu
ko. —Tiesos leSkotojas.

(4 ii ustruotas M odelis)

PRESIDENT”
$132-70

ir jūsų seną pečių 
KITI MODELIAI TAIP I

ŽEMAI KAIP

5gg.5»

ir jūsų seną pečių

Įrengta’s dykai . . • 
bet kuriam vienos, dviejų & 
trijų šeimų visiškai r^z1 
ciniame name kur vartoj 

• Edison - patarnavimas.
COMMONWEAL TH 
EDISON COMPANY

Ne—
KIENOKALTE?

Bet--
Kas užmokės bilas?

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

Rašom visokią Apdraudą
langų

RAKANPŲ
1739 SO. HALSTED STREET 

(NAUJIENŲ NAME)

THE PERFECT G1FT

LADY WESTFiaD $0/1 50 
SĖT WOH DiAMONDS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių: 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
BULOVĄ

ELGIN
HAM1LT0N 

BENRUS, 
GRANT 

ir kitų
DEIMANTUS parduodam žemo- 

mims .kainomis. <-

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit TeL VICTORY 0066

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 48RD STREET 

Chicago, III.
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NAUJIENOS
The LUhuanlan baily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subsctiption Ra tęs:
$5.00 pef year ih Čanada
$5.00 per year outside of Chicago
$6.00 per year in Chicago
3c per copy.
Enterėd aš Second Clašs Mattbr 
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Rau j ienas eiha kasdien* išski
riant sekniadieniUS. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 3. Halsted 3ti, 
Chicago, I1L Telefonas Canal 85do.
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Argyrocastro
• ■m..; -

Graikai paėmė didžiausią italų bazę pietinėje Alba
nijoje — ArgyTocastro. Tai trečias didelis Balkanų tau
tos triumfuš.

Pirmas reikšmingas graikų laimėjimas buvo Koricos 
paėmimas. Kuomet jie užkariavo šitą svarbią juodftiarŠ- 
kinhį pozicijų Albanijoje, tai pasidarė aišku, kad graikų 
armija šUgeba tie tiktai gintiš, bet ir pulti.

Antra reikšminga graikų pergalė buvo Eddos Uosto 
(Porto Edda) paėmimas. Šituo žygiu jie nukirto tiesio
ginį susisiekimą tarp Italijos ir pietinio Albanijos kam
po.

O dabar pateko į graikų rankas ir Albanijos “Sida
bro Pilis”.

Atėjus į Graikijos sostinę žiniai apie Argyrocastro 
užkariavimą, tenai kilo neapsakomas džiaugsmas* Pa
skelbta trys dienos iškilmėms, graikų armijos pergalei 
pažymėti.

Tuo tarpu Mussolini bando savo karo jėgas peroT“ 
ganižuoti, mesdamas lauk armijos ir laivyno vadus ir 
statydamas į jų vietas kitus. Bet kažin, ar jam pavyks 
atgaivinti nusmukusią dvasią savo kariuomenėje? Be no* 
ro kovoti kad ir didelė armija turi mažai Vertės.

Autis
Vienas Amerikos korespondentas telegrafuoja iš El- 

sinkio (Suomijos sostinės), kad Maskvoje esąs svarsto
mas Rusijos ir Jungtinių Valstijų “karo sąjungos gali* 
mumas”. Bet sovietų'yaldžia dar abejojanti.
• ••*>.......... * , t

Stalinas, girdi, žiuri, kiek pagalbos Amerika teikia 
Anglijai ir ar Anglija, gaudama tą pagalbą, pajėgs atsi
laikyti prieš nacius. Jam atrodą, kad Amerikos pastan
gos padėti britų imperijai esančios dar toli-gražu ne pa
tenkinančios.

Galima drąsiai pasakyti, kad tai yra “laikraštinė an
tis”. Kremliaus diktatorius apie jokią karo sąjungą su 
Jungtinėms Valstijoms negalvoja ir jam visai nerupi, 
kad anglai gautų daugiau pagalbos iš Amerikos. Jam ru
pi tiktai savo diktatūros interesai.

Su “draugo0 tlitlerio pritarimu ir parama Stalinas 
prisigrobė svetimų žemių — Suomijoje, Pabaltijo kraš
tuose, Lenkijoje* Šiaurės Bukovinoje ir Besarabijoje. Ji“ 
sai dabar seilę varvina, žiūrėdamas į Dardanelus, rytinės 
Turkijos provincijas, Persiją (Iraną) ir Indiją. Rusijos 
carai kitąsyk svajojo apie tas teritorijas, o bolševikų 
“saulė” nori būti didesnis Už juos visus.

Bet jam baugu, kad, karui pakrypus ne taip, kaip 
jisai tikėjosi, jisai gali netekti ir to grobio, kurį jisai iki 
šiol yra įgijus* Sakysime, “draugas” Hitleris karą pra
laimėtų? Jo “ašies” partnerys jau suklupo Balkanuose. 
Ar “išvaduotųjų” kraštų žmonės nepaprašyfų tuomet 
Maskvos vilkų nešdintis lauk?

Stalinas labai norėtų, kad jo grobimus pripažintų 
“teisėtais” Anglija ir Amerika, pirma negu “ašies” biz
nis pradės smukti* štai dėlko jisai laikas nuo laiko pada
ro savo spaudoje palankų anglams pareiškimą arba pa
leidžia aplinkiniais keliais gandą, kad Maskva sutiktų 
tartis su demokratinėmis šalimis, jeigu tik jos butų su
kalbamos. . -

šitokiomis priemonėmis Maskva jau seniai dumia 
akis lengvatikiams, o Anglijos ambasadoriui, “kairiu- 
sparniui” Cripp^ui* taip jas apdūmė, kad jisai net buvo 
pasiūlęs Stalinui pripažinti hdė f acto” Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pagrobimą!

Bet tai humbugas Stalino pusėje. Jišai ne tiktai ne
nori* kad demokratijos laimėtų karą, bet jisai tokio jų 
laimėjimo bijo. Jisai numano gerai, kad, žlugus hitleriz- 
mui ir musšolinižmui, atsidurs didžiausiame pavojuje ir 
jo paties totalitarinė diktatūra. Tik jeigu demokratijos 
iš anksto prižadėtų noužtarti tų tautų, kurias jisai yra 
pavergęs* tai jisai, gal būt, kaip nors savo kailį išgelbėtų*

Washingtono užsienių politikoje yra daug nenuosa*- 
kūmų. Bet reikia tikėtis, kad tos iš Kremliaus leidžiamos 
antys Amerikos diplomatų neapgaus.

Užsakymo kaina:
Čhicagoje—paštu:

Metams - — $8.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims mėnėšiaiiiš 2.00
Dviem mėnesiams _........... 1.5b
Vienam mėnesiui ................  »7b

Chicagoj per išsiuntinėtoj uš:
Viena kopija ----- ------ :____ 3c
Savaitei -------- ------ ----- 18c
Mėnesiui .............    75c

jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams _____ ___ *_ *........ $5.0b
Pusei metų ......... „............ 2.7b
Trims mėnesiams __ .......... .. 1.5b
Dviem mėriesiams ____ 1.00
Vienani mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ....--------------------- $8.0b
Pušei ihettj —4.0b
Trims mėnesiams 2.5b
Pinigus reikia širsti pašto Monejr 

Orderiu kartu su užsakymu. 
• ■ ~ • «■ w • • • ■ ■ * «■ .

gafihė mašina begalėtų taip lėh-NEW YORKO BALSA
VIMAI

Suskaičius balšUs, padUbtUfe 
lapkričio 5 d* rinkimuose, pa
aiškėjo, kad Robseveltas New 
Yorko valstijoje gavb 3*251,918 
balsų* Willki^-3)027,478. Roo- 
seveltas laimėjo 224,440 balsų 
daiiguina.

Tų dahgumų jisai įgijo pasi- 
dėkojaht Am. Darbo Partijai, 
kUri New Yorko valstijoje su
rinko 417,418 balsų. Am. Darbo 
Partija* luinoje Vadovauja de
mokratinio nusistatymo socia
listai* buvo indorsavusi Roose- 
velto kandidatūrų.

Už tai Normanui Thomasui 
pasisekė nekaip. Jisai gavo New 
Yorko valstijoje tiktai 18,950 
balsų* tuo tarpu kai 1936 iii. 
už Thomasų buvo paduota dau
giau kaip 86,000 balsų.

AMERIKOS ALIEJUS 
BOLŠEVIKAMS, BOL

ŠEVIKŲ ALIEJUS 
■NACIAMS

Keistas nenuosakumas Jung
tinių Valstijų užsienių politiko
je. Washingtonas stengiasi pa
dėti Anglijai sumušti Vokieti
jų, bet tuo pačiu laiku Ameri
kos aliejus yra siunčiamas so
vietų Rusijai, kuri pristato 
daug aliejaus Vokietijai. Dar 
keišteShis dalykas yra tas, kad 
tas Amerikos aliejus yra gabe
namas į SSRS Amerikos lai
vais.

Vienas Nėw Yorko laikraštis 
rašo, kad t)-. S* Marillme Conu 
miššion davė lėidiittų sovietų 
valdžiai pasisamdyti du SbCoiiy4 
Vacuum Oll kompanijos (Nė\v 
Yorko) laivu gabenti aliejų iš 
Galifurnijos į Vladivostoku. 
Tie laivai vadinasi “Chilia Ar- 
roW” ir “Aūrdra”. Rugpiučio 
mėnesį btlvb >. jais nugabenta į 
Vladivostoku "180,693 statinės 
aliejaus, o rugsėjo —- 333*477 
statinės. J. V, JUros Komisija 
vėliau davė leidinių sovietų val
džiai Vartoti daugiau Amerikos 
laivų, todėl paskutinių taikli Au 
merikos aliejaus gabenimas į 
Rusi jų turėjo dar labiau padi
dėti.

Aukščiaus paminėtas laikraš* 
tis sako:

“Amerikos diplomatiniuose 
sluoksniuose yra patirta, kad 
tas aliejus yfa dabar per
siunčiamas į Vokietijų arba 
jį vartoja rusai, vietoje savo 
aliejaus, kurį jie pristato vo
kiečiams, pagal sutartį tarpe 
Berlyno ir Maskvos.
Jungtinių Valstijų valdžia 

dar vis įsivaizduoja, kad, dary
dama biznį su Stalinu, ji sulai
kys bolševikus nuo dėjimosi sll 
•Hitleriu*

Tokių politikų pirmiaus vyk4 
de Anglija sU Mussolinih* 0 kbs 
iš to išėjo? Italijos fašistai pra
džioje laikėsi “palankaus nCU- 
traliteto” (palankaus Hitleriui), 
paskui pasiskelbė esu \neka* 
riaujantys” Hitlerio talkininkai, 
pagaliau stojo į karų Hitlerio 
pusėje. Per tų laikų, kai Mus- 
solini buvo “neutralus”, jisai 
shdai-G stUnibias anglies, gai
lino* plieno ir kitų svarbių me
džiagų atsargas ir dabar gali 
kariauti prieš Angliju.

Tuo pačiu keliu eina ir Sta
linas. Jisai yra nacių partnerys 
— nejaugi Amerikos valdžia w 
nemato?

KINIŠKAS ‘ ČAP SUI”
t n.r.i ..TTMrir,

Kl. Jurgelionis filozofuoja 
apie Kiniją, Japoniją, Lietuvų, 
Rusijų, Marksų, Leninų, Stalinų, 
tautos kultufų, dorovę, sdVie- 
tų okupacijų ir eibę kitokių da* 
lykų.

Jam gaila, kad lietuvių tau
tės kultūra tokia menka, paly^ 
ginti ,bU kilių. Jeigu ji nebūtų 
tokia menka, tai bolševikų pra- 

gvai sumalti lietuvius.
“Savo laiku0, rašo musų 

filosofas, “ir tarp kiniečių 
buvo atsiradę neva bolševi
kų. Bet ištikrųjų jie visai ne
buvo marksistai (! — “N.” 
Red*). Tai daugiausia buvo 
jauni ir karšti kiniečių pa
triotai, kurie nenorėjo, kad 
Kinija pasiduotų Japonijai it 
agitavo už karų šu Japonija. 
Tuos iŠ jų, kurie bUvo tikrt 
marksistai (!1 — Red.), 
Kolčakas (!)! — “N? Red.) 
sušaudė. Stalinas rėmai Kol- 
čakų (kuris jau apie 20 me
tų, kai yra negyvas! — “N?’ 
Red.) ne dėl to, kad Kėlča- 
kas butų komunistas. Stali
nas remia Kolčaką iš baimės 
Japonijos, nes susitaikiusi sU 
Kolčakų Japonija kariautų 
prieš Rusijų. BolševižmUi 
bent šiuo tarpu nėra vilties 
nei Kinijoj nei Mongolijoj/
Tuo gi tarpu yra faktas, kad 

milžiniška Mongolijos dalis — 
vadinamoji Išorinė Mongolija— 
seniai yra valdoma bolševikų. 
^Pačioje Kinijoje tam tikras pro
vincijas kontroliuoja Maskvos 
šalininkai* kurie turi ir didelę 
armijų. Jie yra taip stiprus, kai 
pats Tautinės kinų vhldžioš va
das, gen. čian Kaišėkas buvo 
priverstas daryti su jais taikų 
(jie buVO jį, beje, ir nelaisvėn 
paėmę).
• Tačiau juokingiausia tai — 
kad Kinijos vadu Jurgelionis 
padarė Kolčakų! Sakytum, kad 
čid įsiskverbė “zecertška klai
da”, bet kuomet tas pats var
dus yra pavartotas Straipsnyje 
penkis kartus paeiliui, tai sun
ku įsivaizduoti, kad tokių klai
dų galėjo padaryti raidžių rin
kėjas.

Well, — visi žino, kad admi
rolas Kolčakas buvo rusas, o 
ne kinietis.

Kai 1916 m* sausio menes; 
Leninas išvaikė Rusijos Steigia
mų j į Susirinkimų, Rusijoje kilo 
pilietinis karas* Sibire buvo su
sidaręs iš demokratinių partijų 
atstovų komitetas, kuris norė
jo atkariauti Rusijų nuo bolše
vikų ir ats teigti demokratinę 
tvarkų. Vienas to komiteto šu
lų buvo admirolas Kolčakas. SU 
čekosloVakų armijos (sudary
tos iš buvusių belaisvių) pagal
ba komitetui buvo pavykę lai
mėti daug mūšių su bolševikais. 
Jo armija jait buvo atėjusi į eu
ropinę Rusijų, ir Lenino val
džiai gręsė pavojus. Bet Kolča- 
kaš phdafė “pUČą” prieš savO 
bendradarbius ir pasigrobė dik
tatoriškų galių į saVo rankas. 
Tuomet demokratinis judėjimas 
prieš bolševikUs pakriko.

Vėliau ir pats Kolčakas žuvo 
kautynėse sU Lfehihb ‘Raudo
nais” legionais* Tai bUVO prieš 
kokias dvi dešlmtta metų* Kol- 
čako seniui yra ir kaulai supu
vę. Bet Jurgelionis rašo* kad 
dar šiandien “Siuitoms remia 
Kolčakų”, . bijodamas karo su 
Japonija!

Kinų Tautiliės Vyriausybės 
galva yra, žinoma* ne Kolčakaš, 
bet čian Kaišėkas*

Čian KaišekUs niekuomet ko
munistas nebuVo. Kinijos ko
munistai ilgų laikų prieš jį ko
vojo, — kol Maskva turėjo vil
tį užkariauti Visų Kinijų. Pas
kui jie neva silsitUikė su Tauti
ne Vyriausybe* bfet Koininter- 
nas pasiuntė Kiiiijoh francuziį 
komunistų lydėrį Dorriot su in
strukcijomis MuorgUnizuoti su
kilimų prieš čian Kalšekų ir pa
grobti valdžių. Sukilimas nepa
vyko, tik Čiail Kaifeekas gavo 
progų tukstančiuš sukilėlių iš
žudyti, kų jisūi ir atliko la
bai stropiai. jKOmUniktiniam ju
dėjimui Kinijoje buVo perlauž
tas nugarkaulis. /

Po to Stalinas pasirašė taikos 
sutartį su “krUvihuOju1 • čiari

St. Miščikas-žiemys.

Japonija savo “istorinėje” misijoje
Šiai antikariniai kovai, ge

riau pasakius, kovai dėl praras
tų pozicijų, kapitalistams vado
vavo galingiausia Japonijos ka
pitalistų giminė — Mitsui, ku
rie veik pusę Japonijos turtų 
savininkais yra!

Nei Mitsui giminė, nei kitos 
kapitalistinės giminės nebuvo ir 
nėfė priešingos “Didžiulės” Ja
ponijos kUrimd pluhams* Jie

(Tęsinys)
Japonų fašistai.

Panašiai» galvojo ir japonų 
fašistai* daugiausia kariškiai. 
Jie svarstė šiek tiek kitoniškai, 
bet esmėje pagrindas tas pats: 
kariškiai teisingiausi atstovai 
valstybėje ir ištikimiausi vals
tybės sargai* neužinteresuoti nei 
Viena partija nei vienu luomu, 
nes jų eilėse visi broliai, visi 
Vienos šeimos nariai, nežiūrint 
iš kurio luomo, valstiečių* pra
monininkų, miestiečių ar dar
bininkų klasės atėjęs. Visiemfe 
uniforma viena, visi apdovano
jami ne shlig savo kilme, bet 
sulig savo darbų šiame bekla- 
siniame lUomb — kariškių luo- 
inč.

Ir todėl Japonijos Hitleris — 
gen, MinUmi* visų pirma pa
skelbė griežtų koVų prieš pro
fesionalius politikus* kurie, gir
di* tarhauja valstybėje įlė Vals
tybei, bet savai klasei* sUViemS 
rinkikams, kurie nevisuomet 
žiuri valstybes reikalų, bet sa
vo asmeniškų interesų.

Bet ši kova, kaip ir Vokieti
joje Vyko ne tarp darbininkų 
bei kariškių* bet tarp kariškių 
ir kapitalistų.

Tik šie du luomai buvo val
džioje, tik šie du luomai galė
jo kovoti už pirmenybę, gi 
Vargšai Valstiečiai ir darbinin
kai abejiems buvo vien medžia
ga ir ja tiek rūpinosi, kiek ji 
buvo naudinga arba galėjo bū
ti kenksminga, pavojinga a- 
bieins.

žūtbūtinė kova.
Ir. pradedant 1931 metais Ja

ponijoje vyksta žutbutina kova 
tarp kapitalistų ir kariškių, tarp 
pramonės ir finansų magnatų 
bei generolų sU admirolais.

Asmeniškas teroras, masiniai 
žudymM, menki sukilimai ir vi
suotinas sabotažas iš kariškių 
puses prieš profesionalius poli
tikus ir jų planus, privedė pa
galiau karinį lUOmų prie savo
tiško laimėjimo: civiliokų iš 
valdžios pašalinimo ir profesio
nalų politikų vietų valdžioje 
Užėmė kariškiai.

Vien Koki Hirota, vienos di
džiausios galingiausios slaptos 
japonų draugijos vadas, nebū
damas pats kariškis, nebuvo iš
stumtas, bet tai galima paaiš
kinti tuo, jog už jo pečių sto
vi nemaža Japonijos karo lai
vyno karininkijos dalis ir jis vi
sų laikų gynė jų reikalus pro
fesionalių politikų valdžioje. Jis 
skaitomas lyg ir savas, kariškas 
politikas be “kardomi

Bet kapitalistai, phsijulę be 
savo tiesioginių atstovų kariš
kių valdžiose, kuriuos išstūmė 
kariškiai šūvi) buvusiais sabota^- 
žo darbais, atsakė dabar tuo 
pat: sabotažavo kiek galėdami 
kariškiams, parlamente ir visur 
kenkė kariškių planams nepa- 
femdami finansiniai, neišpildy- 
daini dargi laiku užsakymus. 
Kur ir kaip galėdami kaišiojo 
kuolus į kariškių valdžios ve
žimo ratus.

KovA -dėl prarastų pozicijų.
‘•-.••/ii.., atMiU<>*« idi'hUi . .i ■*.

Kaišėku* o savo apgauliems pa
stumdėliams Kinijoje liepe dau- 
giaus skandalų prieš Tautinę 
Vyriausybę nekelti.

Tai tokie dalykai dėjosi Ri- 
hijoje, kufids ėUkšta (ėr “gi
lia”) tautine kultūra ‘'Tėvynes'’ 
rėddktot’iiiš liepia gėrėtis liėtu* 
viahis. čian KaiŠeko išskerstus 
sukilėlius jisai Vadina “tikrais 
marksistais’’, mėtyt, pasimoko 
nęs jš “draugo” Bimbos, kuris 
lygiai tokiil pdt budu aiškino t$ 
kruvinų epizodų Kinijos istori
joje.

Tik kaipd “pėliktakojų“ filo- 
ŽdfljoS pasekėjas,, Jurgelionis 
dbr neturi jų “erudicijos”. Bim
ba Visgi Čian Kaišėko su Kolča
ku nėsipnaišytų^ _ ___ 1 

KfėVė tvarko liaudies patarles.
Fakulteto leidiniuose Krėvė 

atspaude jo paties surinktus ir 
sutvarkytas. liaudies patarles,

taip pat to nori, gal daugiau, 
negu kariškiai, kartu paimti su 
savo dvasios vadu gen. Minami, 
bet Japonijos kapitalistai toki 
pat kapitalistai, viennaudžiai, 
kaip ir visame pasaulyje: jie 
tik trupiniais nori prie šio di
džiulio plano prisidėti, bet vė
liau nori vėl vieni busimo lai
mėjimo vaisiais naudotis.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
\dd pačios Naujienos 

nsndinjfOA

Literatūros Reikalais
-- -- ---  

RAŠYTOJAS VINCAS KRfeVĖ

n.
Krėvė ptoftesorius.

Kai tapo Įkurtas Lietuvos u- 
hivėrsitotas, Vihcas Krėvė gavo 
jame profesoriaus vietą.

ihlivėfsiteto studentas Krėvė 
iriokė iiteratutos. Savo paskai
tas jis kartas nuo karto pailiUs- 
trUodavo pasaulinės literatūros 
tfupihiaiS. Kartais išversdavo 
ReliS bUdiiigus posmus iŠ ispa
ną literatūros, kitą kartą pasi
rinkdavo persų arba indų lite
ratūros kurinius. Dalis jo verti
mų patekdavo į periodinę to 
meto spaudą.

Kai pradėjo profesoriauti, tai 
savo paties kūrybą atidėjo į ša
lį. Jis pats studentams apie tai 
pasakodavo. bkųsdaVisi, neturįs 
pakankamai laiko, nes tuiąs la
bai daug ruoštis paskaitoms.

Be profesoriaus pareigų, Vin
cas KrėVe ėjo ir humanitarinių 
mokslų fakulteto dekano parei
gas. Didžiausią dalį savo gra
žaus laiko leido universiteto 
statuto nustatytiems formalu
mams atlikti. Jis turėdavo ne 
tiktai visoj eilėj komisijų daly
vauti, bet prižiūrėti daugelį ad
ministracijos dalykų. i

Kai Krėvė turėdavo laiko pa
skaitai pasiruošti, tai studentai 
su įdomumu klausydavosi, nes 
moka parinkti reikalingas ži 
nias. Bet kas jau kartą jį gir
dėjo kokiu klausimu kalbant, 
tai antrą kartą vargu surasda
vo pakankamai kantrybės jo 
paskaitoj išsėdėti. *

Krėvė --- mokslo darbais 
užimtas.

Kai Vincas Krėve atsidūrė 
humanitarinių mokslų fakulte
to pryšakyje, buvo priveiktas į- 
valriais iilokšlo dalykais rūpin
tis* Privalėjo dalyvauti visoj ei
lėj naujai sudarytų komisijų ii 
ruošti mokslo darbus.

Jis buvo humanitarinių mok
slų fakulteto leidžiamų darbų 
redaktorius. Buvo ir daugiau 
profesorių redukcijos sąstate* 
bet Krovė pats turėjo prižiūrė
ti visus darbus.

Išleido visą eilę storų faktil- 
tetinių leidinių ir suvartojo ke
liolika tūkstančių litų neturtin
gos Lietuvos liaudies pinigų.

Krėvė pats pradėjo spausti 
kelias studijas apie musų pra
bočių kilmę ir apie kalbos rei
kalus, bėt tie jo darbai atrody
davo neužbaigti. Jis pats žadėk 
davo daugiau pasakyti, giliau 
panagrinėti, bet reikalą nu* 
traukdavo, nes atsirasdavo kt* 
tas reikalas, svarbesnis, jo nihk 
nymu.'

Jeigu kai kuriuos jaunus 
tuviškus mokslininkus galimai 
pabarti už pUsidaViftią didelei 
vokiečių įtakai praeičiai aiškiu* 
ti, tai Krėvei daugelis primetė 
didelę slavų įtaką.

LietlrVos štUdėhtijil ir Visuo*- 
menė dar ir šiandien laukia iš 
jo daugelio darbų, apie kuriuos 
jis paskaitose kelis kartus už
simindavo, bet, kurie ligi Šiam 
metui nepasirodė.

priežodžius, mįsles, pamėgdžio
jimus ir dainas. Jis sutvarkė ir 
spaudai paruošė ir kitų surink
tus darbus.

Siuoše darbuose Krėvė paro
dė didėlį sugebėjimą. Dalykai 
labai gražiai shtVarkyti ir trum
pos pastabos labai Vykusios.

Tuoj matyli, jog tai yrd mė
giamiausias Krėves darbas, at
liktus su didėliu a lydumu ir sb- 
gpkėjimu.

Iš Visų Krėves mokslo darbų 
geriausiai yra nusisekę tie, ku
riuose jts nagrinėja liaudies 
kalbos lobyną. Ten jis jaučiasi 
savo stichijoj ir vargu kas jatn 
šiame reikale gali prilygti.

Jau minėjome* jog tie litera
tūros kuriniai Krėvei geriausiai 
nusisekė, kur jis rašė liaudies 
motyvais, pasirinkdamas senus 
liaudies padavimus.

Jeigu šiam darbui Krėve bu
tų daugiau laiko pašventęs, ko 
gero, šiandien visi galėtume pa
sigėrėti gražiai sukurtais kuri
niais ir gerai atliktais mokslo 
darbais.
Krėvė daug spausdino, bet lie

tuviai mažai skaitė.
Beprofesoriaddamas ‘ KrėVe 

atspaude labai daug humanita
rinių mokslų fakulteto darbų. 
Jis pats ten įdėjo labai daug 
triūso. Bet labai retas lietuvis 
naudojosi jo darbais.

Ilgus metus Vinco Krėvės re
daguoti darbai pragulėjo uni
versiteto sandeliuose. Kai vy
riausybė pamate, jog leidžiama 
dešimtys tūkstančių litų moks
lo darbams, kuriais niekas nesi
naudoja ir iš jų nesimoko, su
sirūpino bereikalingai spaudžia
momis knygomis. Nutarė leisti 
knygas rinkom

Dalį knygų pervežė į Spaudos 
Fondą. Knygyno vedėjas apva
lė kelis metus pragulėjusias 
knygas ir padėjo į pirmas vit
rinų vietas. Knygų mėgėjai bū
davo ateis, pasižiūrės, pavartys 
storą knygą, paskaitys turini, 
permes akį per kelis puslapius 
ir vėl knygą ton pačion vieton 
padeda.

Spaudos Fondo knygyno ve
dėjus, pralaukęs porą mėnesių, 
perkėlė knygas į lentynas. Bet 
ir ten susilaukė to paties liki
mo. Mėgėjai pasiskaitydaVo 
knygos nugarą ir visai iš lenty
nos jos netraukdavo* Pasiskai
tymams jiė kitų knygų pundą 
nusipirkdavo.

Vėliau knygyno vedėjas pėt- 
kėlė Krėvės redaguotus darbus 
į užpakalinius sandėlius, o kai 
ir ten jie trukdė, o naudos įlėi 
pardavėjui, nei leidėjui jokids 
neatnešdavo, tai jis įsakė viską 
surišti į storą popierių ir nU- 
Uėsti į Spahdčs Fondo sandė
lius.

Praėjus porai metų Vindn 
Krėves darbai ir vėl atsidūrė 
Sandeliuose. Tiktai šį kartą tie 
universiteto kanceliarijos, bfet 
parduotuvės sandėliuose.

Liūdnas reikalas, nes už Vi
sa tai reikėjo mokėti sunkiai 
Uždirbtais liaudies centais. Bo
tume ir mes apie jį neužsiminę, 
jėi komunistai šiandien Krėves 
į padanges nekeltų ir nesisteng
tų iš nebūto butą padalyti.

Kazys Varkala



Ąntrad., gruodžio 10, 1940

PRANEŠIMAI 1S PAVERGTOS LIETUVOS
NAUJIENOS, Chicago, 111.

Darbininkai turės būti samdomi tik per darbo biržas.—^ 
Susigriebė saugoti kultūros paminkiusi Studen^ 
tai jau “liaudies priešių” eilėse atsiduri “Juodo* 
slos lentos0. — “Senašis raugas”.

lentas” dažnai suvedama asme- 
niškds ėąskhltoš, ū thip pat 
stengiamasi pakenkti tiems, ku
rie nedalyvauja “socialistinėse 
lenktynėse”.

to -s «
Buvo sušauktas 

sąjungų, vadinamų
susirinkimas. Jame ypatingai 
buVo grašotoa “senojo rdugo’* 
taVhautojamS ir valdiniiikamsi 
PHimtas nutarimas, kad butų 
ruošiami “raudonoj o raugo” 
kadrai.

IŠ STALINO OKU
PUOTOS LIETUVOS

profesinių 
aktyvistu

Darbo komisaras paskelbė 
įsakymą, pagal kurį bedarbiai 
gali būti registruojami ir aprtV 
pinami darbu tiktai per darbo 
biržas, o kur jų nėra — pėt 
vietos savivaldybių bedarbių re-» 
gistrttčijos biurus. Įmonės, įs
teigtos ir pavieniai asmenys 
samdo darbininkus ir tarnam 
tojus tik per darbo biržas. Kas 
pasamdys darbininką ar tar
nautoją kitokiu budu, bUs tram 
kiamas atsakorhybūn. Valstybė 
nių ir savivaldybinių įstaigų 
tarnautojai gali būti samdomi 
netarpiškaų nesikreipiant į dar* 
bo biržas. Profesinės sąjungos 
turi teisę tikrinti darbo biržų 
ir vietos savivaldybių organų 
vykdymą bedarbių registraciją 
ir jų aprūpinimą darbu.

» o a

Nusavintų dvarų admintslra* 
toriams įšakyta* kad be kultū
ros paminklų apsaugos įstaigos 
leidimo niekam negalima leisti

iš dvarų išvežti istorinės svar* 
bos daiktų. Pradėjus vykdyti 
žemės reformą ir nusavinus 
visą žemę, daug kultutųs pa* 
minklų bolševikiškoje anarchi* 
joje žuvo.

» » »

Lietuvoje” įdėta 
kuriame nii'siskun4

“Tarybų 
straipsniu 
džiartia* kad studentai “heSUsi- 
gyvena su naująja santbarka’’; 
Todėl straipsnio aUtotius Siūlo* 
kad dalinant stipendijas butų 
griežtai žiūrima* kad jos nepa- 
tektų “reakcionieriams’*. Girdi* 
dabar išeina taip, kad iš vie* 
nos phsės vedama kova SU 
“liaudies priešais”, o iš antfoš 
pUSės jų gynėjai sbbsidijUoja* 
mi.

KOKIE ŽMONES APDO
VANOJAMI ŽEME 

Lietuvoje

Kretingos apskr. komunistų 
partijos susirinkime nusiskųsta* 
kad Jokūbave skirta žemės to
kiems Tisiftenims, kurie žemės 
darbu visai nesiverčia: žemės 
gavėjas vertėsi prekyba, vienas 
vaikas pioVizoriuš, kitas gydy- 
tojdši

Daugelyje didesnių įmonių 
įtaisytos vad. “jubdbšiOŠ lėti* 
tos*’, kuriose viešai skelbiami 
labiau nusižengę drausmei dar*- 
binihkai. Per šias “juodąsias

Visų produktų tarpe yra lyderis, toks 
kurio nuolatinė kokybė jį pažymi 

Ihiftiėlojli . . .

DABAR-

W. G. LAING 
SAKO:

—o—
Korespondentas iš Prienų nti- 

SlSkUhdžia, khd tenykštėj ..giin- 
nuĖijOj “kai kurios klasės mo
kiniai darb tokius žygius* kurie 
yrą priešinki šių dienų mokyk- 
loš-disciplinai?’ Taip pat moky
tojų; žymi dauguma iiestojailti 
Į mbkytdjų profesinę Sąjungą ir 
nelankati susirinkimų.

^10-
šią Vasarą, liepos 7 d.* Jur

barke kilo didžiulis gaisras, pa
daręs apie 5 milionus litų nuo
stolių. Gaisras prasidėjęs Fein- 
bėrgo elektros stotyje — malu-

vesta byla. Kauno apygardos 
teismas už apsileidimą, dėl ku
rio gaištas kilo, nubaudė įmo
nės administratorių 4 mėn. ka-

FREDERICKS 4 S"
ĮdohiU pastebėti, kad Jurbar

ko gaisrininkai atvyko tik po 
dviejų valandų. Greičiausia,' jie 
buvo užimti mitinge, sušauk
tam vietinės kbiriUnistų parti
jos! >

jau pasiekė tą ;taip aukštai laikomą vietą, Jo* priim- 

hUS skonis ir gerumas jam užpelnijo stebėtinai didelį 

pafėikalbvhhą. Aš esu pasiryžęs padaryti 4 GftnVh 

Alų šioš pramones lyderiu. Tikiuosi per mano pas- 

kilbdsį Premktm 4 Crowh Alų laimėti naujų draUgų 

ir atnaujinti pažintis SU Senais.

i ..... ............................>y.... . ................

=Babio=
imi....................•*

Putniam Alit* tfattlliltai Varyje, Sendintus Medyje

FREDERICK BROS., Irt C.
818 W/37th Plttce Yards 1502-03

Dainuos Brighton 
Lietuvių Moterų 
Choro Grupe

hadio klausytojai, ypač my» 
liuli lietuvių liaudies dainelės, 
tikrai jausis lyg htsiltHikę Llė1 
tuvoje, beklausydami šio pro* 
gramo. Mat, šį sykį gerai išsi
lavinusi LriglitOn Park mote
rų grupė yra pasirengus padai
nuoti Uatlg gražių liaudies dai
nelių, o prie to, gros šauni mu
zika ir bus svarbių ir naudin
gų patarimų. Ypdč bus daug 
gerų žinių apie kalėdinius pir
kimus, kuriuos prdgraftio vedė
jai patieks klausytojams,

Klausytojai girdės getų žinių 
iš Peoplės krautuvės didelio 
prieškalėdinio išpardavimo vi
sokių tinkamiausių dovanų ir 
naudingiausių namams reik
menų, kUrihs galimd shšipirkti 
specialiai numažintomis kaino
mis. Taigi nepamirškite šį va
karą 7 valandą Užstatyti savo 
radio ant stoties WGES.

Kep. XXX

štai kai tašo nemokšos 
VirsiiilnkoL

“Tarybų Lietuva” pateikiu 
pavyždį* kokius raštus rašo nau
jieji sovietų Lietuvos .paroigu- 
nai. Kušlą pasirašė Kražių nuo
vados viršliiinkas. Jlg skambu 
talpi “iŠ Apsileiravima? Apėi 
špllene. Michalina; Turting; Tm 
re; Kražose; 8 Namus; Pastai 
tai; Medinei; i kilnu No, Kra- 
žių; Ture Dvaru; Smulkemiu 
žinių, Nežiuau*. 1940 nu Spale; 
Mc; 4 d;” Trūksta tiktai: ant 
ko ir pasirašau;;.

—o—
švietimo komisaras išleido p 

sakymą* xptgai kurį ligi spalių 
‘JS d; turi bud likviduota Lle* 
tuvos Mkautų Sąjunga su jos 
padaliniais;.

—o—
Mokyklose bus steigiami 

“Lenino kampeliais 
švietimo komisarus išleido į- 

sakymą, kurio pirmas paragra
fas- toks: Mokyklos direktorius, 
inspektoriai* mokytojų tarybom 
ir mokytojai atsako už moky
klos tvarką, mokymo auklėjimo

A

vaisius politiniu, moraliniu, 
moksliniu atžvilgiu, rengiant 
jaunimą socialistiniam gyveni
mui

Toliau įsakyme nurodoma, 
kad jamiuomenei sėkmingiau 
auklėti komunistine dvasia, prie 
mokyklų steigiamos komjauni
mo orgatiižaeijbs.. komjaunuo
liai vadovauja mokykloje esan
tiems pionieriams Mokyklose 
steigiami “ideologiniai būre
liai**; Mokytojų taryba turi ben
dradarbiauti su komjaunimo 
komitetais; Mokykloje turi bū
ti įrengtas “Lenino kampelis?' 
{sakymo pabaigoje sakoma, 
kad “šie nuostatai skelbiami su
sitarus su LTSR komjaunimo 
eentro komitetu?* Pasirašė a. 
Venclova;

“Tarybų Lietuva“ praneša, 
kati Prienuose įsisteigę “nau
jas mokslu iidinya\ Tas “moks
lo židinys* yra ne kas kitas, 
kaip “valstybinė rusų vidurinė 
mokykla?*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kari pačios Naujienos 
n-fi nandinernų

Nepiliečiai Turi 
Skubintis 
Užsiregistruoti 

■■rj -.-j

Paskutinė Diena Gruodžio 26.
Gyveną šioj šaly* bet dar ne* 

piliečiai* turi pasiskubinti Su re- 
gištraėija jei tb dar nepadarė.

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

TeL VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lumber Co. 
Nalijhs lt* vartotos lentos, statybbs 
tnCtižta&a, rėmai, durys, stogai na- 
mamft. Pagerinimus hhahsUbjame, 
ttuftlkid iimdtėpmą—5 inetams iš- 
thekHtthah lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
ChiCAfcb, ILL

RrIDG^PORT įtOOFlNG And 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. ViCtory 4965
Stogus, tynas, Stoglangius ir 

sifehų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintais. Pilnai 
apdraustas.

įį
i

Al.M.il

Uetokite Lietuvišką 
žyduką

Nalhdn Kamei
MUTUAL L1QUOR
CO. — Wholesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Lengvai 
Palengvitt* 
ti Raume
nų Skaus

mus

RED CROSS 
PLASTER 

eaštebėkit Raudoną Kfyžių 
arti Fihlsterib kada pirksit

Padat-ytak Jofihsotl U Johhsbn diiižiatiiių 
pasauly chirurginių dalykų isdirbtjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Padaryk Kalėdas šviesesnėmis
linksmesnėmis su Lempų Dovanomis

!t i V 

f

(U)

(A)

r-' .s ■■■ ‘a : ■ i

... nau ji madose

... nauji gfbžyje

...Žemi kablyje

(A) I. E. S. rcllebtor lertpbs
6 bųdų čVldša. Aukšb ir sidabro apačia su beige 
dangtu arba bfbnžė stt bahana hoart
dangtu .................................; i . .95

(B) I. E*. S. fciVing arm lempos
3 būdų šviesa. Bronže, sidabro ir rtUkšd; arba iVo- 
ry ir aukso apačia. PlbUtod eggshell arba tąn 
d^ngtaš ........................................... $1^-95

(C) Study
Graži, dfUta — duoda Užtektinai lygiai išskir
stytos mdkihiniuisi, skaitymui, žaiditnui.
I. & St UžtikFihli (ŠU bulbd) . $£.95

(h) Flh^it-Up Lfetopa
MbderįiiškU; pigi! Kybo kaip paveiksiąs .;. tin
ka bearUitnUi' hr Seklyčiai. Ttiri įrengta naktinę 

*. šviesą-.'.-. Tik sį.eo

(D)

LENGVOS 
šąLVgoš

i

(E) Stalams Lempos
Galite pasirinkti tinkama stilių, madą, dydį ir 
spalvų kbfobinaciją i.. visokiausios kainos. Visi 
ittiliuoti įdaryti matymą lėngvefehlu, krtrnba- 
riU§ grkžbshiais

(E)

Bukit Malonų^ 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. Jz J* Smetana* J r.

OPTOMETRISTAl
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tps
Telefonas cAnal 0523—Chicago 

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

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

Speciali Kaina ant Dantinių

Per Kalėdas

TRU-FIT 
Lab. Kaina

PLEITAI $0.50 
ir aukšč. 

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

LABORATORY 
2358 WEST 63r<i STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

rtuo laisniuotų dentistų.
Tėmykite Antrašą

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

KLINIKAS

*13.50
*50.00

SVEIKATOS 
fONSILUŠ 
Išima Ųj 
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ........
RAUDONGYSLIŲ C OC flH 
Išėtoinias ir Ligon. ’CvbUU 
REUMATIZMAS CO A A 
Greita Pagtlba ....... *CLuU 
GYDO VISAS LIGAS 
EkžMtti nacija A A
ir vaistai .... .............. ^l.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago
Kai kurie dyleriai siūlo 3L

.'I. -Z.■■

Sophie

bateliu SLtiniutcs
naujienose” galiTė gauti LifcTUViškV IR 

ANGLIŠKŲ KALĖDŲ ATVIRUČIŲ

NAUJIENOS”
1739 Šo. Halšted St.

irgi elektrinių šviesų ji^ngiinuš

PUBLIC SERVICE STORE

JdVte t ‘t UOOKS LIUte A MtUtTARY 
HeAb0UAftTiĖRS. BŪT MANY Of 
-------  - WOMEN-* 5ČME ONUY^r

JACKSW1FT
IMI i m   — .n I 11.0-1

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

rcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
kaštįkh hUd 6:45 V-. rytb 

iki Imfc Vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

Vai. ryto.
PiVriladieniais taipgi' 7:00 

VaL vakšra.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Al.M.il


■ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■-------------------------------------------------------------------------------------- —

NAUJIENOS, Chicago, III.
“T

Antrad., gruodžio 10, l$M0

• - į ditcaoo UJhuanlan. WcW 
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius
______________________________________________________________ _______ ________________ J

KAS IR KAIP 
VEIKIAMA 

\
------  —— 'I1

Chicagos Lietuvių Draugi
jos susirinkimas.

šiandien, gruodžio 10 d., Ma- 
sonic Temple patalpoje (1547 
N. Leavitt St.) įvyksta Chica
gos Lietuvių Draugijos susirin
kimas. Prasidės jis 8 vai. vaka
ro.

Tai bus paskutinis šių metų 
susirinkimas. Ir kaipo tokiame 
įvyks valdybos nominacijos. 
Kol balsai bus skaitomi (kan
didatai į valdybų yra nominuo
jami slapta), tai Dr. A. Montvi- 
das padarys įdomų pranešimų 
apie aukštų kraujo spaudimų.

Musų vakaras.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

vakaras, kaip jau kelis kartus 
buvo minėta, įvyks sausio 19 <1. 
A ma Igainei t ų s veta i nė j c.

Nariams, kaip ir paprastai, 
bus išsiuntinėti laiškai su balo
tais ir pakvietimais į koncertų. 
Tuos pakvietimus nariai kon
certo dienoje galės išmainyti į 
bilietus, pridėdami vienų nike
li. Tai daroma dėl to, kad rei
kia mokėti už kiekviena bilietą 
nikelį “taksais”. Kadangi reikia 
už kiekvienų išsiųstų likieta 
“taksus” mokėti, tai buvo nu
tarta siųsti pakvietimus. Tuo 
atveju po nikelį taksų siųnokės 

-tik-iie^Jcurie-aJvyks į koncertą.
Kadangi programa bus graži, 

tai nariui tikrai apsimokės vie
nas nikelis išleisti. Tai jokių 
sunkumų nesudarys, juo labiau, 
kad už patį koncertų jis nieko 
nemokės. Surinkti nikeliai ęis 
lederalių taksų apmokėjimui.

Kenusha, Wia.
___ - »

Keno;ha Lietuvių Kultūros 
Draugijos koncertas pasise

kė v.’sais atžvilgiais.
Vokiečių svetainėje gruodžio 

1 d. įvyko Kenosha Lietuvių 
Kultūros Draugijos koncertas, 
kuris visai gerai pavyko. Manė
me, kad dėl blogų kebų (bu
vo labai slidu) nieko neturėsi
me. Tačiau musų pritarėjų jo
kios kliūtys nesulaikė. Susilau-

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

I AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt.

“Keleivį** žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

kėme rockfordiečių, susilaukė
me svečių ir iš kitur. Iš Rock- 
fordo atvyko Bacevičius, šimai- 
tietienė ir Senkevičienė, o. iš 
Chicagos Algirdas Brazis su sa
vo žmona ir buriu draugų. Iš 
Waukegano buvo atvykęs A. 
Bitvinskis su dukrele daininin
ke. ,

Apie 5 vai. prasidėjo progra
ma. Iš pradžių drg. Macnorius 
parodė krutamus paveikslus. 
Tie paveikslai buvo nuimti per
eitų vasarų, kai mes turėjome 
bendrų piknikų prie Powers 
ežero. Visiems buvo gardaus 
juoko, kadangi paveikslus i- 
inant pikniko dalyviai krėtė vi
sokius šposus.

Paskui prasidėjo koncertinė 
programos dalis. Programų ati
darė rockfordiečių trio, būtent, 
Bacevičius, Šimaitienė ir Senke
vičienė. Jiems akompanavo p- 
lė Senkevičiutė. Rockfordiečiai 
labai gražiai sudainavo ir pu
blika jiems aplodismentų nesi
gailėjo.

Waukeganietė Olga Bitvins- 
kaitė sudainavo dvi operos ari
jas ir “Aš bijau pasakyti”. Jos 
dainavimas buvo gražus ir pu
blikai labai patiko.

Sekė Algirdas Brazis, kuris 
pirmų sykį aplankė musų kolo
nija. Jis tikrai sužavėjo koncer
to dalyvius. Dainavo gražiai ir 
jautriai. Pagaliau publika tiek 
įsismagino, jog pradėjo pritar
ti dainininkui.

Kai po dviejų koncertinės 
programos valandų pirmininkas 
pranešė, jog viskas baigta, tai 
publika vis dėlto dar kai kurį 
laikų- sėdėjo ir laukė dainų. Iš 
to galite suprasti, jog koncertas 
visiems labai patiko.

Kai pagaliau publika sukilo, 
tai ėmė Barauskių orkestras 
griežti ir prasidėjo šokiai.

Turėjome progos svečius pa
vaišinti, nes prie tų vaišių gau
siai prisidėjo kai kurie musų 
biznieriai. Prisidėjo jie valgo
mais daiktais ir gėrimais, šiuo 
atveju labai daug pasidarbavo 
draugė Poteliunienė. Ji ne tik 
kolektavo iš biznierių, bet ir 
pati prisidėjo.

Tenka čia paminėti Bolsevi- 
čių ir Močiulį, kurie davė duo
nos; P. šaltimierų, kuris pa
aukojo mėsos ir dešrų; Rodavi- 
čienę, kuri iškepė keiksų. Buvo 
tad galima surengti gražų ba
liukų. :

Publika koncertu buvo visai 
patenkinta. Ji reiškė savo dė
kingumų kulturiečiams už su
rengimų tokio šaunaus vakaru.

Koncertas buvo geras ne tik 
savo programa, bet ir materia
lių atžvilgiu nusisekė: pelno li
ko apie $20.00. Gaila, kad oras 
pasitaikė blogas, — būtumėme 
turėję kur kas daugiau žmonių.

Rengimo komisija širdingai 
dėkoja visiems dainininkams, 
veikėjams, publikai ir Chicagos 
Lietuvių Draugijai, kuri pasi
rūpino prisiųsti dainininkų, bū
tent, Algirdų Brazį. Ačiū Bra
ziui už gražų dainavimų ir pa
linksminimų. Dėkingi esame ir 
jo žmonai, kuri prisidėjo prie 
koncerto akompanavimu. žino
ma, ačiū priklauso ir waukega- 
nietei Olgai Bitvinskiutei, kun 
tikrai gražiai padainavo.

Dar kartų tariame širdingų 
ačiū visiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu budu prisidėjo prie va
karo pasisekimo.

Rengimo Komisijos narės:
K. Rodavičienė
K. Poteliunienė 
Pabarškienė

Profesionalio Footballo Čampionai

CHICAGOS profesionalės footballo komandos “Bears” 
lošikai džiaugiasi laimėję pasaulinį čampionatų pereitų 
sekmadienį, Washingtone, D. C., kur jie supliekė “Red- 
skins” komandų, 73:0. Viduryje komandos vedėjas, George 
Halas. Sekmadienį lošime daugiausiai pasižymėjo lietuvis 
footballininkas, Bill Osmanski. (Žiūrėk žinių).

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Alexander Kairis, 31, su Ma

ry Piragas, 22
Joseph Cužas, 48,

tąsią Zawaskas, 40
Edmond Bartlett, 

len Rakis, 25
Anton Vaice, 30,

Grotbęrs, 21'
Paul Paulauskas, 20

ry Esposito, 20
Alfred Spiegei, 26,

Zabrasky, 20
Florence Schelskis nuo 

rew Schelskis.
Reikalauja
Perskirų

Alice Danda nuo Frank 
da

Anton Norkus nuo 
Norkus

And-

Dan-

Mary

su Anas- Mirė Dominikos 
Dapkus

Sako, Mažai Tokių 
Brolių Kaip Jos. 
Zigmantą Rasi

brolių, kurie savo lėšomis už-

gūsį brolį, ir mirus deramai

Vincentų Z gmantų palaidojus
CICERO. — Gruodžio 5 d., 

ketvirtadienio, šaltas rytąs. 
Gatvės papuoštos nauju.ėliu 
sniegu, kuris primena švaria 
papuoštų patalų-antklodę. Ei
nant po kojomis sniegas verkš- 

kad kų apgailes-

A. a. velionis palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ir šv. 
Kazimiero kapuose.

J. Tarul s.

z

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

J
lena, rodos, 
landa m as.

A. Petkaus 
kasi atiduoti
bų giminės bei pažįstamieji ini-

kop yčioje rcn- 
paskulinę pagar-

Julija Matonis 
Nusipirko Valgyklą

ris guli tokiam puošniam pata
le, kaip ir viršminetaš ketvir
tadienio sniegas.

Ilgai sirgo
Ramaus budo buvo žmogus, 

pamaniau sau, ramiai ir ilsis 
savo amžinam patale — grabe, 
kurį parūpino brolis Juozas, 
pas kurį velionis ir užbaigė sa* 
vo gyvenimo dienas.

Juozas Zigmontas yra vienas 
iš pasiturinčių lietuvių Civero- 
je, kuris turi kelis nuosavus 
namus ir, be to, dar turi du 
vasarnamius, vienų prie Gage 
Lake, III., o kitų Floridoj. Tai
gi iš Floridos ir turėjo persku- 
bėti savo brolio laidotuvėms.

P-ia Adočkienė, savininke 
Healthy Food restorano, 3206 
So. Halsted st., pardavė savo įs
taigų Julijai Malonis, kuri per 
ilgus metus dilba pas p. Jucių 
už virėjų. Todėl ji gerai supran
ta kaip gaminti valgius.

Aš manau, kad tapus savinin
kė valgyklos, stengsis dar ge 
riau ir skaniau pagaminti val
gius, kad kiekviena lankytojų 
patenkinus.

Aš nuo savęs linkiu naujai 
biznierkai gero pasisekimo.

Kaimynas.

Gražiai palaidojo
Sakau, retai randasi tokių

GERB. Nau/ienų skaityto
jos ir skaitytojed praiomi 
pirkinių reikalais eiti t 
tas krautuose, kurios 
skelbiasi Naujienose,

SPECIAL 
TRUMPAM 

LAIKUI

nesulaužomi
Mokėti

MONEt-BACK
GUARANTEE

ENTAL PU

$17.50
viena

American Beauty
Pleitai 
?ioni, natūralus, ir

10 Mėnesių
FACE-FORMING
‘LEIT AI, natūra

liais gurnais, nesu
laužomi .......................

APSKAIČIAVIMAS
?leitai gaminami 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

EXCEL Dental Lab.
32 W. VVASHINGTON ST.

Tel. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

“4 
DYKAI 

nuo įspaudų,

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

31, su He-

Emilysu

Masu

Annsu

Jo kūnas randasi County 
M'orgue (lavoninėje) nuo penk
tadienio. 0.. . j'A

Giminės atsišapkįte, jei nov 
te jį palaidoti.

Ar Išrišote Klausimą

.4615

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 pradedą! “Naujie
nose” skelbti publikai, kad jų krautuvės ku
pinos gražių, puikių, viliojančių, vertingų 
dovanų.

t

0 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 jdomi ir skaitytojams ir biz
nieriams. Tad, biznieriai raginami tuojau 
prisidėti prie tos laidos, savo skelbimais ir 
pranešimais. Patyrę^ štabas jiems padės kuo 
gražiausiai ir kuo įspūdingiausiai savo pra
nešimus pateikti skaitytojams.

No. 4615—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48 ir 50.

Norint gauti ▼ieną ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, DL

Šaukite C A Na 1 85OO Dėl Informacijų

NAUilENOS
'' . . ' “ J;- V \

......... ... .................... - •• • ■

1739 S. Halsted SI

NAUJIENOS Pattera Dept 
1739 S. Halsted St, Chicage, H.

Čia įdeda 1S tentą ir praiae

atsiųsti mm pavyzdį No

(▼ardas ir pavardi) 

(Adresas)

HllastM ir wlst4a>Pirkite tose krautuvėse, ku. 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



Antrad., gruodžio 10, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.

TRYS STRIELCIAI PENNSYLVANIJO.JE, 
GARNYS NESNAUDŽIA, KALĖDOS 
Įvairios žinutės iš Cicero lietuvių 

gyvenimo ■■ ■ . . .
CICERO. — P. Paliulis, Ged

minas, ir Baškis tai seni, geri 
draugai. Susitarė ir praeitų 
penktadienio naktį išvažiavo 
medžioti į Pennsylvanijos miš
kus. Ten yra dideli kalnai, o 
tarpe tų kalnų yra daug gražių 
gyvūnų.

Tie musų medžiotojai yra 
pasiryžę gauti gerų grobį, po 
stirnų arba po meškų^ Apie zui
kius tai nei kalbėti nenori.

Aš linkiu, kad jiems me
džioklė butų sėkminga ir jeigu 
jų pasiryžimas ir mano linkė
jimai išsipildys, tai turėsim tris 
šaunias vaišes. Kasgi stirnos 
nemėgsta? Ypač p. Paliulio ga
mintos — tai valgyk ir pirštus 
laižyk!

Kapitonui — duktė!
Garnys nesnaudžia, šiomis 

dienomis Kareivių kapitonas 
C. Rakašius ir jo žmona, dai
nininkė Nastė, susilaukė duk
ters. Kaip Kareivių kapitonui, 
gal tai nekoks rekordas. Turė
jo būti sūnūs. Bet klaidas visi 
daro, o tas garnys ilgakojis tai 
daug apgavysčių yra prikrėtęs.

Pirkime dovanas Ciceroj!
Kalėdos, Kalėdos tos garsios 

šventės jau netoliausia. Jų visi 
laukia — seni, jauni, o ypatin
gai mažiukai. Kaip kitur, taip 
ir čia krautuvių langai išpuoš
ti, prekės išstatytos, tik laukia 
pirkėjų, o tie pirkėjai eina, bė
ga, važiuoja ir patys nežino ko 
ieško. Aš patariu tenkintis vie
tos krautuvėmis.

štai ponia Rimdžienė savo 
krautuvėlę, nors nedidžiausia, 
gerai sutvarkė ir galima gauti 
visko. O laikrodininkai Urbai- 
tis, Kishkunas, Pocius, prade
dant nuo mažiausio geležiuko 
ir Laigiant^hrangiausiais dei
mantais, pas juos galima gauti.

Ne visiems jos smagios
Kalėdų šventės tai vienos iš 

linksmiausių ir brangiausių, 
bet ar visi tomis brangenybė
mis gali naudotis? Ne, ir dar 
kartų ne. Milionai vargšų ne
turi nei pastogės, nei duonos

1325

kąsnio, o kiek sergančių skaus
mus kenčia! Jiems Kalėdų 
šventės ne kokios.

Sunkiai serga
štai p. O. Zenevičienė,

S. 49th Avė., veikli moteris. Iš
auklėjo dvi gražias dukteris. 
Jai Kalėdos bus ne kokios,; nes 
buvo sužeista darbe ir ilgą lai
kų negalės valdyti dešinės ran
kos. Laimė, kad turi geras duk
teris ir nuoširdžias kaiminkas, 
Atkočiunienę, Aleksiunienę, šu- 
kalienę ir kitas, kurios ją lan
ko ir

son, 3555 Rhodes avenue, ku
ris buvo atkeltas čia iš Stanton 
nuovados.

Suimtasis yra laikomas uš 
grotų. Užvakar jisai užpuolė pa
tarnautojų gazolino stotyje ties 
410 East 35th street, ir skau
džiai jį subadė peiliu. Prievar
ta jtempęs užpultųjį į automo
bilį, Johnson’as nuvežė jį prie 
52’-tros ir Parkway, atėmė 
peiliu sukruvino ir ten jį išme
tė iš mašinos. Užpultasis buvo 
19 metų jaunuolis, Jay Baugh, 
nuo 3242 Normai avė., bridge- 
portietis.

Birutės Choras 
Vykusiai Perstatė 
“Šienapiutę”

PADĖKAVONĖ

BRUNO PASZKO 
E kuris mirė lapkričio 29 
| 1940 m., o dabar ilsis St. Jo- 

seph’s kapinėse, Maywood, 
III., amžinai nutilęs ir nega
lėdamas at&idėkavot tiems, ku-* 
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišallnimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams; dėkavoja- 
me Laidotuvių Direktoriui 
Senne, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinas- 
tį, o mums palengvino perkęs- 
tį nuliūdimą tir rūpesčius, dė- 
kavojame Maywoodo policijai, 
kurios nariai buvo grabnešiai 
ir Amerikos Legionui, kurio 
nariai buvo garbės sargai ir 
grabnešiai, dėkojame gėlių ir 
mišių aukautojams ir paga
lios dėkojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylimas Vyre ir 
Tėveli sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje. •
Moteris Pranciška ir Sūnus 

Henry ir Adolph.

d.,

i nvFikLU V LIMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

Ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

TeL YARDS 7308

11 n n A Gėlės Mylintiems 
I I |J |J 11 Vestuvėms, Ban- 

[■/■Ikietams, Laidotu- 
**■*•*■ ’ vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS “““ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5809

kasdienų aptarnauja.
labdaringas darbas. To- 
padėtyje ligonė jaučiasi 
ir yra dėkinga. Sako,

Tai 
kioje 
gerai 
kaip pasveiksiu, tai šimteriopai
visiems atsilyginsiu. P-ia Zene- 
vičienė yra narė Chicagos Lie
tuvių Draugijos ir vietos Drau
gijos Sopulingos. Tai moterų 
draugija, kurios narės ligonę 
gausiai lanko. —D.

Jie Išmetė Iš Savo 
Vardo Žodį — 
“Jaunimas”

Dabar Vadinsis “Lietuvių 
Kultūros Rateliu“

Trečiadienį, gruodžio 4 d., 
įvyko priešmfctinis Lietuvių 
Jaunimo Kultūros Ratelio susi
rinkimas, į kurį atsilankė apie 
trys ketvirtadaliai visų Ratelio 
nariu. C

Apkalbėjus paprastus drau
gijos reikalus, kiek ilgiau ap
sistota ant įstatų komisijos 
raporto. įstatų komisija reko
mendavo ir susirinkimas vien
balsiai priėmė, keletu pakeiti
mų prie dpbarįines. musų kon
stitucijose' u * 1

Konstiluci josPakeitimai
Svarbiausi punktai yra šie:
1) Vardas.—Nuo dabar Lie

tuvių Jaunimo Kultūros Rate
lis vadinsis: Lietuvių Kultūros 
Ratelis. Tai yra, apleidžiant 
žodį “jaunimo”;

2) Iki dabar į ratelį priim
davo narius nuo' 16 iki 35 me
tų amžiaus. Nuo dabar bus ga
lima ir senesnio arba jaunes
nio amžiaus asmenims įsirašy
ti. Taipgi nebus reikalaujama, 
kad asmuo butų atvykęs iš 
Lietuvos;

3) Narių metinės duoklėj 
numažinamos per pusę. Vietoj 
$1.20, bus tik 
Kiti pakeitimai 
svarbos ir čia 
juos minėti.

Nauja Valdyba.
Buvo išrinkta nauja valdyba 

iš sekančių narių:
Pirm. A. Vaizgela; vice, pir- 

Prot.
Fin.

kasie-

60c. į metus, 
yra mažesnės 
nėra reikalo

mininku—A. Kizlaitis;
rašt.—Leoną Burbuly te 
rast.—Fr. Vaitkus, ir 
rium—Ant. Jakutis. Visi yra
nauji išskiriant kasininką.

Biznio komisijoj! Išrinkta 
V. Raila, A. Kanapė ir Petras 
Samoška.

Aug. Kanapė, P. Albrikaitė ir 
Ant. Dcreška.

Korespondentu išrinktas A* 
J. Povilonis ir pildydamas sa
vo pareigas, čionai patiekiau 
šių korespondencijų. O toliau 
bus ir daugiau. (sp.)

Sustiprino Apsaugų 
Bridgeporto Polio.
Nuovadoje

Lietuvių Auditorija Buvo 
Pilna Publikos

Nusižudė Jaunas
Bedarbis, Bijojo
Karo Tarnybos

Sekmadienį, gruodžio 8 die
nų, Birutės choras perstatė 
Miko Petrausko-Sarpaliaus 2 
aktų operetę “šienapiutę”. Aš 
patekau tik paskutiniam ak
tui. Žiūriu, žiuri ir negaliu pa
žinti “šienapiutės”. Mat, antrų 
aklą sutaisė p. Sarpalius. Jis 
truputį kitokią dvasią įkvėpė 
šiai operetei. Pats Birutės cho
ras ir lošėjai Amerikoj gimę 
lietuviai. Jie nebuvę Lietuvoj, 
negali tikrai suprasti lietuvių 
dvasios. Pas lošėjus daugiau 
“aincrikonizmo”, negu “lietu
vybės”, jeigu taip galima išsi
reikšti.

Bet ir nėra ko stebėtis. Mo
dernizmas dabar visur užima 
pirmą vietą. Moderniškai ve
dami karai, moderniškai ve- 
darni bizniai, moderniškai f ar
mėnai išdirba laukus, moder
niškai ir “šienapiutė” buvų 
perstatyta.

Jaunimas “Geriau Lošia"
/

Susitikau su keletu buvusity 
vaidylų “šienapiutės” iš Miko 
Petrausko laikų. Jie man sa-

' —Kad mes lošėiri 'operetę 
Šicnapilitę, lai buvome scenoj 
kaip1 stulpai, o dabar jauni
mas, jau kitai]), gyviau lošia.

Kitas sako:

Bijo Minios Keršto Kaliniui
Vakar Bridgeporto (Deering) 

policijos nuovadoje buvo žymiai 
sustiprinta sargyba. Tai rezul
tatas pastangų apsaugoti nuo 
įtužusios minias keršto jaunų 
negrų piktadarį, Stanley John-

Kūnų atrado motina
Kai atkartotinai pusryčiams 

šaukiamas sūnus rieatsiliepė» 
Mrs. Rose Taros, 2534 South 
Homąn, susirupnio ir nuėjo į 
jo kambarį pažiūrėti kas atsi
tiko.

Ji rado, savo sūnų, 22 metų 
James Jr.» negyvų gulintį krau
ju sumirkusioj lovoj. Prie kū
no gulėjo revolveris.

Namiškiams miegant, nak
ties laiku, jisai apkrovė revol* 
verj pagalvėnjis šūvio garsui 
užslopinti, ir Suvarė sau kulką 
Į kaktų. >

Motina pasakojo policijai, 
kad jaunuolis ilgų laiką nedir
bo, o draftą įvedus ėmė 
rūpintis apie ' privalomą 
tarnybą.

labai 
karo

Bando Išaiškinti 
Kruvinų Šeimynos 
Tragediją

,! . '■ .................... ..........

Teyas rado nainie du sušaudy- 
\ tus vaikus

Chicagos Draugiją 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams [
^ĮMMwatBūmnajrtBW ■■iibi iriirrrrw< .

CLASSIFiED ADS.

yra

Policiją ir prokuratūra ban
do išaiškinti kruvinų šeimyninę 
tragedijų ūkininkų Borg šei
mynoje, kurie gyvena prie 
Princeton, III.

Parvykęs namo užvakar ry
tų, ūkininkas Eric Borg ant 
virtuvės grindų rado sušaudy
tų kūnų savo penkių metų duk
relės, Rachel, o kitame kam
baryje lopšelyje gulėjo kulkų 
sudraskytas kūnas jo 5 mėne
sių sūnaus Martin.

žmonų rado šulinyje
Savo jaunų žmonų jisai ra

do stovinčių šulinyje, 
pėdose 
mišusi. 
vietos 
laukia, 
rą. Jie
tiki, kad gal ji išaiškins kaip 
tragedija įvyko. Abu vaikai 
buvo nužudyti dideliu šautuvu, 
kurį Borg laikė savo ūkio 
te.

4-iose 
vandens. Ji atrodė pa- 

Motėriškė dabar guli 
ligoninėje, ir daktarai 
kad ji atgautų lygsva- 
nori jų kamantinėti, ir

tvar*

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo- 

nas Jankus, 1118 E. 65th St; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Ave.;Nut 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną mėnes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

GLOVE MAKERS ant siuvamų 
mašinų operatorkų patyrusių ant 
moteriškų pirštinių.

EISENDRATH GLOVE CO.
2001 Elston Avė.,

REIKALINGA OPERAITORKOS 
ant elektrikinės siuvamos mašinos 
prie upholstering covens. Tiktai 
patyrę atsišaukite. 1666 No. Throop 
Street.

atrodė, čia ne šienapiutė, bet 
kas ųors kitas.

Baletas Šienapiutėj tai jau 
tikrai modemiškas. .Bet juk 
ir Lietuvoj jau dabar viskas 
buvo moderniška. Tik dabar 
gal jau bus kitaip, kada ten 
svetimi šeimininkauja.
Lietuviški Veikalai ‘Artimesni'

Reikia pripažinti, kad lietu
viams, lietuvių veikalai geriau 
patinka ir jie juos geriau su
pranta ir .vertina. Lietuvių 
dailė artimesne lietuvių dva
siai ir sielai.

Viena moteris man prisipa
žino, kad jai “šienapiutė” 
daug geriau, patiko, negu ver
stos operetės. Suprantama, 
kiekvienas žmogus turi savo 
skonį. Bet lietuviui, lietuvių 
dainos visuomet malonesnės ir 
suprantamesnės.

Linkiu Birutes chorui mo
kintis vėl kokį kitų lietuvių 
kompozitorių veikalų.- Pasise
kimų vėl turės. A. Z.

Ši Firma Tiki 
Į Skelbimus, Ir 
Tuomi Daug Pelno 

...........I , . .

Kessler’s Kalėdų Sezono 
Kampanija

Jau šiuo laiku jos firmos pro 
duktams pareikalavimas
50% didesnis už pernai, bet 
Julius Kessler Distilling Co., 
Ine., vakar pranešė spaudai, 
kad ji rengiasi pradėti savo is
torijos didžiausių Kalėdinio se
zono skelbimų kampanijų. Su- 
virš 260 laikraščių gaus dide
lius .skelbimus apie Kessler’s 
Private Blend degtinę, kuri da
bar yra daugiau parduodama 
už bet kurių kitų savo kainos 
srityje.

Skelbime Žį/Wą vietų užims 
paskilbusio’ piešėjo, Jay Irving’o, 
du komiški vyrukai, M r. Hi ir 
Mr. Hatt, kurie dabar pasirodo 
visuose Keąsler’s skalbimuose. 
Minėtame skelbime jie maišo 
Kessler’s phristmas ’ Ptnib'li 
milžiniškoji 1 šilkinėje skrybėlė
je, kuri yra svarbiausiu sitabu- 
liu Kessler’s skelbimų kampani
joje. Tas skelbimas pavartos 
naujienybę skelbimuose spe- 
cialis Kalėdinio gėrimo .recep
tas bus paduotas eilėse. Jis pa
informuos skaitytojui, kaip ga
lima .pagaminti “punch” Kess
ler’s Private Blend degtinei šven
tėms.

Specialios iškabos taipgi yra 
ruošiamos dėl užeigų langų. Ta 
iškaba tiks nę tik langams, bet 
kaunteriams ir barams. Jis taip 
pat rodys, kaip Mr. Hi ir Mr. 
Hatt gamina Kalėdinį “Punch” 
šilkinėje skrybėlėje.

Degtinės krautuvėms Kessler 
paruošė specialų kartonų šven
tėms. Atspausdintas raudona ir 
geltona spalva, kartonas rodo 
šilkinę skrybėlę, pirštines ir laz
delę, ir žodžius “Smoolh as Šilk 
būt Not High Hat”. Ant kar
tono yra ir keletas receptų dėl 
įvairių maišytų gėrimų.

Warwick and Legler skelbi
mų agentūra veda šių kampa
nijų. (Sp.)

Mums Smagu 
Tai Girdėti

Apsieiti”“Negali be ‘Naujienų’
Antanas Kasputis, 

lis .7657 S. Sangamon St., bu
vo sustojęs skaityti “Naujie
nas”, kadangi turėjo užsirašęs 
kitus lietuviškus laikraščius. 
Bet po poros mėnesių pareiškė, 
kad nors visi laikraščiai yra 
geri, bet be “Naujienų” tai kaip 
ir ko 
visko 
dasi.

gyvenau

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Kiltis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted ^t. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

PALAIMINTOS LIETU VO~S 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—PįrnL, 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des-
plaines St.; A. Tumavičius—Nut 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 

. 5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 
4917 Komensky Avė., Laf. 5211

F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

trūksta, ir, rodos, vistiek 
nežinai kas pasaulyj de-

Kalėdų Dovanan

Jo žmona, matydama SaVo vy
ro nekantravimų, užrašė vėl 
“Naujienas” kaipo Kalėdų do
vanų.

Prie to dar paėmė knygelę 
bilietų “Naujienų” piknikui, kad 
paremti “Naujienų” Namo Fon
dų. Gal ji turės laimę gauti tą 
1941 Metų Packardą.

T. Rypkevičia.

Dabar Jau Nebe 
Taip, Kaip Buvo 
10 Metų Atgal
Rinkimai SLA 55 kuopoj;

kiai serga narys Girčius
sun-

REIKALINGA OPERATORKŲ 
ant Reece Buttonhole mašinos prie 
dresių. BENSON and LITT, 215 
So. Market St.

REIKALINGA PATYRUSI virėja 
(Cook) į lunchruimį. Kreipkitės 
4756 So. Western Avė.

REIKALINGAS PIRMARANKIS 
duonkepis .prie juodos duonos.

10502 So. Michigan Avė.

PARTNERS WANTED 
Reikia^Partnerių

PAIEšKAU PARTNERIO, dėl 
Lunch Room, nereikia pinigų, turi 
mokėti dirbti virtuvėje. ADOMAI
TIENE, 3740 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI RESTORANAS 
prlie stockyardų, biznis išdirbtas, 
gerai eina. Savininkas priverstas 
parduoti dėl ligos pigiai. 747 Root 
Street.

TURIU DVI BUČERNES ir gro- 
sernes, vieną noriu parduoti.

858 West 33rd St.
REIKALINGAS BUČERIUS, ku

ris moka lenkiškai • kalbėti.

PARDAVIMUI BUČERNė ir gro- 
sernė, su “cold storage” kambariu, 
2 šaldytuvai ir su visais kitais vė
liausiais įtaisymais. $2800. mėnesi
nis biznis. Nepraleiskite šią gerą 
progą. Parduosiu pigiai. šaukite 
Portsmouth 9039.

Kalėdų Diedukas 
Važiuoja į Oak 
Forest Prieglauda

Aplankys Lietuvius Senelius
Roselando ir apylinkės Drau

gijų komitetas važiuoja į Oak 
Forcsto prieglaudų aplankyti 
lietuvius senelius, sekmadieni, 
gruodžio 15tų, 1940 m., 12:30 
vai. po pietų.

JSuteiks visiems lietuviams — 
tos prieglaudos įnamiams — po 
Kalėdų dovanų.

Tadgi, visi geros širdies žmo
nės atsilankykit į virš minėtų 
prieglaudų ir. sušelpkite varg-

SUS. •;:■. ■

Musų aplankymas tęsis tik 
vienų valandų, taigi nevčluokit, 
kurie norit aplankyti virš mi
nėta įstaigų. Adomas D.

AR JIESKAI 
DARBO?

j... rSKMHK K ASDItl*—- 

NAUJIENAS] 
fr ...IR TEMYK SKILTIS™--—^

“BEIKI* DARBININKU0
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS >

1139 SiilHilUOml, CIIMfiOJl

ROSELAND. — Gruodžio 8 
d. Bimbos svetainėje įvyko SLA 
55 kuopos skaitlingas priešine- 
tinis susirinkimas.

Perskaitytas, iš Centro laiš
kas, kuriame, aiškinama trečio 
vajaus reikalai. Fin. rašt. And- 
riuškos s.unus prisirašė prie Su
sivienijimo. Narys Girčius ap
sirgo savaitė atgal; jis yra iš
vežtas į miesto ligoninę opera
cijai. Platesnių žinių apie ligo
nį kuopa neturi.

P-as Bimba sutiko kuopos su
sirinkimams duoti svetainę atei
nantiems metams tomis pačio
mis sąlygomis.

Palieka buvusi valdyba
Beveik visa šių metų valdy

ba užtvirtinta kiliems metams. 
Rinkimai buvo greiti, nėra taip, 
kaip buvo musų kuopoje 10 me
tų atgal. ..

SLA 6 apskričio 6 delegatai 
patvirtinti šių metų. Vajui iš
rinkti trys organizatoriai: J. 
Andriuška, Pučkorienė* ir Lau
rinaitienė. —J. Tamašauskas, 

s - 55 kp. koresp.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitorius—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2541 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin. 

Rašt.> • 2902 W. Pershing * Rd.; Pk 
'• Montvidaš— ’ Kdntrol. rašt., 4005

So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplėwood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Je- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
gvet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
nica avė. Chicago, III.

VALDYBA LIETUVIŲ DEMOKRA- 
TŲ KLUBO 15-to WARDO DEL 
1940 METŲ SEKANČIA: Pirm.

Floyd J. Dowiat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajsvila, 6140 
S. Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St.; Fin. 
Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. Zekas, 2511 W. 69 St; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petrol, 5945 S. 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S. Maplewood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen- 
to street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

JOHN BUTKUS,
Ernest Geisser Realtor, 

2749 West 63rd St. 
Hemlock 3400

PARDAVIMUI 4 FLATŲ po 4 
kamb. 10 metų senumo namas, šty
mu apšildomas, refrigeratoriai ir 
gaziniai pečiai kiekviename flate, 
arti Marąuette Parko. Geriausis 
pirkinys Marąuette Parko distrikte. 
Kaina tiktai $11,250, lengvais iš
mokėjimais.

CHARLES URNICH, 
2500 West 63rd St. 

PRO&pect 6025.

FARMS WANTED

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai .Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Avė., Chi
cago, I1L Phone Republic 6051.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yi*a.naudingos.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—-Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafavette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lfikšna, 
3427 So. Lituanica Avė; IŽdin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt,— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica A Ve.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. artesian Avė. 
tel. Hemlock 5370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje. ■,

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Bagiu— 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazupieras Visockis — Pągėlb., 
2931 S. Emerald Avė.; - Stanislo-

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIET. SCENOS 

MYLĖTOJŲ RATELIO priešmetinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 11 d., Liudkevičių bute, 
134 E. 110 St., 7:30 vai. vak.

—S. Dilis, rašt.
ROSELANDO LIETUVIŲ MOT. 

KLIUBO priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 12 d., (ketverge), 
7:30 vai. vakaro, Darbininkų svet., 
10413 So. Michigan Avė. Bus ren
kama nauja valdyba 1941 m.

— Sekretorė.

vas Kunevičius—Nut rašt, 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall? 
ace St; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St



VAKAR CHICAGOJE
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Trijų automobilių nelaimė prie 41 ir Halsted st

NAUJIENOS, Chicago, UI Antrai, gruodžio 10, 1940

VIENA ŽMOGŲ UŽMUŠĖ, SUŽEIDĖ JAUNĄ 
LIETUVĮ NORKŲ IR TRIS KITUS

Vakar rytą prie 41-mos ir 
Halsted, prie pat skerdyklų, 
įvyko keista automobilių ne
laime, kurioj figūravo dvi ke
leivinės mašinos ir vienas sunk
vežimis, vežantis galvijų į sker-

GREIT PRADĖS 
JUOS GAMINTI

Nelaimėje vienas cbicagietis 
buvo užmuštas, jaunas lietuvis 
Juozas Norkus iš Town of 
Lake buvo sunkiai sužeistas* 
taipgi ligoninėje atsidūrė trys 
kiti žmonės.

Norkus taisė padangą
Prie minimo kryžkelio Nor

kus taisė savo automobilio pa
dangą. Mašiną turėjo pasista
tęs prie šaligatvio.

Netoliese, į didelį, 
prikrautą sunkvežimį
gana greitai važiuojantis kelei
vinis automobilis, kuriame bu
vo keluri žmonės.

galvijų

Susikulimas buvo toks smar
kus, kad (rokas, nežiūrint savo 
sunkumo, smarkiai šoko prie
kin, o keleivinis automobilis, 
vairuotojui netekus kontrolės, 
kirto tiesiai į Norkaus automo
bilį, ir jį gerokai apdaužė, o

(šiomis dienomis mums į 
rankas pakliuvo pluoštas an
ekdotų iš rusiį okupuotos 
Lietuvos, kurie parodo, kad 
lietuviai ir dabartinės trage
dijos valandoje neužmiršta 
juoktis. Per kelias ateinan
čias dienas šioje vietoje da
linsimės tais anekdotais su 
“Naujienų” skaitytojais.)

• , et a a
Viena šio anekdoto versija 

jau buvo paduota “Naujienose” 
kiek laiko atgal, bet štai ir ki
ta.

Į Lietuvą prisiųsti politiniai 
kemisarai, bemokindami raudon
armiečius ir eilinius komisarė- 
lius kaip kalbėti apie gerovę so
vietų Rusijoje, visų galimybių 
negalėjo numatyti. Dėl to kar
tais, kaip dabar kalbama Lietu
voje, įvyko šitokie atsitikimai.

0 » 0
lietuviai, suėję j arti- 

pažintį su vienu komi- 
ėmė jam skųstis:
žadėjote mums gerovę,

NACJIENŲ-ACMK Telephoto
SVEIKATOS ČAMPIONAI. šie penki jauni žmonės buvo išrinkti sveikiau

siais Amerikos ūkininku vaikais, žemes ūkio parodoje, kuri dabar vyksta Chica- 
gojo: Iš kaires: 17 metų Toni Wilcy iš1 Ąshland, Ohio; 15 m. AVcnelta l)ewitl, 
Milford, Iowa; Vernon Duncan, 16, SilerCily, N. (L, Edith Reynolds, 17, Scmi- 
nole, Okla., ir 19 melų Robert Boleh, iš Laurens, Iowa.

PURVAS NESULAIKO KARO AUTOVEŽIMŲ

Guli Evangelical ligoninėje
Užmuštasis buvo Thomas 

Paul Eichost, 31 metų amžiaus, 
3017 South Throop street, ke
leivinio automobilio keleivis. 
Jame taipgi važiavo trys kiti 
sužeistieji, \Villiam Kane, 32, 
4514 Lake Park, jo žmona Lo- 
retta ir Miss Bernadine Foras- 
ter. Norkaus automobilyje 
žmonių nebuvo.

Troko šoferis, Donald Wisea, 
24 metų ūkininkas iš Eldrldge, 
lowa, išliko sveikas.

Kaip Norkus, taip ir kiti *su-

mnėje, prįe 54-tos ir Morghn. 
Jis yra 22 metų amžiaus ir gy
vena adresu 4356 South Wood 
Street.

Kitos nelaimės

Keli 
mesnę 
sarėliu,

“Jus
bet nieko gero neatnešėte! “Pir
miau,” skundėsi lietuviai, “tu
rėjom krautuvėse ir užtektinai 
kasdieninio maisto, ir galėda
vom liuksusinių daiktų nusi
pirkti. Pavyzdžiui, apelsinų ga
lėjome gauti visur! Dabar pa
prasto maisto nebėra, tai kągi 
bekalbėti apie apelsinus?”

Kas atsakyti, susirūpino ko- 
misarėlis, reikia kaip nors Ru
siją apginti! Greitai susigriebęs 
jis lietuviams atsakė,

“Nesirūpinkite, draugai, greit 
apelsinų turėsime kiek tik no
rėsime!

V ROSSII UŽE STROJAT 
FABRIKĮ I BUDUT ICH IZGO- 
■irOVLIAT!” • ■ ‘■;

(“Rusijoje jau stato fabrikus 
ir greit pradės juos gaminti!”)

Automobilių susikulifnuose 
užvakar naktį ir vakar . žuvo 
dar ir šie žmonės: ■ ‘’

32 metų Robertą Trimmer, 
bulvaras (prie 63

“Pigiai Palaidokit, 
Mažam Lote”

5637 Drexel 
ir įtariem);

58
3273

George McGuirc,metų
Arini tage avenue, ir

metų Albert lloeftman,
Vernon avenue (jį- suva-

61 
6219 
žmėjo 20 metų cbicagietis Ro- 
bcrt Lukas, gyvenąs adresu 
1418 S< Kcdvale avenue), ir 
32 metų William Nelson, Au
rora, III., gyventojas nuo 323 
Galena bulvaras. (Jis su auto
mobiliu įvažiavo į medį prie 
Main ir Maple gatvių, Downers 
Grove priemiestyje).

Tokį raštelį policija atrado 
padėtą prie kūno apysenio vy
ro, kurį vakar ūžt.ko automo
bilyje, pastatytame prie 78-tos 
ir ežero.

Visi automobilio langai bu
vo stipriai uždarinėti, o nuo 
durnų vamzdžio, automobilio 
užpakalyje į vidų ėjo guminė, 

naudojamadaržams 
žarna.

Velionis nu troško gąsdino 
dujomis. Policija atrado, kad 
tai buvo 50 metų Harold Diek, 
Michigano gyventojas iš Bir- 
mingham miestelio.
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N«n)ieaq*Aeme Telephoio
BET KARIUOMENĖJE TAIP NEBUS. — Atlantoj, 

Georgia atnešė jaunam Clyde Odeli Brown*ui pusryčius 
j lovą, bet kariuomenėje tokios laimės jis nesusilauks* 
Atlanta miestas jį beveik rankom nešioja, pagerbdamas 
jį kaipo pirmą kareivį, draftuotą iš pietinių valstijų į 
U. S. armiją. Jis tarnauja Fort McPherson karo stovyk

• Labai baigštus buvo pik- 
tadaris, kuris vakar atėjo į 
Thompson valgyklą, 2201 So. 
Michigan avenue. Grąsindamas 
kasi erini Grant Lockwood’ui re
volveriu, jis pareikalavo pinigų, 
bet Lockwood suriko, “Krausty
kis, kitaip šauksiu policiją!” ir 
piktadaris išsikraustė.

• Centralinėje policijos nuo
vadoje . sėdi 44 metų William 
Fred Hauss, kuris lapk. 14 at
ėmė $30 nuo chicagietės Helen 
Senk, 2335 South Trumbull, ke
pykloje ties 2819 Cermak Road, 
ir pereitą antradienį apiplėšė 
kitą kepyklą adresu 5048 So. 
Ashland. Kepyklos buvo jo “spe
cialybė”.

• Religinė sekta, “7-ių dienų 
adventistai”, kurie griežtai prie
šinasi karui, savo pasitarime 
Brookfielde, III., pareiškė, kad

■
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Išstovėjo Michigan 
Ežere 17 Valandų

Mirti ar ne?

draftą kovos, neis į kariuome
nę tarnauti, vienok pagelbės 
Jungtinėms Valstijoms nami
niame fronte prižiūrėdami su
žeistuosius ir atlikdami kitus 
Labdaringus darbus.

• 'šiandien Hotel Plaza vieš
butyje Raudonasis Kryžius auk
cione išparduoda apie $100,000 
vertės įvairių brangių knygų, 
autografų ir rankraščių, kurie 
turi didelę istorinę vertę. Visas 
pelnas eina R. K. Karo nuken
tėjusių fondui.

• Ties 10 South Wabash trys 
revolveriais apsiginklavę vyrai 
užpuolė deimantų firmos agen
tą Maury Sater iš N. Y., ir at
ėmė nuo jo čemodaną, kuriame 
jis turėjo deimantų ir kitokių 
brangenybių pavyzdžių už $75,- 
000. Apiplėšimas įvyko praeivių 
akyvaizdoje, bet niekas nedrįso 
užpultajam gelbėti.

O Buto lavatorijoje, ties 2666 
Kast 73rd Street, buvo atrastas 
nušautas arba nusišovęs 58 me
tų anglių pirklys, Charles W. 
Zerler.

iii
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. i , • > NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto
Naujai įgytas karo departamento autovcžiinis nesustodamas eina pirmyn per 

grubumus, kalnagūbrius, slėnius ir purvyną. Baltimorūj padarytuose nianiev- 
ruosc šis autoyežimis parodė,, kad jis gali vežti tris vyrus 60 mylių į valandą la
bai blogu keliu. . j •
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Lietuvis Osmanski 
Čampionų “Chicago 
Bears” Herojus

- > . ' -i.

Geriausias Pasaulinio čampip- 
nato Laimėtojų Lošikas

Turim Sharkey, turime John- 
ny Goodman’ą-GudaUską, turi
me kelias, kitas žvaigždes pačio
se Amerikos sporto viršūnėse.

Dabar į jų tarpą reikia įskai
tyti ir čiagimį lietuvį, Bįll Os- 
jmanski. i ; ' i \ ‘. • • • .

Pereitą sekmadienį jo koman
da, “Chicago Bears”, Washing 
tone, D. C., laimėjo pasaulinį 
profesionaliu footballo čampio- 
natą, ir‘loširnd “herojus” buvo 
ne kas kitas, kaip Blll Osrnafc 
ski, kuris komandoje lošia full- 
back’o pozicijoje.

Susikirtimo rezultatas. buvo 
73-0 chicagiečių naudai. Wash- 
ingtono komanda, “Redskins” 
nepadarė nei vieno punkto.

“Ali American** Kapitonas
Osmanski su footballu pada

rė pažintį belankydamas Holy

Cross universitetą. Įstojęs į tos 
įstaigos komandą jis netrukus 
pasižymėjo savo gabumu foot- 
ball’ui, buvo išrinktas kapitonu, 
o 1939 metais buyo išrinktas na 
riu ir “All-American” koman
dos, kurią sezono pabaigoje 
sporto rašytojai išrenka iš ge
riausių visų koleginių komandų 
lošikų tarpo. ; :

1939 metais jis taipgi buvo 
išrinktas geriausiu garsios “AH- 

;Stars” komandos nariu.
Kuklus Vyras

Nors Osmanskį dabar jau 
“žvaigždžių” tarpe, ji,s vienok 
yra labai kuklus, malonus ir 

:'draugiškais vyras. Kalba lietu 
vis kai, dalyvauja musų lietuviš
kuose parengifnuose ir rodos, 
turi akį nukreipęs į vieną gra- 
žią lietu vai tę ateities planams. 
.Dabar studijuoją dentisteriją.

• Osmanškio brolis Juozas da- 
■bar irgi lošia footballą Holy 
Cross universitete.

;■------—--------- —------- --------- ------- --

Skelbimai Naujienose
1 u oda naudą dėlto.
ad pačios Naujienos 

, -ra naudingos.

Mirė 10-ta Lėktuvo
Nelaimės Auka

Šv. Kryžiaus ligoninėje užva
kar naktį pasimirė 52 metų O. 
M. Frederick, iš New Olmstead, 
Ohio, vienas keleivių pereitą 
trečiadienį sudužusiam lėktuve.

Jo mirtis padidino tragedijos 
aukų skaičių iki 10. Jis buvo 
karo inžinierius, tarnaujantis 
valdžiai Clevelande.

Kun. Martinkus į 
“18” Parapija

Parapijonys Skeptiški
Katalikų dienraštis "‘Drau

gas” Vakar pranešė, kad kun. 
A. C. Martinkus buvo paskir
tas 18-toš apylinkės, Dievo Ap- 
veizdos parapijos, klebonu. Jis 
yra buvęs Chicago Heights šv. 
Kazimiero parapijos viršininku.

Kiek teko patirti, tai dide
lis nuošimtis “18-tos” parapijo- 
nų į šį paskyrimą žiuri skep
tiškai. Jie tikėjosi kito asmens.

H• t .‘•'.•V.-I:H

O t l.o
50th

62 metų chicagiečiui 
Krieger’iui, 916 AVest 
Place, bus sunku išaiškinti tas 
labai šaltas incidentas, kurį jis 
pergyveno šeštadienį ir sekma
dienį.

Eidamas ežero krantu (taip 
jis bent sako), prie 49-os kran
to jis įkrito į vandenį, ir ten 
taip išstovėjo 17 valandų. Ga
liau kas tai pašaukė policiją ir 
toji Krieger’į ištraukė.

Policija spėja, kati jis, 
tyt, norėjo nusiskandinti, 
įlipęs į vandenį, prarado 
są ir ten stovėjo beveik 
turbūt debatuodamas su 
mi — mirti ar ne.

ma-
bet

parą

Prigėrė Bečiužinč- 
damas Ant 
Plono Ledo

Skokie lagūnoje, prie Skokie 
ir Willow vieškelių, žuvo 42 me
tu evanstonietis Arthur Beiers- 
dorf. Jis buvo išėjęs ant ledo 
čiužinėti, bet lagūna nebuvo ga
nėtinai užšalusi, ir BeiersdoiĮ 
nuėjo dugnan. •

Pravažiuojantis dentistas, I)r. 
Frederic J. Wetterer, iš AVil- 
mette, bandė velionį traukti iš 
vandens, bet jau buvo per- 
vėlu.

• Bedirbdamas kepykloje ties 
2622 N. Pulaski, staigiai susir
go ir mirė darbininkas, Giachi- 
mo Colletti, 2210 E. Ohio. Bu
vo 53 metų amžiaus ir turėjo 
širdies ligą.

• Kovą su teismais galiau 
nutarė baigti 42 metų barzda
skutys, Joseph Finley, 4537 S. 
AVallace Street. Jis ten, savo bu
te, atsidarė skutyklą ir teikė 
patarnavimą per pus pigiau, ne
gu unijinės skutyklos. Per 16 
metų skutėjų unija ir skutyk- 
’ų .sąjunga teismais bandė jį 
priversti kainas pakelti, bet 
Einley nenorėjo pasiduoti. Va
kar tačiau nusprendė, kad ko
va jam nusibodo, ir nueis į teis
mą pažiūrėti ko “jie iš manęs 
nori”.

• Vakar, šiaritlifoi if rytoj, 
Chicagon suvažiavo ir suvažiuos 
apie 20,000 chemijos inžinierių. 
Rytoj Stevens viešbutyje jie 
atidarys penkių dienų konferen
ciją, kurioj svarstys chemijos 
rolę Amerikos ginklavime.

© Lopšelyje paliktas nutroš- 
ko 11 mėnesių.. kūdikis John 
Stotis, sūnūs chicagiečių G. 
Stolls, 1914 West Chicago a*, e. 
Įsipainiojo patalinėje. Motina 
kūdikį radusį negyvą, vos ne
išėjo iš proto. Dabar yra dak
tarų priežiūroje.

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
BASEBALL IR VIŠTIENA. — Teisėjas K. M. kan

dis, profesinio baseballo komisionierius šveičia vištieną 
Atlanta, Georgijoj, kur dabar vyksta baseball komandų 
suvažiavimas. Georgia ir kitos pietinės valstijos yra pa
garsėję skania vištiena, tad tai visai nebloga vieta kon- 

. ferenėijoms laikyti.




