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ATSTOVU RŪMAI PAKEITĖ ANKSČIAU 
PADARYTĄ NUTARIMĄ ŠIUO REIKALU 
Registruos visus vyrus nuo 18 iki 64 m., 
kurie gali būti pašaukti karo darbams

VVASHINGTON, I). C., gr. 
19 d. — Atstovų rūmai be jo
kių ginčų šiandien priėmė nu
tarimą šaukti J.A.V. kariuome
nėn visus vyrus nuo 20 iki 44 
metų amžiaus.

Atstovų rūmai buvo nutarę 
šaukti vyrus tiktai nuo 21 me
tų amžiaus, bet bendrame se
nato ir atstovų rūmų komiteto 
posėdyje padarytas kompromi
sas šiuo reikalu ir pakeistas 
anksčiau padarytas atstovų nu
tarimas.

Senato lyderiai mano, kad 
šis įstatymas . dar šiandien . se
nate bus priimtas ir pasiųstas 
prezidentui Rooseveltui pasira
šyti. Atstovų rūmai, kaip tik
tai įstatymas buvo priimtas, 
tuojau jį persiuntė senatui.

Gen. Hershey pareiškė, kad 
karo departamentas yra pasi
ryžęs šaukti aktyvion tarnybon 
visus vyrus, kaip tiktai įsta
tymas kongreso bus priimtas 
ir prezidento pasirašytas.

Gen. Hershey mano, kad pir- 
mon eilėn bus šaukiami visi 
jaunesnieji ir tie ‘vyrai, kurie 
įeina į 35-44, metų kvotas. Ka
ro departamentas jau daro vi
sus paruošiamuosius darbus.

Apskaičiuojama, kad dabar
tiniu metu J.V. karo reikalams 
kasdien išleidžia 63 milijonus 
dolerių. Kiekvienai sekundei 
išeina 729 doleriai. Anglai ka
ro reikalams kasdien išleidžia 
47 milijonus dolerių.

Sekretorius Stimson pareiš
kė, kad ateityje Amerikos, ka
riuomenė susidės tiktai iš mo-

APTEMDYMAS i DIENOS METU

NADJIEN V-ACME Telephoto
Gary, Ind. padaryta bandymai durnų pagelba aptemdyti dirbtuvę taip, kad 

ji nebūtų matoma lėktuvams ore. Autoritetai išdavomis yra patenkinti.

NACIU KOMISARAI NUGRIEBIA VISA 
LIETUVOJ IŠMELŽTO PIENO SMETONA 

X V

Naciai net ligoninis draudžia duoti pieną, 
reikalauja gauti vokiečių leidimą

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
Vokiškų okupantų paskirti komisarai paskelbė1 įsakymą dėl 

pieno prekybos visuose Pabalčio kraštuose. Pagal šį įsakymą, 
suaugusiems žmonėms (sulig kortelėmis) gali būti duodamas 
tiktai nugriebtas pienas.

Vokiečių pastatyti valdininkai, pildydami komisarų įsaky
mus, nugriebia visą išmelžto pieno Smetoną ir siunčia vokie
čiams.

Nenugrįebtas pienas duodamas tiktai šioms žmonių kate
gorijoms: kūdikiams iki L’ metų amžiaus duodamas 1 litras į 
dieną; vaikams nuo 3 iki 6 metų amžiaus duodama % ltr.; nuo 
7. iki 14 m. amžiaus — Vk Kr. Be to, moterims 4 mėnesius prieš 
gimdymą ir 5 mėn- po gimdymo — % litro į dieną.

Ligoninis uždrausta duoti nenugriebtas pienas, jeigu jie 
iš anksto negauna gydytojo specialaus liudijimo.

Senatas ir atstovų rūmai nu
tarė registruoti visus vyrus 
tarp 1.8 ir 64 metų amžiaus. 
Kilus reikalui vyrai gali būti 
šaukiami įvairiems karo tdar
bams. **• - *■ ‘,

Bendrame atstovų posėdyje 
buvo svarstomas x kUusfrnas 
apie išmokėjimą 5,000 dolerių 
likusiai šeimynai, jeigu karo 
lauke žus kariuomenėn pašauk
tas asmuo.

bilizuotųjų. Visus savanorius 
įrašančius biurus valdžia ren
giasi uždaryti, nes priėmus nau
ją kareiviavimo įstatymą, mi
nėtų biurų esimas jau nebetu
ri jokios prasmės.

Prezidentas Rooseveltas pa
kėlė f ’ atu'k^tėšhį vlaipsnp'd'aif- 
gelį generolų 
kų. Generolas 
thur pakeltas 
laipsnį.

Į KARO VEIKSMAI Į
WASHINGTON, gr. 19 d. — 

Japonų karo jėgos du kartas

ir kitų karinin- 
Do ilgias McAr- 

į pilno generolo

PASKANDINTI ŠEŠI ITALU LAIVAI, ŽUVO 
5,000 JURININKU IR KAREIVIU

Britų ir olandų karo laivai užpuolė italus 
pačiuose Tunisijos pakraščiuose

TUNIS, prancūzų Afrika, gr. vadovybė. 
19 d. — Britų, ir olandų karo 
laivai gruodžio 12 dienos nak
tį užpuolė italų ‘transportą ir 
paskandino 6 laivus.

Pavyko išgelbėti 1,000 italų, 
tuo tarpu vandenyje žuvo 5,- 
000 jurininkų ir kareivių. Už
puolimas buvo , toks smarkus, 
kad italai nepajėgė nė gintis, 
nė bėgti.

Išgelbėti italai gydomi ligo
ninėse. Paskandinti laivai Guis- 
sano, Alberico, Barbiano, du 
kreiseriai ir destrojeris.

Japonai paskelbė, kad Ilong- 
<ongo gubernatorius jau pabė
go, bet šios žinios buvo japo
nų išmislytos.

Gubernatorius Mark eina sa
vo pareigas Hongkonge ir pa
laiko ryšius su britų vyriau
sybe, tvirtina britai.

SĄJUNGININKĄ! PLANUOJA SUDARYTI 
TARPTAUTINU KARO IR ŪKIO TARYBĄ

Kelia Geručio nuo
pelnus lietuvybei
Per Kauno radiją A. Miški

nis skaitė paskaitą apie kun. 
Geručio nuopelnus lietuvybei. 
Per radiją dainavo solistė Pra
nė Vilkcvičiutė.

Gydytoja Ona Tercijonienė 
aiškino apie vaikų ligas. Jag
minas, Malakauskas ir Ciplys 
pučiamais instrumentais sugro
jo kelias melodijas.

Andrius Kuprevičius skam
bino fortepionu. Vilniaus fil
harmonijos chorui vadovauja 
Antanas llčiukas.

Japonai sakosi pa
ėmę Hongkongą

TOKIO, Japonija, gr. 19 d. 
— Japonų karo vadovybė skel
bia, kad jų kariuomenė šį ry
tą iškėlė didelius dalinius Hong
kongo saloje ir tikisi netrukus 
paimti šią britų tvirtovę.

Šiandien ryte britų kariuo
menė dar stipriai laikėsi stra
teginėse salos pozicijose, bet ja
ponų aviacija naikino britų liz
dus.

Britų atsparumas buvo pa
laužtas ir jie negali galvoti 
apie japonų sulaikymą.

Britai apleido 
Penang salą

SINGAPŪRAS, gr. 19 d. — 
Britų kariuomenė šiandien bu
vo priversta apleisti Penang 
salą. Pasitraukimas buvo pa
sekmingas, nes britų dalinys 
labai mažai nukentėjo.

šiaurinėje Mataja pusiasalio 
dalyje japonai tapo sulaikyti.

Jie bandė veržtis artyn prie 
Singapūro įazės, bet britai 
jiems pastojo kelią.

mas puolimas buvo silpnas^ bet 
antras labai stiprus. Japonai 
buvo atmušti. Japonai pradėjo 
smarkiau pulti Luzon saloje. 
Jie bandė prasiveržti gilyn iš 
užimtų žemės plotų, bet buvo 
sulaikyti.

MANILA, gr. 19 d. — Japo
nų orlaiviai skraidė Manilos 
apylinkėse ir bombardavo Ga
vite karo bazę. Sukėlė kelis gai
srus, kurie gesinami.

TOKIO, gr. 19 d. — Japonų 
aviacija sunaikino 8 Amerikos 
bombanešius, kurie stovėjo ša
lia Manilos. Japonai numušė 
kitus 6 orlaivius, kurie pakilo.

LONDONAS, gr. 19 d. — 
Helsinkio radijas skelbia, kad 
visa vokiečių kariuomenė pa
skubomis buvo atšaukta iš Šuo- X 
mijos.

B AT A VI A, gr. 19 d. — Ja
ponų aviacija bombardavo Pon- 
tianak miestą ir sužeidė labai 
daug mokyklinio amžiaus vai
kų. Bombas pataikė į mokyk-

Hongkongo kariuo
menė gina salą

LONDONAS, gr. 19 d. — 
Japonų aviacija if artilerija la- 

'bai smarkiai puola Hongkongo. 
salą, bet britų garnizonas lai
kosi ir nėra pasiryžęs pasiduo
ti japonams, patyrė britų karo

Rusai paėmė 138 kai
mus iš nacių

MASKVA, Rusija, gr. 19 d.
— Sovietų kariuomenė veja vo
kiečius atgal įvairiuose fron
tuose ir atėmė 138 kaimus, sa
ko karo pranešimas.

Vokiečiai traukiasi Tūlos sri
tyje. Sovietų aviacija bombar- 
dayo atgal besitraukiantį dide
lį vokiečių karavaną.

Smolensko srityje vokiečiai 
atiminėja iŠ ūkininkų visus šil
tus drabužius ir pagalves. Ka
ro vadovybė atima arklius, kad
galėtų trauktis nuo sovietų ką- britų kreiserį 
riuomenės.

d.

Taryboje, bus atstovaujamos 25 tautos 
kurfotrorsja prieš nacius ir japonus

LONDONAS, gr. . 19 d. — 
Iš diplomatinių sluoksnių teko 
patirti,* kad netrukus prieš 
“ašįp kariaujančios valstybės 
sudarys tarptautinę karo ir 
ūkio tarybą.

Joje bus atstovaujamos 25 
-kariaujančios tautos. Tarybos 
centras bus Washingtone. •;

Karo jėgas atstovaus britų 
gen. Wavell, sovietų maršalas 
šapošnikov ir Amerikos gen. 
Douglas McArthur. Eina gyvi 
pasitarimai tarp Washingtono, 
Londono, Maskvos ir čunkingo.

MASKVA, gr. 19 d. — Suo
mių fronte sovietų armija per
žengė Svir upę ir trijuose fron
tuose atstume atgal suomių ar
miją. Rusų armija persekioja 
vokiečius, kurie traukiasi į Ka
lugą. Sovietų gen. Vlasov su
naikino 106 vokiečių šarvuotus 
vežimus ir išsprogdino vokie
čių parako sandėlius.

BERLYNAS, gr. 19
Vokiečių štabas pripažįsta, kad 
rusai sugebėjo* prasilaužti kai 
kuriose fronto vietose, bet vo
kiečiai juos vėl atgal atmušė. 
Rusijoj eina sunkios kovos, nes 
šaltis labai didelis. Rusai puo
la vokiečius, bet jiems daromi 
nepaprastai dideli nuostoliai.

KAIRAS, gr. 19 d. — Britų 
karo jėgos šiandien paėmė na
cių aerodromą, kuris buvo vi
sai prie pačios DęrnOs. Mekili 
ir Tmimi srityje vyksta mū
šiai su pasilikusioms vbkiečių 
dalimis.

— Naciai sakosi paskandinę 
Aleksandrijos

pakraščiuose.

Susitarta dėl-Marti 
nikos apsaugos

WASHINGTON,
19 d. — J.V. admirolas F. Horne 
susitarė su prancūzų admirolu 
Georgės Robert dėl Marlinikos 
apsaugos.

Amerikos vyriausybė pasiža
dėjo neliesti Martinikos, bet 
prancūzų admirolas pasižadėjo 
neįsileisti nacių agentų į salą.

Prancūzų admirolas pasiža
dėjo neišleisti iš salos prancū
zų karo laivų ir neduoti “ašiai” 
ten sukrautų orlaivių. Robert 
neišveš Martinikoj saugojamo 
aukso.

gr.

Hull paneigė sklei 
džiamus gandus

WASHINGTON, D. C., gr. 
19 d. — Sekretorius Hull šian
dien paneigė melagingus gan
dus, kurie yra skleidžiami apie 
užsienio depąrtfajneptą.

Pasakpjama, kad departa
mentas, pradėjęs derybas su 
japonais, pareikalavo sustabdy
ti Havajų vandenų patruliavi
mą/. • ■

Giedras • ir Šaltas.
: Saulė teka 7:14; leidžiasi 

— 4:21.

Šitokį gandai netyri jokio pa
grindo, skelbia sekretorius Hull, 
ir jie yra tikras penktosios ko
lonos padaras. Departamentas 
niekam nedavė panašių patari
mų.

Japonai puolė Hava
jus 3 kartus'

ANNAPOLIS, gr. .19 d. 
Sekretorius Knox šiandien 
sakė kalbą juros mokyklos mo
kiniams ir pabrėžė, kad japo
nai tris kartus puolė salą.

Jeigu s Amerikos karo jėgos 
butų bent pusvalandžiu perspė
tos apie japonų puolimą, tai 
japonai viską butų pralošę.

Kai japonai atskrido trečia 
kartą, tai Amerikos karo jė
gos juos taip pasitiko, jog nė 
vienas atskridęs japonas nesu
grįžo į savo laivus, sako sekre
torius Knox.

pa-

Turkai stiprina pa 
sienio apsaugas

STAMBULAS, Turkija, 
19 d. — Bulgaro karo jėgų 
stiprinimai pasienio zonose pri
vertė Turkiją sustiprinti visas 
pasienio apsaugas.

Turkų parlamentas paskyrė 
gen. ' Artunkai nauju karo mi- 
nisteriu, kuris įvedė žymių pa
kaitų.

Aktyvi karo tarnyba, tapo 
pratęsta iki trijų metų, suda
rytos didelės žibalo atsargos ir 
žymiai pagerinti sustiprinimai 
visame pasienyje.

gr. 
su-

Šveicarijoj patirta, kad 
Hitleriš atstatė gen. Brau- 
chitsch nuo vokiečių karo va
do pareigų. Jo vieton paskirtas 
gen. Jodl, karo žvalgybos vir
šininkas.

— Hbngkohge tapo užmuš
ta Amerikos pilietė Mrs. Webb, 
Užmušė japonų paleistas 
nelis.

šrap-

Ispanija žada būti
> Neutrali
MADRIDAS, Ispanija, gr. 19 

d. — Ispanijos valdžia paskel
bė, kad naujai kilusiame Ame
rikos, britų ir Japonijos kon
flikte, Ispanija pasiliksianti 
neutrali;

Ispanų valdžios kontroliuoja
moji spauda spaudžia japo
nams palankius pranešimus ir 
užsipuola Jungtines Valstybes 
dėl pietų Amerikos politikos.

Krašte didelis badas ir ispa
nų karo sluoksniai nenori įvel
ti krašto į kitą karą.

— Rusai patyrė, kad lenkai 
Liublino srityje nuvertė nuo 
bėgių vokiečių karo traukinį 
Žuvo apie 50 vokiečių karei
vių.

— Italai skelbia, jog jiems 
pavyko sužeisti 1 britų karo 
laivus. ''v
v—: Geltonosios -upės pakrašty 

pastatytos kiniečių kanuolės 
paskandino penkis japonų karo 
laivus, kurie buvo upės pakra^ 
šty.

Savininkai paversti 
namų sargais "

Į savo namą sugrįžęs namo 
savininkas rūpinasi namų už
laikymu, mokesčių įnešimu, at: 
skaitomybe, pinigų įplaukimu 
ir t.t.

Tačiau butais gali naudotis 
tiktai tie asmenys, kurie turi 
sudarę nuomos sutartis su vo
kiečių paskirtu biuru.

Nuomos dydis nustatomas 
ne savininko, bet vokiečių pa
skirto biuro. Surinkta nuoma 
naudojama žemės mokesčiu}, 
viešoms rinkliavoms, namų pa
taisymui ir kt.

Visus namų reikalus 
sprendžia biuras

\ - —-

Laikinieji valdytojai atsiskai
to prieš butų biuro vedėją kiek
vieno mėnesio 15 dieną.

Klausimai ir ginčai dėl na
mų nuomojimo sprendžiami bu
tų biuro.

Šios taisyklės neliečia namų, 
kurie priklausė uždarytoms po
litinėms organizacijoms.

Vėliausios Naujienos
— Suomiai skelbia, kad trys penktadaliai vokiečių kariuo

menės, kuri iki šiam metui buvo suomių teritorijoj, jau iš
važiavo.

— Prezidentas Rooseveltas nutarė išsiųsti iš Washingto- 
no 10,000 tarnautojų, kad turėtų daugiau vietos karo departa
mentas. Manoma, kad Chicagon atsiųs visą valdžios patentų 
departamentą.

— Vokiečiai pasižadėjo paleisti iš nelaisvės visus prancū
zų Jurininkus.

— Hongkonge britų kariuomenė dar laikosi, bet manoma, 
kad netrukus japonai paims miestą.

— Portugalijoš premjeras pareikalavo iš olandų ir britų 
atšaukti Timor salon įžengusią kariuomenę. Olandai nemano 
trauktis.

— Italai grasina okupuoti visą Portugaliją, jeigu ji ne
gins savo kolonijų.

— Kolumbijos valdžia nutraukė diplomatinius santykius su 
Vokietija ir Italija.

— Gvatemaloj tapo areštuoti, nuteisti ir sušaudyti dikta
tūros šalininkai.
>. — švędai atstovaus japonų interesus Havajų, Burma ir
Ceilono saJose. Atstovaus Amerikos interesus Vengrijoj ir 
Rumunijoj.
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GENERALINIS PROKURORAS B1DDLE 
UŽTIKRINA CIVlLĖS LAISVES 

ATEIVIAMS
Generalinis prokuroras 
Biddte tvirtina, jog 
žrrtbnių teisės karojąį- 
ku bus apsaugotos, bet 
sū priešvalstybine pro
paganda btiš aštriai pa
sielgta.

Aiškiame phmešiine apie Tei- 
singtiino Deptirlatiiento nusi-

&

gurno Departamento Generali
nis Prokuroras ūžlikriria airte- 
rikfečitis svetimos kiltiiėš, jog 
konstituęijonatiškos laisves btis 
uoliai užlaikytos, kad nors yra 
būtinai reikalinga beširdiškai 
susekti ir persekioti asmehis, 
kurie batido dvasiniai aptem
dinti Amerikos žmonių protą 
priešvalstybine’propaganda.

Kalbėdamas ^Detroite Ameri-

kos slavų konferencijoj sfekina- 
dienį, gruodžio 7-tą dieną, tuo 
pačiu laiku, kuomet japonų 
bombos puolė ant Jungt. Vals
tijų vai'Jdmų kalų tokarth&e, 
Generatitiiš Ptiokurotiaš pdšakė 
atsto valtis tftiMhit milijonų dė
kų, lenkų', YūšU, jių 
ukriiftitičiį, jog ’ 
Departamentas “suseks visus 
kurstytojus, bet apsaugos visus 
kittiš nite) pėdsekio j iiti'o ir dis- 
krimih’ačijbs.”

Gėn'etatihis Prbkiir'oras pa
brėžė tautinę vienybe ir suvie
nytą valią visų dem'oktialiiiių 
šalių, kaipo stipriausią uždavi
nio1 jėgą prieš totėlitarinį už
puolimą, bet jis įspėjo, jog gin
kluoti užsimojimai prieš tautą 
nėr didesni už dvasinį atsipalai-

it 
Feisingltino 

suseks

—

MASTER WIND0W SHADE C0.
S-. J, Vondrak Tek Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMlERUOJAM IR tiŽkABlNAM 
TAVERNOM3. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD-ST.)
x CASH AND GABRY.

dojimą (sįjiritičH tiišartitii- 
ment), kuris palčių įvykįi įfer 
“abejingutiią, per sująiltiiritiHį 
jtitiStiių atib’a užgdUliojibi^ lį, į 
kurių rankaš” tienibktititija pa-

“Dvasinio atsipalaidojimo uz- 
mojimas dar plačiai neišsiple- 
tojęs”, jis sako. “Laisvų pi ie
čių privilegijos š|dtitiien jgėHati 
ąpsaugotos šioje šalyje, negu 
bet kur kitur šiame karo aįi- 
plėttaiti'č ‘pasdulyjė., litit 
dvdšiiiis dikipalaiddįitiltiš', api'ė 
kurį aš k Altu, pi išititititi kiek
vieną |ykį konllttUtijondte • 
teisės ii&roš arb'T ititižttiti'05 
peržengtos. Kiekvienas įvykdin- 
tas musų šalyje prasižengimas 
prieš demokratiją yra pagelba 
ir paguoda iFeitidkratijdš prie
šams. L

“Tas (ivdšiUiš Alsipėfai’doj^ i 
mas g?ėšid kiekvieną sykį pil
stą n goš tičtidititiš įšti^tititi titi- 
apykantą pki'ė’Š Arbti ypti- 
tas dėlfel AVlVė
tautinė^ kilities. ^Agtilba b* pa
guoda priti^Atiišį ktititiifel btivit-; 
šio 1 
kalbos tij 
tą. Pa 
šams’

sakė, afesttiiijgos Visur 
uetitiindš plfeiftitiyti tieptiš’tikė- 
jiift^V y. ypauAgfe prop&ttiųda 
vattpjdititi prlbš n^ktiriaš tad- 
tišj, religijas ir tdutldėš kllmeŠ. 
Alėivių gaudymas prddeda 
veikti — iiėt pdČiamė kongre
se. ; . y ;

Gcnehiltiiis Pjiokui^rtiŠ pa
reiškė, jog kiTvOti toMiis veiki
mus pilnai tikekiitie, jog Tei- 
s i i i Į> iti U o W 1
ktil litireau tif itivČštifeilicti H’ti 

it* ktiAipėttinliŠIdtii 
ktitidš. JiŠ Ištehgvbi btit Ateati-

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti l’ertėlti!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, autoVpobiliuš, afc 
šiaip ką apdrausti, reifcalaukftą agento, ^rba brdkferld, kad jis pa
rūpintų jums pėlisą per musų kompaniją. Nelaimei ištiktis, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY ' . -
IMPERIAL ĄSSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE cbMPANY.^.
MA3SACHUSETJS fjtiE & MARINE INSURAN£E/CO.k 
M1CHIGAN FiRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY. Jzį-
"■  - - • Y-rot jrr f L-.viZU V .

---------- ------ ------------------------ - --------- - ■ ------------------------ 1----- :....... .. .......... ------------------------- ---

kiltais. Td’į'ėlba ii- įta-
A pilVOUUlO. LYUUillVV iJUVU”. 
tatititiib tiUVyrfo viė'Štis 

litib VUŠlti’ę 
gfeita it pastigta ptiė- 

oaino, ktitiititit taŽtiŠ kt&titttV- 
ninkas kdlk'ottidtAš tik klėltti-, 
jog jo tėvAi tiitilAi tiuVd 
vokiečiai, italėi titkti jtipbtitii'. 
PagelbA ir pti^titi’da 
kuomel išdirbėjai šti Apstitijįbs 
kontraktais gitikktitiA ftip^Vti'i- 
mui deititikratij'dš bėtitioda ’adt- 
bų negtalhs.

“Tas dvdsitiiš alšipaiaititiji- 
mas, apie ktitį Aš kaltiti', gfesiti 
mus pet tokiU's 'dalyktiš kdip- 
sargų, nakčia kelidtijAtičiiĮ it 
slaptos organizacijos, kifrioš 
dėl mtižiausi’Oš priežasties ima

iaktai pilnai patikrinti- Visam 
savo clarbui FBI turi kuopui- 
kidušį pėlyrini^ if* tAs bti- 
M žti'diS tfėitiš

ktiriė tikit, jb& jič 
štišėbti šVėlititii'š šbibtis it 

š$ėtitiiš‘\ it ijte ItiliAti taėc 
“tti'i Vfei MbAttitai teėk’yVtil 
II kiti gčfrb titirti
tiėkA tą tidtbų 'ttiiti bttittit, titi
ytti imi: . ,

Jis šAitis Jtife imi ytd Vdi-

tetapk Wkį lite lum, kh- 
linis heprtsitiki, ii- neieško RMfr 
Drtsiktiilusitj žihtMiį. NteVArta- 
ja j’dfciM' įioiiiiSklį pViekahiii 
pte Imi . Mfei ita sėdi kato'o 
tfeištiiAš b’o,takiu?’ iii tataoHb,

A

Lietuvių Didžiulė

PEOPLES KRAUTUVE
z YRA CENTRAS TINKAMIAUSIŲ

Kalėdinių
DOVANU

Šią Savaitę Viskds Parsiduoda

Už Stebėtinai Sumažintas Kainas!
bidžititišins btisii’inkimds. Viskaš Dėl Kiekvieno

Šeimos Nario
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

reikalinga visuose

tJtit'aš 1942 iii. m'ati’os Radio. 
į'iiikė visi'ėiiiš. Pasirinkimas 
Mitinei

Seštadien., gruodžio 20,1941
SANbfttlS VlSdKlV ždLlV 

IR KNYGŲ
Auksb Altorėlis (Tilžės), pa
prastu apdaru ............................  60c
Ta pati khyga, Celuloido gražiu 
apdaru ................................... $1.60
Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kn.$1.75 
Katekizmai ir Ministrantura .... 25c 
Gydyklos nuo Baimės Mirties —su 

daugeliu paveikslų .......... 50c
Pontsko Piloto Galas ..........  10c
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį .... 10c 
Kabalas arba Salamono Išhiintis 15c 
Girtuoklių Gadzinkos ............. 15c
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 50č 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa-

vėikslais . ....................  $1.80
Lengvas Budas Išmokti Angliš

kai kaibiėi b'e kito pagalbos 35c 
Mikaldos Pranašavimai ........ ’.. 25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais ...   25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos ............................ 25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryt: 
gerus stirius .................... 25c

ŽOLĖS
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
ApsaugotOjas nUo .plaiskanų ir pra- 
žiiimo 60c; Moterų mėn. reguliato
rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar
bata 60c; Kraujo Valytojas 60c; 
Peršalimo ir Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų 
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ZUKAITIS, 
334 Dean BouJevard 

SPENtERPORT, N. Y.
M

►

SUTEIKITE VAIKAMS DŽIAUGSMĄ
ši A DIDfeLE

ŽAISLU SUTAUPU KNYGA

ii paguoda priešams, kuomet 
bė prišiuengimo surinkta tiritii- 
jti taiį) Vaditiahliį “’d'eptity-she- 
ri'ffs” iš neatš'akahčių ypatų 
ap^itikliibta it aiit'cHzd'ota feaž- 
dihli žtii'oties vienoj itiušiį ry
tų apylinkėj; arba kaip vyrai 
su kaukėms kęiMjaę^įtti^se; 
a^ba kutiitiet ‘
riai šįi^ijutiįia į stide
ginti* aiitoniobilitis ir brutąliš- 
kąi sumušti narius religiškos 
tikybos dcbovahs VVitnesses; 
arba kuomet pastangos deda
mos trukdyti veikimus vietinės 
apsaugos tarybos ir ją varįoti 
kaip amaturiį šnipų susekimo 
vienutę.

“Pagelba ir paguoda prie
šams-, ktioihtit amerikietis, ‘at
sidavęs itiasinči isterijai, kas 
yra svatibiatlštas nticirį-fašistų

dovana, kuri suteiks džidUfesnVą bet kuriam laikui
2 iki 12 metų. Tvirtai padaryta spalvinga ir didėlė

Štai 
nuo 
knyga, kuria vaikai gėlės ne tik džiaugtis, bet kuri taipgi 
mokins juos taupyti. Knygdj yra spalvoti paveiksimi, ’ są-* 
mojingi posakiai ir įdomios trumpos pamokos, raginančios 
vaiktis taupyti. Yra plyšiai »iniWWs įdėti, kad paMigus 
knygoje paveikslą. Pirkit šią knygą kiekvienam vaikui 
kaip Kalėdų dovaną. Pasilakite šį kuponą su 25’c, arb’ė 
atsilankykite asmeniškai į HOME FEDERAL ofisą bet ku
rią dieną.

gaį kaltitra jti šūšičdą, tiudsai 
ktilbti, ir prisideda jjr^ to šti- 
ši'ė'dd pėršdd'ojhtid.”

“Sutinku su jumis“, sako 
Geir. Prokuroras Biddle, “jog 
diktatorystės, rasinė neapykan
ta, religijos uždrhuciinisš ir 
užgynimas laisvos spaliuos ir 
laisvo žb'džiu — keturi pav'ėVgi- 
tiiai — itegali ant Vistidbs eg- 
žisturtti šiaiti'ė b'n’stiulyjb. Sutin
ku šti jb'g tiėi’ti vicViYs
k didžiai-, -p^voš iiilnibs įsteig
tai ir vigilantti rbihiaitiė, kbr 
net mažučiai vaikai stiklėjMtii 
šnipuoti prieš savo tėvus. To
kia valdžia turi pulti.

Jis gATė pastangas laisvę my
linčių EilVop'bs nti^alčt’ų Šalių, 
ypatingai jugoslavų, ant toliaus 
ptiešitilifs, kovdtė, tiėVAšifcluoti.

“Mės Amerikoj jis fšakti, 
“pasitikim gitiklais, ir ihes 
greitai ^inkluujairtės. N'ors yra 
labai svarbu, bet tas ne viskas. 
Ne tik musų dabartinė arba 
numatyta ginklų jėga užtikrins 
mums laisvę kare ar taikoj, Jįiet 
žmonių valia, suvienyta valią 
būtinai reikalinga. Tiems, ku
rie dirba po botagais Lenkijoj, 
kurie mirtini! nubausti ^Serbi
joj-, tikiu jog svarbiausias da
lykas yra suvienyta valia visų 
vyrų, kurių bendras “credo” 
yra laisvė ir kurie, nekenčia 
vergijos. X l '

Priešvalstybinę profragandą,

iitiš Štiiptb prištiaikį titiė faktiį, 1 
it ftšttiš t&fcltiš |
titiUmaiti B I
•dėjti jdkiti JtiKifcitiiititi ti'el tiė- 1 
ktitiVetida-ciM. tet, šakb teti'e- I 
tiabtifš ftdktitidi’aš', Į
Departamentas nori kiekxieno I 
i’ojal’auis piliečio kti'dperticiją ir i 
patainį. ’ I

Teisingumo Departamento! 
“Givii Libėrties.JSection“ įsteig- | 
l;is prieš‘dviėjus metus los vi.-; H 
s va r besu ę rolę šalies reikaluose, 
Įtaigai p. Biddlė.k Tas ‘skyrius 
jau dabar* veikia šit kooperaci
ja viėtfniiį- valdiškų urėdninkų 
ir advbkatiį\apt$ti$dti ypatlį ir 
mnžtijtiy' ... .. ; |

“Civjl sa-
kd Generalinis Proliuroras, vi* Į 
suomi ri-mia Teisių Pikų. Šky- 
ritis stengiti pataršyti apgtitilio- 
jiititis. Musiį kon’štitiicija Vi- 
^i'ėtii's įiiliečiatii^; 'd'ud'dl 1‘yfeia'š 
leistis, ir tįs 'skyritis veikia, kad 
taip ir butų: Vienattlti atsitiki- 
bie Givil Lib'crtires Sų’čtioti ’su- 
Štabtic išnaudojitiią darbiniukti 
pietuose. Kitainč atsitikime rė
mė teięę kvalifikuotų balsuoto
jų balsuoti-, kųoinet _ ta tei ė j 
jiems buvo atsakvta. Trečiame! 
atsitikime užlaikė darpimtikųĮ 
teisę ramiai organizuotis*! uni-

šitas Teisingumo Departa-j 
mento skyrius ; ant toliaus tįs 
š'avd d'arbą ap'sadgojiibrii žtirb* 
nių nito persekiojimų kėro lai-1 
ku ir liko katid l.iik'o fejerijos. I 
Nėra slapta žinią, Jog Teisingu- 
nto Dtipartąitiėilttili ttlri ĮMhiius 
apsaugoti priti^'U^-at'eiViuš, j'ei- 
Vri dtibartitife bebaptastas įri- 
aėjimaš taįs afeštils. Mes ga
lime tikėli, jog daugititia atė!- 
viiį blusiį stiiyįp yrti ftihiųš ir 
ji’ė gtirbia ir prisilaiko prie Ittiti- 
hų fetatym'ų. Mtife suSėkšiin’e 
atėivids kūtištyttiStiš;, bet apšail- 
į’pstitie kitus įtik) persekiojimo 
ir diskriminacijoš.

Aš 'gebai žinau, jog jokia val
diška mfcšin'erija vieną negali 
prežervuoti arpą užtikrinti de
mokratišką idėalą, taip pat 
kaip nei jokia mašinerija viena 
jos negali sunaikinti. Galutinai, 
kiitiAitit šios saliės gąliitiybė iš
silaikyti kaipo demokratijia bus 

‘mes patys tą iš- 
FLIS.

'Cdhs'dl’e tiadios nuo

$22.50

Deška 
namuose dėl kiekvieno šei
mos nario Pasirinkimas nuo

$14.90

HAPPY BIRTHDAY 
dear EDWARD 

HAPPY BIRTHDAY 
TO YOU!

Buk geras lietuvis ir 
džentelmonas, žinoma, 

jaunas. Good luck!

Emily Maezis

it

išbandoma, 
spręsime. -

IŠKIRPKITE ŠĮ KUPONĄ

Home FEDERAL
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

18-ta ir Ashland, Chicag'b, UI,
Malonėkite atsiųsti man/..... ‘..... kopijas knygos “MV O\VN
SAVINGS BOOK’\ čia įdedu .... ............ (po 25č kickviehėl
knygai) už atsiuntimą it paštrt kaštus.

VARDAS
ADRESAS
MIESTAS

p. itidltie litii’iklo, ntiiengVA ŠU- 
Stikti. ji ti.psitiėtlžiu^ į Vairia il
siais rūbais, net palri'dtfekuinb

tvatiją Eiė'tuvl^cfl Ūžeiga 
HRIDGEfŲRTE ...... 3212 SO. HALSTED ST.

sAvtititikąi Jamęš Jantilėvi'čih ir 
Mrh. Almą Bagdonas, užlaiko 
Kingšbiiry .< alų ir ^augybe stip- 
rė?nTų /gerimU, KvtečiahTė visą' 
bubliką atsilankyti.

ĮMMMgfeU.L ■ ZTTT

.i.... VAbSTUA

liavd's ir “už kartiivfų ištikintii- 
tiio prisiekų. Ji visais btitidis 
stengia išgąsdinti žmones-, k'tVd

Tėvui, ‘motinai ir visai 
niai Rekomenduojame 
minkštą gražų krėslą u

$19.95
Kiti po $/i.O5, $8.50 ir

Svarele..^paprastai g'e- 
ra dovanA. Kas sykį sverian
tis mastys apie tainstą. SU- 
ni’ažinta kaina .... $2.98

labai įvcr
*4.95

Gražios lėlės po $1.98
Puikios rogelės po $1.09

Maža mergaite 
litis šia graži

$495
1

rinkiniu

$695
ir aukse.

Siuviniui 
kabinetai 

t prtiktiš- 
kititisia 
dovana

visuc
moterų 

'dovana 
pasirinkimas

Dėl jaunų ir 
praktiškiausia 
Ccdar Chest, 
už specialę kainą nuo

$11.50
Eilių eilės kitų naudingiausių dovanų už specialiai numa 
žintas kainas siūloma musų didžiajame kalėdiniame iš
pardavime. Įmokėkite mažą dalelę, o dalykas bus prista

tytas jums Kalėdoms.

Del Tamsiu patogumo KrAutlivė atvira kas 
vakarą ir Nedėliomis nuo 10 iki 5 po pietų

BfT EOPL E
r ORlMl T U 8? E
41f9»83 Archer Avehue

Prie Richmond Gatvės.
Telefonas Lafayette 3171

Pasiklausykite Peoples radio programų kas Antradienį 
7-tą valandą vakaro iš stoties WGES.

HAPPY BIRTHDAY
dear EDWARD

HAPPY BIRTHDAY 
TO YOU!

Buk gbras lietuvis ir 
džentelmonas, žinoma 
jaunas. Good luck!

Du Juozai

Jei Jūsų Ruptura
yra ir “dalinai pa 
galinta”, jus negalit 
pereiti sveikatos kvo
timą, 
jam 
ANT

Mes garantuo- 
SULAIKYMĄ 

VISADOS.

SKAITYKIT š| LAIŠKĄ---------
btimpcrit) ir 
irt-teft l'i m. 
štiš. Po jš- 

kės 
vei ka- 
lapkr.

atmestas 
1 1 —
21 <i YVitidsor. 
!»11. jis pra- 
sVcik.'itos t.k-

‘ H.-n Zwcrl<-in. 52 n 
karu malioriuh. pati' 
Dydis kaip stambus

PRIETAISŲ.los ekz.nn.
18. T(|. n: r
t.krinusio i
Ųns i-.- šo Ben
Deti-oil, ir nui.sio 1,1’. 1JH1. jis |i 
neša perėjęs KELETĄ sveikatos i 
i niimj po to.

Pirm., Tre,.. Uenkt Iki O I*. M
.1 litrai!., Kctv., š<-šta<l. iki 5 P. M.

Palaikykit DaYbiį Su
SYKES SERVICE

16. S. StATE Katiib. 910

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU-
tomobIliaMs.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —' 
nuo 9 ryto Iki 1 vai. popiet.

REMKITE TUOS, KURTE 
GARSINASI

f..

lt

<r»s

r~

____________
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šeštadien., gruodžio 20,19417 J NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
K PHILADELPHIJOS PADANGES

dominti klausytojus. Palikta 
kom. kviesti prelegentą atei
nančiam susirinkimui, kuris į- 
vyks 3-ęią d. sausio Muzikos 
salėje, 6-tą vai. vakaro, pasakyt 
paskaitą apie mandagumą, ku
ris ypač reikalingas draugijų

SOCIALŪS APDRAUDOS TARYBA PATA 
RIA DARBININKAMS KASMET PAT1K-

’ RINTI SAVO SASKAITA

kas Thomas Sirvėk, alines na
mo savininkas, ir policistas 
Otto Seils iš New City 
dos.

PASIUNTĖ PREZIDENTUI ROOSEVELTUI TELE
GRAMĄ. — BAIMĖ TURI DIDELES AKIS. — 

REIKIA SUSIPRASTI IR SUSIKLAUSYTI.

Sekmadienį, gruodžio 7 d., 
Lietuvių Verslininkų, Profesio
nalų ir Amatininkų Sąryšys tu
rėjo svarbų priešmetinį susirin
kimą. Svarbus dėl to, kad tą 
dieną kelios valandos prieš su
sirinkimą japonai paskelbė ka
rą Amerikai. Dar susirinkimui 
neprasidėjus visų veiduose ma
tėsi nerimas, vieni kitų klausi
nėjo: kas karą laimės? ir 1.1. 
Šis susirinkimas kažkodėl sky
rėsi nuo kitų. Nebuvo tos lietu
viškos šypsenos veiduose, tary
tumei jauti prislėgtą lietuvio 
širdį ir girdi dejavimą “karas, 
karas ir karas! Reikia padėt!’’

Taigi ot lietuvis lietuviui kaip 
tik dabar toj kritingoj valandoj

luri ištiesti draugišką ranką, 
būt organizuotu ir bendrai 
dirbti šios šalies gerovei.

Susirinkimui prasidėjus, skai
tytas protokolas. Paskiau p. J. 
Grinius praneša, kad prasidėjus 
karui, kurį apšaukė japonai A- 
merikai, reikėtų būtinai pasiųs
ti užuojautos ir pagalbos tele
gramą S. V. prezidentui p. Roo- 
seveltui jo šalies kritiškai padė
čiai esant. Susirinkimas entu
ziastiškai pritarė ir paliko val
dybai reikalą atlikti.

Pagerbtas vienas iš pirmųjų

vienos minutės atsistojimu. Jis 
šiomis dienomis atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Vėliau sekė svar-

narys perdaug tankiai susirin
kime neišsišoktų, nuolatos pra
šydamas ne vietoj balso, kad 
duotų ir kitam progos išsireikš
ti ir kad neįsižeistų jo įnešimui 
nepriėmus ir t.t. — tai susirin
kimų mandagumas. Manau, lie
tuviui bus įdomu tokia paskai
ta ir mielai susirinks kuo skai
tlingiausiai pasiklausyti. Po pa
skaitos bus lietuviškų dešrų su 
kopusiais, ir kas norės galės 
smagiai pasišokti.

Kad darbas butų sėkmingas 
ir organizacija bujotų, įnešta 
parinkti org. sąryšiui. Bet ka
dangi kiekvienas narys po k€lis 
savo draugus prirašo, tai ir taip 
susidarys didelis būrys sąryšio 
šeimos.

Kartais tenka pasikalbėti as
meniškai su vienu kilu, kaip pa
didinti ir patobulinti sąryšio

Socialės apdraudos Taryba 
nori kreipti visų dėmesį į so-

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
• Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

baliaus
sausio

svarbiųjų bene bus 
klausimas, kuris įvyks 
21 d. Lietuvių Muzikos 
Užgirtas korespondentų 
Pirmininkas p A. Kaniušis ra
portavo, kad pasiuntė nuo są
ryšio gėlių pundą Ausevičiulei 
jos muzikos mokinių koncerto 
proga ir p. Užumeckiui laidotu-

Radijo kom, padaryta pasta
ba mainyt pranešėjus, kad ku-

PINIGAI PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGICIŲ

$800 iki $10,000 už 4% PALŪKANŲ 
Gaukite dykai musų apskaičiavimą

2411
S. 52nd
Avenue S Y KO RA

Phone 
CICERO

Reikalaukite dykai musų sąrašo TIKRŲ
. , BARGENŲ

Real Estate

žinišką organizaciją. Tariam, 
tariam ir pasiliekam prie to, 
jog nariuose stoka draugijinio 
susiklausymo.

Vieni kažkodėl bijosi apipir- 
kimo ūkio, gal jiems atrodo, 
kad tai / neįmanoma; kili randa 
kitus kabliukus su kukučiais ir 
t.t. Bukime užtektinai toleran
tiški, drąsus, daugiau susiklau
symo, o viskas bus gerai, pa
sekmės užtikrintos. Anot p. 
Vaivados, kada bus savo vieta, 
tai ir jaunimas pats pas mus 
ateis ir .ras pasitenkinimą, ne
reikės ieškoti svetimų dievų — 
savi lietuviški bus malonus.

Mačiau vieną kartą Lietuvo* 
j e, kaip kareivis duoną minkė. 
Minko/ minko, nervuojasi, kaž
kas jam nevisai sekasi. Ant ga
lo supykęs užkeikė “čiort po- 
biery” ir nueina nuo kubilo. 
Sutikęs bobą “ei, babab davai 
kušat!” Bobele nusigandusį, 
“kad ponuli, aš jau sena kibą 
:as mano dukterį”. Kareivis 

dar labiau įpykęs p radę j 6 kumš- 
čiomis trankytis ir vis šaukia 
“davai, baba, kušat! davai, bu
ba!” •

Bobelė jau pro ašaras, išsi
gandus, rankos dreba, “ponuli,

rupiu imą, kuris nustato ketu
rių melų laiką darbininkams 
patikrinti savo sąskaitas. Po 
keturių metų laiko nebus' gali
ma padaryti permainų socialės 
apdraudos sąskaitose. Patartina 
darbininkams su sąskaitos nu
meriais peržiūrėti savo sąskaitą 
(account) nors sykį per metus. 
Nesunku tą daryti. Darbininkas 
gali prašyti Tarybos jam pa
siųsti pranešimą, kiek algų pri- 
rokuota prie jo sąskaitos. Spė- 
ciales kortelės parūpintos tam 
tikslui. Tas korteles galima 
gauti iš Socialės Apdraudos 
Tarybos visų ofisų.

Kuomet darbininkas sulaukia 
pranešimo apie jo algų kredi
tus iš Tarybos, jis turi palygin
ti tas skaitlines su savo laiko
mu rekordu, ir jeigu ' pasirodo 
kokia klaida, galima prašyti 
Tarybos ištirti dalyką ir patai
syti’ klaidą. Taryba '■ sako, jog 
klaidos įvyksta, kuomet darb-! 
daviai su savo raportu nepažy
mi sąskaitos numerio, arba 
kuomet sąskaitos numeris klai
dingai užrašytas. Kartais darb
daviai nežino, jog jie turi ra
portuoti algas ypatingo darbi
ninko, arba nepaduoda pilnos 
sumos, arba algos klaidingai 
nukopijuotos.

Nors daug klaidų ir neįvyks
ta, sako Taryba, bet vis. dėlto 
geriau iš anksto-apsižiūrėti, er 
algų kreditai tvarkoj, ir ar jie '

sutinka su skaitlinėmis, — ne
reikia laukti, kol keturių metų 
laikas išsibaigia, kada neblis ga-

Todėl tegul visi. darbininkai, 
kurie turi sąskaitos kortelę nuo 
1937 m. prieš pabaigą ateinan
čio gruodžio mėnesio patikrina 
savo algų kreditus, po gruodžio 
pabaigos bus pervėlu. —FLIS

Priteisė Kareiviui
Užmokėti $550
Nubaudė Aludininką, Policistą

Po tarpusavio susitarimo tarp 
skundėjų ir skundžiamųjų by
los nebevaryti, — apskričio 
teisėjas Feinberg priteisė kelis 
asmenis sumokėti $550 karei
viui Edward Leach, 4616 So.< 
Francisco avenue

Leach skundėsi, kad 
tas kartą jį skaudžiai 
šė alinėj buože.

Trinerio Patriotinis
Sieninis Kalendo 

rius 1942

nuova-

policis-
sumu-

tobula' dovana
JAI”

Trinerio Sieniniai Kalendoriai 
buvo populiarus per dešimtmečius. 
Tačiau šįmet Trinerio 1942 metų 
Sieninis Kalendorius yra dailesnis 
ūž visus pirmesnius. Jo papuošimu 
yra daili reprodukcija Ferris’o' pat
riotinio paveikslo “Drafting of the 
Declaration of Independence.” Ori
ginalas kaba Smithsonian Institu- 
^ijęje, Washington, D. C. Benjamin 
Franklin, John Adams ir Thomas 
Jeffersęn yra įamžinti šiame pavei
ksle. Gausite jį vaistinėje, kur per
kate Trinerio Kartų Vyną su Vita
minu B-I, labai gerą su taisymu 
sveikam apetitui ir geram virški
nimui. Galite taipgi pareikalauti 
kalendoriaus, parašydami laišką į 
JOSEPH TRINER CORPORATION, 
1333 SO. ASHLAND AVĖ., Chica
go/III., įdėję 10 centų siuntimo iš
laidoms padengti.

dailus 15 Akmenų poniom Elgin 
.10K rausvo arba natūralaus au
kso rolled plate. Nerūdijančio 
plieno nugara. Pirkite Kreditu.

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki 

Kalėdų__________

Olsen

,/ewei<»r» < Optictans

6446 S. Halsted Sf»
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Skundžiamieji buvo aludinin- 1)13.1*8111 KltCS JN“11OSP

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

’įį “
Cash or Easy 

Terms
3 MONTHS RENTAL $5

Pirkit Kalėdų Dovanas: Laikrodėlius, j
Žiedus, Diamontus l

Man girdint buvo juokai, kad 
juodu nesusikalba. Paskiau pa
gailo bobelės, sakau jai; “jisai 
prašo jus valgyt, duok jam la
šinių su sviestu ir duonos.”

Bobelės akys net nušvito, lyg 
ir pajaunėjus sako: “dievulė- 
iau, o aš maniau...” Kareivis

UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... _
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS

 PAS ____

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 

BEN. J. KAZANAUSKAS Se.kr.

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

IR, N<dVieir

Pas Brighton Parko Seniausią ir labiausiai patikimu 
laikrodininką. 16 metų ant ARCHER AVENUE. Atsi-

4208 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 3847

4

RAKANDAI
PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

JUOS DUODAMI UžpAMĖHJNSIT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ

ARCHER AVĖ. FURNITURE MFG
JOE KAZIKAITIS, Sav.

8 4140 Archer Avenue
■DB

erkė, žiuri, kad ir duona pra
deda kilti, viskas kaip ant mie- 
ių einasi. Taip ir draugijiniam 

gyvenime yra. Baimė turi dide
les akis. Reikia viską mokėt 
šaltai svarstyt su dideliu ap
svarstymu, o pasekmės tikrai 
bus geros.

Visa nelaimė, kad pas mus į- 
gyvendinta dar labai senoviška 
draugijų tvarka ir niekaip į mo
derniškąją eigą įeit negalima; 
tas ir trukdo draugijai vystytis 
ir jaunimui tas netinka. Jie se
ka naują gyvenimo eigą, naujai 
gyventi nori. Mes verslininkai 
padarykime naują tvarką, — 
tokią, kuri ir jaunimui tiktų.

Gamta keičiasi ir žmogus 
keičiasi. Laikas stipriai būt or
ganizuotiems, kad reikalui atė
jus nereikėtų išgąstauti ir iš
mėtinėti, jog neorganizuoti bu
vome, kad mus skriaudžia ir t.t. 
Karo šmėkla jąu ir Ameriką 
pasiekė, kuo toliau, juo baisiau, 
— naujienos žiauresnės, juodi 
debesys skraido virš musų ... 

‘Tad ar negeriau butų prisira
šyti prie Verslininkų, Profesio
nalų ir Amatininkų Sąryšio kuo 
greičiausiai ? Pagalvokit, ger
biamieji! Ir nors kartą per mė
nesį reikėtų susieiti, pasitarti 
savais reikalais, pasidalinti į- 
spudžiads ir užmiršti visa, kas 
lietuvio širdį spaudžia. Kiek 
man žinoma, SąryŠys rengiasi 
stipriai su darbu prisidėt prie 
Šios šalies apsigynimo, — tac‘ 
visi darban. St. Grinienė

INSURtD

BE “NAUJIENŲ”

Norint gauti vieną ar dau
žau viri nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti f 
Naujienos Pattern Dept, 173flĮ, 
So. Halsted SU Chicago, IU.

Pasaulio

Taupytojams 
Mokame 

3%% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Leng

vom Solvgom
KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP

TURTAS VIRŠ $1,10000.00
2202 W. Cermak Road. Tel. CANAL 8887

Geriausia Bourbon

«f T**

ĖRA vertinama taip giliai 
Per 147 metus Beam 

Degtinė teikė malonumo patik
lių žmonių skoniui visur. Ji su
teiks smagurtio širdims visų, ku
riems jus parinksite šią tobulą do
vaną. Iš trijų gerų K e n t u c k y 
Straight Bourbon Degtinių garsio
je Beam šeimoje galite padaryti 
idealų parinkimą ... tokį, kuris 
tikrai atitiks bet kurį skonį. Tegul 
jūsų Kalėdinė Dovaną šįmet, su- 

, teikia “kai ką ekstra’’. Jūsų dova
na Beam Degtinės tai atliks.

„„va.- M*
dovana-

WHISKEY
ftTiio 1795

PRABANGOS DOVANA
nebrangia kaina

: : ™ BBAHA nlCTlI I1NG CO. Ine. CL£RMO ' ■ ,.£
DISHU .ED AND BOTTIED B Y JAMES B. BEAM' 

oisruLĖRs sincc i"95 .—.haMflfll, .yaLiž&vi;

MADOS

No. 4952 — Namie dėvėti sukne
lė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48.
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NAUJIENOS
Th< Lctmuanian 'Daily Newi

Published Daily Except Sundįy by 
The Lįthuahiąn News Co./Įnc.

1739 South Halste<( 
Telephone CANat 8.5p0 ‘

Subscription Kates: 
$6.00 per year in C,anada 
! >6uOQ per yfear bųtsidė bf Chicągo 
S8.00 per yeat in Ojįiičągo ' '' 
3c. per copy.; *' * , 
■Ęntered as $>econd C 

March 7th 1914'M the 
oi Chich’go, UI., under 
March 3rd 1879/
- ‘ , -L - į t - -  -

Naujienos eina kasdien išskb 
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Can«l 8500;

$8.0Q 
4.0Q 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
75c

atter 
)fhče 
ii' bf
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Užsakymo kaina:
Chicągoj e—paštu: 

Metams .......................
Pusei metų ..........-............
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagbj per išsiuntinėtoj us 
Viena kopiją .... ..............

Savaitei ...J................... .
Mėnesiui ........... ...... .

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicągoj,
Metams .......   $6.00
Pusei metų ............................. 3.25
Trims mėnesiams ___ ,.......... 1.75
Dvieta mėnesiams .......... h'25
Viendm mėnesiui '.... .........  .75

Užsieniuose:
Metams ........______  $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ..............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Qrd,enu'kartu sų užsakymu. ■ *•

Prezidento galia
Jup0ipfų Valstybių prezįč|ęnto rankose yra spkon- 

cęntpųęta daug galios. Jfęąi yra vyriausias yądas visų 
gip^pę^ įęyąšto Jėgų. Jisai yra administracijos galva. 
Kftęęe y.ęspp^Iilcoęę prezįdęntas tiįc|aį pąskįriaį Tųįni§|ę- 
rj pirmininką, kuris sudaro kabinetą; ir kabinetas (vy
riausybė) turi turėti parlamento pasitikėjimą. Jungtinė
se Valstybėse kabineto nariai yya tik pręzįdęnto “sekre
toriai’’. Prezidentas juos pasiskirią, su sęnątę, pritarimu ; 
įr jisai gąĮli juos pašąlįnti. Kongresui tiesiog jie neatsako.

Bet įęaro metu prezidentas įgyja dar daugiau galios. 
Tąip buvę pareitame pasaulio kare, ir taip yra šiame ka
re. Vos tik prasidėjus karui, kongresąą įlteįdę į§tatyęi|, 
kuris suteikia galią prezidentui: [steigti cenzūrą vjsięmš 
pranešimams, kurie eina į užsienį arba iš ųžsiepio; per
tvarkyti administracijos įstęigų funkcijas; keisti apsigy
nimo darbų sutartis ir daryti kontraktus su firmomis 
arba asmenimis, aplenkiant tam tikras taikos meto tai
sykles; kontroliuoti svetimšąlių finansines tranzakcijas 
ir panaudoti krašto reikąlaięs “įšaldytą” svetimų šąlių 
turtą Jungtinėse Valstybėse.

' Kai kas gali pasakyti, kąd J. V* prezidentas jau pa
sidarė ^diktatbridsV. Jeigi^ turėsime galvoję diktatorius 
senovės prasme, kaip kad juęs turėdavę Roma, tai musų 
prezidentą, is tiesų, galimą lyginti su antį laikų diktato
riais. Bet jisai nėra toks diktatorius, kaip Hitleris, Sta
linas arba Mussolini.

Romėnai skirdavo diktatorių karo arba kokios nors 
didelės kpąštę nelaimės metu, jie suteikdavo jam nepa
prastą galią, bet ji būdavo aiškiai aprėžta. Vieną, Ronios 
senatas nurodydavo, kuriam! tikslui yra diktatorius ski
riamas; aptra, jisai nustatydavo laikę tarpą nepapras
tiems diktatoriaus įgaliojimams. Tikslą pasiekus., dikta
tūra automatiškai pasibaįgdavo, ir diktatorius turėdavo 
duoti atskaitą senatui iš savo jarbų. Taip pątJ, praėjus 
paskirtam laikui (paprastai, šešįęms męų^s.įąmš), dikta- 
tęrįus turėdavo" ateiti į sęnątą ir duęti rapęr|ą iš savo 
veikiųio; sęnatas tuopiet arbą, atlęisdąyo jį is jo pareigų, 
arba prailgindayo jo įgalięjięius dar yįęnątp terminui.

'Diktatorius būdavo tįktąi žmopių yąlįos yykdytojįąs. 
Jisai turėdavo tįktąi tiek galios, kįęlt jaxn badavo su-

. Pyrago.
pripažindavo ąę^tęs^į ęayę — D^yą ąr^
tikybos prisakymus. O šių dienų diktatoriams nėra jo
kio įstatymo ir jokio autoriteto. Jię viską daro sąvo valia.

> Paprastai jię, žinoma, bando pridengti savo sauva
liavimą kokia nors “idėja”, pienas jų sątb, kad jisai yra 
pašauktas vesti “tautą” kokiais tai/tik’jam vienam ži
nomais, keliais į laimę; kitas bandę pąsiręmti kurię ųors 
mirusio žmogaus “mokslu”, kurį tįk jisai vienas supran
ta; arhą yra sųgalyojama dar kokia nors “teorija” žmo
nėms mulkinti. Ręt visą tai yra nesąmonės, kurios gali 
apdumti ^kis tiktai žiopliams.

Totalinę ęliktątyira yy.a, trumpai ąakąn|/ gengsteriz- 
rpąs. Kuo^nęt gęngsterįs apjpįęšią yišųs žųio^e^ sąvo kra
šte, tai jisai eina plėšti savp kaimynus. Kai vienus api
plėšia, tai eina plėšti kitus. Totalitarinė diktatūra tokiu 
budu neišvengiamai veda prie karo.,.

Pąsaulyjė šiandie^ siautėją karas dėį to, kad visoje 
eilėje didžiųjų valstybių yalažįą pateko j ^ępgętępįų rąn- 
kas. Karas kilo ne iš kokio ten “ixnpęriąližnio”, įę| iš to
talitarinių diktatūrų.

Karas verčia ir demokratijas suteikti “diktatorišką” 
galią snvo valdžioms. Bet čia diktatūra yra tiktai laiki
nis ir Hm tikdami tikslui paskirtas įrankis. Kuomet tikš- 

s las bus pasiektas, demokratijos vėl grįš į normalų gyve
nimą. /

, Reikia tačiau tikėtis, kad šį kartą, kuomet deąiokra- 
tijos pasieks savo tikslą, tai ir totalitarinių diktąturų pe- 
belikš nė vienos. Jos pačios nęątsistaty^ms. Jos bųš nu
šluotos !

m

__2_________ ' _____ gęštadįęn., grųędžio 2041941

Panašiai yra ir su Jungtinių Vąlstykįių prpzidępto 
galia karo n^etu. Ji yra aiškiai ąprež'tąir įšpįąukią Įą 
tęs galios, kurią turi tauta. Bėdos metę tautą ^yinįą da
lį savo galįos pąyeęla vienam asmeniui, kad jįsąį gąlj^p 
sparęiąi ir ęnepgįngąi veįktj. '

Visąi kitas dalytas yra šių ^įenų “tętąlįtąrįpęs” ^il;- 
tatūpęs, šįta' diktatūros rųšis pęturį nįękę tįęp(Jr.o nęi 
sų žmonių ’gąlįa, pei’ su jįų valią; tojėį $ ąętppi " 
bęn^ro su depįę|crąti}ą.

Totąlitąrifiį yyos
“Totalinis” (arba totalitaęięi^) (Jiktatoriuš yra toks 

paukštis, įctįris smpr|o kfliu pąsį^-^Įa' ii1
gią žįnopes. Jisai pasidaro visiš^ąš,
Ką jisai nęrį, tą jisai darę; ir jęlgu jras nors/^y^t^ įam 
pasipriešinti, tą jisai užmuša.

Kiekviena “tętalįne’* diktatu angliška} p§sa;' 
kius, “governmęnt by paęhine g^u”. vieni tų (^įkt^tę^, 
|iesa, vartoja mašininę lianuolę ^ažnįaų, kiti rėčiau; |oį 
dpi yra kalbama apie “žiaurius” įr apie “š.Y$«W 
tatorius. Yra dar ir kitas skirtunįiaą.. V-įflhi diKtatoriai 
ti^ugiąįį sėb^jją t^$iįįgais arba “aukštos kilmės” 
žnio.nėmig, ir patys bando su jais susilyginti, — kaip ki
tusyk kad darė jjT^ą'lfd^,' kuris net ir imperatoriaus 
v|jh&ą uzsiiiąj'o aut galvos ir vedė princesę iš karališkos 
šeimos; norėdamas būtį lygus “Dievo pateptiems”. karaį 
lįą'įns.", ‘ .

' Kiti diktatprįai titulų lįepaisfl. Jię apiplėšia visus 
žmones ' pirnjia^g,* gaf būt, tuqš, kurie turi ^ugįaiį- 
sia lobių (kantininkus, fabrikantus, pirkinis,'dvarponius 
■ ' " " ......................." . m. 'urciams, nuo ’į'ku-

dirba, o diktato-

REVOLIUCIJA PRIEŠ 
HĮTLERĮZMĄ

Tam tikroje spaudos dalyjy 
Ąipęrikoje pasirodė pasakojimų 
apĮe Vokietijos pabėgėlius, gy-x 
venančius šioje šalyje: kad jų 
tarpe esanti svarstoma niintiš 
raginti Jungtines Valstybes k. 
Britaniją daryti taiką šit “kon
servatyviais” Vokietijos sluoks- 
niąis.

Šituo^ gąncįiis grjęž|ąį nunei
gė buvęs 'yokięįijęs viclaųs rei
kalų nįinistęris, Wilhęlm Soll- 
jįjąnn. Jisai sako, kąj ne vienas 

l: žmogus, t u r ė j ęs a tsakom in gą 
yietą 'yokięfųęs respublikoj ęj 
negalvoja apie'taiką su dabarti
ne Vokietija. Pirma, negu bus 
galima pradėti taikos derybas 
su Vokiętįja, jos valdžią ir žmo
nės furi. Supranti., kąd* Vpkjeti- 
ja negali laimėti karo; o kuo
met šis supratimas pasklis Tre- 
čiąjąnię Ęėjche, (ąi Vokįe^įjoję 
greičiausia kils revoliucija pbieš’ 
hitlerizmą. '

Wilhelm Sollmann apgailes
tauja, kad Amerika ir Britani
ja dar ikį šipį nęsistęngią iš- 
sąu,ą|i revoliųcijios prįeš Riflerį 
— '11^ tįkįaį Vo^ieįijoję, į>et' i| 
Eyyppojc.

.it'
^įiį-oiįos ' feiį^ciiįa aįįįia fe
deracijų fįrų.^č, kį^ioje yo-

W M ’w■ ?? , W wkil w P,ę- 
Iįsose Eąropęs

44

Europos fęd^ącyą 
deraęyu

§ąhoįi ' Ęyįyc

jadimęm^i
šalyse

fe Wp®ja jjyiyalo tuęgy ^e-
alą, o naujog Wta-
tjųpas kąįp įy yrs toks

■ /' ' ?

CHICAGOJE 672,705 
ATEIVIAI

Cenzę Biuras WashingtQpę 
paskelbė skaitlines apie sveti- 

'šalyse* gimusius įvairių 
Anięęį^os rpiestų gyventojus.

Iš kį(ų didmiesčių žymius at
eivių skaičius turi: Detrpį( —■ 
320, (564; Philadeiphįą — 200/ 
325; Los Angeles -— 215,24$; 
Boston — 180',864; Clęyeląnd— 
179,183; San Ęrancisco — 130,- 
271.

I. ŠLAPOBERSKIO
BALSAS

ko- 
šla-responcįeątąs Londone, į. 

pbberskįs, paraše ’ įdomų 1; 
naųjąjąin ^įuęągoš ^ięnrąsciui, 
“Sun”. Jisai dabar gyvena, Clii- 
cagoję įr turi darbą karo pra
monėje. f '*
t. ’ '. k . i .

Savą laiške p. $ląpoberskis 
pataria Amęrįkąį pąsimpkinti iš 
Britanijos \ patyrimo. Žmonės 
Britanijoje,, šakę jįsąį, bųyo nu
sigandę, kuęmę'į atėję farsas, 
bet paskui aprimę- praėjus pir
mai išgąsčiai, ^ritąnįją' bandė 
yęsti karą, neatsiįąkydąmą"nuo 
savo kasdieninio gyyęnįm.b pa
pročių ir ‘patogumų. Tik, žlu
gus Frąnęęzijąį įr ęo visos* ei
les kitų pepąsįsękimų? su“ 
prątę, kąd Jai yrą [otiąiįnįs ka- 
r^, ^ąris yęįkąląąją' visų jįeraš-

’ ' . K ’» 5

į T«įgi. P- ir
Į i?g6i

fe į$ ka- 
£ bet 
[ę,š tu- 

> vergovę,

V?'l!e

ny perą Kąą pjęsfl, įsąKO pirou. vą?i ^roa, 9 maiaiof 
rjus su sąvp “ąengg” y^p įr baudžįą tuos, kurie jo ne
klauso.

' ' Ėet tie skirtumai neturi didelės svarbos. Savp esmė
je kiekyj^pą tfltąlįpė arba totalitarinė diktatūrą yr» 
smurto valdžia. Ji yra aršeąnė už senąsias autokr.ątįją§, 
nes tos autokratijos visgi turėdavo' kokius norą įš.taty- 
nius. Ir senosios mados autokratai (karaliai, carai įr 1.1)

buvo padaryta^ 1940 ni. balaii- 
cįžio Ii’d., rodo, kad Chicągoj? 
įą dieną buvo Q72,705 žmoiięs, 
girinį svetimose ’ šalyse. fž jų 

nuo^i Inivo priėmę pilirty- 
ię. '1> ■

IJęyy Yorke buvo svetimose

u ę.tocidjoįmo, žįąi 
kąd vokiečiai fcąukra savo l 
ęįąopenę įf ^pmįjosk % 
žinią sako, kąd vokiečiai pra 
še Suomijos vi 
atšauks savo

už 'dvidjų dienų po to,'kai Bri
tanija paskelbė kąrą Suomijai, 
ir tą pačią diępą, ' kai Berlyne 
buvo oficialiai paskelbtas vokie
čių karo yadoyybės nutarimas 
sustapdytį ofęnsyyą Rusijoje 
Žiemos inętų. /

Tokių budu Suoipija atsidū
rė lieblięje padėtyje. Naciai j ą 
verslą vertę tęsti kurą prieš' so- 
yie^ų Rusįją pąr 1‘ę po to, kai 
Suopiiją bų^o jau atgavusi sa
vo šienas ir jos armijos vieto
mis jau buvo tolokai įėjusios į 
sovietų tę^itorij^. Britai dėl to 
pąsįcelbjė' tįųęmijąi 'karį. 6 ’da- 
»■ ?a’ 
hęką Suoinijai vienai mųstis su

p

. prane-
^ąi, jpgei jie

......
Suomijos grųodžią § ' cfieną —•

milžiniška sęvietų ąrmiją! žį- į 
nioje iš Stočlcholmę skaitome: į 

r <**.•• < > • f t * • . .**■*' ;

“Sako, tarp vokiečių ir ; 
suomiu yra padarytą sutartis, į 
kad nuo dabar suomiai yie- i 
ni laikys visą frontą nuo i 
Murmanską iki Karelų są- ; 
smaukęs.”
Helsinkio radijas praneša, 

kad rusai pradėjo gčneralinį 
puolimą prieš suomių pozicijas 
ir smarkiįą mūšiai įvyko Sviro 
upės srityje, tarp- Ladogos ir 
Onegos ežerų.

ka'dangi nhcia i nutarė visa
me Rusuos fronte pasitraukti 
atgal, į patogesnes Apsigynimo 
pozicijas, tai’ rusai dabar turi 
progą sukoncentruoti stiprias 
jegaš šiaurėje. įtartu su milio- 
nu kareivių, kurie gina Lenin
gradą, jos gali padaryti smarkų 
puolimą prieš mažiukę Suomi
jos armiją. Jos padėtis yra ne
pavydėtina. ’ ' "

Labai gaila, kąd Suomiją pa
sidavė nacių įtakai ir nepasi
traukė iš karo, kuomet Amėri- 
ka ir Angliją ją ragino tai pa
daryti. Suomijdjs liaudis neno
rėjo kariauti, bet armijos yą- 
doVybė kartu su nacionalisti
niais elementais paėmė viršų. 
Dabar gali skaudžiai riukenteti 
visa taiita.

Tačiau padėtis nėra be vilties.
. , ,. k , V ■ f t ■ • ' < • ’ t !“Naujienos” yra kelis kartus 

pąreiškusios, kad Suomija daro 
tragišką klaidą, kooperuodama 
su naciais, o ne su demokrati
jomis. Tačiau ir didžiosios Va
karų demokratijos nėra be nuo
dėmės. Ir reikia neužmiršti, kad

I ....Ii'/. * .daug sunkiau nusidėjo prieš 
Suomiją Rusija, negu Suomija 
prieš Rusiją. Taigi Britanija, 
Jungtinės Valstybės ir Rusija 
privalo stengtis surasti išeitį, 
kad po visų praeities klaidų ne
įvyktų dar didesnė tragedija.

Karo logika yra žiauri. Ta
čiau butų nežmoniška, jeigu są
jungininkai, kurie kovoja prieš 
Hitlerį, leistų žūti visai suomių 
tautai — vien dėl to, kad ka
ro aplinkybėse jos kraštas bu
vo laikinai patekęs po nacių 
kontrole. Suomija gali būti iš
gelbėta ir gali dar pasidaryti 
demokratijų sąjungininke.

Vokiečiams traukiantis iš 
Suomijos, yra proga sutaikyti 
Suomiją su Rusija. Bet reikia, 

? r .*/• . s -• . > r- • ■ > . ’ * - * ? \

kad Amerika ir Anglija tarpi
ninkautų, nes be garantijos iš 
didžiųjų valstybių pusės suo
miai bijos pasitikėti Maskvos 
žodžiu. Taika buvo padaryta 
tarp Rusijos ir Lenkijos, tai 
kodėl ji begali būti padarytą 
tarp Rusijos ir Suomijos V Rei
kią tiktai geros valios;

Jeigu Suomija pasirašytų 
mūšių paliaubas su rusais, tai 
visas 800 mylių frontas nuo Le
ningrado iki Murmansko pasį- 

;darytų saugus ir 'Rusija galėtų 
atsiimti iš tenai bėiit ' dešimtį 
savo divizijų ir pasiųsti jas 
prieš nacius kitose fronto daly
se.

Čia yra uždavinys Amerikos 
■ir Anglijos diplomatijai. Ji gali 
cįa taikiu budū laimėti didesnę 
modalinę ir strateginę pergalę, 
negu'kad laimėtų ginklas.

ĮVAIRENYBES
— Rradžioje briedžiukai A- 

merikęję buvo pardąvinėjajni

gimę ftombęy,' Indijoj; mirę 
tęįidppęĮ Anglijoj.

— š. Amęrikoj vištos per. įim
tus iš viso suSeda 3,000,900,661) 
kiaušinių.

‘ 12 ^aąlė yrą ęęnlęu ęįąkęyro, 
kuris priduoda musų žėnjęį ir 
šįlunią' ir energiją.
J _L Užaugęs patinąs erelįs yra 
mązęshis iįę/ x g': *

— ’ ^merikoję parytus ąutę- 
iiio^įlįus1 s^įileda (s L^OOp Ja-

—Dėdei Šamui įšmąitmi.mąs 
vieno jūreivio per dieną” kaš
tuoją 12c. Gi armijos kareivio 
maistui' skiriamą lik 31c įper

* ! 5
—Ekvatorio dalyse objektas 

■sveria ’mązįąu, ąęgą tie pnjys 
dalykai svertų Šiąurįnįąm ir 
Pietiniam žemes ašigaliuos^.

i
e.

Prof. Fr. Herz

ISTORIJOS MOKSLO ŠVIESOJ

i
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(Tęsiny?)
Rasė ir genialus žmonės.

5. Dažnai buvo manoma, kad 
didžiausi žmonijos genijai pri
klausą dąugiausią vienai, bū
tent, šįauręs rasei. Daugiausia 
čia yra pagarsėjęs Woltjnąrmąs’ 
kuris iš portretų ir gyyęnįmo 
ąprąšyiuų stengėsi įrodyti, kad 
nęt romanų (autų genijai įjęvę 
daugiausia germaniškos kiįpięs. 
3ayp išvedžiojimais jis bent pa- 
rpde, kad romanų tautos turi 
stiprų germąnįšką pobųdį ir 
kad tai turėjo įtakos jų kultū
rai; bef prancūzų ir italų mok
slininkai tautiniais sųmętipiąis 
tatai karštai paneigė. Tačiau 
VVoltinannas savo išvedžioji- 
ipais eina per toli ir prikalba 
j • « r < , > • ' » »* t ! ) . » rdaug abejotino. Labai lengva 
butų sužymėti visą eilę vokie
čių tautos genijų, kurie visai 
neturėjo šiaurines rases žymių. 
Ypač mes gerai žinom, kaip at
rodė Goethe ir Beethovenąs, nes 
surinkti visi jų paveikslai ir vi
si liudijimai apie juos^ Goethęs 
buvo: juodi plaukai, rudos a- 
kys, gelsva, vėliau smarkiai ru
sva veido spalva, vidutinis ūgis 
ir šiek tiek kumpa nosis. Bee
thovenąs buvo mažas ir drūtas, 
turėjo juodus kaip anglis plau
kus, tamsias akis ir tokią pat 
veido spalvą. Jo veidas atrddė 
barnus, su smarkiai atsikišu
siais žandikauliais, susinaukta 
kaktą, plačia ir stora nosim. Ne 
vienas Beethovene' pastebėjo 
negro žymes. Taip pat Leibni
cas ir Herderis priklausė ne 

, Šiaurės tipui. Savaime sųprąn- 
tąma» kad tie pavyzdžiai atre- 
lįųa perdrąsią nuomonę, kad vi
są naujausioji kultūra esanti 

’ tjį< germanų rasės darbas, jei- 
fu germanų rasė, kaip tai šiali- 

ien daroma, laikyti šiaurės ra- 
sę; Naujausiais laikais buvo iš
matuotos kai kurių žymių vyrų 
kąiikųolės, pav., Schillerio, Kąn- 

. to, Schopephauerio, Leibnico.
Visos jos pasirodė esančios pla- 
Čįągalvės, nors šiaurės rasės 
kaukuolės turėtų būti pailga- 
galvės.

Tuo budu, aptarėm ąntropo- 
socialogų mokslą, kuris luomi
nius ir rasinius skirtumus laiko 
priklausančius nuo rasės. Ta 
fnintis nebuvo nauja, čia' prie 
I^ipouge ir Ammono hipotezių 
tepridėta atrankos istorija. Jau 
feodalinės aristokratijos atsto
vai, kovodami prieš tretįjį luo
mą ir kąrąlių už ypatingąsias 
bajorijos teises NVIII šitntm., 
stengės įrodyti, kad jie esą nu
kariautojų frankų palikuonys, 
q miestiečiai — tai tik nugalė
tųjų galų ir vergų likučiai. Ap
link šitą teoriją kilo ilga 'ir 
karšta kova, kurioj dalvavo ir 
garsus' istorikai bei publicistai, 
pąv., Bouląinyilliers, Montes- 
ųuieu, Mably, Dubois, Thįerry, 
Guizotas ir kit. • l

Panašiai buvo ir Vokietijoj, 
kas jau anksčiau buvo pažymė
ta. Hans Guentheris ir kiti ra
sės teoretikai pavaizdavo labai 
nemalonų alpinu rasės paveiks
lą, o juk didesnę alpinu rasės 
dalį sudaro pietų vokiečiai, Aus
trai ir šveicarai. Jų įšyedžioji- 
piams atremti pasigirdo daug 
priešingų ir teisingų balsų. Be 
ąbejojimo, visos tę$ hipotezės 
(uri smarkų politinių Įjąsąųle-

Rasių neapjką^s Įęęjua.

žmogaus ir gyvulio esąs tas, 
kad žmgous mokąs valdyti ir 
išraudoti kitus. Rasines neapy
kantos skatinamas, tas išnau- 
c|ojįmo instinktas linkstas dau
giausia išorėn, prieš svetimuo
sius. Viduje luominiai ir klasi
niai skirtumai savo pagrinde 
taip pat priklausą nuo rasinių 
skirtumų. Tauta ir teisė tar
nauju tik kaip priedanga šiam 
brutaliam faktui. Gumplovičo 
teorija yra pesimistinė, visos 
rasės jam atrodo vienodai žiau
rios, trokštančios valdžios, per
sisunkusios rasine neapykanta.

Tą teoriją negalimą1 iš dalie 
nepyipažinti esant teisingą. Tik 
Gumplpvič perdeda rasinę ne
apykantą ir norą išnaudoti, ku
rie ne visur ir ne visuomet vie
nodai pasireiškia. Ypač primity
viosios tautos, kaip rodo nau
jausi tyrimai, yra taikingos, 
net kartais visai karo nepažįs- 
tančios. Tik tada, kai ima da
rytis ankšta gyventi, susidaro 
luomai, nuosavybė, vergija, val
džia — iškyla ir jėgos instink
tai. Gumplovičo, Austrijos len
ko, idėjas syformulayo ne kas

jos ir 
mai.

politikos mokslo patyri-

Ar kultūra vienos rasės 
padarinys.

Platiems, ne vien neišmoks
lintiems, sluoksniams daro įta
kos mokslas, kad kone visa mu
sų kultūra esanti tik šiaurės ra
sės padarinys. Iš tikrųjų, šiau
rės rasės istorinis vaidmuo vi
sur yra buvęs didelis ir nuosta
bus. Tačiau, negalima, nors taip 
dažniausiai ir daroma, šiaušes 
rasę tapatybinti su viena indo
europiečių rase ir, pasiremiant 
ta aplinkybe, kad Europoj šian
dien daugiausia kalbama* indo
europiečių kalbomis, spręsti, 
kąd viską tą viena indoeuropie
čių rasė ir padariusi, šiaurės 
rase vadiname fizinę rasę; o 
indoeuropiečių — kalbų gimi
nę. Bet jos viena su kita toli 
gražu nesutampa. Kalbotyros 
mokslininkas 
apie tai yri 
“Mano akyse 
logąs, kur kalba apie arijų ra
sę, arijų kraują, arijų akis ir 
plaukus, yra toks pąt didelis 
nusidėjėlis, kaip ir kalbotyros 
mokslininkas, kurs kalbėtų 
apie pailgagalvį žodyną arba 
apskritagalvią gramatiką, Ta į 
yra blogiau negu Babelio bokš
tas — tai tiesiog apgavimas. 
Kai aš kalbu apie arijus, tai 
galvoju ne apie kraują ar kau
lus ir ne apie plaukus ar kau
kolę. Tada aš galvoju tik apie 
tuos, kurie vartoja arijų kal
bas.’’ Visai nėra tikra, 
šiaurės rase sutampą su 
mykšte indoeuropiečių 
indogermanų rase. Pirmiausia 
prieš tai kalba tas faktas, kąd 
germanų kalba yra labai nuto
lusi nuo mokslininkų atrastos 
pirmykštės indoeuropiečių arba 
indogermanų kalbos. Apie treč
dalis germanų žodyno neturi 
nieko bendra su indoeuropiečių 
prokalbės šaknimis, ir grama
tikos srity taip pat jaučiama

Mullcris

kiekvienas etno-

pir- 
arbu

4

ęases socjęlogo pųmūlo- 
vičo pą|ĮįięU’ manoj kad,
[ašių kovęs sędaęąnčios yis
torijos InęųM’ apie rasių
vertę jis įuęKQ ųesako. Jo nuo
mone, rasine neapykanta esą^ 
įgimtas jausmas,"'kurs, nuolat 
šilkelius karus, pavergimus-, į- 
kuriąs valstybes ir taip įvyks- 
iąs pažangus mažų ir njažučių 
žmonijos grupių susijungimas 
ir susiliejimas į didelius viene
tus.. Svarbiausias skirtumas tarp

Istorijos eigoj įvyko nesu- 
^kappini kalbos pasiskolinimai. 
Vienas kalboj mokslininkas, 
bulęiit Uirp unįę tai pareiškia: 
“Mažai, o gąl p visai nerasi- 
nįc'iąųfęį Jcųrj istorijos eigoj 
nėbptų pą^ęllęsi savo kalbos. 
Im|os tąulos ųet no ke^s kar
tys.” Kiek pianui khlby bęndru- 
rpas rodo rases beįppįpųą, liek

moksliniųkąį sųtįąką, kad Ame
rikos čiąbuyiąį suęaro vieną 
rasę. Fizinių savybių panašu
mas yra didžiausias^ Tuo tar
pu jie kalba beveik 1000 įvai
rių kalbų,’skirstomų į 150 kal
bų kamienų.

(Bus daugiau)
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1000 mylių automobiliu
LIV.
- ŽUVAVIMO SEZONAS. —
- ŠALUKęS. — STEBĖJIMO

NĘRšĖJĮMft LAIKĄS.
' INDeNŲ KAIMAS.

PUNKTAS. — KAIP INDĖNAI GAUDO LAŠIŠAS.
— įdomūs ir’mųrpulingąš

Ne vienų ir tuo pačių laikų 
lašišos grįžtų iš vąndeųyųo į ų- 
peą. pavyzdžiui, pet į ęojumbia 
upę vienos lašišos plaukią ner- 
šėti koyo mėnesį, o kitos — 
rugsėjo.

Tada žuvaulojalns ir praside
da rojus. Kas tik arti upes gy- 
vepa ir turi pafraukiiųą, tą j žu
vies gali aps^i pasigautą

Vienok butų klaidą ųianyti, 
kad lašišos galima tiesiog su 
rankomis gaudyti. Nieko pana
šaus! Kai jos plaukia į nerŠėji- 
mo yią(ą, tai (uo mėtų jos yta 
paąiĮ’ępgųsįoš visokias kliūtis 
nųgąlęti’ Tiek sų kitomis žuvi-

ŠALUKęS.

lųsuliuokįt, apsaugok ft nuo šiur
pių 'Vėjų, šulaupykit'kurą.'1’ 

ŽIEMINIAI LANGAI ir DURYS 
' Palaikė šilimą viduj, gerina’ ' 

. namo išvaizdą.
Lengvi išmokėjimai—Apskąičia- 
*• • yięjąs dykai. •’* 

Lietuvis Sėlsmanas.QOny 
co.

LITWINAS^-

mis, tiek sp ^py^ųtojąis jos ko
voja iš

Po neršėjupp/ kaip jau minė
jau, jos ištižta tarytumei kokis 
nuo koto nuspirtas grybas. Jos 
vos tik juda ir gaišta. Jei koks 
plėšrus paukštis ar kokia plėš
ri žuvis nesunaikina jų, tai' ne
trukus jos visvien miršta, taip 
sakant, naturališka mirtimi.. . . <

Miršta ir į dugną nuskęsta. 
Negyvos žuvys paprastai plūdu
riuoja. ■' Ne taip yra su lašišo
mis: jos yra sunkesnės už van
denį ir todėl skęsta. O vande
nyje, žinoma, atsiranda kas ne
gyvas lašišas sudoroja.

Sakoma, kad geriausios laši
šos yra tos, kurios pagaunamos 
pavasarį Tada yra ir žuvavimo 
sezonas.' Žuvauja ne tik mėgė
jai, bet ir tikri žvejai, kurie iš

STA 
Generalis Vedėjas. i 

3039 Sz lįalsted Vię|ory 1272

Kai praeina lašišų antplūdis 
ir prasideda neršėjimas, tai su
stoja ir žuvavimas. Nes jeigu 
jokių suvaržymų nebūtų, tąi il
gai netruktų, kaip lašiša tose 
upėse pasidarytų retas svečias.

naudojasi laisve: jiems nėra

KOpęL KĘNTĖTI PpLKOJV.l-Rd«ol'?,a™^: 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitaViriid, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYĮu skystis lengvoms žaizdoms, nuo pėrŠtėjimo, 

riūde'gimo,1 su^lžeidimų ir visokių odos ligų. *
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland A v. bruns1. 7209

X.

CĘANĖ CQĄtT0KlPWY 
5332 So. Lorig Avenue 

Telefonas' PdRT^MOUfaf '
W£ST VARGINU' Pdcahontąsy Mine
Run iš geriausių mainų, daug $g gg 
dulkių išlipta ..............................

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU.
~ SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

ŪLA CK u AND LUMĮP;$!()'25
Sales taksai ekstra.

—----------------------------------
M M i AM N ij9 i 1 f* at n •-** ♦<

»i> .♦»* f.V X > 44.4/

4146

KRANK WKĄ8
Siuvėjas^—Furrier 

—Ęl^utuve
KALĖDOMS IR VISADA 

’ ‘ VYRAI ČIA G'ALI 1
PASIPUOŠTI

PUIKIAUSIAI ‘IR 
NEBRANGIAI.' '

ARCHER AVENUE
1

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
ĄGĘNTAI 

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas,
IĮ. Rajevvski “Sborty”

Milda Buick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 35Ųi Stręet, Chicago, IR. 
Telefonas LAFĄ^įpiE- 2į22 • Rez. Xel. VICTORS 2499

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
‘ ir deimantinius žiedus, taipgi bMižifcžiliškUs ’inštiuriiehitiš'' '
• ' LENG,YĄĮ$ IŠMOKEI(MĄIS

CASH
OR

Gredit

draudžiamą gąųdytį pęt
ir mistątytam sezonui‘prąęjus.

Mes turęjomę progos sayo ą- 
kimis matyti, kąip indėnai įašį- 
šęs gaudo. Buvo ląbai įdomu.

Prie U.S. 30 kelio pastebėjo
me sąyotišką indėnų kaimą, ku
ris buvo prie pat upės. Kelios 
dešimtys lūšnų įr specialus žu
vininkystės punktas, kur laši
šos yra sūdomos, džįovin.ąipos, 
konservuojamos ir kitokiu bil
du maistui prir.uoš.iąmos.

Visai netoli nuo kranto ke
lios mažytės salukės. Tų salu- 
kių krantai nelabai prieinami, 
— status ir iš didelių akmenų 
susideda.

Visur matosi takai ir take
liai. Vanduo pusėtinai srauuas.

Diena buvo apsiniaukusi ir li
jo. Tiesą pasakius, greičiau tai 
buvo migla, negu lietus. Mes 
privažiavome didoką a ikštę ir 
sustojome.

Tai buvo stebėjimo punktas, 
jš kurio puikiai galiiįna ^7° 
niatyti, kaip indėnai lašišas gau
do.

Tjęsiai prieš mus, kokių pen
kių šimtų pėdų atstume, buvo 
nedidele šakikei Krantas, kuris 
į mus buvo atkreiptas, tiesiog 
jųdete judėjo: vieni indėnai la
šišas gaudė, o kiti jas tempė į 
savo rųšies urvus.

Tikrai įdoiųns regiųys: tįe- 
sįęg prie vandens prisimętę^ tu
pi indėnas. Jis laiko rankoje 
durklą ir savo aro akių nenu
leidžia nuo vandens.

Vanduo sraunus ir apie salą 
sudaro savo rųšies sūkurius. 
Staigu ineįėnas visas truktęlėj'a, 
kažkaip keistai išsitiesia ir žai
bo greitumu smeigia durklą į 
vandenį. Praeina kelios sekun
dės ir jis ištraukią iš yąncĮęns 
durklą, ant kurio yra pasmeig
ta lašišą, — gal penkiolikos, 
dvidešimties ar daugiau svarų.

Pasmeigta lašiša daužosi, šo
kinėją, bet jai nebėra jokios 
vilties pasprukti. Iš indėno na
gų ji jau nebegali išsisukti.

ĘaĮp liepiaįaiii, prie' žvejo 
prisistato kitas indėnas ar in- • . . • , , <, , . t t - •. «• f * . • •
depe įr pagautą žuvį pusi peša.

įteikia tiesiog stebėtis, kaip 
greit visa tai padaroma. Ir at
rodo, kad indėnas yisiionięt 
“pataiko’’: jei jis smeigia durk
lu į vandenį, tai visada ištrau
kia žuvį. Bent x mums neteko 
niaty ti, kąd indėno 'durklas ne
būtų pataikęs.

Lašišoms gaudyti indėnai 
naiųloja ne tik duyklus, bet ir 
savo rųšies tinkliukus. Tie tink- 
iukaį inąždąųg tokie, kaip tie,> 
tyriais Lietūvpję yėžįųs gapęly- 
davo. Skirtumas tik-tas, kad jie 
kiek (jpj.ęshį' ir gifesni. Ant il
goko kuolo užkabinti, jie atro
do lyg nedideli maišai.

Indėnas nępąpyąstąi mikliai 
tąi tinklą naudoją. Jis laiko jį 
vandenyje ir 'ląiįljęįa, kol lašiša 
pasipainioja.

Šniarkus kVQ.1.9. trpįcteĮėjimas 
:r, žiūrėk, lašiša jau tinkliuke.

Tada prąsidedą kova: lašiša 
nepaprąstų smarkumu cląiižosi 
ir bando pasprukti. Bet visos 
jos pastangos pickais npęiiią: 
indėpąs ją iškelia į viršų.

Atšidurusi viršuje lašiša dar 
smarkiąu. šokįnčją, bet neilgai.

Akimirksnyje ' prišoką indė- 
iąa$ prię bes^^V^n^os lašišos 
ir kažkokiu įnagiu pradeda dau
žyti jos galvą.

‘ Keli tokią spiugiąi — ir ąp- 
glušinta lašiša bekeik visai ne- 
bęjųdą. Čia prisistato kitas in
dėnas ir velką lašišą į pąląpiy^.

Ilgai mes stebėję^
Scena is dapes buvo įdomi, bet 
|jio pačiu ipeįu ir peląbai jau
ki. Kiekvieną kurtą, kai indė
nas pradėdavo plaktuku ar kitu

šos galyą, kažkaip šiurpu pasi 
ąarydavo.’

(Bus daugiąy)

KORESPONDENCIJOS į
¥1 a.r. r

M ANGĘLE8 PMNDO TAMSOJE
KĄLgmNg WpT4IKA. — SMARKUS LIETUS.— 

YĄWĄ^4SIŠ, ‘.‘BŪACKOUT.” — BE ŠVIESŲ 
miesto Ū - įspėjimas —ūatys GY- 
ve^W,41 IPB kąp patv4ęK¥m4 BŪ
TU ' '

Gf.ųodžioĮ 1Q d. Miegąs pa

Margumynai
-— Grab (kaip ir vėžys) ir 

blusa esą “viepo kraujo bro
liai”. Pasak zoologų, abudu pa
eina iš to pąįies felmo — Ąr- 
thropo^oą.

— P^ąlęįdžįąipą, kad užsii
mančių žuvininkyste japonų pa
sauly yrą 5(1 nuošimčių jų ra
sės ži^opių.

Remiu Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.~ VVIIOLESALE * r F t ■

4707 So. Halsted SL
Tel. Boulevard “0014

,ą, ~ 
atvės

S8
m

Pasirodė dargi saldutė. Vienok 
ji tik nusišypsojo įr nusileido 
pranašaudama gražų rytojų.

Visas miestas buvo ramus. 
Krautuvių languose smagiai 
žibėjo elektros šviesos, žmones 
iš vienos krautuvės ėjo į kitą. 
Jie, taip sakant, buvo užimti 
kalėdų “šapinimu”.

Žmona ir aš sumanėme ap
lankyti netoli gyvenančius drau
gus Leviskus, buvusius chica- 
giėČius.

Besikalbėdami apie paskuti
nius įvykius kiek užtrukome. 
Staiga pasigirdo skaudus sire
nos spiegimas.

Klausome, ar ilgai jist tęsis, 
pęr radiją mums išąiškino sire
nos reikšmę ir jos įspėjimų.

Kai tik išgirdome tą spiegi
mą, tuoj atsisukome radiją,

siklausyti. • '
Pąsigi^do balsas:
“Visos ir' visur šviesos turi 

būti užgesintos. Visi < automobi
liai turį būti prie šaligatvių pri
sukti įr sustabdyti.”

Mes gpeit išbėgome įš tępbps 
ir, alsisyęikiny, sėdome į auto
mobilį. Šviesų neprįsųkę, už- 
kąippiąis slinkome savo nąirųį 
link. Taip važiavome, kol atsi
dūrėme didesnėje gatvėje, kuri 
buyo dąy šviesi. Visosę krautu-; 
vėse žiburiui jau buvo užgesin
ti, nors iąikro'dįs rodė tik 7:45 
vai. yąkąro. '

Tokioje nemalonioje padėty
je'ne mes vįcnį atsR|urėmė,

Uz mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalė

dų, arba pasinaudokite 
PLANO NAUDA • • r •. r r > •>

Pirk Elgin ir Hamilton, Amep|<os D.ąęk0 
Laikrqdšpųs.

JOHN A. KASS
- MUS1C ANI) JEWELRY STORE 

4216 Archer Avęnuę 
SA^RAMĖKTO'

(Hi SAU Al WU!< MSI URKI ORUA5K

& BUY
VNiTed
STATES

! sąVings
ONDSL

ANDSTAMPS

— j 93$ m- PeĮinęylyanįą val
stybėje prisidėjo 476 nauji gy
dytojai. Per visą šalį tais metais 
išduota 6,Q43 leidimai prakti- 
kuoti mediciną. Kadąngi tais v • - 1 * *
metais mirę 4,000. daktarų, tad 
jų skaičius paūgėjo tik 2,0,43.

(Pyllompdiisą Bicoląr) deda 
kiau&mųs ąpt lapų, Lietaus 
vanduo nųnęša juos kur nors į 
prūdą, kur jie ir išsiperi.

— Trumpiausias kelias sker
sai Jungtines Valstybes yra nuo 
San Diego, Ęalifornijos, iki 
Charį^ųų, £. — 2,152 ųi'y- 
lios.

bIUOGEPORT roofing and 
SHEET METAL CO.

2216 S. Halsted SLVICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet • ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
U

a

TiiiHsVi46,500,000.00
006,00

Dabar MoRąin 3% Ųž FądČtUS pinigus
-Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo pinigų

Savaitės dienomis"'9 A. M. įk£’'4 P. M/, Trečiad. '9 A.'M. iki 12
_______ _ dienos, šeštadieniais 9 A. MĮ. Iki $ P. M

Aings

t

LOAB ĄSSQęiATlQMof Chk»g. 
JĮU5TęN 14ACKięWIClI. Pres. 
4192 Archer Avenue 

VIRginia HM "

U.» Z i I

EMPIRE MOTOR 
SALĖS, Ine. 

9500 EW1NG AVĖ.
CHRYSLER—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko DyleHs 
Kai norite naujo arba gero Var
toto ‘pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales, 
čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. 
100 gerų vartotų 
mui, tokių kaip:1 
BUICKAI 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI 
PLYMOUTHAI 
DODGES

Nuo 1942 Tolyn iki 1934 
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $5U iki $300, pirkdami iš 
musų dftbar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geuausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine. 
9500 EW1NG AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905
4

Mes turime 
karų pasirinki-

PON^IAC’AI 
HŲPMOBILES 
FORDAI 
WILLYS 
Station VVagon

KALĖDŲ
DOVANOS

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIAT1ON 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118
fr* #4 M m *4 *9 <* H14*4

VICTOR BAGDONAS’ 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
/ežam į farmas ir kitus mies- 
us. • Žema kaina. Musų darbas 

garantuotas. Taipgi pristatėm 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St. 
Saukit Tel. VICTORY 0066Kur visiškai >tamsu ir nieko

> t, ■ .'•v..n I, įl . < .. ■nę$.ppątę#, tai staiga suzipą au
tomobilio šviesos". Sužibą vienai 
sekundei ii; vėl dingsta.

' Vargais ncgalgįs dasigąvoiiie 
iki namų. Tuojau vienų liamba- 
rį “užsibarikadavome”: užtaisė
me langus taip, gad jokį šviesą 
negalėtų j lauką prąsįniųštį. Ta
da užzibinpnic šviesą įy šokome 
prie radijo, kad galėtume’dau
giau naujienų išgirsti.
'‘Vietos’stotys" “tylėjo”, — jos 

nctraiisliavo nei žinių, nei mu
zikalių programų. Tik iš toli
mesnių stočių šiokių tokių prar- 
nešimų pasigavome.

Po kurio laiko išėjome į gat
vę pasidairyti. Liūdna pasidarė. 
Niekur jokios Šviesos*. ’ Atrodė, 
jog visas miestas )yg apmiręs.

Iš šviesios praeities nudardė
jome į tamsią dabartį.>>

Tikrai nejauku b,UVq.
O tuo tarpu nąkth buyo ra

mi, lietaus išplautas orąs tyrąs 
ir malonus. Tąmsą tąrytĮiipąl 
arčiąu prįTąiikę žvąigždes, kl£ 
rjps skaisčiai žibėjo įr lyg sten
gėsi tamsų Los Angeles miestą 
ąpšvieęti įr jo gyventojus sųyą-

-f t

X

3241 S. Hąlste.^ Stręet,

daktaras.
Dįykai duodame įdekvie- 

nąpi pirkėjui grąžius 12Į pp|-

Niekur nerasite lokio di
delio pasirinkimo radio, 
kaip pas Budrik'ą.' čia yra 
ir didelių ir mažų, visų ge
riausių išdirbysčiij.

larcus
RYTINE RADIO 
"VALANDA"

—IŠ STOTIES—

W.G.E.S. 
t

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto, 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką i? kitus/ įdomius 

parnešimus. • —

r > ja « e.

Auksiniai ir sidabriniai 
daiktai, auksines plunksnos, 
rąnkįniąi laikrodėliai, maži 
panešąįni r.adio, lietuviškos 
plotšlclūs gaunamos Budri-

• !<’• V > 1 / t L 11 •< > t'.’l

ko krautuvėse. Budrikp yiu- 
zikos ir auksinių daiktų 
krautuvė perkelta į naują 
vietą

Prieš Kalėdas 
adara kiekvieną yąkaĮ’.ą iki 
vėlumos, o sekmadieniais 
iki 5 vai. vak.
* i I f t ' » f ■ \ '! i ‘r <

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
YotogRafas

Stadija Įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b as 
garantuotas.
’ 420 W. 63rd St.
Tet ENG. 5883-5840

Ęųr-pę-kiir gatyesc buyp, ir 
žiponįų. j,įe vaikštinėjo ‘ir pik- 

rię savo puiriuose riepasirųpirib 
šviesų užgėsintį.

Ęo tokio įspėjimo, žinoma, 
kiękviėpąs pąsįętęngū prisilai
kyti išstatytos tvarkos.

Tąi taip praėjo' tpusų piieste 
pirmas “blackoUt”, pirmas yi- 
sišfcas miesto ųžteiųilipimas.

—Mylioląs iį Pe^ropėlė 
ĄrbašausĮįai

GarsiuRitės “N-nose”

Jos. F. Budrik, M
RĄĘĄNDft JįAfflO IR JEWĘLRY 
3241 SpŲTH HĄLSTED STĘĘET ĮĘ 

3409 SOUTH HALSTED STRIKT 
TELEFONAS ^RDS 3088

BUDRIKO RADIO ĘROGRAMOS: 
”* r •. / . i ♦ * **.» « •*. —

Iš W. C. F. L. — 1000 kil. stoties sekmadieniais 5:30’vai. vak. ir
iš W. it. F. C. — .1450 kil. sfotiės ketvirtadieniais Y vai. vakaro

h.

KAIP ŽUVIS BE 
ENS, TAIP

G

Garsinkitės “N-iw”
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ANNA KASKAS FORDO KALĖDINIAM
PROGRAME

Rytoj Vakare Per CBS (WBBM Čhicagoj)

ĄNNA KASKAS

Garsiausia lietuvaite daini
ninke Amerikoje, p. Anna Kas- 
kas, rytoj vakare dainuoja, ne
paprastoje Fordo bendroves 
simfonijos valandoje, kurią su
darys išimtinai kalėdine muzi
ka.

Programas bus transliuojar 
mas, kaip paprastai, Chicagoje 
per WBBM, 780, nuo 8-ių iki 
9-ių vakare, o kitur per CBS 
stotis.

Apart p. Kaskas programe 
dainuos soprano Milda Burke,

tenoras Felix Knight ir barito
nas Walter Cassel, — visi trys 
garsus koncertiniai ir operos 
solistai.

Fordo simfonijos orkestrui 
ii chorui diriguos kanadietis, 
Reginald Stewart.

Programą sudarys šie. 
numeriai:

Good Day Sir Christmas — 
Terry

Choralc-Prelude “In Dūlei 
Jubile” — Bach

■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS z

Joljn jf. eutdlusi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
Ti KOPLYČIOS VISOSE
JLiyiAai CHICAGOS DALYSE

Klausykite musą radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš VVHIP stoties (1520 K.) 

i Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
/.V.’.V.V.V.V.V
NARIAI
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

. Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West. 18th St.

Tel. YARDS 1419 .

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

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

LACHĄWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone C2
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

_____ CANal 2515
Tel. PULLMAN 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS '
6812 South Western Avenue Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero'2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Christmas Day — Holst
Dance of the Flutes, “Niit- 

cracker” Suite Tchaikowsky
Brcak Forlh O Bcautcous 

Heavęnly Light iš “The Christ
mas Orą torio” — Bach

Golliwog’s. Cakewalk — De- 
bussy

The Little Shepherd — De
liu ss v

Sing We Noel Once More — 
Bas-Quercy Carol

Dream Pąntomine iš “Man
sei and Gretel” — Mumper- 
dinck

Mareli of the Toys iš “Babes 
in Toyland” — Herbert

Christmas Medley — Tradi- 
tional

O Little Town of Bethlehem
— Redner. <

“DUMBO” - Nau 
jas Disney Filmas

pirkti erdvesnę vietą.
Naujų Fairfield bendrovės 

patalpų atidarymas įvyks sau
sio 10 *d. 1942 m. Muzika, pra
mogos ir suvenirai (dovanos) 
bus parūpinti visiems atsilan
kiusiems Laukiama atsilankant 
įžymių asmenų iš biznio, val
džios, tikybos ir civilinės sri
čių taip miesto (Chicagos), kaip 
ir valstijos gyvenime.

—Sk.

Tik Keturios Dienos 
Iki Kalėdų

“Pirmyn” Kalėdine 
Eglaitė Jaunimui 
Kita Antradieni
“Diedukas1” visiems atneš do

vaną ir visą maišą surprizų
Kalėdų Diedukas nelauks 

Kūčių nakties, bet jau antra
dienio vakare pasiskubins at- 
pyškėti iš šiaurės Ašigalio su 
maišu dovanų ir surprizų j 
“Pirmyn” Choro Kalėdinę Eg
laitę. i

Ji įvyksta antradienio vaka-» 
re W. Neffo salėje, 2435 South 
Leavitt Street, kur choras laiko 
reguliares repeticijas. Eglaitė 
yra rengiama jaunimui, bet bus 
vietos ir “papėms” ir “įna
mėms” vakarėlio netikėtumuo
se dalyvauti. Viskas prasidės 
7:30 valandą vakare.

25c ir dovana
Įžanga y reliktai 25 centai 

porai, dviems žmonėms. Be to, 
kiekvienas privalo atsinešti ko
kią nors dovahėlę už 10 centų, 
nes kitaip Kalėdų Diedukui gal 
nepakaks dovanų visus aprū
pinti. •*

P-lė S teita Pukiutė, renginio 
pirmininkė, praneša^ ikad' Eg
laitėj įvyks “pasaulinės prem
jeros” ir kelių komiškų vaiz
delių, kuriuos suvaidins “ga
biausi pasaulyj aktoriai”. Gal 
ji truputį perdeda, vienok vi
siems bus įdomu pamatyti vie
ną tų vaizdelių, “Kaip Gyve
nau Pas Tėvą”, taipgi “Kai 
Berniukas Patinka Merginą”, 
ir kokią tai misterišką vėliau
sią teatro sensaciją.

Kitiems chorams
“Pirmyn” choras kviečia sa

vo narius, taipgi golegas iš ki
tų chorų, kaip Birutės, Keistu
čio, Suvalkiečių ir visų kitų 
jaunimo organizacijų skaitlin
gai susirinkti. —Narys.

Maino

Rytoj 13-to Wardo 
Demokratai Rinks 
Valdybą
Metinis susirinkimas parapijos 

salėj •
Marąuette Parko didžiausias 

lietuvių klubas, suvirš 500 na
rių, sekmadienį 2 vai. po pietų 
susirinks lietuvių parapijos sa
lėj, 68th ir Washtenaw avė., ir 
išrinks valdybą ateinantiems 
metams, v

Apie precinct kapitonus
Pereitam direktorių ąųsirin- 

kirįe buvo keli nepaprasti nu
tarimai, kurie paliečia ateities 
veikimą, svarbiausias kurių yra 
apie lietuvių precinkto kapito
nų nekooperavimą su kliubu.

Ateinančiais metais numato
ma padaryti pranešimus bal
suotojams, katrie iš kapitonų 
nesiskaito su lietuviais, ir tuos 
nerianti rinkimų dienoje.

Lig šiolei iš 10 lietuvių pre- 
cinkto vedėjų tik keturi dirba 
su organizacija. Kiti skaitosi ar 
perpuikųs, ar nesupranta. M

Reikalaus juos pakeisti
Todėl kliubas ateityje statys 

reikalavimą Wardo Committe- 
manui M. J. Flynn, kad šie ne
veikiantieji vedėjai butų praša
linti ir į jų vietas padėti kiti.

Dainuos J. Gricaitė 
Ir J. Romanas

Nepamirškit Šurum Burum 
Tikietų dovanoms

;■?

/H

tik keturios dienos iki Kalėdų
Į. •

■— nepamirškit savo artimųjų. 
Duokit šurum Burum bilietus.

Linkimų Kalėdų!
—Sk.

10 Sužeidė Naujoj 
Traukinio Nelaimėj

Įva-

Žinote Walt Disney? Tai ji
sai filmams sukurė “Mickey 
Mouse”, ir tai tas pats filmų 
genijus, kuris pagamino “Sųow 
White and the Seven Dwarfs”, 
taipgi “Pinocchio” ir vėliau 
“Fantasia”.

Palace Teatre dabar yra ro
domas jo naujas, pieštas kūri
nys, “Dumbo”, ir kritikai sa
ko, kad tai bus bene geriausias 
visų Disney gamintų filmų. Jis 
atvaizduoja vargus^ir nelaimes 
drambliuko, “Dumbo”, kuris 
užgimė su labai didelėmis au
simis. Visi iš jo šaiposi, pana
šiai kaip žmonės dažnai mėg
sta šaipytis iš gamtos nuskriau
stų žmonių, visi jį laiko 
niekoję ir skriaudžia.

Gabi Satyra

Budriko Radio Programas
Gruodžio 21 d., sekmadienio 

vakare, 5:30 vai., iš W.C.F.L. 
—1000 kil. radio stoties Bud- 
rikas vėl patieks lietuvišką ra
dio programą. Dalyvauja žymus 
dainininkai ir Budriko didžiu
lis orkestras, solistai Jadvyga 
Gricaitė ir J. Romanas. Be to, 
bus tęsinys “Sakalų šeimynos” 
— Amerikos lietuvių gyveni
mo dramos.

Jos. F. Budrik, 
krautuvės: 3409 S. 
3241 S. Halsted St. 
jai šios programos.

Pranešėjas.

Inc., dvi 
Halsted ir 
yra leidė-

Streikas Elektros
pa-

vai-“Dumbo” tai pasakėčia 
kams, bet kartu ir labai vyku
si satyra, kuri pašiepia žmo
nių ydas. Tame , gludi Disney 
kurinių pasisekimas, kad nau
dodamas įvairius . gyvulius sa
vo filmams, jisąįJ labai gabiai 
per juos perduoda žmonių gy
venimą. Jis giliai šupiranta žmo- 
ntų svajones, troškimus, ir kar
tu jų ydas.

Būtinai nusi veski le vaikus 
filmą pamatyti, bet neprošalį 
butų pamatyti . jį ir suaugu
siems. Filmę “Dumbo” gludi 
tokios pat gilios mintys kaip ir 
garsiose Aesopo pasakėčioje. 
Tikrai verta pamatyti.

Paveikslėlis viršuj parodo 
juodvarni Jim Črow, vieninte
lį • nelaimingo, skriaudžiamo 
drambliuko Dumbo draugą. Ak
torius Cliff Edwards 
“Jim Crow”, “balsas”

yra to 
filme.

(Sp.)

Nupirko Noel State 
Banko trobesį

Fairfield Taupymo ir Pasko
lų Bendrovė praneša nupirkusi 
Noel Banko trobesį, kurs ran
dasi prie kampo Milwaukee, 
North ir Damen Avenues. Kaip 
kalbama, šis trobesis pastatyti 
kaštavę vieną milioną du šim
tus ir penkias dešimtis dolerių. 
Trobesis randasi ? prie gaivios 
gatvėkarių- kryžkelės ir viena
me tirščiausia apgyventų Chi
cagos rajonų.

ši Bendrovė. tapo įsteigta 
1901 metais. Ji nepaliaujamai 
augo. Tačiau ypatingai žymus 
j ds augimas pasirodė nuo 1939 
metų, kai p. Frank J. Sabotka 
įstojo organizacijon, kaipo jos 
valdininkas ir direktorius. Tų 
pačių metų spalio mėnesį ben
drovė gavo federalę apdraudą 
sumoms pinigų siekiančių $5,- 
000. Įstaigos vardas tapo pa
keistas į Fairfield Sayings and 
Loan Association.

1939 metų pabaigoje ir 1940 
m. atliktas permodeliavimo dar
bas dabartinės jos patalpos ad
resu 2729 W- Cermak Road.

Per pastaruosius dvejus me
tu^ Fairfield Taupymo ir Pa- 
skojų Bendrovės turtas padau
gėjo nuo $100,000 iki daugiau 
nei $2,000,000. Senoji patalpa 
pasidarė perankšta ir įteko nu-

Stotyj
VINCENNES, Ind. — CIO 

Utility Workers unija paskel
bė streiką vietos elektros 
tyj, kuri aprūpina šviesa 
tinę Indianą. Kova eina už 
pažinimą tarp CIO ir AFL.

sto- 
pie- 
pri-

AKIĮJ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

P. ŠALTIMIERAS 
štai nė nepasij utom,

Kalėdų šventės mus beveik 
jau užklupo. Laukia jų visi — 
ir maži ir seni. Laukia todėl, 
kad tikisi susilaukti iš savo 
artimųjų, iš savo draugų ir pa
žįstamų dovanų.
-Ar jus jau apsirupinot kalė

dinėmis dovanomis? Jus tiki
tės gauti dovanų, bet nepamirš
kit ir patys parūpinti dovanų 
savo artimiesiems.

Geriausia ir maloniausia lie
tuviams dovana šįmet tikriau
siai bus šaltimiero penkto me
tinio šurum Burum tikietai. 
Šis penktasis Šurum Burum 
įvyks ateinančių metų balan
džio 12-tą dieną, Atvelykio sek
madienį, Ashland Blvd. Audito
rijoj.

Tačiau tikietus, kurie tekai
nuoja $1.10 su taksais, įsigy
kite dabar ir įteikite savo drau
gams, artimiesiems ar pažįsta
miems Kalėdų dovanų. Tikie
tai yra gražiuose Kalėdų voke
liuose su kaspinėliais. Beliko

LIETUVIAI

kaip

LAFAYETTE, Ind. 
žiavęs į sugriuvus} automobi
lį, užvirtusj ant bėgių, sudužo 
Big Four ekspresinis trauki
nys. 10 keleivių buvo sunkiai 
sužeisti.

KITI LIETUVIAI PA

Dr. P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913 S. Halsted St

Phone CANAL 4796
Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

Dr. s. biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

Al. J. Valibus. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: 1 iki 3 .popiet. 6 iki 8 vak.
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ' ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

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

' pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

pfiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE’
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet.. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
v^yrū, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1031 W. 18th St. netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai: 

Superioi; 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 popiet 6 iki 8 vak.

TeIefonag_SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS:

<729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHTCAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
popiet ir nuo 7 iki 8-30 vai.

Nuo 
vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai diena.

MTDWAY 2880
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel, Yards 1829
Pritaiko Akiniu^, 

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

Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak. 

Pirmadieniais 7 iki 9. 
šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 popiet

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal jusit,arimą.

.Ofiso Tel.
Namų Tel.: PROSPECT 1930

YARDS 4787

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N.,Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-TekCentral 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
, Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis j Naujienų spulkų,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

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 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 
. niais pagal susitarimų.
Telefonas HEMLOCK 7899 
Namu tel. REPUBLIC 4888

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

WfflTNEY TARUTIS
X ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto

Garsinkitės “N-nose”



šeštadien., gruodžio 20,1941 NAUJIENOS, Chicago, Iii.
R. Blaumanis

T AUSIU TĖVO 
KLAIDA

Taušių tėvas jau Apie trisde
šimt metų valdė savb tikį. Bet 
vieno dalyko jis gerai nežino
jo: kur tame Lapsų šile baigia
si jo riba ir kur prasideda dva
ro. Vis pasitaikydavo taip, kad 
kirsdamas malkas ir rąstus jis 
nueidavo per toli į pono mišką 
arba bernus per toli nusiųsda
vo. Tiktai kai malkos jau bū
davo sukrautos į krūvą arba 
rąstas nugabentas į malūną, 
Taušių tėvas susigriebdavo^ kad 
jo, turbut, suklysta, pavaišin
davo bernus degtine ir gera va
kariene ir — klysdavo toliau.

t

Taip jis pavasarį buvo liepęs 
nukirsti pono miško tris gra
žius beržus, bet juos bekirsda- 
mAs bernas Martynas sunkiai 
sau sužeidė koją. Martynas iš
gulėjo lovoj tris savaites. Tau
šių tėvas priėmė samdininką, 
sumokėjo jam dvylika rublių

A. -j" A.
JUOZAPAS UUBINIKAS 

Gyv. 3463 S. Lituanica Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 17 d., 10:15 vai. va- 
naro, 1941 m., sulaukęs 72 m. 
amž., giinęs Liet., Šasių aps
krity, Višakio Budos parap., 
Pilipų kaime. ,

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Rožę, .po tėvais Joksty- 
tę, 4 dukteris: Anną Haver- 
lock ir žentą James, Natalie 
Naleway ir žentą Alan, Cath- 
eriną Plusnick ir žentą Char
les, Mariją Jakl ir žentą Jos- 
eph, 2 anukus ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Av. Lai
dotuvės įvyks pirmad., gruod. 
22 d., 8:00 vai. ryto iš kopi. 
į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Dubiniko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteiktr 
jaip paskutinį .patarnavimu ir 
atsisveiKifrimą'. ‘ ‘ r

Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys, Anūkai ir 
Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138-1139.

A. ■!* A.
JUOZAPAS ŪSELIS

Gyv. 241 W. 46th Street
Persiskyrė* su šiuo pasauliu 

gruodžio 18 d., 1:05 vai. ryto, 
1941# m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., šviekšnos parap., 
Tauragės apskr., Kuhsaičių k. 
Amerikoj išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, po pirmu 
vyru Dalkus, po tėvais Pen- 
sekaitę, 2 dukteris, Oną Stan- 
cik ir žentą Charles ir Ag
nės, 2 sūnūs, George ir mar
čią Francės ir Bennie, 2 anū
kus, podukrą Emmą Malevich 
ir jos vyrą Ahton, gimines 
šeimyną Balsių ir Jimmy Ože
lis, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietu
voje seserį Oną.

Priklausė prie Keistučio 
Pašalpos Kl.’ ir Vytauto Dr- 
jos, Town of Lake.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu~-” 
deikio kepi., 4605 S. Hermi- 
tage avė. Laidotuvės įvyks 
.pirmad., gruodžio 22 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi., į šv. Kry- 1 
žiaus parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Juozapo Ūselio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka
me: Moteris, Dukterys, Simai, 
Podukrė, Marti, žentas ir Gi
minės.

Laid. direkt. J. F. Eūdeikis, 
Tel. YARDS 1741.
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ir įrašė tą sumą j Martyno al
gos knygutę. Tiesa* jis ilotėjo 
įrašyti tu'ųs dvylika rublių į sa- 
VO išlaidų khygbtę, bėt kAdėli- 
gi Martyno knygutė buvo labai 
panaši, jo pairtita šitoji. Jis sū- 
vo klaidą tokiu inAloniu, teiti 
balsti pranešė berilui, o tAs ty
liai, lyg nesupratimą parodyda
mas, išplėtė rahkas. Tuo daly
kas ir pasibaigė.

Staiga po kelių savaičių į 
Taušius atėjo dvaro girininkas. 
Taip it- taip, ten Lapsų šile esą 
nukirsti trys beržai ir jų drūt
galiai guli Taušių tėvo punėj, 
o laibieji jo malkų krūvoj.

Ką? Kas? Beržai nukirsti? 
Juk gi ne dvaro pusėj? stebė
josi su vos jaučiama abejone 
Taušių tėvas ir saldžiai nusi- 
juokėjimo juoku. Ne, ne, tai 
negalėjo būti. Jis pats savo pu
sėj turi gana beržų. x

Bet girininkas ištbaukė iš 
skardinės dėžutės žemėlapį ir 
pirštu parolė, kiir beržų kelmų 
ir kiir sienos esAnid.

—O kažin, ar čia mano kal
tė, — tarė Taušių tėvas. — Aš 
gi šiais metais savo pusėj kaip 
tik tris beržus...

Bet girininkas nurodė į Mar
tyną, kad tai jis kirtęs beržus 
pono miške.

Ak taip, tai tikrai galėjo bū
ti. E, vargas su tais bernais, 
vis jie tokie neatsargus.

Taušių tėvas pašaukė ’niočią 
ir liepė iškepti kumpio ir už
kaisti arbatos. Nors bebuvo nei 
pietų, nei pavakarienės laikas, 
bet tą susierzinimą dėl bernų 
reikia gi nuskandinti. Greit ru
dų kumpių riekelių didelė krū
va kvepėjo ant stalo, greta jų 
stovėjo rdkšti kopūstai su shi'e- 
tona, ir Taušių tėvas kvietė gi
rininką sėstis ib paragauti. Jis 
valgė ir pats, klausinėjo apie 
poną, apie girininko žmoną,

a. + a.
MYKOLAS BRAZAUSKAS 

Gyv. 2040 W. 21 Pi.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruod. 18 d., vakare, 1941 m., 
sulaukęs 54 m. amž., gimęs 
Liet., Suvalkų apskr., Liuba
vo .parap., Kupavų Kaime. A- 
merikoj išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Mortą, po tėvais Wa- 
chowski, 2 sūnus, Edwardą 
ir Jurgį, 3 dukteris: Gertrūdev 
Jupen, ir žentą Juozapą, Ele- 
nora Boberts ir žentą Rąlph 
ir Eleną, brolį Juozapą Bro- 
zovvski, ir šeimą, sesers sūnų 
Stanislovą Račį ir jo šeimą, 
gyv. Nanticokę, Pa., ir daūg 
kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas Lachayi- 
čiaus kopi., 2314 W. 23rd PI. 
Laidotuvės įvyks pirmad., gr. 
22 d., 8:00 vai. ryto iŠ kopi. į 
Aušios Vartų parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Brazaus-\ 
ko'giminės, draugai ir pažįs- 
trmi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam .naskutihį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
fl Sūnus, Dukterys ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai. Tel. CANAL 2515.

Prašome nesiųsti gėlių. ,

A. A. VIKTORAS 
NAVICKAS

Jau sukako vieni metai,' 
kaip mirtis atskyrė iš musų 
tąrpo mylimą vyrą ir’ tėvą, 
Viktorą Navicką.

Netekome" saVo mylimo 
gruodžio 21 dieną 1940 m. 
Nors laikas tęsiasi, mes .jo 
niekad -negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą joz liūd
ną prasišalinimą iš musų 
tarpo, užprašome gedulingas 
Šventas Mišias sekmadienį, 
gruodžio 21 d., 1941 m. Mt. 
Carinei bažnyčioje 11:30 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Viktoro Na
vicko sielą. Po pamaldų kvie
čiame į namus adbesU 
Broadvvay, Melrose Park, III.

Nuliūdę: žmona Oną, duk
terys A nitą ir Stefanija, su- 
nės Artimas it hnAHTLfcna it 
giminės.

Užėmė Naujais Pareigas

Bear Adm. Chester Nimitž (dešinėj), naujasis Ph- 
cifiko laivyno viršininkas, ir Redr Adm. Randall JA- 
cobsį kuris perėmė pirmykštes Nimitz pareigas — Na
vigacijos biuro viršininko — apkalba savo naujuosius 
paskyrimus.

kalbėjo apie politikos nabjie-1 pradėjo nlUbniėtį-, kad jūvai iš
iras ir neužmiršo protarpiais | augte išauga*, bet te grūdo nc- 
pripilti stikliuką iš bonkos, kU- Į daug tesą, velnias žino, kokia 
rią jis išėmė iš spintos.. Kai čia žemė ir taip toliau.
kumpio kbuva išhyko, močia 
padėjo ant stalo stiklines, vir
dulį ir arbatinėj sti melšvai 
rusvom rožėm, 'o Taušių tėvas 
pripylė garuojančio vandens. 
Bei daug jis neliejo, nes reikią 
iš bonkos .truputį prilAšinti. Ir 
prilašiho. O girininkas gene ir 
savo eile kalbėjo apie politiką, 
pasakojo apie medžioklę, me
džioklės šunis iv gyrė Taušių 
tėvo laukus. Taušių tėvas į tai

a* +? a*
ŽiGMoNTAS KeNtRUS 

Gyv. 60bŠ Š. MorgAn St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 19 d., 7 vai. ryte, 
1941 m., sulaukęs pusęs amž., 
gimęs Liet., Mažeikių apskr., 
Viekšnių parap., Zibįkų kai
me. Amerikoj išgyveno 36 m.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Josephine ir 2 sūnus*, 
Albertą ir Zigmontą, seserį. 
Veroniką ir švogerį Petrą Bel- 
skį; Lietuvoje—2 seseris ir jų 
šeimas, , brolienę Veroniką ir 
jos šeimą ir brolio dukterį 
Rozaliją ir jos vyrą Galkūs.

Laidotuvėmis rūpinasi Mar- 
tha Žilinskienė.

Kūnas pašarvotas 6000 So. 
Halsted St. Ląidotuvės įvyks 
pirmad., grūodžio 22 d., 10 v. 
ryto iš kopi, i Lietuvių Tau
tiškas kapines.'
. Visi a. a'. ZigrūOnto Kentrus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse i/ suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. . ’ '

Nul';ude liekame: Duktė, 
Sunų^, Seserys ir Giminės.

Laid, Direkt. Lachawicz ir 
Supus, Tel. CANAL 2515. ' r ■ 1 P, r i L* ".i - f* > r _• C' < : k t r 4 • f t-

a. + a.
Kastantas švTlnis 

(Joseph Shellmah) 
5250 S. Kilpktrick Avė.
Persiskyrė su* šiho pasauliu ' 

gruodžio 18 d. 7:30 Vai. vak. 1 
1941 m. Gimęs Lietuvoje, Ša
kių apskr.,' Slavikų parap., 
Uškinės kaime. Paliko dide
liame nuliudime sūnų Justi
ną švelnį, marčią Bernice, 
dukterį ČhaHottė Behak, žen
tą Jošeph, 2 anukds, brolvai
kį Franciškų Švelnį ir šeimą 
ir kitas gįmjnės, draugus ir 
pažįstamas. Kūnas pašarvo
tas Mažeikos koplyčioj, 3319 > 
Lituanica avė.

Laidotuvės . įvyks pifmadiė- 
nį, gruodžio 2Ž d. 1 vai. po
piet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Kastanto švėlriio ! 
giminės, draugai ir pažįstami . 
esat nuoširdžiai, kviečiami da
lyvauti laidotuvėse It šUtėikti ' 
jam pfąskdtinį pat'arftįivftną it 
atsisveikinimą. Nuliūdę:

SuhUs, Diiktė, Mxti, 
žentas it Giminės

Laidotuvių direktorius *S. P. ■ 
Mažeika, tel. Yards 1138-39.

Laidotuvėmis rūpinasi sū
nus, duktė ir Franciškus švel- 
nis. v

Kai girininko veidas išraudo, 
ir Taušių tėvAs liėniėiikiAu pra
žydo, įėjo močia ir ilorcjo dar 
kartą pripildyti virdulį vande
niu. i Bet girininkAs pašbko ir 
tarė, kAd d&bAr jis jau nebe
galįs. ilgiau pasilikti i a'čiu už 
vaišes — ir jis siekė skrybėlės.

MočiA išėjbff'iį kambario, o 
Taušių teVAk tpks i'Aimihgas, ty
liais mažais žingsneliais prikiu- 
tino prie spintos. Ten jis kiek 
pasiknaisiojo pd įvaiiiUs kap
šiukus ir galų gale turėjo ran
koj popieriiYę .lįlėŠilntrublinę.

—Čia liyalg pėsildikč toks 
Raudonas popieriukas, — juo
kavo jis. — Dabat raudona 
špalva pavojinga. Gėriau, jei 
jos nebus namuos.

Ir jis, visas perimtas hianda- 
guino, artinoji prie girininko 
dešimtrublinę atkišęs. “Geriau, 
jei jos nebus naniuos”. Taušių 
tėvas trumpai ir tyliai nusišyp
sojo dėl savo juoko ir paglostė 
kairiąja ranka kairiojoj pusėj 
savo lygiuosius plaukus.

Girininkas paėmė pimgus, 
Sulankstė ir įkišo į liemenes ki
cenę. “Ačiū, ačiū”, tarė jis ir 
pakasė pakaušį. . .

Paskui jis atsisveikino. Tau
šių močia, kuri pasitaikė lauke 
prie Tluiy, jam ntroširdžiai pa
sakė:

—Sudiev, sudievnlio! — ir 
tėvas palydėjo jį iki vartų. Grį
žęs atgal jis rado močią bevo- 
kiančią stalą.

Kiek įdavei? - klausė ji, 
padedama lionką į spintą.

Dešimtį, — tarė Taušių tė
vas tyloku balsu. Jo halse buvo 
jaučiamas pykčio priegarsis, 
kurs bandė iš Apačios prasi
veržti pro syropiniai saldų 
jausmų viršutinį sluoksnį. •

—Tai jau taip, — atsiduso 
močia. , .

Taušių tėvaš priėjo prie lan
go ir žiurėjo į nueinantį keliu 
girininką. Jb išraudę skruostai 
špindėjo ir 'aplink bUrną ryškė
jo pasiteilkiniilio bruožas. Taip 
Vis dėlto buvo geriau...

Bet beržų r^fckai daV pfebuvo 
pajudinti punioj, kaip Taušių 
tėvą vieną dieną nustebino gau
tas šaukimas į teismą. Dvaras 
jį įskundė dėl trijų nukirstų 
beržų. Taušių tėvas papurtė 

' galvą. Tai begalėjo bittil Tik
tai tada*, kai sprendimas jam 
giliai įrėžė L'įšeū'ę, jis pridėjo 
tikėti, ka^l tai; tikrenybes butą 
i*r kad j 6 ddt kartą šm&rkiai 
suklysta. Jo mAnytia giYiftinką

< ėsant tokį žmogų, kūi*s ima ky
šius ir tyli; « štai, pisiro’dė, tas 
žmogus ėmė kyšius, v vis dėlto 
atliko savo pareigą.

~T ■■ ■«: -t ■ -jį-y--- —į*'1! »

Garsinkitūs

SUSIRINKIMAI
ameBIk'oš LIETUVIV PIL. po- 

Ut. IR PAŠ. KLIUBAS 1'2 Wardo 
laikys savo priešhiėt. susirinkimą 
sekmad., gruodžio 21 d., Į vai. po 
pietų, iioliyvVobd švfet.j 2417 W. 43 
si. Kiekviepo nario pareiga atsi
lankyti į susirinkimą, nes bus val
dybos rinkinius dėl atėlkančių 1942 
metų. ■

Bau! J. Petraitis, rast.
LIETUVOS ŪKININKO DR-JOS 

pfiešmetinis susirinkimas įvyks 
grUbdžio 21 d.,vl vai. popiet, West- 
fcidė Kali. ĖUs renkama valdyba 
j'94Ž m., taifrpat y ta daU& kas ap
tarti Dr-jos labui. —Valdyba.

LlEtVVlV EX-MA1NIERIŲ KL. 
pri'ešmet. šiisifinkirnas įvyks sek- 
mad., gruodžio Žl. d., 1:30 vai. .po- 
pi'ęt, C. Ūkelio svet., 3436 S. Litu
anica Avė. BUs renkama valdyba 
sekantiems thetamš ii turėsime ki
tokių svarbių reikalų svarstymui.

■ . — Valdyba.
ČKlC. KBAkišklŲ APŠV. IR 

kVJtiT. DBAtrGIŠkO KLUBO su- 
airinkirnaš įvyks sekmad., gruodžio 
•21 d.v 1 Vai. popi'ėt, Sandaros svet. 
840 W, 33rd st. Tai bUS mėtinis su- 
shlAS‘. Ši'am'ė SUs-m'e teikės perrink
ti kl. valdybą ir, gal būt, .reikės 
musų klube padaryti kokias refor
mas.

—M. Titiškis, rast.,
3638 Šo. Wallace St.

parengimai
TAUTIŠKOS PARAPIJOS balius 

subatoj, gruodžio 20, Mildos svetai
nėje, 3142 So. Halsted St. Bus 
gera muzika ir gerų gėrimų. Kvie
čia KOMITETAS.

f

tarp ' Musų
, BIZNIERIŲ

Pas Grinienę — 
Viskas Kučioms
Ir Kalėdoms
Nevirkite VittUvėj, Nuėikit į 

NeiV Liffe bfeli'čalėsšen!
Jeigu dar nesūpirkote visų 

kalėdinių dovanų, o laiko ma
žai turite, ir rūpinatės, kad 
reikia Kūčių stalas paruošti ir 
skanėsiai Išėdoms — tai — 
nesirūpinkite*“M. Grinienė, 3331 
South Halsted strcet, atliks už 
jus visą virtuvės darbą.

Jos Imaisto krautu vėj o, NeVv 
Life Dėiicatešscn, ankščiau pa- 
'duotb adrėsu, gausite viską kas 
ir’ėikia Kūčiorns ir Kalėdoms, iš
imant gal būt šieną Kūčių sta
lui. Ten gausite labai skanaus 
kisieliaus, šližikų, silkių, žuvies, 
Visokio sūrio, “nalesnikų” — 
blynų su sūriu, pyrago, ir įvai
riausių kitokių valgių.

Kalbos žėtttoš, Maistas 
Šviežias

Kainos, kaip visuomet, labai 
prieinamos, ir maistas labai 
šviežias ir skanus, pačios p. 
Grinienės kasdien šviežiai pa
gamintas. Krautuvė atdatei 
kiekvieną dieną (it šeštadl'e- 
hiais) iki velUntes, o sėkmadie-, 
hiais nuo 9 iki .1, ir nuo 5:30 
iki 9:60; Telefonas, YARds 5742.

(S.)

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
George i. Vikeras, 22, šu

Itehe .lahūlis, 20 -
Alekahder į. AhdfeŠiūnas,

ŠU iHeleh Bahh, 19 
fefewbrlh Pūuls, 36, su Helen

Maleto, 37 <
Peteri Lapin, 46, su Mildred

Žalenas, 41
Everett Ledbėlter, Š4, sUs

feuth Šdrvillo, 28
Joseph M. Bernotus^ 23, su

Mafy Gult, 26 ;
Joseph Vranecevic, Ž2, su,

Mary Ėlaževi'ck, 21
Paul babis, 1§, su Mary, 

fcgan, 1“6.

keifcalauja ,
Ptrskirų

Mary Mėledki h\io Vc4ix 
Mteleški

CLASSIFIED ADSj
personal 

As m e n ų I e š k o
• MOTERIS PAIEŠKO DRAUGO 

dėl apsivedimo. Turiu turto gero
kai, su geru draugu galėtum sugy
venti gražiai. Girtuoklis neatsišeu- 
kitfe. Rašykite 1739 So. ttalsteti St. 
Box 2579. •

SITUATION VVANTED 
x Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO. PAVIENE mo
teris, patyrusi prie namų ar prie 
bižnio. Šaukite po 3:00 P. M. MUL- 
berry 1761.

IEŠKAU DARBO UŽ BARTEN- 
DERI ar už virėją. Moku maišyti 
visus gėrimus, kalbu lietuviškai ir 
angliškai. Esu nevedęs. Šaukite 
prieš 2:00 P. M. Klauskite Kruas, 
VICtory 6146.

PAIEŠKAU DARBO kaipo dže- 
nįtorius prie biznierio ar namų sa
vininko arba galiu dirbti už bar- 
tenderį. GUST, Boulevard 4656.

16 METŲ HIGH SCHOOL vaiki
nas ieško darbo po mokyklos ir 
subatomis. Jei kas turi, prašau šau
kti—Tel. LAFayette 5887.
,4 <! į;... . f.... ........ i u i i i, j i ,

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

EINU I CLEANER-TAILOR biz
nį. Prie to užlaikysime kitus mote
rim reikalingus daiktus. Reikalinga 
partneris moteris—gabi, pavienė, 
mokanti siūti, taisyti drapanas, su
kalbanti angliškai. Nereikia daug 
mokslo. Būti manager, gyvenimas 
prie vietos. Aš dirbu kitur ir pagel
bėsiu prie biznio. Gerai moterei la
bai gera proga. Rašykite tuoj: Box 
2578, 1739 So. Halsted St., Chica
go; III.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka. Geras mokestis. Nedirba sek
madienį. 506 W. 39th St. ATIantic 
9739,

HELP WANTED—MALĖ 
________ Darbininkų Reikia

GERA PROGA 
SĖNYVAM ŽMOGUI ARBA 

JAUNUOLIUI
Uždirbti pinigų. T6wfi of Lake 
kolonijoje tuojau reikalingas 
laikraščių, išnešiotojas, seny
vas žmogus arba high school 
jaunuolis, dalį, laiko pašvęsda- 
nias gali neblogai uždirbti. 
Tuoj kreipkitės į

NAUJIENAS, 
1739 So. Halsted St. 
Tel. CANAL 8500

REIKALINGAS PATYRĘS POR- 
TERIS, kuris galėtų rytmečiais prie 
baro, dirbti. Gyvenimas vietoj. Gau
ras atlyginimas. 5700 W. 79th St. 
Summit 868W1.
Pi ................... ............................ ' —

FURNISHED ROOMS—TO RENT
_____

KAMBARYS RENDON vyrui, 
prie mažos šeimynos, garu apšildo- 
Thas. 3147 So. Union Avė., bunga- 
low.

KAMBARYS ANT RENDOS, di
delis, šviesus. 4612 So. Marshfield 
Avenue.

RENDON KAMBARYS vaikinui, 
karštu vandeniu apšildomas. 3312 
So. Union. Tel. YARDS 2935.

RENDAI KAMBARYS PRIE ma
žos šeimynos. Galima valgis gamin
tis. 3336 Lituanica, 2 aukštas užpa
kaly.
į ,, ą„„ I, , I nm ,11 |.Į»|.|,I> If
’FURNISHfcD ROOMS—IVANTED

Kambarių
DIRBANTIS VYRAS, PAVIENIS 

ieško kambario. Praneškite laišku: 
1739 So. Halsted St.,' Box 2580.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

PASlRENbUOJA 2 KAMBARIŲ 
flatas ant 85‘tos ir Rūcine Avė. Vel
tui šiluma, gasas ir elektriką. Ren- 
da $25.00. Šaukite BOUlevard 4656 
pėtnyčioj ir subatoj.

RENDAI 5 KAMBARIAI '2-mė 
aukšte, naiijūi dekoruoti, vonia. 
Renda žemesnę. Pečiaus šilinga. 
Bridgeporto apylinkė, 3329 South 
Lituanica. Tel. Prospect 3938. •

ANT RENDOS STORAS su gro- 
Šetnės ir bučernės fikščeriais. Per 
daug metų buvus bučernė ir gro- 
iefnė. Kanfpas. Priežastis — liga. 
(Įsišaukite 2901 So. Emerald Avė. 
’el. VICtory 6194.

RENDON 3 AR 4 kambarių na
mukai su visais parankumais, arba 
parduosime, 4035 W. 69th Street, 
PORtsmoūth #663.

Gauna ,
Perskiras

Frank Santo nuo Angelą
Santo.

REAL ESTATK FOR SALE 
NamaJ-žemž Pardavimai

PERKAM, parduodam ir malhbm 
namus, lotus, tarmes ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti lai* mainyti, dėl greitesnio pa- 
tatnavimd šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė. 
Tėt YARDŠ 1001.

TIKRI BARBENAI SOUTHS1DĖJE
8 iiatai, kampinis moderniškas, 

$la,0uU. iNuomos ^>4u60.
6 iiatai, nuomos $3060.— $14,700
4 natai, muro, pečiaus šilima— 

$5,000.
3 tiatai, medinis moderniškas, 

karstu vandeniu apšildomas, $a,auu.
ti kamoanų bungaiow, $3,ąuU.

- 2 aukštų, bizniavas, 63rd aru Ke- 
dzie, nuomos $iaOv. $H,uUU.

.Didelis pasirinkimas mažų ir di
delių namų. FirK ir džiaukis ką 
turi mainyti. Kreipkitės: v

Z. b. M1CKH.V1CE and Cb.
iteai E .statė—Doans—Henung 

Insurance
2506 W. 59tn bt. Chicago, III.

Tel. KEPUBL1C 7731

PASKUTINIAI BARGENAI!
Parsiduoda (arba mainys ant ma

žesnių) šie namai:
2—Flatų, 5—5 kambariai.
4—Fl., 5—4 kambariai.
6—Fl., 4—3 kambariai.
8—Fl., visi 4 kamb.
12—Visokių kambarių.
18—Flatų visokių kamb.
Biznio namas, storas ir 3 flatai. 

Mainys į mažesnį.
Turime ir daugiau gerų ir pigių 

namų, lotų ir farmų.
Rašykite ar matykite:

JOSEPH VILIMAS 
6753 So. Rockwell St., 

Tel. HEMlock 2323.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

200 AKRŲ MOLIO žemės. Visa 
aptverta. 2 namai, 3 barnės, vietos 
60-ms galvijų. 7 arkliai, tailo šilo, 
kiaulidė, 2 vėjo malūnai, svirnas 
5000-ms, bušelių, 54 akrai alfalfa, 
raudonojo dobilo, 13 akrų kviečių, 
17 žieminių miežių. Viena ir trys 
ketvirtadaliai mylių iki miestelio. 
Šaunūs pirkinys, $20,000.

80 akrų. Gera žemė, geri pas
tatai, upelis per farūia% Gyvuliai, 
įnagiai ir nuvalytas derlius. $5,000.

138 akrai. Smiltynas ir molis. 
Geri pastatai, geras kelias, 14 my
lios mokykla. 7 mylios nuo mies
to. $3000.

80 akrų. Geras namas, barnė, 
įnagiams daržinė, upelis. 20 akrų 
miško. Gėras kelias. $2000. $700
įmokėti, o balansas išmokėjimais.

H. R. DARR, 
FreesoiL, Mich.

IĮ ■ ■ — I

šUIlDers AnD contractors 
Statytojai irKonfraktori^

NUMURINU KAMINUS, taisau 
stogus, naujus ar senu&, taipgi at
lieku plumbing ir kitus darbus prie 
namų. JOS. LELEIKA,

Tel. PORTSMOUTH 6663.
■ II..IIIO H I ................. III IĮ I

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—jO^dra'i

PABANDYKITE PAGYVENTI 
Saulėtoj Floridoj pataisymui savo 
sveikatos. Mes turime jums kam
barių. Pragyvenimas .pigus. Kas 
įdomaujate Floridos nuosavybėmis, 
įsigyti farmą, orandžių sodną, su
teiksiu informacijas. Rašykite

S. JONAITIS, 
Star Route, Bunnell, Fla.

TRAVEL
Kelionės »

JEIGU KAS IŠ CHICAGOS va- 
! žiuoja į Spring Valley, III., arba į 
i tą apylinkę, pirmadienį ar aptra- 
• dienį, malonėkite Pašaukti CANal 
U9719. *

U ■ —■ J., jį ją, į į

MUSICAL INS’rtVNTŠ FOR SALE
I t MuzjkaĮĮiąi^ Ins; trumentai

IŠPARDAVIMAS MUZIKALIš- 
KŲ instrumentų—gitarų, smuikų, 
mandolinų ir kitokių instrumefttų. 
Taipgi dirbu naujus ir taisau senus. 
755 W. 32nd St. L. GETAUTAS.

FURNITURE-FIxftjRĖ FOR-SALĖ

PARDUOSIU GERĄ registerį cu 
dviem stalčiais, nebrangiai. '4612 
S. Marshfield Avė.
Iii ■■ ...... .................... .............. *i

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai “h.

MOKYDAMI CAStt— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rąžykite dėl daugiau 
ihformačijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi . daiktai randasi pas rints.

ALIŠAUSKAS. SŪNUS, 
6343 So. Westetn Avė. 

Čhicago. Iii Tel. REPublic 6051
' ^ROPEŠSIŪNAL SERVICE 

ProfesibnMIis Patarnavimas
TURITE FISTULĄ ARBA PI

LĖS? Aš .pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago.

Pirkite tose krautuvėse, Ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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DARIAUS-GIRĖNO POSTO LEGIONIERIAI
UŽSIMOJĘ PRAKILNU DARBĄ ATLIKTI
Kviečia Chicagos Lietuvių
Visuomenę Į Talką

. ~ — ~ . l i - - - - r x

Nori Surinkti 2,000 Dėžių Cigaretų Didžiojo 
Karo Invalidams

Jeigu patys savęs perdaug 
nenuskriausite, tai pirkdami 
kalėdines dovanas pašvęskite 
dolerį aiba du prakilniam dar
bui, kurį pradėjo Dariaus-Girė
no Legionierių Postas.

Netrukus po Naujų metų Po
sto nariai ir narės važiuos j 
Hines Memorial Veteranų Ligo
ninę, kur guli apie 2,000 nelai
mingų didžiojo karo veteranų. 
Visi invalidai. Ten yra ligonių 
kurie išgulėjo lovose 15, 20 
metų ir daugiau.

“Kalėdų Dovana”
Postas ten jiems surengs šau

nų muzikali programą ir kiek 
vienam invalidui įteiks po dė 
žę (“kartūną”) cigaretų. Ta 
bus legionierių kalėdinė dovana 
kad ir truputį suvėluota, kole
goms, su kuriais jie kartu ko 
vojo didžiojo karo frontuose.

Dariaus-Girėno postas pate 
negali tokio didelio darbo at
likti be lietuviškos visuomenė.' 
talkos. Todėl kviečia kiekvieną 
šio dienraščio skaitytoją prie 
jo prisidėti. Nupirkite dėžę ei 
garėtų (10 pakelių), ir priduo- 
kito ją legionieriams. Tokių 
dėžių reikia 2,000 — po vieną 
kas veteranui, kurių tarpe, be
je, yra ir didelis skaičius lietu
vių, tarnavusių didžiajam ka
re* j

Kur Priduoti
Išpildykite žemiau paduotą 

kuponą^ pridėkite prie cigaretų 
ir nuneškite arba pasiųskite į 
Dariaus-Girėno Bumus, 44J6 
South Western avenue. Jeigu 
nepatogu, tai galite cigaretus 
palikti “Naujienose”, “Draugo” 
redakcijoje, “Sandaroj”, šalti- 
miero raštinėj, arba J. F. Bud

rike, Peoples ar Progress Įstai
gose.

Keletas Chicagos lietuvių jau 
atsiliepė ir prisiuntė po dėžę 
cigaretų, o kai kurie po dvi ir 
tris. Dariaus-Girėno Postas 
jiems taria ačiū, ir yra tikras, 
kad jų pavyzdžiu paseks ir 
šimtai kitų lietuvių.

Štai pirmieji aukotojai;
• Anna Jonušas, 18-ta Apylin-

__ į

John Kovveski, 18-ta Apylin
kė—1

Stanley Sargunas, Brighton 
°ark—1

Ted Gudaitis (Ted’s Tavern), 
Englevvood—2 /

Pp. J. Kudis, Brighton Park 
—1

JAU YRA 20 — 
REIKIA — 

2,000!
Petronella Pukel, Brighton

Park—3
T. Chebat, Englexvood—3
Barbara Abromaitis, Town 

of Lake—1
Ona Palulis, Town of Lake—

V. Zeleckis, South Chicago
—1

Peter Sheikis, Brighton Park 
—1

Helen t Zamkus, Brighton 
Park-r-1

Amilija Wilkin, Brighton
Park—1

, Frahk Nakutis, Brighton
Park—1

J. Prankewicz, Gage Park 
—i

(Aukotojų sąrašo tęsinys pir
madienį ir kituose numeriuose).

* i
1 DARIUS-GIRĖNAŠ POST No. 271 i
1 OF THE AMERICAN LEGION i i
1 4416 South Western Avenue - 1
1 Chicago, Illinois ' I
1 I

Šiuomi aukoju ......................................... dėžę-es cigaretų
(pažymčkit kelias)

1 Dariaus-Girėno Postui, priduoti Hines Veterans’ Memorial i
l Hospital invalidams: i
1 I
I Vardas ir Pavardė: ............................................   •«

Adresas ..................................................................... I
1 i
! Miestas ir valstija .......................... ■
* (Šį kuponą iškirpkite ir pridėkite prie aukojamų cigaretų.1

Prisuokite Postui arba į įstaigas, nurodytas kitoj vietoj). J
i

L----------------------------,------------------------------------ ------------ - ----------- ,

PARENGIMAI

ŠĮVAKAR
Kalėdų Eglaitė Jonistų salėj, 

814 W. 33rd Street, 7 v. v.

RYTOJ
“Valdovo Sūnūs” Sokol salė

je, 2343 S. Kcdzie avė., 4 vai. 
po pietų. 85c su taksais.

šv. Teresės Draugijos Kalėdų 
Eglaitė South Chicago parapi
jos salėj, 4 pp.

Nubaudė žmogžudį 
Amžinu Kalėjimu

Apskričio kriminalis teisėjas 
Schwartz paskyrė amžino ka
lėjimo bausmę gengsteriui, Da- 
vid Goldblatt, kuris buvo ap
kaltintas nužudymu Anton Goy- 
czak’o, townoflakiečio, tarna
vusio vienai rūbų valymo fir
mai.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

LEWIS IR GREEN SUSITINKA

MAUJIENŲ-ACME 'l’elepnoiu

Pirmu kartu po daugelio metų fotografams pavyko nuimti“ paveikslą paro
dantį John L. Lewis> United Mine Workers upijos prezidentą ir William Green, 
Amerikos Darbo Federacijos prezidentą krūvoje. Jiedu dalyvavo darbo ir indus
trijos lyderių konferencijoje, Washingto ie. Iš -kalės dešinėn: Levvis; Joseph Cur- 
ran, Maritime unijos prezidentas; Philip CHO prezidentas; Julius Ems-
pak, Elektros Darbininkų unijos sekreto ips-iždininkas; R. J. Thonias, U. A. \V. 
prezidentas; Eniil'Rieve, Tekstilės Darbi iinj>ų Unijos prezidentas; ir William x 
Green.

Chi. Baltgudžiai 
Įsteigė Nacionalę 
Tarybą
Nori geriau susipažinti ir ko

operuoti su lietuviais
/ *

Chicagos baltgudžių 'lyderiai 
Šiomis dienomis įsteigė Ameri
kos Baldgudžių Nacionalę Tai- 
rybą, kurios tikslas yra duoti 
pagalbą baltgudžiams Ameri
koje ir kituose kraštuose, taip
gi supažindinti plačią visuome
nę su jų tautos siekiais.

Organizacija angliškai vadin
sis “White RUssian American 
National CounciF’^m

Jos lyderiai pareiškė, kad. 
mėgins sueiti į artimesnę pa
žintį su Amerikos lietuviais, ir 
kooperuoti su jais panašiai 
kaip prieš karą, Lietuvoj', ypač 
Vilnijoj, gudai kooperavo su 
lietuviais. . '

Viršininkai

PIRKITE
. \ •

APSAUGOS
BONUS '
IR
ŽENKLUS

Amerikos
Lietuviai!t

Majoras Rytoj 
Išaiškins Civilę 
Apsaugą Chicago j

*
Pasakys Radio Kalbą

Rytoj, 12:30 dieną, majoras 
E. J. Kelly pasakys svarbią ra
dio kalbą visiems Chicagos dis- 
trikto gyventojams.

Jisai nuodugniai išaiškins vi
są civilės apsaugos sistemą, pa
rodys iš kokių skyrių ji susi
deda ir kaip kiekvienas chica- 
gietis gali prie darbo prisidė
ti.

Kelly ypatingai plačiai aiš
kins pareigas “Air R^id War- 
denų” ir Blokų Kapitonų, ku
rių miestas jau paskyrė 20,000 
kiekvienam Chicagos blokui po 

xvieną.
Kalbą transliuos visos Chica

gos stotys.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Tarybos prezidentas yra 
prof. Jonas Tarasievich. Vice
pirmininku išrinktas Jonas Ča- 
rapuk-Zmagar, sekretorium E. 
Labač, finansų sekretorium M. 
Ablaziej, o iždininku Povilas 
Čanko.

Organizacijos centras yra įs
teigtas ad. 2623 ėst Augusta 
bulvaras.

CIO Pralaimėjo
2 Balsavimus

Darbos taryba skelbia, kad 
balsavimuose dviejų įstaigų dar-Į 
bininkai pasisakė prieš CIO 
uniją: Supreme Liberty Life 
Insurance Co., 3501 South 
Parkway, ir Krone Die Casting 
Company, 3005 Carroll avenue-

Dar Du Žuvo
Karo Fronte

Karo departamentas pranešė 
giminėms, kad mūšiuose SU ja
ponais žuvo, 20 m. John Double, 
Geneva, III., ir Joseph F. Nelies, 
400 McHenry st., Woodstock, 
III.

Atkels Federales 
Raštines Chicagon

Iš Washingtono ateina pa
tikrintos žinios, kad valdžia 
nutari* Chicagon perkelti kai 
kurias federales įstaigas, ku
rios nėra susirišę su karo ir 
ginklų darbais.

GALIMA 

GAUTU, 
“NAUJIENOSE”

BONAI
NUO $18.75 
(UŽ $25.00 
BONĄ),

. • ■ ,5.

ŽENKLAI 
NUO.25c. ;

Chrysler, Briggs 
Kitos Firmos 
Moka Bonusus

Darbininkai Gaus Kelis 
Milionus Dolerių

Reguliariai darbininkai Chry
sler, Briggs, Kellogg Switch- 
board ir kitose firmose šią sa
vaitę gaus kelis milionus dole
riu kalėdiniais bonusais.

1 Chrysler ir Briggs firmos 
Detroite skelbia, kad. išdalins 
$3,750,000, vidutiniai apie $45 
kiekvienam darbininkui.

... • . V, ■ i

Kellogg Switchboard and 
Supply Company skelbia, kad 
“išmokės reguliarius bonusus’”.

W. T. Grant krautuvių fir
ma išdalins bonusus 13,000-čių 
reguliarių ir laikinų darbinin
kų, bet, neskelbia kiek.

Simmohs Co.
■ Simmons Bed Company, Ke- 

noshoje išdalins $100,000.
White Castle System, Ine., 

išdalins $46,278.
R. H. Johnson and Company 

— išmokės Kalėdoms ekstra 
dviejų savaičių algą.

Case Co.
J. L Case ūkio mašinų firma 

žada bonusais $600,000 3,000- 
čiams darbininkų. *

Jau Ruošiasi 3-čiai 
Registracijai

Drafto raštinės Chicago j e 
ruošiasi registruoti visus vyrus 
nuo 19 iki 45 metų, kurie dar 
nėra užsiregistravę karo tarny
bai. Kongresas dabar tebesvar
sto tą naujos registracijos įsta
tymą, bet kitą savaitę jau bus 
jį priėmęs.

GIMIMAI 
CHICAGO JF

- . ■ (’•

CHIPONIS, Charles T., 2646 
West 71-st Street, gimė f gruo
džio 2, tėvai: Bernard ir Marie.

MARTINKUS, Ddlores, 3437 
West 64th Place, gimė gruodžio 
1, tėvai: Peter ir Loretta.

NAGEL, Kathleeil, 13535 
Avenue M, gimė lapkričio 29, 
tėvai: Frank ir Mary.

PLIENIS, Philip, 119 East 
71-st Street, gimė lapkričio 26, 
tėvai: Anthonv ir Viola.

/RECKLAUS, Ronald R., 4053 
South Montgomery Avenue, gi
mė lapkričio 26, tėvai: Ray- 
mond ir Sophie.

REMKITE x TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Kuo galėdami pagelbėkime musų kraštui, 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms, laimėti ši ka
rą! -

Stokime savanoriais į Civilę Apsaugą. .
Aukokim ir dirbkim Raudonąjam Kryžiui.
Pirkime Apsaugos Bonus ir Ženklus.
Nebūkime išlaidus, nepirkime be ko galima 

apseiti.
' Taupykime popietį, geleži ir visokį metalą.

Gerai prižiūrėkime savo automobilius, atsar
giai važiuokime, nenudėvėkim pęrgreitai auto
mobilių padangų.

Atydžiai klausykimės radio ir rūpestingai 
skaitykime laikraščius. Nepriimkime kiekvieną 
žibią už gryną pinigą. Žiūrėkime koks jos šalti
nis—ar ji iš Washingtono, ar iš Berlyno, ar iš Ja
ponijos.

Neskleiskime gandų. Jeigu dirbame ginklų 
pramonėje, nepasakokime niekam aPie savo dar
bą. Ir, svarbiausia,

NEŽIŪRINT KOKIOS NERAMIOS KAR
TAIS BUS ŽINIOS IŠ FRONTO, UŽSILAIKY
KIME ŠALTAI. NENUSIGĄSKIME!

Tuos paprastus dalykėlius atlikdami kas
dien, ir gerai pagalvodami kiekvieną kartą pirm 
negu ką darysime, mes pagreitinsime šio karo 
galą ir nepaprastai daug pagelbėsime musų kra
štui jį laimėti.

’ Bukim geri Amerikos piliečiui!

Keturi Žmonės
Žuvo Nelaimėje
Proviso Valsčiuje
Kitos Nelaimės Automobilių
Keturi žmonės buvo užmuš

ti vietoj, kai trokas ir kelei
vinis automobilis susikūlė va
kar rytą prie Ropsevelt ir Wolfe 
kelių, Proviso valsčiuje. Abi 
mašinos važiavo labai greitai.

Užmuštięji yra:
40 m. Wayne Peterson, iš 

Aurora, troko vairuotojas;
Harry Forbes, 542 So- Ard- 

more avenue, Vilią Park, 59 m.
Gerald A. Brunelle, 50 m., 

53 W. Monroe Street, Vilią 
Park, ir

Morton E. Johnson, 35, 508 
Ahrens avenue, Lombard.

žuvo Trys Kiti
Kitose nelaimėse Chicagoj ir 

apielinkūj buvo užmušti šie žmo
nės:

50 m. Frank Neštai, 4948 
Melrose st., prie Addison ir 
Central

35 m. Edvvard Karlovsky, 
5616 W. 25th Place, Cicero, 
prie Cicero ir 23-čios

Will T. Conn, McHenry ap
skričio valdininkas, ant vieške
lio 173.

Dviratis Užmušė
Prie Seward, III., 13 metų 

berniukas dviračiu įvažiavo į 
87 metų ūkininką Frank Con- 
ger, ir" jį mirtinai sužeidė.

Trokas Užmušė Keturis-
Keturi jauni žmonės buvo, už

mušti antroje troko-keleivinio 
automobilio nelaimėje, prie 
Waukegano, III. Visi keturi bu
vo iš Round Lake, Ilk: 18 m. 
Carl Davis, 19 m. Harold Han
sai Jr., 17 m. Paul Franzen ir 
17 m. George Johnson..

• Prie ,87-tos ir Ashland 
avenue taipgi trokas užmušė 
55 metų Stanley Wrona, iš East 
Chicago (4855 Magown avė ) 
ir sužeidė tris kitus žmones, 
kurie su juo važiavo keleivinėj 
mašinoj.

GBRB. Naujienų įkaityto- 
įoi ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose. 
awww i; 
» .■ ■ • • k - ' ■’F

VAKAR CHICAGOJE
/

•

e Namiškiai nebesirūpina 
kai paklysta 95 metų Mrs. Ca- 
therine Falk, 1762 No. Wel!s 
Street. Jau 13-ką kartų ji bu
vo dingusi, bet kiekvieną kartą 
policija ją susekė ir grąžino na
mo. Namiškiai žino, kad pana
šiai bus ir 14-tą ir,. 15-tą kartą. 
Nori “pasaulį” pamatyti, vis pa- 
klįsta, bet vis sugrįsta.

• Trys metai atgal chicagie- 
tė Eilėn Casserly, 1141 West 
Van Buren, smulkmeniškai iš
rašė savo laidotuvių tvarką ir 
pasiuntė instrukcijas vienai lai
dotuvių įstaigai. Vakar senelė 
staigiai mirė, sulaukusi 85 me
tu amžiaus. Prie kimo buvo at
rastas raštelis, primenantis gi
minėms kas turi jos laidotuvių 
tvarką ir kad jie tai įstaigai 
atiduotų jos kūną.

• Per fiskalius 1940 metus 
Chicagos gyventojai suaukojo 
$9,233,435 įvairioms labdarin
goms organizacijoms.

• Iš Michigan ežero, prie 
80-tos buvo ištrauktas lavonas 
80 metų chicagiečio William 
Trefszer, 8542 South Sangamon 
streef.

• Ad. 1258 South Michigan 
avenue, buvo atrasta negyva, 
29 m. Mary Peljican. Spėja, kad 
ji nusinuodijo.

• Trys revolveriais ginkluo
ti banditai pasivogė $419 Chi- 
cago-Lying-In ligoninėje, 59th 
ir Maryland avenue.

• Summite, prie Center avė., 
Alton traukinys užmušė nežino
mą viduramžį vyrą.

• Prie 33-čios ir Western 
apvirto trokas vežantis alų sta
tinėse ir bonkose. Minia žmo
nių susirinko pasinaudoti pro
ga nemokamai nusigerti.

• Už nelegalę operaciją bu
vo suimtas 55 metų Dr. 'Evan 
Griffiths, 4010 West Madison 
Street.

• Už blogus čekius 60 die
nų kalėjiman buvo nubausta 
28 m. chicagietė Ann Donohue, 
1541 E. 68th Street.

• Per lapkričio mėnesį auto
mobiliai Chicagoje užmušė 41 
Žmogų.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




