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HITLERIS NETRUKUS PULS BRITUS
— Tvirtina Churchill Anglijos parlamentui

NAUJAS SUOMIŲ PREZIDENTAS LIETUVOS VOKIEČIAI NORI BĖGTI

DUBLIN, Irlandija, gruodžio 
19 d. — Pranešama, kad dide
les vokiečių karo aviacijos jč- 
gos smarkiai bombardavo Du
bliną ir Belfastą. Abiejuose mie
stuose irlandiečiams padare la
bai didelių nuostolių ir užmušė 
labai daug žmonių.

Visi irlandiečiai yra labai nu
stebę, nes jie nesitikėjo šitokio 
staigaus ir skausmingo vokie
čių užpuolimo. Irlandiečiai skel
bėsi, jog jie nori pasilikti neu
traliais šiame konflikte.

Belfastas randasi šiaurinėje 
Irlandijos dalyje ir skaitomas 
britų teritorija, bet Dublinas 
yra Irlandijos sostine. Vokie
čiai vieną kartą jau bombarda
vo Irlandijos miestus, bet vė
liau jie aiškinosi, jog įvyko klai
da.

Dabar vokiečiai suklysti ne
galėjo, nes ne vienas orlaivis 
bombardavo Dubliną, bet di
džiulė eskadra. Londone tvirti
nama, kad vokiečiai puolė Is
landiją, keršydami už Milano, 
Genujos ir, kitų miestų bom
bardavimą. *- J

.LONDONAS, Angliją^ Skuo
džio 19 d. — Anglijos iKinis- 
teris pirmininkas šiandien pa
sakė parlamentui, jog Hitleris 
netrukus turi pradėti puolimą. 
Jeigu ne šiomis dienomis, tai

BRITAI BOMBARDAVO ITALIJĄ
Smarkiai nukentėjo 
Milanas ir Genuja
LONDONAS, Anglija, gruc- 

džio 19 d. — Britų karo pra
nešimas tvirtina, kad jų karo 
orlaiviai smarkiai bombardavo 
Mannheimą, Milaną ir Genują. 
Mannheimą britai bombarduoja 
trečią kartą. Kiekvieną naktį 
karo orlaiviai griauna vokiečių 
pramonę.

Labai smarkiai nukentėjo du 
dideli italų karo pramonės cen
trai. Milane britai sukėlė labai 
didelių gaisrų. Visas fabrikų 
kvartalas buvo paskendęs lieps
nose.

Šveicarai nepaten
kinti britų la

kūnais
BERNAS, Šveicarija, grudž. 

19 d. — Praeitą naktį britų 
orlaiviai vėl skrido per šveica
rų teritoriją, šveicarai dar kar
tą mano protestuoti.

Vokiečių aviacija neskrenda 
dėl blogo oro, bet britai į tai 
nekreipia jokio dėmesio;

Britų aviacija padarė didelių 
nuostolių vokiečių karo pramo
nei, — tvirtina Šveicarijon ąt~ 
važiavę keleiviai.

Britai artėja prie 
Tobruko

KAIRAS, Egyptas, . gruodžio 
19 d. — Karo pranešimas sako, 
kad britams pavyko visiškai 
atkirsti Bardiją nuo kitų ita
lų kariuomenės dalių.

Italai bėga į Tobruką, bet 
britų aviacija, motorizuotos dą- 

cĮviejų menesių laikotarpy j, jis 
turi imtis kokių žingsnių. Chur- 
chill turįs duomenų, kurie sa
ko, kad Hitleris tokio žygio im
sis, todėl jis perspėjo visus An
glijos gyventojus, jog dar te
bėra invazijos pavojus.

Pats Churchill ir visas par
lamentas yra labai patenkintas 
Afrikos operacijomis. Britų ka
reiviai parode reikalingą drą
są ir sugebėjimą.

Britų nuostoliai nesiekia nei 
vieno tūkstančio, tuo tarpu 
jiems pavyko paimti nelaisvėn 
daugiau negu 30,000 italų.

Ligi gruodž.,16 dienos viso
se Afrikos operacijose buVo už
mušti tiktai 72 britų kareiviai 
ir sužeisti 738. Užmuštų italų 
skaičius taip pat yra labai ne
didelis, nes jie be didelio pasi
priešinimo pasidavė.

Churchill tvirtina, jog Angli
ja dabar yra daug geriau pasi
ruošusi sutikti didžiausią inva
ziją, negu ji buvo ligi šiam me
tui. Anglų kariuomene yra pa
kankamai stipri ir netrukus ji 
pradės pulti ir kitose vietose.

Britų premjeras tikisi, jog 
jiems pąvyks įveikti, ir vokie
čių submarinus, kurie daro la
bai didelių nuostolių visai bri
tų prekybai ir trukdo atvežti 
Amerikoj gamintus ginklus bei 
kitas priemones.

I lys ir laivynas pakeliuj juOs 
.smarkiai persekioja.

Bardijoj apsupti italai ilgai 
negalės laikytis, nes jiems pri
truks maisto ir karo medžia-
gos. Britų laivynas apšaudo tvir
tovę iš juros. ,

Amerika — britų 
sąjungininkė

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 19 d. — Kai sužinotas 
Roosevelto nusistatymas padėti 
britams, nekreipiant domesio ar 
jie galės dabar auksu mokėti 
už ginklus, visi laikraščiai la
bai nusidžiaugė.

Didelė laikraščių dauguma 
rašo, jog dabar Amerika yra 
tikroj Ų Anglijos sąjungininkė.

Anglai randasi pirmose ko
vos linijose, o Amerika jiems 
gamina ginklus ir padeda ves
ti karą.

“Ašis” prašo japonų 
pagelbos

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 19 d. — Valdžios sluok
sniuose turima žinių, kad 
“ašies” valstybes kreipėsi į ja
ponus pagelbos. Hitleris nori, 
kad japonai priverstų Amerikos 
laivyną pasilikti Pacifiko van
denyne.

Naciai nori, kad japonai pa
siųstų savo laivyną prie Filipi
nų salų, tada Amerika nedrį
stų didelių karo laivų atšaukti 
iš Ramiojo vandenyno.

Vokiečiai gubmarinais visai 
sutrukdytų transportus juromis. 
Atrodo, kad japonai sutinka ši
tokiu budu padėti Hitleriui.

Risto Ryti, naujai išrinktas Suomijos prezidentas. 
Jis išrinktas vieton susirguso Kailio. Preš Sppmįjos pre
zidento rinkinius, Maskva perspėjo. suoiįiių visuomenes 
sluoksnius. Ji liepė išrinkti tokį pfczidėil'įą,.kurs bendra
darbiautų su sovietais. Suomiai nekreipė jokią dėmesio 
į Maskvos perspėjimą ir išrinko prczuįęnhi žipogų, kuris 
buvo ministerių pirmininku suomių ir šųvietų karo me
tu. Ryti buvo suomių banko pirihininku įr mokėjo Ame
rikai karo skolas labai 'purift-t^ąliąjį/;../-^ L-
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NACIU KARU OME JAU ITALIJOJ
Vokiečiai skuba ita

lams pagelbon 
■< '•—

BAZELIS, Šveicarija, gruodž. 
19 d. — Šveicarijos laikraščiui 
tvirtina, kad tapo uždarytas ge
ležinkelio susisiekimas tarp Vo
kietijos ir Italijos. .

Per Brenęrio punktą vokič-, 
čiai siunčia savo kariuomenės 
divizijas į Italiją/Vokiečiai .sku
ba padėti italams Albanijos 
fronte. Vokiečių-italų sieną ga
li pereiti tiktai kariškiai.

Berlyne ir Romoje oficialiai 
neigiamos žinios apie vokiečių 
kariuomenės vykimą italų teri- 
torijon.

•3 A'

Vokiečių orlaiviai 
Veža italus

■ ■ “i—' r

STRUGA, Jugoslavija, prie 
Albanijos sienos, gruodž. 19 d., 
— Didžiau,sios vokiečių didelių 
orlaivių eskadros orlaiviais ne
ša Albanijon Italijos kareivius.

Vokiečiai buvo pakviesti šiam 
darbui, nes italai nemoka var
toti didelių kariuomenės trans
porto orlaivių. Išlaipdinti iš or
laivių italai siunčiami tuojau į 
fronto linijas.

Turima žinių, jog graiką ka
riuomenė labai nukentėjo .nuo 
šalčio. Daug kareivių reikia vež
ti tiesiog į ligonines.

Britai paėmė 31,546 
italus nelaisvėn

KAIRAS, Egyptas, • gruodžio 
19 d. — Britų karo praneši 
mas šiandien sako, kad nuo 
ofenzyvos pradžios britams pa
vyko paimti nelaisvėn 31,546 
italų kareivius. Jų tarpe paim
ta nelaisvėn 1,626 karininkai. 
Suimtųjų skaičius dar yra kiek 
didesnis, bet jie dar neatvyko 
j didesnius koncentracijos punk
tus. ' ‘ v

<•

Mussolini Afrikoje^

Mussolipį labai geras di
rigentas, kai jis žaidžia ka
ru. Jis pats atrodo dideliu 
generolu, o jo išmuštruoti 
fašistukai žengia ąvanti.Bet 
kai teko, tikras karas vesti, 
tai visi reikalai jam tek su
simaišė, kad be Hitlerio pa
galbos jis negali susigaudyti 
nei su savo generolais. ‘

Italui traukiasi 
iš Chimaros

ATĖNAI, Graikija, gruodžio
19 d. •— Graikų karo praneši
mas sako, kad italai traukiasi 
visame Chimeros fronte. Padeg- 
dinėja pakeliuj rąndąmus kai
melius.

Durtuvais graikai jšmušė už
silikusius itąjus iŠ Klisura apy
linkių ir imą miestu.

Graikams labai ^enkia Alba
nija? kalną šąltįs, kuris siekia
20 laipsnių žęnąjąų zeroi Grai
kų karo vądovybė patenkinta 
operacijų eigą. . /
—-—• -'V''1' ----—

Chicagąi įr apylinkei fęde- 
ralio oro biuras šiai dienai ipra- 
ąašauja:

Debesuotas. , •
^aųlė v.- r., leidi™.; v

žįasi, y* v. . I latvis visiškai sunaikintas.

Suomijos prezidentu! 
išrinktas Risto Ryti

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 19 d. — šiandien Risto 
Ryti tapo išrinktas Suomijos 
jrezideptu.

Jis laikinai ėjo prezidento pa
reigas, kai buvęs prezidentas 
Kailio dėl silpnos .sveikatos tu
rėjo atsistatydinti. 
288 balsus iš 300 
balsų.

Ryti ilgus metus 
mijos banko prezidentas ir Suo
mijos ministeris pirmininkas 
karo su sovietais metu.

Ryti gavo 
elęktorinių

buvo Suo-

Britai gali užsakyti 
ginklų 3 bilijonams

WASI1INGTON, D. C., gruo- 
džio 19 d. — Vyriausybės sluok
sniuose tvirtinama, kad britai 
galės gauti Amerikos fabrikuo
si gamintų ginklų už tris bi
lijonus dolerių.

Morgenthau pareiškė, kad 
britai negrės padaryti jiokio 
naujo ginklų užsakymo, kol kon
gresas nepatvirtins Rooseve'to 
paruošto plano.

Brįlai rengiasi pirkti 60 pre
kybinių laivų, už kuriuos jie 
'yra pasiryžę mokėti auksu/

Bus sudaryta apsau 
gos komisija

' WASHINGTON, 'D. C., gruo
džio 19 d. — Prezidentas Roo- 
seveltas šiandien tarėsi su ka- 
ro ir laivyno ^ekrętoriais bei 
jų padėjėjais. Kalba ėjo apie 
ginklų gaminimo suorganizavi
mą.

Valdžios sluoksnįuose reiškia
ma nuomonė, jog’ prezidentas 
paskirs komisiją, kuriai paves 
šiuos reikalus tvarkyti. Komi
sijoj bus Knudsen, Stimson ir 
Knox. Gal bus paskirti ir abu 
-sekretorių padėjėjai.

Amerika griežtai 
perspėjo japonus

TOKIO, Japonija, gruodž. 19
— Visi japonų politikos 

nustebo griežtais 
ambasadoriaus pa- 
Japonijos santykių

d.
sluoksniai
Amerikos 
reiškimais 
reikalu.

Grew, kalbėdamas naujai pa
skirto japonų ambasadorius pie
tų metu, pasakė, kad dabar 
Amerika jau yra pasiruošusi at
likti savo pareigas ir ginti savo 
teises.

BANDYDAMI ORLAIVĮ ŽUVO 
6 LAKŪNAI

RIVERSIDE, Cal., gruodž. 19 
— 6 Amerikos kariuomenės 

išskrido išbandyti
ęL 
karininkai
naujos rųšies bombanešį. Orlai
vis pakilo dideflėn aukštumon 
ir atlikinėjo nurodytus maniev- 
ruš.
. Oras buvo labai šaltas ir dan
gus debesuotas. Orlaivis pakilo 
8,000 pėdų aukštumon. Debesys 
neleido nuo žemes gerai stebė
ti. • ■ ;/■■■•’

Staigiai pasigirdo didelis 
-sprogimas ir orlaivis nukrito 
Jacinto kalnuose. Visi šeši la
kūnai tapo užmušti i? pats or-

Kaune paliktas tik
tai vokiečių kon

sulatas
WASHINGTON, D. C., gruo

džio'19 d. — W.P.ž. skelbia, 
kad Lietuvoj gyveną vokiečių 
tautybės Lietuvos ir Vokietijos 
piliečiai nebuvo grąžinami į Vo
kietiją, kaip tai buvo padaryta 
Latvijoj ir Estijoj.

Pasikeitus sąlygoms Lietu
voj, vokiečiai deda pastangas 
išsikelti į Vokietiją.

CIO prašo preziden
to intervencijos

DETROIT, Mich., gruodž. 19 
d. — CIO automobilių unija 
šiandien kreipėsi į prezidentą 
RooseVeltą, kad jis paveiktų 
“provokatoriška,s Fordo bendro
vės pastangas sukelti streiką”.

CIO organizatorius sako, kąd 
Fordas, neprisilaikydamas dar
bo įstatymų, išmetė visai ne
lauktai 110 darbininkų.

Prašo, kad įsimaišytų darbo 
departamento atstovai ir padė
tų teigiamai išspręsti visą kon
fliktą. .    ■ ... A

• ' ' *  ' '

KOMUNISTAI KENKIA BRI
TŲ KARO PASTANGOMS

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 19 d. — Ernest Bevin, 
britų darbo ministeris, parla
mente šiandien pareiškė, kad 
komunistiškai nusiteikę darbi
ninkai, kenkia britų krašto ap
saugos pastangomis.

Streikų ruošti jie nedrįsta, 
nes darbininkai jų neklausytų, 
bot jie stengiasi kenkti per pro
fesines sąjungas.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 19 d. — Oficialus valdžios 
sluoksniai nepareiškė savo nuo
mones dėl Roosevelto plano pa
dėti britams, bet laikraščiai la
bai nepalankiai jį sutiko.

Roosevelto planas gal ir įei
na į neutralumo įstatymą, sa
ko vieni laikraščiai, bet Ame
rika jau daugiau nebėra neu
trali.

Kiti sako, kad Amerikos pre
zidentas pradėjo žaisti su di
namitu. Vokiečiai bus priversti 
peržiūrėti visą savo politiką 
Amerikos atžvilgiu.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Nuo širdies ligos staigiai mirė buvęs Suomijos preziden

tas Kailio. Jis mirė kelioms valandoms praslinkus po Ryti iš
rinkimo.

— Washingtone dedamos pastangos padėti greičiau britams. 
Vyriausybė tiki, kad naujas kongresas patvirtins jos planą. Bri
tai pareiškė nor| gauti kitus 12,000 orlaivių ir 2,000 didelių 
tankų.

— Iš Vichy pranešaipa, kad vokiečiai pareikalavo išmesti 
iŠ valdžios ministerį Peyrouton, kuris pasiuntė policininkus areš
tuoti Lavalį,

— Italų orlaiviai atskrido bombarduoti Aleksandrijos, bet 
kai pakilo britų orlaiviai jų pasitikti, tai bombas išmetė į ju
rą, nepasiekę karo uosto.

— Italų karo pranešimas sako, kad jų kariuomenė traukiasi 
į Tobruką. ši miestą italai: yra pasiryžę ginti ligi paskutinio 
kareivio.

— Iš visų aplinkinių valstybių ateina žinios, jog Itali'oj jau 
randasi kelios divizijos vokiečių kareivių. Italijon išskrido dau
gelis vokiškų technikų ir įvąirių karo specialistų. Italai neigia 
Žinias. ‘ ‘

Vokiečių orlaiviai lengvai bombardavo Londoną praeitą 
nąktj.

Iš Kauno išvažiavo visų už
sienio valstybių pasiuntinybės 
ir konsulatų tarnautojai, tuo 
tarpu Vokietijos įgaliotas mim- 
steris dar pasiliko Kaune. Jis 
gina vokiečių mažumos intere
sus.

Nusižudė Lietuvos 
Banko bugalteris
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

19 d. — Kauno laikraščiuose 
paskelbta, kad tragiškai žuvo 
Ųietuvos Banko bugalteris p. 
Kulpa. Jis nusižudė, šokdamas 
į Nemuną.

Dėl tragiško žuvimo kalte 
sumetama nervams. Visi žmo
nės, kurie pažinojo Kulpą, tvir
tina, kad jis buvo ramių ner
vų ir stiprios sveikatos žmo
gus.

“Versalio” restorane komu
nistai smarkiai sumušė, žmones, 
kurie ten tarp savęs kalbėjosi 
vokiškai.

Daug užuojautų Lie
tuvos diplomatams

, VVASĘINGTON, D. C., gruo
džio 19 d. — W.P.ž. skelbia, 
kad visi Lietuvos diplomatai 
Amerikoje ir Europoje telegra
momis, laiškais ir žodžiu susi
laukė užuojautos iš kitų šalių 
diplomatinių misijų ir paskirų 
žymių asmenų.

Jų pavardės ir pareikšti žod
žiai kol kas neskelbiami.

Kiek pabrango ma
šinos Lietuvoj

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
19 d. — Pranešama, kad nau
ja Singer siuvamoji mašina 
Kaune, prieš okupaciją, kainuo
davo nuo 400 ligi 500 litų.

Rugsėjo mėnesį ta pati ma
šina kainavo jau 1200 litų, o 
paskutiniu metu jau kainuoja 
2,000 litų.

Kaina padidėjo 333%, bet 
blogiausia, kad pastaruoju me
tu ir už ddižiausią pinigą nie
kur mašinos jau negali nusi
pirkti.

Darbininkams ir mokytojams 
pakėlė algas 40%, bet visi mai
sto produktai pabrango 250- 
300%. Maisto stokuoja.
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Penktai, gruodžio 20, 1940

Dėdė Amerikonas13

(Tęsinys)
Po vasaros lietumi vis tiktai 
vanduo šaltas, o čionai gali pa
sidaryti, kokį tiktai nori, švirk
štas geras dar ir tuo, kad jisai 
labai smarkiai muša, tokiu bu-' 
du jisai padeda nuplauti ir tas 
kūno dalis, kurias pasiekti sun
koka. Onute išsimaudžiusi ame
rikoniškoje vonioje, apsitaisė a-! 
merikoniškais rūbais, apsiavė 
naujais amerikoniškais batukais; 
ir išrodė, kaip tikra amerikonė.. 
Taip apsitaisiusi, kartu su šei
mininke gamino vakarienę.

Onutė su savo broliais norėjo 
daug dar pasikalbėti, daug ko 
jinai norėjo jiems papasakoti a- 
pie gyvenimą Lietuvoje. Jinai 
nors dar ir nepažino Amerikos 
gyvenimo, bet iš šeimininkės 
pasakojimų susidarė nuomonę, 
kad Amerikoje gyvenimas daug 
geresnis, negu Lietuvoje. Teisy
bė, šeimininkė jai pasakojo,.

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

po $9.95 aukščiau.
50c įmokėti

kad .jie gyvena labai taupiai, 
bet už tai turi jau susitaupę to
kią didelę pinigų sumą, kokios 
Lietuvoje jau jokiu budu sutau
pyti negalima. Jinai dar nežino
jo, kaip fabrikuose sunkiai tu
rėjo dirbti vyrai, bet namuose 
moterims, tai jai atrodė, kati 
darbas labai lengvas, nes tokį 
darbą Lietuvos moterys net 
darbu nenori skaityti ir jį dir
ba tiktai silpnesnlosios moterys, 
kurios lauko darbų dirbti jau' 
negali. Sveikos moterys tokį! 
darbą vadina poilsiu. Onutė 
manė, kad jinai padirbėjusi ko
kiame nors fabrike, Užsidirbs 
šiek liek pinigų, susipažins su 
žmogumi, kuris patiks jai ir ji
nai jam patiks, ir sueis į šei
myninį gyvenimą. Jinai jau ir- 
dabar nė nemanė, kad ■ kada į 
nors jai teks grįžti į -Lietuva,'> 
nes pagal dabar jau jos turi-! 
mas žinias tepa! žmonės nie-; 
kuomet taip gyventi negalės. 
Daugelį kartų jinai girdėjo iŠ 
savo brolio Antano, kad kaimo 
žmonių gyvenimą reikėsią pa-, 
daryti dar nUobodesniii ir liūd
nesnių nes reikią ieškoti būdų, 
kaip reikia išsiskirstyti į vien-) 
Riemius. Labai ligai galvoti O-1 
nutei neteko, nes jos broliai ir 
kiti darbininkai jau turėjo grįž
ti iš fabriko. Stovedania p r.e 
lango, jinai pamatė, kad Juo
zas su Jurgiu jau pareina na
mo, tad sumanė jiems padary
ti siurprizą, — išbėgo j priegon- 
kį jų pasitikti.

zas, jeigu šifcrKUfen imn butą 
nereikėję -eiti į fabriką* tat 
bučiau miegojęs Iki 12 v&l.

—Bet kaib tu gražiai hf pui 
kiai atrodai! -sMėnko Jutgis.j 
— Kokia gfršžl fr puiki Vavw 
suknelė ir • batck&L tlabąY* tai 
jau.tikra amerikone esi!

—Matai, Jm^VHi, išfcjOttre «ii| 
^cimininlre pasivaikščioti, tai n y 
pasinaudojusi ta 
pįrk&u sati Bukini

>roga ir nusi-j 
£ ir batukus-.

Kionu* jieins l^sJkalbant praĮ- 
dėjo gtįžti it kiti dai-bihitikai U 
fabrikų. Kadangi jau bėWik vt 
si datrbhdrtkai buvo namįe^ ta’i 
šeimininkė atėjo ir juos kvies
ti, kati eitų vakarieniautų^ Tą 
vakarienę padėjo šeimiuiuke- 
Virti ir Onute, todėl šeiinmilikč 
tiro pasinaudodama savo vy-: 
rams pasakė:

— Šiandien vakariene inusil 
viešnios virta, todėl ji nepapra^ 
šiai gardi, — juokavo šeiminiu-

RADIOS QC ir
po aukščiau

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

Pečiai, Kerpėtai.
Akių daktaras lietuvis, visados 
>■ mdasi krautuvėj dėl prislęlrifno 

akinių. . M

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

- Sveiki, gyvi, mano brole
liai, —- Onutė labai maloniai su 
jais pasisveikino.

—Sveika, sveika, Onute, —. 
atsakė broliai.

—Na, Onute, kaip išsimiego
jai ir kaip patinka musų ame- 
i ikiečių gyvenimas, '4-* klausi
nėjo Jurgis.

—Visai gerai. Tinkamai pail
sėjau, — atsakė Onutė, — net) 

j ir persi miegojau, nes atsikėliau 
įtiktai 10 valandą.

- žinai, Onute, — tarė Juo-
a*.., a— l,i

..... .......... ......

CRANE COAL C0MPANY į 
5332 So. Dong 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 .

geriausių

$9.50

TIKRAS TIKRAS
MALONUMAS SKONIS

■KE0ERICKS4 X"
Premium Alus Gamintas Varyje, Sendintas Medyje

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

—O, taip, taip, — choru atsa
kė visi vyrai.

-—žinote kąs vyrai, — tarė 
šehnininkė, — - matosi-, kad iš 
Visų musų gyventojų gerų gė
rikų tai jau neturime, nes ntio 
vakarykščio baliaus,^ -Lko dauv 
giau, kaip pusė nupirkto alausj 
šiandien prie vakarienės tą alų 
būtinai turime išbaigti.

šeini i įlinkas tuojau alnčš-3 
ataus statinaitę ir vėl prasidėjo 
vakarykščias balius. Šiandien 
Onutė buvo jau daug drąsesne, 
nes jinai buvo ne tiktai gerai 
pailsėjusi, bet jin'ai buvo gra
žiai ir padoriai apsitaisiusi, kaš, 
žinoma, pridavė jai labai daug 
drąsos. Amerikoniškas alus, tai 
jau tikrai geras ir skanus, o 
be to, jisai labai greitai svaig- 
na ir galvas. Išsigėrę alaus, pa
vakarieniavę, visi vyrai išsiskir
stė po savo kambarius. Naru* 
čių šeima dabar suėjo į vieną 
kambarį, nes jie turėjo savų 
seanynimų reikalų. Onutė jiems 
pasipasakoj o,':kdd jinąi ; šu šei- 

.’mininke buvūsi ftiiėštė,’ ir ka'd 
dėl jos kambario jos taip su1 
sitarusios:

—Tu, Jurgliti, priimsi į sa
vo kambarį laikinai Juozą, šei
mininkė žadėjo duoti kitą lovą, 
arba reikalui esant pakloti čio
nai esamų sofą; taigi, jurguti, 
priimsi Juozą, — prašė Onutė,
— už tai aš tave labai, labai 
mylėsiu.

—Priimsiu, Onute, priimsiu,
— atsakė Jurgis, — susilaukęs
iš Lietuvos tokio malonaus svė-1, 
čio, nejaugi mes leisime taU; 
km' nors kitur apsigyventi. Ta, 
Onute, tai jau nebus. ,

—žinai, Onute, — sako Juo
zas, — nors tų ir pasiskubinai- 
sau kai ką nusipirkti, bet aš no
riu tave visai gražiai ir žmo
niškai aptaisyti.

Juozas norėjo savo sesutę vi
sai gražiai papuošti, nes jisai 
ją mylėjo i f turėjo užtektinai 
pinigų savo sumanymus įgyveiz
dint*. Juozas norėjo jai atsidė
koti ir už ta k kad tuomet, ka
da dar jisai gyveno Alsos kail
ine, bet jau ruošėsi važiuoti į 
Ameriką, tai Onutė juo ytpatin- 
gai rūpinosi. Nuėję į. didžiausių 
drabužių pardt'roluvęj pirmiau
sia liepė Onutei išsirinkti jSaltų, 
nes jinai gero vasarinio palto 
neturėjo. Onutė išsirinko tokį, 
koks jai paliko, ir JmSžas už jį 
sumokėjo. Jai buvo labai štebČ-’ 
tina, kad toje krautuvėje tai 
jau niekas lietuviškai nekalbė
jo. Onutei buvo įdomu, kad jok- 
brolis Juozas jau irgi šiek tiek 
grabaliojo angliškai. Jtlrgis tai 
jau kalbėjo uip, kaip tikras a- 
m-erikonas. Nupirkę paltų, jie' 
visi perėjo į tos pačios krautu
vės kitą skyrių, kuriame buvo: 
įvairios moteriškes suknelės. į-- 
ėjus1 į tą skyrių, tuojau priši-; 
statė ptudavėją kokia tai pa-: 
nele, kuri kVeipt&l į Onutę kaž
ką sakydama. Onutė jos kalbos 
visai nesuprato ir nežinojo, kų 
toji panelė jai pasakė, bet JUr-’ 
giš tai sU ta panele pradėjo net 
ir juokauti.

Jut-giš kreipėsi į Onutę:
**-*Na, sesute, nupirko tau’ 

Juožas, noriu Ir aš kų ndrs tau

ir vaikams ir jaunimui ir su- 
angustems bus linksmybių 

įam LIIC-

pietį visai paprastą, 
suknelė būtinai reika 
bUi. Onutė išsirinko dar tris 

! suknelės, priėmė tris poras ko- 
. jinių ir už visas tas prekes su- 
. mokėjo Jūozass Musų svečiai 
I lapsiptekę Visų tai, kas jiems bu
vo reikalinga, grįžo namo, nės 
JuUžas pasakė^ kad dar šian- 

■ dten jte visi eis į kinoteatrą.' 
Onutei tai ypatingai rūpėjo, 
ne® kinn teatre jinai nė vieną 
kartą nebuvo buvusi ir nežino- 
jo, kas tai yra tas kinas.

Nanto parėję rado parengtą 
jjaU’ir vakarienę, nes 'Seiminin
kė žinojo, kad jie visi eis į ki
noteatrą. Onutė tai nieko dau
giau ir negalvojo, kaip tiktai 
apie kinų. Jinai paprašė savo 
litelių, kad į kinų kartu jie pa
vadintų ir savo Seimininkę, bet; 
Jurgis paaiškino^:

Manu sužieduotinė Jadvyga 
būtinai nori, kad mes visi šian
dien pas ją ateitumėm. Aš ma 
naU* kad padarysime taip : eida 
mi į kinų, užeisime pas ją, pa
imsime jų kaliu\ su savimi ir 
visi nueisime į kiną, e grįžda
mi tai .jau galėsime pas ją už
eiti ir į svečius. Jeigu jau jinai; 
taip nori, tai galės mus visus 
pavaišinti.

Juožas ir Onutė su tokiu Jur
gio shdijimu pilnai sutiko. Jur
gio sužieduotinė Žinojo, kad 
Šiandien įjos jų jie bus svečiuo
se, nes Jurgis iš Onutės sutik
tuvių savo sužieduotinę palydė
jo į namUs, ir jie ubu taip bu
vo susitarus Dabar Onutei sve
čiuotis buvo tiktai vienas malu-

nes tokia 
linga dar-

ra atnerikonė. Viena tiktai bu-1 f)p QTRIKAI 
vo jai bėda, kad jinai nemoki-’ p
jo angliškai kalbėti. Jeigu jihtu Gydytojas ir Chirurgai 
butų gaKjusi kalbėti angliškai,ASHLanu aVE 
tai jau butų btivtisi tikra ame
rikone.

Naručia'i susitarė, kad pas 
Jurgio sužieduotinę ilgai negai
šti, nes pirffiiausia Onutei rei
kėjo „parodyti kinoteatrą, o jau 
po to, grįžtant iš kinoteatro, 
galimi it ilgidu pabūti.

(Bus daugiau)

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki * 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso TeL: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
artį 47 Street

Telefonas YARDS 
Valandos nuo 8 Iki B vakarti 

Sfefedoj pagal sutartį

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
«ad pačios Naujienos 
/ra nauding-os

IK

TUVteKV- RAWę «ALiW, 
GRUODŽIO S ^ OAttlAttS- 
GlRfiNO SAlM• !
. ' Wa9>»: ■! rt'Iii!'

nupirkti. '.B•.'čia kabančių $dk> 
netių išsiripk kUiA tdU geriau
siai patinku o aš Už jų sumo
kusiu.. ;

Šilku 
visai gidžių sukuėlę it Jurgis už 
ją sUmok&joęKldk\jisai Už jų 
sumokėjo-, Obubdį taip ir pasiu 
sėk£ sužinotis • b&s toji panelė 
para'ŠČ o į
kasų sunio^jd; pinigus.. Juožas 
Onutei jinai dar i nuntas^ nes jinai buvo visai gra-
išsirinktų. Yfešttų Wų 'suknelę. iŠ i Žiai apsitaisiusi ir. niekas nega- 
paprastesnių it kpkią vieną suk- Įėjo, pasakyti, kad jinai ne tik-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 s. westemav.

. Telefonais: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 19 v. 
ryto iki 7 v. Vak. 
šeštadienį ir sek
madienį — į Sabd 
Dunes, Central at. 
Beverly S h o r e 8, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R8.

* M R II jys* J I A

AKIU SPECIALISTAI

ifc'n^.1... .  ,
> A ».z Z u.

LAIDO ruviu DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ ,IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

?I'Wnibvl;aNce.7 ' /
■ ^mw4,iR:NAKn ■
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

:Sd4605»O7.:Sa. Hermitage Avė. 
FairfieM Avenue
LAFAYETTE 0727

' 1 koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

naįiiMiMĮiiriiioiiMiiii. -i „ -................     i ‘ m i »»

**®* «*<*tan><l Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
»e«iafc>, i#:M vai. ryto M. I oiottes MM K)

• ’.W «mttr SAY.TIM1RRU.

... ..\1-L..’ į fa.-..,,' , U. 4 hi..-,., .* UMfa  4far t fa   ■ ■ ■ .a.-*- ■ .« >■ ..

Laidotuvių Direktoriai

NARiĄl./'
Chicagos, 
Ckero
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE
Ift >Vi'iYi i < t n/rt i’i¥> m rt AIO W 0116 m >

4 ’ '•
.. I lt II l'< l^l.ll K »n.į.. » .. > I » ,UM ,»■»««.» I

; P. MAŽEIKA Yaimsiw
3319 Lituahiįa Avenue YARdš 1139

,, .... ..............................  r ■ , o . — I   «...

■; Ląchawicz m sunvs
2314 West 2*d Place Phohe CANal 2515
SKYRttJSi Kast Usth Sirett Tel. tuūman Uia

, M „ 'I ........... ................. .. ....—..... ......*

ALBERT V. PETKUS
4704 So, Westerų Avenue Phone LAFayette 8024

; h , ' . . .. ■ ' ’ ■
I , .ln ,!■>, .ihUhe.e .     ,, -fa,t.

ANTANAS M. PHILLIPS
3397 liilUAUica AVfeDAie Phone YARds 4908
r--L. -Į- alfa !<IWA*«'lM ■■ilfa-fa).|l^| M, „M. , ,, ,i„v, , II M, ai fa. fa-  

ANTftONY B. PETKUS
(>812 Westėrn Avė. Phone GROvehill 0142
1410 Sofath 49th Ortiriį Cteiero Phone Cicero 2109

•' J'**-.’ ? v . > . . . .
...i ■ -i '. Vi .e. --~'.7 ,. — fa»,r|i .. Artę-d.. .. ■ ■ «. fa. fa..j .■ , i,w.oi. i i.fa.iii*««M.

.1. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

•. į 11 i'' . .. .  .   .

3354 Šo. jįalšted Street YARds 1419

. x j. zolp •
1646 WeBy&th Street Phene YARds 0781

v

—* *
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DR. BRUNO L 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: . .
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Tefefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

popiet ir 7—9

KITI lietuviai daktarai
Tek Hėmlfcck 5349

GYDYTOJAS UH CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki <3 ir tatM 7 iki 8

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2596 VVest 68rd StrH* 
Ofiso Vtdaftdos. nUO 1-^4 ir nuo 
ą—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tek PROSPECT 8V-J9
Namų Tel. V1R&1N1A 242i

DR. VAITUSH, OPI-
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrioally 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. Speciatė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikrts Kreivos akys At-( 
įtaisomos.
VALANDOS- nuo 10 ryto iki 8 v 

Nedėlioj pagal Sutartį.
Daugely! atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

' pirma.
4712 South Ashland A v.

Phohe YARDS 1373

DIt. Margelis
3325 So. Halsted St 

Valandom nuo 10 t. 1M B popiet 
ir nuo 8 iki 8 vakaro 

šventadieniais tik susitarus 
Pfaone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6338 
Rez. Hyde Tark 3395

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vau 
išskyrus seredomis ir su betomis

K11ATAUC1A1

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

*reL
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEŠT 35th STREET 

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

Nekėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

18

DR. HERZMAN
iŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojūte Chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 M Central 7464

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenuė 

Telefonas Republlc 7868

Ofiso TeL Virginia 0036
Residetttij-os Telefonas

BfiVERLY 8244
Jeigu, neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1040
DR. L DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Ž400 WES1 MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7339 
Nainų telefonas Brunswlck 0597

Tek YABBB 8146
VALANDOS: Nuo U iki 12, 8 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
na s. joaiated st.

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-toš lubos 

CBlCAGO, ILL 
ofiso valandos

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

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 DOUTH ASHLAND AVI.

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

Rez. Telfephone PLAZA 3200
■> . . ,'L g.»!U ■ i !■*»

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofteas-429 N. Deaitam St.
Kamb. 1431-1484-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Kalstai ŠL 
Valandos vakarais nuo S iltį 8^38 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

. z Room 1238
Ofiso ta. CENTRAL 1824 

Namų tek—Hyde Park 3885 
h m m ■ i ..... .i,

YTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tek CALttnet tfrt

Vai. 11—fi dieną ir 4—8 vakaro 
134 N. LA BAILE STREET 

R4MS 2014 M BTAte W?2 
3149 SO. HALSTED S 

Tek ViCtory Ž6’ 
______ _______  - • - - - j- ■ 'irfc „

Pirkit* tusę krftutaviM, tu- 
rioB gMvfaMi --NA WTKNO*S-
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DCL B. F. KUBILIAUS NETAKTO S.LA. 188 
KUOPA BAIGIA KRIKTI

Labai “karštas” SLA 188 kuopos susirinkimas. — Ataka 
“Pasiimkit persikėlimoprieš Jurgelionį nepraėjo.

lakštus ir eikite j kitą kuopą. Kad ir keturiese liksi
me kuopoje—mes gyvuosime”. — Taip pareiškė kuo
pos pirmininkas p. B. F. Kubilius.

Taip pareiškė kuo-

SO. BOSTON, Mass. — Gruo
džio 6 d. čia įvyko paskutinis 
šių metų SLA 188 kuopos su
sirinkimas. Kuopoje yra 27 na
riai. Trys persikėlė į kitas kuo
pas. Vienas iš persikeliančiųjų, 
mano prirašytas p. Nausėda, 
pareiškė, kad jis išsikelia iš 188 
kuopos dėl to, kad ši kuopa, 
esą, bolševikiška.

1939 metais ši kuopa turėjo 
daugiau nei 60 narių. Bet dėl 
tituluotų žmonių netakto, kuo
pa skilo, ir didesnė pusė narių 
išėjo.

Tai buvo netolimoj praeityj. 
Dabar kuopoj, rodos, turėtų 
klestėti sutikimas, harmonija, 
broliška dvasia ir fraternaliz- 
mas. Deja, to nėra ir dabar. Nė
ra ir nebus, kol kuopoje visa
galiais jausis žmonės su aukš
tais titulais.

šis susirinkimas buvo šauk
tas laiškais ir yra metinis, val
dybos rinkimai. Ir iš 27 narių 
susirinkimai) atsilankė 15. Ki
tuose susirinkimuose ir tiek ne
ateina. Kartais ir susirinkimas 
neįvyksta, nes nebūna narių.

Susirinkimuos svarstoma kas 
daryti, kad nariai susirinkimus 
lankytų ir vienintelė priemonė 
surandama — neatsilankiusius 
bausti pinigine pabauda. Bet 
piniginę pabaudų užkrauti — 
reiškia išvyti narius iš SLA. Ir 
šios kuopos istorijoj jau buvo, 
kad dėl uždėtų pabaudų keli 
nariai iš Susivienijimo išstojo.

Dėl narių nesilankymo susi
rinkimuose priežasties reikia 
ieškoti kur kitur. Ir ta priežas
tis labai aiški; daugumai narių 
puikiausia žinoma, kad prie da
bartinės kuopoje padėties, prie 
vieno žmogaus diktatoriškų

Tel.
YARDS 

1838-9
CHAPMAN 

and 
CASEY

kad sklandžiai ne s.

DEPENDABLE 
BEEF C0.

1421 West 47th St

Bet aš grįšiu prie pereito s u 
sirinkimo.

Nors susihinkimui seniai bu
vo laikas atsidaryti, bet p. B. 
F. Kubilius atsinešė “Laisvę” ir 
ėmė susirinkusiems skaityti, k.i 
jis parašė Katkauskaitės kon
certo reikalu. Skaitymo mažai 
kas klausė, bet mandagumo <15- 
.ei kantriai sėdėjo. Po s.ka.ty- 
mo tapo atidarytas ir susirinki
mas. Po protokolo skaitymo ir 
dar vieno kito reikaliuko, musų

NAUJIENOS; Chieago, UI.
te

35c
30c

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBES 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chieago, Illinois
Phone: YARDS 1001

šė B. F. Kubilius ir V. Svetla- 
virius. Tokių rezoliucijų išnešti,

Barų

Kai? iuoti yqį^ y
negu tikėjotės.

už mažiau negu
manėte mokėti!

190 proof. Hiram Walker
& Sons lnc» Peoria, III.

WIIOLESALE BEEF,
PORE, VEAL and LAiMB

Bone lėps Cuto Oųr Spęeialty a 

Turime puikių* paukščių šven
tėms urmo kainomis. *

perskaitė griežtą rezoliuciją 
prieš “Tėvynės” redaktorių, 

'kam tas šmeižia lietuviškus bol
ševikus, varo propagandų, ne
žiūri SLA reikalų ir Lt. .ir t.t. •

Tokių rezoliucijų, esu, pasira-

Boston Shoe Store
3435 S. HALSTED 

STREET
Atdara kas 
vakarą iki 

Kalėdų
Atdara visą': 

dieną 
sekmadienį

NAUJI KALĖDOMS CEVERYKAI
KIEKVIENAM ŠEIMOS NARIUI!

BOSTON’S ČEVERY-
KAI VAIKAMS

Dabar *1.98auŠ
• Star Brand
• Poli Parrot

BOSTON’S VYRAI! KALĖDOMS 
Nauji .

OXFORDS 
ir čeverykai 

ir aukšč.

2.98 
ir aukščiau 
NAUJOS 
MADOS

NAUJOS MADOS
APSIRĖDYKITE SU BOSTON’S 

NAUJAIS CEVERYKAIS!
^2.98 aukšč.

NAUJOS IV! ADO S CEVERYKAI 
ŠVENTĖMS!!

Naujose Madose. Su Naujomis Kulnimis.

tr»ightBourb^ 
W/ifįketj

•'•'nuo Jomttuom, rf.

150 Stikliukas
prie Dau^ęiuua

Ar norite išrišti visas dovanų ir Kalėdų bu- 
džeto problemas vienu lengvu veiksmu9 
Atsisėdę parašykite “Kiram Walker’s DE 
LUKE” greta vardų tų žmonių kuriems nori 
įtikti. Nes štai degtinė kurios aroma ištisai 
atsiduoda kokybe ir švelnume, bet jus ži
nosite, kad kainavo daug mažiau negu 
manėte mokėti! Taigi, imkite musų pa. 
tarimą anie tikrai puikią dovaną .,. •

duok

De fl_oxe
STRAIGHT BOURBON VVHISKEY

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

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

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

kabės ............. *.............. $1.25
‘Kantyčkos”, giesmių knyga

.......................................... $|.75
“Sapnų knygelė”, kazirų nu

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

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

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

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

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

334 Dean Boulevard, 
SPENCERPORT, N. Y.

V

pasakoti. Kubilius ėmė kaltinti du kandidatai, bet p. Kubilius 
p. Jurgelionį, kad jis smetoni- su savo oracijomis privertė 

juos atsisakyti. Na, ir^ vėl siūlo- 
anaš Kubilius. Ir vėl ta pati ko
medija: negerbia jo nariai, jis 
tiek daug dirba kuopai (nieko, 
tik trukdo ir gadina), jį labai 
apkalba, jis norėjęs net teisman 
traukti, su policija tuos žmo
nes paimti ir t.t.

Bet kas jį, ąpkąlba, kaip ap
kalba, p. Kubilius pesako ir ga
na, j .$usjrinkįi)ia$ , ręikalauja,.

ninkams renkąs iš narių pini
gus ir jų nesiunčias ir daug ki
tų nesąmonių.

Po karštų ginčų prieita rezo
liucijų balsuoti. Už rezoliucija 
pakėlė penkias rankas. Prieš re
zoliucijų balsavo.,astuoni, nors 
pirmininkas suskąi|e iš pradžių 
tik penkias, paskui padarius 
jam pastabą suška^ šešias, _ % ’ * 

utines ta. ■

tas F. J. Bagočius.
Pirmas prieš rezoliuciją, išč j ) 

J. Krukonis. Jis pareiškė, kad 
“Tėvynė” dabar gerai redaguo
jama, kad redaktoriui mes ne
turim diktuoti, ką rašyti ir ko 
nerašyti. O kad “Tėvynė” smar
kiai puola Lietuvos išgamas, tai 
yra prievolė kiękvięno^ojt'o. lie
tuvio tai daryti. Visąį .abejoti
na, ] 
prašęs p. Kubilių, kad tokią re
zoliucijų jis kuopoje pravestų. 
Bet jei p. Kubilius tuo reikalu 
.pas Bagočjų teiravosi-, šis galė
jo pasakyti: “Nugi, išneškit re
zoliucijų”; (šių žodžių rašėjas 
po kelių dienų kalbėjo tuo rei
kalu, su p, Bagočium, kuris ir 
pareiškė: “Na, kaip aš sakysiu, 
jei žmogus klausia: sakau, iš
neškit rezoliucijų, bet kokią re
zoliuciją -— tai ne mano daly
kas. Centras turi visokio turi
nio rezoliucijų, t- y. už ir prieš 
p. Jurgelionį”). f ■; .. :

Po Krukonio kalbėjo daugelis 
narių ir visi kritikavo rezoliu
ciją ir patį jos įnešėją. Taip an
tai J. Pohl pažymėjo, kad p. 
Kubilius pirmiau redaktorių 
(prieš SLA seimą) labai rėme, 
gyrė, aukštino — dabar gi, kuo
met p. Jurgelionis Lietuvos o- 
kupantus smerkia, tai p. Kubi
lius eina prieš jį.

Gaidamavičius, Senkienė ir 
kiti rimtesnieji kuopos nariai 
kalbėjo prieš rezoliucijų, nuro
dydami, kad ir jie nepritaria 
Lietuvos okupantams ir lietu
viškiems kacapams čia Ameri
koje, kurie tą akupaciją sveiki
na ir kiek seilė neša giria. “Jus 
varinėjat SLA politiką. Mes, 
kad ir užsiimenam savo vai
kams prisirašyti prie Susivieni
jimo, tai jie tuojau atsikerta, 
kad Susivienijime tik baramasi, 
pešamasi ir daugiau nieko — 
nurodinėjo kalbėjusieji.

Geriausiai p. Kubiliui “užva
žiavo” vienas iš rimčiausių kuo
pos narių, dainininkas Juozas 
Niaura. Sako: “Man net gėdą, 
kad aš prie šitos kuopos pri
klausau. Kas tik kur, tai musų 
kuopa pirmutinė su rezoliuci
jom, už kurias paskui reikia net- 
raudonuoti. P-ną Jurgelionį/pa
žįstu — tęsė toliau kalbėtojas; 
— jis mano buvo pirmas mo
kytojas. Ir Jurgelionio proto ir 
gabumų jokiu budu nesulyginsi 
su tų, kurie daktarais ar profe
soriais tituluojasi.

Čia butų per daug viską , at-

, /ot a . Rezplitįcij'ąkad SLA prezidentas Hutų > ■■■ V

Prieita' rinkti kuopos valdy
bų ateinantiems metams. Ir čia 
užpykęs pirmininkas, visą va
karų vaidino komedijų, kuri vi
sus išvedė iš kantrybės:

pirniiąųsia, reik pasakyti, 
kandidatų į valdybų visuomet; 
trūksta: nieks nenori, apsiimti 
ir gana. Į pirmininkus tapo pa
siūlytas p. Kubilius. Tas atsisu
ko. Ir ima rėžti pamokslų, kad

kalbančių narių”, kurie daug 
kalba, jo, kaipo pirmininko, nė-

Tuomet buvo pastatyti kiti

lių reikalavimų pasakė, kad ant 
jo kalba, kad jis turįs nauja 
automobilį, važiojęs mergas ir

P-as Kubilius baisiai nepa
kenčia to. žmogaus, kuris jam 
drįsta į akis tiesų pasakyti. Bet

nių, kurie to nepaiso. Taip ir 
čia: dainininkas J. Niaura atsi
stojo ir viešai išdrožė, kad p. 
Kubilius jokiu būdų neturėtų 
apsiimti kuopai pirmininkauti. 
Pareigų neatlieka (šiais metais 
iš eilės nepasirodė 3—4 susirin
kimuose, už ką kuopa buvo jį 
net suspendavusi); musų kuo-

pos niekas kitaip nevadina, 
kaip tik “Kubiliaus kuopa”, o 
tai dėl to, kad p. Kubilus vie
nas nori kuopoje diktatui iauti. 
Taigi SLA ir kuopos gerovei ge
riau bus, jei p. Kubilius stovės 
nuošaliai.

Bet kur tau. P-s Kubilius su
agitavo ir kitus narius neiti val- 
dybon, jei jis neis, O kas link 
kuopos, tai Kubilius pareiškė, 
kad kam nepatinka, tai, esą, 
šiandien pasiimkit - persikėlimo 
lapus ir eikit į kitą kuopų. Gir
di, mes kad ir keturiese kuopo
je liksime, bet gyvuosime. Čia 
jam buvo pastebėta, kad pernai 
savo tokia taktika išvijo iš kuo
pos virš 30 narių. Į tai Kubi
lius atsakė, kad dar per mažai 
.šėję; jis dar randa apie penkis, 
kurie turėtų iš “jo” kuopos iš
eiti (suprask, visi tie, kurie drį
sta Kubiliaus užmačioms pasi-

(THE PERFECT G!FT

LADYWESTFiaD $0X50 
SĖT W0H DMU4ONM

Didelis pasirinkimas laikrodėlių: 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
BULOVĄ

ELGIN
IIAMILTON 

BENRUS, 
GRANT 

ir kitų
DEIMANTUS parduodam žemo- 

mims kainomis.

1P„ rtoViE IR

4148 Archer Avė

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

Turtas virš- - - - - -
Atsargos fondas virš •
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 riki 20 M

$5,500,000.00
- $400,000.00

FEDERAL.SAĮNGS""... ;ana ' ........ —
LOAN ASSOClATIONof Chieago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

su 
rauti, 
kuopoj 

“didelių

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY INSURED
4102 ARCHER AVENUE

TeL VIRrlnla 1141

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
IIOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę rendUojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chieago. <11.

Galų gale p. Kubilius “suti
ko” pasilikti kuopos pirminin
ku, bet su ta “teise”, kad jis 
galėtų jo apkalbėto j us pašauk
ti prie “tribunolo” ir t.t. ir t.t. 
Pasiliko ir kili buvusieji valdy
bos nariai. Tai padalyta šven
tos ramybės dėlei. Bet tokie el
gesiai kuopose neturi būt neiš
kelti nuosavam organe. Tokius 
nenormalumus privalome 
šaknimis iš savo tarpo

Dažnai vienoj kitoj 
atsiranda vienas kitas
ambicijų” žmogus ir griauna 
visos kuopos gražių veiklų. Ir 
musų organas beveik visuomet 
nuslėpdavo tų žmonių kenkimą 
Susivienijimui, motyvuodami 
tuo, kad narys užsigaus, kils 
polemika ir t.t.

Bet buvusioji taktika daug 
pakenkė pačiam SLA. Didelį 
narių išstojimą iš SLA mes ma
tuojame visai kitokiu mastu, 
pamiršdami tą priežastį, kad 
daugelis SLA apleidžia dėl to
kių griovikų.

SLA viršininkų rinkimai pa
rodė, kad Susivienijime mes tu
rim narių komunistų. Tiesa, 
nedaug. Bet yra. Ar jus. mano
te, kad tie nariai visi yra nuo
širdus SLA nariai? Abejoju, nes 
įsitikinau. Daugelis tų narių 
SLA eina “penktosios kolonos” 
pareigas: daugelis jų stengiasi 
SLA kenkti, kompromituoti ir 
tuo padėti bolševikiškam susi
vienijimui. Mizarai, Bimbai ir 
k. tas reikalinga.

Taigi, mano šį straipsnį ne
imkite kaipo norą p. Kubilių 
“nakinti”, bet kaipo gero veli
jantį musų Susivienijimui.

$g.50
BOSTON

Minkšti BATUKAI 
KALĖDOMS— 

Turim Didžiausi Chica- 
gos Pasirinkimą 98*

Jr-v____________ :______ _________

Tik Gavome!
NAUJI MADINGI

RED CROSS

Motinai 
Dovana

Bukite Linksmi 
KALĖDOSE su 

Boston’s Geresniais 
Ceverykais

■n

daleliu iru tęst
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ANGLIŠKŲ KALĖDŲ ATVIRUČIŲ

1739 So. Halsted St.

3435 SO. HALSTED STREET GARSINKITE “NAUJIENOSE
r nite- ..teini

Garsinkite. “N-nose”
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Prezidento sumanymas
Klausimu, kaip suteikti Anglijai ūmią, pagalbą gink

lais, laivais ir lėktuvais, kuomet jos finansiniąi ištekliai 
baigia išsisemti, — prezidentas Rąąseveltas išsprendė ne
tikėtai greitai ir paprastai. Jišai patarė Anglijai užsa
kyti Amerikoje tų karo pabūklų nž 3 bilionųs dolepių — 
ta sąlyga, kad už juos užmokės Jungtinių Valstijų val
džia, o Anglija su ja atsiskaitys vėliau, kai pasibaigs ka* 
ras.

Šitam savo planui prezidentas turės gauti kongreso 
pritarimą. Nėra abejonės, kad pritarimas bus duotas, W 
kongreso dauguma stoja už Anglijos rėmimą.

Kongresas gali sutikti duoti paskolą Anglijai, Tuo
met jisai turėtų atšaukti Johnsono aktą, kuris draudžia 
skolinti šalims, neatsiteisusioms dėl pereitojo pasaulio 
karo skolų. O jeigu tas aktas nebųtų atšauktas, tai Ame
rikos valdžia perimtų Anglijos užsakymus, užmokėtų už 
juos savo pinigais ir paskui tuos pabūklus, kai jie bus 
pagaminti, “išnuomuotų” anglams. Įstatymo, draudžian
čio nuomuoti svetimai valstybei ginklus arba laivus, nė
ra.

Tačiau buvo galima bijoti, kad kongrese šito klausi
mo svarstymas labai ilgai užtruks. Izoliacijos šalininkai 
ir Hitlerio sėbrai (jau nekalbant apie Berlyno ir Mask
vos agentus) tiktai laukė, kad prezidentas kreiptųsi i 
kongresą, prašydamas leidimo duoti paskolą Anglijai. Jie 
tikėjosi, kad tuomet kongrese prasidės ilgiausi ginčai, o 
visokie “taikos mobilizatorių” ir penktakojų komitetai 
kels triukšmą spaudoje,; rengs mitingus ir “maršavimus 
į Washingtoną” ~~ ir per kokjus du, tris mėnesius pa
galbos teikimas Anglijai bus sutrukdytas. ■' V

O pora mėnesių dabartinėje kritingoje padėtyje ga
li nulemti karo eigą į vieną arba į kitą pusę.

Bet Roosevelto sumanymas šitai demokratijos prie
šų strategijai užkirto kelią.. Jeigu opozicija norės daryti 
obstrukciją kongrese, ji galės daryti. Pramonė tuo tarpu 
dirbs. Ginklai ir lėktuvai Anglijai bus gaminami. Iki 3 
biHonų dolerių užsakymas bus pabaigtas, tai ir geriau
sioms izoliacijos šalininkų oratoriams kongrese nuplyš 
liežuviais

Svarbu, kad karo pabūklų gaminimas nesustotų nė 
vienai’ valandai. Jisai turi būt dar padidintas!

Hitleris esąs “nepavojingas”
■ 1 ' T............. .  ■.' ! «' ■'

Yra nemažai kunigų (ir net vyskupų) Amerikoje, 
kurie atvirai stoja už naęių-fašistų (‘ašį” dabartiniame 
kare. Jįę neapkenčia Anglijos ir butų patenkinti, jeigu 
Hitleris ją sumuštų.

Kai kurie tų dvasiškių yrą demokratijos priešai jr 
antisemitai, 'kaip “radio kunigas” Coughlin.

Kiti yra akli Airijos “patrintai”. Dėl to, kad Airija 
per ilgus metus kovojo prieš Angliją, tai dauguma airių 
dar ir šiandien negali užmiršti praeities piktumų ir sim
patizuoja Anglijos priešams.

Atrodo, kad vienas tokių žmonių yra katalikiškų 
Notre Damą universiteto profesorius, kun. J. A. O’Briem 
Jisai sako, kad Amerika neprivalo padėti Anglijai, nes 
jeigu Hitleris ir laimėtų kąrą, tai Jungtinėms Valstijoms 
nebūtų “jokia pavojaus”.

O iš ko jisai Žino, kad nebūtų?
Jau tas faktas, kad, Hitleriui laimėjus karą, butii 

sunaikinta paskutinė viltis atgaivinti demokratiją Euro
poje reikštų labai ir labai didelį pavojų Amerikai.

Kum Amerika yra brangi ne tiktai, kaipo, vieta, ku» 
rioje galima gyventi, pavalgytį ir apsirengti, bet ir kai
po laisvės kraštas, tas negąli kalbėti taip, kaip tasai ku
nigas.

Bet jisai, kad ir nešiodamas profesoriaus titulą,, apie 
pasaulio problemas iš viso kalba keistai. Girdi, jeigu Ą* 
merika 1917 metais nebūtų įsikišusi į karą, tai nebūtų 
buvę tokios taikos sutarties, kokia buvo pasirašyta Ver- 
salyje; o Versalio sutartis privedė prie dabartinių karo.

Tiesa, kad Versalio sutarties nebūtų buvę, jeigu Ą- 
merika nebūtų padėjusi Santarvei. Bet butų buvusi Ber
lyno sutartis! O kokią sutartį butų padiktavę vokiečiai 
Berlyne, galima spręsti iš Brąst-JJtovsko taikos* kurią 
kaizerio generolai padiktavo Rusijai.
•* Versalio taika nebuvp gera, bet jos sąlygos laipsniš
kai buvo keičiamos ir taisomos. Jeįgu Amerika nebūtų 
pasitraukusi, tas taisymas butų ėjęs dar sparčiau. ;

Šiemet Chicagos Universite
tui sukako 50 metų amžiaus. 
Sukaktuvėms pažymėti univer
sitetas išleidę gražią! atspaus
dintą sąsiuvinį-knygą, kurioje 
trumpai aprašyta šios .mokslo 
įstaigos istorija ir darbas, ku
rį ji atlieka.

Chicagos Universitetą suma
nė steigti prpf. Wm. R. Harper, 
o piriųas aukotojas, kuris davė 
milioną dolerių šiam tikslui, 
buvo Jolm D. Rockefeller. Po 
jo prisidėjo su savo aukomis 
dar 12,000 čikagiečių. Jie yisi 
paaukojo $48,780,000.

Šiandien tas universite|ąs, 
vienas geriausių Amerikoje.

sofinės teorijos yra skolintos, 
žodžių ir frazių jisąį prisRftV 
ko iš populiarių l^ąpkso raštų, 
bet miprių jisai
giausia iš auąrchiiMft BąkBumy 
franeuzų sąmokąliniuką 
qui ir įvairiu komunistinių sek
tų, gyvayųsįųi Dįd^įąriąs F 
euzų RevąJfiųeijos laikais.

Lenįąę p^g^k^ai Mfe ^O. 
“mių&ų yrideją -SUąv

'atidirbti tam tikrą skaičių dili
nu dvare, ir kadaftgį to darbo 
nauda eidavo ne įįęms, o pp- 
nui, tai jie visokiąis budąis 
stengdavosi nuo jįp išsisuk^- 
Bet už tai su mięjg noru jie 
dirbdavo kitur, kuy jie gauda
vo ątlygmimą. Vietoje dvarini|b 
korpp^ Rusijos vąlątietį dabąr 
iŠjąąųdOj^ valdžią.

«■' ........ . w,-,w

IŠTIKIMYBĖ SAVO 
TAUTAI

Literatūros. Reikalais

KOMUNISTIŠKA 
ARITMETIKĄ

‘ Maskvos garbintojai d'žįąų* 
gįįįąri, kad Sovietų Sąjungoje 
šięjąiet belikę tįk 2.2 nuąš. be- 
raŠČiUx temt , kai prieš 2,1 
metus beraščių Rusijoje buvo 
apie 80% visų gyventojų.

Tą beraštiškumį bolševikai, 
girdi, baigia naikinti, sekdami 
“Lenino iškeltą obalsį’\ Ir tas 
darbas jiems sekąsi 
gal pranešimą iš Maskvos, —

“Per pastaruosius 21 me
tus Sovietų Sąjungoje 53,- 
000,000 žmonių patapo raštiš
kais (išmoko skaityti ir ra
šyti), vyriausiai dėką profe
sinėm# sąjungoms^.” (“Lais
ve”, 1940 m. gruodžio 18 d.) 

I

Čia yra kas nors netvarkoje 
bolševikų aritmetikoje.

Pereitojo pasaulio karo mm 
tu Rusija turėjo apie 160 inilip- 
nų gyventojų. Jeigu 80 nuošim-’ 
eių tų^gyvęųtąjų buvo neraštin
gi, tai nemokančiųjų skaityti 
arba rašyti žmonių skaičius sie-- 
kė 128,000,000.

O per 21 metus bolševikų 
viešpatavimo išmoko, skaityti ir 
rašyti 53,000,000 žmonių. Atė
mę šitą skaičių iš 128 milionų, 
gausime 75,000,000.

Taigi pačios “Laisvės” davi
niais, Sovietų Sąjungoje dar te
bėra mažiausia 75 milionai be
raščių.

Bet tikrumoje tas skaičius tu
ri būti daug didesnis. Nes juk 
Stalino imperija paskutiniu lai
ku yra pagrobusi keletą stam
bių teritorijų, kur neraštingu
mo nuošimtis buvo labai auk
štas: rytinę buvusios Lenkijos 
pusę, Besąrąbiją ip Šiaurinę Bu
koviną. Šitose srityse beraščių 
gali būt tarp 5 ir 1Q milįonų.. 
Pridėjus juos prie pirmesnės 
skaitlinės, pasidarys 80,000,00(1 
iki 85,000,000.

Kadang-į Maskva giriasi val- 
dmdį apie 200,0.00,000 laimingų 
prątetąyų, tai berąščįąį Sovietų 
Sąjungoje sudaro daugiau, ne
gu 40 miošięąčįų.

O sąką, kad tik 2-2
nuoš. Aišku, kad tai yra melas. 
Pats Brooklyno komunacių or
ganas parodo, kad sovietų Ru
sija dar tebėra paskendusi tam
sybėje.

į

yoliucijosu (ęąriją. Qąlų gą|e, 
Štalmas į šĮtą jovalą įkrėtė ge
rą pmviją orientalmė^ ritąčMth 
kiu “bo.gos.lovijos” (teologijos), 
kurią jUąi ^(ųdijay^ pabado
masis dvariąėje 
^ąųkąze.

Bolš:ęyUmą tėvą po 
vertė yu’šgąmtiška esybe, kur 
rios Negendanti” mumiją yr«* 
rodoma pųbHkni cementuotame 
rūsyje, po stikliniu dangčiu, 
piįe Raudonosios Kremliaus 
aikštės. O pątį gavę S.ląlįpas pa
skelbė to viršgamtiško pranašo 
įpėdiniu, jo “neklaidingų” įsa
kymų vykintoju.

Raudonarmiečiams okupavus 
Rietpvą,. dabą? jąb ir Kauno 
spaudoje yra skelbiama šita pu- 
siau-aziatiška bolševikų teologi
ja. Stalinas yra garbinamas, 
kaipo didžiausias žmonijos “ge
nijus’’,. kuris geriau už viso pa
saulio mokslininkus supranta 
matematiką, mediciną ir filoso
fiją; kuris duodą nurodymus 
poetams, kaip rašyti eiles, ati
dengia naujus kelius menui ir 
muzikai; kuris pasako mokyto
jams, kaip reikią auklėti jau
nuomenę,' ir kuris net atneša 
žmonėms'‘ant savo pečių saulę.

Iš revoliucinio judėjimo bol
ševizmas tolyn vis labiau išsige- 
ipą į tamsiausios rųšies reakęL

naujais prietarais

“MIMMŲMŠČIKAI”

LENINIZMO-STALINIZ
MO JOVALAS

šiamų arbatėlių išlaidas. Iš uni
versiteto Krėvė gaudavo gražią 
algą, bet jis negalėjo nuolat 
vaišinti didelių žmonių grupių. 
Jo kišenius butų nepajėgęs, ypa
tingai kai vaišinimai prasidėjo 
ne arbatėle, bet užsienio vynu.

Kategoriškai tvitrinti, kad tas 
ar kitas žmogus, tas ar kitas 
užsienio agentas apmokėdavo 
Krėvės sąskaitas, mes taip pat 
negalime, nes rankose neturime 
tam tikslui reikalingų duome
nų. Ligi šiam metui dar nei vie
nas “atsivertęs” sovietų agen
tas tokių žinių nepaskelbė. Bet 
mes turime šiokių tokių duome-. 
nų, kurie mums leidžia padary
ti kai kurias išvadas.

Raudonos armijos generolas 
W. G. Kriwitsky, ištarnavęs 
bolševikams apie dvidešimt me
tų, Suvienytose Amerikos Vals
tybėse anglų kalba išleido kny
gą, kurią pavadino “Slaptoj 
Stalino Tarnyboj”. 51 ir 54 tos 
knygos puslapy j, tarp kitų da
lykų, Kriwitsky rašo:

“Pačia svarbiausia Kominter- 
no ašimi yra maža tarptautinių 
ryšių sekcija, apie kurią niekad 
niekas spaudoj nieko nemįni, 
bet kuri aukštiems rusų valdi-

VIII.
Krėvė tarnauja rusams.

Kai Krėvė atsistojo Sovietų 
Sąjungos Draugų pryšakyj, jis 
tąpo tuo asmeniu, apie kurį su
kopi visas, Maskvos agentų vie
ša# veikimas Lietuvoje.

Krėvę suruošdavo paskaitas 
ąpię nepapi’ąstai gerai suorga- 
uįznętą bolševikų “rojų” visoj 
sonetų sąjungoje. Krėvė pradė
jo ąęgąm^ųo.ti paskaitas apie 
“kultųriąius” kaimyninės tau- 
toa pasiekimus. Krėvė pirminin
kaudavo susirinkimams^ kur 
papasakodavo savo įspūdžius 
sąvielų Rusiją lankę Lietuvos 
mteligęntai.

Seniai prieš bolševikų okupa
ciją rašytojas Petras Cvirka pa
sakojo kauniškiams savo įspū
džius Sovietijoj. Petrą Cvirką 
pasekė Povilas Pakarklis, Liu
das Gira ir dar kai kurie “švie
suoliai”.

Krėvė priimdavo išvažiuojan
čius ekskursantus, duodavo 
jiems reikalingų nurodymų, su
teikdavo gerų kelionės patari
mų, duodavo visą eilę adresų 
pačioje Maskvoje ir kitose vie
tose. Nurodydavo žmones, su 
kuo “verta giliau pasikalbėti”, 
su kuo galima ir “atviresniam 
būti”.

Kai ekskursantai sugrįždavo, 
tai visi būtinai Krėvę atlanky
davo. Pirmiausia jam turėdavo 
padėkoti už taip malonią eks
kursiją, be to, kiekvienas eks
kursantas parveždavo jam do
vanėlių. Maskvoje kiekviena 
proga atsirasdavo vienas kitas 
“nepaprastai Krėvę gerbiąs” 
profesorius arba “šviesuolis ii' 
bepartinis bolševikas”, kuris 
rasdavo reikalo pasiųsti Krėvei 
naujausią literatūros naujieną 

“arba' grąžų'šdvietų fabrikų iš
dirbinį.

Visos šios menkos dovanėlės, 
ir mandagus atydos pareiški
mai labai veikdavo Krėvę. Lie
tuvėj jis praleido dvidešimt me
tų b niekąs į jį jokio dėmesio 
nekreipdavo, niekas nerasdavo 
reikalo pareikšti dėkingumą už 
tą jo triūsą, tuo tarpu Rusijoje 
jo “talentą ir darbus” mokėda
vo tinkamai įvertinti.

Vincą Krėvę tiek paveikė ir 
tiek sudomino visos Rusijos 
naujovės, kad paskutiniu metu 
jis jomis vien ir tesirūpino. 
Kiekviena pręga turėdavo lan
kyti sovietų konsulatą Kaune, 
nes įęp yfeųąmet rasdavo įvai
rių reiįįąlmkų surištų su Sovie
tų Draugų Sąjungos veikimu. 
Kiekviena proga ruošdavo vis 
ętąžnęsųes arbatėles, kurios da- 

fryd^vą^t skaitlingesnės. Vieni 
Sąjungos draugai atvesdavo ki- 
tųs,, vįeni pažįstami atvesdavo 
naujus. Krėvė pats mėgdavo su 
jąią, suriPažįnti, pasikalbėti, ar- 
hatėlfc išgerti ir Šį tą apie Ru
siją papasakob-

Krėvė sutrupinęs ir
tais kurie mėku apie Sovietiją 
žinoti nenąi’ėrtavft.. Jb ir tokius 
žmOnes pas, savo užrikvįesdavo. 
Jiems papasakodavo, kad jis 
pat§ didelių vilčių nededąs į 
“nekultųringus bolševikus”,, bet 
pridėdavo, jog tai yra įdomus 
darkąs, .

Ofkialiai, naivios visuftuienės
Vincas Krėvė buvo tuo 

žmogumi,,, kuris rūpinosi visais 
kultūroj dnlykaiis |r stengėsi 
palaikyti kpHu^uius ir litera- 
turitūns Su Sovietų Są- 
jm^gąa švįespąpiene. Tikrumoj 
gi Vincus Khėvė buvo papras- 
čiąurias Maskvos įrankis, kuris 
bąlšovlhiškienis barbarams pa
dują ątįdąryli duris ten, kur 
sįąmbiai apmokami agentai ne
pajėgė nieko padaryti dvidešim
ties metų laikotarpy}.

Kąs apmokėdavo Rręvės 
veikupą?

Vienaip ęašmęfeų mmšjome, 
kad Krėvė pats išmoka už ruc-

i Rašą Pranas įąrikauska?
Dabąrtinis karas savo esipe 

yra hpperialistinįk karas, nes 
jp pągripde yra kąva dėl vąd. 
i^gyvybjpės erdvės”. Veržima-* 

i ^gyvybinę erdvę” yra pe 
MM* veržimasis į ma- 

i^espių tąpįų žemes. Ar istoyk 
įvairi bus palankus šitįai 

i tepdepęijąi, niekas tuo tarpu 
tikriląl pokyti negąli, bet viįe- 
m yra aišku, kad iy pavergtos 
tautos Rks gyvos, tik sun
kiai sužalotos,.

Jei dąfeaF užėjo laikotarpis 
; imperializmui dojpinuot, (ai 
dėl to nereikia nųspuiuti, ųes 
tas laikotarpis baigsis savo 
antiteze — revolįnęijomis ir 
paprastos laisvės atgavimu. Vi
sos pavergtos tautoj virs revo
liucinių sąjūdžių židiniais, km 

kad b“ pamažu, bet vis dėl
to sugriaus imperializmo ląb 
mojimus. Stabilizuotos, am
žiams įtvirtintos imperijos ne
buvo pasaulinėj istorijoj ir ne
bus. Juo laisvė bus labiau var-^ 
žoma, juo ji atkakliąus ginsis.

Laisvės idėja yra tautos do
vana žmonijai; žmones ne vi
sur ir ne visada moka tinka
mai ta dovana naudotis, bet 
laisvė yra neatskiriama nuo 
tautybės, o tautybė yra ne vie
nam kuriam laikotarpiui, bet 
visiems laikams j k i istorijos 
perėjimo į .metaistoriją. Ilga, 
permanentiška, be vilties ver
guvė tegalima tokiame krašte, 
kur tautybės dvasia yra žuvus. 
Kol tauta bus gyva, tol ir lais
vės viltis negalės, užgesti.

Gyvenant imperializmo bujo- 
jimo epochoj, mažoms tau
toms reikia patriotiškai cemeų- 
tuotis. Ištikimybe savo tautai 
turi būt ifcekvienam jos sunui 
šventa pareiga. Savo žmonių 
perfidija yra bjauresnis daly
kas, negu svetimųjų priespau
da. Tauta, patekusi į svetimą 
okupaciją, daugiau nukenčia 
nuo to, kad okupantai favori- 
zųoją periidiją, negu nuo to, 
kad jie jųąterialįškai išnaudo,- 
ja pavergtąją tautą. Silpniau- 
sįą tautą yrą ne tą, kuri turi 
piąža ginklų ir m.ąteęįąbnių iš
teklių, bet tą, kuriąs sųnų ir 
dukterų tąępe yrą dąugiąusją 
sąvo krašto išdavikų bei pąrsii- 
dąyėbų. Psichologiškai dirvą 
masinei perfįdijąi rengįą tokįę 
režimai, kurie piliečius skirsto 
į sūnūs ir posūnius. Toliąu 
perfidijai padeda plėstis socia
lines neteisybės ir, aplamą! 
imant, visi tie veiksmai, kurie 
silpnina žmonių savigarbą ir 
sąžiningumą.

i Blogai elgiasi tos tautos, kų- 
<rios visą savo viltį sudeda į 
kurią nors didelę valstybę, ap
siėmusią ją globoti ir gintį. 
Tos tautos nustoja laisvės ir 
neša svetimųjų jungą.
‘ ' ■ 111 1 ' ' ' -r— ' ii vi.

AR JIESKAI 
DARBO?

iuicijalus O.M.S. (Otdel Meždu- 
narodnoj Sviazi). Kurį laiką 
šios sekcijos šefu buvo komu-

čiu, metu buvo ir tikruoju Ko- 
minterno finansų tninisteriu bei 
viso jo personalo direktorium.

suose kraštuose, kurie nepriva
lo duoti jokios atskaitomybės 
vietos komunistų organizaci
joms. .Jie yra priklausomi tie
siog nuo Maskvos.

“Vienu skrupulingiąusiu ir 
svarbiausiu O.M.S. agentų dar 
bu yra Maskvos skiriamų pini
gų išdalymas komunistų par
tijos veikimui finansuoti, ap
mokėti plačiai vystomą propa
gandą ir visus kitus dirbtinus

Taikai ir Demokratijai Ginti, 
Tarptautinė Darbo Sąjunga, 
Tarptautinė Darbininkų Para
ma, Sovietų Rusijos Draugų 
Sąjungos ir Lt.”

Generolas Kriwitsky, kuris il
gus metus gyveno užsieny j ir 
pats organizavo slaptą Maskvos 
agentų veikimą, knygoje aiškiai 
pasako, kad Kominterno sekei 
ja apmoka Sovietų Rusijos 
Draugų Sąjungos veikimo išlai
das.

Jeigu rusai apmokėdavo šios 
sąjungęs veikimą kitose valsty
bėse, toi turim pagrindo many
ti, kad jie apmokėdavo jos vei
kimą ir Lietuvoje. Turim pa-

Idėjų srityje bolševikai yra 
pigios rųšies pamėgdžiotojai, 
bet naujus žodžius kalti jie* pa-, 
rodė nemažai gabumo, ypač 
kuomet reikia sugalvoti koki 
nors naują pravardžiavimą ar
ba pasikoliojimą.

Anąmet sovietų spaudoje bu
vo labai madoje žodis “ęhvos- 
tist” (nuo žodžio “chvost” 
uodega). Tai buvo epitetas, tai
komas tų įmonių darbinįnįąn)^, 
kurios atsilieka, uepądąrę savą 
“kvotos”, pa^al “piatilietkos” 
planą.

Dabar sovietų literatūroje pą- 
sįrodė pąująą kąlbąs žemčiūgas; 
“minimumščik”.

Jį$aį yra padąyytąs iš žodžio 
rpAinimum” (mažų ^nąži^įa). 
Jį yąrtąja sąvo apysakoje ra
šytojas T. Semuškin, kuris ap
rašo savo gimtąjį sodžių, sugrį
žęs įš miesto, kur jisai praleido 
daugelį metų. Rašytojas džiau
giasi, kad beveik visi jo gimi
nės v^lsįlečiai jau yra įstpję i 
“kplpįo^us” (kolektyvius pi
kius). Rėk pąsįkąlbejęs su gi
minėmis, jisai patyrė, kad vals
tiečių masės kolchozuose tąį^- 
ptkakli “minimumščikai”.

Jie zatidirbą “savo darbo dię^ 

 

ąų mfinimumą” ir eina sau: yip- 
j mišką uogų skinti, ki

ti renka — ir nešą į

Bolševikai yra dideR 
mo meisteriai, bet kąųsįrųkty*

negabus. Fabrikus jįppjs, Parduoli- Jeigu netoli
kapitalistinių šalių iužiuieriai.
Kai tiktai tie užsienių “specąi” 
išvažiuoja paiųp, tai sovietų, 
pramonėje prasideda visų ^alU 
suirimas, ,ir Stalinas tuomet 
ima ieškoti “kenkėjų” bei “sar- 
botažninkų” ir statyti juos prie 
sienos. .

Idėjų srityje bojšėvteipą uu- 
susimas yra, gal būt, dar ryš
kesnis. “Dįę|y§įs” M&&YPS Pra
našas Lejįdųąs neąųgąlyoįp ne 
vienos ąrigūialips idėjPS. Visos

viam darbe jie pasĮrp#

kpleb^ pradeda statyti trobą 
arba durpes kasti, tai kolchą^o 
nąrrii bėga teųair ieškodami už- 
dąĮ’bip. P kųppiėt kolchozo vy^ 
riausybe jma tuos “minimumš- 
■čikus” barti ir ragina juos dąu- 
giaus rūpintis savo kolektyviu 
ukm, taį jie atsako: “Suspėsiu 
gi la^flelę uždirbti”. “Lazdelę” 
tai pažymėjimas, kad kolchiri 

atidirbą vieną dieną lai* 
ką.

Ar tai ųe panašu į baudžia-

vės išvystytą Sovietą Sąjungos 
Draugų veikimą Lietuvoje ap
mokėjo Maskva.

Tuo pačiu, metu turime labai 
rimto pagrmdo spėlioti, kad vi
sos Knčvės ruošiamos “arbatė
les ir vyrai” buvo Maskvos ap
mokami. O tai jau yra labai ne
gražiu dalykas. Negražus daly
kas paprastam piliečiui. Neleis- 
tmas mtebgeutui ir visiškai 
smerktinas profesoriui, kuriam 
pavesta jaunimo auklėjimas ir 
kuris mito iš liaudies iždo.

Kazys Vąrkala
--------------------j-----------------------------------------F" »»■■■—■■—

Ir vaikams ir jauninu# R su
augusiems bus linksmybių 
“JAUNIMO” rengiamam LIE
TUVIUKU KALĖDŲ BALIUJ, 
GRUODŽIO & (L DARIAUS- 
GIRĖNO SALSJ.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

“REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perką ir pąrdupda 

ir pręgas sužiąą tiktai per

MMMAO
011 Snlk lilslęį>Ml, CIICK0.JL1

moh.

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir įkaitytoje^ proJontf 
pirkinių, reikalai* eiti t

■*
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KRAŠTAS, KUR PO PAŽANGOS SKRAISTE 
SLEPIASI NEIŠBRENDAMAS SKURDAS
Japonija jau seniai priskirią- 

ma prie pažangiųjų kraštų. Sa
koma, kad materialines kultū
ros srityje ji yra kai kuriais 
atžvilgiais vieną kitą Europos 
valstybę net pralenkusi. Dau
gelis mokslininkų mėgsta japo
nų dvasinę kultūrą laikyti daug 
pranašesne už europiečių.

Žinoma, tokius dalykus svar
stant ir įvertinant nulemia žmo
gaus pažiūros į kultūros ir ci
vilizacijos uždavinius žmonijos 
gyvenime.

šiame rašinyje norima papa-

A TYPEWRITER 
Makes and Ideal X-mas Gilt! 

$15 ■’ 
Cash or Easy 

Terms
3 MONTHS RENTAL $5

sąkati, kaip gyvena Japonijos 
darbo žmonėm

Žinomas apglas rytų kraštų 
žinovas mokslininkas Randol-, 
fas Hauseris yra parašęs kny-» 
gą apie Japoniją: “Bebalsė tau-* 
ta”. Toje knygoje jis pasakoją 
apie baisų japonų liaudies ąkųrr 
dą, kokio retai kurioje kitoje 
pasaulio, ypač Europos, valkty-r 
bėjerasi.

Japonų yra iš viso 7Q,000,- 
000 gyventojų. Gyveną japonai 
labai ankštai: 188 gyventojai 1 
ketv. km. Sakytum, dėl ankš
tumo. ir skurdas. Bet Belgijoje 
gyventojų dar tirščiau, o tokio 
skurdo, kaip Japonijoje, ten nč 
iš tolo, nematysi.

Randolfas Hauseris
knygoje apie japonus sako: —- 
Jei japonai vietoje rankų tu
rėtų sparnus arba T palėkus, o 
vietoje kojų žuvids uodegas, 
gal jie butų mums supranta
mesni, ne kaip būdami žmonė
mis. Kadangi jie skaito laikraš
čius, ruko papirosus, lanko ki- 

į nematografus, mes laikome 
įjuos žmonėmis, bet arčiau su 
jais susipažinę pamatome, kad 
tai visai kitokios veislės buty 
bes.

Kai praąidĮęio japonių kinų 
kąrąs, daugelis buvo. įsitikinę, 
kad nuskurusi Japonija neil
gai tegalės kariauti ir net pra
našavo, kad liaudis, atsidūrusi 
skurde, pakels maištą.. Tai b.ų-

savo

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

UŽEIKIT PAS 
PRONSKUNUS 

Naųjąi įrengtą modernišką 
Ęodauzę 

Hąwaiin Gardens 
Užkandžiai visados. 
SCRLITZ ALUS. 

PETRONELd JR ANTANAS 
PRONSKUNAJ 

99th ir Artesian 
Tel. EVErgreen 17g5 

■ irų.1............

vq didelė kUida dėl nežinoji
mo japonų budo ir japonų kul* 
turos. Japonų liaudis nepriešta
raudama, su aklu pasidavimų 
likimui sutinka žemės drebėji
mus, epidemijas, badą ir karą.

Labą* nedaug japonų težino, 
už ką dabar liejamas japonų 
kraujas Kinijos laukuose. Ma
ža, kad nežino: neateina į gal
vą mintis./net tokius klausimus 
kelti.. Liepia kariauti, — jie ir 
kariaują, be jokių samprotavi
mų ir svyravimų dėl karo tiks
lo,. Vienas karininkas, kuriam 
buvo kilusios tuo klausimu 
abejonės, pasidarė charakirį — 
taip baisiai jis išsigando savo, 
maištininkiškų minčių!

Paprastai, tęchnlnę pažangą 
lydi socialinė pažanga. Senosios 
gyvenimo formos pakeičiamo 
naujomis, tobulesnėmis. Japo> 
nijoje to nėra. Pasiekusi dide
lių 
je, 
riu 
šių

SPECIALIAI ŽEMOS KAINOS KAS PENKTADIENI!
Visi pirkiniai užtikrinti.

Šviežios Žuvies Bargenai.

WALKER’S ŽYMIAM URMO ŽUVIES 
MARKETE

šviežios žuvies žera.oa -Q*startai—Ctai«sąi ir visa
ęjįę Wąlker’s rinktinių šviežių, šaldytų vaisių—daržovių—paukščių

14 Place ir Racine Avė. kampas
(Blokas į piętus nuo 14 gatvės)

" ... ...... . ........... ... -................. ......  .

PAULINA
RUSSUN-TURKISH BATHS

ĄYUAMKYKVE SVEIKATOS PJ$T|
Pirkia natųąi pertarta su akmenų krosnim-, čia gausite Elektros 
Trytme.ntuą, Vlūa Violai Sunshine i? Infra Rąd Light Radiations.

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W. 45th St. kamp. So. Panbna Street
Moterims Sere domi s — Phone VJRGINIA

111 ............
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laimėjimų technikos srity; 
Japonija socialiniu požlu • 
laikosi pasenusių, suslingu- 
formų, yra atsilikusi šimt

mečiais.
Ten išliko, feodolizmo pąjč* 

gumas, nors dvarininkai ir naiu 
cįojasi moderniomis žemės ųkio 
mašinomis. Pramone auga be
veik amerikiniu tempu, bet jo
je viešpatauja patriarchinės, 
feodalinės formos. Skaičium; 
vis augąs proletariatas atsine
ša iš kaimą senas, prosenelių 
pažiūras, vergijoje ir nuolanku
me išauklėtų žmonių psicholo
giją

Pavyzdžiui, darbo a tly g mi
mo klausimas. Milijonai pra
monės ir žemės ūkio darbinin
kų g,mmą centus, tad japonų 
pramoninkai varo p ačiausį 
“dumpingų”,. t. y. į 'Amerikos 
ir Europos rinkas paleidžia pre
kes, su kurių kainomis niekas 
negali konkuruoti. Japonų au
dimo pramones darbininkas 
1938 metąis vidutiniškai per 
mėnesį uždirbo 32 jenas, o dar
bininke 26 jenas (jena — 
maždaug 75—8Q' liet, centų). 
Tokius atlyginiitfus gauną dau
guma įstaigų tarnautojų, par
davėjai, pardavėjos, mašinin
kės ir net dauguma valdinin
kų. Tuo tarpu, gyvenimas Ja
ponijoje visai nepigus

Kaip tie darbo vergai įr ver
gės gali suvesti galus su galais? 
Tai, pasak 'Hauserį, viena iš 
neišspręndžiamųjų problemų T. 
Rytuose^

JapoiĮąi į atlyginimą už dar- 
žiuri ftę i darbo ekvi- 

iyaįeptą,. bęt kaip į darbdavio
Prie to liaudis pripra- 

to, pęy Ilstančius baudžiavos 
l$$tų: baudžiauninkai buvo 
divąrįnin^ų nuosavybe, turėjo 

kiek pajėgė, o dvarinin- 
’kaj baUĮdžiauninkais rūpinosi, 
t. yK tlav/ė jiems viską, kas 
butįna pragyventi, iš kartos į 
karią vergąi tuo tenkinosi, lai
ke tai visai normalia, paties 
Dievo nustatyta tvarka.

Plačiose masėse tokia sąmo
ne tebevyrauja ir įabar, — 
taip galvojama net miestuose, 
apšviestuose elektra, turinčiuo
se radiją, ^Ytacįją ir kitokius 
teehmko^ stebuklus- Ponai turi 

'teisę ųąudotis vergų darbu ir 
* u^ tai turi vergus, pąaitintį.

K^kių nors priemonių pakel
ti uždarbį ar sutrumpinti dar
bo dieną Japonijoje beveik nė
ra. Pąbar, karo metu, ąpje tai 
ir galvoti- netenka. Ir be to il
gą darbo dieųa dar pailgintą. 
Tiesa, prieš metus buvo išleis
tas, įsakyųaas nustatantis krau
tuvėse įl. valandų darbo dieną, 
p pramones, įmonėse 10l/2 
vąl. Bet tąį taikomą tik stam
bioms įmonėins^ hc to, yra 
daug būdų tą įstatymą apeiti, 
ypač įmonėse, tiesiogiai ar ne
tiesiogiai dirbančiose karo rei
kalams.

Ęe to, nereikia pąniiršli, kaęi 
Japonijoje labai išplikusi smul
kioji pramonė. Net stambiosios 
įmonės linkusios duoti darbą 
namo, į aplinkinius kaimus/ 
kur dirba po 15—18 valandų 
per papą seniui, moterys ir vai
kai, ko ne nuo 5 metų am^ 
žiaus.

Dešimtims milijonų japonų 
kąrąs padarė dar sunkesnį gy
venimą. Kainos kylą, importas 
ir eksportas krito ir šimtams 
tųkstančių šeimų atėmė darbi
ninkus, maitintojus. Karo pra
monėje, kuri šiuo metu nepa
prastai išaugo, dirba daugiau
siai invalidai, ; moterys, vaikai, 
— dirba už centus, dažniausiai 
pražūtingose sveikatai sąlygo
se.

Dabar Japonijoje klesti dar 
vięna “pramones” šaka — pro
stitucija. “Gyvųjų prekių’’ pa
klausa, ypač karo metu, labai 
pakilo. Prekyba žmonėmis, 
dukterimis tapo priedu prie 
n^ęnko uždarbio. Daugeliui šei
nių tai beveik vieninteUs paja
mų šaltinis. Tėvai parduoda 
sąyo, dukteris paleistuvavimo 
namų laikytojams, gaudami už 
lai Iri)—300 jenų. Tokios pa
jamos leidžia šeimos tėvui išsi
mokėti skolas, kurios labai sun
kina ir be to menką biudžetą. 
Parduotoji 'mergaitė amžma. 
lieka pįrkusiojo nuosavybe.

Nenoromis klausi savęs, kaip 
70,000,000 tauta, esant tokiai 
technikos pažangai, tokiam pa
jėgumui gaminti prabangos ir 
ištaigos daiktus, gali sutikti su 
tokiu skurdu? Tas taip pat ei
na iš kartos į kartą, greta fa
talizmo, vergiško nuolankumo 
ponams, impei a toriams dievini
mo ir charakterio.

Tas įsitikinimas išsilaikė iki 
pat šiol. Mažiausia 50,000,000 
iš 70,000,000 japonų gyveni 
baisiausiame skurde, tatai lai
kydami kažkuo savaime su
prantamu, natūraliu. Poetiškai 
aprašytuose-^nameliuose su be
veik kartotinėmis sienomis net 
nėra ant ko .sėdėti, jų gyvento
jai, kaip ir jų tolimieji pirmta
kai, vis dar sėdi ant grindų. Jie 
nuolat sala, nes neturi kuro, o 
kartais ir kijosnių.

Jie minta j tradiciniais ryšiais 
ir jiems įkalbama, kad tai jų 
mėgiamas -pjautinis valgis, ir 
kad nieko kito jiems nereikia. 
Jie mielai Įrrhdėtų valgyti ię ne 
nacionalinius^ valgius, — valgy
tų sviestą, mėsą, visokius rie
balus, bet tai jiems neprieina
ma prabanga. Jie tenkinasi ry
žiais, arbata,1 tapusią taip pat 
tautiniu gėrimu. Arbata ię sau
jelė ryžių, tuo j ie vaišina j r 
svečius, nes nieko kito neturi.

Geišos, samurajai, arbatos 
gėrimo nameliai, meniškai pieš
tos vėduokles, yUa tai, kas at
vykstantiems svetimšaliams da
ro Japoniją egzotiškai poetiška, 
žinoma, labai įdomu. Bet už 
tos ekzotikos ir puošmenų sle
piasi dangaus šaukiantis skur
das.

Kaip ir kinai, japonai gyve
na tokį gyvenimą, kurį galima 

i vadinti pasišaipymu iš kultūro s 
! su visomis jos teikiamomis 
žmonijai gerybėmis. Apie tas 

i gėrybes japonai yra tik girdė
ję, arba jei ir žino, tai tik tiek, 
kiek teko susidurti jas kitiems 
gaminant.

Ir su žmogaus nevertu gyve-

nimu jie sutinka, kaip $ų kaž 
kuo teisingu, savaime supran
tamu, paeinančiu iš pačios pri
gimties. Badą, skurdą jie ken
kia su tuo pat nuolankumu li
kimui, kaip ir dažnus žemės 
drebėjimus, epidemijas,, potvy- 
nius. Taip ipešia ir taip vertina 
japonų gyvenimą Randolfas 
Hauseris (“D.”)

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

N u pi autą Pirštą
1 ’.y; ■ yr.-'f ». E r J. t W

Dabar Ranka Vėl Pilna
. bedirbdama prie mėsos pjau

tuvo savo tėvų krautuvėje, 
10320 Avenue G., 15 metų Id- 
drise Williams neteko piršto. 
Peilis nukirto jai nykštį.

Mergaitė buvo skubiai nuvež
ta pas gydytoją. Apžiūrėjęs žai
zdą, jis pasiuntė tėvus atgal j 
krautuvę atvežti ten paliktą pir
štą, ir jį prisiuvo, žaizda gra
žiai gyja ir mergaitė vėl turės 
čielą ranką.

•r* victoby int
QYKAI Apskaičiavimu 

ęąrr’Moody Lumber Co. 
Naujos Ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. pagerinimus finansuojame, 
nereikia |mokėjtmu—S roftams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

<

KESSTJCR’S riti VATE BLEN1)—A BEĘ$I)EI) WHISKEY. 75 7r Neutral Spiritu 
cli«tilled Irom Oi;u n. 86 ProoF' (siuce Octį. lnt>. Julius Krealer DisUUiuK Co.. Ine., 
Baltiniove. Md.; Lawrenceburg, Indiana.

Per Kalėdas

rwWWVWii..i>.„ i i II"1"

Remkite Lietuviški, 
žyduką

Nathan Kamei
MUTUAL L1QUOR 
CO. — Wholesnie

4707 S. Halsted Si
Pel Boulevard 0014

TRU-FIT 
Ląb. Kaina .

""............. ..................... 111 " 1 'f* - """yy ■ i ■' 1 ■—■■■■

LIETUVIŠKA ČEVERYKŲ KRAUTUVĖ
Šioje lietuvių užlaikomoje čevęrykų 
krautuvėje yrą didelis pasirinkimas iŠ 
keliolikos > didelių kompanijų — įvai
riausių čeverykų, vyriškų ir moteriš
kų.

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

UNIVERSAL 
SHGESTtHE

3337 So. Halsted Street

m 11 »—

Bukit MulauŲ.-
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visaųj gyve 
nimui. Saugokit jas, leisdami iŠ--- -----o----- •--r-- --  ’ , 
ekząminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr. 

OPTOMETRISTĄl 
1801 So. Ashland Avepye

Kampas 18-tos
Telefonas CANAU 0523—Chicago 

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

Treč. ir $ešt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

MWt . *

Speciali Kaina ant Dantiniu

FLEITAI $9-50 
ir aukšč. 

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 .,
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WĖST 63rd STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, ęeredomis 
pagal sutarti. Piritai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentislų.
Tėmykite Antrašą 

Phillips DentaJ UritaraturjJų teL 
singas adresas yra 2358 >V. 63rd 
St. Ta ištaiga čia įsisteigė prieš 
daug metų.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

KLINIKAS

*13.50 
:s.“....*50.00

RAUDO^GYSLię $,OC HA 
Išėmimas ir Ligon. • •fcW«UU 
REUMATIZMAS £9 A A 
Oj-eįta Pągelha ...
GYDO VISAS LIGAS
Ekzam i nacija C 4 A A
ir vaistai .... .......... I -m V
DOU^LAS PARK HOSPJTAU

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

SVEJKATOS 
TONSILUS 
Išima Už

> > —

Pirkit už cash arba kreditu

WH"MIIIU.I i. i ■—

B6ATR1C6
J7iow«ls

k A MUKUDEAN 
15 |8W0l»

PATRICIĄ 
17 |»w'a!o

g| 
i®

WBulom WATCH
JBB. DOVANA, KURI NUDŽIUGINS

H. BEGEMAN
DVI U ĮTIKIMOS KHAUTUVES

4184 ARCHER AVENUE 3142 W. 63rd STREET
—  . ' • _____________■ • ,.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
iš stoties —■

W.GXS.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
mušiką ir kitus |4ųmhis
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LIETUVIS B. R. DRAKE CICERO STATE
BANKO VICE-PREZIDENTAS

Draugijos Kalėdoms Šelpia Varguolį 
Kitos Žinutės

Kalėdų Dovanos ir Eglaites,
CICERO. — Tos didelės iškil

mės jau netoliausia. Visi juda, 
bruzda, perka kas ką išgalėda
mi. O kokios gi Kalėdos be 
sniego ir eglaičių?

Su sniegu tai kaip sau norit, 
jo negalima kontroliuoti su eg-

bitėmis tai kitkas. Ktai, musų 
Antanas Ignatavičius, 1514 So. 
48 Čt.
tarnauti, švenčių proga parsi
vežė daug gražių eglaičių ir 
pardavinėja nebrangiai. Jeigu

3708. Antanas išpildys jūsų ąiž- 
sakymą.

Midwest Stores 
Parankamas Daug 
Joms Palengvina

Sušelpė Lapinską.
Čia visi žino kas yra J. La

pinskas, 1414 S. 50 Ct. Tai varg
šas invalidas. Kalėdų šventėms
jį apdovanojo Raudonos Rožes 
Klubas ir Draugystė Lietuvos 
Kareivių, po $5.00. .

jo darbas froku pa-

Kalėdose — Žiedas 
0 Velykose — 
Altorius

Pagamins Ji 
Kučioms Ir 
Kisieliaus

- šiomis dienomis, kada beveik 
visa dovanų prekiavimo našta 
pavesta šeimininkėms, jos turi 
be galo daug darbo. Turi bėgti 
tai į vieną krautuvę, lai į kitą, 
ieškodamos dovanų vyrui, duk
relei ir šuneliui, o gal ir net jų 
draugams.

Prie to, jos turi kaip ir kas
dien maistą nusipirkti, parsi
nešti ir išvirti. Todėl Midwest 
krautuvių parankumas joms 
daug dabar prigelbsti.

O Midwest krautuvėse randa 
viską kas reikalinga, šviežiau
sius ir geriausius produktus že
miausiomis kainomis.

Tos šeimininkės turėtų, pasi
naudoti išpardavimu, kuris da
bar eina visose Midwest krautu
vėse švenčių proga. Tas išpar
davimas yra skelbiamas šios 
dienos “Naujienose”. Tėmykite 
jį. Jis siūlo tikrų pinigų su tau
pymo progų. (Sk.)

Kareiviai Rinko Valdybą.
Praeitą sekmadienį po pietų

priešmetinį susirinkimą. Narių 
atsilankė vidutiniai. Valdyboj 
pakeitimai maži, tik pirminin
ko pagelbininku vietoj C. Ra- 
kašiaus išrinktas S. Šileikis. U- 
niformos skyriaus kapitonu li
ko M. Marcinkus. Tai senas ka
pitonas, bet darbą ^atlieka gc- 
riaus negu jaunas.

šv. Antano Banketas.
Sekmadienio vakare Draugy

ste švento Antano turėjo savo 
metinę vakarienę, kuri turėjo 
įvykti mėnuo atgal, bet buvo 
atidėta dėl svarbios priežasties, 
klebono mirties.

DARYKIT MAISTO PIRKINIUS

PAS MIDWEST STORES!
PILNAS PASIRINKIMAS MAISTO PRODUKTŲ 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS!
IŠPARDAVIMAS! PENKT., ŠEŠT., PIRMAD., ANTRAD 

GRUODŽIO 20-21-23-24
“MIDWEST” Geriausia Kurį Gamta Gali Pagaminti

SVIESTAS “ sv.37c

■

“CERESOTA” Gryna Nebaltinta

MILTAI ST"‘

NaūjiehU-Aeme Tftluptibtrt
MIDDLEBORO, KENTUCKY. — šerifo asistentas I’. 

L. Peny pasakoja sutini Paul apie susišaudymą su 40 
metų piktadariu, Clyde Buchanan, kuriame Pctry buvo 
sužeistas, šerifas George Fisher nušautas o dar vienas 
žmogus pašautas. *' r

rai patys patarnavo prie stalų. 
Valgis geras, nes patys vyrai 
gamino. Viską sutaisė p. Putri
mas. Grėrimus pristatė K. Alt 
drijauskas.

Vakarienėj skaitlingiausiai 
atstovauta Kareivių Draugija ir 
Raudonės Rožės Klubas. Jie pa
sakė gerus linkėjimus savo

Visų didžiausia a lydą buvo 
atkreipta į naują dvasios vadą, 
kunigą Igną Albavičių. Jis čia 
oficialiai užsirekomendavo. Iš 
jo paties pareiškimo matyti aiš
kus nuoširdumas kooperuoti su 
visais vietos lietuviais.

Drake-Drugeika. ’
Plačiai čia žinomas vietos gy

ventojas Bruno R. Drake (Dru-

Ciceros State Bank. Per savo 
gabumą įsigavo į vice-preziden- 
to vietą, šiomis dienomis atida- 
re of>Są„,ivisr . < u

Vielą nepaprastai puikiai iš
puošė. Viskas tik žvilgą. Aptar-! 
nauja su apdraudę/ paskolomis 
įvairių rųšių. t ■" :

Labai puiku, kad musų lietiu 
viai progresuoja.

Aberdecn street, gimė gruo
džio 5, tėvai: Tony ir Mary.

MOZERIS, Dennis, 3407 So. 
Lowe avenue, gimė gruodžio 2, 
tėvai: Josepli ir Catlierine.

KAMINSKŲ —, 464Č South 
Mozart street, giitie gruodžio 
10, tėvaį: Leo ir Mdrciona.

TRYBULA, YValtėr, 5633 N. 
Parksidę avenue, gimė lapkri
čio 30, tėvai: YValter ir Mary.

STANLY, , 3631 South 
YVincįiestei* averihe, gimė gruo
džio 2, tėvai: Jolih ir Veronika.
KAVALIAUSKAS, Šeima, 5041 

South Artesian avenue, gimė 
gruodžio 4, tevdi: YVilliam Ir

Susižiedavo W. Novinskas 
ir A. šlepečiutė

CHĮCAGO LAWN. — Vestu
vių varpai sUskambėls tuojau po 
Velykų, o žiedo įteiktuves įvy
ko pereitą sekmadienį p. šlepe
čių namuose, 3836 W. 65th St.

VValter Novinskas įteikė An
geliniu šlepetis gražų deiman
tinį sužiedotuvių žiedą aky vaiz
do, j e visų svečių, kurių ten bu
vo pilnas namas.

Pp. Šlepečiai turi daug drau
gų po visą plačią Chicago, bet 
dėl stokos vietos negalima bu
vo visų sukviesti, todėl jie at
siprašo visų, kurie buvo aplei
sti.

Ir Jam Ašaros Riedėjo
P-a šlcpetienė, žinodama, kad 

greitoje ateityje neteks dukre
lės, apsiverkė, o Kazimieras šle- 
petis (tėvas), jau, rodos, gana 
kįėtos širdies, bet ir jam aša
ros riedėjo..

Vakarėlis buvo jaukus ir pil
nas gyvumo. Kaip seni, taip ir 
jauni linksmai praleido laiką. 
Apgailėtina tiktai, kad mažai 
buvo vietos. Net koresponden
tui prisiėjo stovėti prię durų, 
bet kitokios

M. Grinienė šeimininkėms 
Ateis Į Pagalbą Ir 

Kalėdoms 
/

Jei norite Kalėdoms nepipias* 
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 krautuve yra 
NEW LIFE DELICATESSEN

3331 South Halsted Street 
Telefonas YARds 5742

(Sp.)

SUDRIKO
Lietu uiska s K ai e n d o r i 11 s

Visiems Dykai

Amerikoniška I'lay Spilyu- \ 

te Dykai

Dykai Lietuviškos Moksliš

kos Knygos

Dykai Ash Tray

Tuos daiktus gauti, nieko 

nereikia pirkti.

T ai Budriko Kalėdų 
DOVANA

Jus niekur nerasite tokio didelio 
pasirinkimo rakandų, karpetų, 
oečių. .narlor setų, beroom setų, 
lempų, elektrikinių ledaunių, skal 
byklų. Pet didelę apyvartą, kai
nos yra sumažintos ir dar gausi

te DOVANĄ prie kiekvieno 
pirkinio

išeities nebuvo.
— Korespondentas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

^Timon60 E- Van Buren dlUUIUst- arti Michigan.
Dabar rodoma

“The MANNERHEIM LINE”
Rusų filmas, .pirmą kart 

Amerikoje!

BOMBA, Ricbard, 4547 Wal- 
lace street, gimė griičdžio 3, tė
vai : Edward ir Alicia.

ČEKIS, Sylvia, 1833 Cermak 
Road, gimė, gruodžio 1, tėvai: 
Charles ir Beatriče. 

--------—

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
SOPHIE’S RESTAURANT 

2407 West 47th Street 
GRUODŽIO 21 IR 22, 1940 

NAMIE GAMINTI VALGIAI 
SUDAROME LUNCIUS IŠSINEŠTI

Sophie ir Stanley Draugelis, Sav.
Širdingai kviečiame visus atsilankyti ir susipažinti su musų 

valgių kokybe ir .prieinama kaina.

Rankiniai laikrodėliai po
$2.19

YVestfield, Elgin, Bulovą po 
$9.95 ir aukščiau i; <

Waterman’s, Parker’s auksi—k 
nes plunksnos po $1.95

Automatiški dubeltavi toste
riai, verti $16.00 po $8.95

T
Ii

Geros Kąlędos. ,
Linkiu jiems Viso gero. Jau 

galiu užtikrinti “Naujienas”,^ 
kad Kalėdų šventėms bus tur* 
tingos raštais, o biznierių skel
bimų, tai tikrai bus. Ir tuos biz
nierius mes privalom remti,, 
kurie remia laikraščius. Juk per 
laikraščius mes viską sužinome.

24v2 sv. *7 n n 

maiš. IMU

140did. būt.
Puikiausio “DIAMOND ’ YValnuls sv. 250
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės 
PYČIAI did 2^ ken.

ŠNIDER’S Tomaičių Čatsup

2 už 370
“MIDYVEST” Obuolių Sousas No. 2 ken. 2 už 190
“MIDYVEST” Pineapple ‘ DidF 2^ ken. 230
Garduus šviežus Komai ant Varpos
NIBLET-EARS 12 did. varpų kone 310
“JUSTICE” Tomaičių Sunka 23 unc. ken.
“TASTEWELL” Balti Lima Pupos No. 2 ken. 2 už 19c
‘‘LIBBY’Š’’ ’ 
Giliai Rudos Pupos

Svarbus C.L.D. Susirin
kimas.

Šį penktadienį svarbus susi
rinkimas Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Nariai atsilankykite 
skaitlingai, Liuosybės svetainėj, 
7:30 vakare.

Midget radios, vertės $12.50, 
už $6.95

Rasite čionai ir visas kitas 
radias. Pasirinkimas didelis.

4 rųšių 2 ken. 190
“SPRY” 1 sv. ken. 17c 3 sv. ken. 450

‘~LIPTON*S” Juoda Arbata maž. 9c ¥4 sv. pak. 23 c 
“RED CROSS” Spaghettai ar Makaronai sv. pa.2 už 17c
Tikri Importuoti Virti Kumpiai
“EUROPA” Kumpiai 10 sv. ken. Cieli tik sv. 490
Besėklės Grapefruitai did. 70 mieros 5 už 130
Saldus FLORIDA 
TANGERINES 210 mieros 
JONATHAN Obuoliai
Puikiausi Brussels Sprouts
CALIFORNIA 
SALOTOS Iceberg 
CAMAY MUILAS 
LUX MUILAS 
LŪX Trupiniai 
CHIPSO
lc Išpardavimas! Reguliaris šmotas už 1c su .pirkiniu iš 3
Sweetheart Muil. Gaunat visus 4 18*

tuz. 1Qė
5 sv. 23ę

sv pak. 2 už 250

maž. 9c
2 maži 17c

did. galv. 5*
3 už 170
3 už 170

did. pak. 210
did. pak. 200

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

PIRK NUO NES PIGIAU

500

Diena Iš Dienos
.............................................................................. ■ -----------------------

šsiėmė Leidimus 
edyboms 
(Chicagoj)
Olga Sura, 19, su Gregory

Schwartz, 21

Reikalauja
Perskirų

Helen Sadusky nuo Anthony 
Sadusky

Gavo ■
Perskiras

Bernice Stephens jiuo ĖdA 
ward Stephens

Jean Kitchel nuo Stanley 
Kitchel

Jimimai
Chicagoj

(Informacijos pąimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente*)

BOLSIS, Geraldine, 3148 So.

Kombinacijos pečiai nupi
ginti po $49.50, $69.50 

ir $99.50

Jos.F.Budrik
Incorporated

* •
Radio, Rakandų, Refrigera- 
..torių Krautuve su mėlynu..

frontu
Pasirinkimas laikrodėlių 

didžiausias

3409-21 S. Halsted St.
Tel. YARDS 3088

Nepaprastas Kalėdinis radio pro
gramas, nedėlios vakare iš sto
ties WCFL, nuo 5:30 iki 6:30 va
kare. Dalyvaus geriausios jėgos 

meno, dramos ir * muzikos.



Penktad., gmodžk &6, i$40 ,,
STAMBIOS CHICAGOS ĮMONĖS ŪŽIA DAR

BU: TURI MIUONfNIUS KONTRAKTUS

NAUJIENOS, ChlcagO, UI

Viešnia Baltajam Name
MMteiMltMtt

u. WHį

Pildo $264,000,000 Užsakymų Kariuo
menei, Laivynui

4U

žeminu dėka ilgokos sąrašas 
Oiicagos ir kitų Hlmois firmų,; 
kurios yra gavę karo kontrak
tus, siekiančius $50,000 ar dau
giau.
(Tęsinys iš vakarikščio nuin.)

Stewart-Warner Co. — am- 
Inumticn parts ........... 1,381,600

Befl & H®weU Co. — Navy 
fine vorttrol ......... 152,734 

faterft&tfehal Harvester Oo. 
—. trucka    ..........  130,145

AB Steel Eąuipment Con Au-į 
rota *— tockers .......... 81,467|

Rcckford Machine Tool Co., 
ReckfoCd *- mathiftOs .... 69,000

Ray Bros, Giove Co. —- rid- 
ing gloves .............  51,002

American Blake Shoe & 
Foundry Co. — amftiunition 
parts ..........  440,000

Moline Forge Co., Moline —: 
ammunition paris .... 496,000

International Harvester Co. 
—* ammunition parts .... 420,ooo

Rorssakov On Oo. — ammu- 
nUion parts ..........  129,000

Independent Enginoering Co., 
CFFaUon — machines 145,800

Carmi Feature Underwear 
Co., Carmi — underwear 57,734

Harvey Metai Corp. — am* 
munition parts -......... 245,030

American Automatic Electric 
Sales Co. — telephones 54,805

Aluminum Products, La 
Grange —- Army field rangės 
......................... ..........  149,742

Jos. N. Eisendrath Co. — 
gloves .. .. .. ...........  * 127,957

C. R. Jahn' Co. — trailers 
.......................................  134,500

Harrts Bed & Spring Co. — 
cots ..........          329,600

Superior Sleeprite Corp. — 
Įcots <•. ..^,<,.,1....—,326,500

Banner Bed Cn., — coats 
......................................... 66,000

A. Finkle & Sons — artillery 
parts .............................. 94,250

Hannifin Mfg. Oo. — artillery

STANISLOVAS 
SŽYMRIEWiCZ

8239 S. Hateted S t. 
Tel. Triangle 4167

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 19 d., 1:45 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Tauragės apSkr., 
Kvėdarnos parap., Lembą km.

Amerikoj išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Antaniną, po tėvais 
Milevska. dukterį Eleną, žen
tą Richard Fahy, dukterį So- 
phle, brolį Steponą Lachawičž 
ir šeimą, 3 seseris: Kazimie
rą, 3 brolienes Juozefą Pili- 
pauskieąę, Bronislavą Lau- 
danskienę ir jos Šeimą ir 
daeg kitų giminių.

Kūnas pašarvotas kopi., 
1018 W. 70th St. Laidotuvės 
įvyks pirmad.. gruodžio 23 
d., 9:30’vai. ryto, iš kopi. į 
Šv. Leo’s 78 ir Emerald pa- 
rap., bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Stanislovo Szym-. 
kiewicz giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Giminės ir Draugai.

Laid. Dirėkt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. CANAL 2515. •

parts .      384,280
Westetn Auštin Co., Aurora

— artillery parts .......  240,280
Northwset Engineering Co.

— power shovels ...... 114,705
Magnaflux Cbtp. *—• Instru

ments .v.......................   180,962
Pullman Standard Gar Co. — 

ammunition parts .... 2,825,030
Revere Copper & Brass Co.

— artillery parts ....... 2,160,000
Bauer & Black — surgiml 

dressings .................... 298,956
Hurley Machine Corp. —am

munition parts . ......... 755,590
International Harvester Oo.

— ammunition parts .. 554,000 
AlUminUm Products Co., La

Graftge — ėooking utenšilš 
..................................   54,195

Belleville Shoe Co., Belleville 
shoes ...................  123,750

Union Asbestos & Rubber Co.
—insulating moteriai 322,000 

Buda Oo., Harvey — engines
.... .........................   673,062

Askian Regulator Oo. -*■ sūb- 
marine eąuipment k...... 135)399

Crane Co. — valves 80,082 
Eckerling Bros. — denim 

coats .... ......................... 85,570
International Harvester Co.

— tractors ..................  631,172
Federal Electric Co. — eųuip- 

ment ....................  78,159
Frederick Post Ct>. — tracing 

cloth . . ...............-..... - 55,209
La Šalie Steel Co. <— dravvn 

steel ......... ..... ...u........... 189,750
Povvers & Co. — canvas bags 

.....................   501,600
Clarin Mfg. Co. — chairs 

....................................... 406,000
Stevvart Warner Co. — am

munition parts —. . . . • 352,227
Servus Rubber Co., Rock 

Island overshoes .... 150,000
Joseph T. Ryerson Co. — tn- 

bing ...."............ ............. 191,976
Western Cartridge Co., Kast 

Alton — cartridges .... 2,150,000
Elmvvood Ordinance Plant, 

Wilmington — ammunition 
......<..............   5,482,332

Economony Fūse Co. ■—* am
munition ......... ............. 547,950

Link Beit Speodel Co. — sho
vels .................   248,320

New York Handkerthief Co.
— cotton handkerchiefs 50,544

Borg Warner Co.....  7,600,000
Borg Wamer Co. —- ammu

nition parts .............. 7,614,630
Stewart Warner Co, — am

munition parts........... 1,574)752
General Electric Ray Co.

Instruments ............. — 87,320
Bell & Howell Co. —*■ camera 

eąuipment . ................ 130,096
Orton Crane & Shovel Co. -

Navy yard crahes .... 289,455 
American Automatic Electric 

Sales Co. — telephones 339,116

M A U.HENŲ-ACME Tclėphoto
Olandijos kronprincesė Julia.Ua, sveikinasi su prezi

dento Roosevelto žmona, atvykusi kelioms dienoms sve
čiuotis Washingtono Baltajame Name.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

u/

Rengia Bankietą 
Kardės Naujokams

Į CL ASSIOE D AO S

I R IRi M Gėlė* MylintiemsU U n Vestuvėms, Ban-II ii flMkleUms, Laidotu- 
Papuoši-vėnas, 

GfiLININKAS 
41RO Archer A’4180 Archer Avenue

Harvey Bendrovė 
Išdalina $27,000

Harvey Federal Savings and 
Lonn Association, Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovė (spulka) 
vakar paskelbė, kad savo šėri- 
ninkams gruodžio 31 d. išda
lins $27,000 nuošimčiais, šeri
niu kų turi 1,804. 

_____ -
• Du vagiliai plytgaliu išmu

šė langą WaltOr Wojtowicz’iaus 
aukso krautuvėje ir pasigrobė 
apie $2,800 vertės prekių. Tarp 
pavogtų daiktų buvo 29 dei
mantiniai žiedai.

Eglaičių Mažiau, 
Brangesnės 

f

šįmet Kalėdų eglaičių mažiau 
negu pernai. t>ėl audrų ir kitų 
priežasčių jų yra mažiau rinko
je. šįmet jos kiek brattgtsnės. 
Už gražią, kad ir mažą eglaitę, 
reikia mokėti $1.25 ir dkugiail. 
. . —--- —- ■./dMMbl* ■■ f

Garsinkitės “N-rtose”

Pusšhtitl Metą į
Gruedžk) 15 dienų., Mavųuetle 

Italk VVestern avė. p.
Mv Poeienė buvo aumgtta savo 
vyro Stanley bočius 50 metų 
gimtadienio sukaktuvių bankie- 
tų.

Stasio draugų iv pažįstamų 
pasveikinti sukaktims susirinko 
apie 100 ypatų. Iterp svečių ma
tėsi ir kum RailutiSi Svečius p. 
IMfenč buikiak “Visi 
valgėm ir gMni iki vėlumos”,

Linkiu p. Stanley bočius dar* 
50 melų gyventi. Dalyvis

NAU.HENU-ACME Telephoto ’
Vaizdas griuvėsių namo Cincinnati $iestė> Ohio, 

kuriame įvyko baisus sprogimas, užmušęs 12 ar daugiau 
žmonių. Sužeistų yra apie 10. Sprogimas įvyko aukšlį 
rytą, visiems dar miegant.

i
z > ,

i

i| Vaikas ir Mokyki
I Rašo L. NARMONTAITĖ

LAIPSNIAI.
Pereitą savaitę pasibaigė tre

čias periodas šio termino viešo
se mokyklose, šiomis dienomis 
vaikai vėl parsineša knygutes 
arba korteles su laipsniais jų 
pažymėjimu savo klasėse.

Ypatingai aukštesnėse moky
klose laipsniai šio periodo yra 
lalrai svarbus. Tėvai turėtų rim
tai atkreipti dėmesį į šį jų vai
kų rekordą, nes paprastai aukš
tesnių mokyklų vaikų progra
ma naujam terminui yra parū
pinta remiantis ant viršmineto 
rekordo.

Tėvai turėtų neatidėliodaini 
pasirašyti ant šių rekordų) taip 
kad jie butų kuo greičiausiai 
grąžinti mokytojoms ir darbas 
ateinančio bertainio galėtų tęs
tis toliau.

Dabar yra laikas tėvams pa
sitarti su mokytojams dėl jų 
vaikų pasekinių savo klasėse šį

vaikui išlaikyti kvotimus, tai 
niokykla maloniai duos jam vi
sas progas atlikti jo užsivilku
sius darbus, pasiremiant ant 
kooperacijos taip tėvų, vaikų ir 
mokytojos.
ATOSTOGOS?

Džiaugėmės vaikai ir moky
tojai, kad po penktadienio pra-^

sideda musų kalėdinės atosto
gos. Vaikams bus daug linksmų 
dienų per šias šventes.

Mokytojams iš Vieiio aižvik 
gio bus gerai, lies turėš Ihiko 
pasilsėti ir įgyti daugiau ener
gijos, kad galėtų sėkmingai at
likti sunkias bertainio pabaigos 
dienas. Iš kitos pUsėS) nėra taip 
gerai, nes mokytojoms su penk* 
tadięniu sustoja algos, taip kad 
sunku vadinti šį laiką '‘dtosto* 
gomis”.

Nuo savęs linkiu visiems tė* 
vams, vaikams, draugams; it 
skaitytojams ir bendradaV* 
biams “linksmų linksniidUšių 
Kalėdų”. < , •?.’

Suėmė Cicerietj
“Dėl Streiko1’

Amva Klupšienė 
Vfl Biznyje

Daugeliui chicagiečių žinomi 
Frank ič Anna Klupšai praeity
je užlaikė bižrtį s^vanle name 
prie 36th Street ir Lowe Avė.

Vyrui mirus, Anna Klupšienė 
pardavė hhmą ir biznį, bet prU- 
eitą rudenį vėl nusipirko didė
lį bizniavą nariią ties 3147 So. 
Haisted Street.

Dabar ji vėl užlaiko švarų 
mddėrnišką “llals'ted Gardelis’” j ■ 
taverną ir lunchroomį...

Pukshtienė Rūpinasi 
Išsiuvihžjitntiis

“Auburii Fancy Goods Shop” 
yra, įvairiausių reiknienų rank- 
rdarbių krautuvė, 3198 St). Ilals- 
ed Street.

Savininke, Mrs. A. Pukshtis, 
yra patyrusi tame biznyje: už
laiko ypatingai didelį pasirinki
mą kalėdinių dovanų.

Taipgi daro gražų ahcmslitcb- 
ing”. '' L A. S.

T'uri 126 Karo Amžiaus NaAus.' 
»* 1 v • f . . < |

CICERO. -- Raudonos Rožės 
Klubas^ saVO Kalėdų šokius at
likęs, tuojau imsis kito darbo. 
Duoda bankietų savo jaunuo
liams, kurie turi eiti kariuome
nės ttirnybtii, o tokių yra 126 
klubo nariai. Bankietas įvyks 
12 dieną sausio, Liuosybės sve-; 
tainėjb. Galės dalyvauti ir paša
liniai, turės gerą programą. Po 
ptogramo šokiai.

Kitos Cicero žinutės.
Meškiena) stirniena suvalgy

ta. Kaip jau buvo pranešta, p. 
Paliulis, 2320 S. 48th Avė., per 
dvi dienas turėjo daug svečių ir 
visi Su pasigardžiavimu valgė, 
o prie skanaus valgio neapsiei
ta ir be gėrimo, be muzikos. Vi
si linksmai laiką praleido. Tie
sa pasakius, meškiena niekuom 
nesiskyrė ntiO stirnienos.

Triukšmingai Sutiks Naujus 
Metus.

Kalėdos, luojaus bus ir po 
j Kalėdų, ateis ir Nauji Metai, ’o 
<tų Naujų Metų tai jau visi laU- 
ikia. Biznio vietose, tavernose/ 

j, svetainėse ūžte, uš, — pas p. 
jPallulį, Joe Shamctą, F. Zajau- 

ską, F. Danauską, Al Wastaką, 
C. Andrijauską, J. Skiriu, J. 
Šaulį, Mikulį,, AI .Brazį, H. Ru- 
dinskienę, Matą, Balčaitį, W. 
Gūdžių, J. Kavaliauską, JaškU 
ną ir daug, daug kitų. Visus 

—D.sunku išvardyti.

Gal Tuos Musų 
“Didelius” Veikėjus 
Ir Reikia Barti

—ą

Nepilieciai Turi 
Skubintis 
Užsiregistruoti
Paskutinė Diena Gruodžio 26.
Gyveną šioj šaly> bet dar ne- 

piliečiai, turi pasiskubinti su re
gistracija jei to dar nepadarė.

Registracija baigsis gruodžio 
26 dieną ir jokių prailginimų 
nebus. Užsiregistruoti turi visi, 
kurie netari pilietybės popierių. 
Vaikai sulaukę 14 melų turi pa
tys užsiregistruoti. Jei jie dar 
neturi 14 metų, tai juos užre
gistruoja tėvui arba auklėtojai. 
Neužšlrcgištravę bus smarkiai 
baudžiami.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apir Paren- 

tfimust

“Naujienos” {steigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijoj Kliūbhi ir visb* 
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi it rengėjai, 
pirm samdymo svetainių^ pra
šome kreiptis į 
kad besusidurti su kitais pa- 
rengimais te Uyengli nepagei
daujamos konkumioijos^ 
patarnavimų "Naujienos*' teb] 
kia nemokamai.

.......... ,iį, ž

ŠILK ŠRADfe PAKERS sų paty
rimu ant brangių šėdų. Crest Co., 
501 W. 35th St.

PASTOVVS DARBAI, GEROS 
ALGOS, vyrams it moterims Viso
kiems darbams restoranuose, vieš
bučiuose ir Viešose įstaigose. MO- 
DERN HOTEL feUREAU, 879 N. 
State St.

, - ■■ ■ ......

HELP WANTED—MALK 
Darbfniinkų Reikia

Reikalingas būčERis, $953 
So. Rockwell St.

REIKALINGAS PATYRUS vy
ras už dishwasher. Julia’s Restau* 
raut, 4656 So. Westerh.

m—. ... i....... .. ' i ■■m i . ■ '................

Furnished rooms—to rent

RENDAI KAMBARYS jaunam 
vaikinui, švarus ir pigus. 3438 So. 
Emerald 'Avė.

RENDON KAMBARYS, apšildy
tas, su visais parankamais prie 
suaugusios šeimos—-su ar be valgio. 
3440 So. Emerald, 2-ros lubos.

FOR RfeNT—1N GENERAL

ANT RENDOS 6 kambariai Vir
šuj ir štoras apačioj; per ilgus 
ftlėtuš buvo būČernė. Lietuvių ap
gyventa. 135 E. 107 St., Chlcago.

BUSINESS CRANCES 
Progos 

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

V4V Root St.

Girti Nebūtų Ko; Iš SLA 
336 Kuopos^

SLA 336 kuopa gruodžio 14 
dieną bariaus Girėno svetafbė-

rengimas nusisekė labai gerai 
nežiūrint, kad kuopa pirmą pa
rengimą turėjo ir buvo sureng
tas paskubomis. Reikia pabrėž
ti, kad parengime dalyvavo be
veik vien čia gimęs jaunimas. 
Daugiausia kredito už sėkmin
gą parengiiiią reikia atiduoti 
kuopos pirmininkui Paul Ridi
kui. Kuopai liks keli desėtkai 
dolerių pelno.

Tie Musų Veikėjak
Turiu tarti kelis žodžius apie 

Chieagos SLA narius. Nežiu- 
riut, kad per “Naujienas” kvie- 
lėtu SLA narius atsilankyti į 
irtUslį kuopos pirmą parengimą, 
bet iš Senų “didžiųjų’’ SLA dar- 
bdoloją nei vienas neatsilankc'. 
Tas parado kiek kai kurie cln- 
cagiečiai rūpinasi SLA iTikalais, 
Aš tikras, kad jie pabus iŠ mie*- 
go kada ateis rinkimai į Ceiv

PARSIDUODA TAVERNAS, iš
dirbtas per 5 metus. Priežaštiš — 
parda,vimo-^nesvc*?kata. 718 East 
75th Street.

H.tl k
REAL ESTATE FOR SALE

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

FARMS FOfc SALK 
Ūkiai PardaVitaŪi

100 AKRŲ FARMA, savininkas 
parduoda. Pusė mylios greta Bai5 
rington Road. pusė mylios NortE 
Route 20. Derlinga jūčda žemėj 
drėgnuota, su budinkais geram 
vy, naujai malevoti, geras vanduo* 
Maži taksai. Turite pamatyti, kad 
įvertinti. Edward Strumff, Onta? 
rioville, III., CoOk apskrity. «

VVilOLfcSALE FURNITURE ”

MOKftDANlAS CASti už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%.Klęs 
pristatome biie kur. Pašaukite Kr 
rašykite dėl daugiau informactių* 
Vien tik nacioiialifei ŽiūOini daiktai 
randasi pas mūš. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė.. Ghi- 
bagd. ItL Phone RepubUc 6051.

» .ii .«Ti i, '* i............. ................... ..

SUSIRINKIMAI :
ŽAGAR1EČIV KLlUBO priešme- 

tinis susirinkimas įvyks gruodžio 
22 d., 1 vai. popiet, Hollyv/ood sv. 
2417 W. 43 St. šiame susirinkime 
blrs renkama nauja valdyba 1941.,

J. Keturakis, Rast.

Chieagos policija turi suėmu
si cicerietj Charles Abąr’ą, nuo 
1820 South 49th avenue, ryšy 
su streiku Chic&gd Molded Pro- 
duct.s Corporation dirbtuvėje, 
1020 N. Kolmar avenue. Abar 
yra C. L O. Jurininkų unijQS;’or- 
gąnizatorįtis. > Jis, ; sako, įmetė 
butelį perdangą į..'strėiklaužiau- 
jąiięįų dar.bMulta-automobilį.

v • r»iii‘bttri:rTiTr r ,,t

Stalinas taifr kttd Uė- 
tuvoš žmMteffllS ftOVAtta <V««U 
Kalėdos. Bei ChicagPs lietuviai 
tą šventę švęs labai iinksmtd, 
ttenkitte Visi, Visa teima, daly* 
vmiktie Uhimttitme LOŠTU VtiT 
KOSE fcALfihOSK, kurias ren
gia laikraštis “j&Unimas*. 
KAI.6DV DiteNĄ, DARIAUS- 
GIRĖ’NO SALeJ. 

- ...

jie vieni gerinusi darbuotojai, 
geriausi žinovai SLA reikalų ir 
piršis, kad už juos visi SLA na
riai balsuotų.

I

“SLA Ateitis“.
Bet kuomet iškyla toks daly* 

Itafc, kaip parodymas pritarimo, 
paskatinimo dirbti naują kuopą 
Sudariusiems jaunuoliams — tai 
jų Itei kvapo ItebUvo matyti. O 
tie jaunuoliai juk neva 
Ateitis”, kaip sako tie 
^dideli” veikėjai^

Spaustuvininkas 
Paliko $600,000

PARENGIMAI
Per Kalėdas pasilinksminsi

me “JAUNIMO” rehgiattiahi 
SENOVIŠKAM LIETUVIŠKŲ 
KALĖDŲ BALIUI GRUODŽIO 
25 d., DAhlAŪS-GlRfcNO SA
LĖJ. Jis ruošiamas visai šeimai, 
nuo vaikų iki senukų»

“SLA 
patys 

Buvęs

Palikimų teiathe vakar 
rodės kad hėsehiai miręs 
cagos spauėttovihinkas J. 
hath Warreh paliko $600,000 
turto. Jis buvo steigėjas dide
lės Čhicagos spaustuvės firmos, 
Gunthorp Warren Printlng 
Company ir gyveno 130 Nuttall 
Road, Riverside, III.

pasb 
Chb 
Lat-*

LINKSMŲ KALĖDŲ 
PasVeiklnk su

JEWELRY 
k bEtMANTAlS
• ŽIEDAIS IR
• LAIKRODĖLIAIS

Pirk nuo Užtikimo auksotiaūs ir 
laikrodininko 

GEO. KUCHARIK 
1'5'22 S. I1ALSTED ST.

Už cash ar kreditą. 
Atdara kas Vakarą iki 10. 

sekmadienĮ»*#-Vlsą rilbną. ..

Julia.Ua


NAUJIENOS, Chicago, Hl

MELROSEPARKIECIAI ORGANIZUOJASI 
BENDRAI VEIKTI LIETUVOS REIKALAIS
Rengs Masinį Mitingą; C.I.O. Malleable 

Bendrovėj; Patiko “N” Numeris

- 8

MELROSE PARK, ILL. — 
Vietos lietuviai labai yra pa
tenkinti “Naujienų” aprašymu 
Melrose Parko. Gruodžio 4 d. 
“Naujienų” laidoje buvo keli 
puslapiai prirašyta apie musų 
miestą — Melrose Parką.

Tai buvo kaip ir “surprizas” 
vietos lietuviams.

Aš tikiu, kad mes esame la
bai dėkingi “Naujienų” dien
raščiui už gražų darbą.

SUSIRŪPINĘ LIETUVA
Melrose Parko, Maywoodo

Beihvocdo gyventojai yra labai 
susirūpinę sena Tėvyne Lietu
va. Yra organizuojamos visos 
vietinės lietuvių draugijos ben
drai surengti masines prakal
bas. Kada įvyks — bus praneš
ta vėliaus.

u

ORGANIZUOJA MALLEABLE 
COMPANY

National Malleable and Steel 
C?stings Co. darbininkai iki šiol 
turėjo nepriklausomą uniją. 
Praeitą šeštadienį įvyko susi
rinkimas, kuriame liko nutarta 
formaliai prisidėti prie C.I.O.

Nežinia ką kompanijos tėtu
šiai pasakys, bet kol kas viskas 
ramu. Melroseparkietis.

Lietuvis Policistas 
Suėmė Garsiąją 
Plėšikų Gaują

Juozas H. Bartush Sučiupo 
Kavaliauską, Kitus

Chicagoje yra keli tūkstan
čiai policistų, bet Kavaliauską 
ir jo “Penktadienio plėšikų gau
jos” narius suimti pasisekė — 
ne airiui, ne lenkui, bet lietu
viui, Juozui H. Bartush’ui, ir 
vienam jo kolegai.

Tas faktas paaiškėjo gaujos 
bylą užbaigus užvakar vakare, 
Cook apskričio kriminaliame 
teisme, kur Kavaliauskas buvo 
nuteistas visam amžiui kalėji
mo.

čia, ki- 
pasisc- 
sudaro,

tą 
kė 
ir

5-i Metai Departamente
J. H. Bartush pradėjo tar

nauti policijos departamente 
penki metai atgal. Po keturių 
metų reguliarės tarnybos jis 
buvo pakeltas į detektyvų biu
rą ir priskirtas prie skyriaus 
plėšikams sekti ir gaudyti.

“Penktadienio” gaujos pėdsa
kų teko ieškoti ilgoką laiką. Už
tikus žiupsnelį įrodymų

žiupsnelį čia, galiau 
nustatyti kas gaują 
po to sekė areštas.

Vedęs Dr. Zaleska
P-s Bartush yra vedęs lietu

vę gydytoją, Dr. Lydia A. Za- 
leska, ir gyvena adresu 7609 S. 
Campbell avenue, Marųuette 
Parke Dr. Zaleska ofisą užlaiko 
Town of Lake, ties 1743 W. 
47th street.

Užmušė Tris žmones
vairuotojai buvo areštuo- 
automobilių nelaimes, ka
irys žmonės buvo užmuš

pastango» 
vagilių, kurie po didelio vargo 
atplėšė seifą Eight Street Teat
re, 741 South Wa baslį avenue. 
Jame nerado nei cento.

j‘s sutiko
Čia nebe-Suėmė Du Už Auto 

Nelaimes

Du 
ti už 
riose 
ti.

Stanley Bell iš Phoenix, Ariz., 1 
yra kaltinamas žmogžudyste re
zultate įvykio prie 127-tos ir 
Halsted, kur jis suvažinėjo ir 
užmušė Edward Pattersoną ir 
jo žmonų, nuo 12359 Emerald 
avė. Tai buvo lapkričio 27.

52 metų John Paprocki, 6427 
N. NashVille avenue, yra kaL 
tinamas neatsargiu važiavimu. 
Ties 3523 Fullerton avenue, jis 
vakar užmušė 55 metų chicagie- 
tį Victor Holman.

Mayoras Pyragius 
Sveikina Draugus, 
Rašo Iš Berlyno 

, Ą____
S.unčia labas dienas, Enki 

l.nksmų švenčių
Šiomis dienomis nuo majoro 

Jono Fyragiaus, iš Berlyno, Vo
kietijos, vienam chicagiečiui at
ėjo laiškas, kuriame j s prašo 
perduoti linkėjimus keliolikai 
Chicagos šeimų.

Jis prašo atiduoti labas die
nas ir pasveikinti šventomis 
pp. konsulą P. Daužvardį ir J. 
Daužvardienę; Emira, Bing- 
hamptono, Rochesterio, N. Y , 
Ir Cleveland, Ohio, LeLni.is, 
kurie jį aplankė laike sklandy
tuvų lenktynių Elmirojc.

Taipgi sveikina pp. P. Mac
kevičius, D. Kuraičius, 
nūs, Jucius, Stulpinus, 
laičius, A. Kartanus, L. Zibavi- 
čius, M. J. Kirus, Bronzų šei
myną, A. Vanagaičius, Dr. S.

Nelso- 
Miko-

bulį, Melinską ir Pačiulpus.
Majoras Pyragius prašo pa

sveikinti ir sportininkus 
Phil Kraučiuną, Jurgelę 
K. Savicką, Budri liną, 

IP- 
adv.

F. Lu
biną, J. J. Žuką ir inž. A. Apa
navičių.

Adresas “Naujienose”
Asmenys, kuris nori plates

nių informacijų apie maj. Py
ragių arba 
są Berlyne, 
žinoti su 
“Naujienų” 
nas CANal

nori gauti jo adre- 
yra prašomi susi- 
Antanu Vaivada, 

redakcijoje, telefo- 
8500.

Laiške mPj. Pyragius prane
ša, kad apleidęs Lietuvą dabar 
gyvena Vokietijoje ir čia žada 
pasilikti ilgesniam laikui, jei 
įvairios sąlygos tam nepastos 
kelią.

Šitos Moterys 
Būtinai Nori 
Ilgiau Dirbti

Nepatinka Joms 8 Vai.
Įstatymas

Kai tik susiorganizuos nau
joji Illinois legislaturos sesija, 
tai ji susilauks didelės moterų 
delegacijos iš Chicagos.

Ji atstovaus kelias profesio
nalių moterų organizacijos ir 
reikalaus iš 8-ių darbo valandų 
akto moterims išskirti moteris, 
dirbančias profesijose ir turin
čias kitas svarbias ir atsako- 
mingas vietas biznyje.

Jo<s> aiškins, kad tas aktas 
reikalingas apsaugoti moteris 
dirbančias dirbtuvėse, bet pro
fesijose jis nepritaikomas.

Kartais būtina ilgiau dirbti.
Vietoj Moterų Ima Vyrus

Jeigu vyrai profesijose yra

NAUJIENŲ-ACME THl'-nhoui

CHICAGO. — Keturi garsus footballo lošįRąi, Tom Taimon (iš kairės), George 
Kracus, Francis Reagan ir Fcrcst Evashev.ki praktikuoja Chicagoje. lošimui su va
karinių valstijų žvaigždėmis, kuris įvyks SąiiirFrąnciscoj, Naujų Me lų Dieną.

išskiriami i 
turėtų būti
rys. Kadangi jos dabar suvar
žytos, tai stambios firmos at- 
sakomingeanėms vietoms sam
do vyrus, kurių valandų patvar
kymai nevaržo.

MS Ji Nesipriešim, 
Bet štai Ką 
Burtininkę Sako 

v ‘ » • •• M J ' ” •'
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Dar Du Bankai 
Moka Dividendus

Valstijos auditorius vakar pa
skelbė, kad dar du užsidarę 
Chicagos bankai išmoka divi
dendus savo depozitoriams Ka
lėdoms.

Papanek-Kovac bankas išmo
ka $24,847 (7(4%), o Chicago 
Bank of Commerce — $198,576 
— 5% uždarytų pinigų.

PAGERBS StASI VARNĮ
Praeitą sekmadienį, gruodžio 

15-tą d., būrelis Stasio Varnio 
draugų slaptai surengė’jam gim
tadienio vakarėlį, num. 4155 S. 
California Avė. ’

Kada jau stalai buvo paruo
šti ir svečiai susirinkę, kažin 
kas tai užsakė gėrimų, kuriuos 
pats Stasys, Varnis turėjo pri* 
statyti. Mat, jis užlaiko taver
ną 4157 So, California Avė?

Kada Stasys pristatė užsaky
mą, jo draugai, kurie buvo pa
sislėpę sušuko “Surprize” ir už
dainavo “Happy Birtliday to 
You”. Stasiui buvo įteiktos do
vanos ir prasidėjo puota, kuri 
tęsėsi iki vėlybos nakties.

Stasys Varnis yra visiems dė
kingas už tokį netikėtą jo pa
gerbimą ir dovanas.

— Steponas.

III. Valdininkai 
Jau Gauna Kalėdų 
Algas,

šiandien ir rytoj valstija iš
dalins algų čekius visiems val
dininkams, kuriuos jie turėtų 
gauti tiktai kitą savaitę. Algas 
gauna savaitę ankščiau, Kalė
dinėms dovanoms pirkti.

27 metų Edną Camerius, ga|į gauti darbo, o su pašalpa 
5105 Wrightwčod ' avpnue, va- (visko kartais pasitaiko.
kar aiškino teisėjųir kad-neap
simoka svarstyti jos vyro Ed- 
wino prašymą duoti jam divor- 
są. ’’ ’ <

Kodėl, klausė teįsejąs?
;— Well, 1937 metais jis ga

vo perskiras, ir kasgi atsitiko? 
Už kelių mėnesių vėl abu ap
sivedė. Ji yra tikra, kad pana
šus dalykas ir vėl atsitiks, nes 
ji buvo pas burtininkę ir toji 
pranašavo, kad Ji netrukus su
tiks ir apsives ^su blondinu. O 
jos vyras yra vienintelis blon
dinas, kurį ji pažįsta.

Skaudi “Dovana” 
Kalėdoms

Išmėtė iŠ Buto,

; Liūdnos bus Kalėdos 43 me
tų nebylei. 'Floręnce Battęrsby 
ir jos trims jauniems vaikams.

; Vakar, tik; šešioms dienoms 
belikus iki. Kalėdų, ji; ir šeimy
na buvo išmesti iš buto adre-

'■ • ' r ■ ’ ? ' / . . . ■

Aukos “Naujienų”
Namo Fondui

r^li<. NaiiIJ'enQS . ^ra dėkingos visiems rėmėjams ir nrie- 
iien?’S’nn?rle^F'1Sldeda savo aukomis remontavimui “Nau- 
ža vra /eni'i K'e> V7la “e^rint kaiP dide|ė ar ma-

■ ilgamete darbuote A n?ujle,dečiąl įvertina šio laikraščio 
iečiai M ę Amer.kos hetuvijoje. Dėkui jums, nau-

’ ’ • < . I ' ■ .''i..

.... $5.00
$1,271,01)

KOSpeLrABD?j1^EN?S MYL£T0JU RATELIS, 
per Liupkevičių

BUVO PĄSP^BTA .... ................................
VISO '

NA UJIENIEČIAI!
skirdami Kalėdą dovanas, neuimirškM 

^ NAUJIENŲ NAMO FONDO

Pęnktąd., gruodžio 20, 1340

BELIKO 6 DIENOS NEPIL1EČIAMS UŽSI 
REGISTRUOTI

Paskubėkite, jei esate nepilietis ir dar neužsiregist
ravote. Beliko tik 6 dienos tai padaryti. Nueikite į arti
miausią pašto stotį. Jeigu ten jau neberegistruoja, tai 
pasakys kur yra artimiausia registracijos stotis.

Užsiregistruoti privalo visi ateiviai. Neužsiregistra
vę bus aštriai baudžiami.

su 2621 Ogdcn avenue. Parė- 
1 jęs namo iš mokyklos sūnūs 
Waltęr, 15, rado visus šeimos 
daiktus ant šaligatvio ir motiną 
sėdinčią tarp jų, su jauniausiu 
sunum glėbyje.

Būdama invalidė motina ne-

Kas Daryti, Kad 
Jūsų Eglaitė 
Neužsidegtų

Reikia Vandens
Geriausia kalėdinės eglaitės 

— ir jūsų namo apsauga Kalė
dų metu nuo ugnies — yra van
duo. Nuimkite žievę nuo eglai
tės liemens apatinio galo, ir 
įpjaukite keliais 6 colių piuvais. 
Tada įstatykite eglaitę ar į ki
bimą pilną vandens ar į stiklinį 
indą.

Drėgmė nevien eglaitę apsau
gos nuo ugnies, bet ji ir ilgiau 
galės stovėti.

. ® Du nežinomi piktadariai 
atėjo į kirpyklą adresu 2003 
Šedgvrick street, visai sudaužė 
ir 'prigrąs'no savininką Emil 
Ėricksoh, kad jam bus “blo-

- gai’J jeigu jisai nepakels kainų 
■ .už skutimą ir plaukų kirpimą.

Pašovė Žmoną Savo,
Dukterį PatsV'
Nusišovė

Abi Sunkiai Sužeistos
Kiek laiko atgal Jono Jastr- 

zcmbowskių šeimyna pairo, įvy
ko divorsas. *

žmona Felicia su duktere 
Jane ir sunum Richardu išėjo 
kitur gyventi, o savo vyrą ir 
tėvą paliko vieną.

Užvakar rytą į jų naują bu
tą, ties 5713 Ainslie avenue, at
ėjo Jastrzemboxvski. Kai tik jo 
buvusi žmona atidarė duris, jis 
pradėjo šaudyti 
kurį laikė 
Suvarė jai

iš revolverio, 
paslėpęs rankovėje, 
porą kulkų į kru-

Pašovė Dukterį Į Kaklą

Šuvius išgirdusi duktė atbė
go prie1 durų žiūrėti kas atsiti
ko. Tėvas šovė ir į ją, sunkiai 
sužeizdamas kaklą. Po to sto
vėdamas tarpduryje suvarė tris 
kulkas sau į krutinę, ir krito 
negyvas.

Motina Felicia, 50 metų am
žiaus, guli Swedish Covenant li
goninėje, o duktė Belmont li
goninėje. Sumiš išliko sveikas.

Susikūlė Chicagos 
Ekspresas, Prekinis 
Traukinys

žuvo Vienas žmogus, 
12 Sužeistu A-

Zephyr Hills, netoli 
Florida, su prekiniu 

susikūlė Chicagos-

Prie
Tampa, 
traukiniu
Floridos ekspresas “Sunbeam”,
užmušdamas vieną žmogų — 
gelžkelietj, ir sužeizdama.s 12- 
ka keleiviu. *• €

Traukinys baigė kelionę iš 
Chicagos, kurią apleido trečia-

Užmuštasis buvo 50 metų in
žinierius Ben Green. Chicagie- 
čių sužiestųjų tarpe nebuvo.

Teismas Suėmė
Chicagos Bundo
Dokumentus

Miesto teisėjas Oscar Caplan 
vakar užareštavo visus doku
mentus German-American Bun
do ir Teutonia Publishing Com
pany, dviejų vietos nacių orga
nizacijų.

Užareštavimas buvo padary
tas pasiremiant miesto byla 
prieš tas organizacijas, dėl $360 
nesumokėtų taksų.

VAKAR CHIGAGOJE
• Jeigu jis nėra magikas, tai 

Šis vagil s nsž nos ką daryti su 
grobiu, kurį jsai vakar anksti 
rytą pasivogė iš Shelby C. 
Johnstone automobilio, pasta
tyto vidurmiestyje. Tai buvo 
sauja magijos reikmenų. John
stone yra mėgėjas magikas ir 
vice prezidentas Lloyd J. Har- 
riss Pie Company.

• Metų ūkininkas John T.

sidegė nuo pypkės, kurią berū
kydamas jisai užmigo. Busch 
gyveno prie O’Fallon, III.

• Betaisydamas savo auto
mobilį garaže 55 metų Howard 
Ingwaldson nutroško gasolino 
dujomis. Jis gyveno ties 5628 
Marle street.

• Orchestra Ha’l salėje kal
bėdamas taikos mitingui, gar
sus rašytojas JohnT. Flyiui par 
reiškė, kad anglai ir Washing- 
tono vyriausybė “bando įve.ti 
Ameriką į karą”. Jis tvirtino, 
kad H.tleris Amerikai nesudaro 
pavojaus, ir kad Amerika ne
privalo būti arsenalu Angį.jai 
aprūpinti ginkla s.

• U. S. Darbo departamen
tas skelbia, kad viena moteriš
kų rūbų firma sumokėjo 
$5,550.97 savo 61-ai darbinin
kei, nedamokėtomis algomis ir 
Už viršlaikį. Ta firma ikišiol 
nemokėjo darbininkėms įstaty
mų reikalaujamo algų minimu
mo.

• Gaisras buvo kilęs Senn 
high school rūmuose. Į vieno 
mokinio švarką padėtą spinto
je, kas tai įkišo degantį ciga
retę.

džių” vakaras, įvykęs Chicagos 
stadione, davė $262,000 pelno 
Chicagos nelaimingu žmonių

kęs footballo lošimas tarp Fcu- 
ger ir Si. Leo mokyklų tam 

tikslui davė $98,000, 
susidaro $360,000.

dalyvavimą vienos 
krautuvės apiplėšime

tad viso
• Už 

aukso 
Chicagoje teismo, laukia graži 
23 metų mergina, June Berna- 
dlne Livingstone. Ji šiomis die
nomis buvo su.mta Denveryje, 
Colo.

• Policija ieško ginkluoto 
plėšiko, kuris įsigavo į Illinois 
Health Instituto raštinę adresu 

j64 West Randolph street, ir 
atėmė $75 nuo daktarų ir slau
gių-

• Valstija pal.uosavo
bausmės Dr. G. M. Davis iš 
Elizabethtown, 111., kuris buvo 
suimtas už nelegalį medicinos 
praktikavįmą, kai 
valstiją apleisti ir 
grįžti.

• Tuščios buvo

nuo

• Šiandien Auditorium teat
re įvyks Citizens Keep Ameri
ca oųt of War komiteto masi
nis mitingas. Kalbės rinkimus 
pralaimėjęs senatorius iš Vir- 
gmia, Rush Ho’t, ir atstovas 
pames E. Van Zandt iš Penna 
(rep.). į šią organizaciją įeina 
asmenys, prieš ngi pagalbai 
Anglijai.

• Laivyno rezervai iš Chi
cagos, kurie šios savaitės pra
džioje išvyko tarnybai, bus pri
skirti prie U. S. naikintuvų — 
dėstrojerių. Jie tarntfus Pači f i 
ko vandenyne.




