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SUNAIKINTOS TRYS ITALU DIVIZIJOS
Paimtas Sollum miestas, visai prie 

Lybijos sienos
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 12 d. — Winston Chur- 
chill, Anglijos ministeris pirmi
ninkas, informuodamas britų 
parlamentą, šiandien pasakė, 
kad britų kariuomenė Egypte 
paėmė nelaisvėn daugiau negu 
20,000 italų.

Anglų kareiviams pavyko vi
siškai sunaikinti tris italų divi
zijas ir paimti didelę dal| jų 
kareivių. Visi italų ginklai ati
teko britams.

7,000 italų belaisvių jau pa
siekė Matruh miestelį ir gele
žinkeliu vežami į Egypto cen
trą, toliau nuo fronto linijos.

Anglų karininkai apskaičiavo, 
kad minėtame fronto ruože bus 
nuo 28,000 ligi 34,000 italų ka
reivių. Viena jų dalis jau visai 
nuginkluota, o kiti netrukus bus 
paimti.

Churchill pastebėjo, kad bri
tų kariuomenė sunaikino svar
biausias priešo jėgas, bet dvie
jose vietose įsistiprinę italai dar 
laikosi. Britų karo vadovybė ti
kisi netrukus ir juos priversti 
pasiduoti. -----

Ministeris jųraplninkaą pasa
kė, kad operacijos dar nepasi
baigė ir negalima daryti galu
tinų išvadų. Britų aviacija smar
kiai puola priešą ir naikina ita
lų aerodromus. Britų laivynas 
labai glaudžiai bendradarbiauja

su sausumos kariuomene, tan
kais ir aviacija. Churchill pa
tenkintas, kad visos britų ka
riuomenės dalys, glaudžiai ben
dradarbiaudamos, sėkmingai 
muša priešą.

Parlamento rūmuose Chur
chill buvo labai džiaugsmingai 
visų atstovų sutiktas.

Britų laivynas bombarduoja 
visus Lybijos pakraščių mies
tus, kad italai negalėtų iš nau
jo suorganizuoti nutraukto su
sisiekimo. <

Ateinančią savaitę Churchill 
prižadėjo smulkiau - informuoti 
parlamentą. . .

ANKARA, Turkija, gruodžio 
12 d. — Turkijos radijas pa
skelbė, jog jie turi tikrų žinių, 
kad britų kareiviai jau paėmė 
Sollum miestelį, kuris randasi 
prie pat Lybijos sienos. Jeigu 
šios žinios būti) tikros, tai ta
da italai visiškai butų išvyti iš 
Bpypto.

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
12 d. — Sidi Barani užėmimas 
galima .skaityti didžiausiu bri
tų laimėjimu nuo karo pradžios. 
Operacijose tapo išnaikintos jė
gos trijų Jtąltfos generolų, žu
vo generolas Malletti, kuris va
dovavo motorizuotoms italų da
lims. Paimtas nelaisvėn genero
las Galina, Pescatore, Mezzari 
ir kiti.

GRAIKAI IŠARDĖ ITALŲ AERODROMUS
Bombarduota Tira

na ir Durazzo
Italai silpnai prie

šinasi

Italus muša dviejuosę frontuose

/.• t ... • ’ ‘...;ę\

Ilhjyos priešai miodu lUDŠt didelius 'šĮHUįlus fašis
tinei Italijos kariuomenei, vartoja blitzkriego metodus, 
kaip vokiečiai praeitą pavasarį. Egypto dykumoje anglu 
Jūreiviai bombarduoja, puola, muša ir ima nelaisvėn išti
sas Mussolini divizijas. Albanijoj graikai, italams ditodą 
tokius smarkius smūgius, muša juos su* tokia didele vilti- 
ijii, kad'Kalėdų metu jie tikisi jau būti Tiranoj." . < ■

ANTHONYEDEN - LOTHIANO VIETON

Hitleris nori atsikra- 
tyti Italijos

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 12 d. — Amerikos sosti
nėj turima žinių, kad pačių di
plomatai, deda pastangas atsi
kratyti Italijos ir surasti jai 
taip vadinamą “neutralios val
stybes“ padėtį.

Vokiečiai bijo, kad karo lauko 
nepasisekimai gali visiškai nu
mušti Mussolini prestyžą. Be to, 
jie nėra pasiruošę Italijai siu-: 
sti maistą, duoti Rumunijos ži
balą ir kitus produktus.

Vokietijai butų daug geriau, 
jeigu Italija pasiliktų neutrali, 
bet draugiška Vokietijai.

Francuzai bombar
davo Siamo aero

dromus

LIETUVOJ ŽMONĖS DIRBA 25 MINUTES...
O ilsisi tiktai 

penkias
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

12 d. — Pranešama, kad prie 
viešųjų darbų Zarasuose įvestos 
“socialistinės rungtynės“.

Šios rungtynės pasižymi tuo, 
kad visi darbininkai verčiami 
dirbti, kaip padūkę, 25 minu
tes, o vėliau jie ilsisi penkias 
minutes.

Pailsėję, iš naujo privalo pra
dėti. Darbo ir poilsio laikas bri- 
gadierių griežtai prižiūrimas.

Darbui pradėti ir baigti, ly
giai kaip ir visiems poilsiams 
yra duodamas signalas švilpu
ku.

metrų atstumą, švilpukais tvar
komas visas “socialistinių rung
tynių” darbas.

Stachanovininkai verčia visus 
darbininkus dirbti daug dau
giau, negu jie dirbo sunkiau
siais laikais. Darbo organizacija 
primena vergų laikus, kada pri
žiūrėtojas buvo visiškas ponas.

Mariampolės bur
mistras gina dar

bininkus
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

12 d. — “T. L.“ rašo, kad Lur- 
je, bolševikų paskirtas Mariam
polės miesto burmistras, neno
rėjęs duoti bedarbių laukų dar
bams.

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
12 d. — Vyriausybės karo pra
nešimas sako, kad graikų la
kūnams pavyko visiškai sunai
kinti Albanijoj esamus italų ae
rodromus,

Graikai taip staigiai ir taik
liai bombardavo Tiranos ir Du
razzo aerodromus, kad juos vi
siškai išardė. Italai daugiau ne
galės jais naudotis. ;

Fašistų inžinieriai pradėjo 
ruošti naujus aerodromus, bet 
blogas oras jiems trukdo dar
bą.

Lakūnų padarytas fotografi
jos rodo, kad Valona uostas tiek 
išardytas, jog italai negalės jo 
naudoti didesniems laivams. Lai
vai negalės įvažiuoti.

Italai jaučiasi pra
laimėję karą

BERNAS, Šveicarija, gruodž. 
12 d. — Ateina žinių, kurios sa
ko, kad Italijoj nepasitenkini
mas labai sparčiai auga.

Palermo ir Turino miestuose 
fašistų policijai pavyko numal
šinti gyventojus, bet kariuome
nė buvo priversta užimti karo 
fabrikus. Italai yra įsitikinę, 
kad jie karą pralošė ir nenorį 
toliau kariauti.

Jeigu Hitleris laimes karą, 
tai jis visai nesiskaitys su Mus* 
solini, bet griežtai pareikalaus, 
kad jam butų duotas išėjimas į 
Adriatikos jurą.

Jeigu britai laimės, *taį jie 
nubaus Italiją už vokiečiams tęįr 
kiamą paramą.

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
12 d. — Vyriausybė skelbia, 
kad italų pasipriešinimas žymiai 
susilpnėjo visuose frontuose.

Lietus ir sniegas neleidžia 
graikams visu smarkumu vysty
ti operacijų. Nežiūrint į blo
gą orą, graikai suėmė nelais
vėn didelį italų skaičių ir pa- 
sistumė pirmyn įvairiose fron
to zonose.

Graikai stumia italus iš Chi- 
mara apylinkių juros pakraštyj. 
Jiems padeda britų karo laivai.

Premet apylinkėse graikams 
taip pat pavyko • pasistumti ke
letą mylių į pryšakį. Italai tapo 
išmušti iš svarbių aukštų pozi
cijų.

Italijoj veikia priešą 
agentai, sako Gayda

ROMA, Italija, gruodž. 12 d. 
—. Fašistų laikraštininkas Gay
da šiandien paskelbė, kad Ita
lijoj veikia labai daug priešo 
agentų, kurie nori palaužti kra
što gyventojų moralę.

Gayda tvirtina, kad Mussoli- 
ni sugebės atsispirti prieš iš
orės ir vidaus priešus. Gay
da sako, kad britai sutraukė vi
sas savo jėgas prieš Italiją, nes 
jiems reikalingas koks nors lai
mėjimas.

r * • * ■ . - • .

Be to, britams reikia įrodyti, 
amerikįečiams, jog- jie gali lai
mėti. Antraip amerikiečiai jų 
daugiau perenes. Nei Gayda, nei 
įeiti laikraštininkai nekalbą apie 
Italų pralaimėjimus frontuose.

Britams Washingto- 
nas labai svarbi vieta 

’ i v - \ ■* ’ •

Londonas, Anglija, gruo
džio 12 d. — Anglijos karalius 
ir visa visuomenė labai nuste
busi netikėta Lothian mirtimi, j 
Visi labai apgailestauja.

Anglų vyriausybė VVashing- 
tona skaito viena svarbiausia 
vieta, todėl nori parinkti tinka
mą žmogų. Kai kas pasiūlė pa
skirti buvusį Anglijos karalių, 
kuris dabar Miami gydo savo

Anglai liūdi dėl 
Lothian mirties J

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 12 d. —- Lothian mirtis su
jaudino visus vyriausybes sluok
snius, nes niekas jo mirties ne
sitikėjo.

Lothian turėjo visų vyriau
sybės narių pasitikėjimą. Jis 
nesenai lankėsi Anglijoj * ir ta
rėsi visais karo reikalais su vy
riausybe.

IIANOI, franęuzų Indokinija, 
gruodž. 12 d: — Karo praneši
mas sako, kad franeuzų karo 
lėktuvai sunkiai bombardavo 
Siamo aarodromus l’ndorn ir 
Sakohlakon.

Išmestos franeuzų bombos 
sukėlė aerodromuose didelius 
gaisrus. Franeuzų lakūnai ma
no, kąd jiems pavyko sunaikin
ti didelis lekįuvų skaičius.

Siąmiečiai nori tar
tis su franeuzais

‘ SINGAPŪRAS, Indija, gruo
džio. 12 d. — Turima žinių, kad 
Siamo vyriausybė nori susitar
ti su franeuzais dėl galutino sie
nos nustatymo, kad butų išveng
ti nesusipratimai prie sienos.

Siamiečiai skelbia, kad jų 
aviaciją bombardavo franeuzų 
laikomus miestus.

Britai vartoja orlai
vi su patranka

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 12 d. — Karo ministerija 
skelbia, kad britai įtaisė kai 
kuriuose savo lėktuvuose leng
vas patrankas. Vienas britų la
kūnas pataikė vokiečių Messer- 
schmitui. Vokiečių orlaivis į ši
pulius buvo sudraskytas.

Pirmą vokiečių lėktuvą pa
tranka numušė iš kito lėktuvo

Komunistai atėmė 
parapijos salę

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
12 <1. — “T. L.“ praneša, kad 
kunigas J. Katinas iš Kurkliui 
miestelio nusiskundžia laišku 
redakcijai, jog komunistinio 
jaunimo vietos komitetas užėmė 
parapijos bažnyčią.

Uždarytos Vilniaus katalikų 
draugijos “Blaivybe“ turtas par
duotas profesinių sąjungų bįų- 
rui.v - z.

Vilniaus miesto viceburmistru 
paskirtas Ivan Garin.

Susišaudymas prie 
rusų sienos

MASKVA, Rusija, gruodž. 12 
d. — Vyriausybė praneša, kad 
prie rusų sienos įvyko smarkus 
susišaudymas tarp rusų karei
vių ir “įsibrovėlių“.

Rusai užmušė vieną, du sun
kiai sužeidė ir 23 paėmė nelais
vėn. Vienas rusų kareivis tapo 
sužeistas. Rusai grasina atrem
ti visus “įsibrovėlius“.

Pranešimas nesako kur įvyko 
incidentas.

Brigadieriaus švilpu
kas primena vergų 

laikus

žmonos dantis, bet jo kandida
tūra neranda daug pritarimo.

Greičiausia nauju britų am
basadorium Washingtone bus 
paskirtas Anthony Ęden, dabar
tinis britų karo ministeris. 
Edęn turi labai gerą vardą Ame
rikoj ir yra labai gerai infor
muotas apie dabartinę Anglijos 
pądėtį. Edeną palaiko daugelis 
ministerių. • ;

Staigiai mirė britų 
ambasadorius

• *■ • » ■ . • 1

WASHINGTON, D C.', gruo
džio 12’ d. — Lordas Lothian, 
britų ambasadorius Washingto- 
ne; jau negaliojo, bet gydyto
jai tikėjosi, jog pavyks patai
syti sveikatą. Lothian mirė nuo 
uremijoš.

Lothian buvo skaitomas vie
pti didžiausiu Šių laikų diplo
matu. Jis sugebėjo^ patraukti 
daugelio Amerikos gyventojų ir 
valdžios atstovų simpatijas. Tu
rėjo vakar skaityti paskaitą 
Baltimorėj, bet mirtis neleido.

Lordas Lothian praeito karo 
metu buvo Lloyd George sekre
torium. Jo plunksnai priklauso 
kai kurie Versalės sutarties pa
ragrafai. Lothian buvo religinis 
žmogus ir parašė kelias knygas 
apie tikėjimą,

Vokiečiai aptveria 
franeuzus Ver- 

salyj
11 , .»■■■ ■...

BERNAS, Šveicarija, gruodž. 
12 d. — Turima žinių, kad fran
euzų karininkai, vokiečių karei
vių padedami, tveria didele spyg
liuota tvora visas Versalio apy
linkes/ ;

Betainas ten žada perkelti 
kai kurias ministerijas.

' Aptvertame Versalio plote 
valdys francuzai, o kai norės 
/išeiti iš Versalio., tai turės pra
šyti vokiečių sargybinių leidi
mo, nes išorėj skaitosi okupuo
ta franeuzų . teritorija, kurįą 
valdo vokietei.

21 metų amžiaus britų lakū
nas.

Vokiečių lėktuvai smarkiai 
bombardavo britų pramonės 
miestą Birmingham.

Rochesteris liko 
be vandens

ROCHESTER, N. Y., gruodž. 
12 d. —- Vakar vakare į Ro- 
cheslerio vandentekį kažkaip 
buvo įleista neperkoštas vanduo 
iš Gepesse upės.

Vandens tiekimo bendrovė iš
siuntinėjo po visą miestą 300 
pasiuntinių, kurie liepia negerti 
vandens. Visi privalo virinti 
vandenį.

Debesuotas; ryto metą snigs 
vakare bus šalta.

Saulė teka 7:09 v. r., leid
žiasi 4:19 v. v. .

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
12 d. — Visus viešųjų darbų 
darbininkus prižiūri brigadie- 
riai. Kiekvienas brigadierius tu
ri švilpuką ir išgirdęs švilpiant 
gretimo brigadieriaus švilpuką, 
šį signalą perduoda kitiems.

Tokiu budu švilpimas kar
tais perduodamas per 20 kilor

Tiktai po ilgų įrodinėjimų, sa
ko laikraštis, pasisekė bolševi
kams įrodyti, kad lauko darbų 
skubus baigimas, ypač derliaus 
nuėmimas, yra pirmos svarbos 
reikalas.

MariamnnJės cukraus fabriko 
direktorium paskirtas Abelis Ai- 
rikovičius.

Britai paskolos 
dar neprašė

WASHIXGt6n, d. c., gruo- 
džio 12 d. — Finansų sekreto
rius Morgenthau pareiškė, kad 
oficialiai niekas jo paskolos dar 
neprašė.

Čia pat pridėjo, kad visas rei
kalas eitų į kongresą, jeigu 
Amerikos vyriausybe matytų 
reikalą duoti tokią paskolą.

Be kongreso sutikimo bri
tams paskola nebus duodama. 
Tokią pat nuomonę pareiškė ir 
paskolų tvarkytojas Jesse Jonės.

Olandai pagavo 
nacių laivą

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 12 d. — Olandų destroje- 
ris Kinsbergen vakar pagavo 
vokiečių prekybinį laivą Rhein, 
kuris išplaukė iš Tampico, Mek
sikoj ir skubėjo į Kanarijų sa
las.

Nacių jurininkai dėjo pastan
gas paskandinti laivą su pre
kėmis, bet jie buvo taip stai
giai užklupti, kad neturėjo lai
ko. Naciai nesitikėjo, kad olan
dų destrojeris padėtų britams 
eiti jurų sargybas. Olandai su
laikė naciu laiva netoli Kubos 
vandenų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai skelbia, kad jiems pavyko galutinai nustatyti 

sienas su Rusija. Rusų ir vokiečių komisija dirbo ištisus de
šimti mėnesių. Naujai nustatytose sienose Lietuva priskirta 
Rusijai.

— Romos radijas pripažino, kad Sidi Barani teko atiduoti 
britams. Kalbėtojas pabrėžė, kad prie Bucbuą eina labai smar
kios kovos. Fašistų laikraštininkas Farinacci Albanijos nelai
mėse kaltina maršalą Badoglio.

— Nacių aviacija vakar bpmbardavo Shefieldą, Anglijoj, 
o anglų orlaiviai smarkiai sunaikino Mannheimą.

— Graikų kareiviai prie Tepeleni paėmė nelaisvėn daug Ita
lijos alpinu.

— Iš Belgrado pranešama, kad Jugoslavija ir Vengrija pa
sirašė paktą, kuris vadinasi “amžinos draugystės“ paktu.

— Vyriausybes sluoksniuose kalbama, kad lordo Lothian 
lavoną veš Anglijon Amerikos kreiseris, kaip tai padarė su mi
rusių japonų ambasadorium.

Norvegai skelbia, kad jie prarado 5 prekybinius laivus 
Ir vierią tapką žibalui vežti.



Dede Amerikonas
(Tęsinys)

—Suprantama, nė vienas gy
dytojas negali tvirtinti katego
riškai, bet kiek aš žinau iš sa
vo praktikos, tai jau nieko ne
bus.

Antanas norėjo jau atšisven 
kinti, bet gydytojas jį dar su
laikė ir paaiškino, kaip reikės 
naudoti gautus vaistinėje vais
tus. Be to, gydytojui buvo vie
nas klausimas dar svarbesnis, 
kuriuo jisai būtinai norėjo su 
Naručiu pasikalbėti.

žinai ką, Naruti, aš su tam
sta pasielgiau ne visai korektiš
kai. Sutikdamas važiuoti pas 
tamstos ligonį, iš tamstos paė
miau 50 rublių. Nors tokią su
mą aš imu iš visų, tamstą no
rėčiau išsikrti iš Visų savo pa
cientų. Padarysime taip! grąži
nu tamstai tuos pinigus ir juos 
padalink štai kaip: iš tamstos 
už savo darbą paimsiu tiktai 
30 rublių, o už tuos 20 rublių, 
tai nupirk gerų knygų ir jas 
duok skaityti Alsos kaimo jau
nimui, — tegul skaito ir moko
si. Kaip pažangiam žmogui, 
man labai malonu matyti, kad 
musų kaimo jaunimas dirba ir 
lavinasi, kitaip negalėdamas 
prisidėti prie to didelio darbo,

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

po $9 95 !r- aukščiau. 
. 50c įmokėti

RADIOS QC ir
po w»ww aukščiau

Išmokėjimais.
Rašomos Mašinėlės, Elektrikinės
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

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

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite 
YARDS 3088

tai nors savo pinigais noriu jį 
paremti.

Antanas labai nenorėjo imti 
pinigus, bet negalėjo gydytojui 
prieštarauti. Paėmęs duodamus 
pinigus, atsisveikino su gydyto
ju ir išėjo j vaistinę, nes tenai 
turėjo nupirkti savo ligoniui 
vaistų. Vaistinėje ilgai gaišuoti 
nereikėjo, nes vaistininkas bu
vo pažįstamas ir vaistus paruo
šė galimai greičiam

Namo važiuoti buvo geriau. 
Nors kelias buvo ir blogas, bet 
dienos metu važiavimas daug 
geresnis ir greitesnis, o be to, 
namų link ir arkliai noriau bė
ga.

Grįždamas namo Antanas 
pergalvojo, kad vis tik dakta
rai didelėje daugumoje tai jau 
darbo žmonių šalininkai, o be 
to, kai kurie iš jų labai dideli 
lietuvybės šalininkai ir kovoto
jai. Jam buvo labai malonu, 
kad savo darbui, draudžiamų 
lietuviškų laikraščių ir knygų 
platinimui — jau iš antro gy
dytojo gauna gan dideles pini
gų sumas. Už gautus pinigus 
jisai sumanė užsakyti no laik
raščių, bet paprašyti savo bro
lį Juozą, kad jisai iš Amerikos 
prisiųstų jam gerų lietuviškų 
knygų. Ypatingai jisai susido
mėjo Didžiąją Prancūzijos re
voliucija ir būtinai norėjo apie 
ją galimai daugiau sužinoti. Su 
knygų persiuntimu buvo irgi 
sunkus dalykas, nes tiesioginiai 
į .Lietuvą tokių knygų nebuvo 
gaLma siųsti. Pašto tarnautojai 
— valdininkai, buvo reakcimn- 
kai ir dirbo kartu su visais tuo
metiniais šnipais, jie tuojau bin 
tų pranešę žandarams, kad to
kiam tai asmeniui yra gautoj 
lietuviškos knygos. Knygos tuo-1 
jau butų atimamos ir jų savij 
ninką galėjo areštuoti ir n u- 
bausti.

Antanas sugalvojo tokią kny
gų persiuntimo tvarką: Juozas 
iš Amerikos knygas siunčia į 
Vokietiją, į “Varpo” redakciją/ 
Redakcijoje jas sudeda kartu 
su tomis knygomis ir laikraš* 
čiais, kurie siunčiami į Alsos 
kaimą.

Parvažiavęs namo ligonį ra
dę šiek tiek pagerėjusį, nes ji-1 
sai sakęs, kad po gydytojo ap* 
žiūrėjimo jam pasidarę šiek 
tiek lengviau. Tuojau davė Ii* 
goniui parvežtų vaistų ir lai*

f.', ■ u-.-.;,-,, llww-„„, i. r

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP ..

'— -•
$9.50

z

, SUNBONNET GIRL TOVVELS PATTERN 2554 .
No. 2554—Išsiuvinčjimas virtuvės abniseliams.

■■■• aakai Bbb«» BBMB Mbš •■bb Bbbb. Mfaan >bb

i NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2554
1 1739 So. Halsted St, Chicago, HL |

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No....—--------

| Vardas ir pavardė....................  -.......................     |

Į Adresas................................................^........#^*.-w..—**••#.* |

I Miestas ir valstija.  -    ——••••—— | 
’ _ _ _ —B. — -i— —* «—•-*••**• •—* S
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kas nuo taiko tokius vaistus 
jam davinėjo. Nuo vaisių ilgo* 
niui pasidftfė ir dfir geriau, An
tanas gerai žinojo, kad jo tėvas 
mirs, bet jisai griežtai laikėsi 
gydytojo patarimų it apie iki 
niėkam nepasakojo, net to ne
pasakė ir savo žmonai.

Nežiūrint į geriamus vaisius 
ir tinkamą priežiūrą, tėvo svei
kata diena iš dienos ėjo men
kyn, Todėl kai kurie namiškiai, 
o ypatingai motina, ėmė pra
šyti, kad tėvui jati pdrvdžtų 
kunigą, riėš tais laikais daktaro 
vežimas buvo keliiitaellls daly
kas, svarbiausia buvo, kad ligo
nis nenumirtų be kunigo. Anta
nas pats jdu buvo it abejingas 
kunigams, bet motinai ir tėvui 
apie tai nieko nesakė. Tuojau 
pasikinkė arklius ir išvažiavo į 
Šimkaičius parvežti savo ser
gančiam tėvui kunigą. Penkta
dienio rytą parvežė kunigą, ku
ris savo bažnyčios maršalką ir 
giesmininką aprūpino paskuti
niuoju bažnyčios patarnavimu
— išpažintimi ir šventaisiais a- 
liejais patepimu. Kuiiigdi išva
žiavus, ligonis buvo apalpęs ir 
namiškiams sukėlė daug ašarą 
it nusiminimo, nes Naručių šei
ma buvo jau tokia, kad vienas 
antrą labai mylėjo ir nelaimėje 
gailėjosi.

Sekmadienio rytą senis Naru
tis mirė. Žinia, kad Naručių tė
vas mirė, greitai paplito Alsos 
kaime ir artimesnėse apylinkė
se. Antanas tuojau išvažiavo 
pas Šimkaičių kleboną susitar
ti su juo dėl laidotuvių ir sura
šyti mirimo metrikus.

Šimkaičių klebonas žinojo, 
kad Naručių Antanas yra vie* 
nintėlis ūkio paveldėtojas ir, bo 
to, kaip tiktai praeitų metų pa
baigoje vedė turtingą žmoną ir 
gavo ne tiktai didelę pasagą, 
bet ir kraitį, todėl jisai sumaj 
nė už Antano tėvo palaidojimą 
paimti gerą atlyginimą. Naru-* 
čių Antanas irgi,, gerai žinojo, 
kad Šimkaičių klebonas už saj 
vo patarnavimus mėgsta bran
giai paimti, kad reikės gerokai 
ir pasiderėti. Nuvažiavęs į.mie- 
stelį, tuojau nuėjo į kleboniją. 
Klebonas kaip liktai buvo na 
muose.

—Kiek, klebone, turėsiu tam 
štai sumokėti už tėvo palaido 
j imą. Noriu gražiai su visomis 
bažnyčios iškilmėmis ir katali
kiškomis apeigomis jį palaidoti/

- žinoma, ~ tarė klebonas,
— kad savo mieliausią ir blan* 
ginusią tėvą turi gražiai palai* 
doti. Buvo labai geras žmogus, 
tikras katalikas, 0 be to, tiims* 
ta, kaip vienintelis jo sitnus, pa* 
vcldėsi ir visą jo turtą. Esi tur
tingas žmogus, todėl begali bū
ti šykštus ir šventajai bažny* 
etai. Už palaidojimą su višomiš 
iškilmėmis ir šventosios bažny
čios maldomis reikės sumokėti 
100 rublių.

—šimtas rublių, klebone, tai 
jau perdaug. Man rodosi, kad 
50 rublių užtektinai gana. Žiu* 
rėkime, klebone, aš gydytoją 
parvežiau iš Raseinių, toksai 
blogas kelias ir kelionėje teko 
išbūti apie 20 valandų, ir paė* 
mė tiktai 50 rublių.

—Penkiasdešimt rublių SU* 
mokėjai gydytojui, -- tai jad 
nepaprastai brangiai jisai iŠ 
tamstos paenie, — stebėjosi kle* 
bonas, iš kitų jisai image* 
rokai mažiam Matai, gydytojui 
90 rublių tai galėjai sumokėti 
ir buvo nebrangu, o šventai 
bažnyčiai šimto rublių tai neno< 
ri mokėti, deriesi SU manimi 
kaip su žydu, žinok, valkeli, 
aiškino klebonas, kad kiek* 
Vienas sumokėtas rublis, tai ta* 
vo levo sielai didelį palengvini
mą daro ir vaduoja ją iš baisių 
skaistyklos (čyščiaus) kančių. 
Tu, Naruti, kaip protingas žmo
gus žinai, kad žmogus gyven
damas Šioje ašarų pakalnėje pa
pildo daug ir labai daug įvai
rių ntisižėngiinų, o visi tokid, 
kad ir smulkus nusižengimai, 
kaip tiktai ir sunkina patekti 
žmogaus sielai į amžiną Dievų 
karalystę — dangų. Kiekvienas

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
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gąras kataliko neturi gailėtis 
savo turtų mažoš dalelės, kad 
pfikngvifiti mirusio šieki pU* 
tekti į dangų.. >

Antanas išsiėmė 85 rUblitiS, 
sumoktų o it susi tarė, kad tre
čiadienį bus iškilmingos* tėvo 
laidotuvės# Iki Antanas su ku
nigu tvarki tėvo sielos išgany
mo reikalus, taiduo pat laiku 
namiškiai apie tčvortį pranešė 
giminėms ii* tėvo laidotuvės liti* 
Vo pilnai SUtvUrkytOS. Į tėvo 
laidotuvea Žmonių prisirinko la
bai daug, nes dalyvavo ne tik* 
tai Naručių, bet ir Nemokšų gi
minės.

Trečiadienių rytą visi Naru
čių gimines it Alsos kaimo gy
ventojai išlydėjo senį Narutį į 
alnžh’ią poilsio vietą* Senė Na* 
rūtlene per tėvo ligą labai iš
vargo ir pradėjo .jaustis labai 
blogai, todėl Antanas, marti ir 
Onutč prašč, kad Jįhal tėvo ne- 
lydėtų į bažnyčią i it į kapus, 
nės galinti peršalti, ir pati dar 
daugiau apsirgti* SetfČ Narutio* 
nfc Sti ttlO jokiu btidli nesutiko, 
nes jinai bliVO jau tokio įsitiki
nimo, kad savo vyrą, su ku
riuo visą kmžių tklp gerai ir 
gražiai siigyvorto, būtinai turi 
palydeli į amžiną gyvenimą.

Senė Narutlėftė vaikų ir na* 
mišklų fiepaklduse' Ir išlydėjo 
savo vyrą# Iki nuvažiavo į tot* 
kaičius, po to iki kunigas at* 
laikė visas pamaldas ir iki grį
žo namo, jinai labai peršalo ir 
grįžusi iš vyro-laidotuvių, kaip 
guič į lovą, (ai jau iŠ jos dau
giau ir neatsikėlė. ^Pasirgo vie* 
ną mėnesį ir pasimirė* Motinai 
gydytojo Antanas nevežė, nes

buvd likę vfiistų nUO tėvo, tai
gi jų ir gydė likusiais tėvo vai
stais, 0 jeigu jau tie vaistai ne
gelbėjo, tai nieko padaryti ne
galima.

Tėvą slfiUgimas ir laidotuvės 
Noručiams kainavo daugiau 
kaip 3(10 rublių. Prieš akis dar 
stovėjo vienos didesnės išlaidos, 
tai Onutės kelionė į Ameriką

Tėvui apsirgus, Antanas tuo
jau apie tai parašė savo broliui 
Juoztti* RaŠ£, kad tėvas Sunkiai 
sergąs ir ruošiasi vežti gydyto
ją, bet ir jisai pats turįs mažai 
Vilties, nes jau esanti senatvė* 
Juozas labai mylėjo savo tėvą, 
todėl jisai banke turėdamas ke
lis šimtlis dolerių, šimtą rub
lių pasiuntė savo broliui Anta
nui, kad jisai kiek galima dau
giau rūpintųsi tėvo sveikata. 
Iki laiškas ir pinigai suvaikščio
jo, tai buvo jau miręs ne tiktai 
ievas, bet ir motina#

Mirtis motinai, Onutė norėjo 
galimai greičiau išvažiuoti į A- 
meriką, nes jai ne tiktai Alsos 
kaimas, bet ir tie namai, ku
riuose jinai gimė ir augo buvo 
visai svetimi ir labai nemalo
nus. Jinai pradėjo dažniau ra
šinėti Judžui laiškus ir prašy
ti, ‘ kad Juozas jai galimai grei
čiau paieškotų kokį nors darbą 
ir kad jinai galimai greičiau ga
lėtų pas Jį atvažiuoti* Po tėvų 
mirties Onutė dažniau būdavo 
pas Morkaičius, negu savo na
muose, nes namiškiai jai pasi
darė kaž kodėl visiškai svetimi.

(Bus daugiau)
1 mfa ■> h. i Įfi -.i ■     .f..,,, f

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Penktad., gruodžio 13, 1940
e Už tariamą “pardavinėji

mą” darbų, kurių jis negalėjo 
pampinti, vakar buvo areštuo-

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

tas Herman Atwill, 5475 Dor- 
chester avenue, vedėjas New 
Deal samdos biuro, 1542 W. 
North avenue. Jisai išgavo $10 
iš 48 metų Walter Szymanskio, 
1514 W. North avė., prižadėda
mas jam parūpinti janitoriaus 
darbą.

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo R iki 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tek PROSPECT 1930

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.

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

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
4630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 925Ž 

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

akuTspecialistai

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—i popiet ir 7—# 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų TeL VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. Western Ave< 

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
seniausia ir Aidžiausia laidojimo įstaiga

■ ■■ ■

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hcrmitage Avė.

„South Fairfield Avenue
ĮTel»f»n*s I.AFAYBTTE 072?

-| __ - koplyčios visose

fttattsyklte musų radio programų Aniradleuld ir Šeštadienio ryt-* 
mečiais, 10:00 vali ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILŲ SALtlMDĖRŲ.

Laidotuvių Direktoriai
ithhhlihtthiluiiihiiitHthiiHHh

NARIAI

YARds 1419

YARds 1138
YARds 1139

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktj

TŲfclME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

'■ifiHfihiiiiiHiiiUtiifihumftofm

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phonė YARds 0781
nu thm' ,irtin i ■>iBf >>

ANTHONY B. PETKUS
6812 Sfl. Wė^Urn Avė. Phone GROvehiU 0142
1410 Soulk 49th ęourt, Cicero Phone Cicero 2109

2314 West28rd Place 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street 
maM ■. .>i imB.*»     m< ■> *  

J. LIULEVIčIUS
4,348 S# Califotnia Avefttte Phone LAFayette 3572
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P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių ’ 
Asociacijos
niiiiiiaiiiaiiiiiitiiitiiHieūiaieitiMii

■iJiiJih ■ ii

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone CANal 2515

, TeL fullman 1270

A.B ihtlM* I 1 illl i 1M«! Ii

S. p. Mažeika
331!) Lituanica Averiiie

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westem Aventiė Phone LĄFayette 8024
• ; ’■ ’ 
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ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone YARds 4908

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos; nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso TeL PROSPECT 67 j!
Namų TeL VIRGIN!A 2425

DR. VAITUSH, 01*1.
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 įki 8 v. 

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

pirma*
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos^^JNariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republio 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036
Hesidencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOCLEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr* F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Tol YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

A ir Akinius Pritaiko 
8348 S. HALSTED ST.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KIaATAUCIAI
DR.HERZMAN
T liJ’RUSlJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3« 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrai 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ*

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

^ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

..■i ą ............... .. ą f „m — į i į i,m ........

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 16U 
3149 SO. HALSTED STREET

TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rioš garsinasi “NAUJIENOJ"
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BR00KLYN0 MARGUMYNAI
I PRAKALBAS SUSIRINKO APIE PUSANTRO 

TŪKSTANČIO ŽMONIŲ
Svarbiausia atrakcija buvo ponia Tubeliene. — Dr. Ven

cius vedė susirinkimą. — Advokato Jurgėlos kalba. 
— Klinga prieš viską ir visus nusistatęs. — Iš ponios 
Tubelienės visai nekokia kalbėtoja. — Kai Tysliava 
kalbėjo, tai Zosė dainavo. Pulkininkas tik pasiro
dė, o kalbėti žadėjo kitą kartą. Jubiliejinis LSS 
19 kuopos bankietas.

Pas nąus oras vis dar paken
čiamas. Tiesa, buvo sniego, bet 
po trijų dienų sudilo, kai visai 
pavasariška saulutė pradėjo šil
dyti.

Gruodžio 6 d. Grand Para
dise svetainėje įvyko didelės 
prakalbos, kurias surengė tau
tininkai ar tautininkų klubas. 
Svarbiausia prakalbų atrakcija 
buvo ponia Tubelienė, kuri ne
seniai atvyko iš Vokietijos.

P-as Ginkus per savo radijo 
programą jau labai ponią Tu- 
belienę garsino. Sakė, kad ji 
esanti suvargusi, pražilusi ir 
sunykusi. Bet tikrumoje ji v sai 
kitaip atrodo. Jei ji amerikoniš
kai plaukus “susikurlintų” ir 
pavartotų daugiau “pomados”, 
tai jokio suvarginto niekas ne
galėtų pastebėti, žodžiu, atrodo 
ji visai neblogai.

Prakalbas atidarė Dr. Ven

cius. Jis butų itin geras vedė* 
jas, jei mažiau kalbėtų. O da
bar, kai pradeda “aukštinti’’ 
pristatomus kalbėtojus, tai vi
sai išeina iš tvarkos. Butų, ge
rai, kad ateityje jis “pasigydy
tų” nuo tos bereikalingo plepė
jimo ligos.

Pirmiausia buvo pristatytas 
kalbėti adv. Jurgėla. Vedėjas 
jam suteikė puskarininko “ci
ną”. Kalbėjo apie du “matuš- 
kos Rasėjos” didvyrius: Petrą 
I ir Staliną. Jis sugretino juos 
ir parodė, kad abu siekė vieno
kio tikslo, — užkariauti kiek 
galima daugiau svetimų žemių. 
Petro laikais Lietuvai teko 
skaudžiai nukentėti, to pat liki
mo ji susilaukė ir dabar.

DOVANOS 
KALĖDOMS

VYRAMS:

MARŠKINIAI

KAKLARAIŠČIAI 
ŠALIKAI 

SKRYBĖLĖS IR T. T.

Martinkaus
Vyriškų Rūbų

Krautuvė
3358 S. Halsted St.

Tel. YARds 1066

Kai Jurgėla baigė savo kalbų 
tai pirmininkas pristatė Domi
niką Klingą, kurį jis pavadino 
pasaulinio karo leitenantu.

Klinga drožė tikrai iš peties. 
Kaip sakoiųą, iš pat pradžių jis 
perėjo į “zovadą”. Pareiškė, jog 
visi lietuviai turi veikti vieniu 
gai. Visi komunistai turi būti 
užregistruoti kaipo svetimos 
valstybės agentai, nes iš tiesų 
jie svetimai valstybei ir tarnau
ja.

Smetonos režimą D. Klinga 
griežtai pasmerkė. Girdi, Sme
tona buvęs liurbis ri pasiėmė* 
kas ir nemokėjęs tinkamai nu
sistatyti. Dėl jd lep'šišk'tfrtio Lie
tuva ir nepriklausomybę prara
dusi.

Komunaciams, kurie / atvyko 
į prakalbas, pasidarė karšta. Jie 
ėmė burbėti. Triukšmauti vis 
dėlto nedrįso, nes bijojo, kad 
kartais publika nepradėtų irgi 
“karščiuotis”. ’ •

Klinga pasmerkė visus “iz* 
mus”. Jam nepriimtini nei ko
munistai, nei socialistai, nei 
marksistai, nei leninistai, nei 
k tokie. Lietuviai esą demokra
tai ir neturį svetimus dievu-, 
garbinti. Girdi, kai Lietuva at- 
gausianti uepi iklausomybę, tai 
ten “izmams” neturės būti vie
tos.

Tai tokią karingą kalbą pa- 
•ake tas, pasak pirmininko, lei
tenantas.

Pagaliau pirmininkas prane
ša publikai, jog kalbėsianti Tu
belienė ir papasakosianti, kaip 
Lietuva buvo bolševikų oku
puota. '

Ponia Tubelicnė aukšta ir lie
si moteris. Daro visai neblogą 
įspūdį. Jai pasirodžius, publika 
tiek nutilo, jog ir muselės skri
dimą butų buvę galima girdėti. 
Kalba ji plonu soprano balsu. 
Tiksliau sakant, skaito kažko* 
kius užrašus, nes kalbėtoja iš 
jos visai menka. Pasakoja, jog 
kai Lietuva gavo ultimatumą, 
tai susirinko ministrų kabine
tas ir visą naktį tarėsi, kas da-

ryti. Maskva reikalavo, kad bu
tų kabinetas pakeistas. Prezi
dentas Smetona tam priešinosi. 
Kitą dieną Kauno viršuje jau 
pradėjo bolševikų lėktuvai 
skraidyti, o raudonoji armija 
visais keliais j Lietuvą žygiuoti* 
Visi suprato, jog Lietuvai arti; 
naši galas ir bėgo, kur kas ga
lėjo. Daugelis paspruko į Vo
kietiją. Tų pabėgėlių likimas 
yra nepavydėtinas, juo labiau, 
kad daugelis jokių išteklių gy
venimui neturi. Ypačiai sunkus 
ęsąs moterų gyvenimas. Kai ku
rios jų pradėjusios dirbti, bet 
darbas esąs sunkus ir joms ne
pakeliamas. Bėglių akys esan
čios į Ameriką atkreiptos. Tie 
bėgliai laukią pagalbos iš bro
lių amerikiečių.

Paskui Tubelicnė skaitė iš
traukas iš kažkokios knygos 
apie skurdų gyvenimą “sovietų 
rojuje”.

Reikia tiesą pasakyti: Tube- 
lienė visai menka kalbėtoja. Jai 
labiau pritiktų kalbėti popiečių 
“arbatėlėse”, o ne dideliuose 
mitinguose, kaip lai buvo šį 
kartą, kai į Grand Paradise sve
tainę susikimšo apie pusantro 
tūkstančio žmonių. Nežinau, ar 
lietuviai yra kada nors sutrau
kę tiek daug žmonių, kąip( šį 
kartą. Jei Bimbai ir šolomskui 
kada pasisektų tiek žmonių su
traukti, tai jie tikrai tvirtintų, 
jog netrukus prisiartins “r-r-re- 
voliucija”.

Jei tokios • sėkmingos prakal
bos butų rengiamos bent du 
kartus per mėnesį, tai “Lais
vės” krūmelis tuoj pradėtų 
trauktis ir jos agentai butų ve
jami lauk iš lietuvių kolonijų.

Nors buvo imama įžangos po 
dešimtuką, bet po Tubelier.\Čs 
kalbos rinko ir aukas pabėgė
liams į Vokietiją šelpti. Surinko 
83 dolerius su centais. ......

Pristatomas kalbėti Juozas 
Tysliava, “Vienybės” redakto
rius. Jis pasakė visai kitokią 
kalbą nei pirmiau, geniau jis 
stojo* už tai, kad amerjluęčiaj 
neturį į Lietuvos reikalus kiš
tis. Girdi, Lietuvos santvarką 
tegul patys Lietuvos gyventoja’, 
rūpinasi. . ; >

Visai ką kitą Tysliava sako 
dabar. Jis raginą visas sroves 
vieningai veikti, kad Lietuva 
galėtų nepriklausomybę atgau
ti. “Koinuni&tine šaulė” turi bū
ti ' iš Lietuvos pašalinta ir vi
sokie alpludę aziatai išvyti.

Komunistai pasieniais pradė
jo murmėti, nes jiems pas’da- 
rė karšta. Tuo pačiu metu sto- 
vedama priė baro ir laikydama 
rankoje alaus stiklą pradėjo vi
sokias “arijas” traukti Zose. 
Kartą Tysliava suštojč kalbėjęs 
ir paplojo dainininkei. Bet tai 
ne kiek nepaveikė Zosės ir ji 
tol dainavo, kol Tysliava kalbė
jo- ■

Pirmininkas užtempė ant sce
nos kažkokį pulkininką, kuris 
esąs Smetonos žentas. Jis tik 
prieš kelias dienas į Ameriką 
atvykęs.

Pulkininkas teisinosi, jog šį 
kartą jis nieko negalįs pasaky
ti. Girdi, kai kitą kartą sureng
site prakalbas, tai gal ką ir ga
lėsiu pasakyti.

Tenka pasakyti, jog publika 
kalbėtojams labai pritarė. Tai 
reiškia, jog lietuviuose nusista
tymas prieš okupantus yra di
delis. Reikia tik padirbėti, tai 
visokiems penktakojams ir Ma
skvos agentams lietuvių tarpe 
pasidarys labai karšta. v

Prakalbų metu pasitaikė sė
dėti su vienu pažįstamu žmo
gum. Pradėjome kalbėtis. Sako, 
tu pažinai siuvėją N., kuris 
prieš kelis metus į Lietuvą iš
važiavo. žinai,, kaip jis sunkiai 
dirbo ir taupė centą prie cento.

Grįžęš į Lietuvą, Vilkaviškyje 
jis atsidavė krautuvėlę ir šiaip 
taip vertėsi ir darė pragyveni
mą. Kai užplūdo maskoliai, tat 
tas vargšas žmogelis neteko 
krautuvėlės, kuri liko “naciona
lizuota”. Vėliausiais praneši
mais (atėjo laiškas iŠ Lietu
vos), siuvėjas N. jau nežinia 
kur likęs išdangintas. Apie jo 
likimą niekas nieko nežinąs.

—o—
Gruodžio 14 d. Grand Para

dise svetainėje įvyks LSS 19 
kuopos jubiliejinis bankietas. 
Būtinai atsilankykite, nes žino
te, jog socialistai visada suren
gia šaunias vakarienes. Be viso
kių valgymų, bus ir gražus pro - 
gramelis: dainos, šokiai ir mu
zika. —Frank Lavinskas

Įvairios {pasaulinės žinios
Prezidentas nuspręs 
apie britų paskolą
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 11 d. — Prekybos departa
mento sekretorius šiandien pa
reiškė, kad galutiną žodį apie 
suteikimą Anglijai paskolos tu
rės tarti Rooseveltas.

Jis atsisakė duoti smulkesnių 
paaiškinimų, bet pridėjo, kad 
visas reikalas turės eiti į kon
gresą, jeigu tokia paskola bus 
duodama.

Pridėjo, kad Suvienytos Ame
rikos’ Valstybes privalo turėti 
kokią nors garantiją.

Bukite Atsargus! 
Šiandien 13-ta Ir 
Penktadienis!

šiandien neikite po kopėčio
mis, nedaužykite veidrodžių, ne- 
paberkite druskos — ir nekal
bėkite su savo uošviene.

Bloga jums buj jeigu tiems 
draudimams prasižengsite, šian
dien penktadienis ir 13-ta!

Neprošalį butų ir juodų ka
čių pasisaugoti, nešvilpauti pa
tamsyje ir neiti pro kapines.

Pavojinga tai diena, penkta
dienis ir 13-ta!

Gavote DAUGIAU Negu Tikėjotės

Hiram Wa!kers De Luxe 

duoda DAUGIAU negu ti
kitės turtingo gerumo!

—už mažiau negu tikė
tumėte mokėti

Ą R mėgstat gryną? Aukštą? Mai- 
^Všytą? Bet kaip jį .pilsite jus pa
tirsite tikrą patenkinimą kada pa
ragausite Hiram Walker’s De Luxe! 
Švelnus, puikus ir pilnas skonio ... 
Jis toks, bourbon kurį jūsų draugai 
pamėgs® Prašyk po šįvakarą. įstok į 
tūkstantines jo rėmėjų eiles!

Kada Atlikote 
Lošimą Puikiai!

4 už stikliuką prie 
n Dauguma Barų

90 proof

“< A *4

De Luxe
STRAIOHT BOURBON VVHISKIY

Hiram Walker & Sons Ine., Peoria, III.

Straighf Bourbon 
Mhiskey

Jaunųjų Svajone... Senųjų Vi

Svajonės Išsipildys Jei Kreip
sitės Į Universal Savings ir 

Loan Assočiatioh!

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 realybe, 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!

į®

PASKOLOS
Lengvais

Išmokėjimais

Perkant

Taisant

Remontuojant

Statant

Metro £ltbi vntes
"NAUJIENOSE” GALITE GAUTI LIETUVIŠKŲ IR 

ANGLIŠKŲ KALĖDŲ ATVIRUČIŲ

1739 So. Halsted St

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

LOAN ASS’N

PASIŪLOS ŽIEMAI
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikia Cash
Rolė—100 ket. pėdų .......... $L00
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. 314c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) .... 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

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

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTĄTYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

TILŽĖS SPAUDIMO
‘‘Aukso altorukas”, paprastu 

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

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

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

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

kėlimas ir planetų nūs,Dė
jimai ..................'............... 35c

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

liškos kalbos be kito pa-
• galbos ...... ........ ;..............  35c
"Žolių knygelė,” aprašo apie 300 

visokių žolių, kam jos yra 
tinkamos ......................... 25c

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

334 Dean Boulevard.
SPENCERPORT, N. Y.

X.............................. ................

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba' pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phonei YARDS 1001

r---------------------------------------------------1---------------

Didelis pasirinkimas laikrodėlių:
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BULOVĄ 
ELGIN 

. HĄM1LT0N 
BENRUS, 

GRANT 
ir kitų 

DEIMANTUS parduodam žemo- 
• mims ; kainomis.

RNoVieir

4148 Archer Avė.
X______________________________________ J

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit TeL VICTORY 0068

UNIVERSAL SAVINGS
1739 SO. HALSTED STREET

. (“NAUJIENŲ” NAME)

įdėliai apdrausti iki $5,000. per FederaĮ Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D. C.
“''“■*♦.1 4*-— • - - --1 . -i' ». *■ . ■» . ■_ ... k « .Z>. . K -_____* — - - - - '---------------- - -~v-, 1 *■ —— >* j 1 -» • - -“TU -»

Tcl. CANAL 8500

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

-- • • Chicago, I1L
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The Littnumlan Daily Newi

Publishėd Daily Ėxėept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Iric.

1739 South Halsted Street
ielėphtme ČANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year iii Canada
$5:00 per year outslde of Chicago
$8.00 per yfear iri Chicago
3c per copy.
fihtered as Second Class Matter 

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

Naujiėnos eina kasdien, iŠskl- 
Hftrit sfekinadieniuš. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted S3t.; 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina;
Chicagoje—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų --------------------- 4.0Q
Trims mėnesiams_________ 2.00
Dviem" mėnesiams .. ............... 1.50
Vienain mėnesiui _________  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija __________3c
Savaitei ---------------- ..----18c
Mėnesiui ______ _________ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
pdštu: (Atpiginta)

Metanas ___   $5.00
Pusei metų ........................— 2.75
Trims mėnesiams .....   1.50
Dviem mėnesiams_________ 1.00
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje i< kitur užsieniuose:
Metams _______  $8.00
Pusei metų ______________  4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pihiguš rėlkia Siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

St. Miščikas-žieinys. \

Japonija savo “istorinėje” misijoje
nai atsikvėps ir galės šiek tiek aktyviau rodytis pietuose, bet jfei rusai su šiuo pasiūlymu nesitiktų, japbnų karo veiksmai pietuose arba bet kuriame kita-

Ir Austrijoje
Prieš keletą savaičių buvo pranešimų apie riaušes 

vokiečių okupuotoje Norvegijoje. Aną dieną Amerikos 
spaudą pasiekė žinia apie Susirėmimus tarpe policijos ir 
nacių demonstrantų Danijoje. O vakar telegramoje iš 
Jugoslavijos buvo pranešta apie darbininkų neramumus 
Austrijoje.

Netoli Vienos didelėje dirbtuvėje kilo streikas, kaipo 
protestas prieš 13 valandtį darbo dieną ir prieš darbą 
sekmadieniais. Iš patikimų neutralių šaltinių;* kaip sako
ma toje telegramoje, patirta, kad 17 streikininkų buvo 
suimta ir kai kurie jų sušaudyti. Streikui malšinti buvo 
iššaukta kariuomenė.

Tokiu budu vienoje po kitos nacių okupuotose šaly
se pasireiškia žmonių pasipriešinimas. O kas tose šalyse 
imtų darytis, jeigu Hitlerio karo mašina gautų dideli 
smūgį kuriame nors fronte? Jisai sėdi ant vulkano.

“Gerovė” Lietuvoje
I

“RELIGIJA KAPITALIS
TŲ TALKININKĖ” 

•fKova prieš religinės Šventės Lietuvoje tebeina. Kaip jau žinoma, Okupantų valdžia religines švėntes Lietuvoje jau panaikino ir jų Vietoje įsteigė keletą valstybinių švenčių* daugiausia bolševikiško turinio. Bet žmbnių papročius pakeisti ims laiko — ir pastangų.

eija. Bet dabar ją veda valdžia — pėt spaudą, kUri priklaUsb Valdžiai, ir susirinkimuose, ku- ^iuos sušaukia valdžios apmokami komisarai bei agitatoriai. Tokia propaganda yra prievarta. O bolševikiški okupantai žadėjo Lietuvos žmonėms sąžinės aisvę!
INTELIGENTAI BULVIŲ 

KASTI!

(Tęsinys)Ir jį pavadavo bevalis Šen juro Hayaški, kuris, aišku, tokiam įteihpimui tarp kapitalistų ir kariškių esant, negalejb išsilaikyti dvejose kėdėse ir turėjo užleisti vietą Minami kandidatui.Princas Konoye taip pat yra riė kas kitas, kaip Minami kari- didatas ir ištikimas tarnas.Bet šmhlkiėji valstiečiai, dar-Atgrasinti žmones nuo Kalėdų, Velykų ir kitų religini^ švenčių šventimo, Lietdvos spaudoje ir mitinguose vedama smarki propaganda. Kauno oficiozas įdėjo lapkričio 1 d. straipsnį po antrašte: “Darbininkai nešvenčia netarybinių švenčių”. Straipsnyje padubdama neva nutarimai iš įvairių dirbtuvių darbininkų susirinkimų. Vienas toks nutarimas skamba:“Juliaus Janonib vardo popieriaus fabriko darbininkai ir tarnautoji susirinkę į mitingą spalio 31 d. 15 vai., išklausę pranešimų apie religines šventes, jų pobūdį, jų kenksmingumą darbo klasei, sužinoję apie tai, kad religija yra kapitalistų talkininkė (kur jie 4ai “sužinojo”? — “N.” Red.) engti darbo žmones. Taip pat imdami dėmesin LTSR Aukščiausiosios
įdomus laiškas iš Kauno, kuris vakar buvo paskelb

tas “Naujienose”, pasako gana aiškiui, kokios “gerovės’" 
susilaukė Lietuva, patekusi po Stalino batu. Krautuvių 
langai Kaune “pratuštėjo, na, bet ant lentynų šio to dar 
yra’*. Gražesnės medžiagos drabužiams visai išnyko. Vil
noniai audeklai yra gabenami i Rusiją, kur siautėja si
biriški šalčiai. O kuo dengiasi Lietuvos žmonės, prisiar
tinus žiemai?

Laiško autorė sako: “Patys čia dalinamės tarp savęs, 
kas lieka mums.” Mptprys siuvasi žieminius paltus, jeigu 
gauna nusipirkti medžiagos viršui. O pamušalo .ir vatos 
“mes susiradome iš senų kaldrų”. >

Iš laiško patiriame, kad Lietuvos piliečiai gali pirk
ti prekes krautuvėse “tik su pašportu”, tuo tarpu kai 
rusų žmonos gauna be dokumentų. Tai esą “labai gražu 
ir žmoniška”, — nes juk reikia palengvinti tiems atėjū
nams gyVenimą svetimame krašte!

ironiška laiško rašytojos pastaba apie dabbą ir pre
kes pasako skaitytojui, kad atlyginimas už darbą yra la
bai ftiehkas, o kainos baisiai pakilo: viėnos dienos darbo 
“užtenka” nupirkti vaikui porą metrų pamušalo; o ba
tukams gauti vaikas turi pats eiti į krautuvu sugrįžęs 
iš mokyklos, ir kokių 12 valandų pilnai “užtenka” palauk
ti, iki jisai tuos batukus įgįja. Ar tai no laimingas gy
venimas?

Bet prie visų šitų laimių prisideda pats didžiausias 
gerumas: žmonėms nebereikia galvoti. “Viskas išaiškin
ta’*. Valdžia moksliškai išaiškina oro atmainas, duoda 
patarimus ūkininkui, kad reikia šerti gyvulius (pirma jiO 
to nežinojo), suvežti javus iš laukų, ir teikia kitokių nau
dingų pamokinimų.

Tarybos Prezidijumo nutarimą dėl Valstybės Švenčių, vienbalsiai priėmė šią rezoliuciją: 1. Religines Šventės nėra suderinamos su darbininkų klases interesais (kodėl nesuderinamos? — “N.” , Red.) ir todėl jos negali būti švenčiamos. 2. Darbo klasei iškilmitigos dienos yra tos, kurios primena, jos kovą dėršąvp teisiif įr'lainiėji- inų.ir todėLvienbalsiai nata? rėme visas bažnytines .šventės laikyti papr' darbo dienomis ir švęsti tik nustatytas valstybines šventes.”Kapitalizmas prasidėjo viso tik kokie trys, keturi šimtmečiai atgal, ir lai tik kai kuriose šalyse (Holandijoje, Angliju* jė), o kitur daug vėliau. O religijos amžius taip sfehas, kac niekas jo tikrai pasakyti negali. Ii gyvavo per tūkstančius metų, pirma negu atsirado pasaulyje kapitalistai. Tai kaip gi gdlirna šakyti, kad religija “kapitalistų talkininke”?Režbliucijbje kalbama apie “darbininktį klūsę”* kufibš interesai* girdi, nestidefinami šit religinių švenčių šventimu, imkime pavyzdį: pirtniauš Lietuvos dafbinihkal kalėdas švęsdavo, dabai* bblševikai varyk dar-
Nerėikia galvoti ir laikraščius leidžiant, nes viskas 

žodis žodih perspausdinama iš rusų spaudos. Skaityda
mas juos, “viską sužinosi, kas lietuviui reikia žinoti ir ko 
laukti.” Bet kam dar reikia lietuviškų laikraščių?

Maskvos “Pravda” ir “Izvestija” paskelbia dekretus, 
apie kuriuos Kaunas sužino tiktai daug vėliau, kai komi
sarų kanceliarijos Kaune juos išverčia lietuvių kalbon. 
Kas skaito rusų gažietas, tam skaityti vertimus visai ne
apsimoka.

Sovietų cenzorius, tur būt, džiaugėsi, skaitydamas 
laiške tokius “patriotiškus” pagyrimus Maskvos išmin
čiui, mokslui ir kultūrai. Laiminga lietuvių tauta, įgijusi 
Stalino asmenyje išvaduotoją, mokytoją ir rūpestingą 
tėvą!

Kaip butų gerai, kad dabar į tą “rojų” iškeliautų visi 
pehktakojai, kurie juo gėrisi! Kitaip jie nuo savo pakvai
šimo vargiai išsigydys.

• » ■' Z ■  1 | . 

Perversmas Prancūzijoje

bininkus gruodžio 25 d. į dirbtu ves.—A r darbininkų gyvenimas nuo tb pagerės ? Greičiau, priešingai.Sovietų valdžiai, tiesa, bus geriau, jeigu darbininkai dirbs šventomis dienomis, nes ji paėmė pramonę į savo rankas; kiekviena darbo diena daugiau reikš daugiau naudos komisarams. Bet he darbininkams.Pagaliau, Lietuvoje gyvena ne tiktai “darbininkų klasė”. Darbininkai (kartu su įstaigų ir įmonių tarnautojais) kažin ar besudaro 20 nuošimčių (penktą dalį) visų Lietuvos gyventoją. Tai kodėl tbš rėzolltb ei jos autorius nori, kad šventės butų nustatomos, atsižvelgiant tiktai į darbininkų interesus? O gal jisai mano, kad valstiečiai turi švęsti kitokias šventes,
Erancuzija trumpu laiku iš demokratijos persivertė 

į fašizmą. Tai įvyko š. m. birželio 21 &
Garsusis frarieužų žurnalistas Pfertiha* (Andre Gte-

negu darbininkai?Butų puse bėdos, jeigu šitokią f ana tiku propagandą vestų kokia notš privatinė brgdhizd-

Tarybinės Lietuvos žemės ličio komisaras M. Mickis išleidb atsišaukimą į ihteligentus, moksleivius ir miesto darbininkus, kad jie važiuotų į laukus bulvių, runkelių ir burokų kasti.Pasirodo, kad, atėjus lapkričio mėnesiui, dar daug šakniavaisių paliko laukuose. Ir nė- riUOStabu, Bolševikiškiems kd- fnisarams pradėjus skaldyti rikius Lietuvoje,‘ visas žemes likis pakriko. Ūkininkai, iš kurių valdžia atiminėjo žemės sklypus, dauginus nebesirūpino, kas šū tais sklypais atsitiks. O tie, kuriems jie buvo išdalinti, nebuvo pasiruošę juos dirbti, neturėdami nei įrankių, nei gyvulių, įlėi trobų. Didelė dalis laukų todėl paliko visai apleista.Pats komisaras Mickis pripažįsta, kad vyriausia to priežastis buvo paleckinis “žemes pertvarkymas”, kuris iššaukė suirutę sodžiuje. Nes jisai sako:“Iš surinktų žinių matyti, kad labiausiai atsiliko dvarai ir stambesni ūkiai. Stebėtis tuo netenka. Dvarų ūkis šią vasarą pergyveno žemės per- tvarkymąsfcTas, be abejonės, nemažai atsiliepė į darbų di- gą.”Kur tau neatsilieps!Apie dvarui čia hera reikalo kalbėti^Jies^Lietuvoje. jų, buvo visai nedaug (išimant Vilniaus kraštą, kur dar nebuvo pravesta žemės reforma). Bet yra seniai pastebėtas faktas, kad paprastai stambesnieji ūkininkai geriau ir greičiau apdirbdavo savo laukus^ negu smulkieji. O ęieniet atbulai: didesni ūkiai paliko neapdirbti; bulvės ir runkeliai pūva žemėje. «■Kas gi daryti? Taigi “draugas” Mickis1 sttlnanė paraginti intėligėntus ir moksleivius kasti biiiVes. Ib atsišaukime skai- foiiiė:“šiais nifetais šaltis prasidėjo žymiai ankščiau, negu normaliai musų krašte prasideda. Valstiėčitts bedirbančius lauke jie Užklupo visai netikėtai (lygiai, kaip bolševiku rahidohoji armija! — “fj” ftbH.j. Ant lauko dar tebebuvo ne maži plotai pašarinių šakniavaisių, cukr. burokų ir bulvių. Valstiečiai ir laukų darbininkai nebb juokais griebėsi darbo, kad lauktis nuvalytų. Nežiuriht jėgų įtempimo, dar ir šiandien viso krašto laukuose yra nenuvalyta apie 6% šakniavaisių, apie 2.5% bulvių it apie 800 ha. cukr. burokų. Atskirose viėtošė tas procentas žymiai didesnis.“Tuo tarpu visai arti Spib- lio Revoliucijos sukaktuvių šventės. Mums butų didėlė gėda, jeigu ligi šių švenčių dar neužbaigtume darŪtiš laukuose.“Todėl aš kreipiuos į višą darbo inteligentiją, į moksleivius, į miesto darbininkiiš ir kviečiu išvykti į laukitš padėti užbaigti rudens darbūs.”*bidėlio SkirŪihio toks darbo

bininkai ir kareiviai, kurie bib Vo paimti tariamam kariškarh pasivaikŠČibj iltini po Kiniją, staiga atsidūrė prieš nesibaigiančio karo problemą.Darbininkų ir smulkiųjų valstiečių būklė.Tai jėgos, pagrindinės jėgoš, kurios kol kaš aktyviai šiose visose vidauš kovose nebedaly- vauja, arba bent jų balso iki šiol niekas neklauso.Datbihinkų ir smulkiųjų valstiečių gyvėniiiias nuolatos blogėja, našlių ir našlaičių skaičius nuolatos didėja ir buvus karinė japonų dvasia, taip smarkiai mėgdžiojamą vokiečių, pasikeitė. Japonijos kareivis vis labiau ir labiau prilygsta visiems pasaulio kareiviams ir iš jų galima susilaukti to pat, ko susilaukė Rusija praėjusiame kare, prancūzai šiame.Japonija savo tariamais užkariavimais dar nei kiek nepasistūmėjo prie galutino laimėji- ino, priešingai, ji nuolatos nuo jo tolsta, nes reikia vis daugiau ir daugiau statyti jėgų, o jų nėra iš kur paimti.Savotiškas nuo galvos sopėjimo vaistas.Trijule Sutartis — vien savotiškas ntio galvos sopėjimo vaistas, nėš jis realiai nieko ir nieko geri? neduoda patiems japonams, kaip lygiai kiliems. Antra, japonai visai nepasitiki ta trijulė sąjunga ir ją padarė norėdami nuraminti Vidaus nepasitenkinimą, kuomet jis toks jau didelis ir šiandien reikės iš liaudies dar daugiau reikalauti. Reikėjo liaudžiai suteikti bent miražinę laimėjimo galimybę, parodyti, jog jie ne vieni, nors pats Supranta, kad ateityje tokių vokiečių ir japonų interesai Susikryžiuos, nes abeji nori viso pasaulio, o ne jo dalies.Tikėtis, kad vokiečiai su italais pasieks labai greitai Raudonąją jurą ir susijungs su japonais — nereiškia laimėjimą, dargi galutiną susijungimą.Amerikos įsikišimas karan ir Rusijos, nors neutralumas, bet ne gausi pagalba, gali privesti daug greičiau prie pralaimėjimo, negu prie laimėjimo.Galimybės;Ir vieninteli, kurie tikisi iš šio viso sąhiyšio laimėti — tai rtiSiii, bet jie taip pat neturėtų pamiršti, kad nors japonai šiahdkii tikisi muštis į pietus, nepamirš ir šiaurės, kurį jib visgi skdiio savo priešu Nt. 1.Kaip ten bebūtų, bet kūraš plečiasi ir tūri išsiplėsti, gi tan kardu japonai ateind iiė su nali-

jbm jėgom, bet gerokai apilsį ir todėl jų laimėjimo galimybė mažesnė.Didžiausias japonų laimėjimas butų, jei jie įsteigtų kokiu nors bildu likviduoti Kinijos frontą, o tai jie gali padaryti vien sutinkant rusams ir todėl paskutinis žodis japonų pasisekimui tarti tenka YUsatnš.Jei rusai sutiks dalintis Kiniją kiiriub hors budu — japo-

iriė frohte — bus nulis!Kurį kelią pasirinks rusai — sunku pasakyti, remiantis praeitimi, pasaulis didelių vilčių rusais negali turėti ir tuomet japoniškas dragūnas dar galės smarkiau paspiaudyti ugnimi prieš visą likusį pasaulį.Palauksime rusų žodžio!
(GALAS) 

(940—IX—10.

Literatūros Reikalais
rašytojas Vincas kreVė

raud), kuris dabai* vieši Chicagoje, savo paskaitoje
Northwestfern Ufiivfefšitete pasakė, kad tą fašistišką per- 
vė^snią įVykiiiO Fierbė LaVaL Sudaręs nedidelį komitetą, 
Lavai privertė pasitraukti respublikos prezidentą Le 
ŽiTiii, kuris-rengefei keltis į Afriką kartu su parlamentu

ir tenai suorganizuoti halją valdžią.
Lavai buvb paskirtas valstybės sekretoriunf, o marA 

šalui Betainui buvo suteiktas įgaliojimas steigti dikta
tūrą.

pakeilimas Lietuvos inteligentams, gal būt, it nesudarys. Savo protą vartoti jiems šiandien vistiek uždrausta. Ar garbinti “saulę” Staliną* ar bulves kasti* ar malkas kapoti tas pats mechaniškas procesas.Bet kažin ar advokatai, rašy* tojai ir studentai prikasė bulvių bent tiek, kad apsimokejė jų kelionė iš miesto į laukus? O klumpių jie neturi. Sugadinę savo batus, beklampodami bulvienų purve; jie paskui, veikiausia* turėjo ilgai stovėti eilėse prie krautuvių durų* iki įsigijo naują avalynę. Jei galėjb nusipirkti! Nes batų Lietuvoje jau trūksta.

V.Krėvė jautė blogas lietuviškos diktatūros išdavas.Kai fašistiškų karininkų gauja pasigrobė valdžią į savo rankas* suvaržė krašto spaudą ir Užčiaupė visiems buriias; Lietuvoj jautėsi labai nešvanki nuotaika:žmbnės negalėjo viešai kalbėti apie krašto neiibrinalumuS, todėl Stengdavosi juos aptarti privatiniuose pasikalbėjimuose. Tokiais atsilikimais labai dažnai daugiau perdėdavo, negu iš tikrųjų kas buvo.Pasakos apie valstybės iždo pinigų. švaistymą ėjo iš lupų į lupas. Žinios apie karininkų girtruokliaviiną pasiekė tolimiausius krašto užkampius. Žinios apie prezidento rūmuose ir tautininkų centruose ruošiamas orgijas buvo žinomos visiems Kauno gyventojams.Kai žmones išgirsdavo apie valstybės iždo adiųinistraciją, kai galėdavo savo akimis matyti nenormalius reiškinius, tai jiems plaukai ant galvos stoda- vosi. Ypatingai stipriai į visa tap reaguodavo jaunimas. Jautresnioji' studentijos dalis negalėdavo tylėti, nes jie matė, jog šitokia administracija ir gyvenimo būdas toli krašto nenuves. Vincas Krėvė jaute tą nešvankią krašto nuotaiką ir žinojo, koks yra kai kurių studentų ir šviesuomenės nusistatymas.Krėvė rengia “arbatėles”.Profesorius Vincas Krėve, norėdamas patraukti savo pusėn gabesniuosius studentus ir nenorėdamas būti sumaišytu su ;ais “dienos viešpačiais”, kurie ;uo metu buvo visagaliai, surado būdą pasiteisinti.Jis pradėjo ruošti privatiniam savo bute labiau pasižymėjusiems studentams humanitarams “arbatėles”. Sukviesdavo pas save keletą studentų ir kartu Su jais pasišnekėdavo ne vien tiktai literatūros reikalais, bet ir visais “nešvankiais” vol- dbniarihės ir smetoninės diktatūros dalykais.Savo hamiiose Krėvė stengėsi sudalyti visai kitokius santykius su studentais, negu jie būdavo universitete, čia jis studentams duodavo suprasti, kad jis nėra jų auklėtojas, mokytojas, bet jis taip pat yra jų draugas ir jaučiasi kankinamas tais pačiais klausimais, kurie neduoda ramumo pažangiajai studentijai.Jauhi studentai jausdavosi labai patenkinti tokiu Krėvės žes- tu. Jie labai aūkštai pradėjo vertikli tokį jo pasielgimą ir Krėvę skyrė iš kitų universiteto profesorių.Krėvė pradėjo arbatėlė, b kai geriau susipažino su kai kūrinis studentais, lai arbatėlė buvo pakeista vynu. Jauni študėhtūi, jausdamiesi ne studentais, bet profesoriaus draugais, drįsdavo su juo pasitarti it pačiais skaudžiausiais klausiniais. Krėvė juos išklausydavo ir neaiškiais atsakymais jiems leisdavo suprasti, jog jis jiems pritaria ir kartu su jais yra pasiryžęs kovoti prieš kraštą ištikusią ne

laimę;Pas Krėvę užprašytieji studentai jautėsi ne vien tiktai studentais, bet ir rašytojais* kurie jau buvo šį tą atspaudę, apie kuriuos spauda jau kalbėjo. Kaip rašytojai, jie jautėsi turį teisę daugiau vyno išgerti ir savinos! privilegijų, kurių kiti neturėdavo.O kai vyno truputį daugiau išmesdavo, tai tada ir liežuvis būdavo daug lankstesnis ir pradėdavo pasakoti apie blogus musų krašto įvykius, apie diktatoriškos valdžios nešamas nelaimes.Krėvei patikdavo toks jaunųjų elgesys. .Jis jiems duodavo vyno ir liepdavo pasakoti, o pats klausydavosi. Jis pats pasakodavosi, kad jam labai patikdavo klausyti studentijos balsas.Studentai jausdavosi, tarytum jie gyventų tuos rusų studentijos laikus, kada šviesuomenės dauguma gyveno idėjomis “eiti į liaudį”, o profesoriai glaudžiai sugyveno su studentais.Nuolatiniais Krėvės arbatėlių svečiais būdavo studentai Antanas Venclova, Petras Cvirka, Bronius Raila ir dar keletas tuometinių jų draugų.Studentai laikė profesorių Krėvę drąsiu caro Rusijbš liberaliniu ir pažangiu profesorium, bet Krėvė juo nebuvo.Krėvė Skyrėsi nūb libeHlinių profesorių.Profesorius Vincas Krėve skyrėsi nuo tų liberalinių caro Rusijos profesorių daugeliu atvejų.Didelė liberalinių profesorių dahguma dalyvavo savb krašto liaudies kovoje dėl laisvės, kovoje prieš carižmą ir reakciją, tuo tarpu Krėvė tokioje kovoje nedalyvavo. Ligi šiai dienai niekas nežino Krėvės politinio nusistatymo.Visi Rusijos profešbtiai mylėjo savo kraštą, Savu liaudį ir dirbo dėl jbs gerovės* tuo tarini Krėvė tokios meilės savo kraštui neparodė.Rusijos profesoriai stengėsi {- diegti užsienyj praplitusias laisvės, broliškumo idėjas, ir užkirsti kelią visoms pažangą tramdančioms mintims, tuo tarpu Krėvė kreipė studentijos dėmešį į pačią žiauriausią reakcijos formą.Ir didžiausias Krėvės skirtumas nub tų liberališkų caro Rusijos profesorių buvo tas, kad rusai patys apmokėdavo savo arbatėlės išlaidas, o Krėvė Sąskaitas kitiems pakišdavo.Kad pamatytume kokiu budu kiti-mokėjo Vinco Krėves ruo- šiahlų “draugiškų” arbatėlių šąškaitūš, turime susipažinti dar su Vlėnu Vinco Krėvės veiklūs pdSlteiškiinu, kuri yra labai mažai žinoma. Reikia pažinti Vincą Krėvę politikierių. Dažnai jis sakydavo, kad politikoje nieko nenusimanąs ir visiškai jon nesimaišąs, bet Vincas Krėvė buvo politikierius su visais paskutinio dešini t mečio politikieriaiis privalumais.—Kazys Varkala
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje 
LIETUVOJE ĮVESTI PRIEVARTOS DARBAI 
Prasidėjo šalčiai. — Kaip buvo organizuojamos talkos 

bulvėms ir kitokioms daržovėms nukasti. Ptievaf- 
tos darbai.

Iš okupuotosios- Lietuvos gau
nama žinių, kad ten prasidėjb 
jau šalčiai. VietOriiis tfehiįerii- 
tura nukrito iki 15 laipsnių. 
Tačiau dėl sovietiškbšibs be
tvarkės laukuose dar pasiliko 
nėtnaža šakniavaisių. Pati “Ta- 
rybų LifetUvėt” Šiolnis dienomis 
paskėlbėt kad vien Šiaulių ir 
Bifržų apskrityje dar liko apife 
45% viso cukrinių runkelių der
liaus laukdoše.

Vis dar organižUojamos vadi
namos talkos bulvėms ir kito
kioms daržoVėrhs nukasti. Tu
rint galvoje, kad didžiausia be
tvarke viešpatauja naujai įsteig-
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tuose sovchbžuošė, tai ihieštfele-, 
hai ptiėvatta siunčiami į laukti 
valymo darbus. Nei darbinin
kams nei miestelėnams nelėi- 
džiama net pasilsėti sekmadie
nį. Jie verčiami paaukoti šek- 
madiėnį “socializmo” labui, o 
kas atsisako — tas skaitomas 
sabotažniku ir kenkėju. Tad 
darbininkai ir tarnautojai noro
mis henorbmiš turi vykti į lau
kų darbus, nors neturi nei ma
žiausio įgudimo šiuos darbus 
dirbti, nei pagaliau drabužių 
bei avalynės. Čia juos sustato 
artelėmis ir vad. brigadierių 
priežiūroje jie turi lenktyniauti, 
kad daugiau bulvių ar runkelių 
iškastų. Savaime suprantama, 
kad bulves ir runkelius kasa 
lietuviai, o prižiūrėtojai —- bn- 
gadieriai yra žydukai, štai C0() 
Kauno darbininkų ir tarnauto
jų sekmadienį buvo nuvežti net

namoje talkoje, o tikrovėje 
prievartos darbuose brigadie- 
riais buvo paskirti šie: Eigiils- 
ki, Sendėris, Datigelaickis, Šapi- 
ro, Knebolis, Raplanaš; Gros

ffifitm if Et. Pfef šią “taiką” 
per nelaimingą atsitikimą skau
džiai nukėntėjO “LiCftttkio” šo
feris VeVerskiš.

Ukmergėje šiubš ptieVaribs 
darbus organizavo darbo biržos 
sekretorius Šapiro. Buvo paim
ta 350 žmdnlų, ktirie tarėjo 
lenktyniauti, kas daugiau bul
vių ir runkelių prikas. Pietums 
buvo padaryta pertrauka tiktai 
pusė valandos.

Į nesugebančių tvarkytis sov- 
chozų laukus bulvių ir fiinkfe- 
lių kasti siunčiami net mokslei
viai. Iš Panevėžio buvo pasiųs
ta 73 gimhazištdi ir 8 niokoto
jai. Pet vieną dieną 80 žnionių 
nenukasė nei pilno hektaro. Iš 
viso iš Panevėžio į šiuos darinis 
tik vieną sekmadienį buvo iš
vežta ap’ie 1000 žmonių. Prie 
Kauno esančiame biiv. Norei
kiškių dvare dirbo laikraščių 
bendradarbiai ir spaustuvinin
kai. šiek tiek padirbėję ir tega- 
vę pietums pasilsėti pusę Valan
dos, tokio darbo nepratę “tal
kininkai” jau apie 3 vai. popiet 
pradėjo skųstis nuovargiu ir 
netrukus išsiskirstė.

Savaime suprantama, kad 
normalinėje valstybėje tokios 
vadinamos talkos butų laiko
mos tik laiko gaišinimu, o taip 
pat žmonių kankinimu. Mieste- 
iėniškai apsivilkę ir aĮjšiav^, 
prievarta siunčianti žmonės lau
kuose niekt) ftfeįfadatd, b tik šd- 
purviiia, sugadina dfabiiž/us ir 
apavą. Bet sovietiškuose kraš
tuose kiekviena nesąmonė yra

Mirė tris kartus
4 ,

Vėngraš Jonas fcevėcas mirė 
tris karttiŠ, bet viš prisikelda- 
V6 iŠ fttifhifUšiy. Pfefr pasaulin} 
karą, 57 metų, Kevecas tarna
vo artilerijoje ir bhvo apglu- 
širttas įtaft'atai sprogus. Be są- 
mohes išgulėjo 18 /Valandų it 
gydytojas pasakė, kad jis gali
ma užkasti, nes karui esąs mi- 
fęsv Stiprus draugai verkdami 
nfešfe drąsųjį kareivį į šviežią 
duobę ir atsisveikinimui iššovŽ 
sutartinę, bet nuo to Janos pa
budo ir atidavė virŠilkl pagar-

imi damas 67 metus jis numi
rė antrą kartą, kada j J surado 
negyvą prie gyvulių bandos. 
Negyvu j iš išbUVO 30 Valandų, 
bet paskui vėl atsigavo;

Dabar, jau 80 metų senis,

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 ti., neS Nuošimtį Nho 1 biėhOa

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
Atsargos fondas virš - - SflOO,000.00

KALĖDOS IR 
ŽAISLAI

15c
Štlkiiufcas

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 jnt.

MVINGS
' LOAN ASSOCIATtČN of Chicago

JUSTIN MACKIĖWICRi Pres.
Vai. 9 ik! 4. Sfet. 9 iki 12 

Šub; 9 iki 8 vftkį, ,
TfeL VI

Į.&U N t ,r i ,,

CHAltTERĖD tt iš: 
GOVERNMENT 

SAVINOS federally 
insured , , .

4192 ARCHER AVĖNtJĖ 
i 1141

S. L. A. 336 KUOPA

Vaikų Žaislai,
Kalėdų belaukiant ’kiek- 

viėhaiii Hitišų į akis kriiita 
nejiapfaštas žmonių suvaikėji
mas. Daugumas krautuvių sa
vo gtefraš pfekeš sukfemša ktir 
nors į j^ašiloib b stalus pa
puošia ir apkrauna žaislais., 

t’rifeš pašauliiiį karą Ameri- 
<ojė pjii’duodami žaislai buvb 
impoftuojaihi iš Vokieti j oš,
Japonijos ir Austrijos. Vokie
čiai žaishj padarydavo dau
ginti bei bet kuris kitas kruš
as. Karas mitrauke žaislą ir 

kitokį importą it tbdei Aiheri-į
— renfeia —

SUSIPAŽINIMO SOKIUS
ŠešUdkni, Gruodžio 14 d.

8 balandą vakaro.

OARiAij&GlilENO SALĖJE
4416 South Westėrn Avi?.

Krlėčiaihė visuš SLA narius Atsilankyti į musų parengimą.
ŪAfcfcA liKtfAI ^c; KOMITETAS.

fe ii .A

“JAUNIMAS”
. Invites Ydu tb Ah

“(©tfi jfagfnoneti
Cfjristmasi JjSartp

čatihti gandinti žaislus, hės ši 
pramonė bfUflČjd teikti pertis 
jblnuš. Jau 1931 fhėtais Jitegti- 
ieše Valstybėse buvd 5$9 žais
lą dirbtuvės, ktiribsė dirbd 
'^3,794 žmonės. Dabdi’ Ameri
ka ždishj gamyboj fe viršija 
visas kitus šalis. Dalį žaislų 
Amerika eksportuoja, bet 95 
hub&iiiiČiai pardūodathi čia 
pat.

Vaikų ždišliį taff)ė populia
rus yra lėktitvab tfraukinidb 
automobiliai ir kt. Įdomiait- 
sias taiką žhišias, tub biit, bhs 
elektros trhUkiiiėlidi; kurių 
daugiausia padaro Lioilfel kdfc- 
Poracija IHihgldti^ Jėb-

Vien lik elektros trauki
nėliams Amerikos žmonės iš
leidžia apife (tėširiit rtiilijodų 
dolerių kas melas.

Žaislais tižšiiitia viėh tik 
vaikai, bėt ir suaugę žrnonėš. 
Ar jrėtki tenka pastebini, kaip 
tėvšš SU šaVo SUhfelih vdi-žoši 
žaislais?

DARIUS GIRĖNAS HALI.
4418 Sdutli Wbstferh AVfehde

CHRISTMAS DAY, DECEMBER 25
DANC1NG, CAhOL SiNGING, SANTA CčAUSj 

GHAB BAG, CONL’IiTTI, 
auti MtslLETOE

Miisic bfj STEMĖNS EEV'ELJitiS

Admission 50 Cenls

Mergaičių. Žaislai, 
i^aprasČiaiksias merg a i č i U 

žstišlds yra lėlė. Ją daigiausia 
padarbiha Nėw YdrKė; Li- 
lėms tipus daugumoje nustatd 
vokietis Bferiiabd Li^tert. šlš 
lėlių dirbėjas AfiteTikoh at\ 
ko 1912 hielais. Jo iŠiiiišlti 
hterikoje pradėti daryti Dy4 
Dee lėlės, Shirley Temple ir 
Dibhne penkiukės. Šių trijų 
Hišią lėlių Aiiiferikojc iŠpafr- 
duodąhia ‘daugiausia. Kai kh- 
rios lėlės yra brangios. Jortiš 
pritaikomi pakeičiami rūbai, 
vežimėliai, kėdės, štdlai, indai 
ii* lt. Lėlėihš Amerikbš žmonės 
Išleidžia apife dvidešiint du 
įhilijonii dolerių vifen tik Ka
lėdų metu. —J. L-tis,

Janes Kevecas numirė trečią, 
kartą. Praėjo 48 valandoj bet 
jis”vis daf neatslgaunfi. Dėl vi
sa k& giininėš $arfSž? gydyto
ją, kuris smulkiaiapižurėjęs 
tikrai pasakė, kad tai aiškus 
lavonai. Jį pašarvojo ir pradė
jo giėdbti; Rėkia tieha kdiihifi- 
ka spiegiančiu balsu gafsiau 
užrėkė, tai sėiiis atmefkė vieną 
akį, paskui kitą, atsisėdo, ap- 
Žiilrljo gFažiaš gėlės, užputę 
žvakes, hūšipiovė ir paprašė 
Švbghniį sriubos Šti paprikai, 
ktifią Vis&člfi niegd. Apife tą Se
nio ifrisikėlitną išgirdo tas pats 
uiiivėršitėtb klinikų gydytojas 
ir p'djjfaŠe atv'fežti gajų sfeilį į 
Ėiidapešto universiteto kliniką 
kad galėtų nuodugniai ištirti jo 
keistą širdb nes tik savotiški 
širdies raumenys gali daryti to
kius špošdš;

Nepiliečiai Turi 
Skubintis 
Užsiregistruoti
PušIdHini iafertd t}rtit»ašio 26.
-Gyveną šioj šaly, bet dar ne- 

pilfeČiaų turi pasiskubinti su re
gistracija jei to dar nepadarė.

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

fiarsinldfpš uN-nosp‘

TeL VICTORY 1212
DVitAI Apskaičiavimas 

Carr«Mtk>dy LUinber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybai 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—-3 ritėtoms iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St. 
ėtiitkao, ilL.

teniArfiiii r i. ui r v' ' ■ 
BRIDGEFORT ROOFING and 

,1A SHEET METALCO.
3ži« S. HŽIstėd St. VICtOYy 49«5 
Stogus, tyrias, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtik tintas. Pilnai 
apdraustas.

Rėmkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kantet
MUtUAL LtQUOfi 
co. — VVholesale

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

MR. HATT:~KESSLER;,S IR-

SUS NUSTEBIN!

,d.ttdi4rfl-i'itotilli'il ■n.iir "iMr m.? »iidiiawvirt

Bukit Malones 
SAVO AKIMS

Tik viėna 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 aklų įtempimą

Dr. John J. SrtietahU 
l)r. J. J. Sinetana, Jr. 

OFtOMEfRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

TreČ. ir $ęšt. 9:00 a. iri. iki 
7:30 p. m.

—Jdhįfani milu. .....  '' ■■

a i r it į Fiin i ’ ~i Yi v tu į ii i Į-*.— j, ■ita.i
Speciali Kaina ant Oantinlų

P L E i T V
Per Kalėdas

KESŠLEk’Š i’TilVAtfc BtENP—A BLĖNbĖri iviiiŠKfeY. ^nttkl ŠįflrifH jrthiled from Gtafh. Il6 ridbf (nlnč« Ocfobėr 
lut). Julittti Kcssler Ofatilling Co., tncorpOrated, Baltlniore, Mil., lAwr<^n^eburir, Indiana.

irrnmfj.... i.,,., i ,g 1 Lfi iri iii inihli.i 111 i n'■ .i*. ■i>.i’.li|ii

l’REKlAUKir ČIA DĖL

KALĖDINIŲ DOVANŲ
—   :............ .  t„- •<? MfrĮfLVĮIaWg&diri.r,.f I n,  • n?

NAKTINIAI

$1.00
ir aukse.

i ŠltKd

• SATINS

• CREPfeŠ

l^uikidše

VIEN
ŠILKO
FUlA

FA&thtfKfcD

2 poras u?

*1.00

VĖLIAUSIOSE
SPALVOSE

• ; ŠILKO
i qU1lted kub

MAW8 I <

r" - *

------ r.? , i,T i.-----------------------------------------------------
NAUJAUSIOS MADOS 

bibžiAtJšiŠ ėAŠiRiNkiMAš
ŽEMIAUSIOS kAINOŠ

Štai £uikl
Dovana! >

#aJAMaš

TtiHlhe feuHl
Didėlį Pdšlrln- 
kiriią, Kairia 

Nub

*1.00
K ki&šč.

V <

Pirk Dabar! Pirk Cia
: »■ -K . ■ n ..L. .♦

RlbiKULIAfl if^irštihSs

KAYSER

VAN HAA1.TE

Ji Muš LiNfcšMA Šti 

hOušKcOat

ir ųukšč. 
Lcaiher, Fatėnl, 

Ūffepfes ir dukšč.
VĖtlAUŠiOS!

■ ..Z-. .... —

CLUTH
Baltbsr Mėiy- 
ndš it Dryž;

Niišipirk Rilužę
Dovanai

ŠILKO x 
PLAUNAMOS 
brOad-

SMėriai

$1.00

APAKINĖS

TS*
ir ihkšč;

SATlk

ClfE^E
FAket 
LAUfes

Nadjiusios!

VISČSĖ. ^AtVdkte
UAvšiOse MADOSE'.

TikRAi PRAKTIŠKA
DOVANA!

.m ii,...» ~~

49c
it arikšČ.

Drėšš fi^ii^riėv.Snpp^ri.

3437 Šotitii Halsted Street

TfcU-FlT PLEITAI Sd.SC I 
Lab. Kaina ..................

ir ankšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Aatnaujiname sentis 
plfeitus viena .... $1-00. 
diena * I ir aukš.
PHiLLiP’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, Seredoihis 
pagal stiiartį. Pleitai gaminariii 
tik gavus ordeHus ir įspaudas 

nub laisniudtų dentistų.
Tėmykite Antrašą 

^hillipš Dėhtol Laboratorijų tei
singas adi-fešas yra 2358 W. 63rd 
St. Ta įstaiga čia įsisteigė prieš 
daug tnėtų.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos tųšifes su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantiiotas. .

420 W. 63rą St.
tėl. ENG. 58&3-5840

sVfeiKAfOs KLinIkAs 
tOnsiLus R h
prabų vtMAs “ fl * n n
rffer stU. *25.00
REUMATIZMAS ftfe

S»Wu»i.
rar*.. *1.00 
itoUGtAS FARK HOSPtTAt 
1900 S. Kedrfė Avė. Chicago

Y'hriil V^rim^LI.-g

opine 
Barčus
RYUNfe RAD10 

VALANDA 
iš stoties —

W.G.E.S.
fthsdtSl filio B;48 V. fjto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subateriiift 8:30 iki 9:15

taipgi 7:00



Sveikatos Dalykai] KALĖDŲ
1----‘I.r.1,.".-;

NAUJIENOS, Chicago, UI Penktad., gruodžio 13, 1940

Marks Atidarė 
Naują Rūbų Krau 
tuvę Rockforde

Tai Jau Aštunta

Mr. A. Marks praneša lietu
viams, kad Marks Credit Cloth- 
ing kompanija nęseniai atidarė 
naują krautuvę Rockforde. Chi
cagoj e randasi septynios tokias 
visai šeimai rūbų krautuvės.

Nors ši organizacija pradėjo 
biznį tik prieš 12 metų, jos pa
sisekimas buvo stebėtinas. Vie
na nauja krautuvė po kitos bu
vo atidaryta. Mr. Marks teigia, 
kad tik organizacija, kuri turi 
savo kostumerių ir draugų pa
sitikėjimą gali taip greitai aug
ti.

Jis sako, kad atidarymas nau
josios krautuves Rockforde da
bar reiškia, kad ko.stumeriai ga
lės gauti dar didesnių pasiūly
mų negu praeityje, nes dabar 
ir apyvarta bus didesnė.

šiuo laiku visos 8 Marks 
krautuvės yra kupinos Kalėdi
nių dovanų moterims, vyrams, 
vaikams ir mergaitėms. Nuo 
laikrodėlių ir radijų iki bran
giausių furkaučių. Marks krau
tuvėse galima išrišti visas Ka- 
lėdiniy^dovanų problemas.

Visose krautuvėse galima (Skelb.)
kad

1739

•(’ ■

PIRK NUO
(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

89c
$1

s£!

Jeigu 
kis į 
gausi

59c 
35c 
89c 
79c
89c

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SU Chicaro, DL

No. 4586—Apatiniai rūbai. Sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48 ir 50.

atahpti man parysdj No

Mieroa ________ p«r

Theodore, 
gimė 

Aleksas ir

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką, 
paskolų aut ilgų

3532 West
gimė lap-

Garsinkite “N-nose”

i; NETŲmS BOSTON, STORE

1

500

SUTAUPYKITE $50 ... 
$60 ... $75 ANT NAU

JAUSIŲ PALTU!

• VAIKAMS
Valką mttrfck. 
Valką kuki ar 
M malt. Htikn, 
Piratinė* 
Parka Honda

• JAI
Sveterial ... $1
šilkiniai apat. $1 
Kelnaitės 
Vurnen ........
BllnNkelės .... 
Kojinė* ....

@ JAM 
šalikai ......... $t
Kejlnią 4 |>or. $1 
Kaklaryšiai . 55c 
Swank Setai $1 

Kakl. ir nos. $1

Vartokite Kalėdų t > 
Kreditą

• JAI
Vilnon. apt*. $į-95 
Pursea .... $2-95 
Nakt. apat. $1.49 
Narni n. HUk. $1.95 
Sijonai .... $1»5 
l’uiainM . $2.95

& JAM
Mar6klniai
Vllno. «P». $*-95 
I’alamoH .. $Į.9» 
Sveteriai . $ 1.9® 
ApalauMt. . $2.95

e VAIKAMS 
Valką diek. $4.95 
Vaiką Svet. $1.95 
*8now’ Hiūt. $4.95 
Merg. <*«k. $Į.®S 
Apatiniai .. $1.49

Vartokite Kalėdą f 
Kreditą

VAIKU DANTYS IR JU PRIEŽIŪRA
Rašo Dr. A. J. Gussen, Cicero, III.

šį sykį priseis pakalbėti apie 
vaikų dantų sveikatą, šiuo 
klausimu reikėtų gana daug pa
sakyti, nes vaikų sveikata kas
dien vis apsčiau ir tvermiau 
diskusuojama. Tai bus bene vie
na iš šių dienų svarbiausių pro
blemų, kurią daugelis bando iš
rišti įvairiais budais.

Bet kalbant apie vaikus, ne
reikia užmiršti ir tėvų. Tėvai 
yra vaikų augintojai, nuo jų 
priklauso vaikų ateitis ir svei-

pirkti lengvais išmokėjimais, 
įmokant taip mažai kaip $1.00. 
Nei viena šeimyna neturėtų at
sisakyti Kalėdų džiaugsmo dėl 
laikino pinigų trukumo.

Marks Credit Ciothing krau
tuvės bus atdaros kas vakarą 
iki 10 vai. iki Kalėdų. Pamaty
kite Marks skelbimą šios die
nos “Naujienose”.

rijp CHŪBBV is FREE

* Sudėtas Mink Dažytas Marniot
* Brangus Sable Dažyta^ Coney
* Žibantis Juodas Carcul
* Žavus Beaverette
* ir Daug Kitų .
Žiūrėkite! Tokia šauni eleganci
ja ir smagumas tikrai puikiame 
palte ir tokiomis žemomis kai
nomis. kuriij negalima net per 
išpardavimą surasti! štai stiliai, 
kurie stebina ekspertus—štai ko
kybė ir vertė, kurių pamatyti 
verta atvykti ir iš toli! Ir “Fur 
Chubby gaunat Dykai—taip kaip 
Kalėdų dovana sau. Tai dovana 
kurią galite dėvėti dabar, šią 
žiemą ir ateinanti pavasari.
ĮMOKĖTI TIKTAI $1.00 
VIENI METAI MOKĖTI

• JAM
Sį.OJ 

ladkrodėliai $»•«« 
Klekt. aku*. $7

Suknė*. • • 
Brnngakm. $7.95 
šilkin. npsl 
Koinod. Sėt. $9.95

O VAIKAMS 
Valką 5 šm. pįį- 
ntu» Ireng. ft9.95 
Merg. Kotai $5.95 
MergalClą 5 Šm. 
SllnaH Ireng. $9.f» 

ivlgubl kotai $ 4.95

Vartck'te Kalėdų 
kreditų 

3119 Lincoln Avenue
1654 W. Chicago Avenue
32 W. V/ashington Street ___ ._.,w .

Ako ai Marks PEOPLES Store jn RocMord

3356 W. 26th StrTcV 
6306 W. Cermak Road / 
4736 S. Ashland AvenueA

--------1, Illinois

žindi n ti vaikus su medicinos ir 
dantų gydymo reikalu, jiems 
sulaukus trejus metus amžiaus, 
Vaikai turėtų lankyti dantų gy
dytojo kabinetų bent keletu sy
kių į metus. Taip darant jie su

ir reikalui priėjus, jie jį lanky
tų be jokios baimės.

Šiandien didžiuma vaikų bijo 
dantų gydytojo, nes jie yra 
klaidingai informuoti ir negau
na progos jį lankyti pakol ne
pradeda dantis skaudėti. Na, o 
skausmas, kaip žinoma, visuo
met būna išdavas vočių. To
kiuose atsilikimuose būna ne
lengva prašalinti skausmą, nes 
dantys, kurie gauna infekciją, 
turi būti ištraukti. Kad išven
gus šių komplikacijų, vaikai tu
ri lankyti dantų gydytojo kabi
netą iš mažų dienų, du ar Tris 
sykius į metus. Gydytojas, su
radęs dantyse mažas skyleles, 
jas užtaisys ir dantys bus svei
ki. Tuomet vaikams nereikės 
kęsti bereikalingų skausmų.

Praktikuojant dentisteriją, 
daug ko teko patirti ir paste
bėti apie vaikų burnos bygieną. 
Galima sakyti, kad didžiuma 
vaikų turi daugiau negu pusę 
išpuvusių dantų, kurių jau ne
galima pataisyti. Išpuvę nevien 
pienžindžiai dantukai, bet ir 
antrieji pirmieji krūminiai. Be 
to, vaikai turi smegenų infek
ciją ir kiauras votis žanduose. 
Ar toki vaikai gali būti sveiki? 
Žinoma, kad ne. Iš burnos ky
lanti infekcija gamina visas ki
tas vidurių ligas. , „ (>

Valkai,jįę.mergaitės, turędaių^ 
išpuvusius dantukus, negali val
gyti, nes kiekvienas bei ma
žiausias maisto palytėjimas už
gauna danties vidaus centro 
nervus ir iššaukia staigų skaus į 
mą. Kad nepalytėjūs išpuvusių 
dantų nervų centro, vaikai ven
gia kramtymo maišto, ryja jį

Vaikai, apgaubti šių aplinky
bių, pradeda silpnėti, jų maisto 
virškinimo aparatas neatlieka 
savo užduotį. Vaikai nemiega 
naktimis, neramus, nervuoti, 
skundžiasi galvos skaudėjimu J 
nenori valgyti, būna pavargę ir 
prastai mokinasi, yra neveiklus 
ir turi išblyškusius veidus, lyg 
kad butų mažakraujai.

Tūkstančių tūkstančiai vaikų 
yra paliesti šių aplinkybių. Jie 
kenčia nereikalingą skausmą 
vien tik dėl jų tėvų nežinios ar 
apsileidimo. Silpni ir minkšti 
vaikų dantys išauga dėka sto
kai maisto, kurį motina, būda
ma nėščia, sužiniai ar nesuži- 
niai, neturėjo progos vartoti ar
ba ir turėdama progą nevarto
jo.

Tūkstančių tūkstančiai moti
nų savo gimusius kūdikius auk
lėja netinkamai. Ne vien tie 
kūdikiai negauna gero maisto 
iš mažų dienų, bet tas pats yra 
ir kuomet jie paauga. Dažnai 
tenka girdėti motinų nusiskun
dimą, kad vaikas nevalgus tokį 
ar kitokį maistą, nes jam ne
skanus. Toks pareiškimas netu
ri pateisinimo. Visas maistas y- 
ra skanus, jeigu jis tinkamai 
pagamintas.

Vaikų dantų tvirtumas ir jų 
apsauga priklauso nuo maisto, 
kuriuo jie yra auginami. Ne- 
sirastų vaiko, kuris norėtų tu
rėti kreivus, išpuvusius dantis. 
Sveiki vaikų dantys aiškiai įro
do, kad jų sveikata yra gerame 
stovyje. Vaikai turi turėti ge7 
rus ir tvirtus dantis, nes mais
tas turi būti gerai sukramtytas. 
To reikalauja vidurių viršk’ni- 
mo aparatas. Taipgi dantys 
gelbsti iškalboje, tariant žo
džius ir raides.

DVASIA

musų

Kalė-
musų

Šiuo laiku, kada pasaulyje eina var
žybos, męs jaučiame, kad yra 
pilietiška priedermė nupiešti tą 
dvasią, kuri turėtų persemti 
das. Todėl mes pašvenčiame
svarbiausi parodymų langą prie kam
po State ir Madison gatvių Gimimo 
scenai. Mes jaučiame, kad jis neturi 
sau lygaus grožyje ir dvasiškos nuo
taikos pakėlime. Jus kviečiame pama
tyti ir gėrėtis šiuo langu.

Kuomet vaikas juokiasi arba 
šypsosi, niekas kitas nepriduo
da tiek daug grožio, kaip svei
ki ir gražus dantys, Niekas ki
tas negali tiek daug sužaloti 
burnos išvaizdos, kaip kreivi, 
išpuvę, nešvarus - ir pažaliavę 
dantys. Didžiumoje atsitikimų 
jie net pamaino, ( pažeidžia ir 
sukaneveikia visą vaiko burnos 
išvaizdą.

(Bus daugiau)

Gimimai
Chicagoj

;---------------—

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

REGOyiC, Margaret,. 3633 
South Wallace stręęt, gimė lap
kričio 29, tėvai; Jol)n ir Em- 
ma. ■

ALĖšAUSKASį 
7127 S. Talman avenue, 
lapkričio 21, tėvai: 
Helen.

POŠKUS, Aldona
Douglas Botilevard,
kričio 27, tėvai: Thomas ir Do- 
micella.

STULGA, Frances, 3259 So. 
Halsted street, gimė gruodžio 
1, tėvai: Anthony ir Frances.

STANITIS, —, 2704 North 
Hoyne avenue, gimė lapkričio 
30, tėvai; Paul ir Genevieve.

PRŪSAITIS, Rita, 353 West 
59th Place, gimė lapkričio 26, 
tėvai: Frauk ir Sophie.

KVANKLIS, Albert Ę„ 2227 
Narragansett avenue, gimė 
gruodžio 5, tėvai: Albert ir 
Mildred.

JAGMINAS, Donąld ir Daniel 
(dvynukai), 1515 Gornelia avė., 
gimė lapkričio 26, tėvai: Wal- 
ter ir Helen.

SIMONICH, Joseph, 6254 S. 
Albany street, gimė gruodžio 4, 
tėvai: Joseph ir Mary.

DABIS, Lawrenęe, 3022 Prai- 
rie avenue, gimė lapkričio 22, 
tėvai: Leslie ir Alberta.
- PECK, Carolyn, 4253 South 
Mozart street, gimė lapkričio 
22, tėvai: Rudolpl) ir Martha.

REDMOND, Pątrįcįa, 4620 
S. Homan avenue, gimė lapkri
čio 23, tėvai: John ir Mary.

į Ir vaikams ir jaunimui ir su
augusiems bus linksmybių 

[“JAUNIMO” rengiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ, 
GRUODŽIO 25 d., DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.

Midwest Krautuves 
Daug Šeimininkių 
Stebina Pasiūlymais

Be abejo daugelis šeiminin
kių, kurios skaito Midvvest 
Stores skelbimus “Naujienose” 
stebisi, kad ta maža Mid\vest 
krautuvė jų apylinkėje gali nuo
latos siūlyti maistą tokiomis že
momis kainomis nežiūrint, kad 
maisto kokybe visados yra aukš
čiausia.

Nes tas yra jos kasdieninis 
darbas, šeimininkė žino, kad ta 
maža krautuvė duoda geresnių 
taupymo progų negu kai ku
rios “didesnės”. Faktas, kad jos 
apylinkinė krautuvė nedidelė, 
nereiškia, kad ji neduoda gerus 
pasiūlymus.

Kad žinoti kaip tokie geri 
pasiūlymai yra galimi, reikia tik 
suprasti, kad Midwest yra mil
žiniška kooperatyve organizaci
ja; kad kiekviena krautuvė yra 
vedama patyrusio savininko, o 
ne samdininko; kad suvirs 500 
savininkų priguli prie tos orga
nizacijos ir kad jie perka visas 
prekes milžiniškais kiekiais, tuo- 
mi gaudami pigiau ir todėl 
lodami pigiau parduoti.

Daug reiškia tas faktas,
krautuvė yra savininko valdo
ma. Savininkas ja daugiau rū
pinasi ir daugiau stengiasi kiek
vieną. pirkėją patenkinti.

Kalėdų šventėms Midwest 
krautuvės prisiruošiusios pilnai 
visas šeimininkes aptarnauti, ne 
tik maisto, bet ir dovanų pro
blemose. O perkant Midwest 
krautuvėse šeimininkės sutau
pys daugiau pinigų dovanoms.

(Skelb.)

Ra-

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

NtS PIGIAU

'IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir SĖST., GRUODŽIO Ęi ir

“PILLSBURY’S” GERIAUSI

MILTAI 24^ sv. 7 Qp 
maiš. 1 OU

“MAISON ROYAL” IMITATION
VANILLA FLAVOR 8 unc. btil. 2 už 190
“PILLSBURY’S” Blynam Miltai 20 unc. pak. 2 už 19c
“MIDWEST” Blynams Sirupas 22 unc. būt. 15c
“ALL-GOOD” Freestone Cieli Lupti
PYČIAI did. 2’/2 kcn. 2 už 27^
“COLLEGE INN” Sriubos Visų Rūšių 2 ken. 190
“COLLEGE INN” Ryžių Pietus 2 ken. 19£
“COLLEGE INN” Spaghetai su Mėsa 2 ken. 19c

“LIBBY’S”
PORK & BEANS 28 unc. kcn. 2 už 19£
“LIRBY’S” Tomaičių Sunka No. 2 kcn. 2 už 190
“CLAPP’S” Strained Kūdikių Valgis 4% unc. ken 3 už 21c
“CLAPP’S” Chop.ped Foods 7^ unc. ken. 2 už 19c

RUDU LEIBELIU
“SALADA” Arbata maž. 9c % sv. pak. 19£
“MAZOLA” Virimui Alyva paintės ken. 23 £
PUIKUS MAIŠYTI RIEŠUTAI sv. 21Č
TEXAS BESĖKLĖS
GRAPEFRUIT did. 70 mieros 5 už 13^
RINKTINOS GREENING OBUOLIAI 5 sv. 19c
PUIKUS ŽALI KOPŪSTAI 3 sv 5c

“PUR0X” PŪRO pak.
2 už 10c

2 už 25c
“P & G” Baltas Naphtha Muilas did. 3 šm. 11c

“CHIPSO” 2 maži 17c did. pak. 200
“OXYDOL” 2 maži 17c 2 did. pak. 390
MĖLYNAM PAKELY 
“SUPER SUDS” 2 maži 17c 2 did. 390
RAUDONAM AR ŽALIAM PAKELY
“BRILLO” 2 maži 17c did. pak. 170
“PALMOLIVE” MUILAS 3 už 170

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

STORES

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įfehgtą modernišką
Rodauzę

Havvaiin Gardens
Užkandžiai

SCHLITZ
PETRONĖLĖ IR ANTANAS

PRONSKUNAI
99th ir Artesian

Tel. EVErgreen 77«5

visados.
ALUS.

ii R
ENTAL PUTE

JIKL

SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

ir

MONEY-BACK 
GUARANTEE Hh

$17.50
viena

American Beauty 
Fleitai
Ploni, natūralus,

10 Mėnesių
FACF.-F O R M I N G 
P L E I T AI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi ......................

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo

nesulaužomi
Mokėti

$A cn

ną 
DYKAI 
įspaudų, 

gautų nuo laisniuotų dantistų. 
EXCEL Dental Lab.

32 W. VVASHINGTON ST. 
Tel. DEArborn 1470 

Atdara vakarais—4 aukštas.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atnige

So. Halsted Si
CHICAGO, ILL

MADOS

MAISTO BAUGINAI
Jums padės sutaupyti daugiau pinigų ir gaminti 

gardesnį us valgius!
PIRKIT Iš “MIDWEST STORES

Norint gauti vieną ar da^k 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
C rašome iškirpti paduotą blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L



Penkta^ gruodžio 13, 1940
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NAUJIENOS, Chicago, DL

Susipažinkite Su 
Jauniausia SLA 
Kuopa Chicagoje

šeštadienį Rengia Savo 
Pirmą Vakarėlį

Tikėkite Ar Ne— 
Bet Ona Stanaitis 
Turi Įrodymus —

H

SPORTASI
M*MMMM*tamtttluMMIIItlllllllllll<IH>1IHIIIIIIIIIIUt'l|H^r

S.L.A. 336 Kp.
Ar žinot, kad S.L.A* 336 kp* 

yra, regis, jauniausia Chicagos 
mieste?

Ar žinot, kad Šioje kuopoje 
nariai daugiausia Čia gimę jau
nuoliai ?

Ar žinot, kad ši 
dar jaunutė, bet
pirmą parengimą šeštadienį, 
gruodžio 14 dieną 
kare, Dariaue-Girėno svetainėje, 
4416

kuopa nors 
jau rengia

8 vai. va

So. Western Avc?
žinot, kad šiame paren

gime galėsit, kurie notesit, pa
sišokti, na o kuriems per savo 
gyvenimą nusibodo Šokti, galė
sit lošti pinaklį arba bridžių?

Taigi, S.L.A, nariai ir kurie 
pritariat S.L.A. veiklai, nepa
mirškit šio parengimo, hes jū
sų atsilankymas sustiprins jau
nos kuopos darbuotę.

Narys.

Užvakar Prigrybavo Visą Saują 
Kelmučių

Ir mes nenorėjome tam ti
kėti, kai išgirdome apie tuos 
grybus, bet p. Ona Stanaitienė 
pakvietė atvažiuoti pas ją j na
mus ir persitikrinti. Ji gyvena 
adresu 5159 South Kolin avė.

Užvakar ji užtiko, visai neto
li savo namų, visą krūvą gra
žių, sveikų kelmučių. Dalį jų iš
virė — ir užteko jų ne vien jai 
pačiai, bet ir Visiems kaimy
nams, — o dalį grybų pasiliko 
“neverniems Tamošiams” per
tikrinti, kad juos tikrai rado.

Apie kelmučių atradimą 
liudys ir p. Stanaitienės 
mynai, kurie grybus valgė.

dra-

Jaunasis Bancevičius 
Risis Su Dviem 
Ristikais

• , -

Vytautas Bancevičius,
piežiio dzūko sūnūs, gruodžio 15 
d. Marųuette Park lietuvių pa
rapijos svetainėje risis su J. J. 
Bagdonu ir Hans Bauer. Risty- 
lies prasidės 3 vai. po pietų.

Vytautas sako, jog jis esąs 
tiek išsitreniravęs, kad galėsiąs 
su abiem apsidirbti.

Be to, Jakaitis kilnos sunkias 
vogas ir bus dai’ kita ristikų 
pora.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

pa
kai- Sekmadieni North 

West Side Moterų 
Vakarėlis

NETRUKUS VĖL KAUKS FABRIKAI, 
SKAMBĖS VARPAI, IR MILIONAI 

BALSŲ ŠAUKS -
■ ui...........................  m h " seeT ■■■

“Laimingų Naujų Metų”! Kur Juos 
Sutiksite?

čia seniai 
skambėjo 

pyškėjo ra- 
balsų šaukė

CLASSIFIED ADS. I

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

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

Graži Lietuvių 
Vestuvių Puota 
DeKalbe, UI.
Dalyvavo Vietos Valdininkai, 

Daug Kitų Svečių
Gruodžio pradžioje DeKalbe, 

UL, įvyko Walterio ir Bernice 
Kelly, 1009 Market, vestuvių 
puota, Viking salėje, pačiame 
vidurmiestyje. Svečių į svetainę 
pribuvo virš 100 asmenų: iš 
Rockfbrd, iš St. Charles ir iš 

* Chicagos.
2 vai. po pietų svečiai susė

do prie puošnių stalų nepapras
tai turtingai vakarienei. Pirmas 
vietas užėtne vietos miestelio 
valdininkai, kurie buvo atvykę 
pp. Kelly pasveikiųti.

Artima draugė p-nios Kelly 
(Patumsis), NelHe Bagdonas iš 
Rockford, 111. pasakė gražią kal
bą apie jaunavedžių gyvenimą 
ir linkėjo jiems gausos ir ilgo 
gyvenimo, Pp. Kelly dėkoja už 
labai puikias dovanas ir už vi
sus gražius linkėjimus.

Buvo susirgusi
Iš šio vestuvių pokilio 

lio susijaudinimo p. Kelly
sunkiai susirgusi, bet daktaro 
priežiūroje ji vėl atgavo svei
katą ir dabar jau pradėjo su
stiprėti. Puotos šeimininkes bu
vo GriebliaUskiene, Matukotienė 
ir Pavarotnikienė.

P-a Veronika Pulsuckis man 
pridavė porą “Naujienų” prenu
meratų ir painformavo apie šias 
vestuvėse. Užtai aš jai širdingai 
dėkoju ir linkiu linksmų Kalė
dų ir laimingų Naujų Metų.

— Jūsų Ona*

Jau Praleido 
50 Metų

Sekmadienį, gruodžio 15 die
ną, ponia B. Pocienė rengia 
savo vyrui Stanley Pociui ban- 
kietą paminėti jo 50 gimtadie
nį Marųuette Hali, 6908 So. 
Western avė. Pagamins ska
nius valgius ir turės gerų 
rimų.

Stanley Pociaus draugai 
pažįstami nepamirškit jį
sveikinti 50 metų gimtadienio 
proga. —Alex

Rengia Kortų Vakarėli
NORTH SIDE. — Sekmadie

nį, 3-čią valandą po pietų, J. 
Grigaičio svetainėje, įvyks gra
žus Bunco ir Kortų vakarėlis, 
kurį rengia Northwest Lietuvių 
Moterų Kliubaš.

žinoma, bus visokių dovanų, 
painarginimų, juokų, bus ir ka
vos* -

Rengėjos prašo vietos lietu
viu# kuoskaitlingiausiai susi
rinkti. Įžanga tiktai 35 centai.

NAUJlENŲ-AOME Teleįjhoto
DRĄSUS DVASININKAS* 

— Dvasininkas, H o w a r d 
Cook buvo perspėtas, kad 
nekalbėtų prieš penktos ko
lonos atstovus* Jis nepaklau
sė perspėjimo, užtat buvo 
visas jo turtas sudegintas* 
Jis dabar apžiūrinėja vle- 
nintllį pasilikusį turtą. 
Cąkaip-t y .

uz

Neprilygsta.
Naujų metų 
išmargintas įvai

va

Diena Iš Dienos

didfc-
btrvo

Studio Michigan
(Buvusis Sonotone) 

Paskutinis kartas antradienį.
“They Wanted Peace”

Su tūkstančiais žmonių.
Ekstra—Vėliausios Rusų žinios.

LOVEIKISvSST.
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams.

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

b i n r* ja Gėlės Mylintiems 
j! įj Į J H Vestuvėms, Ban- UnoA^^g;

4180 Archer Avenue 
Phone LAFATETn M0t

ir
pa-

■ * fc i, ithi ,n ii .i» • • *h ■ > fe, u

Įdomios Prakalbos
Rockforde

TAIJEI NETIKS MEšKIENA, 
BUS IR STIRNIENOS

CICERO. — Na, kad valgy
sim, tai valgysime meškienos ir 
stirnienos! Kurgi tai bus? Pas 
p. Pallulį, 2320 S. Cicero Avė. 
Tie gyvūnai, parvežti iš-Ponn- 
sylvanijos kalnų-, paties Paliu
lio sugauti. Jeigu ne Kalėdos 
ir Nauji Mėtai, tai puota butų 
pratęsta toliaus, bet dabar šį 
šeštadienį ir sekmadienį viskas 
turi būti suvalgyta.

Kas norit paragauti tos švie
žienos atsilankykite, jei ne še
štadienį, tai sekmadienį, bet jei
gu nori būti tikras gauti savo 
porciją, pašauk Cicero 3134.

D. (Sk.)

Įvyks sekmadienį, gruodžio 
15 d. nuo 2 vai. popiet, St. Am- 
brogio Club svetainėje, 802 
Montague St.

Kalbės*2 kalbėtojai: F. Zfivist 
ir S. Beneckas, temoje, “Pikta
sis Pasaulis Jau bįga”. Kvie- 
čiame atsilankyti, Sužinosit^ 
kodėl pasaulis dega ir kas buk 
valdovu naujojo pasaulio. 2 
Pet. 3:13. Įžanga veltui, rinklia
vos nėra.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) :
Joseph Bondi, 24, su Paulinė

Dotnbrow, 30 '
Leo Sonkin, 25, su Ida Kut- 

chinsky, 24 ?
Gavo
Perskirtas11

Anna
Budvitis

Joseph Rochkes nuo Ethel
r ,5'k r ut:' S

Rochkes
Helen Matus nuo James Ma

tus.

Ir, rodosi, kaip 
kaukė fabrikai, 
bažnyčių varpai, 
ketos ir milionai 
“laimingųjų Naujų Metų!”

Kaip tie metai praėjo ir ką 
jie pasauliui davė—čia nemi
nėsime užteks pasakyti tik 
tiek, kad jie jau baigias it 
kad juos nusineša gana žiau
rios gyvenimo audros. O už 
keliolikos dienų ir vėl tokis 
pat triukšmas ir užsys sutiks 
Naujus 1941 metus, su viltim, 
kad jie bus laimingesni 
praeituosius.

Jieitis
Paprastai, 

karas būna
riattsiais banketais ir sueigo
mis. Daug tokių Naujų metų 
sutiktuvių surengė ir Chica
gos lietuviai, bet nei vienas 
iš jų negali susilyginti, su pa
rengimais “Pirmyn” ir Chica
gos Lietuvių Vyrų chorais.

Šie du draugingi chorai, va
dovaujami vieno ir to paties 
muziko, p. K. Steponavičiaus, 
jau kelinti metai iš eilės su
rengia labai iškilmingas ir 
puošnias Naujų metų sukaktu
ves. Nors, tiesa, čia nėra taip 
puošnu kaip milioniniuose vi- 
įdurmiesčio viešbučiuose, bet 
už tai čia senas ir jaunas lie
tuvis ir lietuvaitė jaučiasi tar
si vienos lietuvių šeimos lietu
viai šeimos vaikai.

vilčių atmosferoj su linkėji
mais Naujų laimingųjų metų.

Tik 50 /Centų!

Visos šios puikios iškilmės 
įvyksta p. W. Neffo svetainėj, 
2435 So. Leavitt st., kur tik 
už 50c įžangos jus gausite be 
muzikos šokiams užkandžių, o 
da prie to bus ir gražių dainų. 
0 kai dėl gėrimų, tai čia jus 
niekas nevaržys. Galėsit tiek ir 
tokiij gauti kiek tik jūsų svei
kata ir kišenes išgalės. O pats 
choras kaip “Pirmyn” — jau
nuomenes, taip ir Vyrų, jums 
patarnaus, padainuos ir pa
linksmins žaidimais.

Taigi visi Chicagos lietuviai, 
neužmirškite gruodžio 31 d. 
vakare, visi į p. W. Neffo sve
tainę. Čia visi drauge užbaig
sime senus ir sutiksime Nau
jus 1941 metus.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

Budvitis nuo Antpn

ii f “f?

Tada Darbas Nerupi

Tai vienintėlis vakaras į 
metus, kur nerupi nei scena 
irfči Ibšiinas?Sici’ ‘chorų įtemp
tas darbas. Tėvai, motinos, 
sūnus, dukterys, mylimosios, 
mylimieji, kaimynai ir drau
gai sutinka vieni kitus naujų

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

ANT RENDOS 6 kambariai vir
šuj ir Storas apačioj; per ilgus 
metus buvo bučernė. Lietuvių ap
gyventa. 135 E. 107 St., Chicago.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

TAVERNAS IR LUNCH ROOM, 
pilnai įrengtas. Parduosim su namu 
ar be. Įsteigtas daug metų. Prįe- 
žastis—senatvė. 908 W. 21 St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

GRAŽI REZIDENCIJA Marųuct- 
e Park. Nauja mūrinė 6 kamb., 

Stoker. Kainą nebrangi. Pirma ne
gu ką pirksi pamatyk šitą moder
nišką, gražiai išpuoštą namą.

6753 So. Rockwell St.
ži.

Teikia Žinias A.pp Paren
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

MARO.UETTE PARK
GRAŽUS KAMPINIS 14 apart- 

mentų namas, 4 po 5 kamb. ir 10 
po 4. štymo šiluma, pavieniai refri- 
geratoriai ir gasiniai pečiai, 5 karų 
mūrinis garažas. Rendomis per 
metus $7,380. Reikia $23,000.

Galite atšvęsti Kalėdas nuosava
me name. 5749 S. Carpenter St. 2 
flatų, 5 ir 6 kamb., 2 furnisai, fia
las gatavas užėmimui. Parduos pi
giai.

BRIDGEPORT REALTY CO. 
953 W. 31 St. YARDS 0311.

Atdara Sekmadienį.
S. SHIMKUS J. COSTELLO

DANVILLE, ILL. — 10 akrų, mo
derniškas ispaniškas namas, 5 kam
barių. 2 sunruimiai, 2 maudynės. 
Ant State Route 1. Puiki vieta, 
geras investmentas. Tik $9,000. 
Mrs. E. Tinkins, 51 S. Gilbert, Dan- 
ville, III.

IS 10 FLATŲ NAMAS,. KAM 
Mbrųuev^
2 po 4 ir 6 po 3, Visi išrenduoti, 
gercs įplaukos. Trustee įsako par
duoti. Bargenas už cash. Kreipkitės 
į raštinę prastomis dienomis. 1543 
West 51 St.

BIZNYJE NUO 1910 METŲ 
SUMANIAI VEDAMAS 
BIZNIS

BRIDGEPORTAS.—šioj gar
sioj lietuvių kolonijoj randasi 
Martinkaus vyriškų rūbų brauk
tuvė, 3358 S. Halsted St. Rei
kia pripažinti, kad p. Martin- 
kus moka kaip sutvarkyti sa
vo krautuvę, — pas jį viskas, 
rodosi, savo vietoj.

Biznį veda jau nuo 1910 me
tų. Turi gerą patyrimą, pas jį 
visos prekės rinktinos, nes jis 
žino kur jas reikia pirkti, kad 
gauti naujausios ir geriausios 
mados.

Daug Kalėdinių Dovanų
Martinkaus krautuvėj vyrai 

gali išsirinkti puikiausių Kalė
doms dovanų: marškinių, kakla
raiščių, nosinių, šalikų, diržų, 
skrybėlių ir 1.1* Prekės visos 
parinktos ir tinka Kalėdinėms 
dovanoms.

Patartina visuomet pirkti sa
vo apylinkės krautuvėse, lietu
vių krautuvėse ypatingai. Lie* 
tuviai krautuvininkai turi ge
ras prekes ir teisingai veda 
biznį/

Daug Garsinsis
Martinkaus vyriškų rūbų 

krautuvės skelbimas tilps “Nau- 
jienosą” du syk į mėnesį per 
visus metus.

.i..

KlausimąAr Išrišote
Ką Duoti Jam

Retas žmogus kuris jaut žino, ką pirkti te- 
vui, motinai, žmonai, sunui, dukterei, meilu
žei, giminėms ir draugams. „

Greičiausiai, tas klausirrtaš ar klausimai 
lauks išrišimo iki paskutiniųjų prieš Kalė- 

‘ ■ .1

das dienų. : ‘ . • •

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

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

Ta laida bus įdomi ii- skaitytojams ir biz
nieriams. Tad, biznieriai raginami tuojau

* K '

prisidėti prie tos laidos, savo skelbimais ir 
pranešimais. Patyręs štabas jiems padės kuo 
gražiausiai ir kuo Įspūdingiausiai savo pra
nešimus pateikti skaitytojams.

MUSIČAL INSTR’NTS FOR SALE 
_____Muzikaliai Instrumentai

PARSIDUODA ACCORDION vi
sai naujas. Parduosim pigiai.

5354 So. Kostner Avė.

VVHOLESALE FURN1TUKE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH uz rakan

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

SUSIRINKIMAI
DR-JOS “LIETUVOS ŪKININ

KO” priešmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 15 d., 
1 vai. po pietų paprastoj vietoj, 
Prašome narių susirinkti, nes bUs 
valdybos rinkimas dėl ateinančių 
1941 metų ir daug kitų reikalų 
svarstoma. Taipgi nariai atsilikę su 
mokesčiais, malonėkite užsimokėti.

—J. Žurkauskas, RaŠt.
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLIT. IR PAS. klubas 12 
Wardo laikys priešmet. susirinkimą 
sekmad., gruodžio 15; 1 vaL popiet 
Hollywood svet., 2417 W .43rd St.

—Paul J. Petraitis, Rašt.
CHICAGOS KRAKIŠKIŲ KLU

BO priešmet. sus-mas įvyks sek
mad., gruod. 15, 1:30 V. popiet,
Sandaros svet., 840 W. 33 st. Šis 
susirinkimas bus svarbus, kadangi 
reikės išrinkti naują klubo valdybą 
1941 m., ir turėsim aptarti daug ki
tų reikalų. Todėl visi būtinai da
lyvaukite. —M. Titiškis, Rašt.

PARENGIMAI
LIET. EX-MAINIERIŲ KLUBO 

vakaras įvyksta šeštadienio vakare, 
14 d. gručdžlo-Dcc. West Sįdės 
svet., 2244 W. 23rd PI. čia susitiks 
daugelis praeities draugų ir pažįs
tamų. - Pietinės, vidurinės ir vaka
rinės 111. valstijos ir iš kitų apy
gardų. Tai bus gera proga smagiai 
praleisti laiką. Visus kviečia atsi
lankyti. —Rengimo Komitetas ir 
Valdyba.Šaukite CANal 8500 Del Informacijų

1739 S. Halsted St
MMMM■ n iii nniii m*'

NAUJIENOS
■ ■ ■>. ■ į Cį‘ ■; - ■■

_____

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE'

Įsigykite tikietus dabar, kad 
galėtumėte dalyvauti “JAUNI
MO” laikraščio rengiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ, 
KALĖDŲ DIENOJ, DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.
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BELIKO 13 DIENU ATEIVIAMS NEPILIE 
C1AMS UŽSIREGISTRUOTI

Paskubėkite, jei esate nepilietis ir dar neužsiregist
ravote. Beliko tik 13 dienų tai padaryti. Nueikite į arti
miausių pašto stotj. Jeigu ten jau neberegistruoja, tai 
pasakys kur yra artimiausia registracijos stotis.

Užsiregistruoti privalo visi ateiviai. Neužsiregist 
ravę bus aštriai baudžiami.

KETURI VAIKAI ŽUVO AUTOMOBILIU 
SUSIKULIME; VAŽIAVO Į LOŠIMĄ

Susikūlė Su Troku; Keturi Žuvo Chicagoje
Keturi maži vaikai buvo už

mušti, o du kritiškai sužeisti, 
kai jų automobilis paslydo ant 
ledo ir susikūlė su d’deliu tro
ku. Nelaimė įvyko prie La- 
Grange, Indiana valstijoje.

Visi šeši vaikai važiavo 
krepšinio lošimų, kuris lu ėjo 
įvykti LaGrange miestelyj-*.

Užmuštieji yra: 12 melų Ro
bert Dunithan, jo 7 metų se
suo Lucille, 14 metų John 
Shacffer ir 13 metų Botty Kol 
ler, - - visi ketu i apylinkės 
ūkininkų

Užmušė
Pačioje

70 Metų Senelė Mirė 
Badu, Jos Vyras 
Ligoninėje

1TAU.HĖN0Š, Chicago, Ui
Penktai, gruodžio I3( 1940

skirkiteI,

BRITŲ , UŽIMTO SIDI ‘BARANI VAIZDAS

na UJffiN/ECIA/!

si ketu i 
vaikai.

nežinomų moter s ię
Chicagoje automobi

liai vakar ir užvakar naktį taip
gi užmušė keturis žmones.

Tarp užmuštųjų buvo viena 
nežinoma moteriškė, patekusi 
po automobiliu, kurį vairavo 
“hit-and-run” vairuotojas. Ji 
žuvo prie Paulina ir Milwaukee 
gatvių.

Moteriške buvo apie 50 mc-

nu sveteliu, juoda skrybėlaite 
namine 
takais.

suknele ir juodais ba-

Kitos aukos 
nelaimėse aUtomobi-Kitose 

liai užmušė: **
00 metų Emma Duncan Wa- 

lling, nuo 6137 Wood!awn avė.

N. Damen avenue, ir
Nežinomų apie 50 metų vyrų 

Jis pakliuvo po automobiliu 
ties Peterson ir Pulaski Road.

Automobiliai vyrams 
pavojingesni

Cook apskričio koroneris A. 
L. Brodie vakar paskelbė įdo
mių skaitlinių apie automobilių 
nelaimes Chicagoje. Jis tvirtina, 
kad automobiliai užmuša dau
giau vyrų negu moterų, tur būt 
todėl, kad didesnis skaičius vy
rų automobilius vairuoja; kad 
daugiausiai užmuštų yra nuo 51 
iki 60 metų amžiaus; kad sek
madienis yra pavojingiausia 
diena, ir kad daugiausiai nelai
mių įvyksta tarp 5-ių ir 6-ių 
vakare. Kitos pavojingos valan
dos yra nuo 6 iki 7 vakare, nuo 
8 iki 9, ir nuo 10 iki 11 vakare.

Žada Streikuoti 
NeisnerBros.
Darbininkai

Reikalauja $16 Algos.
C.I.O. United Rctail 

Wholesale

Dali savo Kalėdinių dovanų

naujienų namo fondui

Neturėjo Nei Maisto, Nei Kuro.
Kaimynai sus’rupino, kai per 

kelias dienas gatvėje nepasiro
dė du seneliai gyvenų adresu 
3015 South Komensky avenue, 
ir pašaukė po.ieijų.

ir bute rado negyvų 70. metų 
senelę Mary Mesler, ir beveik 
mirštanti jos 78 metų vyrų, Da- 
Los Mesler,

Bute nebuvo maisto ii* kuro, 
nei ženklo.

Daktarai surado, kad sene’č 
mirė badu, ir kad badu beveik 
mirė ir jos vyras. Jis dabar gu
li apskričio ligoninėje, kur dak
tarai stengiasi senelio gyvybę 
išgelbėti.

Nežinojo Likimo 
Iki Paskutinės 
Minutės

Pasigailėjo — Ar Ne?
Jeigu gubernatorius Stelle 

paskutinėje valandoje vakar 
naktį nepasirašė pasigailėjimo 
akto, tai Cook apskričio kalėji
mo elektros kėdėje šįryt, tuoj 
po vidurnakčio, turėjo mirti 26 
melų chicagietis, Robert Schroe- 
der. Jis buvo nuteistas rniriop 
už mažos mergaitės nužudymų.

Schroedef savo likimo neži
nojo beveik iki paskutinės mi
nutės. Buvo viltis, kųd jo pa
sigailės, bet buvo įrodymų, kad 
jo mielaširdingumo prašymas 
gali būti amestas. šių žinių ra
šant, jo advokatai nieko tikro 
negalėjo pasakyti.

Pats Schroeder, kankinamas 
netikrumo, buvo beveik pami
šęs. Stovėjo savo kameroje lyg 
sustingęs, visas išbalęs ir su nie
kuo nenorėjo kalbėti.

Kelly Nuginčija 
Gandus Apie 
Rezignacija

savoTai melas, prasimanymas;
vietos jokiu budu neapleis

(Bus daugiau)

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

t ■ 'NAU.TIljJNV-ACME Telnpiiou*

Vakar britų vyriausybė pranešė, kad jų knriubnicn^,užėmė Sidi Barani miestų. Tai 
buvo viena svarbiausia italų baze ,iš kurios jie buvo besiruošią pulti Aleksandrija ir 
atimti iš britų visų Sųezo kanalų. Prieš trbjctų ' menesių italų maršalo Graziani ka
riuomenė išvyjo iš Sidi Barani britus, bet vakar britams pavyko miestą vėl atsiimti. 
Šiame mieste britai paėmė nelaisvei! tris fašistiškus generolus.

Šiandien Teisme. 
Spręs Laukuvienes- 
Vilkienės Ginčą

■■■■■■ ............................................................. ...  . ........................................i.. ■■■-..........

Easeballinifikas
BĮI1 Jurges
Tebėra7Ligbrinė j

$109,280,009
Gelžkeliuose

mis- a“Jle,’°s” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
ains, kurie prisideda savo aukomis remontavimui ‘‘Nau

jienų namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

(Tęsinys)
BIRUTĖS CHORAS ..................

BUVO PASKELBTA <
VISO .........

... $5.0J 
$1,250.00 
$1 255.00

VAKAR CHICAGOJE

and 
Employees unija, 

kuri paskelbė streikų Neisner 
Brothers krautuvėse, Detroite, 
vakar pareiškė,, kad streikuos 
netrukus ir darbininkai firmos 
krautuvėse Chicagoj ir kituose 
miestuose.

Streikas anot unijos, buvo 
paskelbtas, kai firma atsisakė 
svarstyti darbininkų reikalavi
mų užtikrinti jiems $16.00 mi
nimom algos. Firma buk pa
reiškusi, kad ji nemato reikalų 
niekų svarstyti ar arbitruoti.

Streikuoja 600.
Detroite streikas yra palietę* 

16 krautuvių su 600. Chicagoj 
firma turi kelias krautuves, ku
riose dirba nemažas skaičius 
darbininkų.

Spręs Kada Tavernų Uždaryti, 
Ir Kitus Reikalus 1 f įį

Apskričio teisėjas .Co^pejiu^ 
J. Harringtoh: J. šiųiiįiiėp 
karštų ginčų, kilusį tarp 27<mę* 
tų Onos Laūkuvienės ii: jc^s uoš
vienės, Auastasijos Vilkienės.

P-a Laųkuvienė neseniai už
vedė bylų? prieš savo y,yrą ‘Lau
kį John Circuit; teisme,' reika
laudama atskiro’ Užlaikymo, it 
skundė mini'p.; Vilkienę j \

Per kurį laikų Laukuvięne ir 
Vilkienė bendrai operavo alinę 
adresu 4213 South Campbell 
avenue, ir kartų, kai ji bandė 
įstaigų uždaryti trečia valandų 
ryto — kaip įstatymai reika
lauja, Vilkienė puolusi jų muš
ti ir spėka jų išmetė iš alinės.

Laukuvienė skunde aiškina, 
kad Vilkienė yra “saumyli, žiau
ri ir kitus norinti dominuoti 
moteriškė”, kuri Laukuvienės 
vyrų Laukį turi tiesiog “užhip; 
notizavusi”.

Iš New' Ybrko ateina žinute, 
kad ten vienoj ligoninėj e tebe
guli buvęs chieagįėtis baseballt- 
ninkaš;. Bill ■ Ju. kuris dabar 

. Giaiits ko- 
maniįa. ■: JirniiAU -jis :buyp vienas 
.svarbešųių jpšėjų , sų Chicago

■ r ■■■:..' ■ ' >" •

.Jtrtges .buvo sunkokai sužeis
tas LiržėlipJžB d,/ kai ;sušikirti- 
rhe ^su 7 Ciijčipnaii * Reds komąn< 

sviedinys 
pataikė jain j gklva.

Numušė cleye terių linijų 
vertę

Vakar Springifeldas apkąina-

tyje ir jiems nustatė $109,280,- 
000 Šurnų, apie 5 ir pusę milio- 
nų dolerių daugiau negu ^per
nai. • .

• Policija tyrinėja mirtį 67 
metų moteriškės, Mary Rych- 
ter, 5420 South Sayre avenue, 
kuri vakar pasimirė apskričio 
ligoninėje. Ji buvo atrasta su
badyta peiliu ir sušalusi prie 
savo buto namų verandos.

• Springfieldas skelbia, kad 
vieškeliams ateinančiais 1941 
metais valstija išleis $25,782,- 
000. Tie pinigai bus sukolek- 
tuoli automobilių laisniais ir

Aštriais, stipriais žodžiais 
majoras Edward J. Kelly vakar 
užginčijo gandus, kad jisai 
ruošiasi rezignuoti iš Chicagos 
miesto galvos vietos.

Gandai atėjo į Chicago per 
New Yorkų, kur vienas laik
raštis paskelbė, kad Washing- 
tono administracija (“naujoji 
dalyba”) nori majorų Kelly iš
spausti iš vietos, nes jo abejo
tina reputacija ir ryšiai su po
litine mašina Chicagoj, meta 
dėmę ant visos demokratų par
tijos, o ypač Roosevelto, kurį 
Kelly stipriai rėmė Chicagoje.

Kelly pareiškė, kad niekas 
jo nebando išspausti. Jis ne
rezignuotų net jeigu Roosevel- 
tas pasiūlytų jam aukštą vie
tą Washingtone, pavyzdžiui, 
vietą kabinete. Jis tol eis majo
ro pareigas, kol jo terminas ne
bus pasibaigęs.

Dar $20,000,000 
Dinamito Dirbtuvei

Nutarusi statyti didžiulį dina
mito fabrikų prie Wilmington, 
III., netoli Jolieto, federalė val
džia tam tikslui paskyrė $10,- 
000,000.

Dabar ateina žinia iš Waslv 
ingtono, kad projektas padidi
namas ir valdžia statybai ir ren
gimams skiria dar $20,000,000;;

Jmopė jau yra statoma, 
i* . 1. * . 1 . ; • ' • h • • .

_ , į , v ‘ -/Ir vaikams ir jaunimui ir su
augusiems bus linksmybių 
“JAUNIMO” ren^amam’>iLlR^ 
TUVIŠKV KALĖDŲ BALIUJ, 
GRUODŽIO 25 d., DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.
___________________________ ______

Remkite tuos, kiltie - 
garsinasi

‘NAUJIENOSE” 7

* S**.**

Stalinas parėdė taip, kad Liė-. 
tuvos žmonėms pevaiia švęsti 
Kaledoš. Bet ClĮkagos lietuviai 
tų šventę švęs labai linksmai. 
Renkitės visi, visa feimaį daly
vaukite, Linksmose LIETUVIS- 
KQSte Kkuriasren
gia laikraštis.'“JAUNIMAS”.

r

S KikraŠtiS “JAUNIMAS” 
KAtfiDŲ DIEO;‘! DABI AUS. 
GIBONO; SALĖJ.

.. X > ■••/A i ■ ••

SfttSlbirnąi Naųjienose į 
duoda naudą dėlto, 
kąOa^baSau feną.. 
.yra naudingas.

.i, < <i ■. i

keliai mokės Cook apskričiui 
1910 metų nejudinamo turto 
mokesčius.

Visų gelžkeLų vertė buvo pa
kelta, palyginus su pernai me
tais, bet Chicagos eleveiterių 

nu-linijų įkainavimas buvo 
muštas nuo $24,300,000 
$15,500,000.

Rytoj Laidoja
George Seif’ą

Streatore, III., rytoj 2’-tra po 
pietų bus palaidotas 66 metų 
chicagietis George Seif, kuris 
mirė užvakar gavęs širdies ata
kų.

Seif vienu laiku buvo 35-to 
vvardo aldermanas ir 
ties ėjo sanitarinio 
vaidininko pareigas, 
politikoje buvo gerai 
žmogus.

iki mir- 
distrikto 
Chicagos 
žinomas

Sekmadieni Masinis 
Graikų Mitingas

Renka $10,000,000
Sekmadienį po pietų Chicagos 

stadione įvyksta masinis mitin
gas, kurį šaukia visuotinas Grai
kų Komitetas J Karo Aukoms 
šelpti, ši organizacija yra pa- 
sįmojuši sukelti Graikijai $10,- 
000,000, ir tame darbe daro ste
bėtinų r progresų.
v Kasdięij sukėliau po keliasdc- 
šimts tūkstančių dolerių, ir tam 
naudoja metodas, kurios' origi- 
nalės .ir gudrios. Apie tai kitą 
kartą.

o Federalis teisėjas Chas E. 
Woodward vakar pašaukė' į 
teismų 22 kalinius iš Cook ap
skričio kalėjimo, kur j e ten 
sėdi ilgokų laikų, laukdami 
teismo. Nei vienas jų nėra nu
teistas ir nei vienas dar netu
rėjo progos pasiaiškinti. Te sė
jas pareiškė, kad kalinius lai
kyti kalėjime po kel.as savai
tes, nežinant ar jie kalti ar ne, 
yra neleistina.

O Kensingtono policija turi 
suėmusi 5 jaunus negrus ir 21 
metų George Abbottų, nuo 
11362 South Morgan street. 
Juos kamantinėja apie serija 
apiplėšimų Roselando apylinkė
je. Penki suimtųjų buk darę 
plėšimus, o George Abbott’as 
išparduodavęs vogtų turtų.

• Kalėjime vakar atsidūrė 
du žili chicagiečiai, 72 metų 
John Lally ir 52 metų John 
Buckley. Jie sukinėjosi prie 63 
ir Ashland avenue neva pagel
bėdami moteriškėms lipti ir 
išlipti iš gatvekarių. Policija ta
čiau nusprendė, kad juos prie 
džentelmeniškumo ne vien 
mandagumas skatino, bet noras 
apkraustyti moteriškių pinigi
nes. Pamato tai nuomonei poli
cija turi, nes abu suimtieji pa
stovių adresų neturi, nebent 
kalėjimus galima taip vadinti. 
Mat, jie nuolatiniai “cypių” 
svečiai, ir į jas vis patenka per 
savo godumų svetimoms pinigi
nėmis.

• $474,649.64 nuostoliams 
padengti vienai firmai turi su
mokėti East Chicago įmonė, 
Graver Tank and Manufactur- 
ing Company. Nukentėjusi d r- 
ma yra New England Terminai 
Company, Riverton, Rhode 
Island. Ji užvedė bylų, kurioje 
skundėsi, kad Graver bendro
vė jai pastatė 80,600 tankų

vandeniui, bet darbų negerai 
atliko, tankas plyšo, ir kai jos 
įmonėje kilo gaisras, lai nebu
vo vandens jį gesinti. Graver 
bendrovė nuosprendį apeliuos.

• Jaunas negras plėšikas įsi
gavo į B’nai Zion sinagogų, ties 
1447. Pratt, Bulvaras ir atėmė 
$50 nuo dviejų moteriš
kių, Ruth Livingston, 7633 
Greenview avenue, ir Gertrude 
Reisberg, 2937 Lunt Avenue.

• Chicagos oro pranašas va
kar tvirtino, kad šiandien, o vė
liausiai rytoj rytų, į Chicago vėl 
bus grįžę dideli šalčiai, šešta
dienį gali būti žemiau zero. Bus 
šiek-tiek ir sniego.
♦ • Plėšikai kurie įsigavo i 
chicagiečių G. L. Daane butą, 
adresu 1209 North State street, 
pasiėmė viską ką galėjo išneš
ti — rūbų, mažų baldų, brange
nybių, Kalėdinių dovanų, ^etc. 
Paliko kelis didesnius dalykus, 
o šiaip tik plikas sienas. Nuo
stoliai $2,000.

• Ties 79th ir South Chi
cago avenue, gatvekaris suvaži
nėjo ir sunkiai sužeidė 12 me
tų mergaitę, Marie Peters, 8936 
Escanaba avenue. Ji. guli Jack- 
son Park ligoninėje!
; • Trys maskuoti banditai 
apiplėšė Polish National Alliance 
real-estate raštinę Gary, India
noje, ties 1913 Broadway. Nuo 
kasierės, Violet Wadas, atėmė 
$500.

Lankėsi Stasys 
Petrauskas

Vakar “Naujienas” ir Chica
gos Lietuvių Draugijas ofisų 
aplankė Stasys J. Petrauskas, 
kuris buvo sunkiai susirgęs ir 
turėjo kelias .savaites ligoninė
je pagulėti. Dabar jis jaučiasi 
pusėtinai sutvirtėjęs: gali vaikš
čioti, vęidas visai pasitaisęs. Ta
čiau ranka vis dar nėra tvar
koje.

Petrauskas taria širdingų 
ačiū visiems draugams ir pažį
stamiems, kurie ligos metu jį 
aplankė. Ypačiai jis yra dėkin
gas rockfordiečiams. Jis jų la
bai pasiilgstąs.

Dabartiniu laiku Stasys Pet
rauskas gyvena pas savo seserį 
Petraitiepę adresu 3405 South 
Lowe Ąve.




