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ITALAI BĖGA IŠ BARDUOS
Mussolini kariuomenė traukiasi visame 

juros pakraštyj

Rooseveltas Rengiasi Padėti Britams 
1

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 18 d. — Richard Buller, 
Anglijos užsienio reikalų vice- 
ministeris, informuodamas bri
tų parlamentą, šiandien pareiš
kė, kad Abisinijoj prieš italus 
prasidėjęs sukilimas auga.

Smulkesnių ir konkrečių ži
nių parlamentui dabartiniu ritė
tu jis negalėjęs duoti, bet pa
tikrino, kad britų vyriausybė 
dedanti pastangas padėti Abisi
nijos gyventojams nusikratyti 
okupantų.

Britų vyriausybė padeda tie- 
gusui Haile Salassie, lygiai kaifc) 
ir visiems tiems etijopiečiaitis, 
kurie nori pakelti ginklą prieš 
savo krašto priešą, kurie yra 
pasiryžę kovoti dėl savo krašto 
laisvės.

Butler tvirtina, kad sukilėliai 
padarė didelį progresą ir ne
trukus pasižadėjo informuoti 
apie pasiektus rezultatus.

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
18 d. — Karo pranešimas sa
ko, jog sugrįžę britų aviacijos 
žvalgai matė, kaiftj^ų<įflriuo- 
menė traukiasi atgal visame Vi
duržemių juros pakraštyj. Ita
lų karjuobnenės dalys nevažiuo
ja į Bardiją ir Lybi jos siena, 
bet ilgiausiais karavanais trau
kia į Derną.

50,000 nacių pasių
sta Italijon

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
gruodž. 18 d. — Diplomatiniuo
se sluoksniuose tvirtinama, kad 
šiuo metu Italijoj jau randasi 
50,000 gerai ginkluotų nacių 
kareivių.

Vieni randasi Bari uoste, 
prieš Albaniją, o kiti Napolyj. 
Jie skuba padėti italams.

Italai ir vokiečiai oficialiai pa
neigė šias žinias.

Atakos Lybijoj silp
nėja, sako Roma

ROMA, Italija, gruodž. 18 d. 
— Italų karo pranešimas sako, 
kad italų kariuomenė padarė 
britams didelių nuostolių, todėl 
britų ataka žymiai susilpnėju
si.

HITLERIS SUGRAŽINO LAVALĮ
Petain nekeis 

politikos
Naciai išvežė 
jį Paryžiun

VICHY, Francuzija, gruodi. 
18 d. — Pierre Lavai, Petain 
išmestas iš valdžios viceprem
jeras, vokiečių buvo išlaisvin
tas. Lavalis, kartu su nacių am
basadorium Abetz, išvažiavo į 
Paryžių.

Tvirtinama, kad jis ten ža
da toliau vesti derybas su vo
kiečiais glaudesniam francuzų 
ir nacių bendradarbiavimui.

Lavalis tiki, kad karą laimė
siančios fašistinės valstybės, to
dėl jis yra pasiryžęs su naciais 
labai glaudžiai bendradarbiau
ti.

t Didelės britų aviacijos eska- 
Idros bombardavo besitraukian
čius italus. Vėliau orlaiviai nu
sileido žemyn ir kulkosvaidžiais 
apšaudė ištisus italų batalijo- 
Mus, kurie bėgo krašto gilu
mom

Kiti britų orlaiviai smarkiai 
bombardavo Derną ir Tobruką.

Pačioje Bardijoj italai dar 
laikosi, bet britams jau pavy
ko ją visiškai apsupti ir užkir
sti kelią italams iš jps pasi
traukti. Britai tikisi, kad ne
trukus jiems pavyks užimti šis 
svarbus strateginis centras. Bri
tų laivynas ir aviacija bombar
duoja Bardiją be pertraukos. 
Italų generolas kalbėjo į Bar
diją ginančius kareivius, norė
jo pakelti juose ūpą ir liepė lai
kytis.

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
18 d. — Karo pranešimas tvir
tina, kad motorizuotos britų 
dalys įsiveržė į italų Kenyą. EI 
Wak italų bazėje britai užmušė 
50 italų ir paėmė nelaisvėn 120. 
EI Wak pateko į britų rankas.

Britų orlaiviai, bombarduoda
mi italų užfrontę, kartu su bom
bomis mėto italų pašy
tas brošiūrėles, kuriose infor
muoja italus apie tikrąją padė
tį fronte. Italų karininkai sle
pia kareiviams tikrąją padėtį.

Strateginiais sumetimais ita
lų kariuomenė pasitraukė iš už
imtų Egypte pozicijų.

Pulkininkas Aramu, kuris 
kartu su maršalu Balbo per
skrido Atlantiką, žuvo kartu su 
savo bombanešiu. /

Italai skelbia, kad britai var
tojo 800 tankų puolimui pra
dėti. Prie Bardijos ir Capuzzo 
vyksta labai smarkus mušis.

Belaisvius italus 
veš Indijon

BOMBAY, Indija, gruodž. 18 
d. — Britų vyriausybė pradė
jo ruošti koncentracijos stovyk
las 20,000 asmenų. Tvirtinama, 
kad Indijon britai mano atvež
ti didelę dalį Egypte ir Lybijoj 
suimtų italų.

Indijoj laikomi italąi britams 
nebus pavojingi ir nereikės rū
pintis maistu karo žonoje.

BERNAS, Šveicarija, gruodž. 
18 d. — Teko patirti, kad Pe
tain įtikinėjo nacių ambasado
rių, jog La valio išmetimas iš 
valdžios nei kiek nepakeičia 
ftancuzų politikos vokiečių at
žvilgiu. Prancūzai ir toliau ža
da bendradarrbiauti su vokie
čiais.

Vokiečiai pareikalavo sugrą
žinti Lpvalį ir Petainas jiems 
nusileido. Vokiečiai grąsino už
imti visą Prancūziją.

Tvirtinama, kad ir Lavalio 
politikos šalininkai tūrėjo nusi
leisti. Petainas pasižadėjo infor
muoti kraštą apie politikos pa-, 
kaitas.

■ ’ • • . ■ .i -

Amerikos prezidentas, gavęs tikslių inforinacijų iš 
finansų sekretoriaus Morgentbau apie {finansinę britų 
padėtį, pradėjo ruOtši planą, kuris leis Amerikai (lupti 
britams ginklus be pinigų. Kai karas pasibaigs, tai. gerus 
ginklus britai galės sugrąžinti ,o už sugadintus turės 
sumokėti. Roseveltas mano, kad Amėiji'ka, padėdama 
britams, oriausiai giną savo kraštą nuo diktatorių.

F. D. R. PLANAS AMERIKAI GINTI
Duot ginklus bri
tams be pinigų

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 18 d. — Rooseveltas spau
dos atstovams vakar vakare 
pranešė, kad geriausia Ameri
kos apsauga yra skubi pagelba 
britams kovoje prieš vokiečius.

Jis ruošia planą, kurį pasiųs 
kongresui kokiu būdų Amerika 
geriau galėtų padėti britams. 
Rooseveltas žino, jog britai ne
galės mokėti už ginklus.

Jis ruošia tokį planą, sulif 
kuriuo amerikiečiai duos bri
tams visus reikalingus ginklus 
apie dolerius visai nekalbėda
mi.

Reikalinga pustre
čio bilijono dolerių

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 18 d. — Sulig valdžios ruo
šiamu planu Amerika duos bri
tams visus reikalingus ginklus 
karui vesti be pinigų. Atsiskai
tys po karo.

Amerika gamins ginklus sa
vo pinigais. Tam reikalui kon
greso dauguma ruošiasi priimti 
įstatymą, kuris leis vyriausybei 
naudotis pustrečio bilijono do
lerių suma ginklų gaminimui.

Manoma, kad tokiai sumai 
britų karo jėgos i-reikalingos 
įvairiausių ginklų. Kongresas 
turės tarti savo nuomonę apie 
šį planą.

Amerikos laivai ne
plauks į karo zoną
WASHINGTON, D. C., gruo- 

džio 18 dv — Laikraštininkai 
užklausė Rooseveltą ar Ameri
kos vyriausybė yra pasiryždsi 
siųsti savo laivus su britų ka
ro medžiaga.

Rooseveltas atsakė, kad neu
tralumo aktas neleidžia tai dai
ryti ir nėra reikalo. Pagaliau, 
sako, tai ir neturi svarbos. Svar
bu, kad tiktai butų lalvaf. Ka

PREMJBftAS CHURCHILL

Britų ministeris pirminin
kas, sužinojęs apie Roose- 
velto užsimojimus britų at
žvilgiu, pareiškė, kad tai 
yra vienintelis realus pla
nas. Churchill labai paten
kintas, nes amerikiečiai 
supranta susidariusios pa
dėties rimtį.

ro ir. visokią kitą medžiagą ga
li vežti ir Bolivijos laivas.

Hull pataria skubint 
ginklų gamybą

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 18 d. —• Hull, užsienio de
partamento sekretorius, šian
dien pareiškė, kad jis patarė 
ginklų gamintojams visą indus
triją vesti tokiu smarkumu, ta
rytum mes bu tume karo me
tu.

, Hull pareiškė, kad jo pasta
bos buvo suderintos su prezi
dento ruošiami planu britams 
padėti.

. ---------------- ------- -------------------------- - ; , .Į .

Debesuotas, bus lengvo lie
taus arba sniego.

Saulė teka 7:13 v. r., leid
žia 4:21 v. v.

Prezidentas nepasi
rašė Logan įstatymo

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 18 d. — Prezidentas Roo
seveltas nepasirašė kongreso 
priimto vadinamo Logan įstaty
mo ir pasiuntė jį atgal į kon
greso rumus.

Rcoseveltsa aiškina, kad da
bartiniu neramiu laiku toks 
įsta'tymas sukeltų labai daug 
ginčų ir amerikiečiai butų pri
versti atkreipti savo dėmesį 
nuo kitų svarbesnių reikalų.

Vokiečiai ruošiasi 
užimti Italiją

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 18 d. — Turima tikru ži
nių, kad vokiečių kariuomenė 
jau turi pasiruošusi planą už
imti visą Tirolį, jeigu italai ir 
toliau pralaimės Albanijoj ir Ly
bijoj.

Užimtos teritorijos bus visiš
kai priskirtos prie Vokietijos, 
nes ten gyvena daugelis vokie
čių.

Vokiečiams reikalinga elek
tros jėga, kuri gaminama Ti
rolio provincijoj. Italai patys 
nepajėgia jos tinkamai išnau
doti. Hitleris stiprina sienas su 
Italija.

—.—r .
Bandys naują 
juros orlaivį

ELSINORE, Gal., gruodž. 18 
d. — Pranešama, kad jau bus 
daromas bandymas su nauju 
norvegų juros bombanešiu, ku
ris gaminamas Amerikos dirbtu
vėse. Bandymas bus daromas 
Elsinore ežere.

Tai yra specialus norvegų 
bombanešys, kuris bus naudo
jamas iš Norvegijos vokiečiams 
išmušti. Jis yra labai pajėgus; 
gali plaukti ar skristi.

Norvegų valdžia juos užsakė 
prieš karą. Dabar bus gamina
mas vienas orlaivis kiekvieną 
savaitę.

1,500 orlaivių 
į mėnesį

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
18 d. — Orlaivių gamintojai 
tvirtina, kad ateinančią vasarą 
Amerikos orlaivių gamyba pa
jėgs pagaminti 1,500 orlaivių 
kiekvieną mėnesį.

Knudsen buvo apskaičiavęs 
jog į metus pajėgs pagaminti 
apie 10,000 orlaivių, bet pasku
tiniai daviniai rodo, jog bus pa
gaminta apie 20,000. Aviacijos 
gamyba vystosi daug greičiau, 
negu buvo apskaičiuota.

Italai padegė albanu 
Klisurą

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
18 d. — Graikų karo praneši 
mas sako, kad albanų miestas 
Kljsura labai smarkiai dega.

Tai yra pažymyš, sako grai
kai, kad italai jau rengiasi bėg
ti iš jo. Jie padega visus karo 
medžiagos sandėlius ir svarbes
nius namus apleidžiamų mies
tų.

Grriikų kariuomenė jau bai
gia supti Klisurą ir TepelenĮ. 
Kita graikų kolona artėja prie 
Čhimara.

Aviacija bombardavo i>alų 
kanvdjų, kuris juros pakraščių 
bandė atvežti italams maisto.

RAPOLAS SKIPITIS PABĖGO UŽSIENIN
Krėvei uždėtas 
namų areštas

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 18 d. — W.P.ž. praneša, 
kad amerikiečiams žinomas ad
vokatas Rapolas Skipitis, kuris 
pirmininkavo užsienių lietu
viams remti draugijai, dabar
tiniu metu jau randasi užsie
ny j.

Tie patys šaltiniai tvirtina, 
Vincui Krėvei-Mickevičiui da
bartiniai valdovai uždėjo namų 
areštą ir neišleidžia išeiti iš sa
vo buto. '

Krėvė buvo pirmas sovietų 
valdžios paskirtas ministeris 
pirmininkas ir užsienio reikalų 
ministeris.

Netikėtinumas davė 
britams pergalę

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
18 d. — Britų paimti dokumen
tai rodo, kad italai buvo labai 
gerai informuoti apie britų ka
riuomenės judėjimą Egypto pa
sienyj .

Jie tiktai nieko nežinojo ka
da ataka bus pradėta ir didžiau
sia jų peVaimė buvo britų neti
kėtinumas.

Italai turėjo didesnę kariuo
menę ir gerus ginklus, bet jie 
buvo užpulti visai netikėtai.

Rimtoje kovoje britų kari
ninkai ir kareiviai pasirodė 
daug geresni už italų karinin
kus. Italų kareiviai visai ka
riauti nenori.

Amerikos ambasado
rius važiuos Romon

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 18 d. — Gorde’l Hull pa
reiškė, kad Amerikos ambasa
dorius Phillips netrukus išva
žiuosiąs į Romą.

Phillips senai sugrįžo į Ame
riką, bet negalėjo išvažiuoti Į 
Italiją, nes jo sveikata buvo la
bai silpna. Dabar jis jau yra 
pagerėjęs ir tuojau po švenčių 
manas išvažiuoti i Roma.

Admirolas Leahy tuojau po 
švenčių išvažiuos į Francuziją.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Mūšiai prie Bardijos tęsiasi. Britų kariuomenė dar ne

pajėgė pralaužti italų apsaugų. Bardija bombarduojama iš ju
ros ir iš oro.

— Italai skelbia, jog jiems pavyko sulaikyti graikų atakas 
Albanijoj. Graikai tvirtina, jog blogas oras ir sniegas jiems 
neleidžia žengti pirmyn.

— Britai pirko Amerikoj 16 prekybinių laivų. Veda dery
bas dėl kitų laivų. Amerikos vyriausybė mano rekvizuoti Ame
rikos uostuose stovinčius svetimų valstybių laivus.

— Užsienio departamentas pasižadėjo duoti vizas 2,000 emi
grantų, kuriems Europoje gręsia pavojus.

— šiandien Hitleris priimi naują rusų ambasadorių De- 
canozovą.

— Vokiečiai rengiasi perimti Jugoslavijos vario kasyklas.

“NAUJIENŲ”

Kalendoriai
PENKTADIENI, 

Gruodžio 20 d.
VISI “NAUJIENŲ" 

SKAITYTOJAI

Gaus po Kalendorių
Kalendorius dalins dienraščio 

pardavėjai ir išnešiotojai.

—NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.

Krata Dr. Ancevi- 
čiaus bute

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 18 d. — W.P.ž. skelbia, 
kad sovietų valdžia padarė Dr. 
Prano Ancevičiaus bute kratą, 
ieškodama jo mokslo darbų.

Dr. Ancevičius Voldemaro bu
vo priverstas bėgti iš Lietuvos 
ir apsigyveno Vilniuje. Ten jis 
baigė mokslus ir parašė dizer- 
taciją apie “Stalino konstituci
ją”. Vilniaus universitetas jam 
davė daktaro laipsnį už šį dar- 
bą.

Paskutiniu metu Dr. Ancevi
čius gyveno Berlyne ir buvo 
“Lietuvos žinių” koresponden- 
ut. Kai sovietų armija užėmė 
Lietuvą, jis* atsisakė grįžti į 
savo kraštą.

Sovietai veža odas 
iš Lietuvos

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
18 d. — Visas odos atsargas, 
kurias Rusijos okupantai rado 
Lietuvoje, išvežė į Rusiją.

Gyventojų nusistebėjimą su
kėlė Raudonosios armijos arti
lerija, nes labai retai tenka ma
tyti pabūklą Vežantį’ arklį, pa
kinkytą normaliais odiniais pa
kinktais.

Beveik visi arkliai traukia 
patrankas pririštas storomis 
virvėmis. Aiškiai matyti, jog 
rusams trūksta odos.

Nacionalizuotoj įmo
nėj betvarkė

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
18 d. — “Tarybų Lietuva” įde
da šitokį laišką apie naciona
lizuotą “Boston” mechaninę au
dyklą:

“Bostone” fabrike labai daug 
butų galima norėti tvarkos ir 
švaros atžvilgiu. Iš kiemo tu
rėtų būti .šiukšlės išvalytos, ap
dirbamos medžiagų atmatos.

Gal net tvorą butų galima 
šiek tiek sutvarkyti. Kontoroje 
patariama įsigyti porą peleni
nių, kad papirosų nuorūkų ne

reikėtų mėtyti ant grindų.
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Dėdė Amerikonasv

(Tęsinys) jeigu jau jo mylima Stasė pa-
Juozui išėjus miegoti, Onutė ’ ir tokiu

. _ ' ritinti Ipnnvn čirrnmi n cm’ io rcr»_apsižvalgė, peržiurėjo visą jo 
kambario sutvarkymą. Ėmė 
žiūrinėti visas jo turimas foto
grafijas, taipgi surado jo susi
rašinėjimą su Stase. Nors tie 
laiškai buvo jai ir žinomi, bet 
Onutei užėjo toks kvailas įdo
mumas dar kartą patikrinti jos 
laiškus. Perskaičius kelis laiš
kus, Onutė pradėjo galvoti, 
koks žiaurus ir neteisingas 
žmonių gyvenimas, pilnas ap
gaudinėjimų ir kitokių neteisy
bių.

Iš pasikalbėjimo su Juozu 0- 
mite suprato, kad Juozas Stase 
jau ne taip labai myli, ir jisai 
butų daug daugiau patenkintas,

budu lengva širdimi jisai ją ga
lėtų visiškai ramiai pamirštį. 
Baisus gyvenimas, galvojo Onu
tė: pasitikėti žmonėmis, tai jau 
visai negalima. Jie duoda įvai
rius pasižadėjimus, bet tie pa
sižadėjimai yra tiek reikaling* 
ir tiek jie galioja, iki žmogus 
yra akyse. Todėl gyvenimas 
biauri apgaulė ir pasitikėti nie
kuo negalima, nes teisingiausias 
ir nuoširdžiausias žmogus, 
pat laiku yra ir didžiausias 
gavikas. Jokio teisingumo 
venime nėra ir būti negali, 
jau pati žiaurioji gamta iš 
mažens žmogų moko apgaudi-

tuo 
ap
gy
nės 
pat

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

Po $Q
aukščiau.

50c įmokėti

*9.95

Onutė labai gerai pažinojo 
savo brolį Juozą, kuris namuo
se gyvendamas buvo labai tei
singas ir nuoširdus ir štai, ką 
jinai mato dabar. Teisingasis 
jos brolis, tas brolis, kuris prieš 
metus laiko savo mylimai mer
gužėlei davė pasižadėjimą my
lėti ją amžinai. Ne tiktai pasi
žadėjo ją mylėti, bet pažadėjo 
ją vesti ir su ja amžinai gyven
ti ir ją mylėti ir mylėti visados.

RADIOS 
po

ir 
aukščiau 

Išmokėjimais. • 
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos

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 pataisypip, 

šaukite
YARDS 3088 L -

tasai teisingasis jos brolis, jau 
galvoja visai kitaip, jo mylimo
ji Stasė darosi jam nekenčiama 
ir ieško įvairių išsisukinėjimų 
ir progai pasitaikius kaip nors 
nuo jos pasišalinti. Tokie jos 
brolio elgesiai sukėlė didelį ne
pasitikėjimą vyrais. Onutė jau 
±r iš mažens nebuvo romantikė 
ir svajotoja, jinai, kaip ir visi 
Naručių vaikai, į gyvenimą žiu
rėjo visai realiai. Todėl jinai ir 
savo kaime nė su vienu bernu
žėliu nebuvo susirišusi jokiais 
medes ryšiais. Paskutiniai jos 
brolio elgesiai kaip tiktai ir pa
tvirtino jos pažiūrų;tęjsingumą.

geriausių

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
' Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.50

Puikus Rūbai 
KALĖDOMS

Vyrams ir Jaunuo
liams patartina 

nuvykti į

BRIDGEPORT 
CLOTHING C0.

krautuvę, čia rasite 
puikiausių overkautų 

ir siutų

KALĖDOMS
Šioj lietuvių krautu
vėj galite pasipuošti 
kuegražiausiai. Čia 
tvirti rūbai, naujos 

mados ir gražios 
spalvos.

Bridgeport
Clothing Co.

PETRAUSKAS IR SŪNŪS, Savininkai ’ /• ‘

3310 S. Halsted St. Tel. YARds 7332

Pirmų naktį pernakvojusi A* 
merikoje, Onutė pakilo gan vė
lai, nejj savo ilgoje kelinėje 
buvo gerokai išvargusi. Atsikė
lusi savo brolio jau nerado na
muose, nes jisai dar prieš sep-: 
tymas išėjo j darbą, šeimininkė 
Onutei pagamino pusryčius ir 
pasisiūlė, jeigu jinai nenuvar
gusi ir turi noro po pusryčių su 
ja išeiti į miestą pasivaikščioti, 
nes mieste jinai turinti reikalų. 
Onutė šeimininkės kvietimą su 
didžiausiu malonumu priėmė, 
tiktai prieš tai jinai šeimininkas 
atsiklausė ar su tokiais rūbais, 
kokius jinai vilkėjo gali jinai i 
eiti miestan ir ar šeimininkei 
nesudarys jokių nemalonumų. 
Kadangi buvo vasaros laikas, 
tai moterys didelėje daugumoje 
vilkėjo tiktai suknelėnus* Onu
tės suknelė irgi mažai kuo sky
rėsi nuo kitų moterų. Blogesnė 
padėtis buvo tai su batukais, 
nes jau ir tuomet Amerikoje 
moterys batukus dėvėjo aukš
tais kulnimis, gi Onutės batu
kai buvo visai senoviški ir mie
sto gyvenimui visai netiko. Tą 
pasivaikščiojimą Onutė sumanė 
išnaudoti ir savo reikalams. Jb 
nai paprašė,, kad šeimininke ją 
nusivestų į batų krautuvu nes 
jinai norinti nusipirkti naujus 
ir tinkamus batukus.

Onutė, išėjusi su šeimininke 
pasivaikščioti, nusipirko nė tik
tai batukus, bet ir suknelę. Ji
nai pastebėjo, kad jos suknelės 
ir medžiaga ir pasiuvimas daug 
kuo skyrėsi nuo čionykščių mo
terų suknelių.

Onutė su šeimininke vaikščio
dama sumanė išnaudoti progą 
ir sužinoti koksai čionai šeimy
ninių žmonių gyvenimas.

—Ar ponia šeimininkė seniai 
jau gyvenate Amerikoje? a— pa
klausė Onutė.

—Kaip Amerikoje gyvenu 
jau septinti metai, o kaip už 
vyro išėjau tai jau ketvirti irte-' 
tai. ' Į

—Ar tamsta savistovįąi atva
žiavai, ar pas dabartinį savo v^r- 
rą; gal jisai taništą ’ parsikvietė 
iš Lietuvos?

—Oi, ne, iki gyvenome Lie
tuvoje, tai buvome net nepažįs
tami. Mano vyras gyveno prie 
pat Kauno, o aš lai nuo šakių, 
— paaiškino šeimininke.

-—Ar daug pinigų atsivežei 
važiuodama į Ameriką?

—Žinai, kad ne. Nors mano 
tėvai ir didelį ūkį turi, bet tam
sta žinai, kad daugelis ūkinin
kų tai pinigų turi labai mažai. 
Kuomet aš atvažiavau į Ameri
ką, tai turėjau vos 40 dolerių, 
o iki jau atvažiavau čionai į 
Hazietoną, tai liko dar šiek tiek 
mažiau. Aš atvažiavau ne pas 
savo dabartinį vyrą, bet pas sa
vo sesutę. Dabar jinai iš Haz- 
letono išsikėlė gyventi į Chica- 
gą. Teisybę jjasakius, kaip tik
tai atvažiavau į Ameriką, tai 
darbą gavau labai greitai ir iki 
išėjau už vyro ir net dar kokį 
laikotarpį, būdama jau ištekė
jusi, tame pat fabrike dirbau.

—Na, kaip tamstai išrodo, ar 
čionai moterims gęresnis gyve
nimas, negu Lietuvoje.

—Šimtą kartų geresnis. Ąš 
iki išėjau už vyro dirbau fabri
ke, uždirbau gerai, taip kad iš 
trečdalio savo uždarbio galėjau 
pragyventi ir apsitaisyti, o dų. 
trečdalius dėjau į banką. Per 
tris metus, t. y.. iki išėjau už 
vyro, tai jau turėjau susitaupiu
si gerokai dolerių.

—Na, o dabar, kuomet jau 
gyvenate šeimyniniai, geriau ar 
blogiau? — klaisinėjo 6nutę, j

—Taip, dabar dar geriau. Vis 
tiktai, kiekvienos mpteries pa
grindinis tikslas btiti mnteyihd, 
ar tas gerai, ar blogai, — tai 
jau labai sunku pasakyti, bet 
taip yra ir su tuo negalima ne
sutikti. Tamsta nors ir svečias 
dar tebesi, bet matei, kad įlies 
išnuomojame didelį butą ir pri
imame gyventojus -A fabriko 
darbininkus. Aš jięms duodu 
kambarį ir maistą. Kambarius 
tat jau turiu a£ sutvąrkyti, nes 
vyrai lieka vyrais h4 tąnj dar
bui mdiai jlę tįhjca.įę'ayot

NAUJIENOS, Chięago, m.
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visiems gyventojams duodu ir1 tančių dolerių, žinoma, mes gy* 
niauto. Visas, ta r biznis tai vename taupiai, be reikalo tai 
mums visai gerai apsimoka, jau fiė vieno cento neišlęidžia- 
nes kiek jie, įpums; sumoka už’me. Nors, kaip tamsta matai, 
kambarius, tai itž luitą mes nė 
pusę tos sumos nesumokame. 
Duoti valgį irgi gerai apsimoka. 
Maišto prpdiiktai gana pigus. 
Valgių gaminimas labai papras
tas, nes pas mus gyvena neko
kie nors ponai, / . bet paprasti 
Kląrbittmkai. Jėigu reikėtų tokį 
maisįą gaminti, kaip kad Lietu
voje ūkininkai valgo, tai jau 
butų labai daug darbo* o čionai 
išvirti mėsą, kokią nors sriubą 
tai jau patys niekai, žinoma, 
yra ir tokių darbininkų, kurie 
jau ilgiau pagyvena, turi keletą 
tūkstančių susitaupą, tai tokie 
jau kartais pradeda ir šiauštis, 
bet tokie phsišiaušėlhi dažniau
siai veda, arba pradeda girtuok
liauti, Tokių nenuoramų ir gii> 
tuoklių tai jau męs visai nelai-š 
kome, nes tokiem gyventojai 
drumsčia ramybę ir poilsį ir 
tvarkingiems darbininkams. J

—Ar taip gyvendami,, galite 
šiek tiek susitaupyti, i— įdoma- 
vosi Onutė. . ■■■

—Taip, Žiūrėk, tamsta, aš 
jau sakiau, kad butas mums ne 
tiktai kad nieko nekainuoja, 
bet dar daugiau^ kaip pusę su
mokamos nuomos lieka. Vasa
ros metu, kuomet nereikia bu
to kūrenti, kuomet ir elektros 
šviesai mažai sunaudojame, tai 
aš iš buto daugiau. Uždirbu, ne
gu kad vytas fabrike. Mano vy
ras turi gerai apmokamą darbą, 
nes jisai ir Lietuvoje buvo siu
vėjas, tai visą jo uždarbį deda
me į banką. Jau dabar turime 
susitaupę apie dvidešimt tuks- 

....    J...L.,„._—

butą turime gan didelį išnuo
mavę, bet savo reikalams turi
me tiktai vieną kambarį.

—O žiūrėkite, šeimininke, ar 
aš galėsiu gauti išsiųuomoii 
kambarį pas tamstą? — klausė 
Onutė. 

I ...

—Kolei kas tai ne, nes dabar
tiniu laiku visi kambariai išnuo
moti. Rodosi, kad vienas musų 
gyventojas, greitai išvažiuoja 
kur tai į kitą miestų, tuomet 
tat ja ugalėsi gauti. Aš, matai, 
tamstos brolį pažįstu jau seno
kai, L y. nuo to laiko, kai tik
tai jisai atvažiavo gyventi į A- 
meriką. Aš manau, kad laikinai 
galėsime padaryti taip: į Jur
gio kambarį įnešime kitą lovą 
ir Jurgis su Juozu kol kas ga
lės tenai gyventi abu. Kamba
rys, kaip tamsta matei tai jau 
užtektinai didelis, o jie ne sve
timi. Kaip tiktai išvažiuos da
bartinis gyventojas, tai jau 
tamsta ir galėsi tą kambarį pa
imti sau, o gal Juozas tamstai 
užleis savo kambarį.

Onutę tokiu pasikalbėjimu 
buvo labai patenkinta, nes jinai 
sužinojo visas Amerikos lietu
vių gyvenimo aplinkybes ir są
lygas. Nusipirkusi naują sukne
lę, batukus, kojines, ir kai tik
tai parėjo iš miesto tuojau per
sitaisė ir padėjo šeimininkei ga
minti vakarienę, laukdama iš 
fabriko savo brolio, šeimininkė 
Onutei aprodė visą butą, visus 
kambarius ir kitas patalpas. O- 
nutei labiausiai patiko vonia, 
nes tokių dalykų jinai dar iš vi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF. Eudeikis
■ . \ -J . /

SĖNIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE ’' ...

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

r Telefonas LAFAYETTE 0727

- • koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

ryto iš W. a I. P. stoties <1480 K.) 
ra POVILU ŠALTĮMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NHfi 11 • H »MW*M 11 • !*«,*♦», i

NARIAI
Chicagos, J
Cicero <
Lietuvių • J 
Direktorių U 
Asociacijos

. ■’ •' r »"■ •

<11*111.111IIC*lltlllll.lllltlt*lllllllllb

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

-1

S. P. MAŽEIKA YARds 1138 
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

■ ' ' A ; V? ’ ■ >

LACHAWICZ IR SŪNUS ~
2314 West 23fd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS; 42-44 Kast lostli Street _____Tel, Pnllman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Weaterh Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908
,, ; , ..aVų. ...........................i.............. . . i............................................... -—.i ...................... i................

!, : ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Wėštern Avė. Phone GROvehill 0142

i 1410 South 4!)th Court, Cicero Phone Cicero 2109
1........(>..«»*. I" . Illl> I ii .1.111 . ......................... I l.’.p,............  Į^H.1.11. Į I I i; I M

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califdrriia Avenue Phone LAFayette 3572

.......... ... ........................................ r ' * 11 ■ ■

. P. J. RIDIKAS 
3354 Šo. Halsted Street Į YARds 1419

i>,1 I • I, |,|.'| .Į1.^ i ii .liiuiitf ■■Ui.lii fc'u i m■!   . M. »...

I. J.1ZOLP •. .'• ••
1646 Wėst 46th Street Phone YARds 0781
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so nebuvo mačiusi. Ypatingai QTI?IkA|
jai labai patiko tas švirkščiąs p*lakULi 10
vanduo; po kuriuo taip gerai Gydytojas ir Chirurgą 
galima visą kūną nusiplaukti.

Alsos kaimo pirtis, tai tiktai 
patys niekai prieš tokį ypatin
gai-gerą įtaisymą, šeimimnkė 
Onutei ne tiktai parodė visus 
miestiškus mandrumus, bet lie
pė jai, jeigu nori, ir išsimaudy
ti, kadangi vistiek reikėjo pa
kurti vonios pečius, nes kai ku
rie vyrai grįžę iš fabriko mau
dosi. Maudymasis vonioje Onu
tei nepaprastai patiko, o ypa
tingai tasai švirkštas, nes po 
juo atsistojus tai daug geriau, 
negu po šiltu vasaros lietumi.

(Bus daugiau)

w a S ą jį ą a > <ą r*

lOfisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki » 

vak.. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel PROSPECT 1930

Garsinkitės “N-nose”
Mrs. A. K. JARUSZ

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
5630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—6 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

M
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutarti
Ofiso TeL PROSPECT 67 i?
Namų TeL VIRGIN1A 2423

ir nuo

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

t pirma.
4712 South Ashland A v.

' Phone YARDS 1373

DR. Margeris 
. 3325 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredonais ir subatomis.

KITATAUČIAI

•f

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Centrai 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

iki

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PJLAZA 3200

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

Phone MIDWAY 2880

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai, ryto; nuo 2

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick . 0597

TeL YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 ikf 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. HALSTED ST.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearbom St

Retom 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų teL—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877 

Vai. 11—2 dieną ir 4—8 vakaro 
184 N. LA SAULE STREET 

Rpom 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOJE
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Clevelani ir Ohio Žinios
-.................... .............

Reikalinga vienybe ir susitarimas. — Serga Jonaitis. — 
Didelė Kalėdų eglaitė. — SLA 136 kuopos naujoji 
valdyba. — Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjungos 
veikla. — Chester Zurio padėkos žodis. — Laimėjo 
atlyginimą. — Jurgelionis nenurimsta. — Jau patys 
savimi nebepasitiki. — Kalėdų dovana. — Prie ko 
veda ištvirkavimas. — Sveikinu. —* Kalėdų baliukas. 
— Nevykęs džiaugsmas.

Oš

Visi ir visokiais budais ban
do pasirodyti, kaip jie stengia
si Lietuvos nepriklausomybę at
gauti. šiomis dienomis ir musų 
kolonijoj katalikai susidarė ko
mitetą aukoms rinkti dėl Lietu
vos reikalų. Kiek iš spaudos 
galima patirti, tai Lietuvą at
pirks įvairios partijos, įvairios 
organizacijos, ir kožna partija 
giriasi, kad ji turi didžiausią jė
gą tokiam darbui atlikti.

Butų galima daugiau pasiti
kėjimo turėti ir laukti geresnių 
rezultatų, jeigu visos lietuvių 
jėgos veiktų išvien. O tokie pa
sidalinimai tai darbo nepagrei
tins. Bet kas galėtų būti tokis 
“eudaunas”, kuris galėtų visus 
lietuvius pakreipi! vienon pu
sėn ?

Kiek aukų rinkimas pagelbės 
Lietuvos laisvę atgauti, tai sun
ku iš kalno spėti. Bet reikia 
manyti, kad Lietuvos ir kitų 
mažųjų tautų likimas daug au
sin priklausys, kaip šis baisus 
karas užsibaigs ir kas Lks lai
mėtojais. Jeigu Anglija paims 
viršų, tai yra viltis, kad ir ma

žesniems tautoms bus iš to nau
da, Bet jeigu diktatoriai paim
tų viršų, tai ir aukų rinkimas 
vargiai pagelbės.

SLA 136 kp. narys, L. Jonai
tis, vėl apsirgo ir pasidavė į li
goninę. Iš tikrųjų pp. Jonaičių 
namus ligos labai dažnai aplan
ko, o tai labiausiai žmogų ir su
vargina.

Linkėtina, kad p. Jonaitis 
greitu laiku pasveiktų ir vėl sto
tų prie kasdieninio užsiėmimo.

—o—
Glcvelando miestas turi gra

žiai aprėdytą Kalėdų eglaitę vi- 
durmiestyje, kaip ir kiekviena s 
metais. Šių metų eg’ė yra 85 
pėdų aukščio ir dekoracijas fi
nansuoja depūrtamėntine krou 
tuvė The May Co.

—o—
WPA darbų viršininkai pra

neša, kad greitu laiku vėl bus 
daug žmonių nuo darbų paleis
ta. Valdžia patarė eiti darbu 
ieškoti į privatines industrijas. 
Kaip jie visi gaus darbus, tai 
ateitis parodys.

U. S. $thtc departamentas 
įsakė Vengrijos “princesei*’, 
Maria Hohenlohe-Walden-

ji yra šnipas, • tarnaujanti 
Vokietijai. Ji čia atvyko 

. kaip svečias ir neseniai pa
prašė jai prailginti ' vizito 
leidimą.

—o—
Gruodžio 5 dieną SLA 136 

kuopa laikė savo metinį susi
rinkimą. Po visų kuopos reiką- 
ų aptarimo liko išrinkta val

dyba ateinantiems 1941 me
tams. Valdyba susideda iš šių 
narių: pirm. S. čerauka, vice- 
pirm. J. Alekna, finansų rašti
ninkas A. Gedgaudas, užrašų 
raštininkas D. Krakauskas, iž
dininkas J. Jarus; taipgi išrink
ta ir knygų revizija.

SAKO

Jūsų Kalėdų .Pietus 
Bus Daug Daug 
Malonesni, Jeigu 

Reikalausite

H LINKSMŲ
KALĖDŲ 
VISIEMS 

LIETUVIAMS!

MAUJOĖINIOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS

Amerikos miestuose ir kituose pasas**

NAUJIENOS

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 
kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

___  —$8.oa
NAUJIENOMS—pinigus sfapkite Bno antrašu:

“NAUJIENOS”
CHICAGO, ILLINOIS
SSpSEZESSSESSSSiS

Į valdybą įeina visi darbštus 
nariai. Tad nėra abejones, kad 
per ateinančius metus kuopa 
daug ką nuveiks. Taipgi atei
nančiais metais sukanka dvide
šimt penki metai nuo kuopos 
susitvėrimo. Todėl teks *rėhglis 

‘ didelėms iškilmėms.
Susirinkimas buvo skaitlin

gas, ir viskas atlikta gana gero
je nuotaikoje. Dabar visi nariai 
yra pasižadėję dirbti kiek galė
dami per šį trečią pažangos va
jų, kad viskas išeitų su gero
mis pasekmėmis. Susirinkimas 
užsidarė apie pusę po dešimties 
vakaro. / . . :

■. • —o—

Gruodžio 2 dieną Lietuvių 
Kult,. Darželio Sąjunga laikė 
savo įpėnesipį susirinkimą, ku
riame . buvo : aptarti Sąjungos 
bėgantys renkalai. šiame susi- ...» . ■ » • • * . . ; . » » f
rinkime jau buvo nariams su
teikta naujai pagaminta Sąjun
gos konstitucija, kurios Sąjun
ga neturėjo per dešimtį metų 
su viršum, nuo pat susitvėrimo. 
Konstitucija pagaminta ant tų 
pačių pagrindų, ant kurių Są
junga veikia ir per pereitą de- 
sčtką metų laikotarpį.

Šiame susirinkime paaiškėjo, 
kad darželio skolos jau beveik 
visai apmokėtos. Ne vien kad 
bilos už medžiagą apmokėtos, 
bet ir privatiniems skolinin
kams paskolos sugrąžintos.'Tai- 
gi darželio sąjunga jau daug 
sunkumo nuo savo pečių nusi
ėmė. Susirinkimas buvo skait
lingas ir nuotaika graži. Darže- 
io metinis susirinkimas įvyks 
sausio .mėnesį, kada ir valdyba 
bus' renkama kitiems metams

i o—
Chester Zuris, kuris dirba pi

keto iždininko ofise, tarė vi- 
aems lietuviams didelį padėkos 
žodį už- paramą pereituose rin
kimuose.

• j . —o— ‘ '
P-ia Jęrašiunienė, SLA 362 

kuopos narė, laike seimo Chi- 
cagoje, buvo užgauta, kada prie 
vieno trobesio pastatytos kopė
čios ant jos užgriuvo. Nors p-ia 
Jerašiuhienė ir nebuvo sunkiai 
sužeista, tačiau daug skausmo 
turėjo pakęsti. Taigi šiomis die
nomis adv. Obelienis (O’Bell) 
per teismą išgavo atlyginimą

Pirkite tose krautuvėse/l ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

nuo trobesio savininke. Liūdi* 
n;nkė prie tos bylos buvo p-ia 
Gaškiene iš Ąkron, kuri sykiu 
biivo nelaimės laiku su p-ia Je- 
■rašiunicnc.

— o—
»

Kl. Jurgelion.s, SLA organo 
redaktorius, dabar pasigriebė į 
savo nagus rezoliuciją, kuri už
taria p. J. Mažukną. Jis giriasi 
turįs apie 14,000 narių su savi
mi. Butų gražu, jeigu Jurgelio
nis butų toks garbingas ir ture- 
ų tiek narių su savimi. Bet čhi 

kaip tik atbulai. Jurgelionis 
tikrumoje turi labai mažą skai
čių narių, kurie jam pritartų.

• __ Q, , >; ■

Komunistai išversto kailio 
pradėjo bijotis. Jie patys savais 
darbais jau nebepafcitiki. Kad i 
Amerikos Lietuviųu Kongresas 
buvo susitveręs, tai daugelis iš 
jų veržėsi į valdybas ir komi
sijas. O dabar jau patys vieni 
kitus pradėjo akėti ir įvairių at
skaitų ieškoti. Mat, jie pripratę 
patys sau per nugarą mušti, o 
paskui rėkti.

—o—
Kalėdos yra tokia metinė 

šventė, kurią švenčia visas pa
sauks. Kalėdos yra tokia diena, 
kada žmonės prisimena vienas 
kitą ir suteikia savo draugams, 
.•javo giminėms bent kokią do
vanėlę. Per Kalėdas eina drau
gai pas draugus, giminės pas 
gimines, ir taip sau bando ve
nas kitą prisiminti. Taigi kode, 
nesuteikti savo draugui ar gi
minei gražią ir naudingą dova
ną, užrašant gerą laikraštį anį 
metų? Pavyzdžiui,, Naujie
nas ir K e 1 e i v į. :Tai bus vie
na iš geriausių dovanų.

—o—„■ • .
šiomis dlenoplis |iko areštuo

ti trys jauni vaikėzai po 19 me
tų amžiaus už tą i , Jykd pasig a
vo vieną jauną i j/ inetų am
žiaus mergaitę, apgydė ją ir iš
laikė viename kambaryje septy
nias valandas. Tai vis yra jau
nimo išdykupidsJk. paleisluvavi- 
ąnas.plabąn nięijgaitė randasi 1:- 
goninejė, o trys berneliai kalė-' 
jime. .Į ''.v/ .

J» • t—o—
Kalėdų proga sveikinu visu-* 

šio skyriaus skaitytojus ir'visą 
redakcijos štabą. Taipgi visus 
N a u j i ė n ų ir Keleivio re 
mojus ir draugus.

• • ' ' '\i ■ — o-- ■' •••.
Viena iš miesto vakarinių 

mokyklų, kuri randasi prie E. 
55 St. ir St. Clair Avė. turėjo 
surengusi gražią Kalėdų parę 
visiems savo vakarinių kursų 
mokiniams. Tai buvo kaip ir 
dėl geresnio visų mokinių supa
žindinimo. Minėtą vakarinę mo-

kyklą lanko vien tik įvairių 
tautų suaugę vyrai ir moterys. 
Tokis supažindinimas kaip tik 
ir vietoj. Kadangi dabartiniu 
laiku Ėuropoj vieni tauta 
smaugia kitą, tai Amerikoj ir 
yra reikalinga dar didesnis ir 
artimesnis tautų draugiškumas, 
čia yra musų nauja tėvynė iv 
čia mes turime žodžio ir spau
dos laisvę. Todėl visi ir turime 
jaustis, kad esame vienas kitam 
artimi draugai.

i j ......... — " I' ■ ■ .■■■—.■ ■ ■ ■ ■ .- . .......................................... . u

Vienas tautiškas • barškalas, 
kuris myli save reklamuoti ir 
dažnai kitus šmeižia, dabar be 
dvasios bėgiodamas džiaugiasi, 
Jurgelionis pradėjo Mažukną 
šmeižti. Jisai sako, kad tokie 
Pild. Tarybos šmeižimai mums 
eina į gerą ir nuims yra tikra 
šienapiutė. Tai, mat, kokią ge
rą širdį tautininkai turi Susi
vienijimui. Jie mano, kad tai 
bus jiems gana gera proga 
stumti savo sleitą kitais rinki
mais —Jonas Jarus

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altonųcas*, 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
jamai .......    35c

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

liškos kalbos be kito pa
galbos . ............................. 35c

‘žolių knygelė,” ap'raŠo apie 300 
visokių žolių, kam jos yra 
tinkamos ..........................  25c

Važiuodami juo tikrai pripažinsit, kad yra

PUIKIAUSIAS DARBAS, KOKĮ 
GARSIOSIOS FORDO DIRBTUVES 

BENT KUOMET ATLIKO!

Visiškai naujas dydžiu... važiavimu... tylumu... pui
kia išvaizda... tai geriausias pirkinys pastarų‘ų 38’ 

metų laikotarpiu dabar laukia jus Fordi 
Parduotuvėse!

Jei jus norite didelio, tvirto 
naujo automobilio ... su didin
ga tvirta išvaizda, kad važiuo
jant galėtumėt tą jausti . . . su
sipažinkite su puikiais naujais 
1941 metų Fordais!
TURĖSITE TIKRAI DIDELI

i i Cv'I-. x
^Padidintas. i;atų» protarpis, . vi- 

šame ilgutne! Sėdėjimui vieta 
net 7 coliais didesnė! Tai yra 
karas su 22% padidintais lan- 
'gais tiktai, kokius turi sedanai!

TURĖSITE PUIKŲ NAUJĄ
> VAŽIAVIMĄ!

Visiškai naujas 1941 metų For
do riedėjimas! Naujas šveĮnu- 

• . mas, lygmas; tylumas. Vazia- 
. Virpąs; paremtas ne vien nauju

didumu, bęt virš tuziinu skir
tingų svarbių pagerinimų For
do springsuose, kratymo ma
žinime, rėmų sudėtyje, važia
vimo lygume.

RASITE NAUJUS PAGERINI
MUS vįsanve šiame puikiame 
naujame'Forde, J Nauja didumo 
.išvaizda ir naujas vidujinis 
puošnumas. Naujai palengvin
tas Važiavimas, su žymiai leng
viau veikiančiu iungiu (clutch) 
greitesnis pradėjimas važiuoti.

TURĖSITE DIDELI NAUJĄ 
PATOGUMĄ su šiuo puikiu 
nauju Fordu. Didžiausias pun- 
dulys vertingų pagerinimų vi
su 38 metų Fordo laikotarpiu!

Patirkite faktus ir jus pirksite

DEL 1941

Val-Federalės

mė-

UCOO,

2729 West Cermak Road Tel. LAWndale 6400
Blokas į Rytus nuo Califor&a Chicago, Illinois

Mes turime 48 metų patyrimą ir kiekviena sąskaita yra 
džios agentūros apbausta iki $5,000.
TĖMYKITE! Sąskaitos atidarytos iki sausio 15 dienos uždirbs viso 
nėšio dividendą.
Pirk $1,000* lengvais išmokėjimais. Keletas dolerių kas mėnesį jums atneš $1,000 
į šešis metus devynis mėnesius—Jus sutaupote $877.50, o mes jums atiduodame 
$1,000 įskaitant 4% dividendai

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

FAIRFIELD SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

• • . « »

or vour VJk 
INVKTMOif

•'.i >, ' -A • : > ■ ■ ■•••■ ■ . ■ -

Čia jums pinigai dirbs saugiai

INSURED

LAT ĖST DIVIDEND

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

334 Dean Boulevard, 
SPENCERPORT, N. Y.

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ 

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

, z 
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

Didelis pasirinkimas laikrodėlių: 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BULOVĄ
•ELG1N

HAMILTON 
BENRUS,

GRANT
ir kitų

DEIMANTUS parduodam žemo- 
mims kainomis.

P. FtoViEiR

4148 Archer Avė

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0M6

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicaro III

SPĖCIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

viena
American Beauty

*17.50
Pleitai
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

10 Mėnesių Mokėti
FACE-F O R MI N G 
PLEITAI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi ......................

APSKAIČIAVIMAS 9.50
ną 

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

Tel. DEArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.

V , ... , , į .. i.......... . 7

Garsinkitės “N-nose”
t



NAUJIENOS* Chfcago, UI.
— ---- 2 L‘__________________ * - - ■_____________

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

fhiblišhed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Nėws Pub. Co.» Iric.

1739 South Halsted Street
TblfefrHdne CANai 8500.

Stibšcfiptidn Rateš:
$5.00 per year In Canada
$5.00 per yėat OUtaide of Chlčafcb
$8.00 per year ih Chicago
3c per copy.

$8.0b
4.00
2.0b
1.5b

3'c 
18 c 
75b

Ėntered as Šečpnd Class Mhttfer 
Mafęh 7th 1014 at the Post Offitete 
of Chicago, UI., undfer the dct of 
March 3rd 1879. )

Naujienos eina kėštiiėn, tšsfci- 
Hant sekmadienius, Leidžia Nau
jienų Bendtedv^, 1739 Š. Halsted 3t, 
Chica^b, Ilk Tfelėfbhds Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ........... ..... ....
Pusei metų _ ___
Trims mėnesiams __  -__
Dviem tnėpesihms ______
Vienafri mėnesiui _______

Chięagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija__________
Sakaitei ........ ..........
Mėnesiui __ ___ _________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metytis ______________ _ $'5.00
Pusei mėtų 4___ _______   2.75
Trims mėnesiams... ........    J.,5P
DViem mėnesiams _____ L. 1.00
Vifenarh ihėhesiui _ _:____ -Lį. .75
Lietuvoje ir kitur užsienittosė:
Metams ___    $8.00
PUsėi metų . .......... — 4.00
Trims mėnesiams-------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Pramonė ir darbai
Skaičius darbininkų, dirbančių .Amėrikbš prartionėje; 

šiandien yra beveik toks pat didelis, kaip kad bhVb 1929 
metais: 46,&8&,00b. 0 pašaljpą gaunančių bedarbių armija 
sumažėjo palyginti nedaug. Atrodo, kad bedalbhį Šelpi
mas nėpašiliaus net ir tuohiet, kai pranibftė biiš paškttl- 
džitiši tiėk darbininkų, kiek tiktai ji gali pūkėlti.

Nuo kb toks prieštaravimas parenia? z
• Viena priežastis yra ta, kad anaiptol fte yiši bedar

biai gaudavo arba šiandieh gauna pašalpas iš ValdžibŠ. 
Kuomet sugrįžta į darbą tie bedalbi&ij kiifiė gjhrefi&, ftė 
iš pašalpų, tai suprantama, kad ant Šėl^iaftiiįjiį Skai
čiaus tatai negali atsiliepti.

Antra, pramonė šiandien saftidd išlaVihtUė ii tUfib* 
Čius patyrimą darbininkus. Ji rėik&lntij& jfiėdidhikiį if 
pusiau-mechanikų. O bedarbių eilėse didžiaūsiaš šfedfelus 
yla nfelaViilti darbininkai, leibefiūi. Pr&tbbnėjė jie fiėga* 
Ii gauti darbd.

Be to; žymi dalis bedarbių yra tokie, kurie Visai hė- 
begali pramonėje dirbti — ar dėl seno amžiaus, ar dėl ne
sveikatos, ar dėl kitokių kliūčių. Tokių bedarbių, kurie 
pramonei “netinka”, visuomet buvo ir bus keletas milio- 
nų.

Seniau valdžia apie juos mažai žinodavo, heš jUofe 
šelpdavo ivairibš labdarybės įstaigos arba užlaikydavo 
giminės. Dabar tie bedarbiai gauna pašalpą iš valdžios, 
todėl apie juos kalba valdininkai ir laikraščiai.

Atimti jiems pašalpas ir palikti juos mielaširdingų 
žmonių malonei, žinoma, negalima. Amerika pasiekė to
kį stovį, kad pasiliuosuoti nub bedarbių šelpimo naštos 
Dėdė Šamas niekuomet nebegalės. y

Bet dėl depresijos, kuri siautėjo per dešimtį metų, 
ta našta dar ir šiandien yra didėšiiė, negu ji turėtų būti. 
Per depresijos metus milionamš žmonių nebuvo progos 
mokytiš aniato arba įgyti patyrimą darbe. O pramonė’ 
dabar nenori darbininkų be patyrimo priimti!

Ekonominė Sistema* kurioje tokios depresijos įvyks
ta, tūrės būti pakeista, neš dėl jos kenčia ir datbb Žmo
nės, ir prambnė.

Neprašytas patarimas v-

APŽVALGA
DEL 1’0 ŽODŽIO “DINO”

į iiiUšiį užkldūšinią, .ar kdris 
nors iŠ skdityfojų heteaj girdėjęs 
Žodžio “dihb” (ūi* “clyiid“), gū- 
Vohiė kteltetų dtšilitepiiiitį. Vitehaš 
skteitytdjas priiriSŠa jpažjštąs ita- 
ą, kurio pavardė Raino; kitas 

sako, kad tai, tūr būt, esąs lie
tuviškas žodis “dynis” (angliš
kai “pumpkin”). Bet šitie pd- 
aiškinimai netinka.

AŪkŠčiūū paminėtas žodis yte'a 
Vdrtdjhirhhš fGhičMgdje) angliį 
kdiboje, Icteifto kbliojimas prieš 
Vafn tiktos rijšies Žfn6hes (atei- 
riūs). IŠ Viteiib Asmens vakar 
pdtyteemėj kdd Žodis “dino” esįš 
plačiai vhftbjdrtias tarpe sua- 
merikonėjusių lenkų. Bet ką ji- 
stei tikrdi reiškia ir iš ko jisai

PO “fAfitdfe” KAUKE

hdos mašina 
RitHkoje, kū- 

__ Hftaš Taikėš 
Peacė 

fthiiiž&ttoftl < Jisai išsišū-

šlumiš Žikagiskis
tbš “fttbbiliž&čijtfš” komitetas 
iššitihiiiitejb spaudai pareiškimą, 
kuriame ytea kūitihėmd Roosė- 
vteltd ddttiihistrdteijū, kūd ji at- 
Viteūi ir slaptai kbbįJfelUbjąhti su 
“pTopUgtlhaoš U^telitUPdtttiš, pa- 
siryžusiomis įtraukti šią šalį į 
karą*’ ir kad ji slepianti nUo 
Amerikos žmonių faktus apie 
savo tarptautinės intrigas.

Tai yra begėdiški priekaištai.
Paminėtieji “taikos mobiliza- 

toriai” vadina propagandos ū- 
gentūrteimis Komitetą Amerikai 
Ginti Padedant Sąjungininkams, 
kurio priešakyje stovi Williain 
Ąllen 4r jth skyrius. Bei? 
šito kbihiteto tikslai yra vi- 
siertiš žinomi. Jisai Veikia viė< 
Šai, skelbdamas tą mintį, kad 
Jungtinės Valstijos, apsigyni
mui nuo Pitlerio; privalo duoti 
kūip gūliht daugiau pagalboš 
Anglijai. Komitetas ragina A- 
merikoš valdžią; kad ji tai da
rytų-, nelaukdamas, iki Vokięti- 
j'os dikVaibriuš parblokš pasku
tinę stiprią demokratinę vals
tybę Europoje. Kas gi čia yra

Nauji laikai, naujos veikimo formos
frahaš šAfcikati&ltas

kirtus ItotoS gVVfeHKknė; t n'.uluh.ušu Ufotan TtlVOŠ pilietis (Lietuvių Tau-bė BrooklyflO komunacių orga
ne dtiejų brolių Rinišų, Jurgio 
ir Jūbžb, laiŠkUŠ; gautūš iš Lie
tuvoj, pridtedūnidš pi’iė jų ilgąi ; . <įžati^ų, kurioje ritinėtųjų laiškų) 

aŪtorihi piteŠianii; kdlpo pavyz
dingi pažUngaūš Lietuvos vhlš-
1 J°tįiPMšitų aiškiai ntatyd<Vffi^ W»Vtokę 

kdd jų rašytojai Stengiasi kaip' 
galėdami prie naujų aūlinkybiį 
prišittufeyti ii* prisigerinti ddBač- 
tiniems LietUtebŠ valdovams, šį- 
Us faktas, bū abtejo, įjadatė nd- 
hiėlikdš į^ak'ds į jų lūiškų tūri- 
hį.

Skaitant jūOS, vietomis atrd- 
do titešiog, kad jdbS kas hdtes 
diktavo. Abitejuoše laiškuose 
Vartojdftli kdi kur tie patys ša
kiniai ib net tite pūtys žodžiai. 
l?aVyzdžiui, Jurgis kimša rašo, 
kad dėl Lietuvoš "šusoViėtinihiO 
daugiausia nukeilttejd žydai:

“Labai yra nusiminę žydai, t
nes kaip žinoma, jin daugiaū- j privalo grįžti. Gyvenama- 
šia Užsiėmė prekyba, o dabar 
Visa prekyba nacionalizuoja
ma, tad biznis jiems slysta iš 
rankų.”

Tą patį kūrtoja ir JUožds 
Rimša:

įfetelWkdftih taėptmRihtea inš- 
titateijbš fitetteko savb tteife&hėš: 

s bfajek- 
tūį kdHkiš hidžkūšidi vfeHū ti- 
klth 11 diįio-
matų kalbos mažiau vertos, ne-

W gHAUttUHiaį tote ’tote bu- 
ptai; tas metėti &ihei> 

didfeit kai ffidud‘
jam valstybes ai1 tautos gtoo- 
m vaisto žtobgaua aamuybė

šiš VlšUbtofet baigihsi įjf&ibiniiš- 
j imu. Šiandien kiekvienas Lie

tos sūnūs arba dukra) privalo 
degti d^ešiilgUmo jausmu!

Vfelkihib metodų pašiihdkyki- 
itefe iš šavb priešų: nauji laikai 
reikalauja naujų veikiiho 
ihų> tat savuosius Tėvynės ide
alus apvilkime naujomis 
momis.

tekalbi! pats gyvettimaš: se
nasis despotizmas apvilktas fa
šizmo, bolševizmo ir naciona-

fflo- 
iūh-

for-

for-

dalykai traktuojami kaipo ne
beegzistuojąs anachronizmas, į 
kuriuos niekas nebekreipia dė
mesio. Gyvenimas galvojam 
čiam individui tapo beprasmiš
ku pragaru.

Tikrai, žmonija pametė savo 
adresu pamiršo savo kilmę, į

ližriib kubais dūUgelliii th 
debilų lūiklį valdyfribsi. 1 
gi toše valdžibse hėtea tiėš’ofe, 
todėl jų egžištėnteijd laikina; 
bet mes iš jų laikino pasiseki
mo privalome s V) pitešti naudo- 
jdrrtiį foriiių svarbą ir vaidinėteį 
kiėkvlėiio višuorrieninio šąju-

Ketvirt, gruodžio 19, 1940
džio pasisekime! •

Aktyvesniems lietuviškų or
ganizacijų nariams tenka labai 
suteki pareiga: taikli suprasti 
gyVtertihtb apltrtkybių keitimąsi 
ir suprasti jam atatinkamas Or
ganizacinio veikimo formas. 
Musų principai teisingi, musų 
taiitoš idealai visada nauji, lie- 
tūvių tduta amžina, bereikia 
tiktai viską apvilkti naujomis 
formomis, kad šiandieniniams 
žmonchis butų šuprantami ir 
atatiktų momento nuotaiką ir 
tempą.

Tat ieškokime naujų visuo- 
lūenihio Veikimo formų, naujų 
savųjų lietuviškų idealų garsi
nimo ir jų ekspahšijoš metodų. 
IhėŠkimė kuo daugiai! į savąjį 
veikimą dinainiznio, lankstumo, 
o organizacijų viduje sudaryki
me tokią atmosferą, kad viso 
p'ašaūlio lietuviai kuo glaudžiau 
organiškai suaugtą su LIETU
VIŲ TAUTOS idealais.

X.

Ką Žmonės Mano
sis chaoso momentas lietu
viams — išeiviams stato didžių 
reikalavimų. Nūdieninis chao
sas — vertybių patvarumo liė- 
tUVybes bandymo kvotimai. 
Babate nuo išeivijos nušištaty-J 
mo priklauso lietuviškojo veiki
mo ir jo palydovų — organiza
cijų patvarumo kvotimų pasise
kimas. šiandien lietuvių — iš
eivių veikimas turi būti itin ju
drus, lankstus, sąmoningas — 
visas gyvenimo sritis apimąs, t. 
y. visuotinis, — o jo idealai pa
triotiškai, organiškai susieti su 
veikimo dalyviais.

Tryš šiandieninio despotizmo

DAKTARAI IR ROMOS KUNIGAI

Bolševikai neturi šUrinatos.
Maskvos Spauda įspėjo Suomiją, kad ji išsirinktų to

kį respublikos prezidentą, kuris užtikrins “normalius 
dritUgiškus santykius su kaimynų šalimis”; O kas Mas
kvai galvoj, kokį prezidentų rinks Suomija?

Spauda Sovietų Busijdje kontrioliuojaūia : Val
džios. Todėl tas MaškVos laikHšŽių “p&tarinlO^ Sab
iniams yra valdžios kišimąsi į SVėtlmo kimšto

Kaip atrodytų, jeigu, Sakysim, Jungtinių WlšWjU' 
valdžia irtitų šitokius patarimus 'davinėti Maskvai?; Ji 
priiihtų Ui, kaip įžėidimų; .

Patys bolševikai nedrįstų šitaip elgtis su didelės val- 
artų mažesnė gyven

tojų skaieiuni už Sovietų Sąjuhgą; todėl Stalino lekajai 
jaučiasi galį jų užgaulioti. V ;

Tačiau suomiai jau daVė gėkį lekcijų “hteūdgalimai>$ 
sovietų armijai; Tur būt, jiems toks dar l^olšeVh 
kuš mokinti. ;

t -i :________ x »

Naciai Italijoje
V . i t ■

štybŠė valdžia. Bet Suomija yrd

U pranešima; kad Hitleris jau yra pa-
Šilifttįš MČOO kareivių į Hali ją. Jie esą sukoneentnhoti 
dviejuose Mdstudšė: Bari & Nėbgfyje. IfoŠtS
kariUbinenės transportai eiha į Aibini ją, o iš antrojo -«• 
i į

dfei tas pifaft^šiftiaš teišinga^ Ui Hitleris rtngi&fef 
dėti fašistams kare šū graikaiš tf feu angl&išį Bet Amte- 
rikbš korespondentai matid, k&l tihcianfe Miį)dptt 
štitėhtti paramą Mussolihilti ir pačioje Italijoje.

Italijos žftibh^s nerimsta, girdėdami, kad italų af- 
tnijoš visur gauna j kailį. Musšblihio prestyžas yra l^bai 
ndsmukęš. Jo diktatūra gdli būt hUversta. O jeigu 
m'as Italijbjfe gfitttų, tai Italija gali atsiitlfešti fūib rtdišiW” 
ir prisidėti prie Hitlerio bnešiį. I

Bėt naciai turės pasiųsti daūg dideli 
kariuomenę iš • 50,000 vyrų, jėtfū jfe

Vietoji opinija Amerikoje ši- 
tbfeiūfti ftusista tymui pilnai pri- 
%alia. Aftiterikos balsuotojai to
kią politiku indorsavo lapkričio 
5 d., išrinkdari trečiam termi
nui Rooseveltą.

Bet ką atstovauja tie “taik’dš 
mobiMžatdriaP\ kurie stengtas)

AitoaMi it® pagaitas

šteiiito teta?
Butų ne pro šalį f'edcr&iiitoiUs 

įstaigdinš pūtyririėti, kas stori 
Už iRighteb's Šitų kbhiū liūtei škbš 
propagandos agentų.

“Naujienų” gruodžio '6, 1940 kaip sėkmingi yra Dievo tar- 
ni. pastebėjau žinutę apie dak
tarą E. Thomas Brand, kurs 
paskelbė, jog kaipo Kalėdų do- liai yra 
varią savo pacientams skiria 
$15,000 kuriuos jie jam skolin
gi už jo patarnavimą.

Tai ne pirmas toks daktaro 
paskelbimas visuomenei. Laik
raščiuose esu skaitęs ir daugiau

nai, doros mokytojai, musų 
romiški kunigai, ir kokie žiop-

l musų daktarai. Čia, 
matyt, pasitvirtina Romos ku
nigų mokymas, kad be Dievo 
nėra pasisekimo. Romos kata
likų kunigai, eidami su Dievu 
ir skelbdami svieto marnaščiu 
atsižadėjimą, patys ir nuo 
biedmausių žmonių lupa pini
gus ir krauna sau turtus, o 
tuo tarpu daktarai atsižada 
tūkstančių dolerių, 
jiems skolingi biedni 
už jų patarnavimus.

Sakoma, kad svietas 
Matome, kad prie to švieto iš- 
marginimo nemažai prisideda 
Romos katalikų kunigai.

• Yla.

guinoj žydai, tai šis elemen
tas daugiausia pajuto Stalino 
konstituciją. Pagal konstitu
ciją visos kapitalistų įmonėm, 
bankai, prekybos įstaigos nu
savinamos (nacionalizuoja
mos).”

Sakysime, kad čia abudu laiš
ko rašytojai aprašo tą patį fak
tą ir todėl jų mintys supuolė. Ifornyos: bolševizmas, fašizmas 
Bet kuo išaiškinti sakinių Vite- j*, nacibnalsocialižmas, kaipo 
nodumą jų laiškuose? Apie ze-LQS pačios esmės Vežimas, Iterig- 
iiieš atėmimą iš ūkininkų, tu- susitaria. Faktas kalba pats 
tėjusių virs 30 hektatų, Jurgis ųg save! Jis mums diktuoja vie- 
šakorį H/J • niiRėlę išeitį; pasitiiošus blę-

bent giausiam atvejui budėti, kūd 
apielinkėj, dėl to nesi- pakliuvę taip kūjo ir priekalo 

sieloja... nesutrėkšti! Kito pasirinkimo

O jo brolis Juozas daro tokią n^fa’„
pastabą: 1 Didelė lietuvių nelaimė — tai

Jč .. .. . ... jos daugelio tautiečių atsiliko
aipėlinkėje ukinin- mas nuo gyvenimo reikalavi- 

kai deltū neišislfelbja... pemokėjim'as užkariauti
Galima labai paabejoti ir apie naujų veikimo sričių. Gynima- 

šitų pareiškimų teisingumą. Kds .....
įp ^tetikės, kad ūkininkas, kh- pasjgjrja £Urįs valdišką darbą: 

60 ‘‘^Tf Vūrgis, kaipo valstybės draudi-
..Z.a , 8 mb agehlas, o Juozas tapo pa-

jo pūšę jo žemes?! __ ,(v. ? . škiriaš Vh’šaičiu (vaitų). Tų sa-
Stelmnčiaihe sakinyje Juozas vietelių jteodu, žinbfna, nc-

Ibmša, be lo jiasako aiškią ne | J)()r- Nustoti, — tad ir iui’sina- 
tiėšą. Jisai rašo: ši bkupantabis įtiek galėdami.

“... stambiausi ūkiai dabdr Tačidii Juozas Rimša vistiek 
Lietuvoje liko 30 ha. (53iS benori visiškai išsižadėti savo 
margai žemės), tai Danijoj I ašihenš teišių. Jišųi šalto, Itad 
slthlfoina toki Stambus ūkiai;’’ Br. Peitikd, pėteškaitęs j d laiš- 

ŠiVv&iiuj'oje itt&rgas yrh daug- 
WŽ lygus hefetdrili, todll iš 30 
lūų negdii pasidftryti 53.& mar
gai. t) tJhnijos margas yra vi
sai kas kita (mažesnis už amte- 
rilt'oliišką akrą), ir Danijos že
mes ūkio saikai toli-gražu nėra 
pritaikomi Lietuvai.

Kitoje vietoje savo laiške 
Jūrgis Bimša steko:

“imiįįai..; nekuriė neria-L kas a8piria..( ar “nespiria”. 

Svarbu, kad jisai pats atsisako 
prie komunistų dėtisx — nežiū
rint to, kad bolševikų tvarką 
jisai kaip įmanydamas teisind 
ir giria. Jeigu Rimšai bolševiž^ 
mas taip “patinka”, kaip jisai 
apie jį rašo, tai jisai turėtų ste^ 

’čia, žinoma, nieko natejo nfc-1 yo noru stoti į tą partiją. 0 
B ptešakyta1, nteš jhu seūiai kai] btetgi jisai pareiškia saVo pasU 
itiįrite'/WWi Lfetovoje ne tik- ryžimą pasilikti "prie įeny 
tai 3čvea&vd paprastus civili- žiūrų”! į

’ * “' * ' “ ’ * į Kaip ilgai jisai galės šito savd
I pasiryžimo laikyti^ tai jau ki* 
I tas klausimas. Faktas/ yra tąsi 
Ikted jau ir šiandien jisai nebūt 
Į turi teisės savo pažiūrų skelbti; 
j Jisai tiktai save apgaudinėja; 
] kad jisai dar esąs “Jaisvas pilie* 

; L ’
Dr. Petriką ir kiti, kurie tuoš 

brolių Rimšų laiškūs bando 
naudoti propagandai už Lieti1 
Vos okupantų režimą, pasirodę 

1 pusltinį... bukapročiai. - j <

|kį, gali pamaiiyti, jofeėi jisai 
j (Juozas Rimša) jdū tesąs tikrūš 
Į komunistas.

“Oi; tūli ne”; atsako laiško 
autbfiūs. “Aš ėinū jau 66-tiiŠ 
iteetuš. Neapsiihokte iųten kai
lis kaiVelioti. Vaši lite k u aš 
prie Senų pažiūrų; niekas ma
te ęs nešūyrė būti komunistu, 
ešii laisvas pilietis...”

I

Bet.juk dalykas ne tame, ar

si ii abitų it aunasi kelne 
mis.”

O Juozas Rimša kartoja:
• *> i i
“Nekurie kunigai išsinėrę Į 

iš abitų ir apsimovę kelne-1 
mis.”

m6ft ii W išmtetiių.
Jame yra daug gražių straips 

hnj ii* žiniiį, Ūnglų kūlM, Ame
rikoje augusiemš liėtuVi&mš 
jhiinhblMte jptešiškteityti. Re
dakcijos straipsniai — lietuvių

Kiek riebūs j aųhddliš turėtu 
“Jaunimą” . užsiprenurnėruot).
Jisai eina du kartu per menesį.
Prenumerata metams tiktai.

Adresas: t$9 Ik 
31.; Oteago, Ilk 1

■ HM- .......

LAIŠKAI “PAGAL 
tW\k¥M4?’ 1

1U»V KJUUU tai įKVępil .
DėiRistas A. BetrikŪ pašktel-1’ ir tete teūbstabū. kiekvienas jų
\ '........ ' ' y.' ' H i-i ft. w .....į, 4i4\

varką” Italijoje, išgelbėti Mųssolinio imperiją A'friko- 
b užsimo-.

nius drabužius, o ir barzdas nfe4’ 
šibdŪVo ($£v. fem. Ki’upūvi*-

abiejų brolių Rimšų laiškuose 
sukelia įtarimą, kad juoidu abu 
rašė kieno tai “įkvępti”.

Atsimenu musų veikėjo dak
taro Jono šliupo atsisveikinimą 
su amerikiečiais prieš jo išva
žiavimą i Lietuvą. Jis savo at
sisveikinime taipgi priminė apie 
skolingus pacientus ir paminė
jo sumą, kurią jie jam liko 
skolingi. Dr. Šliupas tada pa
reiškė aukojąs tą sumą tautai. 
Lietuviu Romos katalikų laik
raščiai tada labai pasityčiojo iš 
tokios Dr. Šliupo aukos.

Romos katalikų kunigai turi 
tiesos tyčiotis ne vien iš Dr. 
Šliupo, bet it iš Visų tokių dak
tarų, kurie neišsikolektuoja iš 
pacientų Už savo patarnavimus, 
homo'š katalikų kunigai čia ga
li tyčiotis dvigubai: jie gali ty
čiotis iš tokių daktariškų aukų 
ir iš daktarų nemokėjimo gy
venti. Juk iš tikrųjų daktarai 
galėtų gerai pasimokyti iš 
Romos katalikų kunigų, kaip 
gyventi ir khip elgtis su žmo
nėmis. Iš tikrųjų, kas girdėjo, 
kad žmogus Romos katalikų 
kunigui liktų Skolingas? Kur 
rasi Romos katalikų kunigą, 
kurs galėtų nusiskųsti visuo
menei, kad žmonės jam liko 
skolingi Už krikštus, šliubus, 
mišias ir laidotuves? Tokių nė- 
tea. Taip yra dėl to, kad Ro
mos katalikų kunigai, UfetUrČ- 
dami užtikrinto ričnaus ūUygi- 
himo nei krikštija, nei laidoja, 
hei Šliūbų Juoda, nei mišių 
laiko. Romos katalikų kunigai 
parapijom^ faip ištHksinas kad 
jie be pinigų nei į kleboniją 
teeina. Jei neturtingas žmogelis 
ir nueina be pinigų dėl laido
tuvių susiderėti, tai kunigas pa
sak^ kan mėtm suma nm 
būti pristatyta iš vakaro prieš 
laidotttVteš; falhip nabašiliūką 
neįleis į bažiiyčią.

RorilUS katalikų kūnlgai ši
taip vlgiasi; nors jie gauna iš 
parapijų algas, išfurnišiotas 
puikias klebonijas, apmokėtą 
apšildymą, gesą, elektrą, tele
foną ii visą aptarnavimą, das- 
padoriauja pavapi jonų išstaty
toj fcažriyŠbj. Naudoja parapi- 
jdUų įta&ytūš bhžhyti&tūš ih- 
dus, drabužius; žvakėj vyną, 
kodylą ir k t. Jei žmogus no
ri, kad per jo iškilmes butų 
uždegtos visos elektros lempos, 
tai turi užmokėti dvigubai, o 
tie pinigai einh iafe į pafiapijteš 
kasą, o kunigui į ktŠehę, ftbfs 
už šviesas iUdkahiū iš bavipL 
jos kasos.

Tai; ffltk fcbkfe gūdmfiri it!

kuriuos 
žmones

margas.

ĮVAIR10SŽ1NI0S
Dircksen kritikuoja 

prezidento planą
WASHINGT0n7~D. C., gruo- 

džio 18 d. — Dircksen, respu
blikoniškas kongreso atstovas, 
šiandien smarkiai kritikavo 
Roosevelto paskelbtą planą pa
dėti britams vesti karą.

Johnsono įstatymas uždrau
dė užsieniams skolinti pinigus, 
kad Amerika nebūtų įvelta į ka
rą. Jeigu Rooseveltas duos bai
tams prekes, sako Dircksen, tai 
Amerikai susidarys tas pats pa
vojus, taptum ji duotų pini
gus.

Antrą naktį bombar
duotas Mahnheimas

LONDONAS, Ahįlija, gruo
džio 18 d. — Britų karo pra
nešimas sako, kad vakar britų 
aviacija, nežiūrint į blogą orą, 
pakattotihai bohibardavo Mann- 
heimą. Išmestos bombos vokie
čių industrijos centruose.

Bombarduota ir vokiečių lai
komi uostai kanalo pakraščiuo
se Paškutihėhdš dviem dino
mis Londonas visai nebombar- 
duotas. Vokiečiai negali skHsli 
dtel blogo oro.

AB JIESKAI 
DARBO?

NAlillS®
-i-J----- IR TEMYK SKILTIS-------"

REIKIA OilIBIIilIlKII
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir prtigas sužino tiktai per 

NAUJIENAS
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MUSU broliai lietuviai, raudonojo 
DESPOTIZMO PABĖGĖLIAI, LAUKIA 

NESULAUKIA PAŠALPOS
Tautiečiai, atlikime savo pa

reigą, žmoniškumo ir tautinės 
giminystės jausmo nurodoma. 
Kiekvienas musų turime savų 
asmeniškų pareigų, kaipgi jų 
neturėsi. Tačiau prie jų visų 
turime pridėti dar vieną pairsi* 
gą, ypatingą ir netikėtą: sušelp
ti pašalpos reikalingus savo 
brolius ir sesers ir jų vaiku
čius atsidunisius svetur paseko 
je musų brangios tėvynės Lie
tuvos okupacijos per galingą, 
bet beširdį kaimyną.

Praeitą vasarą, birželio 15 
dieną, Lietuva buvo klastingai 
užpulta ir parblokšta Maskvos 
blitzkriego manevru. Lietuvos

E- Bnren
0||JU|||st. arti Michigan.

Dabar rodoma
“The MANNERHEIM LINE” 

Rusų filmas, .pirmą kart 
Amerikoje!

IHM.I L.. ■■■ ■■- , , ■ ■„,.■■■■ -h.

tilt . J t

. UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai visados.
SCHLlTŽ ALUS.

PETRONĖLĖ IR ANTANAS 
PRONŠKUNAI

99th it Artesian
tel. EVEtgrėen 1785

. ................... .„—M i.

Palengvinti ♦ ✓S j t
Vd^dms O La U vJI

SKYSTIS
P P P TABLETAl
M n n mostis

NOSIMS LAŠELIAI
W W V COUGH DROPS
Mėgibkit “Rub-My-Tfem”—Puikus 

Tepalas

respublikos santvarka tapo su
griauta, valstybės nepriklauso
mybė ir tautos suverenitetas 
pašalintas, o liaudis tapo įkin
kyta į bolševikišką ekonominį 
jungą, kuris artimai primena 
baudžiavą. Nors neabejojame, 
kad visos tbs nelaimės yra lai
kinos, kad toks diktatoriškas 
režimas negali tverti ir turės 
pats sugriūti, nes laikosi tero
ru; o ne valdomuoju pritari
mu, — tačiau negalime gi lauk
ti ir niekb neveikti.

Lifetuvą ištikusi nelaimė 
mums, lietuviškos kilmės lais
viems piliečiams, uždeda ddug 
pareigų, bėl to neišsigąskime, 
bet atlikinėkime jas tvarkingai 
vieną po kitos, šiandien, Kalė
dų švenčių, Naujų Metų ir žie
mos sunkumų akyvaizdoje, 
pirmoji musų visų pareiga te
būna artimo meilės moralinė 
pareiga: sušelpkime Puošniai 
duosniai visus, pašalpos reika
lingus, svetur atsidūrusias mu
sų tautiečius. Tik tą žmonišku - 
mo pareigą atlikę kalbėkime 
apie kitus reikalus.

šiUbhii kreipiuosi į tikybi
nes, kultūrines ir bizniškas or
ganizacijas, į susivienijimus, 
draugijas ir kliubUs, kad p'ara- 
gintumet savo narius atnešti 
asmenišką auką, nors mažylę, 
— kreipiuosi į kiekvieną lietu
vį kokių pažiūrų jis nebūty, 
kad paskirtų savo uždarbio da
lelę nukentėj usiems nuo sveti
mos invažijbs. Nesvarbu į kuri 
fondą ir įstaigą auką pasiusi,— 
ji pasieks tikslą; svarbu, kad 
auka butų dabar ir neatidėlio
jant pasiųsta. Taip darydami

, . x NAUJtENŲ-ACME Telephdto
NEW YORK. — Vernon 

Marshall, Cedar Rapids, la., 
laikraštininkas, vadovą uja 
naujai organizacijai, kurios 
tikslas yra ginti Amerikos 
netitralitelą ir vengti sveti
mų karų.”
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Padčti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį NUo i Iliėhbd

Turtas virš J- -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3yp% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$5,500,000.00
- $400,000.00

LOAN ASSOCIATION of Chicago CHARTERKD by u. s.
GbVRUNMENT

Tėt VlRginla 1141
i. ------------------*
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KALĖDŲ DOVANOS VYRAMS

Jis bus linksmas jei jam duosite HiAYskihių, {)irštinių«, 
kojinių, Cboper apatinių, kaklaryščių skrybėlę, svederį 
arba džeketą iš musų Kalėdoms prisiruošusios krautuvės.

DYKAI DOVANOS DYKAI
Su kiekvienu pirkiniu

Paul Leases
3427 SO. HALSTED ST.

Padangėmis r
37-i Metai Aviacijos

keleivinių lėktuvų šąjlingą 
apskaiČludjh, kad nub gruodžio 
17, 19(fe; kuomet \Vright bro
liai išrado pirmą praktišką lėk
tuvą ir padarė pirmą skridimą, 
Arhėrikoje lėktuvais jdu Įskrido 
100,000,000 žmonių.

Per tUoš 37-is aviacijos men
tus Amerikos keleiviniai lėktu
vai yra išbuvę bre apie 5,000,- 
000,000 — penkis bilionus my
lių. Tai šmotas kelio.

Garsus Katalikų 
Filbsofas Chicagoš 
Ulihersitfete

• ' i|W.

Rbbėtt M. -ftfltchins, Chica- 
gos universiteto prezidentas, 
vhknr paskelbė, kad sausio 
niėnėsį vizituojančio pYofėsb- 
riaųš vietą Užims ir paskaitas 
skaitys Jatijufes MiaFtaih, gar
sus katalikų filozofas iš Insti- 
tbt Ėatho IftįUe, i^atyžitije, 
Prancūzijoje.

JIS yra SkaitOriiaS taip vadte 
hhmos “Nėb-Thbmištų” filbzo- 
hjbš inokyklbs ‘‘tėvu.”

Įsigykite tikietus dabar, kad 
galėtumėte dalyvauti “JAUNI- 
MO” laikraščio rengiamam LIĘ- 
rtiVIšku KAi.ėi’V baliuj. 
kAleDų uiEnoj, dariaus- 
GIReNO saLėj.

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X !iš ■»

Uašh dr EAsy 
Terms

3 MfcNTlte

Typewriter Salės
3712 S. Westerii Avė

Phone LAFAYETTE 3534

TeL VICTORY 1272
DYKAI ApškAlčHViftias 

Carr-Mobdy Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus htoSnSuojame, 
nereikia linokČjittių—Š ftietams ^š- 
mokėjimai, lietuvis phfdavėjas.

3039 8. HalStttd St
brticAco, tht.

~~7r~;T

BRIDGĘPd^l ROOFtNG AND 
SfiEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangiu# ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. IMirbAs ufUkHntes. PilnAi 
apdraustas.

b—į—i ■ 4 m m 111 ■ ■«

Kad Jusy Kalėdos 
Buitį. Linksmos

■' -11.'? 4T 11 ............-

Remkite Lietuviška 
žyduką

NathAn Rantei
MUTUAL LtųtlOfc 
CO. — Wholesalė

4707 S. Halsted $1
Tel Boulevard 0014

atliksime mielaširdystės parei 
gą, ką sąžinė libpia, apginsime 
savo vardą nuo pikto į tarinė 
jimo buk lietuviai nesą jaut
rus artimo nelaimei, rimtai pa 
tarnausime didžiųjų tautinių 
darbų programai. Tegul žih.os, 
kas ir kiek aukavo, bus kon
centruojamos pas Lietuvai Gel
bėti Tarybos rėmėjus ir redak
cijose, Pasiuntinybėje ar Kon
sulatuose. Su artimo meilės 
talka pirmyn!

Nuoširdžiai Jūsų,
P. žade'kis, 

Nepriklausomos Lietuvos 
Atstovas.

Washington, D. Č.
1940 m. gruodžio mėn. 10 d.

JVAffilOSŽINIOS
Sprogimas užvertė 

19 angliakasių
BĖCKLEY, W. Va., gruodž. 

17 d. — Raleigh Coal bendro
vės kasyklose įvyko didelis, 
sprogimas ir tapo užversta 19 
darbininkų. 5 darbininkus pa
sisekė išgelbėti.

Dedamos pastangos išgelbėti 
ir kitus užverstuosius. Turima 
žinių, kad vienas darbininkas 
tapo užmuštas. Toje1 kasykloje 
nuolat dirbdavd 47 darbininkai.

Neišaiškintas spro
gimas užmušė 4

CINCINNAtt, O., grUodž. 17 
d. — Trijų aiikštų name įvyko 
labai didelis Sprogimas, kuris 
Visiškai sUgtfovė namą ir Už
mušė 4 ašmenis, o 7 labai šan
kiai sužeidė.

Felicija deda pastangas iš
aiškinti šj paslaptingą spiegi
mą. Sttžėišti ir kiti rianic bu
vusieji ašmėhyš. Nė visi užmuš
tieji gyventojarriš yta pažįsta
mi.

$25 Už Plytgalį 
Per Langą

į)abar Vėl Draugai

26 mėtil chicagiėtis Kairy 
Bukas; 517 fediith Albahy avė., 
Vakar tižsiihbkėjo $25 pabau
dos; kai prisipažino, kad palei
do plytgalį į langą, vos hfcšu- 
žeisdamas irgi 26 metų Bennie 
Allevos, kuris anoj pusėj lan
go gyveno, 1136 South Troy 
Street.

Plytgalis buvo rezultatas gin
čo, kuris kilo dėl streiko Mi
lano Furniture Company baldų 
dirbtuvėj. Bulas ir Allevo “pa
sibučiavo”, dabar vėl geri dran
gai ir vėl dirba.

Pirkite tose krautuvėse, ėd
rios garsinasi '“NAUJIENOSE”

Bukit Malonu.* 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gyve 
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
•kzaminuot jas modemiškiausib 
metodą, kurią regėjimo mnksla-1 

gali suteikti 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. Johii J. Smetana 
I)r. J. J. Smėtana, J r. 

OPTOMETRISTM 
1801 So. Ashland Avenų?

Kampas 18-tbs 
Telefonas CANAL 0523—Chicag«> 

ofiso Valandos 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m 

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

LAI JŪSŲ SKONIS SPRENDŽIA
Atminkite — Neri puikesnio alaus už tą kankintą čia pat 

1 Chicag-djfe. Bukit ištikimi savai apylinkei.

L ... L Ai iUfli UtiV

ijįlonattlj
M o n a r c h . B rewing C o m pa ny

BESIRUOŠIANT. pine Kalėdų pietų;
•ftYalonekile neužmiršti Vieną'sVarbų dalyką 

—Čhictgoš ČHvn Mbhhrėk Alų.

Rasite, kad stiklas ar du prieš Valgant 
sustimuliūos apetitą ir padės juiiiš k šVėčiiimS 
daugiau įvertinti Perus Valgius, b be 'tb įdarys pifettiu 
malbhešHih įvykiu.

Rodos, kad chfcagiečiai geriausia mėg
sta MONARGH Alų( jo nepaprastas populiaru
mas tą /patvirtina, O, kad jrodyhiaš patenkintų ir jumis, 
pamėginkite jį ir kritiškai jį palyginkite sU kltaiš bldmiš, 
tada

Klausykit
“Bbwler’s 
Broadcast” 

su Hal Tot- 
ten WCFL 
Kas vAk.

6:30 išskyrus 
šešt. Sekm. 
Ž:00 p. p.

watch
DOVANA, KUM NUDŽIUGINS
Pirkit už cash arba kreditu

PATRICIA
17 į«wU$

bEAN BEATRICt 
17į«w«ls

RANOER 
15į«w«ls

MAN
DVI UŽTIKI MOS KRAUTUVĖ^ 

1

4184 ARCHER AVeNŪĖ 3142 W. 63rd STREET
i......... .

Speciali Kaina ant Dantinių
FLEITŲ

Per Kalėdas

TkV-FiT Fleitai $Q.5O 
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
.Taisome ir AatnaujĮname senus 
pleitus vieha .... $1.00. 

iiena .. ■ ... 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 laisniuohį dentistų.
Tėmykite Antrašą 

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

» ■ ■ II I——M————I

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis Užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotaš.

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5883-5840
i ■ i t. i ............................

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSlbOS 
Išima Už 
PftAttUVlMAS

*13.50
Ligoninį .... $50.00
raudonis YSM v cor n n 
Išėmimas. įt,Ufcon. fc O ■ v U 
mito tifcėįbi . 52.00
G Vito vtSAS Ugas

c 4 n n te vaistai .............. * I -UU
ttottULAS UAfcK ItOSPITAL 
1900 S. Kėdzic AVb. Chicago
M.*»« ■ i u ’><i ...................................   i ■«» —

reum

ftVTlNC RADIO
Valanda

— iŠ stoties —

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

11d 9:15 VM. tyto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

■ pranešimus.
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AMERIKOS LIETUVIU DUKTERŲ 20-TIES SUOMIU MOTERYS TRYS BERŽELIAI Brighton Park MA I S T A S
METŲ SUKAKTUVES

Dvidešimts metų atgal susi-( 
rinko grupė jaunų lietuvaičių 
po vadovyste panelės Marijonos 
Brenzaitės sukurti tarp musų 
tautos panelių draugystę, ku
rios pasiryžimas butų pala'kyli 
lietuvybę, suteikti pašalpų mu
sų biedniems, kurie į mus tuo 
reikalu atsikreiptų. Turėdamos 
taip pat mintyje rengimų pra
kilnių pasilinksminimų musų 
jaunimo tarpe. Be tolesnio ati
dėliojimo tuojau įgijo nuo Illi
nois valstybės čarterį, sutvėrė 
konstitucijų (kurioje yra pažy
mėjimas tik 25-oms lietuvai
tėms), jos greit stojo darban.

Trokšdamos atsiekti savo tik
slų, jų pirmas žingsnis buvo su
rengti šokį La Šalie viešbutyje. 
Šis pirmas pokylis buvo puikiai 
paremtas ir finansiniai sėkmin
gas.

Norėdamos atsiekti savo tik
slų duosnume jos tuojau pra
dėjo suteikti pašalpų organiza
cijoms ir pavieniams asmenims. 
Išvardinti suteiktas aukas imtų 
nemažai laiko ir darbo. Visvien 
ne pro šalį butų priminti, kad 
įsteigė tradicijų kasmet Kalėdų 
laike palinksminti biednas šei
mynas savo pašalpa. Pavyz
džiui, keletas metų atgal sušel 
pė net 25-kias šeimynas. Ne tik 
Kalėdų metu, bet visų metų bė
gyje jos vykdino šį puikų už
manymų. Net per penketų metų 
vienai senelių šeimai- mokėjo 
nuomų kas mėnesį, ir suma sie
kė per $600.00. Stambesnių au- 
kų tarpe didžiuojasi paminėt, 
auka $510 00 Lietuvių švento 
Kryžiaus ligoninei. Kad galėtų 
šiuos labdaringus darbus atl kti 
draugija per ištisus metus ren
gė įvairius parengimus.

Kita pavyzdinga tradicija 
draugijos narių tarpe, — tinka
mai pagerbti savo mamytes 
joms paskirtoje dienoje gegužes 
mėnesyje. Be gardžių pietų 
viešbutyje ir puošnaus pvogra
uto, draugystė suteikia kiekvie
nai motinėlei gražia dovanų.

Panelė Marijona Bronzai lė, 
organizatorė, turėjo ištvermes 
būti ištikima narė per ištisus 20 
klubo gyvavimo metų. Ji buvo 
sumanytoja daugelio nuopel-

COPR. 1940, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

KNITTED BLOUSE PATTERN 2680
No. 2680—Megstinrukas. Mieros 12, 14 ir 16, 18.

- — KM «K MK KM KM KM MK MK MK KM MK KM MM K.l MM M

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2680 Į
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL |

] čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No......... -....

I Vardas ir pavardė.--------------------------------------------------------- ------------ I

ningų šios draugijos darbų. 
Tinkamai įvertinti jos nuveik
tus darbus yra sunku, — vis
vien Amerikos Lietuvos Dukte
rys sveikina ir reiškia savo nuo
širdų dėkingumų už jos nuveik
tus darbus.

Dabartine prezidente Ameri
kos Lietuvių Dukterų Klubo y- 
ra p-lė Estelle Yanchus. Praei
tais melais ir šiais metais ji su
maniai draugijos reikalus tvar
kė. Didžiuojamės jos darbuote 
ir linkime jai tolimesnio pasi
sekimo.

Šiam dvidešimts metų sukak
tuvių tikslui rengiama puola 
(Dinnėr dance) ir šokiai Sherry 
Hotel, prie 53-čios ir ežero, šeš
tadienį, gruodžio 28-tų, 1940,
aštuntų valandų vakaro. Komi
sija susideda iš

p-ios S. Navickas Ward 
(chairman)

p-ios Harriet Kuszlejko 
p-ios Emma Sears 
p-lės Ida Eichas 
p-lės Annette Dauter 
ir p-lės Sonia Bajorių.

Jos deda visas pastangas, kad 
šis įvykis pilnai pasisektų ir 
nuoširdžiai kviečia skaitlingai 
atsilankyti. —X.•e *PRANEŠIMAI

Fellovvship Ilouse skelbia se
kančius parengimus prieš Kalė
das ir švenčių laikotarpyje, į 
kuriuos visi kviečiami lankytis, 
ir kartu praleisti valandėlę tik
roj žiemos švenčių dvasioje.

Gruodžio 20, 8:00 vai. vak. 
Paveikslas: ‘Didžiosios Kalė
dos, vaidinimas: “Kalėdų Gies
mės” choro dainos.

Gruodžio 21, 2:00 vai. popiet. 
“Delta Theta Pi Sorority” vai
šės dėl apielinkės vaikučių.

Gruodžio 22, 2:30 vai.* popiet. 
Pakartos gruod. 20 d. progra
mų. “Didžiosios Kalėdos” Kalė
dų giesmės ir dainavimas.

Grudožio 23, 9:00 ryto Kin- 
dergarten partija. 8 vai. vakaro 
Cobra Jr.’s partija.

Gruodžio 26, 7:00 vai. vak 
Anglų kalbos ir pilietybės kla
sės partija.

Suomės moterys nepertraukia
mai darbuojasi naš aiČių pa
galbai. — Mrs. J. P. Varkala 
pasižymi šioj veikloj.
Be abejo, tie, kur e seka ang

liškų spaudų, dažnai pastebi te
nai minimų vardų Mis. Joseph 
P. Varkala (musų gerai žino
mo auditoriaus Juozo P. Var- 
kalos žmona), ypatingai sųryšy- 
je su labdaros veikla. Tarp kitų 
įvairių savo veiklos užduočių, 
ponia Varkala yra pirmininkę 
dėl karo nukentėjusių Suomių 
Pagalbos Fondo Chicagoje. Ne
numanau, kad praeina bent vie
na savaitė, kad šis fondas ne
rengtų kų nors tokio, kad su
darius kokios pagalbos Suomi
jos krašto gyventojams. Suke
lia finansinę pagalbų, surenka, 
sutvarko ir išsiunčia visokių šil
tų drapanų, kojinių, batų, ctc. 
Siunčia maistų ir kų tik gail
ina, kad suteikti tiems nelai
mingiems dėl karo baisenybių 
nuken tėjusiems žmonėms pagal
bų. Ypatingai visokeriopa pa
galba yra reikalinga tiems vai- 
kučiams-našlaičiams, kurių 
skaičius siekia virš trisdešimts 
tūkstančių. Randasi tenai įsteig
tos specialės našlaičiams ligoni
nės su šimtais jaunučių ligonių.

Ir kaip tiktai tokios našlai
čių ligoninės naudai ponia Var
kala pati rengia ypatingų popie
tį šių savaitę. Ji rengia arbatė
le, kurion sukjvielė apie Šimtų 
žmonių. Visas vaišės, pyragai
čius ir kitus skanumėlius p-ia 
Varkala pati prirengs ir paau-
kaus tam tikslui.

“Bet kaip-gi iš tokios arba
tėles pasidarys naudos tiems 
vaikučiams ligoninėj”, klausiu 
p-ios Varkala. “Q, labai leng
vai”, ji atsakė man. “Kiekvie
nas, kuris atvyks į arbatėlę, at
neš po kelis svarus razinkų 
(“raisins”). Manau, surinksime 
kelis šimtus svarų ir nusiusi 
me tiems našlaičiams ligoninėje. 
Juk tenai yra trukumas vaisių. 
Ir suprantama, kad augantiems 
vaikams yra taip reikalinga ge
ležis ir kiti mineralai, kad jie 
sveikai ir stipriai užaugtų. To
dėl ir sumaniau, kad butų ge
rai nusiųsti jiems nors džiovin
tų vaisių. Kadangi razinkos tū
li nemažai geležies ir kįtų mi
neralų — razinkas renkame ir 
tuojau siusime”, ji toliau paaiš
kino man.

Pamaniau sau, kad “kur yra 
noras, ten yra ir būdas”. Ir 
dar pamaniau, kad kilnus yra 
tie jausmai, kurie vadovauja 
ponios Varkalos ilgų metų ne
nuilstantį darbavamasi šioje 
srityje.

P-ia Varkala yra tikra patrio- 
.ė ir pavyzdinga moteris, iš ku
rios mes galime daug ko pasi
mokinti. —N. G—nė

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

MUSŲ praeities moterų siluetai
(Tęsinys)

SOFIJA

Tikra savo , didžiųjų levų 
duktė, paveldėjusi .jų gabumus 
ir energijų, yra Sofija Vytau
tai te, irgi labai ryškios asine- 
lybes moteris. Savo, iš tėvų pa- 
/eldėtų protų ir politinį gudru
mų ji bus perleidusi savo anū
kui, garsiam Maskvos kuni
gaikščiui Ivanui III. Tai včj t«u 
tos tragedija: Didžiojo Lietu-

Galc lauko toli
Trys berželiai augo, 
Trys berželiai svyruonėliai 
Tarp savęs kalbėjo.

Kad bernelis bučiau, 
Puikus raituželis,
Saules kardu *sušvitruoč au, 

’ Naktele nuveikčiau.
Rdd bernelis bučiau, 
Jaunas artojėlis, 
Viso svieto vargužėlius 
Žagrele aparčiau.

Kad bernelis bučiau, 
Tėvelio sūnelis, 
Bėrų žirgų pasikinkęs 
Pas mergelę joč.au.

Pas mergelę jočiau,
Į galų pasaulio,
Apkabinčiau, nuraminčiau, 
Kad ji neb’raudotų.
Gale lauko toli
Trys pušelės augo,
Trys pušeles, rąiidojėlės
Tarp savęs kalbėjo.

Kad mergelė bučiau,
Puiki paukštužėlė,
Tai skraidyčiau kaip lukštu-
Ry tų—vakarėlį. [lė,

Kad mergele bučiau
Jauna piovėjėlė,
Gailias svieto ašarėlės
Rinkčiau priejuęstėlėn.

Kad mergelė bučiau, 
Močiutės dukrelė, 
Leisčiau margų aš laiškelį, 
Jaunam bernužėliui.

Jaunam bernužėliui, 
Beržui svyruonėliui 
Pamyluočiau, pabučiuočiau,
Kad jis ncb’liudčUj. —V. Faiza

tėvynes Meilų įdiekime Iš mažens
(Tęsinys)

Vaikų ir savo kambarius 
puoškime lietuviškais paveiks
lais, k. a.: didž. Lietuvos kuni
gaikščių, Eglėkalnio-Žalgirio 
mūšio ir kitais, vaizduojančiais 
musų tėvynės grąžiusias arba 
liūdnąsias valandas, šie paveik
slai bus medžiaga pašnekesiams 
apie tėvynę LIETUVĄ. Galima 
visa tai taip vaikiškai nupasa* 
koti, kad po valandėlės vaikas 
pradės vaidinti Vytautų su kry
žiuočiais bekovojantį, arba mu
sų didvyrius Darių ir Girėnų 
per Atlantu beskrendančius. Ne
pamirškime kambarius puošti 
tik lietuviškų raštų kilimais, 
užuolaidęmis, staltiesėmis, pri
mindami mažajam, kad šie 
raštų pavyzdžiai yra musų 
brangus lietuvių turtas, kurį 
mes turime branginti ir juo 
didžiuotis kitų tautų tarpe. 
Prisimena man mažai esant 
matytas plakatas su tautinės 
juostos ornamentu, kuris taip 
giliai širdin įsmigo, kad dabar 
po 25 metų tautinės juostos 
raštas man sukelia švelniausius 
jausmus.

Prie jaukiai papuošto kam
bario nepamirškime vaikeliui 
parodyti ir tos tyros tėviškės 
meilės, šeimos šilumos, kurį ji 
visų gyvenimų; saistys su savo 
namais, su savo šeima, su sa
vo artimaisiais. Jei mes busi- 

vos Kunigaikščio, didžiojo Vy
tauto, vienintelė duktė išeina iš 
Lietuvos ir aktyviai dalyvauja 
nebe savo tėvyškės, tik kaimy
nės Maskvos istorijos kūrime-*- 
Maskvos, kuri vėliau tapo di
džiausiu Lietuvos priešu!

Vien iš Sofijos veido bruožų 
-portretas laikomas gan^ au
tentišku, nes vienlaikiu išsiūtas 
bažnyčios audekluose — dvel
kia energija, valia — t k a ; 
motinos Onos charakteris.

(Bus daugiau)

Brighton Parko Jaunuolių 
choras rengia Kalėdų eg.a.tę at
einantį penktadienį, grucdž.o 
20 dienų, Hollywood Ina, pra
džia 5 vai. vak. Visi choro ir 
balalaikų orkestro nar.ai susi
riks. Kviečiame tėvus ir pažįs
tamus susirinkti ir smukiai lai
kų praleisti. Ateis Kalėdų D.e- 
dūkas su dovanomis. Dovanoms 
paaukojo Apšviclos Moterų 
draugija $5.00 ir Brighton Par
ko Moterų klubas $5.00. O mo
kytoja A. Zabuklenė ir prisidėk 
su dovanomis, kaip ir kiekvie
nais metais.

Rengimo Komisija

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD: /

Jeigu kambaryje augančios 
gėlės neatrodo sveikos, ištarpin- 
kile šmotukų kalkių vandenyje 
ir pilkite ant žemių aplink gė
les. Tas naikina visokius gyvū
nėlius, kurie randasi žemėje ir 
semia jėgų iš augančių gelių.

Sulaikyti spalvotus langų 
“draperies” nuo blukimo po 
skalbimo galima sekančiu bū
du. Reikia paliuosuoti pamuša* 
lų vienoj pusėj kiekvienos “dra- 
pery”. Kada gatava prosyti, rei
kia įdėti storų abrusų tarp pa
mušalo ir “drapery”. Abrusas 
sugers visas spalvas, kurios 
taip sakant “bėgs”. Tuom tari), 
patį abrusų galima lengvai iš
plauti. —Kaimynka 

me vaikų akyse žiaurus, jei 
namuose vaikai girdės tik bar
nius, nesutikimų, jie ieškos 
užuojautos svetinnj tarpe. To
dėl prie tėvynės meilės auklė
jimo prisideda nuoširdus sugy
venimas, meilė, kantrybė ir pa
sišventimas. Kas griauna šei
mų, tas ardo ir tėvynės meilės 
pamatus.

Nepamirškime vaikelio pieši
nių ir kitų darbelių, kurie vai
ko sieloje turi didelių pėdsakų. 
Tepiešia tarp žaliuojančių me
džių musų tautos ilgesį, Gedi
mino pilį su plevėsuojančia 
trispalve vėliava, šniokštančia 
jurų su Birulės kalnu, musų 
šauniųjų kariuomenę, jos gra
žias lygias gretas ir ginklus. 
Tie maži nupiešti kareiveTai 
ugdys norų užaugus būti kariu, 
tėvynės gynėju. Tegu mergaitė 
piešia vaidiliutę, kuri kurstė 
šventųjų ugnį ir, buvo nekalta, 
gera, skaisti, pasipuošusi ža
liomis rūtomis. Tai geros lietu
vaitės idealas.

Tautinėmis šventėmis puoš
kime mergaites tautiniais dra
bužiais, berniukus tautinių spal
vų ženklais; įtaisykime jiems 
vėliavėles, tegu tos dienos ir 
vaikų žaidimuose būva' pana
šios į suaugusiųjų šventes. Jei 
sųlygos leidžia, ve k mes v i- 
kus į tautiškus parcng mu -mi
nėjimus. Papasakokime jiems 
kodėl ten taip gražu. Pamaty
sime, kad vaikeliai lauks to, 
dienos.

Tai panaudokime š as visas 
tėvynės meilės auklėjimo prie
mones. Gaktas iš mažens įdieg
tas tėvynės meilės daigelis, lais 
tomas tyra tėvų meile, užaugs 
į stiprų tėvynės meiles medį, 
kuris nepabugs audrų. Gal ta
da išnyks dabar bepradedųs 
įsigalėti ištautėjimas. Gal tad 
nežus Lietuvai tiek daug sūnų 
ir dukterų, iškeliavusiųjų sve-l 
tur. —Jurų Dukrelė.

Montevideo, Uruguay.

Paruoškite Skanios Paukštienos Savo Kalėdiniam Stalui 
Štai Keli Labai Geri, Lengvai Padalomi Receptu

Rašo Morta Rugiene
Lietuvių kalėdinį stalų pa

prastai puošia paukštiena. Visi 
jų mėgsta, ne vien pietaudami, 
bęt nuėję į šaldytuvų noriai 
nusilaužia kulšį ar sparnų tar
pu valgiu i.

štai keli receptai, kurie už
tikrina jums labai skanių 
paukštienų, jeigu instrukc jas 
atsargiai paseksite:

Vištienos
Pajus

1 lengvai suplaktas kiaušinis
6 šaukštai sutarpyto sviesto
1 puodukas saldaus pieno ar 

vandens
2 dideli šaukštai baking pou- 

derio
V2 šaukštuko druskos
2 puodukai miltų
Viskų gerai sumaišykite, ir 

su šaukštu užpilkite ant vištie
nos. Kepkite karštame pečiuje. 
Vištienų smulkiai supiaustykite 
kaip tušinimui.

Vištiena A La Mode
Įdėkite paruoštų vištų (ke

pamų) į keptuvų, apdekite ke
turiais nuluptais ir į ketvirta
dalius supiaustytais pamidorais 
(toinates). Pridėkite priesko
nius ir uždenkite. Kepkite ilgai.

Kepta Vištiena
Supiaustykite vištienų į šmo

tukus. Pridėkite druskų ir ge
rai apibarstykite miltais. Įkai
tinkite skauradų, pridėkite ly
gias dalis sviesto ir taukų. Kep
kite vištienų iki kiekvienas 
šmotas bus gražiai parudavęs. 
Užpilkite karšto vandens, tiek,

No. 4551—Kepuraitės. Mieros “mažos”, “vidutinės” arba “dide
lės. No. 4552—Mašnelės.

Norint gauti vienų ar dail
iau virš nurodytų pavyzdžių 
.išoine iškirpti paduotų blan- 

<utę arba priduoti pavyzdžio 
jumerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vadžio kaina 15 centų. Gali- 

e pasiųsti pinigus arba paš
ei ženkleliais kartu su užsaky
mui lėliškus reikia adresuoti:

Pattern Dept.. 1739 
HaibieO St., Chicago, 111.

kad vištienų beveik apsemtų, ir 
kepkite per tris valandas. Iš
imkite vištienų ir pagaminkite 
padažų, pridedamos du dide
lius šaukštus, miltų į skaura
dų. Pridėkite druskų ir įmai
šykite truputį pieno, kad pada
žų padaryti tinkamo tirščio.

Virginia Stiliaus 
Kepta Vištiena

Paprašykite krautuvininko 
perskelti “broilerio” rūšies viš
tų pusiau ir išimti kaulus. 
Taipgi paimkite du didokus 
piuvius rūkyto kumpio, iš vi
durio. Įvyniokite abi puses 
“brolierio” į kumpio piuvius 
ir suvyniokite siūlais, {spauski
te po tris gvazdikus į kiekvie
nų porcijų, įdėkite į gerai iš- 
taukuotų skauradų, apibarsty
kite lengvai šaukštu rudo cu
kraus, vienu šaukštu miltų ir 
pipirais.

Kepkite karštame pečiuje iki 
riebumai pradės bėgti, pradėki
te pusę puoduko vandens ar 
nuovirų, ir įdėkite didokų šmo- 

•tukų sviesto ir truputį kapotų 
svogūnų. Kepkite (apie 40 mi
nučių) iki vištiena paruduos ir 
suminkštės, dažnai paliedamos 
jį taukais.

Paduokite stalan su padųžu, 
pagaminto iš Vj puoduko van
dens, ir vieno šaukšto miltų, 
pridėtų į skauradų, kurioje viš
ta kepė. Rudasis cukrus kum
pį aptraukia lyg saldainių 
sluoksneliu, o vištiena parau
donuoja kaip kumpio piuvis, ir 
viskų paėmus kartu —- tai ne
paprastai skanus valgis.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. HahteJ St., Chicago, III- 

čia {dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...... -......

Mieros ----- ------------ per krutinę

(Vardas ir pavardj)
••••••••••••••■•••••••»•••••••••••••••••*••••••»••••••••• «•••

(Adresas)

(Miestas ir valstijai
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STAMBIOS CHICAGOS JMONĖS ŪŽIA DAR
BU; TURI MIUONINIUS KONTRAKTUS
Pildo $264,000,000 Užsakymų Kariuo

menei, Laivynui 
• X

Stambesnes Chicagos ir prie
miesčių įmonės ūžia, dunda 
darbu.

Tai ne tiek rezultatas didžiu
lio kalėdinio biznio pagerėjimo, 
kiek karo kontraktų, kurių tos 
įmonės paskutinėmis dienomis 
gavo už milionus dolerių.

Kulkos Vietoj Žaislų
žaislų firmos, pavyzdžiui, jau 

gamina kulkas. Spaustuvėms 
mašinų dirbtuvė kala dalis ar
tilerijai, skerdyklose gamina 
įvairius chirurginius reikmenis, 
o viena skalbiamųjų mašinų 
įmonė gamina šovinius patran
koms.

Valdžios apskaičiavimu Chi
cagos ir kelių kitų stambesnių 
Illniois valstijos pramonių cen
trai gavo kontraktų už $264,- 
000,000, neįskaitant pinigų, ku
riuos kontraktais yra įgaliuota 
išduoti W.P.Administracija — 
karo reikalams ir Valdžios Vie
šųjų Darbų Administracija — 
P.W.A.

Stambiausias Kontraktas 
Diamond T Co.

Bene stambiausi kontraktų 
ikišiol yra gavusi Diamond T 
trokų firma, kuri dabar gami
na už apie $20,000,000 kariuo
menei šarvuotų automobilių ir 
lengvų, greitų tankų. Kitos 
stambios firmos, kurios gavo 
nemažus kontraktus yra Pull- 
man, Miehle Printing Press Co., 
Fairbanks Morse Co., Link-Belt, 
Pettibone Mulliken Go., ir Borg 
VVarner Co.

Kai kurias tų firmų yra la
bai gerai žinomos lietuviams, ir 
kaip pavyzdžiui, Pullmanas, tu
ri labai didelį* nuošimtį lietu
vių Savo “darbininkų" tafpė."
Gavo Po $50,000 Ar Daugiau

Lietuvių darbininkų žiniai že
miau paduodame ilgoką sąrašą 
firmų, kurios yra gavę kontrak
tus, siekiančius $50,000 ar dau
giau :

Diamond T Motor Co.— 
Trucks .......................  $3,241,290

A. -j- A.
ADOMAS PRESKENIS 

(Prėskus)
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 17 d., 5:20 v. vak., 
1940 m., sulaukęs 68 m. amž., 
gimęs Alytaus apskr., Alovės 
parap., Meškasalio kaime.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Aleną, dukterį* 
Aleną Naujalienę, žentą Juo* 
zapą ir anūkę Aldoną, 3 sū
nūs: Julių ir marčią Petronę, 
Feliksą ir Antaną ir marčią 
Liudvisę ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Priklajusė prie Šv. Mykolo 
ir šv. Juozapo Dr-jų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4144 W. Wellington Avė. Lai
dotuvės įvyks šeštad., gruod. 
21 d.. 8:15 v. ryto iš namų į 
šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos par 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi, a. a. Adomo Preskenio 
giminės,. draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Sūnus, Mar

čios ir Giminės.
Laid. Direkt. J. Liulevičius, 

Tel. Lafayette 3572.________

LOVEIKISvS'S
Dalis

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

TeL TARPS 7368

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5804

Stewart-Warner Corp. — 
Ammunition parts .. 1,371,360 

Mid City Uniform Co. — 
Army caps ...............   82,000

American Brake Shoe & 
Foundry — Forgings .... 62,400

Western Cartridge Co., East 
Alton — Ammunition 144,831

Warner & Swasey Co. — Ma- 
chine lathes ................. 102,835

Link Beit Speeder Co. — 
Power shovels...............  302,941

Libby McNeil & Libby — 
Canned pineapple ....... 112,618

Armour & Co. — Soap pow- 
der ............  54,079

Buda Co., Harvey — Diesel 
engines .........................  261,938

General Time Instruments 
Co., La Šalie — Ammunition 
parts .............................. 189,813

Jos. N. Eisendrath Co.—Lea- 
ther gloves ................... 128,240

R. G. Letoureau, Ine., Peoria 
— Road work eųuipment 78,444 

Caterpillar Tractor Co., Peo
ria — Road Work Equipment 
.......................................... 154,126

Bell & Hovvell — Navy fire 
control eųuipment ....... 322,512

Motor Scoot Co. — Steel cots 
.......................................... 190,200

A. & S. Mfg. Co. — Tent ma
teliai ............................... 52,894

Superior Sleepritę, Corp. —
Steel cots........................ 251,251

Buda Co., Harvey — Engines 
and parts ..............-....... 150,402

Miehle Printing Press Co. — 
Gun equipment ___   4,100,000

Fairbanks Morse & Co. —
Diesel engines............... 144,661

Pheoll Mfg. Co. — Screws 
and nuts ........................ 64,984

Montgomery Elevator Co., 
Moline — Navy d'epot elevators 
............................  129,799

Illinois Glove Co., Champaign 
— Leather gloves ....... 157,014

Fairbanks Morse Co. — 
.................................... 10,000,000

Fairbanks Morse Co. — Sub- 
marine eųuipment . . 10,397,088

Diamond T • Motor Co. — 
Trucks ....................... 1,104,584

Harvey Metai Corp. — Am
munition parts ............ 162,985

A. Smith & Co. — Housing, 
Fort Sheridan .........   286,000

Yellovv Truck & Coach Co. — 
Trucks ............................ 921,343

Brunswick - Balke - Collender 
Co. — Chests .............. 67,359

Vienų Metų Mirties Atmintis

JUOZO PAULIUKEVIČIAUS 
(Joe Polkey)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 19 d. 1939 m. Buvo 
užmuštas darbe, WPA projek
te. Gimė 1886 m. Lapankos 
kaime, Gižų parap., Vilkaviš
kio apskr., Suvalkų rėdyboje.

Būdamas neturtingo ūkinin
ko sunumi apleido gimtinę 
ieškoti laimės svetur. Apsisto
jo Škotijoje, kur apsivedė su 
Ona Barkevičiute. Susilaukė 
sunaus.

Atvyko į Ameriką, Harris- 
burgj III., kur gimė duktė ir 
sūnūs. Persikėlė į Zeigler, III., 
ir užbaigė savo vargus. Ame
rikoj išgyveno 30 fnetų.

Visą gyvenimą dirbo kasyk
lose. Moteris mirė 1928 m. 
Progresy viams pralai m ė j u s 
unijų skilime 1933 m. Juozas 
pateko į bedarbių eiles. Gavo 
dirbti ant WPA. Nelaimėje 
medžio sšaka taip smarkiai pa
taikė, kad jis išgulėjo ligo
ninėje 28 vai. be žado prieš 
mirštant.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris, sūnų, 2 žentus, 
brolį Kazimierą, pusbrolių, 
pusseserių, draugų ir pažįsta
mų.

Palaidętas Benton, III. kapi
nėse, šalia savo moteries.

Gaila man tavęs, mylimas 
broli, kad tave be laiko nu
stūmė į kapus. Dar galėjai 
ilgus metus gėrėtis šiuo pa
sauliu.

Kol aš gyvas busiu, aš vis 
neužmiršiu. Tegul tau būna 
lengva ilsėtis Amerikos Šal
toj žemelėj. Palikai mane 
vieną ant visados.

Kazimieras Jonas
Pauliukevičia (C. J. Polkey)

R. No. 1, Box 74, 
Rerrin, Illinois.

Hemp & Co., Macomb — Am
munition parts ......... 76,959

E. L. Essley Co. — Machines 
.......................................... . 88,786

Reliance Mfg. Co. — Under- 
wear ............ -.................... 65,905

Jos. W. Eisendrath Co. — 
leather gloves .-••....... 102,960

Rheem Mfg. Co. — Ammuni
tion parts ....... -............. 326,541

Guiberson Diesel Engine Co.
— engines................... 2,915,096

Harvey Metai Products Co.
— Ammunition parts 145,800

E. L du Pont de Nemours Co., 
Wilmington — explosives 
..................................... 6,700,000

Western Cartridge Co., East 
Alton — cartriges ...... 89,873

American Forge Co. — Am
munition parts ........... 244,110

American Automatic Electric 
Sales Co. — telephones 459,140

Diamond T Truck Co. — 
Trucks ....................... 1,557,377

Eicor, Ine. — dynamotor units 
........ ........................  f. 191,520

R. R. Robertson Co. —- ca- 
meras .......................... 164,132

Weaver Mfg. Co., Springfield
— engine . hoists . .,...... 84,000

Caterpillar Tractor Co., Peo
ria — tractors ............... 54,301

Pettibone Mulliken Corp. — 
artillery parts ...........  3,817,881

Standard Forgings Co. —- 
ammunition parts .......  624,000

Walworth Co., Kewanee — 
ammunition parts .... 1,664,250

Pullman’ui ............. 5,700,000
Pullman Standard Car Mfg. 

Co. — artillery parts 5,775,575
Diamond T Motor, Car Co. — 

personnel carriers . . 14,220,000
Pressed Steel Car Co. — am

munition parts ......   2,191,000
Rauland' Corp. — radio equip- 

ment ................ ......... .. 372,596
(Bus daugiau)

Žada Pakelti 
“Pomirtinių” 
Mokesčius

. ... ------------------------- u

Palaimintos Lietuvos Draugija 
Nori “Subalansuoti” Biudžetą.

Draugijos Palaimintos Lie
tuvos priešmetinis susirinki
mas, kuris įvyko'gruodžio U 
d., šių m., buvo gana skait
lingas ir nuoseklus.

Išklausius praeito susirinki
mo nutarimus įvairius prane
šimus bei raportus, ilgokai dis- 
kusuota draugijos iždo stovis 
ir reikalingumas didesnių mo
kesčių, kad subalansuoti po
mirtinių išmok ėjimus su po
mirtinių įplaukomis. Tas rei
kalas galutinam išsprendimui 
palikta metiniam susirinki
mui, kuris įvyksta sausio 8 d., 
1941 m., todėl skaitlingas na
rių atsilankymas šiam susirin
kimui yra būtinai reikalingas.

Trys Nauji Valdybos Nariai.
Renkant valdybą daug pa

keitimų nepadaryta. Naujais 
valdybos nariais išrinkta tik 
sekami asmenys:' Vice-prez. 
—Brighton Parko realestatįnin 
kas Jonas A. Sbulmislras, ku
rio ofisas randasi antrašu 
4016 So. Archer avenue.

Nutarimų sekr. bus Lucille 
S. Dagis, 2902 W. Pershing rd. 
ir kasos globėju B. J. Jakaitis. 
Kiti valdybos nariai paliko 
tie patys,/ kurių vardai tilps 
sykiu su kitų draugijos valdy
bų sąrašais. B. J. J.

Moterys Gerai 
Pasirodė

Gruodžio 10, per Peoplčs 
Furniture radio valandą, iš 
WGES, dainavo Brighton Par
ko Moterį] Grupė, vadovauja
ma mokytojos A. Zabukienės.

Buvo malonu pasiklausyti. 
Dainavo grupė, taipgi dainavo 
solistė M. Schultz. Ji visuomet 
dainas gražiai išpildo.

Lauksime kito karto, kada 
vėl brightonparkietės pasiro-\ 
dys oro bangomis. Jų pamo
kos įvyksta kas pirmadienį 
pp. Zabukų namudseu iZabelė.

NAUJIENU-AOME Telephou.
Herbėrt Smith, vienas sužeistų gyventojų, išneša

mas iš likučių namo Cincinnati, Ohio, kuriame užvakar 
įvyko nepaprastai smarkus sprogimas. Priežastis dar 
nėra išaiškinta.

Iš Politikos Lauko
Republikonai Nori Uždėti Didesnius Tak
sus Ant Mažesnių Uždarbių Ir Įplaukų
Kaso Ado. A. A. SLAKIS

— SKAITYTOJŲ BALSAI— 
Senatorius Tafl (republiko- 

nas) turi užmanymą sumažin
ti mokesčius turtuoliams nuo 
•įplaukų ir uždėti didesnius 
mokesčius 10% vietoj dabarti
nių 4%, ant žmonių su mažes
niais uždarbiais. •‘v

Jisai yra priešingas diflės- 
niems taksams ant didelių biz
nierių. Jisai ‘pastato argumen
tą, kad yra daug daugiau dar
bo žmonių ir tokiu bildu jų 
uždarbiai yra' geresnis šaltinis 
sukelti daugiau taksų.

Tokia republikonų propozi
cija aiškiaiDarpdo, ką darbo 
žmonės sitšjlairkę, i jeigu 
butų buvęs išrinktas republi- 
konas prezidentu praėjusiais 
rinkimais. Republikonų nusi
statymas y&momet buvo ir 
bus uždėti naštą ir sunkenybę 
ant darbo žmonių ir leisti tur
tuoliams krauti daugiau turtų.

Prisiminus Rinkim us.

Prieš pereitus rinkimus lie
tuviai republikonai per savo 
oratorius skleidė prasimany
mus ir gąsdino lietuvius, buk 
prezidentas Rooseveltas atim
siąs jų namus, lotus ir kitas 
nuosavybes. Tą jie darė, kad 
sukelti lietuviuose baimę ir 
tuo juos priversti balsuoti už 
republikonų kandidatus. Bet 
lietuvius jie negalėjo suklai
dinti. Beveik 90 nuoš. lietu
vių balsavo už prezidentą 
Rooseveltą.

Republikonų se n ato r i a u s 
Tafto dabartinis užmanymas 
parodo ką republikonai norė
tų padaryti. Jie nori atimti 
nuosavybes ir uždarbius ir 
įplaukas nuo žmonių su ma
žesniais uždarbiais ir viską 
atiduoti turtuoliams.

“Prieš Darbo Žmones”'

Republikonų viršiminetas 
užmanymas parodo aiškiai, 
kaip jie veikia prieš darbo 
žmones ir mažus biznierius. 
Lietuviai bukite visuomet at
sargus politikoje. Balsuokite 
tiktai už tuos kandidatus, ku
rie rūpinasi žnįonių gerove, b 
ne už tuos, kurie tarnauja tik
tai turtuoliams.

Rado Nežinomą Pa- 
sikorelį Roselande

Vakar 7 vai. vak. rastas pa
sikoręs žmogus bėismonte adr. 
11363 Michigan Avė.

Manoma, kad lietuvis. Jokių 
dokumentų pąs jį nerasta ir 
dar policijai nepasisekė išaiš
kinti jo ašmėnį.; /

Diena Iš Dienos
©

Linksmu 
Kalėdų!

Linksmų Kalėdų linkiu vi
siems savo rėmėjams, kurie 
per mane pereitais melais už
sirašė “Naujienas”. Visiems 
daug sveikatos ir viso gero!

Kašte Maųkienė.
1(027 S. Mapleivood Atf.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Mathew Bruch, 30, su Mary

Sherpetis, 31
Edward Gedmin, 30, su Jean

Barkulis, 27

Reikalauja
Perskirų

Margaret Vaice nuo George 
Vaice.

Gavo
Perskiras

Liudvikas Rauba nuo Marci- 
jonos Rauba

Mary Rude nuo James Rude

Gimimai
Chicago  j

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

STRELECKY, Grace, 5707 
South Albany avenue, gimė 
gruodžio 6, tėvai: Frank ir 
Frances.

NOWICK1, Mario, 12139 
Princeton Avenue, gimė gruo
džio 7, tėvai: Alphonse ir Jane.

SIDEIKAS, Patricia, 2525 W. 
62nd street, gimė gruodžio 1, 
tėvai: Albert ir Estclle.

DALINIS, Eugenia, 3317 W. 
Madison street> gimė gruodžio 
5, tčvai: Gust ir Marija.

LESCHINSKI,—, 2636 Maple- 
wood Avenue, gimė gruodžio 
3, tėvai: John ir Myrtle.

.a « - ------------ 1 - ‘■Ir - ri. į .. . t I

Kojinės, Kojinės, 
Kojinės!

Per vamzdį anglims pilti į 
skiepą, į krautuvę adresu 4627 
Broad\Vay — įsigavo vienas, o 
gal daugiau vagilių ir pasivo
gė moteriškių kojinių — ne vie
ną porą, ne šimtą, bet du tūk
stančius. Piktadariai dabar ga
lės būti labai duosnųs Kalėdų 
Diedukai savo žmonoms ar mer- 
ginonis.i’7 : '•

t j

L. Gavrilavičiutė 
Lanko Aukštą 
Mokyklą

Juozas ir Valantina Gavrila- 
vičiai, kurie šiomis dienomis 
atsinaujino “Naujienas”, turi 
dukrelę Lillian, kuri dabar lan
ko DePaul Universitetą. Ji yra 
labai gabi mokinė ir mokslas 
labai sklandžiai sekasi. Jos tė
veliai deda visas pastangas ją 
išmokslinti, kad gyvenime ga
lėtų susirasti sau tinkamą vie
tą.

Jie yra pasiturį žmonės, jų 
graži rezidencija yra adresu 
435 W. 110 Place. Linkiu jiems 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų. —Jūsų Ona.

CLASSimiiADS.j

Kalėdų Eglaitės 
Šaunus Parengimas
Dainuos Lietuvių Jaunuolių 

Choras; Gros Balalaikų Or
kestras, Jaunuolių Grupė 
Šoks Klasiškus šokius.

Gruodžio 22 d., 3 vai. po pie
tų, Jonistų salėje, 814 W. 33rd 
St., bus Kalėdų eglaitės nepa
prastai parengimas. Kalėdų 
Diedukas iš savo gausybės naš
tos visus apdovanos gražiomis 
dovanomis.

Dieduko šeimininkės iš puoš
naus ir gausaus bufeto visus 
dalyvius aptarnaus skaniu 
maistu ir prieskoniais. Į paren
gimą prašom atsilankyti laiku, 
kad pamatyti visą programą. 
Apie programo turiningumą 
mes čia nekalbam, nes atvykę 
viską pamatysite. Širdingai vi
sus užprašo rengėjai.

Žemaičių Duktė.

Šioj Lietuvių Krau
tuvėj Vyrai Gali Gra
žiai Pasipuošti 
Kalėdoms '
Petrausko Ir Sunaus Krautuvė I I

BRIDGEPORTAS. — ši ko
lonija yra lietuvių tvirtove. De- 
sėtkai tūkstančių čia gyvena lie
tuvių. Ir beveik kiekvienas pirks 
Kalėdoms dovanas. Kam tran
kytis į vidurmiestį ir gaišinti 
laiką, kad čia pat, Bridgeporte, 
galite nusipirkti Kalėdoms do
vanų kiek tik norite.

Moterys pirkdamos savo vy
rams arba draugams, Bridge- 
port Clothing Co., krautuvėj, 
3310 S. Halsted St., gali gauti 
įvairių vyrams siutų, overkau- 
tų, kaklaraiščių, nosinių, skry
bėlių, — žodžiu, viską, kas rei
kalinga vyrams pasipuošti.

Bridgęport Clothing Co. skel
bimas telpa šiandien “Naujie
nose”. Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi šiame dienraš
tyje. , . — A. Z.

Pagamins Ji 
Kučioms Ir 
Kisieliaus

M. Grinienė šeimininkėms 
Ateis Į Pagalbą Ir 

Kalėdoms
Jei norite Kalėdoms nepapras

tai skanaus KISIELIAUS, —
Jei nenorite vargti, kepda

mos šližikus —
Nueikite į p. M. Grinienės 

Krautuvę.
Ji už. jus darbą atliks.
Jei norite Kučioms “šližikų”, 

kisieliaus, aguonų, labai skaniai 
papuoštų silkių. Jei Kalėdų pie
tums norite naminio pyrago ir 
visokių kitų skanėsių, tai nu
eikite pas M. Grinienę. Jos už
laikomo] maisto krautuvėje ra
site viską ko tik Kučioms ir Ka
lėdoms pietums reikia — la
bai pigiomis kainomis, ir vis
kas bus labai skanu.

M. Grinienės krautuvė yra 
NEW LIFE DELICATESSEN 

3331 South Halsted Street 
Telefonas YARds 5742

(Šp.)

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

ŠILK SHADE MAKERS su paty
rimu ant brangių šėdų. Crast Co., 
501 W. 35th St.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
PASTOVUS DARBAI, GEROS 

ALGOS, vyrams ir moterims viso
kiems darbams restoranuose, vieš
bučiuose ir viešose įstaigose. MO- 
DERN HOTEL BUREAU, 879 N. 
State St.

HELP VVANTED—MAUK 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BUČERIS, 3953
So. Rockvvell St.

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

6108 So. State St.

REIKALINGAS DARBININKAS 
daryti sandvičius Georgės Cafe už
eigoj, 3465 §o. Morgan St

REIKALINGAS PATYRĘS vy- 
rimu ant brangių Šėdų. Crest Co., 
rant, 4656 So. Western.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

747 Root St.

PARDAVIMUI NAMAS, su gro- 
serne ir bučerne. Biznis įsteigtas 
daug metų. ‘Priežastis — 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.

.. FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

100 AKRŲ FARMA, savininkus 
parduoda. Pusė mylios greta Bar- 
rington Road. pusė mylios North 
Route 20. Derlinga juoda žemė, 
drėgnuota, su budinkais geram sto
vy, naujai malevoti, geras vanduo. 
Maži taksai. Turite pamatyti, kad 
įvertinti. Edward Strumff, Onta- 
rioville, III., Cook apskrity.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan- 

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, I1L Phone Republic 6051.

PARENGIMAI
Per Kalėdas pasilinksminsi

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

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PATĖVIS BIZNYJE, 
TAIPGI IR POSŪNIS

Stanley Welička, 4119 South 
Ashland avė., užlaiko užeigą 
per daug metų. Welickai yra 
sėkmingi biznieriai ir draugiš
ki žmonės. Ne vien lietuviai 
juos lanko, bet ir kitataučiai, ir 
su visais moka susitaikyti. We- 
HČkai yra geri naujieniečiai.

Stanley Karpis yra jaunas 
biznierius, kuris užlaiko ta
verną adresu 5746 W. 65th St.- 
St. Karpis tai yra posūnis We- 
ličkos. Žinoma, Welička daug 
prigelbejo jam įeiti į biznį. St. 
Karpis turi gerą pasisekimą.

G.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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JAUNA LIETUVAITĖ PRAŠO RAD10 
APARATO; SUNKIAI SERGA, “ILGU”
Guli Sanatorijoje Virš Metai Laiko 

Vos 20 Metų Amžiaus

Kalėjimas Visam 
Amžiui Stasiui 
Kavaliauskui

Ketvirt., gruodžio 19, 1940
- ■ ------------------- - ■ —l— ,

BELIKO 7 DIENOS ATEIVIAMS NEPIL1E- 
CIAMS UŽSIREGISTRUOTI

Paskubėkite, jei esate nepilietis ir dar neužsiregist
ravote. Beliko tik 7 dienos tai padaryti. Nueikite į arti
miausią pašto stoti. Jeigu ten jau neberegistruoja, tai 
pasakys kur yra artimiausia registracijos stotis.

Užsiregistruoti privalo visi ateiviai. Neužsiregistra
vę bus aštriai baudžiamu

tiko-

Vakar į “Naujienų” redakci
jų atėjo laiškas, kurį čia pa
duodame, tikėdami, kad Atsi
ras geradaris ir laiško nelai
mingos rašytojos prašymą iš
pildys.

Štai jis: '
“Brangus Lietuviai:

“Aš esu ligonis miesto (Tu- 
berculosis) Sanitorijoj.

“AŠ rašau šitą laišką,
dama, kad jus man galite pa
dovanoti mažą radio.

“Aš esu čia jau metai ir mali 
labai ilgu.

“Butų Daug Linksmiau“
“Jeigu aš turėčiau radio, 

man butų daug linksmiau. 
Man laikas .prabėgtų greičiau. 
; “Aš labai i 
lietuviškos muzikos. Aš esu . 
dvidešimt metų ir dar j autui) 
ir aš myliu lietuvišką kalbą.

“Jei Perdaug Prašau...“
“Jeigu aš perdaug prašali, 

atleiskit mah.
“Aš dėkoju tamstoms iš ank

sto. Linkiu visiems linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Me
tų!

“(Misš) Anne Sedoįvski, 
5601 N. Pulaski Rd. 
, Chicago, III.

Municipal Tuberculosis Sanita
rinio, Cottage 7, East.

Budo “Penktadienio” Plėšikų 
Gaujos Lyderis

Vos 26 metų Stasys Kava
liauskas — Stanley Kavai va
kar buvo pasmerktas baigti 
savo gyvenimą kalėjime. Tei
sėjas Sbarbaro vakar paskyrė 
jam tą bausmę kriminaliame 
teisme. apibudindamas Ka
valiauską chronišku kriminą- 

kuris nevertas pasigailę-

Kokias Dovanas 
Vyrai Daugiausiai 
Perka Moterims?

lįsiu, 
mėgstu klausytis Jhho.

šis 
deri s 
dienio” plėšikų gaujos, kuri'į 
specializavosi alinių užpuldi
nėjimu, ir paprastai , tam pa- ‘ 
širinkdavo penktadienius, ka
dangi tomis dienomis alinių 
savininkai parsinešdavo pinigų ”v‘ 
čekiams keisti. Apskačiuojama, 
kad ta gauja apiplėšė apie 20Q

jaunas lietuvis buvo ly
tai]) vadinamos “Pcnkla-

.naUJIENU aUME ToJenntno

OMAHA, NEBRASKA. šį miestą ištiko smarki sniego pūga, kuri visas gal- 
. ves ir apylinkę, nuklojo virš 10 colių sluoksniu sniego. Susisiekimas buvo visai ap 

. miręs. Paskutinėmis dienomis labai snigo visose Chicagos apylinkėse, bei Chicagą 
pūga kažkodėl aplenkė. '

Kavaliauskas teisnič prišipa-1 
žino prie kaltinimų. Išgirdęs 
bausmę—susiraukė, bet nieko 
nesakė. , V •, . ■

Brolis irgi Areštuotas.
J o brolis An tanas Kavai pė- 

annių ov.ejų metų oegyje. ]rei(^ sckluadioilj‘buyo suimtas 
NOrėjo “Apvalyti” Aulomobilį.\ susišaudyme sų policija prie 

avenue.
api-

Šiandien Laidoja

Kavaliauskas buvo suimtas. 24-toš ir Washtcnaw 
lapkričio 15 d. prie Millard ir Jis yra kaltinamiis taksi 
Cermak gatvių. Jis su sėbrais plčšinėjimu. 
buvo pasivogęs automobilį ir L. ——
jį ten paliko. Vėliau pats Ka-| AUTOMOBILIU 
validUskas sumanė pasivogti j . * i mir-ri • 
automobilio padangas, ir kitas .NELAIMES 
dalis. Bet tuo tarpu pasirodė -: 
policija, su raportu, kad auto
mobilis vogtas, ir kai Kava
liauskas grįžo tai tuoj jį su
čiupo. Jis prisipažino ir išdavė* 
kituš gaujos narius.

Buvo Labai Žiaurus. ' ■ ;
Kaip liudijo tie kiti nariai 

Cross perspėja Illinois, ypač ir nukentėję asrrienys, Kava- 
Chicagos gyventojus, kad po 
Kalėdų ir Naujų Metų čia už
eis influenzos epidemija, kuri 
dabar siaučia vakarinėse vals
tijose ir kai kuriuose kariuo
menėm stovyklose.

Infhienza nėra pragaištinga 
liga, bet iš jos labai dažnai 
išsivysto plaučių uždegimas ir 
kitokios komplikacijos, kurios 
yrą labai pavojingos.

Eikit Pas Daktarą!
Prižiūrėkite savo sveikatą. 

Jei nuolat turite slogas, vidu
riai negerai dirba ir šiaip nesi
jaučiate kaip reikia—ekite pas 
daktarą. Daug lengvai! nuo li
gos atsiginti, negu pasveiktu 
kartą ją gavus.

D-rai Pranašauja 
Influenzos 
Epidemija

Kils Chicagoj Po Kalėdų 
Švenčių

Chicagos miesto sveikatos de
partamentas ir. valstijos * svei
katos direktorius Dr. R. R.

žuvo 6 žmonės
Vakar ir užvakar automobiliai 

Chicagos di-strikte užmušė šiuos 
žmones: • '/ -

• Samuel L. Nėwman, 8122
Sheridan Road

• Frahces Gage Hulbert, 67, 
Kenyvood avenue;

v . i ' i t • v. • 70 metų William Rubin-liauskas buvo labai žiaurus, ir T. ,-v. j v stein, is Atlantic City, N. J.;apiplėšimuose daug žmonių ,
.uimiSdavo revolveriu Balais 1 • Joseph Kosidlo, 57, nuo

} . . . ! g , ’,1415 South 30th-avenue,.-Ci-
ypač jei jų kiseniuose neras-1 . . ; C *
davo “užtektinai” pįiįįgų. .. <1Kartu su Kavaliausku tėise-I A Hanspn, 45, nuo L'l

T0WN C® LAKĖ. — U J. F. 
Eudęikio koplyčios, 4605 South 
Herhiitage, šihhdien šy. Kazi
mierą kapinėje laidojama chįca- 
gietė Michalina Pakalka, moti
na keturių 'dukterų, Ąngeline, 
Wandos, Michailuos ir Gene- 
vieve, taipgi suhauš Louis Pa
kalba.

Velionė mirė gntodžio 16 d. 
Laidotuves prasidės 8:30 vai. 
ryto. • . t • /• K .y V u. • f

field šeimyfia. Nuostoliai maži.
Nuo kibirkščių iš .sugedusio 

kamino buvo užsidegęs ir na
mas Town of Lake, adresu 4537 
South Wood streel. Jis priklau
so G. Kąminskiui, o gyvena V. 
Johnson.

Vargšai Vyrai!
Niekas turbūt nepergyvena 

daugiau nesmagumo ir nesi
jaučia daugiau susivaržęs, kaip 
vyras atėjęs į moteriškų rūbų 
krautuvę savo žmonai pirkti 
“privatiŠko” pobūdžio dova
nas.

*Ką tokie vyrai daugiausiai 
perka?

Kelių tokių krautuvių par
davėjos liudija, kad daugiau
siai jie išperka:

1. Apatinių, pažamų 
tukų namams;;

2. Nylon kojinių;
3. Perfiumų;
4. Kosmetikų, ir

ir bą

li u sk a-

Vaikai

rų, sagučių, ete, . (<
Tas Tiesa, Niekad Jų

, Neužtenka 
> f t ‘

Tos merginos sako kad kuę 
arčiau Kalėdų, tuo daugiau np-

Degė W. Mihikeno 
Namas

Nuo degtukų nbuvo kilęs gai
sras W. Milųjęįhp name, adresu 
6810 South Artęsian avė., ku
riame gyvena Walter Brown-

Rytoj Užsidaro šventėms 
Visos Mokyklos

Kalėdų Diedukas rytoj atneš 
pirmą dovaną visiems Chicagos 
ir priemiesčių vaikams.

Rytoj po pietų jie užtrenks 
savo knygas, nukiš j kampą sa
vo sąsiuvinius, ir pradės kalė
dines atostogas. Rytoj praside
da Kalėdų atostogos taip 'viso
se viešose, taip ir parapijinėse 
mokyklose.

Vaikams nereikės grįžti prie 
pamokų iki'sausio 6 d., ateinan
čiais metais/ ■-

Jas perkant nereikia daug 
raudonuoti, nereikia ilgai rin
ktis ir visuomet gali būti tik
ras, kad moterims jų reikia.

Du Gaisrų Herojai 
Išgelbėjo Kelis 
Žmones Nuo Ugnies

Unijos Kovoja 
Algų Kirtimą Mies 
to Darbininkams

Sako, Pragyvenimas Kyla, 
Nurausimai Nepateisinami
Unijų atstovai dabar veda 

karštus argumentus su specia- 
le miesto sub-komisija dėl fi
nansų komisijos pasimojimą 
nukirsti iki 10% visas algas 
miestui tarnaujantiems unijis- 
tams-darbininkams.

Ta komsija • nori sutaupyti 
apie $2,000,000, ir nusprendė, 
kad geriausias ir lengviausias 
būdas tai padaryti yra numu- 
šant vieniems algas o apie 
350 kitų darbininkų atlei
džiant.

Unijos stojo savo narių rei
kalus ginti. Jos aiškina, kac 
algų numušimas šiuo laiku ne
pateisinamas ir jo neleis pra
vesti, nes pragyvenimas dabar 
kyla. Darbininkai turėtų gauti 
ne mažiau algomis, bet dau
giau.

Kartu su Kavaliausku teisė- 
, as Sbarbaro kalėjimu nubau
dė, bet paskyrė lengvesnes 
jausmes sekamiems gaujos 
nariams: , < f, <. '
Kitiems Lengvesnes Bausmei

28 metų Joseph, NatlVornik, 
2424 South Troy, Paul Dėllin-' 
ger, 31, nuo 1322 South Spaul- 
dihg ir 26 metų Joseph Koda- 
dek, 2360 South Sacramento 
avenue — gavo po tris baus
mes nuo metų iki viso'am
žiaus.

31 metų Albert Vickers, nuo 
3563 Ogden avenue . gavo 
vieną bausmę nuo metų iki vi
so amžiaus, o

29 metų Edwin Beck, 1614 
So. Millard avenue turbūt, 
padėtas po probacija.

Teisme pasirodė kad jisai 
yra bedarbis ir dalyvavo . tik 
viename apiplėšime su gauja, Mitinge buvo nemažai' narių, 
norėdamas gauti pinigų savo.bet niekas nedrįso ginklui prįe- 
šeimai maisto pirkti. | Sinti. :

N,; Raeijie< ir
■. įThomąs 'Watt^,' ;4.0,t:'nuo

.7407; Čo'nstance aveiūlė'. < j
’■ ' z,' i. ■ ’, ■ ; ,

Roselande Rado
Pasikorusį Vyrą

ROSELAND. — Skiepe /tuš
čio namo ties 11363 So. Michi- 
gan avenue, vakar buvo atras
tas pasikoręs nežinomas vyras. 
Jis buvo vargingai pasirėdęs. 
Atrodė apie 65 metų amžiaus.

Apiplėšė Mašinistų 
Unijos Miingą

Trys-ginkluoti ir , maskuoti 
banditui pasigrobė $650 įš ma
šinistų unijos susįrinkiino, ku
ris užvakar vakare vyko salė
je' ties 4660 North Kędzie avė.

o ...
Ir vaikams ir jaunimui, ir 

buS ^ksmybių 
rengiamam LIE- 

raS/ALf:l)v baliuj, 
d ’ DARIAUS-
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Pirklte tose krautuvėse, . ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”.

Dvi Poros Dvynukų 
Vienais Metais
- Sausio' 4/ šiais metais, gar

nys i aplanke 24 metų chicagie- 
tę Mrs. Edith Demeris, 1509 E. 
65th Street, ir paliko jai dvy
nukus, George ir Georgianna.

Vakar garnys sudėjo jai nau
ją vizitą, ir vėl paliko dvynu
kus, abu berniukus. Vienas sve
ria 5 sv. 1% uncijų, antras — 
6 svarus 2^ uncijų.

Gatvekaris Užmušė 
Nežinomą Žmogų

Prie Roosevelt ir Dainen 
avenue gatvekaris vakar suva
žinėjo nežinomą apie 30 metų 
vyrą. Jis pakliuvo po prieki
niais ratais. Ugniagesiai dirbo 
per pusę valandos iki gatve- 
karį pakėlė ir užmuštojo su
kapotą kūną ištraukė.

Vienas Jų Vos Nesudegė
Vienas ugniagesys ir vienas 

sargas vakar rytą pasirodė he
rojais.

Gaisrui kilus ties 1054 Law- 
rence avenue, ugniagesių mar
šalo pagelbininkas Michael Co- 
dy, įlipo kopėčioms į trečio auk
što degantį kambarį, ir iš ten 
išnešė apdegusį ir sąmonės ne
tekusį jurininką James Devans. 
Jei ne C-ody, jis butų žuvęs.

• Antras herojus buvo sargas 
Emil Gatterfield, 31. Pastebė
jęs, kad dega namas, jis įpuolė 
į 'vidų, pažadino tiek žmonių 
kiek galėjo, po to ėjo gelbėti 
moteriškę Miss Ismond Schra- 
ger. Ją išnešęs iš kambario, 
puolė vidun gelbėti kai kuriuos 
jos daiktus, bet durnų buvo per
daug, jis apsvaigo, ir krito ant 
grindų. Iki atėjo gaisrininkai ji 
išnešti, Gatterfield gerokai ap-

• Metodistų taikos konferen
cija Evanstone priėmė rezoliu
ciją, kad privaloma karo tar
nyba turėtų būti panaikinta. To
kia tarnyba priešinga krikščio
nybei ir payojus demokratijai.

naujienieciau
skirdami Kalėdų dovanas, neužmirškite

NAUJIENŲ NAMO FONDO

VAKAR CHICAGOJE
©

• Lincoln Parko žvėrynas 
skelbia, kad dėl karo nebegali 
importuoti įvairių maisto reik
menų žvėrims penėti, tad ne
trukus gali prisieiti naudoti 
dirbtiną maistą. Nebegalima |- 
vežti tam tikrų sėklų, džiovin
tų ir kitokio maisto, kurį gy
vūnai mėgsta.

e Iš aukso krautuvės, adre
su 29 E. Madison street, dingo 

[$7,000 vertės žiedų ir deiman
tų. Krautuvę užlaiko du part
neriai, Raymond Ruthenberg ir 
Marshall Pierce.

• Už užmušimą automobiliu 
67 metų moteriškės vakar bu
vo suimtas 22 metų Stanton 
Bondy, nuo 1018’/z East 82nd 
Street. Jis suvažinėjo buvusią 
gydytoją, Frances Gage Kul
bei!, ties 60lh ir Dorchester.
.• • 53 • metų krautuvininkas 
Jack Struti,- 1001 North Wesl- 
ern avenue, pasiskundė polici
jai, kad du nežinomi agentai 
už $2,300 pardavė jam “nepa
prastai” brangių senovės pini
gų. Pasiteiravęs, po laiko, Struti 
surado, kad tai beverčiai vario 
gabalėliai.

• Nepriklausomos Belgijos 
vyriausybė, dabar veikianti Lon
done, Anglijoje, pašaukė karo 
tarnybai visus Belgijos pilie
čius, gyvenančius Chicagos dis- 
trikte. Jie turi užsiregistruoti 
Belgijos konsulate, ad. 201 N* 
Wells st.

• Federalis alkoholio biuras 
skelbia, kad butlegeriai traukia
si iš nelegalio gėrimų biznio. 
Per šių metų 10 mėnesių agen
tai užtiko 159 slaptas varyklas 
Indianoj, Illinois ir Wisconsine, 
bet pernai per tą patį laiką to
kių varyklų rado 292.

• William J. Blanchard, 8110 
Varnon st., labai piktas. Prie 
68th ir Cottage Grove, jo auto
mobilis paslydo, atsimušė į gat- 
vekario stulpą, nuo jo atšoko ir 
trenkė į kitą automobilį. Blan
chard piktas, kad tas automo
bilis buvo policijos Skvadkaris 
ir jame buvo du policistai. Jei 
turėjo paslysti ir įvažiuoti į 
automobilį, tai kodėl jam turė
jo pasimaišyti skvadkakris.. Jis 
už grotų.

O Nuo dviejų moteriškių, 
gyvenančių ad. 7130 Merrill 
avenue du ginkluoti plėšikai at
ėmė $100. Nukentėjo ligota 
Mrs. Blanche Wells ir jos duk
tė Eisią.

• Prie 18-tos gatvės nuo til
to į Chicagos upę dešimts pė
dų nukrito automobilis, kurį 
vairavo 58 metų David Smyers, 
nuo 3503 West Monroe. Auto
mobilis smarkiai nukentėjo, bet 
vairuotojui tik veidas buvo tru
putį apibraižytas.

• Bedirbant prie pečiaus vir
tuvėj užsidegė suknelė 74 me
tų senelės Mary Hughes, 4460 
Shields avenue. Ji skaudžiai ap
degė ir vakar mirė Evangelical 
ligoninėje.

35 Metai už 
Policijos Viršininko 
Nužudymą

Apskričio teismo džiurė 01- 
ney, 111., mieste, nuteisė 37 me
tų Wesley Scranton’ą 35-iems 
metams kalėjimo už nužudymą 
vietos policijos viršininko, WilL 
iam H. Armsey.
- Scranton, sako, buvo pami-




