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DIKIATŪRIAE
SU “AŠIMI” NEGALIMA TAIKYTIS
Roosevelto kalbai pritaria didelė 

amerikiečių dauguma
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 30 d. — Vakar vakare pre
zidentas Rooseveltas per radi
ją pasakė kalbą apie karo pa
vojų ir Amerikos pagelbą bri
tams.

Nuo Suvienytų Amerikos 
Valstybių įsikūrimo pradžios, 
tvirtino Rooseveltas, niekad, da
bartine musų civilizacija nebuvo 
tokiame dideliame pavojuje, 
kaip ji yra dabartiniu metu.

Demokratinė Amerikos san
tvarka gali būti išsaugota tik
tai tuo atveju, jeigu diktato
rių galia bus palaužta, todėl 
Amerikos vyriausybė ir toliau 
siųs visokiariopą paramą bri
tams. Nekreipdama jokio dėme
sio į diktatorių grasinimus Ame

rika tą paramą didins, nes tuo 
budu giname ir pačią Ameri
ką.

Amerika karo nenori ir val
džia stengsis karo lauką gali
mai toliau nustumti nuo Ame
rikos pakraščių. Britai užima 
pirmas kovas pozicijas ir Ame- 
rika privalo padėti, kad jie ne
pralaimėtų. Britams Amėrikos 
kareiviai yra nereikalingi. Jiems 
yra reikalingi Amerikos karo 
gaminiai.

Dabartiniu metu negalima 
kalbėti apie taiką su diktato
riais ir Amerika nėra pasiry
žusi vesti taikstymosi politikos. 
Paskutiniai du metai parode, 
kad naciais pasitikėti negalima,

nes kitos valstybes, kurios pa
sirašė su jais nepuolimo pak
tus, nacių buvo užpultos ir oku- 

' puotos.
Kiekvieną dieną britų apsau

gos priemonės didėja ir stiprė
ja ir aš manau, sako preziden
tas, kad “ašies” valstybės šio 
karo nelaimės.

Amerika privalo kreipti di
delio dėmesio į ginklų gamini
mą. Reikia rasti būdas ginklų 
gamybą dar labiau pagreitinti. 
Amerikos visuomenė taip pat 
bus priversta daryti kai kuriuos 
pasiaukojimus, reikės atsisaky
ti nuo kai kurių liuksusinių da
lyki; ir duoti pirmenybę apsau
gos priemonėms.

Amerikos vyriausybė yra pa
siryžusi respektuoti visas dar
bininkų teises, bet ji neleis, kad 
butų daromi streikai, kurie ga
li visiškai išardyti apsaugos 
priemonių gaminimo planus. 
Bus dedamos pastangos apsau
goti darbininkų gerbūvį.

Amerikos valdžia žino, kad 
šiame krašte veikia priešų jė
gos, kurios ątengiasi amerikie
čių tarpe sukelti nesantaiką, ne
pasitikėjimą ir mažinti krašto 
atsparumą, bet vyriausybė, su 
visuomenės pagelba, ir juos 
įveiks.

Roosevelto kalbos klausėsi 
apie 80 milijonų gyventojų. Jo 
kalba buvo labai atydžiai seka
ma ir užsienio valstybėse.
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“Amerika Turi Būti Demokratijos Arsenalu” 
Sako F. D. Roosevelt’as

NAUJlfcNŲ-ACME Telephoto
Čia matome Prezidentą Franklin 1). Roosevell’ą pe

reitą sekmadiepj, kaip jis kalbėjo per radiją gyventojams 
apie reikalą duoti visą galimą parimą-ir pagalbą Anglijai 
jos dabartinėje kovoje prieš Europos diktatorius. Prezi
dentas,- tarp kitko, pareiškė, kad Jungtinės Valstijos turi 
būti didžiuoju demokratijos arsenalu.

HITLERIS ATSAKYS ROOSEVELTUI

Naciai išrado tylius 
orlaivius

VERČIA DIRBTI ATIMTĄ ŽEMĘ

Naciai nepalaužė gy
ventojų morales

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 30 d. — Matyti, kad naciai 
buvo pasiryžę visiškai sudeginti 
Londoną ir palaužti gyventojų 
moralę. Niekad jie neišmetė 
tiek daug gaisrinių bombų.

Viena didelė Londono slėptu
vė, kurioje buvo pasislėpę apie 
15,000 gyventojų, skendėjo liep
snų juroje, bet gyventojai iš
liko sveiki. Sudegė jų namai, 
kurie stovėjo aplinkui.

Rooseveltas pakėlė 
ūpą kiniečiams

ŠANCHAJUS, Kinija, gruo- 
džio 30 d. -— Roosevelto pasa
kyta kalba labai numušė Japo
nijos militaristų nuotaiką. Jie 
mato, kad Amerika yra pasi
ryžusi paremti kovą prieš dik- 
tatorines valstybes.

Japonai nenori karo su Ame
rika ir galvoja apie pasitrau
kimą iš trijų valstybių karo są
jungos. • ■ ••

Gaisrininkai ir didelė sava- Roosevelto kalba labai pakė- 
norių dauguma gesino gaisrus le nuotaiką kiniečių tarpe ir jie 
be sustojimo. Gyventojų mora- tęsia kovą dar su didesniu pa- 
lė nepalaužta. siryžimu.

VENGRAI PASKELBĖ MOBILIZACIJĄ
Šaukia kariuomenėn 

visą jaunimą
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

gruodž. 30 d. — Vengrų vy
riausybė, visai netikėtai, šian
dien paskelbė visuotiną mobili
zaciją. Praneša, kad ligi sausio 
15 dienos mobilizacija bus baig
ta.

Pašauktas labai didelis jau
nų vyrų skaičius. Valdžia nepa
sakė kuriam tikslui daroma ši 
mobilizacija.

Vieni pasakoja, kad vokiečiai 
parengė dideles operacijas^ Bal
kanuose ir vengrai nori jomis 
pasinaudoti. Kiti tvirtina, kad 
vokiečiai puls Balkanus, o ven
grai jiems padės sulaikyti ru
sus.

Vokiečių kariuome
nė skuba i Balkanus

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
gruodžio 30 d. —i^Visos vengrų 
susisiekimo priemonės yra vo
kiečių žinioje. Vokiečių karei
viai ir įvairi karo medžiaga be 
sustojimo vežami į Rumuniją.

Dalis karo medžiagos eina 
tiesiog prie Bulgarijos sienos. 
Pasakojama, kad vokiečiai puls 
Graikiją per Bulgariją. Rusai 
esą sutikę leisti Hitleriui įsistip
rinti Balkanuose.

Bulgarijos karalius nenorįs 
leisti nacių kariuomenei žengti 
per savo teritoriją. Tuo reika
lu sušauktas ministerių posė
dis.

Naciai susirūpinę 
prezidento kalba

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 30 d. — Vokiečių valdžios 
sluoksniai pareiškė, kad į to
kios didelės svarbos kalbą, ku
rią vakar pasakė Rooseveltas, 
vien tiktai pats Hitleris gali at
sakyti.

Vokiečiai dar nežino ar Hit
leris vienas kalbės “ašies” var
du, ar atsakymas bus duotas 
specialiomis Hitlerio ir Musso- 
linio kalbomis.

Nacių generolai atydžiai stu
dijuoja Rooiseyelto kalbą ir sa
ko, kad ji turės didelės įtakos 
į visą karo eigą, bei į Ameri
kos ir Vokietijos santykius.

Amerikiečiai su 
Roosevelto

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
30 d. — Laikraštininkai atsi
klausė piliečių nuomonės apie 
Roosevelto kalbą ir daugelis pa
reiškė, kad jie pilniausiai su
tinka su prezidento pareiški
mais. ’ «

Net buvęs Roosevelto priešas 
rinkimų metu, Al Smith, tvir
tina, kad Hitleris privalo būti 
sumuštas.

Daugelis sako, kad jo kalba 
privalėjo būti dar < griežtesnė. 
Roosevelto 'pareikštoms min
tims pritaria ir daugelis respu
blikonu.

i ••

Britai patenkinti 
kalba

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 30 d. r— Nežiūrint į vėly
vas nakties valandas, Anglijos 
gyventojai atydžiai sekė Rco- 
sevelto kalbą.

Anglų vyriausybė ir didelė 
gyventojų dauguma labai pa
tenkinti Roosevelto kalba, nes 
jis atsisakė vesti taikstymosi 
politiką su diktatoriais.

Anglai džiaugiasi, kad prezi
dentas pažadėjo duoti britams 
reikalingą paramą karui vesti.

BERLYNAS, Vokietija, gruo- 
I dzio 30 d. — Vienas aukštas 
! nacių aviacijos karininkas pa
reiškė spaudos atstovams, kad 

, vokiečiai išrado tylų orlaivio 
I motorą.

Dabar vokiečiai galės visai 
nepastebėti pasiekti bet kurią 
Anglijos vietą ir bombarduoti.

Vokiečiai išbandę minėtus 
lėktuvus centralinėje Lenkijoj 
ir jie labai gerai veikia. Kari
ninkas pareiškė, kad tyliais lėk
tuvais vieną gražią dieną na
ciai pradės Anglijos invaziją.

Graikai atmušė 
italus

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
30 d. — Graikų karo praneši
mas sako, kad dviejuose fron
tuose italai smarkiai puolė nau
jai Užimtas graikų pozicijas, 
bet visur jie buvo atmušti.

Chimaros šiaurėje italai no
rėjo atsiimti prarastas pozici
jas, bet graikai juos sumušė 
ir daugelį paėmė nelaisvėn.

Graikų aviacija bombardavo 
italų karo jėgas prie Valonos. 
Kiti orlaiviai bombardavo Du- 
razzo ir Tiraną.

T — į L. - r-

Bulius užmušė 
savo užmušėją

MEKSIKA, sostinė, gruodžio 
30 d. — Pagarsėjęs Meksikos 
bulių erzintojas Alberto Kalde
ras šiandien buliaus tapo už
muštas.

Balderas ir buliaus rungtynių 
pasižiūrėti susirinko 30,000 mek
sikiečių, kurie labai dar mėg
sta bulių rungtynes.

Balderas užmušė daug suer
zintų bulių, bet šį kartą bulius 
jį ragu pavėrę anksčiau, negu 
jis bulių.

Lietuvos ūkininkai 
paversti vergais

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
30 d. — Komisarai Mickis iri 
Žukauskas pasirašė instrukciją, 
kuria verčia Lietuvos ūkinin
kus dirbti ir tuos laukus, ku
riuos valdžia iš jų atėmė.

Valstybines žemes komisija 
nutarė, sako instrukcija, įparei
goti visus ūkių valdytojus, iš 
kurių vykdant žemės pertvar
kymą į valstybinį žemes fondą 
yra paimta antnorminė žemė,

Londone sukelti di
džiausi gaisrai

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 30 d. — Praeitą naktį vo
kiečių aviacija labai smarkiai 
bombardavo britų sostinę. Išme
tė labai daug gaisrą keliančių 
bombų.

Liudininkai tvirtina, kad nie
kad Londone nebuvo sukelta 
tiek daug gaisrų, kaip praeitą 
naktį.

sinai•kiai nukentėjo turtin
giausia Londono dalis. Tiktai 
vėlyvą vakarą . ugniagesiai su
gebėjo ; -kontroliuoti sukeltus 
gaisrus.

, U.S.A. GAMINA 700 ORLAI
VIUS Į MĖNESĮ

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 30 d. — Apsaugos komi
sija praneša, kad dabartiniu me
tu Amerikos pramonė pagami
na 2,400 orlaivių motorų j me
nesį.

Tuo pačiu metu pagamina 
700 orlaivių, 10,000 automatiš
kų šautuvų ir 100 tankų.

Ateinantį mėnesį pagamintų 
apsaugos priemonių skaičius 
bus žymiai didesnis.

šį rudenį savo arkliais, inven
toriumi ir darbininkais suarti 
laukus ne tik jiems paliktoje 
30 ha normoje, bet ir antnor- 
minėje žemės dalyje.

Darbininkai sabo
tuoja sovietų 

tvarką
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

30 d. — “Tarybų Lietuva” skun
džiasi Gagarių valstybinio ūkio 
darbininkais, kurie visai nepai
so laukų darbų.

Darbininkai arė bulvienojus, 
bet laukuose paliko nakčiai mai
šus su bulvėmis. Visi maišai 
su bulvėmis laukuose prastovė
jo tris dienas.

Per tą laiką buvo gana stip
rus šaltis ir visos paliktos bul
vės sušalo. Laikraštis klausia 
ar tai buvo apsileidimas ar blo
gos valios darbas.

Už muilą ir kojines 
eina teisman

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
30 3. — Mariampolės prokuro
ras patraukė teismo atsakomy
bėn Nachmaną Diskindą, Dvei- 
rą Staropolskaitę ir Chackelį 
No'vinskj, kurie Kalvarijos vals
čiuje paslėpė 79 gabalus muilo 
ir 67 poras kojinių.

Šiaulių prokuroras perdavė 
teismui Alfonsą Ruginį, Oną 
Hunuricnę, Petrą Taujenį ir 
Albertą Kinslerį už įvairių at
sargų sudarinėjimą.

Visiems jiems gręsia kelių 
metų kalėjimas, nes jie nusi
žengė prieš naują bolševikų 
Įstatymą.

INŽINIERIUS REISONAS GA
VO du Metu kalėjimo

i .n- T>

Šiandien —
Naujienų Raštinė bus 
vtdara iki 6-tos v. vak.

Rytoj Nauju
Metų Dieną.

Naujienos . NEIŠEIS ir 
Naujienų Raštinė BUS 
UŽDARYTA

APGARSINIMUS TELEFONU
CANAL 8500 

galite priduot Sausio 1 
d. po 4 vai. popiet. 

—NAUJIENŲ ADM.

Kovos vyksta 
Sudane

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
30 d. — Britų karo vadovybė 
sako, kad smarkios kovos tarp 
britų ir italų vyksta Sudano dy
kumose. Britų Kenya jėgos taip 
pat puolė italų sargybas.

Italų artilerija Bardija tvir
tovėse visiškai nustojo šaudžiu
si. Britų patrankos ir karo lai
vai visą laiką apšaudo stipres
nes tvirtoves.

Manoma, kad netrukus italų 
atsparumas bus visiškai palauž
tas.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Debesuotas, gali lyti.
Saulė teka 7:18 v. r., leid

žiasi 4:28 v. v.
SS

laimingu jlauįn
* r'' ,’ '

Tįsiems j&aujtenu ©raugams, Skaitytojams, 
©miiraOartnams, Memejams, Vaisintojams ir 
Visiems Veros TaUos įmonėms Činkt

Maujienoji

NACIAI VARŽO NAUJIENAS 
AMERIKOS LAIKRAŠČIAMS

NEW YORK, N? Y, gruodž. 
30 d. — Pagarsėjęs Amerikos 
laikraštininkas O. D. Tolischus 
paskelbė, kad vokiečiai deda pa
stangas suvaržyti naujienų per
siuntimą Amerikon.

Tolischus ilgus metus buvo 
Amerikos laikraščių korespon
dentu Berlyne ir turi žinių, jog 
naciai daro spaudimą į įvairias 
Europos valstybes, kad Ameri
kon siunčiamos žinios butų kori-, 
troliuojamos ir varžomos.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
30 d. — Kauno .savivaldybės'in- 
žinierius Reisonas nuteistas 
dviem metam kalėjimo.

Jis prižiūrėjo Kauno miesto 
statomą garažą, kuris 1937 m. 
sugriuvo nepastatytas. Padarė 
daug nuostolių savivaldybei ir 
užmušė darbininką Zakarauską, 
kuris tuo metu buvo prie ga
ražo.

Toje pačioje byloje nubaus
tas inžinierius architektas Sta
sys Rudokas. Darbininko naš
lei nutarta mokėti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Guatemalos prezidento Ubico įsakymu vakar buvo su 

šaudyta dvylika sukilėlių, kurie Kalėdų pirmą dieną norėjo pa
daryti perversmą. Sušaudytųjų tarpe yra pulkininkas Pedro 
Montenegro, daktaras Jose Carillo ir kiti.

— Morgenthau pranešė, kad Amerika suteiks pagelbą na 
vien tiktai britams, bet graikams ir kiniečiams.

— Vyksta smarkios kovos Albanijos lytinėje dalyje, prie 
Ochrida ežero. Graikai paėmė nelaisvėn apie 1,000 italų ir už
ėmė kelis kaimelius.

— Vakar britai bombardavo Berlyną. Neveikia radijaus 
Stotys. ’ t M

— Anhlater stotyj, Berlyno centre, pradėjo sproginėti san
dėliuose sukrauta karo medžiaga ir sukėlė didelių gaisrų visoj 
apylinkei.

— Britai bombardavo Napolį ir sugriovė plieno liejyklas. 
Italai skelbia, jcg anglai užmuši septynis civilinius gyvento
jus.

— Praeitą naktį .vokiečiai labai sunaikino Londono biblio
teką ir padarė neapsakomai didelių nuostolių, nes daugelis kny
gų žuvo.

— Vokiečiai Belgijoj įvedė korteles drabužiams ir batams.
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LAIMINGŲ NAUJŲ METUI 
Linkiu Draugam* ir Pacijentams

DR.JOSEPH KELIA
DENTISTAS

6558 S. Western Avė. Tel. HEMlock 2061

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP ..........

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
geriausių 

n.65

$9.50
I—.......... #

M

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME VI ŠIE 
MUSŲ DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

ARCHER A VENDE FURNITURE C0.
JOE KAZIK, Savininkas

4140 Archer Avė Tek LAFayette 3516

----------

Laimingų Naujų Metų Linkime Visiems Savo Kostu- įj 
meriams, Rėmėjams ir Draugams įį

GREAT CITY LINEN SUPPLY
QUICK SERVICE

1421 W. Harrison Street

We carry a completc line of linens for all purposes
Phone CICERO 1064 SEELEY 0t3D

Represented by C. NOBARAS

Dėdė Amerikonas
rone M—te.

(Tęsinys)
Susidarė tokios aplinkybės, 

kad Juozas laikas nuo laiko 
ėmė vis mažiau ir mažiau 
kreipti dėmesio- į darbininkų on* 
ganizacinę ir kultūrinę veiklą,

Juozas taupė pinigus ir ne
trukus banke turėjo geroką sue
iną dolerių. Jis jau. pradėjo gal- 
voti apie biznį-

Juozo mylima mergužėlė Sta
sėj kaip tiktai gavo- laišką, tai 
tuojau iš savo tėvų atsiėmė ne 
tiktai pinigus, bet ir visus kitus 
daiktus, kurie buvo paskirti jos 
■pasogai. Visus jos tėvų paskir
tus jai gyvulius ir kitus daik
tus jinai pardavė ir tokiu bu- 
du sudarė daugiau, kaip du tūk
stančius rublių. Su tiek pinigų 
jinai ir nuvažiavo pas savo my
limąjį Juozą, manydama, kad 
greitu laiku jinai liks jo žmo
na.

Sutašė nuvažiavusi į Ameriką 
savo atsivežtus pinigus norėjo 

1 perduoti Juozui, kaip savo busi^- 
mam vyrui. Bet Jtiozas jai pa
tarė atsivežtus pinigus savo 
vardu padėti į banką. Jinai, ži
noma, su tokiu Juozo siūti j imu 
turėjo' sutikti. Nors Stasė apsi
gyveno pas tuos pačius šeimi
ninkus, kur gyveno Juozas ir 
jo sesuo Onutė. Stasė kartu su 
Onute išsinuomavo vieną kam?- 
barį ir kartu, abi gyveno. Stasė 
ne tiktai viename kambaryje su 
Onute aps.’^yveno, bet jinai ga
vo ir darbą viename audimo 
fabrike.

mas kariuomenėje, ar gyvenda- , 
mas kur nors kitur galėtų savo 
tėvams parašyti laišką, taigi a- 
ritmetika jiems tiktai tiek bu
vo reikalinga, kad laišką rašy
damas mokėtų parašyti metus, 
mėnesį ir dieną, kito tikslo jų 
;aritmetikos mokslas, ir neturė
jo. Anglų kalbos Juozas pramo
ko kursuose, kuriuos jisai lan
kė, kaip tiktai atvažiavo į A- 
meriką, bet norėdamas geriau 
pramokti, anglų, kalbos dar jisai 
turėjo gerokai padirbėti.

Juozas lankydamas privatiš- 
ką prekybos mokyklą susipaži
no su tos mokyklos mokytoja, 
loji mokytoja buvo lenkų tau
tybės ir bajorų kilmės. Į Ame
riką jinai buvo apvažiavusi iš 
Lietuvos, bet kilimo tai buvo 
iš Varšuvos, ilors kuomet išėjo 
už vyroį tai gyveųo Lietuvoje, 
Kauno gubernij oję, Vandžioga
los valsčiuje. Kodėl jinai važia
vo į Ameriką, tai pasakyti jau 
labai sunku, greičiausiai’ jinai 
atvažiavo tiktai todėl', kad savo 
turimą dvarą ijęabaliavojo ir 
būtinai turėjo* sprukti į Ameri
ką. Kaip vėliau Juozas sužino
jo, tai jinai su savo vyru išsi
skyrė ir atvažiavo gyventi į A- 
rneriką.

Apie tą mokytoją Juozas pra
dėjo daugiau įdomautis. Jam 
pasisekė sužinoti,, kad jinai va
dinasi! Jadže Cerpinska ir kad 
jinai su savo vyru yra išsisky-| 
rusi. Vaikų jieneturėjo, ir ka-

; daugi, jinai buvo dar jauna mo
teris (turėjo tiktai apie 35 me
tus amžiaus), tai Juozui jinai 
pradėjo ir patikti. Nežiūrint i 
tai, kad jinai save vadino ir 
lenke, bet kokį laiką gyvenusi 
Lietuvoje, mokėjo gerai lietu
viškai kalbėti. Mokytoja į Juo
zą irgĮ pradėjo daugiau kreipti 
dėmesio ir pradėjo jį išskirti iš 
kitų mokinių. Laikas nuo lai
ko finai jam itt pamokas paaiš
kindavo- ir šiaip sau su| juo pa 
įkalbėdavo. Tokie tos mokyto 
jos elgesiai Juozą labai veikė ir 
jisai ją pradėjo ne tiktai domė
tis, bet »ir ypatingai pradėjo ją 
gerbti.

(Bus daugiau)
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vo su Stase pasikalbėti, bet juo 
toliau, juo jis jai pradėjo dary-

144 ir* 4444
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BESTEVEH CARPET COMPANY

NOT INC.

JAN ir ROZALIA CHVVALA, Sat>.
Kada reikalaujate karpetų, kreipkitės į mus 

o busite patenkinti

«« 11336 Michigan Avė. Chicago
Telefonas PULlman 9362

k <44 rr4-4

M

Stephenson, Mieh,

Linkime- linksmų ir laimingų Naujų Metų visiems 
musų pažįstamiems ir draugams o labiausiai tiems, 
kurie pereitų vasarą mus atlankė. Prašome at šilan-

Mr, and Mrs. Juozas ir Frances Šlajus
Cedar Grove

Gerbiami Draugai ir Kostumeriai:

Kad ir gyvenu tarpe svetimtaučių, man labai makmu, 
kad mane nepamiršot su metinių švenčių pasveikinimais.

Taigi negalėdamas kitaip padękavoti nes turiu* an- 
drašųų bet jus visados turėdamas aiminty, sveikinu su 
Naujais 19-11 Metais, ir linkiu daug laimes.

GEO. CIZINAUSKAS
GROCERY ANE> 0EUGATESEN ,

1458 W. 15th Street CANal 9719

laiką jisai jai pasidarė visiškai 
svetimas. Negalima j sakyti, kad 
jie tarp savęs bųtų pykęsi. Jie,1 
iš šalies žiūrint, sugyveno labai 
gerai, bet Ūktai, kai geri pažįs
tami. Juozas juo toliau, juo 
labiau linko į savo asmeniškus < 
biznius.

Tureli kelis tūkstančius dole
rių sutaupų, tai. jau didelis da
lykas; su tiek pinigų jau galima 
pradėti šiokį tokį biznį. i

i
Stasė be atsivežtųjų pinigų 

per kelis metus jau ir savų tu
rėjo susitaupiusi ir,, žinoma, to
kiam gyvenimui, apie kurį jinai 
galvojo išvažiuodama į Ameri
ką, tai sutaupų. buvo užtektinai. 
Juozas apie šeimyninį gyvenimą 
tai net niekuomet jau ir nepri
simindavo, nes jisai griežtai nu
sistatė būti biznieriumi, ir tik
tai tam tikslui paskutiniais me
tais labai daug dirbo.

Kuomet jau Juozas pasidarė 
turtingas, tai darbininkų susi
rinkimus visai nelankydavo, nes 
laikas nuo laiko jisai būdavo 
užimtas kitais- savo rupimo biz
nio* reikalais.

Iš tokių svarbiausiųjų reika
lų tai buvo lankymas vienos 
privatiškos biznio mokyklos. 
Toje mokykloje būva mokoma 
bizniavimo. darbo. Tokią moky
klą Juozas lankydamas- paste
bėjo^ kad' jam trūksta butiniau- 
isių mokslo žinių, o ypatingai 
tai anglų kalbos ir aritmetikos. 
Reikia pastebėti, kad toji pri- 
vatiška biznio mokykla buvo į- 
steigta irgi biznierių ir mokyto
jai už savo pamokas iš* mokinių 
imdavo geroką atlyginimą*.

Juozas Lietuvoje buvo baigęs 
tiktai dhvaktorių mokyklą, tQ- 
dėl su kai kuriais mokslo daly
kais turėjo daug sunkumų, nes 
tokiose daraktorių mokyklose 
tai buvo mokoma tiktai skaity
ti ir šiaip taip parašyti, bet kad 
jos butų turėjusios kokias nors 
programas, tai apie*. tai nebuvo 
jokios kalbos ir galimybės. Iš 
Jaritmefcikos tokie daraktoriai iš
mokydavo savo mokinius tiktai 
skaitlines parašyti, bet kad jie 
butų
mus, tai apie tai niekam nė,į 
galvą 
laikė 
mokinį tai, kad jisai“tarnauda-

mokę aritmetikos veiks-

GARSINKITE “NAUJIENOSE
neateidavo, Daraktoriai 

sau už pareigą išmokyti

Laimingų Naujų
Linkime Visiems

Kostumeriams
*

Draugams

Metų
Savo 
ir

&
DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki f 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1939

Michael’s Barbei 
Shop

207 W. 51st St

M. KARČIAUSKAS, Sav.

M 
*&

G

c

c

Garsinkitės “N-nose”
JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina: 35c

JosephJ. (irish
4631 Sh Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
4630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

FeL Hemlock 5849

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. Western Avė. 

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Kasdien skaitydami

tuviai įgyja naudin-

mokinimų.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 67 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
. . . .V

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. . AMBULAbiCEt
DIENA IR naktį

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPI.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. Margeris
3325 So. Halsted St

Valandos*- nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

K11ATAUCIA1

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto H W. EL L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTTMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
...........................................

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
■i.i

(

(ilitiaiiiiHcuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiitiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną ' 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
■n t m i m i linini imu linam m t imi

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

I. J. ZOLP
1646 Wfest 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica: Avenue YARds 1139
I IĮ II —'II * m’i i ■ ■ I ■ ■ — *...................... ■ ■

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman 1270

4704 Šo. We^tern Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica* Avenue Phone YARdsi 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehiU 0142

Phone Cicero 2109
6812 $o. Wėstern Avė.
1410 South 49th Court, Ciceroi ' 1

J. LIULEVTČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

L*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugijosNariai .
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kaliu
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 2 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswi«k 0587

■ i ■■ 1 1————
TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877

134 N. LA SALLE STREET 
Room 2014 TeL STAte 7572

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOJE
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LINKSMŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo

JOHN PAKEL

Draugams ir Kostumeriams

korespondencija
Hart, Mich
VISKO PO BISKĮ

Oras labai nepastovus, 
lapkričio pradžios dažnai

Nuo 
mai-

Rusai nesutaria 
su japonais

MASKVA, Rusija, gruodž. 29 
d. — Rusų laikraštis Trud, są- 
ryšyj su japonų parlamento se
sijos atidarymu, parašė straip
snį, kuriame labai smarkiai 
kritikuoja Vidujinę Japonijos 
būklę.

Rašo, kad krašte jaučiamas 
labai didelis nepasitenkinimas. 
Karas ir įvairių ekonominių 
grupių tarpusavės kovos labai 
smarkiai apsunkino visų Japoni
jos gyventojų padėtį.

Nežinia ar rusai nori paveik
ti japonų darbininkiją ar jie 
nori išsiderėti iš japonų leng-, 
vatų vedamose derybose.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Namų Statytojas Kontraktorius

6816 SOUTH WESTERN AVENUE
Telefonas GROVEHILL 0306

•

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų Linkiu 
Visiems Sana Draugams ir Kostumeriams

K. NORKUS

ECONOMY MEAT MARKET
2033 So. Halsted St.

EAGLE RESTAURANT
1745 So. Halsted St.

:Y:
Ačiū jums už jūsų paramą. Leiskite kasdien pristatyti 

jums “Sveikatą” pavidale pieno. 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

:X:iSEFCIK DAIRYCO.g
1602-01 S. Union Avė.

Telefonas CANal 1625
Chicago JS

didelius vėjus; daug žalos pa
darė tiek miestelėnams, tiek ii 
ūkininkams: stogus nudraskė, 
langus išdaužė, keletą kluonų 
paguldė ant šono, sienas išlupi
nėjo taip, kad reikėjo biidavo- 
ti iš naujo. Taip pat ir mieste
lyje apgarsinimų iškabas nu
traukė ir nunešė keletą blokų 
Vėliau po vėtros buvo keletas 
dienų šalčio ir lietaus.

Pradžioje gruodžio turėjome 
daug sniego ir vėl vėjus. Per 
tris dienas taip tirštai snigo ir 
vėjas sunešė didžiausius snie
go kalnus. Ne tik ūkininkams, 
bet ir miestelio keliai buvo 
sniego užmūryti.- Po kokios sa
vaitės laiko oras suminkštėjo 
ir sniegas po valei sumažėjo. 
Šie du paskutiniai 1940 metų 
mėnesiai labai nemalonus. At
sirado vagilių; trys jauni ber
niukai apvogė Barboros Gau- 
čienės apie 30 didelių kalaku
tų.

Jonas Ripalius išėjo pas kai
mynus pagelbėti medžių pjaus
tyti. Vagiliai atėjo viduryje die
nos, atlupo durų spynas, pasi
ėmė kas jiems patiko ir $60 
pinigais ir dingo, šerifas ieško, 
ir daugiau atsirado vagių; vis 
jaunuoliai. Iki šiol apie Hart 
okių atsitikimų nebuvo girdč- 
i.

Gruodžio 8-tą p-lė Am 1 ja 
Andriuliutė aplankė savo tėve- 
ius Alex Andriulius. A. And

riuliutė dabar gyvena Chici- 
goję.

P-ia Ch. Matulienė* lankėsi

ietuviškų sūrių ageniką, 1345 
S. 49th Avė., Cicero, III. Makl
ieno jau grįžo namo, palikus 

800 svarų šviežių sūrių Kalėdų 
šventėms.

St. Grigoriaus parapijos mi
rė kunigas Tamašewskis, len
kas. Į mirusio parapiją atkėlė 
cunigą Popelį-Pop’ell, lietuvį.

Ar Sutiksite Naujus
Metus Tykiai?

ir

. LINKIME JUMS IR JŪSŲ ARTIMIEMS LINKS
MŲ, SVEIKŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Tie kurie planuoja praleisti vakarą ty- 
kiai namie be abejonės norės turėti “modera- 
cijos gėrimo” — Alaus.

Jei mėgstate alų kuris yra uniformus 
kokybėje — 7 uniformini švelnus — gardus — su 
tuo dilgiančiu skoniu, tai, žinoma, jus norėsite Chicago’s 
Otvn Monarčh Alaus.

Monarch Alus iš tikro prašalins nuo
bodumą vakare •— tai viena priežastis kodėl vi
suomet turėtumėte laikyti .pora šaltų bonkų šaldytuve, 
ii* taip visuomet busite prisirengę priimti netikėtus svečius. 

Gal dar.ayra. keletąs Chicagos žmonių 
kurie pesysipažino su šiuo puik’hr'’n’lu‘)hi‘‘ — 
leiskit mūfns paraginti, kad pamėgintų keisą dabar 
palygintų, jį su alumis kuriuos pažįsta — tada

LAI JUSŲ SKONIS SPRENDŽIA
Atmink’!,—Nėra pnike«nio alaus už tą gaminta čia pat 

Chicagoje. Bukit ištikimi savai apylinkei.

c,('cUv?G COMMJff

Klausykit 
“Bowler’s 

Broadcast” 
su Hal Tot- 
ten WCFL 
Kas vak.

6:30 išskyrus 
šešt. Sekm. 
2:00 p. p.

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
“Saunų knygelė”, kazirų nu

kėlimas ir planetų nus.pė-
Jimai ........................................

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

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

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

Prajankos 60c už 3 pak. už $1.50
M. ZUKABTS,

334 Dean Boulevard, 
SPENCERPORT, N. Y.

PRADEKIT

35c
30c
10c

NAUJUS METUS
TIKSLIAI!

Pirkite namą dabar, nes progos 
niekad nebuvo geresnės! Musų 
DYKAI duodamas sąrašas No. 
256 jau atspausdintas. Sutaupy
ki! DYKAI laiko ir pinigų. Reikia 
tik jo paprašyti, šaukite, rašy
kite arba ateikite į musų ofisą 
ir persitikrinkite, kad šis yra 
DIDŽIAUSIAS nepaprastų .pirki
mų sąrašas Cicero. Beiwyn, Ri- 
verside ir Lawndale-Crawford 
nuosavybių už barganų kainas.
Mes esame įgalioti pardavinėti 
'nuosavybes dėl Apdraudos kom
panijų, Statytojų, Bankų, Spul- 
kų, Home Ovvners Loan Corpor
ation ir privatinių savininkų.

Bet kuris iš musų dvylikos 
(12) patyrusių nejudomo turto 
.pardavinėti maloniai jums paro
dys. be jokių prievolių, bet ku
rią nuosavybę kurią turim par
davimui, ir jums patarnaus grei
tai, mandagiai ir sumaniai. Atei
kite ir pasikalbėkite!

MUSŲ NEPAPRASTŲ NUO-

PlRMiNYEE<

Persitikrinkite, kad musų ofi
sas yra vienas iš užtikimiau- 
rnodprniškiavsių, progresyviškiau- 
•wų ir veikliausių Illinois val
stijoje.-

LINKIME JUMS LINKSMŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ!

|K J O H N O.JŽM 

sykora>mr«ėerJauto katalikų bažnyčioje.
Gruodžio 15 d. įvyko prieš- 

metinis susirinkimas Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo. Ap
svarsčius svarbesnius reikalus, 
rinkta valdyba 1941 metams. 
Prezidentas liko senasis, arba 
pirmasis nuo susi t vėrinio šio 
ilubo, Ch. Matulis; vice-prezi- 
dentas naujai išrinktas J. Ri- 
dulis; tarimų rašt. liko sena
sis Alex Andriulis; fin. rast, 
iko senasis — Marė Dundulie- 
ič; iždininkas naujas — A.'Viš- 
niauskas; iždo globėjai senasis 
Jonas Ripalius; knygų peržiū
rėjimo komisija B. Matulienė, 
J. Bičiulis, Andrius Višniauskas.

Klubo susirinkimai bus lai
domi kas trys mėnesiai trečią 
sekmadienį, pradedant sausio 
(Jan.) 19-tą, pirmą valandą po 
lietų, M. Dundulienės šluboj, 
515 Courtland St., Hart, Mich

Draugai, teinykite ir lauky- 
cite susirinkimus, ypatingai 
valdybos nariai. Jeigu asmuo, 
užimąs svarbesnę vietą valdy
boje, nelanko susirink’mų, tai 
yra labai nesmagu visiems 
draugams. Tai trukdo organ’za- 
cijos veiklą.

Mare Dundulienė.

Tikrai Gyva Organizacija!

2411 S. 52nd Avė
Monarch Brewing Company

Telefonai:’

CICERO M>3 ir 'M

26 metai real estate biznyje. 
Musų draugai mus išgarsina!

Atdara sekmadieniais 1 iki 5 
popiet

___________________________________________________

Čia jums pinigai dirbs saugiai

INSURED

' tJTTĖ^tCliiVIDEHP
...

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ, 

Visiems Lietuviams Linki

Columbia Packing 
Company

JOSEPH STRZESENVSKI ir FRANK NIZIOL
Savininkai

3166-74 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Tel. VIRginia 0070

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 29 d. — Edward Stettinius, 
kuris rūpinasi žalia medžiaga 
karo pramonei, paskelbė, kad 
Amerikos pramonei nėra jokio 
pavojaus dėl aliumini  j aus sto
kos.

Aliuminijaus pristatymas vie
tomis gali suvėluoti, bet Ame
rika turi jo pakankamai.

Stettinius tvirtina, kad dėl jo 
pramonė nesustos ir paskleistos 
žinios apie jo stoką neturi jo
kio pagrindo nerimui kelti.

Mes turime 48 metų patyrimą ir kiekviena sąskaita yra Federalės Val
džios agentūros apdrausta iki $5,000.
TĖMYKITE! Sąskaitos atidarytos iki sausio 15 dienos uždirbs viso mė-

• nėšio dividendą.
. Pirk $1,000 lengvais išmokėjimais. Keletas dolerių -kas mėnesį jums atneš $1,000 
į šešis metus devynis mėnesius—-jus sutaupote $877.50, o mes jums atiduodame 
$1,000 įskaitant 4% dividendą.

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

AND LOAN ASSOCIATION

2729 West Cermak Road
Blokas į Rytus nuo California

Tel. LAWndale 6400
Chicago, Illinois

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITŲ

Ateikite į Phillip’s DentaI Labo- 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

$0.50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C <4 -00 ,, 
diena I ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY

2358 WEST 63rd STREET
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

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

nuo laisniuotų dentistų.

GERR. Naujienų skaityto
jo* ir įkaitytojo! praiomi 
pirkinių reikalai* M į
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, Iii. 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_________________ $5.00
Pusei metų --------------------- 2.75
Trims mėnesiams ________  1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _______   $8.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

AMERIKOS DARBININ- 
KŲ PAGALBA ANGLI
JOS DARBININKAMS

Ant slenksčio į Naujus Metus
Metai, kurie šiandien baigiasi, buvo labai liūdni dau

geliui šalių. Jie atnešė netikėtai didelių laimėjimų pasau
lio taikos ardytojams, totalitarinėms diktatūroms.

Vokietijos naciai užkariavo kuone visas kultūringą
sias šiaur-vakarinės Europos valstybes ir “žaibo greitu
mu” parbloškė galingiausiąjį savo priešą Europos konti
nente, Francuziją.

Neoficialus Hitlerio partnerys, Stalinas, apiplėšė de
mokratinę Suomiją ir pavergė tris Pabaltijo tautas — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Kartu su naciais bolševikai 
apdraskė Rumuniją ir pavertė ją Berlyno vasalu.

Net Italijos fašistai turėjo nemenkų pasisekimų ka
ro laukuose: užėmė britų koloniją Afrikoje, Somaliją, ir 
buvo įsibriovę toli į Egypto teritoriją.

Pirmoji pusė 1940 metų buvo beveik nepasiliaujanti 
agresorių pergalių eilė. Pereitą birželio mėnesi atrodė, 
kad sulaikyti tuos gengsterius nėra jėgos pasaulyje.

Bet antroje pusėje metų įvyko keletas dalykų, kurie 
griežtai pakeitė tos milžiniškos kovos išvaizdą. Hitleris 
susilaukė pirmo didelio smūgio, kuomet jam nepasisekė 
įsiveržti į Britanijos salas. Po to sekė kiti smūgiai dikta
toriams.

Graikai išvijo italus iš savo žemės ir sumušė juos 
daugelyje mūšių Albanijoje. Britai išblaškė fašistų jėgas 
Egypte ir sunaikino stambią dalį jųjaivyn.o Viduržemio 
juroje.

O Jungtinėse Valstijose prezidento rinkimus laimėjo 
Franklin D. Roosevelt, kuris stoja už tai, kad Amerika 
visomis jėgomis remtų totalitarinių diktatūrų priešus, Ši
tas Amerikos nusistatymas turi, gal būt, ne mažiaus 
reikšmės, kaip Anglijos sugebėjimas atmušti, nacių oro. 
atakas.'

Nes tas nusistatymas reiškia, kad Hitleris negali lai
mėti karo. Anglijos laivynas ir Jungtinių Valstijų pra
monė sudaro tokią jėgą, prieš kurią negalėtų atsilaikyti 
net ir visas pasaulis. O diktatoriai dar toli-gražu nėra 
viso pasaulio paėmę savo kontrolėn. Jie ir patys tarp sa
vęs anaiptol ne visame kame sutinka.

Užvakar prezidentas Rooseveltas dar kartą pareiš
kė savo nesulaužomą pasiryžimą teikti pagalbą agreso
rių priešams. Jo kalba išsklaidė visas abejones, kurias 
galėjo sukelti amerikoniškų Lavalių ir Quislingų agita
cija už “taiką” su Hitleriu.

Dabar visi žino, kad demokratija nekapituliuos. Gal 
būt, ji dar nelaimės pergalės ateinančiais metais. Gal 
būt, per 1941 metus karas sunaikins daugiau gyvasčių 
ir kultūros gėrybių, negu kad jisai sunaikino šiemet Bet 
kiekvieną dieną vis labiau artės tasai momentas, kuomet 
piktoji smurto galybė turės neišvengiamai sugriūti.

Su šita viltim britų imperijos tautos, Amerika ir mi- 
lionai žmonių kitose šalyse žengs į Naujuosius Metus.

Šita viltis šviečia ir lietuviams, kurių gimtąjį kraštą 
yra pavergę Rusijos despotai. Nors Maskva atviro ka
ro prieš demokratijas šio 
taip ankštai surišusi savoflikimą su hitlerizmu, kad, pa
staram j am žlugus, turės s 
Kad ji yra supuvusi, aiškiai 
smūgiai.

Taigi visiems, kurie tiki į demokratijos ateitį ir tau
tų laisvę, linkime laimingų Naujų Metų!

Amerikos Darbo Federacijos 
iniciatyva susiorganizavo darbi
ninkų komitetas padėti Anglijos 
darbininkams (American Labor 
Committee to Aid British La
bor) .

Pranešimą apie tai padarė 
Matthew Woll, Am. Darbo Fe
deracijos vice-prezidentas ir 
žmogaus Teisių Sąjungos prezi- 
dentaSj susirinkime New Yorke, 
dalyvaujant daugiau kaip 200 
žymių darbininkų judėjimo vei
kėjų. Kaipo garbės svečias susi
rinkime, buvo Sir Walter Cit
rine, Britanijos Darbo Unijų 
Kongreso generalinis sekreto
rius, kuris dabar vieši Jungtinė
se Valstijose.

met buvo pakviestas į Maskvą 
“draugas” Pruseika, tai jam ir 
“blusos pastipo” iš baimės. Ne
važiavo “saulei” Stalinui pasi- 
klonioti.

Bet vargšams Paleckiui, Ged
vilui, Mickiui ir jų bendradar
biams atmesti Maskvos “kvieti
mus” nebus galima.

BRITANIJOS KOMUNIS
TAI AGITUOJA Už 
HITLERIO “TAIKĄ”

CEZARIS IR PETAINAS

Skirtumas tarpe garsiojo se
novės Romos generolo bei dik
tatoriaus Cezario (Caesar’) ir 
dabartinio Francuzijos maršalo 
Betaino yra labai mažas.

Kuomet Cezaris buvo pasiųs
tas kariauti prieš galius, jisai 
taip greitai su jais apsidirbo, 
kad savo raporte Romos sena
tui jisai pavartojo tiktai tris žo
džius: “Veni, vidi, vici’’ (atvy
kau, pamačiau, nugalėjau).

O maršalo Petaino karjerą 
galima išreikšti žodžiais: “Ve
nį, vidi, Vichy”.

Tik dviejų raidžių skirtumas.

Komunistai Britanijoje bando 
atlikti (ai, ką atliko komunistai 
Francuzijoje, kuomet ėjo karas 
su Vokietija.

Francuzijos komunistai, po 
vadovybe Thorez’o agitavo 
prieš karą, kurstė Francuzijos 
darbininkus amunicijos dirbtu
vėse streikuoti ir daryti sabo
tažą. Jų pastangos daug prisi
dėjo prie to, kad Francuzijos 
pasipriešinimas Hitleriui su
smuko.

Tokį pat patarnavimą dabar

nori suteikti Hitleriui Britani
jos komunistai. Jie sumanė 
sausio 13 dieną sušaukti “taikos 
konvenciją”, kurią jie taip pat 
vadina “liaudies konvencija”. 
Tikslas yra aiškus: trukdyti ka
ro vedimą ir demoralizuoti 
žmones,

“Liaudis”, kurios vardu ko
munistai tą konvenciją šaukia, 
susideda iš aklų Maskvos paka
likų ir jų “bendrakeleivių”. O 
kad atrodytų, jogei tie kornu- 
naciai “atstovauja liaudį”, tai 
jie vartoja paprastą apgavystę: 
prie kiekvieno vardo jie deda 
pažymėjimus, kokioms unijoms 
arba šiaip organizacijoms jie 
priklauso, hors jie iš tų organi
zacijų neturi jokio įgaliojimo, 
šitokiu apgavingu budu jie, pav. 
stengiasi sukelti publikoje nuo
monę, jų “konvenciją” remia 
net ir didžiulė Transport aųd 
General Workers unija, kurios 
pryšakyje stovi darbo ministe- 
ris Ernest Bevin. Tuo gi tarpu 
šita unija beveik visu šimtu 
nuošimčių stoja už karą prieš 
nacius!

Anglijos valdžia turi daug 
kantrybės, kad ji pakenčia ši
tokius Maskvos gizelių humbu- 
gus.

St. Miščikas-žiemys.

Viduramžių Europos Padangėje
per 
au- 
Kol

(Tęsinys)
II.

Kai kas pagalvos kas čia 
nesąmonės skelbiamos? Ką 
torius tuo nori pasakyti?
kas nieko neaišku. Ne tik ne
aišku, bet užvardijęs apie Eu
ropos Viduramžius pasakoja vi
sai asmeniškus pergyvenimus.

Skaitytojau, buk kantrus!
štai, prieš savaitę laiko, nuo 

šių eilučių rašymo, Rumunijoje 
įvyko nepaprasti, nors jai pa
čiai įprasti, įvykiai: “Geležinė 
Gvardija”, pasinaudojus vokie
čių okupacija ir įspiruota dargi 
Maskvos, pradėjo suvesti są
skaitas su tais, kurie Karoliui 
11-am viešpataujant, suvedė są
skaitas su “Geležinės Gvardi
jos” vadais, kuriuos nušovė vie-
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valandoje neveda, bet ji yra

rogti ir Stalino imperija^ 
rodė suomių suduoti jai

Musų uždaviniai
, IIMW, ■!,.

Šiemet įvyko tiek daug nepaprastų ątmainų įvairio
se šalyse, kad visuomenei buvo nelengva ūmai susiorien
tuoti. Sakysime, kuomet bolševikai staiga įmaršavo į Lie
tuvą ir ją pagrobė. Daugelis negalėjo suprasti, kas čia 
atsitiko. Jie svarstė, ginčijosi ir laukė, iki padėtis paaįs-

O tuo tarpu okupantų agentai jau turėjo instrukci
jas, ką daryti ir ką publikai sakyti Jie zujo iš kolonijos 
į koloniją, “aiškindami”, kad Lietuvoje tiktai įvyko val
džios pasikeitimas, “liaudies išvadavimas iš Smetonos re
žimo”.

Šiandien visi žino, koks yra tas “išvadavimas”. Bet 
buvo praleista daug laiko, kurį žmonių mulkintojai ; ga
lėjo panaudoti savo propagandai, nesutikdami griežto pa- 
sįpviešUumo iš visuopmšs pusės.

LINKI VISIEMS “ATSI
VERSTI” IR “ĮSI

TRAUKTI”

Naujų Metų proga, Brookly- 
no penktakpjų orglind pianistas 
V. Bacevičius linki, kad visi A- 
merikos lietuviai “atsiverstų” 
prie Paleckio ir “įsitrauktų į 
bendrą kulturinį darbą”.

Kurie, pasitikdami Naujus 
Metus, perdaug “įsitrauks”, tai, 
gal būt, ir “atsivers”, — jeigu 
visai neapsivers.

Bet tas pianistas, matyt, se
niai yra “įsitraukęs”, jeigu ji
sai nesidrovi rašyti, kad Lietu
va, patekusi po Stalino čekistų 
ir raudonosios armijos jungu, 
įgijo “kultūrinę laisvę”!

NEGARBINGAS PARSI 
DAVĖLIŲ VAIDMUO

Tik vienų metų laikotarpyje

Sl. Gabaliauskas “Amerikoje” 
rašo:

“Visais laikais, kaip skai
tome tautų istorijoje, paver
gėjai rasdavo už pinigus sau 
pakalikų, bet ne vienas isto
rikas nenurodo atsitikimo, 
kad toks pavergėjų pakalikas 
vėliau butų garbinamas, kaip 
prispaustos tautos didvyris. 
Negerbia tokių agentų, dir
bančių už pinigus savo tau
tiečių išdavimo darbą, nė 
pats samdytojas-darbdąvys. 
Dažniausiai, toks uždarbiau
tojas po to, kai jis atlieka 
jam pavestą darbų, manda
giai tariant* yra ‘sulikviduo- 
jamas’, kad neišduotų tų pa
slapčių, kurias jis žino, ir sa
vo darbdaviui nesudarytų ne
reikalingų nemalonumų.”
Pas bolševikus šitas būdas 

“atlyginti” savo agentams už jų 
purviną darbą yra ypatingai 
plačiai praktikuojamas. Stali
nas “sulikvidavo” tukstartčiiis 
komunistų “veikėjų”, dirbusių 
įvairiose šalys© — lenkų, balt- 
gudžių* ukrainiečių, gnjzmų, 
lietuvių ir k. “Sulikvidavo” net 
vyriausius savo žvalgybos virši
ninkus, Jagodą ir Ežovą.

Šituos faktus žino ir mūsiš
kiai komunistai. Todėl, kai aną-

; . --..X

Kada išmušė 12 
žmonės kilnojo taures, sveiki
no vieni kitus su Naujais Me
tais, praslinko vieni metai. Tai 
buvo nepaprasti — keliami me
tai. šį kartą žemei apibėgti sa
vo kelią apie saulę ėmė 366 die
nas. Seni žmones sakydavo, 
kad tais metais, kada prisideda 
viena diena, daugiau ir darbų 
galima nudirbti. Gal būt, ir yra 
teisingas pasakymas.

Pažvelkime į platųjį pasaulį 
ir pamatysime, kad tik šių vie
nų metų faikotarpyj buvo nu
veikta didelių ir tiesiog milži
niškų darbų. Tiesa, didžiumoje 
tie darbai mebuvo vykdomi ge
rąja linkme. Jie mažai teikė pa
sauliui naudos civilizacijos link
me; galima sakyti, jie nešė ci
vilizacijos išnaikinimą ir graži
nimą žmonijos į viduramžius. 
Tai buvo istoriniai žymus 1940 
metai.

1940 mdtąms užstojus karas 
Vakarų fronte nebuvo labai žy
mus. Kada-ne-kada milžiniškų 
armijų sargybos apsišąudydavo, 
o didžiosios jėgos sau sėdėjo 
milžiniškose tvirtovėse, Sieg- 
fried ir Maginot linijomis vadi
namomis. Jurose submarinai 
kai kur paskandino vieną kitą 
laivą. Bet už tai pasaulio akys 
buvo nukreiptos į šiaurę. Ten 
užpulta mažiukė Suomija va
nojo milžiniškai Rusijai kailį.

Pasaulio simpatijos buvo 
siunčiamos Suomijai, bet dau
giau paramos ji beveik ir ne
gavo. Rusija su vokiečių gene
rolų pagalba privertė suomiuš 
pasirašyti taiką ir juos skau
džiai apiplėšė. Bet suomiams 
pavyko įrddyti rusų “nenugali
mosios” armijos lepšiškumą ir 
nesugebėjimą kariauti.

Stalinas, susidėjęs su Hitle
riu/ praplėtė savo imperiją ki
tų valstybių — savo kaimynių 
— sąskaitom Atplėšė Rumuni
jai Beserabiją ir Bukoviną. Pa
vergė Pabaltijo kraštus; atėmė 
nepriklausomybę Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai.

Hitleris begarantučdamas ne
liečiamybę savo kaimynėms jas 
okupavo. Taip buvo užpultos ir 
okupuotos Danija, Norvegij-a, 
Luksemburgas, Holandija ir 
Belgija. Tų mažųjų valstybių 
armijos susmuko prieš vokiečių 
mechanizuotą jėgą. Jos liko pa*, 
vergtos. Nustebino pasaulį Hit
lerio žaibo karo technika.
~ Toji žaibo karo technika pa

klupdė ir Francuzijos karo jė
gas. Francuzijos kariuomenė

valanda ir buvo skaitoma bene geriausiai
treniruota pasaulyje. Bet prieš 
vokiečių mechanizuotas jėgas 
sutirpo kaip pavasarį sniegas.

Netekus puses savo teritori
jos ir sostinės, Francuziją pa
darė karo paliaubas su “ašim”. 
Atsimetė nuo savo sąjunginin
kes Anglijos ir liko Vokietijos 
tarnaite. Anglai buvo vokiečių 
išvyti iš sausžemio. Bet anglai 
parodė savo galybę ir sugebė
jimą kariauti. Francuzų pasida
vimas jų neųugąsdino ir, nors 
ir laboji smarkiai vokiečių spau
džiami, augiui sugebėjo savo 
kariuomenę perkelti į salą. Vo
kiečiams teko, tik karo pabūklai, 
bet anglų armijos nepavyko su
naikinti.

Anglai persiorganizavę, per
tvarkę savo valdžios aparatą— 
nusprendė kariauti iki nebus 
laimėta pergalė. Pradėjo vyk
dyti milžinišką apsiginklavimą. 
Vienų metų laikotarpy pasiekė 
geresnių rezultatų, negu prieš 
tai per dešimtį melų. Tik vienų 
metų laikotarpyj jie tiek sustip
rino savo aviaciją, kad gali pa
sirodyti ne tik apsigynime, bet 
ir priešo puolime.

Anglų karo laivynas sugebė
jo smarkiai sustiprėti. Neprisi- 
dedančiai daliai francuzų laivy
no buvo suduotas mirtinas smū
gis, ir jo dalis buvo paskandin
ta, arba anglų internuota. Mus
solini, šokęs į talką Hitleriui, 
nudegė nagus. Anglams pavyko

vija, kurias, be abejo, jis oku
puos.

Tai vis dideli darbai, kuriuos 
nuveikė diktatoriai prieš demo
kratijas, o demokratijos, kad 
atsispirti prieš diktatorius. Hit
leris sakėsi, kad jis trumpu lai
ku paklupdysiąs Angliją ir są
siaurį vienu šuoliu peršoksiąs. 
Pasirodo, kad Anglijos kojos 
per kelius nelinksta ir ji šių 
metų laikotarpyj neatsiklaupė. 
Nemano ir ateity greitai klaup
tis. Mėgino Hitleris per sąsiau
rį šokti, bet gerokai išsimaudęs, 
savo sumanymą turėjo atidėti 
kitiems metams.

Einant tokiems dideliems 
veiksmams Europoje, Amerika 
irgi išsijudino ir pradėjo smar
kiau veikti. Tik 1940 metų lai
kotarpyj buvo sudaryta su Lo
tynų Amerika bendra gynimosi 
sutartis. Pradėta milžiniški gin
klavimosi darbai.

Europos karo išdavoje pafc 
mus įvesta privalomo kareivia
vimo įstatymas. NVashingtone į- 
vyko iškilmingoji loterija iš
traukimui numerių, kuriems vy
rams teks pirmesniems stoti 
privalomon karo tarnybon.

Tik pereitų metų laikotarpyj 
tiek išsijudino Amerikos indus
trijos mašinos ir pradėjo dar
bai geriau eiti, kaip kad buvo 
prieš dešimt metų. Per dešimt 
metų žmones varginęs nedarbas 
1940 metais pradėjo trauktis į 
šalį. Dirbtuves ūžia dieną naktį.

Planuojama, kad ateity dar 
pagreitinti gamybos procesą, 
nes reikia savo kraštas apgink
luoti rekordiniu laiku. Reikia 
taip pat ir Anglijai suteikti di
delė pagalba, kad ji nesukluptų 
prieš diktatorius. Darbas 
metais turi eiti šuoliais.

1940 metų laikotarpyj 
pakeista ir daug įvesta 
reformų bei tradicijų,
svarbiausia iš jų tai bus ta, kad 
Amerikos žmonės sulaužė įsise
nėjusią tradiciją ir išrinko pre
zidentu tą patį žmogų trečiam 
terminui.

Praslinkus šiam vienų metų 
—labai įspūdingų metų — lai
kotarpiui, mes ir vėl sveikinsi- 
mės su Naujais 1941- Metais. 
Kaip paprastai linkėsime vieni 
kitiems, kad jie butų laiminges
ni, negu praėjusieji. Ret ar jie 
bus laimingesni? Tą parojiys 
trumpa ateitis — tik* vienų me
tų laikotarpyj. Dalykams esant 
Naujų Metų išvakarėse—neat
rodo, kad ą teinantieji metai 
bus daug laimingesni. Ameri
kos piliečius laukia sumokėji
mas mokesčių bilijonais dolę- 
Mokcsęiais surinkta suma bus 
pąnaųdota padengimui išlaidų

name miškelyje už tariamą no
rą pabėgti. “Geležinė Gvardija” 
dabar atsiskaitė su buvusiais 
žudikais savo rėžtu žudydama 
kitus, kurie žudė jų draugus, jų 
vadus.

Daugeliui, kurie pratę prie 
šio gengsterizmo politiniame 
gyvenime, tai nesudarė jokio į- 
spudžio: paprastas aktas, kuris 
gali dar tiek kartų pasikartoti 
ir kuris jau liek kartų pasikar
tojo: Vokietijoje, Rusijoje ir 
kitur, kur draugai draugus šau
dė, o čia bent priešus, nors ir 
to pat luomo, valdančiojo luo
mo.

Bet visai kitoniškai išrodo 
mums, naujai kartai, pražuvu
siai kartai, netekusiai “rojaus”.

Pats sąskaitų suvedimas mus 
taip pat nepaveikė, bet antras 
aktas, įvykęs ketvirtą dieną po 
šių žudymų mus ne tik pavei
kė, bet dargi sujaudino ir tai 
negali suprasti sena karta, ne
gali suprasti dargi naujoji kar
ta negyvenus paskutinius dvi
dešimt metų Europoje.

Kuomet buvo “Geležinės

sekiotojai nužudyti, buvę žudi
kai, visi “Geležinės Gvardijos” 
nariai, skaičiuje trisdešimt 
(prakeiktas Judošiaus skaičius) 
susirinko viename namelyje, ne
toli žudymo vietos, ir visi sau- 
valiai nusišovė!

Kodėl? Kam?!
Į šiuos klausimus neatsakys 

senoji karta!
Prieš penkerius metus pana

šus aktas įvyko Japonijoje, 
kuomet virš dvidešimt karinin
kų — japonų, po nepasisekusio 
Tokio sukilimo, kuris taip pat 
pasižymėjo senų ministerių nu
žudymu, panašiai nusižudė su
sirinkusieji karininkai nenorė
dami būti atiduoti teismui.

i

Jie dargi nepavartojo chari- 
kiri, nes tai butų įžeidimas tra
dicijom ir darbi šventvagystė, 
pavartoti tikybinį aktą neteisė
to darbo pateisinimui.

Bet Japonijoje gali visko ti 
būtis, mums bendrai jų siela 
nesuprantama, bet juk paskuti-

kitais

buvo 
nauj ų 
Bene

Daugiau to neprivalo būti. Padėtis yra aiški visiems, 
Kas nori matyti Dabar reikia veikti, mobilizuojant Lie
tuvos nepriklausomybės gynėjų jėgas*.-

ra i apdaužyti.
Pasidrąsinęs Hitlerio dideliais 

laimėjimais, Mussolini kaipo jo 
talkininkas, ir pasiryžęs kariau
ti prieš Angliją, pradėjo irgi sa
vo žaibo karus. Puolė Graikiją. 
Bet čia pasipainiojo anglai ir 
atėjo graikams į pagalbą. Mus- 
solinio žaibo karas prasidėjo 
atgal. Graikai pasirodė esą nar
sus savo krašto gynėjai ir ita
lus supliekė. Išvijo ne tik iš sa
vo krašto, bet stengiasi juos iš
krapštyti visiškai iš Balkanų 
pussiausąlio.

Negeriau italų žaibo karui se
kėsi ir Afrikoje. Pradėjęs Mus* 
solinis okupuoti Egiptą — prie 
Sidi Barant įklimpo. Anglai iš
vystė žaibo karo taktiką, išvi
jo italus iiš Egipto ir atsidūrė 
italų teritorijoj—Lybi jo j. Ang
lai sudarė Mussoliniui pavojų 
netekti Afrikos.

Pataisymui susidariusios keb
lios padėties buvo prikergtos 
prie “ašies” Rumunija ir Ven
grija. Siunčia Hitleris milžiniš
kas jėgas į Rumuniją ir, be 
abejo, kitais metais planuoja 
tas savo jėgas mesti į pagalbą 
Mussoliniui. Tik čia jam ant 
kelio stovi Bulgarija ir Jugoslą,

O jei karas dar užsitęs toliau 
ir nebus persilaužimo demokrą- 
tijų naudai, tai kiti metai gah 
atnešti mums ir karą. Karo de
besys Amerikai grūmoja iš 
dviejų pusių. Jie gali apdengti 
ir musų padangę. Bet yra pro
gų, kad gali reikalai taip susi
tvarkyti, kad sekantieji metai 
ir labai gali būti pelningi ir lai- 
mįngi. —J. P. Tarnas

panašus įvykiai jei ir pasitaikė 
praeityje tarp teroristų, tai vi
sai kitais motyvais.

Bet čia? Trisdešimt jaunuo
lių, neišskiriant nei vieno, ben
dru susitarimu, po įvykusio te
roristinio akto, patys nusižudė 
be jokio pasipriešinimo.

Kažkas nepaprasto, dargi ne
suprantamo !

Bet mums, naujai kartai, iš
gyvenusiai ir tebegyvenančiai 
gyvenimo purvą su, tvirtais do
ros pamatais dar iš prieškari
nių laikų, labai suprantamas 
gestas.

Tai gudresnieji už mus pasi
naudojo musų perdideliu idea
lizmu, kuris nesuprantamas, at
menant musų menką “doros” 
stovį.

Lygiai nebuvo suprantama 
daugeliui vieno Hitleristo, bene 
Heincs, kuris per rinkimus į 
Reichstagą skleidė pats atsi
šaukimus, kuriuose gyrėsi, kad 
buvo teistas už respublikonų ir 
kitų politikų žudymą. Pats save 
skelbė žmogžudžiu ir dargi tuo 
didžiavosi.

kartos žmogus!
(Bus daugiau)

Nuteisti Du 
Lietuviai

senos

Park pasičiupę svetimą auto
mobilį ir nuvyko į Mount Ver- 
non, Mo. Ten jie buvo suimti 
ir atiduoti teisėjui. Puodžiūnas, 
nepilnametis, buvo sugrąžintąjį 
tėvams, o Kriaučiūnas, Vilka^J 
ir Dickson nuteisti kalėti.
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME 
VISIEMS UETUVIAMS

STIPENDIJOS UETUVIAMS STUDEN
TAMS PRANCŪZIJOJE

xxi3GcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxixroDcoppocrxxxxxxxxxx

TELSER JEWELRY CO
S 2205 W. Cermak Rd. Tel. CANal 5496 ■

Prancūzijos vyriausybė paskyrė stipendijas 12 lietuviu 
studentų

N
. SS

LAIMINGŲ NAMŲ METŲ LINKIME VISIEMS

OAK LEAF TAVERN
3428 So. Halsted Street

Užkviečiame laukti Naujų Metų: Bus keptas paršiukas 
Sir užkandžiai dykai. Gera muzika. Savininkai

STEVE SVILAINIS ir AGNĖS SHIDLAUSKAS

t IIILLSIDE TAVERN IR PICNIC GROVE
W. O. HUBBARD, Savininkas 

JONAS BAGDONAS, Padėjėjas 
linki

VISIEMS LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

SUTIKITE NAUJUS METUS SU MUMIS!

135th St. and Mariem Avė., Orland Park, III. 
Tel. Orland Park 45-M-2

Draugystės kviečiamos randuoti musų daržą piknikams,

t

rel V1CTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimu* 

Carr-Moody Lumber (Jo. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia (mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St
CHICAGO, 1LL.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME 
VISIEMS LIETUVIAMS

JULIUS STROGUL
PpUMBING AND HEATING

2240 W. Cermak Rd. Tel. CANal 4124
Wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxx

M

Iš Vichy gauta žinių, kąd dėjo daug pastangų minėtoms 
Prancūzijos vyriausybė pasky
rė visiems metams stipendijas 
12 lietuvių studentų, kurie 
pasiliko Prancūzijoje. Jų dau
guma buvo nepriklausomosios 
Lietuvos vyriausybės stipendi
ninkai, tačiau atėjus maskolių 
okupantams, raudonoji Lietu
vos valdžia iš jų stipendijas 
tuojau pat atėmė. Tuo badu 
lietuvių studentai buvo atsidū
rę į labai vargingą padėtį, tuo 
labiau, kad jie negalėjo kaipo 
svetimšaliai gauti jokio darbo.

Šis gražus prancūzų vyriau
sybės žestas sukelia visuose lie
tuviuose gilaus dėkingumo 
jausmą, ypač atsiminus, kad 
Prancūzija, ištikta didelių ne
laimių ir suskaldyta į kelias 
dalis, pati gyvena visokeriopus 
sunkumus. Lietuviai studentai, 
kilnios prancūzų vyriausybes 
įgalinti tęsti toliau pradėtus 
mokslus, pasiryžę pašvęsti savo 
jaunas jėgas nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymui. 
Kartu jie visuomet su didžiau
siu dėkingumu prisimins pran
cūzų vyriausybės paramą, su
teiktą jiems tokią kritingą va
landą.

Stipendijas gavo šie lietuviai 
studentai: J. Kossu-Aleksandra- 
vičius, vienas žymiausių lietu
vių poetų, Babilius, 'Kudirka, 
Andžejauskas.^Vardauskas, Po- 
laitis, Dundulis, Kiaulėnąs, 
Kiaulėnienė, Ralys, Paškevičiū
tė ir Badalskienė.

’ Tenka pastebėti, kad stipen- 
W | di jos gautos Lietuvos Pašinu- 
w tinio Prancūzijoje p. P. Klimo 

pastangomis. P. Ministeris P.
W Klimas, ilgus metus išbuvęs 

nepriklausomos "Lietuvos vals-
W tybės Pasiuntiniu Prancūzijoje 
W ir turėdamas plačių ryšių tiek

1 su prancūzų valdžios, tiek su 
W įtakingais mokslo bei visuo- 

menės veikėjų sluoksniais, pa-

*S

stipendijoms išrūpinti; Ypač 
p. Ministerio P. Klimo iškeltą 
sumanymą parėmė Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerija, pa
rodžiusi didelį atjautimą lietu
vių studijuojančio jaunimo var
gingai padėčiai.

Prancūzijoje dar yra pasili
kę nemaža lietuvių, ypač darbi
ninkų, kurie nemano grįžti į 
bolševikų okupuotąją Lietuvą. 
Jų padėtis taip pat yra labai 
sunki, nes ir jiems, kaipo sve
timšaliams, nelengva susirasti 
darbo, tuo labiau, kad pačių 
prancūzų tarpe yra daug bedar
bių. Kai kurie lietuviai gyvena 

metus, 
nuken-

Dalis
bet ir jie yra skaudžiai
tėję per karo įvykius.
lietuvių gyvena vokiečių oku
puotoje Prancūzijos dalyje.

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

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame 3^2^ 
lėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 pd.

. ~ and 
LOAN ASSOC1ATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Eres.

Vai. 0 iki 4. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

AVINGS

Remkite Lietuviška, 
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUOH
CO. — VVhoLesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE 

TeL vmcinla IMI

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

,-rrrora immmmmn
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME VISIEMS

SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

E-

MR. & MRS. MILLER
SAVININKAI VALGYKLOS IR TA VERNO

Tel, CANal 9248M 666 West 14th St

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME DRAUGAMS 
IR KOSTUMERIAMS

RITZ DISTRIBUTING C0
A. B. PETRONIS, Savininkas

B 106 West 115th St Tel. PULlman 9200 g

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 498S
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

FRANK SPEECHER, Lietuvis Atstovasilgus metus išbuvęs

Visiems Cicero Lietuviams Linksmų ir:Y:

Laimingų Naujų Metų Linki

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS! į
r/

White Eagle Brewery
3795 South Racine Avė.

Telefonas YARDS 7460

GAMINTOJAI

ALIAVEIDEN — CHEVALIER
IR BAVARIAN ALAUS IR
SCHOPIN MALT

LINKSMŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS! |

RED CROSS

$4.95
reg. $6.50 

šiame išpardavime , 
rasit daugumą madų 

Ateikit anksti, kad 
gauti didesnį pasi
rinkimą.

ČEVERYKU IŠPARDAVIMAS
—

Kada Pasirodė Pirmi 
Reklaminiai Skelbimai?

Ne taip jau lengva atsakyti 
į šį klausimą. Senovės graikai 
ir romėnai jau leisdavo skel
bimus. Tėbuose rastas senovės 
papyrusas, rašytas prieš 3,000 
metų, turi skelbimą: siūlomas 
atlyginimas už pabėgusį ver
gą. Nemaža skelbimų buvo 
rasta ant sienų Pompėjoje ir 
Herkulanmne, kuriuos užgrio
vė Vezuvijus. Tie skelbimai 
buvo nudažyti raudonomis rai
dėmis ant juodos sienos. Vieni 
jų skelbė teatro vaidinimus ir 
gladiatorių grumtynes, kiti 
buvo grynai komercinio pobū
džio—ske/bė druską ir vonias... 
Anglijoje pirmas skelbimas 
pasirodė 1480 metais: Williąm 
Caxton skelbė tikybinio tųjų- 
nio knygas, ir tie jo skelbimai 
buvo nutapyti Westminstere 
ant Raudono Stulpo. įPirniąs 
modernus laikraščių skelbiihąs 
buvo išspausdintas 1647 m, 
Anglijoje žurnale “Perfect Oc- 
eurances of Every Day Jour
nal in Pąrliament and Othęr 
Moderatę Įntęlligenęe”-^wKjpk> 
vienos dienos įvykių partek 
mente i? kitų žinių žurnalas'*. 
Ir čia pivinutiuU skelbimas 
buvo apie maldaknygę

K L* Į B

Jums užsimokės dabar pirkti keletą porų šia žema kaina.

Boston Shoe Store
3435 SO. HALSTED STREET

V

.•X**

Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mnkslaa, 

gali suteikti 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISl Al
1801 So. Ashland A venų?

Kampas 18-tob
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

UF1SO VALANDOS 
kasdien 9:U0 a. m. iki 8:30 p. m 

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS iiocn
prabų vimas ccn n nLigoninėje .............. ^OU.UU
RAUDONGYSLIŲ $,OC Aft 
Išėmimas ir Ligon. faU«UU 
REUMATIZMAS C Q A A
Greita Pagelba ....... *L.UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaininacija C*f A A
Ir vaistai ................... I «UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

11FF SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

t*

*17.50
viena

American Beauty
Pleitai
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

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

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.
EXCEL Dental Lab.

32 W. VVASIIINGTON ST.
Tel. DEArborn 1470

Atdara vakarais—4 aukštas

$

DYKAI

Board of Education
DISTRICT 99

Cook County, Illinois
FRANK J. PETRU, President

A TYPEWRITER 
Makes ąnd Ideal X-mas Gift! 

$15»
Cash or Easy 

Terms
$ MONTHS RENTAL $5

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

arcus

Edward Cepak 
Edward F. Hruby 
Frank J. Jindrieh 

Joseph B. Kovarik

Joseph S. Idziaszek, Secretary 
Frank J. Novak 
Donald O’Brien 
Michael Solar 

Frederick Weil
George A. Schweb21, Superintendent 

John J. Sherlock, Attorney

RYTINE RADIO 
VALANDA 

iš stoties —

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

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

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakaro.
Išgirskit vėliausias žinias 
mušiką ir kitus įdomius

Garsinkite “N-hosp
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CRYSTAL TAVERN
3201 So. Lituanica Avenue

LAIMINGŲ IR LINKS

MŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Musų 

Draugams ir 
Kostumeriams

Kviečia visus į Naujų Metų laukimą. Bus kepamas briedis 
Savininkai: ANTON IR SOPHIE GRAMONTAI

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai 0117
VALDYBA

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

NAUJU METU BALIUS ROSELANDE
Aštuonios Roselando draugijos rengia Linksmybių Vakarą, dalyvaujant 
keturiems vietos chorams. Programe bus perstatomas lietuviškas el
geta, kuris įrodys savo narsą su Šuniu, kas bus labai juokinga. Į šį 
parengimą kviečiame visus apylinkės lietuvius, roselandiečius, burn- 
saidiečius, pullmaniečius na ir kensingtonračius. Parengime bus gardžių 
išgėrimų ir suočių gardžių užkandžių. Visi svečiai gaus kepuraites dy
kai. Kas tik gyvas, kviečiami atsilankyti. Balius įvyksta gruodžio 
(Dec.) 31 d., Darbininkų svetainėj, 10413 So. Michigan Avė. Pradžia 
7 v. vakare. Muzikantai linksmins svečius be pertraukos, suktutiemis 
ir suktiniais. Jžanga tik 25c. —Rengimo Komisija

Linkiu Laimingų Naujų Metų Visiems Mano 
Draugams ir Pažįstamiems

SWAN BRAND BEVERAGES
SODA AND MINERAL WATER

SUDRIKO RAD1O PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

P° 59.95 aukščiau. 
50c įmokėti

$9.95 aukščiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, Elektrikinės

RADIOS 
po

M 8 
8 
8 
ss 
SS 
SS 
SS 
SS 

, 58
SS 8

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS GIMINĖMS, 
DRAUGAMS IR KOSTU AJE IAMS

ANTANAS IR VERONIKA CUKRAI
Sav. TA VERNO

732 W. Cermak Rd. Tel. CANal 6070
SS

Užprašome visus draugus ir pažįstamus atsilankyti pas
M 

mus sutikti Naujus Metus. Užkandžiai dovanai. Ant 12- 
tos nakties šampanas dovanai. ISfSS

SS

;c>; LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME VISIEMS į®:
• SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS Si

BRUNO’S TAVERN
BRUNO IR MARY GAIDYMAVIČIAI, Sav.

g 732 W. 31st St. Tel. VICtory 0840 g

:X:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1735 Wabansia Avė. Tel. Brunswick 2535 :X:

NAUJU METŲ ŠOKIŲ IR PASI-
LINKSMINIMU VAKARAS

Seredoj, Sausio 1 d
Pradžia 4 vai. po piet

JONISTŲ SALĖJE—814 W. 33rd St

Užkandžiai veltui, širdingai užprašo visus ark.

S. A. Geniotis ir Šokių Komisija

Naujų Metų
Rezoliucija

Pavaišinti Seimą Pas NORKŲ Nors Kartą Savaitėje! 
Linkime Visiems Draugams Laimingų Naujų Metų!

Universal Restaurant
750 W. 31st St VICtory 9670

LAIŠKAS NARIAMS
Visiems Chicagos Lietuvių 

Draugijos nariams liko pasiųs
tas tokio turinio laiškas:

Siunčiame Jums komplimen- 
tarį orderį tikietui į koncertą. 
Pridėję prie šio orderio vieną

centus į musų metinį koncertą, 
kuris įvyks Sausio-Jan. 19 d., 
1911 m. Amalgamated Centre, 
33.3 S. Ashland Blvd., 5 vai. po

tikietą nebuvo galima, nes nau
ji patvarkymai nusako, jog pra
mogų rengėjai ir už pasiųstus 
komphmcntarius tikielus turi 
federalius mokesčius sumokėti. 
Esame tikri, kad tas nikelis ne
bus Jums jokis apsunkinimas, 
ir tikimės pasimatyti su Jumis 
metiniame koncerte bei drauge 
linksmai laiką praleisti.

Šiame laiške rasite Balsavimo 
Balotą. Iš 8 kandidatų pasirin
kite tik 7. Pabalsavę (parašę 
kryžiuką už Jums patinkamus 
kandidatus), balotą įdėkite į 
pridedamą konvertą ir įmeski- 
te į pašto dėžulę. Ant prideda
mo konverto pašto ženklo ne
reikia lipdyti.

Šia proga norime priminti, 
kad musų draugijos metikis su
sirinkimas įvyks Sausio-Jan. 14, 
1941, 8 
Temple 
Leavitt 
išduota
draugijos apyskaita, kurią pa
gamins auditorius. Taip pat bus 
aptarti ir kiti reikalai. Nariai 
kviečiami susirinkime dalyvau-

vai. vakaro', Masonic 
svetainėje (1547 North 
St.), Chicago, III. Bus 
metinė finansinė musų

Pagaliau prašome Jus prisi
dėti prie musų draugijos ugdy
mo. Prisidėti prie to darbo ga
lite kalbindami savo draugus ir 
pažįstamus įsirašyti į draugiją 
arba nurodydami ofisui tokius 
asmenis, kurie, Jūsų nuomone, 
galėtų būti tinkami kandidatai 
į narius. Už Jūsų pasidarbavi
mą musų organizacijos gerovei 
mes iš anksto tariame ačiū.

praleisti. Visi drauge mes links
mai Naujus Metus sutiksime.

—Valdyba

NAUJI NARIAI
Pastaruoju laiku į Chicagos 

Lietuvių Draugiją įsirašė šie 
nauji nariai:

Mary Jelen
Frank Gaigalas 
Leonas Bulaitis 
Johanna Margewich 
Karolyna Noreika 
Ramusis Guzevičius 
Marijona Guzevičius 
Albert 
Martin 
Frank
Sophie Jennie Cepauskas 
Kasimer B. Gabel 
John Para 
Anna Para 
Ruth D. Sedaitis 
Katherine Pulaski 
Fiiimon Grygoryk 
Adele M. Misevich 
Petronėlė Blindžius

Gricus
Gudeli 
Žukauskas

DRIGOT BOTTLING W0RKS
LINKSMŲ IR LAIMiNGŲ 

1941 METŲ!
Šia proga visiems Chicagos 

Lietuvių Draugijos nariams, jų 
šeimoms, draugams ir pažįsta
miems linkime linksmų ir lai
mingų Naujų Melų!

Chicagos Lietuvių Draugijos
Valdyba

Diena Iš Dienos
. ■■■■   II     Į I. II ...I

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Alphonse PaZiokaitis, 22, su

Katherine Kuraitis; 22
Charles Stankus, 25, su Mi

nam Bailie, 21
James Nevara, 30, su

freda Puisis, 22

Reikalauja
Perskirų

Alexandrie Adomaitis 
Stanley Adomaiti^. 

------------------------------------------ -------------------

Gimimai l
Chicagoj

Wil

nuo

Gerkit Silver Rock, Kad Užlaikius ir Atgavus Sveikatą.
Sveikata Yra Jūsų Didžiausias Turtas

Pristatome MONARCH ALŲ—“Chicago’s O\vn
Patarnaujame Visiems Greit Ant Pareikalavimo

STANLEY DRIGOT, Savininkas
5114-16 S. Knox Avė. Chicago,

Tol. LAFaycttc 6573

Rašomos 
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai 

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

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

III.

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

PISKINS, Vitas, 812 West 
33rd street, gimė gruodžio 12, 
tėvai: Steve ir Leoną.

ZAY, Richard, 6747 South 
Campbell Avenue, gimė gruo
džio 13, tėvai: Victor ir Bar
bara. >

C^TIinm66 E- Van Buren
V I UUlU St. arti Michigan.

Rodoma jau Trečia Savaitė
“The MANNERHEIM LINE”
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
IR DĖKOJAME VISIEMS LIETUVIAMS KOSTUMERIAMS UŽ JŲ PARAMĄ

While Eagle Dairy Products Co., Ine.
4914 24 South Loomis Boulevard

Tel. YARds M)20
O

ZYGMUND SIENKIEWICZ, Prez. ANNA F. TROJNAR, Sekr.
K. J.. LOPACINSKI, Ižd.

Sėkmingų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Draugams ir Kostumeriams

Bertha Pužauskiš
QUALITY WHOLESALE MEATS

6635 SO. ROCKWELL STREET .

Tel. YARDS 7200 Res. Telephone GROVEHILL 0318

HARVEY, ILL.
Harvey Lietuvių Kultūros 

Draugijos draugiškas vakarėlis 
Naujiems Metams sutikti įvyks 
gruodžio 31 d. J. Sematavičiaus 
svetainėje, 15609 S. Halsted S t. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžan
ga nemokama.

Visi nariai ir narės esate 
kviečiami gausingai susirinkt 
ir smagiai bei linksmai laiką

1843 SO. HALSTED STREET
P-LĖ OLGA AMBROSAITE, 
Duktė Paul ir Carrie Ambrosų 
prigelbsti tėveliams jų Biznyje

dėkingi visiems musų draugams, kurie pa 
rėmė praeity. Pasitikime, nepamiršite at 
silankyti. Musų gražiai ir moderniškai re' 
modeliuota užeiga.

Paul, Carrie ir Olga
AMBROSAI

LINKIME LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Visiems Draugams ir 
Kostumeriams

PAUL C. AMBROSE

SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ kviečiame 
draugus ir kostumerius atsilankyti j musų 
užeigų. Čia bus puiki muzika ir užkand
žiai. Galėsime linksmai praleisti senus me
tus ir sulaukti Naujų Metų. Mes esame



Antradienis, gruod. 31,1940 NAUJIENOS, Chicagd, UI

Sutikite Naujus 
Metus Dainininkų 
Tarpe!

Važiuokit visi — vietos 
visiems užteks

Chicagos lietuvių chorai, 
“Pirmyn” ir Vyrų, šįmet ren
gia gražias Naujų Metų sutik
tuves.

Banketas, šokiai, dainos ir 
kitokie naujametiniai pamargi- 
nimai Įvyks p. W. Neffo- sve
tainėje, 2435 S. Leavitt St.

Važiuokite visi — seni, jauni, 
dideli, maži — vietos užteks 
visiems. O čia už 50 centų įžan
gos gausite vakarienę ir pama

tysite visas Naujų Metų cere
monijas. Užbaigsite senus ir su
tiksite naujus metus gerų drau
gų tarpe.

Pasisvečiuosite pas seniausius 
lietuvių chorus Chicagoj, o kas 
svarbiausia, Lietuvai dabar ir 
vėl netekus savo nepriklauso
mybės, “Pirmyn”, Amerikos 
lietuvių jaunuomenės choras, 
yra vienintelis, kurs aplankė 
laisvų ir nepriklausomą Lietu
vą-. •< : *

Koncertavo ir Vilniuje
Dalyvavo Klaipėdos lietuvių 

šventėse, aplankė ir koncertavo 
lenkų pavergtame Vilniuje ii1 
daugelyj kitų Lietuvos miestų 
bei Europos sostinių.

Kai kurie iš “Pirmyn” cho
ro narių buvo pasilikę Lietuvoj

ir į Ameriką sugrįžo tik diabar, 
žuvus Lietuvos nepriklausomy
bei. Dėlto daugeliui bus įdomu 
su jais pasimatyti ir pasikalbė
ti. Taigi iki pasimatymo Naujų 
Metų sutiktuvėse. —Mėgėjas.

Nariams — 50 Centų 
Svečiams — $100
Lith. National Dem. Kliubo 

Naujų Metų Lauktuvės

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

BRIDGEPORTO LIET. NAMŲ 
SAVININKŲ susirinkimas, kuris 
turėtų įvykti rytoj, iš priežasties 
šventės įvyks antrą sausio m. tre
čiadienį, 8 d.» 7:30 v. v., Chicagos 
Liet. Auditorijoj.

•—S. Kunevičius, Rast.
- - - *

CLASSIFIED ADS.

3316 S. Halsted St. Tel. YARds 7308 »

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

ŠIRDINGI LINKĖJIMAI VISIEMS SULAUKUS 
NAUJŲ METŲ!

«• <♦> «• <«* :<«■< «< :«•>: <«<
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME VISIEMS MUSŲ 

DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

CONRAD
FOTOGRAFAS

420 w. 63rd St. Englewood 5883-5840

LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS LINKSMŲ IR &

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ J

GENERAL CONCRETE BLOCK AND į
COALCO. j

12859 Carondolet Avė. South Chicago 97381
JAN L. PIKUL, Savininkas

.w LINKSMŲ NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ LINKIU
VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

ss

Sši
LEO NORKUS, Jr. SJt

SS
IMSTR1BUTOR OF HIGH GRADE BEER

2259 W. Cermak Rd. Chicago, III
Telefonas MONROE 0808

Sšė Si

dog food

PIRKIT NUO 
SAVO 'DYLERIO

Linksmų ir 
Laimingų 

Naujų Metų
OOG

FOOD

WITT PACKING CO

2588 West 51st Street
Tel. HEMlock 2026

Lithuanian National Demo- 
cratic Club rengia Naujų Metų 
sulauktuvių vakarą, kuris pra
sideda šįvakar, 8 vai, Kriščiū
no svetainėje, 4501 Ashland 
Avė. Kaip jau žinoma, kliubas 
nei vienų Naujų Metų nepra
leidžia ir kiekvienus tinkamai 
sutinka su ‘ tam tikrai pritai
kintais ceremonijomis.

Tas pats ir šįmet įvyksta. 
Kliubiečiai “celebraciją” pra 
deda 8 vai. vakare ir kiekvie
nas narys užsimoka 50 centų. 
Už lai gauna valgyti ir gerti.
Svečiai Galės Palikti Nariais

Svečiams ne-nariams vienas 
doleris, o, žinoma, valgis ir 
gėrimas veltui ir dar yra pri
vilegija tapti kliubo nariu vi
siems metams. Taigi, svečiams 
yra gera proga laiką praleisti 
linksmai tiktai už vieną dole
rį ir palikti kliubo nariais. 
Gerbiamieji, įsitėmykite vietą.

—Korespondentas

20 Metą Gydytojo 
Profesijoj

Dr. A. J. Bertash
BRIDGEPORT — Dr. A. J. 

Bertash, 756 W. 35th St., visa
da svarbesnius šventes pralei
džia Spring Valley, III., kur 
gyvena jo miela motinėlė.

Pereitų Kalėdų šventę dakta
ras' "i^gt praleido pas motiną, 
kur svečiavosi tuomet veik vi
si jų geri bičiuliai ir giminės.

Žymėtina tai, kad 1941 me
lai daktarui bus jubiliejini me
tai. Jis tais metais minės 20 
melų gydytojo profesijoje.

—Frentas

Rockforde Tebe
ieško “Kalėdų 
Dieduko”

Rockfordo, III., policija ieško 
užuomaršos “Kalėdų Dieduko”, 
kuris gruodžio 26 d., autobuse 
paliko ryšulį dovanų. Tai buvo 
gruodžio 26, prie State ir Main 
gatvių Rockforde. Dovanų sa
vininkas kolkas neatsišaukė.

Kodėl Kentėti Girtuo- : 
klybės Prakeikimą?
Girtuoklybė yra liga, kuri ąt- 

neša nelaimių tau ir šeimynai. 
Per 77 metus musų įstaiga sėk
mingai padėjo daugeliui praša
linti Šią baisią ligą.

Tik Dvi Savaitės musų medi- 
kalių pastangų prieinama kai
na, yra gana užtikrinti žmonėms 
naują pažiūrą ant gyvenimo.

Mes pasekmingai išgydėmė su
virs 50,000 žmonių. Musų įstaiga 
randasi patogioj vietoj ir yra mo
derniškai įrengta. Mes užlaiko
me viską paslapty j. Be jokių 
prievolių, rašykite arba telefo- 
nuokite dėl informacijų.

Washingtonian 
of Chicago

2319 BELLE PLAINE AVENUE l 
Keystone 9050.

^>-1- ■ - - - f

I I ftif■-1 įmetančiam Gėles i i Telegramų įLU V LB 111U Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

■ | n n a Gėles MylintiemsI U |J f| Vestuvėms, Ban- 1111 D M kietoms, Laidotu- 
vlsiriBvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Fhone LAFATETTJE 5809

(Tęsinys)
TEISĖJAS JOHN T. ZURIS ..................................... $25.00
EMMA PARMALIS, Miami, Fla................................. $1.00
BUVO PASKELBTA ............................................ $1,307.00
VISO .... ..................    L..................... $1,333.00

(Bus daugiau)

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

b .,1 u ..... t
•

Minės Dveja’s
Šventes

T0WN OF LAKE — Gruo- 
džio 31 dieną, biznieriai Anta
nas ir Sofija Mažučiai, 4625 
So. Marshfield Avė., minės dve-

Chicagos “Meškos” Nugalėjo žvaigždes

Pasauliniai futbolo čempi jonai, Chicago Bears, užbai
gė sėkmingą sezoną sumušdami Nacionalės lygos žvaigž
džių komandą Los Angeles, Gal., pereitą sekmadienį. Ga
lutini rezultatai: 28—14. Paveikslas parodo momentą iš 
vykusios “Meškų” atakos.

jas “šventes” — būtent 3 me
tai kaip bizny su Juozapu 
Kelpšų, ir naujų metų sulauk- 
tuves. —Kostumeris

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PUSAMŽIAUS ŽMOGUS ieš- 
co darbo prie namų. Suprantu boi
lerį kūrenti ir kitus visus namų 
darbus, šaukite bile kada. TONY, 
281 Olmstead Rd., Riverside, III. 
TeL Riverside 2482.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NAM namų darbui. Prie suaugu
siu, geri namai. Nuosavas kamba
rys, $10. BRIargate 5480.

PUSAMŽĖ MOTERIS ABELNAM 
namų darbui ir prižiūrėti 2 kūdi
kius. ENGlewood 5042, po 6 vaL 
vakaro.

REIKALINGA VEITERKA į 
restaurantą. Millers Restaurant, 
666 W. 14th St .

Atsinaujino “N-nas” 
Ir Išvyksta j
Floridą

Mary .Plonis, lavern savi
ninkė 1858 W. Pershing Road, 
atsinaujino “Naujienas” ir sau
sio 1 d., su draugais p-a Ged
minas ir pns. Ohene-Poškiene 
atostogomis išvyksta į Floridą.

Saulėtoje Floridoje jie ma
no įsigyti sveikatos ir pamaty
ti gražių vielų.

Tavernos bizny palieka savo 
sūnų Antaną ir jo žmoną Ele
ną.

Širdingai linkiu atlikti sma
gią ir laimingą kelionę ir jau
nuoliams linkiu gera pasise
kimo biznyj. —Jūsų Ona

REIKALINGA MOTERIS, paty
rusi sortuoti vartotas popieras. 
AJAX WASTE PAPER CO., 2626 
W. Taylor St.

REIKALINGA VIRĖJA Resto- 
rantui. SOPHIE’S LUNCH, 2407 
W-.47th St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
už virėją restorane, kad butų pa
tyręs. 4656 So. Western Avė.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS, . APŠILDOMAS, 
nevedusiam vaikinui arba dviem 
vyrams. 7040 So. Talman, HEMlock 
4791.

Tą pat vakarą risis Hans 
Steinke, Ole Olson, Frank Jud>- 
son, Red Ryan, Pcte Baltrau ir 
kiti.

Baltrau (Baltrėnas) yra lie
tuvis, kuris jau kelis kartus ri
tosi Chicagoje.

Ashland Boulevard Auditori
joje sausio 3 d. risis išgarsėjęs 
“Angelas” su Frank Sexton.

Vargu kuris kitas ristikas bu
vo tiek išgarsėjęs, kaip “Ange
las”. O ’tai dėl to, kad jis yra 
ne tik nepaprastai tvirtas ir ge
ras ristikas, bet ir tokios išvaiz
dos, kokia pasaulyje labai retai 
tepasitaiko.

O

Gremal’s Įkurtuvės, 
Per Naujus Metus

Bridgeportiečiai Mike ir An- 
na Gremal vėl atidarė taverno 
biznį. Naujų Metų proga jie tu
rės kartu ir įkurtuves, Gremal’s 
Tavern, 919 W. 35th St.

M. ir A. Gremaliai pastoviai 
gyvena savame name, todėl tu
ri plačią pažintį toje apylinkėj. 
Jie tikisi pasekmingai Įkurti 
biznį ir vėl laimingai pradėti 
Naujus Metus.

— J. A. S.

FOR RENT—IN GENERAL - 
Renddai—Bendrai 

RENDON STORAS TINKAMAS 
Shoe Rcpairing, Cleaning Shop 
arba Grosernei. 4449 So. Halsted St. 
BOUlevard 4649.

RENDON MARQŲETTE PARKE 
2 apšildomi kambariai gasu ir elek
tra su fornišiais arba galima for- 
nišius pigiai nupirkti. Garažas jeigu 
reikia—renda $20.00.

CHAS ŪRNICK 
2500 West 63rd St. 
Tel. Pro&pect 6025.

■' "j *
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

2 Metų Mirties Sukaktuvės.

WALTER 
STANLEY

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
7 d. sausio mėn., 1939 m.,

Jau sukako du metai kaip 
negailestingoji mirtis išplėšė 
Tave iš musų tarpo ir paliko 

j musų 'širdyse neužpildomą 
j tuštybę.

Liūdnai atminčiai musų 
i brangaus vyro ir tėvelio bus 
. laikomos Šv. Mišios Šv. An

tano Cicero bažnyčioje, 2 d. 
' sausio 1941 m., 7:00 vai. ryto. 

.Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Mes Tave musų, brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame, ,
Moteris, Duktė ir Giminės.

............. . ............... .......... 1
LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linki

Mirs. EMILY MIEŽIS
Gerai žinoma biznierė, kuri da
bar sugrįžo į savo seną biznį ir. 
užlaiko gražią užeigą.

1901 Canalport Avė. 
CANal 0936

Kviečiu visus atsilankyti į 
Naujų Metų Parę,

Smagus Naujų 
Metų Programas
Dainuos N. P. P. S. P. Choras; 
Gimnazistės Sveikinimai, t. t.

Peoples Furniture Company 
Krautuvė rengia smagų radio 
programą užbaigti seniems me
tam užbaigti ir naujus sutikti. 
Programas įvyks šiandien, an
tradienį, reguliariu laiku, 7-tą 
valandą vakare iš stoties WG 
ES.

Programe dalyvaus N. P. P. 
S. P. Choras, kuris patieks daug 
gražių dainelių. “Gimnazisčių” 
nuotykiai padarys skanaus juo
ko, prie to bus smagi muzika 
ir visokie nuoširdus sveikini
mai su Naujais Metais bus 
kiekvienam malonu ir smagu 
girdėti ir gražiai valandėlę 
praleisti.

Taigi nepamirškite užsistaty- 
ti savo radio ant stoties WGES.

Re p. xxx

Naudokitės “Nau
jieną” Informaciją 
Biuru
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

Charles Kažukauskas 
Laukia Draugų

C. Kažukauskas, savininkas 
namų ir Charles Tavern, 3559 
So. Emerald Avė., mėgiamas 
kaimynų biznierius, sutiks 
Naujus Metus su skaitlingu bu
riu draugų.

— J. A. S.

Nauji Metai Naujai 
Išpuoštoj Vietoj

18-TA APYLINKĖ. — Naujų 
Metų lauktuvės bus tikrai iškil
mingos pp. P. Ambrosų alinė
je, 1843 So. Halsted St. Vieta 
yra naujai išpuošta ir įrengta 
visokiais vėliausiais įrengimais, 
už kuriuos gražesnių, ištikro, 
nerasi nei vidurmiestyje.

Lauktuvėse svečiams patar
naus Povilas, jo žmona Carrie, 
duktė Olga ir visas būrys ap
sukrių bartenderių. Bus muzi
ka, bus puiki vakarienė, ir vis
ko, ko gerai aprūpintoj alinėj 
galima gauti. (Sk.)

P. G.

Irgi Rengia 
Lauktuves .

Naujus Metus bus galima iš
kilmingai sutikti ir Lake Wood 
Taverne, 5305 W. Lake St., nau
joj Marijonos ir Raymondo Gu- 
ze'vičių alinėj. Visi jų draugai 
pažįstami prašomi atsilankyti.

(Skl.)

Naujų Metų 
Sutiktuvių Party

Cukurai rengia Naujų Metų 
party, 732 W. Cermak Rd., šį 
vakarą. Temykite garsinimą šia
me numeryje. (Skl.)

G.

SVEIKINU VISUS SAVO KOS- 
TUMERIUS, DRAUGUS IR PA- 
ŽJSTAMUS SU LINKSMAIS IR 
LAIMINGAIS NAUJAIS ^METAIS 
IR PRIŽADU PATARNAUTI MA
NO REAL ESTATE ŠAKOS BIZ
NYJE VISIEMS DRAUGIŠKAI IR 
TEISINGAI KAIP VISADOS.

CHAS. URNICK
(KAZYS URNIKAS)

2500 W. 63rd St. PROspect 6025

3338 SO. UNION AVĖ. Mūrinis 
ir medinis namas, 2 flatai po 4 
kambarius. Geram stovy. Kaina 
$2500.

JOHN B. WHEELER CQ., 
738 W. 43rd Street 

YARDS 0727.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
_____ Namai žemė Mainais

$3500 EQUITY ant Toledo, Ohio, 
nuosavybės išmainymui ant mo
derniško grožio saliono Chicagoje. 
Tur būt moderniškas. 824 N. Mo- 
zart, šaukite vakarais, BRUnswick 
0391.

VVUOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

AR JIESKAI 
DARBO?

--------------SKAITYK KASDIEN--------------t

NAUJIENAS^
L----------- IR TEMYK SKILUS-—1

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Snll lilsltl Slrnl, ClltK0L

Garsinldtčs “N-nose”



NAUJIENOS, Chlcago, UI.

SAKO, AMERIKIEČIU TURTĄ LIETUVOJE 
REIKIA REGISTRUOTI

Dokumentus Paruoš Lietuvos Konsulatas Chicagoje

Pastebėjau laikraščiuose ęlv 
nuomones dėl Lietuvoje turėtų 
Amerikos’ lietuvių turtų: vieni 
sako, kati turtus reikia regist
ruoti, o kiti — Rusijos draugai 
— sako, kad nereikia reg st- 
ruoti. šitų dviejų nuomonių 
patikrinimui ir lietuviškam iei- 
ka’o išaiškinimui nuėjau pas 
Lietuvos konsulų, 30 No. La- 
Salle St. .Jis man reikalų išaiš
kino ir patarė turtų užregist
ruoti. Kų aš ir padariau. Ir tu
riu pasidžiaugti, kad jau turiu 
tuo reikalu iš Department of 
State atsakymų, kurio ištrauka 
čia paduodu:

State Deparlmenta Laiškas
“My dear Mr. Daniels:

The receipi is ackno\vl?(lge I 
of your lelter of N’ovember 25 
1940, reųuesting assist.mca i i 
safeguarding real property situ- 
ated in Lithuania which Vou 
statė \vas purchased by you in 
the name of your \vife, a Citi
zen of Lithuania.

The Department \vill glad'y 
give consideration to your re- 
quest if you will submlt, in 
triplicate, whatever doeument 
ary evidcncc you may ha ve 
showing that you actually 
bought this property. If you 
have original documents of 
this nature in your possession, 
certified or photostatic copies 
in triplicate thereof should be 
furn.shed, and if thesc docu
ments are in a foreign langu- 
age, English translations in 
triplicate should accompany the 
certified or photostatic copies

Sincerely yours,
(Parašas)

For the Secretary of State.*' 
State Departmento praneši

me prašomus dokumentus su
tvarkė ir tinkamai priruošė 
Lietuvos konsulatas.

Iš lietuviško, amerikoniško 
ir praktiško taško žiūrint yra 
patartina Lietuvoje turimus 
turtus registruoti ir tuo užbėg
ti kelių lietuvių ir Amerikos 
piliečių turtų draskantiems ir 
naikinantiems bolševikams.

F. D.

Bundas Užmokėjo 
$300 Taksų

Vokiečių Bundui Chicagoj 
(nacių organizacijai) iškelta by
la miesto teisme dėl nesumokė
tų personai property tak.sų bus 
panaikinta. Organizacija vakar 
miestui taksais sumokėjo $300.

Bylos rezultate Bundo rašti
nėse, 3855-57 North Western 
avenue, buvo padaryta krata ir 
federaliai agentai suėmė daug 
įtartinų dokumentų.

Bridgeporte Rado 
Užmuštų Lietuvį 
Bruno Astramska
Kūnas Buvo Automobilyj, Prie 

32-tros Ir Emerald
Apie 4:00 valanda ryto, va

kar, 12 metų berniukas Gilbert. 
Bandemer, 3824 Emerald avė., 
išnešiojo laikraščius. Prie 32- 
tros ir Emerald jis pastebėjo 
vyrų, velkantį kita, iš ielos į 
automobilį, pastatyta prie to 
kampo.

Berniukas pamanė, kad vel
kamasis yra girtuoklis, ir to
liau nešiojo laikraščius, nekreip
damas į automobilį daug do
mės.

Tik kai vėliau vėl praėjo pro 
šal;, jis pastebėjo, kad automo
bilyj gulintis žmogus buvo ne
gyvas. Kiti du praeiviai, kūnų 
irgi pastebėję, pašaukė polici
ja.

Nebuvo Nušautas
Vėliau išsiaiškino, kad už

muštasis buvo 32 metų lietuvis, 
Bruno Astramskis, nuo 5145 
Wentworth avenue. Policija ma
nė, kad jis buvo nušautas, bet 
kulkų žaizdų nebuvo. Velioniui 
vienas galvos šonas buvo įmuš
tas.

Atrodo, kad jis buvo užmuš
tas kietu daiktu, kuriuo žmog
žudys jam smarkiai kirto per 
galva. Nebuvo žymių, kad As- 
tramskis butų dalyvavęs muš
tynėse. Kadangi kišeniuose bu
vo visi jo daiktai, tai policija 
spėja, kad žmogžudžio moty
vas nebuvo plėšimas. Misterija 
kol kas neišaiškinta, o policija 
ieško vyro, kurį berniukas Ban
demer matė Astramskį velkant 
į automobilį.

Pašovė Italų
Bridgeporte įvyko ir kitas in

cidentas, kuris su Astramskio 
mirtim gali turėti kų nors ben
dro. Prie Italian Sočiai Club, 
adresu 2903 Wallace Street, var 
kar rytų buvo pašautas 52 me
tų bedarbis, Joseph Palumbo, 
nuo 2908 Parnell avenue. Jis 
sako, kad jį bandė užmušti 
“aukštas, plonas vyras’’. Kulka 
Palumbo’ui sužeidė inkstus. Jis 
guli Bridevvell kalėjimo ligoni
nėje.

• Garaže ties 11023 South 
Park, vakar buvo atrastas ne
gyvas 64 metų Harry T. Fen- 
nell. Per ilgų laikų jisai tarna
vo už formanų Acme Steel Co., 
dirbtuvėje, Riverdale, III. Gyve
no aukščiau paduotu adresu.

«««««««««««« ■

LAI BŪNA LAIMINGI ŠIE NAUJI 
1941 METAI VISIEMS, KAD 
KIEKVIENAS LIETUVIS IR LIE
TUVIŠKA DRAUGIJA GALĖTŲ 
SUKRAUTI PO DIDELĘ KRŪVĄ 
PINIGŲ. . ■ . ;

UNLVERSAL SAVINGS & LOAN ASS’N.
1739 SO. HALSTED STREET

“Jokio Karo Užsieny” Atsišaukimas Susilaukia Rėmėjų.

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
Verne MarshalI, “Jokio Karo Užsieny” komiteto 'pirmininkas, skaito dalį kelių 

tūkstančių telegramų, kurios atėjo į jo ha ims Cedar Rapids, Iowa, po to kaip jis 
per badio atsišaukė, kad “paprastieji žmonės iš vidur-vakarių” priduotų savo pa
vardes padėjimui jų ant telegramos, kuria komitetas pasiuntė Prezidentui Roose- 
velt’ui. Dešinėje matosi jo keturių metų sunūs.

PIRMIEJI BRITŲ PAVEIKSLAI Iš SIDI BARRANI

NACJIENU-ACME Tfilcphoto
Britų šarvuočių dalys triumfuojančiai maršuoja pro akmens paminklų Sidi 

Barrani (viršuj), kurį Italai pasistato paminėjimui savojo užgrobimo. Dabar an
glai italus iš ten išvijo ir stumiasi prie labai svarbaus Bardia uosto, fašistų tvir
tovės Libijoj. Apatinė fotografija parodo nesibaigiančių italų belaisvių virtinę žy
giuojančių iš miesto į kalinimo stovyklų toli už anglų linijų, šie paveikslai, pir
mieji iš daliar vykstančos akcijos Afrikos dykumose, atsiųsta iš Londono kabeliu.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

— Užmušė 7 Žmones —
Vakar ir užvakar automobi

liai Chicagos distrikte užmušė 
šiuos žmones:

64 metų Andrew Budai, 5208 
Cullom Avenue;

67 metų Charles Soltowisch, 
116 East Maumell Street, Hins- 
dale, III.;

68 metų George Furness, 3819 
West End Avė.;

56 metų Peter Popovich, 
10229 Bensley Avė.;

52 metų ♦Bruno Rutkowski, 
2825 W. 25th Place;

38 metų Frank Siebold, 2605 
N. Montclaire Avė.;

65 metų Bernard Mitchell, 
623 W. Madison St.

Jauniausias (Kareivis.
Armijos autoritetai tiki,

• Įkritęs į eleveiterio šuli
nį adresu 407 South.. Dearbom 
mirtinai susižeidė 55 metų dar
bininkas, Gottfried E. Martin- 
son, 9058 S. Laflin Street.

NAUJIĘNŲ-ACME Telephoto 
kad jauniausiu U. S. Arini- 
jos kareiviu yra 15-kos me
tų Harry Wohlfeil Jr., pri
skirtas prie 50-tos Lauko 
Artilerijos, Fort Clisler, 
Michigan.

Pasišovė, Bet 
Pasveiks

MARQUETTE PARK. — Be- 
egzaminuodamas revolverį, pri
klausantį draugui, dešinių kojų 
pasišovė 15 metų berniukas, 
Edwardas Budrick, 7012 South 
Maplevvood avenue. Buvo nu
vežtas į Moly Cross ligoninę, 
bet jau grįžo namo, nes pa
sirodė, kad žaizda nebuvo pa
vojinga.

Ginklas priklausė 14 metų 
Alfonsui Sudeikiui, 7037 South 
Maplevvood.

$5,800,000 Naujų 
Karo Kontraktų

Pereitų savaitę federalė val
džia išdavė $5,800,000 naujų 
karo kontraktų įvairioms -Chi
cagos pramonėms.

Ikišiol išdalintų kontraktų 
suma siekia apie $400,000,000.

Antruęlipniš, gTuod. 31, 1940

NETIKIT? GRYBAI AUGA IR NAUJUOSE 
METUOSE!

Taip Pasakoja Grybautojai

VAKAR CHICAGOJE
• Vakar teisėjas James H. 

Wilkerson pareiškė, kad šian
dien užbaigia tarnybų Chicagos 
federaliam teisme ir pasitrau
kia j privatišką gyvenimų. Jis 
ėjo teisėjo pareigas per 18 me
tų.

• Kalbėdamas City Kliubui, 
Elmer C. Jensen, Chicagos 
Building Kongreso prezidentas, 
pareiškė, kad Chicagos lūšnynai 
kasmet didėja, žemina vis di
dėjančio ploto nuosavybių ver
tę ir kartu veisia daugiau ligų 
ir kriminalizmo neturtingųjų 
žmonių tarpe. Sako, jeigu mie
stas nieko lūšnynų reikalu ne
darys, tai gali ateiti laikas, kad 
susidurs su bankrotu.

• Už kinietiškų skalbyklų 
užpuldinėjimų buvo suimti ke
turi plėšikai: 26 metų Joseph 
Hart, 32 metų Edwin Archibald, 
38 metų James Phillipps, ir 19 
metų John Brayn. Pirmieji trys 
nuo 36-tos ir Vincennes, ketvir
tas nuo 6049 Calumet avenue.

• Tris kartus Theodore Sch- 
wer bandė nusižudyti, bet tris 
kartus jam nepasiseko. Kiek
viena kartą jo draugas Oscar 
VVilson užsuko gasų, kurį jis 
bu'vo atsisukęs savo kambaryje. 
Schwer, 51 metų, nuo 64 West 
Erie, šiandien turės teismui aiš
kintis kodėl pas jį toks didelis 
noras atimti sau gyvybę. Jis 
buvo suimtas už betvarkį el
gesį.

• Bevalydamas savo brolio 
revolverį, mirtinai . susižeidė 
eks-policistas, Stephen Decker, 
42, gyvenęs adresu 4935 West 
Congress Street.

• Federalis darbo valandų 
ir algų biuras savo metiniame 
raporte sako, kad 1940 metai.s 
Illinois, Indianos ir Wisconsino 
darbininkams iš pramonininkų 
išgavo $680,440 nedamokėtomis 
algomis — už viršlaikį ir tru
kumą tarp algų, kurias firmos 
mokėjo ir įstatymų reikalauja
mo minimumo.
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Antanui Neteko
Patriukšmauti

Eis Į Kariuomenę “Neužęs”
27 metų brightonparkietis 

Antanas Martin išgirdo, kad 
sausio menesį jis bus pašauk
tas į kariuomenę. Jis sumanė 
paskutinį kartą “gerai paūžti”, 
šeštadienį pardavė savo auto
mobilį, ir gavo $56. Tais pini
gais jis ir žadėjo “ūžti”.

Bet jam neteks tai padary
ti. Martin’ui parėjus namo, 4621 
South Fairfield avenue, jį už
klupo du vagiliai ir visus pi
nigus atėmė.

Jeigu kas netikės, kad gry
bai auga žiemų, patariu nuva
žiuoti į girias ir persitikrinti.

Praeitą sekmadienį musų kai
mynas parsivežė šviežių jaunų 
kelmučių, vos išdygusių. Pama
nykite, sakau, viduržiemyj to
kie gražus grybai auga, kaip 
kad rudenį. Jau pirmiau ma
tėme “Naujienose” rašyta apie 
£rybų augimą Žiemą, bet ma
nėme, gal būt, buvo tik šposi
ninko darbas. Musų kaimynas 
užfundijo ir mums grybų.

Orui sušilus ne tik grybai 
pradėjo augti, bet ir įvairios 
ankstybosios žolės, pav. danda- 
lionai, šeško kopūstai (jie pra
deda žydėti vasario mėn. jeigu 
nebūna šalčių), indijonų taba
kas ir “skambaliukai”.

Sand Dunes Daugiau Grybų
Prieš savaitę laiko pasitaikė 

proga nuvažiuoti į garsius savo 
rezortais Indianos sand dunes. 
Nustebome grybų radę, tik tą 
rytą buvo pašalę, tai ir gry
bai (rudieji kelmučiai) buvo su
šalę. Ištyrus pasirodė, kad gry
bai buvo naujai išdygę, o ne 
nuo rudens pasilikę. Matyt, Čia 
yra smiltinga žemė, tai ir gry
bų daugiau yra.

Vėtros pasėkos
Lapkričio 11 d. vėtra, aplan

kiusi sand dunes parka ir vi
są ežero pakraštį, padarė dide
lių nuostolių. Ant Mt. Jackson 
kalno gaisrui saugoti plieninis 
bokštas, kuriame buvo įrengta 
budelė ir telefonas, dabar kėp
so visaip susuktas ir j pakal
nę žemyn galva nuverstas. Me
džiai kalno viršūnėje kaip su- 
kbmis sušukuoti plaukai, j ry
tų pUšę palinkę. Kai kurie jau
nesni medeliai net j smėlį gi
liai įspausti. Vienas senas kada
gio krūmas su šaknim išrautas 
ir ant ąžuolų viršūnių pakal
nėje užmestas.

Tūkstančiai vizitorių gėrėda
vos apylinkės vaizdais iš šito 
bokšto, iš aukšto kalno net 
skersai ežerą giedrioj dienoj 
Chicagų matydavo.

Ne tik šis kalnas nukentėjo, 
bet ir lygumose vėtra pridarė 
nemažai materialės žalos. Ei
nant “trail 10” keliu, netoli 
“Big Blovvout” kopų, yra di
džiausias pušynas. Vienoje vie
toje kaip skinte išskinta dide
lis plotas miško. Milžiniškos pu
šys pusiau nulaužtos. Kitur vien 
tik viršūnės nulaužytos. Kai 
kur ir vasarnamiai nukentėjo.

Parke keturi “traileriai” per 
žiemų stovyklauja. Geras pažį
stamas Mr. Bill Wright jau ket
virta žiema čia gyvena. Paklau
stas: “ar nešalta?” sako: “Jei
gu butų šalta, tai aš čia nė ne
būčiau.”

Grybų Bičiulis.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

M A T1JTFNOSF”

JŪSŲ
Naujų Metų 

Rezoliucija Lai Būna
Rėmimas

NA U J IENŲ
namo fondo




