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AMERIKA PADĖS GRAIKAMS VESTI KARA
F. D. R. RASTAS SUSTIPRINO GRAIKUS
Naciai deda pastangas sutaikyti graikus 

su italais
VVASHINGTON, D. C., gruo

džio 8 d. — Amerikos vyriau
sybe paskelbė, kad prezidentas 
Rooseveltas, atsakydamas į grai
kų karaliaus raštą, kuriame jis 
prašė paramos, pasižadėjo pa
dėti vesti karą prieš užpuoli
kus.

Teigiamas ir drąsinantis pre
zidento atsakymas visiškai iš
ardė nacių planus Graikijos ir 
Italijos santykių atžvilgiu.

Washingtonas turi žinių, kad 
nacių ambasadorius von Papen 
perdavė turkų užsienio reikalų 
ministeriui Saradžioglu, vokie
čių paruoštą planą Italijos ir 
Graikijos taikai. Vokiečiai deda 
pastangas išgelbėti Mussolini iš 
nepatogios padėties. Jie bijo, 
kad Mussolini prestižas Italijoj 
visai nesusmuktų, nes tada Ita
lija gali atsimesti nuo vokie
čių.

Turkų užsienio reikalų mini
steris persiuntė pasiūlymą grai
kų ministeriui pirmininkui. Me- 
taksas įteikė pasiūlymą Graiki
jos karaliui, bet jis jau buvo 
parašęs laišką Rogsęveltm., /

Laiške karalius pasakoja, kad
-> k. • , !»■,,, , —

mažai Graikijai tenka vesti la
bai sunkus karas su nelygiu 
priešu. Italija yra daug geriau 
ginkluota ir geriau karui pasi
rengusi. Graikų kariuomenei 
pavyko laimėti kelis mušius, 
bet karalius žino, jog graikams 
labai brangiai kainuos italus vi
siškai sumušti.

Rooseveltas pasakė, kad vi
si Amerikso gyventojai yra su
sidomėję graikų ir italų karu 
ir stebisi graikų kariuomenės 
drąsa. Amerikos Raudonas Kry
žius jau pasiuntė reikalingas 
sumas padėti labiausiai reika
lingais atsitikimais.

Rooseveltas patikrino graikų 
karaliui, kad Suvienytų Valsty
bių politika stengėsi ir stengsis 
ir toliau padėti visoms toms 
tautoms, kurios kovoja prieš 
užpuolikus. Jis užtikrino, jog 
Amerikos vyriausybė jau pada
rė reikalingus paruošimus, kad 
Graikija laiku gautų prašomą 
pagelbą.

Prezidento atsakymas labai 
paveikė graikus ir jie yra 
siryžę toliau tęsti karą su 
lais.

GRAIKAI PAČIUPO ITALU PLANUS
Kalėdoms graikai ti 

kiši būti Tiranoj
ATĖNAI, Graikija, gruodž. 8 

d.,— Graikų karo pranešimas 
sąko, jog jiems pavyko surasti 
italų karo pĮanus.

Graikų kariuomenė pačiupo 
alpinistų divizijos štabo doku
mentus, kuriuose rado labai įdo
mios medžiagos, surištos su vi
su karo paruošimu. Graikai ža
da paskelbti viešumon visus 
slaptus italų dokumentus.

Graikų kareiviai, kurie sėk
mingai muša italus visuose 
frontuose, visur šaukia, kad Ka
lėdas jie būtinai privalo švęsti 
Tiranoj, Albanijos, sostinėj.

Graikai užėmė Del 
vino miestą

ATĖNAI, Graikija, gruodž. 8 
d. — Graikų kariuomenė jau 
užėmė miestą Delvino, kuris 
randasi 10 mylių į šiaurę nuo 
Porto Edda.

Vienos graikų dalys artėja 
prie Chimera, o kitos prie Te- 
peleni. Visur suima daug italų 
nelaisvėn. Suimtieji kareiviai 
pareiškia, kad jie visai nenori 
kariauti.

Dar toliau pasistūmė šiaurinė 
graikų kariuomenė. Pirmosios 
josios dalys jau visai netoli El- 
basani.

Vietomis italų kariuomenė la- 
• bai stipriai ginasi, bet graikai 
palaužia jų užsispyrimą.

Italijos ūkininkai 
maištauja
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Jeigu ūkininkas atsisakys 
atiduoti valdžios agentams ja* 
vų derlių, tai janŲ gręsia ipetai 
kalėjimo.

Mussolini davė įsakymus vi
siems faišstų partijos lyderiams 
daboti, kad visiškai nenukristų 
gyventojų moralė. Valdžia pa
skelbė, kad daržovių išvežimas 
į Vokietiją .turės dar daugiau 
padidėti.

ROMA, Italija, gruodž. 8 d. 
— Mussolini paskelbė kelis de
kretus, kurie kalėjimu žada 
bausti visus ūkininkas, atsisa
kančius pildyti vėliausius val
džios nurodymus.

LIETUVIUS VERČIA MOKĖT RUSIŠKAI
Visi tarnautojai priversti mokytis 

okupantų kalbos

Italy foteed to ute longer 
water route in sendino 

supplies, rainforcementt 
to forces battllng Greelts

* Galllpoll
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G.reek ortillšrjr 
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retreating ttpopi PORTO

KAUNAS, Lietuva, gruodž. 8 Meeravičius, 
d. — šiomis dienomis “Tarybų 
Lietuva”, oficialus valdžios or
ganas, įdėjo rusiškąjį raidyną 
— abėcėlę, girdi, besimokinan
tiems rusų kalbos.

Kaune kursai surengti pašti
ninkams. Juos lanko 600 paš
tininkų.

Rusų kalbos verčiami moky
tis Kauno miesto ir apskrities 
mokesčių inspekcijos, žemes 
ūkio komisarijato, ir kitų įstai
gų valdininkai. Iš viso Kauno 
kursuose esą 1,600 klausytojų.

Taip pat provincijoj visur 
rengiami rusų kalbos kursai.

Lacmanas, L 
Šmerkovičius, Gr. Kuniskis ir 
kiti.

Tame pačiame vakare daly
vavo ir Petras Cvirka, Jonas 
Šimkus ir dar kai kas.

Vakaro dalyviai daugumoj 
yra kitataučiai ir lietuviškame 
literatūros gyvenime visai nė
ra žinomi. Nieko apie jų kuri
nius nepasakyta.

Komisarai tikrins vi
sus karo invalidus

Mussolini šalina ne 
patenkintus kari

ninkus
CIURICHAS, Šveicarija, gruo

džio 8 d. — Teko patirti, kad 
Mussolini pašalino iš kariuome
nės labai daug karininkų, ku
rie nepatenkinti jo karo poli
tika.

Kartu su Badoglio iš vyriau
sio štabo tarnybos tapo paša
linta 40 aukštesnio laipsnio ka
rininkų. v.

Gen. Cavallero, naujai paskir
tas italų štabo viršininkas, ruo
šiasi pašalinti dar daugiau ka
rininkų, nes karo į “negali lai
mėti karininkai, kurie netiki 
pergale”, — pareiškė jis.

Mussolini šalina ka
ro viršininkus

. . i . < NAUJIENŲ-ACME Tnlephoto
GRAIKŲ KARIUOMENĖ VERČIA ITALUS BĖGTI VISOJ PIETŲ ALBANI

JOJ. — .Graikijos kalnų kariuomenė, .'palaikoma artilerijos, muša italus visoje 
pietų Albanijoj ir verčia fašistinę Mussolini kariuomenę trauktis visose fronto 
linijose. Žemėlapis parodo, jog užėmus Poi’to ’Eddą, karo frontas dabar randasi 
tiktai 75 mylių atslumoj nuo taip vadinamo “Italijos užkulnio”, kuris yra kitoj 
Otranto sąsiaurio pusėj. ■ I

Maršalas Badoglio— 
Mussolini priešas
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 8 d. — Londono laikraščiai 
tvirtina, kad maršalas Badog
lio yra didėlis , Mussolini prie
šas. Jis ,visą laiką buvo priešin
gas, “ pam išėlio” k aro poli ti kai.

Apie Badoglio gali organizuo
tis .fašizmo priešai ir visi ne
patenkintieji Mussolini avan
tiūromis.,' - ' ' i *•

ROMA, Italija, grUodž. 8 d. 
— Vyriausybės pranešimai sa4 
ko, kad Mussolini pašalino nuo 
savo vietos generolą de Vecclri, 
kuris buvo visų Dodekanesb sa
lų viršininku.

Jo vieton paskyrė gen* Ettore 
Bastico, kuris dalyvavo ispanų 
kare. / .

Vecchi buvo senas fašistas, 
jis dalyvavo fašistų žygyje į 
Romą, bet dabar neteko Mus* 
solini pasitikėjimo.

kiaušo pne afl, ° kita dalis i Naciai stato “vaka- 
prie CIO. Abi darbininkų orga- ( i « ■ „
njząęijos nųtąrč reikalauti pa
keiti ' medelę/ apdirbimo pramo
nėj dirbančių darbininkų algas.

’>• f y rų sieną

10,000 MEDŽIO PARUOŠIMO
DARBININKŲ STREIKUOJA

. ••• » ■ .

SEATTLE, Wash., gruodž. 8 
d. — Praeitą naktį paskelbtas 
didelis, medžio paruošimo dar
bininkų streikas. Nustojo miš
kuose ir lentpjūvėse dirbti dau
giau, negu 10,000 darbininkų.

Viena dalis darbininkų pri-

Ruošiasi siųsti mai
što Ispanijon i

WASHINGTON, D. C„ grūo- 
džio 8 d. — Sekretorius liuli 
šiandien pareiškė, kad Amerikos 
Vyriausybe svarsto galimybes 
pasiųsti Ispanijon maisto.

Ispanijos gyventojų būkle yra 
labai bloga, nė.s visame krašte 
jaučiamas nepaprastai didelis 
maisto nepriteklius.

Hull sako, kad vyriausybė lei
stų suteikti paskolą gen. Fran
ko, jeigu jis duos garantijas, 
jog neįsivels į dabartinį karą. 
Pirmon vietbn Ispanijai reika
linga duona ir mėsa, nes jos 
visiškai nėra.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 8 d. —- Pranešama, kad 
pastaraisiais mėnesiais vokie
čiai pastatė labai stiprią “vaka
rų sieną”, kuri eina pagal La
manšo . kanalą.

Vokiečiai įrengė tokias stip
rias patrankas, kurios galės 
griauti anglų pajūrio miestus. 
Įrengtos patrankos yra .stipres
nės už pagarsėjusias bertas.

Paskutiniais mėnesiais dieno
mis ir naktimis dešimtys tūk
stančių vokiečių statė šią sie
na.

Frahcuzų ūkininkai 
fašistinami

ATLANTIKO MUŠYJ ŽUVO 34 BRITAI
Sužeistas laivas 
įplaukė į Mon

tevideo
MONTEVIDEO, Urugvajus, 

gruodž. 8 d. — Britų pagelbi- 
nis kreiseris Carnarvon Castle, 
kuris kovėsi su vokiečių pira
tu, vakar įplaukė į Montevideo 
uostą.

Britų laivui vokiečiai pataikė 
kelis šūvius ir užmušė didelį ju
rininkų skaičių.

Laivas atvežė į uostą 7 ju
rininkų lavonus, bet vienas ju
rininkas paaskč, jog juroje an
glai palaidojo kitus 27 jurinin
kus.

Laive randasi 27 sužeisti jū
reiviai.

Anglai tuojau pradėjo šau
dyti, bet vokiečiai paleido durnų 
skraistę ir pasislėpė. Anglai 
pusantros valandos persekiojo 
nacių piratą, kol jis visiškai pa
sislėpė.

Pryšakiriėn Carnarvon Castle 
dalin pataikyti vokiečių šūviai 
rodo, jog anglai plaukė į prie
šų.. Z'

VICHY, Prancūzija, gruodž.
d. — Vakar Petainas pasira

šė dekretą, kuris verčia visus 
Francuzijos ūkininkus priklau
syti prie valdžios steigiamos 
ūkininkų organizacijos.

Organizacijos valdininkai bus 
valdžios skiriami. Ūkininkai ne
galės skelbti streikų ir priešin
tis valdžios nuostatams.

Agrikultūros ministeris gavo 
maršalo įsakymą paleisti ir lik
viduoti' visas ligi šiam metui 
veikusias ūkininkų organizaci
jas.

8

Britai kovojo pus
antros valandos

Uragvajusj
- Atplaukę1 juri>

MONTEVIDEO 
gruodž. 8 d. 
ninkai pareiškė, kad jie pašte* 

. va-bėjo Vokiečių laivą penktą

<■ . ..............................-

Britai gaudo vokie 
čią piratą

Sulaikė nacių preky
binius laivus

Literatūros vakare 
dalyvauja kita

taučiai

KAUNAS, Lietuva, gruodž. 8 
d. — Socialinio aprūpinimo ko
misaras Glušauskas paskelbė 
instrukciją, pagal kurią karo 
invalidai ir kariai turi eiti i 
specialias komisijas patikrinti 
sveikatos.

Daugelis mano, kad ši in-
KAUNAS, Lietuva, gruodž. 8 strukcija išleista tam, kad ga- 

J. — Kaune buvo surengtsa lie- Įima butų atimti pensiją kai 
tuvių literatūros vakaras, ku- ’kuriems už nepriklausomybe 
riame dalyvavo sekančios lietu- kovojusiems kariams. Kai ku- 
viškos literatūros garsenybės: rie neteko sveikatos kovodami 
A. Suckeveri.s, J. Josadė, D. V. prieš bolševikus.

Surašytas Meksikos 
'prezidento turtas
MEKSIKA, sostinė, gruodž. 8 

d. — Vakar tapo surašytas vi
sas dabartinio Meksikos prezi
dento, gen. A vilo Camacho, tur
tas.

Vyriausias valstybės gynėjas 
Aguilar paskelbė visam kraštui, 
kad visas dabartinio Meksikos 
prezidento turtas siekia 21,000 
doleriu. A » ,

. Meksikos įstatymai reikalau
ja, kad visi valstybės tarnau
tojai, užimdami valdžios vietą, 
paskelbtų savo turto dydį.

Įstatymas norėjo uždrausti 
politikieriams perdaug pralobti 
valdžios vietoje.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 8 d. — Užsienio reikalų 
departamentas šiandien paskel
bė, jog gavo iš Maynard Barnes, 
Amerikos charge d’affaires Pa
ryžiuje, telegramą, kurioje tvir
tinama, kad vokiečiai respektuo
ja suimtą tarnautoją Deegan.

Mrs. Deegan laikoma areštuo
ta, bet jos neveda į kalėjimą. 
Ji laikoma viename viešbučio 
kambaryj. Vokiečiai jai duoda 
maistą ir antklodes.

Anglai patenkinti 
Amerikos lek- 

' tu vai s
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 8 d. — Karo departamen
tas šiandien paskelbė, jog gavo 
kelis pranešim u,s iš Anglijos !<•:- 
ro lakūnų, kurie yra labai ge
ro nuomones apie 
ro lėktuvus.

Tokią nuomonę 
sugrįžę Amerikos 
rinkikai, kurie buvo Ang 
matė lėktuvu kautynes.

Amerikos lėktuvai yra labai 
greiti ir lengvai valdomi. Bė
da, kad jų skaičius yra labai 
mažas. 1

Amerikos ka-

patvirtina ir 
aviacijos ka

li joj ir

SOFIJA, Bulgarija, gruodž. 8 
d. — Bulgarijos karalius Bori
sas šiandien pareiškė, jog Ru
sija pasižadėjo jam padėti, jei
gu Bulgarijos nepriklausomybė 
busianti paliesta.

Karalius šiandien sugrįžo iš 
savo rezidencijos prie -Juodo
sios juros krantų. Prie Var
nos uosto karalių aplankė rusų 
emisaras, kuris karaliui davė 
minėtas garantijas. Emisaras 
patarė Bulgarijai nepulti kai
myninių valstybių.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

MONTEVIDEO, Uragvajus, 
Du britų karo 

laivai persekioja nacių piratą, 
kuris veikia pietų Atlantike. 
Carnarvon. Castle lydėjusieji 
du britlĮ laivai seka vokiškąjį.

Gauta žinių, kad britams pa
vyko jį surasti ir apšaudyti. 
Nepatikrintos žinios sako, jog 
jis jau dega vandenyne.

Sužeisto britų laivo kapitonas 
Hardy pareiškė, jog britams pa
vyko pataikyti kelis šūvius na
cių laivui ir jis yra tikra»^ jog 
vokietis nepaspruks iš britų ju
rininkų.

gruodž. 8 d.
- HAVANA, Kuba, gruodž. 8 
d. — Teko patirti, kad du vo
kiečių prekybiniai laivai, kurie 
praeitos savaitės pradžioje iš
plaukė iŠ Tampico uosto, buvo 
sulaikyti patruliuojančių britų 
laivų.

Vokiečių laivai Rhėin ir Idar- 
wald buvo sulaikyti praplaukus 
Kubos vandenis. Naciams ne
pasisekė prasprukti pro britų 
blokadą.

Giėdra ir šilta.
Saulė teka v. r„ leid 

žiaši 4:10 v. v.

— Mussolini pašalino admirolą Cavagniari, kuris 
riaūsiojo karo* laivyno Štabo viršininko pareigas. Jis 
laivyno niinisterijos vicesekretorium. Italai paskelbė, 
vo generolai Pintor ir Pellegrini Turino apylinkėse.

— Prekybiftis vokiečių laivas Irdarvvald, sulaikytas britų 
sargybinių, pats nusiskandino netoli Kubos vandenų.

— Graikų kariuomenė oficialiai užėmė Argirokastro. Ge
nerolas Metaksaš iš Atčhų kalbėjo telefonu su miestą užėmu
siu karininku.

— Anglų parlamento rūmuose kalbama apie karo kabine
to pakaitas. Churchill žada pakviesti Lloyd George į kabinetą.

— Amerikos bombariešys, kuris neša ponią Herminiją Da- 
vilą, jau pasiekė Limą.

— Sekretorius Hull pareiškė, kad bus leista suteikti Ispa
nijai 100 milijonų dolerių paskola, jeigu Franko bus neutra-

ėjo vy- 
btivo ir 
kad lu- ’

Washingtono karo dėpartamėntas paskelbė, kad perleido 
graikams 40 modemiškų orlaivių, kurie tuojau bus įteikti.
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(Tęsinys)
Grįžęs pas vaistininką, gavo 

iš jo raštelį ir nuskubėjo pas 
gydytoją. Gydytojas net nuste
bo, kad tokiu metu, kada ke
liai neišvažiuojami ir sunkiai iš- 
nami, jisai jį nori vežti pas ko
kį tai ūkininką. Gydytojas la
bai nenorėjo važiuoti, nes žino
jo visas bėdas ir tuos sunku
mus, kurie susidarys važiuojant 
pas ligonį į Alsos kaimą. Nors 
jisai ir labai nenorėjo važiuo
ti į taip tolimą kaimą, bet dėl 
vaistininko raštelio nenorėjo 
atsisakyti; jisai iš Naručiopa
prašė už nuvažiavimą ir apžiū
rėjimą ligonio 50 rublių. Tais 
laikais 50 rublių buvo dideli 
pinigai. Antanas tuo laiku pini
gų turėjo, ir, be to, jisai kaip 
nors norėjo savo senąjį tėvą 
pagydyti, kad jisai dar galėtų 
pamatyti naujuosius jo stato
mus trobesius; grįčią ir tvartą.

Kuomet gydytojas iš Antano 
paprašė 50 rublių, tai jisai nie
ko negalvodamas sumokėjo 
prašomą sumą ir prašė rengtis 
į kelionę. Patsai per tą laiko
tarpį nuėjo sutvarkyti arklius 
ir vežimą ;r pažadėjo tuojau 
atvažiuoti. Greitai sutvaržė sa-

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

I M

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

po

RADIOS
PO

$9»95 aukščiau.
50c įmokėti ‘putu

$9.95 aukščiu
. . Išmokėjimais. <

Rašomos Mašinėlės, Elektrikinės 
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

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

akinių.

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

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

šaukite 
YARDS 3088

vo arklius ir vežimą ii/ tuojau 
atvažiavo prie gydytojo buto.

Gydytojas apžiurėjo arklius 
ir juos pamatęs įsitikino, kad 
arkliai tai užtektinai stiprus, 
vežimas nors ir gaspadoriškas, 
bet tokioms kelionėms kaip tik
tai geras. Prieš išvažiuodamas 
iš namų gydytojas savo žmonai 
pasakė, kad jeigu iki ryto neat
sirastų namuose, tai tegul pa
samdo geriausią Raseinių veži
ką ir kad jisai važiuotų Šim
kaičių link, nes gali būti ir to
kių atsitikimų, kad kelyje kur 
nors teks įklimpti ir reikės pės
čiam grįžti į Raseinius. Gydy
tojas apsivilko šiltus ir ilgus 
kailinius ir, be to, pasiėmė ko
joms šiltą uždangalą, nes gerai 
žinojo, kad tokioje kelionėje 
gal tekti išbūti 6—10 valandų.

Gydytojui buvo labai įdomu, 
kad A Įsos kaime yra ir tokių 
ūkininkų, kurie savo sergan
tiems tėvams veža gydytoją net 
ir į namus ir dar net taip bran
giai gali mokėti. Jisai sumanė 
važiuodamas būtinai pasikalbė
ti ir sužinoti, kaip iŠ tikrųjų 
gyvena ūkininkai kaimuose.

Įsisėdus gydytojui į vežimą, 
Antanas ir jo namiškiai jį ap
taise, apkamšė taip, kad jisai 
jokiu budu peršalti negalėjo. 
Žmona net pasakė, kad taip ap
sitaisęs tai jau visą savaitę ga
li gulėti net ir po sniegu. At
sisveikino ir išvažiavo. Antanas, 
lyginant su gydytojo apsitaisy- 
mu, tai buvo lyg ir iš namų iš
vytas, bet reikia žinoti, kad ji
sai, kaip darbo žmogus, buvo 
pripratęs prie visokio oro.

-Na, sakyk, tamsta, kaip iš
važiuosime iš miesto ar nesu- 
klknpsime į purvą, — klausė 
gydytojas.

—A$ manau, p. daktare, kad 
ne, — aiškino Antanas, — ark
liai stiprus, o be to, prie tokių 
kelių jie jau gerai ir pripratę. 
Matote, daktare, mes ir musų 
arkliai esame jau prie visko 
pripratę. Toksai jau musų, ūki
ninkų, gyvenimas.

—Sakyk, tamsta, — teiravosi 
gydytojas, — tu r būt, turi daug 
žemės, kad savo sergančiam te- 

. vui pajėgi gydytoją net į na-

—žemes, daktare, turiu ma
žai, tiktai 14 dešimtinių, bet 

. praeitų metų pabaigoje apsive
džiau ir gavau šiokią tokią da
lį, tai tokiu budu turiu pinigų 
ir savo sergančiam tėvui galiu 
gydytoją ir į namus parvežti.

—O sakyk tamsta, kaip iš 
viso ūkininkai gyvena. Ar jie 
turi butiniausiems savo reika
lams pinigų ir visa tai kas 
jiems reikalinga, — teiravosi 
gydytojas.

- -Pinigų klausimas lai ūkyje 
nepaprastai sunkus. Reikia pri
sipažinti, kad ūkininkai didelė
je daugumoje pinigų neturi. Jie 
maisto produktų ir kitokių u- 
kiškų reikmenų tai jau užtekti
nai turi. Ūkininkai sau gamina 
patys visa tai, kas jiems reika
linga: gamina sau rūbams me
džiagas, taip pat ir skalbi
niams; vienu žodžiu, ūkininkai 
stengiasi savo reikalus taip 
tvarkyti, kad jiems reikėtų ga
liniai mažiau visko pirkti. Tei
sybę pasakius, ukininkai pini
gų stengiasi turėti tiktai tiek, 
kad galėtų sumokėti valstybi
nius mokesčius, nusipirkti ku
ro, žibalo, druskos ir kitokių 
būtiniausių jiems daiktų.

—Tamsta sakei, kad vedei, ir 
gavai gerą dalį, o koki bus toji, 
taip vadinama, gera dalis, 
domavosi gydytojas.

—Vesdamas žmoną gavau 
štai kokią dalį: tūkstantį rub
lių pinigais, du arkliu, kurių 
vertė apie 300 rublių, dvi kar
ves, kurių 
lių, na ir

t

ūkininkų gyvenime tai jau la
bai reti, — aiškino daktaras.

vertė apie 100 rhb- 
ukiui 
kurių 
Viską 
mano

smulkmenų,
300 rublių.vertė apie 

pavertus pinigais, gautoji 
dalis siekia apie du tūkstančius 
rublių.

—Tur būti iš didelio ūkio vę- 
dei, kad tokią didelę dalį gavai, 
— teiravosi gydytojas.

—Vedžiau iš to paties kaimo; 
jos tėvai turi 30 dęšimtinių že
mės. Jos tėvas visą laiką gerai 
ūkininkavo ir buvo tąuĘus, to
dėl pajėgė tiek daug ir Sutau
pyti. Reikia žinoti, ponaš, dak-; 
tarė, — aiškino Antanas, — 
kad tinkamai tvarkant tai to
kiuose ūkiuose galima ir susi-.

Jeigu ūkininkai turi galimybę 
savo vaikus išleisti į Ameriką; 
tąij.ir jų vaikams ir ūkininkui 
gerai. :

Nors kelias ir labai blogas 
buvo, bet geri, stiprus ir pripra
tę arkliai gerai vežė ir jau bu
vo Šimkaičiuose, o nuo Šimkai
čių parvažiuoti į Alsos kaimą, 
tai jau patys niekai. Antanas 
buvo patenkintas, l<ad kelionė 
gerai sekėsi ir neįvyko jokių 
nelaimių

Nors Antanas Raseiniuose ir 
mažai gaišavo, bet kelias tat 
jau buvo toksai blogas, kad jau 
ft namiškiui prhdęjo abejoti, ar 
jj neištiko kokia nors nelaimė, 
kad taip ilgai neparvažiuoja. 
Ligonis, tai jau laikas nuo lai
ko jautėsi vis blogiau ir blo
giau ir namiškiai pradėjo abe
joti, kad iki Antanas parveš 
daktarą, tai tėvas galės ir nu
mirti. Taip visiems belaukiant 
ir Antanas parvažiavo su gydy
toju.

Gydytojas tuojau nusitaisė, 
šiek tiek apšilo,, nusiplovė ran
kas ir ėjo žiūrėti ligonio. Na
ručių troba nors ir senoviška, 
bet buvo visai švari ir tvarkin-

Gydytojas apžiūrėjęs ligonį, 
pripažino, kad jam yra plaučių 
uždegimas ir net labai įsigale* 
jęs, o bė to, jau ir senatve, to
dėl tokis ligonis ej?ą labai sun
ku išgydytu Su didžiausiu atsi
dėjimu ir pasišventimu gydyto
jas ligonį apklaušinejo, apžiūri
nėjo, davė reikiamų nurodymų; 
kaip reikia ligonį prižiūrėti i»i 
jau norėjo važiuoti. Bet pamą? 
nė, kad reikia duoti ir arkliani$?‘ 

■"- ■................ ... ............ ...................

pailsėti. Be to, jisai buvo ir 
pats išalkęs valgyti, nes taip il
gai kelionėje išbūti tai jau la
jai sunkus dalykas. Naručiafir- 
gi norėjo gydytojui pasiūlyti ką 
nors užvalgyti, bet nedrįso, nes 
daktaras tai jau labai didelis 
ponas. Galų gale, jaunoji Naru-, 
tienė, sukaupusi visą savo drą
są, gydytoją paklausė:

—Ponas daktare, gal ir tams
ta su tiktumei išgerti arbatos ir 
ką nors užkąsti, Nors kelias ir 
netolimas, bet labai blogas Ir 
todėl tamstai kelionėje teko la
bai išvargti.

—Labai dėkui, jaunoji šeimi
ninkė, — atsakė gydytojas. — 
Noriu ne tiktai arbatos, bet ko 
norą ir užvalgyti, nes taip ilgai 
išbuvus ore — apetitas tai jau 
nepaprastai geras.

—Labai atsiprašau,
daktare,—teisinosi jaunoji Na
ru tienė, — su kokiais nors po
niškais valgiais tai mums kaip 
ir sunkoka, nes tokie dideli po
nai tai reti musų svečiai, bet 
maisto produktų tai jau visokių 
turime.

—Jeigu butų galima, tai tam
sta man išvirsi porą kiaušinių 
ir arbatos.

Jaunoji Narutienė tokio val
gio gydytojui greitai pagamino 
IY taip pasitaikė, kad prie to 
pątiėą stalo, kur valgė Antanas, 
reikėjo duoti ir gydytojui val
gyti^ Gydytojui buvo pagamin
ta tai, ko jisai prašė, o Anta
nui tai visai geri gaspadoriški 
pietus. Jaunoji Narutienė su sa- 

? vo kraičiu atsivežė ir gražius 
hjdus, todėl valgiai tokiuose in- 
duose visai gražiai ir padoriai

ponas

—Na, o tamsta savo ūkyje ar 
ir galite šiek tiek susitauyti, — 
klausinėjo gydytojas.

—Taip, ponas daktare, nela
bai seniai išleidome už vyro vy
resniųjų mano seserį, davėme 
tūkstantį rublių pinigais, gyvu
lių ir kitokių ūkiškų reikmenų,

—Iš kur jus galėjote paimti

atrodė. Gydytojui, žiūrint į to-Į 
kius Antano valgius, panoro' p-LMlLkyJu JLO
paragauti. x I

—Prašysiu šeimininkės duoti 
ir man tokių valgių, kokius da
vėte savo vyrui. Kuomet buvau 
dar mažas vyras, po to jau 
gimnazistas, o toliau tai jau ir 
studentas, tai mano mamytė to
kiais skaniais kopūstais ir kum
piais mane irgi vaišindavo, kuo
met parvažiuodavau iš gimna
zijos ar iš universiteto. Dabar 
man rodosi, kad aš irgi parva
žiavau pas savo mamytę, — 
juokavo gydytojas.

—Ar, ponas daktaras, ūkinin
ko sūnūs esate, — paklausė An
tanas.

(Bus daugiau)

e.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
'• .,» • I ■ . t • t t y

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairficld Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1 koplyčios visose
J^sZc^t 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų tadio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

sn POVILU ŠALTIMIERU.

(Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
■>630 S. VVesternav. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly Shores, 
Ind. TeL Michigan 
City 2799-R3.

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų TeL VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI D AKT ARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 0

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373 -

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

TeL Office VVentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KRATANČIAI
DR. HERZ.MAN

, “įSKfeUsiJ VS • • •
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

f

$9.50

COPR. i?«o, N6EDUCRAFT SERVICE, INC.

• CROSS STITCH SAMPLER PATTERN 2670;
No. 2670—Išsiuvinėtas paveikslas.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

pasakojai, tai tamstų ūkis nedi
delis, tiktai 14 dešimtinių, O 
ant liek žemės — tai jau labai 
sunku tokią didelę sumą sutau
pyti, įdoniavosi gydytojas.

—Matote, daktare, — aiškino 
Antanas, —musų žemės nors 
ir nedaug, bet maiio tėvas tai 
mokėjo labai gerai ūkininkauti 
ir buvo nepaprastai taupus. Bu
vo labai darbštus, neišlaidus, 
negėrė degtinės, nerūkė, šeimą 
turėjo nelabai didelę, jokių ne
laimių ūkyje nebuvo, per ilges
nį laiką buvo sutaupęs net ke
liolika šimtų rublių. Išleidome 
vyresniąją dukterį už vyro, po 
to brolis važiavo į Ameriką; 
reikėjo irgi padaryti apie 300 
rublių išlaidų. Visoms toms iš
laidoms padengti savo pinigų 
jau neturėjome ir reikėjo pasi
daryti šiek tiek ir skolos.

—Ar tai Amerikoje turi įr 
brolį, — klausinėjo gydytojas.

—Taip, turiu, bet dar nese
niai išvažiavo, dar metų nėra,-— 
paaiškino Antanas.

—Kaip broliui sekasi AmęH* 
koje gyventi, ar jau turi pa
stovų darbą ir kiek vidutiniš
kai uždirba, — įdoniavosi gy
dytojas.

—Darbą tai tuojau gavo, 
kaip tiktai nuvažiavo į Ameri
ką. Pradžioje mažiau uždirbo,, 
bet dabar tai visai gerai uždir
ba, rašo, kad jau ir banke tuld 
pasidėjęs kelis dolerius.

—Žiūrėkite, — stebėjosi gy
dytojas, — jums ūkininkams A- 

-—Hmerika tai visai getas dalykas.

LIETUVIAI
Laidotuvių Direktoriai

■1.4

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

n ■ i.o. m ..i.. >

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ALBERT V. PETKUS
4764 So. VVeaiern Avenue Phone LAFayette 8024

NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių 1
Direktorių
Asociacijos

Al i '

illlKiiiniiIiuoifHiHliiiiMHliiiliii
'■ i'.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23jr<i Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tet Pullman 1270

B. PETKUS
6812 So. Weatern Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109 

' / ' ■' ■ ' ■ ■ ■ ' ■. y
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| ' t t L LIULEVIČIUS '
4348 S. .Califdrnia Avenue ; Phone LAFayette 3572
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GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
IIIIIHlftlil.'.lltlIlKlltHIIIUII.IHIK,

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 GOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 8L 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

Dr. F. Pulsucki Le Van 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

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

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

Telefonas SEELEY 7330 ♦ 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų teL—Hyde Park 3395

YARds 1419No. 2670

I Vardas ir pavardė.

•y

YARds 1138
YARds 1139 Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi "NAUJIENOJE"

p.-
b

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

| 1739 So. Halsted St, Chicago, DL 

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Tek YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Adresas...... . ......... —-

Miestas ir valstija.

■■M1

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

v , ...

ui* mį i i a ių įi „i f , ,

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781
- ' , • . • * - w f •• • ■ ' ,

.............. ...  . ....................... . ,r, i............... ......

S. P/MAžEIKA
*8319 Lituanica Avenue

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877 

VaL 11—-2 dieną ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 TeL STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679
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Pittsburgh’o Naujienos
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S. L A. 3-CIAS APSKRITYS PASBRĖŽĖ 
DARBUOTIS SEKANTIEMS METAMS
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šauks Draugijų Atstovų Suvažiaviiųų Sudaryti Komitetų 
Gelbėti Lietuvai, Sausio 19 d. lietuvių Mokslo

Draugystės Svetainėje.

Gruodžio 5 d., LMD svetainė' 
je įvyko SLA 3-čio apskričio 
naujojo ir senojo Komiteto su
sirinkimas, arba, kitaip sakant, 
buvo įvesdinimas naujojo ap
skričio Komiteto, kuris buvo iš
rinktas apskričio kuopų meti
niam suvažiavime, lapkričio 24 
d., Lietuvių Piliečių svetainėje.

Nors, taip sakant, naujame 
apskričio komitete nėra jokių 
taip žymių permainų, bet kuo
ne visas komitetas yra pasili
kęs tas pats išskiriant pirmi
ninką, iždininką ir keletą komi
sijų narių, kurie pasikeitė pa
reigomis. .

Pirmininko pareigoms eiti 
buvo išrinktas Povilas Dargis, 
nes buvęs pirmininkas J. P. 
Milleris, kuris apskrity ištarna
vo kaipo pirmininkas per 10 
metų, dėl ligos negalėjo daly
vauti suvažiavime, tad prisėjo 
rinkti naują pirmininką.

Povilas Dargis irgi nėra nau
jas žmogus apskričio komitete, 
nes praeitais metais tarnavo pa
rengimų komisijoj ir šiais me
tais jau pasiekė garbingos pir
mininko vietos.

Iždininko pareigoms eiti bu
vo išrinktas Juozas Virbickas, 
vieton Kastanto Šinkūno, nors 
suvažiavime abu buvo kandida-

A TYPEWRITER
Make« and ldeal X-raas Gilti .

3 MONTHS RĘNTAL $5
W A G NĖR 

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Westėrn Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534 ’ V-.',’. . ■

Didelis pasirinkimas laikrodėlių: 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BULOVĄ
ELGIN -

HAMILTON 
BENRUS, 

GRANT 
ir kitų

DEIMANTUS parduodam žemo- 
mims .kainomis.

R NidVieir

just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

.5OYL1K5
Ūse only one level tea- 
spoonful to a cup of — 
sifted flour for most recipes.

MIUIOHS OF POUNDS HAVE BEEN
I USED 8Y 0UR GOVERNMENT 

tais. Juoząs Virbickas irgi nėra 
“griilorius” apskričio darbuotė
je, nes tik vierii metai kaip bu
vo pasitraukęs iš Komiteto.

Naujas Apskričio Komitetas
Naujas apskričio komitetas 

susideda iš sekamų veikėjų: 
pirm. Povilas Dargis; vice-pirm. 
Vytautai Virvickas (senas); už
rašų raštininkas S. Bakanas 
(senas); turto raštininkė Mari
jona Zdankienė (senas); iždi
ninkas Juozas Virbickas; orga
nizatorius Charles K. Pikelis 
»(senas); kontrolės komisija su
sideda iš: Olga Sandaitė (se
nas), Juliją Bikinaitė (senas), 
ir Gertrūda Dargienė.

Parengimų komisija: Anta
nas JaniilCvičius (senas), M. 
Dalkienė (sena), J, K. Mažuk- 
na, Sophia Karsokienė, ir Bar
bora Rakanienė.

Reiškia, iŠ apskričio komite
to darbuotės yra pasitraukę dėl 
įvairių priežasčių: J. P. Milleris 
dėl ligos, V. J. Količienė dėl 
biznio, E. K. Šiurmaitienė dėl 
menkos sveikatos ir K. Šinkū
nas pralaimėjo rinkimus, bet 
jis vistiek yra pasiryžęs ir to
liau darbuotis apskričiui.
Šauks Draugijų Suvažiavimą.
Praeitas metinis apskričio 

kuopų suvažiavimas nutarė 
šaukti Pittsburgho ir.visos apy
linkės draugijų suvažiavimą su
daryti bendrą komitetą, kurio 
pareiga bųtų darbuotis atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę. 
Draugijų suvažiavimo sušauki
mo dąrbaš buvo pavestas aps
kričio komitetui. Tad, pirmame 
naujojo koniitęto susirinkime ir 
prisėjo darbo imtis. Ębniiteto 
susirinkime nuodugniai' aptarta 
draugi j ų suvažiavimo ", reikalas, 
buvo nutarta šaukti " siivažiaVi- 
irią sausio 19 cb, LMD svetai
nėje atsišaukiant - į. draugijas 
laiškais ir per spaudą. Taip pat 
buvo pareikšta mintis, kad su
sidaręs bendras draugijų komi
tetas pradėtų savo clafbą su pa
rengimu Vasario 16 dienai pa
minėti.
Apskričio Darbuotės Planas.
Apskričio komitetas smulk

meniškai apkalbėjo ir sekančių 
metų darbuotę. Buvo nutarta 
rengti 3 parengimus, ne tik pa
didinti apskričio iždą, bet ir 
abelnai SLA gerovei.

Pirmiausiai buvo nutarta, 
kad ir sekamais metais butų 
laikomas metinis apskričio iš
važiavimas, kuris jau yra žino
mas kaipo Pittsburgho “SLA 
Diena” antrą sekmadienį birže
lio mėnesį ir iš komiteto prane
šimų teko sužinoti, kad jau ir 
vieta yra užimta Lietuvių Ūky
je (Lithuanian Country Club).

Antras apskričio parengimas, 
kuriam dar diena nenustatyta 
ir kuriuomi rriisų darbščiosios 
moterys yra suinteresuotos, yra 
‘Tea Party” su kortų lošimu. 
Reikia atvirai pasakyti, kad ką 
musų moterys pasimoja, tai pa
daro ir turi gero pasisekimo. 
Tačiau turim neužmiršti, kad 
apskričio komitetas susideda iš 
7 vyrų ir 7 moterų ir jei įvyk
tų pasidalinimas tarp vyrų ir 
moterų, tai dievulis žino kas 
galėtų pasakyti nusveriantį žo
dį. Gal reiktų šauktis SLA pre
zidento Bagočiaus.

Trečias parengimas, kurį ap
skričio komitetas yra pasibrė- 
žęs ir kuris gali atnešti apskri
čiui ne tik pąateriąlės naudos, 
bet ir dvasinės, yra lošimas.

•• r--—----------- -- ■ ---------------- - r - ...

šiam dideliam ir ąUnkiatn dar
bui apsiėmė vadovauti apskri
čio prezidentas Povilas Dargis. 
Jisai yra pasiryžęs tam darbui 
padėti daug spėkų, pritraukiant 
gabesnius Pittsburgho ir apy
linkės jaunuolius iš SLA narių 
tarpo. Taip pat ir visas apskri
čio komitetas vienbalsiai pasi
žadėjo darbuotis surengti per
statymą, su pagalba pirminin
ko. Nors ir šiaip parengimui 
dar nėra galutinai nustatytas 
laikas, bet yra numatoma, kad 
galimą bus lošimą perstatyti ą- 
pie pavasarį.

šauks Vajaus Organizatorių 
Susirinkimus.

Apskričio organizatorius Ch. 
K. Pikelis pakėlė klausimą, kad 
apskričio komitetas pasirupihtų 
ir vajaus reikalais. O kad išju
dinti kuopų organizatorius prie 
darbo, tai yra reikalinga šaukti 
kuopų organizatorių susirinki
mai, kur butų galima bendrai 
visiems apkalbėti vajaus dar
buotę. Ypatingai apskričio or
ganizatoriaus gerb. Pikelio pa
tarimai kaipo vieno iš gabiųjų 
SLA organizatorių ir su ap
draudos reikalais sitsipažinusio, 
daug galėtų pagelbėti kuopų or
ganizatoriams, nes kuopų orga
nizatoriams gana dažnai prisei- 
na susidurti su visokių apdrau- 
dos kompanijų agentų propa
ganda.

Nutarta organizatorių susi
rinkimų reikalą pavesti apskri
čio organizatoriui ir sekreto
riui. —S. Bakanas

gražų Dovanų kartoną 
kuris sako...

M o
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Žymus SLA. Darbuo
tojas Apdraudos 

Biznyje

Charles K. Pikeliu
Ir dar vienas žymus SLA dar

buotojas stojo į biznį, bet ne 
į paprastą, o į apdraudos b znį. 
Tai yra darbštusis musų Char
les K. Pikelis. Stojant į apdrau
dos biznį pas mus Penn., Vals
tijoj yra reikalinga gauti iš val
stijos apdraudos departamento 
leidimas, o gavus leidimą yra 
reikalinga išlaikyti egzaminai 
ir reikia būti jau gana gerai su
sipažinusiam su apdraudos rei
kalais.

Charles K. Pikelis pereitą me
nesį išlaikė egzaminus, gavo lei
dimą ir dabar jau yra pasiren
gęs visiems musų tautiečiams 
patarnauti apdraudos reikaluo
se, kaip tai: apdraudime nuo 

SS

cigaretą 
kuris Patenkina

Kartonas 
Chesterfields su jų leng
vesniu GERESNIU SKONIU 
suteiks jūsų draugams 
daugiau malonumo negu 
kas nors kitas ką jūs už 
pinigus galite nupirkti.

ugnie? — namų, krautuvių, ra- 
?kandų, visokios apdraudos au- 
‘tomobiliams,- visose didžiose ap
draudos kompanijose už priei
namą kainą.

Todėl, patartina Pittsburgho 
lietuviams kreiptis apdraudos 
reikalais prie savo tautiečio 
Charles K. Pikelio, nes jis tei
singai ir mandagiai visiems pa
tarnaus. Kreipkitės,šiuo adresu: 
629 — 5 Ith St., Pittsburgh, Pa., 
Telefonas, Sterling 3297.

—Korespond.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Leo Brothers 

išteisintas
ST. LOUIS, gruodž. 5 d. — 

Prisiekusiųjų teismas šiandien 
išteisino Leo Brothers, kuris 
buvo kaltinamas užmušęs de 
B laši prieš 11 metų.

ši byla buvo sukėlusi visuo
menes dėmesį, nes Brothers jau 
išsėdėjo 8 metus kalėjime už 
vieno žmogaus nužudymą.

Teismo metu Brothers pa
reiškė, kad jis buvo smarkiai 
mušamas.

e Cook apskričio koronerio 
džiurė paskyrė į nesiaiškintų 
atsitikimų kategoriją mirtį 55 
metų chicagiečio Samuel Klein. 
Pereitos savaitės pabaigoje ji
sai mirė iškritęs iš 16-to auk
što lango Towęr rūmuose, 6 N. 
Michigan avenue.

KORESPONDENCIJOS
NEBAIGTAS SVARBUS DARBAS

ATSIŠAUKIMAS Į VAIZBOS BUTUS, BIZNIERIUS, 
PROFESIONALUS, VEIKĖJUS IR VISUOMENĘ

Nuo pereitos žiemos yra užsi
likęs musų tautai ir išeivijai 
svarbus darbas, kuris reikia 
tuoj baigti.

Keletu atsišaukimų laikraš
čiuose Amerikos lietuviai suį
dominti svarbiu anglų kalba 
parašytu veikalu ‘‘The Econo- 
mic Reconstruction of Lithu- 
ania” tuoj sudėjo kelis šimtus 
dolerių tos knygos išleidimui 
paremti.

Bet staiga įvyksta Lietuvos 
okupacija, sukrėtimas, kuris at
siliepė Į visą musų gyvenimą. 
Daugeliu atvejų mes rankas nu
leidom, kiti ėmėmės dirbti įvai
riomis naujomis kryptimis, ieš
kodami išeičių ir būdų Lietuvos 
nepriklausomybei išgelbėti, Ir 
pradėta kelti knygai išleisti su
ma liko nesukelta.

Per vasarą įvairus musų fon
dai taikomi Lietuvos reikalams 
remti susiformavo, darbai nu
sistatė.

Dabar, greta anų darbų, tu
rim pasirūpinti k negreičiausia 
išleisti tą minimą p. A. Simu
čio veikalą, “The Economic Re
construction of Lithuania”.

Dėl Lietuvos tragedijos pa
krikus nekuriu musų upui, kai 
kas paklaus: kokia dabar nau
da mums iš knygų apie Lietu
vą, kada Lietuvos jau nėra. .

Pirmiausia, mes patys turim 
nugalėti savyje tą keistą minti 
buk Lietuvos jau “nėra”. Lie
tuva buvo, yra ir bus, jos nie
kas nuo Baltijos pakraščio, iš 
Nemuno, Šešupės, Vilijos ir ki
tų Lietuvos upių glėbio neišplėš 
ir neiškeis niekur kitur. Tebėra 
ir žmonės, tik svetimo gaivalo 
prislėgti.

Svetimų pavergia musų tauta 
— ir laikinai, kaip pasakė net 
Amerikos prezidentas, — tai 
tiesa. Bet jos toks likimas nėra 
amžinas, ir musų visų pareiga 
yra dirbti visokiais budais ją iš
laisvinti. *

Knyga tarnaus propaganda 
už mus.

Tarp tų būdų yra dar dides
nis reikalas skleisti pasaulyje 
kitomis kalbomis literatūrą apie 
Lietuvą, literatūrą, įrodančią 
musų tautos kilnumą, musų ša
lies stiprumą, musų žmonių 
mokėjimą gyventi ir savo eko
nominio gyvenimo pakelti suge
bėjimu įrodyti kitoms tautoms 
ir šalims kodėl mes kaipo tau
ta verti laisvo, savistovio gyve
nimo, kodėl kiti, galingesni, pri
valo mus užtarti.

Kaip gi kas mus užtars jeigu 
nieko nežino apie musų gyveni
mą ir nuopelnus?

Taigi, šis veikalas “The Eco
nomic Reconstruction of Lithu
ania”, kalba apie Lietuvos atli
kimus, laimėjimus, įrodo, kad 
mes kaipo tauta esam gabus ir 
verti gyventi kitų tautų tarpe.

Ta knyga privalo rastis kiek
vieno inteligento lietuvio na
muose, kiekvienas lietuvis tu
rintis kitų inteligentų draugų 
privalo įsigyti tą knygą ir pa
dovanoti jiems; kolonijų Vaiz
bos Butai, arba draugijos pri
valo išrašyti tos knygos po ke
letą egzempliorių ir patalpinti 
savo miesto skaityklose, Ameri
koniškuose Prekybos Rūmuose 
(Chamber of Commerce) ir ko
legijų bei universitetų skaityk
lose.

Ta knyga, patalpinta tokiose 
vietose, neš tiesioginę moralinę 
naudą musų nuskriaustai šaliai 
ir tautai.

Vaizbos Butai, draugijos ir 
rateliai bei klubai lengvai gali 
skirti po penkinę ar daugiau 
šio veikalo išleidimui.

Knyga bus didelė, išsami, ir 

naudinga. Pavienės prenumera
tos knygai yra $2. Susidėję ke
li draugai po $2 pasiuskit savo 
užsakymus tai knygai jos auto
riui, šiuo antrašu:

A. Simutis, 41 W. 82nd St. 
New York, N. Y.

Prisidėdami prie šio veikalo 
išleidimo greitu laiku, atliksim 
savo tautai didelį darbą.

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro Valdyba

PASIŪLOS ŽIEMAI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikią Cash
Rolė—100 ket. pėdų ......... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 350 

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda .............. 2c
Maliava, reg. $1.95, spec $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 324 c
Cedrjniai Postai (7 pėdų) .. 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kaip yra, ..............
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

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

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

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

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

kėlimas ir planetų nuspė
jimą! ................ .................... ... 35c

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

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

“Žolių knygelė,” aprašo apie 300 
visokių žolių, kam jos yra 

tinkamos .... ....   25c
Trajankos 60c už 3 pak. už $1.50 

M. ZUKAITIS, : 
334 Dean Boulevard, 

SPENCERPORT, N. Y.
L į ' . - J

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.
V. - —1

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
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75c
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Trims mėnesiams ................_ 1.5Q
Dviem mėnesiams_______1.0Q
Vienam mėnesiui__________ ,7į>
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _______________  $8.00
Pusei metų _____________  4.00
Trims mėnesiams _____ 2.50

Orderiu

Žiaurus despotai
Kaip “Naujienose” buvo pranešta pereitą šeštadie

nį, Justas Paleckis išleido “įsaką” (dekretą), grasinantį 
mirties bausme “kenkėjams” ir “sabotažninkams”.

Taip žiauriai Lietuvos žmonės nebuvo baudžiami 
net Rusijos carizmo laikais.

Bolševikų pastumdėlis Paleckis vadina “kenkėjais” 
tuos, kurie gadina turtą, o “sabotažninkais” — kurie 
neatlieka savo “tarybinių” pareigų. Vadinasi mirtis už 
materialinio nuostolio padarymą arba už valdžios įsaky
mo neišpildymą! ’

Reikia atsiminti, kad šitos barbariškos bausmės yrą 
skiriamos taikos, o ne karo metu. Okupavusi Lietuvą, 
Maskva juk gyrėsi, kad ji užtikrino jai “taiką”. Tai 
koks yra pagrindas tokiam okupantų žiaurumui?

Kitokio pagrindo nėra, kaip tiktai jų baimė, kad 
Lietuvos žmonės nenušluotų tos visos šlykštybės, kurią 
Stalino komisarai atnešė į Lietuvą!

Nors paleckiniai laikraščiai ir radio diena iš dienos 
bubnija apie tariamą liaudies “džiaugsmą” ir “entuziaz
mą”, kad ją sovietų raudonoji armija ir žvalgyba “išva
davo”, bet Lietuvos žmonės, matyt, savo pavergėjų ne
apkenčia ir jiems priešinasi. Todėl okupantų paskirtoji 
vyriausybė imasi paskutinės priemonės — sušaudymų!

Baisias kančias teks Lietuvai iškentėti,, iki ji vėl at
gaus savo laisvę.

ATVYKO DAUGIAU LIEr 
TUVOS PABĖGĖLIŲ

Į New Yorką atvyko, kaip 
ppaneša rytų laikraščiai, kun. 
J. Prunskis,x buvęs katalikų 
“XX Amžiaus” redaktorius, ir 
pulk. Aloyzas Valušis su žmo
na. Marija Valušienė yra An
tano Smetonos duktė. Pulk. Va
lušis buvo karo atašė Lietuvos 
pasiuntinybėje Varšuvoje, o 
paskutiniu laiku :— lektorius 
aukštuose karininkų kursuose 
Kaune.

Bolševikams atėjus į Lietu
vą, jie pabėgo Vokietijon. Bu
vęs Lietuvos prezidentas Sme
tona apsigyveno Šveicarijoje. 
Eina gandai, kad pąvaąarį jisai 
irgi atvyksiąs Amerikon.

“VISA TAUTA SMERKIA 
SMETONĄ”

Amerikos pagalba Graikijai
ka

Atsakydamas į Graikijos karaliaus telegramą, pre^ 
. . zidentas Rooseveltas prižadėjo Jungtinių' Valstijų pa

galbą Graikijoje. Reikia palinkėti, kad ta pagalba būtį' 
suteikta greičiau ir gausingiau, negu buvo teikiama 
Suomijai. Suomių herojizmu pereitą žiemą Amerika la
bai gėrėjosi, bet per tris su puse mėnesius, kuomet jie 
grūmėsi su milžiniškos sovietų imperijos armijomis, ne
turėdama nei oro laivyno, nei sunkiosios artilerijos, 
Amerika neparupino jiems nė vieno karo lėktuvo, nė 
vienas kanuolės.

Prezidento telegramoje yra reikšmingas vienas sa
kinys :

“...yra nustatyta Jungtinių Valstijų valdžios politiš
ka teikti pagalbą toms valdžioms ir tautoms, ku
rios ginasi nuo agresijos,”
Šitie Roosevelto žodžiai ras karštą atbalsį visų tik

rų demokratijos šalininkų širdyse. Jie turi ypatingos 
svarbos mažomsioms tautoms ir jų draugams.

Ir Lietuva yra viena iš agresijos aukų. Jaį deja, 
nebuvo progos stoti į atvirą kovą prieš agresorius, bet 
Amerikos valdžia žino gerai, kad Lietuva buvo pagrobi 
ta smurtu.

Visos užpultosios ir visos pavergtosios tautos šian
dien žiuri į Apierįką, kaip į savo užtarėją.

Brooklyno “Amerika” įdėjo 
vieno Lietuvos pabėgėlio, būviu 
šio savanorio laišką, kuriamą 
labai nupeikiama Smetonos vy
riausybė. Ji, girdi, “elgėsi taip 
idiotiškai”, kad Lietuvos žmo
nės nieko nežinojo apie grę
siantį pavojų, ir bolševikų oku
pacija užklupo juos netikėtai. 
Laiško autorius rašo:

“Tikrumoje visą tauta nei
gia ir smerkia Smetoną ir 
jo vyriausybę, kad pardavė 
Lietuvą bolševikams. Iš^v tik
rųjų vyriausybės elgesys bu
vo toks neprotingas, kac 
sunku ir įsivaizduoti. Netru
kus istorija atskleis tikrovės 
lapus ir duos galimybių pa
skelbti kaltinimus viešai.”

Įdomių dalykų pasakoja tas 
Lietuvos savanoris ir ąpi( 
kuriuos pabėgėlius. Sįai®;

“Atbėgę į. čia (į'Vokietiją. 
~“N?’ Red.) buvę platoku 
tai atsigabeno pinigų ir dąro 
žygių išyykti į Ameriką, Mat, 
ten tikisi ręsti bazę kokią* 
nors veiklai, tikisi gąlęąię Pa- 
siteisįnti prieš tautą dėl savo 
kvailų žygių praeityje ir t. t. 
Smetona, sako, nuvykęs 
Ameriką, viešai pasakysiąs, 
kad jis norėjęs priešintis, 
bet ministerių kabinetas ne
sutikęs. Jie mąnp rasti žmo
nių, kuriuos galės apmulkin
ti. Pirma priėmė bolševikų 
ultimatumą, o po to siūlė 
priešintis. Tai reikėjo iš kar
to ultimatumą atmesti, tada 
pasipriešinimą^ butų savai-

, me susidės. O dabar yįak^ 
pražudė, išdavė inteligentiją 
išnaikinimui, o tautą vergi- 
jon.” ' . ;

Laiško rašytojas pastebi, 
kad “90% lietuvių tautos*’ lau
kia išvadavimo, v kuris ateis iš

Yra keistų žmonių. Jie skai
to laikraščius, rašo komenta
rus apie dienos įvykius, studi
juoja visuomemmt* gyvenimo 
problemas, p betgi jįe nesugeba 
įmemrientuoti ganą paprastuose 
dalykuose,

šĮtąl, Vyt. širvydns nustebo, 
pamatęs 0No|lenw’* tokį są- 
kmh “Is visų dnhąr esančių 
ekonominių formų artimiausia 
sarialUmui yra knuperarija, o 
politikoje jų atitinka demokra^ 
tija”, Jam atrodo, kad čia kas 
tokio visai naujo. Girdi, —

‘Tkišiol, mūsiškių agitato
rių skelbiamas socializmas 
buvo kruvinos revoliucijos ii 
klasių kovos tipo?*

Kokius “agitatorius” p. Sir
vydas/ turi galvoje, jisai nepa
sako. Bet “Naujienos” tokio so
cializmo tipo, kokį jisai tiems 
agitatoriams primetą, niekuo
met neskelbė. Priešingai, jos vi
suomet pabrėždavo, kad socia
lizmas be demokratijas yra ne
galimas. Šituo dėsniu faktinai 
yra paremta visa “Naujienų” 
kritika bolševikiško “komuniz
mo”, o “Naujienos” jį nesiliau
ja kritikavusios jau daugiau 
kaip 20 metų.

Ta idėja, kad socializmas 
yra neatskiriamas nuo demo
kratijos, yra ne musų sugalvo
ta. Ji buvo skelbiama* beveik 
per šimtą metų įvairiose pasau
lio dalyse. Visos socialistų par
tijos buvo įrašiusios ją į savo 
programas, ;^r dauguma tų 
partijų Europoje (neišskiriąnt 
ir Lietuvos) ’ buvo net ir savo 
varde ją išreiškusios: jos va
dinosi “sociaj-demokratų 
tijos. •

Bet Vyt. Sirvydas dedasi nie
kuomet apiėį tai negirdėjęs, O 
gal jį supainiojo girdėti iš kai 
kuriu “agitatorių” žodžįaį apie 
“kruviną revoliuciją”? Jeigu 
taip, |ai tegu jisai pavarto A- 
męrikps istorijos lapus, iš tų 
laikų, kai šip kraštp žmpnės 
kovojo dėl teisės savarankiškai 
vąidytis, nepriklausant nuo 
anglų monarchijos. Jisai suras 
Amerikos £gltątorių kąlbose 
daug karštesnių ir iškaihinges- 

revoliuciją ir 
ųegu “musiš? 
agitatorių

Francuzijos reakcija
Garsusis Franeuzijos žurnąlisįas, Andre Gerayd, ŽL 

nomas skaitančiajam publikai po slapyvarde “Pertinax”t 
iškėlė aikštėn savo paskaitose Northwjestern universite
te įdomių faktų apie Francuziją.

Jisai nurodė, kad fašizmui, kuris paskutiniu laikų 
toje šalyje įsigalėjo, buvo seniai paruošta dirva. Fran- 
euzijoje niekuomet nebuvo išnykę giliai reakcingi ele
mentai, kurie neapkentė Didžiosios Revpliucijos pa^ 
skelbtų laisvės idėjų. Tam tikruose sluoksniuose net žo
dis “respublika” buvo neap^eįąmas, Kąįpp Rvyziij, 
Pertirm? paminėjo, kad mokykloje, faim jisai pats yrą 
lankęs, buvo bąufįžiąpias nusikaitimas sušukti: “Tegy
vuoja Ręąpublįka!” z

Žmogaus teisiu principui buvo priešingi monarėhisr 
tai ir klerikalai. Toliaus prįe šitų ątžagaroįYių prisidėk 
jo stambiojo kapitalo atstovai ir politikieriai, giųantię^ 
ji kapitalo interesus. Aršiausi jų buvo Lavai Flandin 
ir Bonnet Jų pastangomis tie reakcijos gaivalai pasuko 
į fašizmo pusę, ir Francuzijos atsparumas Hitleriui ta? 
po pakirstas.

žodžiu, Rertinax parodė, kad ne Lępn ęiųjn prajzų-r 
dė Fh’ancuzį^, bet ątžagąręįyiąį įr kąpiMflistai.

Iš vakarų išvadavimas ateis 
— iš Anglijos ir Ąmerikps; bet 
jeigu tie “90%” mano, kad Lie
tuvą išvaduos Vokietija, tai 
jiems teks labai karčiai nusi
vilti. Hitleris yra Stalinu pari* 
nerys. gitą tiesą reikia, galų 
gale, suprasti kiekvienam, ku
ris galvoja apie Ęnropps ir jp^ 
sios mažųjų tąntų ateitį.

Psychologiškaį ta iliuziją 
apie Vokietiją, kaipo ^išvądup- 
toją”, turi pagrindą: hitleriš' 
koji Vokietiją yrą ir, p^ang8h

ilio I ifltiiVAc* Aizodariirri T . *

žmonės trokšta, kad kaą nprai 
ateitų ir išvaduotų juos nuo 
žiauraus bolšęyikų jungo, tai 
jie ir tiki, jpgei tai padarys 
Vokietija. Augiai vadina šito
kį galvojimą “xvjshfui thįnkr 
ing”.

f.

Tačiau objektyvioje tikrovė-

(Tęsinys) ’

Paskutinė sutartis su Vokie
tija ir Italija, teikia bent laiki
nai japonams laisvas rankas 
Azijoje ir dargi šių dviejų Eu
ropos valstybių pagalbą.

Bet visa tai niekas ir jau, 
kaip anksčiau sakiau, visos su
tartys labai laikinos!

Bet skaitytojai bent dabar tu
rės šiek tiek teisingesnį suprą- 
timą apie Japonijos tikslus ir 
jų pagrindus,

III.
Bet teorija vienas dalykas, 

vykdymas antras ir dargi gali
mybė siekti to, jau trečias dą*

kartą pasiseks pasiekti tą tikslą, 
kurip siekė dar pirmame — pa
vergti kitus ir gyventi iš jų.

Nenuoramos.

Iš šio grynai praktinio, tei
singiau pasakius pilvo klausi
mo, nesunku buvo išvesti kitas 
teorijas, apkaltinti pokarinius 
valdovus — dempkratlĮs, kad 
anie nieko nedaro naujo karo 
paruošimui, kad jie bendrai 

pralair 
dahąr- 

kalti-r

paruošimui, kad jie 
kalti dėl buvusio karo 
mėjimo ir tuo pat visų 
tinių nelaimių didžiausi 
pinkai.

Tuo lengviau šiems

” par-

at-

ųiy žodžių apie 
kruvinas kpvas, 
kių”, lietuviškų 
sišaukimuose.

Politinę demokratija ir 
industrine demokratija

P-as Sirvydas, matyt, 
atkreipęs (jomesip į tai, kac 
tenąį, kur kalbamą apie ‘‘kru
viną revoliucijų”, klausimas ei
na dar ne apie soeiąĮUmo, o 
tiktai apie demokratijos steigi 
mą, Labai dažnai (nors anaip
tol ąą visuomet!) demokratiją 
pasiekti žmonės gali tiktai per 
sukilimą, per ginkluotą kovą, 
kadangi despotai geruoju lais
vės neduoda. Pats faktas, kad 
dar reikia revoliucijos demo
kratijai iškovoti, paprastai (bet 
pc visuomet!) liudija, kad ta 
šalis dar perą pribrendusi so- 
ęjųiistipeį santvarkai.

Todėl socialistų npsistaty- 
mąs per metų metus bendrai 
buvo toks: pirma demokratipe 
respublika, p pa^kuk kuomet 
darbo žmonės imšpks politinės 
Jalsvės stygose tvarkytis, ąpsi- 
svieą ir susiorgan^uos (o kraš
tas tuo tarpu padarys ękonomi-.

, — ąpriaihmaa. ;•

Mes aiškią) matome, kokią 
baisi ir intrigų pilną kova vyko 
ir tebevyksta Vokietijoje iki 
pasisekė Hitleriui įkinkyti visą 
valstybę į karo vežimą. Pana
šią kovą mate įr tebegyvena ją* 
popai, japonų Hitleris, kuris la
bai mažai kam težinomas ir ku
ris, kaip ir visi japonai nekal
bus ir tuo labiau paslaptingas 
savo tiksluose ir priemonėse.

Jiro Minami.

Japonijos Hitleris yra kariš
kis, dabartinės pavergtos Korė
jos general gubernatorius, ge
nerolas Jiro Minami, žmogus 
nemėgstąs reklamos, bet atkak
lus savo tikslo siekime. Pakan
ką pasakyti, jog jį savo dvasios 
vadu skaito ir jo įsakymus ak
lai pildo toki generolai, kaip 
Sadao Ąraki, Kazushige Ugak?, 
Sheishiro Ytagaki, kad suprasti 
kokią pajėgą šis naujas Hitle
ris turi Japonijoje.

Bet jo kelias nebuvo ir nė
ra rožėmis klotas, jis nemaža 
turėjo kovoti ir tebekovoja, kad 
savo įtaką neprarasti ir galėtų 
diktuoti kitiems, dargi pačiam 
imperatoriui, savo valią.

Japonų hitleriška kova.
* / • i • ' • . “ . a

Ir japonų hitleriška kova nei 
kiek nėra skirtingesnė ųuo vi
sų kįtų valstybių hitleriškos ko
vos, Ir japonų hitierizmo šak
nys ne kur kitur, kaip miesčio- 
nijoj bei heklasiniąme, profe
sionaliniame militarizme.

Įr Japonijos nacionalistai yra 
kariškiai, kuriems karo amatas 
viskas, kurie, lyg Viduramžiu 
kariškas 
valstybe, 
žmogaus 
menimis.

Mussoliųis, Hitleris pirmus 
savo šalininkus verbavo kur? 
Tarp buvusio pirmo pasaulio 
karo dalyvių, kurie sugrįžę iš 
karp, kuris buvo jų tikslas gy
venime, nes žadėjo ateityje pui
kų, bęruppsęių gyvenimą užim
tuose kraštuose, Staiga sugriovė 
vlskų, Išmušė juos iš gyvenimo 
vagos, išmušė dargi iš pačio gy
venimo.

Jie kare būdami nieko neiš
moko, kaip tik užmušinėti ir 
versti kitus klausyti, kitiems 
vadovauti.

Ir prie to prisidėjo daugelis 
kitų priežasčių, kas juos vertė 
ieškoti išeities, .visų pirma — 
darbo, bet kadangi darbui jie 
nebuvo tikę, siekė valdžios, sie
kė vėl karo, kur jie galėjo mė
ginti dar kartą laimę ir gal šį

J

luomas skaitė save 
vieninteliais vertais 

vąrdo ir valdžios as

III.1

Versmu nę 
jos”, bet tam tikrų pakeitimų 
ękonominiuosę santykiuose. A* 
męrikonai dažnai ąpibutina ši- 
tųps phkęįtimųs, ką|po pramą-. 
nes demokrmiząciją. TpkiH bų? 
ČĮų soąiąlizmo santvarka sayo 
esmėje yra politinė demokrati- 

je šitąĮ ilįųzijąi gera jokios pąii ja plius įn^^trinč dęmokroti?
ja. Demokratiškiausią nramo- 

! lies fprma yrą koppąpęįją,
Tąi yra abėcėlinės tiesos kiek- 

vienąm ąfirišrietusiam žmogui.

ramps. Juo g^eicjau jie jos nu
sikratys, juo aiškiau jie matys 
savo kelią į nepriklau§pmybęĮ? 
atgavimą.

Bet Vyt. Sirvydas sakosi to pir- 
piiaus negirdėjęs 1 Jisai, gyven
damas netoli Kanados sienos, 
turėtu žinoti, kad tos šalies sq- 
^ąĮistų partija vadinasi “Co- 
ppęrative Compionwealth” par
tija.

Jeigu Lietuvoje butų buvusi 
pplitinė demokratija, tai ko- 
Operacijos butų galėjusios te- 
pąi įsigalėti taip, kaip Danijoje 
ąrhą Suomijoje. Bet tautiniu-, 
kų diktatūra, deja, koperacijy 
gųgipią trukdė. O bolševikai, 
kurie yra didesni despotai ir 
ųž Smetoną, dabar jas paverčia 
biurokratijos įrankiais žmo- 
»ėms išųąųdotit .

iniams atsargoje buvo nesunku 
išvesti, jog tik jie tikrai supran
ta valstybinius reikalus, tik jie 
gali išvesti kraštą iš dabartines 
pažeminančios ir blogos padė
ties, o tam pasiekti, reikia vals
tybės vienybės, reikia, kad visi 
visuomenės sluogsniai tarnautų 
jiems, kaip esantiems virš visų 
partijų, virš visų luomų intere* 
sų, nes jiems rupi valstybė vi
sa, o ne kuri nors klasė ar par
tiją (nors tai gan apgaulinga, 
bet tai teikė jiems pasisekimo).

(Bus daugiau)

• $t. Bęrnąrd ligoninėje gu
li skaudžiai apdegęs 58 metų 
James CaJJahan, £54 65th 
Street. Jis užmigo berūkydamas 
-cigaretą. Apsidegino kojas ir

kariš- galvą.
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SĄŽINĖS IR ASMENS
LAISVĖ LIETUVOJE

Komunaciai negali atsidžiaug
ti • kaimiškosios konstitucijos” 
tobulumu. Girdi, jokia buržuą- 
zinė konstitucija negarantuoja 
tiek visokiausių laisvių piliečiui, 
kaip “staliniškoji”,

Fąktas, žiiloma, yra tąs, kad 
Stalino valdomoje Sovietų Są
jungoje žmonės jokių laisvių 
neturi: jie turi daryti tai, kas 
jiems įsakoma, reikšti tokias 
mintis, kurios nėra priešingos 
Kremlio valdovams.

Vienok Stalino batlaižiai 
stengiasi įtikinti lengvapėdžius, 
kad sovietine tvarka garantuo
ja sąžinės laisvę. Štai “Tarybų 
Lietuvoje” kažkoks špilmanas 
rašo taip:

“Tarybinė valstybė, palai
kydama prieštikybinę propa
gandą, negali leisti ir nelei
džia tikybines propagandos. 
Religinės propagandos nelei
dimas nė kiek negali varžyti 
ir nevaržo sąžinės laisves.”

"KaiĮi“ vįškhs paprasta ir aiš
ku!

Neleidimas religines propa
gandos, pagal “tobuliausią Sta
lino konstituciją”, nė kiek “ne
gali varžyti ir nevaržo sąžines 
laisvės”!

Tai tiesiog stebuklinga “lais
vės formule”. Jus sakote, kad 
sovietinėje Lietuvoje ir iš viso 
Stalino imperijoje nėra asmens 
laisvės. Į tai visokie Spilmanąi 
jums atkerta:

“Tarybinė valstybė, palaiky
dama komunistinę propagandą, 
negalį leisti ir neleidžia jokios 
kitos politinės propagandos. Ki
tokios 
(išėmus 
mas nė 
nevaržo

Tik tokią, o ne kitokią išva
dą galima padaryti iš špilmano 
“didelių'gudravo j imu” apie są
žines laisvę.

Faktiškai tokiomis “laisvė
mis” Lietuvos žmonės dabar ir 
tegali naudotis. Ten visos poli
tinės partijos liko uždarytos, 
nes “tarybinė valstybė” negali 
jų toleruoti. Jokie laikraščiai, 
kurie negarbina Stalino ir ne
pučia į komųmstinę dūdą, ne
puri teises egzistuoti.

Lietuvoje Dekanozovo suor
ganizuota vyriausybė faktiškai 
SU laikraščiais pasielgė taip, 
Laip senovės Omaras (valdo
vas) su Aleksandrijos knygynų, 
kurį jis įsakė sudeginti. Girdj, 
jej čia sukrautos knygos sutin
ka su Koranu (magometpny 
šventraščiu), fai jos 5T& 
kalingps ir turi būti sudegintos; 
jei jos su Koranu Besutinką, tai 
jps yra galingos ir taip pat tu
ri būti sudegintos.

Lyginai taip buvo pasielgtą 
ir su Lietuvps laikraščiais bei 
Žurnalais: ųepąlankųs bolševi
kams laikraščiai ir žurnalai li- 
ko tuoj uždrausti? p kurie ban
da ragožįum apsiversti ir bolše
vikams pąta|kąųti, tai po kurio 
laiko . vįsvien lįko likviduoti, 
bebuvo reikalo hriis ląikraščiub

politinės propagandos 
komunistinę) neleidį- 
kiek negali varžyti ir 
asmens laisvės.”

leisti, kurie savo turiniu ne 
kiek nesiskyrė.

.Ir vis dėlto atsirandą žmo
nių, kurie drįsta tvirtinti, jog 
dabar Lietuvos žmones tai tik
rai liko “išlaisvinti”!

Špilmano tiesiog idiotiškas 
argumentavimas parodo, kokių 
“laisvių” Lietuvos žmonėms 
teikia “stalimška konstitucija”.

Jau ir Lietuvoje veikia 
čekistai.

Čekistas!
Vien tik to vardo paminėji

mas nupurto kiekvieną padorų 
žmogų. Rusijos žmonėms tai 
buvo didžiausia pabaisa.

Pirmais bolševikiškos revo
liucijos metais čekistai tiesiog 
skerste skerdė žmones.

Be teisino, be tardymo.
Pakako piktos valios asmens 

skundo, menkiausios nuožiūros, 
— ir žmogus buvo statomas 
prie sienos arba naikinamas 
Lubiankos skiepe.

Čeką suorganizavo ‘(auksines 
širdies” Feliksas Derzynskis ko
vai su “revoliucijos priešais”.

Faktiškai “čeką” išdygo ca- 
ristinės “ochrankos” (slaptosios 
policijos) vietoje. Skyrėsi ji tik 
tuo, kad turėjo, nepalyginti, 
daugiau teisių, negu “ochanka”. 

Savo šiurpiais, kruvinais ir 
baisiais darbais čeką tiek pasi
žymėjo, jog pagaliau buvo nu
tarta jos vardas pakeisti ir jos 
savivaliavimas šiek tiek apribo
ti.

Dabartiniu laiku Rusijoje če 
kos vietą užima GPU, kurios 
viršininku buvo liūdno atmini
mo Henrikas Jagoda.

Bet kas Rusijoje jau išgyven
ta, tai Lietuvoje tik dabar pra
dedama.

Štai “Tarybų Lietuva” teikė
si prisipažinti, jog Stalino pa
vergtoje Lietuvoje jau veikla 
čekistai. Kalbamame laikrašty
je randame tokį pranešimą:

“Lietuvos TSR vidaus rei
kalų liaudies komisariatas 
praneša apie tragišką nepar
tinio bolševiko — čekisto Fa
bijono Stanislovavičiaus mir
tį 1910 m. spalių 29 d. ir 
reiškia gilią užuojautą jo tė
vams, žmonai ir giminėms”.

Ten pat įdėta visa eilė užuo
jautų. Ypač budingas jo ben
dradarbių pareiškimas, kuris 
SKamba taip:

X

“Mes-čekistai užtikri^iam 
partiją įr vyriausybę, kad vė
sime ryžtingiausią kovą su 
visais ir visokiais liaudies 
priešais, kokiomis kanklėmis 
jie besidangstytų”.

Štapislovavičius žuvęs naktį 
čekos agentams “einant tamy- 
bines pareigas”.

Dabar visgi suprantama, ko
dėl Lietuvos žmones jaučiasi, 
kaip pelė jpo šluota.

Kai čekistai “eina savo larnv- 
bmes pareigas”, tai mažai teat- 
sirąs drąsuolių, kurie ryžtųsi 
prasižioti ir tarti nepalankų žo
dį apie Maskvos pastumdėlių 

-A u gurąsvyriausybe.
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TRAKTORIAI NEJUDA, NES TRŪKSTA 
BENZINO

Naftą siunčia vokiečiams, o patys, vietoje traktorių, 
kuinais bando prasimanyti. — Tragingai žuvo du 
vaikai. — Lietingas ruduo. — “Kultūros židinys”. 
— Iš Lietuvos veža į bolševikišką Rusiją arklius.

—Sovietų Rusijos žemes ūkio 
komisariato laikraštis “Socia- 
lističeskoje Zemledielije” straip
snių serijoje nurodo į tai, kad 
kolchozai ir sovchozai turį au
ginti daugiau gyvulių, nes jau 
dabar traktoriai stovį be dar
bo dėl benzino stokos. Ypač 
reikalaujama, kad butų augina
mi arkliai. Nors Rusija iš pa
vergtojo Kaukazo gauna daug 
naftos, bet tuo pat metu, bijo
dama užpykinti Vokietijų, ji 
benziną stato ašies valstybėms. 
O pačioje Rupijoje traktoriai 
negali pajudėti, nes nėra skys
tojo kuro.

—Netoli Vaiguvos miesto, 
Šiaulių apskrityje, Pavaiguvio 
kaime, ūkininkai Šaučikovui su

Garsinkites “N-nose”

žmona išėjus laukų dirbti, na
mie pasiliko du maži vaikai: 
2 ir 5 metų amžiaus. Tėvai iš
eidami dirbti krosnyje paliko 
besikūrenančią ugnį, o kad vai
kai negalėtų išbėgti į laukus, 
namo duris iš lauko pusės už
rakino. Vaikai, bežajsdami su 
ugnimi, uždegė namo vidų ir, 
užsiliepsnojus visam namui, 
kartu sudegė. Gaisrą likvida
vus, buvo rasti suanglėję vai
kų lavonai.

—Bartininkuose komunisti
nis jaunimas ir profesinės są-: 
jungos įsikūrė parapijos sale-: 
je.

—Obelių valsčiuje dėl dažno 
lietaus susitraukė ląųkų valy
mas. Todėl valstiečiai renka 
bulves ir rauna burokus naktį 
mėnesienoje.

—Noragelių kaime, Alytaus 
apskr. įsteigtas vad. kultūros 
židinys. Pirmas jos “kultųros” 
darbas pasireiškė rusų kalbos 
kursų surengimu.

—Pašvitinio apylinkėje ūki
ninkai jau išsikūlė dobilus. Vi
dutiniškai iš 1 ha gaunama 10 
centrinių grudų. Toks geras 
derlius pasitaiko retai.

—“Maistas” oficiališkai pra
neša, kad jis superka arklius, 
kurie bus siunčiami į kitas so
vietiškas respublikas. Turint 
galvoje, kad spvietų respubli
kose jaučiama nepaprastai di
delė arklių stoka, tai iš Lie
tuvos vežami bet kokie ark
liai.

jNzš Ų’/lCAl J- l i'iHpimiO

SKRENDA Į SAVO TĖ
VIŠKĘ. — Carlos Davila, 
buvęs Čilės prezidentas, pa
dedą žmonai įlipti į Ameri
kos kariuomenės bombone
šį, kuris juos abu nuneš į 
Čilę.

“AMŽINAI” LIETUVA 
BUSIANTI DĖKINGA , 

—-—j 
Atidavė Vilnių, pasiėmė visą 

Lietuvą —- ir už tai Lietuva 
turi būti dėkinga Stalinui. | 
Kaip zipomą, spalių 10 d. su

kako lygiai metai, kaip tarp
.■ ' ■■ ■■■■' I I." I U , I "A ■ —........ "R.

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienom

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
Atsargos fondas virš * - $400,000.00 
Dabar Mokame 3T/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Paskos 
tas Ant Namų 1 iki 20 jpt.

LOAN ASSOClATlONoF Chicago

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

Sųb- 9 iki 8 vak.

.&MNGS
CHARTERED BY Ų. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVĖNUE

TeL VBKginla 1141
T7 r—rr-r

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlįus, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus ipstruipentps

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Cash
OR

Credit U? mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime įkį Kalė

dų. arba pasinaudokite 
PLANO NAUDA

Pirk Elgin jr Hąmilton, Amerikos Darbo 
Laikrodžius.

JOHN A. H.ASS
MUS1C AND JK'VEI.HV ŠTOKE 

4216 Archer Avenue 
prie sacramento

;== '■? . ■■•>■■■■■» h-L...-

Paltim ^tbirutes
NAUJIENOSE” GALITE GAUTI LIETUVIŠKŲ IR

Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
buvo pasirašyta tarpusavio pa
galbos sutartis. Šia sutartimi,' 
kurįą Lietuva ątgavo sostinę 
Vilnių, Sovietų Sąjunga iškil
mingai pasižadėjo nesikišti į 
Lietuvos vidaus reikalus.

Metipių sukaktuvių proga 
^Tarybų Lietuva” įsidėjo straip
snį, kuriame apie kitą nieką ne- 
kąlbama, kaip apie dėkingumą 
Sovietų Sąjungai. Gera valią 
buvusi tiktai sovietų pusėje, 
tuo tarpu “smetoniškoji gauja, 
laužydama susitarimą, rupsesi 
išduoti savo kraštą, tik, deja, 
jai tat nepavyko.” Ar “Tarybų 
Lietuva” nemalonėtų atsakyti, 
kam toji smeįopiškoji gauja 
rengėsi savo krąštą išduoti? Iš
duoti tai Lietuvą išdavė, bet 
Paleckių ir Gedvilų gauja.

Laikraštis dar prisipažįsta, 
kad pasirašius aną sutartį, “pir
mą kartą realiai sužibo viltis 
išsivaduoti iš plutokratinės dik
tatūros pančių.” O juk anoje 
sutartyje buvo sovietų pąsižą- 
de|a, kad jie į “plutokratinės 
diktatūros pačių” valstybės vi
daus reikalus nesikiš. Laikraš
tis baigia straipsnį, kad fTiž 
spalių 10 dieną amkžinai busi- 
ipe dėkingi Tarybų Sąjungos 
vyriausybėj ir ypač pasaulio 
darbo žmonių vadui ir moky
tojui draugui Stalipui.” 

f

Mes neabejojame, kad šis 
straipsnis buvo parašytas kurių 
nors rpsų emisaro ir tiktai pas-r 
kiųn išverstas į lietuvių kalbą.

Tas pats ląikraštis dečĮa kir 
tą straipsnį ąpie sulaužytąją 
Lietuvos sutartį su Soviėtų Są
junga, straipsnyje miniina, kad 
Nęiydldauaomasios Lietuvos yy<' 
riausybė ilgai slėpusi, kad so
vietai grąžiną Vilnių Lietuvai. 
Tenka pastebėti, kad Lietuvos 
delegacija derėjosi su sovietais 
ne dėl Vilniaus, kurio grąžini- 
piąs yrą sąvąime suprantamas, 
bet cjėl rusų kąriuoiperi.es apgy
vendinimo Lietuvoje,
- ..................T.......... ..........r— .......’...............  -

Mtejbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
•ad pa<?ios» Naujienos; 
/rą naudingos.

Šiemet įvyko Net 
Trys Vestuvės 
Paukščių Šeimynoj
Patys šventė 25-as Sukaktuves.

Neseniai neatmezgamu ryšiu 
buvo surišti Nancy Paukštis su 
Charley Radkie.

Nancy Paukštis yrą gerai £i' 
pomu Brighton Parko gyvento
jų, Ąpufro ir Marijonos Paukš
čių dukrelė.

Pastarieji turi daug giminių 
bei draugų, užtai ir įskėlė pui
kų vestuvių pokilį savo dukre 
lei SuEys Hali, 4400 Se. Wash- 
tenavv.

Vestuvių palydovais buvo se
kantieji: lųaid o f honor, M. 
Radkie; ir M. Kubilskis su D- 
Vaikutis, S t. Deringis su D. Pa-

trick, Gh. Sipora su P, Zakoras, 
J. Radkie su J. Genelevich.

Gražus Vestuvininkų Rūbai;

Jaunoji dęvėjp puikią balto. 
satin suknią ilgu vėlumu ir 
nešė bukietą gėlių iš rožių ir 
gardini jų. Pamergės dėvėjo mė
lynas sukneles ir maid of ho- 
hor tamsiai ružavą, o gėlių bu
kietai buvo sutaisyti iš gražių 
rausvų Hmums”, kurios šiam 
sezonui labiausiai atitiko. Pa
jauniai dėvėjo taksidus.

Gyvens Brighton Parke.
Po vestuvių jaunavedžiai pa

siliko pas jąųnosips tėvelius gy
venti, 4318 So. Maplevvood. šie
met Paukščių šeimoj trečios 
vestuvės, šiemet taipgi jiems 
suėjo 25-ki metai vedybinio gy
venimų. Rugpiuėio m. sunūs 
Jonas apsivedė, o dabar tai pas-' 
kutinę jų duktė. Geriausio Pa-' 
sisekimo! Buvęs

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

—■—V— i IĮ llli ■ i ......

Pagerbė
Aleną Margienę

Lapkričio 30-tą d. susirinku 
gražus būrelis Alenos Margie
nės draugų pagerbtuvėms jos 
bute, 3142 W. 42nd Place.

Visi svečiai praleido labai 
gražų vaišėmis “skanų” ir link* 
smą vakarą.

— Steponas.

TeL VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiagą, rėmai, Aurys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojamą, 
nereikia [mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai. lietuvis pardavėjas.

3039 S. Hulsted St.
CHICAGO, ILL.

BRIDGEPORT ROOFINfl AND 
SHEET METAL UO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Vąn čuren prie OLU.U IO Michigan
(Buvusia Sppptone) 

šią Savaite gpvietų Triumfas 
“They Wantęd Peace” 

Su tūkstančiais žmonių. 
Ekstrą—Vėliausios Rusą Žiniąs.

Remkite LieriviAka 
Žydukė

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUOR
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boųlevard 0014

Budriko 29 Melų Sukaktuvių ir Kalėdų

DVIEJŲ ŠMOTŲ PUIKUS PAK
LOK SETAS VERTAS $100.00 už

Ąjjejiniai pečiai, Gasipiai Pečiai, Elek- 
trikiniai pečiaį Angliniai pečiai 

$49.50 vertės pečius už ............ $29.50 
$32.50 vertės pečius ųž ........... $23.50
$75.00 vertės pečius uė ........... $48.50

Rądio, Valanda ketvertais 7 vai. vąkartf. . 
anarkų Programas nedėlios ryte 0:30 vai. ryte

WCFL 97.0 kil. Radio, Valanda nedėlios vakare iki 6:30 . vak 
U20 kil “ " “ J .

WAAF 920 kiL

.. • IK DYKAI GRAŽI LIAMPA
Aukščiausios rūšies parlor setai $200.00 vertes už $104.50 Daugybė parlor setų 
už $29.50- Lengvi išmokėj

• atidara nedėliomis iki 4 valandą vakare.
Iki Kalėdų visais kitais vakarais krautuvė atidara iki 10 vai. vakaro

3409-21 SOUTH HAUSTED STREET
Tel YĄEds 3088

1941 Badijcs, 9 ir JO įpbų vertęs $19.00 
už ■■■■... ......... ... ■ ■ *59,00

ir jūsų seną radiją
Mažutės . radijus po ..... ........ $6.95
Radijo Kombinacijos su 6 rekordais 
už —........ ........................ ..... --r—-t $29.50
Nauji ličtuyiški rekordai po ....... 49^

IŠPARDAVIMAS
Pas BUDRIKĄ kainos nekeliamos prieš Kalėdas, bet dar duodama didelis nuošimtis 
nuolaidos. Pas BUDRJKĄ rasite daugybę naudingų dovanų dėl Kalėdų iš laikrodė
lių, jewclry, pianų, akordionų, lietuviškų atviručiu, radijo, skalbiamų mašinų pro- 
sinamų mašinų, karpetų, elektrikinių dulkių valytuvų, rašomų mašinėlių. Garantuo
jame jums didelį sųtaupypią; >

.t
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Bukit MalonŲ.* 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

optometristaj
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Cbicago 

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

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

Per Kalėdas

Speciali Kaina ant Dantinių

TRU-FIT FLEITAI $0.50 
Lab. Kaina .................. •>

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 ..
diena 1 ir auks.
PHILLIP’S DĖNTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA 
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
lik gavus orderius ir įspaudas

• nuo laisniuotų dentistų.

•FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONS1LUS 
Išima Už ..............
PRABUVIMAS 
Ligoninėje .......... .
RĄUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .....

$13.50 
$50.00 

$’25.00
$2.00

GYDO VISAS LIGAS 
Ekzamiuacija 
ir vaistai..... ............... $1.00
DOŲGLĄS PARK HOSPITAL
1900 Š. Kedzie Avė. Cbicago

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

. ijei 943 vąl. ryto.
Subatomis npp 8:30 iki 9:15 

vąl. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

uoiperi.es
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The World at a Glance
And Mrs. Giedraitis the dramatic 

coach for ”šienapiutė” has the cu- 
test vvay of getting everyone to fol- 
low her in these gesture-songs... 
wonder where she picks them \ip??

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada Bric-a-Brac

by BRUNO RAY MATHEWS

What vvas it for Al... a lift? ??

. _________ i_______ .. ’  ' ’ . ____ :__________________ -
•AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS" 1

ENGLISH SECTION 
f • 1 ■
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Dr. E. G. Punkay

“Aid to China
Aid to China, less important than 

aid to Britain, is štili one of A- 
merica’s best vvays to fight tota- 
litarian dietatorships. For the es- 
tablishment of the German, Italian, 
Japanese Axis enables the enemies 
of democracy and 
attack Britain and 
friends in Asia aš 
rope and Africa.

Japan’s part is, of course, 
danger the British Empire 
Far East by threatening 
control of Singapore, 
even Australia. With England’s na-

civilization to 
her allies and 

vvell as in Eu-

This Week You 
Will See Much Of 
Christmas

Many Interesting Features
Tour Program

On

An Old World Christmas tour, the 
sixth annual pilgramage thru the 
North Avenue area to hear about 
Christmas as it is celebrated in 
other lands, is featured by the WPA

to en- 
in the 
British 

India. and i Free Chicago Tours for the vveek 
vy fully needed to defend the Me- December 1 5to 22. Included in

the Old World Christmas tour are 
visits fo historic churches and the 
Germania Club. Other tours for 
the vveek include:

Tuesday, December 17. “Dramatic 
Arts”. Tour the Playhouse to study 
European cinematography. Visit the 
Chicago Drama League. Meet at

What were those jokės whięh 
passed back and ’forth at the tablo 
and the one about a pigeon vvhich 
Mary Barnett sprung.

And in the middle of rehearsal 
we found a curious group gathered 
around Justine Tautkevyicz. Curiosi- 
tiy may have killed many a cat 
būt I never saw a livelier group. 
It seems 
she vvas 
mirers.

that Justy had a brooch 
showing off to these ad-

Aldona Rutkauskas

. U HM z- m m-m!
Ah—h-h-h-h!.
No!
Oh, dear.
That, folks, is a vvord pieturę of 

not only you būt most of us dė- 
ciding our Xtnas list. Xinas certain- 
’y brings its problems būt in re- 
ųrn gives more hąppihoSs and joy 

than probably any other scason.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

h-1 I ■      I . ■

pects vvon’t vvait too long before 
joining. If you can’t find a member 
to bring you in, come yourself, by 
all means. The next meeting will be 
this VVednesday, December 11, at 
the Fellovvship Hoųse, 833 W. 33rd 
PI., promptly at 7:30 P. M.

—P—

our Xmas Eve 
three years

ditcrannean and the sea-lanes a- 
round the British įsiės, the Japa
nese fleet is the strongest in the 
Orient-

In China, moreover, Uncle Sam 
has large interest ,both cultural and 
material. We Americans have long 
been friends of the Chinese, in a
certain sense their intellectual god- 2:30 p. m. (Reservations necessary. 
father since we turned over our Cal1 Monroe 9674 weekdays between 
share of the Boxer indemnity to an^ 3:30 p. m.) 
enable Chinese students to attend [ — - - — - -- ----- -
American colleges and universities. 
As a democracy too, the United 
States have naturally looked vvith 
sympathetic understanding and good 
vvill upon China’s attempt to be- 
come modem and democratic. Be
sides, we gavę positive expression 
to this understanding and good 
vvill vvhen we joined vvith nine other 
leading p.ovvers to guarantee the 
independence and territorial inte- 
grity of China.

Hardly less important is our ma
terial interest in the country of 
Confucius 
Our trade 
na have 
since in 
State. ‘ 
“open door” .policy as the atti- Į c 
tude of all nations tovvard China. 
If novv that country should become ancj 
the puppet of voracious Japan. the old World carols and traditional 
Nipponese will drive us out of yuietįde customs. Tourists invited to

I VVednesday, December 18. “WPA 
Household Demonstration Center.” 
Tour a former Prarie avenue man- 
sion to see how housemaids and 
cooks are trained. Meet at 2 
2720 S. Prairie Avė.

VVednesday, December 19: 
gro Christmas” Explore the 
business area and visit a large de- 
partment store vvith a display of 
Negro dolls.
S. Michigan

ASIDE TO BERT SULLIVAN
He (or she) vvho sits on a needle 
in a hay stack may not see 
point at once būt he (or she) 
it in the end.

o—o
CALENDAR OF EVENTS C

Dec. 20
Party,

Dec.
Party
Hali.

April 6, 1941 -
Goodman Theatre.

o—o
NEW MEMBRES

The Chorus vvelcomes:—
Frances Dvilaitis, Christine Miller, 

Eleanor Krisciunas, Elaine
Marian Patti and Aldona

the 
gets

Bag“X-mas Grab 
Neffa’s Hali. 
31 
vvith Men’s Chorus. Neffa’s

— Joint Nevv Year’s Eve

p. m.,

“Ne- 
Negro

Meet at 8 p. m., 4801 
Avė.

CARMEN”,

Pendrys 
Putnęy.

December 19. “Ame-Thursday, 
rican Red Cross”. Learn how it car-

and Chaing-Kaishek. Į rjes on Christmas spirit through- 
and investments in Chi- ’ out the year Meet at 2;30 p. m., 
expanded enormously 616 s Michigan Ave< 

1900 our Secretary of| Thursday, December
John Hay, established the World Christmas’?. The sixth 
door”. .policy ' as the atti- Įannual pi]grimage

Avenue area. Visit 
two historic

19. “An

the Northto
Germania Club
churches. Hear

BRON’S RIDDLE
Luke had it before;
Paul had it behind;
Matthevv never had it;
All girls have it. once;
Boys cannot hajpe it;

Old Mrs. Mųlligan had it 
sucdession • ‘ ;
Dr. Lovvell had it before and behind, 
too,
He had it tvvice as bad behind as 
jefore.

What is it???
Ansvver at bottom

tvvice jn

We, L.U.C’ers look forward to 
these holidays l‘oi\, oųy own very 
good reasons 
Carolling Purly! For 
vve’ve been trying to sneak up on
Santa šneaking down a ęĮiimney būt 
always missęd the ol<| codget. This 
year vve’ll sing so loud and “purty” 
that maybe he’ll come to ųs. The 
datė —- the night before Xmas. The 
starting point.— vve’ll tell yoū next 
vveek. Everythihg else vvill be a 
surprise — you’ll only knovv the 
starting point.

WHO'S WHO

Unfortunately two siek notices 
have to be posted this week. Elvira 
Kazlauskis unvvisely surrendered to 
a battling appendix and so is out of 
circulation for a vvhile. Ditto Robert 
Radomski, who has been recupera- 
ting at the Holy Cross hospital. They 
have been visited by Auxiliary 
members who secured their promises 
of an early return.

—P—
As bright lights among the gloom 

come to other notices, Frank Jen- 
cius of the Aux. Committee has been 
seleeted 
class at 
Institute 
on. else 
note of this, 1’11 just give Frank the 
LUCA’s short and sweet congratu- 
lations. The other item is that Bill 
Galis, our vice-president, has given 
up his night job and will be able to 
come to the meetings again, Thus 
vvith the sweet and sour notes of 
life disposed of, 1’11 finish Vvith the 
hope of seeing you all next Wed- 
nesday. I See ’Em

president of the Junior 
Armour college (Illinois 

of Technology). As every- 
already made elaborate

Here’s How Your 
Dollar Is Put 
To Work

Buy X-mas Seals!

Christmas
CHRISTMAS SEAL 

divided into four divi-

of each CHRISTMAS

China, and vvill keep the vast re- 
sources of that rich, .populous land 
for themselves. Then hundreds of 
millions of our dollars in Chinese 
trade and investments will be lošt 
to us.

Būt Japan, having swallowed a 
good part of China, is looking with 
greedy eyes tovvard Indo-China and 
the Phillipines, toward Malaya and 
Singapore and the Dutch East In- 
dies, and even tovvard Australia. 
With the Philippines štili under 
our proteetion, this southvvard ex- 
pansion of fascistic Nippon is a 
direct threat to us. It is also a 
threat to our source of rubber sup- 
ply in Malay, and indireetly to the 
Hawaiian Islands, necessary for the 
defense of our Pacific coast. Our 
wise policy is naturally to do all 
we can to prevent Japan from do- 
minating any more of the Orient, 
particularly from expanding south- 
ward-

To hold in check the insatiable, 
wild-eyed Japanese imperialists, no 
nation is now more important than 
a strong China fighting Nippon. For 
so long as the military power of 
the audacious island empire is mired 
down in the vast reaches of China, 
then our interests in Southern Asia 
are reasonably safe from a power- 
ful Japanese thrust. And Chaing- 
Kaichek will keep the Nipponese 
thus occupied so long as he has 
the money and materials for wag- 
ing effective war.

Consequently, to defend our own 
interests in the Orient and even 
on our Pacific coast, and like- 
wise to defend democracy and ci
vilization agaįnst thę onslaught of 
ruthless totalitarian dictatorship a 
loan of some $200,000,000 and the 
sale of 500 airplanes to China con- 
stitute one of our best investments.

bring packaged foods for Chirst- 
mas baskets. Meet at 8 p. m., 103 
Germania PI. (1550 N. at Clark St.)

Friday, December 20. “Polish 
Christmas”. See how the Poles ce- 
lebrate Christmas. Attend a tra- 
ditional marionette play. Meet at 
8 p. m., 1360 N. Ashland Avė.

Saturday, December 21. “Christ
mas in Literature, Drama and Art”. 
Visit Nevvberry Library. a little 
theater and art academy. Meet at 
2:30 p. m., 60 W. Walton PI.

Sunday, December 22. “Christ
mas in the University Churches”. 
Learn of Christmas traditions as 
celebrated by various denomina- 
tions. Visit Rockefeller Chapel, 
First Unitarian. Disciples and St. 
Thomas’ churches. Meet at 3 p. m., 
59th St. and Woodlawn Avė.

For further Information call Mon- 
roe 9674 any week day, except 
Saturday between 9 and 3:30 p. m.

An ex-treasurer, ex-president and 
ex-chairman of the Scholarship 
Committee, *— you are cprrect in 
judging Stanley Drigot rts one of 
our most active members. When he 
vvas 21, Stanley had his Bachelor’s 
degree from the University of Cbi- 
cago and since that time has been 
attending evening school vvorking 
for his Master’s.

Stanley is at present omployed 
by Dr. Diek at the Sęarlet Fever 
Research Laboratories. As a che- ’ 
mist he can toli yoų many fascinat- 
ing stories on the failures and ulti- 
mate success of scarlet fever im- 
munization experiments.

Stanley’s most yrgent comment 
is that no one in the vvorld need 
be afflicted, vvithn scąrlct fever. 
Science has provided for that. And 
so it is unfortunatę that sb. iilany 
persons are not prone to apply the 
findings of sciencc for their per
sonai benefits.

Naujos Gadynes 
Intermezzo

of column.

wants to knovvIncidentally, Bron 
WHO IS DAISY???

o—o
FOREIGN BLOOD
, Now that PIRMYN is .preparing 
“Carmen” for presentation^ many 
nevv members are being attracted. 
Marian Patti, vvho joined lašt vveek 
is of Italian extraction. I doubt if 
any of us younger folks remember 
way back vvhen, būt there was once 
an opera .prima donna, one Angeli- 
na Patti. She vvas and is štili recog- 
nized as the greatest singer opera 
ever had. Her name among the vvo- 
men means as much as the name of 
Caruso among the men. Which 
brings me to the point. Marian Pat
ti is the great grand-niece of Ange
line Patti. Marian has inherited 
much of the great ones vocal abili- 
ty and Pirmyn vvelcomes her.

the 
the 
his-

The general trend towards 
drastic during this, one of 
most troublesome eras in the 
tory of mankind, make wont to
postpone the depiction of the vir
tualiu unimportant slackened ev- 
ents of the chorus and submit in 
its sfcead this editorial—of bevvil- 
derment and the chastisement of 
man.

to

he 
būt

TETA Iš AMERIKOS
You vyill remember from lašt 

vveek that “Teta Is Amerikos0 
boasts a popųlan bpchelor hero liv- 
ing in Lilhuania vvho has a vvealthy 
aunt in America. As the first eur- 
tain opens vye find that our hero 
could not resist his aunt’s magnetic 
purse ’ strings and so started 
woi;k on her heart strings.

First he had vvritten her 
vVouid likę to get married
couldn’t afford it. So shę sent him 
money. Then he vvrote the stotk 
paid them a visit. The aunt sent 
more money. Then there vvas a 
father-in-lavv jnanufactut’ed and 
other “expense items” included to 
promūlgate the constant flow of 
the aunt’s vvealth into our hero’a 
hands. Oh! vvhat a life! He asked 
and he received. Great, grand and 
glorious life!

(To be continued next vveek)

Well, now that the headache of 
running to special rehearsals for 
“šianapiutė” is over we can once 
more relax for a vvhile. Next vveek 
I will give you a summary 
“Šianapiutė” and the highlights 
the evening. So be sure to look 
next Monday’s “Naujienos”.

Well, I call that 
score. Lil Jakubonis 
me that she bowled a 
if I’m not mistaken,

Al Zelnis ... his scoreover on 
147.

of 
of 
up

a marvellous 
has informed 
179 game 
she put

and 
one 
vvas

INVITATION
PIRMYN has been invited to at- 
tend the big X-mas Dance to be gi- 
ven by the Red Rose just before 
Xmas.

The Svvift and Co. girls chorus 
had a successful debut lašt vveek. 
Their directress, Ona Skever, says 
they sang before an estimated 17. 
000 persons. 
been invited

Tomorrovv thėy have 
to sing at a banąuet.

REQUEST
Someone says: !‘We all vvould cer- 

tainly likę''to hear Johnny Avelis 
sing “1’11 Never Smile Again” 
about 6 o’clock in the morning.

B. C. N. U. SOON
Regiilar meeting to be held next 

Sunday, December 15, Bėliajus 
Studio, 514 East frlst Street, 2:30 
P.M. This is bur Xmas meeting so 
prepare yourself for surprises. San
ta Claus and visitors wiB be most 
welcome.

— Wenetta —

LUC AUXILIARY

Quite Unprintable-
The nevv reporter had been sent 

to intervievv the famous pugilišt. 
About an hour later he staggered 
into the eidtor’s office.

“Well, barked the chief, 
you get anything?”

“Yes, sir,” complained the
pointing to two black eyes, these!’*

“We can’t print those!” 
the editor. “What did he 
you?”

“You
vvas the

bal-
around likę little fairies

gaiš in “šienapiutė’s”

“did

other

can’t print that, 
calm reply.

shouted
ėay to

etther,”

These
let hop
I’ve been told. Ali except Oomph 
Giri (Sadie Termenas) ... Ask Ju
nior (Frank Dambrauskas) for his 
opinion.

THINGS WE SELDOM SEE
Lillian Baronas—looking for a beau. 
Bernice Tumas—Never telling a lie. 
Joan Zabel—Getting blue.

Roy Pedrę—Counting time
Stel Rimkus—Flying off the handle.

Finally that long-avvaited sočiai 
aft’air is being arrąnged. After gobs 
of discųssion, loads of plaus, and 
hundreds of arguments it has been 
decidcd that we, the LVCA, wlll 
sponsor a Dance. The tęntgtive date 
is Jariuary; 11, the tentative loca- 
tion being either the Mark Whlte 
Squąre auditorium or St. David’s 
Hąll at 32nd and Emerald. Neither 
date nor place are official būt we 
vvant everyone to keep in.mind that 
vve. are giving a dance. Remember!

We’re štili on the milk Stan
dard! What vvith Peanuts (Ed Ged- 
will), Lil Jakubonis and Jean Ged- 
will being ardent milk fans, there’s 
not much doubt! ’Course, leave it 
to Al Zelnis to be different. He 
was the only one drinking TEA!

BUM JOKE
A short vvhile ago Al Brazis ate 

1 1b of Chris. Krisciunas’ cookies. 
Asked how come he said hjs wife 
wasn’t making life svvee.t enbugh 
for him.

ANSWER
The Letter

T. Dome

When you purchase 
Seals your 
DOLLAR is 
sions.

45 cents
SEAL DOLLAR go into health edu
cation vvhich includes tuberculosis 
surveys, early diagnosis campaigns 
and other health educational pro
grama; tuberculosis skin testing 
projects and X-rays, child, Negro 
and industrial health .programs; dis- 
tribution of health literature, mo- 
tion pietures, leetures and summer 
health programs in parks and play- 
grounds.

28 cents of each CHRISTMAS 
SEAL DOLLAR are used in the 
follovving manner: for the mainten- 
ance of seventeen community health 
oenters with twenty-five certified 
public health nurses, a supervisor 
of nurses, medical director and as- 
sistant, X-ray technician, and clerks; 
also physical examinations and in- 
spection of adults and children, 
school health Services, .preschool 
spring and fall campaigns, and im- 
munization campaigns eondueted in 
cooperation vvith the local physi
cians in the community.

Lašt year 1,213 tuberculosis in- 
fant 
and 
ven.

23

MUSIC: Anthony Steponaitis, 21 
lycar old Gary Lith, is under con- 
tract to a Eastern hotel Corpora
tion as a Novachord soloist . . . 
Probably the only Lith to have 
taken an earnest interest in the 
comparatively nevv instrument, 
Anthony has alrcady toured the 
majority of the United States . . . 
Can’t say that vve approve oi the 
practiče of one of our radio pro
gram producers vvho improvises 
commercial lyries to beautiful bal- 
lads .. . In fact, the commercial- 
ism arouses resentment tovvard the 
sponsor of the particular “prat-of- 
an-hour” program ... Pirmyn cho
rus’ decision to present “Carmen” 
in April has started discussions all 
over tovvn .. .The orai publicity 
vvhich results cannot do the cho
rus any harm būt almost assures 
the pnesentation a full house even 
at this early date...

PROMOTED: Any European mail 
you will receive in Chicago in the 
future will have gone thru the 
hands of Sam Saluskis, vvho vvas 
recently promoted supervisor ot 
foreign mail in the ^Chicago post 
office by Postmaster 
Kruetgen ... Sam hails 
Valley, Illinois, which 
home town of Bruno
Kruetgenfc secretary ...
at present is a Marquette Parker... 
A third Lith, Frank J. Bland, is 
chief electrician for 
office...

Ernest J. 
from Spmg 
is also the 

Smardackas, 
Saluckis

Chicago’s post

and dental clinics were held, 
20,247 examinations were gi-

Married on
Day, Stanley

Following enactments of joyous- 
ness during our hour of leisure, 
such as being -attendant of the pri- 
vileges described on tickets of ad- 
mission, vve are inclined, before re- 
tiring,. by virtue of 
nature to confęss to 
some other .patient 
of a happy evening
have considered outštanding, per- 
haps some exquisite dance, būt 
more likely some pleasing persona- 
lity or thought.

our incumbept 
ourselves or to 
ear the phases 
which we may

At the end of an evening vve are 
often loathe to submit ourselves to 
the enveloping arms of Morpheus 
and linger awhile in our conscious- 
neSs to muse upon momentous 
thoughts that are inspired by the 
quiet shadovvs of the night and the 
calm. and beautiful atmosphere of 
three o’clock in the morning, when 
the bąli is over, giving vent to 
such reflections that deal with the 
infinite and posterity.

cents of every CHRISTMAS 
SEAL DOLLAR are spent to main- 
tain an adeąuate and comprehen- 
sive home nursing Service. During 
the lašt year Institute nurses made 
60,478 instructive and nursing home 
visits and rendered counsel, pro.per 
diet, hygiene, sanitation, and assis- 
ted local physicians by instructing 
and supervising home care of pa- 
tients.

4 cents of the CHRISTMAS SEAL 
DOLLAR are spent in administra- 
tion, including the maintenance of 
full-time lieadquarters’ staff, office, 
rent, and miscellaneous costs.

Your purchase of Christmas Seals 
is the soundest 
you can make 
your friends.

investment in health 
for your family and

ŪSE CHRISTMAS
ON ALL

BUY AND
SEALS GENEROUSLY
HOLIDAY LETTERS AND PACK- 
AGES THIS YEAR.

The Tables Have 
Been Turned

Another item of interest that

BUS Y FAMILY: 
FDR’s Thankšgiving 
Ralph, Jr. and the former Martha 
Shulmistras are making their home 
in the Marquette Park vicinity ... 
John Shulmistras and Ann Jakai
tis are going to try out this “tvvo 
can live as cheaply as one” busi- 
ness, starting after the Christmas 
holiday vveek end... Joe Shulmis
tras has only a fevv more flying 
hours to go to vvin a lieutenancy 
in the air corps vvhich he joined 
lašt spring....

cards in his 
more X-mas

The young, in its perpetual quest 
for enjoyment has perhaps neglected 
to shun the dance and the music 
and for a moment dwel upon the 
basic elements towards a more 
fruitful existencs, possible gather- 
ing a lesson from the raging bat- 
tlements of Europe and realized the 
fact that his brethren, the mere 
man, is dying in that great war, a 
victim of overt .propaganda and dis- 
cipline, a student of too many dance 
halls and beer gardens who did 
not give one fleeting moment to- 
vvards questioning the corrupt 
ideals of his leader, who would have 
him breathe his lašt on his shell- 
scarred playfield and who is af- 
flicted vvith the notion of the good 
that he can bring upon his people 
and make his great deeds a mono
poly in books of history.

This great and simple martyr was 
a victim of bąnds and great words 
and he left his family to endure 
the hardships without the an ex- 
.pired provider vvho marched dovvn 
the “Road to Glory” to kili to the 
fullest and send his soul to stand 
unabashed before its maker.

As a man old and gray I shout to 
youth to quit its pranks and abate

comes up is the membership con-|the storm of the war mongers vvho 
tęst going on vvithin the ęlub. The would make appropriations to send 
contest, unlfke the danęe date, is 
definite, vvjth prizes being avvarded 
to tl^ose vvho bring in the greatest 
number of nevv members.. Ąnd so 
our “Super Delujce Męmber Hunt” 
is on, būt here’s hoping that £ros-

the cream of the land “to, do our 
bit”, and provide funds for little 
vvhite crosses for those vvho are a 
iittle more fortunate and need not 
ręst irt an unmarked grave.

—Aloysius

Now Papa Goes To Sonny 
His Homework

With
f

to Dad and 
their home- 
solicited by 
for similar

Adult Education apparently has 
revolutionized an American fami
ly institution of long standing. Ac- 
cording to H. M. McCullen, Cook 
County WPA Manager, the child- 
ren who used to run 
Mother for help with 
work, now are being 
their studious parents 
aid.

A WPA-Adult Education Program 
teacher with classes which meet 
Mondays and Wednesdays, 1 to 3 
p. m. at Penn School, 1616 So. 
Avers Avė., reports that the young- 
sters’ reactions are invariably favor- 
able. They welcome the idea of 
adult education, the teacher de- 
clares, because novv when they 
bring their friends home they are 
less apt to be embarrassed by their 
elders’ lack of ‘education.

Hovvev^pr, the adult students are 
not attending school merely to 
.pander to their childrens’ pirde. 
Many, she says, are past middle 
agę with married»children whose 
activities have caused them to mov0 
to other cities. Almost invariably In 
these cases, the motive fpr acquir- 
ing an education so late in life is 
to be able to read letters from, and 
vvrite to these departed loved ones.

KNICKKNACKS: Instead ot 
buying all of the Chicago week 
end newspapers, Joe Gierčis, 
Brighton, gets more complete co- 
verage from one California news- 
paper—which carries ALL of the 
comic strips ... Besides vvorking aš 
a draftsman at the Republic Fiow- 
meters company and attending Ar
mour Institute, Lou Wengel is now 
selling Christmas- 
spare time ... “No
trees”, he vows . . Harry Platakis 
and Edna Fleming are among the 
newest newlyweds ... Irene Mankus 
has been kowtowing with the Hol- 
lywood biggies lately, among them 
Ken Murray, Betty Grabe!, Betty 
Atkinson, Mary Healy, Katherine 
Aldridge ... On the whole, they’re 
nice, she says, būt a fevv are too 
snooty for their own good .. .Hen
ry Simas and Frank Šidlauskas 
beat the draft machinery by volun- 
te-ering to do their turn no\v... 
Both left for training camp lašt 
Friday ... Both are Bridgeporters 
... Walter Rotkis, a lieutenant in 
the field artillery, a commission he 
received at Illinois U., left for 
military Service in Fort Sill, Okla- 
homa .. .Some of the draft boards 
are complaining that fevv draftees 
realize the seriousness of regula
tions and many registrants are fail- 
ing to return their questionaires 
within the specified five day pe- 
riod...

SPORTS: Joe Platak, six times 
vvinner of the handball crovvn, was 
among the first five athletes to be 
nominated for the 1940 James E. 
Sullivan memorial award by the 
A. A. U....

9,100 Physicians 
for Army by Spring

Complete.
College student (vvriting home) 

—Say, how do you spell “finan- 
cially

Ropmmate — Finąncially, and 
there are two r’s in “embarrased.”

A totai of 9,100 physicians, 5,300 
of vvhom mušt be proucred during 
the next fevv months, vvill be re- 
quired to serve the totai strength 
of the U. S. Army next 
which will be 1,400,000.

This disclosure is made 
Journal of the American
Assn. and came from the office of 
the army’s surgeon general.

According to army regulations, 6.5 
doctors are required for every thou- 
sand men in the Service.

spring

in the 
Medical
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KALĖDOS NETOLI—PASEKIME KUPIŠKĖ 
NŲ KULTŪROS DRAUGIJOS PAVYZDI

Šventėms Atsimins, Apdovanos Savo Nelaimingus Narius 2-18

Jei Balius Rengia 
Visi, Tai Kodėl Ir 
Ne Eksmainieriai?

Lietuviai Rengiasi į
Švęsti Prezidento

C'

Gimtadienį

Juozas Leveika
Ilsisi Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse 

negalėjo dalyvauti, ji laidotuvių 
dieną buvo išvežta j St. Lūkės 
ligoninę.

Draugė Stella Yuškienė da
bar randasi pas savo sesutę, 
Agnės Zabavičienę, 4440 South

x *>■ ’ M - '  .

CLASSIFIED ADS.
‘ĮIMTI.........t ".............  !«■■■ ia

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Kalėdų šventes jau nebetoli 
•— ir butų gražu jei visos mu
sų organizacijos jų proga pa
sektų Kupiškėnų Kultūros 
Draugiją.

Ta Draugija Šventėms atsi
mins savo narius, kuriuos ligos 
yra atskyrę nuo saviškių ir 
draugų.

Vienas toks kupiškėnas yra 
K. Mačiukevičius, kuris guli, li
gos pririštas, “Dėdės Šamo” li
goninėje, New Mexico valstijo
je. Draugija jo likimą labai ap
gailestauja — ir nutarė Kalė
doms ir Naujiems Metams jį 
pasveikinti ir pasiųsti jam mažą 
dovanėlę.

Neveltui korespondentas “P. 
B.”, kuris prisiuntė šią žinią, 
džiaugiasi, kad kupiškėnai taip 
jausmingi ir atmena savo senus 
draugus, ištiktus nelaimių.
Toks Gestas Nedaug Kainuoja.

Sergantį narį pasveikinti ir 
mažą dovanėlę pasiųsti — nei 
vienai draugijai nebūtų didelė 
našta, mažai tekainuotų, o ap
dovanotąjį padarytų laimingu. 
Tik žmogus, buvęs ilgesnį laiką 
ligoninėje, tegali suprasti kiek 
daug malonumo ir džiaugsmo 
toks draugiškas gestas ligoniui 
suteikia.

—x—
Šį gražų kalėdinį nutarimą 

Kupiškėnų Kultūros Draugija 
padarė savo priešmetiniame su
sirinkime, kuris įvyko lapkričio 
30, Petro Suveizdžio bute, adr. 
1323 South Spaulding Avenue. 
Čia taipgi buvo renkama 1941 
metų valdyba ir aptarta visi or
ganizacijos reikalai.

Du Nauji Nariai.
Pasirodė, kad Draugija auga 

kaip nariais, taip ir turtu, Šia- 
jiię ‘ sų^nl^įpje p^sirąš.e 'etų 
nauji nariai, būtent K. Wilkas 
ir J. Požemis.

Buvo sumanymas, kad visi 
kupiškėnai grupėj sutiktų 1911 
metus, bet pasirodė kad tas ne 
įvykdoma. Dalis kupiškėnų jau 
yra užprašyti pas draugus, su-

I
A. + A.

MARCIJONA BALTOKIENĖ, 
po tėvais Girčaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 6 d., 2:40 v. popiet, 

1 1940 m., sulaukus pusės amŽ., 
gimus Tauragės apskr., Lauku
vos parap. Girininkų kaime, 

Amerikoj išgyveno 27 m.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Benediktą, brolį Pranciš
kų ir brolienę Elzbietą GirČius, 
ir jų šeimą, penkis pusbrolius: 
Kazimierą, Joną, Antaną, 
Petrą ir Leoną Urbikus ir jų 
šeimas, vyro seserį Oną Jab
lonskienę ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų. Lietuvoje brolį 
Vincentą.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2501 W. 40 St. Laidotuvės į-' 

■ vyks antrad., gruodžio 10 d., 
I 8:30 vai. ryto iš namų į Ne- 
| kalto Pras. Pan, šv. parap. 
1 bažnyčią, kurioje atsibus ge- 
I dujingos pamaldos už velionės 
| sielą, o iš ten bus nulydėta į 
| šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a .Marcijonos Balto- 
B kienės giminės, draugai ir pa- 
I žįstam i esat nuoširdžiai kvie- 
| čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
I suteikti jai paskutinį patama- 
Į vimą ir atsisveikinimą. 

-į

Nubudę liekame: Vyras, 
I Brolis, Pusbroliai, vyro Sesuo 

ir Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

| Tel. YARDS 1741.

Pį U f Q Telegramų Į 
LU V LIMO Visas Pasaulio

Dalis v
KVIETKININKAS

Gilės Vestuvėms, Bankietams
Ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tek YARDS 7308

laukti Naujus Metus. Kita da
lis žadėjo paremti pažangiąsias 
draugijas, kurios jau nuo se
niai rengiasi prie šių švenčių.

Naujų Metų Sutiktuvės.

Butų smagu, kad kupiškėnai 
paremtų “Pirmyn” ir Chicagos 
Vyrų chorus, nes jie paramos 
yra užsitarnavę, ne gan nuo ku
piškėnų, bet nuo visų Ghicagos 
pažangiųjų lietuvių.

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos susirinkimai ikišiol buvo 
vykdomi pas narius, bet narių 
skaičiui augant, privatiškuose 
butuose pasidarė ankšta, išrink
ta komisija iš F. Stanionio ir 
J. Woskio surasti tinkamą sve
tainę kur kupiškėnai susirinkę 
galės tarti draugijos reikalus.

Palieka Senoji Valdyba.
Einant prie rinkimo valdybos 

senoji valdyba nusiskundė, kad 
jau pavargusi ir nori “atosto
gų”. Nariai išklausė jų priežas
tis ir vienbalsiai pareikalavo, 
kad ji pasiliktų dar vieniems 
metams ir vėl darbuotųsi išli
kimai draugijos gerovei. Taigi 
pasilieka prie draugijos vairo: 
Pirm. F. Stanionis, vice-pirm. 
— P. Petrulis, rast. — P. Bal- 
chunas, fin. rast. — A. Rudins- 
kas, ižd. — K. Matekonis ir ka
sos globėjai — K. Kalelio ir K. 
Užtupas.

Valdyba ssuideda iš darbščių 
narių ir reikia tikėtis, kad drau
gija augs ir bujos. Primintina, 
kad laike rinkimų nebuvo jokių 
įsikarščiavimų, viskas svarsty
ta šaltai. Pagirtina, kad kupiš
kėnai sugeba viską atlikti taip 
rimtai.

Po susirinkimo p. Suveizdie- 
ne visus pavaišino “senvičiais” 
ir arbatėle, už ką mes esame di
džiai dėkingi-. ( .H P. B.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoj)
James O’Donnell, 28, su Bil

da Kaminskas, 21
Harold Fick, 29, su Gene- 

vieve Werno, 26

Reikalauja
Perskirų

Eileen Trapalis nuo Peter
Trapalis

Gavo
Perskiras

Florence ZiebelI nuo George 
Žiebei!

PETRAS JOZAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruod. 5 d., 9:00 v. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Klo
vainių parap., Laipuškių km.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Juozapą; brolienę Anta
niną, 2 brolių dukteris: An
taniną Petrokas ir šeimyną ir 
Bemice Jozaitis; giminaitę 
Rozaliją RataŠienę ir šeimyną; 
giminaitį Mykolą Buėnį ir 
šeimyną, Dovidauskų šeimą— 
Joną, Kazimierą, Simoną ir 
brolienę. Liet. — brolį Anta
ną, seserį Katriną Smailienę 
ir jų šeimą ir kitas gimines.

Priklausė prie Simano Dau
kanto Dr-stės.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 S. Lituani- 

E ca Avė. Laidotuves įvyks an- 
0 tradienį. gruodžio 10 d., 8 v. 
I ryto iš kopi. į šv. Jurgio par. 

bažnyčią, kurioje atsibus ge- 
I dulingos pamaldos už velionio 
| sielą, o iš ten bus nužydėtas 

į šv. Kazimiero kapines.
Visi ą. a. Petro Jozaičio 

a giminės, draugai ir .pažįstami 
g esat nuoširdžiai kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 

J atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
g Brolis, Brolienė, Brolių Duk- 
| terys ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
| Tel. YARDS 1138.

Jie Linksminsis Gruodžio 14, 
Westside Salėje.

Linksminasi suvalkiečiai, link
sminasi žemaičiai; balius ren
gia biznieriai ir profesionalai, 
tad kodėl balius rengti negali 
ir eksmainieriai.

Jie tai daro ateinantį šešta
dienį, gruodžio 14 d., kaip pa
aiškėjo Lietuvių Eks-mainierlų 
Draugiško Klubo paskutiniame 
susirinkime, gruodžio 4, J. Pe
trausko svetainėje.

Ten prisirašė ir keturi nauji 
nariai, bridgeportieČiai. v

Per leidus bėgančius reikalus 
eita prie naujų sumanymų. Na
riams taipgi buvo išduodamos 
narystes kortelės.

Balius įvyks, kaip sakėm, 
grodžio (Dec.) 14 d., Westside 
Hali (buvusioj Mcldažio) svet., 
2244 W. 23rd PI.

Kur Bilietus Gauti?
Tikietų baliui galima gauti 

pas kliubo narius. Bridgeporte: 
pas Geo. Janulį, 3159 S. Halst
ed St.; M. Martinkų, 3517 So, 
Halsted St,; Pete Russell 3520 
So. Union Avė., ir Ant. Sinke
vičius, 3331 S. Lowe Avė.

Westside: pas Joe Grigonį — 
Barbernėj, 2209 W. 23rd Pi.; 
Ant. Matukai t į, 2344 S. Oakley 
Avė.; Mary Savickas, 2337 So. 
Leavitt S t.

North Side: pas P. A. Dc- 
veikį, 10 W. Huron, St., ir Joe 
Stonis, 17 W. Superior S t.

18-toj Apylinkėj: pas Jose 
Zitkienę, 667 W. 18th St. ir J. 
Gelgaudą, 1900 S. Union Avė.

Koresp. J. Gelgaudas

Svečias Iš 
WestviUe, III.

ir. ' ■ > ■ **.-»!> >•>-»•>); V Į

Pereitą savaitę Chicagoje lan
kėsi ir “Naujienose”, buvo su
stojęs p. Vincas Mažrimas, se
nas “lietuviško” miesto, West- 
ville, III., gyventojas. Jis yra 
veiklus vietiniam Westville Lie
tuvių Klube, kuris gyvuoja jau 
apie 30 metų.

P-s Mažrimas čia buvo atvy
kęs savo brolio Stanislavo žmo
nos Monikos Mazrimienės lai
dotuvėms. Ji buvo palaidota 
pereitą ketvirtadienį, šv. Kazi
miero kapinėse.

Nauja Valdyba 
Lietuvių Biznierių 
Organizacijos

/ , ,, r

Wm. Dudor — Pirmininkas
v BRIDGEPORT.—Pereitą ket

virtadienį, gruodžio 5 d., Chas. 
Ūkelio svetainėje įvyks Lietu
vių Biznierių Organizacijos me
tinis susirinkimas, kuriame ta
po išrinkta nauja valdyba ei
ti pareigas 1941 metais.

Pirm.—Wm. Dudor, Vice 
Pirm.—A. K. Valukas, Ižd,— 
A. Zellon, Fin, Sekr.—J. A. Bin
kis, Maršalka—Theo. Gudaitis. 
Komiteto nariais išrinkti Wm. 
Bakas ir Jos. Ažukas, o koresp. 
—V. B. Ambrose.

Metinis biznierių parengimas, 
su skaniais užkandžiais, įvyks 
gruodžio 15 d. Chas. Ūkelio sve
tainėje. Įžanga $1.00 asmeniui.

Kitas susirinkimas Sausio 9 
d.

“Socialio Pobūdžio”
ši biznierių organizacija yra 

socialio pobūdžio. Nariai moka 
vieną dolerį įstojimo ir vieną 
dolerį metinių duoklių. Biznie
riams yrą svarbu susipažinti ir 
pasidalinti .biznio, patyrimais. 
Susirinkimai visuomet yra lai
komi su užkandžiais.

V. B. Ambrose, Koresp.

Pelną Skirs Kovai Su Vaikų 
Paraližium

Kerbert J. Lorber, generalis 
pirmininkas prezidento gimta- 
dienii parengimams Cook ap
skrityje.

★ .
„ šįmet ir lietuviai žada pri

sidėti prie tradicinių preziden
to Franklin Delano Rooseve'lt’o 
gimtadienio švenčių, sausio mė
nesio pabaigoje.

Tų parengimų tikslas yra rie 
tiek asmeniai pagerbti prezi
dentą kiek ta proga sukelti pi
nigų kovai su baisia “vaikų pa- 
raližo” (infantile paralysis) li
ga, kuria sirgo ir patsai prezi
dentas. " - ’

Paprastai, tie parengimai, ren
giami kiekviename Amerikos 
mieste ir miestelyje, duoda ke
lis miliomis dolerių pelno. Pi
nigai yra išleidžiami laborato
rijos darbams surasti ligos prie
žastį ir jau •susirgusius vaikus 
gydyti. u

■ M J .1

Konferencija Pas Kelly
,• .•'..»•* v- ...■>•-.r*' 1

Kalbos rit dpiė "lietuvių daly
vavimą gimtadienio minėjime 
prasidėjo su majoro E. J. Kelly 
sušaukta konferencija, į kurią 
buvo pakviesti p. Justinas Mac- 
kiewicz, Standard FederaI Ben
drovės prezidentas, teisėjas J. 
T. Zuris, ir ,/parkų valdininkas 
p. A. G. Kumskis.
'U I ' '' / •

Dalykas tebėra organizavimo 
stadijoje, ir planai nėra žino
mi, bet galima tikrinti, kad 
prezidento gimtadienio paren
gimas ras didelį pritarimą lie
tuvių tarpe. Roosevelto istori
nis pareiškimas Lietuvių Dele
gacijai ir atsisakymas pripažin
ti sovietų okupaciją Lietuvoje, 
yra sukėlę jam didelį dėkingu
mą ir prisirišimą lietuvių tar
pe. Rs.

Palaimintos Lietu
vos D-ja Trečiadienį 
Rinks 1941 Valdybą
Priešmetinis Susirinkimas C. L. 

Auditorijoje.
... . č

Gruodžio 11 d. įvyksta prieš
metinis susirinkimas Draugijos 
Palaimintos Lietuvos, 8 v. v. 
Chicagos Lietuvių Audit., 3133 
S. Halsted S t. Tai paskutinis 
šių 1940 m. susirinkimas,

šiame susirinkime būtinai 
reiks baigti mokėti šių metų 
draugijos duokles, tiems, kūne 
dar to nepadarė, išrinkti drau
gijai valdybą sekantiems 1941 
m., taipgi aptarti finansinius it 
kitus draugijos svarbius reika
lus.
Kad Išvengti Nepasitenkinimo.

Kad netektų reikšti nepasi
tenkinimo kai kuriems priešpie
tiniame draugijos susirinkime 
padarytiems nutarimams, daly
vaukime visi, tarklniės bendrai 
visais draugijos reikalais: tš to 
bus nauda pačiaidraugijai1’it 
jos visiems nariams.

■ • ; R. J. Jakaitis

Buvo Pavyzdingas, Geras 
žmogus.

Praėjusį ketvirtadienį, gruo
džio 5 d., Brighton Parke gyve
nęs Juozas Leveika buvo palai
dotas Taut. Kapinėse.

Velionis Juozas, rodos, pasta 
raišiais metais jokiose draugi
jose nepriklausė. Tik laimei, 
birželio mėnesį įstojo į žaga- 
riečių draugišką klubą. Taigi, 
klubas davė grabnešius ir nu
pirko pagerbimui puikių gėlių, 
taipgi skaitlingai pačių žagarie- 
čių dalyvavo laidotuvėse.

Sunui Davė Aukštą Mokslą.
Žagarietis Leveika buvo labai 

rimto budo, labai gražiai sugy
veno su savo žmona ir gražų 
augalotą sūrių Algirdą užauk- 
lejo. Jam davė aukštą mokslą. 
Jis buvo geras žmogus ir mylė
jo savo gimines.

Atkvietė iš Lietuvos.
1926 metais jo ir žmonos pa- 

stangoihis atsikvietė iš Lietu
vos savo švogerkos dukterį Be- 
initę Šidlauskaitę, anksčiau taip 
pat, rodos, ir Julę Šidlauskaitę. 
Šiaip su kiekvienu žmogum 
draugiškas buvo, ir ilgą eilę 
metų buvo “Naujienų” skaity
tojas. Taigi, tebūna lengva jam 
šios šalies žemelė. R. š.

Nusisekė Žemaičių 
2 Metų Sukaktuvių 
Vakaras

Jaunuoliai Pildė Programą.
Lapkričio 30-tą d., Žemaičių 

Kultūros Klubas minėjo savo 
2-jų metų gyvavimo jubiliejų. 
Vakaras įvyko llollywood sve- 

“lainčje, 2417 W. ISrd Street.
Buvo gražus programas. Že

maičių orkestro kvartetas gra
žiai grojo kelias žemaitiškas 
melodijas. Valerija Bernotaitė 
sudainavo porą dainelių. Taip 
jau puikiai sudainavo Violet A- 
desiunaitė, solo, o vėliau Kris
tina Milleriutė ir Adesiunaitė 
dainavo duetą. Dar vėliau Kris
tina Milleriutė dainavo solo.

x - Ateities “žvaigždės”.
Visos čia sužymėtos daininin

kės yra dar jaunos mergaitės, 
bet, numatoma, kad iš jų išeis 
tikros dainų žvaigždės. Ypač 
Kristina Milleriutė tą šaką spe
cialiai studijuoja ir neužilgo 
mano lankyti konservatoriją. Ji 
jau ir dabar dainuoja per ra- 
dio.

Taip jau puikiai ir sutartinai 
sudainavo kelias dainas Moterų 
Kultūros Klubo choras, po va
dovybe p-ios Onos Petrulienės.

Liks Pelno.
Reikia žymėti, kad šis paren

gimas gerai nusisekė. Žmonių 
prisirinko pilna Hollyvvood sve
tainė. Šokiams grojo žemaičių 
Orkestras. Svečiai Šoko, gere, 
valgė ir linksminosi iki vėlybos 
nakties. Numatoma, kad kliu- 
bui liks giežaus pelno.

. —Steponas Narkis

Yuškai Išvyksta 
Poilsiui, Sveikatai 
Į Šiltus Kraštus

Abu Neseniai Sunkiai Sirgo
Stella Yuškienė, Žmona vi* 

siems getai žinomo naujienjo
čio, Jono Yuškos, jau pilnai ir 
galutinai pasveiko. Ji širdingai 
dėkoja visiems, kurie dalyvavo 
jos tėvo Antano Noreikos lai
dotuvėse, kurios įvyko spalių 
19-tą d.

Negalėjo Tėvo Laidotuvėse 
Dalyvauti

‘Ji apgailestauja, kad ji pati

Western Avė.
* Persikels Į Chicago

Pagal paties drg. Jono Yuš- 
kos pareiškimą, jis neužilgo 
perkraustys savo šeimyną iš 
Druce Lake, III., ir apgyvendins 
Chicagoje, o pats su žmona va
žiuos kur nors. į šiltus kraštus 
poilsiui. Visiems yra žinoma, 
kad ir pats Jonas Yuška dar ne 
taip seniai pavojingai sirgo ir, 
teisybę sakant, dar nėra pilnai 
pasveikęs. Todėl, kaip jam, taip 
ir jo žmonai iš po ligos poilsis 
yra reikalingas.

Aš nuo savęs linkiu drg. Yuš- 
kams geros sveikatos ir laimin-
go.s. kloties.

Steponas Narkis.

Trys Bankai Moka 
Dividendus
Grąžins depozitoriams $32,000

PAIEŠKAI! PARTNERIO, dėl 
Lunch Room, nereikia pinigų, turi 
mokėti dirbti virtuvėje. ADOMAI
TIENE, 3740 So. Halsted St.

FOR RENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

6 KAMBARIAI, 2-ras aukštas, 
pečiais apšildomi, su maudyne, $20. 
mėnesiui. 3554 So. Emerald Avė.

Keli tūkstančiai Illinois gy
ventojų šią savaitę susilauks 
netikėtos kalėdinės dovanos. 
Valstijos auditorius skelbia, 
kad trys užsidarę bankai išmo
kės apie $32,000 dividendais.

Tie bankai yra, Petefish 
Skilęs and Company, Virginia, 
III., Bradford Banking Com- 
pany, Bradford, III., ir State 
Bank of Augusta.

Šiandien Pradeda 
Pardavinėti 1941 
Autom. Laisnius

Raštinė Prie Ashland ir 
Van Buren

Šiandien valstijos automobi
lių departamentas pradeda par
davinėti naujus 1941 metų lais
nius.

Chicagoj juos galima nusi
pirkti valstijos raštinėje ties 
Van Buren ir Ashland bulvaro, 
gatvekarių unijos (Ashland Au
ditorijos) romuose.

Kainos tos pačios kaip ir per
nai. Nuėjus į raštinę ten pat 
galima išpildyti aplikaciją ir 
laisnius nusipirkti.

Žuvo Du Karo 
Lakūnai

Prie Campbellsburg, Ken- 
tucky valstijoje, buvo atrastas 
nukritęs karo lėktuvas. Jame 
buvo du negyvi lakūnai. Išsiaiš
kino, kad jie išskrido iš Cha
nu te aerodromo, šeštadienio va
karą, ir dingo be žinios.

Vienas jų buvo leitenantas 
Gordon W. Kilmer iš Flint, 
Mich., antras serž. Owen E. Ce- 
cil iš Texas.

Šovė Šunį, Pašovė 
Pirkėją

, ATLANTIC. — Į Andrew 
Dobscher’s alinę, 235 West 47 
street, įbėgo šuo ir bandė sa
vininkui įkąsti. Jis pasigriebė 
revolverį, ir paleido šūvį. Gy
vūno nepaliete, bet pašovė sa
vo klijentą, John Lespisa, 4714 
Wells st., stovėjusį prie baro.

Taip bent incidentą aiškina 
Dobschcr, kuris šiandien turi 
stoti į teismą už betvarkį elge
sį.

Mokės Kalėdinį Bo- 
nusą Darbininkams

Kellogg Switchboard and 
Supply Company vakar paskel
bė, kad 1,000 darbininkų Chi
cagos dirbtuvėse Kalėdoms iš
mokės vienos savaitės algos ar 
didesnį bonusą. Bonuso didis 
priklausys nuo tarnybos ilgio.

REIKALINGA MERGINA, mo
kanti stenografiją bei taisyklingai 
rašyti lietuviškai. Patyrimas nerei
kalingas. Kreipkitės laišku (rašyki
te lietuviškai) adresu: Box 2441, 
1739 So- Halsted St., Chicago, III.

GLOVE MAKERS ant siuva&ų 
mašinų operatorkų patyrusių ant 
moteriškų pirštinių.

EISENDRATH GLOVE CO. 
2001 Elston Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PATYRĘS “bo- 
ner” prie veršienos ir jautienos. 
Geistina, kad turėtų “piece work” 
patyrimą. Illinois Packmg Co., 911 
West 37th PL, YARDS 3840.

PARTNERS VVANl'ED 
Reikia Partnerių

RENDON MODERNIŠKAS ofisas 
dėl profesionalo, visi parankumai. 
3147 S. Halsted. CALumet 8457

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS PARDAVIMUI, labai 
prieinamai, augančioj apylinkėj.

3406 West lllth St

PARDAVIMUI RESTORANAS 
prlie stockyardų, biznis išdirbtas, 
gerai eina. Savininkas priverstas 
parduoti dėl ligos pigiai. 747 Root 
Street.

TURIU DVI BUČERNES ir gro- 
sernes, vieną noriu parduoti.

858 West 33rd St.
REIKALINGAS BUČERIUS, ku

ris moka lenkiškai kalbėti.

REAL ESTATE FOR SALE
■ ; Namai-žemė Pardavimui

*' PARDAVIMUI 4 FLATŲ namas 
po 5 kambarius, mūrinis, Štymu šil
domas, įmokėti $1500.

4 flatų po 4 kambarius mūrinis, 
štymu šildomas. 10 metų senumo. 
Pilna kaina $11,500—abu namai ran
dasi netoli Marąuette Parko.

JOHN BUTKUS, 
Ernest Geisser Realtor, 

2749 West 63rd St. 
Hemlock 3400

FARMS VVANTED

NORIU PIRKTI FARMĄ. Turi 
būti ne toliau 100 mylių nuo Chica
gos. A. STASNY, 5655 So. Camp
bell Avė., Chicago.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandaiir^ įtaisai Parda.yimui 
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

Nusižudė Bedarbis
leloje ties 2429 Lake -street, 

vakar buvo atrastas kūnas 42 
metų chicagiečio, Milės J. Wall- 
ace.

Jo gerklė buvo prakirsta aš
triu įnagiu, turbut, peiliu. Po
licija spėja, kad jisai nusižudė.

Velionis per ilgą laiką buvo 
bedarbis ir gyveno adresu 50 
North Washlenaw avenue.

ARJIEŠKAI 
DARBO?
—SKAITYK KASBiai ■ .. . . . . . . . ;

NAIBIENMji——4R TtMYK SKILTO—- - - - - 1

“REIKIA DARBININKU"
Liehrriai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino faktai per

NAUJIENAS

nu Siill likUSIml CIICKIĮĮL
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TRYS BRIGHTONPARKIEČIAI APELIUOJA 
PAŠAUKIMUS PRIVALOMAI KARO 

TARNYBAI
.................■ I .... r ......... -u

Visi Trys Yra Vedę, Šaukia ’ arnybon 
Chas. Matekuną

Užkrečiama drugio liga užpuolė Washington kareivines

Kaip jau buvo pranešta pe- p - • . -
reitą pirmadienį, kariuomenė I OlltKOITllSlircil JO 
nebeiins naujokų iki po Kn- NeillStrilktaVO i * 1 • _ _ _ J . _ X C A . _ X _ . .» X . • 4ledų ir Naujų Metų švenčių, 
vienok tcbcklasifikuoja pros
pektus privalomai karo tarny
bai ir toliau.«

Kandidatus išsijojus tokioj 
tvarkoj, kokioj buvo ištraukti 
jų loterijos numeriai, parink* 
tieji karo amžiaus vyrai bus 
pašaukti netrukus po sausio 1. 
Visą Akys į Brighton Parką 

šiuo laiku daugelio vedusių 
karo amžiaus vyrų akys yra 

Parko 
drafto(12-to wardo) 97-to 

(listriktą. kurio taryba suda
ro keli žinomi Dariaus-Girėno 
Posto legionieriai, o sekreto-Į 
ritini tarnauja irgi to posto 
veikėjas, Joseph Judickas.

Norėdamas nustatyti tvarką, 
kurios reikės laikytis ateityje, 
vedusių vyrų atveju, tas draf
to distriktas paskyrė į pirmos 
(Al) kategorijos naujokų tar
pą tris vedusius vyrus, bū
tent, 21 metų Edward J. Mc- 
Dermott’ą, 2421 West 34th st., 
26 metų Casper Laskey, 4357 
South Washtenaw avenue, ir 
26 metų NVebster F, Dunn, 
4352 South Campbell avenue.

Visi Neseniai Vedę..
Visi trys yra neseniai vedę. 

Pirmojo, McDermotto žmona, 
trys mėnesiai atgal (dvi savai
tės po vestuvių) apleido darbą 
Sears Roebuck and Co., ben
drovėje dėl “blogų akių.” Ne
žinodamas kaip jo atsitikime 
pasielgti, drafto distrįkjas 
priskyrė jį prie pirmos rūšies

(Šiomis dienomis mums į 
rankas pakliuvo pluoštas an
ekdotų iš tusų okupuotos 
Liėtuvos, kurie parodo, kad 
lietuviai ir dabartinės trage
dijos valandoje neužmiršta 
juoktis. Per kelias ateinan
čias dienas šioje vietoje da
linsimės tais anekdotais su 
“Naujienų” skaitytojais.) 

a o o
Kartu su raudonąja 

ir buliais komisarų ir 
rėlių, į Lietuvą atvyko ir poli
tiniai komisarai, kurie instru’.- 
tuoja kaip visi privalo kalbėti 

j lietuviams apie tvarką sovietų 
Rusijoje ir ką kalbėti, žinoma, 
nieko blogo. Bet šio berniuko, 
štai, politkomisarai turbut ne
instruktavo.

Įvyko tai Telšiuose, 
kad tai buvo tikras 
mas.

Paskirtas pastoviai į 
vienas iš Rusijos atsiųstas ko
misaras nutarė Telšiuose apsi
gyventi ir iš Rusijos gilumos 
persitraukė šeimyną.

Kelyje iš stoties į namus rei
kėjo praeiti pro vieną Telšių 
bažnyčią, kur buvo susispietęs 
didokas būrys apdriskusių uba
gų. Komisaro jaunutis sūnūs, 
gal apie 10 metų amžiaus, juos 
pamatė ir nustebęs sušuko tė
vui :

“Papa, smatri, našije kolchoz- 
čiki tože prijechali!”

(Tėti, žiūrėk, musų kolchoz- 
ninkai — ūkininkai iš kolekty
vių ukiiį irgi Jau atvažiavo!)

..................S

A t

Vakar ir Užvakar Chicagoje

armija, 
komisa-

ir sako, 
atsitiki

Telšius

NAUJJENŲ-ACME Telftnhota
vVashingtono kareivines užpuolė užkrečiama ir labai greitai besiplečianti 

drugio liga. Karininkai tvirtina, jog jau susirgo 1,200 kareivių. Daugelis ligotų 
kareivių tapo perkelta į Fort Ficlds, AVašhinglon, ligonines. Vyriausybė uždarė 
kai kurias mokyklas, kad liga nesiplėsiu civilinių gyventojų tarpe.

Labai įdomus laiškas 
iš Londono, Anglijos

- .i.ih....  ... ....... .............. . ...... .., , .z t ’ •’ 7 •', -.į

(Šį laišką šiomis dienomis gavo vienas žy 
mus Chicagds lietuvis, nuo savo giminaičio, gy 
venančio Londono “pragare”. Suminėjęs kliūtis,)> 
kurios pastoja jam važiavimą į Jungtines Vals 
tijas ir Pietų Ameriką, laiško autorius toliau 
ko:) .

“Požeminis Gyvulys“
“Jus pasakysite, kad mes 

turime sėdėti Selteriuose, ‘to 
take cOver* ir pan. Aš asme
niškai tą darau tik išimtinais 
atsitikimais, nes kitaip aš pa
sijusčiau esąs nebe žmogus, 
bet kažkoks tai pažemių gy
vulys. Todėl, kaip ir daugu
mas kitų, taip ir aš, statau są

sa kitę, kad tai yra nieko bern
iško ar ‘foolish’ tai tik tam 
tikra psichologinė jausmu ir

Į sovietizuotą Lietuvą va- 
oti negaliu dėl sekančių

lais- 
dar 

tai yra

Savo poziciją pateisindamas 
tuo, kad jie vaikų neturi, o 
žmona gali gyventi su tėvais, 
distriktas atsidavė nuosprend
žiui drafto apeliacinės tary
boj, į kurį McDermolt tuojau 
kreipėsi.

jyje, žmonos anksčiau dirbo, 
bet dabar užsiėmimų neturi.

Dirbą “Karo Pramonėj''
Tarp vedusių lietuvių, kurie 

buvo priskirti į “A-” kategori
ją yra gerai žinomų garfield- 
parkiečių pp. K. Matekunų sū
nūs, Charles Matekunas. Jis, 
tačiau, turbūt, bus paliuosuo* 
tas kuriam laikui, nes yra in
žinierius ir tarnauja taip vadi
namoj “kariškoj pramonėje.’*

Trijų brightonparkiečių by
los netrukus bus 
drafto apeliacinėj 
jų nuosprendis 
svarbus daugeliui

svarstomos 
taryboj, ir 
bus labai

ru, kurių žmonos arba dirba 
arba gali gyventi su tėvais, ir 
neturi vaikų.

Nepaprasta Spūstis 
Vidurmiestyje

Trofikas su p arai i žuo tas
Kalėdinių dovanų pirkimas 

jau eina visu smarkumu — ir 
pereitą šeštadienį Chicagos vi
durmiestyje buvo toks žmonių 
ir trafiko susikimšimas, kad 
judėjimas beveik apsistojo. 
Gatvekariai, autobusai ir priva
tiniai automobiliai beveik ne
judėjo iš vietos. Žmonių gat
vėse buvo kaip skruzdžių. Po
licija apskaičiuoja, kad krautu
vių distrikte jų buvo susigrū
dę virš miliono.

Susigrudimui išvengti patar
tina pirkimus daryti Apylinkių 
krautuvėse, nes jos daugumo
je turi labai platų pirkinių pa
sirinkimą ir nereikia vargti 
špuštyje.

20 Metų Kalėjimo 
Už Meilužio 
Nužudymą

Triukšmas dėl nuosprendžio 
kriminaliam teisme

Karšti ginčai šiandien verda 
Chicagoje dėl nuosprendžio, 
kurį Cook apskričio krimįnalio 
teismo džiurė išnešė chicagie- 
čio Bernard Lindnerio bylojei

Teisėjo J. A. Graber džiufė 
atrado jį kaltu ir nuteisė 20 
metų kalėjimo už savo žmonos 
meilužio nužudymą.

Per šešis metus buk vienas 
Albert Neiman, Lindnerio biz
nio partneris, palaikė neleisti
nus santykius su jo žmona, 
Edythe Lindner. Keliais atve
jais Lindner maldavęs ir žmo
nos ir Neįmano pasigailėti jei 
ne jo, tai bent jų vaikų ir slap
tus pasimatymus užbaigti. Bet 
nei Neiman, nei žmona jo ne
paklausę. Tada dalykas atsidū
rė “trečiųjų teisme”, ir ten jį 
benagrinėjant, Lindner išėjo iš 
lygsvaros, ir Neiman’ą nušovė.

žmona už vyrą
Gelbėdama savo vyro gyvy

bę, žmona liudijo teisme jo 
naudai ir smulkmeniai visą rei
kalą išpasakojo. Vyrą pilnai iš
teisino. Vienok šešių vyrų ir 
šešių moterų džiurė atsisakė 
Lindnerio pasigailėti, ir pasky
rė jam 20 metų bausmę.

Apeliuos
Nuteistojo advokatai, taipgi 

daugelis Chicagos advokatų ir 
Šiaip žmonių, kurie bylą aty- 
džiai sekė, nuosprendžiu yra 
labai nepatenkinti, ir sako, 
kad tokia bausmė pateisina ne
ištikimųjų šeimyninniame gy
venine ir jo ardymą. Lindne- 
rib advokatai reikalauja 0 nau
jos bylos svarstymo. Teisėjas 
Graber jų prašymą svarstys 
gnibdžio 27.

čiadienį įvyks viešas tardymas, 
kuriame bus kamantinėjami 
tragedijos liudininkai.

• Į turtingo chicagiečio Je- 
rome pmith butą adresu 352U 
Lake Shore Drive įsigavo ne
žinomi piktadąriai ir pasivogė 
$4,500 įvairiais brangiais daik
tais.

• Cook Apskričio šerifas ga
vo instrukcijas šiandien pradė
ti dalinti pašaukimus į teismą, 
Chicagos kukiams, namų savi- 
ninkkttiš, kurie jiems nuomuo- 
ja vietas, ir firmoms, kurios 
jiems teikia informacijas apie 
arklių lenktynes. Tai daroma 
pasiremiant pereitos savaitės 
pradžioj išleistu draudimu, ku
ris uždraūdžia bukiams operuo
ti valstijoje, taipgi kitiems 
draudžia jiems ar butais ar in
formacijomis gelbėti arklių la
žybų biznį varyti.

• Mrs. Ro.se McMullin iš Wa- 
shingtono, D. C., gali pasidi
džiuoti išgdlbėj usi 22 žmones 
nuo mirties. Keli metai atgal 
ji įsičiepijo pavojinga “septice- 
mia” kraujo liga, kad pagelbė
ti savo sergančiai 3 metų gi
minaitei. Jai reikėjo kraujo, o 
nebuvo kas jo duoda. Tad ši mo
teriškė sutiko rizikuoti savo gy
vybe ir užsikrėtė liga, kad jos 
kraujas tiktų mergaitei. (Rei
kia kraujo žmogaus, sirgusiu 
ta liga). Mrs. McMullin ligai 
atsilaikė, davė tris tranzfuzijas 
savo jaunai giminaitei ir ją nuo 
mirties išgelbėjo. Nuo to laiko 
ji jau yra davusi kraujo 22 
žmones. Vėliausias jos išgelbė
tas ligonis yra viena Mrs. Ba
zei Farmer, ūkininkė iš Okla- 
homa gulinti ir dabar jau sveik
stanti Chicagos American ligo
ninėje. Mrs. McMullin ir jai da
vė kraujo tris kartus.

• Federalė valdžia tebetyri- 
nėja pereito trečiadienio kelei
vinio lėktuvo susikulimą, kuria
me devyni žmonės žuvo, 6 sep
tyni buvo sunkiai sužeisti. Tre- •

Laimėjo Abazoriai 
Premiją už Gražų 
Daržą
Gavo Pirmą Pullman Bendrovės 

Dovaną
ROSELAND. — Vietos lietu

vių šeimyna, pp. Juozas ir Ur
šulė Abazoriai, šįmet vėl laimė
jo Pullman bendrovės skiriamą 
premiją už gražiausi savo dar
bininkų ar šeimynų užlaikomą 
kombinacinį daržą — ir gėlių ir 
daržovių.

Pp. Abazoriai pernai irgi lai
mėjo tą premiją.

Jų daržas randasi prie namų, 
lies 10755 South Indiana avė. 
Susideda iš trijų dalių. Prie
kyje randasi gražiai išvedžiotų 
gėlių ruožai, po to nusidriekia 
didoka, labai gražiai užlaikoma 
pieva, o užpakalyje randasi dar
žovių lysvės.

P-.s J. Abazoris tarnauja 
Pullman bendrovėje prie vago
nų. Jią su žmona yra seni rose- 
landiečiai ir vietos lietuviams 
gana gerai žinomi. Jų sūnūs, 
p. Vyto, yra vedęs pianistę p. 
Josephine Schultz’aitę ir gyve
na Marųuette Parke adresu 
2456 West 68th street.

Nušovė Ahidininka c
Brighton Parke

“Plėšiko Auka”

padėtis. Tas žinoma, 
ir panašiems kaip aš, 
gyvenime tiek daug nu- 
ir kurių ateitis taip

mažiau miegoti, mažiau 
vės, .mažiau tolerancijos 
mažiau humaniškumo, 
šios dienos Europos 
motto. r

“Tad šitokioje atmosferoje 
pradėti naują gyvenimą ma
nau ir Jus sutiksite kad yra 
labai sunku. Tačiau, deja, kito 
kelio nėra. ....... .i..,,.. .. • ,
“Amerikiečiai Citrai Painfor

muoti“ 
. .. . . . . ' • • . u .

; “Iš Lietuvos girdime labai 
nedaug, .Jus
matyL esątę geriau informuoti, d’ kilos saugesnės vietos pri- 
Tačiąų/iš to ką retkarčiais kimštos šių nelaimingų žmo- 
patįrįąmer^ įspūdį, mų. Jie miegą kaip silkės bač-
kad gyvenimas ten labai sup-.koje, dešimtys tuksiančių 
kuš / ir destrukciją viso kas kvėpuoja tą pat sunkij iš- 
iiet'uyiška eina pilnu tempu, naudotą orą. Kas butų jeigu 

Tėvais susisiekiu tik tele- prasidėtų ep: gaupn; ^vaizdą, kad didės- : > • . , . .. T. . n• i v 'i- * *-x.i • ♦ i- gramonus, kuriose Jie sako kokius n ■’ dalis lietuviškos inteli-.K. . .. . v, ’ . . bnnihns eilii' . 11 r .v< ‘ We are weir, tačiau ką gi nomnos eini
daugiau Jie galėtų patelegra- apskaičiuoti, 

kad tame milžiniškame (plo
tu) Londone nei vienas rajo
nas, o gal ir gatvė neliko ne
paliesta. Kaikuriose vietose 

(Cenzūros išbrauk ta—Bed.)
“Reigės Daug Bombą“.

“...Pavyzdžiui, vokiečiai gi
riasi, kad praėjusią naktį 1000 
orlaivių numetė 1000 tonų 
bombų. Nestebėtina, nes per 
ištisas valandas nebuvo nei 
minulės, kad negirdėtumei vo
kiško lėktuvo ūžimo, priešlėk
tuvinių patrankų baubimo ir 
krintančių bombų švilpimo. O 
nemalonus tas bombų švilpi
mas, kuris kartais, rodos, lyg 
tai ? eina tiesiai ant galvos... 
tačiau priprantame ir prie to, 
nes Londonas didelis ir vokie
čiams reikės dar daug tonų 
bombų ir daug laiko, kol 
Londonas virs griuvėsių krū
va; tik klausimas ar jie tą pa
jėgs, nes ir anglų lėktuvai 
moka mesti destrujdyvias 
bombas ir jie moka nuskristi 
Vokietijon, kur tos bombos 
krinta ant fabrikų, geležinke
lių ir ant nekaltų gyventojų 
namų...

“Toks jau karas. Toks jau 
šiandieninės civilizacijos su
pratimas... tokiose sąlygose 
žmogus tampa menka destruk
cijai skirta muse!”

Skelbimai .Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos, -

priežasčių:
“1) Būdamas tikras lietuvis 

ir tikėdamas, kad lietuvių tau
tos ateitis ir gerbūvis gali bu
joti ir vystytis tik Lietuvoje, 
kaipo nepriklausomoje valsty
bėje, aš tui’idj visu grięžtufilU 
protestuoti prieš grobįniškų 
Lietuvos okupaciją. Mano grį
žimas Lietuvon tuo paęiu rei
kštų mano pripažinimą sovie
tiškos valdžios.

“Blogiau Negu Kalėjime“
“2) Mėgdamas laisvę ir tu

rėdamas , liberališkas pažiūrąs 
sovietiškoje Lietuvoje aš jaus
čiausi blogiau nei kajėjiirie,

“3) Iš turimų informacijų 
aš j 
nioji (12... J r : :'”we are weii , • mgentijos yra areštuota,-.sukistą! .
į kalėjimu^ aj* išvežta į.. Rusijos.’

“Londone'
“Manau, kad Jums bus įdo

mu išgirsti šiek tiek apie ką- 
jriaujančią Angliją, šis kraš- 

dio, ką neabejotinai dabartį- tas» kaip Jus neabejotinai ma
nės Lietuvos valdžios atitinka- amerikoniškos

gilumą, todėl vargu ar ir aš 
galėčiau išvengti panašaus li
kimo. Jus paskelbėte mano ra
šytą laišką Amerikos lietuviš
koje spaudoje ir berods per ra-

ini organai gerai žino.
Emigranto Gyvenimas.

“Todėl vien tik šitų trijų1

mai! 
kurie

miglota ir netikra, yra nesun
ku, nes baimės jausmas veikia 
gana silpnai.

“Tačiau čia Anglijoje yra 
didelė dalis žmonių, ypatingai 
tų, kurie.Jau buvo bombar
duoti, kurie sėdi sheltoriuose 
beveik' visą laiką, ypatingai 
moterys su vaikais. Tai nepa
prastai liūdnas vaizdas... Nak- 

ton ■ Amerikoje,■ timis požeminiai traukiniai

i spau
dos, pergyvena didelę trage
diją. Tačiau valdžios ir žmo
nių pasiryžimas kariauti ir 
laimėti yra didelis. Bomba-

priežasčių pakanka, kad man diravimas yra nepaprastai ak- 
nebutu jokios abejonės dėl va- lyvus ir kiekviena <------ -
žiavimo į Lietuvą. Teks pra- naktis.-atneša daugiau bombų, 
dėti emigranto; gyvenimą su daugiau žudymų*, daugiau dis- 
viltimi, 4kad kada nors vėl .trųkcijos. 
galėsiu grįžti į nepriklauso
mą ir laisvą Lietuvą.

“Žinoma, emigracijos gyve
nimas yra ,biaurus, sunkus ir 
netikras, tuo. labiau dabar, 
kada pasaulyje nėra taikos, 
tvarkos ir ramybės. Kai visuo
se kontinentuose žmonių gi-j

tyvus ir kiekviena diena ir

“FataliZmas“
“Aš prįsimenti. kai skaičiau 

apie karą Ispanijoje; Lenki
joje ir kitur, m$n. atrodė, kad 
žmogus turėtų būti nepapras
tai stiprių hervųj kad . galėtų 

•kiekvieną'minutę žiūrėti piir- 
. sČiai į ąkis. Tačiau dabar kaipminė gyvepa. tik, diena iš die- ttsniėniškai

nos, be. jokio ikreąnio; ženklo patirli, jog kamis mirties iš- 
apie rytojų; Biaunausia. yra vėngi lik per plaukų, tų fata- 
huropoje,kur kasdieną lieja- ,isll, ,)siclloloLlii!1 llian 1)ihlni 
mas kraujas nekaltų vaikų ir 
moterų,' kur griaunami rūmai 
ir vargšų lūšnelės. Kur tautos 
pašventė mokslą ir visą ener
giją surasti priemonių da'r 
didesnei destrukcijai, dar di
desniam kitų i tautų 
cijos pasunkinimui.
• “Daugiau Borh.bąt

■ Valgyti^ , 
“Daugiau 'bombų, daugiau 

lėktuvų, daugiau karo laivų ir

lįstų psichologiją iitin pilnai 
suprantama, nes aŠ pats tapau 
didžiausiu faialUtit ..

“O kuo kitu/, aš galėčiau 
buti> r kai vdki^čiąį orlaiviai 
kartais ištisas 12, vai. skraido 
virš . galvos , prjsikįoy.ę; mirtį 
nešančio krovihibv kai pačių 
anglų priešlėktilvlniti patran
kų;/sviedinių skeveldros krinta 
kd^lietus iš dangaus. Tik fa* 
taTis tšis tokiose sąlygose gaji 
Š^psotisHr, išlaikyti šavo nėr* 

kulkosvaidžių, mažiau ‘ valgyti, viis t vartoj ė. , .

cgzisten-

Mažiaiit

tačiau faktas,

švento Kryžiaus ligoninėj pe
reitos savaitės pabaigoje mirė 
fnirtinai pašautas Brighton Par
ko aludininkas, John Modelski.

Jis buvo pašautas alinėje, ku
ri randasi adresu 3000 Wes^ 
47th street. Kadangi įvykio me
tu Modelski tebuvo vienas, tai 
smulkmenų nėra. Bet policija 
spėja, kad j j pašovė arba pik- 
tadaris, atėjęs alinę apiplėšti, 
arba girtas pirkėjas, kuriam 
Modelski gal atsisakė gėrimų 
parduoti.

Užmušė 6 Žmones, 
Sužeidė 7-is
Auto. Nelaimėse
Viso Cook apskrityje jau žuvo 

812 žmonių

Viena moteriškė buvo už
mušta ir septyni kiti žmonės 
buvo sunkiai sužeisti dviems 
automobiliams susikūlus Kane 
apskrityje, šešios mylios į šiaur
vakarius nuo Elgino.

Užmuštoji buvo 37 metų 
rockfordietė Carrie Bemgston, 
nuo 1631 Jackson street. Vie
ną automobilį valdė Erna Binz, 
34, irgi iš Rockfordo, o antrą
jį policistas John Stadlcr iš 
Elgino.

Kitos nelaimės
Chicagoje ir apylinkėse au

tomobiliai taipgi užmušė šiuos 
žmones:

• Niek Yacullo, pensi j oliuo
tą Chicagos parkų darbininką, 
nuo 3126 Polk street (jis pa
kliuvo po mašina ties 717 So. 
Sacramento);

3 metų Norman Weatherbee, 
821 Cass street, Joliet;

51 metų Dolphia K. White, 
ir jo 21 metų sūnų Robert, Iš 
East Chicago, Ind.,

ir 58 metų Sterling Yancęy, 
7111 Yale avenue.

Nuo melų pradžios iki vakar 
dienos automobiliai Cook ap
skrityje užmušė 812 žmonių, 
592 Chicagoj, d sužeidė Ghica- 
goję 22,250. . -

• Už tariamą išeikvojimą 
$1,847 iš Beverly State Brtnko 
į teismą yra traukiamas 35 n^e- 
tų kasieriaus asistentas Harry 
H. Ganzer, 2335 West 122nd 
street. Jis tarnavo banke 16 
metu.

e Iš 12-to aukšto lango iš
šoko arba iškrito ir užsimušė 
60 metų turtingas chicagietis, 
John Medlock, 3740 Lake Shore 
Drive. Keletą dienų atgal jisai 
sugrįžo iš sanatorijos Mil\vaU- 
kėje, kur gydėsi kelis mėnesius. 
Jis buVo auditorius ir tarnavo 
vienai stambiai finansinei fir
mai.

0 Laivai vėl yra perspėjami 
saugotis Michigan ežero pakraš
čių prie Fort Sheridan. Ten da
bar vėl vyksta šaudymo pra
timai.

0 Veislinių arklių konkursą 
Chicagos žemės ūkio parodoje 
laimėjo arkliai iš Red Top ūkio, 
Libertyville, 111., kuris priklau
so turtingam avalinės fabrikan
tui, Irving Florsheim’ui. To 
ūkio arkliai laimėjo 12 pirmų 
prizų. Paroda užsidarė vakar 
anksti rytą, šįmet perleidusi per 
savo vartus 461,000 publikos.

0 Buvęs Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Anglijai, Joseph 
P. Kennedy, atsisakė priimti 
kvietimą vienos taikos organiza
cijos kalbėti Chicagoj. Jį kvie
tė Citizens Keep America Out 
of War komitetas, kurį sudaio 
keli žinomi pacifictai ir vokie
čių pritarėjai.

• Už moteriškų piniginių vo
gimą, už grotų sėdi du jauni 
vyrukai, Patsy Calio, 22, 615 
N. Ada street, ir 18 metų Jo
seph Nattio, 1339 Ancona avė.

0 Valdžia, karo dept. ir ug
niagesiai tyrinėja gaisrą, kuris 
pereitą šeštadienį sunaikino di
džiulę mašinerijos dirbtuvę 
Franklin Parke, Henderson 
Screw Machine Products Co., 
9400 Grand’ avenue. Firma ga
mino. karo pabūklus. Spėjama, 
kad gaisras galėjo būti sabo
tažo rezultatas. Nuostoliai tarp 
$75,000 ir $100,000,...................
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