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— Tvirtina Hitleris vokiečių darbininkams

------------------ ------------------------ T--- ----

Viso pasaulio nacių lyderis

BERLYNAS, Vokietija, gruo- 
džio 10 d. — Adolfas Hitleris 
šiandien kalbėjo į 12,000 vokie
čių darbininkų, kurie dirba ka
ro pramonėj. Jo kalba per ra
diją buvo transliuojama j ki
tus karo fabrikus ir j visas na
cių nukariautas valstybes.

Hitleris tvirtino, kad nėra 
pasaulyj jokios jėgos, kuri ga
lėtų atsispirti vokiečių karo jė
gai, Jis pasakojo, kad Angli
jos ir Amerikos demokratiška 
santvarka yra pagrįsta melais, 
todėl ji negales atsilaikyti prieš 
naujas nacių idėjas, kurios 
griauna visas senas sąvokas.

Mes neturime aukso, sake 
fiureris, bet mes laikome dar
bą tikruoju kapitalu. Vokiečių 
darbininkai be aukso, bet savo 
darbu septynių metų laikotar- 
pyj pajėgė įveikti stiprią kapi
talistinę Francuziją ir nuka
riauti visą eilę kitų valstybių. 
Vokiečių darbininkų pastango
mis bus įveikta Anglija.

Su vokiečių darbininkų nenu
ilstamu darbu, su šiuo ąuksi^ 
aš sumušiu visą pasaulį, Rti- 
ris tikrai drįs 
idėjoms. Kiek pasikarščiavęs 
Hitleris vokiečiųf 'dAtfhinlnkams 
tvirtino, kad jis užkariausiąs vi
są pasaulį.

Anglijoj ir Amerikoj nėra 
tikrosios demokratijos. Ten yra
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ANGLAI SUĖMĖ 4,000 ITALŲ
Britai įsiveržė 75 
mylias dykumos 

gilumon
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 10 d. — Ministeris pirmi
ninkas Churchill šiandien pra
nešė Anglijos parlamentui, jog 
britų karo jėgoms pavyko pa
imti nelaisvėn 4,000 Mussolidi 
kareivių.

Mechanizuotos britų kariuo
menės jėgos įsiveržė 75 mylias 
dykumos gilumon ir visiškai at
kirto italų karo bazę Sidi Ba
rant

Stipri britų karo jėga jau 
priėjo prie juros ir visiškai nu
traukė susisiekimą tarp Sidi Ba- 
rani ir Ruqbuq. Tikisi suimti 
daugiau belaisvių.

Britai numušė 22 
italų lėktuvus

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 10 d. — Churchill paskel
bė, kad britams pavyko numuš
ti 22 italų orlaivius.

Britai senai buvo suplanavę 
šią operaciją, bet negalėjo jos 
realizuoti, nes paruoštus orlai
vius privalėjo pasiųsti Graiki- 
jon.

Churchill atsisakė duoti dau
giau smulkmenų apie Afrikoj 
prasidėjusią kovą, bet tiktai pa* 
brėžė, kad vyksta labai svar
bios operacijas.

Operacijoj dalyvauja britų 
laivynas ir karo aviacija, kur 
pasižymi didele drąsa.

Italai nieko nežino 
apie Albanijos 

frontą
ROMA, Italija, gruodž. 10 d.

— Amerikos korespondentai 
tvirtina, kad Italijos gyventojai 
nieko nežino apie Albanijos ko
vų prakišimus.

Taip pat jiems nieko nepra 
nešta apie pradėtą britų ofen
zyvą, nei apie nelaisvėn suim
tus italus.

Nei vienas italų karo prane
šimas nepaminėjo Porto Edda 
nei Argirokastro netekimo. Al
banijoj sužeistų kareivių neve
ža į Italiją.

Graikai puola 150 
mylių fronte

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
10 d. — Graikų karo praneši
mas sako, kad jų kariuomenė 
pradėjo puolimą visame 150 
mylių karo fronte.

Graikai nori suduoti italams 
lemiamą smūgį pirma negu Mus- 
solini sugebės atsiųsti Albani- 
jon 80,000 italų, kurių pareika
lavo generolas Soddu.

Mokra aukštumose, pakeliu) 
j Elbasaną, graikai susidūrė su 
labai stipriomis fašistų jėgomis 
ir kova eina visu smarkumu.

Graikai artėja prie 
Palermo uosto

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
10 d. — Graikų kalnų kariuo
menė įsiveržė besitraukiančios 
italų kariuomenės užpakalin Ar
girokastro apylinkėse ir kulkos

labai didelis bedarbių skaičius. 
Vien tiktai Suvienytose Ameri
kos Valstybėse yra nuo 12 li
gi 13 milijonų bedarbių. Tuos 
kraštus valdo maža kapitalistų 
saujele.

Hitleris paskelbė, kad jis dar 
neliepė pradėti lemiamą puoli
mą, nes jis laukiąs gero oro. 
Jis nori padaryti galimai ma
žiau žmonių aukų.

Jeigu mes praloštume šį ka
rą, tęsė Hitleris dvi valandas 
besitęsusioj kalboj, tai tada at
eitų galas visai vokiečių tau
tai. Mes negalime leisti praloš
ti šio karo. Nacių žodyne nėra 
žodžio, kuris vadinasi kapitulia
cija, mes dar nei vieno mušįo 
nepralošėme.

Hitleris tvirtina, kad šis ka
ras prasidėjo tarp turtingųjų ir 
neturtingųjų kraštų. Karas pri
valo eiti ligi galo, kol vokiečiai 
nugalės visą pasaulį.

Hitlerio kalbos klausėsi mar
šalas Goeringas, generolas Kci- 
telis, Brauchitsch, admirolas 
Raeder ir kiti aukštas vietas 
užimą, naciai.

Kalbos gale Hitleris pasakė, 
kad jis galės laimėti tiktai tuo 
metu, jeigu vokiečių darbinin
kai ir toliau tęs darbą dirbtu
vėse ir gamins kariuomenei rei
kalingus ginklus.

gu Vokietijos darbininkai ir toliau pusbadžiaudami 
dirbs, kaip dirbo nuo 1933 metų.

vaidžiais naikina bėgančius ita
lus.

Kita graikų divizija jau pa
sistūmė 13 mylių už Porto Ed
da ir randasi visai arti prie 
Palermo uosto.
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Kalnuose graikams pavyko 
paimti Premedi miestelį ir žy
miai priartėti prie Tepelini. Vi
suose kalnų tarpkeliuose grai
kams pavyksta suimti nelaisvėn 
fašistiškų kareivių.

Vokiečiai praloš ka
rą, sako Benešąs
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 10 d. — Eduardas Benešąs, 
buvęs Čekoslovakijos preziden
tas ir dabartinis čekų lyderis, 
tvirtina, kad Vokietija praloš 
karą. Britų laimėjimas vėl at
neš čekams respubliką su so
stine Pragoję.

Ligi šiam metui “ašies” val
stybės kilo, bet dabar jos jau 
pradės smukti, nes britai gauna 
pakankamai paramos ir patys 
pasigamina reikalingą karo me
džiagos kiekį. Anglijos ir Ame
rikos aviacijos gamyba gali pri
lygti vokiečių aviacijai.

Svarbiausia šiuo atveju yra 
ta aplinkybė, kad tiktai Ame
rika ir Anglija kontroliuoja van
denynus.

Traukinys nubėgo 
nuo rėlių

ATLANTA, gruodž. 10 d. — 
Traukinys, kuris iš Chicagoą 
ėjo į Floridą, netoli Atlantos nu
bėgo nuo rėlių.

Tapo sužeisti keli keleiviai, 
jų tarpe ir geležinkelių bendro
vės pirmininkas. šešios ambu- 
lancijos nuvežė kitus sužeistuo
sius į artimąsias ligonines.

Britai informuoja 
apie pajėgumą 

mokėti
WASHINGTON, D. C., gruo- 

džio 10 d. — Finansų departa
mento rūmuose Morgenthau 
šiandien sukvietė visus svarbes
nius karo ir kitų departamentų 
aukštesnius valdininkus.

Susirinkusius informavo at
važiavęs britu viceministeris 
Phillip apie Anglijos pajėgumą 
mokėti už gaunamą kai\) me
džiagą.

Panašus pasitarimai buvo da
romi ir anksčiau, kai britai 
stengdavosi įgyti didesni kiekį 
Amerikoj gamintų ginklų.

Maskva neduos Hit
leriui Bulgarijos

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 10 d. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose turima žinių, kad 
Maskvos valdžia įteikė svarbią 
lotą Hitleriui.

Sovietų vyriausybė perspėjo 
Vokietiją, jog negalėsianti pa
silikti indiferen iška, jeigu gin- 
gluotos vokiečių karo jėgos bus 
siunčiamos per Bulgariją Grai
kijai arba Turkijai pulti.

Vokiečių ir italų diplomatus 
l^bai paveikusiu, ši .nelaukta ru-

Britai skolina kinie
čiams 40 milijonų

Britai skuba taisyti 
kreiserį

, „ II.,..,

’ MONTEVIDEO, Uragvajuš 
gruodž. 10 d. -— Britai skuba 
taisyti įplaukusį kreiserį, kad 
šiandien vakare galėtų išplauk
ti iš Uragvajaus- uosto.

Kreiseris turi teisę prabūti 
neutraliame uoste tiktai 24 va
landas, bet Uragvajaus vyriau
sybė leido britams išbūti 48.

Vokiečių konsulas protestavo 
prieš šitokį valdžios nutarimą. 
Bet praeitais metais Uragva
jaus vyriausybė ir vokiečių 
kreiseriui Graf Spee pratęsė lai
ką 48 v^landom/s. Tuo meHu 
britų konsulas protestavo. Bri
tų kreiseris išplauksiąs į jurą 
paskirtu laiku ir nežada skan
dintis, kaip skandinosi vokie
tis.

Britai sušaudė 
du šnipus

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 10 d. — Pranešama, kac1 
šį rytą Pentonville kalėjime 
buvo sušaudyti du vokiečių šni
pai. Jie atbėgo į Anglijv prisi
dengę emigranto titulu.

Pasakojosi, kad jie bėgo iš 
Vokietijos. Pateko į Fran
cuziją, o vėliau atbėgo į An
gliją. Anglų valdžią juos pačiu
po radi j aus pagelba teikiant ži
nias Vokietijai.

Abu sušaudytieji yra vokie
čių piliečiai. Vienas vadinosi 
Waldberg, o antras — Meier. 
Tai pirmi viešumon paskelbti 
sušaudyti šnipai Anglijoj.
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Giedra.
Saulė tėka;! 7;Q7 v. r., leid

žiasi 4:19 v, v.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 10 d. — R. Butler, britų 
užsienio reikalų ministerijos 
vicesekretorius, šiandien infor
mavo britų parlamentą, jog vy* 
riausybė nutarė paskolinti ki
niečiams 40 milijonų dolerių.

20 milijonų duos kiniečiams 
monedai stabilizuoti, o už kitą 
20 milijonų leis čankaišekui 
pirkti įvairių prekių tose šaly
se, kur veikia sterlingo stan
dartas.

Atstatytas anglų ka
ralius atvažiavo

Į Miami
MIAMI, Fla., gruodž. 10 d. 

— Miami uostą šiandien pasie
kė atstatytas Anglijos karalius 
ir jo žmona, Wally Windsor. 
Jie skelbia, jog atvažiavo pri
vatiniais reikalais.

Amerikietė, kuri dabar nešio
ja kunigaikštienės titulą, turi 
’abai sugedusius dantis ir vie
nas Miami gydytojas jai darys 
dantų operaciją.

Atstatytas karalius atvažiavo 
turtingo švedų pramonininko 
Ąlexis Gren jachta. Gren sim
patizuoja naciams.

Siūlo panaikinti įsto
jamą unijų mokesti

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 10 d. — Ponia Roosevelt 
pareiškė nuomonę, kad unijos 
privalėtų panaikinti įstojamą 
unijų mokestį, nes jis yra pana
šus į “raketą”.

Prezidento žmona tvirtina, 
kad ji žinanti tokių atsitikimų, 
kur darbininkai negali dirbti, 
nes neturi pinigų jstojąmąm 
fyėJtesėiųi. Vienas emigrantas 
inžinierius gavo darbą, bet ne- 
turi 300 dolerių unijai, tai ne
gali dirbti. 5 : ; .-.i r-

/ I .1 ..................................... ............................. .. .............. H .N ! I. ■ .. ........................... ,

The First and Greatest Lithuanian Daily m America

NAUJIENOS 
Th< LITHUANIAN DAIUV NtW«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PU3. CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois

Phone CANal 8500
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

— No. 292

NAUJI ĮSTATYMAI ŽMONĖMS šaudyti
... ,.,w. —.-fM ■   , ■

Paleckio valdžią išleido naujus “įsakus”
* prieš Lietuvos gyventojus

KAUNAS, Lietuva, grucdž. 10 d. — Justas Paleckis pasira
šė kelis naujus “įsakus”, kurie dabartinei vyriausybei leidžia 
šaudyti žmones už menkiausią turto sunaikinimą.

Jei turtas bus žalojamas siekiant pakenkti socialistiniam 
ukiui, tai kaltininkas bus baudžiamas aukščiausiąja baudimo 
priemone — sušaudymu arba kalėjimu ligi 15 metų.

Jeigu žalojimo metu buvo žmonių aukų, tai bus baudžiamas 
10 metų kalėjimo. Jeigu kas nusikalto padegdamas visuomenės 
turtą, tai bus baudžiamas 5 metais. Bet kuriuo atveju teismas 
gali nutarti konfiskuoti dalį arba visą kaltininko turtą.

(Plačiau skaityk 4-tame puslapyj).

LIETUVOS ŽMONES LABAI ĮGAZDINTI
Valdžia viską uždraudė, žmonės klausia 

kas galima daryti
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

10 d. — “Tarybų Lietuva” pra
neša, kad į ją žmonės kreipėsi, 
klausdami, ar busianti laikoma 
spekuliacija, jei pilietis nusi
perka medžiagą apsiaustui ki
tam sezonui?

Drakoniškos bausmė prieš va
dinamą “spekuliaciją” taip įbau
gino gyventojus, jog net “geros 
valios” žmones nebežino kaip 
elgtis ir prašo iš ankstp patu
rimo kiekvienu atsitikimu.

Subankrutavo Kė
dainių bankas

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
10 d. — Kauno Apygardos teis
mas skelbia, jog Kauno vokie
čių smulkaus kredito banko kon
kursas laikomas baigtu. Kredi
torių įgaliotiniu išrinktas adv. 
J. Vaitiekūnas.

Subankrutavusio Kėdainių vo
kiečių smulkaus kredito banko 
konkurso valdyba šaukia banko 
kreditorių .susirinkimą. Jame 
bus svarstomas klausimas apie 
konkurso baigimą.

Šauks kariuomenėn 
atsargos karininkus

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio, 10 d. — Teko patirti, kad 
karo departamentas yra pasiry
žęs šaukti kariuomenėn 20,000 
atsargos karininkų. Manoma 
juos jau turėti kareivinėse prieš 
liepos mėnesio pradžią.

Vyriausio štabo viršininkas 
paskelbė, kad reikia kariuome
nėj laikyti didesnį karininkų 
skaičių, nes kasdien keičiasi už
sienio įvykiai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų orlaiviai be sustojimo bombarduoja visus italų ae

rodromus/ Lybijoj. Britai veikia greitomis mechanizuotomis 
grupėmis ir nutraukė susisiekimą tarp italų kariuomenės dalių. 
Sunaikintos dvi italų divizijos.

— Ernest Wetter, finansų departamento šefas, tapo iš
rinktas Šveicarijos prezidentu 1941 metams.

— Rumunijoj vakar vakare buvo jaučiamas naujas žemės 
drebėjimas. Aukų nėr.

—- Petainas ir Lavalis išvažiavo į Paryžių. Tarsis su vo
kiečiais. •

— Lordas Lothian, britų ambasadorius, pareiškė, kad an
glų vyriausybės atsisakė įleisti maistą į bet kurią Hitlerio pa
vergtą šalį. Anglai įleistų, jeigu butų tikri, kad maistas eis 
gyventojams, bet jie nepasitiki Hitleriu.

— Amerikos vyriausybė nutarė įvesti leidimus geležies eks
portui.

—- Japonai koncentruoja dideles karo jėgas Spratly saloje. 
Prancūzai bijo, kad jiems nepagrobtų Camran karo bazę, kuri 
randasi netoli.

Lietuvoj trūksta 
plunksnakočių

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
10 d. — “Tarybų Lietuva” jdi> 
io skelbimą, kuriame prato 
žmones parduoti plunksnako- 
v • 
C1US.

•"‘Pirmomis dienomis užėję ru
sų kareiviai išpirko visus ge
resnius plunksnakočius. Nusi
pirkti Parker firmos plunksna
kotį dabar yra didele reteny
be.

Naujų nejveža, o senus mas
koliai išpirko.

Lietuvius išveža i 
Kazachstaną

BERNAS, Šveicarija, gruo
džio 10 d. — Iš Lietuvos atei
na žinios, kurios tvirtina, jog 
dauge’j Lietuvos gyventojų oku
pantų valdžia išvežė j tolimąjį 
Kazachstaną, fe

RUMUNŲ DIKTATORIAUS 
PRIEŠAMS ATIMAMI 

TURTAI

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
gruodž. 10 d. — Diktatorius 
Antonescu šiandien pasirašė de
kretą, kuris vyriausybei leidžia 
atimti pilietybę ir visus turtus 
tų piliečių, kurie išbėgę į už
sienį kovos prieš dabartinę Ru
munijos vyriausybę.

Vyriausybė galės konfiskuoti 
net ir politinių priešų vaikų 
nuosavybę. Dekretas palies 
daugelį užsienin išbėgusių ru
munų.
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Dede Amerikonas
Bronė M—te. i

(Tęsinys)
Todėl mes visi veiklesnieji, ki
taip sakant, Alsos kaimo jau
nimas ieškojome kelių, kad to
kius skaitančių žmonių reika
lavimus patenkinti. Todėl ir bu
vome priversti rasti budus, 
kaip juos aprūpinti draudžia
mais laikraščiais ir knygomis. 
Tuos kelius mes turime, ir mu
sų organizacija, kurios nariai 
nėra surašyti į kokias nors na
rių knygas, yra labai skaitlin
ga ir nusitiesia net į Vokietijų, 
t. y. tenai, kur tos knygos ir 
laikraščiai spausdinami.

—Kų aš girdžiu, — labai nu
sistebėjo gydytojas,—mes, taip 
vadinami inteligentai, esame 
nuo darbo žmonių gerokai atsi
likę. žinai kų, Naruti, man net 
gėda, kad jus, kaimiečiai, lietu
vybės platinimo darbe geriau 
esate susitvarkę ir dirbate, ne
gu mes.

—Tuo aš nelikiu, daktare, 
yra lietuvių inteligentų ir dak
tarų, kurie kaip tiktai stovi to 
darbo pryšakyje. Paimkime, 
kad ir tokius didelius veikėjus, 
kaip Dr. Vincų Kudirkų, Dr. Jo
nų Šliupų, Dr. Basanavičių, — 
tai tie lietuviai šviesuoliai ir 
stoxi to didelio darbo pryšaky
je, ir jie yra tikri lietuvybės ir

laisvės žadintojai. Jeigu ne Dr. 
Basanavičius ir Dr. šliupas, tai 
nebūtų gimusi ir lietuviška 
"Aušra", kuri pirmoji nušvietė 
lietuviams kelių į laisvę ir švie
sių jos ateitį. Jeigu ne Dr. Vin
cas Kudirka, neturėtumėm 
"Varpo”, kuris žadino visus lie
tuvius kelti iš miego ir didelio 
apsileidimo. Matote, daktare, 
kad mes ūkininkai — valstie
čiai ir darbininkai esame tiktai 
talkininkai tų didžiųjų veikėjų.

—Dr. Vincų Kudirkų pažįstu 
labai 'gerai, nes kartu su juo 
baigiau universitetų. Pažįstu 
taipogi ir Dr. Jonų šliupų, Dr. 
J. Basanavičių. Teisybė, jie di-

NAUJIENOS, Chicago, III.
Didžiųjų FrancUžijos revoliuci
jų^ ir kaip jie, i y. tie revoliu
cionieriai panaikino Ispanijoje 
paskutinius inkvizicijos teismus. 
Apie tai aš dar neesu skaitęs 
jokioje knygoje, o tas mali la
bai įdomu, -r-, prašė Antanas.

. . , . r„. , 7- Jeigu bdSiikotl apie tai,palankus kunigams, lie gyuyr. 1 t ■ ' ' . .
tojai, kurie dirbame savo tie- kaiP reVoIidctonife,
sioginį darbų — gydome tiktai riai Janaikino šventosios inkvi- 
ligonius, tai turime labai ma- z • ei jos teisinus Ispanijoje, aiš-

kųs ir painus. Jeigu tamsta esi 
senas lietuviškų uždraustų lai
kraščių jr knygų platintojas ir 
skaitytojas, tai tamsta pats ge
rai žinai, kad tenai tokių kuni
gų darbai pašiepiami. Jau mu
sų, gydytojų, toks likimas, kad 
didėlėje daugumoje esame ne

tojai, kurie dirbame savo

zai laiko pasiuVvsli politiniam 
darbui, bet tie gydytojai, kurie 
daugiau dirbame visuomeninį 
darbų, tai turinle galimybių vie
šai žmonėms pasakyti, kaip iš 
tikrųjų y ta. Kunigai ir visi jų 
šalininkai, kurie nori galimai 
ilgiau palaikyti Lietuvoje tam
sų, suprantama, prieš tokius 
žmones ir eina su visa savo ga
lybe. Jie taip labai ant musų gai 
ir nepyktų, jeigu mes neliestu-

deli veikėjai ir politikai. Jeigu m6m didžiausių bičiulių - 
daug tokių žmonių butų, kaip'ivairllJ nusigyvenusių dvar.nin- 
jie, tai Lietuvai ir lietuviams ■ k«- Man; ~ Pališkė daktaras, 
priespaudos laikai labai grėdai, - nepriklausoma, Lietuva butų

I -trieni n o įnirtubaigtųsi. Turėtumėm ne tiktai 
laisvų spaudų, bet turėtumėm 
ir laisvas mokyklas, kuriose ga
lėtų mokytis vaikai ir kuriose 
mokytojautų ne kokie nors ma
ži tam darbui pasiruošę darak
toriai, bet tikri mokytojai. To
liau mes prieitumėm prie to, 
kad jeigu Lietuva nors ir pri

visai nesuprantama, jeigu dar
bo žmonėms gyvenimas nebūtų
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BUDRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

čių autonomijų.
Vienas klausimas, daktare, 

tai man visai nesuprantamas ir 
su, tamsia apie tai norėčiau pa
sikalbėti ir šiai kodėl: sakykite, 
daktare, kodėl kai kurie kimi-

—Tas klausimas, daktare 
man labai įdomus, — tarė An
tanas, — skaičiau vienoje kny
goje, išleistoje Amerikoje, kad 
kokiais tai viduramžių laikais, 
kuomet buvo kunigų ir popie
žių valdžia, tai tam tikrus žmo
nes degindavo ant laužų. Ar 
tikrai taip buvo, — klausė An
tanas.

‘ —Taip. Tuos laikus istorijoje 
vadiname viduramžiais. Vidur
amžių laikais vyriausias pasau
lio valdovas buvo popiežius su 
dvasiškiais. Tie laikai pažangia-

♦f K5

I to

lietuviškus laikraščius ir kny
gas, o ypatingai jie nusistatę 
prieš Amerikoje leidžiamus lai
kraščius ir knygas. Musų jauni
mas tai ypatingai mėgsta tas 
knygas ir laikraščius skaityti. 
Žinote kų, daktare, kartais tai 
visai ir nesinori eiti net ir į 
bažnyčių, o ypatingai klausyti 
tokių jų pamokslų. Praeitais 
melais Šimkaičiuose buvo toks 
klebonas, kuris lietuviškų drau-

vo. Be visokių kitų tuometinių 
bausmių, vienas jų šventasis iš
galvojo ir įvedė šventosios iru 
kvizicijos teismus, šventosios 
inkvizicijos teismų svarbiausio
ji buvo paskirtis teisti ir bausti 
visus tuos, kurie ne taip tikėjo, 
kaip to norėjo popiežius ir, kų-

vb galingiausias valdovas pa-

RADIOS 
po

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

P° QC
wbvU aukščiau.

50c įmokėti
$q qc ir

v»vU aukščiau
Išmokėjimais.
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos 

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDR1K, 
INCORPORATED 

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

šaukite
YARDS 3088

kentė labiau, negu pats Rusijos 
caras ir jo Kauno gubernato
rius. Visus tuos, kurie skaito ir 
platina draudžiamus lietuviškus 
laikraščius ir knygas, išvadino 
visokiais vardais: bedieviais, ci- 
cilistais, parmazonais, velnio 
tarnais ir kitokiais vardais. Sa
kykite, daktare, kodėl kai kurie 
kunigai taip labai nekenčia dak
taro Vinco Kudirkos leidžiamo 
laikraščio "Varpas”.

—Tie klausimai tai gana sun-

nulis gauna šviesų iš saulės, 
taip svietiškoji valdžia gali gau-

COPR. 10*0, NSCDLSCRAFT SCftVICG, INC.

BEDSPREAD MOTI.* PATTERN 2555
No. 2555—Išsiuvinėjimas lovos kapai

kijos. Inkvizicijos teismai buvo 
popiežių žinioje. Kaltinamuo
sius jie pasmerkdavo įvairiomis 
bausmėmis, bet dažniausiai jie 
skirdavo mirties bausmes. Mir
ties bausmės buvo vykdomos 
labai žiauriai ir įvairiai; vienus 
pasmerkdavo sudeginti ant lau
žo, kitus sudraskydavo įvairio
mis mašinomis.

Tiktai Didžioji Francuzijos 
Revoliucija galutinai panaikino 
šventosios inkvizicijos teismus. 
Jeigu tamstai, Naruti, nenusi
bodo mano pasakojimai, — ta
rė gydytojas, — tai aš tamstai 
papasakosiu vienų epizodų Di-

kuino dūliai aš tamstai turiu 
papasakoti ir ap.e Didžiųjų 
Franclizijas j-^Uuėljų, ties tt« 
pie tų didįjį pasaulio įvykį turi 
žinoti visi pažangus ir apsišvie
tę žmonės. Mėtai tamsta, — 
pradėjo gydytojas^ buvo lai
kai, kuomet paprastas darbo 
žmogus nebuvo laikomas žmo
gumi, jisai galėję būti perka
mas ir parduodamas, kaip kiek
vienas paprastas daiktas. Tie 
laikai istorijoje vadinami vergi
jos laikais. Tuometiniai ponai, 
tokių vergų savininkai, su savo 
vergais elgėsi taip, kaip tiktai 
jie norėjo, jie juos galėjo par
duoti, mušti, įvairiais budais 
kan'kinti; vienu žodžiu, galėjo 
su jais daryti tai, kų tiktai jie 
norėjo. Vergijos laikus pakeitė 
šiek tiek švelnesnė ūkio forma, 
taip vadinama baudžiava. Bau
džiavos laikai^ kad ir buvo šiek 
tiek švelnesni, bet esmėje jie 
mažai kuo skyrėsi nuo vergijos 
laikų. Tais laikais viską darė ir 
valdė ponai, kunigai ir kiti tur
tingieji ir galingieji; tokių tur
tingųjų ir galingųjų pryšakyje 
stovėjo įvairus karaliai ir im
peratoriai, o įvairus dvasiškiai 
tai bažnyčiose už juos melsda
vosi,..kad Dievas tiktai juos il-

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

giau laikytų valdžiom pryšakyje 
ir kad toji kompanija geriau 
galėtų kankinti ir išnaudoti 
darbo žmones. -

Susidarė tokia padėtis, kad 
darbo žmonėms gyvenimo sąly
gos pasidarė visai nepakenčia
mos, nes visų tai, kų jie savo 
sunkiu darbu uždirbdavo, tai 
įvairus ponai labai lengvai pra
lėbaudavo. Iš darbo žmonių jie 
viską atimdavo, ir tie žmonės 
su savo šeimomis turėjo badau
ti. Tie nelaimingi žmonės ne
matydami kitos išęities ėmė or
ganizuotis ir ruoštis organizuo
ta jėga 
ponų ir 
minusia 
atsirado
žiaus mieste, nes tais laikais į 
Paryžių baliavoti važiuodavo 
viso pasaulio ponai ir kitokie 
galiūnai. Jie tenai labai lengvai 
praleisdavo savo kraštų darbi
ninkų sunkiai uždirbtus pini
gus. Paryžiaus darbo žmonės 
su tuometine inteligentija, ku
rie nepakenkė tokių lėbavimų, 
sukilo prieš tokių ponų ir kito
kių aristokratų lėgavimo kom
panijų. Prie tokių sukilėlių pri
sidėjo ir kai kurie kariuome
nės daliniai su garsiu ir gabiu 
karininku Napoleonu Bonepar- 
te.

Rooseveltas atlankė 
Martiniką

kunigų režimų. Pir- 
tokie revoliucionieriai

Francuzijoje, Pary-

TUSCALOOSA, karo 
Karibų juroje, gruodž. 9 
Respublikos prezidentas 
atlankė Martinikos salų. Roose- 
veltas ilgai kalbėjosi su Ame
rikos konsulu ir laivyno ata- 
chee, kuris ten paskirtas inspek
tuoti laivų judėjimų.

Pasitarimų rezultatai spaudo
je nepaskelbti. Tuscaloosa ir ki
ti du karo laivai, kurie lydi pre
zidentų išplaukė į kita į nau
ja karo bazę.

laivas 
d. — 
vakar

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tek PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE”

Virs. A K JARUSZ
PHYSICAI 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
♦<30 S. VVestern av

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI
(Bus daugiau)

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą

Telefonas HEMLOCK 7899
Namų Tek VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tek Hemlock 5849

Dr. Peier T. Brazis
G1D1LOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. VVestern Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki U

Per Kalėdas pasilinksminsi
me “JAUNIMO” rengiamam

DR. A JENKINS
(Lietuvis?

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tek PROSPECT 67 J2
Namų Tek VIRGINIA 2421

DR. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

SENOVIŠKAM LIETUVIŠKŲ D R, VAITUSH OPT 
• LIETUVIS

♦ Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South 'Ashland Av.

Phone YARDS 1373 .

KALĖDŲ BALIUJ, GRUODŽIO 
25 d„ DARIAUS-GIRĖNO SA
LĖJ. Jis ruošiamas visai šeimai, 
nuo vaikų iki senukų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA Hl DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTĄIGA

ambulance
"■ -^-^r'DIEN A"IR' ’N A KT J

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

•' koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yard. 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

DR. HERZMAN
‘.-IŠ RUSIJOS.

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

1

geriausių

ADVOKATAI

No. 2555

I Vardas ir pavardė.

Adresas

Miestas ir valstija.
pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi "NAUJIENOJE1

LLE STREET 
Tel. STAte 7572

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, Hk

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

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 tel.—Hyde Park 3395

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3348 8. HALSTED ST.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POGAHONTAS Mine Run iš
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

. Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiiaaiaiaiaaaai>'<iaaiaiiiiaaiaaaiaaiaiiiaii<

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALumet 6877

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

Room 2014
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679

Ambulance

3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

TURIME

VISOSE MIESTO

>11 III llllll 11 III III IIII llllllHIIIIHHIII

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Piace Phone CANal 2515

Tel. Pullman 1270

Phone YARds 0781

J. LIULEVIČIUS
Phone LAFayette 3572

NARIAI Patarnavi

$9.50
...... I

ir kaip revoliucionieriai panai
kino inkvizicijos teismus.

—Aš lamstai, daktare, esu la
bai dėkingas, kad tamsta man 
tokių įdomių dalykų papasako
ji. Nors apie lai ir esu jau skai-; 
tęs, bet knygoje žinios, kad ir 
panašios, bet jos nėra tokios 
ryškios ir suprantamos. Juo la
biau, tamsta žinai, — kad aš 
skaitau dr. Vinco Kudirkos, dr. 
Jono šliupo ir kitų išleidžiamas 
knygas Amerikoje. Kartais mes 
pradedame ir abejoti, ar tikrai 
tas knygas ir laikraščius rašo 
tiktai mokyti daktarai. Matote, 
buvęs Šimkaičių bažnyčios kle
bonas tokius žmones vadina 
parmazonais, bemoksliais, cici- 
ustais, bedieviais ir kitokiais pa-1 
našiais vardais. Tamstos, dak-

tisas dienas. ' - ■ ■
—ržiurėk, koks tamsta bedie^ 

vis! Tamsta sakai, kad tokių 
žmonių yra ir daugiau, •— tei
ravosi daktaras.

—Daktare, jaunieji tai visi 
taip galvoja, kaip ir aš; bet gaL 
Ja, kad mes savo tarpe neturi4 
mc mokytų žnionių, kurie, mie 
mis daugiau pamokytų, daugiau 
paaiškintų. Tąmsta, daktare, 
man žadėjai papasakoti apie

Chicagos
Cicero
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

4704 So. VVestern Avenue

mas Diena
ir Naktį

KOPLYČIAS

DALYSE

ALBERT V. PETKUS
Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. VVestern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

Phone GROvehiU 0142
Phone Cicero 2109

4348 S. California Avenue

3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

3319 Lituanica. Avenue
S. P. MAŽEIKA YARds 11S8

YARds 1189

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai__
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 S o. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 LOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį
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LIETUVOS VADAVIMO SĄJUNGA
Kiekvienas Lietuvos Vadavimo Sąjungos Narys Turi 

Būti Nepriklausomybes Tvirtovė,

Lietuvos Vadavimo Sąjunga, 
nėra nauja kokia nors organi
zacija — yra toji pati, kuri vei
kė dar prieš dvidešimts metų 
visame pasaulyje, kur tik gyve
no lietuviai.

Jos įsikūrimas ir Urugvajuj 
yra šių laikų dvasia ir pasiryži
mas visiems čion gyvenantiems 
lietuviams parodyti lietuvišką, 
patriotinį ir valstybinį susipra
timą ir didelį atsparumą.

Lietuviškas ir Valstybinis su
sipratimas negalima įrodyti ir 
apibudinti vien žodžiais, bet 
reikia realių darbų. Tais dar
bais Sąjunga galės apsidžiaugti, 
nes yra visa eilė atlikti. Pra
dedant nepriklausomybes kovo
mis, naujieji Savanoriai-Kurėjai 
sudarė Sąjungos užuomazgą, 
kuri sėkmingai plėsis ir augs. 
Tos aplinkybės ir dabartinės 
politinio gyvenimo sąlygos, ku
riose yra lemta susikurti šiai 
organizacijai ir pradėti pirmuo
sius veikimo pradus, ir nusta
tyti paskirtį bei uždavinius — 
Lietuvos laisvės gynimo reika
lą.

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!$ į 5 -
Cash or Easy 

Terms
3 MONTHS RENTAL $5

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

Gavus tokius pagrindus L. V. 
Sąjunga eis tais keliais vado
vaudamasi mintimis musų Lie
tuvių Tautos patriarkų k. a. Dr. 
J. BASANAVIČIAUS, rašytojo 
Dr. VINCO KUDIRKOS ir daug 
kilų. Savo veikloje neatsiliks 
ir kultūrinėje srityje nuo gry
nai visuomeniško pobūdžio, eis 
visuomet vieninga lietuviška, 
patriotine linkme ir bus gera 
talkininkė viso pasaulio lietu
viams.

Dėlei to turime išugdyti savo 
dvasinį atsparumą, taip stiprų* 
ir taip patvarų, kad kiekvienas 
lietuvis, L. V. Sąjungos narys, 
butų mažute tvirtove, kuriai 
sugriauti priešas turėtų panau
doti didį savo pajėgų ir pastan
gų kiekį, kad norima sunaikin
ti auką jam keleriopai dang au 
kaštuotų. Tokiam atsparumui 
išugdyti reikia padėti daug pa* 
stangų. Kiekvienas narys turi 
būti nedirbtinai ir nepaviršuti- 
r^&kai išmankštintas — bet per
auklėtas. Jo atsparumas, jo pa
sitikėjimas savimi ir savo tau
ta, turi būti įspaustas į jo cha
rakterį, į jo būdą.

L. V. Sąjungos uždavinys ir 
yra stiprinti tautos atsparumą, 

(didinti skaičių tų gyvų tvirto
vių, kurios nei kokiems vėjams 
pučiant nesvyruotų ir butų pa- 

Į sirengusios žūtbūtinei kovai. 
Tokio užgrudinimo pagrindas 
yra patriotizmas ir tinkamas 
laisvės vertes supratimas. Kiek
vienas lietuvis, įvertindamas 
laisvę ir nešiodamas širdyje su- 

4brendusį patriotizmo jausmą,

1 tauta visada randa simpatijų Iri 
ii’znnifin ’/nlnni iužuojautos žmonijos sąžinėje. 
Prie užuojautos prisideda kai
mynų interesai, ir tuo budu su
sidaro pagrindas naujam, karui. 
Karo atmosfera laikinai atro- 
fuoja teisybės jaumą ne tik ka
riaujančioms, bet ir neutra
lioms tautoms, bet karo audrai 
praūžus, žmonija vėl pamato ir 
supranta padiktuotos taikos 
ydas, todėl pasaulis nori ir pra
šo tik teisingos ir patvarios tai
kos. Patriotas

Diena Iš Dienos

NACTJlENU-ACME'Tftlenhoio
GAISRAS SUNAIKINA AKRON DIRBTUVES.—Matosi, kaip veržiasi dideli du

rnų debesys iš Akron, Ohio, fabrikų, kuriuose buvo gaminama įvairus karo medžiagos 
išdirbiniai. Tvirtinama, kad gaisro metu buvo sunaikinta šimtai tonų kaučuko.

galės atnešti daug gero tautai į 
josios nelaimingose dienose. Ta-! 
čiau šitą tikslą pasiekti galime 
tiktai tada, kada prie patriotiz
mo ir susipratimo bus prijung
ta kita didelė dorybė — susi
klausymas ir drausmė.

Drausmės ir susiklausymo 
pajautimo ne visados pakanka
mai yra pas mus, kad ir orga
nizacijose — kas ir atneša labai 
daug žalos lietuviškame ir vi
suomeniškame darbe.

I Kokios Taikos Žmo 
nija Laukia...

“JAUNIMAS”
* Invites You To An

©bristmaž $artp”

DARIUS GIRĖNAS HALL
4418 South \Vestcrn Avenue

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

GRAB BAG, CONFETTI, 
and MISTLETOE

Music bij STEPHENS REVELERS

Admission — 50 Cents

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeL Canal 8500______ 2—

Šiais laikais, kada visų lietu- 
vių-išeivių pajėgos turi būti kv 
bai tampriai sujungtos ir vie
ningai pastatytos, negalinta lei
sti reikštis bet kuriam nedarnu
mui, kuris galėtų sumažinti 
musų jungtinės jėgos.

L. V. Sąjunga yra pirmoji, 
šitą lieto višką-patriotinę 

- drausmės it susiklati

Karas sukrečia visus gyveni
mo pagrindus ir tai ne tik ka
riaujančiose šalyse Europoje, 
bet ir Amerikoje, tad kariško 
entuziazmo tegali būt pagauti 
kapitalistai ir kai kurių armijų 
bei politikos vadai, o mases žiu
ri j karą, kaip į didžiausią tau
tų nelaimę. Juo tauta aktyviau 
dalyvauja kare, juo ji daugiau 
turi neatitaisomų'nuostolių. Jei 
kas karą laimės, i lai tik tas, 
kam pavyks visai jame nedaly-

nęs sąžinėje tarptautinės teisy
bės jausmą, o tai nėra žmoni
jos idealas.

Kokia gi laika butų teisinga 
ir pastovi? Visų pirma kiekvie
ną tauta neturi būti kitos ver
go, ir turi atgaut politinę lais
vę savo etnografinėse ribose. 
Visos tautos turi teisę būt lai
komos žmonėmis, o 
gaiš”.

Busimoji taika bus

Išsiėmė Leidimus
/ edyboms

(Chicago j)
Ted Ostroivski, 21, su Eslher

Paukštis, 20
William Casaga, 31, su Mar-

garet Neueris 25
yValler Haskbusch, 52, su Ei

lėn M i sulis, 33

Reikalauja
Perskirų

Stephanie Mikucki nuo Wal- 
ter Mikucki

Gavo
Pcrskiras

Augusi Bron nuo Ethel Bron

ne ver- iimimai
Chicagoj

kuri- 
misiją.
symo ‘ pajautimą turi skiepyti 
kiio platės, rietus musų išeivijos 
sluoksniams. -

L. V. Sąjunga savo gyvu pa
vyzdžiu ugdys musų išeivijoje 
fizinį ir dvasinį atsparumą bei 
drausmingumą ir prisidės prie 
didesnio 'musų kolonijos suce
mentavimo, kur kiekvienas lie
tuvis bus įtrauktas į aktyvų 
musų nepriklausomybės kovo-1 
jimo ir 'su'pr'nimo darbą.

Lietuviai ir lietuvės išeivijo
je! Ryžtingai ir giedriai savo 
dvasia ir poilsio j utyirtintu ku
rni žengiame į LIETUVOS VA
DAVIMO NAUJĄJĮ DARBĄ, 
kur galėsime drąsiai sutikt savo 
amžinosios Tėvynės LIETUVOS

Stalinas parėdė taip, kad Lie
tuvos žmonėms nevalia švęsti 
Kalėdos. Bet Chicagos lietuviai 
tą šventę švęs labai linksmai. 
Renkitės visi, visa šeima, daly
vaukite Linksmose LIETUVIS 
KOŠE KALĖDOSE, kurias ren
gia laikraštis “JAUNIMAS”. 
KALĖDŲ DIENĄ, DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.

Rem kitę tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'

visa žmonija lauįįia ne kariškų 
triumfų, bet teisingos . taikos. 
Pabrėžiame “t^isipgos”, nes ne
teisinga taika užmuša visuome-

■i.i.iiai*

ir patvari, jei ji bus sudaryti 
tokiomis sąlygomis, jog nebus 
nugalėtojų ir nugalėtų. Tikroji 
pergalėtoja turi būti teisybė, o 
ne ginklo jėga. Tauta, atsidū
rus nugalėtos ir pažemintos 
tautos rolėje, bus nerami ir 
nuolat apeliuos į pasaulio, į vi
sos žmonijos sąžinę. Tokia tau
ta bus naujo karo ruginio židi
nys. Pažeminta ii* nuskriausta

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

STANCIK, Robert, 2754 
43rd Street, gimė lapkričio 
tėvai: Charles ir Anna.

VUCKIS, Stephen III, 3704 
West Ferdinand avenue, gimė 
lapkričio 28, tėvai: Stephen ir 
Anna.

W.
25,

Jaunųjų Svajone... Senųjų Viltis
Nuosavas NAMAS!

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

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

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

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

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

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

“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 KNYGUTE

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus j Klausimus 
dėl ’ gavimo pilnų Amerikoniškų 

j popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

Dr. Pranas Sacikauskas, 
“Urugvajaus žinių 

Redaktorius. 
Montevideo-Urugvajus.

THE PERFECT GIFT

I

Svajonės Išsipildys Jei Kreip
sitės Į Universal Savings ir 

Loan Association! PASKOLOS
UOSAVAS NAMAS . . . kur 
kliudomi galite su šeimyna

nieko ne
linksmai, 

laimingai gyventi . . . Moderniškas namas ... 
pastatytas tiktai jums, taip kaip jaunose die
nose jį sapnavote . . .

Lengvais

Išmokėjimais

Perkant

LADY WESTFIELD $OA50 
SĖT WITM MAMONOS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių: 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
BULOVĄ

ELGIN
HAMILTON 

BENRUS, 
GRANT 

ir kitų
DEIMANTUS parduodam žemo- 

mims .kainomis.

R1Wer

4148 Archer Avė

ITS 0WN THAf 
MlllIONS PREFER

MIRACLE
DON’T FORGET
TO SEND THE

Jis ne sapnas, bet realybė, kurią su pa
galba Universal Savings and Loan Ass’n. 
galite lengvai atsiekti- Pradėkite taupyti 
šiandien! Nors dalelė jūsų sunkiai uždirbtos 
algos priguli jums—ir jūsų svajonėms!

Taisant

Remontuojant

Statant

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St
Saukit TeL VICTORY 00S6

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASS'N
1739 SO. HALSTED STREET

(“NAUJIENŲ” NAME)

įdėliai apdrausti iki $5,000. .per Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D. C.
■ ■■j.........................   ■ ■ ■■ ............I?„,......................■■■■■ - .............. ......... . „„ ........... ■ -

Tel. CANAL 8500

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET

Chicago, ni.
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St.Miščikaš-žiemys.

Japonija savo “istorinėje” misijoje
KITAS MIRTIES BAUS

MĖS DEKRETAS

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

Užsakymo kaina:
Chicagoj ė—paštu:

Metams ............ .......... ;___
Pusei metų ....... ....
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams ....... ....
Vienam mėnesiui ...... .......

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija __________
Savaitei .........-____ _____
Mėnesiui ___ ____ ______

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ............   $5.00
Pusei metų ....... ............... .— 2.75
Trims mėnesiams ................. 1.50
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui_____— .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..... —.—
Pusei metų ........
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu sU užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50

“Darbininkų karas prieš kapitalizmą
Hitleris ir nacių spauda vis dažniau vartoja agita* 

cines Rusijos bolševizmo frazes. Vakar nacių “fiureris0 
pasakė kalbą vienos metalo dirbtuvės darbininkų miniai, 
girdamasis, kad Vokietijos darbas nugalėsiąs Anglijos 
kapitalą ir valdysiąs pasaulį.

Šis karas, anot Hitlerio, tai — kova “prieš kapitaliz* 
mo sistemą7’, kuri viešpatauja Britanijoje ir Amerikos 
Jungtinėse Valstijose. Kalbėtojas įrodinėjo, kad nacio- 
nal-sociallistiška Vokietijos sistema esanti daug geresnė, 
negu anglų ir amerikonų kapitalizmas. Vokietijoje visi 
žmonės, be klasių skirtumo, esą lygus; o kapitalizmo 
šalyse lobininkai išnaudoja darbininkus. Turtingoje Ame
rikoje esą tarp 12 ir 13 milionų bedarbių.

Visai panašiai kalba Stalinas ir komunistų agitato
riai, lygindami “socialistinį rojų” sovietų Rusijoje su 
“darbininkų vergija” kapitalizmo kraštuose.

Nėra abejonės, kad Hitleris tas idėjas pasiskolino iš 
Maskvos. Nuo to laiko, kai jisai padarė sutartį su Sta
linu, naciai daug ko pasimokino iš “komunizmo tėvynės” 
vadų.

Savo karjerą Hitleris pradėjo, kaipo smarkus bolše
vizmo priešas. Vokietijos kapitalistai ir junkeriai jį už 
tai rėmė. Daugelyje šalių fabrikantai ir bankininkai jam 
simpatizavo. Anglijos lordai ir Francuzijos piniguočiai 
troško su juo susitarti, tikėdamiesi, kad jisai padės jiems 
pažeboti darbininkų judėjimą tose šalyse, o paskui išgel
bės Europą nuo bolševizmo šmėklos.

Bet dabar, kuomet Hitleris pasidarė kuone viso Eu
ropos kontinento valdovas, jisai kalba, kaip bolševikas!

----Anglijos konservatoriams, kurie dėjo tiek daug pastan
gų su juo susitaikyti, jisai grasina kapitalizmo sunaiki
nimu !

Tačiau tuo pačiu laiku, kai Hitleris subolševikėjo, 
tai Stalinas sufašistėjo. Rusijos diktatorius stengiasi taip 
pat, kaip ir rudmarškinių vadas, išplėsti savo valstybės 
ribas,kitų tautų lėšomis; taip pat didina savo imperiją, 
grobdamas svetimas žemes; taip pat begėdiškai laužo 
tarptautines sutartis ir apgaudinėja savo kaimynus.

Politinė santvarka bolševikiškoje Rusijoje niekuo 
nesiskiria nuo nacių santvarkos. Stalino “aukščiausias 
sovietas” yra renkamas tokiu pat budu, kaip Hitlerio 
reichstagas. Sovietų Sąjungoje taip pat, kaip ir Hitlerio 
“trečiajame reiche” nėra nei asmens, nei piliečio laisvės. 
Tokia pat žvalgyba, toks pat žiaurus teroras, žmogus 
taip vienoje, kaip ir antroje tų diktatūrų yra paverstas 
aklu valstybės įrankiu, o su ta valstybe daro ką nori dik
tatorius. ' •

Kai kurie žmonės mano, kad ekonominė ir socialinė 
bolševizmo santvarka griežtai skiriasi nuo hitleriškos* 
Sovietų. Sąjungoje viskas “suvalstybinta” ir nebėra vi
suomeninių “klasių”; o Vokietijoje yra kapitalistai, jun
keriai ir privatiniai pirkliai. Bet tai tiktai paviršutinis 
skirtumas. Rusijos komisarai turi gražias rezidencijas, 
važinėja automobiliais ir naudojasi visokiais gyvenimo 
patogumais, apie kuriuos paprastas darbininkas arba 
valstietis negali nė sapnuoti. Sovietų pramonės komisa
rai turi ne mažiau, bet daugiau galios įmonėse, kurias 
jie valdo, negu Vokietijos kapitalistai savo dirbtuvėse.

Kapitalistai “trečiajame reiche” šiandien yra valsty
bės tarnai* Valdžia nutaria, kokias kainas jie gali imti 
už savo gaminius, kokią dalį pelno turi atiduoti valsty
bei ir kokias algas turi mokėti darbininkams. Kapitalis
tai dirbtuves valdo, bet ne savo, o diktatūros naudai.

Principialiai skirtumai tarpe nacizmo ir bolševizmo 
baigia visai išnykti. Vis labiau ir labiau tos dvi diktatū
ros yra panašios viepa į antrą kaip du lašai vandens. Jas 
abi apibudina ir bendras pavadinimas. Jiedvi yra tota
litarinės diktatūros.

Todėl nenuostabu, kad Hitleris šiandien vartoja ly
giai tokią pat kalbą, kaip Stalinas. Juodu yra ne tiktai 
karo sąjungininkai, bet ir idėjos draugai* Ne be reikalo 
juk, kai Molotovas atvyko į Berlyną, tai jisai perdavė 
pasveikinimą nuo SSRS Komunistų Partijos Vokietijos 
Nacionalsocialistų Partijai. .. A;

Bet yra lengvatikių, kurie dar vis Šneka apie pa
grindinius “valstybinius” prieštaravimus tarpe hitleriš
kos Vokietijos ir staliniškos Rusijos!

• Jų priešąs yra demokratija. c ,

“Naujienose” aną dieną bu
vo minėta, kad Justas Paleckis 
išleido du “įsaku” (dekretu) a- 
pie mirties bausmės x. įvedimą 
“kenkėjams” ir‘ “sabotažnin- 
kams”. Sovietinėje Kauno spau
doje dabar tapo paskelbtas dar 
vienas panašus dekretas.

Sunkiųjų darbų kalėjimas iki 
10 arba 15 metų arba sušaudy
mas skiriamas tam, kuris ga
dins turtą “padegdamas, sprog
dindamas ar kitokiu visuotinai 
pavojingu budu”.

Spaudoje tas “įsakas” pa
skelbtas “Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo” 
vardu, su J. Paleckio (pirm.) 
ir S. Pupeikio (sekr.) vardu. 
Tai reiškia, kad jį išleido ne 
soviętinis seimas, bet tiktai to 
seimo viršininkai. Tokia yra so
vietines santvarkos “demokrati
ja”! Įsako tekstas toks;

“Kas nusikalto turtą žalo
jęs padegdamas, išsprogdin
damas ar kitokiu visuotinai 
pavojingu budu, tas baudžia
mas kalėti sunkių darbą ka
lėjime ligi 10 metų.

“Jei dėl tokio turto žalo* 
jimo buvo žmonių aukų ar
ba įvyko visuomeninis ne* 
gandas arba gręsė pavojus 
sunaikinti ypačiai svarbų 
turtą, tai kaltininkas bau
džiamas kalėti sunkiųjų dar
bų kalėjime ligi 15 metų. '

“Jei turtas buvo taip žalo
jamas siekiant pakenkti soci- 
jalistiniam ukiui ar socijalis- 
tinei santvarkai, tai kaltinin
kas baudžiamas aukščiausią
ja baudimo priemone — SU
ŠAUDYMU arba kalėti sun- i< » * <
kiųjų dąrbų kalėjime 15 me
tų.-; e . r

“Be to, teismas gali nutari 
ti kiekvienu šiame straipsny
je numatyto nusikalstamo 
darbo atveju konfiskuoti dalį 
ar visą kaltininko turtą.

“Pasikėsinimas baudžia
mas.”
Matyt, tokių padegimų ir 

sprogdinimų įvyksta daug, jei
gu Lietuvos okupantai griebia
si net mirties bausmės jiems 
sustabdyti.

SOVIETŲ RUSIJOS DAR
BININKAI PAVERGTI

aukštesnių kategorijų, iš vie
nų įmonių ar įstaigų į kitas, 
nežiūrint, kurioje teritorijos 
dalyje yra tos 
įstaigos/’
Toliausi

“Tie asmens,

įmonės ir

kurie nusi- 
kals nepildę liaudies komisa
ro įsakymo priverčiama tvar
ka persikelti į kitą įmonę ar 
įstaigą, laikomi savavališkai 
pasišalinę iš įmonės ar įstai
gos ir atiduodami teisman, 
kaip nusikaltę prieš 5-jį 
straipsnį TSRS Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo 1940 m. 
birželio 26 d. paskelbto Įsa
ko, kuriuo uždraustas sava
vališkas darbininkų ir tar
nautojų pasitraukimas iš į* 
monių ir įstaigų.”
Tas “įsakas” yra paskelbtas 

ir Lietuvos laikraščiuose, taigi 
jisai yra privalomas ir Lietuvai. 

Kuomet darbininkas negali 
nei pasitraukti iš dirbtuvės, nei 
savo noru pasirinkti darbo vie
tą; kuomet valdžios komisaras 
turi teisę įsakyti darbininkui, 
kur jisai privalo dirbti, — tai 
kuo jo padėtis skiriasi nuo ver
go arba baudžiauninko?

Okupuotoje Lietuvoje
SSRS dekretas apie privalomą 
darbininkų kilnojimą iš vienos 
darbo vietos į kitą jau yra tai
komas net ir žemės ūkyje.

ir

tas

Sovietų Sąjungoje darbinin
kai seniai nebeturi jokių pilie
tinių Ir politinių laisvių. Jie 
negali laisvai organizuotis, su
sirinkti, pareikšti savo naumo- 
nę spaudoje arba mitinge; ne
gali laisvai statyti kandidatų į 
valdines vietas arba už juos 
vesti agitaciją; negali balsuoti 
už ką nori. Jiems yra atimur 
streikų laisvė.

Dabar sovietų Rusijos val
džia atėmė darbininkams ir 
teisę pasirinkti' darbo vietą. '

Dekretu, kurį š. m. spalio 19 
d. išleido SSRS “aukščiausios 
tarybos prezidiumas”, su M. 
Kalinino ir A. Gorkilio para: 
šais, suteikiama liaudies komi
sarams galia priverstinai kilno
ti inžinierius, braižytojus ir 
kvalifikuotus darbininkus iš 
vienos įmonės į kitą ir iš vienos 
teritorijos dalies į kitą. Taip 
pat draudžiama darbininkams 
ir tarnautojams “saUvaljškai” 
pasitraukti iš įmonių arba įstai
gų. • i • • -

Dekrete tarp kitko sakoma:
“TSRS Aukščiausios Tary

bos prezidiumas nutaria:
“Suteikti TSRS liaudies 

komisarams teisę priverčia
ma tvarka kelti Inžinierius, 
konstruktorius, technikus 
meistrus, braižytojus, buhal
terius, ekonomi4^k^^^škai>' 
tininkus ir planavime darbi
ninkus, -taip pat kvalifikuo
tuosius darbininkui šeštos ir

PRIVALOMAS DARBAS 
ŽEMES ŪKYJE

Sovietinės Lietuvos žemės u- 
kio komisaras Mickis ir darbo 
komisaro pavaduotojas Kily va 
išleido “nurodymą” miesto dar
bininkams ir bedarbiams. Tenai 
sakoma: '-'J

“Valstiečiams cukrinius 
runkelius1 ir bulves nukasti 
organizuojamos miesto dar
bininkų ir bedarbių brigados. 
Valstiečiai, kuriems darbi
ninkų trūksta, ligi pirmadie
nio 12 vai. Juri pranešti vie
tos agrohomams, kiek jiems 
darbininkų trūksta ir kuriam 
laikui jie reikaliųgi. Agrono
mai, žinias surinkę, į kurią 
stotį ir kiek darbininkų siųs
ti, antradįęnį telefonu priva
lo pranešti Žemės ūkio liau
dies homisarijalui. Trečiadie
nį išvyks į darbą pirmosios 
brigados.”
NeprikląUsonioje Lietuvoje u- 

kinintdii neretai nusiskųsdavo 
darbininkų trukumu žemės 
darbams dirbti. Bet nebuvo at
sitikimo (net “kruvinojo Sme
tonos režimo” laikais), kad vai* 
džia butų mėginusi suvaryti 
miestų darbininkus ir bedar
bius į “brigadas” ir po prievar
ta gabenti į sodžių 
runkelius kasti!

Norėdamas gauti 
įjarbininkų, ūkininkas
jų pasiieškoti, siūlydamas jiems 
didesnį atlyginimą. O dabar, 
Stalino “socialistinėje santvar
koje” komisaras su policininko 
pagalba tą klausimą išspren
džia visai lengvai: priėmė mies
te kiek jam reikia “atliekamų” 
darbo rankų ir varo į kaimą.

—...- 'r »■ f -...... . ...........

ITALIJOJE BADAS

Japonijos kapitalistai nori 
Japonijos praplėtimo, bet nori 
kartu ir pasinaudoti, pasipelny
ti čia pat, nes jei planas neiš
degtų, jie gali sugriūti, tiki
masis pelnas gali nueiti vėjais 
ir dargi juos pačius priversti 
prie bankroto.

Bankroto klausimas.
Ot, bankroto klausimas

buvo bei yra kertiniu akmeniu 
Japonijos kovoje tarp kariškių 
ir kapitalistų dėl pirmenybės 
valdžioje, dėl kelio pasirinkimo 
“Didžiulės Japonijos” kūrimui!

Kariškiai kapitalistams sako, 
jog be naujų teritorijų, naujų 
rinkų bei žaliavos šaltinių už
kariavimo, Japonijos kapitaLs- 
tus laukia bankrotas, uždusi
mas, nes neatsilaikys pasaulio 
rinkoje ir nė ilgam užteks ko
voti pasaulio rinkoje su konku
rentais tiekiant pigias prekes 
savų darbininkų uždarbio ma
žinimo sąskaitoje.

Maža to, toks nepaprastas 
liaudies išnaudojimas nuolatos 
aštrina socialę kovą ir galima 
susilaukti revoliucijos. Ir todėl, 
anot kariškių, Japonijos kapi
talistai turi būti užinteresuoti 
naujų rinkų bei žaliavos šalti
nių užkariavime.

Bijosi rizikos.
Japonijos kapitalistai su tuo 

sutinka, bet — priduria: “Vis
kas teįvyksta ne musų sąskai- 
ton! Mes prisidėsime, bet neno
rėkite, kad mes įdėtume visus 
kapitalus į šį karo “biznį”, nes 
jei jums nepasiseks — mes 
sprogsime!”

Ir kariškiai atsako: “Sprogi
mas jums neišvengiamas, jus 
nieku nerizikuojate, bet laimė
site, jei mes laimėsime, gi jei 
nesiimsime savo ribų plėtimo 
— jus uždusi te, jus išmes iš pa
saulio rinkos, jus privesi te prie 
revoliucijos norėdami konku- 
ruotis pasaulio rinkoje darbi
ninkų sąskaitom Jei mes nepel
nysime kariaudami, pralaimė
sime karą, mus laukia tas pats! 
Bet jei laimėsime? O laimėli 
galime tik jums visiems visus 
arba bent didžiumą savo kapi-

talų sudėjus į karo “biznį", nes 
daugiau spausti syvų iš papras
tos ‘liaudies — negalima, pavo
jinga! Labiau spaudžiant liau
dį galima susilaukti viduje re
voliucijos pačiame karo Įkarš
tyje, O tai butų karo pralaimė
jimas! Todėl atmenant busimą 
sunkų karą veik prieš visą pa
saulį, reikia užtikrinti iŠ visų 
pusių savas jėgas ir tai galima 
padaryti tik Japonijos kapita
listams su savo kapitalais 
lutinai pasidavus kariškių 
liai!”

Bet kapitalizmas žodžiais

ga- 
va*

ne-

bulves ir

daugiau 
turėdavo

Betveri metai kuro — Etio
pijoje, Ispanijoje ir dabar Ąj> 
banijoje — visiškai jšsėmė Itą* 
Ii ją ekonominiai. Jos gyventpr 
jams trūksta maisto. Mėsos ji® 
negauna daugumą dienų saVai* 
tėję. Net ir spaghetti jie galį 
nusipirkti tiktai pagal korteles, 
po vieną svarą asmeniui savai
tėje. Vietoje spaghetti, jie val
go daugiausia ryžius. Dar di* 
dėsni# vargas su pramonės me

įįdžiagomis.
Vienas Washingtono koreis* 

pondentas rašo:
“Britų blokada ^stabdė

kavos ir mėsos importą, kau
čiuko ir kanapių importą, 
95% aliejaus ir riebalų im
porto, apie 75% daržovių im
porto, 95% medvilnės (bo- 
velnos) ir vilnų importo, 
75% odų ir kailių importo,— 
kaip pereitą savaitę paskelbė 
Dr. N. Wni. Hazen, Jungti
nių Valstijų Agrikultūros 
parlamento Viduržemio 
mės ūkio specialistas.”

dė
žė

Italija pasigamina tiktai 19 
nuošimčių mineralinių žaliavų 
taikos metu (o Vokietija —. 
62%). Ji beveik visai neturi sa
vo geležies, vario, naftos ir. ki
tų svarbių mineralų. Anglies 
Italijoje iškasama, tiktai apie 
1,000,000. Taikos melu ji im
portuodavo kasmet kokius 12 
milionų tonų iš Anglijos ir ki
ta tiek iš Vokietijos vandens 
keliais. Dabar dėl anglų bloka
dos jura yra uždaryta, ir visą 
anglį Italija turi gauti iš Vo
kietijos, geležinkeliais. Geležiu < 
keliais jai-pristato Vokietija ge- 
ležį |r geležies rudą.

Naftą italai gaudavo iš užsie
nių, daugiausia juromis 1$ Ame
rikos. Naftos yra šieMiek ir 
Albanijoje; per metus gaunama 
iš jos šaltinių apie 300,000 to
nų (žemos rųšies). Dabar dėt 
pralaimėjimų kare su graikais 
Mussolini šitų šaltinių gali ne
tekti.

Kuomet kraštas nualintas ir 
prekių {gabenimas iš užsienių 
yrą beveik sustabdytas, tai Ita
liją gali išgelbėti negut V0kįe*> 
tijp. Bet ir tai abejotina, nes 
blokada ir Vokietiją smaugia.

įtikinamas ir kaip Mitsui gimi
nė, taip likusieji pramonininkai 
bei bankininkai priešinosi ka
riškiams kaip galėjo ir norėjo 
kaip galint daugiau išsiderėti.

Užkulisinė kova.
Prasidėjo slapta, tyki, iš pa

viršiaus žiūrint, nepastebiama 
liaudžiai mirtina kova tarp ka- . 
riškių ir kapitalistų pradedant 
nuo 1932 m. iki kapitalistui pa
matę nepaprastą kariškių atka
klumą šioje kovoje nepasiduo
ti, nusigando ir suskilo tarpu
savyje.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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Literatūros Reikalais
III.

Krėvė įvestas į mokyklas.
Kai lietuviai nepriklausomai 

pradėjo organizuoti savo gyve
nimą, viską turėjo kurti iš nau
jo. Valstybės aparatui paruošti 
žmonių nebuvo ir visokių kur- 
jozų pasitaikė. Beraščiai būda
vo ‘skiriami policijos viršinin
kais, 17 metų vaikėzai — at- 
sakomingais pareigūnais ir 
mokslų nebaigę žmonės skiria
mi mokytojais.

Dar sunkiau buvo ne valsty
binėse, bet kitose visuomenes 
gyvenimo srityse. Ypatingai 
sunku buvo su mokyklomis, su 
mokyklų programomis. Lietu
viškos mokyklos turėjo turėti 
skyrių ir apie lietuvių literatū
rą, o tos literatūros, tikra to 
žodžio prasme, visai nebuvo. Iš 
nieko reikėjo didelį dalyką pa
daryti.

Švietimo ministerija, neturė
dama iš ko pasirinkti gerą sa
vos literatūros programą, dėjo 
kas tiktai pasitaikė, kas atro
dė lietuviška. Nekreipė didelio 
dėmesio ar darbas iš tikrųjų tu
rėjo literatūrines vertės, buvo 
svarbu, kad jis butų lietuviškas. 
Gamnazijų mokytojams įsake

lu karo metu darytus pastabas 
ir duoti spaudom Kitas duoda
vo visai nieko nepataisęs. Kam 
čia taisyti, jeigu jau čia ir taip 
“didelio rašytojo” darbas?

“švyturys”, kartas nuo karto 
gaudamas pundą visokių galu- 
kų, leisdavo tomą po tomo. 
Taip jų išleido visą dešimtį. Kai 
kurie laikraščiai ir toliau pa
girdavo išleistus Krėvės raštus, 
bet jau drįsdavo pridėti, jog jų 
negalima palyginti su anksty
vesniais jo darbais. Pastebėda-

didelis dalykas.
Tokiose aplinkybėse ir Vin-

dar mažesnes 
negu Krėvės

laikraščiai,

vių literatūros programą. Moki
niai buvo priversti skaityti ir 
studijuoti jo raštus. Ministeri
ja įvedė ir kitų “rašytojų” dar
bus, kurie buvo 
grožinės vertės 
darbai.

Nepriklausomi
norėdami parodyti, jog iš tik
rųjų turime vertų literatūros 
kurinių, pradėjo kiekviena pa
sitaikiusia proga girti savuo
sius. Žmonės, kurie pasaulinės 
literatūros kurinių nepažinojo, 
patikėjo skelbtais pagyrimais. 
Kiti ranka numodavo, nes ma
nydavo, jog laikraščiai didelio 
blogumo nepadaro, jeigu “savą
jį” pagiria. . :

nesi Dainavos šalies senų žmo
nių padavimais. Pridėdavo, jog 
tai yra visai kitoks Krėvė.

“Švyturio” administratoriai 
visai nusiminimai! įpuolė. Pir
mą tomą žmones dar pirkdavo, 
nes tikėdavo rasti Krėvę, kurį 
jie pažinojo; mane rasti skam
bius ir gerai apdirbtus jo raši
nius, bet apsirikdavo. Antrąjį 
tomą pavartodavo, bet jo jau 
visai nepirkdavo, o trečias pra
gulėjo ivisą laiką lentynose.

Vincas Krėve šiandien gali 
pasigirti, jog turi atspaudęs de
šimts savo raštų tomų. Nuva
žiavęs Maskvon jis padovanojo 
savo raštus sovietiškiems rašy
tojams, bet jo raštus leidusi lei
dykla, kaimiškai tariant, turė
jo uždaryti “savo kromelį”.

Jeigu neskaityti Dainavos ša
lies padavimų, tai ne vienas 
Krėvės raštų tomas nesusilau
kė antros laidos.

Krėvė patikėjo atspaustoms 
pagyroms ir savo darbų nedai
lindavo. Nekraipė reikalingo 
dėmesio ir neįdėdavo reikalin
go darbo. O kai Krėvė pradėjo 
bet kaip, bet ne krėviškai rašy
ti, tai skaitytojams jis tapo vi
sai neįdomus.

Krėvė nerado reikalingu dau
giau prie savo kurinio padirbė
ti, kad skaitytojas butų paten
kintas, tai skaitytojas nerado 
reikalingu leisti laiką jo spaus- 
diniams skaityti.

Visiems dideli nuostoliai.
Dėl tokios dalykų padėties vi* 
nukentėjo.
Pirmiausia nukentėjo jnits

rašytojas, nes jis prarado savo 
auditoriją. Krėvės klausyti susi
rinkdavo universiteto studentai, 
maža auditorija, bet jo jau ne
klausydavo platus Lietuvos 
liaudies sluoksniai, didelė audi
torija. Pagaliau ir toj mažoj 
auditorijoj daugelis sėdėjo pri
versti, nes jeigu studentai |ie- 
iŠsėdės reikalingo valandų skai
čiaus, lai neturės teisės laikyti 
egzaminus ir negalės gauti rei
kalingo universiteto liudijimo.

Nukentėjo ir raštų leidėjai.
Privatinė raštų leidykla nu

kentėjo* nes norėjo lengvai pa
sipelnyti. Norėjo parduoti daly
ką, kuris neturi jokios vertes 
arba turi labai mažą vertę.

Daug yra blogiau su tais Krė
vės darbais, kuriuos leido uni
versitetas visos Lietuvos gyven
tojų pinigais, čia Krėvė mums 
visiems žalos padarė ir visi tu-

si

4

tai, kad Vincas Krėvė pats pa
tikėjo to meto laikraščių skelb
tais pagyrimais apie jį patį. Jis 
nesuprato, jog ‘valstybininkai, 
kuriems rūpėjo atgaivinti lietu
viškos valstybės gyvenimas, įsa
kė visiems laikraštininkams “iš 
nieko didelį dalyką daryti”.

Krėvė spaudžia savo raštų 
tomus.

Jis buvo universiteto pyofę* 
sbrius, jp darbai įvesti į moky- 
k>s, laikraščiai rašo, jog jis 
yna lietuvių ĮiUrątnme klasiką?*; 
Stiprių plunksnų aplinkui nesi
matė, na, tai jis Ir pamanė, jog 
jis yra “didelis rašytojas”.

Nepriklausomo gyvenimo 
pradžioje susikurusios leidyk
los pasisiūlė spausdinti jo raš
tus. Jos tikėjosi padarė’t i gerą 
“j)iznį”, nes jo darbai buvo 
privalomi lietuviškose mokyk* 
lOse, galvodavo.

Pats Krėvė beprofesoriauda- rime teisę jam tatai primesti, 
ms pradėjo taisyti prieš karą —-Kazys Varkalį!
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OKUPACIJA PAGIMDĖ LIETUVOJE
SPEKULIACIJĄ

Įsteigė sovchozą Kražių valsčiuje. — Okupantu šeimi
ninkavimo vaisiai. — Sovietiškas “teisingumas”. — 
Okupantai pagimdė spekuliantus, o dabar bando 
juos sunaikinti.

—Kražių valsčiuje buv. Ak
menių, Daustorių ir Adosiškių 
dvarai sujungti j vieną ir iš jų 
padarytas sovchozas 600 ha 
didumo.

—Kėdainių apskrityje netoli 
Dotnuvos nepriklausomosios 
Lietuvos laikais buvo išlaiko
mas garsus veislinių arklių 
žirgynas. Atėjus bolševikams, 
okupantai didžiąją dalį žirgy
no žemės nusavino rusų aero
dromo reikalams. Dabar žirgy
nas atsidūrė kritiškoje padety* 
je. Nors į arkliams skirtų tro
besių statybą įdėti dideli pini
gai, nes buvo įrengtas vanden
tiekis, elektros apšvietimas ii 
kiti patogumai, bet okupantai 
viso to nepaisė. Prie žirgyno

gų, bet bolševikai bepaliko 112 
arklių: 10 eržilų, 42 kumeles, 5 
treigius, 16 dveigių, 17 mitulių 
ir 22 žindukus. Dabar kėdainie
čiai susirupmę, kas pašidprys 
su šiuo žirgynu. Buvo projek
tas perkelti jį J Vokios dvarą 
palei Vilnių, bet tas projektas 
dėl kažkokių kliūčių buvo at
mestas.

—Sovietiškojo “teisingumo*' 
komisaras Pakarklis sušaukė 
Mariampolėje teisėjus ir jiems 
nupiešė, koks turįs būti sovie
tiškas teisėjas. Pasak jo, “žmo
niškumu sovietiški teismai tu
rės laikyti ne liberališką, švel
nų elgesį su nusikaltėliais, bėl 
nusikaltimų pašalinimą iš vi
suomenės tarpo“. Kaip žinoma,

xiAUJLENŲ-ACME Telephotr
Jaunutes, bet visam pasauly mylimos filmų žvaig

ždės Deanna Durbin tėvai paskelbė, kad ji susižiedavo 
su filmų gamintoju, Vaughn Paul, ii’ kad ateinančių me
lų vasarą įvyks jų vestuvės. Deanna yra 19-kos, o Paul
—25 metų amžiaus. o

t

padavimų ir neužlaiko subatos, 
nes Jis, subatoję pagydė ligonį* 
Savo laikų šimtaprocentinin- 
kams Kristus šitaip atsąkė: P 
jus ar nelaužote subatos? Je. 
avis ar ožka subatoj Įšoka Į šu
linį, tai ar jus-, šabą užmiršę 
nebėgate jų gelbėti?

Dabar ne avis ir ne ožka pa* 
teko bėdon, o visas Lietuvos 
kraštas. Tai, rodos, musų va
dams reikėtų mesti šalin viso- 
kias ortodoksines teorijas ir vi
sokius šimtaprocentinius prin
cipus. Bet, kaip matome, musų 
Amerikos lietuvių Romos kata
likų vadai yra tvirti, kaip uo*- 
la. Jie laikosi savo. Jie tvirtes
ni ir už Amerikos šimtaprocen
tinius patriotus ir už Kristaus 
laikų fariziejus.

Kadangi, pasak Kristaus, 
muitininkai ir paleistuvės eis 
pirm fariziejų Į dangaus kara
lystę, tai aišku, kad Amerikos 
Romos katalikų vadai, kurie 
bytiha ir fariziejus, atsistoja la
bai nepavydetinon pozicijom

—Yla
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Apsigyveno Miami, 
Floridoj

Emma Parmalis, buvusi žymi 
Chicagos biznierė, siunčia svei
kinimus naujieniečiams ir vi
siems draugams.

Ji po ilgo važinėjimo po pla
čią Ameriką pagalios apsistojo 
Miami, Floridoj, 548 West Flag- 
ler Street. Ji turi daug kam
barių nuomai ir prašo draugų 
.sustoti pas ją, atvykus į Flo
ridą. Steponas.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavima* 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
-nedžiaga, rėmai, durys, stogai na- 
nams. Pagerinimus finansuojame, 

nereikia (mokėjimų—3 metams iš* 
Mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
GHICAGO, ILL.

. ..........HMM* ■■■
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kamei
MUTUAL LIQUOR
CO. — Who1esale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

beliko 60 ha, be to, 106 ha Ne
vėžio lankų, bet iš šio ploto 
žirgyno nebegalimą išlaikyti. 
Šiose patalpose galima butų su 
prieaugliu laikyti iki 200 žir-

| KALĖDOMS |
I DOVANOS S

Laikrodėliai^ žiedai ir t, t 
vyrams, moterims, mergi
noms ir vaikams didelis

N. GIRDWAIN
LAIKRODININKAS

A

sovietų Rusijoje *nusikaltimai 
yra “šalinami“ tuo budu, kad 
įvestos bausmės, kurių leng
viausia norma — mirties baus
mė.

— Panevėžio prokuroras per
davė teismui šolomą šmejerį. 
Jis sudarė įvairių manufaktū
rų atsargą, bandydamas ją 
pardavinėti aukštomis kaino
mis. Pas jį rasta matracams 
medžiagos 10.5 mtr., kelnėms 
medžiagos 22 mtr., dačkos 44 
mtr. Be to, pas jį rasta dar 
350 pakelių rukščiosios drus
kos. Šmejeris bandė dalį šių 
medžiagų per savo agentą par
duoti mieste pakeltomis kaino
mis. Tam tikslui jis panaudojo 
karo atbėgėlį Veiserį, kuris pri
sipažino gavęs iš Šmejerio par
duoti 16 marškinių,.

Vilniaus milicija pas buv. 
prekybininką Raubortą padarė 
kratą ir rūsyje rado užmūryta 
įvairių manufaktūros prekių 
100,000 litų vertės. Paslėptųjų 
prekių tarpe rasta 2,260 metrų 
skalbiniams medžiagos, 1,258 
metrų bajaus ir kitų prekių, 
kuriuos jis sakė “užmiršęs”.

Tauragės miestelio milicija 
suėmė mėsos prekiautojus Sa- 
liauską ir Lipčienę, kurie, esą, 
sudarinėj’ gaminių atsargas. 
Padarius jų bute ir rūsyje 
kratą, rasta 200 centnerių la
šinių ir įvairių dešrų, tame 
skaičiuje 3,680 kg. lašinių ir 
150 kg. dešrų jau sugedusių ir 
jokiam vartojimui netinkančių.

Ką Žmonės Mano
KUR STOVI AMERIKOS LIETUVIU ROMOS 

KATALIKU VADAI? *
Jei “Draugo“ redaktorius no

rėtų sužinoti, ko vertas jo edi- 
torialas antrašte “Judinamas 
Opus Klausimas“, lipęs “Drau
ge” gruodžio 2 d. 1940 m., tai 
jis tą lengvai gali padaryti. Jam 
bereikia tą editorialą palygin
ti su kitu antrašte “Ateiviai ir 
Šimtaprocentiniai“, kuris tilpo 
tame laikraštyje sekančią die- 

1 ną, t. y. gruodžio 3 dieną.
Pirmajame editoriale “Drau

go” redaktorius duoda vėjo pa
bėgėlei poniai J. Tubelienei už 
tai, kam ji su tautininkų para
ma rėngidšį1 lankytį Amerikoj 
lietuvių kolonijas Lietuvos gel
bėjimo ir rėmimo reikalais. Gir-

sų tarpe atsirado srove, kuri 
pasisavino tokį nusistatymą. 
Tai dar ne viskas. /Amerikos 
šimtaprocentini nk ų nusistaty
mas yra prieš ateivius, svetim-
taučiuvs, o mūsiškių šimlapro- 
centįninkų nusistatymas yra žy
miai keistesnis, nes tas nusista
tymas atgręžtas ne prieš kokius 
svetimtaučius, ,,p saviškius, tik 
kitaip galvojančius.

Musų šimtaprocentiniai vadai 
cokuoja save krikščionimis. To
dėl kaipo tokiems priminimas 
.r šventas Raštas. Fariziejai ir 
rašto žįnovai 'fnio’ė Kristų už 
tai, kas Jis nesilaiko senųjų

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

di» šitoks darbas turi būti ve- 
damas ne kitaip, kaip tik Ame
rikos lietuvių Romos katalikų 
vadų nustatyta tvarka.

Man ponia Tubelienė nėra 
teta, o tautininkai nėra dėdės. 
Man jie nerupi; man tik ruplį 
ko verti Amerikos lietuvių Ro 
mos katalikų vadų principai.

Savo editoriale apie šimtapro
centinius amerikonus “Draugo“ 
redaktorius išrodinėja, kaip tie 
karštagalviai bė reikalo puola 
ateivius ir be pagrindo sėja jais 
nepasitikėjimą. Toks nusistaty
mas prieš ateivius esąs netiks
lus, nežmoniškas, neteisingas ir 
nepatriotiškas.

Mebu &tbirute£
“NAUJIENOSE** GALITE GAUTI LIETUVIŠKŲ IR 

ANGLIŠKŲ KALĖDŲ ATVIRUČIŲ
A TT T T V NT

1739 So. Halsted St

Jei “Draugo“ redaktorius su
gretins tuos du savo editoria- 
lus, tai aiškiai pamatys, kad jis 
pats yra šimtaprocentinis ir to
dėl visi jo duoti komplimentai 
Amerikos šimtaprocentinin- 
kams pritinka ir jam pačiam. 
Toks yra ne vien “Draugo“ re
daktorius, o ir visi. Amerikos 
lietuvių Romos katalikų vadai. 
Jie visi pasisavino Amerikos 
šimtaprocentininkų nusistaty
mą ir jį laiko Amerikos lietu
vių gyvenimui.

Jei negera, kad Amerikos 
' šimtaprocentininkai pasirinko 
tokį nusistatymą ateivių atžvil
giu, tai lygiai negera, kad mu-

JACK SWIFT>

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

- ■ -- --------— -----------.■■■■■ ■ -L-' 4 X.------------- ---------------- ------------------------------------ ,,

MASTER W1NDOW SHADE CO.
' S. J. Vondrak Tel, Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FlRANKOM LAZDAS. MES NUMIERUOJAM IR UžKABlNAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETlAN B LINUS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD STJ

IĮI.^.I .. .... . i , į >,i ..............      . ..... .. .

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš U 4., neš Nuošimti Nuo i Dienon

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
tsargos fondas virš M00,000.00

Dabar Mokame 3y2% Už 
lėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m*

STANDARD
FEDEML.SAVINGS

■ . — and~ - ------
LOAN ASSOCIATION oF Chicago
JUSTlN MACKIEVVICH, Pres.

Vai. 9 iki 4. Sėr. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

TeL VIRginla 1141

i

*

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Ae—

KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bitas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta-
lymai jums uždraustų' vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Katn statyti Save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. S pėdu
tės žemos kainos atsakomingiems „vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

<
I ; .. z

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES T. RYPKEVIČIA GYVASTIES

' . LANGŲ SO. HALSTED STREET apvogimų
RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

W*^«MMM—M—M—MMMMMMM——i—Mi—M.—MMM——l™*1—‘"T*—"*
fRĮ—11^    W » I F !*»'■■■■“—MMMM^MBtalMMMMM—M»«BMMBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Bukit Malonų^ 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMU 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių {tempimą

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

optometristai
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

f
Speciali Kaina ant Dantinių

Per Kalėdas

tru-fit pleitai $Q.5O 
Lab. Kaina ..................

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 , „
diena ... Tl......... xr aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.
Tėmykite Antrašą 

Phillips Deniai Laboratorijų tei
singas adresas yra 2353 W. 63rd 
St. Ta įstaiga čia {sisteigė prieš 
daug metų.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS

... . *13.50
E."“’.... *50.00
RAUDONGYSLIŲ COE 
Išėmimas ir Ligon. ’CUbUU
REUMATIZMAS CO fiA 
Greita Pagelba ....... C. U U
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C *4 A A
ir vaistai .................. *I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

13JDarcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

iki 915 vai. ryto.
Subatomis nuo 8.30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pmaešlmus.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
PASEKMINGOS TORONTO LIETUVIU 

C. C. F. KUOPOS PRAKALBOS
Gruodžio mėn. 1 ir 2 dieno

mis įvykusios prakalbos Toron
to lietuviuose paliko gerą įspū
dį. Kas. pirmiau abejojo dėl nau
dingumo priklausyti prie C. C. 
F., tai laike prakalbų galutinai 
įsitikino, kad Kanadoje nėra ki
tos tolygios darbo žmonėms po
litinės partijos, kaip kad C. C. 
F., kurios programas yra aiš
kiai naudingas darbo klasei. 
Patartina Kanados lietuviams 
stoti į C. C. F.

Gruodžio pirmą dieną, 62 Cla- 
remont St., 2 v. 30 m. drg. J. 
Novogrodskas atidarė prakal
bas ir savo įžanginėje kalboje 
apibudino prakalbų tikslą.

Pirmuoju kalbėtoju perstatė 
drg. B. E. Leavens, Ontario 
prov. C. C. F. sekretorių, kuris 
trumpoje savo kalboje apibudi
no C. C. F. tikslus ir savo 
džiaugsmą, kad turįs progos 
kalbėti lietuvių C. C. F. kuopos 
surengtose prakalbose. Baigda
mas kalb^M pareiškė: “Aš tikiu, 
kad C. C. F. šiandien Kanadoje 

. yra viena iš geriausių politinių 
organizacijų, kuri kovoja už de
mokratijos instituciją.“

Antruoju kalbėtoju buvo drg. 
Douglas, Kanados parlamento 
C. C. F. frakcijos narys. Drg. 
Douglas apibudino savo įspū
džius iš nacių judėjimo profe
sinėse sąjungose Vokietijoje, 
nes jam teko ten būti. Jo nuo
mone, naciai yra tikri fanatikai, 
kurie niekad neprotauja, bet 
veikia kaip automatai pagal Hit
lerio instrukcijas.

Trečiuoju kalbėtoju perstato
mas drg. C. H. Millard, C. C. F. 
Ontario prov. pirm, ir C. I., O. 
Kanadoje" sekretorius. Jo kalba 
buvo itin įdomi, nes buvo pa
švęsta dėl išlaikymo vienybes 
darbininkų judėjime ir apgyni
mo demokratijos Kanadoje.

Ketvirtuoju kalbėtoju persta
tomas drg. J. V. Stilsonas, 
“Naujosios Gadynės“ redakto
rius iš Brooklyno. Kalbėjo te
moje “Pabaltijos valstybių oku
pacija“. Jis pradėjo kalbėti ket
virtą valandą ir kalbėjo iki šeš
tai valandia, kol svetainė buvo 
išnuomota, bet savo skirtos te- 
mos negalėjo baigti. Ją užbaigė 
pirmadienio vakarą.

Drg. J. V. Stilsonas pradėjo 
savo kalbą nuo 1939 m. rugpiu- 
čio mėn. 23 d., kada von Rib- 
bentropas nuskrido į Maskvą, 
kad užbaigti seniai vedamas 
slaptas derybas su Stalinu dėl

sipažinti su “proletariato dik
tatūra“, kuri susideda iš 9 as
menų. Pažinties rezultatai se
kami: “Po Lenino mirties į ne
klaidinguosius vadus kandidatų 
atsirado visa galybė, bet paga
liau paaiškėjo, kad Josifas Sta
linas yra “geriausias“. O jo bu
vę oponentai virto “kontr-revo- 
liucionieriais“ ir kaipo tokie bu
vo apšaukti pasiutusiais šuni
mis ir likviduoti.

Sovietų Rusijoje liaudis yra 
beteise

Drg. J. V. Stilsonas važinė
damas po Rusiją patyrė prak
tiškai, kad Sovietų Rusijoje, jei 
kas atsitinka blogo, tai kaltę 
metama ant valstiečių, bet jei
gu įvyksta kas nors gero, tai 
nuopelnas tenka “neklaidinga
jam“ vadui Stalinui. Kaipo pa
vyzdį kalbėtojas pacitavo tokį 
atsitikimą. Tūlo kolchozo kar
vės per porą metų pasiliko berg
ždžios, bet ant trečiųjų metų 
trys karvės apsiveršiavo, ir tas 
reiškinys buvo aprašytas “Iz- 
viestijoje“ ir kreditas už trijų 
karvių apsiveršiavimą skiriama 
Stalinui.

Tokių ir panašių faktų gerb. 
kalbėtojas pacitavo labai daug, 
ir nėra reikalo nū galimybės vi
sus čia suminėti. Bendrai pasa
kius, drg. Stilsonas kalbėjo la
bai įdomiai, nes publika labai 
dažnąi sukeldavo ovacijas, o po
draug protarpiais ir skanaus 
juoko. Publika ir nepajuto kaip 
prabėgo dvi valandos.

Drg. J. V. Stilsonui padarius 
Hitlerio ir Stalino filosofijų pa
lyginimą ir išvadą gaunasi, kad 
tarp jų jokio skirtumo nėra.

Kadangi svetainė buvo išnuo
mota tik iki 6 vai., tai nors te
ma buvo nebaigta, bet prakal
bos buvo nutrauktos ir perkel-

tos į pirmadienio vakarą, 404 
Bathurst St., 8 v. v., kur buvo 
kviečiami ir komunistai, kad ap
gintų savo poziciją. Bet komu
nistai gerai žinodami, kad jie 
niekuo negalės pateisinti savp 
“neklaidingojo“ Stalino impe
rialistinius žygius, tai ne tik nė
jo patys,, bet bėgiojo po stubas 
ir ragino visus lietuvius boiko
tuoti prakalbas. Kad tas jų boi
kotas geriau sektųsi, tai jie su
galvojo sušaukti savo vięrnųjų 
avelių kokį tai ekstra susirin
kimą Šuninės name. Na, o Šuni
nės pravadyriai vis tikrina, buk 
jie neremia komunistų veiklos. 
/ Pirmadienio vakare ir vėl su
sirinko gan gražus būrys To
ronto lietuvių ir išklausė liku
sią temos dalį, kuri irgi buvo 
pusantros valandos ilgumo. 
Publika ramiai išklausė. Baigus 
kalbėtojui kalbėti, buvo atsi
klausta publikos, ar turi kas ko
kių paklausimų. Tiesa, atsirado 
nemažai klausėjų, bet jie visi 
buvo kalbėtojo simpatikai, tik 
vienas komunacių organo “L. 
B.“ vajininkas vos-ne-vos ište- 
nėjo: “Lietuvoje gauna darbi
ninkas du litus per dieną, o pie
tus vieni kainuoja du litai. Kaip 
galėjo liaudis atsikratyti Sme
tonos rėžimo?“

Klausėjas, matyti, nežino, kad 
Stalino režimas yra šimtą kar
tu aršesnis ir už Smetonos re
žimą. Smetonos režimą Lietuvos 
liaudis galėjo bile kada susior
ganizavusi nuversti, bet Stalino 
okupacijos Lietuvos liaudis nie
kuomet negalės atsikratyti be 
demokratinių valstybių pagal
bos. Taigi yra neišmintinga 
bėgti nuo šuns prie tigro, nes 
tas tikriausiai tave sudraskys. 
Taip lygiai ir Lietuvai atsitiko.

P-IAI MARIJAI YOKU 
BYNIENEI,

kuri neteko mylimos tetos,, į 
reiškiame visai jų šeimai 

gilią musų užuojautą.
Z. M. Ų^EMECKIAI

F. Onta- 
kuriš

B. E. Leavens', C. C 
rio prov. sekretorius, 
gražiai apibudino C. C. F. tiks 
lūs ir būtinumą kovoti už de
mokratines teises Kanadoje. 
Tuo ir baigėsi prakalbos. Vis’

visas pasaulis buvo nustebintas, 
o Amerikos komunistų dienraš
tis “Daily Worker” neteko ža
do per 24 valandas.

Toliau kalbėtojas pareiškė: 
“Lietuvių tarpe radosi nemažai 
‘Tamošių’, kurių tarpe buvau 
ir aš“. Vėliau apibudino, kaip 
jis važiavo į Sovietų Rusiją su-

WATCH YOUR

THROAT 
after sudden exposures 

gargle Listerincs
Sudden temperatnre changen, likę drafts 
. . . wet feet . . . and fatigue, may lower 
body reaistance. Then colds or uore throat 
often develop and gerina in the mouth get 
the upper hand. Prompt and f reouent um of 
Listertae Antiaeptic may often head off an 
irritated throat and keep a cold from be- 
coming troublesome—because it kUls mir- 
f ace gerins aasociated with theae conditiona. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, M o.

Kilis gerins on throat

prakalbų dalyviai skirstėsi su 
pakeltu tipu ir pasiryžimu ko
voti už geresnį ateities būvį. -

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 
baigiantis prakalboms, liko pri
imta sekamo turinio rezoliuci
ja Kanados Lietuvių C, C. F. 
kuopos surengto masinio mi
tingo gruodžio 1 d, 1940 m. 
62 Gląremont St, Lenkų sve
tainėje.

Rezo’iuc’ja
Išklausę nuodugniai kalbėto

jų pareiškimus, kas liečia Pa
baltijos ir ktių valstybių oku
pacijos, kurią įvykdė Hitleris, 
Stalinas ir Mussolinis, mes čia 
susirinkę Toronto ir apyl nkių 
lietuviai visu griežtumu pa
smerkiame smurtą. Juo labiau 
yra smerktina Sovietų Rusija,

demokratijai, taip ir darbo k’a- 
sei, kas aiškiai pasirodo iš ve 
damos propagandos prieš di
džiosios Britanijos vedamą ko
vą prieš Hitlerio ir Mussol’nio 
agresiją.

Darbo klasei yra viena išei- 
;is, -- tai kovoti iki agresoriai 
bus galutinai sutriuškinti. Lie
tuviai, kurie nori, kad Lietuva 
atgautų savo nepriklausomybę 
ir demokratišką santvarką, tu
ri derinti savo velk iną su to
mis grupėmis, kurios 
prieš visokio plauko 
rius.

kovoja 
agreso-

Neprenumeruoti komu
nistinės spaudos, nelankyti ko
munistinių apmokamų paren
gimų, ir bendrai, nepalaikyti 
jokių santykių su komunisti
nėmis organizacijomis.

Šalin komunistai ir jų part
neriai Hitleris ir Mussolin's.

Lai gyvuoja demokratijos 
pergalė. —A. Fr.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kaip atrodo 
Toronte?

metaisPaskutiniais keliais
Toronto labai daug
Nugriauta daug netinkamų gy
venamų namų, o tuo pačia lai
ku Toronto miestas auga nepa
prastai greitai savo pakraščiuo
se. Toronte važinėja daug mo- 
dern.škų str^tkar.ų, kurie sav- 
supimu man primena Baltijo.

Žinoma, neiavintiems darbi
ninkams tuo tarpu dar nėra pa
sirinkimo, bet jeigu, kaip jau 
sakiau, karas dar nepasiba gs, 
busime tuojau visi lygus.

Lietuviai, turėtumėte lankyti 
kokią technikos mokyklą, išmo
kę operuoti kokią maš na n •- 
jutumete paskut niais, o ir al- 
yginimą gautumėte už savo ži- 
aojimą didesnį. Ten Buvęs

mažų tautų ir darbo klasės 
“užtarytoja“, bet tikrumoje So
vietų Rusija niekuo nesiskiria 
nuo Hitlerio ir Musolinio agre- 
siškos politikos. Todėl darbo 
klase negali toleruoti agreso
rių, nežiūrant kokiomis spalvo
mis agresoriai dangstytus!.

Todėl tebūnie nutarta, kad 
nacių, fašistų ir, komunistų ve
dama politika f * yra vienodai 
kenksminga ir priešinga kaipo

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 9 d. — Karo departamen
tas paskelbė, kad visų Ameri 
kos 'valstybių nacionalinė gvar
dija gali gauti praeitame kare 
vartotų šautuvų ir šovinių vi
siems apsaugos reikalams.

Karo departamentas gali per
leisti visoms valstybėms reika
lingą durtuvų, juostų, diržų ii 
kitų priemonių už labai priei
damas kainas.

Nacionalinė gvardija privalo 
saugoti visas valdžios įstaigas, 
tiltus, kelius ir kitus visuome
nės turtus nuo galimo sabota
žo.

PARTNERS' WANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAI! PARTNERIO dėl 
moteriškų rūbų prekybos, kuri ran
dasi ,35 . ępĮpounjė,, Brąųtjfę^, 
Ont., Canada. Parmerys reikalingas 
pasiturintis, nes noriu didinti krau
tuvę. Užinteresuoti asmenys gali 
kreiptis asmeniškai arba laiškais 
sulig aukščiau paduotu antrašu.

MRS. A. KUTIS.

KAIRAS, Egypta-s, gruodž. 9 
d. — Anglai tvirtina, kad prie 
Sidi Barahi įvyko stiprus 
sirėmimas su italais.

Anglams pavyko paimti 
laisvėn 500 italų kareivių, 
staruoju metu šiame fronte 
buvo jokio judėjimo.

sū

nė

ne-

KlausimąAr Išrišote
Ką Duoti Jam

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

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

Bet didžiuma krautuvininkų nelauks ran
kas sudėję. Jie jau dabar pradeda “Naujie
nose” skelbti publikai, kad jų krautuvės ku
pinos gražių, puikių, viliojančių, vertingų 
dovanų.

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

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

jais strytkariais važiavau, liek 
kartų turėjau nemalonų jaus
mą, kuris primena juros ligą...

Keli metai atgal Toronto pa
sitikdavo kiekvieną turistą su 
savo negražios išvaizdos ir se
nos mados juodais bei suruku
siais tiltais. Dabar (bene perei
tą vasarą) tas nemalonus regi
nys pavirto moderniškai vilio 
jaučiu vaizdu.

Darbų Toronte yra; nedarbo, 
rodos, kaip ir nebėra. Pavaikš
čiojus rytais pagal šapas žmo
nių labai daug neprisirenka. 
Tas, rodos, liudija, kad tikrai 
gerlaikiai atėjo! Bet kuomet te
ko pamatyt bei susipažint si 
taip vadinamu valdžios nemo 
kaina darbo biržos kontora, 
tai ten vaizdas kiek kitoks. Be
darbių eilėse randasi daugiau
sia svetimtaučiai. Fabrikai, ku
rie išdirba karo reikmenes, sve
timtaučių neima... Kanadiečiai, 
anglai, skolai, airišiai ir 1.1, pir
mutiniai; kol kas jie ir užpildo 
darbo pareikalavimus. Kai ku
riose šapose paklausiau: “Ar 
jus imate svetimtaučius, priė-| 
mus pilietybę?“

Atsakymai tikrai įdomus: 
“Taip, ponas, mes imame tik 
tuos, kurie priėmė pilietybę 
prieš 22 metus...“ Kitur prieš 12

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

noriu jums padėt, o be to, ir 
valgyt reikia, atsakymas: tai 
toks valdžios patvarkymas.

Bedarbiai torontiečiai gauda
mi tokius, atsakymus nedaug 
nusimena — darbai auga kas 
dieną ir jeigu karas nepasibaigs, 
tai po 6 mėnesių, tur būt, polic- 
manai varinės vyrus dirbti į ša-

pas sutikau štai kokį vaizdą: 
trumpai sakant, atsidūriau ofi
se tarp 7 belaukiančių pasima
tymo su ponais. Iškarto net 
nustebau: kiekvienam pasako: 
gerą rytą ponas, kaip jums? 
Paduoda ranką ir smagiai su
spaudžia (pasveikina). Paskui 
užrašo vardą, pavardę, adresą 
ir ką moki dirbti. Toliau sako, 
mes statome mašinų už $300,- 
000 ir pradėsime darbą už 3 sa
vaičių, ar galėtum, ponas, mu
sų palaukt?

Tai tikrai stebėtinas ir neįti
kėtinas reginys! Bet, gerbiamie
ji, tikėkit taip yra. Dabar kokį 
laikraštį neskaitysi, tokiame ra
si pareikalavimą: Skilled Labor 
Wanted. Toolmakers, Boring 
Mill Operators, Machine too! 
fitters ir t-t.

SOOTHE VVORKED EYES! I 
MAKE THIS S1MPLE TĘST TODAY

EYES OVERWORKED? Do they smart 
and burn? Murinę brings ąuick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

URINE.&
A EYES

SOOTHES • CLEANSES • REFRESHES_

MADOS

kalais Eiti į tas Krautuvai 
katrie* Skelbiasi Nauji encoa

suknelė arba 
14, 16, 18, 20; 
ir 44-

4613

No. 4613—Praktiška 
“Housecoat”. Mieros 
32, 34, 36, 38, 40, 42

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, IU.

Z*
Šaukite CANal 8500 Dėl Informacijų * atskirti bmui pavysd} No.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattera Dept. 
17» S. Halsted St, Chiea<o, DL

AMERICAN LARGEST :| 
SELL1NG BRAND . .

1739 S. Halsted St.
KRAFT FRENCH

ORES SI N G
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DU įdomus LAIŠKAI Iš rusu okupuo
tos LIETUVOS

AMERIKOS BOMBANEŠYS NEŠA NAMO LIGONĘ

(Š| laišką gavo chicagiete dainininkė, p-lė A Ančių- 
te, nuo savo giminaitės, kuri gyvena Gruzdžių valsčiuje. 
Palietusi kelis privatinius reikalus, laiško autorė sako:

. . Tu esi laiminga, nieko netrūksta ir soti. O mes
rūpestyje paskendę... Pablogėjo pas mus laikai, nieko ne
gali nusipirkti Pajutome šalutinius karus. Kartais ir mus 
baimė ima.

Blogi Metai.
“Metai pas mus ne kokie. Iš pavasario nebuvo lietaus 

iki pusei vasaros, o kai pradėjo lyti, tai ir javus supudė 
laukuose. Jau rugsėjo 28 d., o dar labai daug javų turime 
vežti. Bulvės apsemtos vandenyje, sušlapę kojas iki keliij 
lapo j ame per kiauras dienas. Kartais manau sau, kad tu
rėčiau guminius batus, tai nors kojos butų sausos. Tėtis 
nelabai sveikas, dažnai serga... Aš turiu būti stipri, nors 
kartais rūpesčiai taip spaudžia galvų, kad ir atsigulus 
miegas neina.

.. kad būtumei, kaip kada gyvenai, Šiauliuose, 
daug ką pasakyčiau. Aš kartą buvau Šiauliuose ir nuė
jau i tą butą, kur gyveno tavo mama. Bet jau neradau. 
Tai aš dabar nieko nežinau kaip ji gyvena.

Be Paso Nieko Negauna.

* . . v . . . NACJIENŲ-ACME TelephotoSanitarinis automobilis veža ponią Herminija Davila, susirgusią buvusio 
Čilės prezidento žmoną, į Mitchell Field, karo aerodromą. Amerikos prezidentas,
sužinojęs apie nelaimę ištikusią moterį, įsake “skaijojanČiai tvirtovei” nunešti li
gotą moterį iš New Yorko į Santjago, Čilę.

“Liaudies Meno 
Gadinimas”—
Del M. Petrausko “Šienapiutės”

—SKAITYTOJŲ BALSAI—

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
CLASSIFIED ADS.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUĘO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 
i Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.;

Petras Viršila —- Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Pienis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Erne- 
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Erne- 
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted 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, I1L

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

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

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E.

REIKALINGAS PIRMARANKIS 
duonkepis prie juodos duonos.

10502 So. Michigan Avė.

“Liūdna ir nejauku į Šiaulius nuvažiavus, nieko ne
gali nusipirkti. Tuščios krautuvės, o jeigu ką duoda, tai 
duok pasą. Be paso nieko negali gauti. Auksinio žieduko 
ar laikrodėlio ieškok — su šakaliu nerasi. Viską išpirko 
ir konfiskavo. Dabar ir vestuves daryti ir šliubo eiti tu
ri be žiedo arba kokį blekinį žiedą naudoji. Aukso nėra.

“Daugiau, brangioji, daug ką galėčiau pasakyti, bet 
negaliu aprašyti viską kaip mes gyvename. Tik tiek 
džiaugiuosi, kad iš Amerikos pradėjo laiškai vaikščioti. 
Kaip gyvenate Amerikoj? Jei sueini p. Šniuką, priduok 
jam labas dienas.

-----x---- -
(Šis antras laiškas atėjo iš visai kito Lietuvos kam

po. Gaila, kad dėl įvairių aplinkybių, kurios liečia kaip ir 
laiško autorę, taip ir jį gavusius chicagiečius, nei vietos, 
nei pavardžių negalime paduoti, šis laiškas paduotoj ci
tatoj patvirtina dalį p. Ančiutės gauto laiško, taipgi ži
nias apie produktų trukumą ir brangumą Lietuvoje):

Pas mus žinot labai blogai po šita nauja valdžia. La
bai viskas brangu ir nėra ko nori pirkti ir negauni kiek 
nori tiktaj kiek yra nustatyta. Pirma taip nebuvo bran
gu, o dabar kaip užėjo rusai jie viską perka, medžia
gas, batus — vienu žodžiu, viską pakuoja ir siunčia į sa
vo kraštą.

“Dėlto labai brangu dabar yra. O ūkininkų niekas 
nepakyla ir nebrangsta, o ‘krautuvės’ brangios.”

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

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

(Tęsinys)
KLEMAS LEKNICKĄS, Chicago ....................... $ 2.00
BUVO PASKELBTA .......  1,248.00

VISO ...........................................   $1,250.00
Gerbiamos “Naujienos“: Aš, kaipo senas “Naujienų” skai

tytojas nuo pat pirmojo numerio, esu labai suinteresuotas “Nau
jienų” reikalais. Man teko matyti, kad “Naujienų” namas yra 
atremontuotas ir daug lietuvių, kurie supranta “Naujienų” nu
veiktus darbus lietuvių išeivijai ir šiaip darbininkams, priside
da savo centais prie “Naujienų” Namo Fondo.

Taigi, ir aš manau, kad savęs nenuskriausiu, tad su šiuo 
laišku prisiunčia tam Fondui $5.00. Linkiu “Naujienoms” kuo- 
ilgiausių metų ir ginti darbo žmonių reikalus, taip kaip juos 
gynė iki šiolei.

Draugiškai, ,
A. L. Skirmontas, 

Harvey, III.
(Drg. Skirmonto auka jau buvo pakvituota šioje atskaito

je keletą dienų atgal. — Red.)

Išsprogdino Seifą, 
Gavo $1,500

We.stville ir Danville poĮicija 
ieško piktadario, kuris aplankė 
vietos stambią Athens Kepyk
lą. Įsigavęs į vidų per langą, 
jis supančiojo dirbusį kepėją, 
išsprogdino seifą ir iš jo pasi
ėmė $1,500.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE' '

Pribrendus musų jauną j ai 
kartai, kurios dalis aktingai 
dalyvauja musų kultūrinėje 
veikloje, atsirado kaip ir dvi 
pasaulėžiūros, kurios kažkodėl 
susikomplikuoja.

Pavyzdžių galima rasti mu
sų muzikos srityje. Senesnieji 
musų muzikai dėl kaž kurių 
priežasčių pradėjo kraipyti lie
tuvių liaudies dainas ir net 
rimtesnius (sceninius) kuri
nius, juos “modernizuodami” 
ir net “sudžiazindami.” Mano 
supratimu, toks darbas nėra 
jokia kūryba, bet greičiau bus 
vandalizmas, nes jeigu visi 
muzikai savotiškai “improvi
zuotų” kurinius, tai laikui bė
gant, tokiame kūrinyje nebe
liktų nė pėdsako originalumo, 
juo labiau liaudies tradicija 
ir dvasia su laiku Išnyktų.

• - Kiekviena Jauta tgerbiai savo 
m u z i kos kurėjus-kompozito- 
rius. Kiekviena tauta vertina 
ir brangina savo meną ir sten
giasi jį išlaikyti tokiu, kokiu 
jis buvo sukurtas, kaipo tų' 
laikų civilizacijos liudytojas.

“Modernizmas”
Jeigu mes jaučiamės pakan

kamai “moderniški’*, tai reikia 
kurti savo originalią muziką, 
kurią geriau suprastų jaunoji 
karta, o ne gadinti senųjų 
kompozitorių kurinius.

P-as A. Z. gruodžio 10 d. 
“Naujienose” rašo, jog “Biru
tės** choras perstatė Miko 
Pctrausko-Sačpaliaus aklų 
operetę “šienapiutę”. Jis sako:

“Žiūriu, žiūriu ir negaliu pa
žinti ‘Šienapiutės” Mat, antrą 
aktą sutaisė p. Sarpalius. Jis 
truputį kitokią dvasią [kvėpė 
(mano pabraukta —M. M.) 
šiai operetei. Pats Birutės cho
ras ii’ lošėjai Amerikoje gimę 
lietuviai. Jie nebuvę Lietuvo
je, negali tikrai suprasti lie
tuvių dvasios. Pas lošėjus 
daugiau ‘amerikanizmo*, negu 
‘lietuvybės’.,.”

Vadinasi, p. A. Z. sako, jog 
musų didįjį muziką Miką Pet
rauską reikėję pritaikyti prie 
“amerikanizmo” dvasios!

Toliau jis pateisina šitą 
“Šienapiutės” “pataisą”, neva 
kaltę primesdamas “moderniz
mui”. Girdi: “Modernizmas 
dabar visur užima pirmą vie- 
tą.”

Kaip su Šekspyru?

Tas dalinai tiesa, Bet ką 
praeities menas turį bendra su 
“modernizmu?” Sulig p. A. Z. 
nuomone, išeina taip, kad se
nieji raštai ir kitas menas jau 
atgyveno savo laikus ir “nebe
teko” savo vertės. Tuomet 
reikia juos “peizoti”, kad ati
tiktų išlepintam moderniškam 
skoniui, kurio ribų niekas ne
žino. Jeigu jau taip, tai tuo
met reikėtų ir Šekspyrą; į,r 
tqs didingus meno kurinius 
šluoti lauk iš lentynųarka 4-L

NAUJ1ENV-ACME Telephoto - 
NACIŲ AREŠTUOTA A- 

MERIKIETĖ, — Ponia Eli- 
sabeth Deogail,; Amerikos 
ambasados' *' Paryžiuje tar
nautoja, kurių slapta vokie
čių policija sulaikė gruod
žio 1 dieną. įš Vichy atei
nančios žinios tvirtina, kad 

, vokiečiai ją,įtaria,,.,suteikus.. 
• pdgėlbą vjęn^hr1‘‘'anglų ką- 

rinkikui pabėgti , iš o'kupuo^ 
tos Francuzijds. V. 1

džiųjų dailininkų meną iš 
muziejų mestLlauk! Net Euro-

■B 
Švęsime Chicagoje 
Lietuviškas Kalėdas 
Ir Jauni ir Seni

Eglaitę ir Šokius Rengia 
“Jaunimas”

“Jaunimo” laikraštis rengia 
linksmas Lietuviškas Kalėdas 
gruodžio 25 d. (Kalėdų dieną), 
Dariaus-Girėno salėj.

Tai bus bendras pobūvis vi
sai lietuviškai šeimai, nuo 
mažamečių iki senukų.

Programą pildys pati pub
lika. Bus milžiniška eglaitė, 
bendras dainavimas, šokiai, 
Kalėdų Diedukai su dovanų 
maišais ir daug kitų Kalėdiš
kų įvairenybių.

Gros Daug Valsų
f šokiuose bus ypatingai daug 
duodama senoviškų valsų ir 
įvairių lietuviškų žaidimų. .

Rengkitės dalyvauti. Bilietai 
-^suaugusiems 50 centų, vai
kams 25 centai. Juos galite įsi
gyti “Jaunimo” ir “Naujienų* 
raštinėse, 1739 S. Halsted SI 
Bilietus galite užsisakyti ir paš- 
M’h Z..:/;' .r.

( ---------- J-----------------~

11-to Wardo Dem.
Rengia Vakarą 
Lietuviams .

pos diktatoriai gerbia praei
ties civilizacijoj turėjus ir j ii 
kūrybos nenaikina ir net 
drįsta ją “perdirbti.”

Jeigu Amerikoje gimę lietu-* 
viai nesupranta'/lietuvių dva
sios M. Petrausko kūrinyje, 
tai dar nereiškia, kad jį 
reikėjo taikyti “moderniškos 
civilizacijos” atstovams. Mo
derniškų veikalų jie ir miesto 
teatruose gali rasti. Esu tikras, 
kad daugiau negu puse publi
kos, kuri sekė ' “Šienapiutės” 
vaidinimą, buvo senesniosios

“Grynai Lietuviškas, šeimy
niškas Parengimas ’ ’

11 Wardo Lietuvių1 Demokra
tų Organizacijos valdyba ir 
komisija jau stropiai rengiasi 
prie savo šešto metinio vakaro', 
kuris įvyks šeštadienį, sausio 
11 d., Chicagos Lietuvių Audit., 
3133 S. Halsted St.

Šio vakaro, kaip ir kitų šios 
organizacijos parengimų daly
viai bus pilnai patenkinti, nes 
turėsim daug valgių ir alučio 
veltui.

kartos, kuri nėra perdaug
“moderniška.”

Aš nežinau, 'gal pas musų 
muzikus yra tokia etika, kad 
kiekvienas jaučiasi “geresnis” 
už kitą. Bet man atrodo, kad 
nekokį paminklą statome 
šitam liaudies meno pionieriui 
Mikui Petrauskui jo kūrybą 
“taisydami” ir tuo pačiu kartu 
jį įžeisdaini.’

i—Meno Mėgėjas.

Teisybės Mylėtojų 
D-ja Išrinko Valdy
bą 1941 Metams
Juozas Balchunas, Pirmininkas, 
Juozas Rachunas, Iždininkas, 
Steponas Narkis, Korespondent.

Praeitą sekmadienį, gruodžio 
8-tą d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj įvyko Teisybes Mylė
tojų Draugystės priešinetinis 
susirinkimas.

Kaulakis — Sekt.
Valdybos sąstatas 1941 me

tams yra sekantis: Juozas Bal- 
chu^as, pįrm.; P. Killis, vice* 
pirm.; protokolų sekr.—A. Kau
lakis; J. Rachunas—ižd.; Felix 
Kasper—fin. rašt.;■ Z, i Gįgonįs, 
kontr. rašt.; P. teapavičc—kas.

Bilietus Jau Platina
Šio vakaro bilietus jau ga

lima gauti pas valdybos bei 
komisijos narius, k. a., pas J. 
Gay, C.Naujoką, J. Rappold, 
A. Gudaitį, A. Stasiulį, F. Nau
joką, V. Stulpiną, B. J. Jakai
tį ir kitus narius.

Didesnio linksmumo dėlei, 
šiam vakarui turim nusamdę 
gerą orkestrą, kuris netingėda
mas gros amerikoniškus ir lie
tuviškus šokius. Todėl, kurie 
myli grynai lietuviško, šeimy
niško pobūdžio pasilinksmini
mo vakarą, prašomi negaišuo
dami įsigyti .bilietus. B. J. J.

globėjas, ir L. Yucis—maršalka.
Reiškia valdyba pasiliko se

noji. Dr-jos Daktaras yra J. 
P. Roška ir Steponas Narkis ko
respondentas.

Visi yra veiklus ir energingi 
darbuotojai, kas lemia draugi
jai gerą ateitį.

Steponas.
.................. y ",.......r- * '■ m i ■ < 1 j i .......

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

t

93rd St, tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Kiltis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 
4539 So. Whipple St; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W. 33rd St; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St, tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—'Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY- 
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

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

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St; ‘ Sek
retorius Julia Petraitienė,1 812 
W. 33rd St; Finansų rašt Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St.; Kasos globėjas Ona 
Jokubauskienė, 4409 So. Arte
sian Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollywood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St, 7:30 vai. 
vakaro.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut rast., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rast., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III,; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St, Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS; F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS - SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rast.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.: Kontr. rašt — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St, ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠ K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm, — 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mu
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt — 
Anna AUen, 3429 S. Union Ava.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karia, Kas. glob. Stęnlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al- 
len; F. Žukauskas—Ligonių apie* 
kūnas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bąrt» 
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wej- 
nis; Dan ' J. Sinitii—4corespond.,

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

Tel. LAFayette 2649.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS NEVEDĘS, vidu
jinio amžiaus vyras ant mažos 
farmos. šaukite tarpe 9 ryto ir 
12:30 popiet. CRAvzford 1959.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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.

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

FURNITDRE-FIXTURE-WANTED 
Rakandų ir Įtaisų Reikia

— i^~u— u~u—ui—ui-~_r*~ur—ur—i——1_——i—įj—

PARDAVIMUI RAKANDAI, ma
žai vartoti. 3433 So. Emerald Avė.

VVHULEbALE FUKMTUKE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 4U iki 60%. Mes 
pristatome mie kur. .Pašaukite ar. 
rašykite dėl daugiau intormacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. VVestern Avė., Chi
cago. Ilk Phone Republic 6051.

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.
R.OSELANDO LIETUVIŲ MOT. 

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

— Sekretorė.

2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; ProtokoRį 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N, Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germanis 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: Ą. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S, 49th Ct, Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
na kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 3417 West 
43rd st., Chicago, III.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALpĮ 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot rašt, 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin, rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. StriRolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.
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Antra Naujokų 
Kvota Illinois 
Valstijai — 4,500

GREITAI IR JUS 
IŠMOKSIT!

Banketas Garsiems 
Europos

Pradės Juos Imti Sausio 2

Illinois Draflo Centras Spring- 
fielde vakar paskelbė, kad an
troji valstijos naujokų kvota 
sieks 4,500.

Jų šaukimas, kaip buvo pa
žymėta pirmadienio “Naujie
nose”, prasidės tuojau po 
Nauju Metų, būtent, sausio 2, 
1941.‘

Pirmoji valstijos kvota, kuri 
buvo užpildyta keletą savaičių 
atgal, tesiekė 828.

Viso iki birželio mėnesio 
kariuomenė žada paimti iš Il
linois 62,228 karo amžiaus vy
ru, v *

Lietuviui Pavojus 
Prarasti Akį; 
Susižeidė Vinim

Kitas Susižeidė Koją
BRIDGEPORT. — Juozas Ka

tonas, senas Chicagos lietuvis- 
karpenteris, gali netekti akies.

Bekalant vinį keletą dienų at
gal ji sprūdo iš po kūjo ir įlė
kė jam tiesiai į akis, vieną 
skaudžiai sužeisdamas. Buvo 
padaryta operacija, bet nežinia 
kaip ji pasiseks.

Gyvena Pas Sūnų
Katėnas jau grįžęs iš ligo

ninės ir dabar gyvena pas sa
vo sūnų, adresu 3353 South 
Emerald avenue.

Sužeidė L. Rimkų
Darbe susižeidė ir kitas bri- 

dgeporlietis,—Leo Rimkus, 2922 
South Emerald avenue. Jąpi ant 
kojos užvirto sunkios automo
bilių baterijos, kurias trokas 
buvo atvežęs lodavimui Sears 
and Roebuck bendrovės sandė
lyje. Jis ten dirba už eleveite- 
rių operatorių apie 20 metų lai
ko.

P-s Rimkus randasi namie ir 
su pagalba lazdų šiek-tiek pa
vaikščioja. VBA.

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

0 » »
Raudonajai armijai nespėjus 

Lietuvą okupuoti, tuoj iš Mas
kvos į Kauną ėmė važiuoti vi
sokie rusų dainininkai ir šokė
jai pildyti programus koncer
tuose, kuriuos okupantai urmu 
rengė neva “darbo žmonėms1’. 
Kas neturėjo profesinės sąjun
gos kortelės ir buvo geriau pa
sirėdęs, tas negalėjo įsigauti. 
Tokie buvo “buržujai”.

Bet į vieną tokį koncertą vis
gi atėjo ke’i buvę lietuviški “po
nai”. Atėjo nusiskutę, vienmarš
kiniai, ir dėjo nemažas pastan
gas kaip naujiems Lietuvos gns- 
padoriams, taip ir artistams pa
sigerinti.

Po koncerto jie priėjo prie 
dviejų šokėjų ir ėmė juos gir
ti.

“Tai puikiai šokote! Labai 
gražiai šokote! VY OČEN CHO- 
ROŠO PLESALI! OČEN CHO- 
ROŠO!”

Šokėjai nusijuokė ir pataikū
nams atsakė,

“Tai niekis! Netrukus 
te ir jus!”

ir moksll-

apie 590, 
atbėgėliai.

. „ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
DRAUDŽIA AZARTIsKUS LOŠIMŲS.-r-Vąlstybės gynėjas Ėdwin T. Breen (deši

nėje) įteikia šerifo valdininkui 1,380 nuąrpšų įvairių bylų apie azartiškus lošimus.

šoksi-

East St. Louis’o 
Bankas Išmoka 
$180,000 Dividendų
Stambi “Dovana” Kalėdoms

Gaisras Sunaikino 
Dvi Radio Dirbtuves
Pddarė Apie $100,000 Nuostolių

------- —............. . ■ :

Pirkite Kalėdinius 
Ženklus Savo 
Laiškams

Suvažinėjo 24 Metų 
Stickney’ietį
—A UI o m. Nedai m ės C h icagoje

Organizacija rūpinasi rašyto
jais, mokslininkais

Užvakar vakare Drake vieš
butyje įvyko banketas, sureng
tas naujai įsteigtos organizaci
jos, kūri teikia piniginę pagal- 
br ir galimybes atvykti į Ame- 
riky garsiems Europos rašyto
jams, dailininkams 
ninkanis.

Bankete dalyvavo 
didelis nuošimtis jų
Kalbėjo grafas Carlo Sforza, 
vadas demokratiškai nusista
čiusių italų opozicijos Mussoli- 
nio diktatūrai, ir Ingrid War- 
burg, narė garsios Warburgų 
bankierių šeimynos iš Hambur
go, Vokietijos.

Jau Amerikoj
Tarp garsių europiečių, ku

riuos organizacija atiĮraukė į 
Ameriką, yra rašytojas Franz 
Wetfel, Hcinricb Manu ir Kon- 
rad Heiden. Jis taipgi kalbėjo 
bankete.

Apgavikas Vilioja 
Pinigus iš Vaikų 
Brighton Parke

Depozitoriai buvusio First 
National Banko, East St. 
Louise, III., kurių tarpe yra ir 
nemažai vietos lietuvių, turės 
neblogas Kalėdas.

Bankas paskelbė, kad šią 
savaitę išmokės $180,000 divi
dendais, ir kad čekius 14-kai 
tūkstančių depozitorių jau 
siuntinėja.

Šis dividendas atstovauja 
10% depozitų viso $1,800,000), 
kurių depozitoriai laikinai at- 
sirašė, duodami progą tam 
bankui persiorganizuoti ir vėl 
atidaryti duris bizniui. Depo
zitoriai 70% tų atsirašytų pi
nigų $1,260,000 jau yra atgavę, 
priskaitant ir vėliausį dividen-

Vakar rylų kol kas neišaiš
kintas gaisras į krūva griuvė
sių pavertę dvi radio dirbtuvės, 
kurios buvo įrengtos yieno 
aukšto nanic ties 4049 Diver- 
sey Bulvaras. Viena jų buvo 
Industrini Condensor Co., o an
troji Taylor Tube Company.

Olson Rug Co. Pavojuj
Ugnis taip greitai plėtėsi, kad 

gaisrui nespėjus kilti liepsnose 
buvo paskendęs visas triobe- 
sys. Ugniagesiai nei nebcbandė 
jo gesinti, bet dėjo pastangas 
nuo ugnies apsaugoti didžiulę 
Olson Rug Co., dirbtuvę, kuri 
randasi prie pat gaisro vietos, 
ir kelis privatiškus namus.

Nuostoliai siekia apie $100, 
000. Kelioms valandoms Visas 
telefoninis susisiekimas į vaka
rus nuo Pulaski avenue buvo 
nutrauktas, o trafikas Diveršey 
bulvare buvo nukreiptas į ’ki-

Paremkite Kovą Sų Džiova

Siųsdami savo pažįstamiems, 
draugams ir gupinėiųs kalėdi
nius sveikinimusr-nepamirški- 
te ant vokų užpakalines pusės 
uždėti kalėdinius ženklelius, 
kuriuos yra išleidęs Tirber ku
li ozo Institutas.

Ženklų greičiausiai jąu ga
vote per paštą,Jo jeigu ne, tai 
galite jų pasipįękti sĮapibcsnėse 
krautuvėse, vKjurmięstyje ar

Atėmė $2.00 Nuo V. Norgai- 
liuko

BRIGHTON PARK — Čia pa
sirodė gana gražiai pasirėdęs, 
apie 35-40 metų vyras, kurio 
specialybė yra vilioti pinigus 
iš vaikų, ypač siunčiamų su 
pinigais į krautuves.

Užvakar jisai atėmė 
nuo Vytauto Norgailos, 
South Richmond Street, 
motina buvo pasiuntusi 
kinį į krautuvę.

Prie 44-tos ir Sacramento 
prie berniuko priėjo nepažįsta
masis ir sužinojęs, kad jis eina 
į krautuvę, paprašė, ar jis ne
galėtų jam irgi užmokėti ten 
vieną sąskaitą?
Vietoj Pinigų — Tik Sąskaita

Nieko blogo negalvodamas 
berniukas sutiko tai padaryti. 
Paklaustas kiek turi pinigų, at
sakė, kad $2.00

Tada nepažįstamas paprašė 
pinigus jam paduoti, nes jis 
tuos $2.00 suvyniosiąs su savo 
$5.00 ir sąskaitą, kurią reikia 
atmokėti, kad berniukas jų 
“nepamestų”.

Neva tai padaręs, jis padavė 
ryšulėlį berniukui, o pats nu
skubėjo. Kai Norgailiukas ąt- 
rišo sąskaitą, jau nuėjęs į krau
tuvę, tai pinigų neberado—nei 
tos penkinės, nei savo dvejų 
dolerių.

$2.00
4459

Reorganizuotas bankas da
bar veikia po vardu, First Na
tional Bank of East St. Louis.

Naujas Bankas West 
F'rankforte.

Vakar čia bizniui atsidarė 
The Bank of West Frank- 
fort, neseniai suorganizuotas 
su $115,000 kapitalo. Dabar šis 
miestas vėl turės finansinę 
įstaigą po 9 metų laikotarpio, 
per kurį čia nebuvo nei vieno 
banko.

Prezidentu yra C. S. Bar- 
nett, o vice-prez. M. D. Pres- 
ley, du stambus vietos rakan
dų biznieriai. 80% Šerų pri
klauso vvestfrankfortiečiams.

Saugokitės Netikrų 
Pinigų!

Atėmė $384 Nuo 
Agento Bl Parke
A pi pi ės ė Ir G erini ų Iš veži o t o ją

Ties Archer ir Leavilt gat
vių kampu du ginkluoti pikta
dariai. įsigavo į autoindbilį ci- 
garetų firmos agento ir . atėmę 
nuo jo $384. pinigais ir šešis 
kartonus cigaretų.

Apiplėštasis buvo Emil Alte- 
ra, nuo 2636 South Kedzie ave- 
nue.

Kitas ginkluotas plėšikas 
atėmė $80 nuo H ar r y Brooks, 
1642 East 70th, išvežiotojo vie
lai lengvų gėrimų firmai. Api
plėšimas įvyko ties 0501 South 
Llermitage avenųe, kur. jis/bu- 
iyo sustojęs gėrimų pristatyti.

Dabar Apgavikams 
Šianapiutė

Kalėdų sezonas visuomet bu
vo ir yra proga visokiems ap
gavikams platinti netikrus če
kius, o daugiausiai — netik
rus pinigus.

Netikras banknotas grei
čiausiai galima pažinti iš ne
aiškių portretų, blogos spaudos 
ir banknotoms nepriprastu 
spalvų.

Netikros monetos paprastai

Dingo Jaunasis ir 
Dingo $1,640

per paštą, užmokėkite nusiųs- 
dami kad iT'iftažą auką Insti
tutui, paprastai,1 po centą už 
kiekvieną ženklų).
2,200 Kasmet iii irsta Chieagoje

Visi pinigai 'surinkti už žen
klus eina kovai su džiova. Iii- 
stitutas ūžlaikc/'aVba remia pi
nigais įstaigas, kurios ligą stu- 
dijuoja ir duoda finansinę pa
ramą reikalingiems ligoniams.

Chieagoj, kaip apskaičiuoja, 
kas melai džidVa mirštą apie 
2,200 žmonių. ; .•/'

'Nutrbško Berniukas, 
1$Metų Mergaitė

Vestuvių Nebus
šią vasarą 46 metų chicagįe- 

tė Lydia Weis, 1434 North 
Clark Street, susipažino su vie
nu Alfred Steiner’iu. Prasidėjo 
dažnai pasimatymai,, deltai”, 
meilus žodžiai.

Atėjus rudeniui jis paprašė 
moteriškės rankos, ir nudžiu
gusi, ji’ sutiko. Vestuvėms pa
skyrė gruodžio 1 d. Bet tuo tar
pu jaunasis pasiskundė, kad jis 
turi kelis “nebaigtus” finansK 
nius reikalus, ir ar jo busimo
ji žmona negalėtų jam . . . , tai 
yra.. . pagelbėti. >

Mielai, atsake busimoji žmo
na, ir jam įteikė keliais atvė- 
j ais $1,640. pinigus Stęį- 
ner, kaip spėjote, dingo. Atėjo 
gruodžio 1 d., beftįų nebuvo nei

.Prie Eldorado, IU., vakar au
tomobilyje buvo atrasti negyvi 
15 metų. mergaitę P-earl Harrel - 
son. ir . 184 mėtų Charles Tale, 
abu vietos tėvų vaikai. Jie nu- 
troško motoro dujomis.

Ir mergaitė ir berniukas din
go pereitą šeštadienį, bet abie
jų tėvai manė, kad jie “elopi- 
no”, todėl perdaug nesirūpino.

Kunus miškelyje užtiko du 
medžiotojai jaunųjų žmonių 
dėdės. ; .,

Suėmė Motiną, Tris 
Dukteris už 
Vagiliavimą

tųjti bukus, pelygius kraštus ir ženklo. „Vakar .. moteriškė su 
yrą didžios. ? skundu nuėjo į policiją. -skundu nuėjo į policiją. '

State Street policijos nuova
doje randasi keturios Auroros, 
III., gyventojos, kurios buvo su
imtos už vagilįąvimą Chicagos 
vidurmiesčio krautuvėse,

Jos yra 40 pietų amžiaus 
Stella Bogdan, jr jos trys duk
terys. Viėnoj vietoj jos bandė 
pasivogti keturįąs suknias, pa
slėpę jas po savo paltais.

.• | . • .............. .................. ; '

Du Sunkiai Sužeidė
Naftos Sprogime

Waukeganc, 111., du žmonės 
buvo skaudžiai apdeginti, kai 
sprogo nafta, kuria jie valė bal
du s. Nėlaiipė įvyko garaže ties 
412 GreenwoO(į ąvėnpe.

.Sužeistieji yrą 23 ąietų Mišs 
NĮarjoric Kupschus, ir 30 motų 
tarnas, Williain Anthony.

Pirkite tosę--krautuvėse, 
rios gaiiiįaaf ^ĄWI1NOSE

•F

• Prie 47-los ir Pulaski Rd., 
po automobiliu pakliuvo ir 
buvo mirtinai sužeistas 24 me
tų Stickney, III., gyventojas, Pe
lei’ Filus. Jis mirė apskričio li
goninėje. Gyveno ad. 5000 
Ridgeland avenue.

Automobilio vairuotojas bu
vo 38 metų Arthur Borcher, 
109 West Huron.

• Automobilių nelaimių re
zultate taipgi mirė:

86 metų Ksther Grecn, 5205 
Drexel bulvaras, ir

61 metų Albert Hoeftmann, 
6219 Vernon avenue. Automo
bilį vairavo jaunuolis Robert 
Lucas, nuo 1418 South Kedvale 
avenue.

Suėmė už John 
Gerdžio Užmušimą

Lapkričio 3, ties 1940 Diver- 
sey Bulvaras, buvo 
suvažinėtas 54 metų 
lis janitorius John
1919 Cuyler avenue.

Vakar automobilio
jas Ho\vard Reinlie buvo suim
tas ir apkaltintas antros kate-

mirtinai

Gerdes,

vairuoto-

mechanikas iš Curtiss karo 
viacijos lauko.

Bombos Londone
Sužeidė Chicagietį

a-

Iš Londono ateina žinios, kad 
vokiečiu bombos sunkokai su- 

radio reporterį

Trys Vyrai Pagrobė 
Jauną Mokytoją 
Bridgeporte

Atėmė $60, Automobilį
BRIDGEPORT. — Deering 

policija šiandien ieško trijų jau
nų piktadarių, kurie užvakar 
naktį iš Mark \Vhite Sąuare 
parko pagrobė jauną gimnasti
kos mokytoją, ją vežiojo po 
miestą per kelias valandas ir 
atėmė $60.

Pagrobtoji buvo isteriška kai 
ji atėjo i Deering nuovadą Įvy
kį raportuoti. Ji yra 26 metų 
Anne McCormack, 1839 West 
Garfield, ir dabar guli Mercy 
ligoninėje. .i

Pasivogė Ir Automobilį
Ji pasakoja, kad užvakar nak

tį, baigusi darbą, ji išėjo ati
daryti parko vartus savo auto
mobilių išvežti Į gatvę. Ten prie 
jos iš tamsos prišoko trys jau
ni vyrai, įstūmė ją į jos pačios 
automobili ir .smarkiai pasileido 
'važiuoti j pietus. Kelyje ją mu
šė ir koliojo. Kiek ji pamena, 
užpuolikai vienas kitą vadino 
vardais, “Brick”, “George” ir 
“Ace”.

Nuvažiavę prie 131-mos ir Ci 
cero jie apsisuko, turbūt pa
keitę planus, ir sugrįžo prie 31- 
mos ir Gratten Court. čia jie 
atėmė mokytojos pinigus ir ja

Vėliau 
keliu

žeidė NBC
Fred Balęs, kuris kas vakaras 
iš Anglijos
nias Amerikai. Jis yra chica- 
gietis.

Jis buvo sužeistas, kai bom
ba' nukrito ir visai sugriovė 
NBC raštinę ir studijas Londo
ne. Du kili radio linkio tarnau
tojai buvę sužeisti.

transliuodavo ži-

Mirė Daktaro 
Raštinėje

dar-CICERO — Eidamas 
bą 48 metų cicerietis Paul Zir- 
ko, staigiai sunegalėjo. Nieko 
nelaukdamas nuskubėjo į Dr. 
B. Wolf’o raštinę ties 3829 W. 
Roosevelt pagalbos ieškoti—ir 
teri netrukus mirė. Gavo širdies 
!igą.

Zirko gyveno ad. 1908 59th 
Cdurt.

išmetė 
mašina 
blokų.

iš automobilio.
buvo atrasta už

Abejoja Ar Jis 
Tikrai Norėjo 
Nusižudyti

Užsidegė Lietuvių 
Kupshų Butas

Nuo sugedusių elektros vielų 
Užvakar užsidegė namas adresu 
9218 Bishop štreet, kuriame gy- 
ven^ lietuvių A. Kupshų šeimy
na. Nuostoliai buvo gana dido

ku* 4i. Namas priklauso Draper and 
Kramer firmai.

O Pamato Abejoti Yra
Policija .spėja, kad 57 metų 

Arthuras Flanagan ne tiek no
rėjo nusižudyti, kiek pcrdidelis 
skaičius stiklelių jam laikinai 
galvoje revoliuciją padarė.

Gal jis ir nutarė nusikraty
ti šio pasaulio marnasčių, bet 
dalykas atrodo įtartinas štai ko
dėl. Flanagan atsukinėjo visus 
virtuvės gaso kranus. Po to pa
sišaukė policiją ir ją painfor
mavo, kad atsisveikina su pa
sauliu ir netrukus užmerks akis 
saldžiam, amžinam miegui.

Gavusi tokj pranešimą, kągi 
policija galėjo daryti? žinoma, 
'tuojau atskubėjo į Flanagan’o 
butą, 824 Cuyler avenue, jo kai
lį gelbėti.

Sėdi Cypėje
Dabar todėl policistai įtarian

čiomis akimis žiuri j nedakep- 
tą “savižudį”, nes, jeigu jis tik
rai norėjo nusižudyti, tai ko
dėl jis šaukėsi pagalbos? Jis 
pasėdės cypėje kol dalykas išsi
aiškins. Beje, tai jau trečias pa
našus atsitikimas su Flanaga- 
nu.

VAKM. CHICAGOJF
•

• Prie Kinzie ir Leavitt gat
vių Northwestern gelžkelio trau
kinys užmušė 10 metų berniu
ką, Walter Simmons, 331 Noęth 
Claremont avenue.

• Neseniai paskirtas Chica
gos Fort Sheridan komandan- 
tas gen. Clyde R. Abtaham jau 
turi .savo vietą apleisti. Karo 
departamentas jį paskyrė asis
tentu viršininku 5-tai pėstinin
kų divizijai, ’Fort Custeryje, 
Mich. Ft. Sheridano viršininko 
pareigas laikinai eis pulk. John 
L. Homer.

• Bekovodami apartamenti- 
nio namo gaisrą ties 7901 
Rhodes avenue, pritroško trys 
47-tos komandos ugniagesiai, 
Arthur Atkin, Harold Down ir 
George Dpnnelly. Visi buvo at
gaivinti. Namas buvo gerokai 
apgadintas ir laikinai pastogės 
turės ieškoti kitur 27-ios šeimy
nos. Gaisras kilo vakar anksti 
rytą.

• Policijos departamentas 
giriasi, kad nuo lapkričio 20 d., 
išdalino 3,762 tikietus automo
bilistams už nelegalį parkinimą. 
Bausmės yra $1 arba $2. Sa
ko, kad ir toliau be pasigailė
jimo baus vairuotojus, kurie 
stato automobilius uždraustose 
vietose ir tuo labai trugdo su
sisiekimą.

• Ties 512 South Kedzie avė. 
gatvekaris užmušė 74 metų mo
teriškę Mary Hughes, 3222 Har- 
rison Street. Motormonas buvo 
Albert R. Rhodes, 339 South 
Kedzie avė.

• Prie Washtenaw ir Roo
sevelt, jam vos spėjus išlipti iš 
gatvekario, prie Beno Zarlengo 
prišoko trys jauni negrai, Įsi
tempė Į savo automobili, sumu
šė ir atėmė $11. Po to jį išme
tė iš automobilio ties 2300 Lake 
Street. Zarlengo fvrą 26 mėtų, 
gyvena ties 132^'Šouth FaiV- 
field ir tarnauja už patarnau
toją garsiam Yar restorane, 181 
Lake Shore.

• Neužmirškite, kad jau lai
kas pirktis 1941 metų laisnius 
automobiliams. Jie jau parduo
dami valstijos autom, skyriaus 
raštinėje, ties Van Buren ir 
Ashland. Ji atdara 8:30 iki 4:30 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio, o iki 3:00 po pietų šešta
dieniais.

e Chicagos bartenderių uni
ja, kuri buvo pakliuvusi į geng- 
sterių rankas, bet dabar yra 
valdoma receiverio, ruošiasi val
dybos rinkimams sausio 6 d. 
Yra trys kandidatų sąrašai.

• 84 metų chicagietis gydy
tojas Dr. Charles F. Bacon, 2333 
Cleveland avenue, gruodžio 2, 
1913, Grant ligoninėje, pagelbė
jo pasaulį išvysti mergaitei, ku
ri dabar yra Mrs. Ann Haines, 
5544 Glenwood avenue. Gruo
džio 2, šįmet, 27 metams pra
ėjus, tas pats Dr. Bacon buvo 
pakviestas garniui į talkinin
kus, kai ta pati Mrs. Haines, to
je pačioje Grant ligoninėje, pa
gimdė sųnų.

• U.S. kariuomenė netrukus 
Chieagoje atidarys centrą mai
stui supirkinėti karo departa
mentui. Čia supirkinės daugiau
sia mėsą, daržoves ir miltus.

• Rinkimų komisionieriai 
skelbią, kad sausio 7 d., Har- 
vey, III., įvyks referendumas 
miesto teismo steigimo klausi
mu. Jei harveyiečiai nutars 
steigti tokj teismą, tai kiek vė
liau įvyks ir teisėjo rinkimai.

Stalinas parėdė taip, kad Lie
tuvos žmonėms nevalia švęsti 
Kalėdos. Bet Chicagos lietuviai 
tą šventę Švęs labai linksmai. 
Renkitės viai, visa šeima, daly
vaukite Linksmose LIETUVIŠ
KOSE KALĖDOSE, kurias ren
gia laikraštis “JAUNIMAS”. 
KALĖDŲ DIENĄ, DARIAUS- 
GIĘfrNO SALĖJ.




