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BRITAI PAĖMĖ CAPUZZO TVIRTOVĘ
Sollumą gynusieji italai pasidavė

KAIRAS, Egyptas, gruodžio Kitos britų kariuomenes da- 
16 d. — Vakare paskelbtas. brLllys valo dykumas ir visur ima 
tų karo pranešimas sako, kad nelaisvėn labai didelius italų ka- 
britų kariuomenė,* bendradar- riuomenes vienetus.
biaujant karo laivams, užėmė 
italų, tvirtovę Capuzzo, kuri ran
dasi Lybi jos teritorijoj. Sollum 
gynusieji italai padėjo savo gin
klus. Britai bombarduoja Bar- 
diją ir Tobruką.

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
16 d. — Britų kariuomenės šta
bas šiandien paskelbė, kad jų 
kariuomene įsiveržė Lybijos te- 
ritorijon ir pasekmingai tęsia 
praeitą savaitę pradėtą blitz- 
kriegą.

Britų kariuomenė deda pa
stangas paimti stipriai fohtifi-

Vakar britų kariuomenei te
ko kovoti su labai stipriu dyku
mų 'vėju, kuris smarkiai nešė 
smėlį, šiandien Lybi joj prasi
dėjo lietus, bet jis nei kiek ne
kliudo britams žengti pirmyn.

Pirmos britų kariuomenės da
lys peržengė italų Lybijos sie
nas prie tvirtovės Halfaja. Tai 
buvo padaryta vakar rytą.

Britų aviacija smarkiai bom
bardavo Bardiją, Derną, Capu- 
zžo ir kitus italų uostus ir tvir
toves. Smarkiai bambarduoti ir

kuotą italų tvirtovę Capuzzo, 
kuri randasi visai netoli Lybi
jos sienos.

Sollum miestelį ir uostą bri
tai visiškai apsupo, bet jo dar 
nepajėgė paimti. Italai ten yra 
smarkiai įsistiprinę ir gerai gi
nasi. Britų laivynas apšaudė 
Sollum įtvirtinimus ir orlaiviai
išmetė labai daug bombų.

Britams labaį. ąyarbu paimti 
Sollum uostą, nes ten yra la
bai gerai, natūrali protekcija ka
ro laivams.' Britai galės savo 
kariuomenę atvežti tiesiog prie 
Lybijos sienos laivais ir nerei
kės vežti apardytais dykumos 
keliais.

naujai pravesti plentai.
Nelaisvėn paimtų italų didžiu

ma jau pasiųsta į užpakalines 
pozicijas.

ROMA, Italija, gruodž. 16 d. 
—i Italų karo pranešimas sako, 
kad visame Lybijos pasienyj 
vyksta labai smarkios kovos. 
Kraujingos kovos tęsiasi nuo 
aušros ligi sutemų.

Mussolini ilgai tarėsi su fa
šistų partijos sekretorium Sere- 
tltt If miš 1§ Vlšb kfasto su
važiavusiais fašistų lyderiais. 
Svarstė kokiu budu pakelti kąs- 
kartą vis labiau smukstančią 
gyventojų moralę.

Ponia Frank Knox, laivyno sekretoriaus žmona, No\v- 
port News, Va., uoste pakrikštyjo nesenai baigtą statyti 
karo lėktuvnešį Hornet. Matome naujai pakrikštyto laivo 
leidimąsi į Vandenį: Horhet Amerikos gyventojams kaina-
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vo 31 milijoną dolerių?-i ypa- 
vių, kupinos užsakė learb laivynas.

............ ■ . ----------------/    . ......-------------------------- —-----------------.....—t..

GRAIKAI UŽMUŠĖ ITALU GENEROLĄ
Italų susisiekimas 

išardytas
ATĖNAI, Graikija, gruodžio 

16 d. — Graikų štabas praneša, 
kad fronto linijose tapo už
muštas vienas italų kariuome
nės generolas ir pulkininkas.

Aukšti fašistų karininkai ta
po užmušti, kai jie spyrėsi iš
laikyti vieną poziciją, kurią 
puolė graikų kalnų kariuome
nė. Tatai įvyko vakarų Albani
jos fronte, ten kur graikai ver
žiasi prie Valonos uosto.

Naujai paimti italai tvirtina, 
kad susisiekimas Albanijoj vi
siškai išardytas. Daugelis ita
lų serga, nes laiku negalėjo at
vežti šiltesnių drabužių. Labai 
dažnai italai stinga maisto.

Smarkiai bombar-

Britai pataikė 5 
italų laivams

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
16 d. — Britų karo orlaiviai 
bombardavo Italijos karo bazę 
Napolyj.

Penki italų laivai buvo iš
mestų bombų paliesti, o kitos 
bombos iškrito greta kitų dvie
jų italų laivų.

Kiti orlaiviai bombardavo ge
ležinkelio susisiekimą ir kai ku
rias svarbesnias stotis. Britai 
skelbia, kad Napolio bazės bom
bardavimas yra panašus į Ta
rauto bombardavimą.

Vezuvijus padeda 
britams mušt italus

ROMA, Italija, gruodž. 16 d. 
— Italai praneša, kad Vezuvi-

reikalas yra nepaprastai dide
lis.

. Jis pabrėžė, kad orlaiviai, 
priešlėktuvinės patrankos, kul
kosvaidžiai, torpedos yra labai 
skubiai reikalingos, šie ginklai 
Amerikai šiandien labiau reika
lingi, negu kareiviai.

Knudsen, prašė, kad ginklų 
gamintojai dėtų • visas spėkas 
užsakytus . ginklus pagaminti 
anksčiau, negu sutartyj pasiža
dėjo. Jis atsisakė išaiškinti duo
ti smulkesnių nurodymų.

Prezidentas grįžta 
sostinėn

WARM SPRINGS, Ga„ gruo- 
džio 16 d. — Prezidenas Roo- 
seveltas šiandien išvažiavo į 
Washingtoną. Jis ilgai kalbėjo
si telefonu su sekretorium Hull.

Išvažiuodamas pareiškė, kad 
jis mano sugrįžti į šį miestą 
ateinančiais metais, jeigu kas 
nors dar pasiliks iš pasaulio.

Rooseveltas praleido porą va
landų su savo senais pažįsta
mais, kurie ten gydosi.

Greitins pagelbą 
Anglijai

WAS1IINGTON, D. C., gruo
džio 16 d. — Kongreso užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas 
B^oom šiandien pareiškė, kad 
jis dės pastangas panaikinti vi
sus legalius trukdymus teikti 
britams reikalingą pagelbą.

Blbom laukia sugrįžtančio 
prezidento^ kad galėtų visą rei
kalą aptarti. Mario atšaukti 
neutralumo aktą ir prisilaikyti 
nustatytų tarptautinių taisyk
lių.

Britai Berlyne užmu
šė 4 vokiečius

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 16 d. — Vokiečių karo, pra
nešimas sako, kad praeitą nak
tį britai, bombarduodami Ber
lyną, užmušė 4 asmenis ir pa
darė nuostolių nuosavybei.

Britai sugriovė kelis namus 
ir palietė dvi ligonines.

Vokiečiams pavyko numušti 
vieną anglų orlaivį. Britai iš
metė daug atsišaukimų.

duota Valona
ATĖNAI, Graikija, gruodžio 

16 d. — Graikų aviacija ir bri
tų karo laivai smarkiai apšaudė 
Valona uostą. Susprogdinta 
daug sandėlių ir padaryta nuo
stolių.

Pogradec apylinkėse grai
kams pasisekė išmušti italus iš 
kai kurių pasienio įsistiprinimų. 
Italai pabėgo, palikę savo kai
rįjį sparną visai be protekci
jos.

Smarkiai krintąs sniegas su
trukdė graikų operacijas. Vi
suose frontuose graikai pasi
stūmė pirmyn ir artėja prie Va
lonos.

Kai buvo nušautas italų ge
nerolas, tai italų kariuomenė 
atsitraukė visame fronto sekto
riuje.

jus, kuris leidžia stiprią švie
są, padėjo britams bombarduo
ti Napolio karo bazę. ,

Šiaip Vezuvijaus viršukalnė 
esti užakusi, bet paskutinėmis 
savaitėmis pradėjo veržtis lava 
ir besiveržianti šviesa padeda 
britų lakūnams orientuotis ir 
surasti karo siekinius.

Trys britų eskadros labai 
lengvai galėjo surasti Napolį ir 
pataikyti ten pasislėpusiems ita
lų laivams. ,

Knudsen reikalauja 
skubinti gamybą

WASHINGTON, D. C„ gruo
džio 16 d. — William Knudsen 
šiandien pareikalavo, kad visi 
ginklų gamintojai galimai greL 
čiau paskubintų gamybą, nes

NACIAI TIRIA PETAINO POLITIKĄ
Nepatenkinti Lava- 

lio išgujimu 
? -.. • -

BERNAS, Šveicarija, gruodž.
16 d. — Nacių ambasadorius 
Otto Abetz šiandien išvyko iš 
Paryžiaus į Vichy.

Jis turi specialius įgaliojimus 
ir vietoje nori ištirti Petaino 
politikos kursą. Vokiečiai nepa
tenkinti Lavalio išmetimu.

Francuzų vyriausybės sluok
sniuose jaučiamas susirūpini- 

» .

mas, nes bijoma, kad vokiečiai 
visiškai neokupuotų likusios 
Francuzijos. Lv:

Vokiečiai tars savo žodį dėl 
Lavalio išgujimo, kai gaus nuo- 
samią informaciją iš ambasado
riaus Abetž.

Montrealy didelė 
šalčio banga

MONTREAL, Kanada, gruo
džio 16 d. — Montrealio apy
linkes pasiekė labai didelė šal
čio banga. Visose pramonės ša
kose truko daug darbininkų, 
nes. jie sirgo ir buvo smarkiai 
persišaldę.

Savivaldybės gydytojas pa
skelbė, kad mieste nėra influen- 
zos žymių, daugelis persišaldė, 
nes netikėtai šalčio buvo už
pulti.

Kai kurios dirbtuvės buvo 
priverstos visai užsidaryti, nes 
neatvyko pakankamas darbinin
kų skaičius.

Naciai vėl bombar
davo Sheffieldą

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 16 d. — Praeitą naktį vo
kiečių karo lėktuvai vėl bom
bardavo Sheffieldą. Pirmą kar
tą jie bombardavo šį miestą 
praeitą ketvirtadienį.

Britų karo lėktuvai bombar
davo vokiečių sostinę ir kitus 
vokiečių 'pramonės centrus.

Vyriausybė paskelbė, kad 
J^tai^jagriminoUcelis na u j us-la- 
bai greitus karo laivus, kurio 
ves kovą su submarinais.

PUSŠEŠTŲ METŲ VAIKAS 
VIENAS VAŽIUOJA 

AMERIKON

Neleidžia naciams 
vykt per Francuziją

BERNAS, Šveicarija, gruodž. 
16 d. — Gauta tikriį žinių, kad 
maršalas Petain atmetė vokie
čių reikalavimą leisti jiems nau
dotis. Toulono uostu ir vežti ka
riuomenę per neokupuotą terito
riją.

Vokiečiai nori pasiųsti ka
riuomenę padėti italams vesti 
karą Lybi joj ir Albanijoj, bet 
jie nenori tos kariuomenės sių
sti per Italiją, nes visa tai la
bai smarkiai paveiksią Idalijos 
gyventojų moralę. ; '

Petainas griežtai atsisakį lei
sti vokiečiams vykti per ne
okupuotą teritoriją.

UŽSIENIN PABĖGO 800 LIETUVIU
Sieną pereina naktį

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 16 d. — Pranešama, kad 
nuo bolševikiškų okupantų už
sienin pabėgo 800 lietuvių. Į 
šį skaičių yra įskaitomi ir ke
li sulenkėjusieji nuo Vilniaus 
krašto.

Rusų kareiviai kasdien vis 
stropiau saugo rubežių, bet vis 
dėlto vienam kitam dar laimin
gai pasiseka pasprukti.

Dažniausiai tenka bėgti nak
tį, kad mažiau butų rizikos. Ru
sų kareiviai pasienyj vaikščio
ja būriais ir, išgirdę mažiausią 
įtartiną garsą, be jokio perspė
jimo pradeda šaudyti.

VAIRAS-RACKAUSKAS
PASKIRTAS DIRBTI 

BIBLIOTEKOJ

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 16 d. — šiandien Berlyno 
pasiekė pusšeštų metų amžiaus 
vaikas Axel Anderson, kuris 
vienas važiuoja iš Norvegijos Į 
New Yorką.

Ant kaklo yra pakabintas jo 
bilietas su rašteliu; kuris išaiš
kina kur vaikas važiuoja.

Jis pavėlavo pasiekti laivą, 
kuris amerikiečius iš Petsamo 
Amerikon vežė. Axel iš Berlyno 
skris orlaiviu i Barceloną, o iš 
ten į Lisaboną.

Atvažiavęs Berlynan panoro 
pamatyti zoo, nes jam motina 
buvo pasakojusi apie gražius 
žvėriukus, kurie buvo Berlyno 
zoologijos sode.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
16 d. — Karolis Vairas-Račkau- 
skas vyriausybės paskirtas Kau
no valstybės centralinės biblio
tekos tarnautoju.

Netvarkingai vykdo
ma žemės reforma \ . ,, _ , }
KAUNAS' Lietuva, gruodžio 

16 d. — Kelmės valsčiuje, vyk
dant naują žemės reformą, že
mės fondan paskirta 7,234 hek
tarai žemės. Iš to skaičiaus 1,- 
084 ha. palikta sovehozams.

117 ha palikta kompensuoti 
tiems buvusiems savininkams, 
kuriems šiek tiek žemės palik
ta, bet ne jų ūkiuose, nes tie 
ūkiai priskirti prie sovehozų. 
Visi šie ūkininkai turėjo iš sa
vo sodybų išsikraustyti.

Ūkininkų trobas už
ėmė GPU agentai
TILŽĖ, Vokietija, gruodž. 16 

d. — Iš Lietuvos atbėgusieji 
pasakoja, kad vokiečių pasienyj 
rusų kareiviai užėmė daugelio 
ūkininkų trobas ir jose apsigy
veno.

Pasienio mokyklose taip pat 
apsigyveno kareiviai ir GPU 
agentai. Kai kurios mokyklos 
iškeltos arba visiškai uždary
tos.

GPU agentai užima visas nau
jai pastatytas mokyklas, nes 
jos yra daug erdvesnės ir ga
lima jose geriau įsitaisyti.

Tauragės pilyje yra įrengtas 
to rajono GPU agentų centras.

Vokietijon bėga su 
maudymosi kos

tiumais
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 16 d. — Lietuviai visokiais 
budais stengiasi perbėgti siena. 
Kai kurie nekreipia jokio dė
mesio u šaltį ir plaukia per van
deni.

Vokietijon atbėgo keli lietu
viai, kurie nuėjo neva maudy
tis paupin, o vėliau Vokietiją 
pasiekė vien tiktai su maudy
mosi kostiumais.

Pasienio gyventojai pasako
ja, kad beveik kiekvieną naktį 
girdėti šaudymai. Yra buvę at
sitikimai, kad bandžiusieji pa
bėgti buvo rusų kareivių per
šauti prie pat sienos.

Naciai baus išnau
dotojus

J

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 16 d. — Visi vokiečių laik
raščiai veda smarkią propagan
dą prieš kenkėjus ir išnaudo
tojus, kurie nori pasipelnyti ka
ro metu.

Vyriausybės komisaras išlei
do tuo reikalu dekretą. Visi pir
kliai, kurie pardavinės prekes 
aukštesnėmis kainomis, negu 
tai yra valdžios nustatyta, bus 
smarkiai persekiojami ir bau
džiami.

Išgėrė nevalyto al
koholio ir mirė

SCRANTON, Pa., gruodž. 16 
d. — Ieva Gudiškis, sena žino
ma krautuvininkė, išgėrė neva
lyto alkoholio ir mirė. Kartu 
su ja rasta mirę ir abu jos sū
nus.

Policija, pastebėjusi, kad nie
kas neatidaro krautuvės, .išdau
žė duris. Rado visus tris lavo
nus ir dvi bonkas tuščio alko
holio.

Policija lavonus atidavė teis
mui, kad praplautų skilvius ir 
ištirtų ar iš tikrųjų girtavimas 
buvo mirties priežastimi.

IŠPLAUKS MAISTAS FRAN- 
CUZIJAI IR ISPANIJAI

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 16 d. — Amerikos Raudo
nasis Kyržius jau turi paruo
šęs du laivus su maistu, kuris 
bus skiriamas vaikams ir ligo
niams.

Vienas laivas p’auks į neoku
puotąją Francuziją, o antras į 
Ispaniją. Laivai dar ncišplaukč, 
nes dar negautas britų leidimas 
maistui vežti j šias šalis.

Britai griežtai atsisakė lei
sti ką nors įvežti į vokiečių 
okupuotus kraštus, bet mano
ma, kad Ispanijon ir Petaino 
Francuzijon praleis šiuos lai
vus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Chicagai ir apylinkei fėde 
ralio oro biuras Šiai dienai pta 
našauja:

Debesuotas ir šaltesnis.
Saulė teka 7:12 v. r., leid 

žiasi 4:20 v. v.

— Bardijos uoste britų sukelti gaisrai matosi 60 mylių at- 
stumoj.

— Britai du kartus bombardavo vokiečių sostinę ir 3 ka
ro pramonės centrus.

— Anglijos vyriausybė oficialiai paprašė Washingtono fi
nansines paramos karui vesti. Britai neprašo paskolos, bet ga
limybės įsigyti reikalingų karo medžiagų.

— Anglijos policija surado komunistų instrukcijas trukdy
ti anglų aviacijos ir karo pramonės gamybą. Suimti keli Mas
kvos agentai. Vyriausybė imsis reikalingų priemonių jų veiki
mui visiškai sustabdyti.

—• Vokiečių ambasadorius Abetz atvyko į Vichy, stipraus 
kariuomenės burib lydimas. Jis nori išaiškinti Lavalio pašalini
mo priežastis.

* — Graikai paskelbė, kad italų generolą fronte užmušė pa
tys italų kareiviai, kad galėtų pasitraukti. Generolas kareiviams 
įsakinėjęs nebėgti.

IŠ Lisaboho išskridę transatlantiniai lėktuvai buvo pri
versti grįžti atgal, nes blogas 6ras jiems neleido skristi Ame
rikon. *. . :
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Dėdė Amerikonas
(Tęsinys)

Pradedamas tą darbą dirbti, 
pasidėjo laikrodį ir rašė, kiek 
tokią suvyniojimij jisai galės 
padaryti per vieną valandą. 
Pradžioje tokių suvyniojimų 
padare mažiau, bet tolyn dar
bas ėjo vis greityn ir greityn. 
Pagaliau kiek pasipraktikavęs 
pradėjo padaryti du kartus 
daugiau. Apie tai, kad jisai na
muose to darbo mokosi, Jurgiui 
nieko nesakė.

.ingis pastebėjo, kad Juozas 
iš tikrųjų daro didelę pažangą. 
Tokiu Juozo sugebėjimu jisai 
labai stebėjosi, nes jisai žinojo, 
kad jam tas darbas išmokti ė- 
mė gerokai laiko. Kad Juozas 
namuose mokosi to darbo dirb
ti, apie tai savo pusbroliui nie
ko nesakė, nes bijojosi susi
laukti pašiepimo.

Kiekvieną dieną taip dirbda
mas Juozas, taip išsipraktikavo, 
kad pradėjo padaryti keturis 
kartus daugiau, negu kad pa
darė pradžioje.

—o—
Nekantriai laukdamas žinių 

apie motinos sveikatos pagerė
jimą Juozas iš namiškių gavo

SUDRIKO 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

RADIOS 
po

ir 
aukščiau.

50c Įmokėti
59.95 aukįiau

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

laišką, kuriame pranešė, kad 
motina irgi mirė. Tokios nema
lonios žinios jį labai paveikė. 
Be to, sesuo Onutė rašė, kad 
jinai jau atvažiuojanti pas jį. 
Dėl Onutės Juozui nereikėjo 
galvos sitkti, nes pinigų kelio
nei jinai jo neprašė, nes brolis 
Antahas jai duodąs tiek, kiek 
jai reikalinga ir net dar dau
giau. Onutės atvažiuojant Juo
zas labai laukė, nes mirus mo
tinai ir tėvui Onute buvo vie
nas iŠ artimiausiųjų jo namiš
kių.

Vieno sekmadienio rytą jisai 
gavo telegramą, kad jinai jau 
atvažiuojanti į New Yorką ir 
prašo, kad jisai atvažiuotų jos 
pasitikti, nes jai vienai daug 
sunkiau esą atvažiuoti. Apie tai 
Juozas pranešė savo pusbroliui 
Jurgiui ir jie abu nutarė va
žiuoti pasitikti savo sesers.

Išvažiuodamas Juozas papra
šė savo šeimininkę, kad jinai jo 
sąskaiton paruoštų reikiamas 
jo sesers sutiktuves.

Amerikoje susisiekimas tai 
jau nepaprastai geras, keliai ir 
geležinkeliai tai jau pirmi pa
saulyje, todėl važiuoti greitai, 
gerai ir maloniai. Juozui ir Jur
giui važiuoti buvo vienas ma
lonumas, nes Juozas nuo pat 
atvažiavimo į Ameriką iš Hazle- 
tono miesto niekur dar nebu
vo išvažiavęs. Teisybę pasakius, 
Juozas Lietuvoje geležinkeliais 
buvo labai mažai važinėjęs.

Štai jau ir New Yorkas. Kaip 
tiktai atvažiavo, tuojau paėmė 
taksi ir nuvažiavo Onutės su
tikti ir kartu su ja parvažiuoti 
į Ilazletono miestą. Sunku ir 
apsakyti, kiek buvo džiaugsmo, 
kuomet Onutė pamatė savo abu 
brolius: Juozą ir Jurgį.

Juozas po kiek laiko išėjo pa
ieškoti taksi, o Jurgis su Onute 
pasilikę kalbėjosi apie Lietuvos 
gyvenimą. Netrukus Juozas grį
žo. Tada visi trys susėdo į tak
si ir išvažiavo į geležinkelio sto
tį. Stotyje ilgai laukti irgi nerei
kėjo, nes traukiniai važinėja la
bai dažnai. Juozas tuojau nu
pirko Onutei ir jos kraičiui bi
lietus, kraitį atidavė bagažnin- 
kui ir visi keleiviai nuėjo į va
goną. Visai suprantama, kad 
važiuojant vagone buvo kalba-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.50

COPR. 19*0, NG6DLKCRAKT SERVICE, INC.

F1LET CROCHET PATTERN 2464 j

No. 2461—Megs tos servetkSlės.

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

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė....................... —.......................... —

No. 2464

Adresas....... ...... .......

Miestas ir valstija

ma tiktai apie Lietuvos gyveni
mą, nes kaip Jtiigis, taip ir 
Juozas ypatingai įdomavusi gy
venimu Lietuvoje. Pirmiausia 
Juozas klausinėjo Onutę apie 
tėvų mirtį, nes tasai klausimas 
jam buvo vienas iš aktualiausių. 
Jisai gerai žinojo, kad Antanas 
pinigų turėjo. Jam buvo nesu
prantama, kodfci jisai nes (įdarė 
reikiamų sąlygų, kad galėtų pa
gydyti savo sergančius tėvus.

- Sakyk, Oniitej kaip tenai
buvo, kad taip greitai ir stai
giai mirė abu tėvui, klausė
Juozas.

— Sunku pasakjdi, aiškino 
Onutė, - - reikia pirmiausia ži
noti, kad kaip tėvas, taip ir 
motina buvo jau abu Seni ir 
silpni. Na, žinoma, prie to dar 
prisidėjo šalta ir biauri žiema. 
Antanui tai jau jokiu budu nie
ko negalima primesti, lies ji; ai. 
darė viską, kad tėvų sveikata 
rūpintis. Kaip tiktai Antanas 
apsivedė, tai motinai ir tėvui ji
sai uždraudė dirbti bent kokius 
darbus. Antano žmona tai . jau 
ne tiktai labai, bet ir ypatingai 
mylėjo tėvus. Kodėl taip labai 
jie nusilpo ir apsirgo, tai pasa
kyti aš irgi negaliu, nors visą 
laiką iki jų mirties buvau die
ną jš dienos kartu.

—Antanas man rašė, — pasa
kojo Juozas, — kad jisai tėvui 
net iš Raseinių gydytoją parve
žė, bet vis tiek nieko negelbėjo. 
Aš kariais imu galvoti, kad gal 
suvėlino gydytoją parvežti.

—žinai, Juozai, kad tuo An
taną tai jau aš jokiu budu įtar
ti negaliu. Aš pati mačiau ir 
žinau, kad Antanas ypatingai 
rūpinosi tėvų sveikata, bet rei
kia žinoti, kad jeigu žmogus 
taip jau nusensta, tai labai sun
ku nustatyti, kada jis sveikas 
ir kada serga. Taip buvo ir su 
tėvu. Rodosi, kad jo sveikata 
buvo tokia pati, kaip ir dauge
lis metų tam atgal. Tu pats ge
rai žinai, kadi daiįir’t'ių Įmūrant 
namuose jie irgi panašiai sirg- 
davo. Pats gerai Danai, kad ir 
tais laikais neveždavome jokių 
daktarų, o kad likimo nebuvo 
skirta mirti, tai kaip tiktai iš* 
ausdavo pavasaris, tai jie vėl 
sustiprėdavo ir taip k? r to josi 
daugelį metų.

— žinai, Juozai, — tarė Jur
gis, — kad nuo senatvės, tai 
jau nėra jokio gydytojo pagal- , 
bos. Man rodosi, kad čionai (ai 
jau nėra nieko nepaprasto, nes 
senatvėje lai jau užtenka ap- 
sigti stipriomis slogomis ir vis
kas.

—Na, pasakyk, Onute, kaip 
iš viso einasi Antanui tikinin 
kauti, kaip manai, ar Nemokšų 
Barbutė bus gera gaspadinė, —- 
teiravosi Juozas.

-—Taip, aš visai neabejoju, 
kad Antanas ūkį dabar taip su
tvarkys, kaip jisai iki šiol dar 
nebuvo tvarkomas. Matai, jisai- 
dabar jau turi galimybės. Tii 
gerai žinai, kad iki šiolei tai ir 
pinigų trukdavo, o be. pinigų 
tai jau tinkamai ūkininkauti 
negalima. Dabar to trukumo 
musų ūkyje jau nėra, nes Anta
nas pinigų turi užtektinai. Rei
kia žinoti, kad Antanas paėmė 
didelę pasogą: tūkstantį rublių 
grynais pinigais, o visos kitos 
smulkmenos tai jau irgi tiek 
pat, o gal dar ir daugiau.

Taip besikalbėdami jiė ne ne
pajuto, kaip traukinys sustojo 
Hazletono stotyje ir visi musų 
svečiai btivo jau hdmttose. čio
nai mttsų vyrai tai jau visai ge
rai jautėsi, nes jie biiVo savo 
namuose.

Onutė tai visakUo ypatingai 
domėjosi, nes tai buvo tas mieš
tas, kuriame j.’nai turės gyven
ti. Iš pirmo pamatymo tas mie 
štas jai irgi labai patiko. Jisai 
toks didėlis, švarios gatvės* gra* 
žus namai. Jai atrodė, kad to
kiame mieste gyventi tai tiktai 
vienas malonumas. Onutė buvo 
patenkinta, kad išsipildė jos no
rai ir jinai iŠ tolimo ir purvi
no kaimo atvažiavo gyventi j 
tokį didelį ir gražų miestą.

Pas tuos pačius šeimininknš) 
be Juozo ir Jurgio, gyveno dar

šeši darbininkai, kurie irgi lie
tuviai buvo. Sužinoję, kad iš 
Lietuvos atvažiuoja mergaitė,— 
Juozo sesute, jie norėjo tose 
shtlktuvėšė (l^lyvatiti. Kai kurie 
iš tų vyrų pas Juozą buvo iha- 
tę jos fotografiją ir žinojo, kad 
Onutė visai graži mergaitė* Šei
mininkai turėjo ir gramafoną, 
buvo atėjusios net ir kėlios 
mergaites, kurios irgi ne taip 
jau seniai buvo atvažiavusios iš 
Lietuvos.

Iš stoties parvažiavę, Jttozas 
su Jurgid Hėt lilistebo pamatę, 
kad paš šeliiiirilnkus pabengtas 
tikrds balius. Onutei tai tikras 
siurprizas buvo* nes jinai tai 
jau visai netikėjo tokių iškil
mingų jos sutiktuvių. į kamba
rį'siteję,Jttožas Onutę pristatė 
šėinilnihkanis ir visiems sve
čiams. Viso jaunimo, o ypatin
gai vyrų, dkys buvo nukreiptos 
vien tiktdi į Onutę,

—Visus musų mylimus ir 
geibiam lis sVečitiš supažindinu 
su ką tiktai atvažiavusia iš Lie
tuvos savo sesute Ona* — pa
sakė Juozas.

Onttlė galvos liiiktėlėjimti su 
visais svečiais . pasisveikino ir 
svečių atsiprašiusi n Uc j o į Juo
zo kambarį, iies atvažiavusi to
kią didelę kelionę reikėjo per
sitaisyti ir tinkamai sutvarkyti. 
Jos kraitį ĮiiėŠė į JUOZO kamba
rį. Juozas ir Jurgis tiidjau at
ėjo pas svečius ir ėmė dalintis 
mintimis ir įspūdžiai, kuriuos 
Onutė atvežė iš Lietuvos.

Onutė labai ilgai negaišo ir 
tuojau atėjo pas svečius. Sve
čiuotis kaip Juozui, taip ir Onu
tei buvo hėvisai linksma* nes 
po mirties savo abiejų tėvų jie

linksmintis negalėjo, nes turėjo 
nešioti gedulą. Jaunimas kaip 
Lietuvoje, taip ir Amerikoje, 
vienas ir tas pats, — jiems vie
nas iš svarbiausiųjų dalykų tai 
Šokti ir Žaisti. Nelinksma buvo 
visieriis. svečiams, kad jų svar
biausias svečias su jais kartu 
negalėjo linksmintis, nes dėl tė
vo ir inotinos mirties Onutė ir 
Juozas nešiojo gėdulus.

Būto šeimininkai buvo pagy
venę žbionės, todėl tokie pa
prasti ir vienodi Šokiai, jiems 
irgi nelabai patiko, todėl jie 
svečiams pasiūlė kitą sutiktuvių 
formą: pasiklatisyti, ką naujas 
svečias gali papasakoti jiems 
apie jų visų tėvynę Lietuvą ir 
kokius linkėjimus jai gali su
teikti naujoji tėvynė — Ameri
ka. Su tokiais šeimininkų siu- 
lijimais visi svečiai nutiko.

Šeimininkė prieš tai prašė vi- 
s ils svečius, o ypatingai naują
ją viešnią, kad paragautų jų, 
t. y. amerikoniškų valgių ir gė
rimų. Visų svečių kalbos krypo 
į savo gimtąją šalį Lietuvą. Be 
kitų vaišių Šeimininkė Onutę 
vaišino ir amerikonišku alumi, 
nes, anot Šeimininkės, ameriko
niškas alus geresnis, negu kra- 
jdus. Nito šokimų ir kitokių 
pasilinksminimų susilaikę visi 
ėmė daugiau ragauti ameriko
niško alučio. Onutė pamanė, 
kad su amerikonišku alučiu vi
sai gerai tiks lietuviškas džio
vintas ir rūkytas suris. Apie tai 
Onutė pasakė Juozui. Bematant 
ant stalo pasirodė lietuviškas 
suris.

Svečiai su didžiausiu malonu
mu griebė ragauti lietuviško 
sūrio, nes miestiški valgiai

jiems jau buvo gerokai nusibo
dę. Suris tai jau tikrai buvo 
skanus. Svečiai skaniai valgė 
Onutės atvežtą sūrį ir gėrė a- 
merikonišką alų. Namų šeimi
ninkė kreipėsi į Onutę prašyda
ma, kad jinai papasakotų, kaip 
žmonės gyvena Lietuvoje, neš 
jau senas laikas kaip jinai iš 
Lietuvos išvažiavusi. Onutė pa
siryžo papasakoti, koks gyveni
mas Lietuvoje.

(Bus daugiau)

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

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY and MIDVVIFE 

>630 S. VVesternav.
Telefonas:

HEMLOCK 9252 
Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s( 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeik Kl V

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

.ąmbulance
< DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 1M0 Vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
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Chicagos, 
Cičero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Liiuanica Avenue YARds 1139
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LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wesi 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast lOKth Street Tel. 1’ullman 127(1

ALBERT V. PŲTKUS
4704 So. Weštėrn Avenue Phone LAFayette 8024

■................................................................................................ -_____________________________ ___________________ :__________________________________

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Liiuanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehiU 0142
i 416 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

, J. LIIJLEVTČIUS
4348 S. Califdrnia Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 1419

I i -------- —----------------------------------------- ------------------------ . ■■■ i   

L J. ZOLP
1640 Wdst 46th Strėet Phone YARds 0781
- , : - ■ -•■.L • . . . /• •

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETU VIA! DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 Iki 3 ir nuo 7 iki 8

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

■' ‘ * pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone 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 Narįaj__
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 Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

ntio 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 

Ž400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6, iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

8343 S. HALSTED ST.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso TeL PROSPECT 67J7
Namų Tel. VIRGINIA 2423

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. įlydė Park 3395

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

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

KUĄTAUČ1A1
DR.HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 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 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn SL
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų tek—Hyde Park 3895

YTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*
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AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKIMAS SAVO
TAUTOS ATEIČIAI

Įvairus apsireiškimai įvyksta 
žmogaus ir tautos gyvenime. 
Padėkim, žmogus stiprus, s ei- 
kas, linksmas šiandien, o jau 
rytojaus dienoj jaučiasi sergąs 
šalčiu. Ar jis norėjo sirgti? Ar 
jis ieškojo šalčio. Ne! Tas įvyk
sta prieš jo norą. Ir būdamas 
ligotu, jis ieško vaistą, kad nuo 
tos ligos pasveikus. Tas pats į- 
vyksta ir tautos gyvenime. Tu
rėdama vienokią ar kitokią val
džios formą, kuri didžiumos 
žmonių yra užgirta, tvarko sa
vo gyvenimo reikalus, rūpinasi 
pagerinti savo krašto ir jos 
žmonių būvį ir t.t. Bet kaip 
žmogaus gyvenime, taip ir vals
tybės gyvenime įvyksta nelauk
ti atsitikimai. Žiūrėk, koks nors 
“lyderis”, “tautos vadas”, “fiu
reris” su sau patikimų žmonių 
būreliu nuverčia teisėtą žmonių 
rinktą valdžią ir jiems prime
ta savo idėjas. Reiškia, įvyksta 
valstybės gyvenime liga. Prieš 
didžiumos žmonių norą, jiems 
nežinant, uzurpuojant jų tei
ses ir paneigiant jų laisvę. To
kie gyvenime reiškiniai, be ben
dro visų krašto žmonių sutiki
mo, žmogus pilietis, kuris 
jaučiasi esąs visuomenės maža 
dalelė, kuriai priklauso tam tik
ra dalis d.Gyvumo, jaučiasi nu
skriaustu. Ir nežiur nl, kad 
“tautos vadai” ir kažin ka savo 
antyje turėtų, vistiek žmon ų 
širdyje ir prote »yra koks tai

MADOS

No. 4619—Kaklaraiščiai (Berniuk
ams ir vyrams).

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blaU- 
Lutę 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 
S©. Halsted SU Chicago, DL

NAUJIENOS Pattera Dept 
1739 S. Halsted SU Chieago, DL

Oa įdeda IŠ eentą Ir jraiaa 
atehtati maa javyadį No — 

Mteros - P* kiettel

įtarimas, su kuriuo jie nuolat 
turi noro kariauti prieš tą. ne
teisėtumą. Tas įvyko ir lietuvių 
tautos gyvenime. Daugelis Lie
tuvos žmonių dėl to kentėjo ka
lėjimuose, daugelis išeivijoj gy
venančių lietuvių jautėsi nu
skriaustais drauge su savo vien
genčiais, kurio tam rėžimui ne
pritarė. Bet maža dalelė tiek 
Lietuvoj, tiek išeivijoj bandė 
tai pateisinti. Kuo tas pateisini
mas siekė ir ką pasiekė, tai vi
si Amerikoj gyvenantys lietu
viai žino. Tam tikrų laikraščių 
pastogėse įvyko visų galų suiri
mas. Visuomenė juos pametė ir 
jie paliko lyderiai be armijos.

Pirm negu spėjo Lietuvos 
valstybė nuo tos ligos ašsigy- 
dyti, tai ją ištiko kita kompli
kacija. Komunizmas nustelbė 
visiškai jos laisvę ir nešė skur
dą, priespaudą, vargą ir badą 
jos gyventojams. Įvyko tragedi
ja su Lietuvos kraštu ir jo žmo
nėmis. Kiekviename sąmonin
game jos krašto žmoguje yra 
nepalaužiamas noras, vėl stoti 
Į sunkų darbą kovon, kad Lie
tuva, kuri buvo laisva vėl lais
vę atgautų. To tikslo atsiekti 
reikalinga jau visų jos žmonių 
parama ir kooperacija. Bet to, 
visi siekiai bus tuščios pastan
gos. Kad tos paramos ir koope
racijos pasiekus, yra reikalin
gas bendras visų žmonių nusi
statymas prie to siekio. Tas ga
lima pasiekti tik kalbant dėl tų 
reikalų vien tik iš gerosios pu
sės. Praeitis su gyvenimo klai
domis čia neturėtų būt disku- 
suojama. Tas žmones ardo, at
ima jiems pasitikėjimą ir‘ įstu
mia juos į beviltį. O to nenuils- 
tantįs komunistai siekia. Taip, 
kad reiktų bent Amerikos pa
žangiems žmonėms tos klaidos 
vengti. Musų nusistatymas yni 
žinomas dėl Smetonos nuo ta
da, kai tik jis prie valdžios da- 
sigavo. Dabar turi apeiti tie 
kilnus tautai ir jos žmonėms 
idealai: Laisvė Lietuvai ir jos 
žmonėms. Katalikai gaudo ži
nias ap.e Smetoną, jas spausdi
na, o pažangioji spauda jas kar
toja. Nuolat primena ar tuo no
ri pasakyti, kad, žiūrėk, ką 
Smetona Lietuvai padarė. O 
‘eigų.mes šaltai galvodami pa
klausime, o jeigu vietoj Sme
tonos butų buvęs ki'.as asmuo, 
lai ar komunistai butų Lietuvos 
neužėmę? Aiškus dalykas, kad 
niekas to neginčys ir tik atsa
kys, kad taip, nes tarptautiniai 
reikalai, kuriuos žmogus seka, 
patys savaime į tai atsako.

Kas dėl katalikų, tai nereik
tų nieko sakyti, tik jiems pri
minti jų dangiškas galybes, ku
rios nugali pekliškas. O kad 
Stalino valdžia yra bedieviška, 
tai visi žino. Tad kodėl, jeigu 
katalikai tokio galingi, nepa
siuntė savo davatkų, visų stonų 
vienuolių, vyskupų ir prelatų 
su krapylomis, kad jie sulaiky
tų tuos bezbožninkus nuo Lie
tuvos? Taip kaip visas jų savęs 
išgyrimas ir mokslas bendrai 
yra menkas, tai tegu jie savo 
pastabas rašo, bet pažangiems 
žmonėms, verta imtis konstruk- 
tyvio dąrbo, nes niekas kitas 
be jų neatliks Amerikoje. O 
nuolat erzinant sinetonininkus, 
erzinami yra sveiki žmonių ner
vai ir sveiki protai, kurie ma
to, kad iš to gero šiandien išei
ti negali. Kada buvo laikas kri
tikos, tas buvo vietoj, o kada 
šiandien yra reikalinga bendra 
visų kooperacija, tai jos ir sie
kime. —Patricijus

Nė vienas pasaulyje verslas 
nėra tiek rizikingas, kaip bran
giųjų perlų ieškojimas. Vieną 
diena galima pasidaryti turtuo
liu. žmogus, sumanęs verstis 
perlų žvejyba ir pasiduodamas 
gana nepastoviai laimei į ran
kas, perkasi žvejų laivą, jūri
nių žemėlapių, kuriuose smul
kiausiai sužymėti jurų gyliai, 
dugno sudėtis ir perlų laukai. 
Tada samdosi narų. Be jų per
lų žvejyba yra neįmanoma, nes 
suradus juros dugne gulintį per
lą (tai atlieka mažiau prityrę 
narai), reikia jį iškelti, o tas 
darbas yra pats pavojingiausias 
ir jam atlikti reikalingi labai 
vikrus ir patvaraus organizmo 
narai. Tokiais pasirodo esą Fi
lipinų salų gyventojai. Bet jie, 
deja, gali dirbti tik negiliuose 
jurų pakraščiuose, kur dar ne
didelis vandens spaudimas, bū
tent 6—7 metrų gelmėje. Gi di
deli perlai paprastai randasi, 
nors ir arti prie pakrančių, bet 
didesnėse gelmėse. Vadinas, to
kiose vietose, kurių filipiniečiai 
negali pasiekti. Pasirodo, kad 
geriausi narai yra japonai, nes 
jie gali pasinerti net iki 60 met
rų į gelmes, po vandeniu išbū
dami 1—2 minutes, žinoma, ja
ponas nusisamdyti naru kaštuo
ja labai brangiai, nes jis, žino
damas, kad perlų žvejyboje yra 
nepamainomas, reikalauja ati
tinkamą pinigų sumą. Todėl 
perlų žvejai juos samdosi tik 
tuomet, kai suranda ir tikrai 
nustato, kad dugne guli perlas, 
kurio iškėlimas apsimokės.

Japonas, prisitraukęs pilnus 
plaučius oro, į gelmę neria kul
kos greitumu, čiumpa perlą ir 
vėl šauna aukštyn. Bet toks 
sunkus darbas turi daugybę pa
vojų. Pirmiausia ir patvariau- 
šio naro organizmas po keletos 
panašių nėrimų dėl ^'milžiniško 
vandens masių spaudimo dides
nėse gilumose taip nusilpsta, 
kad jis turi ilgą laiką ilsėtis, 
antra, narus tykoja baisi mir
tis plėšrų jų gyvūnų viduriuose. 
Daug kur rašoma, kad pats: pa
vojingiausias jurų plėšikas yra 
ryklys, turįs didelius smailius 
ir riestus dantis, bet narai tvir
tina, kad tam tikros lapaso žu
vys jiems daug pavojingesnes 
dėl staigaus puolimo ir gina
mosios spalvos (vandenyje ji 
vos galima pastebėti). Jei jau 
naras benerdamas pastebi be
siartinančią tokią pabaisą, jis 
nebėga, o griebęs į ranka,s dan
tyse neštą durklą pasiruošia 
mirtinai kovai, užimdamas pa
togią sau poziciją. Plėšrūnui 
prisiartinus visai netoli, naras 
žaibo greitumu nerdamas po 
juo durklą suvaro į žiaunas. Jei 
šis bandymas pavyksta, naras 
išsigelbėja, bet jei ne — jam 
mirtis. Todėl nenuostabu, kad 
narai už tokį be galo pavojin
gą darbą reikalauja nemažo at
lyginimo, nes jie gerai žino, 
kad kiekvienas jų nėrimas ga
li pasibaigti mirtimi neišmatuo
jamuose vandens plotuose. O 
narų žūva tikrai daug; retas 
kuris gyvenimą, baigia ne juros 
dugne.

džiausiąs psrlas buvo rastas ties 
Cebu, kurio svoris siekė net 72 
gramus. Bet^toki perlai — re
tenybė ir per šimtmečius ran
dama tik vienas antras. Perlais 
gausios vietos sužinomos iš 
žalsvos jutų vandens spalvos, 
kuri paeina nuo gausių žalios 
spalvos jurų dumblių ir moliu
skų. Bet perlų ieškoti kur nors 
Baltijos juroje butų tuščias dar
bas, nes' perlų galima rasti tik 
šiltose jurose, kuriose gyvena 
tam tikra straigių rųšis klinti
niais kiautais, tampriai suau
gusiais su gyvio kunu. Jei po 
to kiautu kuriuo nors budu at
siranda bet koks krislas, ilgai
niui jis pradeda apaugti tam 
tikra mase, kuri nuolat didęda- 
ma (tik labai nežymiai) virsta 
kietesnių už tvirčiausią akme
nį kunu. Tai ir yra perlas, ku
riuo labai mėgsta puoštis tur
tingos moterys, neatsižvelgda
mos j tai, kad to brangakmenio 
istorija dažnai būna susijus su 
žmogaus gyvybe ne tik jį iške
liant iš juros dugno, bet taip 
pat jam einant iš rankų j ran
kas.

Kas per 6 menesius 
pats vienas gyveno
Pietų Ašigalyje?
Amerikietis admirolas Byr- 

das, keliauninkas ir tyrinėtojas, 
1334 metais vienas pats gyve
no pietų ašigalyje per 6 mėne
sius, antarktiko naktį, kur per 
kelias savaites temperatūra bu
vo 83 laipsniai (Fahrenheito) 
žemiau nulio. Jo “butas” buvo 
po sniegu, 4 metrų per 3. Byr- 
do kelionės į ašigalį tikslas bu
vo meteorologijos stotį orui ty
rinėti. Pavojingam sa'vo suma
nymui jis nepriėmė kitų moks
lininkų pagalbos: norėjo vienas 
pats atlikti uždavinį.

Kas tai yra šventas 
bo medis?

žodis bo reiškia “apsišvieti
mą”, ir bo medis, vadinamas 
taip pat pipul arba Indijos fig
medis, yra medis, po kuriuo sė
dėdavo ir mąstydavo Gauthama 
Budda -— ir čia jis apsišvietęs...

Tasai medis ir dabar dar sto
vi Gaya kaime; iš to medžio 
kamieno užaugo kitas medis, 
kurį karalius Asoka trečiams 
amžiuje prieš Kristų nusiuntė 
į Ceylono salą — tūkstančiai 
maldininkų eina prie tų medžių 
ir. meldžiasi.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

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

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

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

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

kėlimas ir planetų nuspė- 
jimai .....   35c

‘Pranašystės Mikaldos“ ......  30c
“Kabalas su Salamono nose” 10c

Lengvas būdas išmokt ang
liškos kalbos be kito pa
galbos .... .........................  35c

‘Žolių knygelė,“ aprašo apie 300 
visokių žolių, kam jos yra 
tinkamos ......................... 25c

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

334 Dean Boulevard, 
SPENCERPORT, N. Y.k.................. II .1 ■

(Vardas ir pavarto)

(Adresas)

(MlMtas ir valstfte)

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

Jei naras po nustatyto laiko 
neiškyla, jo ieškoti neria kitas, 
bet jei neranda, tokį paskelbia 
žuvusiu, o perlų žvejys, kuriam 
žuvusis priklausė ir dirbo, ne
sulaužydamas senų ir tikrai kil
nių tradicijų, visą tos dienos 
laimėjimą, nors tai butų ir la
bai didelės vertės perlai, įtei
kia žuvosiojo žmonai arba vai
kams, kad tie netekę savo mai
tintojo butų užtikrinti ateiti
mi.

Perlų didumas esti labai įvai
rus, bet dažniausiai priklauso 
nuo to, kokioje gelmėje rastas. 
Juo giliau, tuo jis didesnis. Ta
čiau jų didumas skaičiuojamas 
tik gramais. Kiek žinoma, d i- 

■ * ....... ........ ■ . .......... ....... ..

Garsinkitės “N-nose”

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

3 MONTHS RENTAL $5
W A G N E R 

Typevvriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

JAU išleista knygute

“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
Phone: YARDS 1001

2729 West Cermak Road
Blokas į Rytus ntto California

Tel. LAWndale 6400
Chicago, Illinois

Mes ttfrime.48 metų patyrimą ir kiekviena sąskaita yra Federalės Val
džios agentūros apdrausta iki $5,000.
TĖMYKITE! Sąskaitos atidarytos iki sausio 15 dienos uždirbs viso mė
nesio dividendą. y
Pirk $lį000 lengvais išmokėjimais. Keletas dolerių kas menesį jums atneš $1,000 
į šešis pietus devynis mėnesius—jus sutaupote $877.50, o mes jums atiduodame 
$1,000 įskaitant 4% dividendą.

Rašykite arba ateikit dėl brošiūros. Mes užmokame pašto kaštus jei 
taupysite per paštą.

FAiRFIELD SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

INSURED

LATEST DIVIDEND

Didelis pasirinkimas laikrodėlių: 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
BULOVĄ

i • ELG1N .
RAMI LTOK

I , BEARUS,
GRANT

ir kitų
DEIMANTUS parduodam žemo- 

mims kainomis.

RBdVeb

4148 Archer Avė

Ae— _
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės bilas?

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

- o
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES T. R Y P K E VI Č I A gyvasties
LANGŲ 1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 VVEST 43RD STREET 

Chicago. Iii. 
____________

SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

viena
American Beauty

$17.50
Pleitai
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

10 Mėnesių Mokėti
FACE-FORMING 
P L EIT AI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi .....................

APSKAIČIAVIMAS 9.50
X 
ną 

DYKAI
Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.
EXCEL Dental Lab.
32 W. WASHINGTON ST.

Tel. DEArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Phblished Daily Except Sunday by 
The Ldthuariian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagd
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Mattėr 

March 7th 1914 at the Post Offitfe 
oi Chicago, III., under the act bf 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Beįidrovęi 1739 S. Halsted 9t„ 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui ...........  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija__ ;__ l_________ 3č
Savaitei --------------  18b
Mėnesiui ___  75b

Jungtinėse Valstijose, nė Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ______    $5.00
Pusei metų ......................  2.7b
Trims mėnesiams... ...........— 1.50
Dviem mėnesiams---------------1.0b
Vienam mėnesiui___________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _________    $8.00
Pusei mėtų ____ ....4_______  4.00
Trims mėnesiams «_________ 2.5b
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, UI
■lif

■ A ■ Dvasinis karas tautų tarpe

Naujas komuNištų
“FRONTAS”

Vakar buvo renkamas J. V. prezidentas
Lapkričio 5 d. žinonės Jungtinėse Valstijose balsavi

mu pareiškė, ką jie nori išrinkti pfėzidentu. Bet tub bal
savimu ptezidentas dar nebuvo išrinktos. Prezidbfitb rin
kimai įvyko tiktai vakar.

T&ip yrū pagal Jungtinių Valstijų koristitučiją, kui’i 
ntistotb, kdd prezidentą rehka “elektoidai”* MUHiios iš
renka Visuotinu balsavimu piliečiai. Griežtai laikantis 
konstitučijoš* lapkričio 5 d. buvo išrinkti prezidento elek- 
toriaų o ne prezidentas su Vice-prezidentu.

Kiekvifetia valstija išrinko tiek elektorių, kiek ji turi 
narių abejuose J. V. kongreso rūmuose. Illinois — 29. Vi
sos 48 valstijos ■— 531.

Vakar kiekvienos valstijos elektoriai susirinko tos 
Valstijos “sostinėje” ir padavė savo balsus už tam tikrus 
kandidatus į J. V. prezidentus.

Šitie elektorių balsai bus pasiųsti į Washingtoną^ kiti* 
jie biis sūskaityti, ir kandidatas gavęs daugumą bus pa
skelbtas išrinktu. Tiktai tuomet bus “oficialiai” žinoma* 
kas yra išrinktas prezidėntu ateinantiems ketVerieftiš 
metams.

“Neoficialiai” yra seniai žinoma, kad rinkimus lai
mėjo Franklin Delano Rbosevelt, nors pagal konstituci
ją tie rinkimai dar nieko nereiškia. Konstitucija sako, 
kaip rinkti elektorius, bet ji nesako, už ką elektoriai tU- 
ri balsuoti. Elektoriai turi teisę balsuoti Už ką jie nori. 
Jie butų galėję išrinkti prezidentu Willkie, o ne Roose- 
veltą, nežiūrint to, kad už Rooseveltą pasisakė beveik 5 
milionai daugiau gaišuotųjų,- negu už Willkie. Arba tie 
elektoriai butų galėję-Rinkti prezidentu tokį asmenį, 
kuris visai nekandidatavo.

Bet šitokių šposų elektoriai nedaro. Jie visuomet bal
suoja už savo partijos kandidatą, kadangi elektorių, ku
rie buvo išrinkti demokratų pdftijOs sąrašu, yra 449, o 
elektorių, kurie bUvo išrinkti fepublikonų sąrašu, yra 
tiktai 82, tai aišku* kad vakarykščiuose elektorių susirin
kimuose RoosOvėltas tufe j o gauti milžinišką daugumą 
balsų.

Visi supranta, kad tas koiistiiucijos patvafkyinUš 
apie elektorių rinkimus yra be jokios reikšmės. Seniai 
reikėjo išbraukti jį iš konstitucijos; Bet žmonės nemėgs
ta su senomis “tradicijomis”* skiftiš.

Rooseveltas ir jo rėmėjai sUlUUžė dviejų terminų tra
diciją. Gal bUt, jie turės drąsbš panaikinti tradiciją if 
apie elektorius. 

f * » M A.*

Remia Hitlerio politika

Stalino agentai Amferikojė 
mėgsta vartoti visokias nekal
to ant pažiūros orgahizacijaš 
r bėphrtyvių žmonių varduš 

savo pattinierhš tikslams pa
slėpti. Tokiėniš savb ■ apįaVin- 
gieiriš “ffroHtaths” jie dažhai 
jkriaudojd žinomų liberalų, 

pjrblčstoniškų kitiiiįų hr šidip 
kbkių garsenybių pdvhrdefe.

Neseniai komunistai prade j b 
kampaniją sU tikslu sukelti 
$300,000 vadinamai Ispanijoš 
tremtinių laivo misijai (“Span- 
ish Refugee Ship Mission”). Jiė 
skelbia, kad tais pinigais buš 
pasiųstas laivas į pietinę Fran- 
euziją, kur gyvena koncentra
cijos stovykldsb sd VikštiHi pus
antro šiinio tūkstančių pabėgu
sių iš Ispanijos lojalistų, ir juoš 
išgabens į Meksiką. Meksikoš 
vyriausybė jau sutikusi tuos pa
bėgėlius priimti.

New Yofkd šdvdititotis “The 
New Leadėr” sako, kad tai ybd 
komunistiškų “penlitakdjų” su
manymas pasipinigauti. Nei 
maršalas Betainas, nei genero
las FrūiicO nfesutiks, kad Ispa- 
ilijbš fėšpiiblikos Šūliiiiiikdi btk 
itj išvežti į Ahietlk^ kili* jie g&- 
lėlų Vėsti ptopdgdhdų pnėŠ td- 
šizhių. Tbdėl Ūš Hėva hlaivd’^ 
siuntimas yra tiktai lilčškėi'ė 
doleriams žvejoti.

Šitą siimdnymą šugdlVojd 
“United American Spanish Aid 
Comniittėe”, ktifį kotitroliuoja 
kdfiitiništdi ik J ų “bėiidi’akeiėi- 
viai”. Bėį kdd piiblika tiėsiipra- 
štų; kds ūž jb slepiasi, tai jiė 
SUšikolėktoVd ilgą litaniją “fė- 
hiėjų”; tdfp kUN^ .lįidtbhie me- 
todišttį Ral^h $. diišii-
man, aktp.ri^^’a^i'.’jMunbtųs tori- 
ką Jhihes l^'^šibV Adariiš ir k. 
vardai gali apduftiti akis ne Vie
kam žinbgtii, kuris su koihithis- 
tais nenori turėti nieko bendro.

tikrinėtų, ir kiekvienas pirkinys 
butų užrašomas į tam tikrą lak
štą, kurį pirkikds turėtų paro
dyti, pirma negu jisai gali pa
sakyti, ko jisai nori, — tai prie 
didesnių krautuvių* butų nusi
driekusios “uodegos” kelių my
lių ilgio! Visą atliekamą nuo 
darbo laiką žmonės praleistų, 
bepirkdami maistą ir kitas reik* 
menas.

Sėt šdyiėtiriėjė LietuVOje tb- 
kia “tvanka”1 jau įvdstd. Ir Hi- 
Rid aiširhinti; kdd auk^čiktt ki
tuotas Idiškaš buvo tašytas spa
lio 6 d., t. y. daugiau kaip pHeš 
dti mėtlėsitį laiko, kuomet dab 
riėbdto taip blogai, kaip Šitih- 
diėn. Dar hČbiivO prdšldėj^ šal
čiai; ktidiiiet ^nibriėhiš rėikia 
pirkti šilRtŠ f i'itbdš, dvdlyri£ it 
kurį; ir bblšėvikų rditdbrtbjj 
dfmijėt dat- ridbtitO siiHjUsi liek 
dklig LičiuVos Mišt0. VčlidUŠ 
Mdškvh jilU BtivO prlvUrštU gh- 
befiti ghidtiŠ į UktlifU, kdc 
žinohėš turėtų ridrs dudhbš.

Todėl Šiatidien, be abejo, yra 
ndsivylę jau ir tie, kiltie pir
miau manė, kad “gal ateity it 
bus geriau”. Jeigu jie galės pra
nešti tiesą savo giminėms Ame
rikoje apie dabartinę padėt 
“thrybiį LietdVoje”, tai buš 
HUdhhš skailyUihs amerikie- 
čidnis.

ta valstybė, kuri Vadb- 
kominterno akcijai. Tuo 
viėntt ' plunksnos pdbrau- 
suhdikinainas garsus dh-

PRASTI PYRAGAI

KAS GIRDĖJO TOKI 
^ODĮ?

Ar yra kas girdėjęs žodį “di- 
no” ar “dyno” (tur būt, išta
riamas, kaip ^‘daino”) ?

Vienhs Prilicėtono Uriiversi- 
tetb prOfėšOtius sako, kad toks 
£odis cšąs Vartojamas Chicago
je, bet iš ko jisai kilęs — ne
žinoma. Sakoma, kad jisdi reiš
kią, .ątęįyj n^ilįętjj , t ,gyyępantį 
Jungtinėse yąlstijose.

Jeigu kiltis “Naiijienų” skai- 
tytpjaš yra girdėję^ tą žodį var
tojant ir galėtų Redakcijai pra
nešti tikrą jo reikšmę, nies bu- 
ttnhė dėkihgi.

Dvi skirtingos organizacijos pradėjo beveik tuo pa
čiu laiku “taikos kampanijų”. Viena jų tai — “America 
First” komitetas, kurį finUnsUoja Chicagos Tribūne lei
dėjas ir visa eilė stambiųjų pramonininkų.

Šito didžturčių komiteto skyrius Chicagoje, per sa
vo pirmininką, brigados generolą Thomasą S. Haftimort- 
dą, padarė pareiškimą spaudoje, kad dabar reikia dėti 
didžiausias pastangas sulaikyti Jungtines Valstijas nuo 
karo, nes, girdi, Amerika bUs greitai įtraukta į karo ver
petą, jeigu ji eis toliau tuo pdčiu keliU, kUriUo ji dabar 
ėifia* Komitetas ketina už keikto dienų surengti masinį 
mitingą Chicagbjė.

Kita drgahizaėijM, kUridi taip pat parupo kuoumiau- 
sia “taika”, yra jurininkų unija — National Maritime 
Ufiibri, jjfiklaUsdflti pHė CIO. Jos pryšakyje štovi žino4 
mas bolševikų ‘‘darbuotojas’* Gurran. Utiijoš valdyba pa
skelbė “gigdiitišką žnionių indršavimą į Washiilgtoną” 
sti tikšlU sulaikyti Amerikos vdldžią, kuri traukia šią ša
lį į kavų. . j

Tokiu Hudu stambiojo kapitalo atštbvdi if boliėVfc 
kUdjkhtiėji ėlemėhtoi ddfbiriinkų judėjime difbd/kdip štD 
sitarė, tam phčiAth tikslui.

Jiė sakosi norį taikos; fiet tikrumoje tai reiškia1, kac 
jib nėfi sulaikyti Jungtines Valstijas nuo pagalbos teiki
mo Anglijai; Jiė iiėfi padėti Hitleriui!

Kad tokį hbrą turi Amerikos kdpitalistoi, tai hėnUO- 
stabu. Jiė nfeapkėnčia laisvo darbininkų judėjimo, o Hit
leris tok} judėjimą sutriuškina visose šalyse, kurias jisai 
užkariauja. Bet kad Hitleriui stengiasi patarnauti darbi
ninkų organizacijos viršinirikdi,. tai jau yra keista. Ko
dėl Jiė tolp ėlgidši? Tėflėl, kfid jlė.yra su Ruhu ir .siela

Ir Lietuvos okupantų pritarė
jai negali paslėpti to fakto, kad 
bdišbvlkdi nedavė LietttVdi hlk- 
k6 geto, štai viėtlhis Mdškvdš 
davatkų organas paskelbė Ihiš- 
ką, rašytą vienam čikagiečiui iš 
Lietuvos. Jį rašė nioteris, to či- 
kagiečio sesuo, kuri, matyt, 
siilipatiztioja bolšėvizinui arbfl 
bent buvo patikėjusi talėčkib 
pažadais suteikti “laimę ir lais
vę” Lietuvos liaudžiai; nes ji 
sukti; kad “bus datbe ismaHems 
fieriau”; kadangi “daitalfikij 
vyriausybė labiau rūpinsis pa
gerinti gyvenimą biedniesiems”. 
Bet ji pripažįsta, kad iki šiol 
to laukiamo gerumo dar lieka. 
Laiške skaitome:

^Darbininkaiilš dlgdš padidi
no; ndts šidip viškdš Idbai 
brangu. . Be paso negalima 
nusipirkti. Jonukas kldiiši 
kaip jaučiamės mes. Daibar 
kolkas dar gerumo nedaug; 
Gal ittėity lt bus gerto::;”
Taigi yra faktas, kad viskas 

labai pabrango, ir kad nieko 
nebegalima ntisipirkti bė paso!

Kiekvienas gali suprasti, kad 
tdkid padėtis labai skaudžiai at- 
šįliepia ypatingai aht biėdnUd- 
menės, ant darbo žmonių. Gy- 
Vėhiihas labai pabrafigO, ir 
žnĮo^hs* parėjęs iš dUkBb, tUH 
dar ilgas valandas išstovėti prie 
ktdliiilvlų diiHį, ribr&ckhftas ką 
nbrs hdšjpirlGjb Heš pdšį pėfc 
žiūrėjimas ir užrašinįųhas tam 
tikfiiose lakštuose, kiek kokių 
prekių kas perka, sugaišina 
daug laiko. v

Jėigd Chicagoje žmonės turė
tų rieštl į ktolitUVeš šaVb dbkli- 
mentus, kuriuos pardavėjai pa-

.xr. į-' ,,į ,^,11 i i ftjtl . į.Ju  —- ■-

JOHN L. LEWIS KAJIAN- 
TlNeJAMAS

Ahglidkdšių Lidijos prdziden- 
tas ir buvęs CIO vadas, John L. 
Lewis, pereituose J. V. prezi
dento ir kongreso rinkihiuose 
agitaVo Už kepublikonų kandi
datą Willkie ir liž kai ktiriuos 
“kaifiašpafnitis” kandidhtus į 
kongresą*

Vlėiidš IU “kdimšpūrnių” tai 
— bdlšėVlkUbjdiitiš italas Vitd 
Mdfcanlbhib Nėw Y6rkė, 6 dii 
kiti kandidatai, kuliuos rėmė 
Lėwis ir Labdr’s Nbn-Partisah 
Lėdgue, yra IvlindesdtBje. Ofi
cialiai regorddl rdtio* kad šitų 
kandidatų khnlpdhljdi btiVo su4 
kelta $2,O0O; Kdd jdbš davė?

Speciali JUry” Wdšh- 
iilgtone ilOkHitų kldUšliiių Ištir
ti ir nuldfS pdkvlėštl LėWlsą; 
kaipo miUėtb§ib§ “NbH-PartP 
Šan” lygos pirhiihiilką, kad ji4 
sai paaiškintų apie jos įplaukų 
šaltinius.

Įdomu, kad ridkiihij išlaidi! 
tyrinėjimo “džiuto” šaukia pa4 
siąiškinti ir -sėhoŠioŠ Socialist 
Labor Part$ atstovą; ši partijd 
faktinai nebętdri nė! organiza
cijos, nei nariiį, d bėtgi ji buvd 
surengusi dau$ tošinių mitin4 
gų ir vedė plačią agitaciją. Buij 
kamantinėj ainds taip pat ir 
Trachtenbęrgad; kbnihnistų rim 
kiihų kampadijdš iždininkasi 
Palyginti su ŠkdičiUm balsų; 
kuriuos yra gavę komunistę 
kandidatai, jų išl&idbs rinkimų 
kdihpanijoje biivd didesnės, ne
gi! republikomj atod demokra •

džiaugtis nėra pagrindo, nes to
ne genijai yra ne kas kita, 
<dip reakcija į bhvtišias netei
sybes. Ik žėinfei kdHdiS feikdlifi- 
ga§ tam tikros rūšies pbagafas, 
oet entuziastiškai jį švfeikiiit 
neprotinga ir nedora.

Dr. kranas Šacikatiskas
MM M A.

Pasaulio stogu paprastai va
dinama Phmiro aukštuma cėn- 
tralinėjė Azijoje, šiaurės rytdo- 
se nuo Afganistano. Ta adk- 
štuma, arba plateau, siekia 4,- 
000 HietrŲ virš jurų paviršiaus; 
paraleliai su vakarų Ėramaput* 
ra eind kita aukštuma vardu 
Cahg — ji yra aukštesnė už 
Pdiilirą ir jai geriau tinka “pa
saulio stogo” vardas.

Literatūros Reikalais
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Karo esmę sudaro žudymas ir 
pavergimas. Toks karas dabai* 
r tik ir vyksta tautų tarpe. 
Tarp tolinės sutartys neturi Jb- 
<io pasitikėjimo, kaip jos to 
neturėjo Napaleonb laikais. Tik
slas šiandien pateisina visaš 
priemones, ir vis dėlto nėpiib- 
liino paktai daromi ir pasirašo
mi, iibrs jaiš netiki liė įiatyš 
signatarai. Dar pernai buvo nė- 
pudlimo siitartiš sudaryta Rusų 
su Lietuviais, o šiandieh jau 
Lietuvos Pasaulio žeml- 
LaPyJė NfeRA.

Neseniai buvo vferbbdjamoš 
vhlstybeš į antikoiriinterinį blo
ką; šiandien jau į tą bloką pa
tenka 
vauja 
Budu 
kiniu
tikominteriiinis valstybių blo
kas; Ir čih nėra jokio persi- 
ol'iehtavlfllo; čia tik laikitiai 
Utitraitkiatfidš peilis Huo “Kb- 
mhltetno” krutinės, ilės jis šiho 
nietti reikblihgds kitai tautai 
perstnėigt, o ■ “Koinhiternui” Či
le dtėis kiek vėliau.

Ta eilė tuH alėit; NUpoleonaš 
su Aleksandrų I (pirmuoju) bu
vo susitarę pasidalint pasaulį, 
betgi tos sutarties neištesėjo, 
nes didelės itnperijoš yra nCsu- 
gyveriamos, ir jos turi anksčiau 
ar vėliau Stot į žūtbūtinę kovą. 
Didžiųjų imperijų dinamika Vi
sada atneša žmonijai daug ne
laimių, bčt galų gale toji dina
mika virsta sunkia liga pačioms 
impėrljonis. Dinamiškosios im
perijos per daug įtempia savo 
jėgas ir per tąi gauna miršta
mąjį trūkį, kurs išvaduoja pa
vergtąsias tautas nuo spengle- 
riškos “pasaulinės imperijos”.

O. Speiigler’io svajone pildo
si; greitu tempu ir kol kas sėk
mingai kuriamas imperium 
mundi, bet istoriosofiniu požiū
riu nėra pagrindo laukt pasau
liui iš tos imperijos kokio iš
ganymo, nes smurtas ir klasta 
niekuomet negali žmonijai tei
sybes ir gerovės atnešt, tad 
džiaugtis imperialistiškais lai
mėjimais tegali tokie žmonės, 
kurių sąžinė atrofuota ir kurių 
mintys labai paviršutiniškos; 
Gaila, kad tokių žmonių atsi
randa net tokiose tautose, ku
rioms “Europos genijus” nieko 
kito duot negali, kaip tik dva
sinę verguvę, skurdą ir bruta- 
lišką priespaudą. Yra tokių ge
nijų, kuriems pražygiavus net 
žalios žolės nebelieka, bet tud

mažam ne- 
pbhtikierių 
aukštiems

Margumynai
Kurs išradėjas pa- 
įteigė savo iŠtadiihą?

Prancūzas išradėjas Edouard 
Branly, 93 metų amžiaus, buvd 
pionierius, išradęs bevielinės 
transmisijos principus — tais 
principais pasinaudojęs Marco- 
nis prieš 47 metus išrado radi
ją. Branlys gyvena Latymį 
Kvartale Paryžiuje. Prieš kele
tą metų jo gerbėjai ir bičiuliai 
įrengė jam radijo aparatą. Patd 
profesorius Branly sako: “Visd 
šėiihd šiišiHHko phšiklaUsyti ra
dijuj kldūsidu ir aš; bėi itibjait 
išbėgau iš khmbdrio!;.. Nfenbtid 
kldiisyti td šiadbd, ktirj patš U* 
tddaii!^ PU to niekas j du nėšu- 
gkbėjb prikdlbinii ptotėšoriii 
kldliŠyti rddiją! GdHa sdhial 
^lafbonU šiiilė ptofbsdfiUl ištdh- 
hUl gėfdl dphidkahią ditėkto-* 
HUuš Vietą Frankui!jtadijb 
bėtidfdVėjė; bet pfofkšdritiš nė4 
sutiko t&i'hduti saVo Išrddimiii.

parsidavę Maskvai.
Stalinas yra Hitlėrio partnepys. Todėl Štalino klap-* 

tom ™'

Per Kdlėdas pabilihkbminsi4 
me “JAUNIMO” rfengiamani 
SENOVIŠKAM LIETUVIškV 
KALĖDŲ BALIUJ* GRUODŽIO 
25 DARIAUS-GIRĖNO SA4 
LĖJ. Jis ruošiamas visai šeimai* 
huo vaikų iki sehhKų.

-, v r. mtyt,;. ■>•■»«» tataa t

dUktyvų dhrbą difbti ir neduo
ti jiėitiš pinigų iš taldžibš iždo. 
Ktevė buvo užkrėstas Šaulių 
sąjbngds lyderiukij iidOtaikd ir 
btivO pasiryžęs užkitsti kelią tb- 
kioins kaibonis.

Kad lietuviški liiinisteriai ne
būtų paVojingi šaulių sąjUhgai 
ir nėšutrukdytų jai vykdiiiti 
“didelių Uždaviiiių”, getiaūsia 
patiems tapti iniiiišteriais it vi
są rėikalą tvarkyti.

✓

Begalvodamas ir besitarda
mas su šauliais; Krėvė priėjo iš
vadą, kad reikia paimti Lietu
vos valdžią į savo rankas; Tatai 
jis mane pasiekti Samių Sąjun
gos pagalba. Kurį laiką jie gy
veno sioniis svajonėmis, bet jos 
nepavyko jgyvendinti. *

Krėvė

vi.
Krėvė — politikierius.

Labdi retas žmogUs žino apie 
politinę Vinco Krėvės veiklą. 
Nei artimiausieji Krėvės drau
gai vargu galėtų nusakyti, 
koks yi'd j O politinis hUSistaty- 
indš; U vis dėlto Krėvė pOlici- 
liidis hilisų krašto reikalais bti- 
vO SUSitdpinęs. J din rūpėjo ir 
tupi tarptautinės politikos rai
da.

Ne dyvas, kad lietuviška vi
suomenė neturi mažiausio su- 
prdtiiiib apie Dainavos šalies 
senų žmonių padavimų auto
riaus politinį nusistatymą, nes 
Krėvės politinės aistros pasi- 
ieikšuavo idbai keišiOiiiis lor- 
momis ir mums visiems neįpra
stais laikotarpiais. Kai kurie 
Krėvės politiniai manievrai yra 
žinomi tiktai labai 
priklausomybės 
skaičiui ir keliems
policijos valdininkams.

Kai nepriklausomos lietuviš
kos valstybės atgaivintojai ko
vojo (jie patys mus taip pri
pratino sakyti, nors ta jų kova 
pasireikšdavo labai jau ne ka
ringoms formomis. Vieninteliai, 
kurie tikrai vedė kovą, rizikuo
dami savo laisve ir asmenišku 
gerbūviu, buvo lietuviški socia
listai), sakau, kai lietuviški po
litikieriai vedė kovą su rusais 
dėl nepriklausomybes, Vincas 
Krėvė eilėraščius rusų kalba ra
šė. Vėliau tas jo eilėraščių leidi- 
liukas buvo atspaustas atskiru 
sąsiuviniu.

Kai lietuviška visuomenė, o 
vėliau ir organizuoti savanorių 
būriai, vedė kovą prieš reakcin
gus Lenkijos elementus, Vincas 
Krėvė eilėraščius lenkiškai rašė. 
Kai kuriuos atspaude savo raš
tų tomuose, o kitus ir šiandien 
savo stalčiuose laiko.

Kovoje dėl savarankiškos ir 
nepriklausomos lietuviškos val
stybės Krėvė nedalyvavo. Jo pa
stangos visuomenei nėra žino
mos. Jeigu jam kas šitokį klau
simą pastatydavo, tai jis ranka 
numodavo ir pasakydavo, jog 
jis yra literatas ir politikos rei
kalai niekad jam nerūpėjo.
Nėįgyvėndintos Krėvės svajonės

Praslihkus pirmiems nepri
klausomybes metams ir prijun
gus Klaipėdos kraštą prie Lie
tuvos, visi susirūpino šaulių są
junga.

Dienos ūpo pagautas Vincaš 
Krėve įstojo į šią sąjungą ir ta
po gana aktyvus jos narys. Jd 
aktyvumas visuomenei labai 
mažai buvo žinomas, nes įsto
jo į sąjungą, kad tas sąjungos 
veikimas kraštui buvo visai ne
reikalingas ir jokios naudos ne
atnešė. Patriotiniai laikraščiai 
tašė apie didelius sąjungos dar
bus, bet niekas nei tais laikraš
čiais netikėjo, nei tais tariamais 
dideliais darbais.

Dar mažiau pasitikėjimo bu
vo tais žmonėmis, kurie stovėjd 
šios didelės organizacijos pry- 
šakyj. Krašte buvo pasakojama; 
jog tai žmonės, kurie jokio |)ro* 
duktingo darbo dirbti neriiokd 
ir Šaulių sąjungą naudoja; kad 
galėtų lengvai sau duoną užsB 
dirbti.

Krevei nepatiko nuolatihis 
lietuviškų kabinetų besikaitalio- 
jlinas. Jam nepatiko kalbos, ku
rios žadėjo šaulių sąjungos Vei* 
kimą visiškai apkarpyti. Jo au
sį pašfekė žinia, kad kai kurie 
miriištefiai pašildė visiems šios 
sąjungos pėhaičidftiš ėiti pro4

— nevykęs konspi- 
ratorius.

Krėvė buvo pasiryžęs
Lietuvoj panašų per-padaryti 

versmą, kaip pauarė kitas lietu
viško universiteto profesorius. 
Krėvė pradėjo tartis su žymes
niais ir aktmgesmais Šaulių są
jungos nariais kokiu budu pa
grobti Lietuvos valdžią, panai
kinti tuos nuolat besikartojan
čius rinkimus ir įvesti savo rū
šies diktatūrą. Vyriausiuoju vi
so reikalo dirigentu turėjo būti 
pats Krėvė. Kiti šauliai pasiža
dėjo aktyviai jį remti. z

1 '.f..įĮĮeįkalas tiek-Jok duėjo, kad 
Krėve pats buvd bepradedąs 
tartis šit ištikimaisiais ir rtioš- 
ti konspiratyviškus planus per- 
versiho rėahzaviiiiui. ,

Krėtė Lietuvą btitų dpdbva- 
ilojęs pdiiašiu “kfaŠtd iŠgeibcji- 
liiu”, kaip tai padarė profeso
rius Augdstinas VoldėinurUš.

SkirtUihds tarp Krėvės ir 
Voldemaro yra tas, kad Kfėvč 
pats pradėjo ruošti perVebSmą, 
o Voldemarui fašistinių kari- 
liinkėlių gauja patudšė. Kadan
gi Voldeindras perversmo ne
ruošė, tai vadinamas Voldeina- 
ro pervetsmus pavyko, o kai 
Krėvė pats perversjhą ruošė, tai 
jb perversmas visdi nepavyko.

Krėvės perversmas buvo la
bai ramiu budu likvidUbtas. 
Krėvė yra geras liaudies pada
vimų iniitdtoHUs, bei labai blo
gas kdlispirdtorius. Jis Hilkosi 
paciiis ištiklniiaUSiUs šdtilitis, iš 
jl| gaddUVO “tikrojo lietuvio 
garbės žodžius” liiekaill apie 
pel’tefshtą iiėpasakoti, bei hpie 
Kfėtėš plahus štižinojo tife žlno- 
nėS, kuriems inito pavesta sau
goti konstitucija ir kuriė nėno- 
rėjt) leisti kiekvibnam napoieo- 
ntikdi rodyti savy valiiį.

kai žiiiid Upib Krėvės vado- 
taUjUmą Šaulių sąjungos per
versmą pasiekė tiiikamą vietą, 
tai trys kariškiai, persirėdę ci
viliniais drabužiais; užėjo Į pri- 
tdtihį tašytojo it ptofešdridUs 
namą ir pareiškė:

—Mums yra žinomi visi tam
stos planai it pageidavimai. Jei
gu heliiesl sitį sdVO pldiių, tai 
teks susidurti su šiuo įrankiu*.. 
— ir parodė jam revolverio

krėVfŠ lik tiktai hdštOjd pdli- 
tiklldti, B6t iiUštbJb dklyVltn 
vėikti Šaulių sąjungoj ir nu
traukė visus ryšius su savo iš
tikimaisiais šauliais, nes, girdi, 
“nemoka konspiruoti”.

Šių žiiiią man papasakojo 
vienas aukštas lietuviškas kari
ninkas, kutį SnietbhU paleido 
dtšdtgtiii. Jo vardo kol kas ne
galiu minėti, nes nežinau, kdr 
jis dabai' randdsix

—IfcLtyš Vdtkdla
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OKUPANTAI “ISLAISV1N0” U l TUVj NUO 
AUTOMOBILIU

Autoftidbiiitis atėtnė, o naujų neparduoda. — Kokiu 
<<ktilitti‘a“ gynioja sovietų Rusijoje? — Panaikins 
kefbg;

LietiifOš ihfbfttiadją Biuro 
koresbbHdehtUs praneša, kad
didžioji tiėptikldUšditlDŠibs Lie
tuvos koopėfdtyvų Sąjungd 
"Lietūkis** turėjo sovietą šbvie- 
tų autOttiobilių f d briko ^ŽIS’* 
(Zavod iftieiii Btdlihd) atstovy
bę LidtuVOjė: Nrifs SOVlėttj au
tomobiliai tiettirCjO didėlio pa- 
sisekimė); bet Vis dčltO vienaš 
kitas UUiOihobiliŠ btiVO Lietu
voje pSidtiOtas.

AtėjtiS bolševikdūiš, tas pats 
“Lietūkis” dieną iš dienos skel
biasi laikraščiuose; kad jis no
ri pirkti vartotus automobilius. 
Patirta; kad minėtas sovietų 
fabrikas “ZIS” dabar “Lietū
kiui” automobilių nebeprista- 
to, nes Lietuva jau nebėra už
sienis, o sovietų tikslas tėra 
savo automobilių pristatymais 
siekti ir propagandos, if gauti 
svetimos valiutos. Okupavus 
Lietuvą, Sovietams jau neberu
pi pardavinėti savo automobi
lių krašto viddje; hes ten sve
timos valiutos negi gausi. Iš 
“Lietūkio“ kdhfiskavuš visus 
automobilittš; net ttioš, kurie 
jo buvo naudojami savo reika
lams; pats kdOpetatyVUs pri
verstas pėr laikraščius ieškoti 
nors seno sunkvežimio.

Iliustracijai dar vienas skel
bimas iš “Tarybų Lifetuvbs“: 
Ieškoma pirkti atvirą Ut deng
tą ailtb-šdnkvežimj 1; 5-3 tonų. 
Il-vė “Tilka”.

Stalinas parėdė taip, kad Lie
tuvos žmonėms nevalia švęsti 
Kalėdos. Bet Chicagos lietusiai 
tą šventę švęs labai linksmai. 
Ėenkitės visi, visa šeiitia, daly
vaukite Linksmose LIETUVIŠ
KOSE KALĖDOSE; kurias rėn- 
gia laikraštis “JAUNIMAS“. 
KALĖDŲ DIENĄ, DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.

-- ----- * • «. If tr ,

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., tteš Ntitfšiffitj Ntth i biertM

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.60
Dabar Mokame Už Pa
dėtus PitilįUš. DuddaiŪ Pdsko- 

Idš Attt &amų 1 Iki 20 m t.

L® M ASSOllATlOHdfUhicago
MACfLtĖtflČb, Pres.

Vai. S iki 4. &». 9 iki 12
Sub. 9 iki 8

CHARTERĖD fif U. S. 
GOVERNMENT

SA VENGS FEDERALLY 
vak> 4192 ARCHEREAVtilWE

Tet Vnifrinbi 1141

tf4*įtiu>i i fifc............~ I ,1.1 ...... .. i . .............. I .M»a

“JAUNIMAS”
Irivitėš You To An

“^Ib jfažtfjioneii 
CIjiTstmns įartp”

DARIUS GIRĖNAS HALU 
4418 South Western Avenue

CHRISTMAS DAT, DECEMBER 25
bANClNČ, ČAfiOL SlNGING, SANTA CLAUS, 

GftAb BAG, CONFETTI, 
and MlSTLETOE T

Mūsh- l>l) stepheNs EEVelIirs

Adftllssion — 50 Genis

1 ' ii‘i ■;.la.i'l - i;;

« 8 6
“Susovietintoje Lietuvoj ė ve^ 

dama smdrki propaganda už 
“liaudies kultdfoš lygio pakė
limą”. Girdi, pdvyzdžiti tuH ei
ti sovietų SąjUnga, kur biblio
tekos esančios paverstos kultū
ros židiniais kaime. Bet štai 
ištrauka iš Maskvos oficidzd 
“Pravda“ apie tai, kdip šie 
“kultūros židiniai“ veikia pa
čioje sovietų Rusijoje: “Jomis 
(bibliotekomis) visai mažai te
sirūpina liaudies švietimo sky
riai. Labai dažnai kaimo bib
liotekos neturi savo patalpos 
o yfra kairiid tai^yboš; skaityk
los, raudonojo kampelio kam
pininkės. Tokioje patalpoje 
purvina, šalta, nejauku. Kaip 
gi galima joje vesti kultūrinį 
darbą? Gal būt, kaimo biblio
tekos daugiausia kenčia iš sri
tinių finansinių organų pusės. 
Kartais kuklios sumos, skiria
mos bibliotekoms papildyti, dar 
pilnai joms nepatenka. Apie 
200 kaimo bibliotekų RiazanėS 
apygardoje per 1940 m. aštuo
nis mėnesius negalėjo įsigyti nė 
vienos knygos.“

Savaime butų girtinas susi
rūpinimas liaudies kultūra, bet 
mes turime pagrindo prisibijo
ti, kdd naujieji Lietuvos valdo
vai įie tik sUgbiaiiš Iki, kds 
anksčiui! tdjb srityje btivd pa
daryta, bei priveš prie to, kdip 
yra sovietą Rusijoje. Apie tai 
liudija pati “i^favda”. 

» » »

“Kdliilb KOmtiiialistaš“; Kati
no miešti) savivaldybės tarhali- 
tojams primestas raudonas 
laikraštukas, kfelld klatišimą, 
kad iš miesto ’thrnaiitojų uni
formų butu panaikintas Kauno 
miesto herbas — Sthhibraš Su 
kryžiumi tarpe ragų.

Patikrina, Ar Užtektinai Maliavos Ant Fordų

DEARBORN; MICH. — Ford kompanijos inžinieriai naudoja hhują bu<ją palik- 
Hliti, ar tižtėktindi iildliavos uždedama ant naujų Fordų dirbtuvėje. Il^efeniatli dė- 
vėjihitii mdliaVbš žieve Uiti biiti htištatyto štortimo. čld panelė pHddda thdŠHetižuotą 
rodyklę pi’ib feridbfib; 6 inžinierių^ iefnija fėžtiltdtuš.

■ ■ ■■ r.;.' * •'•'.i....' z-•••. ..T..- ,; , ............. ...................... ...............—.................... ’^-.g ,.,Į ,,r,; _x.

Apie įvairius Dalykus

MAŽI, BET PELNINGI IŠRADIMAI

jlš jdii atnėŠŠ Šužadčtiiiei

Sakoma, kkd genialieji išra
dėjui bhigia sėtvd gyVėiiinih 
varge ir skurde, bet menkų da
lykų išradėjai visuomet gerai 
pelno. .

Mažųjų išradimų; kurie mi- 
lijbhanis žniohių phlengviiio 
yyvėhinią, istorijos labai įdo
mios: Bene charakteringiausia 
yra siuvamojo pirštelio istori
ja. Ta istorija prasidėjo lygiai 
prieš 250 metų, t. y. 1689 nie- 
tUlš: Amsterdarhb; khlvcr gat
vėje įyVUhU nėtUrtiriUdš UUkša- 
kalys StlkOlds Vai! Bėšėlitiibii: 
Jis LlifbdaVO labhl ddii$; bėt Už
dirbdavę) ihfjhi rtidiikdi. Ttilš 
metais jis. buVO šUsižkdėj^š Šti 
yraiuoie Myrfretiįi; vieną va
kartį Nikblaš Šėdėjo šalih savo 
šuždditihėš ir grožėjosi jos siu- 
Vlriėjlrhb ddrbti: Ėesiįjtožėda- 
mas jis pastebėjo, kael jo my
limosios dešinės rankos vienas 
pirštas stačiai sužalotas; Niko
ks kitą dlėiią Ūisiilėšė įUokšte- 
Ig vdško ir hueiii'C sužadėtines 
piršte) formą. Po keletos dienų 
jlš jUii atnešė Šužadėtiiidi si
dabrinį pirštelį. Myrfrend ne
bežinojo nei kaip džiaugtis, nei 
kaip atsielėkoti. Įkyri adata jos 
piršto daugiau .nebežalojo. Su- 
žadėtiriiO doVaiią ji parodė sa
vo draugėms, kurios netruko 
paprašyti Nikolą pddaryii ir 
jOiiiš tOkiiiš piršteliui. Pei ke
lių mėnesių jau reikėjo gamin
ti šiiiVUiiiubšidš piršteliui visai 
Olandijai ir Flandrijai; Netru
kus pikolas vau Bentschoten 
buvo didelio fabriko savininkas 
ir uždirbo didelius pinigus. To
kia yra istorija mažo išradimo, 
iš kurio išradėjas susikrovė di- 
dbliils turtus.

Panašių pavyzdžių galima 
bittij Šiitdihėti begalės, štdi jų 
keletas^ r >■

Viena Amerikos kaimietė, 
hešdapia Į miestą pdrduotj 
kiaušinius, visuomet p6 kėli) 
jų sunuišdavo. Vieną dieną jai 
atėjo į galvą sudėti kiaušinius 
į storo popibrįatis dėžUtę; padar 
liūtą škyrelidis. šį kaftą jhu hė 
vienas kiaušinis nėšusikulė. Sa- 
VO išr<dliilą ji tuojau užpateii- 

Poškui gerai, uždirbo.
Vifndk Amerikos farmčris 

uždirbo net pusę milijono do
lerių ;iš . visai paprasto išradi*

Naujienoj iii

<

mo. Jis turėjo penkis sūnūs, 
kiifiė suavėdavo nepaprastai- 

kylu, jis siigii>lvbjo batų kuliiiis 
ir padų galriš' pakaustyti tam 
tikromis geležėlėmis.

Vienas išradėjas uždirbo po 
100,000 svarų sterlingų metinės 
rentos .už išradimą stiklinio 
prietaiso citrinos surikdi iš
spausti. Amerikietis ' Samuel 
Fox uždirbo (5 milijonus dole
rių už išradimą pakeikti kauli
nius lietsargiu griatičitiš itiblid- 
liniais griaučiai^

kas dabar tiditio škutainy- 
.ų i Aliukų'? to gamta jfaii- 
uo išradėjas kiiig tiilleta uvies 
jtiista nielų mirt Les Angeles 
ir p:iliko liblis iiiliijblidS 
tata. Mažiau ŽlUėiiias yra Mį^ 
kolas illzuinoviėhiš, klifis lik , • t
galvojo plaukams kirpti riiaši- 
nėlę. Šitas išradėjas savo var
do išradimui heddVė, bet inili- 
jdiiuš vis tiek ftždifbb.

Viši attiohiobiiiai dabar turi 
įtaisytą automatinį šepetėlį 
priešakiniam stiklui lyjant va
lyti. Šitį šepetėlį išrado gar
sus Krokuvos pianistas Juozas 
Hofmanas. Išradimas šitam pia
nistui davė daug daugiau pel
nei, neįjh kbricfertaiu*
-k. r z. > , < . .

- Savaitraštis

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. Š. A. metams k&lilUojft 
Pusantro Dolerio

Gdiįffid išŠiHšyti pU? “NdUjiė- 
naš“ arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Gisilla <le Cbrreo 803, 
Buenos Aires, Argentina. ,

Minui
„j; »'.,l.rrr>,,ip*..// jwy^rif,

RemKitd tudt«) k LuTt 
gai?Sthaši

- “NAUJIENOSE

Margumynai

Kas buvo Dhrony- 
mtis ir kuo jis bu

vo garsus?
HiefdtiyrtlUŠ (^40-^-421 ni.) 

buvo žinėmaš Rčūfioš filčfedfttš, 
tik ne čia buvo jo garbė. Hiero' 
nyihtiš, stilaUk^S 0§ mėtų aih- 
žiaus, vedė dvidešimtą žmbną, 
našlę Barisą — visos kitos Hie- 
ronymaus žihdiibš bUVd rhirh- 
sios: jis btivo tth.šly§ ^0 kartų. 
S domiausia yra tai, kad if jd 
LVidėŽiititojd Žthdtia SafisU btt- 

vo jau palaidu]uSi duvytilblikn 
Vybtį lJHė§ iStėKėdaftik UŽ dvi- 
deŠirtitbjo — tdiėfbnyfnaū.S.

Kur buvo šuo su pul
ko pagyrimo lakštu?

Tokš šUo, 'vardu “šmoots’’, 
iiltlį d^r Vadihkmas “SėiiU Ka- 
riti*\ buVd AmUHkbjė, if Jurig- 
iihiŲ Valstybių karb vadovybe 
dfičiaHai dettibbillžavb jį po Di
džiojo karo. Jis tarnavo ‘‘Gb 
ktibpdjė 808-m6 amtiniOijo.s 
ttdukinyjė it buvo sd amerikie
čiais kareiviais Prancūzijos 
fhonte. Jo demobilizacijos raš
kai; pasirašyti ir suaritspauduo- 
ti, skelbia: “Garbingai paleistas 
iš armijdš, kiir sąžiningai ir iš- 

f tikintai 6jb savo tarnybą!”

W. G. LA1NG
** ♦ * f *

SAKO:
lihh tik šėktiiidę jidlikriiiti ar 4 
Crowii randasi ant tos iilritik IkJii- 
lioš, kurią ketini išgerti bet ku- 
ridiiib taverne, degtines sandėlyj 
dfbd nūtmib.
Tada bdši tikras gtttili įrifiigų 
vertę ktitdfc pdddrė

FREDERICKS 4
VERTYBĖS STANDARTA 

CHICAGOS!

Nttoiatiiliš gattiiiliitio produktų patikri- 
fllftiag iiiUSU itiėisti'iį šavO darbo Žlflb- 
jlffi&g pad&Ut) 4 CR0WN ALŲ šauniau
siu.

N

P^filtunl Akis Gamintas Vhhjjčį Saldintas Medyje

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

ausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DARdUB VISOKIUS 
SPAUDOS DARBOS

N AUJ1EN O S

Tel. VIČTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

CttfhMobdy Lumber Co. 
it Vartotos lemtos, šilty bos 

medžiagą, rėmai; duryš, stbgdi na- 
faUtH* FkgėfinlhittS finariMlojame, 

ttStans iš
mokėjimai, lietuviš pardavėjas.

3039 Malšifed st OfllėAOU, 1Ll.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METĄL C0.

3216 8; Hkistėd St. VlCibty 4965 
Stogtiš, tyrtaš, Stoglangius ir 

šiėnų apmušimus.
T&isoine bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Dirbąs užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

ii,,, La L tf.U.idil ............-

Rėrnkiiė Lietuviški,
Žyduką

Nathan Kamei
AjUtLal liquok
co. — Wholesale

47di S. Ratstėd si
Tel fioulevard 0014

Bukit Maiony^ 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iŠ- 
ekzftminubt jas triodėrniškibusia 
tnetoda, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti 
32 METAI PAGYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą 

Df. John J. Shiėtana 
Dr. J4 J. Smetana, Jr.

Ol'TOMETRISTAl
1801 ŠO. Ashland Avehiie 

kahipas 18-ttiš
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

Tteči ir šeši. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

.............. ...... ........................Speciali Kaina ant Dantmitį
P L E I T V 

t*ef Kdlėdas

iitu-ĖiT Fleitai $Q 50
Lab. Kaina ................. w

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taikome ir Aathaujinatne senus 
pleitus viena .... $1-00. _
diena ■ ir aukŠ.
PHILLIP’S DENTAL 

lAboratory 
2358 \VEST 63rd STREET 

Prospeėt 2174
LlėtUtis Ldbbratorijos technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, ąeredomis 
pagal sutartį. Plėital gahiinahii 
tik gavus Orderius ir įspaudas 

įiuo laisniuotų dentistų.
Tėmykite Antrašą 

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

■. -....................... _JĮ

CONRAD 
ĖDTOGfeAPAS

Studija įreiigta pir
mos rąšies su mo
derniškomis užlai
domis it Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. SŠriMt 
Tel. ENG. 5883-5840
——n ■ ui.i —• i. .ii......* i

Sveikatos kLInikaš 
tonsilus 510 C n
Išima Už ........... * 1 O.UU
PRABŲ VIMAS <Cf| h f)
Ligbhli^fe - ...e..... ’uu.uU
RAUDONGY8LIŲ Afl
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS <O HH 
Gtbita paeina .... *G.UU 
GYDO VISAS LIGAS 
u“81.18................ ’LOO
DOtGLAS PARK aOŠPITAL 

1900 S. Kedžie Avė. Chicago

Sopkie

ftYTINfi RAP10
VALANDA

— iŠ štotiės

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

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

vai. ryto.
PihįjadiehiaiB taipgi 7:66
- : m volte.

RHheMM&s.
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ljhuanlanwocW
CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

"r' Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Ganai 0117

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius 
t------- ---------- ------—________________________________________________ /

Diena iš [fenus
Sunkiai Serga
Mary Armon

Jau antra savaite kaip sun
kiai serga Mary A.nion, 822 
W. ^9th St. Drg. Armon yra 
gera naujienietč ir Žemalė.ų 
Kultūros Kliubo narė. Geistina,

S eponas.

KAS IR KAIP VEIKIAMA
Chicagos Lietuvių Draugi

jos susirinkimas.
Gruodžio 10 d. įvyko Chica

gos Lietuvių Draugijos pusme
tinis susirinkimas, kuriame bu
vo nominuoti kandidatai j val
dybų. Susirinkimas įvyko Maso- 
nic Temple svetainėje, 1517 N. 
Leavitt St.

Narių atsilankė daugiau nei 
paprastai. Pirmiausia buvo iš
klausyti valdybos raportai, o 
paskui eita prie nominavimo 
kandidatų į valdybų 1911 me
tams.

Kol Balsavimų Komisija skai
tė balsus, Dr. A. Montvidas pa
darė pranešimų apie kraujo cir
kuliacijų ir širdį. Jis įdomiai 
papasakojo apie, tai kaip krau
jas cirkuliuoja musų kūne gys
lomis, kaip širdis veikia ir kaip 
prasideda ir išsivysto širdies li
gos.

Kai žmogus pradeda senti, tai 
gyslos pasidaro mažiau elastiš- 
kos, širdžiai reikalinga smar
kiau dirbti, kad kraujas galėtų 
po visų kūnų cirkuliuoti. Paga
liau širdis “pavargsta”. O kai 
širdis susilpnėja, tai žmogus ne
kaip pradeda jaustis.

Bendrai imant, Dr. Montvido 
kalba buvo įdomi ir pamoki
nanti. , j.

Balsavimo Komisijos pirmi
ninkas, p. Antanas Walskis, 
pranešė nominavimo rezultatus. 
Nominuoti liko: K. Kailis, P. 
Galskis, V. Maukus, P. Miller, 
K. Augustas, P. Milaševičius, P. 
Ridikas ir J. Degutis. Iš viso as
tuoni. Iš jų šeši yra dabartinės 
valdybos nariai. Algirdas Ralis 
šiais metais savo kandidatūros 
nestatė, kadangi jis yra tiek sa
vo profesija užimtas, jog visiš
kai neturi atliekamo laiko 
draugijos reikalams. Iš profesi
jos A. Bulis yra chemijos inži
nierius ir duba mineralinio a- 
liejaus perdirb.mo pramonėje. 
Dabartiniu laiku, kai kraštas 
skubiai varo apsigynimo darbų 
tai kalbamoje pramonėje ein i 
didelis judėjimas. Darbo tad 
yra labai daug, štai kodėl inž.

Rulis nebegali ilgiau musų or
ganizacijai darbuotis.

Labai gaila, kad inž. Rulis 
priverstas buvo iš aktyvaus dar
bo pasitraukti. Jis atstovavo A- 
merikoje gimusiems lietuviams, 
kuriuos jis gerai pažįsta, nes 
yra vienas iš jų. Kad ir mažai 
laiko turėdamas, jis vis dėlto 
stengėsi išjudinti jaunimų bei 
įtraukti jį į veikimų. Jis daug 
prisidėjo prie jaunimo komite
to suorganizavimo. Ir tenka pa
sakyti, kad tas komitetas labai 
darniai ir sutartinai veikė ir te
beveikia.

Turime vilties, kad inž. Ru
lis ir ateityje, nors iš valdybos 
ir pasitraukęs, palaikys kontak
tų su musų organizacijos ve’k 
la, kiek jam aplinkybės leis.

Balsavimai.
Netrukus nariams bus išsiun

tinėti balotai su nominuotų 
kandidatų vardais, šį kartų 
kandidatų bus aštuoni, o į val
dybų reikės išrinkti tik 7 asme
nis. Todėl balsuokite tik-už sep
tynis. Balotus malonėkite tuoj 
grųžinti, įdėję į prisiųstus kon- 
vertus, ant kurių nereikia 
“štampų” lipdyti.

“Orderiai”.
Kartu su balotais bus pasiųs

ti ir vadinamieji “orderiai”. 
Tuos orderius draugijos ofise 
(1739 S. Halsted S t.) arba kon
certo dienoje svetainėje galėsi
te išmainyti į reguliarius tikin
tus. Pridėję vienų nikelį prie 
“orderio”, gausite tikietų.

Taip teko daryti dėl to, kad 
pagal naujų patvarkymų ir už 
komplimentarius tikietus reikia 
federalius mokesčius mokėti. 
Vadinasi, jei tie tikietai yra pa
siunčiami, tai už juos ir mokes
čiai reikia mokėti. .

Manome, jog vienas nikelis 
negales sudaryti sunkumų ne 
vienam nariui.

Cicero.

NAUJTENŲ-ACME Tolenhoto
— Buvęs Anglijos kara-‘ AVINDSOR SKRENDA PASITARTI SU ROOSEVELTU.

liūs Amerikos kariuomenės laiveliu plaukia į didelį kariuomenės bombanešį, kuris jį 
nunešė į Biinini salų. Amerikos kreisery] Tuscaloosa Windsoras tarėsi su prezidentu 
Rooscvellu apie naujai įsteigtas is Steigiamas amerikiečių kariuomenės bazes Karibų 
juroje. • ■ :j .?• • , .. .

Rnbio
Duetai, Muzika, “Gim
nazisčių” Vaizdelis, Ži
nios, Pranešimai, t. t.

Priinintina radio klausyto
jams užsistatyti savo; radio 
šiandien, antradienį, 7 valanda 
vakare ant stoties/WGES ir pa
siklausyti gražaus ir sykiu įdo
maus radio programo, kurio 
leidimu rūpinasi Peoples Fur- 
niture Company krautuvė, 4183 
Archer Avenue.

Tarpe gražių dainų, muzikos 
ir “Gimnazisčių” . vaizdelio, 
klausytojams bus naudinga iš
girsti svarbių pranešimų apie 
kalėdinius pipkiniūs, ypač iš 
Peoples krautuves ^įdėlio prieš
kalėdinio išpardavimo.

Krautuvė yrą ' pilna tinka
miausių kalėdinių dovanų ir 
viskas siūloma už specialiai su
mažintas kainas. —Rep. XXX.

Gimimai
Chicagoj

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

ZAPOLSKI, Bette, 5004 West 
Monroe street, gimė lapkričio 
25, tėvai: Izidorius ir Elsie.

Gaisras Sunaikino 
Dali Cisne Miestelio 

šeštadienio naktį kilęs gais
ras sunaikino visų biznio kvar
talų. Cisne, Illinois miestelyje,' 
padubdamas virš $250,000 
nuostolių. Gaisras prasidėjo 
anglių sandėlyje. Sudegė maso
nų namas, lentų sandėlis ir vi
sa eilė biznio namų.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Jonas Miškinis - 
Naujoj Vietoj

Jonas Miškinis, kuris turėjo 
tavernų 2G42 W, 63rd St., da
bar atsidarė pliošnių užeigų 
ties num. 7050 S. Hųlsted St.

Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
George Sendzek, 50, su Mary

Bernotas, 46
Conley Minn’ck, 20, su Ade-

Kne Adomovich, 19
John Ewasko, 27,

Bebby, 19
Chester Bolek,

Butkus, 19
Julian Kukulą,

Musteikas, 26

20,

21,

31

su BUte

su Lillian

su Emily

su MaryFrank Poskus,
Alivajak, 18

Casimir Dubeikas, 46, su An
tanina Kwiatek, 36

Charles Budris, 26, su Kathe- 
rine Tennicott, 25

Reikalauja
Perskirų

Frances Shuben nuo Steve 
Shuben

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 

Lta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šcimy- 

• non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.

9 Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

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

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie r Susivienijimo su visa 
savo šeimyna. 1

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

»

THIS DELIC1OUS 
CHEESE FOOD 

— digestible o t 
milk itself

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

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

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

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
----1

Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugijos metinis ssuirinkimas 
įvyks gruodžio 20 d. Liuosybės 
svetainėje, 14 St. ir 49 Ct. Pra
džia 7:30 vai. vakaro.

Visi nariai malonėkite susi
rinkime dalyvauti, nes turime 
daug reikalų aptarti.

—K. Yokybka

WAUKEGAN, ILL.

Kultūros draugijos nauja 
valdyba.

Waukegano Lietuviij Kultū
ros Draugija laikė savo susirin
kimų, kuriame buvo išrinkta 
nauja valdyba 1941 metams. 
Naujosios valdybos sųstatas yra 
toks:

Jonas K. Malela, pirm.
Gasparas Grinius, vice-ipnn.
Helen Gabris, sekr.
Suzana L. Gabris, Lnansų 

sekr. v
Iždo globėjais išrinkti: K. 

Vaitekūnas ir Victorija Krepas, 
o maršalka A. Lukauskas.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skat- 
iytoJŲ r r ašomi Plrkinhi Bdk 
kakli Eiti | tas Krautuvai 
AmHm Skelbia®! NanJIenaaa

AURORA, ILL.
Auroros Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkime buvo 
renkama naują valdyba 1941 
metams. Draugijos pirmininku 
liko išrinkta p-ia R. Haskel, o 
vice-pirm. Bruno Serąphinę. 
Tenka pasakyti, jog visa valdy
ba susidaro iš jaunų žmonių.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ^NAUJIENOSE”

? Išrišote
Ką D uo ti J am,

Klausimą:
Jai ir Jiems?

f DON’T FORGET A 
■* TO SEND THE 

MIRACLE 
<s\WHIP

A FLAVOR ML į 
ITS 0WN TKAll 

MHLIONS PRmS

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

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

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

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

Ta laida bus įdomi ir skaitytojams ir biz
nieriams. Tad, biznieriai raginami tuojau 
7 

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

KRAFT fMNCH 
’SĮ DRESSING

1 AMERIČA'S iARGEst ■ 
SELLING BRANtf.;“

Šaukite CANal 8500 Dėl Informacijų

NAUJIENOS 1739 S. Halsted St
• ... •• '

WATCH Y0UR

THROAT
after sudden exposures

gargle Listerin&
Sudden temperature changes, likę draita 
. • . wet feet . . . and fatigue, may lower 
body resistance. Then colde or sore throat 
often develop and germs in the mouth get 
the upper hand. Prompt and freauent ūse of 
Lhterine Antiaeptic may often head off an 
irritated throat and koe j a cold from be- 
coming troublesome—because it kilis sur- 
f ace germs associa ted wi th these cond i tions.
Lambert Ph ar macai Co., St. Louis, Mo.

Kilis germs on throat



Antrai, gruodžio lt, 1940 NAUJIENOS, Chicago, HL
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Lietuvių Pašautas 
Policistas 
Sveiksta

Tamkus bris laidojamas 
ketvirtadieni.
Niekad Nebuvo “Triubelyje”

Jo brolis vakar liudijo, kad 
Charles turėjo pastovų darbąt 
buvo geras jaunuolis, ir iki 
šiol nei karto nebuvo įsivėlęs 
į hesmaguinus su policija. Jo 
netikėta ir traginga mirtis buvo 
nepaprastai skaudus, didžiulis 
smūgis visai Tamkų šeimynai.

sako, yra

Mšrųuette 
pašautas 

rytą lies 
avnue,

Pavojus Gyvybei Praėjo: Tom
kų Laidoja Ketvirtadieni.
Dviejų jaunų lietuvių pa

šautas policistas, George Haen- 
nicke, vakar sūstiprėjo ir pa
vojus jo gyvybei, 
praėjęs.

Policistas yra iš 
nuovados, ir buvo 
anksti sekmadienio
24-ta ir Washtenaw 
kur jis ir kitas policistas už
klupo du tariamus šoferių 
plėšikus. Jis dabar guli St. 
Anthony ligoninėje.

Kavaliauskas Suimtas.
įvykusiame susis a u d y m e 

jaunas Brighton Parko lietu
vis, Charles Tamkus, 4405 So. 
Artcsian avenue, buvo nušau
tas, o antras, Antanas Kava- 
liauskas-Kaval, 2101 S. Mill- 
ware avenue, lengvai pašau
tas.

Prezidentas Dėkoja 
9 Metų Mergaitei 
Iš Lietuvos

Du Metai Atgal Atvyko į 
Ameriką.

8 metų Aline Kitę, 3556 W. 
Folk street, netikėtai susilaukė 
laiško iš Baltojo Namo, Wash-

Ji neseniai, tik du metai 
atgal, atvyko iš Lietuvos, ir 
čia rado saugesnę pastogę ne
gu neramioj Europoj. Ji, kaip 
ir daugelis atbėgėlių Amerikoj, 
žiurėjo į prezidentą Rooseveltą 
kaip į “gerąjį tėvą,” kuris ne* 
atsisakė jų priglausti.

Tad, kai jis laimėjo 
mus, mažoji Aline
prie stalelio ir parašė 
laišką, sakydama 
džiaugiasi, kad jis 
prezidentu.

“Ačiu už Gražų

Swifto Bendrovė
Padarė Vienuoliką
Milionų Pelno

Apyvarta Žymiai padidėjusi
Swii io bendrovė vakar išlei

do fapoftą savo šėtihinkams, 
kuriahiė sako, kad per praėju
sius dvyliką mėnesių padarė 
$11,183,484 gryno pelno> po 
$1.89 kiekvienam Šerui ir apie 
$860,000 daugiau negu perei
tam 12 niėnešių peHode.

Apyvartos SWifto bendrovė 
padarė $771,573,482, apie $14,- 
000,000 daugiau negu pereitam

Susikūlė Gatvekaris 
Ir Trokas, Sužeidė 
13 Keleivių

Trokas paslydo, negalėjo 
sustoti

Atemųdemesįlu ICLASSIRĖDADS?
rbiamas Redaktoriau: n........... i ■ ■ * i ■» ■ *

i

Gerbiamas Redaktoriau:
Tarpe jūsų skaitytojų, be 

abejo, randasi skaitlius ateivių, 
kurie dar nesiregistravo, bijo
dami, jog tokis registravimas 
ves prie jų išdeportavimo.

Tie ateiviai neišpasakytai su
sirūpinę. Jie negali nutarti, ar 
jiems registruotis ar nesirc- 
gistruoti. Jeigu jie registruosią, 
tai atkreips valdžios dėmesį į 
save, su pavoju, jog bus išde- 
portuoti, nuo savo šeimų pra
šalinti. Jeigu jie nesiregistruos, 
jie laužys įstatymą, kuris už 
nesiregistravimą gali sunkiai 
nubausti, — šešiais mėnesiais 
kalėjimo ir $1,000 piniginės 
bausmes. Gal valdžia juos su
seks. Labai sunkus padėjimas.

* ^FERSONAL 
Asmenų Ieško

PA1EŠKAU BROLIO VIKTORO 
ALIŠAUSKO. Angliškai vadindavęs 
Victor Alis. Paeina i§ Kauno ve
dybos, Raseinių apskričio, Manku- 
nų valsčiaus, Girkalnės parapijos. 
Ar jis pats ar kas žinantis malo
nėkite pranešti šiuo adresu: George 
Ališauskas, P. O. Box 667, Oakvll- 
le, Conn.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS virėja, 
patyrimas nereikalingas. Kambarys 
ant vietos. 2041 West 63rd St.

REIKALINGA MERGINA 21—30 
metų, patyrusi dirbti taverne už 
veiterką. 3729 So. Morgan St., tel. 
VIRginia 9475.

AUGUSTAS PETRAWICZ 
gyV. 5613 S. Racine Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 14 d., 10:00 v. nak
ties, .1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Telšių apskr., 
Janapolio parap., Baltininkų 
kaime. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 seseris: Barborą Knizerienę 
ir Oną Gaižauskienę ir jų 
šeimas, pusbrolį Feliksą Pet- 
trawicz ir pusseserę Marijo
ną Gustienę ir jų šeimynas, 
daug kitų giminių draugų ir 
pažįstamų, o Lietuvoj brolį 
Antaną ir seserį Marijoną.

Priklausė prie Keistučio 
Pašalpos Klubo.

‘ Laidotuvėmis rūpinasi se
suo Barbora Knizerienė, Tel. 
Englewood 7251.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
įiermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, gruodžio 18 
a., 8:30 vai, ryto iš J. F. Ed- 
deIRrU7""kup!.,' į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Augusto Petra- 
wicz Giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

, Nuliūdę liekame,
Seserys, Pusbrolis, Pusseserė 
ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

rinki- 
a įsisėdo 

jam 
ji

ir vėl bus

Užvakar jai atėjo atsakymas 
nuo prezidento Roosevelto 
sekretoriaus, Steplien H. Ear- 
ly:

“Dear Aline:
"The President has asked 

m e lo thank you ever so much 
for your very nice letter. Hc 
is grateful for your thoughts 
of him. (Signed) Stephen 
Early, sccretary to the Presi
dent.”

I fiVPIKR“-«" LUl LIMO Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

TOL YARDS 7308

I IR R 1 Gėlės Mylintiems 9 1 Ul< A Vestuvėms, Ban- 
j Į1 JUįkietams, Laidotu- 

■ygjns Papuoši- 
GĖLININKAS “““ 
4180 Archer Avenue 

Phmie LAFAYETTE S80«

ANTANAS GINTARAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 15 d,, 2:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Telšių mieste. Amerikoj 
išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, sūnų Antaną, 4 
seseris: Anna Ramavičienę, 
jos vyrą Juozapą, Domicėlę 
Degutienę, jos vyrą Eddy, ir 
Josephine Rochester, N. Y.; 
dėdienę Stulpinienę ir daug 
kitų giminių Rochester, N. Y. 
Lietuvoje—seserį.

Kūnas .pašarvotas Kelly 
koplyčioje, 2616 W. 38th St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gruodžio 18 d., 9 vai. ryto iŠ 
kopi. į Mt. Carmei parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi . a. a. Antano Gintaro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:

Moteris, Sūnūs ir Giminės.
Laid. Direkt Kelly, Tel. 

LAFayette 0980.

į J

DR. JONAS J. KOWARSKAS (K0WAR)
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 14 dieną, 9:00 valandą 

ryto, 1940 m., gimęs Chicagoje.
Paliko dideliame nuliudime motiną Pauliną po tėvais Žil- 

vičiutę, tėvą Juozapą, seserį Petronėlę Strode, švogerį Antaną, 
sesers sūnų Lawrence, mylimą draugę Hattie , Angelus, tetą 
Juozapiną Klikunienę ir jos šeimą, tetą Apolonią Paliliunienę 
ir jos vyrą Julijoną, dėdes: Antaną Kowarską ir Antaną Pali- 
janską ir jų Šeimynas, gimines Artišauskus, žilvičius, Bagdonus 
pusseseres, pusbrolius, daug kitų draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 2314 W.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 18 dieną, 9:00 vai. 

ryto iš koplyčios į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. DR. JONO J. KOVVARSKO giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: '
Tėvai* Sesuo, Svogeris, Sesers Sūnūs, Draugė, Tetos, Dėdės 

Ir Giminės.
Laid. Direktorius I. j. Zolp, Tel. YARDS 0781
Koplyčios telefonas CANAL 2515.

pažįstamų.
23rd Placc.

Naulletių-Aome Tnkpboto
GRAŽUOLĖ KARIUOMENĖN VYRUS VILIOTI. — 

Nevvyorkiete Elaine Basset, Dalias baptistų kunigo duktė 
ir niodelistė, kuri tapo išrinkta Amerikos kariuomenėn 
vyrus kviesti. Dabar ji bus fotografuojama ir ios atvaiz
das bus spausdinamas plakatuose, kai kariuomenei bus 
reikalinga didesnis savanorių skaičius. Ji pozavo ir Kana
dos kariuomenės atsišaukimams.

$2.02 Ūkininkams 
Už Pieną ?

13 galvekario keleivių atsi
dūrė ligoninėje rezultate susi- 
kūlimo su didžiuliu troku, ku
lis įvyko vakar rytą prie Root 
ir Wentworth gatvių.

Privažiuodaihas kryžkelį tre
kas paslydo ir trenkė į gatve- 
karį, kuris tuo , laiku sukosi Į 
Wentworth gatvę.

Gatvekario motormonas Tho- 
mas Egan, 1725 Artinu* avenue, 
ir trokb šoferis Clarence Ta- 
vernier, iš Elkhart, Ind., išliko 
sveiki.

Sunkiai sužeisti yra policis
tas COe Young, nuo 4943 Prin
ce ton avėiitie, ir Dprothy Peinc, 
12, nuo 228 W. 47th street.

eiviams yra bloga. Kiekvienas 
žmogus turi dėl savęs nutarti, 
kas jam geriausiai daryti. Nie
kas kitas už jį to negali nu
spręsti.

Bet jeigu aš bučiau tokiame 
padėjime, jeigu mane grąsintų 
deportavimas už nelegalų įva
žiavimą ar pasilikimą Jungt. 
Valstijose, ir tik, be to, aš vi
suomet buvau geras, lojalus

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NAM namų darbui. Nuosavas kam
barys, maudynė, $7 pradžiai. Brown 
1634 Lunt Avė., SHEldrake 8222.

/

■i
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Širdies Liga Mirė 
Benis Kwašys

Rastas Negyvas Namie
18 APYLINKĖ.,— Namie 

kar buvo rastas negyvas
turtingas, senas sio<s apylinkės 
gyventojas, Benis Kwašys. At
rodo, jog jisai mirė širdies li
ga. Gyveno adresu 551 
14th; Plaėę..; , '

<-Z’. . .KZ . ;

Giminių Neturėjo
Velionis buvo Apie/ 65

amžiaus, šeimynos nei artimų 
giminių neturėjo, tad jo laido
tuvėmis turbūt rūpinsis keli jo 
pažįstami.

Kwašio kūnas randasi But
kaus laidotuvių įstaigoje, adre
su 710 West 18th street.

West

metų

Puikus Siuvėjų 
Unijos Simfonijos 
Koncertas

Grojo Fine Arts orkestras, 
dainavo S. Sharnova

Praeito penktadienio vakarą, 
gruodžio 13 d., The Chicago 
Joint Board, Amalgamated 
Clothing Workers of America 
turėjo gražų koncertą Amalga
mated Centro Auditorijoj, 333 
S. Ashland boulevard.

Koncertą pildė The Fine 
Arts Symphony orkestrą, po 
vadovyste dirigento Nicolai 
Malko.

Koncertiniai numeriai susidė
jo iš uverturos "The Suprise” 

Mozarto, Arija “Orpheo e<l 
Euridice, — Gliick; “Heart 
Wounds” ir ‘‘The Lašt Spring” 
— Grieg; ‘ Valse Triste — Si- 
belius. Daina “None būt the 
lonely heart” —- Tschaikowsky 
ir Habanera iš “Carmen” — 
Bizet. Variacijų iš Dozarto.

Solistė
Reikia žymėti, kad kai ku

riuose programo numeriuose 
sykiu su orkestru dainavo pa- 
skilbusi dainininkė solistė con- 
tralto Sonia Sharnova. Ji dai
navo itališkai, žydiškai ir ru
siškai.

Kaip orkestras, taip ir solis
te atliko savo roles stebėtinai 
gerai ir visą laiką didžiulė sve
tainė beveik plyšo nuo griaus
mingų aplodismentų. *

Sekantis panašus koncertas 
įvyks toj pačioj svetainėj sau
sio

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BUČERIS, 3953 
So. Rockwell Št.

REIKALINGAS PUSĖS amžiaus 
vyras dirbti kaipo bučerys. Pa
geidaujama, kad gyventų vietoje.

6108 So. State St.

be jokios baimės nueičiau ( 
paštą ir užsiregistruočiau. Aš 
užsiregistruočiau ne tik todėl, 
jog lai yra šioje šalyje praves
tas įstatymas, ir tas parodytų 
mano gerus norus, bet ir todėl, 
jog aš tikiu, jog tas siūlo ge
riausią progą legalizuoti mano

Federalės pieno kainų kon
trolės administracija vakar nu
statė, kad ūkininkai privalo gau
ti po $2.02 kas šimtui svarų už 
pieną pristaiytą Chicagos pie
ninėms per lapkričio mėnesį. 
Tai aukščiausiai atlyginimas 
ukininkams:ui.kįeliu- metų bėgy
je. '

11-to Wardo Liet 
Demokratai Turi 
Naują Valdybą
F. Naujokas

Stasiulis —
- pirmininkas; 
sekretorius

11 Wardo(i Lietuvių Demo
kratų Grg. mėnesiniame susi
rinkime, kuris įvyko gruodžio 
12 d., išklausius įvairių rapor
tų, aptarus .bėgamus org. rei
kalus, eita prie rinkimų valdy
bos 1941 metams. Nariai skait
lingai dalyvavo rinkimų disku
sijose ir sekantiems melams 
organizacijos vadovybei! išrin
ko sekamus asmenis:

pold — vicc pirm.; A. Stasiu
lis J r. — sekr.; J. Balčiūnas — 
ižd.; A. Stumbris — maršalka. 
Ekzekutyvį komitetą sudaro 
sekami: B. J. Jakaitis, pirm.; 
C. Naujokas, sekr., ir nariai:

Lietuvių Demokratų Lygoje 
šią organizačiją atstovaus visa 
jos valdyba ir ekzekutyvis ko
mitetas. —B. J. J.

AR JIESKAI 
DARBO?

KAS99EN- - - - - —-1iNAUlIENg 

- - - - - IR rtMYK SKALUS.....
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Girti Praeiviai 
Išmušė Langus 
Bridgeporte

Nukentėjo Gaubo ir Crown 
Krautuvės

■ BRIDGEPORTAS. — .Sekma- 
diemo"rfalVtį du “truputį” įsi
gėrę vyrukai sustojo p. Jono 
Gaubo krautuves tarpdtiryj ir 
po trumpo susibarimo vienas 
antrą kai pastūmė, tai p. Gau
bo langas taip ir pavirto ske
veldras. P-s Gaubas užlaiko gė
rimų sandėlį antrašu 8529 So. 
Halsted St. .

Antra lango nelaimė įvyko 
Crown Store rūbų krautuvėj. 
Sekmadienio vakare apie 10 vai. 
taipgi “svyruojantis” praeivis 
bandė į langą, pasiremti ir iš
stūmė stikle didžiulę skylę.

Bus tūkstančiai ateivių šita
me padėjime. Nieks negali sa
kyti tikrai, bet, man atrodo 
gana aišku, jog nei Kongresas, 
nei Immigration and Naturali- 
zation Service norės, ar manys, 
jog tai yra dėl šalies geriausių 
interesų išskirstyti šeimas ir 
išdeportuoti tuos tūkstančius 
žmonių. Iš kilos pusės?, man 
Utrčdo; galimas daiktas, jog 
Kongresas praves kokį nors įs
tatymą legalizuojant stovį atei
vių, kurie yra lojalus šios ša
lies gyventojai, užlaikydami vi
sus jos įstatymus — ir jie ga
lės tapti piliečiais. Bet taipgi 
aš tikiu, tokia privilegija bus 
teikiama vien tik ateiviams, ku
rie užsiregistravo. Jeigu atei
vis nelegaliai šioje šalyje ir ne
siregistruos prieš arba gruodžio 
26 d., jis ne tik laužys įstaty
mą, bet jis nesulauks jokios 
mielaširdystės.

FURNISHED ROOMS—TO KENT 
GyveniniulKambariai

RENDON VIENAS KAMBARYS 
pavieniui vyrui, su valgiu ar be. 
2419 W. Marąuette Rd.

PARDAVIMUI NAMAS, su gro- 
serne ir bučerne. Biznis' įsteigtas 
daug metų. (Priežastis — senatvė. 
Juozas Kruss, 4623 Wentworth.

\VIIOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisau Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

Jai Penktadienis 
Gruodžio 13-toji 
Buvo Nelaiminga

tuoti už ką kitų, be nelegaliu 
įvažiavimo ar pasilikimo Jungt.

13.
ne- 
že- 
že-
ap-

daug painesnė ir sunkesnė. Pa
vojus didelis, bet vistiek ateivis 
turi atsiminti, jog jeigu jį vė
liau valdžia suseks ir suras, 
kad jis nesiregistravo, jam iš- 
tikro bus bloga.

Nebus jokio pratęsimo lai
ko po gruodžio 26 d. Jeigu at
eivis abejoja apie jo registra
vimą, patartina jam kreiptis 
prie atsakančios socialėfe gero
vės organizacijos arba prie tin
kamo ir atsakančio patarėjo, ir

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 

BAS laikys priešmet. susirinkimą 
trečiadienį, gruodžio (Dec.) 18 d., 
7:30 vai. vak., Hollyvvood svet., 2417 
W. 43rd St. Nariai privalo skait
lingai susirinkti, nes bus valdybos 
rinkimas ateinantiems metams.

Julia Petraitienė, Rast.
D. L. K. VYTAUTO DR-JA lai

kys priešmetinį susirinkimą antra
dienį, gruodžio 17 d., 7:30 vai. vak. 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas draugas pri
valo būtinai pribūti, nes turime 
svarbių reikalų svarstymui, kaip 
tai reikės išrinkti valdybą sekan 
tiems metams. Taip pat reikale fi
nansų stovio. Kurie nariai esate pa
silikę su mokestimi, būtinai pasi
rūpinkite apsimokėti už šiuos metus.

—P. K., Sekr.

PARENGIMAI
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.

Mrs. Agota česna Skaudžiai 
Susižeidė

T0WN O F LAKE. — Pereitą 
penktadienį buvo gruodžio 
Agotai česna ta diena buvo 
laiminga. Ji eidama laiptais 
myn, paslydo, ir nusirito 
myn. Išsilaužė petį ir visa 
sidaužė.

. Tuoj vyras nugabeno ją li- 
gonbutin. Ten gydytojai suban- 
dažavo ir dabar ligonė guli na
mie, 4501 S. Paulina St.

Per kelias dienas negalėjo už
migti, — guli lovoj ir dejuo
ja.

Ponia Agota česna yra žmo
na žinomo biztUeriaus Town of 
Lakė apielinkėj. Jis užlaiko Ru- 
sišką-Turkišką pirtį- ir taverną.

, Read Lewis,
Executive Director 

Gommon Council For Ameri
can Unity.

P. S. — Daug problemų apie 
ateivių registravimą diskusuo- 
jama 64 puslapių knygutėje, 
kuri parsiduoda už 15 centų, 
ir kurią išleido Common Coun
cil For American Unity, 222 
Fourtli Avenue, Nfew York City

Kalėdų Diedukas 
“Duos Pietus”
Gros Balalaikų Orchestra ir 

Šoks Klasiškus Šokius

....  I

Republikonai
REIKIA IMINIIKI* I šįvakar Triukšmauja

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

Rado Kūdikį
Negyvą Lopšelyje

Jonistų salėje, 814 W. 33rd 
st., 3:00 vai. popiet, gruodžio 
22 d., įvyks Kalėdų dieduko 
programas su klasiškais šo
kiais ir Lietuvių Balalaikų or
kestras. šaunios šeimininkės 
visus dalyvius aptarnaus ska
niu maistu ir saldumynais* 
įžangos nebus, širdingai visus 
užprašo ark. Geniotis ir pokilo 
surengimo komitetas. (sp.)

—Kun. E. R. Mas kaltūnas.

šįvakar Slėvehs • viešbutyje 
įvyks iškilmingas ir tiMuicShiiii- 
gas "Laimėjimo bankietas”, ku
rį rengia valstijos rėptiblikonai 
savo laitticjimams lapkričio rin
kiniuose atšvęsti. Dalyvaus nau
jas gubernatorius Dwight H. 
Green, senatorius Brooks ir vU 
sa republikonų partijos hierar-

II II , I

Lopšelyje motina Shirlcy 
Kloor vakar rado negyvą savo 
11 mėnesių dbktelę Gale. Ug- 
n ilgesiai dirbo valandą laiko 
3teh£damie.š mergaitę atgaivin
ti, bėt jiems nepasisekė tai 
daryti.

Kloor šeima gyvena ad.
N. Paulina street.

1139 Stolh Halsled Slreet, GHICAGO, ILL
pa-

83010 d., 1041 m.
Steponas Narkis.

Remkite .tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE’’

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,
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ANGŲ JOJE DARBININKAI DABAR DIR
BA PO 54-70 VALANDŲ SAVAITĖJ

Jie Atsisakė Teisės Streikuoti; Yra Tikri, 
Kad Hitleris Pralaimės

Angl jos darbininkai atsisa
kė teises streikuoti ir dirba po 
51, kartais net iki 70 valandų 
savaitėje, pasišvęsdami žūtbūti
niam karui, kurį Britų Imperi
ja dabar veda su Vokietija ir 
Italija.

Pasiryžę daug vargo pakelti
Anglijos darbininkai visais 

galimais budais remia savo vy-

Vėl Apiplėšė 
A. Alešauską Baldų 
Krautuvę

sėkmingai vesti, ir yra įsitikinę, 
kad galų gale, daug kraujo

Hitleris bus įveiktas.
Tokią nuomonę sekmadienį 

chicagieciams pareiškė Sir Wal- 
ter Citrine, tarptautinės Unijų 
Federacijos prezidentas ir sik- 
relorius Anglijos unijų Kongrc-

lyderiams Muzikų unijos svetai
nėje.

Hitleris Eina Silpnyn.
Citrine taipgi lvlil.no, kad 

Hitlerio Karo maš.na pamažu 
jau pradeda irti. Hitleris yra 
praradus Vokietijos žmonių pa
sitikėjimą. Jis prižadėjo juos 
apsaugoti nuo karo — neište
sėjo. Jis prižadėjo kad karas 
bus trumpas - - neištesėjo. Jis 
prižadėjo, kad rugsėjo m-čnesį 
Vokietijos darbininkai “važiuos 
į Anglijos pajūrio kurortus ato
stogas praleisti” — ir vėl neiš
tesėjo.
Maldauja Darbininkų Paramos.

Už tai, sako, Citrine, Hitle
ris buvo priverstas savo pasku
tinėje kalboje beveik maldauti 
darbininkų pritarimo ir jiems 
pasigerindamas darbo žinokit) 
kliasą vadino “Vokietijos LapL 
talu”.

Hitlerio šansai karą laimėti 
labai smarkiai sumažės, kai ka
ro produkcija Anglijoje, o ypač 
Amerikoje, įsismagins.

Jai Nebuvo Kur 
Prisiglausti, 
Neturėjo Ką Valgyti
Ir Neturėjo Nei Cento Darbui 

Ieškoti
Apskričio ligoninėje guli 24 

metų mergina, Grace Crowther. 
Po truputį ji atsigriebs, pilnai 
atgaus sveikatą, ir tada vėl tu
rės ką valgyti, ir kur prisiglau
sti, o svarbiausia, turės ir dar
bą.

Ji buvo atrasta pusgyve au
tomobilyje, ties 1016 N. Key- 
stone avenue.

SENATORIUS NYE SUSITUOKIA
mr**?*^

BELIKO 9 DIENOS ATEIVIAMS NEPILIE 
ČIAMS UŽSIREGISTRUOTI

..............................i

Paskubėkite, jei esate nepilietis ir dar neužsiregist
ravote. Beliko tik 9 dienos tai padaryti. Nueikite į arti
miausią pašto stotį. Jeigu ten jau heberegistruoja, tai 
pasakys kur yra artimiausia registracijos stotis.

Užsiregistruoti privalo visi ateiviai. Neužsiregistra
vę bus aštriai baudžiami.

VAKAR CHICAGOJE
Piktadaris Pasigrobė $619
MARŲUETTE PARK. — An

tru kartu dviejų savaičių bė
gyje vakar buvo apiplėšta Ale
šauskų baldų krautuvė adresu 
6343 South Western avenue.

Jatinatn krautuvės vedėjui, 
Aleksui Alešauskui, ruošiant 
depozitą Lankui, į vidų Įsigavo 
ginkluotas piktadaris. Atstatęs 
hevolverį į vedėją, jis pareikala
vo atiduoti jam pinigus.

Alešauskui nebuvo progos 
priešintis. Vagilis susirinko 
$619 pinigais, ten pat buvusių 
Čekių neėmė, ir su tuo stambiu 
grobiu pabėgo nekliudomas, 
Krautuvėje apiplėšimo metu 
buvo vienas Alešauskas.

Išnešė Baldų už $3,200
Apie savaitė laiko atgal į 

krautuvę nakties metu įsilaužė 
gal tas pats, gal kitas piktada
ris, ir su kelių sėbrų pagalba 
išnešė įvairių prekių už $3,200.

Kapinių Dienos 
Skerdynių 
Atgarsiai
Kaip Buvo Su Tais Filmais.

Miesto taryboje vakar įvyko 
susikirtimas tarp policijos Įeit. 
Harry Costello, filmų • cenzo
rių tarybos viršininko ir C? I. 
O. advokato Irving Meyers.

Ginčas kilo besvarstant pro
jektą išimti cenzorių tarybą

bendroves

Adv. Meyers kaltino, kad 
policijos globojami cenzoriai 
ne tik draudžia rodyti filmus, 
priešingus naciams, bet 1937 
metais uždraudė Paramount 

nufil- 
Re-

public plieno liejyklos Kapi
nių Dieną, 1937.
Paramount Neleido Rodyti 
Lcit. Costello piktai atsake, 

kad nė cenzoriai 
draudė, bet pati 
bendrovė atsisakė 
rodyti Chicagoje.

filmus už- 
iParainount 
leisti juos 

Tie filmai,
betgi, buvo rodomi visuose 
eituose Amerikos miestuose.

Laivyno Rezervai
Pradeda Tarnybą

Atvyko iš Bensenville
Iš pasakojimų paaiškėjo, kad 

ji kiek laiko atgal atvyko j 
Chicago iš Bensenville, III., dar
bo ieškoti.'Laikinai atsigyveno 
pas savo motutę. Buvo pasam
dyta auklėti vieno našlio ma
žus vaikus, bet darbą prarado, 
kai jis apsivedė. Turėjo susi
taupiusi kelis dolerius, ir kol 
pinigus neišleido, tol turėjo ką 
valgyti ir karfėrių važiuoti 
darbo ieškoti.

Negalėjo Darbo Gauti
Bet naujo darbo negavo, ir 

galiau išėjo visi pinigai. Neno
rėjo grįžti pas motutę gyventi, 
nes toji vos galėjo pati pragy
venti, o kitus jokiu budu ne
būtų galėjusi užlaikyti. » .

Mergina praleido kelias die
nas vaikščiodama gatvėmis. Ga
liau, nustojusi vilties darbo gau
ti, sušalusi, išbadėjusi, ji įlindo 
j svetimą automobilį “sušilti”. 
Ten ji užmigo, ir ten ją auto
mobilio savininkas atrado. Ji 
nebuvo valgiusi per keturias 
dienas.

Vakar iš Chicagos į Pacifiko 
krantą tarnybai pradėjo va
žiuoti 14 divizijų U. S. laivyno 
rezervų, kuriuos didžiumoje 
sudaro jauni chicagiečiai. Va
kar išvažiavo pirmosios divizi
jos, šiandien važiuos kitos, o 
likusios išvyks rytoj.

V naUJIENV-ACME Telephoto ,

Matome respublikonišką senatorių Garald Nye, kuris susituokė su ino y oja i< _. 
guerite Johnson. Nye eina 47, o jo jauna žmona liktai 32 melus. KaiiČje ir J 
matome sutuoktuvių liudininkus.

SOSTINE PAGERBIA MIRUSI BRITŲ AMBASADORIŲ

• Neblogą puotą galės su
rengti keli plėšikai, kurie va
kar rytą įs gavo į chicag’ečio 
Sam Glarlina butą, adresu 
N. Troy Street. Pasivogė 
vertės sūrio, vyno, alyvų 
jaus ir kitokio maisto.

©Policija turi suėmusi 19 
metų detroitietį, Paul Martin, 
kuris prisipažino, kad atvykęs j

1
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) ’ NACJIENU-ĄCME Telepboto
. Kariuomenėj ir diplomatų procesija lydilllOrdo Lothlaii lavoną ls britų anibasa*- 

dos į katedrą./Laidotuvėse dalyvavo labai'didelis skaičius oficialių valšlybės atstovų, 
nes miręs ambasadorius buvo labai aktyvus ir su visais turėjo įvairių reikalų.
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Auslin, ir 42 mętlj Julius Siė- 
gal, 1805 Central Park avenue.

Ryšy su nelaime policija su
ėmė ir kamantiilija 40 mėtų 
cįcęrietį Harry Mąas, nuo 3629 
NVest. 55th> a' ■; į . ,.•

Kitos Nelaimės

Automobilių nelaimėse vakar 
ir užvakar vakare žuvo šie zmc- 
hės: >. ■ • • .

“Hit-and-Run” 
Vairuotojas

—Automobilių Nelaimės
• Chicagoje—

Prie 120-los ir Racihe avė. 
nežinomas vairuotojas automo
biliu suvažinėjo ir mirtinai su
žeidė 48 metų chičagietį John 
Barloli, nuo 11520 S. LaSalle 
street. Velionis buvo vienas ne 
daugelio miestui tarnaujančių 
gasinių lempų prižiūrėtojų. (Tų 
lempų nemažai dar yra Chica
gos Southsidėje, —- prižiūrėto
jas jas vakare uždega, rytą 
užgesina).

Sužeidė Keturis
• Prie 13-tos ir Cicero ki

tas “hit-and-run” vairuotojas 
įvažiavo į automobilį, sužeisda
mas keturis žmones, visus ci- 
ceriečius: Frances Fragel, nuo 
1223 South 48th Court, Ethel 
Witte, 2’730 West 13th street, 
Thomas Witte, 13, 2806 South

57 metų Edvvih Sahiuelson, 
1028 Byron strėėt;

38 metų Michael Mahzaneira, 
ligonis Oak Forest prieglaudo
je, ir

31 metų Adam Tecz, 2333 
North avenue (žuvo paslydęs ir 
su automobiliu įvažiavęs į gal- 
vekarį prie 24th ir Ashland).

■v. . » ... —

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

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Joliete Areštavo 
76-is “Jehovos”
Liudininkus
Suimti už propagandos lapelių 

dalinimą
Sekmadienį ir vakar Jolieto

“Jehovos Liudininkų” sekios 
narių, kurie buvo atvykę į tą 
miestą savo tikėjimo literatūrą 
dalinti.

Areštus policija padarė, kaip 
ji aiškina, pasiremdama kelių 
vietos parapijų klebonų ir biz
nierių skundais. “Liudininkai” 
buk buvo užplūdę, visą Jolieto 
vidurmiestį ir “trukdė maldi
ninkus, kurie ėjo į sekmadie
nio pamaldas”.

Sekmadienio vakare forma
liai pasibaigė chemijos inžinie
rių suvažiavimas, kuris 'vyko 
pei penkias dienas Stevens vieš
butyje. Vakar delegatai pradėjo 
išvažinėti. Inžinierių čia buvo 
suvažiavę keliolika tūkstančių.

qucttc nuovados policistas John 
Collopy.

© Gręždamas iš medžioklės 
ir savo šautuvą beegzaminuo- 
damas dešinę koją pasišovė 15 
metų berniukas Richard Davis, 
942 North Keystone avenue.

© Dėl nežinomų priežasčių 
kilęs gaisras sunaikino $10,- 
000 vertės sūrių Falbo Cheese 
Cbmpany sandėlyje, prie Whea- 
ton, Illinois.

O Crooks Terminai Ware- 
house sandėlyja, 2031 West 74 
Street, užvakar užsidegė 700 to
nų medvilnės (vatos). Ugniage
siai per suvirš 20 valandų, iki 
vakar po pietų, pylė vandenį į 
medvilnę, bet ji vis dar tebe
smilksta ir gana sunka bus ją 
užgesinti.

©Ūkyje, prie Galesburg, 111., 
diktaro Chicagos. Gamtos .muziejaus 

J mokslininkai rado nežinomų 
I gyvūnų griaučius, kurie atrodo 
tarp 50,000 ir 75,000 melų se
numo. Jie bando patirti koks 
tas priešistorinis gyvūnas bu
vo.

3507 
$320 
alie-

plėšė Fox teatrą, adresu 3167 
Elston ir Armitage teatrą, ties 
3553 Armitage avenue.

• 45 metų skutėjas Thomas 
Stephani, 5222 Harper avenue,

■>

rišo kaklaryštį ir dantyse laikė 
sagutę kamienui. Jis yra grai
kas. Kas tai skutykloj paabe
jojo apie graikų narsumą mū
šiuose su italais, ir Stephani 
užjidegė. šoko ginčytis, užmir
šęs apie sagutę — ir ją prari
jo. Bet jis ateis įkė i_____
rauktis ją išimti iš vidur ų. Sa 
ko “nepakenks”, graikai stip
rus žmonės, tokią menkniekių, 
kaip sagučių viduriuos?, nebi
jo.

0 Ties North ir Ashland 
avenue nežinomas asmuo pa
šovė 22 metų northsidietį Mii-Į 
ton Sunieki, nuo L__ ____ .
avenue. Išgirdęs riksmą vienam 
automobilyj, Sunieki nuėjo pa
žiūrėti kame dalykas. Pasigir
do šūvis, Sunieki krito sužeis
tas, o automobilis nuvažiavo.

• Norėdamas apsaugoti 
plėšikų, Story Hotel, 2115 Se- 
dgwick avenue, vedėjas Donald 
E. Jonės užrakino kasą ir rak
tą atidavė žmonai, prašydamas 
jį paslėpti. Ji tai padarė. Va
kar rytą atėjo plėšikai, ir pa
reikalavo kasą atidaryti, bet 
neturėdamas rakto, ir nežino
damas kur jis padėftas, Jonės 
negalėjo to padaryt. RezJiate, 
piktadariai jį labai skaudžiai 
sumušė.

$ Į Clrder valgyklą, 118 N. 
Dearborn st., vakar anksti ry-

Ki.'MJ Beach!^ !s‘Sav0 plėšikai, ir su ku- 
jais, grąžtais ir kitokiais įta

igiais bantiė atidaryti seifą. 
, Jiems nepasisekė. Supykę ir pa
likę visus savo pabūklus jie pa
bėgo, kito turto jtejtfuThę.

© Iš policijos pareigų laiki
nai buvo suspenduotas 32 me
tų Earl Bushnell, rezultate su
sišaudymo alinėje ties 2942 Mil- 
waukee avenue, kur jo žmona 
dirba už patarnautoją. Bushnell 
pašovė northsidietį John Lynch, 
2910 N. Long, su kuriuo jisai 
buvo susikivirčijęs.

© Chicagos pašte vakar bu
vo pastatyta ir keliais šimtais 
šviesų papuošta eglaitė, jei eg
laite ją galima vadinti. Ji 30

• Shakespeare policijos nuo
vada areštavo ir nepadoriu el
gesiu su jauna moteriške kalti
na John troutt, Salvation Ar
mijos kapitoną. Jis 33 metų 
amžiaus ir gyvena adresu 1634 
N. Kedzie avenue.

• Gaisre ties 1351 Rosemont 
avenue, vakar dūmais pritroš- 
kintas sąmonės neteko ir žuvo 
ugnyje 47 metų chicag et’s Ed- 
ward J. Liebach.

• Betaisydamas sugedusį re
volverį ranką pas’šovė Mar-

NAUJIENIECIAI!
skirdami Kalėdų dovanas, neužmirškite

i NAUJIENŲ NAMO FONDO

$25 Už Kiaušiniu^ 
VVillkie’ui

Prarado Ir Darbą/
Miesto teisėjo Hartigano tei

sme $25 pabaudą vakar užsimo
kėjo 53 metų chicagietis, Char
les Mulrain. Spalių 22 d., La 
Šalie gelžkelio stotyje jisai kiau
šiniais apmėtė republikonų kan
didatą Wendell Willkie, kai tas 
atvyko į Chicago rinkiminei kal
bai sakyti.

. Mulrain dirbo už inžinierių 
Chicagos pašalpos administraci
jai, bet dėl šio incidento 
prašalintas.

buvo

Jus
Atliks
Kučioms “ŠLI-

nesivargi

Ji Paruoš Jūsų 
Kalėdinį Stalą
Šeimininkės, Grinienė Už

Darbą
Ar ruošiatės 

ŽIRŲ” kepti?
Nesiruoškite, 

be reikalo.
M. Grinienė už jus darbą at

liks.
Jei norite Kučioms “š’ižikų”, 

aguonų, labai skaniai paruoštų 
silkių. Jei Kalėdų pietums no
rite naminio pyrago ir visokių 
kitų skanėsių, tai nueikite pas 
M. Grinienę. Jos užlaikomoj 
maisto krautuvėje rasite viską 
ko tik Kučioms ir Kalėdoms pie
tums reikia — labai pigiomis 
kainomis, ir viskas bus labai 
skanu.

M. Grinienės krautuvė yra 
NEW LIFE DELICATESSEN 

3331 South Halsted Street 
Telefonas YARds 5742

(8p.)-

lvlil.no



