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PASKANDINO DU ITALU LAIVUS
Bombardavo Albanijos ir pietų 

Italijos uostus

AREŠTUOTAS UŽ LIETUVOS HIMNĄ

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 20 d. — Admiralitetas pra
neša, kad britų karo laivynas, 
vadovaujamas admirolo Cun- 
ningham, vakar įplaukė į Ad- 
riatikos jurą ir nutraukė jurų 
susisiekimą tarp Italijos ir Al
banijos.

Britų karo laivynas, smar
kiai bombardavęs Lybijos pa
kraščių uostus ir nesutikęs ita
lų karo laivų, nuplaukė jų ieš
koti. Vieni britų karo laivai už
suko į pietų Italijos uostus, o 
kiti patraukė į vadinamą |lus- 
sclini jurą, į Adriatiką. Bet 
niekur nesurado italų laivų. Bri
tų laivynas laisviausiai plaukio
ja visa Adriatikos jura.

Britų karo laivai smarkiai 
bombardavo Valoną, italų dar 
laikomą uostą pietų Albanijoj. 
Valonoj tapo išmesta 100 tomj 
sprogstamos medžiagos.

Vienas britų ęubmarinas už
suko į italų karo bazę Sparti- 
Veirto ir paskandino du italų 
karo laivus. *“

Britų oriaiviaįsinarkini bofn- 
bardavo italų bazęBari ir* Brin- 
disi. Kiti orlaiviai Du-
razzo ir išmetė daug sprogsta
mos medžiagos į uostą bei ofi
cialius valdžios namus.

Italų pakraščius saugojąs 
submarinas paskandino vieną 
italų laivą, kuris buvo prikrau
tas karo medžiagos ir plaukė 
į Lybi ją. I

BARDIJOJ APSUPTA 20,000 ITALU
Anglai eina prie 

Tobruko
KAIRAS, Egyptas, gruodžio 

20 d. — Anglų karo praneši
mas sako, kad Bardijoj yra ap
supta apie 20,000 italų. Anglų 
sausumos, juros ir oro kariuo
menė be sustojimo bombarduo
ja Bardiją ir ją supančias tvir
toves.

Italų kareiviai, deda pastan
gas prasimušti sau kelią į va
karus, bet britų tankai ir arti
lerija jiems neleidžia išvykti.

Kitos britų kariuomenės da
lys artėja prie Tobruko. Britų 
karo laivynas ir orlaiviai jau 
bombardavo šią tvirtovę.

Paėmė nelaisvėn 
70 kupranugarių

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
20 d. — Pranešama, kad bri
tų kariuomenė paėmė nelais
vėn 70 kupranugarių, kuriuos 
italų kariuomenė vartojo duky- 
mų karui vesti. Kupranugąriai 
buvo paimti nedideliame Kenya 
kaimely j.

Du italų jojikai buvo užmuš
ti, kai britai pareikalavo pasi
duoti, o visi kiti atidavė gink
lus be atsišaudymo.

Britai dabar naudas kupranu
garius dykumų sargyboms.

Apsupta Bardija ' 
dega

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
20 d. — Anglų karo vipšinin*

Kai buvo nutrauktas susisie
kimas juromis, Mussolini pa
prašė, kad Hitleris jo kareivius 
lėktuvais skrisdintų į Albaniją. 
Anglai mano, kad orlaiviais ne
pajėgs aprūpinti tinkamai Al
banijoj laikomos kariuomenės 
ir tikisi, jog visa Mussolini 
aventiura Albanijoj netrukus 
bus baigta.

Britų laivynas manė sutikti 
pasipriešinimą įplaukiant į Ad
riatiką, bet italai nedrįso jam 
pastoti kelio. Britų karo sluok
sniai mano, kad dabar italų ka
riuomenė Albanijoj atsidūrė la
bai blogoj padėtyj, nes nėra 
galimybės tinkamai pristatyti 
jai reikalingų karo medžiagų.

Kartu su laivais nuplaukę 
britų bombanešiai, be sustojimo 
bombarduoja pietų Italijos mie
stus. Napolį bombardavo ir su
griovė karo medžiagos fabri
ką. *

. ( ĄTftNAI, Graikija, gruodžio 
20 d. — Graikų ir britų avia
cija bombardavo italų laikomą 
Valoną,. ChiiĮąąvą pakitus > ceiv 
trus. Valonoj ’OrlįiViams pavy
ko padegti benzino atsargą, nes 
sukelti nepaprastai dideli gais
rai. .

Rytų fronte italai bandė ata
kuoti, bet graikai paėmė dides
nį belaisvių skaičių ir tuo bu
vo baigtos italų atakos.

, kas paliko Bardijoj tiek karei
vių, kad jie neišleistų apsuptų 
italų, o kitos karo dalys tęsia 
puolimą į vakarus.

Anglų artilerija keliose vie
tose .sukėlė didelius gaisrus Bar
dijoj. Britų kareiviai paėmė 
svarbiausius susisiekimo punk
tus visame Bardijos sektoriuj 
ir atkirto Grazziani padarytą 
.strateginį kelią.

Britų tankai italų statytu ke
liu veja bėgančius italus ir juos 
apšaudo.

Nužudytas albanų 
veikėjas

BELGRADAS, Jugoslavija, 
gruodž. 20 d. — Turima tikrų 
žinių, kad tautinis Albanijos 
veikėjas Petro Marko vakar bu
vo nužudytas. Vakar italai jam 
suruošė karo lauko teismą ir 
tuojau nužudė. (

Marko gimė Chimaroj ir mok
slus baigė Francuzijoj. Marko 
buvo apkaltihtas atsišaukimų 
išplatinimu visoj Albanijoj. At
sišaukimai liepė pasinaudoti pro
ga, .sukilti prieš italus ir iš
laisvinti Albaniją.

Marko buvo areštuotas vakar 
rytą ir sušaudytas tuojau po 
teismo posėdžio.

ANGLŲ BUVO LABAI DAUG,
* SAKO ROMA

ROMA, Italija, gruodž. 20 d. 
— Italų karo pranešimas sa
ko, kad anglų kariuomenės skai
čius buvo žemiai didesnis už 
italų kariuomenę Egypto ope
racijose. ’

Sumaigyti, apdegę likučiai “Skraidančios Tvirtovės”, kuri sudužo kalnuose prie
Riverdale, Californijos, atnešdama mirti) šešiems karo lakūnams.

Italai . labai drąsiai gynė a 
prieš žymiai stipresnį priešą. 
Anglai turėjo 1,500 orlaivių, 
425,00(1 kareivių ir 500,000 to
nų karo laivų, tuo tarpu italų 
jėgos buvo žymiai mažesnės. 
(Britai sako, kad jie iš viso 
Afrikoje turi tiktai 250,000 ka
reivių. Operacijose .dalyvauja 
žymiai mažesni^ skaičius. Kai 
bus baigtos operacijos, tai bri
tai paskelbs).

Weygandas pasių
stas Af rikon 

sukilti
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 20 d. — Vyriausybės sluok
sniai labai nepatenkinti vadina
mu Petaino valdžios suruoštu 
puču. Lavalio išmetimas senai 
buvo ruošiamas, todėl vokiečiai 
privalo sūsirupinti padėtimi.

Kai kurie franeuzų politikie
riai pasiuntė Weygandą Afri
kon, kad jis padėtų nusikraty
ti Lavaliu.

Oficialiai buvo skelbiama, jog 
Weygandas sujungs Afrikos 
kolonijas, bet buvo norėta, kad 
jis sukiltų, jeigu Lavalio pučas 
butų nepasisekęs.

Vokiečiai skaito Francuziją 
karą pralaimėjusia valstybe, to
dėl rimtai peržiūrės visus .savo 
santykius. x

Petain valys 
kabinetą

BERNAS,- Šveicarija, gruodž. 
20 d. — Maršalas Petain, norė
damas sušvelninti Lavalio pa
šalinimą iš valdžios, ruošia pa
kaitas savo kabinete. Manoma, 
kad bus išmesti trys ministe- 
riai, kurie posėdžiuose nuolat 
kritikuodavo Lavalį.

Tokiais buvo teisingumo mi- 
nisteris Alibert, gamybos mini- 
steris Belin ir agrikulutros mi- 
nisteris Caziot.

Petain nenori išmesti vidaus 
reikalų minis terį Peyrouton, 
bet vokiečiai reikalauja jį pa
šalinti ir vidaus reikalų minis
teriją atiduoti Lavaliui.

ORAS
šeštadienį ir sekmadienį: Gie

dras.
Saulė teka 7:14 v. r., leid

žiasi 4:21 v. v.

Lenkų Kariuomenėm 
Vadas

.Generolas.. Rydz 'Smigly 
1939 m. užtikrino britų ką
ri įlinkus, jog lenkai sugebės 
kelis mėnesius ’ atsilaikyti 
prieš vokiečius, bet vokie
čiai labai lengvai sunaikino 
visą “pulkininkų” ; kariuo
mene. Varšuvos darbinin
kai kvietė Smigly atvykti 
ginti sostinės, bet jis RumiH 
nijon pabėgo, o dabar ir iš 
Rumunijos pabėgo.

Iš Rumunijos pabė
go Rydz Smigly

BUDAPEŠTAS, Rumunija, 
gruodž. 20 d. — Pranešama, 
kad buvęs lenkų maršalas Rydz 
Smigly pabėgo iš Rumunijos.

Tvirtinama, kad jam pavyko 
pasiekti Rumunijos sieną ir lai
veliu išplaukti į Turkiją.

ŽEMĖ DREBA RYTU AMERIKOJ
Bostone ir Kanadoj 
išsigando tūkstančiai

• • •' Y-’’ ” U’-

BOSTONAS, Mass., gruodžio 
20 d. — New Epgland, New 
Jersey, Massachusetts valstybė
se ir Kanadoj buvo -jaučiamas 
žemės drebėjimas.

Įvairiose vietose išsigando 
tūkstančiai gyventojų. Dideliuo
se namuose gyvenusius arba 
dirbusius žmones apėmė pani
ka. y /I y
,Drebėjimas tęsėsi 30 sekun

džių ir stipriausiai buvo jau
čiamas Lake Ossippte apylin
kėse. Padaryti nuostoliai nedi 
deli.

“Ašis” bus dar 
glaudesnė

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 20 d. — Vyriausybė pra
nešė', kad netrukus paskelbs ži
nių ąpie dar glaudesnius trijų 
.valstybių Jjendradarbiavimo.4>la.H 
nūs. Manoma, jog tai bus atsa
kymas. Roosevelto planui padū- 
ti britams Amerikos ginklais.

Tvirtinama, kad japonų karo 
misija netrukus išvažiuos į Vo
kietiją ir Italiją svarbiems ka
ro reikalams patarti.

Japonai paskyrė naują amba
sadorių vokiečiams, kuris visą 
laiką reikalavo, kad visa japo
nų politika butų palanki “ašiai”.

Francuzu darbinin-♦
kai priešinasi

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 20 d. — Henry Hauck, ge
nerolo de Gaulle vyriausybės 
darbo reikalų patarėjas, tvirti
na, kad Francuzijos darbininkų 
dauguma sabotauja Petaino val
džios ir vokiečių pastangas ar
timiau bendradarbiauti. Sabo
tuoja ir kenkia karo fabrikuo
se. 90% franeuzų nori, kad bri
tai laimėtų.

Vėl norėjo pagrobti 
Tristanų sūnų

SANTA ROSA, Gal., gruodž. 
20 d. — Kidnaperiai vėl norė
jo pagrobti Tristanų sūnų Mar
ką. Jis buvo pagrobtas praeitą

Žemė kyla viršun, 
; sako Leet 
i • •

BOSTONAS, Mass., gruodžio 
20 d. — Dr. Leet, Harvardo ob
servatorijos profesorius, tvirti
na, kad žemės drebėjimas buvo 
jaučiamas todėl, kad žemes pa
viršius stengiasi truputį pakil
ti. Į

£ėmė Šiose srityse buvo la
bai smarkiai įspausta ledyno 
laikotarpiu, dabar ji šiek tiek 
atsipalaidavo ir stengiasi kilti 
į viršų. /

Rochesteryj ir Syracuse mie
stuose panikas apimti žmonės 
išbėgo į gatves.

vasarą, bet miškuose buvo su
rastas.

Kidnaperiai vėl pareikalavo 
iš Tristanų dideles sumos pi
nigų. Tristanai perdavė visą rei
kalą policijai.

.Buvo sutarta įteikti pinigus, 
policija buvo apsupusi kidnape- 
rį, bet jam pavyko pasprukti 
iš policijos nagų. Policija neno
rėjo jo nušauti, bet paimtį gy
vą, o jis tuo tarpu paspruko.

Nebus privilegijuotų, 
sako Churchill

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 20 d. — Winston Chur
chill, kalbėdamas vienas mo
kyklos mokiniams, pasakė, kad 
karui pasibaigus Anglijoj nega
lės naudotis privilegijomis ma
žas visuomenės sluoksnis, kaip 
jomis naudojosi ligi šiam me
tui. .

Laimėjus karą platiems vi
suomenes sluoksniams bus duo
ta galimybė lankyti mokyklas 
ir naudotis plačiai visuomenės 
gerbūviu.

Argentina rekvizuos 
' ' svetimus laivus

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruodž. 20 d. — Karas visiškai 
sustabdė Argentinos prekybą 
,su užsieniais. Argentinos gy
vulių augintojai nežino kur dė
ti prieauglio. Vyriausybė nori 
palengvinti krizj, bet neturi su
sisiekimo priemonių.

Vyriausybė planuoja rekvi
zuoti Argentinos uostuose sto
vinčius kariaujančių valstybių 
prekybinius laivus ir padėti gy
vulių augintojams parduoti sa
vo prieauglį.

Automobilių fabri
kai gamins lėktuvus

WASHINGTON, D. C., gruo
džio, 20 d. — Karo departamen
tas pakvietė Amerikos automo
bilių gamintojus ir patarė jiems 
pertvarkyti savo dirbtuves, kad 
galėtų gaminti orlaivius.

Specialistai duos reikalingas 
instrukcijas kokiu budu paga
minti stiprias dideliems orlai
viams reikalingas dalis. Mano
ma, kad užtruks ištisas metas, 
kol galutinai bus pertvarkyta 
Automobilių industrija.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Nežinomi asmenys padegė mažų torpedo laivų fabriką 

Varazee miestelyj, Italijoj. Fabrikas visiškai sunaikintas. Fa
šistinė Mussolini policija ieško kenkėjų.

— Kartu su Smigly iš Rumunijos koncentracijos stovyklos 
pabėgo keli kiti aukšti leųkų valdžios valdininkai. Jiems pavyko 
pereiti rumunų sieną.

— Prezidentas Rooseveltas paskyrė Knudseną pirmininku 
naujai sudaryto biuro karo medžiągai gaminti. Hillman yra jo 
padėjėjas. Įeina Stimson ir Knox.

— Britų karo laivynas, įplaukęs Adriatikon, jau apšaudė 
Bologna, Italijoj.

— Britai paskandino 5 italų laivus, kurie buvo Bardija 
uoste.

— Tvirtinama, kad lordas Halifaksas bus paskirtas anglų 
ambasadorium Amerikoj. Anglai laukia Amerikos valdžios su
tikimo Halifaksą priimti.

— Britai bombardavo geležinkelio mazgą tarp Bergęno ir 
Oslo, Norvegijoj. * \

— Hull patvirtino japonąms, jog Amerika reikalauja laikjv 
ti status ųuo Azijoj ir Indijoj. Amerika nekenčia savo po’ir 
tikos.

Dainavo Lietuvos 
bankininkai

NVASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 20 d. — W.P.ž. praneša, 
kad prie Paleckio valdžios Lie
tuvos bankininkai turėjo susi
rinkimą. Susirinkimas vyko Lie
tuvos Banko patalpose, buvo 
oficialus, nes jis buvo leistas 
naujos vyriausybės.

Po susirinkimo vienas žymus 
Kauno banko atstovas liepė su
giedoti Lietuvos himną.

Himnas buvo sugiedotas, bet 
pasiūlęs giedoti asmuo buvo 
areštuotas.

Savickis gyvena 
Riveroje

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 20 d. — W.P.Ž. tvirtina, 
kad Jurgis Savickis, buvęs Lie
tuvos įgaliotas ministeris Skan
dinavijos valstybėms, pašlyjus 
sveikatai, persikėlė gyventi Į 
franeuzų Rivierą.

Buvęs Lietuvos karo attacb.e 
Berlyne, pulk. Grinius, su šei
myna išvyko iš Vokietijos. J<

— pasiekti Ameriką.

Stato naują aero
dromą

KAUNAS, Lietuva, gruodž’o 
20 d. — Ant Nemuno kranto, 
prie Skirsnemunės, Jurbarko 
pusėje, statomas naujas aero
dromas. Aerodromo planą ir vi
sus darbus prižiuro sovietų ka
rininkai, nes aerodromas stato
mas karo tikslams.

Vykstantiems iš Lietuvos į 
Ameriką, sovietai siūlo pasi
rinkti kelią per Vladivostoką. 
Tvirtina, jog šis kelias esąs sau
gesnis ir patogesnis.

Uždarė Lietuvos ir 
Gudijos sieną

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
20 d. — Pranešama, kad siena 
tarp Lietuvos ir Gudijos tapo 
visiškai uždaryta. Be specialių 
leidimų negalima iš vienos te
ritorijos į kitą įvažiuoti bei iš
važiuoti.

Šis sienos uždarymas sukėlė 
labai didelio susidomėjimo, nes 
abi valstybės yra skaitomos so
vietiškomis ir nesuprantama ko
dėl negalima važinėti pačioje 
sovietų teritorijoj.



Dede Amerikonas
=^.... gibone M-tė.fe ' ~^~f""

(Tęsinys)
Amerika tai tokia valstybes, 

ktir nčfra jokio gyventojų su * 
varžymo. Reikia tik gražiai Ir 
padoriai elgtis ir nekliudyti ki
tiems. Jeigu tavo veiksmai ne
žalingi visdotnenei ir paski
riems asmenims, tai tuo pat Idi- 
ku jie negali buii žalingi ir val
stybei. Arrierikos policistų pa
reiga žiūrėti bendros tvarkos, 
todėl baliavoti, Susirinkti; kal
bėtis, linksmintis, — tai jau A- 
merikoje jokie policijos leidi
mai nereikalingi. Taigi ir mustj 
svečiai gali laisvai vaikščioti, 
baliavoti, kur ir kada tiktai jie 
nori.

—Na, Onute, — tarė Jtfrgis, 
atsivedžiau pas tave svečių, 

kurių trtrpe yra mano sesuo Ci
nu tė. Atėjome tavęs aplahkyti

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

PO $9i95 aukščiau.
50c įmokėti

ir paprašyti, kad tu sutiktumei 
su mumis eiti j kinotealrą. Ma
tai, musų sesuo Onute tai dar 
nėra buvusi kinoteatre.

—Prašau, prašau sėstis, pail
gėkite, priaŠė iUbgio ŠtiŽte- 
dudlih^.

—Dėkui, Ihbai dėkui, nėteh 
ėjoftte — nei&V&rį(OTtte, —- rtisa^ 
kė NrtHdytė.

—Na, Jadvyga, tai ilgai ne- 
gaišutfky taisykis greitai ir visi 
eldinė į>‘ašižflirėti į klhoteatrį, 
— tarė Juozas, — matai, md- 
no sesute ne vienų kartų dar 
rtėrrt btivitšl kitiė; todėl jirirtti lai
bai nori pasižiūrėti įvairių gud
rybių.

Jiii-gię sbžiėduotinė greitdi 
apsitaisė it visi ridėjo į kihote- 
atrų. Kine tai Ohtitei bhvo ne
parastai įdbmii, bes tokių •da
lykų jinai šavb gyvenime dar 
bebūto mdčidsl. Niekaip jiifcii 
negalėjų suprasti, kaip tokius 
judančius žmoheš ghli ntitėto- 
grdhidti. Vaidinirfitii pasibaigus, 
visi nuėjo pas Jurgio sužiedud- 
tiifę, kut jie BtiVo' labai mdlo- 
niai priimti ir vaišinami. Bet 
kadangi jie Viši jrtu art f tas vd- 
karas kaip baliavbjo, todėl visi 
nusistatė, krtd šį vakarų ilgai 
nebūti, nes visi buvo labai iš-

kas, tikraš darini žirto^ds; be 
darbo negali biiti nė Viėndš die
nos. Jiftai jau tį vakrtrų nbtė1 
jo prašyti Jiibžų, krtd jisai jai 
galimai įeičiau padėtų susiieš
koti darbų. Suptdntrtrha} kad tų 
vakarų su Jtteztr tokiais klausi
mais kalbėti nebuvo galima, nes 
jisai buvo labai išvargęs ir tuo
jau nuėjo miegoti. Onutė mie
go nenorėjo, todėl, jinai ėmė 
įftlVdti aįte AiiierikdŠ gyvėni- 
dių. Iš tij iiatyrirhų, kdridoš.ji* 
iihi $avo peF įasikrtlbėjifnus 
šii Šėimidiiikė iV iš s'aVd btblių 
gVv^Hirrtd jinMi rtfškirtl milte ir 
įšitikiiioi, kad Amerikoje gyve
nimas daug geresnis, negu Lie
tuvoje. Jinai galvojo, kad krtip 
tiktai jinai Amerikoje pagyvens 
kdkj idikoiatpį, šiek tiėk štiši- 
ta{ipyš;^al btil; krtti pėr tų 
kdidFpl šiišii’rtš ii* Žfhb^,- štl 
kdrtUB jidrti jrtU grtiėš sltėlti į

NAUJIENQS, ęhieago, UI,

Turi Apleisti USA

‘A’

čiitiz 'Cėlebhoto
l iriett

RADIOS $Q QK . ir 
po w»ww aukščiau

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

Pečiai, Karpctai.
Akių daktaras lietuviš, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

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

šaukite 
YARDS 3088

vargę.
Grįžę iš Jurgio SUžrtdėtihėš, 

Juozas su Oiittte dar kalbėjosi 
įvairiais gyvenimo reikalais h 
•po tčį v’si nuėjo mičgrtti. Onute 
miego! dar nenorėjo', nes praeita 
naktį jinai labai gerai išsimie
gojo. Jurgis paskutiniuoju lai
ku tai labai dažnai sugaišdavo 
pas savo sUžiėduotinę', Vtbdė. 
jabi toksai nedamiegojimaš ne
buvo tokia jau didelė hrttljiond; 
tiktai vienas Juozas prie tokių 
balių ir nedalingų rieb’uvb’ pri
pratęs. ,,

Ortu (e buvo dar Š'vėčirtš ir jai 
nebuvo jokio reikalo greitai ieš
koti darbo. Bet ūkininko vai-

——--

CHANE COAL COMPANY 
5332 Sd. Long, Aventie 
Telefonas POltTŠM0UTH 90Ž2 

POGAflONTAS Minė Rurt iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tak ekstra.
BLACK BAND LUMP ....  $9.50
-........ . ;.„i.......a c;- >}>

priidėti ^'VėiUi išlipi, kaip įyVė
lia drtbdi’btftei jlj Šfcifrtirtihkdi. ' 

bidžtehsidš g&iVdšiikis (įiiii- 
tei btivb jdŠ bušihteš drtfb^s. 
šidrtdiėii krdtitdvėj^ tetiMčljo 
Jurgis šit jtibzu pirkb jžii fttįitš, 
jidai jrttt sttšldittė šit teb 
bd ir jiti p'dšifodė^ kdd ėlOliati 
gyVėiidnh’einš bdtiriai tėteid iŠ^ 
mbkti lih'gių kalbos. Jiiidi ga- 
liiiidi greiČisitt rietėjo gditįi dflf- 
bų tie vieii jatt ibdėt^ krtd Hėid- 
rėjb iŠ k# gyvėtiii, bėį fedlt ji
nai gidėtų pdteiikiiiii sa^o 
snirtistinių. Jrti btiVo yprtiiiigrti 
įdoirtti, kų jirtrti dirbs, krtiji jitie 
darbo jiiirti rtšitikfilbcš Šti taiš 
žmonėrtiiš, kiifie ne žodžio ne- 
mokd lietuviškai ir kitaip jie 
nekalba, kaip tiktai artgiiškai. 
Tas klausimas jai buvo ypatin
gai įdomus, nors jinai ir žino
jo, kad daugelis žiftonių, kurie 
važiuoja į Anierikų, anglų kal
bos visųj . ijeniokrt ;ir tiktai , pd- 
gyvenę čionai kokį Įaikdtatpi 
jau pramoksta ir kalbos ir fa
briko darbus dirbti. . Gv

Dar šį Vakarų iOnutė tporėjo 
phtdšyti Stasei ib ■■ namiškiams 
Idišktis, hės jindVfeMiKai ftd* 
rėjo prdfiėšti savo iiamiškirtms, 
kad jai kėlibriė gerai nūšisekė, 
o Strtš’ėi dar norėjo parašyti ir 
rtpie tai, kad jai pasisekė Jtto- 
Žų tikinti, kad jisai jį grėičiati 
atsiimtų į Ariiėrikų. Tttbš laiš
kus jiiiai pdraŠė it rtiiėjb inie- 
goti.

šttidėtiteš 
te

IBS

• j

LIETUVIŠKA ČEVERYKŲ KRAUTUVE
Šioje lietuvių užlaikomoje Čeverykų 
krautuvėje y M didelis pasirinkiriiJs iš 
keliolikos, didėlių kompanijų — Įvai
ri lūšių čeverykų, vyriškų ir moteriš
kų.

Visus kviečiam atsilankyti.
Mes pasistengsim kiekviena užgahė- 
dinti kaip patarnavimu taip ir pre- 
kėmls. • v

UNIVERSAL 
SHOESTORE

£337 So. Halsted Street

atsikėlė, tai jau savo brolių ir
gi nerado namuose, nes jie dar 
prieš soptyhiaš išėjo į darbų. 
Antfųjų diėhų Onute praleido 
irgi štf šėiniininkė, padėdama 
jai dirbti įvairius ruošos dač- 
bttš. Pirmiausia jinai susitvar
kė ir išsiš^arind savo kambarį, 
— to jinai sutvarkė ir išŠvarl- 
rib brolių kaiiib&rį. seimininkė 
tbkia padėjėja buvo visai pd- 
teįikinta, lies jai gerokai suma
žėjo darbas. Onute buvo paięii- 
kite dar ir tuo, kad šciminirl- 
kėi padėdama jinai pati nioko
si irtiestiskuš darbus dirbti, o 
kuomet jau ruošos darinis dirb-

--------------- ;—;-------- .
Į! ,,1 ,r i lį' .—s,

Scliėtiriibg, 
tihiVei’šite-

jis yitf ifaėių 
iičOjfe iri 

rtteišakė dtidti jrti 
t 5*^41 ii;

te1-

V’ '.v-’Vy-r’-VrK-' <
fiįi -i 6.Įi.-ji.-y*,wn

# kiti 
fhbtikd^b'bHHk idi, žiiibirfd,. kdl- 
tei ttetei arigišbi; M daTbi- 
nirikų tetĮlb tžii' jdd Višdiji 
kdibdiičių. j ^terėrikų, —to- 
iihii hiŠkiHb ščiniiriihke, irti 
jiiitt Žtrtbiiėš viižitiojd iš višb 
svieto. Kaip tiktai aš atvažiavau 
į Ameriką, aš irgi taip galvojau, 
kaip kad dabrtč tdfrtsia galvoji, 
bet kuomet gavau darbų ir

j

Cash
OR

Credit

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikajiškus instrumentus 

LENGVAIS IšMOKfiJlMAlŠ

Už mažą depožit^ jūšų do
vaną palaikysime iki Kalė

dų. .arba pasinaudokite 
PLANO NAUDA

į iniestį pašivdikšČibti. Pasi
vaikščiojimas mieste Onutei 1d- 
bai patiko, nes mieste taip gra
žu; taip šVarti. Su šbbiiiri:nke 
jinai per šiartdiėnihį pasfvdikš1 
čibjimų norėjo da'ngihit pasikal
bėti apiė įvairų darbų fabri
kuose.

Šchtiirtirtkė kttmbariifš štt- 
tvarkitfsi jihfitišr^^irt^o, ir dbi 
išėjo į miestų. Onutė nors ir 
nieko’ nebuvo' nifsiStačiusi sad

Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos Darbo 
Laikrodžius.

JOHN A. KASS
MUSICAND JEWELRY STORE 

4216 Arėhef Avėnitė

pasieniė. Vaikščioifiifrios po gra
žų Ilazletono miesto sodų, Onu
tė pradėjo Šėįriiihbrkc^ ktausi- 
nėtk

---Atleiskite;, kad dŠ
; vrtrginu įVdiriais klatts|mdis; bet 
mart viškas įdothu it rtš djite 
rtori'd sužrrtoti, — diŠkiftd^i 
liūtė. — Vakar su broliais ftiės 
buvoirte vieiipje didelėje krati- 
tttvėje; Pasirodė, kžfd tos ktd/G 
Ui vės savininkai neiitukft liėiit- 

Iviškai kalbėti. Kilo ihhrti filifetiš, 
kad turi būti fabrike, t:(i jau 
niekas kitaip iE Uėkftlfc^ kaį^ 
tiktai angliškai; -- teiravosi & 
nrttė.

pradėjau dirbti, tai patyriau, 
krtd Čiohai Vis'okių trtiitybių m b 
šihjzs. l'rtmė fabtikė, kur aš dir
bat!, tais laikais dirbo labai 
daug lietuvaičių. Viena iš jų 
JuVo net Vyfėsdidji darbininkė, 
jinai tai jąti mokėjo ir angliš
kai kalbėti, todėl man buvo la
jai lengva. Galiu tamstų užtik
rinti, kad jau dėl kalbos mokė
jimo tai labai rūpintis nereikia, 
— čibriai piriiguš mbka ne tfž 
kalb^' ik’t už darbų, — paaiški
no šbitiiininkė,

—tl, Sakykite; tainste, kiek 
pradžioj ė aš gulėsiu uždirb ti ir 
kokį darbų man teks dirbti.

—Sunku pasakyti. Aš pra
džioje gavau darbų audimo frt- 
brike,- prie karštamosios maši- 
bbš. tjarbdš bilVb bešUnkds, bet 
iafiai drtdg ddlkių. btrtdžioje 
^rtiiddVaii įj‘6 Vietiįį dbifefį už 
drtriib diedų'. kdtHbdryš it mai- 
Šte.Š įier rhėrifešį ihaft krtltirtvo 10 
dbiėritį d p'čf itiėhėsį rtždirbda 
vdtt Virš 25 dolferių. Tplirtu už* 
diVfcddVrtii drtdgiau, ir kuomet 
jtiit išmoksti dirbti šit rtudžia- 
tiiųjų iliašitteį, tai jati tuomet 
dirbSrt akbrdirtiSi it uždirbda
vai drttigiaii.

—^At tai čioiiai indšinoinis 
Siidžirt? — kirtiišė Ohtiiė savb 
Šbiiiiiriirtkės.

—Čiortai, Aiiičtikos fiibrikuo- 
sb iiiaŠib'otrtis viskų dilba, o 
žldigdis tSi tiktai irtrtšitihs ap- 
tatdsiijd. žibrtiha, vienos inaši- 
db'Š be žmonii) dirbti rtėgSli. Jei
gu fištėkši į diedžiagų rtudžia-

savo mašinas ir jomis gali pri- 
siaušti įvairių įvairiausių jiems 
reikdlingų medžiagų.

—Nesuprantu, — teiravosi O- 
nutė, — kaip mašinos gali aus
ti, j tik čionai turi būti: skietas, 
nytiš, pakojos, Šaudykles, šei
vos ir visų tai, kas reikalinga 
prie audžiamųjų staklių.

(Bus daugiau)

SeStadien., gruodžio 21,1940

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas M4S SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: NUo 2 iki 4 it niuo 6 iki f 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų TeL PRO8PECT 1939

Įsigykite tikietus dabar, kad 
galėtumėte dalyvauti “JAtlNl- 
Mbv laikraščio rerigiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ, 
KALĖDŲ DIENOJ, DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.

Garsinkitės “N-iioše”
Mrs. A. K. JARUS?

PFtYŠICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE , 
*»630 S. tVestetn at. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nu'o 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sėk- 
madienį —, į Sand 
Dunes, Central At. 
Beverly Shores, 
Ind. TeL Michigan 
City 2799-R3.

11 f .J f . ■- *- .............. .'r'torf ___ _____________ .

AKIU SPECIALISTAI

audžiamos įvairios medžiagos. 
Todėl čidndi Amerikoje įvairios 
ihedžiagos taip labai ir pigios, 
kad amerikiečiai turi įvairias

£ _f7 J.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
X- » - A ’*/ ' .0/ -

John F. Eudeikis
Sfc^lAurtiA IR DIDŽTAUSIA LAIDOJIMO JSTAJGA

. DIENA IR NAKTĮ
Viši TėiėfmįSi YARDS 1741-1742 

Avc.
4447 Šrttiih Fairfiėld Avenue

LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
I 1 Ghicag’os dalyse 
. ".vy.-- v- • -. • .„

"* '« • VI ,/ f • K , yA ■ • # .

RUltivykite timšų radio ptdgraikų AntradieAio ii* šeštadienio ryt- 
mečlais, 10:00 vai. Vyto iš ti. L P: stoties (1480 K.)

< sn POVILU ŠALTIMIERŪ.

~< ,'iv ..      — —------------------------------------—  ;  --------------------------------------- -

Laidotuvių Direktoriai

NARSIAI
Chicugos, 
Cicero 
Lietuviu
Direktorių//
Asociacijos
ąiiiiiiiiiiliUllHblIilH'liiikittIiiilHi

-t , ........ -r, ,•

A

iiiiiiiiiiiiicuiiiiii'iiiiiiiitnniiiiiii

Afiibulančė 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TUJaĮMĘ., 
KOPLYČIAS

VIŠOSE MIESTd 
DALYSE

š. P. Mažeika
3319 Litelį AvfeiUit

?? ■■JT ’ 'N '— ■ r■ ■■'-..i-J, v. į

YAĖds 1138 
tAlids 1139

'•(' LACHAWlCZ ir sūnus
2314 West 23fd Piace Pfiotte' CANal 251«

108th Street , . tel. Tullman 1270

ALrtERT V. PfcTKUŠ
4704 So. Weštern Avenue jPhorie LAFayette 8624

; ■ »». ... ) ,

; ■ ;, J ANTANAS M. PrttLLiPS.........
3307 įdiųrtniea Avenue Phone YARdš 4908

anthony b. peTkUš
&812 Ate: Phone GROVettill 0142
l4lt) Sdttth 4$th Cdurt. Cicero s PHorte Cicero 2109
—_____ -r ---- ....... •-

l . ; ;L LTUtEVičIUS
į 4Š<8- A džfffbrdte Pftdttė LAFrtVėttė 3^72

t .«ĮĮY v e4’•<*.* *’,*-^ '.7 ■ >*•»'/ A- 'J*■ i...  m Ai ■■■    n.,. u     'L. i,»

P. .1. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 

' '■ - ’ ■■ t

K f >■ l. j. ŽOLP
..1646 West 46th Street Phone YARds 0781

YARds 1119

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street 

. Telefonas YARDS 2246 
Vrtlandds nucį 9 iki 8 vAkėtd 

Serėdoj pagdl sutėrtj _______ • ________________ ■ ..

bR. bruNo j.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Wėšt 63rd St 

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

niais pagal susitarimą 
Telefone HEMLOCK 7899 

Namiį TeL VINCENNES 5272
Kiti lietuviai daktarai

TeL Hemlock 5849

GVDtroiAs ir chirurgas 
6757 S. Westerri Avė. 

VALANDOS: 1 iki 3 ir fiūd 7 iki 9

"dr. a. JENKINS
GtDYtoJAŠ^lŽcillRUkGAS 

2560 west 63rd Streėt
Ofiso Valandos; nu6 1—fc..Qt<0 
7—9 vaL vakaro ir
Ofiso Tet PĖOSPfiCT 57ii
Narrių Tel. VIRG1NIA 2421

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be Akinių; Kainos pigiau kaip 
..j,/.,r.. pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. Margelis 
3325 Šd. llalstėd St.

Valandos: nuo 16 r. iki 2 popiėt 
ir nuo 6 iki 8 vakdro 

. šventadieniais tik susitarus 
Phohe YARDŠ 7299

Tel. OfHčė VVentVrortk ŠŠ66 
Rez. HJde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų bgų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 1—Š vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

DR. Gi SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių birbtume 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai . ----

8

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręš gydytdjžiš čhi- 
rutgaš ir akušeris.

Gydo st&igiaS ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir Vaikų pagal nau
jausius niėtdduš X-Ra£ ir kitokius 
ėlektrikos prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos, telefonai;

Superior 9454 ar Centrai 7464

Ėhone CAnAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GtDtTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22hd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Šėredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenuė

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginid 0036 
Rešidenęijos. Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliėpia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 4157 ARCHER AVENUE
., Ofiso/Valandos;

niuo 1—3 ir nuo 6t—8:30 vai, vakaro 
Nedėlioj pagal sutarti

Dr. F. Pulsuoki Lę Vato
fcvdyto.jAš ir CHIRURGAS

Vaian’doS kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 Gafflėld Bhd.
Ubr. Dameft. ttėtoldčti 669Jl

A. MoritVid, M. D.
Węšt Jown Štątė,.,Bank BltĮg 

2406 WESt MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Nimų telefonas Kf-ttftsVricfk 6597

Tel. YA&DŠ $14Š
VALANDOS: NUO 11 iki 12, 2 iki 

... . ., 4 ir 7 iM 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7. iki 8 

ŽtVėntadiėhidis: ii ikt 12
DR. Vw A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
it Akinius Pritaiko 

3343 S. HACSTED ST.

Dr. Charites Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. ..
OFisę VAĘArtbęš.

Ntto 10—12 vhl. ryto; rfud 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki. 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diedą.
Phone AilDWAY 2880

Telefonas YARDS 6^94 

Df. Matiticė Kaliti 
4631 SOUTH AŠhUANb AVĖ.

Ofiso Valahdoš
Nuo 1.0 iki 12 . diertį .2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Neęl. ųuo 10 iki 12 

Rez. Telefone PLAZA 3200

^ADVOKATAI '
K. P.GUGIS

AUVDRAtĄS
Miesto ofisas—127 N. Dearboro St 
Kamb. 1431-i434-Tei. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halštėh St 
Vala ndos , vakarais filių 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais iri Sęfeih'Š'dferilMis 

—i>a£$l Štittttį *

AdVOKatAS
7 So. Uearboi’ft Šit

Rborrf 1230
Ofiso tel. CENTRAL 18.34 

Ndmų tat—flyde Pkrk 3395

VYTAUTAS TARUTIS - AtivOftAiAs _
5138

Vai. 11—2 dieną IT 4—8 vakaro
134 N. LA SAULE STREET 

R6dm 2014 Tel. ŠTĄte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel VlCtoh 2679

Pirkite tose krautbvėštf, ku
rto* garsinasi “NAUJIENOSE
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NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! 
KAINOS DABAR GILIUOJA

Zeėiams Aliejus '7 6 SaL
Ne mažiau 150 gal. ■ 
‘'umasams Aliejus CžVo* gal- 
Ne mažiau 400 gal. O

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

KALĖDOMS 
DOVANOS

Laikrodėliai, žiedai ir t. t. K 
vyrams, moterims, mergi—s 
noms ir vaikams didelis jį 

pasirinkimas
N. GIRDWAIN | 

LAIKRODININKAS S
3223 S. HALSTED ST. |

Garsinkitės “N-nose“

SUSANOJUS IR AŠTUONGALVIS SLIBINAS
.  ........................— —, I . — ......................... ........... .................

(Japonų pasaka)

Vargšas senelis! Vargšė sene
lė! Koki jie liūdni ir neramus 
Jų veidus tampo skausmas. Jų 
lupos virpa. Raukšlėtais jų vei
dais be paliovos teka ašaros. 
Tarp jų, prieš kuklų namų, 
stovintį upės pakrantėje, sėdi 
graži mergaitė. Ji išblyškusi ir 
dreba. Jos tankus plaukai pa
drikai krenta ant .pečių. Jos 
plačiai atvertos akys, atrodo 
pasipuošusios žiūrėti nepapras
to ir baisaus vaizdo.

Ko laukia, ko 'bijo gražioji 
meigaite ir jos seni tėvai?..

Staiga pasigirsta žingsnių ai
das — artinasi kažkokia būty
bė. Bet tai ne toji būtybė, ku
rių jie bijo išvysti. Jie dabar 
atrodo patenkinti, nes dabar 
jie jau ne vieni lauks gręsian- 
čios nelaimės...

ši naujai pasirodžiusi būtybė 
yra Audrų dievas Susanojus 
Jis drožia, galingas ir linksmas, 
prie diržo prisirišęs ilgų durklų 
Jis mosuoja rankomis ir niū
niuoja. Saulės deivei pareika
lavus, jis buvo išvytas iš dan-

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

Turtas virš
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3l/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 .

$5,500,000.00
- $400,000.00

-----------:------~~ and zz_____ ——
LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginia 1141

M Nepamirškite Užsisakyti Alų ® 
I KALĖDŲ ŠVENTĖMS g

Šaukite WHITE EAGLE Bravorą |
Klausdami Lietuvio Atstovo, ®

* • t . jis

FRANK P. SPEECHER f

m*#

3755 SO. RACINE AVENUE R
Tel. YARDS 7460 g

W. G. LAING 
SAKO:

■ LINKSMŲ 
KALĖDŲ 
VISIEMS 

LIETUVIAMS!
Jūsų Kalėdų Pietus 

Bus Daug Daug 
Malonesni, Jeigu

Reikalausite >

TIKRAS 
MALONUMAS

TIKRAS
SKONIS

Crown
Alus

Premium Alus Gamintas Varyje, Sendintas Medyje

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

gaus, nusileido žemėn ir vaikš* 
tineja po Idzumo provincijų.

Kadaise dievas kiele kvailys
tes ir dėlto jį išvijo iš,dangaus, 
bet, gyventojams ant žemes 
tarp žinonių, jis sužmonejo.

—Kas tu esi, garbingasis se
neli? klausia jis dievišku 
balsu.

Senelis jį mandagiai pasvei
kina ir atsako:

—Tavo tarnas vardu Asina- 
zucis. Jis yra Didžiojo Kalno 
dievo' sūnūs. Mano žmona var
du Tenazucė. O mano duktė 
yra princese Kunisada.

Susanojus nusilenkia ir šir
dingu balsu, iššaukiančiu pasi
tikėjimų, priduria:

—O ko jus verkiate?
—Mes verkiame dėl to, — 

atsako senelis, — kad netrukus 
aštuongalvis slib’nas ateis pa
siimti musų aštuntųjų dukterį.

Vargšas senelis ir jo žmona 
vėl ima raudoti, o princesė Ku
nisada įsmeigia į Susanojų sa
vo spindinčias akis.

—Nurimkite, — sako Susa
nojus, — ir paaiškinkite man, 
kas jus baugina.

Senc’.is pradeda:
—Aš turėjau aštuonis vai

kus: aštuonias dukteris. Kas
met ate’na aštuongalvis slibi
nas, pasiima vienų dukterį ir ja 
suryja.- Jau - septynios - susilau
kė tokios mirties. Ir aštuntųjų 
ištiks tas pat baisusis likimas. 
Kartu su ja žus visas musų 
gyvenimo* džiaugsmas. Mes jau 
nesusilauksime anūkų, kurie 
po musų mirties išsaugotų mu
lų- vardų ir tinkamai pagerbtų 
mysų palaikus.

Iš jo akių vėl ima riedėti aša
ros. ' ' ,

—Kaip atrodo taš slibinas?— 
klausia Susanojus.

—Baisiai didelis: kai -išsitie
sia, įai uždengia aštųonįawslė
nius ir aštuonias kalvas. Jis 
turi aštuonias galvas ir aštuo
nias uodegas. Jo akys raudo
nos, kaip išnokusios vyšnios, o 
pilvas atrodo kruvinas ir svai
do liepsnas.

—Jo ktfnas, — priduria.’ se
nele, — apaugęs samanomis, 
pušimis ir milžiniškais kedrais.

Susanojus jau nebe tęsia. pa
sikalbėjimo : šiuo klausimu, o 
gyvu judėsiu parodo Kunisada:

—Jeigu ši princesė yra jūsų 
duktė, tai pasakykite, ar nori
te man jų atiduoti už žmonų?

O kaip nušvito gražiosios Ku- 
nisados juodos akys, kol ji spė
jo droviai nuleisti vokus! Kaip 
plaka jos širdis! Kaip ji džiau
giasi, kad nuo slibino jų ap
saugos toks gynėjas!

—Atsiprašau už nekuklumų,
— kreipiasi senelis į Susanojų,
— tačiau leiskite jums pasa
kyti, kad aš nežinau, kas jus 
esate. Aš dar nežinau jūsų gar
bingo Vardo.

—Aš esu Susanojus, Saulės 
deivės brolis. Kų tik nusileidau 
ant žemės.

Abu seneliai nusilenkia. Jie 
tyliai pasitaria, o paskui Asi- 
nazucis drebančiu balsu sako:

—Mums didelė garbė, kad 
galime jums atiduoti savo duk
terį!

Susanojus uždeda rankų ant 
nekaltos mergaitės peties ir 
stebuklingai paverčia jų šuko
mis, kurias įsikiša į savo tan
kius plaukus. Paskui jis užtik
rina senelius:

—Dabar aš susidorosiu su 
slibinu.

Jis susimųsto. Paimk savo 
durklo rankenų. Jis žino, kad 
jo durklas ilgas ir tvirtas. Bet 
kaip koVoti, net ir tokiu gink
lu, su būtybe, kurios kūnas už
dengia aštuonis slėnius ir aš
tuonias kalvas?^ Jis nutaria pa
vartoti klastų.,

—Vykdykite . mano nurody
mus, — sako Susanojus sene
liams. Iš tos pusės, iš kurios 
ateis slibinas, užtverkite stip- 
rių tvorų, kuri apsaugotų jūsų 
namų. Joje padarykite aš tuo-

NAUJIENOS, Chicago, III.
nerius vartus. Prieš šiuos aš> 
tuonerids vartus padekite aš
tuonis padėklus, ant kurių pa
statykite aštuonias vazas. Į 
kiekvienų vazų įpilkite sakės*). 
Paskui laukite. «;

Seneliai įvykdo galingojo die
vo įsakymus. Jie "laukia. SusUt 
nojus taip pat laukia ir glosto 
savo dūkių. ’

Staiga tolumoje sutvyksi še
šiolika raudonų liepsnų: aštup- 
nių galvų akys. Girdeli, kaip 
lūžta medžiai ir traškėdamas 
lekia, šakos. Vis aiškiau ir aiš
kiau matyti slenkant didelis, 
tartum kalnas, kūnas. Slibinas 
slenka daug greičiau, negu tp 
butų galima laukti iš tokio mil
žino. Jis ištroškęs nekaltus 
mergaitės šviežio kūno. Bet taip 
pat jis nori ir degtinės. Sakės 
kvapas kutena jo milžiniškus 
šnerves.

Slibinas paneria savo aštuo
nias galvas į aštuonias vazas 
ir geria, geria, geria, Jis tiek 
išgeria, kad nusigeria. - Ir'tiek 
nusigeria, kad užmiega. Jo mil
žiniškas kūnas ilsisi prieš Asi- 
nazucio namų tvorų.

Tada Susanojus ištraukia sa
vo didžiulį durklų ir suvaro jį 
į kairįjį slibino šonų. Iš jo iš
trykšta kraujo fontanas! Slibi
nas muistosi ir urzgia, )jct ne- 
pabunda. Susanojus suvaro 
durklų ir į dešinįjį slibino šo
nų. Išsiveržia kraujo upelis, ku
ris nuteka į upę ir nudažo jos 
bangas. , .

Slibinas nudvesia.
Iš savo tankių plaukų Susa

nojus išsitraukia brangiąsias 
šukas ir jas vėl. paverčia gra
žiųjų Kunisada.

Ir kaip dėkinga grakščioj* 
princesė tam, kuris jų išgelbėk 
jo nuo aštuongaįyio slibino! 
Kaip ji myli jaunąjį dievų!

Jie abu nuvyksta į Sugos rū
mus, kuriuos ntip smalsuolių 
akių pridengia aštuoni debesys.

Ten jie išgyvęųo ilgus me
tus, buvo laimingi ir susilaukė 
daug vaikui '

•j Sakė — japoniška degtinė, pa
daryta iš ryžių. Vert.

Prašalino Valstijos 
Tarnautoją

Pasisavino $500
Iš tarnybos Chešter State li

goninėje bepročiams buvo pra
šalintas M. C. Colbęrt. Jisai 
prisipažino, kad išeikvojo $500 
valstijos pinigų. $340 sugrąži
no, bet už kitus negalėjo atsi- 
teitsi. Colbert yra Edwardsville, 
III., gyventojas.

e Koronerio daktarai tyrinė
ja mirtį 9 mėnesių kūdikio 

"Ronald Johnson, rasto negyvo 
lovoje, kurioje jis miegojo su 
savo motina, 21 metų Miss Vi- 
vian Stilhvell, 2407 ęiybourn 
avenue. •

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

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

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

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

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

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

| Progresą Krautuvė |
s Atidarą Nedelioj ir Kas Vakarą iki ■ 
■ Kalėdų :

KRAUTUVĖJ
rasite tūkstančius praktiš
kiausių dovanų dėl namų, dėl 
kiekvieno šeimynos nario:

• KRĖSLŲ
® LIAMPŲ
® STALIUKŲ
® PAVEIKSLŲ

RADIOS
KAURŲ Valytojų 
SMOKING Stands

neišrokuojamas eiles kitų
S mažesnių ir didesnių, dalykų.... . 
E ir dalykėlių, taipgi naujau- 
E siu ir gražiausių— ■ H

ir

VAIKAMS TOYS
Nepaprastai sumažintos 

kainos
Dėl tamstu patogumo

PROGRESS KRAUTUVĖ
■■'ždara kas vakarą ir nedė- Ųn| H
• -om nuo TO-tos v. ryto iki
’-tbsTJ6piet'. ....  ; ‘

DOVANOS VISIEMS PIRKĖJAMS
Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

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

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

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

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

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

334 Dean Boulevard, 
SPENCERPORT, N. Y. 

, ... . .. ............. /

LADY WESTFIELD $0X50 
6ET W0M DUMONOS ATT

Didelis pasirinkimas laikrodėlių^ 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

THE PERFECT G!FT

JAU IŠLEISTA KNYGUTE 

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus j Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grisk
4631 S. Ashland Avė.

Chicago. Illinois 
Phone: YARDS 1001

BULOVĄ
ELGIN

H AM 1 LT O N 
BĖNRUS,
'4 ' GRANT ' 

ir kilų 
DEIMANTUS parduodam žemo- 

mims kainomis.

iITURE C® 4148 Archer Avė.

■ 3222-24 So. Halsted St., prie 32-ros Gatvės.
■T ' JURGIS NAKROSIS, Vedėjas.
J Tek Victory 4226 Chicago, Illinois

’ • • * . • *

Čia jums pinigai dirbs saugiai

INSURED

Mes turime 48 metų patyrimų ir kiekviena sąskaita yra Federalės Val
džios agentūros apdrausta iki $5,000.
TĖMYKITE! Sąskaitos atidarytos iki sausio 15 dienos uždirbs viso mė
nesio dividendą.
Pirk $1,000 lengvais išmokėjimais. Keletas dolerių*, kas mėnesį jums atneš $1,000 
į šešis metus devynis mėnesius—jus sutaupote $877.50, o mes jums atiduodame 
$1,000 įskaitant dividendą.

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

FAIRF1EIU SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2729 West Cermak Road Tel. LAWndale 6400
Blokas į Rytus nuo California Chicago, Illinois

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
Šaukit Tel. VICTORY 0066

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai visados. 
SCHLITZ ALUS.

PETRONĖLĖ IR ANTANAS
PRONSKUNAI

99th ir Artesian
Tel. EVErgreen 7785

V— —  I II I

SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

$17.50
viena

American Beauty
Pleitai
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

10 Mėnesių Mokėti
FACE-F O R M I N G 
P L EIT AI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi .....................

APSKAIČIAVIMAS DYKAI^
Fleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.
EXCEL Dental Lab.

32 W. VVASHINGTON ST.
Tel. DEArborn 1470

Atdara vakarais—4 aukštas.
>..i i ....... iii.-i. i. i..i >,/
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted M, 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams_____________
Pusei metų 
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija __________
Savaitei _______________
Mėnesiui ______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams __ -------- L-------  $5.00
Pusei metų ___r_______ __  2.75
Trims mėnesiams ________  1.50
Dviem mėnesiams 1.00 
Vienam mėnesiui__________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ---------------------- $8.00
Pusei metų ---- 4.00
Trims mėnesiams-------------- 2:50.
Pinįgus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

. $8.00 
_  4.00 
__ 2.00
Z 1.50 

.75

i

“Mare nostrum”
Vakar dienos pranešimai apie anglų laivyno žygius 

Albanijos ir Lybi jos pakraščiuose skamba, kaip pasity
čiojimas iš Mussolinio deklamacijų apie “mare nostrum”.

Italijos juodmarškinių “diuče” sakė, kad Viduržemio 
“musų jura”, ^privatiniai fašistų imperijosjura tai 

vandenys. Bet po tuos “privatinius vandenis” britų ka
ro laivai plaukioja, kur jiems patinka, niekur nesutik
dami pasipriešinimo iš italų pusės. Vakar jie įėjo į Adria- 
tiko jurų ir bombardavo Albanijos uostus Valona ir Du- 
razzo ir net Italijos uostų Bari (iš kurio fašistai gaben
davo savo kariuomenę į Albaniją). Ir nė vienas italų lai
vas nedrįso jų užkabinti! ' '

.Sako, kad fašistai dabar siunčia sustiprinimus į Ak 
banijų lėktuvais, kuriuos -Hitleris paskolino Mussoliniui.' 
Bet jiems bus keblu sugrįžti, jeigu reikės bėgti iš Alba
nijos, — kuomet “mare nostrum” užvaldė anglai..

Lordas Halifax
Girdėt, kad Anglija paskyrė savo ambasadorium jį 

Washingtoną, vietoje mirusiojo lordo Lothian’o, dabarti
nį užsienių reikalų ministerį — lordų Halifax’ą. O užsie
nių reikalų ministerija busianti pavesta Eden’ui, kuris 
dabar yra karo ministeris. '

Lordas Halifax buvo vienas .iš Chamberlaino kabi
neto narių. Kartu su Chamberlainu jisai *vedė diktatorių 
“maldinimo” politikų, pataikavo Mussoliniui ir darė nuo
laidas Hitleriui. ' f

Tjesa, nuo to laiko, kai Hitleris Angliju apgavo, pa
grobdamas visų Čekoslovakiją, lordas Halifax taip pat, 
kaip ir Chamberlainas — užėmė griežtų pozicijų prieš 
nacius. Bet Amerikos visuomenė vistiek tų dar netoli
mos praeities klaidų neužmiršo. Butų geriau, jeigu Ang
lija atsiųstų į Jungtines Valstijas diplomatų su tyresniu 
rekordu.

Tačiau, galimas daiktas, kad premjeras Churchillas 
paskyrė lordų Halifax’ų į Washingtonų, norėdamas 
mandagiu budu nusikratyti.

jo

Kalėdos Lietuvoje “panaikintos”
Bolševikiški okupantai panaikino Lietuvoje Kalėdų 

šventes. Darbininkai tų dienų turės eiti į dirbtuves. Kas 
švęs, tas bus apšauktas “liaudies priešu”.

Bet lietuviški Stalino garbintojai Amerikoje bando 
iš Kalėdų švenčių padaryti biznį!

šestadien., gruodžio 21,1940' _______________ NAUJIENOS/tChlcago, 111 _____________________

komunistų kandidatas buvo iš-1 SVARBIUOJU IR BAISIUOJU KLAUSIMU 
mestas iiš baloto, bet tai dau-| -------- --------
giausia dėl to, kad jie negalė
jo surinkti pakankamo škaiJ dus dienraštį, jau nebedukštau- 
čiaus parašų savo kandidatui j ama atsukus radio priimtuvą. 
paremti. Laukimo jausmas ir apatija

Šitie faktai rodo, kad komu- užvalgė musų protą, mintis ir 
nistų “armija” yra menka, veiksmus. Laukiame.su išgra^ 
Daug triukšmo jie sugeba pą- jitais nervais, laukiame ka^į 
daryti tiktai dėl to, kad- jie iš bus toĮiau? O tas “toliau”, tai 
tam tikrų šaltiniui gauna pini- labai aiškus visiems dalykas—, 
gų savo “veikimui”. Jeigu talilgas karas ar taika. Pasirinki- 
karvutė užtruktų, tai muilo Imas labai nedidelis; tik ilgas 
burbulas susprogtų kaip berną- -karas ir tik taika. Vienas ku-. 
tant. ris turęs huti, jėi.ne ryt, tai po-

1 ryt, už iriėtį, už kitų.
Beveik du milijardai darbi-i 

j ninku prie Babelio bokšto —4: 
,1 civilizacijos statybos jau nebe- 

Vienas laikraštis praneša, kad susikalba. Ir šis milžiniškas 
Tautininkų Sąjunga Brooklynę pastatas įbraška ir siūbuoja iiš 
gavę žinią, jogei pabėgėlis Lie-, .pamatų; Kiekviena akimirka 
tuvos prezidentas, Antanas gali griūti ant statytojų galvų! 
Smetoną, tikrai ;atvyksiąs sau- Kodėl? Atsakymas, paprastas, 
šio mėnesį į Jungtines Valstijas J Todėl, kad statytojai krauna 
Tautininkai bando sudaryti ko- akmenį ant’ akmens, rąstą ant 
mitetą p. Smetonai priimti, ši- rąsto,, o užmiršta, kad reikia 
tuo tikslu .jie pakvietė “visų jungiančios medžiagos —arti- 
Stambiausiųjų Lietuvos orgąni- mo meilės. ' !
zacijų centrus”. | Mes pasitikėjome savo ^pro-4

tu, technika, mes pasitikėjomof 
progresu. Ir išdava? Išdava; 
juo daugiau ' šviesos ir jėgos 

įteikia technika, juo tamsesni 
darosi žmonijos keliai. Juo di- 

Idesne .mokslo pažanga, juo 
| daugiau problemų.

Mes pajėgiame 
didžiulius akmens 
mes nepajėgiame 
suvaldyti. Mes išnardome po
vandeniniais laivais visas gilu
mas, mes apskrendame visą že
mės rutulį, susikalbame radijo 
pagalba, bet mes niekaip neiš
mokstame ką reiškia būti išti
kimam, ką reiškia būti sąžinin
gam, doram... Mes užmiršom 
ką /reiškia kitą užjausti, ką 
reiškia tiesą sakyti. Svaigsta 
galva nuo pasiektų rekordų. 
.Šiandien nebepakanka žmogui 
orlaivio gjjbičio, auto — šian- 
dien žmogus pasirengęs <zaibo 
greitumu „lėkti pirmyn... Bet 
ar nuo viso to gyvenimas ge
nesnis, žmoniškesnis? Progre
suojame. Milžiniškais šuoliais 
progresuojame. Tačiau raųka 
rankon su , progresu žengiame 
atgal —o apmaudas, egoizmas, 
neapykanta, melas, dorinis nu- 
smukimas...

Palyginkime nūdienę techni
ką su anksty viaisiais laikais. 
Begalinis skirtumas! O gyveni
me ar yra pažanga? Prieš šim
tus metų (banditai pėsti po 
miškus slapstėsi, o šiandien jie 
važiuoja ekspresu pirmąja >kla-: 
se; anksčiau jie miegodavo ant 
arklio nugaros, šiandien gi —1 
moderniškame salon vagoųe. 
Štai visas skirtumas!

Sulig mokslinio apskaičiavi- 
irio matome, »kad nuo 1496 m. 
priėš Kristaus gimimą iki 1861 
;m. po Kristaus 'gini., t. y. per 
3357 'metų laiko taipą, žemėje 
•buvo 3230 karo metų ir tik 
227 taikingi metai. Vadinasi 
30 /karingų metų tenka tik 1 
taikus metai. Per tą patį laiką 
sudaryta per 800 tarptautinių 
“amžinų sutarčių”, tačiau vidu- 
tfiniškąi tetrukusių tik po dve
jus -metus. Per tris paskuti- 
miuosius šimtmečius, skaitant 
•iki 1860 -m., \vien Europoje bu
vę 286 karai. Net pci; pastaruo
sius 20 metų jau yra buvę dau
giau 'kaip .25 ikarai. Iš kurių

AMERIKON ATVAŽIUO 
SIĄS SMETONA

Bet, kaip girdėt, iš tų pastan
gų sudaryti Smetonos priėmi
mo komitetą nieko teigiamo ne
išėjo. “Keleivyje” vienas kores
pondentas rašo, kad į komiteto 
sudarymo susirinkimą buvo pa-1 
kviesti “Tėvynės”, “Naujosios j 
Gadynės”, “Vienybės” ir “Ame
rikos” redaktoriai. Atsilankė tik 
trijų laikraščių redaktoriai: 
Jurgelionis, Tysliava ir Lauč- 
ka, o “Naujosios Gadynės” re
daktorius neatėjo. Bet ir atsi
lankiusieji neparodė jokio en
tuziazmo rengti priimtuves > p. 
Smetonai.

“Tėvynės” redaktorius, KJ. 
Jurgelionis, pasisakė griežtai 
prieš tautininkų sumanymą. 
Kuomet jie ėmė išvadžioti, kad 
Smetonos atmetimas bus loši
mas “į Maskvos trupus”, tai ji
sai tautininkams atkirto:

“Pasakykit, ko jis čionai 
atvažiuoja? Pasakykit neno
rit. Reiškia, jis nori čia rea- 
bilizuotis, nes ponia Tubelie- 
nė, faktinoji Lietuvos val
džia (! — “N.” Red.), jau 
čia, jai ireikalingas tik prezi
dentas. Bet jeigu Smetona 
norės čia apsiskelbti Lietuvos 
prezidentu, iries turėsim t jį 
atakuot.”
Taip rašo apie tų susirinki

mų “Kel.” korespondentas. Ils- 
tiesų, p. Smetonos atvykimas 
čia sukels tiktai ginčų ir kivir
čų.

LIŪDNI DŪSAVIMAI

.Jau nebedreba .ranka išklėi pats žymiausias skaitėsi DIDY-. 
SIS KARAS 191448 m., buvo 
pirmas milijoninis karas žmo-; 
nių istorįjųje. Santarvininkų 
pusėje kovoj o. 39 milijonai ką-, 
rių; iš jų 5,729,000 ž,uvo, 13 
miL buvo sužeista, 4.29 mil. pa
teko į nelaisvę arba dingo be 
žinios. Taigi 2Š.78 miį. žmonių 
santarvininkų pusėjte -neteko, 
gyvybės, sveikatos ar šiaip nu-; 
kentėjo nuo karo. ,

Sąjungininkai (Vokiečiai,; 
Austro-Vengrai, Bulgarai iii’ 
Tutkui) turėjo 21.2 mil. karių, 
iš kurių žuvo 3,54 mil., 7.3 'mil. 
buvo -sužeista, 3.45 mil. pateko 
nelaisvėn ar-dingo. Sąjunginin
kų kariuomene turėjo 14.29! 
mil. žmonių nuostolį.

Sudėjus -abiejų pusių nuosto
lius, gausime 38.07 mil. žmo
nių aukų. O kas žino, kiek.žmo- 

, nių aukų pareikalaus dabartinis 
karas?

Dr. Pranas ^acikauskas

Kapas, kuriame pa 
laidota keturi tūk

stančiai vyrų

Literatūros Reikalais

susprogdinti 
kalnus, bet 
savo pykčio

“TREČIOSIOS PARTIJOS” 
LAPKRIČIO RINKI

MUOSE
Renkant J. V. prezidentą per

eito mėnesio 5 d., buvo paduo
ta viso netoli 50 milionų balsų 
(49,808,624). Milžinišką dalį tų 
balsų gavo dvi didžiosios par
tijos — demokratai ir republi- 
konai, o visoms kitoms parti
joms teko mažaiu kaip 250,000. 
Šitos “trečiosios partijos” dar 
mėkuomet nepasirodė taip silp- 
mos, kaip šiemet.

Iš mažųjų partijų didžiausią 
Skaičių balsų gavo “reguliari” 
Socialistų Partija, kurios nuo
latinis kandidatas yra Norman 
Tliomas. Už jį balsavo 116,796 
žmonės. Reikia pastebėti, kad 
didelė dauguma socialistų se
niai yra atsimetę nuo Thomas’o 
organizacijos. Now Yorko vals
tijoje jie yra įsteigę Am. Darbo 
Partiją, kuri įrėmė Rooseveltą 
(ir davė jam daugiau kaip 400,- 
000 balsų). Wisconsine beveik 
visi socialistai veikia Farmerių- 
Darbininkų Progresyvioje Fede
racijoje (kuri irgi rėmė Roose-

velto 'kandidatūrą). Connecticut 
valstijoje socialistai taip pat 
balsavo už Rooseveltą. Tas pats 
buvo Pennsylvanijoje, New Jer4 
sęy ir visoje eilėje Litų valstijų.

Visai prastai šiuose ririki- 
niuose pasirodė komunistai. Jų 
kandidatas, “draugas” Earl R. 
Brow$er, gavo tiktai 48,789 b.
— mažiau dargi, negu proliibi- 
cįjos partijos kandidatas, Roger 
W. Babson, už kurį yra paduo
ta 58,6.00 balsų. '

'Senosios Socialiai -Labor Par
tijos ‘kandidatas John W. Aiken 
surinko tiktai 14,861 .d.

'Reikšmingiausia visgi yra tai, 
kad komunistai, kurie visuomet, 
kelia tiek daug 'tridkšųiip— 
lutos rengia didelius masinius 
mitingus, smiltinąja agitatorius 
po visą Ameriką, leidžia daug 
laikraščių įvairiomis kalbomis,
— per rinkimus nestengė su- 
mdbiiizųoti nė pusės šimto iuk- 
stančių žmonių, .kurie balsuotų 
už jų “fiurerį”. O jie giriasi, 
kad jų partija turi daugiau 
kaįp šimtų tūkstančiu nariai

“Beveik visa žmonija dar te
bėra visokeriopęj vergijoj. Dva-. 
sios vergija yra (baisiausia.” t 

'šitaip KJ. Jurgelionis dusau-‘ 
ja paskutiniame “Tėvynės” hu4 
mieryje. į

Jisai yra visu kuo nusivylęs: 
•ir ekonomine visuomenės san
tvarka, ir politika, ir logika, ir 
mokslu. J viską jisai žiuri per 
juodus akiųiąs. Sako; • #

“Kapitalizmo sistema su-
ilaužė įmones, iškėlė Įgodumą; 
ir i^kltį ir Įjiripildė įmonių; 
girdis niėttniekiais.
mo idma, 'kąpjtąiizmo 
vaikas (7 — “N?’ Red.), dar 
tik žmonių galvose ibebuda* 
ma, darė iš jų 'dvasios 'Ubi>- 
•gus, siaurapročius ir lueršti-! 
įlinkus (tur būt, sprendžia 
.pa^al save.—-“N.” Red.). Ko* 
•munizmas tapo šimbolkmo* 
tas iškeltame pagiežos kumš
tyje. Markso ideologija (t? 
— “N.” Red.) padarė iš ko- 
ihimustų žmonių įkėrikatm! 
asas..?’ ■ '
Galėtum pasakyti, Kad tai ig- 

norantp plepalus, Ir tuo užbaig
ti dalyką. Nes, iš tiesų, tik ne
mokša 'gali plepėti, Kad socia
lizmo idėja darė žmopes “dva-’ 
sios ubagais, siaurapročiais ir 
kerštininkais”.

iš jo užsicĮpyrimo tempti viską 
ant *savo ; kurpalio, nepaisant 
nei faktų, !iiei logikos.
/O ję Lųrjtialis dažnai keičiasi. 

Ne taip agniai jisai buvo įtikėk 
jęs į bolšęvikų “ekononiinę sis- 
fęnįą” ,(kįi perskaitė AVebb’n

(Iš žmonių pasakojimų apie 
prancūzmetį).

Tada, kada didysis Prancū
zijos karo vadas Napoleonas su 
savo armija siautė po visą pla
tųjį pasaulį, nepaliko jis neaiž- 
-kliud.ęs ir Lietuvos žemės. Ir 
Lietuvon -jis buvo įkėlęs savo 
koją, kurios 
šiandieną yra 
žemėje.

Važiuojant 
— Raseiniai, 
Čekiškės, dešinėje vieškelio pu
sėje, ties .Zauniškių kaimu yra, 
aukštas, platus kalnas, “Napo- 
leonkalniu” vadinamas, 
kalno stovi aukštas, 
kryžius. Kadą. Napoleonas su 
savo armijos likučiais traukėsi 
iŠ Rusijos, Lietuvoje juos už
puolė dideli šalčiai, •žmonės pasa
koja, kad per tuos didelius šal
čius fį Zauniškių kaimą .ir .jos 
apylinkes suėję apie 10 tuksi. 
Napoleono karių prašytis nak
vynės. Kadangi tokios daugy
bės karių nebuvo galimumo šil
tai apnakvinti, todėl didesnė 
pusė apsinakvojusi gyventojų 
klojimuose. Tą naktį buvęs la
ibai didelis šaltis, o -kadangi ka
riai buvę labai silpnai apvilkti, 
todėl didesnė pusė jų sušalę. Ry
tą, !kada gyventojai radę karius 
susikibusius po kelis į krūvą ir 
nuo šalčio suakmenėjusius, pra
nešę Laime nakvąjusiam Napo
leonui, bet jo meilužė pas karius 
eiti neleidusi, nes tesą kol «dar 
saulė aukščiau nepakilusi, yra 
.labai šalta. Rytą, kada sadlė 
jau .aukštokai pakilusi, tada at
ėjęs apžiūrėti karių ir pats Na
poleonas, bet radęs juos suak
menėjusius, įsake dar gyviems 
kariams suvaryti apylinkės ir 
■kaimo gyventojus ir karius pa
laidoti esančiame šalia kaimo 
kalne. Gyventojai kalne kasę 
•ilgus .plačius griovius ir juos 
skersai guldę karius. Kadangi 
.kariai buvę susikabinę į krū
vas po kelis ir po kelloliką, to
dėl gyventojams noviųtiems 
juos atskirti nuo vienas kito, 
.tekę laužyti jų '.raukas, kojas 
ir t, I. Iš viso tada “Napdjeon- 
kalny” karių palaidoję apie 
4,0.00 vyrų. Pavasarį vidury 
Ląlno susitarę gyventojai pa
statę medinį kryžių, kuriam ir 
iki šiaį dienai neduoda nuvirs
ti. Supuvus atremoųtnoja, igi 
visai'išvirtus pastato kitą.

'. . -............................... i,—M.,. .. . .1.

‘^tdbąkiuš” Sovietų Sąj ųngoje). 
iDabar ’jj ’^ra sužavėję Kinijos: 
ir kitų Azijos kraštų rašytojai, ’! 
Todėl jisai aklai smerkia Vaka
rų civilizaciją ji* skelbia “grįžk 
mą;;pnc gamtos”, išsižadėjimą/ 
matęrjalinių gėrybių ir pasiten
kinimą “vidaus gyvenimu”.

Tai mjc jpežaiiga, 'bei greičiau 
'atžangą’I purena ;ir Amerika

IX. G
Krėve su lietuviškos liaudies 

priešais.

• Kai lietuviškos liaudies dauH 
guma pasmerkė smetoniškos 
karininkų gaujos diktaturišką 
rrežimą ir gyventojai vengdavo 
susitikti su šio režimo atstovais, 
Vincas Krėvė buvo nuolatinis 
■Smetonos svečias ir trynėsi su 
visais žymesniais diktatoriško 
režimo šulais.

Lietuviška liaudis su smeto- 
niško režimo atstovais tiktai ta

rdą susidurdavo, kai tam reika
lui jie buvo prievartos verčia- 
<mi, tuo tarpu Krėvė “nuomonių 
pasikeitimą” kartas nuo karto 

s darydavo' laisva savo valia, nie
kas jo neversdavo tatai daryti.

Diktaturiško režimo laikais,
- reiškia, Krėvė bendradarbiavo 

su liaudies priešais, kariškos
r diktatūros šalininkais, kai Lie- 
ituvą užgulė dar stipresnė dikta
tūra.

Šiuo atsitikimu profesorius 
Vincas Krėvė taip pat nenuėjo 
su lietuviškos liaudies daugu
ma, bet su liaudies priešais, 
raudonos diktatūros šalininkais.

ministerio pirmininko vietų 
profesoriui Vincui Krėvei. Krė
vė jam buvo pažįstamas, Rusi
jai jis jau buvo <daug gero pa
daręs, jis buvo Sovietų Sąjun
gos Draugų pirmininkas. Deka
nozovas žinojo, kad politikos 
reikaluose Krėvė labai mažai 
nusimanė, liet jis buvo tikras, 
kad Krėvė ’bus ištikimas Mas
kvai. Krėvė 'ištikimai Maskvai 
tarnavo, kai rusai Lietuvoj įta
kos neturėjo, jis bus priverstas 
tarnauti, Ikai 'kraštą Maskvos 
armija užėmė.

Kiti lietuviški visuomenės 
'Veikėjai atsisakė, bet profeso 

sutiko tar- 
ir jis -buvo 

okupuotos 
ministeriu

n

pėdsakų dar iir 
užsilikę Lietuvos

vieškeliu Kaunas 
tarp Vilkijos iir

Ant šio 
medinis

Stalinas parėdė taip, kad Lie
tuvos žmonėms nevalia švęsti 
Kalėdos. Bet Chicągos lietuviai 
4ą šventę švęs labai ^linksmai. 
Renkitės visi, visa Seimo, daly
vaukite Linksimose LIKTtJVIŠ- 
KOŠE KALĖDOSE, kurias ren- 
fgia laikraštis “JAUNIMAS”. 
KALĖDŲ DIENĄ, DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.

,,,, 6" r-“

Krėvė—ministeris pirmininkas.
Kai raudonieji Maskvos ver

gai užpuolė mažas Pakaičio val
stybes, visi “tautos vadai”, 
“didvyriai”, ordenais apdovano
ti generolai ir kiti kaspinuoti 
bailiai, 'kaip kamparas išgaravo. 
'Sukliuro visas valstybinis gy
venimas. Lietuvos visuomenė, 
cenzūros ir diktatūros slopinta 
visą dešimtmetį, nei pati nepa
sijuto, kaip atsidūrė naujoj, 
vergijoj. Maskvos vergais lietu
viai buvo nepatenkisti, nenorė
jo vergauti vergams, bet orga
nizuotai kovoti negalėjo, nes 
tie,; kurie buvo pasišokę kraštą 
ginti; paslšl’eri£ė~pirmiausia sa
vo kudašių išnešti.

Naujai atvykusieji valdovai 
žinojo krašto nuolaiką ir dėjo 
pastangas sušvelninti okupaci
ją. Norėjo sudaryti lietuviškoj 
visuomenėj įspūdį, jog Lietuvoj 
bus sudaryta lietuviška vyriau
sybė ir lietuviams bus pavesta 
tvarkyti savo krašto reikalus.

Maskva butų pageidavusi vy- 
rieusybės pryšakyj paskirti ko
kį žinomesnį komunistą, bet ji 
žinojo, kad lietuviškoj komu
nistų partijoj neturėjo nė vieno 
žmogaus, kuris butų galima pa
statyti atsakomingoje vietoje. 
Partijoj nebuvo nei vieno žmo
gaus, kuris turėtų aukštesnį iš
silavinimą ir visiškai nesukom- 
įpromituotų susmukusio komu
nistų prestižo, o kartu ir Mas
kvos primestos tvarkos.

Lietuviška komunistų partija 
turėjo porą prieškarinių inteli- 

kuric nusimanė visuo- 
dalykuose, bet jie ilgus 
gyveno Rusijoje, nesū

rius Vincas Krėvė 
nauti Dekanozovui 
paskirtas bolševikų 
Lietuvos pirmuoju
pirmininku. Šių dienų Lietuvos 
visuomenė ir ateinančios kar
tos niekad neužmirš šio Krėves 
žingsnio.

Galima manyti, kad širdies 
gilumoj Krėvė buvo patenkin
tas tokiu paskyrimu. Ministeriu 
pirmininku jis ir anksčiau no
rėjo būti, bet tuo metu nebuvo 
kas jį ministerio pirmininko 
kėdėn pasodintų, šaulių Sąjun
gos organizatoriams truko pa
kankamai sugebėjimo tokiam 
dalykui padaryti. Maskvos kon- 
spira toriai tai padarė su bruta
lia pusės milijono kariuomene.

Jeigu Krėvė pirmomis okupa
cijos dienomis buvo kuo nepa
tenkintas, tai ta priesagėlė, ku
rią Dekanozovas prisegė prie 
jo naujo titulo, būtent, kad 
Vincas Krėvė tiktai laikinai ei
na ministerio pirmininko parei
gas. Kai Krėvė pareiškė savo 
nepasitenkinimą, jam buvo iš
aiškinta, jog tikruoju ministe
riu pirmininku yra ir tuo tarpu 
pasiliks pats Dekanozovas.

Kad Krėvė aprimtų, be laiki
nos ministerio pirmininko kė; 
dės, jam davė ir užsienio rei
kalų ministeriją. Tuo metu tai 
buvo viena svarbiausių žinybų, 
nes Lietuvos likimas buvo 
sprendžiamas ne namie, bet už- 
sienyj.

Bet ir čia Krėvė negalėjo pa
sijausti tikruoju šeimininku, 
nes viceministeriu Dekanozovas 
pasirinko Pijų Glovackį, vieną 
gudriausią komunistėlį. Politi
kos dalykuose Glovackis dau
giau nusimanė, negu Vincas 
Krėvė, ir tikruoju užsienio rei
kalų ministerijos valdytoju ta
po ne pats Krėvė, bet visai jam 
nepažįstamas žmogus.

Kazys Varkala

-genių, 
menės 
metus 
gebėjo 'tinkamai pataikauti Sta
linui iir buvo išsiųsti į tolimas 
Sibiro užkumpęs.

Okupacijos dienomis Lietu
voje buvo didžiausia betvarkė. 
Dekanozovas rado visiškai iš
ardytų valstybės gyvenimų. Val
stybės prezidentas, kelnias pa
šilai lojęs, zanavykų pabaliais 
Vokietijon iškeliavo. Ministeris 
pirmininkas, persirengęs papra
stu “kupčeliu”, į Rygą išvažia
vo. .Juos pasekė visa eilė a uks-

pų žmonės klausė kas dtsitiko, 
įkas daryti, niekas nieko nežino
jo ir jokių paaiškinimų duoti 
negalėjo.

Dekanozovas, nesuradęs nei 
vieno, lemto žmogaus komunis-, 
tų partijoj, kreipėsi pas -socia
listus, prašydamas,, kad jie už-! 
iimtų ministerio pirmininko vie- 
tų„ bet ne vienas rimtesnis so-! 
'cialistas neųorėjo imtis šio 
•darbo. Jis Ikpeipėai .į buvusius; 
socialistus, bet ir šie atsisakė 
bendradarbiauti su okupantais.

Tada Dek&W0vas pasiūlė

Kas atsitinka, kai 
laivas susiduria 

su banginiu?
Susidūrimas laivo su bangi

niu yra 'retenybė, bet vis tik 
pasitaiko. 1937 m. garlaivis su
sidūrė su 17 metrų ilgumo ban
giniu Ramiajame okeane, nela
bai toli nuo Fiji .salų sostinės 
Šuva. Pasažieriai pajuto laivą 
smarkiai sudrebėjus ir bėgo, iš
sigandę, į denį, manydami, kad 
laivas užsigavo į povandenine 
uolą. Žiūrėdami žemyn prie lai
vo šono, jie matė didžiulį ban
ginį, į kurio kūną įsirėžė laivo 
priešakis ir stūmė mėsos masę 
pirmyn. Vargšas banginys ilgai 
dar gynėsi ir taškėsi, merdėda
mas. Laivas dar plaukė apie 
penkioliką kilometrų, stumda
mas prieš save banginį, ligi šis, 
matyt visai perplautas, nugrim
zdo negyvas j dugną. Senovėje, 
kada vandenynais plaukiadavo>y 
.nedideli mediniai laivai, susidu- 
trimas su banginiu Rudavo pa 
vėjingos: galimas daiktas, kad 
ne vienas laivas dėl tos prie
žasties ir žuvo su Visa savo 
jgulą. Neturint tuomet bevieli- 
nio telegrafo, kuriuo butų ga-

ir nesužinodavo apie tikrų lai
vų žuvimo priežastį.

Laukiame.su
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PEDPLES KRAUTUVĖJ

Speciali Kaina ant Dantinių

Per KalėdasKRAUTUVE atvira nedelioj

irs DIFFERENT!

FAMOUS SINCE 1904

KRAUTUVĖ ATDARA KAS VAKARĄ
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A TYPEWRITER 
Makes and Ideal X-mas Gift!

kg šilum 
automatuJisai važiavo į Dalias ^Oeiitrė Iowa valstijoje, savo brolio laidotuvėms.

l/ŽAuIomatk
tesi

Cash or Eaay
Terms

3 MONTHS RENTAL $5

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

Stimson .yra apsiryžęs skirti kelis specialius karininkus, kurie irupintųsi -šiais dalykais.

•4

KLINIKAS

*13.50
$50.00

Prie Cantono, III., automobilių susikulime žuvo 73 metų Bradford, Ohio gyventojas, Wil- liam Keller.

UNK-8EIT 
COMPANT 

Stok** Diy U ion 

1 Zth £ WeStern 
r^<iXA»qp

C«m;al 2*00

kad įmonė ir to 
-V. D.

minėtų kalnynų ąp aukštumų .neprieina Baltieji, išdrįsę žengi) turi būti užsigrūdinę dvasia: nuvargus’o j

TeL VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybas 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pageftaimus finansuojamo,

' NĖRA REIKALO KURTI UUN| 
ANKSTI RYTE

* Turėk iLink^Bdlt (auto mat i c šilumą į ’h vai.
Geros naujienos namo savininkui! 1____  ______

ąpie ugnies kūrimą rytme 
čiaia, ...........................

Remkite Lietuviška 
Žyduke 

Nathan Kantet 
MUTUAL IAQUOf< 
CO. — *Wholesale 

.4707 S. Halsted Si 
rel. Boulevard 0014

tūkstančiai laimės Šalia įmonės pasta- pastatytas puikus kuriame po ’Mi- darbo galima vir

3039 S. Halsted St 
chicago, nx.

Šimtai kitų praktiškiausių ir naudingiausių dovanų kiek yioųam šeimynos nariui. Vaikams yra didžiausias pasi rinkimas ždislų-loys. Viskas parduodama užBargain Kainas! «

Bukit MalonŲ> 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami tš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslą? 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimų

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

optometristai
1801 So. Ashland Avrnue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

Treč ir ŠeŠt 9:00 a. m. ik; 
7:30 p. m.

mų inkų kraujo siems neišdavė ; m o vietos), dar i rastas — slėptas.Kelių į sunkina mumas. į Andus, kurni ir kojos ar mažiausias ..sud’hejoji! mas dažnai gali pražudyti. !Su-( girstį aukštumose yra 'taip pat} didelis pavojus. Ir, .ąpškritai; drųsuosius visur tykoja mirt’s.' Kad butų galima kvėpuoti re-; tU oru, yra nustatyta svailgyt žalias kepenis, bet dažnai ‘šitai maisto dieta į kvėpayimų or-į ganus reikiamos įtakos nepada-Į ro, nors vietiniai gyventojai, naudodamiesi koka riešutais, į aukštumas kopia be didesnio pavojaus savo gyvybei.Prieš metus ‘kalnus perėjoj du amerikiečiai, surasdami vie-j

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlai
domis ir Holjyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd SL 
Tel. ENG. 5883*5840

Peoples 'Krautuvė turi didžia ils j pasirinkimų modelių Kedro dėžių (cedar chests’), kurias šiomis specialiai nupigintomis .kainom
N"° $3.95 $59.50

RYTINE KAIMO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.ES.
Kasdien nuo 8:45 V. ryto 

iki 0:16 vai. ryto.
Subatomis nuo 0:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7.•00 

vai. vakare.
išgirskit valiausias žinias 
mužiką ir kitos Įdomius 

pranešimus.

WASHYN^TON, D. C., gruo džio 19 d.' — Inspekcijos me tu Stimson patyrė, kad kai ’ku |iose nėra pakankamai gera.Mobilizuotiems kareiviams apmokyti kareivinės turi būti geruose kvartaluose, .kad kareivių .nepaveiktų bloga kareivinių aplinka. r

/jei žmonės; per silpni paimti įrankius ir geltonąjį metalų iškąsti. iPaga-., liau ;padėtis taip pablogėjo, dartbo .'laikai per dienų buvo sumažintas iki 4 vai. Galiausiai; čia ijiko tik saujelė drąsuolių, kurie totšidavė mirtimi alsuok jančios vietos likimui. Tai fou- vo ti krai ąyžt'ngi .ir mi tų 'paniekinę VyMi, nes grįžtančių k.ličius iiiudla ’t mažėjo, diousi langelis suvilioti brangaus užmokesčio 'ten ateidavo. (Jie visi* tapo aukštumų aukomis. Dar
bo tlaikas (buvo 'dar viena vya-į landa mumuštas; tedirbta tik 3 vai. iir 'buvo mokama 10 j Uitų,: bet 'beveik '•visi t naujai atojusie-', ji darbininkai jpo 30 min. <darJ, bo (turėjo ;jį mesti: jie krauju-1 ] vo sper ’nbšį ir ausis ir norint; ! .šgdlbėti įjų gyvybes, relcejo^ kuo skdbiaus:ai vežti /žaiięyn.;J Aukštumos įtriumFuojaJ Jos —į nenugalimos! į•J Po šitokių nep^s sekimų t rukso ieškojimas buvo pagfin- 1 diniai pertvarkytas, a’siž ei J giant į patyrimų. Prieš kopimu i j kalnus darbininkai ir inžinie- } riai buvo pratinami gyventi vis l retesniam orę, kol tbuvo priei- į ta aukštumų retumo. Tik tada | jie buvo pasiųsti į darbų. Po j keturių savaičių juos vėl pa- | keitė nauji. Atostogas visi dar- į bminkai praleidžia įmonės kur- j hauze, kuris pastatytas žymiai | žemiau. Nežiūrint šitokių dar- v bo sųlygų nenormalus išlaidų padidėjimas išsilygina ir pelnas toks didelis liau puikiai veikia

ANT

TINKAMIAUSIŲ DOVANŲ

Nerelk atsikelti . % 
_ ____ i- m

taupųit ųjinĮgy ant kuro ir turite saugią? šva- Q 
per visą žiemą. Mes Z 
l elektrinį anglių sto- Ji 

...... , i jūsų namo ir be kl- ®
nepatogumų, iįmųkėjus tik $8.00, lengvomis sąly- % 

imis, sutvarkyti išimti dabartines anglis ir %
specialų žie- At

Drovers National Bank 
Drovers Trust K Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL EEPOSIT INSURANCE CORPORATION

ŽENEVA, Šveicarija, gruodž., 19 d. — Teko patirti, kad vokiečiai, likvidavę JLavalio inci- tdentų, yrą 'pasiryžę ipayeikąlau- iti iš Erancuzįjoš daugiau garantijų ‘‘geram bendradarbiavimui”. !■Petain išmetė Ląvalį, nes šie rengė perversmą. Berlyne jau gautas Abctzo pranešimas ąpie konfliktą ir vokiečiai yra labai nepatenkinti visą •Lavalįo pašalinimo istorija.
rURNITUREh
IANUFACTUBINB COMPANYtt

4179-83 ARCHER AVENUE
Vvle Richmond Gatvės SVEIKATOS

TONSILUS 
Išima Už ......... .
PRABUVIMAS 
I iiiZiidfe
RAUDONGYŠLIĮp $.OE fiA 
Išėmimas ir Ligon. Cv.UU 
REUMATIZMAS C O f|(| 
Greita Fagelba .... '•fc.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminaci ja C 4 H H
ir vaistai ................... ^1-UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Visos irikų dvasios atbunda (pasaulio auksas, iš savo šimtmetinio miego vienišuose Peru aukso urvuose, nes ten .nori prasiskverbti turtų ieškotojai prie pavydulin-. gai jų saugojamų brangenybių.'Nors jau seniai žinomas paslaptingas inkų tiestas kelias, einąs į 5200 m. aukštumą, betarpiai priklausančių Ar.dimsį •šalia įkurio (netoli Eksamar ■ ikos) turi būti ankų aukso kasyklų dirbtuvės, tačiau joki 'ty-; ninėjimai paslapties neatiden-; gė. Nlio ispano Pizarro laikų, kai tas (pudlęs inkų valstybę tikėjosi pagrobsiąs pasakiška* Atazumos (karaliaus) turtus, auksas, dėl kurio buvo pralieta tiek daug nekaltai kankina-;• (jie baltie- aukso paslčpi- ir dabar neat- įdriai jis pa-

50 gramų aukso (kiiose /žemės vietose jo terandama vos mažos dalelės). Tuoj laivais buvo atgabenta įvairios mašinos ir statybinė medžiaga. Neilgai laukus (ten stovėjo didžiule įmonę, kurioje dirbo šimtai inžinierių ir ieškotojų. <tytų buvo ipoilsio namas Lsiai varginančio •atsilsėti jr atsigauti. Kalnų kunės sujungtos kabančiais tiltais, po 'kuriais esti po keletą Šimtų metrų gilumo turinčios daubos. Įmonės atidarymo iš- pkilmės buvo labai šaunios ir sutraukė daug stiprių plaučių žmonių, -bet -nuo to laiko bet’ kokių žinių — išskyrus pargrį- žusiųjų iš ten darbininkų pasakojimus — įmonė atsisako teikti. Vieni kalba, kad ten labai daug aukso, kiti priešių; gai — icsų įmonė subankrutuos, dar kiti kalba apie baisias darbininkų darbo sąlygas. Bet dabar neseniai iš ten sugrįžo vienas darbininkas, kuris viską dr papasakojo.Ši ijnionė yra .vienintele pasaulyje, mes. irandasi 4300 mi. aukštumoj. Iki šiandien visiems -mįslė, kaip galėjo inkai- retame ore dirbti, kad paslėptų turtus, nes ir dabar naudojantis visaip techniškais išradi- imais, oro sąlygos yra didelė kliūtis. .Gal inkai tame dalyke bttvo sumanesni mei musų laikų mokslininkai, 4«rd jie sugebėjo nugalėti kliūtis ir savo •darbų atlikti. Kai ų dabartine; dirbtuves buvo priimta daugiau baltųjų, gavos liūdnos išdivos: iš 3,000 inžinierių ir darbiu in- ■kų 45 mirė sper pinnUosilis du mėnesius. fPo to likusieji darbo’ vietų apleido, nes čia jiems grę- Isė baisi kankinimo (dėl reto [oro.) mirtis. Savininkai nesuvokė, kokių reikia griebtis priemonių, kad pašalinti mirtiės pavojų. Buvo sutrumpintos darbo laikas ir pakeistas atlyginimas. Bet kų reiškia kalnų dirbtuvė, DVI VZT1KIM0S KRAUTUVĖS
ARCHER AVENUE

Jis bus linksmas jei jam duosite marškinių, ^pirštinių, kojinių, Cooper apatinių, kaklaryščių skrybėlę, svederį arba džeketų iš musų Kalėdoms prisiruušusios krautuvės.
DYKAI DOVANOS DYKAI

• Su kiekvienu pirkiniu

Paul Leases
3427 SO. HALSTED ST.

.. ................................. .—..-i , .......... , r,.— .

B LTLOVA watch
DOVANA, KURI NUDŽIUGINS
Pirkit už cash arba kreditu

TRU-FIT FLEITAI $Q.5O 
Lab. Kaina ..................... *7

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 
diena * I ir auks.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MAS KALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutarti. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.
Tėmykite Antrašą 

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

BRIDGEPORT RGOFIKG AND: 
SHEET METAL JCO. .

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiui ir j 

sienų apmušimus
Taisome bet ką. Atnaujiname bet} 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai i 
apdraustas.

LINKSMOMS
OH KALBDOMS
tSr (Užsisakykite Keisą

A f y|L Y U s A Y
Ik Pilsner Alaus

ŠIANDIEN!

PUSĖN BREWING CO. te
. CHICAGO UNION



šeštadien., gruodžio 21, 1940

CTIinif)66 E. Van Buren dlUUlU^* arti Michigan.
Antra Rekordinė Savaitė 

Sensacinga filmą apie kas iš tik
ro dėjosi Suomijoje.

“The MANNERHEIM LINE”

Diena Iš Dienos
Komentarai visiškai angliškai 

šeš.-Sek.-šventėmis 10:45 r. iki 
vidum. šeš.-Sek. šventėmis 35c 
iki 2 popiet, i

Kaldros iš Jūsų Pūkų ir 
Visokie Matracai 

VVESTERN BEDDING 
JOSEPH KULIGQWSKI, Sav. 

5216 So. Western Avė. 
Tel. Prospect 1931

Išsiėmė Leidimus
/ edyboms

(Chicagoj)
Wallace Burress, 20, su Elea- 

nor Kruse, 18
Howard Johnson, 31,

nes Sotiras, 23
»

John Nadus, 32, su
Butkūs, 20

su Ag-

Mary

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Pasveikink su

JEWELRY
• DEIMANTAIS
• ŽIEDAIS IR
• LAIKRODĖLIAIS

Gavo
Perskiras

Elizabeth Gerdes nuo 
riek Gerdes

Ida Kachinskas nuo Charles 
Kachinskas

Ida Gaizunas'nuo Paul Gai- 
zunas.

Frede-

Pirk nuo užtikimo auksoriaus ir 
laikrodininko 

GEO. KUCHARIK 
1722 S. HALSTED ST.

Už cash ar kreditą. 
Atdara kas vakarą iki 10. 

sekmadienį—visą dieną.

Gimimai
Chicagoj

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

SEREIKAS, Joseph, 3213 S. 
Union Avenue, gimė spalių 21, 
tėvai: Joseph ir AEce.

NAUJIENOS, Chioago, UI.

♦ . NAUJIENU-AOME Telephoto
Dr. Otto A. Willunieit, viršininkas Chicagos Gerinan- 

, American Bundo—nacių organizacijos, miesto teisme 
dėl ncstnnokėtų personai taksų. Bylos rezultate buvo 
užareštuoti visi Bando dokumentai, (žiūrėk žinią).

Pagamins Ji 
Kučioms Ir 
Kisieliaus .

Pagiria Naujas 
Vyrams Madas SUDRIKO

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St

PIBOLIS, Theodore F., 1032 
North Ashland Avenue, gimė 
gruodžio 7, tėvai: Joseph ir Isa- 
bel.

KORUS, Janiče, 2147 West 
Potomac Avenue, gimė gruo
džio 5, tėvai: Frank ir Sophie.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

—

Povilas Daubaras 
Turi “Farmą 
Mieste” ■—

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI. Sav.

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

Pirkit Vyrams Dovanas 
Pas Paul Lea’ses

BRIDGEPORT. — 
Povilas Leases užlaiko 
rūbų krautuvę antrašu
Halsted St.', kuri pilnutėlė viso
kių bargenų vyrams. Pamatyk 
skelbimų “Naujienose”.

Lietuvis 
vyriškų 
3427 S.

MASTER WINI)OWSHADE C0.
į>. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 VVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

M. Grinienė Šeimininkėms 
Ateis Į Pagalbą Ir 

Kalėdoms
Jei norite Kalėdoms nepapias- 

tai skanaus KISIELIAUS, —
Jei nenorite vargti, kepda

mos šližikus —
N neikite į p. M. Grinienės

darbų atliks.
Kučioms “šližikų”.

Ji už jus
Jei norite 

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- 
aikomoj maisto krautuvėje ra
site viskų ko tik Kučioms ir Ka
lėdoms pietums reikia — 
bai pigiomis kainomis, ir 
kas buš labai skanu.

Lietiluiš ka s K alendoriu s
Visiems Dykai

A m eri kūniška I'lag S pi l g il

Dykai Ash Tray

ELORIAN PASK1EWICZ

Dykai Lietuviškos Moksliš
kos Knygos

Tuos daiktus gauti, niėko f 

nereikia pirkti.

la-
V1S-

Naujiems Metams Hart Schaff- 
ner and Marx. Kup^enheimer ir 
Eagle siūlo visiškai naujas ma
das vyrų drabužiuose. Florian 
Paskiewicz maloniai jums paro
dys šiuos visoj 
tus, topkautus 
daliame vyrų 
jie atsakančiai

Tai Budriko Kalėdų

šaly žinomus siu- 
ir overkautus di- 
skyriuje. Bq to, 
mažai kainuoja.

M. Grinienės krautuvė yra 
NEW LIFE DELICATESSEN 

3331 South Halsted Street 
Telefonas YARds 5742 

(SP.)

6638 S. Halsted St 
EASY CREDIT 
If You Want It

Jus niekur nerasite tokio didelio 
pasirinkimo rakandų, karpetų, 
pečių, parlor setų, bedroom setų, 
lempų, elektrikinių ledaunių, skal 
byklų. Per didelę apyvartą, kai
nos yra sumažintos ir dar gausi

te DOVANA prie kiekvieno 
pirkinio

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus* baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine. ■
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY

' IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Rene Moterišku ■ 
Rūbų Krautuvė

BRIDGEPORT. — Neseniai 
atsidarė nauja moteriškų rūbų 
krautuvė antrašu 3437 S. Hal
sted St. Visas stakas naujas; 
Labai, didelis pasirinkimas koji
nių, ridikulių ir visokių apati
nių aprėdalų. ' ■ /f

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 prūsų 

valgių kokybe ir .prieinama kaina.

Boston Shoe Store
BRIDGEPORT.—Boston Shoe 

Store, 3435 S. Halsted St., ku
ri nuolatos garsinasi “Naujiem 
nose” per eilę metų, ragina sa
vo kostuinierius pirkti Kalė
doms avalines dovanas jų krau
tuvėje. Sako, moterims Red 
Cross bateliai tai geriausia do
vana, nes juos ilgai* galės dėvė
ti ir Visuomet bus dėkingos už 
tokią dovaną. Boston krautuve 
yra viena didžiausių ir moder
niškiausių visame Bridgeporte. 
Užlaiko geriausios rūšies ava
linę visai šeimai.

Ir eglaičių miškelį
Vakar teko atsilaiikyti pis 

Povilą Datibūrą, kuris dabar 
uždėjo “farmą- miesto”, prie 
Archer ir Ilarlem Avė. Kalaku
tai vaikšto po kiemą, žąsys 
gargina, o Povilas ir Mrs. Dau
baras tik spėja vynioti Kalė
doms vainikus ir kilus papuo
šalus.- o į

Eglaičių > tiek lauke pristatyr 
ta, kad panašu į mažiuką miš
ką. Gyvus paukščius Daubaras 
supirkinėja tiesiog iš fariįier.ų, 
todėl daug pigiaus gali parda
vinėti. . _

Pp. Daubarai turi labai daug 
pažinčių): į/ypač : tarp janitorių. 
Pątąr^aSd^hų^ms sustoti pas 
juos. Pąty$ pamatysit, kad pp. 
Daubarai dabar turi “farmą 
mieste”. —VBA.

7J

M 
$ t

Filmą Apie Suomijos 
Karų Pasilieka 
Studio Teatre

VBA

“The Mannerheim Line”, fil
mą apie Suomi ų-Busų karų, pa
siliks Studio teatre, Van Buren 
prie Michigan, antrai savaitei.

Filmas buvo rusų nufotogra
fuotas karo lauke, todėl labai 
įdomus amerikiečiams. Visų sa
vaitę žmonės eilėse turėjo išsto
vėti, kartais net ištisą valandą, 
kad gauti sėdynę.

Visi komentarai yra anglų 
kalba. (Sp.)

Mrs.

Dovanos Kalėdoms
Didelis Pasirinkimas Laikrodėlių, žiedų. Plunksnų ir 
Sidabrinių Dalykų. Kol Eisit Kitur Pirkti, Atvykit į

Mano Krautuvę

Expert Watch Repairing 
Jevveler and Diamonds

3249 SO. HALSTED STREET
Phone VICtory 4350

Rankiniai laikrodėliai po
$2.19

1112 1

10 «

JK
8

FROM ARMAND

Ii 
o f Qood Taste 11

Westfiel<l, Elgin, Bulovą po 
$9.95 ir aukščiau

Waterman’s, Parkers a liksim 
nes plunksnos po $1.95 1

JUST ARRIVED ...
A complete assortment of fine Domestics and Imported Liųuors 
that make ideal Gifts for Christmas. Come in today—make 
your seleetion. We will hold your order until Christmas.

.MPAGNE S«$1.49
A Very Fine Quality American Champagne

DISTILLED

DRY GIN
4/5 Quart 0^0

ROCK & RYE
_fu11 $ 1 1 qQuart ■ ■ I w

Automatiški dubeltavi toste
riai, verti $16.00 po $8-95

■luiltllllll

WlNE

Fine Aged California

Sweet Wines
Port, Sherry Muscatel

fl}11 $1 39gallon s mww

full Otę 
fifth

3 Fifths for $1.00

RYT

POILSIO

diena

Naujas Tavernas 
Bridgeporte

BRIDGEPORT.
nuleWicz ir jos duktė Sophie
atidarė naują taverna adresu 
837 W. 34th Place.

P-a Janulewicz užsirašė “Nau
jienas”. Linkėtina gerų pasek
mių naujoj vietoj.

VBA.

5 Metų Mirties 
Sukaktis :

4 ■ '. a’”*

4

Midget
BRANDY

Rasite 
radias.

čionai ir visas kitas 
Pasirinkimas didelis.

radios, vertes $12.50, 
už $6.95

4 Yrs. Old
93 Proof

4/5 Quart

$1.59

Sweet Wine 
full $1 1Q .

gallon I ■ D
4 YR. OLD CALIFORNIA

S CO OP !
Famous

Hill & Hill

r .49

•tpimnui

d... .......  -Uį.. .. ....
i !• J

f

OLD RELIC
4 YEARS OLD 

BOTTLED IN BOND 
' STRAIGHT WHISKEY

Ful1 $1fifth I

GRAND SIRE
KENTUCKY STRAIGHT 
BOURBON WHISKEY 

Regular $1.00 Value 
full 7QA 

fifth ■ □

BUS LINKSMOS
KALĖDOS JEI

PASIRŪPINSITE 
Kroniškomis Ligomis

Nežiūrint, kaip ilgai jus kenčiate 
savo liga galite dabar greitai ir sau
giai likti sveiki naujais metodais— 
kuriais tūkstančiai pasveiko. Musų 
tyrinėjimas iškels teisybę apie jūsų 
ligų, o musų gydymai pataisys blo
gumus, kokie jie nebūtų. Kainos $1 
ar $2 už gydymą, ofise arba už NA
MIE GYDANČIAS ŽOLIŲ GYDUO
LES, Ateikit agząminųi ar patari
mui DYKAI, arba" rašyk .

DR. PĘTER B. SCHYtyAN
20 metų ©atyręs specialistas ;

įsisteigęs kaipo ■
NATŪRAI, HEALTH INSTITUTE ' 
1869 N. Damen Avė., Tel. Arm. 8200 
Įėjimas, per krautuvę į 2 aukštą &
Vai.: kasdien 11-8, Šėkm. iki 1 p 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų JJ 
i • Metų Visiems!

------- 1--- _

COOLED RIGHTBEER TASTES RIGHT
You can always depend on Armand for properly 
refrigerated beer. Our method of refrigeration 
m a kės our beer better. Try it. i
ICE COLD

BEER

Kombinacijos pečiai nupi
ginti po $49.50, $69.50 

ir $99.50
r

Jos.F.Budrik
half O fZ 
GALLON * Incorporated

BEER In
Steinies

t

Radio, Rakandų, Refrigera- 
..torių Krautuvė su mėlynu., 

frontu
Pasirinkimas laikrt)dė!ių 

didžiausias

Case 
of 24BRIGHTON PARK. — Gruo

džio 22-roji diena p. Dellai Dau- 
skurdienei ir jos šeimynai, 2’543 
W. 45 St., tai liūdesio diena.

Mat, tą dieną, penki ; metai 
atgal, mirė jos vyras ir dviejų 
sūnų tėvas Kazimieras.

šiemet ponia Dav.skurdienė ir 
sūnus jau minės 5 metų mir
ties sukaktuves, gruodžio 23 
dieną, su atatinkamomis pamal
domis, vietos

> v

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 muzikosbažnyčioj* •
Vietinis

UNIVERSAL RESTAURANT
750 West 31«t Street Tel. VICtory 9670.

PAVAIŠINK ŠEIMĄ!
Šventą dieną stovėti .prie karšto peičaus tai jau nei baikos nei 
malonumas! Pavaišink ir žmoną ir visą šeimą musų švariame, 
gražiame restorane rytoj ir keletą kartų savaitėje!

1

• v-. 1 V- ’ • ■ i. ■ ' • ■ ■ w. ii

GERB, Naujienų skaityt*-' Į 
į<>s ir skaitytojai prašomi | 
pirkinių reikalais eiti t Į 
tas. krautuves, kuries 
skelbiasi Naujienose

A R M A N n
LIQUORS V

7040 South Western Avenue iis^st.
FAST DELIVERY PROSPECT 0460

WE RESFRVE THE RIGHT 
TO LIMIT OUANTITIES

3409-21 S. Halsted St
To!. YARDS 3088



f

šeštadien., gruodžio 21,1940

CTiinm66 E- Van Buren* H IJlŲst. arti Michigan.
Antra Rekordinė Savaitė

Sensacinga filmą apie kas iš tik
ro dėjosi Suomijoje.

“The MANNERHEIM LINE”
Komentarai visiškai angliškai

Šeš.-Sek.-šventėmis 10:45 r. iki 
vidum. šeš.-Sek. šventėmis 35c 
iki 2 popiet. »

Diena Iš Dienos

Kaldros iš Jūsų Pūkų ir 
Visokie Matracai 

WESTERN BEDDING 
JOSEPH KULIGQWSKI, Sav. 

5216 So. Western Avė. 
Tel. Prospect 1931

Išsiėmė Leidimus
/edytoms

(Chicagoj)
Wallace Burress, 20, su Elea-

nor Kruse, 18
Howard Johnson, 31,

nes Sotiras, 2.3
I

John Nadus, 32, su
Butkūs, 20

su Ag-

Mary

Gavo
Perskiras

Elizabeth Gerdes nuo 
riek Gerdes

Ida Kachinskas nuo Charles 
Kachinskas

Ida Gaizunasnuo Paul Gai- 
zunas.

Frede-

L1NKSMŲ KALĖDŲ 
Pasveikink su

JEWELRY
• DEIMANTAIS
• ŽIEDAIS IR
• LAIKRODĖLIAIS

S

Gimimai
Chicagoj

Pirk nuo užtikimo auksoriaus ir 
laikrodininko

GEO. KUCHARIK
1722 S. HALSTED ST.

Už cash ar kreditą. 
Atdara kas vakarą iki 10. 

sekmadienį—visą dieną.

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

SEREIKAS, Joseph, 3213 S. 
Union Avenue, gimė spalių 21, 
tėvai: Joseph ir AEce.

NAUJIENOS, Chioago, III.
8^5^835^5

• , NAUJIENU-AOME Telephoto
Dr. Otto A. NVillunicit, viršininkas Chicagos Germąn- 

, American Bundo—nacių organizacijos, miesto teisine 
dėl nesumokėtų personai taksų. Bylos rezultate buvo 
užareštuoti visi Bundo dokumentai, (žiūrėk žinią).

Pagamins Ji 
Kučioms Ir
Kisieliaus

Pagiria Naujas 
Vyrams Madas SUDRIKO

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St

PIBOLIS, Theodore F., 1032 
North Ashland Avenue, gimė 
gruodžio 7, tėvai: Joseph ir Isa- 
bel.

KORUS, Janice, 2147 West 
Potomac Avenue, gimė gruo
džio 5, tėvai: Frank ir Sophie.

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ '

Povilas Daubaras 
Turi “Farmą 
Mieste” —'

Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

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

Pirkit Vyrams Dovanas 
Pas Paul Lea’ses

BRIDGEPORT. — 
Povilas Leases užlaiko 
rūbų krautuvę antrašu
Halsted St.', kuri pilnutėlė viso
kių bargenų vyrams. Pamatyk 
skelbimą “Naujienose”.

Lietuvis 
vyriškų 
3427 S.

MASTER WIND0W SHADE CO.
Š. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

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- 
aikomoj maisto krautuvėje ra
site viską ko tik Kučioms ir Ka
lėdoms pietums reikia - 
bai pigiomis kainomis, ir 
kas bus labai skanu.

Ir eglaičių miškelį
Vakar Leko atsilankyl

Povilą Daubarą, kuris dabar 
uždėjo “farhią mieste”, prie 
Archer ir.Harlcm Avė. Kalaku
tai vaikšto po kiemą, žąsys 
gargina, o Povilas ir Mrs. Dau
baras tik spėja vynioti Kalė
doms vainikus ir kitus papuo-

pas

Visiems Dykai
as Kalendorius

Jei norite Kalėdoms nepras
tai skanaus KISIELIAUS, —

Jei nenorite vargti, kepda
mos šližikus —

M. Grinienė šeimininkėms 
Ateis Į Pagalbą. Ir 

Kalėdoms

kas Kųyyos

PLORIAN PASKIEWICZ

daiktus gauti, niėko 
nereikia pirkti.

7 J ei avis Ims M o ksl is-

lė Dykai

VIS-

Naujiems Metams Hart Schaff- 
ner and Marx, Kurc?enheimer ir 
Eagle siūlo visiškai naujas ma
das vyrų drabužiuose. Florian 
Paskiewicz maloniai jums paro
dys šiuos visoj 
tus, topkautus 
daliame vyrų 
jie atsakančiai

Tai Budriko Kalėdų

šaly žinomus siu- 
ir overkautus di- 
skyriuje. Bq to. 
mažai kainuoja.

M. Grinienės krautuvė yra 
NEW LIFE DELiCATESSEN 

3331 South Halsted Street 
Telefonas YARds 5742

(Sp.)

<1

&

6638 S. Halsted St 
EASY CREDIT 
If You Want It

Jus niekur nerasite tokio didelio 
pasirinkimo rakandų. karpetų, 
pečių, parlor setų, bedroom setų, 
lempų, elektrikinių ledaunių, skal 
byklų. Per didelę apyvartą, kai
nos yra sumažintos ir dar gausi

te DOVANA prie kiekvieno 
pirkinio

Dovanos Kalėdoms
Didelis Pasirinkimas Laikrodėlių, Žiedų, Plunksnų ir 
Sidabrinių Dalykų. Kol Eisit Kitur Pirkti, Atvykit j

Mano Krautuvę

Expert Watch Repairing 
Jeweler and Diamonds

3249 SO. HALSTED STREET
Phone VICtory 4356

67

II 12 I
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NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namusą baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine. -
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY

' IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Rene Moteriškų
Rūbų Krautuvė

BRIDGEPOBT. — Neseniai 
atsidarė nauja moteriškų rūbų 
krautuvė antrašu 3437 S. Hal- 
ste’d St. Visas stakas naujas; 
Labai, didelis pasirinkimas koji
nių, ridikulių ir visokių apati; 
nių aprėdalų. ’ ' /

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
SOPHIE’S RESTAURANT 

2407 West 47th Street 
GRUODŽIO 21 IR 22, 1940 

NAMIE GAMINTI VALGIAI 
SUDAROME LUNČIUS IŠSINEŠTI

Sophie ir Stanley Drangelis, Sav. 
širdingai kviečiame visus atsilankyti ir susipažinti su musų 

valgių kokybe ir .prieinama kaina.

Boston Shoe Store
BRIDGEPORT.—Boston Shoe 

Store, 3435 S. Halsted St., ku
ri nuolatos garsinasi “Naujiem 
nosė” per eilę metų, ragina sa
vo ko,stumierius pirkti Kalė
doms avalines dovanas jų krau
tuvėje. Sako, moterims Red 
Cross bateliai tai geriausia do
vana, nes juos ilgai galės dėvė
ti ir Visuomet bu.s dėkingos už 
tokią dovaną. Boston krautuve 
yra viena didžiausių ir moder
niškiausių visame Bridgeporle. 
Užlaiko geriausios rūšies ava
linę visai šeimai.

Eglaičių /tiek lauke pristaty
ta, kad panašu į mažiuką miš
ką. Gyvus paukščius Daubaras 
supirkinėja tiesiog iš fariiienų, 
todėl daug pigiaus gali parda
vinėti.

Pp. Daubarai turi labai daug 
pąži n čįų j jį pa č tarp j a n it orių. 
Patartina ^draugams sustoti pas 
juos. Patys pamatysit, kad pp. 
Daubarai dabar turi “farmą 
mieste”. —VBA.

Filmą Apie Suomijos 
Karą Pasilieka 
Studio Teatre

VBA.

“The Mannerhehn Line”, 
ina apie Suomių-Rusų karų, 
siliks Studio teatre, Vau Buren 
prie Michigan, antrai savaitei.

Filmas buvo rusų nufotogra
fuotas karo lauke, todėl labai i .
įdomus amerikiečiams. Visą sa
vaitę žmonės eilėse turėjo išsto
vėti, kartais net ištisą valandą, 
kad gauti sėdynę.

Visi komentarai 
kalba.

fil- 
pa-

(Sp.)

Mrs. Ja-

$

ARRIVED ...

FROM ARMAND Bankiniai laikrodėliai po
$2.19

&

Westfield, Elgin, Bulovą po 
$9.95 ir aukščiau

of Good Taste Watcrman’s, Parkeris auksi 
nes plunksnos po $1.95

JUST
A complete assortment of fine Domestics and Imported Liųuors 
that make ideal Gifts for Christmas. Come in today—make 
your seleetion. We will hold your order until Christmas.

tMPA'GNE Sies *1.49
A Very Fine Quality American Champagne

DISTILLED

DRY GIN
4/5 Quart 0^0

ROCK & RYE

*1.19

Automatiški dubcltavi toste
riai, verti $16.00 po $8.95

Fine Aged California 

Sweet Wines 
Port, Sherry Muscatel

gX *1.39 
fu" Vitfifth

3 Fifths for $1.00

MUIIUIIIU

VVINE

Sweet Wine
'fu" $1 1Q gallon I ■ B w

4 YR. OLD CALIFORNIA

BRANDY
*1.49

2E2ESSS5*įwi 3

Midget radios, vertes $12.50,
už $6.95

Naujas Tavernas
Bridgeporte

BRIDGEPORT.
nulewicz ir jos duktė Sophie
atidarė naują taverną adresu 
837 W. 34th Place.

P-a Janulevvicz užsirašė “Nau
jienas”. Linkėtina gerų pasek
mių naujoj vietoj.

Rasite 
radias.

čionai ir visas kitas 
Pasirinkimas didelis.

4 Yrs. Old
93 Proof

4/5 Quart

$1.59

GRAND SIRE
KENTUCKY STRAIGHT 
BOURBON VVHISKEY

Regular $1.00 Value 
fuH 7Q£ 
fifth ■ □v

S C O O P !
Famous

HilI & Hill

Kombinacijos pečiai nupi
ginti po $49.50, $69.50 

ir $99.50

OJIIJ iltim

/

OLD RELIC 
4 YEARS OLD 

BOTTLED IN BOND 
STRAIGHT WHISKEY

*1.39
BUS LINKSMOS

KALĖDOS JEI 
PASIRŪPINSITE 

Kroniškomis Ligomis 
Nežiūrint, kaip ilgai jus kenčiate 
savo liga galite dabar greitai ir sau
giai likti sveiki naujais metodais— 
kuriais tūkstančiai pasveiko. Musų 
tyrinėjimas iškels teisybę apie jūsų' 
ligą, o musų gydymai pataisys blo
gumus, kokie jie nebūtų. Kainos $1 
ar $2 už gydymą ofise arba už NA
MIE GYDANČIAS ŽOLIŲ GYDUO
LES. Ateikit egzaminui ar patari
mui DYKAI, arba rašyk i

DR. PĘTER B. SCHYtyAN 
20 metų .patyręs specialistas ;

įsisteigęs kaipo i
NATURAL HEALTH INSTITUTE ’
1869 N. Damen Avė., Tel. Arm. 8200
Įėjimas, per krautuvę į 2 aukštą 
Vai.: kasdien 11-8, Sėkm. iki 1

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų Visiems!

b
r

COOLED RIGHT

Jos. F. B u (Iri kVBA.

Incorporated

Gruo
Case 
of 24

HALF 
GALLON

BEER TASTES RIGHT
You can always depend on Armand for properly 
refrigerated beer. Our method of refrigeration 
makes our beer better. Try it.
ICE COLD

BEER
BEER In
Steinies

5 Metų Mirties 
Sukaktis:

BRIGHTON PARK. 
džio 22-roji diena p. Dellai Dau- 
skurdienei ir jos šeimynai, 2’543 
W. 45 Stą tai liūdesio diena.

Mat, tą dieną, penki: metai 
atgal, mirė jos vyras ir dviejų 
sūnų tėvas Kazimieras.

Šiemet ponia Dau.skurdienė ir 
simųs jau minės 5 metų mir
ties sukaktuves, gruodžio 23 
dieną, su atatinkamo.mis pamal
domis, vietos bažnyčioj. •

Vietinis

GERB. Naujieną skaityto- 
fos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti t 
tas krautuves, kai 
skelbiasi Naujienose.

BMP

Radi o, Rakandų, Refrigera- 
..torių Krautuve su mėlynu., 

frontu
Pasirinkimas laikrodėlių 

didžiausias

7040 South Western Avenue 7ist st 
FAST DELIVERY PROSPECT 0160

WĖ RESFRVE THE RtGHT 
TO. LIMIT OUANTITIES

3409-21 S. Halsted St
Te!. 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.



NAUJIENOS, Chicago, Uigruodžio žl, l$40

Kalėdų Diedukas 
Sau Vaikščiojo Po 
Mat (juette Parką
Ir ieško gbrų VAikiičių. Ir ste- 

bėtiiias dalykas, neatrado nei 
vięrtb blogo!
Datigfclte lietuvių vaikučių 

kriSdieh ktaiteinčja sttvd mamy
čių, kadū ateis Kalėdų ’Diedu- 
icdš ir ką jifemš fltrieŠ Kalėdų 
dovdnČlitj?

Jie prisižddd būti geri vai
kučiai, klausyti spvo mamyčių, 
tik tegul Kalėdlj biednkas he- 
pamiršta jų ir atneša jiems 
daug, dailg dbVaiielių.

Trečiadienio vakare einu 69 
gatve, žiūriu Irahkia gatve ži
labarzdis, raudonu kostiurriu 
apsisiautęs kdledų Diedukas. 
Eina gatve, dairosi, barzdų 
krapšto ir giliai užsimąstęs vie
nas šaii kalbd. • Tiek daug tų 
gbrų vaikučių, tiek daug reika- 
lihga jiems dovanelių!

čia galėtų būti jo sandėlis

Diedukas sustojo ties Felici- 
jos ir Ddriielidus Kežų kfrautU- 
vė ir žiuri į puikiai iškrauta 
langą su įvairiomis vaikučiams 
Kalėdų pritaikintomis dbvariė- 
leihis.

Prieinu aš prie jo ir klausiu, 
kų čia stovi, ko žiuri, bene įriti
nai nupirkti šiuos gražius daik
telius ir išdalinti lietuvių vai
kučiams?

Taip, sakb Diedukds, “aš įda
riau, kad reikės nupirkti viską, 
kag čid tanddsi ir išdalinti, te
gul vaikučiai prišidžiausia šven
tėmis.”
z O ar turi daug vaikučių, ku- 
Hė prUšo, kad a Įneštu m jieihs 
ddVdnelių?

> 'X

O, yes, ir ji mamos klausys, 
berit iki Kalėdų!

Taip, sako, “Turiu, labhi 
daug turiu. Dabar buvau čia 
pas Stungius, jie ttiri gražių 
dukrelę Barbutę ir sūnų Jut- 
gutį. Abudu vaikučiai davė 
man ilgiausius užsakymus. 
Barbutė prisižadėjo būti labai 
gera mergelė ir klausyti mamy-

>...................... . ............................... —.......... ■■■

kitose karo stovyklose, ir irtis 
visų pirštų nuotraukas.

Patvarkyinas paliečia pačios 
kariuomenės, taipgi ir privatiš- 
kų kontraktorių samdomus dar
bininkus, kurie dihba karo sto- 
vykiose ar prie jų. '

mamMMMMMi

Kalėdiniame Radio 
Programe

tižkdndžiML grdžiiš ĮjFdgrarhas 
dainų, ir graži muzika šokiahis.

todėl N8tiJbŠ Gdynės chpro 
jatihirtias Įft^šb ^isti^ savri ge- 
ruš pHšižyiDėti juo
džio 28 d. ii’ iiibkur kitur neiti 
kdip tik į šį Nabjbs Gadynėš 
bdtiketų. Čia ftatijoš Gadynės 
eliobo jriunhiihs jtišų lauks, pri- 
iiriš, pavaišins, jialirikšniins pi
giai ir gerai tik už 50c įžan
gos... .

TikietuS prūšohia įsigyti iš 
anksto pas choro narius. —K.

SUSIRINKIMAI
:e-
ilotinis __

22 d.,' 1 vai. popiet, Hollywood sv. 
2417 W. 43 St. šiame susirinkime 
bus tenkdhih nauja Valdyba 1941.

J. Keturakiš, Rast.
LAISVAMANIŲ ETINES KUL

TŪROS DR-JOS 1 KUOPOS prleŠ- 
metinis. sus-mas įvyks pirmad., gr.
23 d., 7:30 v. v,. Darbininkų sve
tainėje, 10413 So. Micbigan Avė. 
Bus renkama valdyba 1941 m.

—Sekretorius.

■m—.....■ n ■!

CLASSIFIED ADS.
HELP VVANTED-MALE-FEMALE

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

STANISLOVAS 
SZYMKIEWICZ 

8239 S. Halsted St. 
Tel Trlahgle 4167

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruądžio 19 d., 1:45 vai. ryto, 
1940 m., sulatrkęs pusės afnž., 
gimęs Liet., Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parąp., Lembą km.

Amerikoj išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Antaniną, po tėvais 
Mil^Vskįi, dukterį Eleną, žen
tą Richard Fahy, dukterį So- 
phie, brolį Steponą Lachawicz 
ir šeimą, 3 seseris: Kazimie
rą Zobellenę. Jūozefą Pili- 
tauskienę, Bronislovą Lau- 
danskienę ir jos šeimą ir 
daug kitų giminių.
. Kūnas pašarvotas kopi., 
1018 W. 79th St. Laidotuvės 
įvyks pirkiad.. gruodžio 23 
d., 9:30 vai. ryto, iš kopi. į 
Šy, Leo’s 78 ir En)-erąld} .pa- 
rap., bažnyčią, kurioje atsi
būk 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 laidoti!-' 
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės Ir Draugai.

Laid. tlirėkt. Lachavvicz ir 
Sūnus, Tel. CANAL 2515.

jo, bet verkdamas prašė, kad 
aš ir jo nepamirščiau.

Tai tik šiuos du pamenu, o 
turiu šimtus gerų vaikučių, ku
riuos turėsiu aplankyti. Buk 
sveiktds, neš turiu skubėti, 
daug darbo turiu. Sakau, sudie 
sėheli, nepamiršk atlankyti vi
sus gerus lietuvius vaikučius, 
nes jie visi laukia tavęs nekari- 
triai. —Kalėdų Zuikis.

Fotografuos Visus 
Karo Stoties 
Darbininkus

Ims Ir Pirštų Nuotraukas
Karo vadovybė paskelbė, kad 

apsaugai nuo “penktoj ų” ji fo
tografuos visus civilius darbi
ninkus Fort Šheridane, taipgi

1L U 1 Lili 10 Visas Pasaulio 
' KI. Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Baiikietalris 

ir Pagrabanis 
3316 Sd; Halstėd Sireėi 

ieL tAHfcŠ 7Š08

I m n ft Gėlės Mylintiems 
Ban- 

Idotu- 
apaošl-M Gėlės Mylln 

Vestuvėms,

vems, Jrap
GĖLININKAS mams 
4180 Arfcher Avėhue 

Phone LAFAYETTE 5804

JUOZAPAS LEVEIKA

kuris mirė gruodžio 2 dieną 
ir palaidotas ta.po gruodžio 5 
d., o dabar ilsis Liet. Tautiš
kose kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas. atsidČkavoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasiŠalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmodėrns ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkojame 
graboriui J. Lįulevičiui, kuris 
riiandagiai .patarndud a rh a s 
garbingai nulydėjo jį į am- 
žinastį. o mums palengvino 
pėrkęs(i nuliūdimą ir rūpes
čius; dėkojarhe gėlių aukoto
jams, Žagariečių Kliubui už 
grabnešių suteikimą ir, .paga
liau, dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo-, 
nėms, o tau musų mylimas 
Vyre ir tėveli, sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Nuliūdę:

Motelis Leonora ir Sūrius 
Algirdas.

Progress Krautuvė 
Rtitišia Gražį ir Įdomy 
PHfeškžllėdirti Radio 
Programą

1 ,

Radio klausytojai
savo radio ant stoties WGF2S I .
sekmadienį 11:30 Valandų prieš 
piet, pasiklausys gražių dainų, 
muzikos ir kalėdinių pasveiki- 
riimų riiio visų gerų draugų.
Prie to bus naudinga girdėti 
getų patarimų dple krilėdihiiis 
pirkinius, ries šibrniš diehomiš 
Prbgrbšs krautuvė skelbia didį 
naudingų dovanų išparddvima 
specialiai šlimažintomis kaino
mis. Progress krautuvė būt at
vira sekmadienį nuo 10 ryto 
iki 5-tris Valandos po pietų. Nė- 
nepairiirškite pasiklausyti.

Rep. A. Z

....SALOME CHERIENĖ, daini
ui rike ir čhbrVedė dalyvauja 
“Naujienų” kalėdiniame >radio 
prograine, kuris transliuoja- 
irias ryto* jį 11 Jdil. ryto, iš sto- 
lies W. G. Ev S. :

“Naiijieną^ kaičdiiiiatti 
Progtamė ,

Budriko Kalėdinis 
RadiO Pi’ograinas

Iš galingos W.C.F.L. (970 
kil.) stoties rytoj nuo 5:30 iki 
6:30 Vai. po pietų btis tfąns-| 
lidojamas puikus kalėdinis Bu
drikei Radio programas.

Prograriiė bus suvaidintas 
vaizdelis “Kalėdų Vdi^ai•aš■,,, 
specialiai parašytas Makalų Šei
mynai.

Dalyvaus Budriko Choras, 
Sitrifdnijos Orkestras, solistai; 
ir Budrike radio artistai.

Programų, leidžia J. F. 'Bud- 
riko radio, rakandų ir auksi
nių daiktų kratitUyėjį3409-11 S. 
Halsted St., ^kuripš karvininkas, 
ir tarnautojai šiuomi'‘sitinčia vfc 
siems savo rėmėjams ir progra- 
mo klausytojams — linksmų 
Kalėdų švenčių linkėjimus.

— Prariėšejas.

Notrė Daine tL
Profesoriai Bara
Savo Kolegą

BARBARA iJARLYŠ dainuos *
specialiam *‘Nriujiėnų” kale-
(iinidine radio progrririie rytoj,

PADENGIMAI
Pet Kalėdas pasilinksmirisi- 

mč ‘‘JAUNIMO” rengiamam 
SENOVIŠKAM LIETUVIŠKŲ 
KAtĖbij BALIUJ, GRUODŽIU 
25 d., DARIAUS-GIRĖNO SA
LĖJ. Jis ruošiamas visai šeimai, 
tiub vaikų iki senukų.

Richard Cfooks 
Ryt Ford Valandoj 

--------- ,-------------- /

Garsiausias šių laikų tenoras 
Amerikoje; Richard Crooks, ry
toj vakare dalyvauja Fordo Sim
fonijos valandoje, kurių Chica- 
goje transliuoja CBS stotis 
W.D.B.M. nuo 8-tos iki 9-tos 
j . j ■ v. v.

Jisai dainuos akompanuoja
mas Fordo Simfonijos orkestro, 
kurį rytoj vakare1 diriguos pasi
žymėjęs muzikas, Fritz Reiner.

žeihiau seka pilnas translia
cijos programas:
Overture to “Pinocchio” Toch 

Orchestra
Comfori Ye from “The Mešsidh” 
.................. :................... Hfindel 

Mr. Crooks and Orchestra

Gruodžio 28-tą
Atsisveikins Su

■ ‘ i . '

Senais Metais

Smerkia O’Brien’ų Už 
tžbii&dhę Kalh^

15 Notre Dame universiteto 
profesorių išleido pareiškimą, 
kuriame aštriai , sihebkia vieną 
savo kble^ų, filrižriiijbs frrofeso- 
Hų, ktin. jdhh, O’Briėn.

Keletą diėriy atgal jiški pa
sakė kalbą, ktiridje pašinerke 
pastangas duoti pagalbų Angli
jai ir phšišakČ už griežtą izo- 
liaČijriš politiką AiheHkai dabai’- 
tiriio karri atžvilgiu.

Pareiškiirie O’Bri&h’ui prie
šingi mokslininkai sako, kad jie 
Vienbalsiai ii* griežtai siherkią 
jo poziciją ir yra įsitikinę, jog 

i Artierikoš vieriintėle išeitis sa
vo tysą-jkai gelbėti, yra kuodi- 
džiausia materiale — ginklo, pi
nigų, maisto-pagalba Anglijai.

Tol kol Anglija gali kovoti, 
tol Amerikai nereikės stisidur- 
ti sti llitlėrizrrio pavojumi.

pareiškimų pasirašė S. lt. 
Pi’ičė, George B. Čollins, John 
j. Fitžgerald, Fufiis William 
Raudi; Stepheri Roriay, Daniel 
C. O’Grady, Francis E. McMa- 
Hbri, Berriard Waldmah, Tho- 
mas F. Poweri Edward A. 
Coomes, Richard-R. Baker, Mat- 
thew A. FitašimonS/-Henry Ra
go, Willis D. Nutting, Daniei 
It. Pedtke.

Galima Įrengti 
Automatišką Šilumą 
Į 4 Valandas

rengia
t

Naujės Gadynės choras 
banketų

Tdip, tai taip, gyvenimo ra
tas sukėsi gaji greitai, ir senų
jų metų jau liko tik keletas 
dienų. Viši dabar laukia Slaujų 
Metų, hėtijų gyvenimo įdbmy- 
bių.

Naujos. Gddyriės choro jauni
mas rbngidši ritsišVėikiriti senus 
metus ir stitikti naujus links
moj ir žavingoj ritiotaikoj. Tam 
tikslui yrd rengiama gruodžio 
28 d., šeštddienid vakare, kaip 
7:30, Nėw Marąubtte svetainėj. 
6908 Š. esteri! A Ve., puikus 
bankčtėš.

Fettgėriečiai
Išvyksta į Miami
Football Lošimui

Pocius, Florek, Neutantžis, 
Krisčiunųs ir būrys kitų Ffcngcr 
HiglF Šchool footballo kdriirin- 
dos narių šiandien išvažiuoja į 
Miami, Floridų, kur Kalėdų dili
nu persiima su Miairii High 
Shool fbotballo korhahda.

Fenger gttVo privilegijų da: 
lyvauti šitame lošime laimėda
mas Chicagoš vidurinių mokyk
lų čdmpiohatų lapkričio 30 d.

HELP WANTĖD—MALĖ 
. bžttbtiaiiikų Reikta' >

REIKALINGAS BUČERIS, 3953 
So. Rockwell St.

1 URNISHED ROOMS—TO RfeNT
- Gyvenimui Kambariai

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

RĖNDON KAMBARYS, apšildy- 
tas, su visais parankumais prie 
sUaugūšioš šeimos—su ar be valgio. 
3440 So. Emerald, 2-ros lubos.

FOR RENt—IN GENERAL 
Renddąi—Bendrai

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

Daugelis namų savininkų, ku
rie norėtų turėti automatiškų 
šilumą laukia iki . pavasario 
įrengti stokerį. Mat, nenori, kad 
renduotojai arba net patys šei
mynos nariai nesušaltų.

Nauji metodai prašalina turis 
nemalonumus, kuriuos namų sa
vininkai . įsivaizduoja turėsiu, 
jeigu dabar instaliuotų stokerį. 
Link-Belt kompanija, 17th ir 
VVestern A Ve., viena iš didžiau
sių stokerių dirbtuvių, gali įren
gti stokerį į 4 valandas, neat- 
šaldant kambarių ir be visų ki
tų tų nepatogumų.

Kompanijos tyrinėji iriai pa
rodo, kad net tuo laiku kada 
lauke šaltis buvo pasiekęs zero, 
kol jų inžinieriai įrengė stoke- 
ri temperatūra namo kamba
riuose nukrito tiktai 7 laipsnius. 
Taigi, įšildant namą 7 laipsnius 
daugiau negu paprastai prieš 
bradedant darbą, namas pasilie
ka šiltas per visą instaliacijos 
IHikd. itlU . • -

Link-Belt irižinieriai parūpino 
savininkams ir kitą patogumą. 
Jie susitarė su įvairioms anglį Ii 
kompanijoms išmainyti anglis, 
kurias naujas stokerio pirkėjas 
dabar turi į regularį stkeriamš 
kurą. Kadangi stokeriams ku
ras kainuoja mažiau, rnažos iš
laidos Už rnaihuš nieko nereiš
kia.

Link-Belt kompanijos valdi
ninkai praneša, kad šį melą 
daugiau Link-Belt stokerių bu
vo instaliuota Chicagoje ir ki
tur negu bet kuriant e mete pra
eity. Dabar daugelis tuksiančių 
žtrionių Chicagoje gėrisi ta lais
ve, kurių automatiškas stokeris 
suteikia. Nereikia keltis anksti 
rytą, kad krosnį užkurti, bet 
visados turi švarių, saugią, ly- 
gid šilumą su elektriniu auto
matišku štbkeriu, kurio visį 
sų darbų atlieka. (Šk.)

TO RENT—WANTED 
Ieško Rcnduoti 

REIKALINGAS 3% kambarių Ba
tas. Turi, būti švari apylinkė if 
švarus kambariai. Atsišaukite laiš< 
ku. 1739 So. Halsted St., Box 2443.

FOOD PROVISIONS
J Įstoto ^Produktai^^

MEDUS “HOME COUNTRY” 10 
svarų, $1.35. 5 svarai 75c. Pristatyk 
tas. MacNEILL, 11339 S. Bell Avet

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS, iš
dirbtas .per 5 metus. Priežastis 
pardavimo—nesveikata. 718 East 
75th Street.
■"ŠENIAI ĮSTEIGTAS TAVERNAS 

■—REŠTAURANTAS su šokių sale, 
su kambariais gyvenimui, ant vieš
kelio. Prie pat ežero. $1500 down, 
likusius kaip rendą. Arti bažnyčių 
ir mokyklų. Rašykit arba ateikite. 
R. Bernasek, Rm. 703, 139 North 
Clark St. ,

REAL ESTATE FOR SALE
Namal-žeme Pardavimui_____

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

IEŠKANT DOVANOS KALĖ
DOMS, pamatyk šį namą: 427 W. 
Garfield Blvd. (5500 South), 5 kam
barių cottage, eonerete blokų pa
matas, štymo Šiluma, $3250. Mažai 
įmokėti, likusius kaib renda.

S.. G. BENTLEY
WENtworth 6762.

šVĘSKITĖ NAUJUS METUS 
NAUJAME NAME!

6540 So. Fairfield Avė .
6643 So. Maplevvood Avė.

BUDAVOTOJAS .PARDUOS 
ARĖA MAINYS

REAL EŠTATE—WANTED 
. lęško PJ^ 

NORIU PIRKTI MŪRINĮ arba 
medinį cottage, nors 5 kambarių, 
Bridgeportę arba Southsidėj. Rašy
kite arba ateikite vakarais. Agentai 
neatsišaukite. Stanley Ūkas, 841 W. 
34th PI., 1-mas aukštas.

IEŠKAU PIRKTI BIZNIAVĄ 
namą, kur nereikia daug mokėti, 
kad. butų tinkamas dėl biiČerriės. 
Atsišaukite po antrašu 3553 South 
Halsted, YARDS 5118.

Per Kalėdas pasilihksntiriši- 
ifte “JAUNIMO” tengiaihani 
SENOVIŠKAM LIETUVIŠKŲ 
KALĖDŲ BALIUJ, GRUODŽIO 
25 d., DARIAUS-GIRĖNO SA
LĖJ. Jis ruošiamas visai šeimai; 
riuo vaikų iki sertukų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
virti riaii din eros

Tik už 50c
Bankete bus duodama skanus

* 1 H^ĮUKi;liI|1"1; 'j'

Whcn I View the Mother
...j...................   Voris

Mr. Crooks and a Capella 
Chortis

_______

padėkaVOnė

DR. JONAS J. KOWARSKAS (KOWAR)
kurk fflhė gruodžio 14 dieną ir palaidotas ta£0 gruodžio 18 d., 
t dab«lt i s s Šv, Kažiffueto karinėse amžinai riutiles ir negalė
dama." atshlėkavct tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna- 
t titrą ir palydėjo jį i tą rieišverigiamą amžinybės vietą.

Mes .atmindami ir apgailėdami jo prasiŠalihimą iš mūsų 
| tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 

žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams, bėkavojame musų 
J dvasiškam tėvui kun. Mykolui Jodkai, kun. Kazimieriui Rėklai

čiui, kt»M? prisakė gražų pamokslą, kun. Juozui bambradškui . ir 
kun. Frąnciškui Juskevich, kurie atlaikė Įspūdingas pamaldas 
dž jo šietą; dėkojame graboriui I. J. Zolp, kdtis mandagiai pa-* 
tarnaudamas garbirigai nulydėjo j| į amžinast|, o mums pa
lengvino pprkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkąvojame grabhe- 
štams, Daktarų Draugijai ir jų pirm. Dr. Margeliui, dėkavojaine 
lt slaugėms iš ŠV. Kryžiaus ligoninės, ir dėkivojame geltų 'ir 
mišių aukautojams^ ir, pagaliau, dėkavojame višlėtfis dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimds sūnus ir bro
leli sakėme: ilsėkis Šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka: TĖVAI, SESUO, DRAUGAI IR GlMlNEŠ.

Moto Perpetuo 
....................  Paganini-Molin<i

Orchestra
VVdsšail Song
................... Vahghart Wllliariiš

A Cdpėlla Chorus
Polkri froin “The Barteredl
Briaė” ..... ................... Šittčtaha

Orchestra
Christmas Candle ......  Watren
VVhite Horses of the Sea
....................   Warren

Mr. Crooks and Orchestra
Meditation from “TKais”
........ :..................... "... Massenet

Orchestra

Waltz, “Gold and Silver” 
.........................................  Lehar 

Orchestra
Nftiitity .... 14tD Cefttilry Carol

Mr. Crooks, chorus, audience 
and orchestra

FARMS FOft SALE 
-llkiaiPardavimui

100 AKRŲ FARMA, savininkas 
parduoda. Pusė mylios greta Bar- 
rington Road. pusė mylios North 
Rotitč 20. Derlinga juoda žemė, 
drėgnūoth, Su budinkais geram sto
vy, naujai malęvoti, geraę vanduo. 
MSži taksai. Turite pamatyti, kad 
įvertinti. Edward Strumff, Onia- 
riovillc, III., Cook apskrity.

AR TURIT fistdlą arba pile£?' 
Pasakysiu, kai.p aš bltv4ti išgydytas^ ‘ 
Siųskite štampuotą konvertą. H. 
A. Bcrgman, P. O. Box 56, Chica-* *

J
MM

f NAUJIEM Ų-A CM E Tclcphoto
TAMPA, FLA. — Chicagos-Bloridos ekspresas po susikulimo su prekiniu trauki

niu, užvakar rytų. Nelaimėje vienas žnlogtte buvo užmuštas. Sužeistų buvo 12, visi kc- 
leiviairsa

FURNITURE-FltTURE roR-sALri! 
Rakandai ir (taisai Pkrdaylmui -» 
PARSIDUODA CČM13INATIO N . 

Pečius. Anglinis ir gesu, geram sto- * 
vyje. Parduosiu pigiai. 3117 South' 
Union Avė., Pirmos lubos, Victory’ ' 
2213.

VVHOLESALE FURNITURE 
Ilhfcafatiaii irjtaf^ Prtl^yjir^ 
MOKĖDAMAS CASB už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. * 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS. 
Sūnūs, 6343 S. Westem Avė., Chi- •’ 
cago, 111 Phone Republic 6051.

...... =.;. .-.



Šeštadieni., gruodžio 21,1940

Rytoj- NAUJIENŲ

RADIO PROGRAMAS
eigų

oku

11 Valandą Ryto

M

35—46 Centus nuo Dolerio

NA UJIENIECIAI!

*Norfhwestern

Tokiu budu jie turės palauk
ti tų pinigų iki po karo arba 
kol Lietuvos ir Prancūzijos ne
priklausomybė bus alsteigta.

Šiandien Laidoja 
Antana Sirtautą

Trys Užsidarę 
Chicagos Bankai 
Baigia Likvidacija

Tik 5 Dienos 
Nepiliečiams 
Užsiregistruoti!

Atsidarė Kalėdinių 
Gėlių Paroda

Sako, Kad Yra 
Daug Fašistų 
U. S. Kariuomenėj

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Wash’ngton 
kareiviai 

nu.n.in jjiinui 
labai aštrus.

Paskubėkite, jei esate ne- 
pilietis ir dar neužsiregist
ravote. Beliko tik 5 dienos 
tai padaryti. Nueikite į ar
timiausią pašto stot 
ten <jau neberegistruoja, tai 
pasakys kur yra artimiau
sia registracijos stotis.

Užsiregistruoti privalo vi
si ateiviai. Neužsiregistravę 
bus aštriai baudžiami.

Svarbi Kalba 
Nelegaliai 
Atvažiavusiems

atostcgoms 
parapijinės 

Jos pasi- 
1941.

Miesto Darbininkai 
—Unijistai Žada 
Streikuoti

Sherman State Bank išmoka 
9% — $20,180, kas su pirmes- 
niais dividendais sudaro 46% %. Pasiūlymas algas kapoti uni- 

jistams paliečia apie 970 orga 
nizuotų miesto darbininkų, ku 
rie daugiausiai dirba prie sta
tybos ir miesto triobesio prie 
žiūros.

• Šautuvu nusišovė Carl M 
Owcns, 53, senas Galesburgo. 
III., maisto krautuvininkas. Pa 
liko rašte 
kad 
katos

Shank ir Harry 
išimti iš automc- 
o Gail Eabbitt ir 
mirė kelyj j ligo-

Villumcit gyvena adresu 4312 
Sheridan Road, o Bando cent
ras randasi ties 3857 No. West- 
ern Avenue.

Apskričio teisme, besvarstant 
palikimo bylą, kilo klausimas 
apie sveikumą chicagietėš Mrs. 
Margaret Friend proto. Atsira
do vienas, liudininkas, Charles 
Benton, ir pareiškė, kad mote
riške buvo ir yra protinga, nes 
“visuomet pokerį galėjo gerai 
lošti”. /

Mrs. Friend persiskyrė su Dr. 
Emanuel Friend 1935 metais, 
ir dabar reikalauja dalj jo $2,- 
000,000 palikimo.

Nerasdamas 
tai padaryti, 
j uos 
jo kolegai Berlyne, teisėjas nu 
sprendė pinigus užareštuoti ii 
tol laikyti Chicagoje, kol jų ne
bus galima saugiai perduoti as 
menims, kuriuos velionis nuro

Statybos, janitorių ir kelių 
kilų unijų atstovai vakar pra
nešė miesto tarybai, kad pa
skelbs streiką, jeigu taryba pri
pažins biudžete įdėtą pasiūlymą 
nukirsti algas 10% visiems dar
bininkams, kurie gauna uniji
nes algas.

Nutarimas skelbti streiką bu
vo padarytas užvakar vakare, 
bendram paliestų unijų susirin
kime.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE1

Išsiuntinėja Depozitoriams Pas 
kutinius čekius.

Užareštavo Chicagiečio Palikimą Skiriamą 
Giminėms Lietuvoje

NENORI KAD ŠITIE PINIGAI NUEITU AR 
STALINUI, AR HITLERIUI

vakar 
mies- 

Užmokėjo

šįvakar, iš WBBM stoties 
Chicagoje, (9:15 iki 10:30). At
eivių registracijos reikalais kal
bės generalis prokuroras Robort 
H. Jackson. Jo kalba labai svar
bi ypač tiems, kurie yra nele
galiai atvažiavę.

Kalbą taipgi transliuos beveik 
visos CBS radio stotys Ameri
koje.

WBBM stoties kilocikliai — 
760.

KALĖDINĮ VAIZDELĮ pildys JOSEPIIINE MILLER, BEATRIČE MOCKUS, BRUNO 
BRUKNIS, VALĖR1E LADIGA, EMMA ASCILLA IR A. RYPKEVICIA, prayramo 

veiĮČjąs.

Lincoln ir Garfield- parkuose 
šiandien atidaroma 16-kai die
nų 28-ta metinė Chicagos gė
lių paroda. Yra 26,000 įvairių 
žiedų, “Betliejaus žvaigždžių”, 
poinsetijų ir kitų.

Įžanga nemokama, o valan
dos nuo 8-tos ryto iki 10-tos 
vakaro.

Parodas ar vienam ar kitam 
parke verta pamatyti, nes Jos 
nepaprastai įdomios ir gėlių 
žiedai akį tiesiog žavi, z

Keli tuksiančiai chicagiečių 
šiandien ir pirmadienį atgaus 
$65,405 savo pinigų, kurie bu
vo uždaryti trijuose Chicagos 
bankuose.

Valstijos auditorius paskelbė, 
kad tie bankai šią savaitę už
baigia likvidaciją ir gražina 
taupytojams paskutinius divi
dendus.

Elston State Bankas atmoki 
5.3%, sumoj $24,613, kas su 
pirmesnių 5% dividendu viso 
sudaro 10.3%.

Second Humboidt State Bank 
išmoka $20,252, su pirmesniais 
dividendais grąžins depozito
riams 34.7% (šis d.videndas

Kova Tebeina dėl 10% Algų 
Numušimo.

Du Illinois Central gelžkelio 
tarnautojai buvo užmušti, 
dviems prekiniams traukiniams 
susikūlus prie DuQuoin, III. žu
vo konduktorius Louis Alstadt, 
ir ugniakurys Edward Vaughn. 
Kito traukinio ugniakurys, Way- 
man Shingleton, buvo skaudžiai 
nuplikintas.

Užtiko “Apie Tūkstantį? Vardų 
Chicagos Bundo Dokumentuose.

z z

Nemažas sujudimas kilo Chi- 
cagoj su . užareštaviinu doku
mentų Chicagos nacių organi
zacijos, “German-Amerlcan 
Bund’% Užareštavimas buvo pa
darytas užvakar vakare, po 
miesto teisėjo O. Caplan įsaky
mu.

liesi Mbnroe streel, pasi 
kelis daiktus ir užpuoli 
gyvenančias dvi moteris

praktiško budo 
ir nenorėdamas 

atiduoti nei Stalinui nei

Mirė Nuo Įnflųenzijos, 
. Komplikacijų

Šįryt, 7-tą valandą, iš koply
čios adresu 5128 West 25th si., 
Ciceroje, -bus laidojamas vietos 
lietuvis, Antanas Sirtautas.

Jisąi mirė pereito trečiadienio 
naktį nuo influenzos ir kompli
kacijų, palikdamas • žmoną Ju
liją, ir du sūnūs, Antaną Jr., ir 
Albertą.

Velionis buvo 46 metų am
žiau;? ir gyveno adresu 1512 
South 50th Court. Per ilgus 
metus dirbo Ilurley Machine 
Co., bendrovėje.

. Po pamaldų šv. Antano baž
nyčioje jis bus • palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

skirdami Kalėdų dovanas, neužmirškite 

naujienų namo fondo

VAKAR CHICAGOJE
• Kalėdų šventėms apskričio 

teismas ruošasi grąžinti laisvę 
15-kai vyrų, kurie dabar sėdi 
Cook apskričio kalėjimo “Ali- 
monijos Skyriuje”. Jie kalina
mi už nemokėjimą aEmonijos 
savo divorsuotoins žmonoms.

Dėl Mokesčių.
Dokumentai ir visas Bundas 

ir'

pakliuvo į nesmagumus, • su 
Bundo lyderio Dr. Otto Vdlii- 
meit’čio pastangomis išsisukti 
nuo sumokėjimo 'miestui apie 
$360 1939 metų takais.

Apskričio palikimų (probate) 
teismas pareiškė, kad nesiūs pi
nigų nei Stalinui nei Hitleriui, 
ir užareštavo vieno mirusio chi- 
cagiečio $1,750 palikimą.

Teismas argumentavo, 
pinigus pasiuntus į rusų 
puotą Lietuvą* ar vokiečių 
puotą Francuziją, juos gautų 
ne velionio giminės, bet Mask
vos ir Berlyno diktatoriai.

Nenori Jiems Patarnauti

Keturi studentai žuvo važiuo
dami namo iš basketball loši
mo, Effinghame, III., kai jų au
tomobilis susikūlė su Grey- 
hound autobusu ant vieškelio 
U.S. 40, prie Altamont, III.

Du, Kari
Ruppe, buvo 
bilio negyvi, 
Max Colcord, 
ninę.

Visi keturi buvo Vandalia 
III., gyventojai.

žuvo Du GelžkeliečiaiPirmojo banko depozitoriai 
bus atgavę apie 10 centų nuo 
dolerio, antro nepilnai 3c5., o 
dolerio, antro nepilnai 35c., o 
lerio.

Dokumentuose, sako, buvo 
atrastas ilgas sąrašas su beveik 
tūkstančiu vaidų jau.ių nac ų, 
kurie tarnauja Jungtinių Vah.L- 
jų armijoje ir kitose ginkluoto* 
se dalyse. Sąraše pažymėti v.sų 
amžiai, kuriame pulke arba 
skyriuje kiekvienas tarnauja, 
kokią turi rangą, ir taip toliau.

Sąrašą pilnai peržymėjus, jis 
bus atiduotas 
jame pažymėti 
saukiami k 
ris gali būti

Pakliuvo

fede.aliai 
agentai, o vJ au pri >i- 
kariuomenes žvalgyba.

Šauks Kamantinėjimui.

Ir Vėl Dividendai 
Depozitoriams

Dar prieš Kalėdas du užsida
rę valstijiniai bankai žada iš
siuntinėti dividendų čekius sa
vo buvusiems depozitoriams. 
Monroe Center State xBank, 
Monroe Center miestelyje, iš
siuntinės 3.3% dividendą, sie
kiantį $8,856, o Farmer.s Trust 
and- Savings Bank, Ashkum, 
III., — 7%% dividendą, siekian
tį $12,492.

Dainuoja'BARBARA DAR LYS, SALOME CHERIENE 
NORA GUGIS

žuvo senelis, dvi moter škės
Automobilių nelaimėse vakar 

ir užvakar vakare žuvo:
• 91 metų senc’is Moses 

Bollears, 1623 South Morgan 
Street. Jis pakliuvo po t rok u 
prie Raciiie ir Bhie Island. šo
feris, Charles Nortier, 903.) 
Bryant avenue, iš Brookficldo, 
buvo suimtas inkvestui.

* “Uit -and-run” vairuotojas, 
prie Lytie ir Lexington užmu
šė 70 metų moteriškę, Gatęna 
Cohle, 1313 Glournov avenue.

® 66 metų Fra neės Miller, 
2137 W. Washington bulvaras, 
žuvo pakliuvusi tarp gatveka- 
rio ir automobilio prie Damen 
avenue ir Washington bulv.

Ir vaikams įt jaunimui ir su
augusiems bus linksmybių 
“JAUNIMO” rengiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ 
ero1^10 25 d” DARIAUS 
BIRENO salėj.

• Du žmonės guli ligoninėje 
rezultate apiplėšimo kiniečio 
skalbykloje, ties 451 East 50th 
Street. Užpuol.kas pašovė savi
ninką Frank Jung, ir atėmė 
$20, o Jung, besigindamas, ir
gi šovė, bet sužeidė ne bandi
tą, bet praeivį, John Hubbard, 
44, nuo 4925 Forrestville avė.

o Cicago Community Chest, 
kuris kasmet renka aukas Cbi- 
cagos labdaringoms organizaci
joms, šįmet sukėlė $3,506,820, 
o aukų vajui išleido $114,588. 
Pinigai daugiausiai ėjo agitaci
jai, raštinės darbui ir pašto iš
laidoms.

• Dešimts jaunų chicagiečių 
vakar pilnai baigė karo lakūnų 
moklins kariuomenės Kelly 
r icld stotyje, Tcxas va ttijoje. 
Tarp ba guslų yra jaunas town- 
oflakietis, F. T. Waskowltz, 
nuo 4813 South Marshfteld avė.

• Gaisre ties 18 West 51si 
street, vakar sudegė 92 metų 
negras paralitikas, Boyd Cha- 
ney. Namas užsidegė nuo ne- 
atsarg.ai vartojamos naftos.

O Krantų sargybos laivynas 
vakar pranešė, kad p r ims tar
nybai jaunus vyrus ir jurinin
kus, tarnaujančius prekyboj 
la.vyne. Visi aplikuotai turėj 
pereiti 90 dienų lavinimo pe
riodą ir kol tarnaus, tol gaus 
visą užlaikymą ir $36 a’gos kas 
menesį. Aplikacijos priimamos 
naujo pašto rumuosj.

O Teismo lauka 21 metų 
Frank AVenglarz, 1708 įlaši ngs 
avenue. Jisai įsilaužė į nuo- 
muojamų kambarių namą ties 
2527

o Ties 708 Forest avenue 
Evanstone, piktadariai užpuo
lė troką ir pasivogė $550 ver
tės degtinės, z kuri buvo veža
ma į Continental Distributing 
(.o. sandėlį, 444 Grand avenue.

DOVANOS AUTOMOBILIŲ A UkOMS.t—Chicagos trafiko^'leisCj'as T GiHhnechl 
su autoiiiobiliių> vairuotojais, kuriuos jis blivo nubaudęs, Cook apskričio ligoninėje. 
Jie atėjo įtbileti kalėdinių, dovanų automBLilių suvažinėtiems Žmonemš. Paveiksle 
parodytam ligoniui automobilis nulaužo koją?

Kviečiam, visus šio gramus programa pasiklausyti

kurtame nurodo 
nūs žudo dėl blogos svei' 

i ir piniginių vargų.

Ji Protinga — Gerai 
Pokeri Lošė

O teismas nenori nei vienam, 
nei kitam taip patarnauti.

Klausimas ką daryti su kal
bamais pinigais iškilo, kai at
ėjo į teismą mirusio chicagie- 
čio William Block’o testamen
tas. Velionis buvo į rezervus 
išėjęs armijos seržantas. Mir
damas, savo septyniems brolių 
ir seserų vaikams jisai paliko 
$1,750. Vieni tų vaikų gyvena 
Lietuvoje, o kiti — Francuzi- 
jje-

'teisėjas ilgai galvo.'o kaip pi
nigus įpėdiniams perduoti.

Laukti

O Cragin policija ieško neži
nomo piktadario, kuris atėmė 
75 centus ir bandė nepadoriai 
elgt s su 13 metų merga te prie 
1717 N. Keystone avenue.

• Warren avenue policijom 
nuovadoje buvo įkalintas už 
girtavimą 50 metų chicagietis 
James Young. Vakar jis buvo 
rastas celėje negyvas.

• Apskričio kalėj me vakar 
buvo įkalintas už ubagavimą 
suimtas 31 metų Frank H. 
Snyder. Pasirodė, kad j s yra 
dezertyras iš Kanados karo 
aviacijos.

O Aldermanų taryba 
jiupirko naują automobi į 
to majorui Kelly. 
$3,116.

• Vakar Kalėdų 
užsidarė viešos ir 
Chicagos mokyklos 
baigs sausio 6 d.

Keturi Studentai
Žuvo; įvažiavo

Z C

Į Autobusą
V i.

Vyko Namo Iš Basketball
Lošimo

Lietuviai Dainuos 
Union. Northwestern 
Gelž. Stotyse

Pildys Du Koncertus
Pullmano bendrovės Choras, į 

kurį įeina keli lietuviai darbi
ninkai Pullmano dirbtuvėse, 
šiandien ir pirmadienį išpildys 
du kalėdinių giesmių koncertus 
Chicagos vidurmiestyje.

Šiandien po pietų choras dai
liuos. Union stotyje, o pirma
dienį po pietų - 
gelžkelio stotyje
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