
........ . Į

The First and Greatest Uthuanian Daily irt America

NAUJIENOS
Tj<< Lithuanian Daily N(WS

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second*class matter March 7,1914 at the Post Office at Chięago, DL, 

under the Act of March 3, 1879

ii—i n h......................... i —

The First and Greatęst Lithuanian Daily i n America 
’ >...... ............................................ ...............................................................................- 1 ■ ■■-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ncwt

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
>— - , ■ ■ —---------------*

VOL XXVII Kaina 3c Chicago, in.,TreZiadienis, Gniodžio-Dece mber 18 d.,,1940 
,, , , Į... .......................»..........................................    Į ...I, Į y, .......... ti I||l ■ 11 I IĮ iį .ii 11. į|il»   ,

No. 298

I- T*..

I >■

*

fi.

DUOS GINKLUS BE PINIGU TARDO DEL PREZIDENTO RINKIMŲ KAMPANIJOS.

•X-

Rooseveltas ruošia-naują planą 
britams padėti ■

Veja iš Amerikos ko 
munistą Bridges

ŽEMES “TVARKYME” DIDELĖ BETVARKE

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 17 d. — Rooseveltas pa
reiškė, kad jis ruošiąs kongre
sui planą sulig kuriuo britams 
bus teikiami Amerikos ginklai 
be pinigų. Karui pasibaigus bus 
suvestos sąskaitos ir atsilygin
ta. Rooseveltas mano, kad Ame
rika laimėsianti šitokiu būdų 
padėdama britams.

. WASHINGTON, D. C., gruo
džio 17 d. — Finansų departa
mento. sekretorius Morgenthau 
šiandien informavo kongreso 
komisiją apie britų piniginę pą- 
dėtį. Sir Fredęrick Phillips, bri
tų finansų viceministeris, sako 
Morgenthau, informavo jį, kad 
britai toliau negalės mokėti 
grynais pinigais ’ už Amerikoj 
užsakytus ginklus, jeigu jie nė- 
gaus Amerikos finansinės para
mos.

Politiniuose sluoksniuose tvir
tinama, kad britams bus suteik
ta parama. Ponia E. Roosevelt 
prieš kelias dienas patarė duc-» 
ti britams dideles aukas. Jau 
atėjo laikas, kad ir mes šį tą 
duotume, — tarė

Sekretorius Hull, visai nekel- 
damas finansines pusės, kalbė
josi su visais ginklų gaminimo 
komisijos nariais ir patarė 
jiems rūpintis galimai greičiau 
pagaminti didesnį ginklų skai
čių. Manoma, kad ir Knudsen 
sakytos kalbos yra pagrįstos

ant sekretoriaus Hull gautų 
duomenų apie užsienio padėtį.

Vakar Morgenthau informa
vo prezidentą apie visą finan
sinę britų padėtį ir Roosevel- 
tas turės nuspręsti kas šiuo rei
kalu darytina.

Finansų departamento specia
listai sako, kad britams galima 
teikti įvairi parama. Galima 
duoti paskolas garantuotas ir 
be jokių garantijų.

Britams galima laikinai duo
ti avansu kai kurias sumas, 
kad jie galėtų mokėti už tą ka
ro medžiagą, kuri jiems pirmon 
eilėn yra reikalinga. Už šį 
avansą amerikiečiai galėtų gau
ti iš britų tų medžiagų, kurios 
yra reikalingos karo pramonei, 
kaip kaučukas ir cinas.

Amerikiečiai galėtų užpirkti 
didelę sterlingų sumą, sudary
dami specialų stabilizacijos fon
dą.

Pašalpos ar paskolos formą 
pasirinks Rooseveltas, jeigu jis 
ras reikalingu tokią paskolą 
duoti.

Be abejo, šiame reikale galu
tinį žodį tars kongresas, nes 
be jo intervencijos .vyriausybe 
negali daryti jokios akcijos.

Manoma, kad pirmon eilėn 
bus panaikintas taip vadinamas 
neitralumo aktas, kuris drau
džia britams duoti daugiau pa
skolų, kol ji dar nesumokėjo 
praeito karo skolų.
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PETAIN BIJO VISIŠKOS OKUPACIJOS
Abetz kalbėjosi 

su maršalu
Abetz pasimato 

su Lavaliu

SAN FRANCISCO, CaL, gruo
džio 17 d. — Šiandien išskri
do į Washingtoną CIO lyderis 
Harry Bridges.

Jis pareiškė, kad važiuoja 
kažkokian posėdin, tuo tarpu 
yra žinoma, kad jis dės pastan
gas atšaukti deportaciją, kuri 
jam, kaip svetimos valstybės 
agentui,. yra taikoma. Jis yra 
Australijos pilietis.

Nutraukė stipendiją 
Kossu-Aleksan- 

dravičiui
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

17 d. — švietimo ministerija 
buvo davusi stipendiją Jonui 
Kossu-Aleksandravičiui studi
juoti Grenoble universitete.

Dabartine Lietuvos valdžia 
nutraukė jam stipendiją. Kossu- 
Aleksandravičius katalikiškoj

Popiežiaus slėptuve I spaudoj rašinėjo mistiškus eile

baigta raščius.

Tauragiškiai nepa
tenkinti refor

momis

VICHY, Francuziją, gruodž. 
17 d. — Maršalas Petain šian
dien kalbėjosi su vokiečių am
basadorium Abetz, kuris atvy
ko į laikinąją francuzų sostinę 
stipraus kareivių būrio lydimas.

Abetz pareiškė Petainui no
rą būtinai pasimatyti su paša
lintu vicepremjeru Lavaliu.

Vėliau pats maršalas, kuris 
nenorėjo kalbėtis daugiau su 
Lavaliu, priėmė atstatytą savo 
ministerį ir tarėsi su juo apie 
visą susidariusią padėtį. Aptar
ti reikalai neskelbiami viešu
mon.

BERNAS, Šveicarija, gruodž. 
17 d. — Turima tikrų žinių, 
<ad vokiečių ambasadorius A- 
)etz pasimatė su Lavaliu ir 
klausinėjo jį apie priežastis, ku
rios privertė jį 
teriją.

Abetz pietavo 
valiu. Tai buvo
Lavalio pasirodymas po jo areš
to.

Manoma, kad Hitleris šiomis 
dienomis susitiks su francuzų 
maršalu padėčiai aptarti.

apleisti minis-

kartu su La- 
pirmas viešas

Vokiečiai gali oku
puoti visą Francuziją

Anglai pakorė dar 
vieną šnipą

BERNAS, Šveicarija, gruodž. 
17 d. — Prancūzų vyriausybės 
sluoksniuose kalbama, kad vo
kiečiai yra pasirengę okupuo
ti visą Francuziją, jeigu paste
bės, kad francuzai ves savaran
kišką politiką.

Vokiečiai nori Lavalį paso
dinti atgal valdžion ir priversti 
Petainą bendradarbiauti su juo.

Abetz nori pasimatyti su Wey- 
gandu ir liepė jam atvykti 
Vichy, bet jis atsisakė apleist 
Afriką.

Weygandas mano, kad vokie
čiai pirma rimtai pagalvos ar 
jiems verta okupuoti likus 
Prancūzijos dalis ir pašalint 
Petainą. Wey gandas nenori tar
tis su vokiečiais.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
17 d. — Tauragėje buvo su
šauktas valsčių komisijų atsto
vų susirinkimas, kuriame bu
vo svarstomi naujai sovietų ve
damos žemės reformos reika
lai.

Visi suvažiavusieji atstovai 
nusiskundė, kad 
mos darbai 
turėtų eiti”.

Padaroma 
šių klaidų,
džiausią gyventojų nepasitenki
nimą.

žemės refor- 
neina taip, kaip

tiek daug įvairiau- 
kurios sukelia di-VATIKANAS, Italija, gruo

džio 17 d. — Moderniškai įreng
ta popiežiaus slėptuvė jau yra 
baigta. Popiežius įsakė ją pa
statyti, kąi įsitikino, kad karas 
bus tęsiamas.

Slėptuvė turi visus patogu
mus: elektros šildymą, virtuvė
lę, lovą, kėdes. Slėptuvėn po
piežius nusileis elektros keltu
vu. 

I

Kiti Vatikano tarnautojai ga
lės naudoti stiprią uolą, kurią 
iškalė 16 amžiuje inžinierius 
Bramante. Joje galės tilpti apie 
400 aspiėnų, jeigu Vatikanas 
butų hpmbardyojamas.

Sight Armour iriiiii- 
mas Kennedy vieton

Bomba užmušė
4 šveicarus

■__ _____ _ _ ■'•f- ;'--.''.''

- KfAVJIENV-ĄŲME T«lepn<>u 
—Respublikonų partijos centro komiteto pirmininkas Jo- 
seph Martin sveikina demokratų partijos pirmininką Ed- 
ward Flynn. Jiedu abu yra pakviesti tardymui į Washittg- 
toną. Jie bus klausinėjami apie didžiulės pinigų sumas, ku
rios buvo išleistos prezidento rinkimų kampanijos metu.

Italai pataikė britų 
kreiseriui

ROMA, Italija, gruodž. 17 d. 
— Italai skelbia, kad jų orlai
viai paleįdo dvi torpedas į vie
ną britų' kreiserį, kuris bom
bardavo Bardijos tvirtovę. Ita
lai nieko nesako ai’ kreiseris 

j I • , l •

paskendo.
Italų aviacija britams daro 

labai didelių nuostolių visame 
fronte. Kovos Lybi jo j -ir Alba
nijoj labai smarkios. ’

. ■ ...r.;'

fašistų, kurie atsigabeno savo 
šeimynas įr apsigyveno Albani
joj. Dabar visi fašistai gabena 
savo šeimynas į užsienį.

Kai kurios įkuba į. Jugosla
viją/ - ki tos -deda.,pastangas' • pa
tekti į Italiją juromis, nors lai 
ir pavojinga. c •••' į.'/ ’.

Austrijos Hdąrbiiiin- 
kaimaištauja

Z -I ' • \ \ .

Italai bėga iš 
Albanijos

SOFIJA, Bulgarija, gruodžio
17 d. — Turima žinių, kad iš 
Albanijos pradėjo bėgti visos 
italų šeimynos.

Kai Mussolini okupavo Alba
niją, tai pasiuntė gana daug

i __

BRITAI PAĖMĖ TRIS ITALU TVIRTOVES

u LONDONAS, Anglija; gruo
džio 17 d. — Vyriausybė Turi 
tikrų žinių/jog Austrijos dar
bininkai sukėlė maištą prieš į vo
kiečius.; Sumišimas vyksta .Vie
noje ir/kituose miestuose. , ’

Nacių policija pradėjo dide
lius areštus ir daugelį pasiun
tė į koncentracijos stovyklas, 
bet maištas nenurimo.

Visoje Austrijoj labai dažnai 
kartojami sabotažo aktai prieš 
vokiečių įrengimus.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 17 d. — Vyriausybes sluok
sniuose minimas Šight Armour 
vardas; kuris gali būti paskir
tas Amerikos ambasadorium 
Anglijoj. / /

, Dabar S. Armour' yra Ame
rikos ambasadorium Argentinoj. 
Ligi šiam metui,. Ameriką ąt- 
štdyavd Anglijoj Kennedy, bet 
dąbar jau priimtas jo atsista
tydinimas. .

Graikai bombardavo 
Durazzo

Supa italus Bardija 
uoste

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 17 d. — Vidaus reikalų 
ministerija pranešė, kad Pen- 
tonville kalėjime tapo pakartas 
olandietis Albert Kieboom.

Jis glaudžiai bendradarbiavo 
su anksčiau pakartais dviem 
vokietukais, kurie radijaus pa- 
gelba teikė vokiečiams žinias.

Visi jie atbėgo Anglijon pri
sidengę pabėgėlio vardu. Skun
dėsi, kad juos persekiojęs Hit
leris ir biją geštapo.

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
17 d. — Britų karo pranešimas 
tvirtina, jog jų kariuomenė už
ėmė tris naujas italų tvirtoves 
Afrikoje ir baigia supti stiprų 
italą uostą ir tvirtovę Bardiją.

Britai paėmė Musaid, Sicįi 
Omar ir Shefferzen tvirtoves, 
kurios randasi netoli Lybijos sie
nos. Kovos vyksta visą naktį 
prie menulio šviesos.

Britų karo laivai be susto
jimo bombarduoja Bardiją, kad 
palaužtų italų atsispyrimą. Kiti 
britų laivai muša Tobruką, kad 
Grazziani negalėtų pasiųsti prie 
Lybijos rubežiaus naujų karo 
jėgų.

vai jas galėjo pakeisti naujo
mis, kad puolimas butų tęsia
mas.

Dabar Lybiją puola naujos 
karo jėgos, kurios nedalyvavo 
šių dienų mušyj. Joms vado
vauja kitas britų generolas.

Kiekvienoj nau j ai užimtoj po
zicijoj britai1 stiprinasi, kad ga
lėtų atsispirti italų kontrapuo
limams, jeigu toki butų.

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
17 d. — Graikų ir britų avia
cija kelis kartus labai smarkiai 
bombardavo vienintelį laisviau 
prieinamą italų uostą Durazzo, 
Albanijoj. Valonos uostas sau
gojamas visą laiką ir italų lai
vai negali į jį įplaukti.

Graikų kalnų kariuomenė jau 
baigia vyti italus iš paskutinių 
kalnų, kurie yra Valonos apy
linkėse. Graikams pavyko pa
imti nelaisvėn 200 sušalusių 
italų.

Anglai dominuoja
jurą ir orą

Debesuotas ir Šiltesnis.
Saulė teka 7:13 v. r., leid 

žiasi 4:20 v. v.

Britai pakeitė puola
mąsias jėgas

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
ii 4, — Britų puolimas Egypto
vyksta tokiu pat smarkumu ko
kiu jis prasidėjo. Britai turėjo 
sutraukę tiek jėgų, jog lenį»

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
17 d. — Britų karo laivai išti
soj 700 mylių 4 zonoj neranda 
jokio m rimto pasipriešinimo iš 
italų pusės. Jie laisviausiai ve
žioja kareivius, veža belaisvius, 
bombarduoja svarbesnius uos
tus ir strateginius mazgus.

Fronto linijose britų aviaci
ja, dominuoja padanges. Soliu- 
m e britai paėmė kelis orlaivius, 
kurių italai nesugebėjo nei pa
degti.

Visame* italų fronte jaučiasi 
didžiausia d^?iaųižaciją.

Mannheimas bom
barduotas 7 vai. 

laikotarpy
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 17 d. Britai praneša, 
kad praeitą naktį 7 valandų lai- 
kotarpyj jų orlaiviai be susto
jimo bombardavo Mąnnhęimo 
karo dirbtuves. Ten randasi da
lis vokiečių cheminės industri
jos.

' 1 ■ > •.* ,, ' ‘ • ■ . . ’ 'i ; • *.

Be to, anglai; bombardavo 
Bord-eaux, Ludwigshaven ir 
šešis prekybinius laivus Fran- 
euzijos pakraščiuose. 4 anglų 
orlaiviai nesugrįžo į savo ba
zes.

BAZELIS, Šveicarija, gruo
džio 17 d. — Stipri aviacijos 
bomba nukrito Bazelio mieste, 
užmušė 4 Šveicarijos piliečius 
ir padare labai didelių nuosto
liu turtui.

šveicarų štabas praneša, jog 
‘‘aiškiai matyti, kad bomba bu
vo taikoma geležinkelio susisie
kimo mazgui, kuris yra kitoje 
sienos pusėje”.

Manoma, kad bombą išmėtė- 
britų lakūnai, kurie atskrido 
bOmbarduotf kdidžiulę vokiečių- 
Bailio stotį. Vokiečių pusėj 
krito 12 bombų, o Šveicarijoj 
viena. , - • .

Didelė šeimyna duo
da kraują Anglijai
NEW YORK, N. Y., gruodž. 

17 d. — Vakar į Lenox ligoni
nę atvyko Wallace Jacobs šei
myna, kuri susideda iš 23 na
rių.
•J • • .1 •

Visi jie sutiko 
kraują sužeistiems 
viams. 17 kraujas 
tas, o 7 netiko.

duoti savo 
britų karei• 
buvo priim

Lapkrity] užmušta
4,588 britai

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 17 d. — Parlamentui pra
nešta, kad lapkričio mėnesį vi
soj Anglijoj priešai užmušė 4,- 
588 civilinius gyventojus ir sun
kiai sužeidė 6,202.

Spalių mėnesį užmuštų ir su
žeistų skaičius buvo didesnis.

5,000 ha sovchozas 
įsteigtas Lietuvoj
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

17 d. — Pranešama, kad Vil
niaus krašte sovietiška Lietu
vos valdžia įsteigė vieną di
džiausių sovehozų. Jame paliko 
5,000 hektarui žemės.

Šio spvchozo darbus prižiuręs 
valdžios skirti komisarai, o ja
me dirbą darbininkai skaitysis 
Valdžios darbininkais.

Tvarka šiame sovehoze bus 
tokia, kokia yra ir visuose Ru
sijos sovehozuose.

Išmatavo Pumpėnų 
žemes

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
17 d. — Valdžios paskirti ma
tininkai išmatavo visas Pumpė
nų valščiaus žemes.

1,973 hektarus valdžia atida
vė nuomon bežemiams ūkinin
kams. Iš viso žemės nuomon 
gavo 470 šeimų, žemės reformą 
Pumpėnų valsčiuje prižiūrėjo 
agronomas šapira.

Pastebėta, kad šiais metais 
įsėta žymiai mažiau žemkenčių 
javų. Negalėjo sėti dėl blogo 
oro ir dėl visiškos zuperio sto
kos.

Pašaro kiekis taip pat šią žie
mą bus žymiai mažesnis, negu 
pereitais metais. Gero pašaro 
suimta tiktai 2'0%, o visas 
tas dėl blogo oro apipuvęs 
ba visiškai supuvęs.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

ki-
ar-

pareikalavo, kad Petain 
Tvirtinama, kad Lavalis iš-

pa-

svarbią bazę — Tepelenį. 
sako, kad italų kariuomenė

— Abetz, na-ciij ambasadorius, 
leistų iš kalėjimo atstatytą Lavalį. 
važiuosiąs į Paryžių.

— Graikai skelbia, kad paėmė
— Anglai apsupo Bardiją, bet 

stipriai laikosi.
— Rusai liepė suomiams išrinkti prezidentu tokį žmogų, 

kuris bus draugiškai nusiteikęs sovietų Rusijai.
— Francuzai bombardavo 7 Siamo miestus Indokinijos pa

sienyj.

“NAUJIENŲ”

Kalendoriai
PENKTADIENI,

Gruodžio 20 d.
VISI “NAUJIENŲ” 

SKAITYTOJAI

Gaus po Kalendorių
Kalendorius dalins dienraščio 

pardavėjai ir išnešiotojai.

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.

/
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Dede Amerikonas
(Tęsinys)

Onutės kalba visi svečiai bu
vo labili patenkinti ir kiekvie
nas iš jų žadėjo daryti ką tik
tai išgali, kad stiprinti savo gi
mines gyvenančius Lięlųypję. 
Balius labai ilgai ncsitęsė, 
Onutė buvo gerokai išvargusi ir 
norėjo eiti pailsėti. Juozas lau
kė baliaus pabaigos ir to<Jėl, 
nes jisai norėjo jai parodyti ir 
paskaityti Stasės laišką, kurį 
jam jinai atvežė.

Svečiapis išsiskirsčius, Juozas 
su Onute nuėjo į savo kambąrį, 
nes jie norėjo atskirai pasikal
bėti apie daugeiį dalykų. Vie
nas iš svarbiausiųjų dalykų tai 
tėvo įnirtis, nes Juozas buvo 
tokio įsitikinimo, kad dėl tėvo 
mirties vis lik kaltas Antanas 
savo apsileidimu. Jisai žinojo, 
kad Antanas pinigų turi, bet ta^ 
ukininkiškas nerangumas prive
dė prie to, kad tėvo liga buvo 
užtęsta ir tokiu budu suvėluo
tai parvežtas gydytojas nieko 
padaryti jau negalėjo. Jisai ge
rai žinojo, kad Antanas tėvui 
gydytojų parvežė, bet motinai 
sergant tai ir gydytojo nevežė, 
nors jisai tam tikslui buvo savų 
broliui Antanui pasiuntęs net 
100 rublių. Juozas iš Onutės no
rėjo sužinoti, kaip gyvena jo

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ ‘ 

p° $Q ;r’. 
w«ww aukščiau. 

50c (mokėti
RADIOS QE ir

po V»ww aukščiau
Išmokėjimais.

Rašomos Mašinėlės, Elektrikinės
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

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

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite 
YARDS 3088

mylimoji Stą^ę. Nors Juozas 
Stasę ir nuoširdžiai mylėjo, bet 
kol kas nuo vedybų norėjo su
silaikyti. Jisai jau turėjo banke 
visai gražias sutaupąs, bet jo 
akimis žiuriq| tafeiflS. 
šeimyninėm gy veųijnųi buvę 
labai mažos.

Palyginti su kitais (Jarbinipr 
kais Juozo padėtis buvo visąį 
gera, nes jisai turėją gerai ap? 
mokamų darbą, q būdamas ga
bus ir siųnapųs, savą darbe taip 
|aip išsispępiąliząvo, kąd Ukb 
geriausias to fabriko tekinto- 
jas-šlifųotojas. Sesers Onutei 
atvažiavimas daug rūpesčių 
jam ilgi nesukėlė, nes jinai pas 
jį atvažiavo ne |i|<tai savo pi
nigais, bet ir atsivežė savo pa- 
sogos dalį.

Juozas su Onute, atsiskyrę 
nuo svečių, ilgai kalbėjosi įvai
riais savo šeimos ir kitais gy
venimo klausimais.

—Papasakok, Onute, kaip te
nai iš tikrųjų yra su mano Sta
se. Žinai, perskaitęs jos laišką, 
įsitikinau, kad jinai jau net rei- 
kalaute reikalauja, kad greičiau 
aš ją atsiimčiau į Ameriką. Ji
nai man rašo, kad jinai galinti 
net savo pinigais atvažiuoti, ą 
jeigu aš pareikalaučiau, tai ji? 
nai ir savo tėvų galinti net ir 
jai priklausančią dalį išgauti. 
Toks jos didc’is noras atvažiuo
ti į Ameriką man nevisai su
prantamas, — aiškino Juozas.

- Žinai, Juozai, - ėmę ąiš- 
kmti Onutė, — Stasės gyveni
mas Alsos kaime tai jau nepa
prastai sunkus, ir aš tau pasa
kysiu, kad net ir visai nepaken
čiamas. Tu gerai žinai, kad Sta
sė tai labai tvarkinga ir išmin
tinga mergaitė. Tu gerai žinai, 
kad jinai yra pačioje jaunystė
je, todėl jaunas žmogus turį 
vesti ir jauno žinogaus gyveni
mą. Sunkiausia, kai \ jaunas 
žmogus verčiamas aplinkybių' 
turi pradėti gyventi taip, kaip 
turi gyventi seni žmonės. Da
bartiniu laiku toksai yra Stasės 
gyveųirpas. Tu gerai žinai, ka<| 
jinai sveiką, jauna ir linksmą 
mergaitė. Iki tu buvai naiuuo? 
sc, tai įvairiausiuose pasilinks? 
minimuose būdavo pirmutinė, o 
kuomet tu išvažiavai į Ameriką, 
tai jinai į lokius pasilinksmini? 
mus visai neina. Jinai visą lai? 
ką namuose. Jinai net pati sa? 
vęsj pradėjo neapkęsti ir dėl to

nelinksipa ne tįktąi jai, bet ir 
kitiems ju nąnpšjciams.

—Patąrk tu |pąn, kąip ąesąo, 
ką aš tprįu į^ryti. Jąu tąų sa
kiau, kacį ręsti tai ęfcr nęgaliu 
ir nenoriu. Nąrįų pagyyępt, pa
simokyti, daugiau pinigų susi
taupyti ir tiktai tuomet vesti. 
Gal ipąn pądąryti taip,: tegul 
Stasė pasiima jš jai Frh 
klausomą dalį ir tegul atvažiuo
ją į AipęriHą pąs jpąpę, Jtaį 
t<?m$ fabrikuose įjąngj lengviau 
gaųĮį dapbąs, yyraips. Są? 
¥9 <a|ę$ pąsįdeti į pąų?
ką, ąugs ngpšiipčįąi, p iš sąvp 

ftalšs gyventi,, F$&įą- 
mųs rųbųs ntsipirkti ir dar ga
lės susitaupyti. Tąks gyvenimus 
jai bus įdomesnis ir malones
niu. Gyvensime ne tikrai viena
me mieste, liet greičiausiai ir 
vienuose namuose, nes iš musų 
šeimininkų člįęitu laiku žada iš- 
ei du nuoniiųipkaį. Tuomet jų 
tą kambarį gilėtumėte išsinuo
moti ir gyventi abi su Stase. 
Manau, kad rinkęs taip ir pa
daryti. Labai man nemalonu ir 
gaila jos, kad jinai tenai vargs
ta ir kankinasi, nes aš gerai ži
nau, kad jinai kankinasi tiktąi 
dėl manęs. Blogiausiu atveju, 
jeigu, sakysime, mes neapsives- 
tumėm, o musų draugavimas ir 
meilė pasidarytų nepastovus, jai 
tuomet jinai galėtų susirasti ki
tą vyrą ir su jpo apsivesti.

-—Žinai, Juozai, — tarę Onu
tė, — tų galvoji visai teisingai. 
Matai, jai vienai išvažiuoti į A- 
meriką tai jau labai sunkus da
lykas, nes jo yięųos tėvai taį 
jau nleeis. Tu gerai žinai, kat| 
tėvai visuomet lieka tėvais ir 
jie jokiu budu negali suprast j
ir įvertinti jaunų žmonių tikro
sios ineįlės ir prie vienas kdu 
prįsii išimo. Seniems žinąnėms 
meile tai visai nesuprantamas 
daiktas, Jiems to klausinio jau 
visai nėra. Taip galvoją ir darų

daro visų musų tėvai. Jie jokią 
budu netiki, kąd, ^n)ogusi prie 
žmogaus galį Ulbėti prisirišimą, 
kąd jauni žmonės yieiui.srąptrą 
įsimyli ir tuomef;jiems išsiskir
ti, o juo labiau, jeigu dar km? 
nori juos išskirti, tai jau laba] 
sunku. S lasė manęs prašė, katj 
prąšyčiąu ir paveikčiau tave ir 
kad tu greičiąų ją pąsikvięstu? 
mei į Ameriką pą$ sąve.

įųriu daryti?
inąnęs.
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| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2644
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| Vardas ir pavardė....

I Adresas......................

I Miestas ir valstija.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTĄS Mine Run iš geriausiu 
mainų, daug dulkių išimta 57.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP 
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pų, iki jisai šeimyniniam gyve
nimui nėra tinkamai pasiyuo? 
šęs, tai geriau, kad jisai sušilai? 
kytų nuo šeimps sųRaryiųp: 
Toks tąyp, Jupzai, gąlyojimas 
yra visai teisingas. Stasė, kaip 
ir aš, nenorime ūkyje gyventi. 
Tp žinai, kąd j ąsytė vai pąsituią 
ąkininkai ir gali jai duoti dldę? 
,ę pąsogą, ir jinai gali ištekę^ 
už stambaus ūkininko. JįjĮąį tą? 
ve nuoširdžiai įpyH ir JP.lslH b*1* 
du nesutinką su tokįp tėyų 
spaudimų. Bet tu tupi žibuti, į 
kokią padėtį jinai savą pąslstą? 
to. Gerai žinome, kad šeimoje 
tėvąs yra visagąlis ir labai daž? 
nąi jisai gali padaryti labai ne? 
teįsingą sprendimą. Imsime^ 
kąd ir tokį pavyzdį: Stasei pa? 
siperša koks nors turtingas ūki
ninkaitis, o tėvai savo vaikams 
pirmiausia nori medžiaginių gč? 
rybių — tprtmgo gyvenimo- To? 
kiu atveju nekląųsyįį tęvų va? 
liūs, tai reiškia nustoti viskoį 
Kas tokių atsitiktų Jai daryti. 
Viena tiktai yrą išeitis: važiuo? 
(I į Ameriką ir gyvęųti. tenai, 
Įų|F gyvępj Vedybų- kiauri’ 
mo šlasiė irgi igų ląjp IgįSaj 
griežtą! ųesj;ą[ą. Ręješ pat ma- 
įm išvąžiąvimą, ą ypąęįai prięš 
pąrąšYmą .laišiiO, ląbąi dąilg 
ąš sų ja kalbėjausi, ji^j 
norėjo atsiklausti ir inano miP" 
monės, kas jai daryti. Tįkėly 
mąnimį, Juozai, kaip sayo 
serimi, kad tas laįįkąs, kurį tąų 
Stase parašė, yra ne tikiąį pią4 
žinomas, bet įneš abi ąptąręmę 
to laiško pagrindines 'mintis.

. - . • T » • ! • ■ ■ ' '

Mąno prašyląs [ tave: tuojąų 
parašyk sįta^ei laišką, jinąi 
atvažiuotų pąs tąvę į Auąerjk^.

to4 [apie jaiškę įU tupi JtreįjJ- 
ir į jos tėvus pj’hnešdąnįąs, 

ka(| į Ųiętųy^ |U gtį^ti jau nę- 
manai, nes manai apsigyventi 
Ajųerikoje. Žinomą, tu rąšyda- 
ipąs neturi nusiskusi, tu turi 
parušyli, kad pinigų tu turi už? 
tekt.nai, bet td neatsisakai ir 
£la$$ dąj$š. • ’Ąto parimąs 
tpksąį: pąrąšyk laišką 8 tąsei iv 

pasisakyk, kiek t^rį 
ir uždįfbi; rašyk, 

kod ųpyite ąpsivestį ir gyventi 
šęjpiypiškah bet tflįsaį gyveni? 
nįąs pradėti i e kalingi piiiigąi, 
JF kad' jįę Stasei ati
duotų priklausomą jai dalį. 
Kųopiet ątvązįpąs pas tą: 
vę, tąi jųiai tupš sąvp pinigus 
gąlgį pąąidęd į bąųką ir jai 
augs nųąšĮmęąąį. Jus čipnąi ga- 
iesįtę drąugaų|į, p kąd kaip lai 
galėsite ir ąpsiyęst;. O jeigu ir 
m apsivesi te, lai iš to nei lai i, 
nei jąi njęko blągą Upti nega
les, Ątvirkš^iąk sąky^e, k^d 
jus nęąpsįyedątprtąi jųiaį ture? 
dama tokią dalį, yiąųpmęt grei
čiau susiras tinkąptą vyrą, kU“ 

ią fc jiuąi i j i? wi- 
vesp aš į ĄmęFifcą ątyąžįąvaų 
irgi UKtąi tokią įięį tų 
smi kad 
tąį bu 
niąnąu, kad darbą susiradus^ 
galėsiu šiek tiek užsidirbti ir 
tuo pądįdiųMu savo sutaupąs ir 
pąsogą.

—£inąį, Onute, tų galvoji, 
kąjp Hkm vyras. Aš manąu, 
kad kitps išeities ir nėra, o ne
laimingai Stasei reikia padėti.

Jeigu gyvendamas namuose bu
čiau taip galvojęs, kąįp kad gal
vojų dabar, — tąi su Stase ne
bočiau susirišęs, tuomet ir jinai 
ir aš bųtųmęm visiškai laisvi, 
bet... Na, gerąi, dar šią savaitę 
parašysiu jai laišką ir parašysiu 
visą tai, ką su tavimi kalbė
jau. O dabar tąi jau eisime mie
goti.

—Miegoti, tai miegoti, — ta
rę Oputę, — tu turi tiktai vie
ną ląvą, o esame du žmonės. 
Beje, Jiipząi, sakyk, kur musų 
Jųpgis, kąd jisai neatėjo nei 
pąs įpuinįs bendrai pasikalbėti, 
~ teiravosi Onutė.

—Gal tu pastebėjai tą mer
giotę su mėlyną šilkine sukne
le, šylesiąis išpustais plaukais. 
Toji mergiotė, — tai Jurg.o 
simpatija, ir teikia tikėti, kau 
greitų laiku b.us jų vestuvėm. 
Jau seniai, kąįp Jurgis sa ja 
draugauja, įy abu yra nusistatę 
apsivesti. Tęisybę pasakius, Jur
giui vesti tai jau laikąs, vyrai, 
per 4Q metų, amžiaus, o be t , 
banke turi gerokai pinigų. Tu, 
Onutę, nųsiskupdei, kad ųę|urč- 
Simę kur miegoti, žinai, sesute, 
padarysime taip: paprašysime 
Šeimininkes čiužinį ir pataisysi
me guolį yįeiiąm ant gripdų, 
kur atsigulsiu aš, o tų ątsigul- 
sj į ijiaųo lovą. Prisimink Onu? 
|e, kaip Alsos kąime tu mane 
migdei savo lovoje, dabar ųorių 
aš tave pamigdyti savo lovoje.

Juozas šeimininkės paprašė, 
kad jinai duotų jiems dar vie
ną čiužinį, nes jiems reikia pa • 
tąsyti dąr vieną guolį, šeimi
ninkė paaiškino, kad Jurgis iš
eidamas jai pasakęs, jog Juo-

zas galįs eįti gulti į jo kambarį, 
o sayo kambarį galįs užleisti 
savo sesutei. Tuo tai jau Juo
zas buvo visiškai patenkintąs, 
nes nereikėjo jokių guolių tai
syti įr teršti kambarį. Apie tai 
Juozas pasakė tuojau ir sayo 
sesutei.

(Bus daugiau)

Įsigykite tikietus dabar, kad 
gąlėtumėte dalyvauti “JAUNĮ- 
MO,? laikraščio rengiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BĄLIUJ, 
KALĖDŲ DIENOJ, DARIAUS-
GIRĖNO SALĖJ.

RemKite tuos, kuru 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

Mrs. A. K JARUS?
PHYSICAL 
THERAPY 

«n<1 MIDVVIFE 
>630 S. VVestern av. 

• Telefonas: 
lEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v 
ryto ik) 7 v. vak 
^eštadienf ir sek
madienį — į SancJ 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s, 
tnd. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIU SPĖClAUSTAi

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas

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

vak.' Nedėlioj pagal susitarimų 
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 

Serędoj pagal sutartį

DK. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niaiš pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI,

l'ei. Uemlock 5849

Dr. Peier T. Brazis
G1D i TUJAS I|i CHIRURGAS 
6757 S. Wes4ern Avę, 

vALANDOS 1 iki 3 ir nuo 7 iki v

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ r ?■■■■<■ ■■■' / 

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENA IR NAKTl
Viši Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermi tane Avė. 
South Fairfield Avenue

Telefonas l.Al'AVETTE 0727

T~^ -r-1 4 koplyčios visose
Jy/ I v c I 1 Chicagos dalyse

.. ............. .1 .......... .......................... . ■*

r. . ,v. - 'i* Šeštadienio ryt-
mečlaiji, 10:00 vąl. ryto iš H. L P« stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

. •• 4. ------.--I V"- I-------------------------------------- ;

Klausykite musų radio programų Antradienio

Laidotuvių Direktoriai
IIIIIIIIIIIIICIIIlIflIlĮieilOMIIIIIIIIIt

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

YIŠOŠE MIESTO 
DALYSE

NARIAI
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių HlegST L.
Direktorių W p
Asociacijos

P. MAŽEIKA YARds 1138 
^31S| Lituąnįcą Ąveųuę YARds 1139

— LACfIAWICZ ĮR SUNVS
2314 West 23rd Pjace Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street  Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
47Q4 ^Q. ^Yęstern Ąvenuę Pitone LAFąyettę 8Q24

. .altanas m. Phillips
3307 Litųąnięą Avenue Phpnę YARds $908,

ANTHONY R, PETRUS.............
W2 Węstęrp Ąvę. I?,qne GROvelpll 0142
1410 South 49th Court, Cicero » Phone Cicero 2109
• z Z . . • „ ■

r .411 - 1 _-| «-   - . --------------------------...  ■ Į - — Į ■-   ------------------------------------  -
«i • k-M • <* » " 4 •• » ♦

J. UŲŲEVICIUS
434S S. Cąlifornią Avenue Phoųe LAFąyę|te 3572

P. J, RIDIKAI
335,4 ąp. halsted ^Įręet

Ž0ŲP
Phpnę YARds Q78l

YARds 1419

jūsų garantavimas
Optometricąlly Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karutį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri: 
vengia 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.
Paugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av,

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CRIRURGĄS 
2500 VVest 63rd Stree|

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vab vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 >1
Namų Teį. VIRGLNIA 2421

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yard 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 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 Nariai
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:

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

Dr. F. Pylsucki Le Vai, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd, 
Cor. Damen. Hemlock 669SĮ

A. Montvįd, M. D,
Wėst Town State Bank Bldg 

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

TcL 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 
3343 S. HALSTĖtl ST.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Fark 3395

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

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir sųbatomis- 

“TmAiAbčiAi
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: 

Supęrior 9454 ar Cenįrąl 7464

Dr. Charles Segal OFISAS
4729 So. Ashland Ąye.

2-ros lubos 
CHICAGO; ILL. 

OFISO valandos
Nuo 10—12 vai. rytoj hąo iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MĮDWAY 2380

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. nuq 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

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 sutarti*

A. A. SLAKIS
APVGKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel CĖNTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Pax?k 3385

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALurnet 6877

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

Room 2014 Tet STĄte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi •‘NAUJIENOSE*’
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STALINO SUKURTASIS “DARBININKŲ ROJUS

MORKERS

Kalėdų Dėdukas Jau Ten Buvo

i

I

Vito-

35c
30c
10c

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

tina. Ir vyrams čia yra didelis 
dovanų pasirinkimas.

Eidami gatve, sustokite prie 
H. Begeman. Pasisveikinkite, 
susipažinkite. (Sk.)

Lietuviams šiais laikais nėra 
reikalo važinėti į vidurmiestj

, Šis paveikslas, vaizduoja Stalino sukurtųjį “rojų” kuris faktiškai yra niekas 
daugiau, kaip kalėjimas, Tame “rojuje” žmonės ne daugiau laisvės turi, kaip ka
liniai kalėjime (Gourtesy of The Chicago Herald-American).

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

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

Turtas virš- - - - - - - -  $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3^2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m*.

STANDARD
FEDERAL .SAVINGS
, , - and"........ ..... 'EEEE'~~

LOAN ASSOCIATIONof Chicago

JU8TIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

STAL/NS

PARADISE

KETS

Kalėjimą piešia kaipo “rojų
Kaš<> STASYS PIEŽA

Sovietų Rusijoj žmonės ne
valgo sviesto — nes jo nėra—: 
kad galėtų Juozas Stalinas nu-

Sovietų industrija visai su
smukusi, be tinkamų įrankių ir 
be inžinierių. -

Sovietų Rusijoj žmonės vaik

LIETUVIŠKA CEVERYKU KRAUTUVE

SH0EST8RE
3337 So. Halsted Street

“(Dilį jfaErtnoneij 
Cljnstnias įartp

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

GRAB BAG, CONFETTI, 
and MISTLETOE

Music by STEPHENS REVELERS

Admission — 50 Cents

4148 Archer Avė
RANGERBEATRIČEPATRICIA

“JAUNIMAS
Invites You To A n

APVOGIMŲ

Garsinkitės “N-nose

1739 SO. HALSTED STREET 
(NAUJIENŲ NAME) ’

DARIUS GIRĖNAS HALU
4418 South Western Avenue

Visus kviečiam atsilankyti.
Mes pasistengsim kiekviena užganė
dinti kaip patarnavimu taip ir pre
kėmis.

UNIVERSAL

• Tetuvljj če.verykų
vfeįe vn d»deik pasirinkimas .

V lie jiko? >»L dlde* k| Kompanijų . įvai- -
-iiuslų čcverykų, vyriškų ir motėriš-

ws=

što basi, o kas turi čeverykus 
tai pasidalina jajs su kitais.

Sovietijoj redaktorius, gene
rolus ir politikus nugalabija, 
kai jie Stalinui nusikalsta.

Rusijoj visai nėra jokių tei
sių, —1 nei laisvės, nei ’ denio- 
i ... .

Sovietų komisarai įsteigė ver
sijų ir musų tėvynėje, Lietuvo-

Bet Sovietų propaganda A- 
merikoj, ir tarp Amerikos Le- 
tuvių, eina kaip dūmai -iš smir
dančios pypkės; tvirtinama, kad 
komunizmo darbininkų kalėji
mas —- tai tikrai, brolau, “ro-
• _ M •JUS.

Paimkime, pavyzdžiui, tų ne
seniai išleistų tarp lietuvių kny
gutę — “Teisybė Apie Lietuvą’'; 
—parašytą vieno’lietuvio bo še- 
yjkčlio redaktoriaus.. Iš tikrųjų, • 
pats .' J tuizas Stalinas, paskaitęs ; 
šio rędaktoič.io knygutę, pa-’; 
suktų savo usus ir tartų:

“Ar tai jau gali būti, pats 
netikiu, Jcad taip galėtų būti ge
rai Lietuvoj po mano komisarų 
letena”.

merikos lietuvius! Ar galėjo pa
manyti šios knygutės autorius 
—melagis —- jog mes lietuviai 
tokie jau durniai, galėtume jo 
melus priimti už teisybę!

štai kaip Stalino apmokėtas 
tarnas pradeda savo piešimų 
Lietuvos kalėjimo:

“Trečioji rugpiučio yra svar
biausia istorinė diena Lietuvos 
gyvenime. Tų dienų laisvoji Lie
tuva oficialiai buvo priimta į 
Sovietų Sąjungų...”

Laidotuvės visuomet yra 
svarbiausia diena... Teisybę pa
sakė, kad “laisvoji Lietuva” ... 
pateko į nagus tironų.

Lietuva šiandien yra paverg
ta! ,

Nepaisant kokiais gražiais žo
džiais, kokiomis kvietkomis 
propagandistai apkaišioja Stali
no darbininkų rojų — Lietuva, 
kaip visa Sovietų Rusija — yra 
belaisvėje.

Skaitytojau, pažvelk j piešinį, 
kuris telpa su šiuo aprašymu.

Tai pilnai atvaizduoja Stalino 
“rojų”! Atidaryk duris šio “ro
jaus” ir pamatysi kalėjimų.

Mums nereikia jokio pana
šaus lietuvio bolševikelio šlam
što, jokios propagandos nuo 
Stalino apmokamų tarnų Ame
rikoj !

žinoma, mes pageidaujame 
žinių iš Rusijos ir Lietuvos, ir 
mes gauname tas pasibaisėtinas 
žinias iš korespondentu, repor
terių, nuo savo ten vargstančių 
žmonių ir iš kitų patikimų šal

NAUJIENOS, Chicago, III.
■ » .1 ................................. . 1 1 , . L.-,

tinhj, kaip iš konsulatų ir iš' BcgCRiai! DVI 
Lietuvos pasiuntimo Washmgto* Jp - y • •
ne. Tais šaltiniais galime tikėti. Krautuves Lietuvių

Stalino lietuviai propagandis-i A nvlinlrpcp 
tai yra melagiai. Lietuviai jau. ,
iš papročio nemėgsta melagių; 
tad nemėgsta jokių Stalino re
daktorių bei jų šlatnštų.

Stalino redaktoriai čia mėgi
na savo melagingais budais ap- 
mulkinti ir išmėginti- šios ša 
.ics demokratinius principus, 
kad bolševikai galėtų ir čia pa
sėti savo grūdus supuvusios 
darbininkų vergijos, nioralinės, 
ir politinės anarchijos.

Iš šio Europos kąro didžiau
sios nelaimės Lietuva, Latvija, 
Estonija, Finlandija ir Lenkija 
susilaukė iš komunistų — azia
tų. Sovietų Rusija planuoja

są pasaulį, šitas sovietijos ant
plūdis tai tikrai aziatų aktas.

Su komun zmu seka užgrobi
mas ir kardas neapykantos.

Programas šių azialinių fa
natikų — tai pavergimas visų 
demokratinių tautų!

Prieš mus amerikiečius stovi 
vienas tikslas, — paminti po 
kojų tų priešų, kuris pavergė 

Komunizmas —- tai siaubū
nas. O tų baisenybę išleido iš 
narvo niekas kitas, kaip II tlc- 
ris.

Lietuvi, mesk į urbę visus 
šlamštus, pagamintus lietuvių 
Stalino garbintojų. Nepamiršk, 
kad jie pavertė musų tėvynę, 
Lietuvą, kalėjimu.

.. t ~

ševikėlį giriant Juozo Stalino
rojų, tik jo užklausk:

“Tai kodėl tamsta ten neva
žiuoji?

DEAN 
15 (eweh

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

. BEGEMAN
DVI V'/TIKIMOS ’ KRAUTUVES 

4184 ARCHER AVENUE 3142 W. 63rd STREET

pačių apgyventose apylinkėse 
randa gerų krautuvių su dide
liu pasirinkimu pirkinių.

Tarp kitų, brightenparkiečiai 
ir marąuetteparkiečiai turi H. 
Begeman Jewelry krautuves, 
adresais 4184 Archer Avė. ir 
3142 W. G3 St.

H. Begeman yra atsakominga

daugelį metų. Kalėdoms abi 
krautuves yra kupinos 
kiaušių laikrodėlių, plunksnų, 
žiedų, brangakmenų ir t. t., 
vienas iš kurių tikrai nudžiu
gins žmoną, dukrelę arba mo-

Bulovą. watch
DOVANA, KURI NUDŽIUGINS
Pirkit už cash arba kreditu

Ne-

KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto- 
; litis? 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 pasirūpink tinkamą apdraudą. Speda
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES T. R Y P K E V I Č I A gyvasties 
LANGŲ

RAKANDŲ

Nusižudė 
Gydytojas

John Crerar knygyne sukri
to ir netrukus mirė 53 metų 
odos ligų specialistas, Dr. Her
mai! Dobroff, nuo 5939 Lake- 
wood avenue. Jo kišeniuj buvo 
atrasti keli miego milteliai ir 
raštas, su žodžiais, “Nieko ne
kaltinkit mano mirtim. Dieve 
pasigailėk manęs!”

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSUBED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRglnta 1141

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

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

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

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

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

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

‘Pranašystės Mikaldos” ......
“Kabalas su Salamono nose” 

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

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

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

334 Dean Boulevard, 
SPENCERPORT, N. Y.

(THE PERFECT GJFT

LADY WESTFIELD $0/450 
SCT WUH (MAMONOS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių:
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
BULOVĄ
} ELGIN

HAMILTON 
BENRUS, 

GRANT 
ir kitų

DEIMANTUS parduodam žemo- 
mims kainomis.

Mer

Phone Virglnia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
H0LLYW00D INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago. III.
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription R a tęs:
' $5.00 per year in Canada

$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

by

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.76

3c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 3. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams --------- ------ ------
Pusei metų ...._________ _
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija __________
Savaitei .............................
Mėnesiui ............. . .............

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ............................... $5.00
Pusei metų ..........................  2.75
Trims mėnesiams ............... - 1.50
Dviem mėnesiams______ 1.00
Vienam mėnesiui__________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......  — $8.00
Pusei metų .........  — 4.00
Trims mėnesiams -_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJAS PASAULIS—AR 
CIVILIZACIJOS 

ŽLUGIMAS?
na-

Finansinė pagalba Anglijai
Anglijos valdžia oficialiai kreipėsi į Jungtines Vals

tijas, prašydama finansinės pagalbos. Kongrese ir spau
doje jau prasidėjo ginčai, duoti Anglijai, tų pagalbų, ar 
ne.

Tai keblus klausimas, bet vienaip ar kitaip jisai tu
rės būti išspręstas artimoje ateityje, nes, kaip girdėt, An
glijos valdžios atstovas, Sir Frederick Phillips, pranešė 
Jungtinių Valstijų iždo sekretoriui, Henry Morgenthau 
Jr., kad už trijų mėnesių Anglija bus priversta paliau
ti pirkusi ginklus Amerikoje, jeigu ji negaus paskolos.

Nepirkti ginklų Amerikoje reikštų pralaimėti karų. 
Viena Anglija negali pasigaminti tiek ginklų, o ypač lėk
tuvų, kiek jų reikia karui su Vokietija. Nes Hitleris šian
dien kontroliuoja viso Europos kontinento pramones.

Bet ar Jungtinės Valstijos gali leisti, kad anglai pa
dėtų ginklus ir kapituliuotų, kaip kad padarė franeuzai? 
Francuzija ne tiktai pasitraukė iš karo. Jų Hitleris dabar 
panaudoja savo tikslams. Tas pats atsitiktų ir su Ang
lija, jeigu ji pasiduotų.

Anglijos laivynas kartu su vokiečių, franeuzų ir ita
lų laivais sudarytų tokių jėgų jurose, kad Jungtinės Val
stijos turėtų visai pasitraukti iš Atlantiko vandenyno. O 
Pacifiko pusėje yra Japonija, kurios laivynas yra trečias 
savo dydžiu pasaulyje.

Kas gali norėti, kad Amerika atsidurtų šitokioje pa
dėtyje? Bet to išvengti Amerika gali, tiktai remdama 
Angliju, kad ji turėtų j ėglį tęsti karų. Tai nėra gryno 
altruizmo reikalas, — kad nepražūtų paskutinė demokrą- 
tijos tvirtovė Europoje. Tai yra taip put savęs apsaugo
jimo reikalas pačiai Amerikai.

Yra, beje, žmonių, kurie sako, kad Hitleris, laimėjęs 
karų, Amerikos neužkabins, kadangi jisai turės begales 
darbo “sutvarkyti” jtas šalis, kurias jisai užkariavo. Bet 
ar Hitleris kų nors sutvarko? Ar jisai sutvarkė bent sa
vo Trečiąjį Reichų? Nieko panašaus.

Jisai įvedė žiauriausių militarizmo sistemų Vokieti* 
joje, o ta sistema griauja visus ekonominius krašto pa
grindus. Ir dėl to, kad, Hitleriui viešpataujant, Vokieti
jos žmonių gyvenimas dar vis sunkesnis ir sunkesnis, 
tai jisai turėjo pradėti karų su savo kaimynais, ieškoda
mas platesnio “Lebensraum” (gyvenimo erdvės)! Kiek
vienų užkariautų teritorijų Hitleris apiplėšia ir ekonomi
niai sunaikina, taip kad ji jo nepasotina, o tiktai padil
gina jo apetitų naujiems plėšimo žygiams.

Todėl yra didžiausia kvailybė įsivaizduoti, kad Hitle
ris nurims, kuorhet po nacių letena pateks visa Europa, 
o kartu su ja Afrika ir Azija. Užkariavęs Senųjį Pasau
lį, jisai tuojau pradėtų rengtis įsiveržti ir į Amerikos 
kontinentų. O kų tuomet Jungtinės Valstijos darytų, pa
likusios be draugų ir sųjungininkų?

Taigi pasirinkimo nėra. Pagalba Anglijai negali būt 
sustabdyta. Jungtinėms Valstijoms išeis daug pigiau 
šelpti ginklais ir pinigais anglus, negu kad joms reikėtų 
pačioms stoti į karų su Hitleriu.

Britanijos Darbo partijos 
cionalinės vykdomosios tarybos 
narys, prof. Harold J. Laski, 
svarsto klausimą, kas bus po 
dabartinio karo. Ar vėl sugrįš 
senoji tvarka, kurioje nedidelė 
mažuma turi savo rankose tur
tus, o žmonių masės kenčia 
vargą ir skurdą? Šitą tvarka 
privedė žmoniją prie karo. Ją 
palikti reikštų atimti pasauliui 
taikos ir gerovės viltį.

“Kapitalizmas”, sako prof. 
Laški, “buvo išbandytas; jo 
vaisiai šiandien yra prieš mu
sų akis. Imperializmas buvo 
išbandytas; jisai yra šios di
džiosios nelaimės patėvis.”
Taigi nei į kapitalizmą, nei į 

imperializmą Europa po dabar
tinio karo nebegalės grįžti. Tu
rės būti nauja santvarka, kito
kiais negu šiandien pagrindais 
suorganizuotas pasaulis.

“Arba naujas pasaulis, ar
ba galas musų civilizacijai — 
šitokia yra alternatyva prieš 
mus. Darbo partija stoja už 
naująjį pasaulį.”
Šitokiais žodžiais prof. Laski 

trumpai suformulavo Britani
jos Darbo partijos siekimus.

BIUROKRATIZACIJA TAI 
NE SOCIALIZĄCIJA

Didelė paslaptis
Galų gale, po ilgų tyrinėjimų federalinio biuro agen

tai atidengė didelę paslaptį, kad “garsusis” Harry Brid- 
ges yra komunistas. ,

Darbo sekretorius, p-lė Perkins, nenorėjo tikėti, kad 
jisai toks butų. Harvardo universiteto profesorius, 
James M. Landis, šaukė liudininkus, studijavo visokius 
dokumentus ir kamantinėjo patį Bridges'ų, bet jokių įro
dymų prieš jį nesurado.

O tuo tarpu ta “paslaptis” Amerikos darbininkų ju* 
dėjime yra žinoma seniai. Tūkstančiai žmonių, kuriems 
teko su Bridges’u susidurti, žino gerai, kad tas asmuo 
yra vienas iš atkakliausiųjų Stalino pakalikų. ;

John L. Lewis jį užkorė, kaipo “vadų”, Californijos 
darbininkų unijoms. Kadangi Washingtonas ilgų laika su 
Lewisu flirtavo, tai federalinės valdžios atstovai “nema
tydavo”, kas per paukštis yra tasai penktakojis.

Dabar, kai “paslaptis” tapo atidengta, reikia tikė* 
tis, kad Harry Bridges gaus nemokamų tikietų keliauti 
pas savo dėdę į Maskvą

Bėda, kuomet šiaučius ima 
kepti ragaišius, o Bimba aiškin
ti socializmą, apie kurį jisai 
nieko neišmano.

Jam atrodo, kad socializmas 
reiškia, jogei viską turi paim
ti į savo rankame valdžia,—kaip 
kad daBar> Lietuvds okupantai, 
y.-. r ’ ■ ■' ’ -

“Pąv.^Z'fafo jiški, “jau net 
Amerikoje vis garsiau kalba
ma apie nacionalizaciją (|— 
“N.” Red.) medicinos. Jau ir 
čia vis daugiau ir daugiau li
goninės virsta visuomeniško* 
mis įtaisgomis.”
Mums teko daug kartų skai

tyti spaudoje apie “medicinos 
soclalizaciją”, bet tai yra visai 
ne tas pats, kas “medicinos na
cionalizacija”. Kur Rimbą gir
dėjo garsiai kalbant apie “na
cionalizaciją medicinos”, tai ji
sai, gal būt, tiktai vienas ir ži
no.

Nacionalizacija arba suvals- 
tybinimas reiškia paėmimą į 
centralinės valdžios rankas- Bet 
lietuviškų penktakojų lyderis, 
matyt, neatskiria valstybės nuo 
visuomenės. Jisai sako, kad A- 
merikoje' ligoninės vis dažniau 
virsta “visuomeninėmis įstaigo
mis”, ir tai, esą, įrodo, kad ir 
šioje šalyje auga supratimas, 
jogei reikalinga “nacionalizaci
ja medicinos”. Nors Bimba gy
vena Amerikoje, bet jisai kalba 
apie šios šalies įstaigas pagal 
Maskvos katekizmą. Kodėl jisai 
nepasiklausia informacijų apie 
ligonines bent pas tuos lietuviš
kus daktarus, kurie komunis
tams simpatizuoja? -

Sakysime, tegu jisai vienam 
ar kitam iš tų daktarų pasiūlo 
tokią propoziciją; kąd kiekvie
na ligoninė, kurią užlaiko mie
stas arba kauntė, butų paimta į 
federalinės valdžios rankas, 
taip kad visas jas valdytų iš 
Washingtono paskirti komisa
rai, Tegu jisai Šitokį sumanymą 
jiems išdėsto ir pažiūri, ką jie 
atsakys, — tuomet- jisai, gal 
būt, pradės suprasti, kad jisai 
nieko nesupranta apie ką jisai 
šneka.

saro kanceliarijos. Kitaip, tai 
jisai sako, kad visos mokyklos 
pateks į privatines rankas.

Visų-pirma, tai yra aiški ne
sąmonė. Jungtinėse Valstijose 
federalinė valdžia neturi net 
švietimo departamento, o betgi 
milžiniška dauguma pradinių ir 
vidurinių Amerikos mokyklų y- 
ra “viešos” (public), o ne pri
vatinės. Ar Bimba nė to neži
no?

Antra, kas bus blogo tame, 
kad, be miesto, kauntės arba 
valstijos mokyklų, bus steigia
mos dar ir privatinės mokyk
los? Amerikoje visokių privati
nių mokyklų yra tūkstančiai, 
bet ar jos kam pakenkė? Ar 
butų žmonėms geriau, jeigu jų 
nebūtų?

Rusijos caro valdžia panau
dodavo mokyklas Lietuvoje ru
sifikacijai skleisti ir monarchiz- 
mo dvasiai jaunimui skiepyti. 
Ar tos valdžios mokyklos buvo 
socialistinės dėl to, kad jos bu
vo valdiškos? Pagal bimbišką 
“socializmą” taip išeina.

Dabartinis Rusijos caras Sta
linas pavertė Lietuvos mokyk
las rusiško bolševizmo propa
gandos įrankiais, čia toks pat 
“socializmas”, kaip kąd buvo 
prie caro Mikės.

Tačiau švietimas susideda ne 
tiktai iš mokyklų, žmones švie
čiasi visą amžių, skaitydami lai
kraščius ir knygas, lankydami 
paskaitas ir prakalbas, eidami į 
teatrus, koncertus ir meno pa
rodas, dalyvaudami organizaci
jose, ir t.,t..Visas šitas protinio 
visuomenės gyvenimo priemo
nes hoI|evikąĮ “suvalstybino”. 
To rezųĮtą^ąs šiandien yra tas, 
l$ad po bc^ševikų valdžia žmo
nių protas yra labiau paverg
tas, negu Ifad buvo carizmo ar
ba Smetoną režimo laikais.

Materialinė ir dvasinė “ 
. gamyba. /
>

Socializmas neatmeta, kaip 
senovės komunizmas, visko kas 
yra “privątį|ka” ? Ir kodėl jisai 
turėtų taip daryti? Juk kai ku
rie brangiausi žmogui dalykai 
yra privatiški, pavyzdžiui: šei
ma, vyro ir moters meilė, san
tykiai tarp tėvų Ir vaikų, drau
giškumas.

Žmonės, kurie dogmatiškai 
atmeta viską, kas yra privatiš
ka, neišvengiamai prieina prie 
to, kad jie tų dalykų turi atsi
žadėti. Štai dėlko vienuolynai, 
kuriuose yra praktikuojamas 
religinis komunizmas, yra pa
remti šeimos nepripažinimu.

Bet socializmas nėra dogma 
nei. religinė, nei kitokia. Jisai 
siūlo panaikinti privatinę nuo
savybę tiktai tose srityse, kur 
ji yra kenksminga asmeniui ar
ba visuomenei.

Patyrimas, rodo, kad privati
nė nuosavybe materialinių tur
tų gamyboje veda prie žmo
gaus išnaudojimo; o kai ji pa
siekia tam tikro laipsnio (išau
ga, susikoncentruoja' nedauge
lio turtuolių rankose), tai ji 
darosi pavijinga it visai visuo
menei. Todėl, kad asmuo ir vi
suomenė butų apsaugoti, siūlo
ma tą gamybą perimti iš pri-

yra šitų užeigų daugiau, juo į- 
vairesnis publikai pasirinkimas.

Dar didesnis absurdas neleis
ti atskiriems asmenims arba or
ganizacijoms steigti laikraščius, 
spausdinti knygas, mokyti mu
zikos arba šokių. Čia jau bus 
ne žmogaus apsaugojimas nuo 
išnaudojimo, bet bjauriausias 
jo laisvės suvaržymas.

O bolševikiški okupantai kaip 
tik tą Lietuvoje ir padarė. Jie 
ne tiktai pavedė į valdžios bitv 
rokratų rankas pramonę, pre
kybą ir bankus, bet ir visą dva
sinį žmonių gyvenimą (išimant 
bažnyčias). Pas juos dabar jatt 
ir poezija yra gaminama pagal 
‘ užsakymą”, kaip batai arba| 
zuperis!

Tai yra vergijos ir tamsybės 
sistema, o ne socializmas.

TARP KŪJO IR 
PRIEKALO

Literatūros Reikalais

savo bendradarbiams
sąjungoje, Valstybės

švietimas.
Kadangi Bimba nori atiduoti 

į valdžios biurokratų rankas.yi- 
sas ligonines, tai liaudies švie
timas, jo nuomone, jau tikrai 
negali būti kitaip tvarkomas, 
kaip tiktai iš cen tralinės komi-

kas.
Tačiau visuomenė tai anaip

tol nereiškia valdžia. Sakysime, 
Rusijos caro valdžios rankose 
buvo ir geležinkeliai, ir miškai, 
ir kasyklos, ir bankai, ir dau
gelis dirbtuvių, bet visuomenė 
tų įmonių tvarkyme turėjo kuo* 
mažiausia balso.

Visuomenės apsaugojimui rei
kia, kad nebūtų pelnagaudų 
rankose tie dalykai, nuo kurių 
priklauso ekonominis žmonių 
gyvenimas, be kurių visuomenė 
negali apsieiti. Bet kokia pras
mė drausti privatiniam } žmogui 
turėti savo stubą arba savo au
tomobilių? Kokia prasmė “na* 
ciopalįzuotĮ” privatinius resto- 
ranu? arbfe4ieŠbučįus ? Juk j ųo

Šiandien kiekvienas ' susipra
tęs lietuvis rūpinasi, kaip išgel
bėti tėvynę iš tos būklės, ku
rioje ji dabar yra. Bet kylal 
klausimas, kaip mes turime elg
tis patekę tarp kūjo ir prieka
lo?

Atsakymas labai platus ir 
komplikuotas, šio gi laikraščio 
pozicija teleidžia šiuo reikalu 
pasisakyti trumpai ir aiškiai. 
Šiandien visi grupinius skirtu
mus palikim nuošaliai. Bent jau|sa 
dabar jiems ne vieta ir ne lai-I 
kas. Iš kiekvienos pusės orga
nizacinis (ne principinis) susi
kalbėjimas ir geros draugystės 
dvasia. Laikas visiems lietu
viams visoje AMERIKOJE šiau
rės ir Pietų, susiprasti, ypatin
go dėmesio kreipiu Pietų Ame
rikos lietuviams, kad skaldyda- 
miesi, riesdamiesi ir tarpusavio 
pjautynes palaikydami, mes ne 
tik nieko nelaimėsime, bet ir 
savo lietuviško vardo nustosi
me.;;/ j
. Šiuo; galyojipni ryškėja ypa
tingas lie/uvįų išeivių vaidmuo. 
Kiekvienas tikras Lietuvos sū
nūs, kuriame teka dar lietuviš
kas kraujas gyslose, šiuo mo
mentu lai nepasilieka užpakaly
je ir nebūna posūniu.

Be panikos ir be perdėto ner- 
vinimosi turim gyvent pradėtą 
didžiąją musų tėvynės katastro
fą. Taktas ir atsargumas visur. 
Neveiklumas, pesimizmo dvasia 
šiuo momentu pati kenksmin
goji mums ir musų tautai, ši
tokia nuotaika ir numojimas 
ranka į visuomeniškus reikalus 
yra nuodai ne tik pavieniems 
lietuviams išeivijoj, bet ir visai 
savo tautai. Įtakingesnioji vi
suomenės dalis visoj tautoj, kad 
ir tolimiausiuose užkampiuose, 
turi paskleisi santūrumą ir pro
tingą rūpinimąsi rytojumi. Ne- 
nuleiskime jau dabar rankų, 
nes dar ne pervėlu. Dabar dar 
laikas Lietuvą išvaduoti iš pra
žūties.

Šiuo metu dar daugiau dar
bo, daugiau rūpesčio savo at
eitimi pasaulinėje valstybių aik
štėje!

Europoje daug kas vienas ki
tam žvėrim pavirto. Mes gi dar 
labiau pajuskim tarpusavio 
brolybės dvasią, dar vieningiau, 
atsargiau, dar teisingiau ir tak- 
tingiau! Visi kaip vienas stoki
me į Bendrą PASAULINĘ LIE
TUVOS VADAVIMO SĄJUNGĄ 
ir ruoškimės atatinkamai pasi
rodyti PASAULIO LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIME! Tuomi atliksi
me savo lietuvišką pareigą ir 
nustatysime bendras gaires vei
kimui.

Dr. Pranas Šacikauskas

VII.
Krėvė politikon nesikiša.

Atėjusiems kariškiams Krėvė 
pareiškė, kad jis į politikos rei
kalus daugiau nemano kištis. 
Tai jis pareiškė ir artimiau- 
siems 
Saulių
saugumų organai ir vyriausias 
štabas turėjo daugiau žinių, 
kurios rodė, jog planuotas ke
lių sąjungos lyderiukų pervers
mus labai lengvai buvo likvi
duotas.

Karo ir vidaus reikalų minis- 
teriai apsvarstė reikalą su mi- 
nisteriu pirmininku ir nutarė 
reikalą tylomis likviduoti. By
los nenorėjo kelti, nes buvo į- 
vclta pati “patriotiškiausia” or
ganizacija, kurią butų reikėję 

[sukompromituoti visuomenės a- 
| kyse.. Tokios bylos iškėlimas ir 
užsieniuose butų padaręs labai 
blogą įspūdį, todėl nutarta ty
lėti apie reikalą.

Pats Krėve buvo labai nepa
tenkintas planoi atidengimu. Jis 
jautėsi įžeistas, nes pamatė sa
vo bejėgiškumą. Buvo besiruo
šiąs krašto “vaduotoju — did
vyriu” tapti, o čia paprastiems 
kariškiams turėjo pasižadėti 
mesti visus planus.

Kariškiai ir maža politikierių 
1 saujelė išlaikė duotą žodį ir 
Į viešumon šio reikalo nekėlė. 
Šiandien labai mažas žmonių 
skaičius žino apie šiuos dikta
toriškus Krėvės planus.

nereaguodavo į jų pakvietimus. 
Smetona dėjo pastangas page
rinti ir su jais santykius, bet 
geriausiu atveju visas reikalas 
baigdavosi šaltu pasikalbėjimu. 
Kai tiktai vizitas pasibaigdavo, 
tai visi skubėdavo iš Smetonos 
kanceliarijos, nes niekas neno
rėjo su juo jokių reikalų turė
ti.

Krėvė skyrėsi iš visų kairių 
lietuviškų visuomenės veikėjų.

Jis neaplėisdavo nei vienos 
progos su Smetona vakarienės 
pavalgyti ir nunešdavo jam vi
sus Kauno pliauškalus. Kai ku
rie jauni rašytojai stebėdavosi 
iš kur “tautos vadui” artimi 
žmones žino tokių smulkmenų 
apie jų pasikalbėjimus, bet jo
kiu budu nepamanydavo, jog 
tai yra jų auklėtojo darbas.

Krėvė važiuoja Rusijon.
Lietuviškon politikon Krėvė 

nesikišo, bet jis pradėjo rūpin
tis užsieniais. Kai kiti univer
siteto profesoriai gaudavo atos
togų, tai jie dažniausiai trauk
davo į vakarų Europą, o Krėvė 
sumanė aplankyti Sovietų Rusi
ją

pirma Krėvės kelionė Rū
bu vo sąmoningas jo poli- 
žingsnis, ar tai buvo pa-

Krėve ir Smetona.
Krėve atsisaky-

■ 1 ■»*

Ilgus metus 
davo komentuoti politinio gy
venimo įvykius ir vengdavo su
sitikti su lietuviškais visuome
nės veikėjais. Jeigu kas jį pa
kviesdavo, tai sakydavo, kad jis 
yra atsidavęs vien literatūrai ir 
auklėjimui.

Bet pakeitė' savo elgseną šiuo 
reikalu, kai Smetona tapo prie
varta pasodintas į prezidento 
kėdę. Su kitais Krėvė vengdavo 
susitikti, bet Smetoną kiekviena 
proga aplankydavo. Kai tiktai 
gaudavo iš prezidento kancelia
rijos pakvietimą, tuojau ten ir 
skubėdavo. Pradžioje Krėvė pa
sakodavosi, kad jis tardavosi 
universiteto reikalais ir Smeto
ną įtikindavo, jog nėra reikalo 
daryti lobai didelių reformų u- 
niversitete.

Bet kiti nuolatiniai Smetonos 
užkandžių ir vakarienių lanky
tojai tvirtindavo, kad Krėvė 
lankydavo “tautos vadą” nuo
monių pasikeitimui. Tokį betik
slį nuomonių pasikeitimą pas
kutiniu metu Kaune pasiplepė
jimu vadindavo, bet daug lietu
viškiau tą “nuomonių pasikei
timą” galima išversti “pliauška
lų nešimu”.

Vincas Krėvė, kaip minėjo
me, pradėjo ruošti arbatėles, 
kurios kas kartą vis darydavo
si dažnesnės ir išlaidesnės. Su
sirinkusieji būdavo vaišinami 
lietuviškais ir ne lietuviškais 
vynais, todėl jų liežuviai visai 
atsipalaidodavo.

Arbatėlių proga Krėvė turė
davo galimybės išgirsti pačius 
“navatniausius” dalykus, suži
noti nepaprasčiausias kalbas ir 
nepatenkintųjų pageidavimus. 
Krėvė tuos visus “nepatenkin
tųjų” gandus rinkdavo ir prezi* 
denio kanceliarijon nešdavo.

Smetona? pačiam pasidaryda
vo nuobodu priimdinėti vien 
tiktai oficialius atstovus. Jis ži
nodavo, kad jų pagyros ir pa
reiškimai nėra nuoširdus. Spau
doj cenzorius irgi nieko nepra
leisdavo, o Smetona vis dėlto 
norėdavo sužinoti kas daryda
vosi “nepatenkintųjų” tarpe. 
Smetona žinojo, kad “nepaten
kintųjų” Lietuvoj buvo daugu
ma, todėl jam ir buvo įdomu 
išgirsti jų nuomonės.

Smetona neturėjo jokios ki
tos progos jų nuomonę išgirsti, 
nes visi kairesnieji visuomenės 
veikėjai Smetoną boikotavo ir

sijon 
turis 
prastas naivus noras pasižiūrėti 
kas tam krašte darosi, mes ne- 
žinosim, jeigu jis pats mums 
nepaaiškins. Jis pats nuvažiavo 
Rusijon, o vėliau ir studentus 
pradėjo organizuoti tokioms ke
lionėms.

Aišku, Krėvė parvažiavo iš 
Rusijos susižavėjęs...

Kažkaip neaiškiai ir visai ne
pastebimai pas Krėvę ruošia
mos arbatėlės virto sovietų są-

Draugijos nariais, o pats Krėvė 
pasiskelbė tos*draugijos? pirmi
ninku.

Krėvę pasekė visi jo arbatė
lių lankytojai...

Kazys Varkala

Nepiiiečiai Turi 
Skubintis 
Užsiregistruoti
Paskutinė Diena Gruodžio 26,

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

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

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Api' Paren^ 

gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

Naujieną

piridnią reikalais eiti (

ekelbiati Naujienom
■EB
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~ MASKOLIAI SUDOROJO LIETUVOS 
GRUDUS

Pirma pasiėmė, o dabar “paramos” pavidalu duoda. — 
Lietuvai niekuomet grudų netrukdavo, kol ją nebu
vo apnikę maskolių sąrančiai. — Grudų atsargos, 
kurias “išlaisvino” Stalino kacapai. — Mikojano 
pareiškimas.

Šis “draugiškos paramosPaskelbtas toks oficialinis 
pranešimas: Lietuvos TSR liau- faktas tegali iššaukti iš kiekvie- 
dies komisarų taryba kreipėsi į no lietuvio pusės labai liūdnų 
TSRS liaudies komisarų tarybą 
su prašimu suteikti paramą 
grūdais Lietuvos TSR respubli
kai. TSRS liaudies komisarų 
taryba tą prašymą patenkino ir 
jau šiomis dienomis pradėjo 
pristatinėti Lietuvon didelius 
kiekius kviečių, rugių ir k t.

“Tarybų Lietuva, komentuo
dama šį pranešimą sako, kad 
tai esanti ’ tarybų sąjungos res
publikų draugiška parama”. 
Girdi, “tiesą pasakius, šiuo me
tu mes neturime jokio javų 
trukumo, bet musų vyriausybė, 
norėdama užtikrinti padėtį vi
sai žiemai, kad nepasireikštų 
kokie trukumai dėl lietingos 
vasaros, iš anksto pasirūpino 
svarbiausiu dalyku — duona ir 
ta duona jau plaukia iš kitų 
tarybos respublikų.” Pagaliau 
laikraštis dar sako: “Mes ne
besame vieni ir visų apleisti, 
kokie buvome buržuazinėje

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

NAUJIENOS, Chicago, m. o

minčių. Tiesa, kad šiemet Lie
tuva turėjo gana lietingą orą, 
dėl kurio nukentėjo pasėliai. 
Nors derliaus daviniai nepa
skelbti, bet per visą nepriklau
somos Lietuvos valstybės gy
vavimo laikotarpį turėjome ir 
geresnių ir blogesnių metų, bet 
vis dėlto niekuomet Lietuva 
nebuvo iki tiek nusigyvenusi, 
kad butų buvę reikalinga Įsi
vežti duonos iš svetur.

Bet visa dabartinės Lietuvos 
nelaime gludi ne blogesniame 
derliuje, o tame fakte, kad lie
tuvių tauta pateko į svetimą 
okupaciją. Netenka užmiršti, 
kad Lietuvos teritorijoje yra 
sugrusta šimtai tūkstančių ma
skolių kareivių, kuriuos maitin
ti turi ne kas kitas, kaip lietu
vis ūkininkas.

Kai okupantai atėjo į Lietu
vą, vienuose “Lietūkio” eleva
toriuose buvo 21,000 tonų Įvai
rių grudų. Del sande.ių perpil
dymo “Lietūkis” šią vasarą tu
rėjo net dviem atvejais sustab-

and 
up

Cash or Easy
Temis

3 MONTHS RENTAL $5

Typevvriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

eleva torių, “Lietūkis” turėjo 
dar 24 didžiulius kooperati
nius, vadinamus standartinius 
sandėlius, kuriuose buvo supil
ta tūkstančiai tonų grudų. Prie 
šios milžiniškos atsargos reikia 
priskaityti dar kariuomenes 
reikalams laikomus intendan
tūros sandėlius, kuriuose buvo 
dešimtys tūkstančių tonų gru-

Naująs traneuzų už- Marks Atidaro 
vienio ministras

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Plerre Etiennc Flandink, 

naujas franeuzų užsienio 
reikalų ministras. Flandin 
ir prieš karą reikalavo, kad 
francUZai glaudžiai bendra
darbiautų su nacių Vokie
tija. Maršalas Pelai n jį pa
sirinko vietoj išmesto La- 
valio,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kur buvo dingusi 

Mona Liza?

didelių

Naują Krautuvę
Roco orde

•-----------------

Marks Credit ClothingMarks Credit Clothing Kom
panija neseniai atidarė aštuntą 
iŠ eilės krautuvę, Rockford, III. 
A. Marks džiaugiasi turįs progą 
pranešti šią žinią lietuviams.

Nors įsteigta dvylika metų 
atgal, šių krautuvių pardavimo 
metodai pakėlė juos j pačią vir
šūnę drabužių pramonėje. Toks 
gabus, agresyvus vadas, kaip 
pats p, Marks tie nesuskai
tyti draugai ir kostumieriai — 
ta $30,000,000 pirkimo apyvar
ta 
atsekimo šių krautuvių.

Artinantis Kalėdoms, atidary
mas šios naujos krautuves daug 
reiškia Marks’o kostumieriarns. 
Dabar jie galės .sutaupyti dar 
daugiau ant savo pirkinių, nes 
Marks’ąs dabar gali pirkti dar 
didesniais kiekiais. Dabar Marks 
dar geriau pasiruošęs duoti ge
resnį patamavįmą, geresnes pre- 
kas ir kainas.

Visos 8 Marks krautuvės pri
pildytos su dovanomis mote-

• Štai kas prisidėjo prie pa-

rims, vyrams, vaikams — nau
jausių drabužių šventėms — 
vienas skyrius pripildytas pla
čiai išgarsintais radio modeliais 
— brangakmeny skyrius, ku
riame randasi puikiausi deimon- 
tai ir geriausi laikrodėliai.

A. Marks užkviečia kiekvieną 
Chicagos lietuvį nusipirkti vi 
sas savo Kalėdines dovanas pas 
jį. Jeigu trūksta jums cash pi
nigų, nereiškia, kad negalite nu
sipirkti ko ir kiek Jums reikia. 
Marks’o Kalėdų kreditas jum: 
išris šį problemų.

Visos 8 Marks krautuvės bus 
atdaros šį vakarų ir kas vakarų 
iki Kalėdų iki 10 vai. vakare. 
Pirkėjai raginami pirkti anks
čiau dienų, kad nereikėtų susi- 
grųsti. (Sk.)

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

1 MASTER WINDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1303 ĮVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas! laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzlkališkus Instrumentus

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Cash
OR

Credit Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalė

dų, arba pasinaudokite 
PLANO NAUDA

Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos Darbo 
Laikrodžius.

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWBLRY STORE

4216 Archer Avenue
PRIE 8ACRAMENTO

z

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimu* 

Carr-Moody Lumber Co 
Naujos ir vartotos lentos, statybom 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na 
.nams. Pagerinimus finansuojame 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš 
linkėjimai, lietuvis pardavėjas

3039 S. Halsted St.
CHICAGO. 1LU

BRIDGEPORT roofing and 
SHEET METAL CO.

<216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiu? ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet k|. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Remkite Lietuvišku
Žyduką

Nathan Kamei
MUTUAL LIQUOK
CO. — Wholesal«

4707 S. Halsted Si
Tel. Boulevard 0014

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

TreČ. ir SeŠt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

VISOS MARKS KRAUTUVĖS ATDAROS IKI 10!

Speciali Kaina ant Dantinių

Per Kalėdas

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

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

Iki 9:16 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Šilk. aps. 87.95 
Džeke! ai 88.95 
Radlos 80.05 
Laikrod. 89.05 
Klekt. Skustu
vas ---- - 87.50

• JAI

Suknės — 87.05 
Braiigakiu. 87.00 
Šilk, apsl. 87.00 
K Omo d set 80.05

• VAIKAMS
Vaik. 5 Sm. pH- 
nas reng. 89.90 
Mer. kotai 85.05 
Merg. 5 6ni. pll- 
nas irneg. 80.90 
Dvjg. kot. 87.00

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųčles bu mo
derniškomis užlai
domis ir Hollvwood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Supcr Storo—6409 6. Halsted0ireer
3119 Lincoln Avenue ,3356 W. 2 6th
654 W. Chicago Avenue 6306 W. Cermak

32 W. Washington Street 4736 S. Ashland Avenue
Ahe «t Marks PCOPLBS Store in HoeMerd? IIIino>T

DOW

Prieš kelioliką metų iš Pary
žiaus Louvre muziejaus buvo 
dingęs brangus Leonardo da 
Vinči paveikslas “Mona Liza”, 
arba “Gioconda”. Per keturis 
metus-ieškojo paveikslo, bet ne
galėjo jo rasti. Vieną, dieną ne
tikėtai paveikslas buvo sugrą
žintas muziejui. Buvo kalbama, 
kad paveikslo pavogime dalyva
vęs neseniai miręs Italijos po
etas Gabrielė d’Annunzio, bet 
nebuvo įrodymų. Pavogimas, 
sako, buvęs ryšy su jo meile 
Eleonorai Duęe, kuri, anot d’ 
Annunzio, panėšėjusi Mona Li
zai. Vėliau pąt.s poetas artimų
jų draugų tarpe pasisakęs pa
veikslą pavogęs iš Louvro. 
“Kam reikėjp jį grąžinti muzie
jai?” klausė ./draugai. “Netiko 
man Mona Lizos ranlps, per 
riebios...”' atsakęs d’Annunzio.

dų. Negana to, šimtai malūnų, 
kurių dalis sutalpindavo po 
tūkstantį ir kitę tonų grudų, 
buvo perpildyti. Jeigu dar pa
dėsime ūkininkų aruodus, tai 
gausime, kad nepr.klausomo,e 
Lietuvoje maskolių okupantai 
užtiko šimtus tūkstančių tonų 
įvairių grudų rųšių.

šių milžiniškų grudų atsargų 
net maskolių Sąrančiai per ke
lis okupacijos mėnesius negalė 
jo apėstil Jeigu rudenį, kada 
normaliai kooperatyvai ir Jur
gai buvo užverčiami javais, jau 
reikia maldauti paramos IŠ so
vietų Rusijos, tai iš to tegali
ma padaryti išvadą, kad užtik 
tąsias Lietuvoje grudų atsar
gas okupantai išsivežė sovietų 
Rusijon, Kai visi Lietuvos ele
vatoriai, sandėliai, malūnai ir 
ūkininkų aruodai rusų per 
trumpą laiką buvo ištuštinti, 
tai dabar raudoniesiems L,e 
tuvos valdovams nieko kito ne
beliko, kaip kreiptis į sovietų 
Rusija ir maldauti nors dalį iš
sivežtųjų grudų grąžinti. Aišku, 
bolševikai butų per padorus 
žmonės, jeigu jie prisipažintų, 
kaip jie Lietuvą nualino. Da
bar iš sovietų gautas vienas ki
tas jų kariuomenei išlaikyti 
grudų vagonas vaizduojamas 
kaipo nepaprasta “parama”, už 
kurią apiplėštieji Lietuvos žmo-' 
nČ8 dar turi būti dėkingi.

Dar vienas reikšmingas fak
tas: oficialiniuose praneš niuo 
se sakoma, kad iš sovietų Ru
sijos gaunama “dideli ikekia'. 
kviečių, rugių ir kt.” Bolševi
kai yra, per dideli propagandos 
specai, kad jie nepasigirtų, kiek 
grudų bus gautąįSĮ^įiąr pasi
tenkinama tik bendrą jraze “di
deli kiekiai”.
kiekių” bent užteks maskolių 
okupacinei kariuomenei išmai
tinti, ar Lietuvos ūkininkas ir 
taip jau visokeriopai apiplėštas, 
gaus dar maitinti okupantus/ 
Deja, galime neabejoti, kad 
antroji prielaida bus tikresnė. 
Jei butų kitaip, lai okupantai 
nebūtų išsivežę visas grudų at
sargas, kurias jie surado “ba
daujančioje buržuazinėje Lietu
voje.

Kiek Maskvos agentų reda
guojamai “Tarybų Lietuvai” 
rupi tiesa, aprašant “draugišką 
paramą” iš sovietų Rusijos, 
matyti kad ir iš tokio fakto. 
Tame pat straipsnyje piešia
ma, kaip “laimingai” gyveną 
sovietų piliečiai ir kaip “badau
jančios” kapitalistinės valsty
bės. Girdi, “pav. Suomija, Šve
dija, Šveicarija Įsiveda duonos 
korteles”. Mes pasistengsime 
patikrinti, ar yra duonos kor
telių Suomijoj ir Švedijoj ir 
apie tai paskelbsime savo biu
letenyje. Kai dėl Šveicarijos, tai 
Čia jokių duonos kortelių nėra. 
Tai yra grynas išmlslas, kuriuo 
tesiekiama mulkinti nelaimin
gus, okupacijoj gyvenančius, 
lietuvius, nebeturinčius jokio 
galimumo patikrinti viso to 
melo, kuriuo jie Maskvos agen
tų maitinami.

Ryšium su oficialiųjų suso- 
vietintos Lietuvos valdžios or
ganų pranešimais apie grudų 
“paramą” iš sovietų Rusijos 
pusės, galime pranešti iš savo 
pusės šiuos visiškai autentiškus 
faktus. Kai pereitų metų pabai
goje Maskvoje vyko Lietuvos— 
SSSR derybos dėl prekybos .su
tarties sudarymo, sovietų Są
jungos užsienio prekybos ko
misaras Mikojan musų delega
cijai pareiškė: “Ech, neblogą

Kas buvo Endoro 
ragana?

Moteris, turėjusi kaž kokius 
slaptus savumus ir galėjusi bur
ti, minima yra Biblijoje: kara
lius Saulas, persirengęs, ėjo pas 
Endoro raganą ir prašė, kad 
ji iššauktų jam pranašo Sam
uelio vėlę. Samuelio dvasia pa
sirodė, ir pati ragana baisiau
siai išsigando... Apie lai pasa
kojama Samuelio knygos 28- 
me perskyrime. Tš to matyt, 
kad žmogaus noras paželgti 
slaptą ateitį yra ne naujas...

f®

vyrai 1 Šaunioj 
muHoB-tokU nogaR nicUur LtdUia vertybė a

f ‘Stounton Hali’

R «Ma«il" topeoat 2#^

“ShlrtcraU” Marb 95 
® šilko kaklaryšisi W 
H 3 P*. Kojiniu J00

3 Nosinės (Initialcfl) —
" ............. . .50

Sržas'arba šleikosj50

Visi 15 ie«;1;-4Į4755 
VISKAS TIK $39.75 
TIK $4 IMOKEU

TRU-FIT FLEITAI
Lab. Kaina .............

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir AatnaujĮname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 ,.
iicna ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.
Temykite Antrašą 

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS C A
Išima Už .............. *10.0 U
PRABŲVIMAS A
Ligoninėje ............... ’OU.UU
RAUDONGYSLIŲ C OE 
Išėmimas ir Ligon. ’EPuUU 
REUMATIZMAS C O firt 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija <4 A A
ir vaistai .................. *LUU
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzic Avė. ChicagoSpausdinam
■

Užsikrėtė Zuikiena

F
t

T

Garsinkites “N-nosen

b*

$1 I 
..81 
8I)o

Varto- 
kito 5 

KalMU 
Kreditu

Varto- , 
kitę
Kalėdų 1
Kreditą *

• VAIKAMS

Valkų, marfi. a©c
I Valkų kaki.
K Merg. suk. 8»0
| Pjrfitinės .... 79C 
| Parka Ilbuds 80c

• JAI
|. Sveteliai ..
I šilk. ayat.I Kelnaites ... 
g PursciV 
H Bllliskeles 
n KOJIU** ...

I ' • JAM *
I iaiikoi .... J 
J Kojln. A I’r. 81J 
M Kaklaryšiui 556 j 
M S\vnnk Ketai 81 į 
F Kakl. Ir nos. $11

f r 
S

• JAI
| Vita. ap9.

Eu.rs/’ -• *8 00 
K Nakt. apa. 81.49 
■? 8uk< *1-95 
| Sijonai 81.95 
| Fažaino* $3.95| •
| Mąrškin. 81.<W 
K Vita. aps. 84.05 
$ ražumog 81.05 
g-Sveterlal fl.90 
B Apsiaust. 82.05

r a vaikams
I VailM* dž. 84.05 
a Va. svet. ęi.90 
J Snow’ Suit
S 84.05
9 Merg. suk............
' \81.05 

Apatiniai 81.40

50c 1

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tei. Catifil 8500

i * 'A

bet stačiai nepatogu. Tiek sau- 
kenic apie savo kolchozus, o 
dabar ’ imk ir pirk gyvulių įš 
Lietuvos.” t

Tenka pastebėti, kad šis ga
na drainątiškas “draugo” Mi- 
kojąno pasisakymas netrukdė 
sovietams pirktis Lietuvoje di
delius kiekius sviesto, kiaulių, 
raguočių ir kitokių maisto pro
duktų. Taip “buriu/ų” nualin
tą Lietuvą statė miiištą visko 
“pertekusiai” soviet'ij SąjungaiI 
i n. ' .» ■■!ir> 1 _
Pirkite tose krautuvėse, ku
ries garsinasi

Mirė Ketvirta 
“Tularemijos” 
Auka

Apskričio ligoninėje vąkar 
rytą; mirė 33 metų chieagietč 
Estėllę Maut, nuo 5023 Wcst 
29th. Ji gavo pragaištingą “tu-t 
laremijos” ligą, kuria užsikre
čiamą ligota zuikieną.

Ji buvo kętvirįa tęs ligos,-au-. 
ka Chicago j e šį sezoną; j '

į’-ttląr^įhiijąf.J ligoninėje tebe
sergą48 metų Elizabeth Zeh, 
nuo; 3907 Gotiage Grove avė. 
Jos vyras, Fred, mirė pereitą 
ketvirtadienį, kai prie tularerm- 
jos prisidėjo ir plaučių uždegi-

• Į : ■ ' ■<’ • i1

,x- ■ >. .•► t, : - .u • ■

ATDARA kas VAKARĄ



fr
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Kanados lietuvių žinios AREŠTUOTI KEISTOS TIKYBINES SEKTOS PASĖKĖJAI

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Kanados Lietuvių Tarybos 

susirinkimas
TORONTO, Ont. — Gruodžio 

21 d. (šeštadieny), 8 vai. vaka
ro, K. L. Taryba šaukia labai 
svarbų susirinkimą, kuriamoj 

išduoti raportai iš Tary- 
veikimo; bus kalbėtojai 

kiekvienos draugijos, kuri 
Tarybos nariu; bus svars-

bus

nas auto įstrigo. Arba važiuo
ja auto, rodos, visai tvarkoj, 
tik staiga ima ir apsisuka sker
sai; na,, ir prie skubesnio tra- 
fiko greita nelaimė. Kam kam, 
bet automobilistams tai tikras 
nervų ardymas, o ne važiavi-

nuo 
yra 
tomi melagingi V. Jusaičio pa
reiškimai spaudoje apie Tary
bos veikimą ir gerb. konsulų 
pažeminimą. Pasiaiškinti yra 
kviečiamas ir pats V. Jusaitis 
Be to, turės progos pareikšti 
savo nuomonę apie Tarybos 
veikimą visi atsilankiusieji Ta
rybos veikimo rėmėjai ir sim- 
patikai. Taigi, visi Toronto ir 
apylinkes lietuviai kviečiami 
atsilankyti. Susirinkimas įvyks 
lietuvių parapijos salėje.

Nemaloni žiema

T. Eaton’o kompanijos 
dovana

T. Eaton’o kompanija yra ži
noma kaipo savininkė didžiau
sios departamentinės krautuves 
pasaulyje, kurių dvi randasi To
ronte, o mažesni skyriai keliuo
se kituose Kanados miestuose; 
k. t. Montrealy, Winnipege, Re
ginoj ir kitur. Be krautuvių, ši 
kompanija turi daug dirbtuvių, 
kur gaminamos įvairios reik-' 
menos. Ypač siuvyklos yra išsi
plėtusios labai plačioje skalėje. 
Šiai metais kompanija turėjo 
gražaus pelno, ir kadangi val
džios organai šiuos reikalus 
kontroliuoja, tai kompanijai 
butų reikėję duoti “kontribuci
ją” valdžiai. Matyti, kokiam ge
ram dėdei atėjo į galvą genia- 
liška mintis ir tapo priimta, o 
to pasėkoje visi Eaton’o darbi
ninkai gauna Kalėdų Bonus to
kioje tvarkoje: kas išdirbo pa
stoviai nemažiau kaip metus, 
gaus dviejų savaičių algą; kas 
išdirbo pusę metų — gaus vie
nos savaites algą ir kas išdirbo 
nuo liepos 1 dienos š. m. iki 
lapkričio 1 d., gaus pusės sa
vaitės algos dovaną. Tai nepa
prastai gražus sumanymas ir ne 

Ont., Canada. Partnerys reikalingas vienam darbininkui gal sutelks

kaip Toronto miesto trofikas 
tapo pusiau suparalyžuotas ir 
iki šiol neatsitaiso. Kiek leng
viau pietinėje miesto dalyje,— 
gal ten sniego mažiau iškrito; 
bet šiaurinėje daly tai tapo iš
važinėti toki lediniai grioviai, 
kad dažnai galima matyti visą 
virtinę automobilių ir gatve- 
karių vien tik dėl to, kad vie-

PARTNERS WANTED 
Reikia Partneriu

PAIEŠKAI! PARTNERIO dėl 
moteriškų rūbų prekybos, kuri ran
dasi 35 Colbourne St., Brantford.

Bus tokių, kad būdami eili
niais amatininkais gaus po 70—

KALĖDŲ DOVANOS VYRAMS

pasiturintis, nes noriu didinti krau
tuvę. Užinteresuoti asmenys gali 
kreiptis asmeniškai arba laiškais 
sulig aukščiau paduotu antrašu.

MRS. A. KUTIS.

Jis bus linksmas jei jam duosite 
kojinių, Cooper apatinių, kaklaryščių skrybėlę, svederį 
arba džeketą iš musų Kalėdoms prisiruošusios krautuvės.

DYKAI DOVANOS DYKAI
Su kiekvienu pirkiniu

Paul Leases
3427 SO. HALSTED ST

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
JOLIET miestelyje buvo areštuota 40 vyrų ir 36 moterys, kurios priklauso Ja- 

hovah tikybinei sektai, čia matome, kaip juos tardo teisėjas. Visi yra kaltinami, 
kad be leidinio dalino naujos sektos atsišaukimus, trukdė žmonėms eiti į darbą ir 
ardė viešąją tvarką. Beveik visi Jolict tikybininkai buvo nepatenkinti naujos sek
tos pasirodymu ir policijai parašė skundus prieš naujus varžovus.

80 dol. dovanų. Tai gražus pi
nigas, o vienok ir tarpe tokių 
randasi vienas kitas, kuris pa-

sistema išsigando ir gerinosi 
darbininkams. Tokiems tenka 
pasakyti štai kas: šiuo laiku 
valdžia reikalinga paramos irgi 
ir kompanija mielai galėjo geb 
bėli valdžią, bet, matyt, kad ji 
savo darbininkus stato pirmoje 
eilėje ir už tai mes turim pri
pažinti jiems kreditą.

Linksmų švenčių!
šiuomi sveikinu Kalėdų šven

čių ir Naujų Metų proga, Nau
jienų štabą, visus bendradar
bius ir skaitytojus. Taipgi ma
no gimines, draugus ir pažįsta
mus. šiais metais pasveikinimų 
niekam nesiuhčiu, nes tą dalį, 
pinigų, kuriuos paprastai išleis
davau pasveikinimams, skiriu 
Raudonam Kryžiui, kuris rūpi
nasi karo paliestaisiais. Kurie 
šias Kalėdas praleis šalty, be 
pastogės ir, gal būt; alkani. Die
ve palaimink juos, jie kovdja ir 
kenčia, kad mums butų ,gerai, 
tai musų pareiga juos atsiminti, 

I nors tuo, kuo mes išgalim.
• — Francas

Tarybos viešas 
susirinkimas

KanadosTORONTO, Ont. -
Lietuvių Taryba šaukia visų 
narių, kurie priklauso afilijuo- 
toms prie Tarybos draugijoms, 
rėmėjų ir šimpatikų viešą susi
rinkimą gruodžio 21 d. 1940 m. 
lietuvių parapijos salėje, 8 vai. 
vakaro.

Susirinkime kalbės draugijų 
atstovai ir valdybos nariai; val
dyba išduos raportus iš savo 
penkių mėnesių i yęiklos. Po to 
seks laisvos diskusijos. Įžanga 
laisva.

K. L. Tarybos Valdyba.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
John Shulmis'ras, 29, su Ann 

Jakaitis, 21
Joe JansEvich, 48, sa Cecilia 

Badrcckis, 47 
Lmvrence Ne’son, 
toinette Slarcjvich,

Reikalauja
Perskirų

Maigverite Link 
Link

CTiinmGC E- Van Buren Q | UUIII >t. arti Michigan.

•‘The MANNERHEIM
LINE”

Pirmą Kartą Amerikoj
‘‘The MANNERHEIM LINE”

Sensacingas dokumentas apie kaj 
dėjosi Suomijoje. Komentarai vi
siškai angliškai.

31, su An-

nuo F rink

Tel.
YARDS 

1838-9
CKAPMAN 

and 
CASEY

KAS DEDASI
TORONTE

---------------- —------------- 77****^- --- ------ 
munistais nieko bendro neturi, 
yra V. Jusaitis. - Jam nuvykus 
išgauti sekantiems metams sa
lės leidimas, išl policijos buvo 
įrodyta, kad jisi yra geras ko
munistų įrankis. Taigi kaip 
svetimos valstybės agentui sa
lės leidimo nedavė. Jeigu na
riaiper , pirštus ,žiūrės į tokių 
agentų veikimą,. tai gali netek
ti ir pačios draugijos. Dabar 
ąš tikras, kad ir V. Jusaitis ži
nos, kas jis toks yra. Apie 
šios draugijos vadų 
pakalbėsime atskirai

darbelius

Gavo
Perskiras

Anne Tunick nuo Danlel Tu- 
nick

Per Kalėdas pasilinksminsi
me “JAUNIMO'’ rengiamam 
SENOVIŠKAM LIETUVIŠKŲ 
KALĖDŲ BALIUJ, GRUODŽIO 
25 d., DARIAUS-GIRĖNO SA

ULĖJ. Jis ruošiamas visai šehnai, 
nuo vaikų iki senukų.

Boston Shoe Store
3435 S. HALSTED 

STREET
Atdara kas 
vakarą iki 

Kalėdų

Atdara visą 
dieną 

sekmadienį

NAUJI KALĖDOMS ČEVERYKAI
KIEKVIENAM ŠEIMOS NARIUI!

DEPENDABLE 
BEEF C0.

1421 West 47th St.

WHOLESALE BEEF, 
iPORK, VEAL and LAMB

Boneless Cuts Our Specialty
Turime puikių paukščių šven

tėms urmo kainomis.

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

MADOS

BOSTON’S ČEVERY- 
KAI VAIKAMS

NALjUS

Sg.50

No- 4565—“Housecoat” arba sukne
lė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 
ir 20.

Bukite Linksmi 
KALĖDOSE su 

Boston’s Geresniais 
Čeverykais

BOSTON
Minkšti BATUKAI 

KALĖDOMS— 
Turim Didžiausį Chica- 
gos Pasirinkimą 98*

BOSTON’S VYRAI! KALĖDOMS 
Nauji 

OXFORDS 
ir čeverykai 

ir aukšč.

2.98
•ir aukščiau 
NAUJOS 
MADOS

NAUJOS MADOS
APSIRĖDYKITE SU BOSTON’S 

NAUJAIS ČEVERYKAIS!
$2 S8 i faiavO aukse.

Dabar $1 .SUdauŠ.
• Star Brand
• Poli Parrot

Naujose lyja etose. Su Naujomis

?:wos čeverykai 
ŠVENTĖMS!!

Kulnimis.

N

Tik Gavome! .
NAUJI MADINGI

RED CROSS
kur galė- 
prakalbų 

ne tik 
bet

Surengtos prakalbos Toronte 
dėl p. Daužvardžio ir J. V. Stil- 
sono musų kacapus įvarė į 
desperaciją. Jie J. V. Stilsond 
taip išsigando, kad dėjo visas 
pastangas ne tik sulaikyti žmo
nes nuo prakalbų, bet taipgi 
nesigėdino valdžios atstovams 
kalbėtoją skųsti, jog jis praei
tam karui buvo priešingas ir 
net kalėjime buvo. Tais skun
dais norėjo Stilsonui užkirsti 
įvažiavimą Kanadon. Bet na
bagams neišdegė.

» » a
Buvęs policeiskis Z. Janaus- 

kas laike Stilsono prakalbų iš 
baimės buvo skiepe užsidaręs. 
Dabar drąsą atgavęs per “sap
nininką” ne tik kad Stilsoną 
“sukritikavo”, bet ir C. C. F. 
veikėjus biauriai išplūdo.

Tikri stebuklai! Skiepe užsi
daręs viską girdėjo, nors pra
kalbose visai nebuvęs ir taip 
lengvai “sukritikavo” net par
lamento narius. Bet kodėl Ja- 
nauskas nieko negirdi apie C. 
C. F. veikėjų kelis jų vestus 
svarbius laimėtus streikus ir 
kitus svarbiais darbininkams 
klausimais atliktus darbus? 
Vien tik dėl to, kad ne komu
nistai tą atliko.

a 0 »
Vietinės Sūnų ir Dukterų paš. 

d-jos nariai džiaugiasi, kad po
licija vienam iš vadų nuplėšė 
maską ir parodė tikrąjį jo vei
dą. Tas “didelis” vadas* kuris 
visuomet sakydavo, jog $u ko-

Torontiečiai stebisi, 
jo pasidėti tie musų 
triukšmadariai, kurie 
mokėdavo patriukšmauti,
mokėdavo neblogai ir baubti. 
Paskutinėse dviejose prakalbo
se visai ramu buvo, nors iš kal
no prašomi buvo ir baubliai 
ateiti. Nuo to laiko, kai Stali
nas prarija Lietuvą, musų 
rėksniai komunistai taip sugle
bo, kad neįstengė nė vieno mi
tingo sušaukti išreiškimui pa
dėkos saulei Stalinui. Pasiten
kino vien tik spauda.

Pakarklis.

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

Motinai
Dovana

Boston Shoe Store
3435 SO. HALSTED STREET

£au virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir aaresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus aęba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL. 1739 
So. Halsted St, Chicago, DL

NAUJIENAS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien-

NAUJIENOS

•tahpti Mas pavysdl No.

(Vaidas Ir pavardl)

(Adresas)

CHICAGO, ILLINOIS

NAUJIENOS Pattera DepL 
1789 S. Halsted SL, CWea<v, DL

turi savo korespondentus ▼! 11 e i e 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

Metui ^ttbirutes
“NAUJIENOSE” GALITE GAUTI LIETUVIŠKŲ IR 

ANGLIŠKŲ KALĖDŲ ATVIRUČIŲ

“N A U J I E N O S
1739 So. Halsted St.

Perėjo Dirbti Į Nau
ją Apdraudos 
Kompaniją

A. J. Jurgilas
BRĮDGEPOtT. — Salesme- 

na,s August J. Jurgilas, 3255 S. 
Halsted St., per 14 metų yra 
dirbęs keliose apdraudos kom
panijose, iš kurių yra išėjęs vis 
su gerais rekordais.

Dabar Augustas pradėjo dirb
ti The Conservątive Life of 
W. Va. apdraudos kompanijo
je.

Linkime gero, pasisekimo.
Frentas

NAUJIENOS Paduoda vėlianrias pasaulinei žinia*. 
NAUJIENOSE raiite necenauruotų žinių iš Lietvroa. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chieagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šhio antrašu:

NAUJIENOS”



TreflądL, gruodžio 1?, Į940

Jacka, Juozaitis, 
Skirius 13 Wardo 
Dem. aldyboje

politikoje ‘♦vęifcią 
pląnmgąį”

JJTAU.i i HL
'■... ... ?■' V;—jj j. i .J . ..L i " :

Lietuviai demokratai yra ge
rai susiorganizavę į kliubus, 
kuriuose savo veikimą planin
gai tęsia. Per §juos rinkimus 
todėl lietuviai demokratai gra
žiai pasirodė, ųž ką ir syptim- 
taučių buvo pripažinti ir įver
tinti. Po rinkiminės kampanį- 
jos, kaip visuomet ir dabar įs
taigos atleido daug tarnautojų, 
o lietuviai yįsi pasiliko savo 
vietose.

Gfuod/io mėn. 15 d. įvyko 
13 wardo lietuvių demokratų 
šių metų paskutinis susirinki
mas. pe įvairių valdybos rapor
tų buvo ir naujos valdybos,rin
kimai.

Jacfcą pirmininkas
šie asmeųs buvo išrinkti į 

1941 m. valdybą: pirm. Jonas 
Jacka, vįce-pirrp. Kazys Ražas 
ir Stasys Cibulskis, protokolų 
raitininku Antanas Skirius, fin. 
ra$t. Juozas Juozaitis, kasįinįn- 
ku Jųlįus Duljnskas, kasos glo-

Liudnai Atminčiai

bėjaiš Juozas Žvirblis ir Jonas 
JaųHąųąįtas, legaliu pątąrejii 
Chas. Kai, maršalka Juozas 
Papgįnis.

Kitame susirinkime bus ren
kami nauji direktoriai. —A. S^.

Šįvakar Įvairenybių 
Programas Varguo
lių Kalėdoms .

Įvyksta Stadione
Kas ųori pamatyti įdomų pro

gramą ir sušelpti nelaimingus 
chicagiečius Kalėdoms, lai šįva
kar (8:15) nueina į Chicagos 
Stadioną. Ten įvyksta “Night 
of Stars”-“žvaigždžių Vakaro** 
įvairenybių programas, kuriame 
bus galimą išgirsti ir pamatyti 
daug ko juokingo, įdomaus ir 
smagaus.

Programą pildys visą eilę fil
mų garsenybių, kaip Joąn Crąw- 
fprd, Irving Ęerlin, Walter Pid- 
gęon, Gypsy Rose Lee, Jlųgh 
Herbert ir daugybė .kitų.

Visi pinigai bus sunaudoti 
Kalėdinėms pintinėms, kurios 
bus išdalintos bedarbių, senelių 
ir kitų varguolių šeimynoms.

“Artėja Gerovės 
Laikai”

Automobilių Biznis “Labai
Geras”

LOUIS SUMUŠA DVYLIKTĄ PRIEŠĄ

naCJIENU-ACME Telephoto
Bostone Joe Louis suduoda tokį smarkų smūgį Al McCoy, kad šeštame rounde 

visiškai sumuša savo priešininką. Louis jau šitokiu budu nugali dvyliktą savo 
priešą. McCoy norėjo dar ir toliau tęsti rungtynes, bet teisėjai jani neleido, nes jis 
buvo labai sunkiai sužeistas.

BeĮ ąpįę jp yeiĮdm| Europo
je kita kąrtą.

Atvyksta ‘‘Angelas”.
Netrukus drauge su Požėla 

atvyks į Chicago “Angelas”, iš
garsėjęs rįstikas, kuris turi ne
paprastą išvaizdą.

Chicagoje ir Chicagos apylin
kėse jis išbus apie porą savai
čių. Kiek tekp patirti. Chicago- 
je risis sausio 3 d. Ristynes į- 
vyks Ashland Boulevard Audi
torijoje.

Illinois valstijos čempionas.
Tą titulą savinasi bent keli 

ristikai. Bet Hans Steinke sako, 
jog jis yra pasirengęs persiimti 
su visais, kurie turi pretenzijų 
į Illinois čempionus. Tik tokiu 
budu, sako jis, bus galima čem
pionato klausimas išspręsti.

Gruodžio 26 d. Steinke risis 
Turner svetainėje, 1651-53 W. 
Behnont Avė. Risis jis su ar
mėnu Moonigan.

Be to, dalyvaus tose ristyne- 
se Frank Judson, buvęs Har- 
vard universiteto ristynių in
struktorius, ir kiti.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos

1940 Metams

CLASSIFIED ADS.
1 ....

i

HELP WANTED—FEMALE
______ DarbininkiiĮ 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.

HELP VVANTED—MALĖ
,. _.. Reikto______

REIKALINGAS BUČERIS, 3953 
So. Rockwell St.

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

6108 So. State St.

REIKALINGAS DARBININKAS 
daryti sandvičius Georgės Cafe už- 
ęigoj, 3465 So. Morgan St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

PATOGUS KAMBARYS vaikinui 
—atsišaukite vakarais po 5 valan
dos. 927 W. 34th Place, Tel. YARds 
2569.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Prog<w

PARDAVIMUI RESTORANAS 
prie stockyardų. Biznis visados ge
ras. Turi būti tuojau parduotas.

747 Root St.

ALEKSANDRO JASĮONĮO
Šiąndien sukanka šeši mė

nesiai nyo mirties.mano bran
gaus vyro ir tėvelio. Dar tru
mpas laikas, bet musų širdys 
daug ką kentėjo, skruostus 
nekartą ašaros vilgė. Atsisky
rei, brangusis, iš musų tarpo 
birželio 18 d- 1940 ip-> buba
mas 51 m. amžiaus. Kaip jau 
visas vargų naštas nugalėjai, 
buvo lengviau įgyventi, tai 
negailestingoji mirtis pakirto 
tavo gyvybę. Dabar ilsiesi 
Tautiškose kapinėse. Lankė
me tave vasarą kada gėlės 
žydėjo, lankome ir dabar ka
da ledai sukaustė žeme su? 
piltą ant tavo brangios kru
tinės ir lankysime visądos.

išsiskyrė} įs musų tarpo, 
- .bet tavo paveikslas niekados 
'neišdils iŠ musų atminties. 
Liūdi tavęs tavo gyvenimo 
draugė Rozalija, liūdi sūnus 
Ąleksąndrąs Įr Antanas, duktė 
Anelė. Ilsėkis ramiai šaltojoj 
žemelėj. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši, bet mes pąs tave 
tai tikrai ateisime. Lauk bran
gusis musų, anksčiau ar vę- 
liau. Su liūdinčiom širdim,

Moteris Rozalija, Sūnus ir 
Duktė.

i nvtiifiQs,^™6'rU < M0 V|ąaĮ|^ Pasaulių 
KVIETKININKAŠ^ 

Gėlės Vestuvėms. Baųkietąms 
ir pagrabams

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308

18-TA APYLINKĖ. — Ilgų 
metų patyrimo mechanikas ir 
biznierius Jonas ĄĮikšis, vąldy- 
tojąs Palącę garažo, 724 West 
19th SL, sako/ kad šie metai z 
palyginti su pereitais 10 m“- 
tų, ekonominiu atžvilgiu esą 
žymiai geresni.

Mat, žmonės dabar labiau per? 
ka naujus automobilius ir ki
tokius prabangos dalykus, ne
gu krizės metais.

Jonas, šalę automobilių taisy
tu vės, turi ir gazolino ir alie
jaus stotį, iš kurios šiemet pa? 
daręs nepalyginamai didesnę 
apyvartą, negu prieš tai.

Frentas. ■

Gimimai
Chicagoj

BAGDONAS, —, 932 West 29 
Street, gimė lapkričio 19, tėvai: 
Joseph ir Charlotte.

JANUS, Robert, 4805 North 
Bell Avenue, gimė gruodžio 9, 
tėvai: Henry ir Marguerete.

TENUTIS, Patricia, 4047 N. 
Kenmore Avenue, gimė lapkri
čio 28, tėvai: Normai! ir Ruth.

PETROSHUS, Gerald, 4514 
South Paulina street, gimė 
gruodžio 6, tėvai: Leonard ir 
Rose.

RUDICH, Johanna, 6149 So. 
Artesian Avenue, gimė gruo
džio 6, tėvai: John ir Auna.

MAST, Mildred, 7240 Coyle 
Avenue, gimė lapkričio 24, tė
vai: Frederick ir Anna.

Frank Bulaw 
Baigė Wilf red 
Akademija

Mary Bųlow
i • (< . . I >• i .< r

A. + A.
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 nubudime 
moterį Oną, sūnų Antaną, 4 
seseris: Anną Ramavičienę,- 
jos vyrą Juozapą, Domicėlę 
Degutienę, jos vyrą Eddy, ir 
Josephinc Ęochester, N. Y.; 
dėdienę Stulpinienę ir daug 
kitų giminių Rochester, N. Y. 
Lietuvoj e—seserį.

Kūnas .pąšąrvotas • Į^eįly 
koplyčioje, 2616 W. 38th St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gruodžio 18 d., 9 vai. ryto iš 
koplyčios į Mt. Carinei kapi? 
nes.

Visi a. a. Antano Gintaro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir ąųtę^ti 
jam paskutįųį patarnavjnįą iy 
atsisveikinirpą. Nuliūdę lieką:.

Moteris, Sųąųs ir ąųąipęs.
Laid. Direkt Kaily, Tpl. 

LAFayette 0980.

Frank Bulaw

Grožio ir kosmetikos pramo
nė gavo dar vieną gerą lietu
vį darbininką. Frank Bulaw’ąs, 
pirmiau išbandęs daugelį viso
kių ąinatų, pasirinko Grožio 
Kultūros profesiją. Jis baigė 
studijas Wilfred Academijoje ir 
sėkmingai išlaikė mokyklos ii' 
valstijos kvotimus. Kaipo stu
dentas, jis mokykloj ir Illinois 
valstijos kvotėjų tarybai paliko 
gražų rekordą. Vadinas, jam 
suteikta taip praktiškam darbe, 
taip ąnątomijos studijose aukš
ti kreditai.

Apie kalbamas Bulavv’o pa
sekmes Grožio Kultūros studi
jose štai kaip atsiliepė žurna
las “Wilfred Waves”, leidžia
mas American S o c i e t y 
o f B e a u ty C ų 1 t u r i s t. 
Tarp ko kita sakoma:

“Another accomplished and 
expert hair stylist lias just 
entered the rauks of the 
beauty induslry . . . At a re- 
cent class rcview, Frank pre- 
senled the model in the pho- 
togrąph on the left. His style 
>vąs praised by the judges, 
including the sevęręst critię 
of all, Mr. John Muelley, 
dean of Chicago Wilfred, for 
its splendid execution, indi- 
viduality and practicaįality. 
Needless to-say, Frank pąss- 
ed not only his finai. exami- 
nątion frpm Wilfred, būt his 
Stale Board examinatioų, 
with plenty of room to 
s»pąrę”.

Kalbamam žmaude, primena
ma, kad ir E. Bulaw’o žmona 
yra baigusi Chicago Akademiją 
1933 metais/ iri.kad ji liko sa
vininkė grožio i; galiono, kuris 
randasi prie 35th ir Halsted 
gatvių. Toliau skaitome:

“Beauty culturc is certain- 
ly onc industry where hus- 
band and wife may work 
side b}' side agreeably and 
profitably. Frank and Mary 
are būt one of many couples 
who have teamed together 
and enjoyed Lipančiai success 
and happiness through Wilf- 
red training.”
Taip išrodo, kad Mary susi

laukė gero “partnerio”. Bulaw 
yra baigęs ir kosmetikos che
miją aukščiau paminėtoj moky
kloj. Jis toliau, atliekamu lai
ku, specializuojasi plaukų dažy
me skirtingų kompanijų labo? 
ratorijose.

Bill Bartush-Bar tašius yra 
chicagietis. Tiksliau pasakius, 
roscląndictis. Prieš penkiolika 
melų jis buvo visai jaunulis. 
Bet nors metų jis nedaug tetu
rėjo, ale atrodė kaip tikras at
letas. Ir svėrė jis, kaip suaugęs 
vyras, — apie 200 svarų.

Roselande tada gyveno Karo
lis Požėla, kuris pasižymi, taip 
sakant, “gera uosle”. Vadinasi, 
sugeba atspėti, iš kurio jaunuo
lio gali išeiti geras ristikas ir iš 
kurio ne.

Važiuoja Kur šilta’

OERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
taf krautuves, kur1“ 
skelbiasi Naujienose.

Auto Sales firmos savininkas, šį 
vąlęąra apleidžia Chicagą trijų 
savąičių kelionei šiltose Karibų 
jurose. Kartu Vyksta ir ponia 
Della Kuraitienė. Kelionėje tarp 
kitko Kuraičiai sustos ir Balia- 
mąa salose kur dabar guberna
toriau j a buvęs Anglijos kale
lius su savo Amerikiete žmona. •

Požėla instinktyviai pajuto, 
jog iš “Biliuko” (taip jaunutis 
Bartush tada buvo vadinamas) 
gali išeiti ląbąi geras rigtikas.

Pradėjo kąlbinti jaunuolį, 
kad mokytųsi ristis.

Praėjo savaitės, mėnesiai, — 
daug menesių. Požėlos vadovy
bėje ir pviežim-oję Bartush su 
didžiausiu ątsįdėjipių ir rųpeg- 
tingumu trenįrayosi ir mokėsi 
ristis. Vykdamas į rytines vals
tijas, su savim Požėla išsivežė 
ir Bill’ą.

Ir artimi Bilįo ęlrau^gį nęžh 
nojo, kaip jąin segėsi įr kąįp jįs 
prpgresuoją rigtypįų srityję. Q 
tuo tarpu progresą jįs pąęįafe iš 
tiesų didelį.

Prieš dešimt metų rytinėse 
valstijos^ Bąrtųsh^ Verdąs pra
dėjo pągąrsęti. Jis Į>e jpkio var
go žepgė npp vienos pergalės 
prie įvijos.. Išgarsėję pirmaeilei 
ristjkąl PFW jį atsilai
kyti. Pagaliau jis drauge su 
Požėla iąvyB&tą į Europą. Ten 
jis turėjo dar įklesnį pasiseki
mą, negu Amerikoje.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rast. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rast. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rast.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bų- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo! 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Ave.;Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų ra£t. — 
Stella Mickevičiūtė* 6925 South 

‘ Artesian ' Avė.’; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollyvvood salėj, 2417 
W. 43rd St.

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

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

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des-
plainęs St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 Sp. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpj- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.{ ĮĮ. J. Jąkaitis—Auditorijos 
atstovas, ir kpręąp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252 į P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teį§ejąą; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

1Ž WARDO ĄMĘRIKOS LIETU- 
VĮŲ PILIĖČJŲ KLUBO VALDYBA 
48^0 METAMS: J. Syitorius—Pirm.
'400 S. Talman Ąyę.; W. Turner 
—Pirrųin. Pagelb-, 2541 W. 45th 
st.; Paul J. Petfąi|is—Nut rašt., 

,812 W- &3rd st; L. Dagiutė—Fin. 
Rašt., 2902 W- Persįūng Rd.; P.

Moptvidas— KojiĮrol. rast., 4005 
So. ArtesĮan ąve.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Heleri Grąmaųtįenė —Kasierius, 
453S So. ĮĮockuręĮl st.; Dr. T. 
dundulis — pr.?kvotėjas, 4157 
Ąęchęr Avenue; A. Milier—Teisė
jas, 4258 S. Węstern avė.; J. Je- 
§iunąs—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti,vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-Žemę^Pardavimui

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

PARDAVIMUI 2 FLATU namas 
po 5 kambarius, 3 miegami, be di- 
ning room. D. MIKUŽIS, 2545 W. 
43rd St. Matyti savininką .prieš 3:00 
popiet.

Rakandai ir {taisai Fardavnuui
MOKĖDAMAS CASH uz rakan

dus, sutaupysi nuo 4U iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pasaukite ar 
rašykite dėl daugiau iniorrnacij ų. 
Vien tik h^eiouauui žinomi dainiai 
randasi pas ■ nnL>.* ‘■\ii7iSAUbtvAO, 
►šunus, 6o43 b. vVestern Avė., Utu- 
cago, Iii. Pilone Kepubiic 6UO1

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU^ 

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

Julia Pctraitienė, Rašt.

PARENGIMAI
Per Kalėdas pasilinksminsi

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

LIETUVOS BENO KLUBO VAL? 
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. HaP 
sted st.; Constantas Janushaus? 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rast., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(3) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pįrm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett' svet., 3336 Litua- 
nica avė. Chicago, 111.

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

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplevvood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Pętrąs Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kaspąras Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas, 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th Pi., ir Via? 
das Raila, 6801 So. nrtesian Avė. 
tel. Hęmlock' S370. Suąįripkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre-. 
čiadienį, Hollywood svet., 2417. 
W. 43rd St- Tęl. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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AR IR LIETUVIAMS GRESIA ŪKIMAS, 
KURIS IŠTIKO AMERIKOS NORVEGUS?

Nei Vienas Čia-gimis Nemoka Norvegiškai 
Kalbėti Skaityti

Skirtumas tarp norvegų ir 
lietuvių ateivi jos Amerikoj tas, 
kad norvegai pradėjo daug 
anksčiau čia važiuoti, ir jie 
daugiau sus.gyvenę su ameri
kiečiais, bet jų likimas visg. 
parodo kryptį, į kur.ą linksta 
kaip v.sų ateivių, taip ir Letu- 
vių ateitis.

“Maža Norvegija”
Minnesotos valstija visuomet 

buvo norvegų tvirtovė. Ten yra 
tūkstančiai tuksiančių norvegų 
ukin.nkų, darbininkų ir b.z- 
nitiių. Daugelis m.e:.tų t;;ri 
norvegiškus vardus, majorai, 
aldernianai ir kiti aukštesni 
vald.ninkai, valstijos lyderiai ir 
mokslininkai yra norvegų kil-

Minnesota buvo ir 
riais atžvilgiais tebėra 
Norvegija”.

kai ku-
‘ Mažoji

gyvena 
jų nėrair Chicagoje, nors čia 

liek daug kiek lietuvių.
Jaunimas visai suam.rikonėjo

Bet kaip dabar skundžiasi 
senosios kartos norvegai, tai 
kaip Chicagoje, taip Minneso- 
toje, taip ir visur kitur Ameri
koje, jaunoji norvegų karta 
beveik be išimties nemoka nei 
norvegiškai kalbėti, nei norve
giškai skaityti. Žodį-kitą su
pranta, ir norvegiškai kalban
tiems tėvams pajėgia angliškai 
atsakyti, bet šiaip savo tėvų 
kalbos, norvegų kultūros ir 
liaudies meno jie beveik nepa-

Spauda eis anglų kalboj
Padėtis norvegų spaudai yra 

pasidariusi tokia sunki, kad 
viena stambiausia jų leųĮykla 

neapolise, pradedant su Kalė
domis, leis savo periodinius lei
dinius — žurnalus, ir kitokius 
leidinius, vien anglų kalba. Fir
mos tradicinis Kalėdų numeris, 
panašus lietuvių laikraščių ka
lėdiniams numeriams, bus ang
liškas nuo pirmo iki paskutinio 
puslapio.

O reikia atsiminti, kad vąs 
25—30 metų atgal kai kuriuo
se Minnesotos miesteliuose vien 
norvegiškai tebuvo galima su
sikalbėti.

Mes kol kas lietuviški
Musų laikraščiai, “Naujienos” 

ir kiti, kol kas laikosi gerai ir 
kalėdiniai numeriai, kaip pa
prastai, bus lietuviški. Bet la
bai galimas daiktas, kad už 
jienkių ar dešimties metų, ir 
musų spauda bus priversta 
angliškai kalbėti, jei norės su 
jaunaja karta palaikyti santy-

Traukinys Sudaužė 
Automobilį, Užmušė 
4-is Žmones (Bus daugiau)

prie

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios gaminasi “NAUJIENOSE”

Taxi įvažiavo į ekspresą 
Madison, Wis.

- $10.09
$1,261.00
$1,271.00

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

''niKUSJUjBijnDlD

WPA 
\T. Keystone 
ties Fuller- 
Drive.Keturi žmonės buvo mirtinai 

sutrinti, kai taxi, kuriame jie 
važiavo, įlėkė į šoną ekspresi
nio traukinio, prie Madison, 
Wisconsine.

Žuvo taksi šoferis Charles 
Hatleberg, chicagietis Arthur 
T. Brown (gyv. Evanstone), 
Mrs. Anette Brown, ir Gene- 
vieve Eldredge, duktė Morri- 
soiĮville, Wis., laikraštininko.

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

NAUJIENOS, Chicago, UI.

“Amerika Susilauks 
Vizito Nuo Hitlerio 
Pavasarį
—Jeigu Nesuskubs Ginkluotis

Užvakar vakare Chicagoje 
kalbėjo žymus Amerikos žur
nalistas Herbert Agar, Louis- 
ville Courrier-Journal laikraščid 
redaktorius. Jis pranašavo nela
bai malonų dalyką. Sako, Ame
rika gal stebėsis jo žodžiais, 
bet faktas yra, kad pavasarį 
šitam kraštui gali prisieiti gin
tis nuo Hitlerio armijos, jeigu 
Amerika nesuskubs smarkiai 
ginkluotis, ir jeigu nepadidins 
pagalbos Anglijai.

šis Karas — Revoliucija
Sako Agar, dabartinis karas 

nėra karas siauroj to žodžio 
prasmėje. Tai pasaulinė revoliu
cija, nuo kurios Amerika jokiu 
budu negalės išsisaugoti sėdė
dama užsidariusi už savo sie
nų. Anksčiau ar vėliau gali at
eiti laikas, kuomet ir šis kraš
tas turės hitlerizmo diktatūrai 
pasiduoti arba ginklu pasiprie
šinti.

Amerika tokią galimybę ati- 
dės arba visai prašalins, duo
dama Anglijai kuodaugiausiai 
pagalbos. Anglija dabar viso
mis spėkomis Hitlerizmą kovo
ja. Jeigu, su Amerikos pagal
ba, Anglija Vokietiją įveiks, tai 
Amerikai nereikės eiti į mūšius. 
Bet jeigu Anglija ir nelaimes, 
bet kuo ilgiau su Amerikos pa
galba ji galės laikytis, tuo ge
riau ši šalis galės apsiginkluo
ti. Kaip nežiūrėsi, Amerikai 
apsimoka Anglijai duoti visa- 
keriopą pagalbą.

Siūlo 24 Vai. Darbo Dieną
Agar siūlo įvesti 24 valandų, 

darbą visose ginklų įmonėse, ir 
ginklavimo darbui pagreitinti 
paskelbti visose Jungtinėse Val
stijose krašto pavojaus stovį.

Naujas Viršininkas
Fort Sheridane

Turi Ten Nemažai Lietuvių
Sheridano, Chicagos dis- 
naujokų priėmimo cen-

Fort 
trikto 
Iro, viršininko pareigas vakar 
oradėjo eiti Gok J. L. Homer. 
Buvę viršininkas, gen. Clyde 
Abraham vakar perėjo j Fort 
Custer, Mich., kur dalis Chica
gos naujokų bus pastoviai ap
gyvendinta metams privalomos 
karo tarnybos.
. Fort Sheridane šiuo laiku yra 
keliasdešimts jaunų lietuvių. Jie 
daugiausiai pasidavė savano
riais.

naIMIENU-aOMB THlftnhoto

Čia matome elektorių Deranian (dešinėj), kinis įteikia Indianapohs
mieste valstybės sekretoriui Tuokei* (centre) 14 valstybės balsų už Willkie. Valsty
bės gubernatorius Townsend (kairėj) dalyvauja perdavimo ceremonijose. Panašios 
scenos įvyko visose Amerikos valstybėse, kai vakar oficialus rinktiniai balsai buvo 
atiduoti už pasirinktą kandidatą. ,

Prasidėjo Treti 
Mėtai Chicagos 
“Subway” Darbo

Iškasė 8-ias mylias tunelių

Vakar Chicagos “kurmiai”— 
tunelių kasėjai, pradėjo trečius 
metus darbo prie “subwayv 
tunelių, kurie yra ruošiami po
žeminiams traukiniams.

Pcr

niams

praėjusius du metu jie 
ir beveik pilnai trauki- 
įrengė 8-ias mylias tu- 

vie1'

je ir artimą Northside.
Darbą atlieka 3,800 kasėjų 

ir pagalbininkų. Jie išėmė iš tu
nelių 2,000,000 kubinius jardus 
žemės,. reikė j d 500,000 kubinių 
jardų cemento šienams išpilti’ 
ir reikėjo 8 tonų dinamito ka
simo darbui.

Du užmušė, vieną lietuvį
Per tuos du metu du darbi

ninkus tuneliuose nutrenkė 
elektra (vienas jų buvo lietu
vis, formanas), ir keliose 
tose tuneliai buvo įgriovę. 
žeistų buvo gana daug, 
jgriuviinai nebuvo labai pavo
jingi, tad darbo ilgam nesu- 
trugdė. , ' .

Kas tunelį iki Halsted.
Dabartinius tunelius užbai

gus, “kurmiai” pradės kasti 
kitą eilę tunelių, kurie eis iš 
vidurmiesčio į vakarus, iki Hal
sted gatvės, o gal ir toliau.

Industrial Bankas 
Išmoka Paskutinį 
Dividendą

Užsidaręs Chicagos Industrial 
State Bank vakar paskelbė, kad 
išmoka savo buvusiems depo- 
zitoriams $26,146.00 dividen
dais. Jis atstovauja 13% užda
rytų pinigų. ,

Su pinnesniais dividendais

Ji Paruoš Jūsų 
Kalėdinį Stalą

šio banko taupytojai bus viso 
atgavę 58% savo pinigų — po 
58 centus nuo dolerio.

Atliks
šeimininkės, Grinienė Už 

Darbą
Ar ruošiatės

ŽIKŲ” kepti?
Nesiruoškite,

be reikalo.

Jus

Kurioms “ŠLI-

nesivarginkite

M. Griniene už jus darbą at
liks.

Jei norite Kučioms “šližikų”, 
aguonų, labai skaniai paruoštų 
silkių. Jei Kalėdų pietums no
rite naminio pyrągo ir visokių 
kitų skanėsių, tai nueikite pas 
M. Grinienę. Jos užlaikomo] 
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 DE1ICATESSEN 

3331 South Halsted Street 
Telefonas YARds 5742

: (Sp.)IrMįkąjhš ir jaunimų! ir su 
auguąiėmš v buš į / linksmybių ’ 
“JAUNIMO” ręiigiamam LIE 5 
TUVLŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ, 
GRUODŽIO 25 d., DAĘIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ. ’ ' . (

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti | tas Krautuve^ 
kvrios Skelbiasi Nanjienm.

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

l.li. Na|'j'en<1S yFa —visiems rėmėjams ir !ri.

Nau
jaip didelė ar ma-

oje. Dėkui jums, nau-

J- J. BIZAUSKAS, WestviJle Pharmacy 
sav., AVęstyUle, III

BUVO PASKELBTA
VISO ..... *

na UJIENIEČIAI!
skirdami Kalėdų dovanas, neužmiršite

I NAUJIENŲ NAMO FONDO

BELIKO 8 DIENOS ATEIVIAMS NEPILIE- 
Č1AMS UŽSIREGISTRUOTI

„ . .............. . i, ...........

Paskubėkite, jei esate nepilietis ir dar neužsiregist
ravote. Beliko tik 8 dienos tai padaryti. Nueikite į arti
miausią pašto stoti. Jeigu ten jau neberegistruoja, tai 
pasakys kur yra artimiausia registracijos stotis.

. JJžsiregistruoti privalo visi ateiviai. Neužsiregistra
vę bus aštriai baudžiami.

Šeši Žmonės Mirė 
Automobilių 
Nelaimėse

Vakar ir užvakar vakare au 
tomobiliai Chicagos distrikte už
mušė šiuos žmones:

• 22 metų Miss Ruth Ha- 
milton, 852 Sheridan Road, žu
vo įvažiavusi su automobiliu į 
šviesos stulpą ties Columbus 
Drive ir 18-ta.

e 6 melų Travis MacDaniel, 
424 North Central Park avenue, 
buvo mirtinai suvažinėta, kai 
išbėgo į gatvę nepamačiusi, kad 
atvažiuoja sunkus trokas.

• 45 metų Louis Fradkin, 
1553 North Fairfield avenue, 
buvo užmuštas, kai automobilis 
užšoko ant šaligatvio, kur jis 
pardavinėjo laikraščius.

• 61 metų Michael Duffy, 
8328 South May Street, mirė 
pakliuvęs po troku ties 74th ir 
State. Nelaimė įvyko 
nant iš darbo.

O 66 metų Fred 
3261 N. Clark Street, 
važinėtas prie LaSalle ir-Chest- 
nut street.

Po 
žuvo 
1710

jam ei-

Lindner, 
buvo su-

automobilių ratais taipgi 
7 metų Engenia Delaris, 
W. Addison Street.

Širdies Liga Per 
Metus Numirė 
360,634 Žmonės

buvo produktingiau- 
talkininkė Ameriko-

skaitlinėmis, ta liga

Vėžio Mirčių Perpus Mažiau
Pasirodo, kad širdies liga per

nai metais 
šia giltinės 
j e.

Valdžios 
mirė, visoje Amerikoje, 360,631 
žmonės, kuomet kita baisi li
ga, vėžis, mirtį atnešė 153,846- 
iems žmonėms..

Kitos svarbesnes mirtį nešan
čios ligos pernai buvo:
; Kraujo paplūdimas (daugiau
siai nuo aukšto kraujo spaudi
mo) — 114,967

Inkstų ligos — 108,512
Influenza ir plaučių uždegi

mas — 99,097, ir
Džiova — 61,609.

Viso Mirė 1,387,897
Automobiliai pernai užmušė 

32,386 žmones, nusižudė 18,511, 
o nužudytų buvo 8,394.

Viso pereitais metais mirė 1,- 
387,897 žmonės.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Treffad., gruodžio 17, 1940

VAKAR CHICAGOJE
• Mrs. Mary Dūda, 1353 E. 

47th place, kreipėsi į teismą 
prašydama divorso. Skunde tvir
tina, kad Jos vyras Adam įsi
vaizduoja esąs detektyvas, ir ją 
nuolat kamantinėja lyg krimi- 
nalistę.

• Anne Tunick, 1803 South 
Drake, irgi nori divorso, nuo 
savo vyro Daniel. Jis buk prie
šinasi jos darbui. Ji tarnauja 
už modistę, ir kartais turi po
zuoti labai striukuose rūbuose.

• Šiandien per Chicagos vi- 
durmiestį pereis graikų suorga
nizuotas paradas Graikijos lai
mėjimams pažymėti ir apeliuo
ti į chicagiečius aukauti kare 
nukentėjusių civilių šelpimui. 
Majoras Kelly buvo paskirtas 
Komiteto garbės pirmininku.

• Į teisiną yra traukiamas 
Stickney, HE, miestelio policijos 
viršininkas,* Frarik Kada*, *4600 
S. Elmwood avenue. Gavęs pa
skyrimą tai vietai, Rada atėjo 
į policijos nuovadą, ir ginklu 
pareikalavo buvusio viršininko 
Albert Jares, kuris pareigas te
bėjo, “nešdintis”.

• Prie Yorkville, 111., už ne
atsargų važiavimą automobiliu 
traukiamas teisman vietos tai
kos teisėjas, Frank Cain. Jis va
žiavo 80 mylių greitumu ir su
sikūlė su kitu automobiliu. Cain 
neturi kojų, vaikščioja dirbtino
mis, o rankos jam yra nukirs
tos iki alkūnių.

9 Chicagos universitetas va
kar įteikė diplomus 
studentams, kurie šį 
baigė mokslus.

• 202-1ro j i krantų
paskelbė, kad leis visiems savo 
pulko kareiviams parvykti na
mo Kalėdoms šventėms. Pulką 
sudaro beveik išimtinai chica- 
giečiai. Jis dabar stovi Fort 
Blisse, Texas valstijoje.

• Gaisras vakar padarė apie 
$2,000 nuostolių.. St. Edwards 
mokyklos triobėsiui ir gimnas
tikos salei, ties 4340 Sunnyside 
avenue.

• Dėl kol kas neišaiškintų 
priežasčių policija suėmė Elim 
švedų bažnyčioje, 1015 Barry 
avenue, 35 metų chicagietj, 
Garvey Bodkin. Jis gyvena ad. 
3401 N. Halsted street.
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• Lopšelyje nu troško 3 mė
nesių kūdikis Edward Knight, 
sūnūs chicagiečių R. Knight, 
159 West 72nd street.

o Bedirbdamas ties 7539 
Essex avenue šhdies ligą gavo 
ir mirė karpenteris, David 
Sundeen, 646 East 73rd street.

• Taipgi prie darbo netikė
tai mirė Charles Korf, 
formanas, 1903 
avenue. Jis dirbo 
ton ir Lake Shore

• Baer suknelių krautuvės, 
227 South State sL, vedėjas S. 
Lėster buvo pašautas piktada
rio, kuris atstatęs į jį revolve
rį pą reikalą v o pinigų. Piktada- 
ris šovė ir Lesterj sunkokai su
žeidė, kai tas atsisakė reglsterį 
atidaryti.

• Beloduodanias troką Elg'n 
M i Ik Products pieninėje, 3659 
West Harrison, mirė 28 melų 
darbininkas, William Havelka, 
nuo South 59th avenue, Cicero.




