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£

BRITAI PAĖMĖ 10,000 ITALU
Apsupo 30,000 Mussolini kareivių

džio 11 d.
šiandien paskelbė, kad britų ka
ro jėgos šiandien užėmė Sidi 
Barani, Egypte.

ši svarbi karo bazė priklau
sė Egyptui ir italų generolas 
Graziani išvyjo iš jos britų ka
rius.

Britams pavyko paimti nelais
vėn tris italų generolus, kai mie
stas pateko britams.
. Sidi Barani buvo svarbiausia 

fašistų baze Egypte, iŠ kurios 
italai planavo pulti Aleksandri
ją ir užimti Suezo kanalą. Bri
tams pavyko paimti labai dide
lį kiekį karo medžiagos.

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
11 d. — Britų karo pranešimas 
sako, kad jiems pavyko paimli 
nelaisvėn 6,000 gerai ginkluotų 
Italijos kareivių. Naujai pradė
tos karo operacijos vyksta sėk
mingai.

Britų kariuomenė sugebėjo 
pasidaryti sau kelią į jurą ir 
užmegzti ryšius su britų karo 
laivais. Sidi Barani, tolimiausia 
italų pozicija Egypto fronte, ta
po visiškai atskirta.

Aviacija atliko svar- 
blausią, darbą \ "

KAIRAS, Egyptas, gruodž. 11 
d. — Pačioje operacijų pradžio
je britų aviacija bombardavo 
visus italų aerodromus. Britų 
aviacijos veikla buvo tokia stip
ri ir taip gerai organizuota, kad 
italai neturėjo progos savo avia
cijos parodyti. Visą kovos lau
ko erdvę dominavo britų lėktu
vai.

Sidi Barani užėmimo opera
cijas planavo ir vedė britų ge
nerolas Henry Wilson, kuriam 
nesenai suėjo 59 metai. Jis yra 
labai energingas ir visų myli
mas karys.

50,000 italų ruošiasi 
pasiduoti

ai
be sustojimo bombarduoja Si
di Barani įstiprinimus.....7 . į

Britų karo vadovybė apskai
čiuoja, jog jiems pavyko atkir
sti 30,000 Italijos kareivių,. ku
rie bus priversti pasiduoti.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 11 d. — Londono laikraš
čiai šiandien paskelbė, jog 50,- 
000 italų, kurie randasi įvairio
se Dodekaneso salose, rengiasi 
pasiduoti britų karo jėgoms.

Britų blokada yra tokia efek
tyvi, kad italų kareiviai jau vi
sai neturi maisto.

Mussolini, . pakeisdamas forti- 
fikii‘6li| šaltį kabo VibšInihRą, ti
kėjosi pakeisti padėtį, bet be 
maisto italų kareiviai ilgiau ne
galės laikytis. Manoma, kad ne
trukus jie pasiduos britams. 
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Sustiprinta Britų Kariuomene Viduržemio Pakraščiuose
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LIETUVOJ ĮVESTI PRIEVARTOS DARBAI
Darbininkus varo 

laukų darbams
Neleidžia pasimatyti 

su areštuotais

ii#

MBS

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
11 d. — žemės ūkio ir darbo 
komisarai išleido dekretą, kuris 
darbininkams uždeda naujas pa
reigas.

Tuo įsakymu įvedama miesto 
darbininkams ir bedarbiams 
prievolė vykti kaiman cukrinių 
runkelių ir bulvių kasti.

Kauno miesto profesinių dar
bininkų sąjungų pirmininkas 
viešai pareikalavo, kad darbinin
kai iš miestų butų varu veža
mi kaiman įvairiems laukų dar
bams. Bedarbiai privalo eiti dir
vonų plėšti ir laukų dirbti.

Valdžios paskirtas pirminin
kas nenurodė kuo į laukus iš
vyti darbininkai' mis ir iš kur 
gaus įrankių.

BERNAS, Šveicarija, gruodž. 
11 d. — Iš Kauno gauta žinių, 
kad GPU suimtųjų žmonių gi
minėms neleidžiama su kaliniais 
pasimatyti.

Kai kurie suimti praleido ke
lis mėnesius su giminaičiais vi
sai nepasimatę. Visi prašymai 
gauti pasimatymą ir maldavi
mai neduoda jokių rezultatų.

Taip pat neteikiama žinių, 
kur suimtieji yra patalpinti.

Retkarčiais iš netiesioginių 
špaltinių tenka patirti, kad su
imti giminiečiai yra išvežti iš 
Lietuvos. Dauguma neturi jo
kių žinių apie suimtuosius.

Britai paėmė daug 
karo medžiagos

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
11 d. — Britų karo vadovybė 
skelbia, kad jiems pavyko pa
imti labai daug karo medžia
gos.

Italai buvo taip staigiai už
klupti, kad neturėjo laiko jos 
panaudoti. Operacijos dalyvau
jančios dalys neturi laiko pa
imtai medžiagai apskaičiuoti.

Britų aviacija vyrauja visa
me kovos fronte. Bombos be 
sustojimo metamos ant visų fa
šistinių dalių.

Britams jau pasidavė pirmos 
italų pozicijos prie Sidi Bara
nt Mektila miestelis tapo už
imtas.

Italai traukiasi, sako 
Mussolini ‘

ROMA, Italija, gruodž. 11 d. 
— Italų karo pranešimas sa
ko, kad italų kariuomenė. pasi
traukė iš pryšakįnių fronto li
nijų j Sidi Barani.? '

Juros pakraštyj vyksta labai 
smarkios kovos. Britai .puola su 
didele tankų dauguma.

Halų kariuomenė, besitrauk
dama, padarė britams labai di
delių nuostolių. Savo divizijos 
pryšakyj kovose žuvo italų ge
nerolas Maletti.

Sidi Barani apylinkėse vyksta 
didelių kariuomenės vienetų ko
vos. Fašistinių milicininkų di
vizija gauna stipriausius smū
gius.

ITALAI RENGIASI APLEISTI ALBANIJA
Mussolini fortifikuo 

ja Durazzo uostą
ATĖNAI, Graikija, gruodžio 

11 d. — Graikų karo praneši
mas sako, jog italai traukiasi 
visose fronto linijose. Nelaisvėn 
suimtų fašistų skaičius didėja.

Graikų vyriausybė turi ži
nių, kad Mussolini inžinieriai 
pradėjo skubiai fortifikuoti Du
razzo uostą, kuris randasi Šiau
rinėje Albanijos dalyje, 
duoda pagrino manyti,
italai mano pasitraukti iŠ Al
banijos. Fortifikuoja uostą* kad 
galėtų saugiai atitraukti bėgan
čią kariuomenę.

Jeigu Durazzo nebus fortifi- 
kuotas, tai italai negalės iš ten 
partraukti pasilikusios kariuo
menės.

Tai 
kad

Italai bijo graikų 
durtuvų

'J',' //'' . NAUJIENŲ-ACME TelftPhovo
Ahgfija prieš keletą menesių planavo suduoti Mussolini išpustai “imperijai” 

didesnį smūgį ir tam reikalui ruošė karo jogas. Į Egyptą ir kitas vietas anglų vy- 
riausybe pasiuntė dideles kariuomenės dalis,ir pervežė labai daug tankų. Paveiksle 
matome, kaip naujai atvežtos britų karo jėgos apleidžia kareivines karo prali-- ... . ihams. Dabar šie kareiviai visiškai sumušė dvi italų divizijas ir užėmė Sidi Baram 
miestą. !

Valdininkai dirbs 
sekmadieniais

Pakeistas propagan 
dos viršininkas

BRITAI,NELEIS MAISTO EUROPON
* ' ■■ ■ ■■ ■ ‘ T . - . • .z < • . . ■ .

— ■ ' f“ ;• ■' • -

ini ją, nes- Hitleris j os neųžką- 
riavo. .Suomiams reikalingi rie
balai, grudai, vaistai, drabužiai, 
muilas ir kitaj ■ Sovietų karas 
išardė krašto •ūkį.' Į v.

, washington, , D.\ C., Mp- 
džio 11 d. — Lordas Lothian 
pareiškė, 'kad britų vyriausybė 
nutarė/neleisti įvežti maisto į 
Hitlerio užkariautas valstybes.

Visos Herberto Hooverio pa
stangos Siųsti maistą Europon 
nuėjo niekais. ■ z » * * •

Britai yra įsitikinę, kad na
ciai pagrobs visą blokados pra
leistą maisto medžiagą.

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
11 d. — Graikų karo vadovybe 
atsiuntė į pirmas fronto linijas 
pagarsėjusius Krėtos kalną dur- 
tuvininkus. Jie yra daug žiau
resni už Graikijos kalnų pul
kus.

šiems graikų kareiviams pa
vyko išmušti italus iš poziciją, 
kurias jie turėjo prie Elbasa- 
ni. Vyksta smarkios kovos prie 
Radocal miestelio.

Krėtiečiai veja italus į Skum
bi upės žemupį. Pogradec mie
stelio šiaurėje graikai užėmė 
Lin miestą. K /

Britų aviacija vėl bombarda
vo Valona uostą,. padarė dide
lių nuostolių , uosto sandėliams. 
Lakūnai matė, kaip sprogo vie
nas parako .sandėlis, kuris bu
vo nuošalyj.

Suomiai prašo 
iiiaisto

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 11 d. Suomių ministe- 
ris kreipėsi į visuomenę, pra
šydamas padėti maisto stingan
čiai Suomijai.

Britai praleis

Anglams netrukus 
stigs maisto

LONDONAS, Anglija, .gruo
džio 11 d. — Hudson, Anglijos 
agrikultūros • ministeris,'? Šian
dien paskelbė,, kad maisto klau
simas yrą labai Svarbus bri* 
tams. Jie dabai* atsidūrė tokio
je pat padėtyje, kaip buvo 1917 
metais.

Šiandien britų laivynui yra 
daug sunkiau įveikti vokiečių7 
submarinus, negu tai buvo pra-

Norvegai priešinasi 
„ Quisiingo valdžiai

STOCKHOLMAS, Švedija, 
gruodž. 11 d.— švedų laikraš
tis Sočiai Demokraten aprašinė
ja apie naujus neramumus vi
soj Norvegijos šiaurėje.t: .

Valdžios policija kelis kartus 
perspėjo- gyventojus. Gatvėse 
didelės minios demonstratyviai 
nešioja, ženklelius, kuriuos Quis- 
lingas uždraudė.

: Didelė kalėjimų dauguma yra 
visiškai perpildyta, bet žmonės 
į taį nekreipia, jokio domesio. 
Jie ir toliau boikotuoja . visus 
nacių prįinOstos valdžios parė
dymus,.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
11 d. — “Tarybų Lietuva” ke
lia klausimą, kad valdininkai, 
užuot naudojęsi poilsiu, vyktų 
šeštadienį po pietų ir sekma
dienį i talkas valstiečiams? *'4—" 

Valdininkijos sluoksniuose 
jaučiasi*,. didelis nepasitenkini
mas naujai įvesta tvarka, to
dėl vyriausybė planuoja juos 
bausti; nori priversti dirbti to
kius darbus, kurių jie nemoka 
ir negali gerai atlikti.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
11 d. — Profesinių sąjungų 
centro biuro pronagandos sky
riaus vedėjas dailininkas St. Žu
kas iš tų pareigų atleistas.

Agitacijos skyrius visiškai 
panąikinlas. Jo vietoje pradėjo 
-veikti “švietimo ir masinės kul
tūros skyrius”, kurio uždaviniai 
bus tie patys.

Naujai perorganizuotos pro
pagandos instruktorium paskir
tas visuomenei ir Kauno dar
bininkams visai nepažįstamas J. 
šapiro.

maistą į Šuo- eitame kare.

DARBININKAI
DU CENTUS Į VALANDĄ

IŠSIKOVOJO

DETROIT, Mich., gruodž. 11 
d. — Chrysler ir United Auto
mobile bendrovių darbininkai 
gaus 2 centus daugiau už kiek
vieną darbo valandą. Darbinin
kai įteikė savo reikalavimus 
spalių 25 dieną ir galutino su
tarimo priėjo tiktai šiandien.

Šis nutarimas liečia apie 60,- 
000 darbininkų, kurie 
įvairiuose fabrikuose.

Hitlerio nesuprato, 
skundžiasi naciai

dirba

Amerikoj suvaržytas 
geležies išvežimas
WASII1NGTON, D. G., gruo

džio 11 d.j — Vyriausybė pa- 
skelbė, kad nuo gruodžio 30 
dienos reikės turėti specialus 
vyriausybės leidimas geležei iš
vežti iš Amerikos.

Leidimai bus į duodami išvežti 
gėležį j Angliją ir Amerikos val
stybės, o į kitus kraštus bus 
leidžiama tiktai tiek geležies, 
kiek jos pirkdavo normaliais 
laibais., Suvaržymas padarytas 
Oįtfo sumetimais

Vyriausybe pa-

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 11 d. — Vyriausybės sluok
sniai šiandien pareiškė, kad už
sieniai nesuprato Hitlerio pasa
kytos kalbos. Jie labai apgailes
tauja, kad ji buvo labai blogai 
suprasta Amerikoje.

Kai Hitleris pasakė, kad jis 
užkariausiąs, visą pasaulį, jis 
kalbėjo apie aukso galią. Jis 
sakė, kad su Vokietijos dar
bininkų darbu, jis galįs įveikti 
visas kitas pasaulio jėgas, bet 
jis .nemanė taip išsireikšti, kaip 
Amerikoj jo žodžiai buvo su
prasti.

Argentina gauna 60 
milijonų paskolą

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 11 d. — Jesse Jonės, pa
skolų tvarkytojas, šiandien pa
skelbė, kad Argentinos vyriau
sybė gauna iš Suvienytų Val
stybių 60 milijonų dolerių pa
skolą. .

Jis paskelbė, kad Uragvajaus 
vyriausybė gauna pusaštunto 
milijono dolerių paskolą.

Jonės paskelbė, jog vedamos 
derybos suteikti paskolą ir ki
toms valstybėms. Manoma, jog 
pirmon eilėn naują paskolą gaus 
Peru.

Chicagai ir apylinkei fetfe- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja

Debesuotas, snigs.
Saulė teka 7:08 V. r., 

žlasi 4 :10 v.
leidr

Amerikos laivai bri
tamsĮ pagelbą

. ■' 'NĖW pRįĘANS,' gruodž. 11 
d. ■ — Jūrininkystės Komisijos 
pirmininkas šiandien pareiškė, 
kad Amerika dės visas pastan
gas padėti britams.

Vyriausybė rekvizuos ameri
kiečių laivus ir atiduos juos bri
tams, kad galėtų juos vartoti 
nuskandintųjų vietoj.

J Vyriausybė respektuoja visų 
piliečių turtą, bet reikalas eina 
apie krašto saugumą. Admiro
las . Land, komisijos pirminin
kas, sako, kad pagalba Angli
jai yra Amerikos apsaugos rei
kalas

Britai ilgai miegojo, 
sako Citrine

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 11 d. — Walter Citrine, 
britų profesinių sąjungų lyde
ris, šiandien pareiškė, kad bri
tai labai ilgai miegojo ir vėlai 
prabudo.

Jis* pageidauja, kad Amerikos 
tjarbininkija iš to pasimokytų, 
kad rimčiau susidariusia padė
timi susirūpintų.

Vienintele britų viltimi šian
dien yra Suvienytų Amerikos 
Valstybių parama. Jeigu Ame
rikos darbininkija suteiks bri
tams laiku reikalingą paramą,
tai diktatorių gadynei bus pa- Į kalingą muštrą. Jie bus paliuc- 
darytas galas. < 'suoti nuo šaudymo pamokų.

SUNKUS DARBAS NENORIN
TIEMS TARNAUTI KARIUO

MENĖJE

WASHINGTON, I). C., gruo
džio 11 d. — Rooseveltas šian
dien pasirašė nuostatą, leidžian
tį imli kariuomenėn visus tuos 
žmones, kuriems sąžinė neleid
žia imti ginklo į rankas.

Jie suskirstyti Į tris katego
rijas. Vieni turės eiti tarnybą 
tokioje kariuomenės dalyje, kur 
nereikia nešioti ginklas.

Kiti privalės atlikti bet kurį 
darbą gydomajam skyriuje. Ga
lės būti priskirti į bet kurią 
kariuomenės dalį, kur nėra bū
tinas reikalas ginklą vartoti.

Visi bus priversti išmokti rei-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų karo jėgos skubiai žygiuoja tolyn į vakarus nuo 

Sidi Barani. Jie jau randasi 30 mylių už šios svarbios italų tvir
tovės. Pryšakinės britų dalys jau artėja prie Bucbuą, italų uo
sto ir tvirtovės.

— Amerikos vyriausybė nutarė atidaryti oro susisiekimo 
liniją tarp Amerikos ir Kanados, šiuo reikalu jau susitarta su 
Kanados vyriausybe.

t • . • *» ) ' •

— Olandijos mokyklose didelis nepasitenkinimas dėl nacių 
įvestų reformų. Ministeris išleido raštą, prašydamas mokinius 
nemaištauti, nes gali pakenkti visoms krašto mokykloms. Na
ciai jas gali uždaryti.

—• Vatikanas paskelbė griežtą notą, kurioje nurodo, kad 
vokiečiai uždarinėja katalikų bažnyčias Lenkijoj ir žudo lenkų 
katalikus.

— Britų vyriausybė ruošia įstatymą, kuriuo pasižada su
mokėti visiems Anglijos gyventojams karo metu padarytus nuo
stolius. Viskas reiks apdrausti*

— Rumunų kariuomenė pajėgė įveikti “geležinę gvardiją” 
ir dabar visur ruošia karo teismus už padarytus ekscesus.

--Vokiečiai skelbia, kad jie rengiasi pasirašyti naują eko
nominę sutartį su sovietų Rusija, kuri dar arčiau sujungs abi 

I valstybes.
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Dėdė Amerikonas
(Tęsinys) į jėzuitais —

Vėliau Napoleonas atsistojo (^ję kryžmomis rankas ant 
vairo. ^rMti.n6s neva išėjo sutikti įeiprie Franci jos valdžios 

Jo kariuomenė įsiveržė į Ispa
niją. Ispanijoje revoliucinė ka
riuomenė gavo žinių, kad vie
noje Ispanijos provincijoje dar 
tebeveikė šventosios inkvizicijos 
teismai ir kad tie vienuoliai or
ganizuoja kariuomenę, kurios 
tikslas kovoti su revoliucine 
Francuzijos kariuomene. Revo
liucinė kariuomenės vadovybė 
nusistatė, kad tą provincijos 
vienuolyną reikia paimti ir pa
leisti tenai kankinamus žmo- 

< nes. Prisiartinusi kariuomenė 
prie minėto vienuolyno sutiko 
pasipriešinimą, nes vienuolynas 
buvo aptvertas aukšta muro 
siena ir turėjo savo ginkluotų 
pajėgų, kurios ėmė šaudyti. Re
voliucines kariuomenės kariui 
atsake irgi ugnim ir laimėjo 
mūšį.

Vienuolyno magnatai — jė
zuitai, matydami, kad toks 
priešinimasis reguliariai kariuo
menei gali jiems daug kainuoti, 
sugalvojo lokį išsisukimo bū
dų: kaip tiktai revoliucines ka
riuomenės kariai įsilaužė ir įė
jo į vienuolyno užtvarą, tai to 
vienuolyno viršininkai su kitais
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nojo ką daryti, nes jie puikiai 
žinojo, kad dabar tai jau jiems 
bus labai blogai. Kapitonas nuo 
tenykščio altoriaus norėjo pa- 
siimti žvakę ir pasišviesti bei 

--E ,1 pamatyti, kas yra tpose požp-
inkvizitoriais, su- minose. Vienuolyno viršinin

kas, vyriausias šventosios in-j 
kvizicijos te.sėjas, ėmė protes
tuoti sakydamas: “Tamsta ne-į 
turi teisės savo prakeiktomis ir' 
krauju suterštomis rankomis 
imti nuo šventojo altoriaus vie
nuolyno žvakių.”

“Nieko, —• atsake kapitonas, 
— aš su šventomis žvakėmis 
apšviesiu jūsų bjaurius darbus/’

Kuomet jie suėjo į tos slėp
tuvės vidų, tai pamatė labai 
daug baisių dalykų: daugelis 
pusgyvių, apiplyšusių iv išbadė
jusių žmonių būvo prirakinti 
retežiais prie stulpų ir nuo to
kio kankinimo jie jau nebuvo 
panašus net į žmones. Kapito
nas .įsakė tuojau tas nelaimin
gas inkvizicijos aukas paleisti, 
bet kad tas nepakenktų jų svei
katai, o ypatingai, kad jie nesu
gadintų regėjimo, įsakė juo8 
pripratinti prie dienos šviesos 
iš lengvo.

Kuomet buvo surasti tokie 
dalykai, kapitonas ir kiti revo
liucinės kariuomenės kariai ant 
jėzuitų įr kitų šventosios inkvi
zicijos teisėjų taip įpyko, jog 
kapitonas dar kartą jų vadovy
bes griežtai pareikalavo, kad 
parodytų ir jiems perduotų vi
sas tas jų išgalvotas ir nekal
tiems žmonėms praktikuojamas 
baisenybes. Vienuolyno virši
ninkas ii* šventosios inkvizici
jos teismo pirmininkas, maty
dami, kad kitos išeities jau pe
rą, noromis nenoromis turėjo 
nuvesti į evoliucines kariuome
nės dalinius ir parodyti visus 
šventosios inkvizicijos teismo ir 
kalėjimo žiaurumus ir kankini
mo budus.

Kuomet jie nuvedė kariuo
menės dalinius ir parodė visas 
Šventosios inkvizicijos baiseny- 
• . . ,

nančią revoliucinę Francuzijos 
kariuomenę. Jie pradėjo barti 
sayo ginkluotų pajėgų viršinin
kus, sakydami: “Kam jus šau
dote į franeuzų revoliucinės ka
riuomenės kareivius, jie yra 
piusų draugai ir išgelbėtojai..?’ 
Suprantama, kad tokiais savo 
elgesiais jie norėjo tiktai pri- 
simeilikauti ir išsisukti nuo at
sakomybės, nes jie gerai žinojo, 
-kad Francuzijos revoliucinė ka
riuomenė už priešinimąsi ir ne
kaltų žmonių kankinimus juos, 
kaip to vienuolyno viršininkus 
ir teisėjus, tinkamai nubaus. 
Kariuomenės dalinio viršinin-

visus tuos šventosios inkvizici
jos teisėjus sulaikyti. Sulaikytų
jų jėzuitų kapitonas klausė, 
kur yra laikomi nuteistieji ka
liniai ir baisiosios inkvizicijos 
kankinimo priemonės. Vienuo
lyno viršininkai jokiu bildu ne
prisipažino, kad iš vieno kam
bario yra slaptas įėjimas Į tą 
žiauriąją vietą. Kapitonas de 
Lyle buvo bepradedąs manyti, 
kad gali būti, jog vietos gyven
tojai, suteikdami jiems tokias 
žinias, perdėjo. Tos kariuome
nės dalinyje, kaip tiktai buvo 
vienas labai sumanus karys, ku
ris kreipėsi į savo viršininką 
prašydamas, kad jam leistų sa
varankiškai paieškoti. Kapito
nas mielai sutiko. Kareivis lie
pė į jo numatytą kambarį neš
ti vandenį ir pilti. Vienuolyno 
ir šventosios inkvizicijos teisė
jai labai nusigando ir protes-l 
tuodanii ėmė sakyti: “Jus 
mums šventovę gadinate...” Ka
reiviai į tokius jų protestus ne
kreipė jokio dėmesio ir dirbo 
sAVo darbą. Akylusis kareivis 
pamatė, kad vienoje vietoje la
bai smarkiai sėda vandųo.> V4si 
greitai suprato, kad čionai turi 
būti įėjimas į požemį. Kapito
nas tuojau įsake paieškoti rei-

Įima išlaužti grindis ir įeiti į 
požemius. Grindys tuojau buvo 
išlaužtos. Pasirodė, kad kaip 
tiktai toje vietoje ir buvo slap
tosios durys. Vienuolyno virši
ninkai, šventosios inkvizicijos 
teisėjai ir kiti vienuolyno mag
natai išsigando, išbalo ir neži-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

t ‘ Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP ..........

geriausių
*7.65

*9.50

COPR. IW, NEEDL6CRAFT SERVICE, INC,

PATTERN 2702CROCHETED GLOVES 
No. 2702—Megs tos pirštenaitės.

No- 2702NAUJIENOS NEEDLECRAFT PERT.
1739 So. Halsted SU Chicago, UI. •

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas.

| Miestas ir valstija.

Nepaprastos palengvinimas 
Reumgtišką Skausmą

Nefeentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, stręnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiųip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindaml su 
Paln-EKpeHeriu, sensacingas Hni-

kužįu jau išparduota. T<?(Ul neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkute

■■ UtTKUANJAN 

■. ' r?".;;; -i

turėjo palaukti :iki, sukils žmo
nės, o ypatingai jan| reikėjo, 
kad atsikeltų vaistininkas, nes 
jisai turėjo parvežti savo ser
gančiam tėvui vaistų.

Atvežęs gydytoją į Raseinius, 
nuvežė prie jo buto, norėjo su 
juo atsisveikinti i^ važiuoti pas 
savo pažįstamą Žydelį pasistaty
ti arklius, duoti jiems paėsti ir 
pailsėti ir nupirkęs vaistinėje 
va:stų galimai greičiau važiuoti 
namo, nes tenai laukė jo na
miškiai, Gydytojas jam pasakė, 
kad savo arklius jisai galįs įva
žiuoti įr į gydytojo kiemą ir 
kad jisai dar turįs užeiti pas jį. 
Antanas pamanė, kad gydytojas 
turi kokius nors kitus reikalus. 
Pasistatė arklius gydytojo kie
me, uždengė, padavė jiems do
bilų ir, numetęs savo didžiąją 
milinę, įėjo pas gydytoją. Gy
dytojas liepė Antanui nusiimti 
savo viršutinius rubus ir pareiš
kė, kad laikas jau esąs ir pa
pusryčiauti, nes važiuodami per 
visą naktį gerokai įr išalko, An
tanui buvo lyg ir nepatogu, sė
stis kartu su gydytoju prie vie
no stalo, bėt jisai turėjo sutik-’

I < .1 < ■ ' 1 " '".'II?1-t » -M ■ W... ...... ,,

ti su gydytojo reikalavimais. 
Greitąi jiems parengė arbatos 
ir kitokių užkandžių, gydytojas 
savo žmonai pasigyrė, kad ji
sai parsivežęs kaimiškų rūkytų 
dešrų, kurios esančios labai 
skanios. Žmona susidomėjo, ko
kios gi tos kaimiškos dešros ir 
tuojau įsakė savo tarnaitei, kad 
jinai parengtų jų prie arbatos. 
Bematant tarnaitė tai padarė ir 
kaimiškas dešros gulėjo lėkštė
je. Gypytojo žmonai kaimiškos 
dešrps labai patiko ir jinai pra-" 
dėjo prhšyti Narutį, kad tokių 
kaimiškų rūkytų dešrų jiems 
parduotų, bet Antanas paaiški
no, kad šiais nietais jie to pa
daryti negalės, nes visos kiau
lės jau esančios išskerstos. At
einančiais metais tokių dešrų 
pažadėjo pagaminti daugiau.

1 Papusryčiavus, gydytojas Anta
ną pasikvietė dar į savo kabi
netą ir jam paaiškino, sakyda
mas :

—Žinai ką, Naruti, iš tamstos 
tėvo nieko nebus, jo pagydyti 
jau negalima, nes jau žmogus 
labai senas jr, be to, liga labai 
įsisenėjusi. Taigi aš tamstai pa
tariu, kaip kultūringam ir pro
tingam žmogui, kad daugiau 
jokių išlaidų nedarytumei, nes 
nieko padaryti jau negalima. 
Ąš jam prirašiau vaistų, nuo 
kurių jam pasidarys Šiek tiek 
lengviau.

—Nieko nepadaiysi, daktare,. 
— tarė Antanas, — norėjau sa
vo tėvą labai pagydyti, bet jei
gu jau nieko padaryti negali
ma, tai jau reikia sutikti su li
kimu.

Žinoma, aš tą pasakiau tik-

tai tamstai ir namiškiams apie 
tai nieko neturi sakyti.

—Ar tikrai, daktare, nieko 
negalima jau jam padėti, ar 
jau vįsai negalima jį pagydyt’. 
Aš nurašiau, kad jisai dar ke
lis metus pagyventų, nes tiktai 
dabar mes pradėjome turtin
giau gyventi. Jisai taip norėjo 
sulaukti pastatant naujos gyve
namosios trobos.

(Bus daugiau)
*

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

nes kariai labai susijaudino ir 
be jokio teismo jr tardymo ka-

Ispanijoje, bet 
kad tokia pat 

siautė vi- 
kraš tuose

kvizitorius ir kitus vienuolyno 
viršininkus ir tomis mašinomis, 
kuriomis jie nukankino labai 
daug nekaltų žmonių, juos pa
čius išžudė.

Taip baigė savo dienas šven- 
toji inkvizicija 
reikia žinoti,
šventoji inkvizicija 
suose katalikiškuose 
ir kad tokiomis baisiomis bau
smėmis kankino visai nekaltus 
tiktai kitaip galvojančius žmo
nes. Negalima net ir prileisti, 
kad šventosios inkvizicijos teis
mai teisė prasikaltėlius, nes jau 
ir tais laikais prasikaltėlius tei
se ir baudė valstybiniai teisinai. 
Taigi dabar ir tamstai aišku, 
kokiomis žiauriomis bausmėmis 
buvo baudžiami visai nekalti

ta ant visų tokių žmonių, ku
rie sako, kad kunigai yra pri
darę labai daug neleistinų klai
dų ir kad jų skelbiamoji tiky
ba nėra visiems priimtina. Ki
taip sakant, jie bijo tokių žmo? 
mų, kurie yra mokyti, žino vi
sus lokius negražius jų darbus 
ir kelia aikštėn. Todėl kultas (dr, 
Jpnas šliupas, dr. Vincas Ku
dirka ir visi tie, kurie ieškot^ 
teisingumo ir teisėtumo. lyad 
galėtų paslėpti savo negražius 
darbus, jie daro įvairius išsisu
kinėjimus ir meta kaltinimus 
tokiems žmonėms, kurie visai 
pękąjti, nes tokiu būdų norį iš- I 
stsukinėtį nuo savo biaųrių dar- • 
bų.

Nežiūrėkite į tokįųs kunigų 
gąsdinimus, bet kąip skaitėte, 
taip ir skaitykite įr platinkite 
draudžiamus lietuviškus laik
raščius ir knygas, nes tiktai pčf 
knygas ir apsišvietimą; išsiva
duosime iš žiaurios carų, ponų 
ir kitokių didikų vergijos.

Taįp besikalbėdami ir juste 
nepajuto, kaip atvažiavp tą 
Įjiaupųjį pavasario kėlią. Kųų- 
jnet pasiekė Raseinius, buvo 
jau visiškai šviesu. Autehas 4ar,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Johnf. Eudeikis
SENIAUSIA;.IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
.... ... J....diena IR naktį
Visi Telefonai YARDS 17414742

■' 4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue

■. hrrtetpnas LAt AYBTTE ,787

1 __ ___ _ • koplyčios visose
JHZTc'T 1 Chicagos dalyse

■■■■■' "I W.»l"^

Klausykite musų radio programų Autracįienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vaL ryto |š W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU SALTIMIERU.

---------------------------- ------------------ - -------- ---------------- .,■■■ '■ 4.--------------------... ;---------------------- ------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laidotuvių Direktoriai
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NARIAI f
Chicagos, v J 
Cicero •. M 
Lietuvių J 
Direktorių 
Asociacijos r
mini iiui

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

į DALYSE

—-------------- i . . ............................... . . , . .. .............................. ................................ . .................

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wast 2M Plaee Phone CANal 2515
SKYRIUS; 42,44 'Kast loąįh Street TeL Pullman 1270
ei >;■'(> (■ «‘Wir»'ĮV~ K'.’Į" ) a n< A>>.( ■ ;■ > 'u i ■ ■ o ■ .

ALBERT V. PETKUS
4704 SO. Weštern Avenue Phone JbAFąy.ette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6312 So. Wegtem Aye. Phone GROyehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS /
4348 S. California Avenue Phone LĄFayette 3572

. I ■■ W.1l' III IJ .....    

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street
" ii’iį , ■ ' i i ■■'h "tey i į.............................. -................ .

f I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781
Į   ?l   '| iii' I'   Į (IĮ. Į į Į., ■ »»1 !.»(■. O, I »« (..(»■■< '» U , ■» "II .

S. P. MAŽEIKA YARds 4188 
YARds 1139

YARds 1419

3319 Lituanica Avenue
'h*!', r ! "r'■-j’jA'.:

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
.... , PHYSICAL 

THERAPY
and MIDWIFEI 1630 S. VVestern av.

Telefonas: 
,,emlock 9252 

JM Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak.

I šeštadienf ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e 8, 

______ ______ J Ind. Tel. Michlgan 
City 2799-R3.

t.

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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITILIETUVIAIDAKTARAI

Tek Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 ikį 9

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

, -Phone VAROS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35tb STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
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 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

ROULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2400 VVEST .MADISON STREET
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsyyick 0597

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

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

šventadienįais: 11 iki 12 

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

DR. A. JENKINS 
( Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tek PROSPECT 67J?
Namų Tel. VIRG1N1A 242i

nuo

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tek Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Tark 3395

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

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

K11ATAUC1A1 ~
DR. HERŽMAN 
/■'IŠ įKjjbJUJOS 4

Gerai lietuviams žinomas per 3S 
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 
elektnkos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th S L, netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI“
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
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

A. A. SLAKK~
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Rnom 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALumet 6377

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

Room 2014 TeL STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VIŲtory 2679

pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOJE*



Ketvirt., gruodžio 12, 1940

Ką Žmonės Mano
LIETUVIŠKOS DAINOS IR GIESMES

Visi patrijotingai nusiteikę 
lietuviai pripažįsta, kad lietu
vių dainos daug prisideda prie 
lietuvybės palaikymo visur, kur 
tik lietuviai gyvena, — ar lie
tuvis gyvena Lietuvoje, ar A- 
merikoje, Afrikoje ar kitose pa
saulio dalyse. Tas yra teisybė. 
Nes lietuviška daina, išreikšta 
lietuvio sielai malonia melodi-

Palengvinti Q ¥ t t
Vargams O Vz vJI 
a A A SKYSTIS
l ' ® I ■ TABLETAI

,U H H MOSTIS
I NOSIMS LAŠELIAI 

V V W COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką 
Rodauzę 

Hawaiin Gardens 
Užkandžiai visados. 

ŠCHLITZ ALUS.
PETRONĖLĖ IR ANTANAS 

PRONSKUNAI 
99th ir Artesian 

Tel. EVErgreen 77K5

ja, yra artima prie širdies, 
nors butų kuris nors lietuvis 
ilgai negirdėjęs lietuvių kalbos, 
tačiau išgirdęs lietuvišką dai
ną jis vėl, it tas paukštelis po 
žiemos šalčių, atgyja ir vėl jau
čiasi lietuviu ir sutampa su lie
tuviška visuomene.

Kas yra sakoma apie lietu
višką dainą, tas pats galima 
beveik pasakyti ir apie lietuvių 
kalba giesmes. Visos giesmės 
lietuvių Romos katalikų bažny
čios, kurios buvo giedamos Lie
tuvoje (dabar nežinome, gal 
jau bolševikai užgynė) buvo 
per ilgą metų laiką giedamos 
ir čionai Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų bažnyčiose. Vi
siems yra žinomas faktas, kad 
visi lietuviai katalikai noriai 
giedodavo savo senas giesmes 
bažnyčiose prieš mišias, ypač 
prieš taip vadinamą “sumą”. 
Prieš tą sumą, kuri čia Ameri
koje yra vadinama “Migli 
Mass”, lietuviai buvo pratę gie
doti savo seną numylėtą g’cs- 

y mę “Pulkim ant kelių”.

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Cash
OR

Credit Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalė

dų, arba pasinaudokite 
PLANO NAUDA

Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos Darbo 
. Laikrodžius.

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY ŠTOKE 

4216 Archer Avehue
PRIE SACRAMENTO

>4516

No. 4273 ir No. 4516—Gražus pavyzdžiai suknaičių ir mažai mergai
tei ir jaunai panelei. Mieros No. 4273 nuo 4 iki 12, ir No. 4516—nuo 14 
iki 20, ir 32 iki 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bl an
ie utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 
✓nrdę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS, Chieago, DI.

35c
30c
10cTą paskaitęs

ii. Pamanau

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

čiose. O kokia veidmainyste,

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

, popierų arba pilitybę 
t y. •

‘ Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone; YARDS 1001

Ir

DABAR
FREDERICKS 4

PASKOLOS
Lengvais

Išmokėjimais

Perkant 4148 Archer Avė

jau pasiekė tą taip ankštai laikomą vietą. Jo- priim- 

nūs skonis ir gerumas jam užpelnijo stebėtinai didelį

Premium Alus Gamintas Varyje, Sendintas Medyje

pareikalavimą. Aš esu pasiryžęs padaryti 4 Crown 

Alų šios pramonės lyderiu. Tikiuosi per mano pas- 

kilbųsį Premium 4 Crown Alų laimėti naujų draugų 

ir atnaujinti pažintis su senais.

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

laimėtoju . . .

[ katalikų bažnyčiose. Jei jos iki 
šiol nebuvo giedamos, tai tik 

tęlėl to, kad lietuviai Romos ka
talikų bažnyčios kunigai nebu
vo ir nėra tikri lietuvybės pa
laikytojai, nebuvo ir nėra tikri 
lietuviai patrijotai. Jie buvo 
tik saumylįai, jie dėjosi ir da
bar tebesideda dievobaimingais 
kunigėliais, kad tik kuodau- 
giausia iš žmonelių prisiplėšti 
turtų, kad prisikrauti sau ban
kus pinigų.

Kadangi taip dalykai eina, 
kadangi musų lietuviai Romos 
katalikų bažnyčios kunigai lie
tuvybę naikina, kadangi jie ne
leidžia lietuviams parapijonams 
prieš mišias giedoti lietuvių 
kalba giesmių, tai visi tikintie
ji lietuviai turi remti tokią 
bažnyčią, kuri melsis lietuvių 
kalba į Dievą, kuri leis giedoti 
lietuvių seną giesmę “Pulkim 
ant kelių”. —Katalikas.

NENORI PASAKYTI SAVO BOSO VARDO.— 
Brooklyno žaidėjai nenori pasakyti* apspitusioms čika- 
giečiams kaip vadinasi jų bosas, kuris taip gerai juos 
visus išmokė žaisti.

“Pulkim ant kelių”, kaip jau 
yra žinoma, buvo parašyta 
prasčiokėlio kunigo Strazdelio. 
Jis buvo kunigas visų bau
džiauninkų, paniekintųjų lietu
vių kunigas. Todėl jisai at- 
jausdamas jų vargus bei siel
vartus ir tegalėjo parašyti taip 
jautrią ir pagalbos į Dievą šau
kiančią maldavimą giesmės 
formoje. Ir ta giesmė buvo gie-

W. G. LAING 
SAKO:

PASIŪLOS ŽIEMAI
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

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

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda ..............  2c
Maliava, reg. $1.95, spec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3Į4c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) .... 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kaip yra, ........ ,.....
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA GASH 
Apskaitliavimas. DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė. 
Tel. LAFAYETTE 2161 

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

vai. dienos.
... ........................................................................... .UI ...................................... ■ ■ Į III....../

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 'III.

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No_______
Mieros ........... ........... per krutinę

Amerikoje. Tačiau musų lietu
vių Romos katalikų bažnyčios 
kunigai, patapę turtuoliais, va-? 
žinodami Lincoln automobi 
bais, tur būt, įžiūrėjo, kad ta 
giesmė “Pulkim ant kelių” bu
vo parašyta ne jų luomo brolio 
Kristuje, o prasčiokų žmonelių 
kunigo Strazdelio. Ir kokia bai
si nelaimė ištinka lietuvių tautą 
Europoje. Ten nuožmus bolše
vikai prievartos keliu na'kina 
viską ir lietuvių kalba dainas 
ir giesmes, o čia musų laisvo
je Amerikoje nereikia nei bol
ševikų, patys musų lietuviai 
Romos katalikų kunigai, nei iš 
šio,.nei iš to, užgina lietuviams 
katalikams giedoti ne tilę “Pul
kim ant kelių”, bet ir ' kitas 
giesrrtes lietuvių kalbą. Juk tai 
didesnio pasityčiojimo iš lietu
vių tikinčių katalikų negalėjo 
padaryti nei rusų kaęapai, nuo
žmus bolševikai. . L

Tik .reikia pagalvoti, kaip 
lietuviai, katalikui , .ištaikingai 
užlaiko savo Romos r katalikų 
bažnyčios, kunigus. Moka jieni-d 
po $100 algos kas mėnuo, iš
statė erdvias gražias kleboni
jas,moka ekstra už krikštus, 
šliubus ir laidotuves; pastatę 
puošnias bažnyčias, o žiūrėkite, 
tie jų riebiai apmokami kuni
gėliai, parapijohų pačių pasta
tytuose bažnyčiose, užgynė 
jiems lietuviškai Dievą garbin
ti, užgynė jiems net ir prasi
žioti jų pačių bažnyčiose; už
gynė jiems giedoti lietuviškas 
giesmes ir net tą seną numylė
tą giesmę “Pulkim ant kelių”. 
Juk tai didesnio pasityčiojimo 
iš lietuvių švenčiausių patrijo- 
tinių jausmų negalėjo padaryti 
nei rusų kacapai bolševikai, ko
dus padarė lietuviai Romos ka
talikų bažnyčios kunigai. Tos 
bažnyčios kunigai, kurie visur 
ir visuomet rėkia per pamoks
lus, kad tik “Rymo katalikų 
bažnyčia” esanti tikra bažny
čia, o Visos kitos į Kristų tikin
čios bažnyčios esančios netik
ros, negeros, nėrėm tinos.

Atsisuk bile vakarą ar rytą 
radijo, o išgirsi lietuvių dainas, 
lietuvių kalbą pranešimus. Va
dinasi, lietuviai klausosi lietu
vių dainų, lietuvių kalba pra- j 
nešimų. Tačiau nueik tik dėl 
patyrimo į lietuvių Romos ka
talikų baynžČią, tai neišgirsi 
nei vienos giesmės lietuvių kai 
ba, neišgirsi maldų lietuvių kal
ba, ir tik išgirsi keleto žodžių 
pamokslus lietuvių kalba.

Tai ką, nejaugi Dievas nebe
supranta lietuvių kalba maldų, 
arba maldų giesmių pavidale? 
Nejaugi Dievas tik besupranta 
maldąs anglų ir lotynų kalbo
mis ? O tas dvi kalbas mes tik Į 
ir begirdime vadinamose “lie
tuvių” Romos katalikų bažny-iĮ

lietuvių Romos katalikų bažny
čios kunigų iš lietuvių bran
giausio turto — lietuvių kalbos, 
lietuviškų giesmių! .

Amerikos katalikų bažnyčia
Tačiau lapkričio 18 d. 1940 

m. skaičiau Naujienose žinutę, 
kur Amerikos katalikų bažny
čia giedos lietuvių giesmę “Pul
kim ant kelių 
tikrai nudžii
sau, jei jau taip vadinama Lie
tuvių Romos katalikų, bažnyčia 
panaikino ir užgynė lietuviams 
giedoti savo lietuvių kalba 
“Pulkim ant kelių”, tai lietu
viai katalikai galės giedoti ne 
tik “Pulkim ant kelių”, bet net?

kalba. Kaip toj žinutėj yra pra
nešama, mišios bus giedamos 
lietuvių kalba paišytos Stasio 
Šimkaus. Tai tikrai yra sveikin
tinas reiškinys. Juk tokios mi
šios turėjo būt giedamos viso
se Amerikos lietuvių Romos

Crown 
Alus

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.

FREDERICK BROS., Ine.
818 W. 37th Place Yards 1502-03

Jaunųjų Svajone.. . Šen ųjų Viltis.

Nuosavas NAMAS!

Svajones Išsipildys Jei Kreip 
sites Į Universal Savings ir 

Loan Association!

NUOSAVAS NAMAS . . . kur nieko ne
kliudomi galite su šeimyna linksmai, 

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASS'N.
1739 SO. HALSTED STREET Tel. CANAL 8500
» ■ ■ ' ■ (“NAUJIENŲ” NAME) . |

* / • t .

įdėliai apdrausti iki $5,000, per Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D. C.
■

THE FERFECT GiFT

LADY VVESTFIELD 
SĖT WUM OUMONOS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių:
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
BULOVĄ

ELGIN
HAMILTON 

BENRUS, 
GRANT 

ir kitų
DEIMANTUS parduodam žemo- 

mims ;kainomis.

R PtoViE ir

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
šaukit TeL VICTORY 0066

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki* 
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43KD STREET

Chicago, UI.

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(MieaUa Ir valstija)
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Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagą
$8.00 per year in Chicagp
3c per copy.
Entered as Second Class Mattel? 

March. 7th 1914 at thę Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams_________________ $8.00
Pusei metų_________________ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.50
yienam mėnesiui ..........  .75

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ...__________ ___  $5.00
Pusei metų ..........................„ 2.75
Trims mėnesiams ...............   1.50
Dviem mėnesiams_________ 1.00
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Si. Miščikas-žiemys.

Japonija savo “istorinėje” misijoje

Kur toji “ašies” galybė?
Ne tiktai Balkanuose, bet ir Afrikoje italų ofensy- 

vas virsta visišku fiaseo. Per paskutines tris-keturias 
djenąą britai paėmė kelias stipriai apginkluotas juod- 
marškinių stovyklas Egyptę, suėmė šešetą tūkstančių 
italų kareivių ir apsiautė djvį generolo Graziani divizi
ja kurios vargiai begalės išnešti savo kudašių.

Paskiausios žinios sako, kad jau ir didžioji italų ba- 
zė Sidi Barrani pateko į britų rankas. Mussoliųio avmąi* 
sėdėjo (“sidi baram”) tenąi tris mėnesius, ,o (febar jąų 
fe pabėgti nesugebėjo.

B.et kodėl neina į pagalbą savo tavorščiui Hitleris?
Kuomet graikai ėmė skalbti fašistų juodus marški

nius Albanijoje, Hitleris, matyt, ketino siųsti savo part
neriui talką. Jisai prirašė prie “ašies” Vengriją, Rumu
niją ir Slovakiją. Ketino tą patį padaryti su Bulgarija ir 
Jugoslavija, — bet sustojo ir pradėjo skelbti, kad Mus- 
solinio įsiveržimas Graikijon tai ne jo biznis. Kaip tai ne 
jo biznis, jeigu juodu visą laiką veikia išvien ir seniai 
yrą padarę planus, kaip turi būti sutvarkyta Europa, 
Afrika ir didesnioji dalis Azijos?

Fašistai ne tiktai gavo į kailį Graikijoje. Jie nete^ 
ko daugelio svarbių pozicijų Albanijoje ir jiems gręsia 
pavojus būti visai išmestiems, iš Balkanų pusiausalio. Tai 
butų nepataisomas smūgis Italijos karo planams toje Eu
ropos srityje.

Jai gręsia ir kitas skaudus smūgis. Dvylikos salų 
(Dodecanese) grupė prie Turkijos krantų yra visai at
kirsta nuo Italijos. Tose salose yra kokie 20,000 italų ka
reivių, su ginklais, amunicija ir visokiais karo pabūk
lais. Mussolini pavertė jas tvirtovėmis, tikėdamasis, kad 
iš tenai jisai kada nėra galės pulti turkus ir anglų laį- 

• * 'Vyną rytinėje Viduržemio juroje. Bet kuomet anglai at
ėjo į talką graikams ir pastatė savo laivus Krito ir kitų 
Graikijos salų uostuose, tai susisiekimas tarpe Italijos ir 
fašistų garnizonų Dodecanese salose nutruko. Už mėne
sio, kito jie bus priversti pasiduoti.

Bet Hitleris nė piršto nepajudina, kad to# strategi
niai svarbios italams salos butų išgelbėtos. Kodėl?' Ar 
jisąį nemato, kad, pražudęs šitas pozicijas Egejps juroje,, 
lyfussolini turės galutinai atsižadėti betkurių agresingų 
žy^ių prieš Suezo kanalą ir Mažojoje A^ijoįe?z

Pagaliau, italus ištiko nelaimė šiaurinėje Afrikoje^. 
Čia jiems gręsia ne smūgis, bet tikrą katastrofą. Jeigu 
britų jėgos sutriuškins juodmarškinius Lybiįoje, tai vi
są Mussotinio imperija pradės griūti. Argi nacių “fiure
ris” ir dabar ramiai žiūrės, kai jo partneris skęsta?r

Toks Hitlerio nesirūpinimas savo artimiauąfeįo. są* 
jungininko likimu negali reikšti nieko kito, feafp tiktai 
— kad Vokietija nebeturi atliekamų jėgų karo veiks
mams piet-rytinėje Europoje.

Nežiūrint, ar jisai Mussolinį “myli”, ar ne, jo paties 
interesuose yrą neduoti Italijai susmukti. Kiekvienas Ita
lijos pralaimėjimas kovoje su “ašies” priešais yra visos 
“ašies” pralaimėjimas (kartu fe pono Stalino!). Kiekvie
nas smūgis juodmarškiniams puldo ir paties Hitlerio pre- 
styžą namie fe svetimose šalyse. Kadangi Vokietijos dik
tatorius nieko nedaro savo partneriui padėti, tai yra aiš
ku, kad jiąaj pesijaučia esąs pakankamai stiprus muštis 
su anglais dviejuose frontuose.

Graikų ir britų smūgiai Italijai parodė ne tiktai fa
šistų diktatūros supuvimą, bet ir Hitlerio galybės ribas. 
Rudasis Europos užkariautoja# nėra visagalis, feaip buvo 
manoma iki šiol Net Europo# kontinente jisai nedrįsta 
daryti žygių, kurie yra butiniu jeigu jisai nėųori pražu
dyti vienintelio ištikimo, savo talkininko.

O jurose Hitleris yra bejęgis. Tai kaip jisai gali lai
mėti karą?

Kouusariškas“socializmas”

NUSAVINO KINO TEAT
RUS, VIEŠBUČIUS, LIGO

NINES, APTIEKĄS

ka Minami įkalbėjimu. Kas at
sitiko? Staiga, nemažas skaičius 
generolų, įkalbėtų profesionalų 
politikų, staiga atsisakė jį pa
remti ir jis turėjo pasitraukti, 
nors japoniškas Hitleris norėjo 
tuo duoti pirmų žingsnį prie 
galutinos kariškos diktatūros 
įvedimo. Japonijoje. Ir kapita
listai, pamokyti Vokietijos pa
vyzdžiu, nutarė jį iš valdžios 
likviduoti, kad dar b.ent kiek 
teisių ilgiau turėti.

(Bus daugiau)

(Tęsinyą)
Ypač daug baimės davė ka- 

pitalįstams nenusisekęs jąunų 
karininkų sukilimas Tokio mie
ste, kuomet jie pamatė, ką<l to- 
Jimęsnis priešinimasis gab iš
šaukti aštresnę, koyą fe tęfe ko- 
Vęįę kapitąlfefei mažą tegalėjo 
^susilaukti1 iš ka norą pagalbos 
J fe vfevien jfema pranašavę pra- 
; laimėjimu

fe pirmi &u»xfer® ąu kariškiais

daro savotišką penktų kolonų, 
kuri tikisi bendradarbiaudama 
daugiau įsigyti įtakos ir geriau 
galės ginti savus reikalus, negu 
atvirai priešindamiesi.

Ne tolį ieškant, prisiminkime 
bęnt Ųgaki kabinetų, kuris bu
vo. imperatoriaus paskirtas de-

Kitos, žinios ateina aplinki
niais kebais: per laiškus, kurie? 
prasprunka įro ęenzurą,. per 
kaimyninių šalių diplomatus, 
laikraščių korespondentus, fe 
pan.

Suprantamas dalykas, kad 
tarpą $ų žmonių pasitaiko fe

• neparemtų laktais* gąndfe Bet
ar tai reiškia, kad dėl ta ^pan
da neprivalo dętx apie? Uetnvą 
jokią kw?i<x tfcuma
nėra paliųdiję Kauna komisą- 
rai 
sos nesako, nes jiems rupi sa- 

j vo šunybes paslėpti nuo viešu
mos.
Į Jeigu spauda laikytųsi to nu-. 
■ sistatymo, kad apie diktatorių 
‘ valdomas šalis negalima dėti jo
kią nepatikrintų prąnešimųi 
nes kai kurie tų pranešimų ga
li pasirodyti neteisingi,, tai šian
dien pasaulis ųięko nežinotų a- 
pįe tai, kas dedasi Vokietijoje, 
Italijoje, sovietų Busi joje ir jų 
(pavergtose šalyse. Tai butų ge- 
: riausias patarnavimas despo
tams nes jie tuomet galėtų 

i kaip įmanydami mulkinti žmo
niją, skelbdami, kad jų valdo
mose šalyse viešpatauja “gerę- 
įvė”, “laisvė” ir “sutikimas”.

Vienas dalykas, yra aiškus — 
tai tas, kad jeigu spaudoje pa
sirodo nepatvirtintų žinių is 
diktatoriškų šalių, tai tos ži
nios, bendrai imant, iškelia aik
štėn ne perdaug, bet permažai 
blogumų, kurie tenai įvyksta. 
Juk kiekvieną kartą, kai sugriū
va despotizmo sistema kurioje 
nors šalyje, visuomene išgirsta 
apie daugybes šlykštybių, ku
rios. toje sistemoje slėpėsi.

Todėl despotai visuomet pa
naikina spaudos ir žodžio lais
vę ir uždraudžia jų pavergtiems 
žmonėms susisiekti su užsieniu, 
kad tiesa neišeitų į viršų. O tų 
despotų pasųfedyti bernai ir pa
kalikai, stengiasi jiems padėti,, 
įrodinėdami/ kad visos blogo# 
žįnįos apie įų “bosus”, kurio# 
pasiekia^ dienos šviesą, tai —• 
“melas”. 1

Kodėl Lietuvoje įvestą ka
torga ir mirties bausme?
Vienas begėdiškiausių šarlų-i 

dhnų, kurie bando pateisinti, 
Lietuvos okupantus, prikaišio
dami jų, priešams “melavimą”, 

į yrą Rokas Mizara. Jisai rašo:
‘^Vądinąsi, nužudyti, uzr. 

mkfeb \ žmonės — Lietuvos 
Ifemdies ųeprieteliai, — vie
nas p.a kito atsikelia.

“fe jų dar daug atsikels, 
kadangi IH’feŠų spauda jų 
peręfeug aut syk Tųižudė’.

Bet feur tuomet tie redak- 
tortai dės savo akis -”
Mizarak, matyt, nereikia rū

pintis, kur dėti “savo akis”, nes 
jisai turi ypatingos rųšies akis, 
Jeigu jisai nęsisarmatija šitaip 
kalbėti, ’

Jisai norį įtikinti publiką, 
j kad nei sušaudymų, nei kitų 
žiaurumų Lietuvoje nėra. Tai 
kodėl gi Paleckis spalio mėnesį 
išleido vieną po kito tris “įsa
kus”, kuriais įvedama baudi/- 
masysuųkmjų darbų kalėjimų 
iki 15 metų ir net sušaudymu?'

Ar Maskvos pastumdėliai, kių- 
rie šiandien valdo nelaimingą 
Lietuvos liaudį, paskelbė mim 
ties bausmę tarybinės santvar-

• k-os priešams tiktai taip sau, 
j“dęjĮ foAŪfe’?'
. Pękrętaį ap.ię- (ferįies bausmę 
buvo atspausdinti Kauno laife* 
raščiuose ir “Naujienos” padą-, 
v-ė jų tekstą. Kol tie dekretai 
nebuvo išleisti, sušaudymai gą-. 
lėdavo įvykti, kaipo atskiri čę^ 
kistįų saYąvalfeyimę. abtač, Bętf 
dabai^ jau jfe yrą
valdžfes ųrfem<Wė kovoję są 
žmonėmis, kurie nepritaria jo#

- Kiek žmonių jf 
rų apie masinius areštus, įvy- nužudė ir kiek dar nužudys,. 
kusius Lietuvoje (sako, kad iki tikrai negali pasakytu

Tarybinės Lietuvos “aukš
čiausioj o” sovieto prezidiumas 
išleido “įsaką” kuriuo paveda 
į valdžios rankas privatinius ki
nematografus, viešbučius, poli- 
klinįkas, vaistines (apiįekas).',, 
vaistų sandėlius ir gyduolių ga
minimo įmones., “Į$akas” skam
ba:

“PasirenądaWA Sietuvas 
TSR Konstįlucfe^ (^grindi
nio Įstatymą^ 6*-fe straips
niu, Lietuvę^ TRŠ Aukščiau
sios Taryba Fmidmmas 
nutaria:-

“a) visua prfeaferiua kino 
teatrus^ ųųęwvimo
kontoras su visų jų priklau* 
somų turtu, o taip pat kilno-

*%)l yfeęą vfešbųčįus^ turin
čius 10 ir daugiau kambariui, 
esančių Vilniaus, Kauno, Pą-i 
nevėžio ir Šiaulių miestuose,, 
o taip pat visuose apskričių 
miestuoše, -

“e) privatines ligonines,, 
vaistines ir vaistų sandėlius, 
o taip pat cheminės-farmaęi- 
nės pramones įmones.”
Ir ęią, kaip > matome, 'po at-. 

stovų taryba (seimas) išleido 
šitų įstatymų, bet , “prezidiu
mas”, o faktinai tai — pirmi
ninkas J. Paleckis ir sekreto
rius S. Papeiki. Jie iškepa de
kretų (“įsakų”) ir tūkstančiai 
žmonių bei organizacijų neten
ka savo turto. Kam gi tuomet 
seimas (vąukščįąųsjojji taryba”) 
yra reikalinga? Kam dar reikė
jo daryti komedijų, neva ren
kant “liaudies atstovus”, 
jie neturi jokio balso, 
džiant įstatymus?

jeigu
lei-

ŠARLATANŲ ARGU
MENTAS

Stalino klapčiukai dažnai 
bąndo šitaip “sukritikuoti” Lie
tuvos okupantų priešus. Girdi, 

;jfe paskelbia spaudoje, kad 
toks, ir toks žmogus Lietuvoje 
tapo suimtas arba išgabentas f 
ąąvfetų Rusi jų, o paskui pasi
rodo,. kad tas, žmogus sėdi Kau
ne fe dfeba kurioje nors fetąir 
gofe; urba, j fe paskelbia,. kad 
toks fe toks asmuo, buvo, bolše
vikų sušaudytas,, o. vėliau išei
na aikštėn,. kad; “sušaudy tasai” 

i pabėgo j užsienį. Taigi,, esą, tie 
sovietų priešai “meluoja”!

; Bot tai yra šarlatanų argu- 
; mestas.

Sįovįętiniaį Lįęįuvęa okupantai “nacionalizavo” ban- 
kusx pramonės ir prekybos įįnaęnes, paskui nutarė paimti 
į savo rankas ir Lietuvos kinematografus, viešbučiu^, li
gonines fe ąptiefcas. Tai jie vadina “socializmu”.

Bet, fe mažo, mokslo žmonės žįn<\ kadį soęiąjfemas 
reiškia tokią santvarką, kurioje visuomenė valdo reika
lingas jos gyvėjimui gamybos ir susisiekimo priemones. 
Ar tokia visuomenės gyvenimui reikalinga priemonė yra 
kino teatras? Arba hotelis dešimčia kambarių? Arba 
drugštoris?, .

tnių, kurios, viename* ar kitame 
atsitikime pasirodo buvusios 
neteisingos, tai kas tuo kaltas? 
Kalti yra okupantai, kurią ne 
tiktai patys nepraneša, ąpie su
areštuojamus fe galabijamus 
žmones, bet ir jų giminėms ne
leidžią apie tai patirti.

Visa laisva spauda Lietuvoje 
yra uždaryta. Laiškai yra at
plėšiami ir* cenzūruojami. Lie
tuvos siena yrą, ųe tįktąi užda
ryta, bet fe aptvertą spyglinę,fe 
tvora,/ kad nė vienas žmogus 
negalėtų nei išvažiuoti iš Lietfe 
vos, ųiei įvažiuoti į Sietuvų,

Tai kaip gali kitose šalyse gy
venantieji lietuviai žinoti, kas 
Lietuvoję (fedąsi sn jų giminė-, 
mis, draugą^ fe pą?fefen^i*? 
Vienas šaltinis, tai — pabėgė
liai, kurie iš Lietuvos pasiži
no po to, kai ji jau buvo oku
puota. Kai kurie tų pabėgėlių, 
dar būdami Kaune, Šiauliuose 
arba fetuosę lųįeątypsę, 
fe apfe visą elfe ¥.ųrfe
būva bolševikų įį

‘Rusiją ir t.t. Be to, ne vienas 
jų yra girdėję iš pačfe^

rugsėjo mėnęęfe . W
imta apie 4)000 žmonių).

lęjomet ji sąvę aukų vardji nę-. 
skelbia. Bet tik didelis begėdį^

Literatūros Reikalais
gimfee, kuvt nutarė bęmfeadar- 
biąuti su kariškiais fe gelbėti 
savo kailį.

Mitsui pasidavimas.
Ilgų laikų Mitsui giminės bu

vęs vadas Selhin Ikeda sutiko 
būti Japonijos banko direkto
riumi fe tuo pat pereiti kariš
kos valdžios tarnybon. Tai bu
vo pirmas žingsnis, po kurio 
jau visą kitą buvo meuknfekis.

Mitsui giminė, nors gal ne 
nuoširdžiai, bet vfegi prisiekė 
ištikimybę japoniškam Hitle
riui — gen. Minami.

šis kapitalistų susiskaldymas 
ir dar patraukimas galingiausių 
Japonijos finansinių magnatų 
savon pusėn yra vienas didžiau
sių kariškių laimėjimų, nors, 
aišku, ne galutinas.

Šiuo Mitsui giminės patrauki
mu kariškiai laimėjo netiesio
giniai kovų ir prieš imperato
rių, kuris, turėdamas du besi
pešančius galiūnus, kapitalistus 
ir kariškius, galėjo visų laikų 
reikšti savo valdžių palaikyda
mas tai vienus, tai kitus, žiū
rint, kuriems jis norėjo tuo lai
ku apkarpyti sparnelius.

Kapitalistams pasidavus, im
peratoriui daugiau nieko neli
ko, kaip nuduoti sutinkantį su 
gen. Minami parėdymais bei 

. pasirinkta linija, j • ('
Fašistų laimėjimas.

4 Ir- todėl, nors galutinų mūšį 
1 prieš imperatorių ir kapitalis
tus, bent laikinai fašistai lai- 

įmėjo 1938 m. nesuklysime pa- 
Isakę, jog paskutinio dešimtme
čio Japonijos užsienių reikalų 
politika, yra gen. Minami poli
tika, nes dar “sabotažo” laikais 
jis sutvarkė savotiškai Mandžu- 

;rijos klausinių, jo iniciatyva 
prasidėjo šis paskutinis, jau 
trys metai besitęsiųs Kiniečių 
karas, ne be jo parėdymo, ir su
tikimo padaryta trijulė sųjun- 
ga, kuri tiesioginiai japonus į- 
vėlė į šį pasaulio karų, kuris 
kasdien žada smarkiau išsiplė
toti.

Trijule sutartis—pirmas des
peratiškas japonų kariškių ir 
fašistų žingsnis, žūt būt pradė
ti vykdinti Tanako nubrėžtus

IV.
Bet labai klystų tie, kurie 

galyotų, jog kapitalistų, nugalė
jimu arba teisingiau pasakius, 
suskaldymu, gen. Minami galu
tinai atsistojo viršūnėje ir ka
pitalistai suprato, kad jų kelias 
turi būti su* kariškiais ir kariš
kių vadovaujamas.

Vįdąųs k°vų tebevyksta.
Vidaus kova tebevyksta ir 

retkarčiais ji labai ryškiai pa
sireiškia. Kapitalistai suprato, 
bent daugumoje, kad ateities 
kelias galimas- tik su kariškiais, 
bet niekuomet galutinai neapsr- 
pras su mintimi, kadi kariškiai 
šiandien visame kame gali* vie
ni turėti sprendžiamą balsų ari 
ba paprastai kalbant, jiems su
teikta laisva valia kapitalistų 
kišenėse.

šiame susitarime kapitalistai 
kariškių bendrame fronte sm

IV.
Krėvė neįpareigotas rašyti.
Rąžyto j auti Krėvės niekas ne- 

Įpąreigojo. Tat Puvo laisvos jo 
vapos ir gerų jo norų išdava.

Kai jis nepanoro ar nepajėgė 
mums duoti tokių darnų, kurie 
mums grožio jausmus sustip
rintų, kurie mums duotų jėgų 
su sunkumais ir neteisybėmis 
kovoti,, kurie mums sukeltų 
vilęįų geresniam rytojui, tai 
mes, skaitytojai, nuo jo nusisu- 
Kome.

Tuo Krėvės ir musų santy
kiai buvo baigti. Mes neturime 
teisės jam kazi<o primesti uz ši- 
tpkį jo. pasielgimų, nes mes jo 
neįpareigojome.

Bet paskutiniais dviem lietu- 
I

visko gyvenimo dešimtmečiais 
Vincas Krėvė buvo. įpareigotas 
atlikti daug svarbesnius darbus. 
Iš šių darbų mes privalome rei
kalauti iš Krėvės atskaitomy
bės. Visi lietuviai turi teisės iš 
jo reikalauti tos atskaitomybės, 
nes šių pareigų jam uždėjo vi
sas musų kraštas. Be to, pats 
Krėvė sutiko tas pareigas atlik
ti.

Krėvė — jaunimo auklėtojas.
Nepriklausomo valstybės gy

venimo pradžioje Vincas Krėvė 
Jp.uvo įpareigotas lietuviškų jau
nimų auklėti. Krėvei buvo pa
vesta ne bet koks jaunimas 
auklėti, bet pats geriausias, pa
tys gabiausieji jaunuoliai, rink
tiniai. Vinco Krėvės žiniai buvo 
pavestas tas'jaunimas, kuris vi
sam Lietuvos jaunimui turėjo 
būti pavyzdžiu.

Kai Vincas Krėvė buvo pa
skirtas Lietuvos Universiteto, 
profesorium, kai buvo pavestos 
humamtajrmių mokslo fakulte
to dekaną pareigos, tai jam pa
tikėta auklėti lietuviško jauni
mo žiedas.

Jis turėjo paruošti Lietuvai 
mokytojų, kurie auklėtų viso 
krašto jaunimų. Jis turėjo pa
ruošti Lietuvai rašytojų, kurie 
iškeltų aikštėn lietuviško gyve
nimo tragedijų ir padarytų sa
vo krašto įnašų į pasaulinės li
teratūros lobynų.

Jam buvo pavesta auklėti 
laikraštininkus, kurie privalėjo 
laiku perspėti kraštų apie artė
jančius nelaimes ir nurodyti 
kelius, beį budus jų išvengtu 
Krėvei buvo pavesta auklėti po
etus, kurfe privalėjo tapti savo

bm pasiruošti, mokėjo didelę 
algų ir netrukdė keisčiausių jo 
užgaidų.

Krėvė suprato uždėtų 
atsako mingamą.

Profesorius Vincas Krėvė su
prato uždėtų ant jo pareigų fe 
žinojo kokia atsakomybe ant 
jo pečių gulėjo. Ne vienų kartų 
jis pats pasididžiuodavo, kad 
lietuviški valstybininkai ant jo 
pečių sunkiausių darbų užkror 
ve.

Jeigu Vincas Krėvė butų ne* 
sijautęs pakankamai stiprus 
šioms pareigoms, jeigu jis ne
būtų tmkamai pasiruošęs ir bu
tų buvęs nuoširuus, tai jis pri
valėjo atsisakyti nuo uždėtų pa
reigų.

Bet Krėvė to nepadarė. Jis, 
reiškia, jautėsi pakankamai

jaunimų auklėti. Tuo budu jo 
atsakomybe darosi dar didesnė, 
nes žmogus žinojo kų daro ir 
žinojo kur jaunimų veda.

Ilgus metus Krėvė pats mo
kė ir prižiūrėjo, kaip kiti mo
kė lietuviškų jaunimų, bet ne
simatė tų rezultatų, kurių lie
tuviška visuomenė laukė.

Lietuvai buvo reikalingas 
mokytojas, kuris lietuviškan 
kaiman nusileistų ir gyventų 
su purvynų braidžiojančiais val
stiečiais, kuris jiems nurodytų 
kaip iš to purvyno išbristi. Tuo 
tarpu Krėvė mokė apie kuni-

lauš auklėjimo išvadoj Krėvės 
paruoštas mokytojas išėjo po
naitis.

Lietuvai buvo reikalingas ra
šytojas, kuris savo plunksna pa
sitikėtų, tuo tarpu Krėvė siūlė 
“rytuose spindinčią žvaigždę”.

Lietuvai buvo reikalingi poe
tai, kurie apdainuotų savo kraš
to, žmonių dalį, kurie iš lietu
viškos “praeities stiprybę sem
tų” ir geresnėn aleitin kraštą 
viliotų, tuo tarpu Krėvė poetus 
“stiprybės semti” Maskvon ve
žiojo.
Krėvė nedavė Lauktų rezultatų.

Savo kraštu susirūpinę ir 
blaiviai į dalykus žiųrį žmonės 
matė, kad Ifeėvė neatlieka jam 
uždėtos pareigos. Iš jo priežiū
ros išėję mokiniai kraštui ne

įdavė to, ko iš jų buvo laukia
ma.

Buvo pasiūlyta rimtai šiuo 
reikalu sųsfenpintį,. bet kįti Lie
tuvos rcikafei nėję, tinkama va
ga, tai ii’ auklėjimas negulėjo 
būti tinkamai prižiūrėtas. Buvo 
bandyta spaudoje šįs reikalas 
kelti, bet cenzūra rašfemą su
laikė. Buvo siūlyta valstybinin
ką m imtis priemonių, liet fe čia 
nieko nepadaryta.

Pats Krėvė suprąfes. kad įš jo 
lietuviška visuomenė daugiau 
reįkaląvo. Jfe žinoję, kad anks
čiau ar vėliau jo paklaus “už

nių skaičius bus krašte, juo di- ką jis duoną valgo?11 Paprašys 
dėsnis pas juos bus norą# kovo-., duoti atskaitomybę už padary
ti d£ 1 laisves ir dėl viso kraštą ■ Uis darbus. Žinojo, kad reikalas 

bus taip pastatytas, jog nega
lės lengvais pasiaiškinimais iš
sisuktų todėl jis ir pats susirū
pino šjųo reikalu.

Jis nutarė pamėgdžioti libe- 
rąįfekų caro Rusijos profesorių 
“ąrbatėles” ir pradėjo pas save 
kviesti studentus “arbatėlei ger
ti fe laisvai pasikalbėti”.

—Kazys Varkala

Lieluvįška visuomene labai 
mažaį vertina kariškų savo kra
što jėgų. Ji Žinojo, kad stiprių 
kaimynų apsupta, ginklu ipar 
žai ką galėą. padalyti. Bet ųių- 
sų visuomenė pažino kitų jėgų, 
kuri yra daug sjtįpresnė už ka
riškųjų. Jąį yra yiąo kraštą są
monė* pųsiryžin^ąs kovoti dėl 
laisvės* siekti geresnio gy- 
vęųįino fe pųsjtikęiimas. sųviinį.

Juo, didesnis sųumnūigų žmo-.

e. '*>!■. f .......j'-'.'.lLIf . T.IL'.'.IJ-JI

gali plūsti, fejJkrąščfeč, kuįfe, 
ęęfeęčitoij offeiąįią žjifeų apfe 
zAfeęięus* yrą priverst!
tfe privąjįfeuąią prąin^iBijąfe, 
piors jfe feąętaįs ir ąebmią pfe-

gerovės, tuo didesnis bus visa 
įrašto atsparumas įvairiose ne-* 
laimėse. \

Tai žino visa krašto visuome
nė, tai žino patys kariškiai, šią 
ątsparumo paruošimas ir buvo 
pavestas Krėvei. v

Lietuvos visuomene Krėvei 
suteikė visas privilegijas, davė 
galimybes tinkamai Šiam dar-t
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

NAUJIENOS, Chicago, UI. 5

y

Sovietinamos sportą organizacijos. — Bolševikų revoliu
cijos sukaktuvių minėjimas. — Eisenų rengimas.

—Kaune buvo fudbolo run
gtynes tarp Kauno ir Minsko 
komandų. Kauniečiai nugalė
jo 4:1.

Tarpmiestinės Kaunas—Ry
ga moterų krepšininkų rung
tynės baigėsi lietuvaičių per
galę 27:14 (11:5).

Kūno Kultūros rūmai jau 
likviduoti, o jų vietoje steigia
mas, Maskvos įsakymu, fizi
nės kultūros ir sporto komite-

’ T- J i ■<. TT ■. ■ ‘ -

KALĖDOMS 
DOVANOS

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

pasirinkimas

N. GIRDWAIN
LAIKRODININKAS

3223 5. HALSTED ST.

tas. Visos sportinės organiza
cijos likviduotos. Sporto klu
bus gali steigti tiktai profe
sinės sąjungos. Vadinamų 
“laisvų”, nepriklausančių pro
fesinėms sąjungoms, bus tik
tai trys klubai: Dinamo, Spar- 
tak ir CDK (centralinis dar
bininkų klubas). Maskvos pir
štas jau taip toli siekia, kad 
net sporto klubai gauna visoje 
Rusijoje įvestus vienodus pa
vadinimus.

—Šiaulių tekstilės įmonių 
darbininkams, tarnautojams ir 
inžinieriams bei technikams 
organizuojama estafetė. Prieš 
rusų komunistų revoliucijos 
sukaktuves lietuviai darbinin
kai, tarnautojai ir inžinieriai 
su technikais tufčs iš Šiaulių 
bėgti į Kauną su raportu. Estą-’ 
fetės pravedimą prižiūrės iš 
profesinių sąjungų centro biu
ro “draugas“ Šapiro, o iš. tek
stilininkų profesinės sąjungos 
—“draugasę“ K. Dinokurąs. 
Tad lietuviai bėgs, o prižiuręs 
Šapiro su Dinokuru.

—Statybos ir instaliacijos

’ 'k.
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John E. Viscount 
15 Metų Swifto i 
Bendrovėj
Eina Supt. Asistento Pareigas

T0WN OF' LAKE. — Jauno
sios kartos veikėjui John E. 
Viscountuk 4623 So. Pauliną St., 
.sukako, 15. metų kaip, dabar 
Swift kompanijoj. Jis tep be
dirbdamas jau yra pasiekęs su-_ 
perinlendent’o ąsistęnto vietos.

Prieš porą metų jis ir jo 
žmona Anną minėjo 15 metų 
ženybinio gyvenimo sukaktu
ves.

Be to,, jo vardą mątome h* 
jaunimo klubuose ar rateliuose. 
Jis užima jose svarbias vietas.

Frentas.

A TYPEWRITER
tyąkes ąnd Įęteąl X-mas Gift!

^15
Cash or Ea^y

Terms
3 MONTHS RENTAL $5

Typewr<ter Sales and Service 
37t2 S, Westem Avė. 

Phone LAFAYETTE 35 M

LIPĖ SPEęiAL
TRUMAM

1TALPUT
f monI"-baČ" "i 

GUARANTBl j

’v ’ ■ ■■

I" «• <IM

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

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ąnt Namų 1 jki 20 mt

f?

STANDARD
FEDERALMYINGS
— and--------------------- CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVTNGS FEDERALLY 

INSUMJD
4192 ARCHER AVENUE

Naujienų-Acme Teiupnotn
TEISIA UŽ ŽMOGŽUDYSTĘ, PADARYTĄ PRIEŠ 

11 METŲ. — Leo Brothers (kairėj) su* savo gynėju Sul- 
livan St. Louis teisme, kur jis teisiamas už užmušimą 
John de Glasi. Brothers neseniai buvo išleistas iš Illi
nois kalėjimo.. Jis kalėjo už Chicagos laikraštininko 
Alfred J. Lingio užmušimą.

o. 24 metams kalėjimp buvo

TeL VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas

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

3039 S. Halsted St.
tąiCAUO, IL£.

HRIDGEPORT BOOFING AND 
SHEET METAL €O.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkilt Lietuviški, 
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUORco. — Wholesale
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014
pesulaužomi

Mokėti
cn

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

*17.50 M 
vieąa

American Beaųty 
Pleitai

► ?1O1U, pątuvąlųs, ir

1 10 Mėnesių
FACE-FORMINO 
PŲ EITAI, natūra
lia^ gumais, nesu
laužomi ........................

-ią 
DYKAI 

įspaudų,

Bukit Malonys- 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana
I)r. J. J. Smetana, J r.

OPTOMETRISTAJ
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANĄL 0523—Chicago 

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

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

APSKAITA VIMAS
Pleitai gaminami nuo 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

EXCEL Dental Lab.
32 W. VVASIIINGTON ST.

Tel, DEArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.

1 "F.'.' ..HIIffltUII.TII'H ■ ■■II I.y

kooperatyvas “Talka” surengė 
susirinkimą ryšium su bolše- nuteistas Virgil Rawlings, 36 
vikų revoliucijos , sukaktuvė
mis. Kooperatyvo, direktorius iš, darbo, ųamic rado savo žmo- 
“draugas” J. Mozeiis kalbėjo 
apie sukaktųviųi reikšmę, Kau
no miesto kompartijos komite
to atstovas Ubartas kalbėjo 
apie bolševikų revoliucijos 
tarptautinį charakterį, o ru
sas Chičenko — apie sovietų 
Rusijos užsienio politiką. Dar 
pranešimus darė: iš Alytaus 
inž. šideris, iš Kupiškio 
Lencas, iš “Talkos” stalių dir-
įtuvių—Zerka, iš Berklainių 

—Udalovas, iš centre dirban
čių — Mozelis, Subockis ir 
Cobylinskis.

—Sovietų revoliucijos pro
ga Kaune rengiamos eisenos. 
Jos tvarkdariais, be kilų, pa
skirti šie: komunalinio ųkio— 
Asevodskis, odos pramonės— 
Šrmkovičius Icrkas, batsiuvių 
—siuvėjų—J. šmilas, sveikatos 
komisariato ir medicinos dąr- 
>UQtojų profesinės sąjungos—- 
Bįrgeris. Ųž tvarką per ęise- 
nąs atsako milicijos valdybos

metų chicagietis, kuris parėjęs

Garsinkitės “N-nose

Speciali Kaina ant Dantinių

Per Kalėdas

ną su meilužiu. Jis abu nužu
dė su kuju, o pats bandė nusi
šauti.

TRU-FIT 
Lab. Kaina

era r«n v-« 
NAUJTENOSl

Pake a case akmg and; Jfa&tę,.
' I

PLEITAI $Q.5O 

ir aukšč. 
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Aatnaujiname senus
pleitus viena .... C 4 ■OO _ 
diena I ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY 

2358 WEST 63rd STREET 
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

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

nuo laisniuotų dentistų.
Tėmykite Antrašą

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

JVĮonarch Alaus.S. L A. 336 KUOPA
did^iąusio pasitenkinimo me-

nemiglykit išvažiuoti i

Kodėl Monąreh Alų ? Na—

Lai Jūsų Skonis Sprendžia

JACK SWlFr-

A! štai kas. duoda 
džioklės išvažiavime.

SVEIKATOS 
TONSĮLŲS 
Išima Už ...........
PRABŲ VIMAS, 
Ligoninėje ..........

j ėjų paskirtas milicijos kapi
tonas Voitovič.

uracto Didę Linksmybę Mon- 
Aluje —- j,įs visados.- padaro, gerus valgius 

dąugiau skoningus t— ne tik medžioklėje 
bet ir namie.

NAUJIENOSE” GALITE GAUTI LIETUVIŠKŲ IR 
ANGLIŠKŲ KALĖDŲ ATVIRUČIŲ

r lEPSNIOJANTI ugnis saulei besi- 
4-4 lenkiant po sėkmingo medžiojimo, priprastos 
pasakėčios, gardus kvapas ruošiamos vakarienės ir pa
rankiai keletas keisų

Visai nei
tokią kelionę be Monarclt Alaus savo ba
gažo, bet nei pęmįslykit ir nanjie be jo, būti, nes 
Chicagos žmonės s 
ąreh,

Šeštadienį, Gruodžio 14 d.
8 valandą vakaro.

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE 
4416 South Western Avė.

Kviečiam,© visus SLA narius atsilankyti i musų parengimą.

ĮŽANGA TIKTAI 35c. KOMITETAS.

KLINIKAS

*13.50
*50.00

RAUDONGYSLIŲ $ OE HA 
Išėmimas ir Ligom ’CU.UU 

*2.00

WL

arcus

■MM______

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

LOAN ASSOClATIONof Chicago

TeL VIRginia 1141

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

Sūū 9 iki 8 vak'. :

-s-

— • • - • • ~ - - - -

■" *■ * —

— rengia, —

SUSIPAŽINIMO ŠOKIUS

Baletui atbirutes i!

1733 So. Halsted St,

i. n 1LJJU

H ERE CCTrvIES A NEW 
amazom. JOVEI SHE 
LOOKSt A

Lietuvoje maisto pro
duktai labai pabrango

—N ąci onali z u o ta “M ais to“
bendrovė pakėlė kainas: kiau
lėms 30%, stambiems raguo
čiams — 25%, veršiams ir 
avims—30% ir paukščiams — 
nuo 20 iki 30%. Bėkoninės 
kiaulės anksčiau buvo priima
mos iki 10& kg. Dabar svoris 
ipakeltas iki 120 kg. Taip pat 
visų kitų rųšių gyvulių ir 
paukščių kondicijos smarkiai 
nužemintos. “Maistas“ dabar 
priima bet kokį gyvulį, kurį 
jam ūkininkas atveža. Be abe
jojimo, normaliniais laikais 
ūkininkai galėtų tiktai džiaug
tis kainų pakėlimu. Bet dabar, 
kada kitų ūki ninku i reik-alin- 

’gų gaminių kainos labai paki- 
lo^ o daugelio, gaminių iš viso 
negalima gauti, tai kainų pa-’ 
kėlimas jokios naudos nebe- 
atneš. Be to, ta aplinkybė, kad 

| dabar- priimamas bet koks 
gyvulys, nežiūrint jokių kon- 
dieijų, liktai parodo, kad oku- 
pantai baigia kraštą nualinti.

zd(, fo^

Klausykite 
“Bowler’s 

Broadcast” 
su Hal 
Totteų

W. C. F. L. 
Kas vak. 
&30, vai. 
išsykyruę 
šeštad.
Se k ųi a d 

2:00 vai.

k

Cf.
Atminkite -r-. Nėra puikesnio alaus už tą 

gęjnijitą čia pat Chicagoje. Bukit 
ištikimi' sąvai apylinkei.

1Uo narei) įjker
< Monarch Etrewing Company

........pJII„L,r„,T1,,i, i,,,..

I AM A PRINCE5S 
AM TETIRA OF THE 
HOUSE OF MU.I W 
CALL. PU.R5ELVE5

U;

REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VIŠAS LIGAS 
Ekzarainaci ja C 4 flir vaistai ................. *l.Ul

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

opine

RYTINE RADIO 
VALANDA 

iš stoties -

W.G.E.S
Kasdien nuo &45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadiepiąis taipgi 7:00 

vsj. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Rašo L. NARMONTAITfi i i

NAUJIENOS,. Chicago, UI Ketvirt., gruodžio 12, 1940
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Anglų kalbos pamokos 
suaugusiems

skyriųTarp įvairių savo 
Chicagos mokyklų taryba už
laiko dienines klases suaugu
siems, ypačiai ateiviams, kurie 
geidžia išmokti anglų kalbą bei 
nori įgyti pilietybės popieras ir 
tapti naudingais piliečiais.

Šios klases yra laikomos per 
penkias dienas kas savaitę, pra
dedant pirmadieniais ir bai
giant penktadieniu, nuo 9 va
landos iš ryto iki pusė po dvie
jų po pietų su pusės valandos 
pertraukos pietums, šita mo
kykla, vardu Dante School, 
randasi adresu- 840 So. Des- 
p lai nes street, apie vieną bloką 
į rytus nuo Hull Ilouse (nuo 
Halsted gatvės).

Dabartinė viršininkė šios mo
kyklos yra ponia Greenvvood, 
kuri man pranešė, kad intere
santai yra visados maloniai 
prašomi ateiti ir aplankyti šią 
mokyklą.

Dabar mokyklą lanko apie 
šimtas dvidešimt mokinių; yra 
šešios ar septynios mokytojos. 
Tas reiškia, kad klasės yra ma
žos, tik apie dvidešimt moki
nių vienai mokytojai.

Nei viena mokytoja nekalba 
svetima kalba, vien tik angliš
kai. Tad čia yra gera proga 
greitai išmokti anglų kalbą.

P-ia Greenwood patvirtino, 
kad kitaip darant ima apie me
tai laiko išmokti tiek, kiek 
Dante School mokiniai išmoks
ta per tris arba keturis mėne
sius.

šiomis dienomis skaičius mo
kinių yra biskį nupuolęs, nes 
prieš Kalėdas kai kurie randa 
dieninį darbą. Bet tuojau po 
Kalėdų pertraukos šitie moki
niai vėl grįš į mokyklą.

Galima įstoti į Dante School 
bile kada ir nereikia laukti ter
mino pradžios. Tarp mokinių 
randasi žmonės iš dvidešimt- 
keturių svetimų šalių. Tarp jų 
yra tokie mokiniai, kurie yru 
lankę aukštesnes mokyklas ar
ba universitetus savo šalyse. 
Tokiems mokiniams didžiausias 
reikalas yra išmokti rašyti ir 
skaityti anglų kalba, kad jie 
galėtų čionai įstoti į kolegijas 
arba užimti vielas pramonėje.

Be suminėtų dalyvių taipgi 
lanko mokyklą daug žmonių, 
kurie nori ne tik išmokti ang
lų kalbą, bet ir rašyti, skaityti 
bei skaičiuoti ir įgyti pradinės 
mokyklos diplomą. Dažnai 
skaitome laikraščiuose, kad 
tarp baigusiųjų randasi močiu
tės ir tėvukai net suviršum sep
tynių dešimčių metų su viršum. 
Užauginę savo šeimas, jie ne
sustoja mokytis -ir baigia mok 
kyklas.

Nesupraskite, kad tiktai se
nesni žmonės čionai mokosi. 
Dante School mokinių amžius 
įvairuoja nuo jaunesnių iki se
nesnių. Suaugusių skyrius yra 
laikomas atskirai.

Mokinys, gavęs diplomą nuo 
Dante mokyklos, yra priima
mas į Chicagos aukštesnes mo- 
kyklas. Tad kursas šios mokyk
los yra pilnai akredituotas.

Kas nori rimtai pasimokyti, 
tai tegul lanko Dante mokyk
lą. Galima nuvažiuoti ir aplan
kyti klases ir tenai įgyti toles- 
nių žinių. Adresas yra: Dante 
School, 840 So. Desplaines st 
Halsted street gatvekaris nu-

veš visai arti prie mokyklos. 
Reikia važiuoti iki 800 South 
Halsted gatvės ir tada eiti į ry
tus apie vieną bloką.

Kad išmokti anglų kalbą, rei
kia rimtai mokytis, taip kaip 
ir kitas mokslo šakas. O mo
kytis tik kartais, kada ūpas 
užeina, bus visai be pasekmių.

s » a , . .
Pastaba. — Mokiniai, kurio 

sausio mėnesį baigs aukšte nę 
mokyklą ir kurie mano stoti į 
kolegijas, turi be alidėl ojlm.o 
paprašyti mokyklos administ
racijos šią savaitę, kad nusiųs
tų jų kreditus į viršminetas 
kolegijas. Jeigu šitas reikalas 
bus per ilgai atidėtas, tai gali 
atsilikti taip, kad mokinys ne
bus įleistas į kolegiją ateinan
čiam bertainiui ir turės dykai 
praleisti apie pusę meto ir dau
giau.

MUSU PRAEITIES MOTERŲ SILUETAI

KALĖDŲ DOVANŲ 
PROBLEMA

Kalėdų 
tą patį 

turiu duoti

PATARIMAI APIE 
KALĖDŲ ŽAISLUS

1. Nepirkite žaislus, kurie 
daro didžiausią triukšmą. Gar
sai žaisluose yra pageidaujami, 
bvzt jie turi būti formoje tei-

Nepaprastai Skanus Pyragaičiai Kalėdoms

ONA VYTAUTIENĖ
Mes ieškome herojizmo sve

timuose pavyzdžiuose, keliame 
legendinės Gražinos žygį, bet 
kažkaip pamirštame tikrąjį 
Onos herojizmą. Ne kas kitas, 
tik ji, Vytauto žmona, gelbėjo 
savo vyrą iš Jogailos kalėjimo! 
Pati pasiliko kalėjime su tar
naite, pasiimdama visas pasek
mes, kurios gręsė už. Vytauto 
pabėgimą. Ji nekrauna kaltės 
ir atsakomybės tarnaitei, kaip 
tai skelbia paplitusi legenda, 
net Vytauto gelbėjimo iniciaty
vą priskirdama tarnaitei. Prie
šingai. Ona pati lieka kalėjime, 
kad dėl jos vyro nenukentėtų, 
atsitiktinai savo rublis davusi 
persekiojamam k 
liaudies mergaitė.
kad kunigaikštienė skaudžžiai 
nukentėjo dėl savo vyro, 
Jogaila liepęs jai viešai Vilniaus 
miesto aikštėje įpilti rykščių..?

ir politikė. Ji garbė- 
bet nesvyruodama pa? 

eina per gyvenimą,

Yra žinių

esą,

per daug ji buvo žymus ir įta
kingas asmuo tuomet Lietuvo
je. \

Vėliau, kai Vytautas pasiekė 
valdžios ir galybės, lenkų, ru
sų ir kryžiuočių valstybės vy
rai jai pataikauja, nesigaili 
brangių dovanų, kad tik per ją 
paveikti Vytautą. Nekartą Ona 
savarankišku dokumentu lai
duoja, kad tie ar kiti duotieji

teringesni Lietuvos moters tipo 
bruožai, moterų gyvenusių 
prieš ją ir po jos. Motina, bet 
ne vien motina — pirmoje eilė
je ištikima savo vyro bendra
darbė, kuriai ankšta keturiose 
namų sienose, kuri nesitenkina 
šeimos ir ūkio reikalais. Jos 
interesai platesni, ji visiiome* 
nininkė 
troška, 
siaukoja,
neaplenkdama kliūčių, tik jas 
drąsiai nugalėdama. Tai nėra 
tipas moters, kuri tyliai kenčia 
ir, neišeidama į platesnį visuo
menės gyvenimą, tenkinasi 
siauros labdarybės ratu, vien 
savo šeimos židiniu, lai nėra 
motinos tipas, kuris paisukoja 
vien tik vaikams, pasyviai gy
vena ir maldoje savo skaus
mus ramina. Savo laikų pa
pročiais eidama, ji remia gry
nai politinio tikslo siekiančias 
savo vienintelės , dukters su
tuoktuves su Maskvos kuni
gaikščiu.

Ir tikrai, tokios despotiškos, 
ekspansyvios, herojiškos mote
rų pavyzdžių mums nemažai iš
laikė istorija. Apie lietuvę mo
terį tik motiną; šeimos židiųio 
saugotoją be Birutės legendos, 
nedaug mums tesako dokumen
tai.

Kiekvienais metais 
metu mes statome sau 
klausimą ~ kągi 
savo motinai, močiutei, tetai,
sesutei, dukrelei arba gerai kai- 
minkai. “Noriu duoti ką nors 
ne perdaug brangaus, bet kad 
sykiu atneštų daugiausia ma
lonumo ii- pagalbos”, sakome 
savo draugėms.

Ar žinote, seses, kad yra vie
na tokia dovana, kurią drąsiai 
galima dėti pačioj pirmoj eilėj 
kiekvieno dovanų sąrašo. Kai
nuoja palyginamai mažai. Tuo 
tarpu asmuo, kuris galis tokią 
dovaną, ras ją naudingą, pamo
kinančią ir inspiruojančią. To
kia dovana naudosis kasdien, 
ir kasdien ji atneš jūsų Kalė
dų atminimą tos,)(kuri ją gaus.

Tokia dovana yra NAUJIE
NOS.

Kalbu iš patyrimo, nes pui
kiai atsimenu, kaip aš džiau
giaus gavus metinę prenume- 
raly NAUJIENOMS Kaipo Ka
lėdų dovanų. Daug laiko pra- 
slingo: nuo tų Kalėdų, kada ga
vau NAUJIENAS kaipo dova- 
ną 1 visiems -v, nietams. Bet 
džiaugsmas, kurį tokia atmintis 
atnešė man tuomet, ir šian
dien malonų; prisimintį.

, j1 Mari ją Ališauskiute.' |

2. Nepirkite silpnus žaislus. 
Jie yra lengvai sunaikinami ir 
padrąsina destruktyvius paproi 
čius.

3. Neduokite vaikams įran
kių, kurie nedirba. Nepirkite 
žaislą, kuris yra vien tuščias 
prižadas.

4. Nepirkite žaislą vien dėl 
to, kad jis yra “cite”, jei bent 
perki sau. Bet jeigu perki 
kui, pasiklausk savęs, kągi 
sai žaislas gdro duos tavo 
kui. (Iš “Moters Diena”)

vai- 
tok- 
vai-

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Jeigu įpilsite saujelę papras
to balto cukraus- į vandenį, ku
riame verdate šinką (ham), 
mėsa bus daug skanesnė.

M. F. YOKUBYNIENĖS 
ATSILANKYMO PROGA

Rašo Morta Rugienė
Kalėdiniai pyragaičiai tinka 

ne vien stalui namie, bet jie 
yra ir labai graži kalėdinė do
vana. Sudėkite jų, po truputį 
kiekvienos ryšies, į gražią pin-

Pašildykite razinkas (vaisins) 
pečiuje prieš dedant į pyragą, 
sausainius arba pudingus. To
kios pašildytos razinkos lygiau 
išsimaišo ir neskęsta į dugną. 

» » »
Jeigu norite, kad lovos “mat- 

rasas” geriausiai ir ilgiausiai 
laikytųsi, niekuomet nesėskite 
ant jo krašto, apverskite j 
bent sykį į savaitę ir išvėdinki
te kasdien., .

raudonu kaspinu. Tai dovana, 
kuri turi gražų asmeninį pobu-

daug įvairių 
visos savaitės 
kad be jokio

Galima išvirti 
džiovintų vaisių, 
naudojimui, taip 
prirengimo jie bus gatavi kiek
vienos dienos pusryčiams. Ži
noma, sudėjus juos uždarytuo
se buteliuose reikia laikyti šal
toj vietoj, kad nesugestų.

' ' Kaimynka

TĖVYNĖS MEILJ {DIEKIME IŠ MAŽENS

Žiemriešučių Pyragai
čiai (Peanut Cookies)

% puoduko sviesto
¥2 puoduko cukraus
1 gerai suplaktas kiaušinis
2 šaukštai pieno

“Butterscotch” 
Pyragaičiai

2 puodukai rudo cukraus
2 kiaušiniai
1 šaukštukas sodos
1 šaukštukas vanilijos
1 puodukas kapotų migdolų
1 puodukas (lygus) riebalų 

šaukštukas tartarinio kre
mo

Druskos
,x. 4 puodukai miltų

Viską gerai sumaišykite, su- 
kočiokite į rutulį. Per naktį pa
likite šaldytuve. Supiaustykite 
ir kepkite.

1

Kimšti Pyragaičiai
¥1 puoduko sviesto
1 puodukas cukraus
¥2 šaukštuko druskos
1 šaukštukas sodos 

puoduko pieno
¥4 puodukas taukų
1 kiaušinis
2 šaukštukai tartarinio kre

mo.
Pridekite miltų, užtektinai 

viską išmaišyti. Plonai sukočio- 
kite.

pusėj

pauderio
% puoduko žiemriešučių.
Sutrinkite sviestą, pamažu

ną ir miltus, persijotus kartu 
su baking pauderiu. Į šalį ati
dėkite apie du tuzinu čielų rie
šutų, o kitus sukapokite, ir 
pridėkite prie tešlos. Dėkite po 
šaukštuką ant taukuotos blekos 
ir viršuj uždėkite po čielą rie
šutą. Kepkite vidutiniškai karš
tame pečiu je^ Vietoj žiemriešu
čių galima naudoti ir kitus rie
šutus.

tesėti... Onos žodžiu pasitikėta, 
jos pritarimo ir palankumo ieš
kota.

Su lenkais Ona gerai nesugy
venusi. Atrodo, ji karštai ir 
nuosakiai palaikydavo Vytauto 
siekimus atsipalaidoti nuo ry
šių su Lenkija. Kronikininkų 
liudijimu, didžioji kunigaikš
tienė išpranašavusi savo vyro 
likimą: jai mirus Vytautą pa
liksianti ir laimė. Tikrai, kol 
Ona buvo gyva, žingsnis po 
žingsnio Vytautą lydėjo laimė-

šyviai kovoja, bet toji kova — 
vaisinga, ji jam sekasi, jis at
gauna tėviškę, teises, plečia sa
vo valstybės sienas, eina į sa
vo galybės apogėjų... Grunval- 
das... Konstancijos diplomati
nis laimėjimas... Lieka pasku
tinis etapas: atsiskirti nuo Len
kijos ir vainikuoti Lietuvos ka
raliumi.

1418 metais miršta kunigaik
štienė Ona. Betgi Vytautui atei
na lyg ramesnis laikotarp’s. Ir 
tame laikotarpy jo kova dėl 
paskutinio siekimo nustoja vi
daus intensyvumo. Ji eina, Vy
tautas desperatiškai siekia tiks
lo, jis kuone galingiausias Eu
ropos valdovas. Bet Onai mi
rus, Vytauto žvaigždė pradeda 
gesti. Laimė tikrai jį apleidžia, 
siekimai jam nebevyksta, sa
varankiškosios Lietuvos kara
liaus vainiko jis jau nebesu
laukia.

Kunigaikštienės Onos asme
ny lyg kopdensuojami charak-

Maloni valandėlė su kanadiete' 
bendradarbe Marija F.

Yokubyniene
Praeitą savaitę šis skyrius 

turėjo malonumo kad ir trunr 
po vizito vienos savo tikrai 
brangios kanadiečių bendradar
bių, gerbiamos Marijos F. Yo- 
kubynienės iš Toronto.

Nors ponia Yokubyniene at
vyko čionai į laidotuves savo 
tetos, kuri mirė Gary, Ind., ir 
laikas jos buvo labai apribo
tas, tačiau ji visgi surado pro
gos atlankyti. Naujienas ir Mo
terų Skyrių.

• šio skyriaus veidejai ir ke
lioms bendradarbėms (gailėjo
mės, kad dėl trukumo laiko 
negalėjome sukviesti visas chi- 
cagietes bendradarbes) buvo 
daugiau nei malonu praleisti 
nors valandėlę su gerbiama 
viešnia ir pasikalbėti bendra 
moterų veikla ir ypatingai šio 
skyriaus reikalais.

šia proga norime padėkoti 
poniai Yokubynienei už jos 
vizitą ir tas įdomias mintis ir 
naudingus' patarimus ir už jos 
nuolatinį ir visuomet nuoširdų 
bendradarbiavimą šiame sky
riuje. Taipgi norime palinkėti 
jai geros sveikatos ir pasiseki
mo visuose jos darbuose.

Moterų Skyriaus Vedėja

Ir vaikams ir jaunimui ir sm
augusiems bus linksmybių 
“JAUNIMO” rengiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ, 
GRUODŽIO 25 d., DARIAUS-

Niekas nepalieka tiek žmogu
je .gilaus įspūdžio, kaip vaikys
tes atsiminimai. Vaikystės atsi
minimai teikia stiprybes, 
džiaugsmo sunkiomis gyvenimo 
valandomis ir dar didesnio 
džiaugsmo linksmomis. Dažnai 
ir gyvenimo įvairus klausimai 
tenka spręsti šeimoje įdiegtais 
principais, žodžiu, vaikystės pa
tirti įspūdžiai lieka gyvi, gilus 
ir aiškus ligi mirties. Todėl, au
klėdami naująją kartą, nepa
mirškime pabrėžti brangaus 
kiekvienam lietuviui jausmo — 
tėvynės meilės iš pat mažens. 
Tik šeimoje iš mažens įdiegta 
tėvynės meilė gali būti labai 
stipri ir patvari.

Bet ar mažas vaikas supras, 
jei mes kalbėsime apie tėvynę, 
jos meilę, kas ji tokia yra. Ar 
tai ne abstraktus dalykai? čia 
ir norisi apie tai pakalbėti.

Tėvynės sąvoka apima gim
tasis kraštas, apylinkės gamta, 
gimtasis miestas jau čion išei
vijoje mums visiškai svetimas. 
Mes, motinos, privalome nupie
šti savo vaikučiams tėvynę, ku
rioje augome, brertdome: savo 
gražia lietuviška kalba, daino
mis ir pasakomis.

Tauta nuo tautos skiriasi kal
ba. Į kalbą turime kreipti dė
mesį. Pvz., pasitaiko musų iš
eivių tarpe, kad į vaiką, vos 
pradedant kalbėti, kreipiamasi 
nelietuviškai. Girdi, norima 
greičiau kalbų išmokyti. Pir
mieji vaiko išmokti svetimos 
kalbos žodžiai sulygina svetimą 
kalbų su savąja, kuri jam nelie
ka tokia brangį. Nemažesnės

žalos padarome vaikui prašne
kėdami į jį sužalota, pilna bar
barizmų, kalba. Dažnai žodis 
“papa” pakeičia gražų lietuviš
ką “tėvelį”, įvairus “Helia”, 
‘‘Jose”, “Juanai”, pakeičia gra
žius skambius: Eliulę, Juozutį, 
Jonuką ir l.t. Kuriuo tikslu lie
tuviškus vardus darkome?!

Vaikas labai mėgsta pasakas, 
dainas. Į vaiko vaizduotės pa
saulį įpinkime pasakas apie Vil
niaus pilį, didžiuosius kunigaik
ščius, gražiąsias karalaites, ku
rios sėdi gražiuose musų Balti
jos gintaro rūmuose ir laukia 
pasirodant žvejo bernelio. Pa
dainuokime dainų, kuriose mi
nima musų senovė, musų ber
neliai joją į karą, musų merge
lės bernelių laukiančios ir kito
kių. Gal kils abejonė, ar vai
kas supras pasakos, dainos ar 
eilėraščio prasmę. Nustebau, 
kai 4-rių metų mergaite čion 
Urugvajuj, • dainuodama “O 
broliai ten vargsta prispausti, 
belaukdami musų” pasakė: 
“Man taip gaila tų lietuvių, ro
dos, matau juos nusiminusius 
musų laukiančius”. Sujaudino 
mane 8 m. berniukas išmokęs 
eilėraštį “O neverk motušėle!” 
ir paklausęs: “Ar iš tikro žuvu- 
sięms už tėvynę angelai dangu
je nupina vainiką”. Kiek daug 
pašnekesiams medžiagos gali 
duoti panašus vaikų išsitarimai, 
jų galvojimas. Iš to nesunku 
suprasti, kokia galinga tėvynes 
meilės auklėjimo priemonė pa
triotinė daina, pasaka ar eilė
raštis.

(Bus daugiąu)

Kamšinys:
1 puodukas kapotų razinkų
¥2 puoduko vandens
¥2 šaukštuko citrino sunkos
¥2 puoduko cukraus
1 šaukštas miltų.
Virinkite kol sutirštės. Suko- 

čiokite tešlą, ir supiaustykite 
dideliu apskritu piautuvu. Į vi-

Imbiro Pyragaičiai
1 puodukas tiršto sirupo

(molasses)
2 lygus šaukštukai baking 

pouderio
3% puodukų miltų
2 šaukštukai imbiro
¥2 šaukštuko sviesto
V/2 šaukštuko druskos.
Pavirinkite širdęs dvi minus 

tęs ir užpilkite ant sviesto. 
Duokite atvėsti. Gerai išsijokite 
miltus kartu su baking paude
riu, imbiru ir druska, ir pri
dėkite prie sviesto su imbiru. 
Sušaldykite, labai plonai suko- 
čiokite ant miltuoto stalo, var
todamos po mažą kiekį tešlos 
vienu kartu. Supiaustykite į 
pavidalus ir kepkite vidutiniai 
karštame pečiuje.

šinio, sudrėkinkite kraštus ir 
užlenkite, kraštus suspausda- 
mos. Kepkite karštam pečiuje.

grie-

“Fattigman’as” — 
švediškas Pyragaitis

2 kiaušiniai, geri suplakti
2 šaukštai grietinės
Miltų
2 šaukštukai cukraus 
Truputis druskos.
Sumaišykite kiaušinius,

tinę, cukrų, druską ir pridėki
te užtektinai miltų tešlai suko- 
čioli plonai, panašiai kaip ma
karonams. Supiaustykit kam
puotai arba visokiais pavida
lais. Kepkite giliuose taukuose 
kol lengvai paruduos.

Santa Claus 
Pyragaičiai

11 uncijų rudo cukraus
11 uncijų sviesto
1 svaras miltų
1 kiaušinis
¥2 šaukštuko gvazdikų
¥2 šaukštuko muškatinio 

riešuto
¥2 šaukštuko sodos
¥2 puoduko riešutų
1 šaukštukas cinamono.
Ištirpykite sodą karštame 

vandenyje, sumaišykite tešlą ir 
suvyniokite apie 3 colių didu
mo rutulį. Kai kepsite, supiaus
tykite į plonas riekutes ir nuly* 
ginkite su šakute.

Riešutų Pyragaičiai
¥2 puoduko sviesto
¥2 puoduko cukraus
2 kiaušiniai
¥2 puoduko miltų
1 lygus šaukštukas baking 

pauderio
•% puoduko kapotų riešutų
1 šaukštas citrino sunkos.
Sutrinkite sviestą ir pridėki

te cukrų ir gerai suplaktą kiau
šinį. Persijokite miltus ir bak
ing paudelį. Pridėkite pirmiau
siai sviestą su priedais, o pas
kui ir kitus priedus, citrino 
sunką ir užtektinai pieno tešlai 
suminkštinti. Dėkite po šaukš
tuką ant skaurados (netepkite 
sviestu), palikdamos po colio 
tarpą tarp kiekvieno pyragai
čio. Apibarstykite kapotais rie
šutais ir kepkite" lėtai nekarš
tame pečiuje. IŠ to padarysite 
apie du tuzinus pyragaičių.

J

DOCTOR’S AMAZING LIQUID 
GREAT SUCCESS FOR 

SKIN TROUBLES 
(ertemally caused)

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried without 
Bucceas for unaightly surface pi mplea, 
blemishet and similar skin irritationa, 
here's an amaaingly successful doc- 
tor’a formula—powerfully aoothing 
Liąuid Žemo—-which quickly relieves 
itening sorensss and atarta nght in to 
help natūra promote FAST nealing. 
80 years continuoua aueeesa! Let 
Zemo'a 10 dlfferent marvelouaĮy effec- 
tive ingredienta help YOUR akin. 
Also olntment form. Severe casea
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Gal Jie Nebeauga,
Bet Laikosi
Kuogeriausiai
Morning Stariečigi Surengė 

Šaunią Vakarienę

NORTH SIDE. — čionai 
per daugelį metų sėkmingai 
gyvuoja Morning Star Kliu
bas, į kurį yra susimetę bū
relis ramių, draugingų pilie
čių.

Morning Star Kliubas, nie
kad ncatsisakč prisidėti prie 
naudingų ir kultūringų dar
bų, kaip žmonijos, taip ir Lie
tuvai. Nors klubas, kaip ir ki
tos draugijos, nebeauga spar
čiai nariais, bet tarpe esančių 
narių yra pilnas draugišku
mas.

štai, sekmadienį, gruodžio 
1 d., Grigaičio svet, klubas 
turėjo surengęs skanių šeimy
niškų vakarienę, o kadangi 
klubas turi nemažai draugų, 
tai apart narių, atsilankė pu
sėtinas būrelis ir pašaliečių. 
Visi sykiu sudarė didelę šei
mų.

Prie turtingų stalų visi kar
tu praleido smagių valandėlę 
laiko. Po skanios vakarienės 
ir draugingų pasikalbėjimų, 
kurie tęsėsi iki vėlyvo vaka
ro, svečiai pilni smagumo, 
kurio įgijo šioje linksmoje su
eigoje, skirstėsi į namus.

J. Grigaitis Sveiksta.
Beje, dar retikia priminti, 

kad J. Grigaitis, kuris yra irgi 
klubo narys, jau, matyt, pil
nai pasveiko nes jau dalyva
vo vakarienėj ir jau .prižiurj 
savo vedamąjį biznį.

Ši klubo vakarienė padarė 
visiems gerų įspūdį. —X. S.

Didelis Maisto 
Produktų. Sandėlis

Universal Grocery Company, 
5039-41-43 S. Kedzie Avė.

Chicagoj randasi daug įvairių 
valgių produktų sandėlių, Vie
nas jų, Universal Grocery Co. 
yra žinomas lietuviams groser- 
ninkams, nes šioj įstaigoj dau
gelis lietuvių groseminkų per
ka sau prekes.

Kiekvienas groserninkas, ku
ris priguli prie šio sandėlio, mo
ka tam tikrų metinį mokestį. 
Už tai jis gauna visas prekes 
geresnėmis sąlygomis. O kuo
met susideda didesnis skaičius 
groserninkų, tai sandėlis gali 
pirkti valgių produktus vago
nais. Suprantama, perkant va
gonais, galima pigiai pirkti, už 
tai ir groserninkai ir kostume- 
riai iš to turi naudos, — ir vie
ni ir kiti sutaupo pinigų.

Skelbimų Nauda
Nors lietuviai groserninkai 

nelabai tiki j skelbimus, bet 
kuomet jie priklauso prie tokios 
kompanijos, kuri supirkinėja 
valgių produktus visiems, tai ta 
kompanija gali groserninkus 
garsinti. Ir tas groserninkams 
vėl eina į naudų,

Jei lietuviai groserninkai tų 
paprastų dalykų suprastų, tai 
jie visi prigulėtų prie tokių san
dėlių kaip Universal Grocery Co.

(Sp.)

I nvFiKię’ss ™r LUI INOPasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

Ir Bambama
8316 So. Halsted Street

TeL Y AR D S 7308

Aleksas Ir Julė 
Ruzgai Šventė 
25-tas Sukaktuves
Sidabrinės “Vestuvės” Buvo 

Labai Gražios.

šio mėnesio pradžioje įvy
ko p-nų Alex ir Julės Ruzgų 
nepaprastos sidabrinės vestu
vės, Syrena salėje, 1825 West 
47th St. Svečių susirinko virš 
150 asmenų.

7 vai. vak., prie puošnių 
stalų, susėdo svečiai. Vytau
tas Beliajus, sidabrinių vestu
vių proga savo aiškia ir šir
dinga kalba sveikino jubilian- 
tus ir su visais svečiais kartu 
pakėlė taurę saldžiosios ir iš
gėrė pp. Ruzgų sveikatai. Sta? 
lai buvo papuošti raudonų ir 
baltų rožių pluokštais, kurie 
gal jubilijantams priminė jų 
meilę ir širdingų ištikimybę.

Beliajus Vedė Programą.
Po vakarienės p. Beliajus 

perstatė kalbėt svečius. Alex 
Budreckis, jubilijantams lin
kėjo laimės ir sėkmingumo ir 
sulaukti dar 25 metus ženybi- 
ųio gyvenimo. P-a Ona Dov- 
gin, kaipo pp. Ruzgų artima ir 
širdinga draugė, pasisakė la
bai rimtai ir įspūdingai ir lin
kėjo jiems laimės. P-s Alex 
Žakis rimtai ir nuoselkiai api
budino pp. Ruzgų gyvenimų 
ir, kaipo jų senas ir nuoširdus 
draugas, palinkėjo jiems būti 
ištvermingais *ir labdaringais 
musų tautos kilniems dar
bams. Po to kalbėjo dar: 
Frances Sirevičienė, Povilas 
ir Marijona Jarušai, Paulina 
Dulinskienė, Kazimieras ir 
Kastancija Dargis, Ant. ir Ve
ra Kasiuliai, Stanley Ruzgus, 
ir Petras Ruzgus.

Ir Jis Turi Viltį.
Visi giminės jubilijantams 

linkėjo daug laimes ir sėkmin
gumo ir ilgo, ilgo gyvenimo. 
Pp.‘ Ruzgų suims Albertas dė
kojo svečiams ir gentims- už 
pareikštas gražias kalbas ir 
palinkėjęs savo tėveliams lai
mes, pasisakė, kad ir jis turi 
viltį apsivesti.

Pp. Ruzgai svečiams ir gi
minėms širdingai dėkojo už 
gražias mintis ir už vertingas 
ir puikias dovanas. Po pasi
linksminimo svečiai geroje 
nuotaikoje išsiskirstė namo. 
Pp. Ruzgai nelabai seniai bu
vo sėkmingi biznieriai, bet da
bar jie gyvena savo puošnioje 
rezidencijoje, 5805 S. Rich- 
mond avė., Chicago, III.

—Viešnia O.

-...... ..................... »

Diena Iš Dienos
Išvyksta žiemai i 
Grand Ripids, Mich.

Chicagietė Elizabeth Evonas, 
6058 Massasoit avenue, narė 
Klovainiečių Kliubo ir Chica- 
gos Lietuvių Draugijos, išvyks
ta į Grand Rapids, Mieli. Ji 
ten išbus visų žiemų pas savo 
seserį, Mary Kolenskjs, 619 
Emerald avenue N. E. —Drg.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Wdliam Stelzer, 34, su He- 

len Matus, 34

Reikalauja
Perskirų

Ęya Berpącki puo John Ber- 
nacki

Gavo
Perskiras

Catherine Giedras nuo John
Giedras

Eva Makauskis nuo Anton
Makauskis

Veronika Venckevičius nuo
Vaclovas Venckevičius

Petęr Grigaliūnas ųuo Ąnna 
Grigaliūnas. ; ;

Buvęs Anglų Karalius Atvažiuoja į Miami

dabar turį kunigaikštienes titulų, sveikina Miami -gyven
tojus iš “Southern Cross” jachtos. Windsoro žmonos dan
tys visiškai sugedę ir ji atvažiavo į Miami, kad ameri
kietis gydytojas jai padarytų reikalingų operacijų. Kairė
je pusėje matome Miami miesto merų, kuris atvyko pa
sveikinti Bahamų salų gubernatorių.

Gimimai
Chicagoj

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

BARKAUSKAS, -------------- ,
3247 South Bell Avenue, gimė 
lapkričio 29, tėvai: John ir La 
Vergne.

STARCEVIČ, James, 10449 
Hamilton Avenue, įpmė lapkri
čio 17,/tėvai: Paul it Gyle. ’’

Iškilmingai Apsive
dė Albina Globis 
Ir Earl Card

Dalyvavo 150 Svečia.

Gruodžio 1-mų iškilmingai 
apsivedė Albina Globis ir Earl 
Card. Vestuvių iškilmes su
ruošė ir patvarkė jaunosios 
tėveliai pp. Globiai, 11161 S. 
Trumbull Avė.

Prie subrinkusių apie 150 
svečių arkivyskupas S. A. Ge- 
niotis, asistuojant kum E. R. 
Maskaliunui, su bažnyčios ap
eigomis jaunavedžiams sutei
kė ši i ubų.

Po apeigų prasidėjo vaišės 
ir širdingi sveikinimai, Kup. 
Mąskaliunas pasakė gražių ir 
įspūdingų kalbų ir kilsterėjęs 
taurę vyno, jis ir visi svečiai 
linkėjo jaunavedžiams laimės 
ir sėkmingumo.

Daug Kalbą, Linkėjimų
Kalbėjo pojaunios ir pojau- 

niai kalbėjo Wolter ir Cathe- 
rm Bočkai, Juozas Kiauda ir 
jaunavedžiai pp, Earl ir Al
bina Card. Jų kalbos buvo 
riiptos ir širdingos.

Earl ir Albina širdingai dė
kojo svečiams už atsilankymų 
|r gausias dovanas. Po to bu
vo persiatyt(as kalbčti arkiyy,s- 
kupas Gęniotis. Jis glaudžiai 
apibudino jaunavedžių bio
grafijas, jų karaktęringuinų ir 
draugingumą. Jaunosios tėve
lis Donų Globis vardan savo 
žmonos sveikino visus svečius 
ir dekojp už išreikštas mintis 
ir gausias dovanas.

Turiu pažymėti ir tąi, kad 
Lena Adams labai atsižymėjo 
maistų gamyboje įr svečių apr 
tarnavime. Maistas .ir sųsko- 
niai buvo tikrai gerai priruošti 
ir labai skoningi. ....

S.L.A. 336 Kuopos 
Veikla

■ • :.: ■ ■ . , .. .u.____ - B
t . ,
t Šokių Vakaras. ‘

SLA 336 kuopa yra dar jau
na, nariais neskaitlinga, bet 
nariai šios kuopos daugumoje 
čia gimę, didžiumoje patyrę 
veikėjai lietuviškame gyveni
me, todėl ir į susirinkimus 
lankosi Veik visi. Pereitų pir
madienį, tai gruodžio 9 d. 
j vykoj<ųdP0^^m^ jsjjsfrįn- 
kiihas pas kuopos pirui.,( Pau 
Ridikų. Iš 16 kuopos narių at
silankė į susirinkimą 14. P-lė 
E. Kazy persikėlė iš 134 kuo
pos ir tuo dųjr nedidino kuo
pos narių įkaičių.

Teko patirti,iš kuopos narių, 
kad į šių kuopų nori ir dau
giau jaunuolių •persikelti iš 
kitų SLA kuopų, nes patyrė, 
kad šioje kuopoje susirinki
mai vedami anglų kalba, to
dėl čia gimę mano, kad jiems 
butų palogiaiis priklausyti 
prie 336 kuopos.

Organizatoriai pranešė, kad 
iki sekamo mėnesio susirinki-
nio mano įrašyti į kuopų apie 
10 naujų narių.

Komitetas surengimui šokių, 
kuris įvyks subatoje, gruodž. 
14, d. Dariaus Girėno svet 
4416 So. Westcrn avė., prane
šė, kad viskas yra prirengtai!' 
prašė visų narių, kad kiek
vienas narys atsivestų savo 
draugus-ges į šį pirmų kuo
pos parengimų.

Valdyba sekantiems metams 
liko išrinkta sekanti:

P. Ridikas—pirmininku
B. Ray Mathews—pirm, pa- 

gclbininįu.
Milda Vaivada—užrašų rašt.
J. Mickevičius;—fin. rašt.
Valerija Ladiga—iždininkė.
J. Mileriutė ir B. Mockus — 

iždo globėjui.
Kuopos organizatoriai:. Alex 

Apibros, B. Ray Mathews ir 
E. Ascilla.

Kaip matot iš valdybos var
dų, visi yra čįa gimę patyVę 
veikoj at

Aš kviečiu visus SLA na
rius atsilankyti į 
kuopos parengimų tuo pridup-, 
šit mums ūpo smarkiau dar
buotis SLA dirvoje. -^Narys.

Įsigykite tikietus dabar, kad 
galėtumėte dalyvauti “JAUNI
MO” laikrašėię rengiamam IAB- 
TŲVIŠKŲ kaubdų baliuj; 
KALĖDŲ DIBNOJ, 'DARIAUS-

SAįaJ.!;.. «■■ ': ■■

o 
Netrukus Minės 
Dvejas Sukaktuves

BRIDGEPORT. — Sekanti 
metai biznieriams Jonui ir Vik
torijai Gaubams, kuriuodu už
laiko gėrimų sandėlį ties 3529 
S. Halsted St., bus reikšmingi 
metai, kuriais jiedu minės sa
vo sidabrines vestuves ir 20 
metų kaip bizny.

Jųdviejų šeima susideda iš 
sunaus Jono ir dukters Adelės. 
Sumiš tūloj kolegijoj tebesigi- 
lina į aukštus mokslus, o duk
tė Adelė jau yra pasiekusi rei
kiamų mokslų.

Pats biznierius Gaubas yra 
sumanus ir taktingas žmogus. 
Priklauso prie kelių draugijų, 
o Keistučio spulkoj jis eina 
vice-pirmininko pareigas.

Kaimynas.

Jaunų Lietuvių Biznis
Eina Didyn

BRIGHTON PARK. — Jau
nosios kartos broliai Baltučiai 
užlaiką gazolino ir aliejaus sto
tį vadinamų Baltutis Oil Co., 
2625 W. 47 St., jau kuris lai
kas kaip šalia gazolino prista
to ir pečiams ar boileriams 
aliejų. Tai tuo budu jaunųjų 
Baltučių biznis eina didyn.

Kaimynas.

Aštuoniolikų Metų 
Vienoje Vietoje

BRIGHTON PARK. — Batu
kų taisytojui Frank Sabaliaus
kui, 2957 W. Pershing road, 
yra suėję lygiai 18 metų kaip 
jis čia taiso visokius vyrų ir 
moterų batukus.

Jis šio amato yra geras ži
novas. Už tai jis niekad nes le
kuoja šios rųšics darbų.

Šalė to, Franljis yra labai 
pamėgęs spaįįją, ° “Naujienos” 
tai būna jam kasdieniniu “dva
sios maistu” ir “palydovu”.

Kostu meris.

Briedžių Puota 
Nusisekė

Gruodžio 7 ir 8 d., Bill ir 
Ona Popeli,, tayerno savinin
kai, 4756 So. Wcstern avė., 
surengė Briedžių Puotų.

Per dvi dienas sveteliai 
lankėsi ir visi mandagiai buvo 
aptarnauti.

Yes, svetingi žmonės ir ap
sukrus biznieriai yra Bill ir 
Ona Popelliai. —Steponas.

Smagus 
Gimtadienio 
Pokilis

Elena Witlis savo mylimai 
dukrelei Frances, giniodžio 6 
d., buvo sųruošųsį netikėtų 
gimtadienio pokilį, savo, bute, 
.4469 Archer avė. Į pokilį pri
buvo daug žymių svečių, ku
rie labai smagiai sutiko p-lę 
Frances ir po širdingų svei
kinimų įteikė jai gausių do
vanų.

Po to prasidėjo pasilinksmi
nimas ir vaišės. Pp. Wittiai 
svečius širdingai vaišino ii’ 
dč^ojo už jų atsilankymų.

—Jūsų Ona.
■ ■ Į Į« I-,--' 'II ;i,l/l<lll < . I -

Mirė J. Kessler, 
Garsus Distileris
■f Iš New Yorko ateina Žinia, 
|cad tenai mirė Julius Kęssler. 
prezidentas Kessler distilerių 
bendrovėj, kuri gaminą įvąi* 
riaušių1 rųšių degtinę Amerikos 
rinkai

Jis buvo 85 metų amžiaus ir 
distilerijos biznyje praleido be
veik visą sųvo gyvenimą.

' kemkite tuos, kurie
i» - garsinasi

11 Wardo Lietuviai 
Dem-ai Šįvakar 
Renka Valdybą
Susirinkimas Liet. Auditorijoje 

šiandien, gruodžio 12 dieną, 
vyks priešmetinis susirinkimas 

11-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Organizacijos, 8 vai. va
kare, Lietuviu Auditorium, 8138 
S. Halsted St. t

Kadangi šiame susirinkime 
bus renkama nauja valdyba 
1941 metams, todėl kviečiu vi
sus narius atsilankyti. Taipgi 
yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui, todėl kiekvieno na
rio pribuvimas į šį priešinetinį 
susirinkimą yra būtinas.

V. M. Stulpinas, pirm., 
11-to Warcto Lietuvių Demokra- 

.tų Organizacijos.

Rytoj Lith. Nat. 
Dem. Kliubas 
Renka Valdybą
Ruošiasi Rengti Naujų Metų 

Sutiktuves
Lithuanian National Demo-

eratie Club priešmetinis posėdis 
įvyksta penktadienį, 13-tą die
ną šio mėnesio, lygiai 8 vai. va
kare, 3938 W. 63rd Pi.

Šis posėdis yra labai svarbus 
visiems kliubo nariams^ kadan
gi šiame posėdyje bus renkama 
kliubo valdyba ateinantiems 
1941 metams. Taigi, kliubiečiai, 
jūsų pareiga yra dalyvauti šia
me posėdyje kuo,skaitlingiau
siai, kad išrinkti tinkamą vai
dybą.

Visiems jau yra žinoma, kad 
nuo valdybos priklauso kliubo 
gerovė. Jeigu valdyba bus darb
šti, tai ir kliubas augs nariais 
ir turtu.

Naujų Metų Vakaras
Pereitame posėdyje buvo nu? 

tarta rengtiNaujų .Metų suti
kimo vakarų, Jbet nebuvo iš
dirbtas planas. Taigi, šiame po
sėdyje turėsime ir tą neužbaig
tą darbą užbaigti ir tinkamai 
sutikti Naujus Metus. Dar sy
kį sakau, kliubiečiai neužmirš
kite šio priešmetinio posėdžio. 
Pasimatysime penktadienio va
kare.

— Korespondentas.

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

Nepiliečiai Turi 
Skubintis 
Užsiregistruoti
Paskutinė Diena Gruodžio 26.

Gyvenų šioj šaly, bet dar ne
piliečiai, turi pasiskubinti su re
gistracija jei to dar nepadarė.

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

Per Kalėdas pasilinksminsi- 
jne “JAUNIMO” rengiamam 
SENOVIŠKAM LIETUVIŠKŲ 
KALĖDŲ BALIUJ, GRUODŽIO 
25 d., DARIAUS-GIRĖNO SA
LĖJ. Ji3 ruošiamas visai šeimai, 
ima valkų iki senukų.

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

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia 
LĮ—ĮJ—_|—U.—J—TJ-^ĮJ—

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

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

REIKALINGAS PIRMARANKIS 
duonkepis prie juodos duonos.

10502 So. Michigan Avė.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia GyvenimulKambarių

IEŠKAU KAMBARIO, apšildyto, 
ruimingo, Bridgeporto apylinkėj, 
prie mažos šeimynos. Box 2442, 
1739 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis išdirbtas. Geraa apylinkė. Turiu 
kitą taverną. Kreipkitės 959 West 
71st St.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE
MuzikaliailnstrumentaI

PARSIDUODA ACCORDION vi
sai naujas. Parduosim pigiai.

5354 So. Kostner Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PAAUKOS 4 FLATŲ MURINI 
namą, po 4 kamb., štymo šil.., 10 
metų sen„ arti Marq. Pk., $11,250.

3 FL. mur., Brighton Pk., karšto 
vand. šil., beism. tinka flatui, bung. 
stogas, 2 kar. muro gar., tik $8,500.

CHARLES URNICH, 
2500 W. 63 St. PROspect 6025.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandaiir^ įtaisai Pardavimui 
MOKĖDAMAS  ̂ASH^už^ra^iT- 

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

SUSIRINKDIAI
R.OSELANDO LIETUVIŲ MOT. 

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

— Sekretorė.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias ApP Paren

gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

AR J1ESKAI 
DARBO?

[NAUJIENAS]
"REIKIA DARBININKU"

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino tildai per

NAUJIENAS

IIII ShII lilslii siretl. tlIUfil. AL
— .. . ■. m. .... ..................

Garsinkites “N^iose”
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Traukinių Bendrovės Prezidentas Sužeistas 
Traukinio NelaimėjeLietuvoje ■■ viskas gražu 

ir humaniška...
(šį liūdną laišką savo giminaitei Chicagoje atsiunle 

Kauno apylinkėje gyvenanti žmona žymaus Lietuvos pa
trioto, kurio vardas su pagarba minimas ne vien Lietu-; 
voje, bet ir užsienyje. Jis amerikiečiams irgi gerai žino
mas kaip savo mokslo darbais, taip ir raštais. Dėl aiš
kių priežasčių jo ir žmonos pavardžių išduoti negalima. 
Laiškas labai įdomiai parašytas ir pasako daug daugiau 
negu iš paviršiaus atrodo.)

Rugsėjo 17, 1910 
Brangi —-------- :

“Didelį džiaugsmą turėjome 
gavę Tavo laiškus su iškarpom 
ir net su apmušalų pavyzdžiais, 
kurie man vaizdžiai nupiešė 
Tavo gyvenimą ir priminė tuos 
malonius laikus ... Nesunaiki
no cenzorius tų tapetų pavyz
džių ir jam gal linksma pasi
darė, pamačius kaip moterys 
bendrauja per okeaną ir kur jų 
moteriška siela tarpsta, kada 
vyrai apšarvuoti tankuose ir 
“stukuose” (lėktuvuose —Red.) 
kils j kitą ugningą, svilinantį 
ginklą taiko ir kits kito kūną 
į kruvinus šmotelius plėšo...
Lietuva Rusams — “Amerika“.

“Mus likimas tuo taqni sau
goja nuo tos. pragariškos Ug
nies. Musų sodyba gyvuoja po 
senovei, tik netolokai skraido 
tavorščių orlaiviai, atkeliavę 
mus saugoti nuo priešų. Vieni 
musų svečiai (rusai) stebisi ir 
vadina mus “Amerika“.

Laimė, kad mes neturėjome 
ir nekrovėme turtų, tai mažai 
ko ir nustojome, tiesa, tik sa
vo sodybos teisių. Bet kiti pa
liko be nieko ir savo butus tu
rėjo paliuosuoti.

—x—
Lapkričio 10— 
Sekmadienis— 
darbo diena.

“Praėjo apie pora menesių 
kai mano laiškas pradėtas. Ne
kartą jį pakilnojau, paskaičiau 
tą šmotuką. Pagalvojau, ar iš
mesti, ar ką?!... Jau daug di
desnis šaltis. Lipdom langus, 
bet vis tiek žiaurus vėjas lenda 
per visus plyšius. Jei dabar ra
šysiu, vargu ar Kalėdoms gau
si mano laišką ir štai mano 
sveikinimus. Sveikiname visus 
mielus čikagiečius. Pasakyk vi
siems tegu džiaugiasi tuo, ką 
turi. ‘My uže učimsia po ruski 
i jest u nich horošije poslovicy 
naprimier: čto imiejem nie 
chronini...’ (‘Mes jau mokina- 
mės rusiškai ir turime gerų pa
tarlių, pavyzdžiui: ką turime to 
netaupome...’)

“Galvoti Nereikia, Viskas 
Išaiškinta“.

“Mes dabar turime daug pro* 
gos šypsotis, mes lyg į jaunat
vę sugrąžinti, į nesubrendusį 
stovį. Galvoti nereikia, viskas 
išaiškinta. Ir paaiškinimai duo
dami tokioje aiškioje formoje, 
kad kiekvienas durnius suprasti 
gali. Mums moksliškai išaiški
na, kad temperatūrai mieruoti 
yra toks instrumentas, kuris 
vadinasi termometras. Kad lie
tus, tai ne kaž kokio ten dievo 
siunčiamas, kaip dauguma ka
talikų iki šiol manė, o, pasiro 
do, tai esą garų sutirštėjimas, 
kurie krenta paskui kaipo lašai. 
Gal ir taip?
“Labai Reikalingi Patarimai“
“Musų ūkininkai ir darbo 

žmonės gauna nurodymų, kad 
kiaules ir, apskritai galvijus, 
būtina šerti, taip pat esą, nau
dinga kūtes ir tvartus prieš žie
mą gerokai užkamšioti, esą pa
didės krašto produkcija, nes 
dabar yra ženklų, kad produk
cija krenta. Derlių iš laukų ra
ginama laiku nuiminėt. Vis tai 
labai reikalingi pamokinimai, o 
ypač patartina visai neimti 
galvą, katro lauko derlių , teks

imti, nes laukas vistick bus nu
valytas... Nei vienas pasėtas 
grūdas nežus. Skaitlinės duoda
mos iš pavyzdingų kraštųj kur 
viskas, kaip aukščiau minėjau, 
mokslu patirta.
Laikraščiai? — Nereikalingi!
“Ar nebėgamu, Tetute, lietu

viškų laikraščių? Negauni ir 
nereikia. Kad jų ir nėra. Na, ir 
kam jie, po teisybei, reikalingi? 
Paklausk ‘amžino jaunuolio’ dr. 
Graičiuno ar jo tavorščių. Mes 
dabar už 10 centų perkame pui
kų laikraštį “Tiesą“. Nieko, kad 
ruskai rašytas, bet užtat viską 
sužinai, ką lietuviui reikia žino
ti ir ko laukti. O kas, jei nu
pirksi lietuviškom raidėm dru- 
kavotą gazietą, tik išmesti pini
gai, viskas žodis — žodin per
spausdinta iš rusiškos. Nieko 
tie musų inteligentai nesugeba 
pasireikšti. Lyg butų kas bur- : 
nas surakinęs! Nežinau prie ko 
prieitumėm su tokiu abstulbi- 
niu, jeigu apie mus nesirūpintų 
musų tėvas (Stalinas) ! O kad 
tėviškai jis rūpinasi musų gero
ve, už tat jį mylime ir mielai 
jo atvaizdus kabiname, kur tik 
tuščia vieta randasi. O josi ypa
tingai daug atsirado krautuvė
se, langai piatuštejo, na, bet 
ant lentynų šio to dar yra. Ge
rai, kad pravalė krautuves nuo 
visokio bereikalingo šlamšto 
nuo margų skudurų buržuis- 
kom poniom apsikabinėti. O 
vilnones medžiagos, kiekvienas 
supras, yra reikalingesnės šal
tiems, sibiriškiems kraštams, 
tat mes ir nesigailime tų dide
lių atsargų, kurie ten atsiduria 
apdengs bent šąlančius biednio- 
kus. Patys čia dalinomės tarp 
savęs kas lieka mums, č—-— 
pasiuvo mergaitėms žieminius 
paltukus. Su P.-----pagalba su
spėjo nupirkti viršui medžia
gos. Pamušalo ir vatos mes su
siradome iš senų kaldrų.

“Gražu, Humaniška“.
“Tikras džiaugsmas dabar 

krautuvėse. Tokia tvarka kaip 
niekuomet negalėjo būti smeto
niškame režime. Pirkėjai stovi 
eilėje ir ‘draugė pardavėja’ duo
da kokios nors medžiagos, visai 
neskirdama nei tautos, nei pa
dėties. Tiesa, kad Lietuvos pi
liečiai, (mes), gauname pirkti 
tik su pašportu, o rusų žmonos 
gauna be dokumentų, tai palen
gvina joms gyvenimą svetima
me krašte. Tai labai gražu ir 
humaniška. Ir mes nuo to nei 
kiek nenukenčiam, nes vienos 
dienos pilnai užtenka, kad nu
pirkti vaikui porą metrų pamu
šalo. O batukams gauti, tai be 
abejo, jis pats turi atvykti, (nes 
jis paso neturi), bet tai jis len
gviausiai gali atlikti po pamo
kų, 12-kos valandų užtenka.

“Visi sveiki. Ir niekas iš Ta
vo artimų ir pažįstamų nenu
mirė. U-----  gyvi. Bučiuojame
visi visus.

“Su pavydu ----------- ”
• »

• Du pralaimėję republikdnų 
kandidatai į miesto teisėjus, E. 
B. Casey ir S. Heller užvedė by
lą apskričio teisme, kurioje 
kontestuoja lapkričio 5 d*, rin
kimų rezultatus. Jie reikalauja 
balsus patikrinti ir tvirtina, ka< 
jiedu vietas laimėjo. Balsai bu
vę neteisingai suskaityti ir bu
vę “pripakuota” daug “nelegar 
Hų balsy”.

. . . Nn«iUenU-Aeme TeĮephoiu .
Prie Elleinvood, Ga., greitasis traukinys nubėgo nuo 

relių ir padarė didelių nuostolių. Sudužusių Vagonų tar
pe buvo ir bendrovės pirmininko Norris vagonas. Įdomu 
šiuo atveju yra tas, kad taukinių bendrovės pirmininkas, 
kuris nuolat gyrė savo traukinius ir skaitė juos saugiau
siais, tapo sužeistas savos bendrovės traukinyje.

ŪMAI VISI 
PRATURTĖJO

(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 šjoje vietoje da
linsimės tais anekdotais su 
“Naujienų“ skaity toj a is.)

» » o /
Skundėsi keli kauniškiai vie

nam komisarėliui, kad nespėjus 
rusams pašeimininkauti Lietu
voje, visos krautuvės ištuštėjo. 
Nieko gero negali gauti, o jei
gu ką ir gauni, tai paso : rei
dą, ir turi eilėje stovėti;c

“Pirmiau taip, nebuvo,“ aiški
no kauniškiai. “Galėdavom Vis
to nusipirkti kiek tik norėjom, 
o dabar tik tuščios lentynos!”

“Ar tai tas negerai?“, nu
stebęs klausė komisarėlis. “Jū
sų krautuvės pirmiau buvo pil
nos, nes niekas negalėjo pirk
ti, visi jusu žmonės buvo varg
šai! TEPER, VIDITE, KAGDA
MY PRIŠLI, TO VSIE ROZBA- 
GATIELI! (Na, o kai tik mes 
.atėjome, tai visi praturtėjo!“)

Dėl Meilės Nusižudė 
Banko Valdininkas

Homewoode, III., automobily
je buvo atrastas nusinuodijęs 
47 metų chicagietis, Joseph H. 
Bour, 7000 South Shore Drive. 
Jis buvo aukštas valdininkas 
Home Owner.s Loan Korporaci
joje.

Paliko raštelį su žodžiais, kad 
“neturėjo nei cento“, bet arti
mieji* sako, kad tikroji nusi
žudymo priežastis buvo nelai
minga meile. . .

Chicago Heights 
Bankas Išmokės
Dividendą

Vietos lietuviai, kaip ir kiti 
depozitoriai, šią savaitę, atgaus 
$38,549 iš užsidariusio First 
State Banko, Chicago Heights 
mieste, III.

Kalėdų šventėms tas bankas 
išmoka 5% dividendą. Praeityje 
jis išmokėjo 80%. J

■ > ■■■. ------ '..-.4..^ - 1^1-

Gar sinkites “N-nose*

Du Automobiliai Su
sikūlė, O Stulpas 
Sužeidė Praeivį

• • . a -i ■ *•«» I i’i i • < • • i ' *

Susižeidė ir Du Vairuotojai.
Gatvekarių bendroves kon

duktorius Fred G. Webster, 113 
East 70th streęk atsidūrė St. 
Bernard ligoninėje rezultate ga
na keistos nelaimės.

Jis ėjo šaligatvių. Staiga, gat
vėje susikūlė dii automobiliai, 
abu paslydo ir/įvažiavo į švie
sos stulpą. '. ' <

. Stulpas buto- nulaužtas^ ir 
krito ant NVebšter’io parmušda- 
mas jį ant šaligatvio.

Abu: vairuotojai irgi buvo su
žeisti: 17 metų Thomas Ėrin
gas, 7036 S. Wąbash avenue; ir 
16 metų ,' Stanley Andėrson, 
8259 S, Bishop Street. -

;. Z>i '. . r..

Nusižudė Turtingas 
Brokeris
' • .1 ’ J . • f, 1. nh ■ .o

Apartamente, ties 999 Lake 
Shpre Drive, buvo atrastas nu
sižudęs Ędward Perry Russell, 
turtingas Chicagos LaSalle gat
vės Brokeris. Jis buvo apie 83 
mėtų amžiaus. Prie kūno gulė
jo, revolveris. Velionis buvo pa
sitraukęs iš'biznio.

Žada Paliuosuoti 
Kelis Lietuvius 
Iš Kalėjimo

Gaus Patelius Kalėdoms
Kalėdų šventėms ateinant val

stijos gubernatorius paprastai 
grąžina laisvę dalį savo laiko 
atitarnavusiems kaliniams.

Tarp kandidatų paroliui šių 
metų Kalėdoms ir yra keli lie
tuviai.

Edward Milutis žada ištrukti 
Kalėdoms iš Stateville kalėji
mo.

Laisvę tikisi atgauti Joseph 
Janusch, kuris irgi yra State
ville kalėjime, ir Joseph Sura, 
kuris pildo terminą Pontiac ka
lėjime.

Jei Busite Santa 
Glaus, Sušlapinkite 
Savo Ūsus!

Jei Kalėdų dieną losite Kalė
dų Dieduką — užsėdėsite tisus 
ir barzdą, tai štai ką padaryki
te. Ūsus ir barzdą gerai išmir
kykite 15% skiedinyje “sulpkite 
of ammonia”.

Tokį patarimą duoda Chica- 
gos saugumo komitetas. Taip 
išmirkyti ūsai ir barzda neužsi
degs, kas dažnai su Kalėdų Die
dukų .barzdomis pasitaiko.

Harmon Gauna Heismano Trofėjų

Veda Kovą 
Su Džiova

• 'I 7 NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Toni HaVniOn (viduryje),’ miičigąniėtis, gauna Heis- 

inano trofėjų. Jis skaitomas geriausiu futbolo žaidėju. 
Trofėjų jam atiduoda Holcombe (kairėje), New Yorko 
atletinio klubo pirmininkas.

Šie keturi chicagieČiai va
dovauja kovai su džiova, ku
ri kasmet atima gyvybę tūk
stančiams žmonių Chicagoje^ 
Jie yra, iš kairės: (sėdi) Mrs. 
Harry Hart, buvusi preziden
tę Tuberculosis Institute of 
Chicago, ir Dr. Frederick Tice, 
prezidentas miesto Tubęrku- 
liozo Sanatorijos; (Stovi) Ho- 
mer J. Buckley, dabartinis 
Instituto prezidentas, ir Dr. 
Ctarence AVheaJon, Instituto 
vice-prezidentas. Visi mes ga
lime jų praktiškam darbui 
padėti, pirkdami kalėdinius 
ženklelius savo laiškams.

Ketvirt., gruodžio 12, 1940

BELIKO 14 DIENU ATEIVIAMS NEPIIIE- 
ČIAMS UŽSIREGISTRUOTI

Paskubėkite, jei esate nepilietis ir dar neužsiregist
ravote. Beliko tik 14 dienų tai padaryti. Nueikite į arti
miausią pašto stotį. Jeigu ten jau neberegistruoja, tai 
pasakys kur yra artimiausia registracijos stotis.

Užsiregistruoti privalo visi ateiviai. Neužsiregist
ravę bus aštriai baudžiami.

Chicagoje iki šiol jau užsiregistravo 205,958 nejpi- 
liečiai, bet neužsiregistravusių dar yra keli tūkstančiai.

MAŽOJI E1LEEN NORĖTU GAUTI GRAŽU 
KOSTIUMUI SU ŽVILGANČIAIS 

GUZIKAIS
Gal Santa Claus Jos Prašymą Ir Išpildys

Mažoji Eileen Malinchlus, lie- jam yra atėję virš 500 laiškų, 
tuvių pp. Malinchių duktė, 93381 adresuotų Kalėdų Diedukui, ir 
Phillips avenue, ilgai galvojo iš jų turinio matyti, kad kai
kaip gerąjį Santa Claus pain
formuoti apie savo norus Kalė
dų šventėms. Guliau ji įsidrąsi
no parašyti jam laiškutį.

Atsisėdo prie stalo su popie 
rio šmotuku. Ilgai graužė pai
šiuko galą kol sugalvojo kaip 
pradėti ir ko prašyti. Rūpestin
gai ji savo norus išrašė, ir už
vakar laiškas išėjo Santa Clau
s’ui. Gražiai jį pasveikinusi Ei
leen paprašė ar jis negalėtų bū
ti toks geras ir palikti jos ko
jinėj Kalėdoms gražų “cow- 
glrl” ūkininkaitės kost umuki 
su blizgančiais ir gražiai spin
dinčiais guzikais.

Kadangi Santa Claus gyvena 
tolimam šiauriniam ašigalyj ir 
laiškams sunku ten nueiti, tai 
juos čia atidaro ir perskaito jo 
laikinus asistentas, Chicago paš
to viršininkas Ernest J. Kruet- 
gėn, kuris šiuomi kreipiasi į lie
tuvius su prašymu.

Ne Visi Tėveliai Galės Tai 
Padaryti.

Gal tėveliai pasirūpins, kad 
Santa atneštų mažai Eileen tą 
siutuką, kurio ji taip nori, bet 
yra šimtai vaikų, kurių tėveliai 
to negalės padaryti.

Pašto viršininkas sako,

VAKAR CHICAGOJE
• Visa Southsidės policija šian
dieną ieško keturių plėšikų, ku
rie pasigrobė $2,300 United 
Parcel Service raštinėje, 7059 
South Wabash avenue, kur jie 
ištuštino seifą ir apiplėšė 15 
darbininkų. Jie pabėgo automo
bilyje, kuriame buvo penktas 
piktadaris.
• Cook apskričio šerifas jei 
ne labai piktas, tai labai nuste
bintas. Vakar ir užvakar jo 
asistentai pradėjo dalinti pa
šaukimus teisman Chicagos ku
kiams, kuriems valstija uždrau
dė daryti arklių lenktynių la
žybų biznį. Bet visi šerifo asis
tentai grįžo beveik su visais pa
šaukimais. Pasirodė, kad bukių 
“nėra“. Jų priprastose vietos * 
negalėjo atrasti, nors visiems 
žinoma, kad bukių Chicagoj yra 
tūkstančiais, šerifas dabar gal
voja, kad turbūt bukiai labai 
nusigando ir išsislapstė kur 
tamsiuose kampuose, arba jo 
asistentai jų nelabai stropiai 
ieškojo.
• Su motinos pagalba policija 
vakar suėmė 17 metų berniuką 
John Majerczyk ir apkaltino jį 
papildymu šešių apiplėšimą. 
Berniuko motina, Anna Majer
czyk, 1751 W. 19th Street, ne
tikėtai sužinojo kuo jos sūnūs 
užsiima, ir nutarė jo plėšikavi
mo karjerą užbaigti, nors jai 
pačiai jo areštas ir buvo skau 

kurie vaikai Kalėdoms mažai 
ką tegaus, nes šeimynose yra 
vargas, nedarbas ir skurdas.

P-as Kruetgen kviečia gera
širdžius lietuvius ateiti Santa 
Claus’ui į talką. Daugelis jam 
adresuotų,laiškų yrą ...atėję lhu.0 
lietuvių vaikų, kuriems irgi Ka
lėdos nebus linksmos jeigu kas 
nors nepasistengs Santa Caus’ui 
pagelbėti jų prašymus išpildyti.

Jei norite tai padaryti, tai 
turėdami laisvą valandėlę nuei
kite į paštą, pas p. Kructgen’ą 
ir pasirinkite vieną ar daugiau 
Santa Claus’ui adresuotų laiš
kų, nuo lietuvių vaikų ir išpil- 
dykite jų mažųjų rašytojų ma
žus norus.

Tie vaikučiai gal nežinos jū
sų duosnumą, bet juk to ir ne
reikia. Atėjus Kalėdoms savo 
širdyse jausite drttt?Iį’Ji?Bsitenki
nimą, kad mažą, neturtingų tė
vų vaiką padarėte labai laimin
gu.

Rasite Puoduką Kavos.
Vienas jų, beje, savo laišku

tyje Santa Claus’ui pažymi, kad 
Kūčių vakarą jis paliks jam 
puoduką karštos kavos prie eg
laitės, kad sušalęs belandyda
mas kaminais ii- bclekiodamas 

kad, padangėmis, jis galėtų su.šlti.

dus. Kartu su jo buvo suimti 
18 metų John Gallahan, ir 18 
metų Leonard Vraniak. Visi 
prisipažino. Jų nuosavybėje po
licija užtiko tikrą ginklų arse
nalą.
q. Šeimyninių nesusipratimų 
rezultate ntisinuodijo 35 metų 
chicagietis Lestcr Alderson, 
2449 S. Albany avenue. Išgėręs 
nuodų Alderson nuėjo pas savo 
persiskyrusią žmoną Beatriče, 
2427 N. Fairficld avenue, ir ten 
sukrito netaręs nei žodžio.

• šiandien aludlninkas John 
Ferrera, 2629 Milwaukee avė., 
yra labai piktas. Kaip ir kiti 
aludininkai, taip ir jis važiavo 
stirnų šaudyti. Parsivežė dido
ką gyvūną, iškabino jį savo įs
taigoje, pažadėdamas kiijentus 
pavaišinti Kalėdų Šventėms. Va
kar kas tai stirną pasivogė.

• Vakar Northsidės eleveite- 
rią traukinių susisiekimas bu
vo sutrugdytas trijoms valan
doms. Prie Wells ir Lake nuo 
bėgių nušoko vienas vagonas.

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ■ “NAUJIENOSE“




