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No. 296

RUOŠĖ PERVERSMĄ PRIEŠ PETAINA
Vidaus tvarkai palaikyti pakviestos 

smogiamos fašistų dalys

Lavalis Hitleriui ne
reikalingas, sako 

britai

Išvyjo Šauks vyrus vasario
15 dieną

LIETUVOS TEISĖJUS DARO BOLŠEVIKU 
PROPAGANDISTAIS

VICHY, Francuzija, gruodžio 
15 d. — Maršalas Petain. vakar 
vakare pęr radiją paskelbė, kad 
vidaus tvarkos sumetimais, jis 
buvo priverstas atstatyti užsie* 
nio reikalų ministerį ir vice
premjerą Pierre Lavalį.

Tuo pačiu mėty. Petaipas pa
skelbė, kad naujos konstituci
jos IV straipsnis, kuriame sa- 
koma, kad Lavalis bus marša
lo pasekėju, panaikintas.

Užsienio reikalų ministeriu 
paskirtas Pierre-Etienne Flan- 
din.

BAZELIS, Šveicarija, gruodž. 
15 d. — Amerikos koresponden
tas Max Jordan per radiją pa
skelbė, kad Lavalis dėjo pa
stangas įtikinti Petainą apie 
reikalą duoti vokiečiams fran
euzų karo laivyną kovoje su 
anglais. Vokiečiai butų pasira
šę labai liberaljšką taiką su 
franeuzais už šią paramą.

Petainas pasakė, kad tokia 
taika Francuzijai labai brangiai 
kainuosianti. Jis nesutinką^ 
skelbti karo britams^-jm-fran^ 
euzai to nenori. > \

Lavalis dėjo pąstangas sųda-, 
ryti Vėrsąlyj naują vyriausybę, 
kurį butų labai glaudžiai ben
dradarbiavusi su vokiečiais ir 
butų paskelbusi karą anglams. 
Kai nepavyko * įtikinti Petaino 
ir kitų kabineto narių, tada La
valis su kai kuriais ministeriais 
apleido posėdi.

BRITU KARIUOMENĖ PASIEKĖ LYBIJĄ
• ' * * ' *. i , -• • . . • 4 ? ■ r ■ . y • f . •. .*/. < .** ■.

Kovos vyksta italų 
teritorijoj

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
15 d. —- Karo pranešimas sako, 
kad britų kariuomenė jau pa
siekė Lybijos teritoriją. Vieto
mis motorizuotos britų dalys 
jau perėjo sieną ir kaujasi su 
italais Lybijoj.

Britų orlaiviai ir dideli karo 
laivai naikina italų įsteigtus ka
ro uostus visame Lybijos pa
kraštyj..

Britų karininkai perspėjo, jog 
toliau negalės taip skubiai pir
myn žengti, nes britų bazės 
randasi toli, tuo tarpu italai 
jas turi visai po ranka.

Vidunaktį į La valio viešbutį 
atvyko- keli policininkai, jį areš
tavo ir išvežė į kalėjimą, ku
ris randasi prie Riom mieste
lio. Suimti ir kiti Lavalio drau
gai, kurie norėjo bendradar
biauti su vokiečiais.

VICHY, Francurija, gruodžio 
15 d. *— Kai tiktai paaiškėjo 
Lavalio planai, vidaus reikalų 
ministeris Peyrouton nutraukė 
viąą susisiekimą sii užsieniais. 
Visi Vichy telefonai buvo nu
traukti ir įvesta griežčiausia 
kontrolė.

Vichy mieste ir kitur sargy
bas nešė taip vadinamos Groupe 
de Protection — iš franeuziškų 
fašistų sudarytos ištikimos gin
kluotos grupės, šios grupės yra 
ištikimesnės už pačią policiją. 
Kiekvienas šios fašistinės orga
nizacijos narys dėvėjo partiza
nišką ženklą ant rankovės ir 
plieno šalmą.

Oficialiai paskelbta, kad ne
santaika įvyko dėl Napoleono 
sunaus palaikų laidojimo. Na
poleono sunaus palaikai buvo 
parvežti iš Vienos į Paryžių. 
tSY.a’j?. norė^, . Pe-
tainas dąlyvąutų , ląiqo|ųvęsq, 
tuo tarpu Petain griežtai atsi
sakė Paryžiun važiuoti,

Politiniuose sluoksniuose sa
koma, kad Lavalis buvo atsta
tytas dėl promussoliniškos poli
tikos, kuria britai baigia griau-

NEW YORK, N. Y., gruodž 
15 d.
paskelbė, kad Lavališ, kuris vi
są laiką stengėsi įtraukti fran- 
euzus karan prieš britus, buvo 
pašalintas Hitlerio įsakymu, nes 
naciams jis daugiau jau nebu
vo reikalingas. 1

Naujai pąskirtas užsienio rei
kalų ministeris yrą provokiškas, 
ne? prieš karą jis gavo paties 
Hitlerio pasirašytas sveikinimo, 
telegramas, kai franeuzų par
lamente gynė pro vokišką poli
tiką ir smarkiai kritikavo Da 
ladier.

- Britų radijas šiandien

LavalĮ areštavo 
kareiviai

’> ‘ •• ‘ ■'■■■’. j'

VICHY, Fi^ncuzija, gruodž 
15 d. -— Kai Lavalis apleido mį 
nisterių posėdį, su Petaimi ta
rėsi karo minįsteris Huntziger 
vidaus ir laivyno • ministeriai.

Praslinkus kelioms valan
doms, Tiavalio viešbutį apsupo 
kareiviai ir trys aukšti valdinin
kai jį areštavo.

Suimti ministeriai Ripert,. de 
Brinon ir kiti Ląvalio pasekė
jai. Visi jie padėti kalejimąn 
įr apkąĮtipti pastąbgomis nuda
ryti naują franeuzų vyriausy
bę?

M
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italus iš 
Egypto

■
«
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/ ENERGINGAS BRITŲ 
• GENEROLAS. -4 Anglų ge
nerolas Henry Maitląnd 
Wilson. JiŠ kovos linijose 
komandavę visas britų karo 
jėgas; kūriną, užėmė italų 
karo bazę Sidi Barant. Wil- 
st"> M mftlpmuotų dalių

< viršifMnk«(&. Jiąxį)aėmė iię--. 
įtijsvčjį tfik itąl$ gčįiįęrpįus;

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 15 d. —- Karo departamen
tas šiandien paskelbė, kad va
sario 15 dieną bus pašaukti ka
riuomenėn 28,739 vyrai. Galu
tina šaukimo data dar nenusta
tytą.

Bus imami tie, kurie neturi 
šeimynų ir nedirba svarbiose 
krašto apsaugos pramones ša
kose. . ■ ■ ?

Jų šaukimas buvo atidėtas 
dėl didelio savanorių skaičiaus, 
kurie1 paskutinėms .savaitėms 
įsirašė kariuoftnenėn.

Komisaro Pakarklio 
instrukcijos

Areštuoti airiai 
maištauja

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
15 d. — Komisaras Pakarklis 
sušaukė visų Kauno apygardo
je: esamų teisėjų susirinkimą, 
norėdamas supažindinti teisėjus 
su susovietintos Lietuvos teis
mų’ santvarkos įstatymu.

Pakarklis davė nurodymų, 
koks turįs būti teisėjas sovie
tiškame krašte.

Teisėjas turįs pažinti naują 
sovietų ideologinę literatūrą ir 
būti naujai suprantamo teisin
gumo propagandistu.

partijos vietos organizacija. Pa- 
karklis pasakė, kad toki susi
rinkimai bus šaukiami ir kito
se apygardose. Visi teisėjai pri
valo persitvarkyti.

jItalai.nenori 
uMušsolini

t

Karo pranešimas sako,

ko suskaičiuoti dalį nelaisvėn 
jaimtų italų. Jų skaičius ..siekia 
26,000. •/<y.?,;yy? ;

Iš dykumos į britų ’ kariuot 
menės štabus be sustojimo ve
dami nauji belaisvių italų be* 
aisvių , pulkai. Belaisvius į 
Aleksandriją britai veža lai
vais. Pirmon eilėn veža sužeis* 
tus italus.

Kai atvažiuoja laivai į uo
stą, tai ambulancijos skuba 
krauti sužeistus belaisvius 
vežti juos į ligonines.

Britai padegė 
Dema uostą

iš- 
ir

■Vokiečių vyriam 
ai šiandien parėi-

Vokiečiai patenkinti 
Flandinu

• / J : v ; ,tf)'

■ B ERLY MAS, Vokieti ja, gruo
džio 1 
sybėst
škė, kad jie ‘ yrU patenkinti pa
darytomis pakaitomis franeuzų 
miništerių kabinete/
? Vokiečių laikraščiai perspaus
dino; kelis . spaudai padarytus 
pareiškimus, kur Elandinas vi
są karo kaltę suverčia ant Da- 
ladier ir kitų politikierių.
/Vokiečiai tikisi, kad jie galės 
bendradarbiauti, dar glaudžiau 
su Flandinu, negu tai darė su 
atstatytu užsienio ministeriu 
Lavai.

:. LONpON’ĄS,' Anglijai
' džįo 15/ Čk.šr-į. Anglų
•smulkiai apraŠiriėjA 
lij’oj' vyktisiuš neramumus.-:^po
licijai ‘pavyko<..nuhaWntY/riępta- 
tenkintuš, bet■•,neiai>ykaritaį:.^i^ėš: 
Mušsolini Auga? '' t y y 7■/ ■/ y yb ■•

žmonės gatvėse' sake, kąd jie.
■ daugiau^ nebenori Mussoiipi.>Jie 
■palaiko iUlijoą karalių iEįnar- 
šąlą: Badoglio, kuris , nėra dide
lis fašizmo šalininkas, Mussoli
ni nesenai atstatė maršalą Ba- 
doglio.

DUBLINAS, Irlandija, gruo
džio 15 d. — Įrlandijo.s koncen
tracijos stovykloje pradėjo 
maištauti 200 airių.

Jie priklauso airių respubli
koniškai armijai ir buvo nepa
tenkinti, kad vyriausybė suma
žino sviesto davinį.

Ugniagesiai stengėsi maištau
jančiu,? numalšinti ir užgesinti 
sukeltą gaisrą, bet nepajėgė. 
Sargai bąvo priversti šauti įr 
du airiai buvo sužeisti.

Paskandintas laivas 
su orlaiviais

. NEW YORK, N. Y., gruodž. 
15 d. — Gauta žinių, kad dide- 
lis'prekybįiūs britų laivas, ku
riame buvo /vežami orlaiviai,

* . , ».• I > .J

buvo bombarduotas prie. Irlan- 
dijdš. krantų įr- paskandintą,s.

' Tąme laive •važiavo Kanados 
: karo pramones ministeris C. D. 
Hovve. Apie jį neturima jokių 
žinių. . ’-'r ' ■ ' •

. jBuvo ir kitų svarbių valsty
bės tarnautoj ų. Vokiečių pą- 
skandintas laivai vadinosi Wes- 
tci-n Prince. \ y '

Teisėjams liepta 
klausyti vietos 

komunistų
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

15 d. — Tame pačiame teisėjų 
susirinkime komunistas Girka 
davė; instrukcijas apie “tarybi
nių teismų ir teisėjų veiklą”.

Jis pareiškė, kad sovietuose 
teisėjas turįs būti ne siauras 
darbininkas, bet politinis veikė
jas; Jis turįs palaikyti labai ar
timus' santykius su partiniais 
ir tarybų organais.

Ypatingai liepta palaikyti ge
rus santykius su komunistų

Komunistų propa
gandos kursai

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
15 d. — Kaune buvo sureng
tos komunistų partijos pirmų
jų ideologinių ir propagandos 
kursų išleistuvės.

Ta proga partijos centro ko
miteto nariai ir komisarai pa
sakė kelias kalbas.

Pirmon eilėn minėtus propa
gandos kursus baigė Koralijo- 
va, Goldikas, Kojamienė, Imkai- 
tc ir kiti.

Maskva užsako bu 
telius Vilniuj

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
15 d. — “Tarybų Lietuva” .skel
bia, kad Maskvos vyriausybė 
užsakė Vilniaus fabrikuose bu
telių už 250,000 litų.

‘"ViTniuje gaminti butejiai bu
sią siunčiami į Leningradą ir 
kitas vietas.
■’ Užsakymas padarytas litais, 
bet Maskva mokėsianti Lietu
vos bankui červoncais.

GRAIKAI PAĖMĖ 7,250 ITALU
Užėmė naujas kalnų 

virtines

Fašistai taikos 
neprašo

d.ROMA, Italija, gruodž. 15
— Mussolini radijas šiandien 
paskelbė, kad Italija visai ne
mano daryti jokių taikos dery
bų pasiūlymų.

Tuo italai atšaukė graikų ži
nią, kuri tvirtino, jog italų ka
riai reikalavo daryti taiką Abi
sinijoj.

Italų pranešimas sako, kad 
jiems pavyko sustabdyti britų 
puolimus Egypte. Visuose fron
tuose vyksta smarkios kovos.

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
15 d. — Dema, stipriausia ita
lų karo bazė Lybi joj, kuri ran
dasi 150 mylių atstumoj nuo 
Egypto sienos, britų orlaivių 
buvo smarkiai bombarduota ir 
padegta. Demą bombardavo ir 
britų karo laivai,

Dernoje britai sugriovė italų 
kareivines, radijaus siunčiamą
ją stotį ir žibalo atsargas prie 
uosto.

Britai taip pat bombardavo 
Bąrdiją, Bombą ir dar Jcąi ku
riuos italų miestus. Nemanoma, 
kad Graziani ruoš kontrataką.

Paimta nelaisvėn 
26,000 italų

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
15 d. — Britų karo vadovybę 
paskelbs, kad jiems jau pavy-

HOBOKEN, N. J., gruodž. 15 
d. — Vakar gaisras sunaikino 
dideles dirbtuves šiame mieste
lyj, kur buvo dirbama karo pra
monei. Padaryta apie milijonas 
dolerių nuostolių. v? x

Gaisras įvyko dėl blogos elek* 
tros laidų izoliacijos. Gaisro 
metu Žuvo fabrikos sargas.

Britai sunaikino 
80,000 vokiečių

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
Į5 d. — Į Ameriką atvykęs so
cialistas Boris Nikolaevsky pa
reiškė, kad naciai du kartus 
bandė užpulti Angliją, bet abu 
kartu jie buvo sunaikinti.

Britai visame kanale laike ' • • . ' 5
daug benzinos bakų. Kai vokie
čių pilni laivai atplaukė į kana
lo vidurį, tai britai orlaiviais 
padegė benziną ir sudegino in
vazijos laivus.

Franeuzų ligoninėse gydomi 
Šimtai šitaip sužeistų vokiečių. 
Naciai dar kartą norėjo bandy
ti užpulti, bet vokiečių karei
viai atsisakė plaukti. Rugpiučio 
mėnesį šitokiu budir anglams 
pavyko sunaikinti 80,000 vokie
čių. \

Belgus kviečia 
kariuomenėn

• . . - ■ • . ■ » ■ . ■ . ‘

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 15 d. — Belgų ambasada 
šiandien paskelbė; kad Londo- 
nė veikianti Belgijos vyriausy
bė šaukia aktyvion karo tarny
bon vishs tuos Belgijos pilie
čius, kuriem suėjo 20-25 me
tai ir gyvena Amerikoje.

Viena belgų armija jau eina 
aktyvią karo tarnybą ir gina 
vieną britų pakraščių sektorių. 
Belgai privalo tęsfi aktyvų ka
rą prieš vokiečius, nes naciąį 
laiko okupavę Belgiją. ■ \

Apvogta Amerikos 
ambasada

HAVANA, Kuba, gruodž. 15 
d. — Pranešama, kad nepažį
stami asmenys įsiveržė į Ame
rikos juros laivyno karo atašes 
kanceliariją ir išnešė didelės 
svarbos dokumentus.
; Manoma, jog tai yra sveti
mos . valstybės agentų darbas. 
Kubos policija dės pastangas 
visiškai sustabdyti penktos ko
lonos veikimą, nes manoma, jog 
tai padaryta su jų pagelba.

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
15 d. — Nežiūrint j didelį snie
gą, graikams pavyko atimti iš 
italų labai svarbius strateginius 
kalnagūbrius Tepeleni apylinkė
se.

Graikai suėmė 7,250 italus 
ir didelį ginklų skaičių. Grai
kų kariuoi’nenė artėja prie Va
loną uosto. Pakeliuj pavyko su
imti fašistų su 60 pačios nau
jausios rųšies kulkosvaidžiais.

Vietomis italai stengiasi atsi
spirti graikų kariuomenei, bet 
vėliau jie vis dėlto priverčiami 
bėgti.

graikų kariuomenės dalis Po- 
gradec apylinkėje.

Girdėta labai garsus sprogi
mai ir atrodo, kad italams pa
vyko susprogdinti graikų para
ko sandėlius.

Turima žinių, kad graikai pa
sistūmė pirmyn prie Elbasano. 
Labai gerai veikia graikų kal
nų artilerija.

Tiranoj didžiausia 
betvarkė

t

Italai bombardavo 
graikus

Debesuotas ir lietingas.
Saulė teka 7:10 v. r., 

žiasi 4:19 v. v.
Įeid

Popiežius liepė r uos
ti slėptuvę 

. . . '■ ■. r- : ; ,r.A

VATIKANAS, Italija, gruodž. 
15 d. — Popiežius įsakę Vati
kane paruošti didelę slėptuvę 
nuo bombą. Darbai jau senai 
pradėti ir mąnoiųa, kad apie 
naują metą jie bus baigti.

Jau suvartotą i Q0 tonų pije- 
no. Popiežius piano, kad 'Roma 
bus bombarduojama ir jiėn$- 
ri apsisaugoti. >

Popiežius patyiškį, ; kad jis 
pats nemanoųaplęisti RomOš net 
ir didžiausioj payojaųs metu.

Padegti Rumunijos 
žibalo šaltiniai

OCHRIDA, Jugoslavija, gruo
džio 15 d. — Teko patirti, kad 
sunkus italų bombanešiai smar
kiai bombardavo pryšakines

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
15 d. — Atbėgusieji albaniečiai 
tvirtina, kad Tiranoj, Albanijos 
sostinėj, siaučia didžiausia be
tvarkė. Graikų aviacija sugrio
vė daug valdžios namų, išardė 
susisiekimą.

Sužeistų italų skaičius Tira
noj yra toks didelis, kad karo 
vadovybė nežino kur jų dėti.

Atrodo, jog italų karo vado
vybė daro reikalingus pasiruo
šimus, kad galėtų visiškai ap
leisti miestą.

BUDAPEŠTAS, Vengrija 
gruodž. 15 d. - 
i 
balo versmėse, verčia susirupin- 
ti Rumunijos vyriausybę. Su
naikinti žibalui siekti įrengimai 
ir padaryti milijoniniai nuosto
liai.' :

Gaisrai matosi iš didelės at
stūmės. Niekas neabejoja, jog 
tai yra sabotažininkų darbas.

Vokiečiai skelbia, jog lai yra 
sląptų britų agentų veiksmai. 
Gaisrai prasidėjo, kai sprogo 
keletas bombų prie pačių svar
biausių žibalo vamzdžių.

Sabotažininkai susprogdino 
didėlės štrątęginės vertės Tele- 
jan tiltą. :

— Didžiausi gais
rai, kurie prasidėjo Ploesti ži-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Graikų kariuomenė jau randasi prie pačių Tepeleni ir 

Chimara miesto vartų Albanijoj. Jiems sutrukdė žengti pirmyn 
smarkiai krintąs sniegas.

— Italai paskelbė, kad maršalas Grazziani, taktikos sume
timais, liepė savai kariuomenei pasitraukti iš Egypto. Jis norė
jo išvilioti britus toliau nuo savo bazių.

— Anglų orlaiviai boipbardavo Berlyną. Jie išmetė daug 
atsišaukimų. —

— Britų karo aviacija bombardavo Napolio uostą ir pa
skandino kelis italų laivus. Krėtęs saloje stovį britų laivai ne
leidžia italams vežti kareivių į Lybiją.

—- Paryžiun tapo atvežtas Napoleono sunaus lavonas. Hit
leris patenkino franeuzų nacionalistų pageidavimus.

— Gen. Franko nubaudė 150 pirklių sunkiems darbams už 
pardavinėjimą prekių viršnorminėmis kainomis. Kelis šimtus 
pirklių nubaudė didelėmis pabaudomis.

—■ Brity vyriausybė psakelbė, kad dė! didelių nuostolių tran
sporte, gyventojams laikinai reikės sumažinti maisto davinys.

A
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(Tęsinys)
Kelione Onutei sekėsi labai 

gerai, nes važiavimo sąlygos 
buvo labai palankios. Nuvažia
vusi į Ameriką apie tai tuojau 
paraSe namiškiams ir Stasei. 
Be to, ėmė daryti reiklainUs 
žygius j savo brdlį Juozą, kdd 
jisai savo mylimą Stasę grei
čiau atsiimtųį į Ameriką. Onu
te Amerikoje gavo greitai dar
bą ir turėjo vidutinišką uždar
bį. Jinai negalėjo matyti jokio 
vargo, nes ir iš ndmų jinai bu
vo atsivežusi šiek tiek pinigų^ 
kuriuos čionai pasidėjo į banką. 
Kuomet Juozas perskaitė Onu
tės atvežtą laišką, jisai pama
nė, kad, gal būt, ir gerai, jeigu 
jisai atsiimtų Stasę, išnuomotų 
didesnį butą, laikytų nuominin
kus, duotų jiems maistą ir už 
tai gautų iš jų reikiamą atlygi
nimą. Onutė jį prašė, kad jisai 
būtinai tai padarytų, nes Stasei 
AlšOs kaime gyvenimo sąlygos 
esančios labai sunkios. Onutė 
jain sakė, kad jeigu tu jos he- 
atsiimsi, lai tuomet aš sudary
siu sąlygas, kad jinai atvažiuo
tų pas mane, nes tti žinai, sake 
jam Onute, kad tai padaryti aš
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Juozas Stasę nors ir fnylėjo, 

bet dar jautėsi jaunas vyras ir 
taip greitai vesti nenorėjo. Jis 
buvo nusistatęs dar kokį laiką 

vfefiįjttngiji gavėti!- 
rtią. Jisai kaiįj tiklki lankė įvai
rius kursus, o j>askutiiiiuojii 
laiku buvo nhslsamdęs mdkytd- 
ją ir mokėsi anglų kalbos. Jl- 
šUi pagalvojo, kdd Jfeigtl jdu 
reikės atsiimti Stasę, tai teks 
nutraukti visą rhokslą ii* pasi
ruošimą gyvehiniui. Bti^o ir ki
tas Juozo nusistatymas, — atsi
imti Stasę į Ameriką ir dar ko
ki laiką gyventi abiem viengun
gių gyvenimą ir tiktai po kelių 
melų sueiti į šeimyninį gyveni
mą. Tą antrąjį savo planą jisai 
papasakojo savo sesutei Onutei, 
kuri su tuo jo planu pilnai su
tiko.

Kuomet Juozas gavo iš Sta
sės tok laišką, tai Jisai parašė 
jai kad jinai atvažiuotų pas jį. 
Bet kadangi pinigų daug netu
rįs, tai prašė ją, kad jinai pas 
jį atvažiuotų savo pinigais ir, 
be to, butų geriausia, jei jinai 
važiuodama Amerikon pasiimtų 
visą savo dalį, nes jisai mano, 
kad į Lietuvą jau jie niekados 
neparvažiuos gyventi. Stasė, ga
vusi tokį laišką, perskaitė jį sa
vo tėvams ir prašė, kad jie 
rengtų jos išleistuves. Stasės 
tėvdins buvo vistiek pat, ar jai 
duoti priklausančią dalį ir išlei
sti Lietuvoje už vyro, ar tuos 
pinigus jai atiduoti, ir tegul ji
nai važiuoja į Ameriką. Juo la
biau, kad ir tėvai girdėjo iš sa
vo giminaitės, jog Amerikoje 
gyvenimas daug geresnis, negu 
Lietuvoje.

Kadangi Mobkaičiai buvo pa
siturį žmonės, todėl savo duk
terį, kad ir į tokią didelę kelio
nę, parengė labili greitai, ties pi
nigus jie visus ilitrėjo sutaupę.

IV.
Pradžioje Juozas Amerikoje 

gyveno sunkokai, nes visiems 
taip vadinamiems grlnoriams 
Amerikoje gyvenimas sunkus. 
Didelio vargo jisai nematė, nes 
iš ildnlų iŠvdžiiiodaiiias galėjo 
pasiimti daugiau pinigų, ir iki 
susirado darbą turėjo kaip gy
venti. Juozo pusbro’is, kuris 
buvo senas amerikonas, visur ir
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visuomet juokui padėjo.
Juozas mtvažtavo pas sa^b 

pusbrolį, kuris visą laiką gy
veno Hkzletdli rhįėšte.
Nors tasUl tniestas ir nebuvo 
labai didelis;, bbt JuHztti; biiVu; 
šiam tiktai .Kaune, jisai atrodė 
gerokai už Kauną didesnis ir 
daug kartų gražesnis, 6 ypatin
gai buvo jisai labai švarus.

Pradžioje Juozas gavo darbą 
vlenadib geležies perdirbimo fa- 
bhikel nes tame įtat fSbrikb jau 
kalinti ridėtai dirbą jo pdsbroils 
jbrgis. Purbrolis, kalį! seribs ir 
prityręs darbinidk&4. taibė pat 
fabrike turėjo gerą darbą ii* pa
kenčiamai uždirbdavo, bet Juo
zui laikinai teko tenkintis Blo
gu darbu ir gauti mažą atlygi
nimą. Pradžioje jisai gavo dary
bą krauti į vagonėlius senas su
rūdijusias geležis ir jas su tais 
vagonėliais vežti Į fabriko gele
žies liejyklą. Toks darbas Juo* 
zui labai bepaliko ii* jo, kaip 
ukiiiinkd akimis žiūrint, jiša: 
buvo riet ii* žeminantis. Rinkti 
iš krūvos surūdijusias geležis 
ir jas vežti į krosnį, tai jau vie* 
rids iš blogiausių ddi’bų. Juozas 
gerbi stiprato, kad kitos išeitiėš 
nėra, nes jisai ne tiktai kad ne- 
niokojo reikiamo fdbrike dar
bo, bet neniokcjo nė vieno žo
džio ir anglų kalbos. Tie žino4 
nes, kurie tvarkė ir vedė tij 
fabriką, kalbėjo tiktai angliš
kai, taipgi norint gauti geresnį 
darbą būtinai reikėjo mokėti ir 
anglų kalbos. Prie to darbo, 
kur dirbo JiiožaS, — tai jau jo
kia kalba buvo Hebeikalinga,
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sktibti iŠ dėžės palikti ir paduB- 
tktokittš Šį-idb^lius tek hfojui ir 
po to liiekililtis reikėjo ištedli 
tepalll; MuvyhiOti į bopletėjlus 
iki Ji m < _ • ■ h! L _

heš čioiidi galima buvo ir pirš- 
ttt parodyti, kaš teikėjo driryti. 
Teisybę pasakius, tokį darbą

i rnciM i niru
Pirmad, gruodžio 16, 1940:

jėjas turėjo , taįp susitvarkyti, 
kad suskubti visą tą darbą pa-

nas, taip ir antras darbas butų 
buvęs trukdomas ir tokiu bu-

brikS Losd btivo telks nUSlfeta- 
tyniasį keta jeigu tbkio Įlįirbo 
ddrbiliihkdi įiėišdirba ndšthty- 
tos Horinoš, lai jisai atleišėiavo 
iš tokio darbo kalį) vyresnįjį, 
taip ir jądnešhįjį darbininką. 
Todėl ir Jurgis ir Juozas turė
jo daryti višh tą|*, kas reikalin
ga; ; kad iš dntbb nbbUtų atleis
ti iį kad gįitfHHi daugiau už- 
dii*bliį; ‘

Jtii’giš gerai žlribjd, kad jo 
pušbrbilii toks pat Uk-iiliiko vai
kas, kalįj ir jisai;, bet jišdi ti- 
kėjo, kad Juozas yra su manus 
Vyife ii* grėihi IdlUti litis gailina 
jį tokį darbą išiiibkyL; Tlktehy- 
beje (ai tas darbas buvo visai 
ricsiiiikiiS) reikėjo įlli: ritoįėtj la
itai greitai ir siithąiliai jį dirb
ti. prddžioję jiirgiš jaih paro
de ii* pdaiškiiio, kaij^ visą tai 
reikė j 6 ildi4li, po to Juozas įa- 
darė kbiiš kartus baridyhiųs ir 
bradėjo jdm vestą, datbą 
dirbti; kėlias dienas ddrbriš šlu- 

ii* Jtirgl^ vdi’gdįš jiė^riiais 
galėjo išvaryti Huštdtytą . to 
odrbįi pbtiįią. Nbrš tasai dar
bas buvo labai lengvas ir pa- 
prastas, bei pasirod", kad Jtio- 
žUi.jlšai btivo daug šhnkesiiis ii*

painesnis, lifegii čad geležų kro
vikas į vagohėliiis ii* jų veži
mas į fabriko liejyklą.

Juozas nprėjo įtodyli savo 
pusbroliui} kad . tokį paprastą 
dhrbą dirbti lai vieni niekai, 
bėt iš tikrųjų tdi tas ne taip 
lengvai jau jam ėjo. Iki jisai 
pbideda ant tekinimo ir šlifavi
mo Staklių Iš liejyklos atvežtų 
šriubų, žiūrėk, Jurgis jau visą 
krtivį JHBi priverčia ištekintų, 
Rlii’iuoš reikia sutepti tepalu, 
biiVynibtl į popierius, suskaityti 
ir tvarkihįai sudėti į atitinka
mas pbkeiįbs. Todėl laikas nuo 
laiko Jurgis turėdavo padėti 
Juozui, nes priešingai nebuvo 
galinta dirbti.

—žinai, brolau, — tarė Jur
gis, — kuoniet aš tą darbą pra
dėjau dirbti, tai vos iš proto 
neišėjau. Mano padėtis buvo 
daug sunkesnė, nes mano mei- 
steris buvo rusas. Negaliu juo 
nusiskųsti, žmogus buvo labui 
geras, bet jisai už tą darbą at
sakingas taip, kaip ir, aš dabar. 
Jisai turėjo išdirbti nustatytą 
normą, nes priešingai fabriko 
bosas jį galėjo atleisti ne tiktai 
nuo to darbo, bet paliuosuoti 
visai iš fabriko. Prie to darbo, 
kurį tu dirbi dabar, teko man 
vargti ir kamuotis apie keturis 
inėnėšius. Po io jau pradėjau 
gel’iaii jį suprasti ii; pradėjo ji
sai man sektis. Vėliau taip iš
mokau tą darbą dirbti, kad jau 
galėjau dirbti pagelbinėmis sla- 
klėiniš. Taigi, brolau, nenusi
mink, nes kol kas dar normą 
išdirbame ir jokio pavojaus nė
ra. Manau, kad vis tiktai ka
da nors įprasi ir viskas bus

tvarkoje.
Juozas ėmė galvoti, kaip* čia 

padabins, kad tą darbą butų ga
lima išmokti pagreitintai. Pasi
gaminęs visą tai, kas tokiam 
darbui reikalinga, pradėjo na
muose mokytis.

(Bus daugiau)

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

a naudingos.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas M45 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Mis. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
630 Š. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIįJ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Setedoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų TeL VINGESNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki b

dirbant lai ir iš viso kalbėti ne- 
priseina, heš kad ir kvailiausias 
žmogus žino, kaip reikia pri
krauti į vagonėlį įvairių surū
dijusių gelžgalių ir juos huve- 
žus išversti į fabriko nurodytą 
vietą. Kartu su Juozu prie to 
pat darbo dirbo ketdrį. darbi- 
rinkai, iš ktų-iųobuvę dM lietu

viai, 'vienas itald^! ir^'v'iėbaš is-| 
panas, Tarp savęs ji’ė kalbėjosi 
labai mažai, nes pirtiiiadsid jiė 
tarp savęs sdsikalbėti begalėjo, 
o antra, tai nuo lokio prasto 
darbo visiems buvo nepaprastai 
blogas ūpas. Su lietuviu Judzaš

i f
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persimesdavo po žodį, ries kal
bėjimas iie.riikdė dirbti tokį 
darbą. . |

Juozui btivo lapai stebėti
na, . kad Amerikos fabrikantai 
tokius surūdijusius gelžgalius 
perka ir Iš jų savo fabrikuose 
padaro gerą geležį. Tokius nie
kam likusius, sbrudijusius gelž
galius Lietuvoje verčia į išriia4- 
tų duomės ir "veža kur nors į 
laukus.’ Jeigu yra arti, kur norš 
upė, ar kitos kokios nors peL 
kės, tai tokius gelžgalius ŠuVer* 
čia į tokias pelkės.

Pasirodė, kad tas lietuvis 
darbininkas, su kuriuo karti! 
dirbo Juozas, buvo iš Šiaųliiį 
miesto, Povilas Šipaila. Vėliai! 
Juozas iš jo sužinojo, kad jd 
tėvas Šiaulių mieste turi neina* 
žus namus, iš kurių jų >šeinid 
galėjo pragyventi. Bet ja.mi 
kaip ir Juozui, reikėjo eiti 
kariuomenę, todėl jisai ir buvd 
priverstas išvažiuoti į Ameriką* 
Šipaila buvo pamokytas vyras; 
nes buvo baigęs Šiaulių mieste! 
mokyklą.

lokį ddėbą, geležių krdviihd 
į vagonėlius', Juozui tekų dirbti 
tris mėnesius, o po to, jo pus* 
brolis pas-stengė, kad jisai ga* 
lėtų dirbti kartu su juo, nei 
jisai dirbo tekoriaus — šlifiio* 
lojo darbą. Visai suprantama;
kad Juozus nė apie tekinimui 
nė apie šlifacimą jdkio sUptatB 
mo uotu re j o> bet jo pusbrolis 
Jurgis ryžosi jį tą darbą ištai
kyti, Jurgio dirbamils ddrbak 
jam patiko ir todėl; kad jisai 
gaudayo atlyginimą nuo štukos, 
t. y., kiek jisai ištekiudlivo ib 
nušlifuodavo, tiek jiędi ii* gdu- 
na. Prie to darbo dirbo tekin
tojas — šlifuoto jas. ip jo pride4 
jėjas. Darbas buvo labai paprh- 
stas, reikėjo ištekinti.iš liėjyk^ 
los gaunamus šriubėliuš* Te
kintojo padėjėjas turėjo su-
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Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį
....... - * -- -- -•

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122 .

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

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 hdo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

Dr. F. Pulsuoki Le Vali
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd,
Cot. Dainen. Hemlock 6699

A. Morttvid, M. D.
c West Town Statė Bank Bldg 
2400 WEST MADISON STREET

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Telefonas SEELEY 7330

Nainų telefonas Bruhswlck 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHlRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ŠT.

DU. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVešt 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 • ir nuo 
7—9 vai Vakaro it pagal sutarti 
Ofiso TeL PROSPECT 67
Namų Tel. VIRCzlNlA 24Ž3

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik sdsitaruS 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

1U1A1ALČ1A1
DR. HERZMAN * :

IŠ RUSUOS . .
Gerai lietuviams žinomas pet 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas it Laboratorija 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL 

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

teL ČAMAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Ate.
2-roš lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vaL ryto; ildo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dierią.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDŠ d&94
Dr. Maurice Kaliu
4631 SOUTH ASHLANb AVĖ.

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

Rez. Telephbne PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tėl. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. ĖaisUd SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

telefonas YARDŠ 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadiėhtais 

—pagal Nutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearboi*rt St

Rnom 1230
Ofiso teL CENTRAL 1824 L 

Namų tek—Hydfe Pafck 3395

VYTAUTAS 1ABUTIS 
- ADVOKATAS - 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877 .

Vai. 11—2 diena ir 4—8 Vakaro 
134 N. LA SALLE STftEET 

Room 2014 Tai. STAte 7572
3149 SO. HALŠTED STREET

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, 1;D- 
rios garsinasi “NAUJIENOJE”
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
PITTSBURGHIETIŠKOS PASTABOS

Praeitų Balsavimų At
balsiai; — Komunistų 
Balsai Brangesni Už 
Republikonų

Prezidento balsavimai jau 
yra praėję ir dabar tik tenka 
girdėti buvusių balsavimų at
balsiai nevien kas laimėjo, kas 
pralaimėjo, bet ir apie rinkimi
nių kompanijų išlaidas.

Penn., valstijoj yra įstaty
mas kuris reikalauja, kad rin
kimams praėjus politines parti
jos turi priduoti valstijai są
skaitas kiek jos išleido rinki
mams ir iš kur pinigus gavo.

šių metų prezidento rinkimų 
išlaidos Penn. valstijoj, palygi
nus su balsavimo pasekmėmis 
yra gana įdomios, nes parodo, 
kad Roosevelto balsai buvo pi
giausi, o komunistų kandidato 
Browderio brangiausi. Iki šio
lei, paprastai būdavo, kad re
publikonų balsai būdavo ge
riausiai apmokami, bet šiais 
metais komunistai pralenkė ir 
repubiikonus ir užėmė pirmą 
vietą balsų kainoje.

Demokratų •— po 23c.
Tik paklausykit. Demokratai 

Penn valstijoj laimėjo rinki
mus, nes už prezidentą Roo..e- 
veltą ir kitus demokratų kan
didatus balsavo 2,173,913. De
mokratų partija išleido rinkimi
nei kompanijai tik $500,000. 
Padalinus, išeina, kad kiekvie
nas Roosevelto balsas lėšavo po

23 centus.
Republikonai su savo kandi

datu Willkie Penn. valstijoj su
rinko 1,893,939 balsus, ir rinki* 
mams išleido $2,500,000. Paly
ginus tuos du milijonus ir pusę 
dolerių su balsų skaitliam, tai 
pasirodo, kad republikonams 
balsas kainavo po $1.32.

Na, dabar pažiūrėkim į “tik
riausių proletarų” partijos — 
komunistų balsų ir išlaidų re
kordą. Komunistų partija viso
je Penn. valstijoj surinko savo 
kandidatui Browderiui 4,519 
balsus, ir kiekvienas Browderio 
balsas lėšavo $1.48, nes jie šio
je valstijoje rinkiminei kompa
nijai išleido $6,688.13.

kolonijų nuo SLA darbuotojų, 
kurie ypatiškai negalėjo būti 
svečiais. Mačiau sveikinimo te
legramas nuo SLA prezidento 
Bagoeiaus ir sekretoriaus Dr. 
M. J. Viniko.

Du Jauni Lietuviai 
Pasidavė Savano
riais į Kariuomenę

Lelionis ir Vengras.
Turbūt tai bus pirmutinis lie- 
vis jaunuolis iš vakarinė 

kuris dar pirm registra- 
amžiaus liuosnoriai pa- 
į kariuomenę. Tai yra

Antano ir Betty Lelionij vien
turtis sūnūs, Richardas, 20 m.

Nors 
smagu, 
sunum, 
kirtimo,

Penu., 
vimosi 
sidavė

MADOS

Reikalinga Daugiau 
Prakalbu

Kovojant už Lietuvos neprL 
klausomybės atgavimą, Ameri
kos lietuvių spauda išskiriant 
komunistų laikraščius, d'rba 
gana sutartinai ir, reikia pa
sakyti, kad musų visuomenė 
yra gerokai išjudinta ir Lietu
vos pardavikai penktakojai ne 
kaip jaučiasi.

Tačiau, vien laikraščių sutar
tino darbo neužtenka, reikia 
daugiau prakalbų ir gyvo žo
džio. Pas Amerikos lietuvius 
randasi tam tikra dalis musų 
tautiečių, kurie neskaito jokio 
laikraščio. Daugumoje tai mu
sų kai kurie taip vadinami b’z- 
nieriai ir šie žmonės yra atsili
kę ne tik nuo bendro gyvenimo 
eigos, bet ir nuo įvykių Lietu
voje. šie musų tautiečiai lanko 
susirinkimus ir prakalbas, o jei 
jutų daugiau prakalbų rengia
ma, tai ir šie atsilikėliai galė
jų šio-to pasimokyti iš gyvo žo
džio.

O jei mes nesirupinam pra
kalbų renginiu, tai tuomi nau
dojas komunistai ir turi gana 
gerą pasisekimą pas tuos musų 
tautiečius, kurie neskaito jokių 
aikraščių ir yra atsilikę nuo 
gyvenimo
Organizuoja Bendrą Komitetą.

SL/V 3-čio apskričio suvažia
vimas nutarė ir įgalavo apskri
čio komitetą šaukti Pittsburgho 
ir apylinkės draugijų Suvažiavi
mą sudaryti bendrą komitetą 
kovoti už Lietuvos nepriklauso
mybę, (Apskričio Komitetas yra 
nutaręs šaukti draugijų suva
žiavimą sausio 19 d., LMD sve
tainėje), tad tokio komiteto 
darbuotėje turės užimti žymią 
dalį darbo prakalbų rengimas ir 
partraukimas gerų kalbėtojų iš

tėvams gal ir nelabai 
kad reikėjo skirtis su 
bet jie turi ir pasiten- 
kad jis yra pasirengęs

svės ir demokratijos šalį. Anta
nas Lelionis tarpe Pittsburgho 
lietuvių yra plačiai žinomas

jos atstovas.
Iš AHoona, Pa.

Antras jaunuolis tai 
toona, Pa., pp. Vengrų
Jonas, irgi vos sulaukęs 20 me-

Al-is 
sūnūs

apskričio priežiūroje gyvavo
Pittsburghe lietuvių kalbos mo-

važinėdavo iš Altoona į Pitts-

vieną pusę) mokyklą lankyti ir 
buvo pavyzdingas jaunuolis.

P-ia Anelė Vengrienė yra da
lyvavus keliuose SLA Seimuose 
kaipo delegatė nuo 48 kp. ir yra 
apsišvietus moteris. A ...

Mes iš savo puses linkini 
Vengrų šuneliui gero pasiseki
mo tarnaujant Dėdės Šamo ka
riuomenėje. —Koresp.

Staigiai Pasimirė 
Veikėjas Juozas 
Kasikauskas

4495

No. 4495—Mergaitėms suknelė. Su
kirptos mieros 8, 10, 12, 14 ir 16.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
rutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti tavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SL, Chicago, HL

NAUJIENOS Patiem Dept.

Ktahprtl omui parysdi No.

MOoroa - per

(Vardai ir pmriJ)

(Adresai)

Kaip norit taip sakykit, bet 
musų Pittsburghe reikia dau
giau prakalbų.

—Senas Pittsburghietis

Pas Količienę 
Svečiuose

Mirtinai Susirgo šv. Antano 
Draugijos Susirinkime.

GĄRNĘGĮĖ, Pa. —, Pereitą 
mėnesį čia neiikėtąi. įnirę Juo
zas Kasikauskas, šv. Antano 
Draugijos protokolų sekreto
rius.

Kaip paprastai, lapkr, 18, pir
mą valandą po pietų velionis 
atėjo į draugijos susirinkimą 
Lietuvių Kliube. Jautėsi, rodos, 
gerai, nebuvo matyti, kad butų 
kas bloga. Bet po tarimų ir 
valdybai susėdus duokles skait
liuoti, Kasikauskas pasiskundė, 
kad jam kas tai negerai ir pa- 
paprašė drg. Miliausko atnešti 
jam vandens. Nespėjus tai pa
daryti velionis parpuolė ir van
denį atnešus jis jau • buvo be 
sąmonės. Ant greitųjų buvo pa
šauktas daktaras, 
bet daktaras mažai 
pagelbėti.

Draugai nunešė 
mo, prie Cross St.,
ten apie 9-tą valandą vakaro ji
sai minė. Buvo palaidotas lap
kričio 21 d.
Buvo Veiklus Organizacijose-
Velionis gyveno su šeimyna 

nuosavame namelyje. Paliko 
nubudime žmoną, du
Priklausė prie SLA 323 kuopos 
ir LDS 143 kp. Buvo užrašų 
sekretorius. Visuomet nenuils
tančiai dirbo draugijų labui. 
Buvo apie 60 metų amžiaus ir 
parėjo iš Marijampolės.
SLA Apskričio Konferencija.

Ne kokie buvo mano įspū
džiai iš SLA 3-čio apskričio 
konferencijos. Buvo apie 50 da-

Delegatai mažai ką nąudingo 
galės raportuoti kuopoms. Iš 
apskričio sekretoriaus raporto 
pasičode, kad kuopų yra 21, bėc 
iš jų tik keturios tam veikliam 
Pittsburghe, kuris visuomet imą 
pirmenybę darbuose. Buvo gin
čų, visokių kalbų ryšy su Pil
domosios Tarybos nariu J. K. 
Mažukna, apie tai kas dirba Už 
pinigą, kas be ■ atlyginimo — 
vien organizacijos labui, bet 
tiek to, tiek to... Carnegiške

BRIEDŽIUMEDŽIOK
LE PENNSYLVANIA

KALNUOSE
.. --------- -------‘-Tt- — .

Briedžių Nemjatė, Bet Pasitaikė 
Baili Meška.

Su gruodžio 2 d. Penn. vals
tijos didžiuliuose kalnų miškuo
se prasidėjo briedžių medžioji
mas. Kalnų miškų maži mies
čiukai susilaukė svečių ne tik 
iš Pėnna., bet ir iš kitų valsti
jų kai ptai Ohio, III., N. Y. i. 
kilų.

Briedžių medžioklėje ir lietu* 
vių gana daug dalyvauja, tačiau 
reikia pasakyti, kad briedžiu 
gaudyti tai yra nelengvas dar
bas, ir pavojingas, nelyginant 
kaip ir karo lauke. Tam tikras 
nuošimtis medžiotojų žūna nuo 
neatsargiai šautų kulkų. Vien: 
paklysta miškuose, o kiti peršą
lą, nes kalnuose yra daug šal
čiau negu kur kitur.

šiais -metais ir aš buvau nu
važiavęs vienai dienai briedžių 
medžioti į didžiuosius Alleglie- 
ny kalnų miškui^ įPUsirodo, kad 
tai daug didesnis*' ir sunkesnis 
darbas negu žilviu gaudyti Al
iau tiko vandenyne, nors laimės 
tiek Jeturėja^i^ąjp ir su žuvi
mis. Kaip žuvaudamas nepaga
vau žuvų, taipmedžiodamas ne
pagavau briedžio.
Valdžia Tvariu - ^ledžiojimą.

Penn, miškuose yra' labai 
daug briedžių, taip kaip Atlan- 
tikė žuvų, tik skirtumas tame, 
kad žuvis gaudyti nėra jokio 
valdžios patvirkymo, o briedžių 
medžiojimas yra valdžios stro
piai kontroliuojamas ir .tvarko-- 
niaš.

Teko matyti kaip kiti nusišo
vė po briedį, bet aš neturėjau 
laimės net nei, matyti bėgančio 
briedžio. Bet teko susitikti su 
didele juoda meška. Tai buvo 
man pirmas atsitikimas. Daug 
buvau girdėjęs visokių pasakų

apie Sieškų baisumą, tačiau šio
ji meška man nieko nedarė ir 
aš jai nieko nedariau. Mat, meš
kų medžiojimo sezonas jau bu
vo pasibaigęs ir negalima buvo 
jos šauti. Aš buvau prisirengęs 
prie visko ir šautuvą buvau už- 
šitaisęs, bet mane pamačius 
meška nubėgo kur tai slėptis ir 
tuo musų pasimatymas pasibai- 
kė.

Važiuojant iš Pittsburgho vi
sai mažai buvo sniego, bet nu
važiavus apie 150 mylių į kal
nus radome jo apie 10 colių, ir 
buvo daug šalčiau negu pas 
mus Pittsburghe.

Bet jei reiktų pasirinkti gilių 
jurų žuvavimą ir briedžių me
džioklę, tai aš pasirenku brie
džių medžioklę. —S. Bakanas

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

SLA 86 Kuopos 
“Card Parė” 
Gerai Pavyko

N. S. PrrTSBURGH, Pa. — 
Gruodžio 8 d. Lietuvos Sūnų 
svetainėje ŠLA 86 kp. buvo su
rengus taip vadinamą “Card 
Party”. Parengimas gana gerai 
pavyko — publikos buvo atsi
lankę daug ir geri kortų lošikai 
laimėjo gražių dovanų. Kaip iš
rodo, tai ir pelno turės likti 
kuopai. > .

Ir Kitas Senas Pitts
burgho Gyventojas 
Pasimirė

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Gruodžio 12 d. Allegheny Coun- 
ty Prieglaudoje, Woodville, Pa., 
pasimirė Juozas Žilinskas, su
laukęs 80 metų amžiaus. Velio
nis paėjo iš Punsko valsčiaus ir 
buvo vienas iš senųjų Pittsbur
gho gyventojų.

)Mirė 102 Metų Senu
kė, Sena Pittsburgho 
Gyventoja

S. S. PHTSBURG1I, Pa. — 
Gruodžio 6 d. pasimirė Ieva Ba
beliene, sulaukus 102 metų am
žiaus senukė, gyvenusi pas duk
terį Katryną Blaževičienę, 2329 
Sidney St., S. S. Pittsburgh, Pa. 
Velionė Bubehenė-Bulinskaitė 
paėjo iš Suvalkijos, nuo Nau
miesčio ir išgyveno šioje šalyje 
— Pittsburghe, virš 60 metų.

Laidotuvėse patarnavo Vens- 
lovo laidojimo įstaiga ir velio
nė buvo palaidota gruodžio 9 
d., su bažnytinėmis apeigomis 
šv. Kazimiero kapinėse.

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

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

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

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

........................ u-__ ____  $1.75
“Sapnų knygelė”, kazirų nu

ir kunigas, 
ką tegalėjo

Jau buvo rašyta Pittsburgho 
“Naujienose”, kad žymi SLA. 
darbuotoja, Vera J. Količienė 
įėjo į restorano biznį, kuris 
randasi 1620 Beaver Avenue, 
Pittsburgh, Pa.

Gruodžio 11 ir 12 d.d. buvo 
taip vadinamas “Grand Open- 
ing” ir buvo pakviesti į svečius 
visi p. Količienės draugai ir pa
žįstami.

Atsilankius p. Količienės vie
toj, teko sutikti visus žymes
niuosius Pittsburkho lietuvių 
visuomenės ir SLA darbuotojus. 
Količienė su savo pagelbinin- 
kais visus mandagiai ir vaišin
gai priėmė, o svečiai ir viešnios 
linkėjo musų naujiemsiems biz
nieriams geriausio pasisekimo.

Teko matyti ir sveikinimų te
legramų, prisiųstų , iš tolimųjų lyvių su sprendžiamuoju balsu.

velionį na- 
Glendale, ir

sūnūs.

KALĖDINIŲ

ekordu
PASIRINKIMAS

16309- Bu Vyras Polka—-Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę. Įdaina
vo A. Dvarionas

16310 Septintame Rojuje, Ang1 ų Valsas—Jaunystės Meilė, Tango.
Įdainavo A. Sabaniauskas

16311 Mano Gitara, Tango—Saulėtas Rytas, Anglu Valsas.
Įdainavo A. Sabaniauskas

16312 Lietuviškos Liaudies Dainelės—Dalis 1 ir 2. A. Sabaniauskas
16313 Našlaitės Kanas—Griovėsių Gėlelė. Akiras Biržys. Puų

Dėdė ir Dėdienė
16314 Anūkų Polka—Pupų Dėdės Polka. Įgrojo Akiras Biržys
16315 Buk Vyras Polka—Sukas Ratukas Polka. A. Dvarionas
16316 Gieda Gaideliai—Gražus Miško Budas. Įdain. Akiras Biržys
16317 Sužadėtinių Velsas—Rosaliutės Polka. Įdain. Pupų Dėdienė
16318 MJarijampolės Polka—Gardus Alutis, Valsas. Pupų Dėdienė
16319 Obelių Polka—Sekminių Valsas. Įgroto Akiras Biržys
14071 Motule Mano—Pirmyn į Kovą. šv. Mariios Lietuvių Choras
14072 Malda į Mariją—Marijos Giesmė, šv. Marijos Liet. Choras
14073 Kubilas—Blezdingėlė. P. Cetkauskas ir S. Vilniškis. Akor.
14074 Kai Mes Agom Du Broliuku—šia Naktele Miego Nemiego

jau. Steponas Graužinis > .
14075 Ko Vėjai Pučia—Išgėriau Septynias ir šia Naktele Per Nak

tele. Įdainavo Steponas Graužinis, tenoras
14076 Lietuvišų Liaudies Dainų Rinkinys—Aluntos Polka. P. Cet-
---- • . J • kauskas ir St;- Vilrąskis,. akoMęjonąi
14077 Oi, Mergyte Tų Jdųnoji—Vai Nekuk\ok, S. Graužinis su ork..
14078 Mikita—Vedai'as. P. Cetkėuskas ir S. Vilniškis,- akord.
14079 Rūtų Polka—Rožės Mazurka—Mahanojaus Ork. Įdainavo

: A. Saukevicius ‘ - ' '' ‘
14,080 Kvietkos Valcas—Laisčiau Rūta Polką. Mahanojaus Ork.
14081 Smagi Kumutė Polka—-Anykščių Merginos Polko.- F. Yotko 

. . , , orkestrą . . . • . . .
Dykai gerų adatų pąkėtiš su pirkimu kiekvieno .

, Rekordo. • J

Jos. F. Sudrik, O
3409-21 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 3088

Ae— •;

KIENO KALTE?
Bet—
Kas užmokės bilas?

. Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? A? JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- f ♦
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
klauskite apie šią apdraudą šiandien! . ;

Rašom visokią Apdraudą
; UGŠtES 

LANGŲ
RAKANDŲ

1739 SO'. HALSTED STREET APVOGIMŲ
■ (NAUJIENŲ NAME) . IR KITŲ

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

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

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

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

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

M. ZUKATTIS, 
334 Dean Boulevard, 

SPENCERPORT, N. Y.

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į. Klausimus 
d.ėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J.Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago/Illinois '
Phone: YARDS 1001

UJ MAMONOS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių: 
lengvais išmokėjiMais

BULOVĄ
ELGIN

HAMILTON 
BENRUS, 

GRAkT 
ir kitų

DEIMANTUS parduodam žemo- 
mims kainomis.

RNidVieir

4148 Archer Avė

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
B0LLYW00D INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, m.
' -------- I- - - J
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Published Dąily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Tęlephone CĄNal 8500,

Sųbscriptįpn Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per yeair oųtartdė of’Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Ehtered as Second Class Mattęr 
t^afeh 7th 1914 ąt th® P°st Office 
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Mafch 3rd 1879.

$8.00 
... 4.00 
_ 2.00 

1.50 
„ .75

i 1 M

— 3c 
18c

- 75c

PĘALAIMeTOS 
LAIŽYBOS

Naujienos eina kasdien, išski-

S t sekmadienius.' Leidžia Nau-
4 Ęenęlrove, 1739 S. Šalsted SL
»go, IH. Telefonas Canal 850p.

Užsakymo kaina:
Chicągoje—paštu:

Metams__ _____________
Pusei metų -------- ------ T 
Trims mėnesiams____ L 
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj pėr išsiuntinėtojus:
Viena kopija__________
Savaitei _____ ___ ____
Mėnešiui . ............________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta) ’'

Metams ------- .......------------- $5.00
Pusei metų ....-------------  2.75
Trims .mėnesiams ................   1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Mietams -----------   $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims penesiąms--------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu su ^užsakymu.

Grįžtą gerovė
Nuo pereitos vasaros biznis Amerikoje pradėjo eiti 

geryn ir laukiama, kad tojyn jisai pasidarys dar geres
nis. Finansininkai ir ekonomistai pranašauja, kad atei
nantieji metai pralenks ir garsiuosius 1928-29 metus, 
l^urie buvo geriausi šio krašto istorijoje.

Šioje vietoje mums jau teko kartą nurodyti, kad 
gamyba' sunkiojoje Amerikos pramonėje (plieno, gele
žies/marinų ir t. t.) jau yra pasivijusi ir pralenkusi anų 
gerovės laikų gamybą. Pastaruoju laiku pagyvėjo biznis 
ir smulkesniosiose įmonėse. Kuomet pasklido daugiau 
pinigų publikoje, tai padidėjo paklausa vartojimo pre
kėms. Šitų prekių gamintojai turi geresnę rinką.

Pradžią šiam biznio atgijimui davė milžiniški karo 
užsakymai, kuriuos duoda Amerikos bizniui kitos šalys, 
o taip pat ir šios šalies valdžia. Dideli investavimai į 
apsigynimo pramonę dar neseniai prasidėjo. Kol karas 
tęsis, jie eis didyn ir didyn.

Bet Amerika eksportuoja į užsienį ne tiktai lėktu
vus, ginklus ir amuniciją. Ji parduoda įvairioms šalims 
ir daug kitų pramonės gaminių. Dabar, kai Anglija gru
miasi su Hitleriu, o Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir 
kitų Europos kontinento šalių prekybą su užjūrio šali
mis nukirto britų blokada, tai Jungtinėms Valstijoms 
tenka aprūpinti pramonės prekėmis Centralinės ir Pie
tų Amerikos respublikas.

Netrukus, į tas respublikas ims plaukti ir Jungtinių 
Valstijų kapitalai. Nęrmaliniu laiku Amerika jų turi 
perdaug. Jungtinių Valstijų dirbtuvės ir kasyklos pa
gamina pakankamai prekių sau ir eksportui,' dirbdamos 
tik dalf laiko. Iš to kilo depresija ir masinis nedarbas. 
Jeigu tos dirbtuvės butų dar didinamos, tai depresija ir 
bedarbių armija nuolatos augtų.

Bet tai tinka paprastiems, normaliems laikams. O 
dabar laikai yra nenormalus. Didesnioji dalis pasaulio 
arba įtariau ja arba ruošiasi karui. Iš visų pramoningų
jų šalių ramiai gali dirbti tiktai Jungtinės Valstijos.

Q įtąs bus, kųppąęt kąrąs sustos? Iki šiol dauguma 
bijojo, kad, įtarui pąsįbaigus, Amerika turės pusę savo 
flįrb tuviu uždaryti. Bet /dabar ima viršų ta nuomonė, 
Rąd po karo bus dar daugiau darbo, nes reikės atstatyti 
sugriautus įpiestųs, suadytus kelius ir sudaužytas dirb
tuves tose šalyse, kurios dabar kariauja. O iki pramonė 
;r susisiekimas kariavusiose šalyse bus sutvarkyti, Ame
rika turės gaminti jų gyventojams ir visokius vartoji- 

ęiąilttųs —- rĮįbu& batus, įvairias namų reikmenas ir 
t. t. Reikės tuos žmones ir maitinti, nes karas bus tas
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visąs šąlįs prįvędęs prie bado.
Amerika tųręs £as šalis aprūpinti ne tiktai prekė

mis, bet pinigais — arba duoti jiems kreditą. Kalnai 
aukso, kurie dabar yra sukrąuti Jungtinių Valstijų rū
siuose, nenueis niekais.

Šimtams tūkstančių, gal bųt, net milionams žmonių Vokietijoje Hitlerio nepasisekimai oro atakose prieš Angliją pą- darė didelių finansinių nuostolių. Tie žmonės ėjo į laižybap, kąd Angliją bus užkariauta ir karas pasibaigs pirmiau, negu ateis žiema. Bet nacių “oro ginklo” * (Lpfbvaffe) atakas Angliją atmušė ir karo pąbaį- gos dą ir šiandien nematyt. Tię, kurie dėjo pinigus laižybosę, prakišo.Už keleto savaičių po to, kai vokiečiai pradėjo bombarduoji žynius Šveicarijos “Neue ZuerichęrLondoną, laikraštis Nachrichtęn” buvo įdėjęs tokią žinią iš Vokietijos:“Berlyno nusiteikimas karo užbaigimo klausimu yrą toks optimistiškas, kad pi|- skutinėpiis dienomis visur einama į laižybas. Daugelis dėjo pinigus laižybose, kad žygiai prieš Angliją sėkmingąi baigsis jau spalio mėnesio pradžioje, kai kurie net nurodydavo tam tikrą datų, daugiausia spalio 5 diena.daugiausia spalioTarpe laikraštininkų laizy- bų dalyviai paprastai minį, kaipo karo pabaigos datą, spalio 15-tą. Taip pat ir pašnekesiuose restoranuose, kavinėse ir krautuvėse visuomet atsispindi šita pasitikėjimo nuotaika.”Panašių pranešimų buvo ir Berno, Baselio ir Genevos laikraščiuose. Jie pridurdavo, kad tas optimizmas yra pasklidęs ne tiktai Berlyne, bet visoje Vokietijoje.. Milionai žmonių įį L; įą.i^b^^ą<^HitJeris ir Mussolini n^Vėliduf'kaip spalio 30 d. padiktuos Anglijai taiką ir pradės “naują Europos tvar-
Vokietijoje ,eję į įaify]

Bet praėjo spalio mėnesis ir lapkritys. Šiandien jau vidurys gruodžio, o taikos kaip perą, taip nėra. Galima Jsivaizduęti, koks nusivylimas dabar viešpatauja Vokietijoje.Vienas populiarus aktorius Berlyno kabarete neseniai iššaukė triukšmingus plojimus publikoje, kuomet jisai pasakė: “Geriau dėkime pinigus ant arklių!’’ Geštąpo nugabeno tą juokdarį į koncentracijos stovyklą.

bendrovės buvo išimtinai valstybės nuosavybė, išskiriant tik Kauno elektros stotį, kuri buvoi privatinė, ir tai ne lietuvių, bet belgų kapitalo kontroliuojama. Didžiosios gaminimo bei eksporto- importo bendrovės buvo kontroliuojamos ne kokių ten kapitalistų, bet pačių žmonių ir Valdžios, štai pieno perdirbjmo kooperatyvų sąjunga, Pienocentras, pasta/ raišiais metais turėjo per 200 kooperatyvų nariais jr apie 2,40Q pieno nugriebimo pųųktų (1938 m. stątistįkos davjniąi jų rodo 2,105). Vijįi tie kooperątyvai ip pieno mp griebipio puųk|ąi buvo orgą*- nizuojami ir kontroliuojami pačių ūkininkų. Pienocentras eksportuodavo į užsienį visą šimtą nuošimčių Lietuvos pieno produktų pertekliaus ip tarp 97% ir 100% į užsię- nį parduodamų kiaušinių.”Panaši organizacija buvo ccnlrąlinė žemės ųkio kooperą- tyvų sąjunga, Lietūkis, Toliau — Maistas, mėsos produktų gaminimo ir eksporto bendrove, kuri nors ir buvo suorganizuota privačio kapitalo pagrindais (kaip akcinė bendrovė), bet daugumą jos akcijų (Šerų) turėjo valstybė. Toliaus — kooperatinė prekybos bendrovė Parama, su visa eile maisto krautuvių Kaune; valstybinis Lietuvos Bankas, ir t. t.Ką gi padarė okupantų valdžia? Ji ne panaikino privatinio kapitalizmo sistemą, kifri Lietuvoje buvę, visai neišsivysčiusi, bet pavertė valstybės monopoliu pramonę, prekybą, bankinį biznį ir įžymiame laipsnyje net žemės ųkį. Dabar viskas (išimant pačias ; smulkiąsias įmonėles) yra valdžios rankose, viską tvąrko valdžios komisarai.Straipsnių autorius nurodę, kad jau prįęš bolševikų okupaciją daugelis Lietuvoje nusiskųsdavo, kad ekonominis krašto gyvenimas perdaug suvalstybintas, kad perdaug biurokra- tų-valdininkų, kurie viską reguliuoja, visur kiša savo nosį, slopindami privačią iniciatyvą ir lenktyniavimą. O dabar tas biurokratizmas Lietuvą galutinai prislėgs, kąs labai pragaištingai atsilieps ir gamyboje, iy

žiose rezidencijose, o paprasti ! darbo įmonės susigrūdę po kę- : lias šeimas viename Rambary- ! j e. Valdininkų ir armijos karininkų maistas sotus, tuo tarpu kai biednuomenė turi tenkintis buiza ir juodą duona. Biurokratija ąpsįrėdžiusi švariai, o liaudis dėvi purvinus skarmalus.Šitie ryškus skirtumai (kuriuos pastebi kiekvienas svetimšalis, keliaudamas per SSRS) ekonominėje Rusijos žmonių būklę j e tolyn vis labiau didėja, nes žmonės Rusijoje gąųną labai nevienodą atlyginimą už dąrfrą. ĄtJygipįpĮQ yięnodpmą sovietų valdžia jau seniai yra pasmerkusi, kaipo “atžagarcį- višką” ir kenksmingą “socialistinei santvarkai” dalyką (“urovnilka”, kaip sako su pą- nieka Stalinas). Net tarpe pramonės darbininkų algų yra bene 17 ar daugiau įvairių “ką- tegorijų”, taip kad kvalifikuę- tas mechanikas gauna tris, keturis kartus daugiau už savo darbą, negu paprastas “leibe- rys”. O skirtumas tarpe kai kurių privilegijuotų rašytojų bei artistų uždarbio ir fabriko darbininkų yral milžiniškas.Daug uždirbantiems sovietų valdžia ne tiktai nedraudžia taupyti pinigus, bet ji duoda jiems progų ir pelningai savo sutaupąs investuoti, siūlydama jiems pirkti paskolų bonus, kurie neša kelis kartus didesnį nuošimtį, negu Amerikos valdžios boiiai.Tai koks čia komunizmas? O Lietuvoje to tariamojo “komunizmo” yra dar mažiau, negu sovietų Rusijoje. Smulkioji prekyba ir smulkioji pramonė (įmonės, kurios samdo mažiau, kaip 10 darbininkų, jeigu vartoja motorinę jėgą, arba mažiau, kaip 20 darbininkų, jeigu tokios jėgos nevartoja) Lietuvoje nėra išnaikintos. Valstiečių ūkiai tapo suskaldyti ir susmulkinti, bet jie yra dirbami, kaip individualiai ūkiai, ne kolektyviai. Tik jie pastatyti po valdžios kontrole.

“KOMUNIZMAS”
LIETUVOJE pa

Mekleris prakišo
Frąncuzijos vice-pręmjeras ir užsienio reikalų mi- 

nisteris, Pierre Lavai, yra išmestas iš valdžios. Eina 
gandai, kad njąršalas Petain jį ir suėmė.

Uąval daugiąusią “pasidarbavo”, kad Francuzija 
kapituoliuotų ir sunaikintų savo liberalinę, nors ir ne
labą! demokratišką, respublikos konstituciją. Jisai sto
ję) už “kooperavimą” su Hitleriu ir neslėpė savo troški
mo, kad Anglija pralaimėtų karą.

Bet tas fašistų mekleris (jaugiau linko į Romos, ne
gu į Berlynu pusę. Su Mussoliniu jisai ėjo ranka už 
rankos dar tais laikais, kai Tautų Sąjunga buvo paskęl- 
busį “sąnkpijąs” prieš Italiją dėl jos įsįypržimo į Ętįo- 
piją.. Sąko, kąd Lavąlio tiesiąs buvo sudaryti romaniš
kų valstybių bloką — iš Fyancuzijos, Italijos, Ispanijos 
ir Portugalijos, — kuris butų daugiaus ar mažiaus ne
priklausomas nųp Hitlerio ir galėtų šeimininkauti Vi
duržemio juroje.

Rer Viduržemio jurą pina kelias, kuris jungia Ang
liją su svarbiausiomis brįtų imperijos-dalimis'. Todėl, 
norėdami patapti šeimininkais toje juroje, francųzai, 
italai ir ispanai butų turėję išvyti anglus iš Gibraltaro 
ir Suezo kanalo. .

Bęt Ląvaįio svajones susprogo, kaip muilo 
burbulas, kuomet jo sėbras Mussolini negarbingai pra?
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Įdomų ir rimtą straipsnį rašė/žurnalui “Lietuva” (lapkričio mėn. num.) Lietuvos Generalinio Kopsplato sęRrelo-* rius, A. Simutis: “Lietuyą Ko
munistinėj Valstybėj”. Autorius parodo, kad Maskvos ir jos gizelių pasigyrimai, jogei bolševikai “išvadavo” Lietuvą nuo kapitalistų jungo, yra nesąmonė, nes kapitalizmo Liętųvoje beveik nebuvo.“Didžiausi Lietuvos ‘kapi Jąlįsląį’, prieš Rurjuos pagieža keliama”, rašo p. Simutis, “yra vidutiniai ūkininkai, kęli šiiųt^i stąmbesnių namų savininkų, apie tūkstantis vidutinių ik* smulkių prekybininkų (krgptpvųįnkai), na, ir rankos pirštais suskaitomas būrelis banklhibtų., šiaip ^id^ioji dalis yą|styhps ekonominio gyvenimo buvo valdžios rankose. Viešos vertybės (public Utilities), kaip - geležinkeliai, telefonas, tele- gpafąs ir elektros gaminimo

Čia p. Simučio kritika yra visiškai teisinga. Jau šiandien pati sovietinė spauda iškelia aikštėn daugybes faktų apie tai, kaip biurokratizmo slogutis 
paralyžiuoja Liętuyos pramonę, prekių apyvartą ir žemės ūkį: reikalingiąusių <Įųįktų trukumas, aukštos- kąinps, netikęs patarnavimas įirą|ifuypspį nenukąsti bulynį įr Rupokų ’įąpkaį, ir t t. p tu<Į įninka!, km-tems, Sto IRRvę, yra sta- u už mažesnį realų aflyginįmą, negu kad jie gaudą vcį ^priklausomybės laikai§, nejs gyvenimo pabrangimas daug didesnis, negu valdžios paskelbti priedai prie algų.Bet “Lietuvos bendradarbis daro klaidą, stęngdamasis tap iš-daro klaidą, stęngdamasis bolševikų santvąrkps ydas vesti iš “komunizmo”.

Komunizmas ir totali- 
tarįzipasRusijos bolševįzmo sistemą negalima laikytį kpmunistine. Patys bolševikąi jos taip nevadina. Joje nėrą liirtą ir pajamų lygybės. Komiąarąi gyvena gra-

,,i, , , .. ..................................... . , , ,, . ...................

laimėjo kąrą su graikais, ir gavo lupti Afrįkoje. Griū
vant Itąlijos fąšistų imperijai, sugriuvo ir Ląvalio įta
ka Franciįzijoje.

Naujasis Petaino užsienių reikalų miųisterįs, Pierre- 
■Etienne Flandin, atviras hitlerininkas. / \

Rusijos ckonominįąme gyvenime, kaip ir susovietintoje Lietuvoje, yra tas, kad valdžia stengiasi viską kontroliuoti.Šituo tikslu valdžia viską, ką lik gali aprėpti, paįma į savo rankas, “suvalstybina”. šita “Kolektyvizacija” yra vykinama ne ekonominiais, bet politiniais sumetimais. Tai yra tam tikras valdymo būdas, diktatūros priemonė.Jau yra surastas tinkamas vardas šitokiai santvarkai: totalitarinė sistema.Su komunizmu ji turi bendro tiktai tiek, kad joje yra siaurinamos, “trempiamos”, o dažnai ir visiškai panaikinamos privatinės nuosavybės teisės. Tai pareina nuo to, kad totalitarinėje valstybėje asmuo, individuumas, iš viso netyri jokių teisių. Kai valdžia stengiasi kiekvieną asmenį paversti savo vergu, tai aišku, kad ji nedaro ceremonijų ir su jo turtu, su jo gyvenamuoju butu, su jo darbo įmone. Bet valdžia tą patį tikslą gali pasiekti įvairiais budąis. Ji, pav. gali suvaryti tūkstantį ūkininkų į vieną didelį “kol-chozą” ir paversti juos valdžios dvaro kumečiais; ąrba ji gali palikti kiekvienam Ūkininkui atskirą slypą žemės dirbti, pasakydama jiems, kad visą, ką jie pagamins, ąĮęmup ūkininko pragyvenimo išlaidas, priklausys jai, vąĮdžiai. Abiejuose ątsįtikimuose valdžia turi ūkininką pilnai savo saujoje.Rusiški ‘‘kolchozai” (kolektyviai ūkiai) yra labiau pana- į “konmną”, negu amerikoniškų “share-croppęr’ių” u- kiai (arba valstiečių ūkiai “tarybinėje” Lįetuyoję). Ulėje' komunizmo tenai nei vienur, nei kitur.Štai dėlko galėjo sueiti į lokius artimus santykius bolševikiškoji Rusija su nacišką Vo-
Rot es- i nėra

kietija. Jiedvi abi yra totalitarinės valstybės* nežiurįnt to, kąd nuosavybes forrąa jose yra ne vięnoda.
Ekftn»mija ir psychologijaDisRąsųojąpio cįonai straipsnio ąptopfųs įrpdinėja, kąd komunistinė santvarka nesutinkanti su žmogaus prigimtini. §ąkp:“Pasirodo, kad naujosios komunistinės santvarkos pasisekimui didžiausia kliutjs yra pats žmogus. Idealistų, norinčių dirbti tik visuomenei, niekuomet nėra perdaug, bet šiaip žmonijos masė veį- kja asmeninio intereso vedą- ma. Kadangi taip eiliniam piasės žmogui atimtas akstinas dirbti ir planuoti taip, kad jis iš to turėtų daugiausia naudos, tai tada jis vietoje kūręs ir planavęs, prą- deda siekti lengvesnio ir pą- togespio gyvenimo, vaidindamas idealistą. Jis palengva netenka iniciatyvos ką nors pats kurti, bet laukia kol kas kitas jį pavarys, kol valdžia jam įsakys tą ar kitą darbų dirbti...”Mums atrodo, kad šita p. Si- piučio nuomonė yra perdaug pesimistiška. Tiesa, ne jisai vienas jos laikosi. Tai senas ginčas, ėjęs per šimtus metų, apie tai, ar žmogus gali turėti noro dirbti, galvoti ir planuoti, jeigu jam bus atimtas asmeninio pasipelnymo akstinas.Užimtų perdaug vietos čia . šilą klausimą išnagrinėti pla- . čiau. Bet galima pastebėti tiek, kad, jeigu žmogus tinginys ir apsileidėlis, tai jisai ir savo naudai nenori dirbti. Antra vertus, iš patyrimo yra žinoma, kad ne tiktai atskiri asmens (“didvyriai”), o ir žmonių masės, visa liaudis neretai atlieka didelius darbus, vadovaudamasi troškiniu padaryti gerą yi- suomenei. Imkime šiandieų Anglijos gyventojus, kurie diena iš dienos, stato save baisiausiems pavojams, nesitikėdami jokios privačios naudos sau. Imkime savanorius kareivius ir lakūnus, kurie su entuziazmu eina į mūšius ir atiduoda savo gyvastis krašto labui.Ne, žmogus nėra toks egoistas, kokiu jį piešia p. Simutis. Visuomeniniai jausmai (“instinktai”) žmoguje gali būti taip pat stiprus arba dar stipresni, kaip egoistiniai jausmai. Tačiau yra faktas, kad dabartinėje visuomenės santvarkoje žmogus paprastai yra blogai auklėjamas. Jo socialiniai jausmai slopinami, o egoizmas yrą stiprinamas.Taip išauklėtiems žmonėms, žinoma, yra sunku gyventi ir dirbti tokioje sis temoj c, kur jam yrą atimta proga asmeniniai pasinaudoti. Bolševikai daugumoje atėmė šitą progą (pasilikdami ją tiktai sau), o jos vietoje nieko kito nedavė.Bolševikai tiki į bizūną. Jie mano, kad žmogus dirba arba iš godumo, arba iš prievartos. Godumą, kaipo darbo akstiną, pasilikę, sąu, jie neišvengiamai turi vartoti prįevąrįą. prieš žmonių mases. Apie laisvą darbą, pareintą ne godumu, jie neturi supratimo.Kaip padaryti, kad žmogus norėtu dirbti nemušamas ir ne su asmeninio pasipelnymo tikslais —- bolševikai šito klausimo neišsprendė. Bet didžiausia tam kliūtis yra ne psychologijo^ srityje, o pačiame ekonominia
me gyvenime. Rusijoje, kur yra įsigalėjęs bolševizmas, niekuomet nebuvo tinkamos visuome
ninės organizacijos, kurioje žmonės galėtų dirbti, kits kito neskriausdami ir kartu patenkindami visuomenes reikalavimus.Lietuva tokios organizacijos pradžioje irgi neturėjo. Bet, pasimokinusi iš danų, švedų ir kitų taulų, ji ėmė steigti ko- opęracijas, kurios apsaugojo kraštą nuo daugelio Ūapitaliz-

mo blogumų. Laikui bėgant, . eigų tautininkai nebūtų su- jriįąvę demokratijos Lietuvoje, iš tų kooperacijų galėjo išsi- vystyti visai nauja ekonominė santvarka, — daug geresnė, negu kapitalizmas.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kąs pirmas pradėjo 
nešioti skėtį?Skėtis Ąpg|ijoje yrą Įmtįpas “ginklas”. Anglas, įjęidąpjąs iš buto, nors oras bgtų visąi gr^- |ps ir ęĮįeąa sąųlėtą, retai teišeina be s^ęčio. Jis sąRp: “xr - neyer cąn tell!” Vadinasi gali pasakyti” koks bus oras! Pirmas žmogus, nuolatos nešiodavęs skėtį Londopo gatvėse, buvo Mister Jonas Hanwayas (1712—1786 m.), žinoipąs keliauninkas ir filantropas. Ne kartą jį pašiepdavo ir užkabindavo didmiesčio padaužos, ypač yežikai, matydami neįprastą daiktą jo rankoje. Hanvyayo atminčiai yra paminklas West- minster Abbcy Londone. '

Yąu “ne-

Kas buvo turtingiau
sias ispanas?Turtingiausias ispanas buvo Don Mariano Francisko de Bor- ja — prie savo titulo Grandee jis turėjo dar 60 visokių didžių titulų ir visoje Ispanijoje nebuvo turtingesnio kaip jis žmogaus. Per 36 melus kas dieną buvo ruošiami labai gausus pietus 36-iose jo pilyse, tik jis niekur tų pietų nevalgė ir neragavo. Jo arkliai buvo kaustomi tyro aukso pasagomis. De Bor- ja išaikvojo savo turtų per 1,000 milijonų litų. Neseniai Madride mirė paskutinis jo palikuonis miesto beturčių prieglaudoje. į

Rockefelerįs davė 
graikams $10,000NEW YORK, N. Y,, gruodž. 15 d. — Grąikų karui vesti fon- cĮo valdyba praneša, ka4 vakar Rockefeleris davė graikams 10,- 000 dolerių. Kiti Nevy Yprko piniguočiai davė po J,000 penkis šimtus dolerių.Palyginamai trumpu graikai pajėgė surinkti nytose- Valstybėse 341,916 dolerius.

Illinois Centrą) 
Traukiniai Bus 
‘■Lietuviški”

V

ir po
ląiku Sąvie-

juos Dažys Liętuvps Trispąlve.

šiasi pagražinti savo prįpnpes- čjų traukinių vagonu^. Byrpsi- de šąpose jįe bus nujjąžytį žaliai ir geltonai, su raudukais diržais pęr vidurį. Ga| geižRelis nežino, tai yyą Lietuvos vėliavos spalvps.Dabar galėsime pasigirti, kad Chicagoj ir traukiniai yra “lie-
Uždarė 50 Chicagos 
“Bukių”Policija vakar ir užvakar Chicagos vijĮųrpijęs^yje uždare hį “bukį” — ąrRĮjų įpuktypĮų lažybų biržą, kurioms valstija neseniai uždraudė operuoti. “Bukiai” to draudimo nelabai paiso, ir j pi policija užbarė popą yįetą, tai jie netrukus kitur atsidarys kitą.

Per Kalėdas pasilinksminsi
me “JAUNIMO” rengiamam 
SENOVIŠKAM LIETUVIŠKŲ 
KALĖDŲ BALIUJ, GRUODŽIO 
25 d., DARIAUS-GIRĖNO SA- 
LĖJ. Jis ruošiamas visai šeimąi, 
nuo vaikų iki senukų.

1
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llErUVOSŽMONES KRATOSI BOLSEVI
KIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ

Susovietinti laikraščiai meluoja ir aklai yra parsidavę 
okupantams. — Numato maisto nedateklių. — Per
ėmė labdarybės įstaigas.

Tarybų Lietuva” nusiskun-. pat per visą puslapį kažkoks 
~ x----- =------ i_:i. 1 rnaskolis I. Sosenskįš meluoja

ąpie “žemdirbių būklę kapita
listinėse valstybėse”, o visos ki
tos žinios yra paimtos iš sovie
tų Rusijos telegramų agentūros 
“Tass”. Ką visi tie straipsniai, 
užimą ištisus puslapius, turi 
bendro su Lietuvos gyvenimu, 
turbūt neaišku įr “Tarybų Lie
tuvos” reidaktoriui, kuris, aiš
ku, yra priverstas dėti .ir dar 
versti į lietuvių kalbą visą tą 
šlamštą, kurį jis gauna iš Mas
kvos. Jau vien todėl netenka 
stebėtis, kad lietuviai vadinamų 
lietųyiškų laikraščių neskaito.

—Šiaulių apskrityje atstaty
tas Vaigųvps valsčius, kuris bu
vo panaikintas 1939 m. sausio

džia, kad žmonės neskaito laik
raščių. Nežiūrint to, kad spau
dos kaina nupiginta, bet vis 
dėlto žmonės laikraščių purtosi. 
Tuo netenka stebėtis, nes Lie
tuvos žmonės, patyrę susovie- 
tintos spaudos melagingumą ir 
aklą parsidąvimą okupantams, 
kratosi sovietiškų Įaikraščių.

Pagaliau, Kąuno ir Vilniaus 
laikraščiai tik iš vardo yra likę 
lietuviški. J’aipe pat “Tarybų 
Lietuvos’’ numeryje, kuriame 
skundžiamasi laikraščių neskai- 
tymų, yra įdėti tokie ilgiausi 
straipsniai: “Garbė ir šlovė so
cialistinio darbo didvyriams”— 
paimtas iš Mąskvos “Pravdos”, 
apie “Didžiausiąją >pasaulyje 
revoliuciją” rašo rusas F. Viri
nąs, per visą puslapį žydelis A. 
Piterskis rašo apie “Leniną ir 
Staliną spalio dienomis”, taip

A TYPĘWRITĘR
Makes and Ideal X-mas Gilt!

and 
up

Cash or Easy
Terms

3 IUQNTUS RENTAI ?5 
W A G N E R 

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė.

PĮioi|e LĄFĄyETJE $534 '

chapivian 
and 

CASEY

Tel. 
YARDS 

1838-9

DEPENDABLE 
BEEF C0.

1421 West 47th St

WHOLESALE BEEF, 
PORK, VĘĄL aųd LĄMB

—Numatydami kitais metais 
maisto nedateklių, susovietintos 
Lietuvos vądovąi skatiną darbi
ninkus, katĮ jie imtųsi dirbti 
daržus. Todėl darbininkai, tar
nautojai ir technikai raginami 
užąirąšyti ir pareikšti, kiek jų 
norėtų gauti žemes daržąįTią 
steigti. Kiekvienam asmeniui 
gali būti duodama ne daugiau, 
kaip dvidešimtoji hektaro dalis.

—J4kvKk|Qtbs šįps, jau prie 
okupantui steigtos profesinės 
sąjungos: buv. artelės “Vaga”, 
sunkiųjų vežėjų darbininkų ir 
įmonių tarnautojų profesinės 
sąjųpgos.

—Ukmergės apskrityje per
imtos šios lapdarybės įstaigos: 
Ukmergės krikščionių labdaros 
draugijos prieglauda, Kavarsko 
Šv. Vincento ą Pauliaus prie
glauda, tos pat organizacijos 
prieglaudos Kurkliuose, Lyduo
kiuose, Giedraičiuose ir Mus
ninkuose, be to, Gelvonių krikš- 
Čiopių draugijos prieglauda.

—Sociajinio aprūpinimo ko
misariatas pąskyre savo atsto
vus provincijos miestuose ir ap
skrityse. Panevėžio miesto sky
riaus vedėjų paskirtas Garbą 
Lpiba, Ząrąsų apskrities sky
riaus vįršipinku Mačinovas Je-

NAUJIENOS, Ghicago, Eit

v*,-.'

rss«ewVAIKU DANTYS IR JU PRIEŽIŪRA

t

misteriškas gąm- 
panašus gabalui 

Jis yrą liek kie- 
kiečiaųsio maisto

8S563 • Walrjut capinet of fine, matched 
vėhėėrs delights the eyes a$ golden 
Radiorgah tone thrills all hearers. Foreign 
receptiop guaranteed!

onŲb
IMS

pora akių visaip gyvę- 
igokit jąs, leisds

Remkite Lietuviška
Žyduką

Nathan Rantei
MUTUAL LIUUOH
CO. — Wholesale

470? S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Tel. VICTORT 1272
DYKAI Apskaičiavųn^* 

Carr-Ajoody Lųniber Cq. 
Naujos ir vartotos lęntos, statybos 
medžiagą, rėmai, llurys, slogai na
mams. ’Pągerinimus finansuojame, 
nereikia itookėjitoų—3 ptolms' ii- 
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL

dąptis visuomet spindi, kaipo 
perlas. Bet kuomet jis pažeis
tas, tuomet ne tik atrodo prik-j 
lųs, bet dar virstą ip ligų m-

v

'<>»*• ’ ■ - • •• ■ i j . .lAbJIKNV-ACMt

GENEROLAS PERIMA DIVIZIJOS KOMANDAVIMĄ. 
—Kairėje matome generolą ęumipips, Įcurį sypikiųa pų|- 
Jciųinkas Kroųięr, antros divizijos vip|Įpjp|<ąs. Gcpe|’,o|ąs 
Joseph Cummins atvyko į Fort CųsįpD MicD-> popimU peųk" 
įps Ąmęrikos karįuųinenės divizijos vącĮovyįję.

Rašo Dr. A. J. Gussen, Cicero, III.
(Tęsinys)

KAIP ATRODO PANTYS
Dantis yra 

tos tvarinys, 
balto kaulą, 
tas, kad nęt
kramtymus nepąjėgįa jį suža- 
Įptį. Q kramtymo procesas tę
siasi p,er metų eiles.

Tačiau nežiūrint kaip dantis 
yra tvirtas ir kidtasj bet jį vi
sai trumpu Jąikų gali sužaloti , .. • v * • i ■1 ♦ - •* • * ■< #musų akiai nematomi priešai 
(bakterijos).

riaus vedėju Kacas Iser-Beras.
• 4 B ♦ v* » • * ‘ \ * t

kas nors negero, taip greit 
dirksnių takais į sniegenų cen
trų ateina signalas. Signalas 
tai skausmas, kuris reikalingas 
ūmios pagelbos. Skausmas pa- 
ęįną nuo puvimo, o išpuvusio

Bonelęss Cuts Qur Specįalty
Turime puikių paukščių šven

tėtos urmo kainomis. Kalėdinių Dovaną
Nebenori; Vieną

z Y

Jau Gavo
- * *

formuojasi ir 
spaudimas ant dirksnių gami
na skaudėjimų. Tą patį padaro 
šaltas bei šiltas skystis ir sal
dumynai, kuomet paliečia išpu
vusio danties dirksnių centrą.

Didžiuma žmonių mano, kad

kuriu

LIFE SPECIAL
TRUMPAM ’

Laikui
EMTALPUTE

*17.50
viena

American Beauty
Fleitai
Ploni, natūralus, ir

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

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami ntįo ‘ įspaudų, 
gautų nuo laisniuojų dantistų.
EXCEL Dental Lab.

32 W. WASHINGTON ST. 
Tel. DEArboirf 1470

Atdara vakarais—4 aukštas.

nesnlaužomi
Mokėti

9.50
& 

ną 
DYKAI

Nę|jĮię|ai Spsiląukė “Sųnąųs”.
Dr. Jol)u V. Lapibęrt, 6142 

^eųyyęod ąycpup, gįripsi, kąd 
Ką|ėdų Pipdukas jį aplanke dyi 
savaites pirm laiko, ir daugiąp 
kalėdinių dovanų nebenori.

I?rip Kimbark teatro, 624P 
Kimbark avenue, nežinoma mp- 
tiųa paliko popieriniame uiaj-

kį, gražų mė|ynąkį berniuką.
Daktaras Į)ųvo teatre tuo lai

kų, ir kūdikį atradus, jis buvp 
pašauktas jąm dųotį pagalbas, 
nęs lųivų ftcyeįk sušalęs. Laijį- 
bert dabar kūdikį turi namuo$ 
ir žada jį auginti už sūnų, jęi 
nežinomoji motina ir teismus 
suteiks jam tą teisę.

įsodintos į žąnjjąkąulį. Bet taip 
nėp. Tarpp šąknų įr žąnda- 
kaulio randasi plonąs sluoks
nis raumenų, kuris palaiko vie
toje.dantį. Jie saugoja dantį 
nuo sutrenkimo valgant kietą 
maistą. Reikią žinųti, kad kiek- 
vjepąs tyįrtcsnis užaugusio 
žmogaus dantų sųkąpdįipas pa
gamina 15Q svarų spėkos spau
dimą. Vaikų tarpe 8 ir 9 metų 
amžiaus dantų sukandimo spė
ką yr|Į tarpe ip jr 5Q svarų.

Po enamelio sluoksųįų ran
dasi dalis minkštęsųio kaulo, 
vadinamo dentiną. Jis yra tik 
tokio kietumo, kaip pušies me
dis. Def tai danties puvimas, 
PpąjjllPHpęs Per ppąipelį', jį grei-

fcpcįjps ceųlrp.
Dantis susideda iš trijų da

lių. Viršutinę danties dalį, ku
ri randasi viršuj smegenų, vą- 
diname karūna; apatinę dalį,9 ' f
kuri randasi po smęgenųs Va
diname šaknimi; o tą danties 
dalį, kuri ji'ingia karūną ir 
šaknį, yadinapąe' kąfc|ų. Nę vi-, 
si dantys yrą vienpdi ių įlipi 
tik po vieną šąkpį; kai kurie 
turi net po dvi ir tris šaknis; 
tokius dantis vadiname prieš-1 
krūminiais ir kruminiąis.

jtayuųą — yipšųtinę daųtįe,s 
cĮąįį, kuri a (rodo baltą ip bliz
ga kaipo perlas, vadiname ena- 
meliu. Ji yra sukonstruktuoti 
iš kiečiausių medžiagų ir yra 
daug kietesnė už visus žmo
gaus kūno kaulus. Jį apsaugo
ja dąntį nuo pažeidimo ląikp 
krąmtymo kietos rūšies mais
to, o taipgi saugoja ją ir nuo 
priešo — puvijną darąnčių bak
terijų.

Kiekvienas dantis turi atlik
ti savo užduotį. Paimkim, pa
vyzdžiui, automobilių, kuris su
sideda iš i II ilsiu ličio ivuii'iii me
chaniškų dalių. Bendrai joųis 
yįsoms veikiau t aųlompbilįo in- 
žinas atlieka pirmos rųšies jam 
skirtą darbą. Bet sugedus bent 
piažiausiai jo dalelei, jis greit i • t r > i t . t . i . 1 ■ » j t

BUDRIKO KALĖDŲ RADIO

Išpardavimas
BIGGSST

THIS NEW

1941

B . - >

®»liP»

LdNG4DUTKMd

Rodiorgan

Vfovemagnet

Quter-Prc|e R. L Circuit

^rrowflo»h Tuning

WfGuoranteed Foreiyn Recepte

Juiit-ln Shorf Wovę Aerlo!

Automatic Tuning

JJere it it! ąjg 2enjfh 
Console with Y®ar 
Ahead Feafures . .
On liberal lerms 6nly

*69.95

ONLY ZENITH HAS THIS!
5G5OOM • With the detachable Wave- 
magriet, palenk No. 2,164,251 and Na 
2,200,614, the Ženith plays where othęr 
portčbles fail . . or your money back! 
Plays Irom enclosed battery or ... 110 • 
volt AC or DČ.

'.t -* •

Budriko Rakandų jr Radijo Krautuvėj 
didžiausias iškrovimas rądijo (Dhicagoje. Perkant dabar, tereikės 
Mokėti tik kitą niėtą, ant lengVų išmokėjimų. Ateikite pasiimti 

gražų 12 puslapų Kalendorių DYKAI.' • . . »
Lietuviški Kalėdiniai Rekordai Po 49c Vienas

Gloria i’r Katele — Kup. Š. J. Struckas, Tenoras
Oi'Ištlkejdji Pūsis—šventoji Iškilmingoji Naktis—Giesmes 
Sveikas Jėzau Mažiausią—Gųį šiandiena, Jonas Butėnas

16024
16026
16141
10į 10 šventoji bTaktis—Pirmą ir ĄnĮra Dalis. Trubaodrų Kvartęt. 
16229 Apgelįąi pįed Pąnguje—Tyliąją Nąkti. Petras Petraitis 
26022 Sveikas Jėzau pįrnus’iš—linksma Giesme Mes Užtrauksim.

26023
26105

4489V 
6216 
303D 
5248V

1031D

21891)

2783D

16300
16302
16303
16304

16305

BRIDGEPOĘT ROOFING AND 
SHEPT MJ2TAL 09.

3216 S. Ilalsted S t. VICtory <965
Stogus, rynas, stoglangiiR ir 

sienų apmušimu^. ’
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Tik viena pora akių visaip gyve
nimui. Saugokit jas, leipdami iš- 
ekzaminuot jas Moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių Įtempimą 

Dr.Johrt J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland JAvenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

/T1" ....... . ...... ......................... ......Speciali Kaina ant Dantinių

Per Kalėdas

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

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 
iiena ■ ^ir auks.

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY 

2358 WEST 63rd STREET 
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MAS KALA

Valandos nuo JO iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo la|sąiuotų dentistų.
Tėmykite Antrašą

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

Bropklyh ‘kvartetas
Gul šiandiena—Atsiskubino Betlejun. Brooklyn Kvartetas
Angeliai Gied Da’nguje—Tyjiaja Nakti. Petras Petraitis 

ĄmenkPniški Kalėdiniai Rekordai—35c Vienas
Ądestė Fideles—Silent Night Tialtovved Nįght. Vibra Phone
Adęste Fideleš—Joy to th'e' World. Chorus’
Adėšte Fldėįeš—Sihent' Night. Bing Crosby
Chrišfm&s Party—Parts Į and 2. Vočal
Jingle Bells—For Hė’s a Jolly Good Fellovv—Orchestra 

wįth vocal chorus
Jingle Bells—Santa Claus įs Corning To Town. Orchestra 

with yocal chorus
Oh Littlė' T6wn'of Bėthlehern—O Holy Night—Vocal with 

organ
Silent NightfHoJy Night—The First Noel. Orchestra 
’ *''' ImUI A'_Z Neirti' T.idiiMrluir i nAlmvtloi

Dėdienė'
Gegužjfl
Polkh t-- T. _ , ,.-r - 7-
Kanapių Ęplka—Opa Polka. W. Gulos Orkestras, dainuoja

■ Alex Vasiliauskas
Ęeržų Polka—kratyte Pblka. W.. Gulos orkestras, dainuo

ja Alex Vasiliauskas
Tai Nebuvo tyleijė, Tango—Ar Atsimini ? Anglų Valsas. 

Įclariavo A. Sabaniauskas
Marš, Marlt Kareivėli—GįeležiniO Vilko Maršas. Karo 

Mokyklos’ Chorai,
JDrulią—Tų Lietuva, Tu Manų. |cįainayo Akiras Biržys^— 

Pupų Pėdė įr Dėbienė
yjpTpR Ljetųviški Rekordai po 75c Vięnas

Lietuvių Rhdio Meloęfįjoą—Pžtikų Polka. Sereik, Schemett 
' J ir Labanauskas

Spaudos Balkius Valsas—Rytiečių Meilė, Fokstrotas, 
įdainavo A. Sąbaųiauskąs

Rųęįeąs Pasalia—Veltui PraŠys|, Tango. A. Sabąniauskas

A. Šabaniaųskds
Ruduo, Tango—Nepamiršk Mane, Anglų Valsas. 

A. Sabaniauskas
Našlaitė? Valgąs—Aukštaįęių Polką. P. Cętk^iuskas įr St. 

' ' Vilniškis, Akor.
Kur Tas šaltiheliš—Šiąurįus Vėjas Baisiai Ūžia. Steponą? 

■ ‘ Graužinis, Tbo’hras "
Kepurinė—Kalvelis. P.’ Cetkauskas ir St. Vilniškis. Akord, 
Sukčius—Jonkelis. P. G^tkaus^as if S. Vilniškis. AJcord.

SU PIRKIMU KfEKyifcNO REKORDO DYKAI 
, "•* ’ ČER£ ADA^V PAKELIS

tęs Poljtft. Klaipėda Lithuanian Orch. 
.jblių 'polką. W. Gulą ir Jo Orkestrą 
-Virbalio Polka. W. Gula ir Jo Ork.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Veikatos klinikas
s,Ebs *13.50

*50.00
raudongyslių $ oc nn 
Išėmimas ir Lfgon. 
REUMATIZMAS CO A A
Greita Pagelba ....... T C .U U
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 fifi
fr vaistai .................. T I.UU
DOUbtĄS PARK HOSPITAL 

1900 S'. Kedzię Aye. Chicago

■ ”S’
TONSlttfS
Išima Už ........
PRABUVIMAS
Ligoninėje

16306

16307
pje, jog žųiogaųs Jaino mąsipp- 
rija turį atlikti tų patį veiks
mų, kaip ir automobiliaus.

Kiekvienas dantis turi atlik- 
tį spvo kranityiųe mai
sto, Įjūris pupa pepdupdaųiaš 
žpipgąųs yįrškinįmp sistęmąi. 
Maistą turi gerai . sukramtyti, 
ne tik užaugę žmonės, bet ir 
maži vajkai.

Reikia pasigailėti fp žpippių, 
kurią sąko, kad prąrądįmąs 4 
arba 5 dantų nieko nereiškia, 
nes dar ir taip, jų daug yra. 
Jie daro skaudžią klaidą. Rei
kia žinoti, kad kiekvienas dan- 
tis, pžiiųąs spvo yietą, jųrį at
likti jam gamtos skirtų darbą.

(Bus daugiau)

16308

14058

Jos. F. BUDRIK
AVINGS

Sudegė Bekurdama

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prie| įį dt, neš Nuošimtį Nuo 1 Dienon

Turtas virš -- - - - - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar NJokanąe Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Aut fJąmų 1 i|0 20 p?t.

1,^., f.' ■ v. .

Incorporąted
3409-21 Halstpd St ChiPUgO

■/, . ; fel.^ARds
(iiiii į.i u ,,1,1,1 /TIĮĮ .!y. > A1. V.A Jo.j L*'-"1

žymus’radijo programai1WCFL, 970 KiL pegįĮįpš yakąre 
r ‘ r nūo 5:30 iki 6:30 p. m’ ' ’

, _ and_________
LOAN ASSOCJATlONofChicągo
JUSTIN AJACgĮEtfĮCg, Pręs. 

Vai. 9 iki A Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 Vak. ‘

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY * 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Danties šaknis randasi žan
dikauly, ji' yra uždengta snie
genų slųogsnių. šaknis yra ap
juosia pi opa kąidp dalele, ya- 
dųiąųią ceineųtųipų.

Kiekvienos šaknies gale yra 
mažutė skylelė, per kurią krau
jo takai ir dirksniai (nervai) 
įeina į danties vidų. Krauja
gyslės ir dirksniai yra susiję 
su gleivėta medžiaga viduje 
danties ir vadinasi minkštimo 
centru. Danties viduj randasi 
kraujo takai ir dirksniai. Dan
tis gąupą jųąistą kwd° takais 
ir ppr juos gauna kalciųiųo ir 
fosforo mineralines druskas, 
kurios teikia jam atsparą ir 
saugumą nuo puvimo. Sveikas

Ingall^j Meiporiąl ligoninėje 
mirę 58 metą' motęriškė, Ange
line Kielanowicz, nuo 14448 So. 
Marąhfield ave.\ PijęnĮnor^ Rl.

Bekurianį. pąčių užsidegė mo^ 
tėviškes suknelė, ir ji atidegė

14062

14064 r . .. ,
1406Š Vyrai Užkirn, Fokstrotas—Paskutinis Sekmadienis.

1 A Qnbnv\ innrlFrtr

14066 

14(167 

14068 

|4Q69 
14070

arcus
RYTINE rapio 

VALANDA
, • .. v. - - .< i •
— iš stoties

W.G.E.S
- Kasdien nuo 6:46 v. ryto 

iki 9:16 vai. ryto.
Subatotnis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00

VakiYfe. ’ v’
Išgirskit vėliausias žinias
mgrtką ir kitus’4damiib
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NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF
F. H. Sadauskas A., S. Vaivada

The World a t a Glance
Dr. E. G. Punkay

“Is Kennedy An Appeaser?”
Is Joseph P. Kennedy, our for- 

mer ambassador to Great Britain, 
an appeaser? Will his bombastically 
announced fight for the cause of 
peace be an attempt to line this 
country up with Poland and France, 
Norway and Holland and Belgium, 
blind fools that tried to buy Hitler 
off with a scrap here and a scrap 
there? Before concluding about 
Kennedy, let us look at his record, 
particularly since he boasts that 
“I know more about Europe than 
anybody else in this country.”

From his arrival at the Court of 
St. James as our ambassador, Ken
nedy seems to have joined Britain’s 
builders of disaster, Sir Horace Wil- 
son and Montague Norman, Neville 
Chamberlain and Sir John Simon 
and their cliąue. Likę England’s 
chief appeasers, Kennedy kept the 
mentality he developed in making 
his fortune on the stock market. And 
that is the mentality of the London 
Exchange, the mentality that thinks 
with its purse.

Since money will buy almost any- 
thing with such men, they natur- 
ally believe that money will like- 
wise buy Hitler. And to these men 
little or nothing else mattered, so 
long as their money and their pro- 
perty were safe. In brief, thėy put 
the supposed financial interest of 
themselves and of their class ahead 
of the vvelfare of their country. 
Their .patriotism was bounded by 
their pocketbook. With that outlook, 
appeasemcnt is inevitable!

Sharing this pocketbook menta
lity, Kennedy, according to reports 
of his friends and of his associates 
in the State Department, hinted to 
the President that-ho ought to- bfrin'g 
pressure on Poland to give up to 
Hitler without a fight. After the 
war began, Kennedy worried Roose- 
velt with messages of defeatism; a 
few vveeks before the late am
bassador returned to this country, 
he told the President that Britain 
“was utterly vvorthless as an ally.” 
Since his arrival here, Kennedy is 
re.ported to have said, in effect: 
“Britain is busted”, Lindbergh “is 
not crazy either,” and such Bri- 
tish leaders as Ernest Bevin are 
bringing in “National Socialism.” 
The repudiated Kennedy interview 
in the Boston Globė, vvritten by 
Louis Lyons, a highly reputable 
newspaperman and one of his old- 
est friends, seems to give prctty 
accurately the late ambassador’s po- 
sition tovvard England and her fight 
against Hitlerism.

If the foregoing statements about 
Joseph P. Kennedy are ture—and 
the evidence that they are true is 
piling up steadily-—then he belongs 
in the class of appeasers with Lind
bergh and Lavai, with Montague 

’florman and the Clivenden sėt.

Free Courses 
At Illinois Tech.
JAN. 2—4 REGISTRATION DAYS

The Illinois Institute of Tech
nology has been chosen ds one of 
the schools that will help provide 
an additional engineering personnel 
of 30,000 persons to aid in the na- 
tional defense program.

Applications will be taken imme- 
diatelly for a series of tuition-free 
evening classes. Admission to any 
course will be granted subject to 
an individual’s ability to handle the 
work, būt only after a personai 
interview with a counselor of the 
institute.

The institute emphasized the 
“college-lėval” nature of the cour
ses; they are not of the trade 
school or vocational school type.

Ali persons in taking the courses 
are urged to go to either of the 
institute campuses for an interview 
before the formai registration days, 
Jan. 2 to 4 inclusive. The campus
es are at 3300 Federal Street and 
at Madison tsreet and Damen avė.

The institute is the only one in 
the Chicago area to be chosen to 
help in the training program. Con- 
gress has appropriated $9,000,000 
for the current fiscal year to pay 
thė national cost of the project.

The studies to be taught were 
chosen after a survey of personnel 
available and a check with films 
having d fense contracts as to what 
type of trained men they need.

Courses for vvhich registrations 
are now being considered are: De- 
sign of tools and testing equipment, 
tool and fixture design, drafting 
and elemeritary design, machine 
design, strenght of materials and 
Steel design, testing methods, pro- 
jected along lines s.pecified by the 
American Society for Testing Mate
rials, inspection methods, welding 
engineering, structural drafting and 
design, testing and inspection of 
concrete design of bomb-proof 
shelters, Diesel engines (field engi- 
neer's reąuirements), time and mo- 
tion study, production and plan- 
ning, industrial management, fore- 
man’s course and metallurgy.

Anyone with a basic engineering 
training, or any enginering college 
graduate, will be eligible, and in 
some cases a basic technical train- 
ning will be sufficient. Būt eligi- 
bility will be judged solely by the 
applicant’s ability to do the work 
taught.

AMERICAN FIRST « LITHUANIAN ALWAYS

THE LITHUANIAN DAILY EW8

Lithuanian
Lithuanian

S
1awarded Scoutlead- 

to Pete Balskus, 
Scout Ship 6427, 
troop 421, and Joe

MONDAY, DECEMBER 16, 1940

X-mas Party at 
Mark White

A Christmas party will be held 
at 2 p. m., Saturday, December 21, 
at Mark White Sąuare park, 2900 
S. Halsted Street, in which children 
of the park will .present a musical 
play of 12 acts titled “Calendar of 
Year”.

Approximately 50 boys and girls 
ages 6 to 16 will take part in the 
show which will be directed by An- 
na G. McCormack, and Edward Mc- 
Cabe. A group representing the 
Majorettes, a girls’ club, and the 
Sidera Council, a boys’ group are 
enacting the play.

The party is co-sponsored by the 
Chicago Park District and thė Mer- 
chants and industrial concerns of 
the Bridgeport community district.

At the conclusion of the perfor- 
mance Santa Claus will appear and 
present candy to all those present. 
Arrangements will be in charge of 
P. J. McCarthy, park supervisor.

The Real Part

Dancing Master-—You mušt mind 
your feet carefully if you want 
to learn the new dances.

Pupil — Never mind the feet 
profesaor. What I- want to get is 
the holds.

District’s 28th 
Flower 
Lincoln

The positions pay $2,000 a year. 
To qualify you mušt have four 
years* experiencė inspocting either 
mcchanical or electrical materials, 
or the stuff that goes in ship hulls. 
You can substitute a year’s study 
in engineering for each year of 
experience. The age limit is 62.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

PREPARATIONS
Pirmyn is fast svvinging into the 

ryhthm and routine of the chorai 
numbers of “Carmen.” The cast 
will undoubtedly be the best yet 
to be assembled for an undertaking 
of this sort. I can’t say who is who 
yet, būt I do know that two of our 
best malė singers will carry the two 
leading malė roles. Don Jose will 
be playėd by Victor Bender, whilė 
Escamilo, the torreador, will be por- 
trayed by Al Braziis. More about 
th,e ręst of the cast as I get the In
formation.

Bric-a-Bra
by BRUNO RAY MATHEWS

GODD SCOUTS: The Valentine 
Boys Club in Bridgeport is doing 
some wonderful work for the 
youth of the vicinity and we are 
jlad to be able to say Lithuanians 
are reprented in the effort... Lašt 
week the club 
?rs’ certificates 
mate of Sea 
VValter Namon, 
Muskus.

STAGE: In une cast oi a six act 
play, “A Tale of Broadvvay”, pre- 
Rented by the Plato Players at 
the Hobart center, 2969 Archer 
avė. lašt nite and tonite are Char
les Zemont, Isabelle Pocius, Martha 
Bush, Agnės Duzinskas and Gene- 
vieve Siląnskis... Too bad, būt we 
cannot boast that any of the above 
are connected with any of our 
well known Lithuanian organiza- 
tions... Pirmyn, Birutė, N. G. and 
L. U. C, please take note...

n April... Charles Ste 
director, om.phasizos tha 
not be a “streamlined’BI 
būt that “Carmen” will 
cd in its entirety... Tl^ 
using the 
company’-s

KNICKKNACKS: 1 
celebritics at the 336 
Lloyd Petersen, of Ragn 
and Petersen company, er 
the Darius-Girėnas memorjal mo- 
nument in Marquette Park... Kazi- 
mira Terminas is now a ša’.eslady 
at Mandel’s... Anne Skrickuš Charm 
will spend the Christmas holiday 
with her husband, Lieutenant Dr. 
VVilliam Charm of the U. S. Navy, 
in Washington, D. C.,„ In June 
Anne will say goodbye to her 
career as a teacher at Morton and 
will embark on a full time job of 
being and officer’s wife... That, in 
our estimation, is a career in it- 
self and we expect Anne to become 
one of the most charming and po- 
pular wifes of the nayy... 
Birutės successful effort lašt 
Severai members of the cast 
a.pproached with offers from 
parties.... None were accepted... 
Ray Apolskis, Marquette University 
center, will participate in the an
nual North-South all-star football 
game in Montgomery, Alabama, on 
December 28...

s, the 
is will 
ersion, 
rcsent-
orus is

Opera 
•tto.... 
g thę 
ir was
Benson 
tors of

PARTY
. ..The Christmas Party takes place 
this coming Friday. Every member 
is asked to bring at least a 10c gift 
for the grab-bag. It is guaranteed 
that all members are going to 
have one good time.

After 
week 
were 
otherto the declining enrollment in Chi

cago public schools due to the fall- 
ing birth rate and contend that 

Walsh inspects funds freed by a reduetion in teach- 
in geosts should be diverted toward 
a four-year collėge.

Lašt spring the City Council 
committee on schools held two . pub
lic hearings on thė propošal. O.p- 
ponents of the plan argued that the 
tax burden would be prohibitive, 
The result of the hearings was the 
formation of a subcommittde 
dy the situation.

... --- ..A—l-.--.

Keistutis Chorus 
X-mas Party 
December 1'9

annual 
Show at Gar- 

Park Conserva-

o,pen Saturday

Poinsettia Show 
Opens Dec. 21

Miss Katherine
some of the 4,000 single and double 
red, white and pink poinsettias 
that will be featured at the Chica- 
go Park 
Christmas 
field and 
tories.

The Show will
December 21, and clos-e Sunday, 
January 5. Visiting hours will be 
from 8:00 a. m. tillZ 10:00 p. m. 
daily, Sundays and holidays. There 
is no admission charge at any 
time. ;

Besides the poinsettias there will 
be 26,000 othęr’ plants includįhg 
Christmas chei'ries,' stevia,*^ bego- 
nias, nęw types of marigolds and 
the first of the Spring tulips and 
hyacinths.

The poinsettia is native to Mexi- 
co where it is called “Buena 
Noche” because it blooms tradi- 
tionally on Christmas Eve, It is 
nam-ed for its discoverer, Dr. Joel 
Poinsettė, one-time United States 
Minister to Mexico. The brilliantly 
colored petals of the .poinsettia 
are actually the leaves of, the 
plant; the flow-er is thė tiny bęight 
yellow center. ■ /•' ... , \ ‘

Sharing the limelight with the 
featured flower will bė thė . rarė 
“Star of Bethlehem” orchid, a 
waxy white epiphyte to which 
Charles Darwin gavę his personai 
attention. The orchids were among 
the collection donated by thė fa- 
mous merchant, H. Gordon Selfri- 
dge, in 1906 before he left the 
United States to live in London.

HEAR YE! HEAR YE!

Have ye laid out ye ear mUffs 
and ye woolens for the Christmas 
Eve Carolling Party? If not, then 
ye better start combing the attic 
or the basement or wherever ye 
have a sneaking suspicion they 
might be stored for safe-keeping. 
Then on the night before Christ
mas—on Christmas Eve—you will 
don your apparel and your house 
you will leave. Straight for Anne 
Bennes’ home at 3518 S. Fran- 
cisco you will make haste, where 
at 7:30 P. M. you will greet a lot 
of beaming faces. There’ll be 
laughter and singing and gay mer- 
riment, then you’ll pilė into autos 
—venture-bent. Thence — where 
you will go and what you will do 
will be a secret—Hoot Mon!

D0WN BŪT NOT OUT

Helen Skirmont met with a most 
unfortunate aCcident. She was 
struck down by an automobile and 
suffered a fractured leg and arm. 
Intemed in a hospital for almos; 
two weeks, Helen left the hospital 
for Batavia to convalesce on her 
folks farm. A nurse herself, Helen 
says she much prefers standing bė- 
side a bed than being in one. Būt 
the healthy specimen that she is, 
we’re bound to see Helen back in 
our midst in short order.

YVenetta.

1,500 Expected 
At Rally For 
4-Year College

More than 1,500 pąrents 
school and junior college 
are expected to attend

high

to stu-

isThe Keistutis C-hjOrus 
a Christmas Party . this 
Decembęr 19, 8:00 b- 
wood Įnn, 2417’ W-.' r43rd Street. The 
admission is tvventyv’five- cents and 
a grab-bag gįft. There will be mu
sic for dancing and singing, a Christ- 
mas/,'tree; mistletoe, and a good 
time is certain for everyone who at- 
tends;>Ąir are •■urged to come and 
briing their friends. -

The Chorus holds rehearsals eve
ry Thursday evening, 8:00 p. m. at 
Hollywo^d Inn.. Mr. Sarpalis is the 
teacher. New, members are always 
welėome to join and , bring their 
friėnds.” • ,■ <“ Aldona Mažeikis

having 
Thursday, 
at Holly-

Hold Exams For 
Defense Workers

com- 
held 
new 
filed 
busi-

In'an effort to secure qualified 
meęhanics for the national defense 
program in certain critical trades. 
the United States Civil Service 
Commissįon today announced 
petitive examination will be 
soon after the first of the 
year. Applications may be 
any time before the člose of
ness December 31, at the Office of 
the district manager, J. V. Swan- 
son in the netv postoffice building.

Two examinations for mess at- 
tendant positions at the United 
States Veterans’ Hospital, Hines, 
III.; and the United States Marine 
Hospital in Chicago are announ
ced. In the former casė the job pays 
$1,020 per year less a deduetion of 
$366 forąnarters ėnd subsistence. 
At the Marine Hospital the salary 
is $1,080 per annum, subject to a 
$450 annual deduetion for quar- 
ters, subsistehee and laundry .

Applicants mušt be betvveėn the 
ages of 18 and 45 and able toshow 
they have had at 
months experience as 
ant, cook, steward
stevvard. They mušt be in good 
health and mušt be citizenš of the 
United Statės.

Ap.plięations are ndi desired 
from persons employed in any pri- 
vate industry vital to the national 
^defehse program or in any nation
al defense agency of the. federal 
government.

' WANT A JOB?
The U. S. Civil Service Commis- 

sion reported today there iš imme- 
diėte nėėd for- 48 inš.pfectors of en- 

!gineering materialu , to work for

of 
students 
a rally

s.ponsored by the Chicago Four Year
College Committee next Thursday 
night at the La Šalie Hotel.

The list of speakers is headėd 
by Dr. Louis L. Mann and Preston 
Bradley, who will outline the ad- 
vantages of a four-year municipal 
college for Chicago. Sanford Druck- 
er, chairman of the committee, will 
preside. /

The committee cbnsists of stu
dents enrolled in the three junior. 
colleges operated by the Board ot 
Education and representatives of 
civic, religious, labor and business 
organizations. During the lašt few 
months the students have securėd 
the signatures of some 10,000 čiti- 
zens on a petition seeking the es- 
tablishment of a four-year munici
pal college.

Drucker said it is hoped that a 
bill for enabling lėgislation will be 
presented at the 1941 session of thė 
legislature.

Members of the committee .point 
out that New York City has five 
municipal colleges and that other 
cities supporting such institutiohš 
include Omaha, Wichita, Deiroit, 
Toledo, Louišville. Cincinnati and I gmeerlng matenai,.. to woric lor 
Čharleaton, S .C. They also point Į‘he Navy department in Chieago.

letist three 
mešs attend- 
or assistant

New Year’s Eve—Reserved for 
Pirmyn’s and Mens Chorus’ New 
Year Eve Party. Don’t everyone else 
do the šame as Al Casper did anc 
ask “What day is the New Year’s 
Eve Party?” The place is Neffas’.

tournament... 
them gets

is finally 
break at

IN THE MAIL
The following item was received

Civil Service Tests 
Sėt For Aviation Job

ON CUE: Johnny Sereika, accor- 
dionist, proud .papa and Budrik 
salesman, seeks further fame in the 
Junior 3 Cushion Billiard toumey 
now in progress at Wiesner’s Recre- 
ation.. He and Joe Gailinąs rėpto- 
sent the Chicago Liths in the sche- 
duled 120 game
Here’s hoping neither of 
behind the eight bąli....

MUSIC: Helen Bartush 
getting a long deserved
the Chicago Opera company... She 
was in the cast Friday and Satur
day evenings and is cheduled to 
appear again in a s.pecial holiday 

| presentation of “Hanšel and Grė
by this .person in answer to Bron’s'tgi” on December 29... Birutė pack- 
query as to “Who is Daisy?”

WHO IS DAISY???
Since your doubts of her are hazy, 

Take this little tip from me— 
Searching fok* the unknown Daisy, 

Sherlock Holmes you’ll have to be! 
Unless a clue you can produce;

You’ll have no ansvver to 
ruse!!!

This no doubt will leave 
štili more in the lurch in 
for “Who Is Daisy?”

his

this

Bron 
quest

SEE—

new ten-

THINGS YOU SELDOM 
Joe Žukas—Getting Stiff 
Johnny Avelis—Buying a 
nis racųuet.
Vic Bender—Teling the Naked Truth 
Bruno Norman—Beating around the 
bush
Florence Bender—Going out for air. 
Stanley Zemgul—Tied up with work 
Irene Chensky—Loving her dates 
Johnny Rukstala—Treading a flow- 
ery path
Punchy—Sowing oats 
Al Brazis—Pressing for Business

ANOTHER CONTRIB
IN A PIG’S EYE

Dear Pig—how utterly unromantic 
a creature

You seem to me
Content to laže your life away
And let things be.
Wallowing in the mud, you have 

būt one intention,
To eat and eat and eat things I 

vzon’t mention
Your little pig eyes glued forever 

down,
Your little pig nose forever rootin’ 

in the ground.
Have yo no time for God’s blue sky 

above ?
Tell me, pig, have yod ever been 

in love?
Have you no ambition? No emotion?
Do you farrovv your young, suckle 

them vvithout devotion?
Have you no aim in life except for 

feed and drink?
Tell me, porker, do you ever think?
And yet, who am I to judge, my 

friend.
Your contemporaries provide me 

shelter from the rain and wind
Give me hats for my head, shoes 

for my feet,
Šilk stockings,. cosmetics, things to 

eat.
How truly grateful
You’ll never know,

care—
YOU HAM!

By

I really am 
nor would you

Mary 
“The Sąueal”

Jane Fuller in

ed the Lithuanian Auditorium for 
its performance of Petrauskas-Sar- 
palius “šienapiutė” on December 
8th...

YOUTH: SLA 336, the most 
recently .organized Lithuanian Al- 
liance of America lodge in Chicago, 
recognized as a “youth group”, 
made a successful .public debut 
with a sočiai at the Darius-Girėnas 
hall Saturday... Paul Ridikas, who 
is also the treasurer of the Keistu
tis club and a candidate for the 
board of directors of- the Chicago 
Lithuanian Society, is the presi
dent... All Chicago, young and old, 
is talking about the “Jaunimas” 
Old Fashioned Chr/itmas party 
which is to take place at the Da
rius Girėnas hall on December 25 
. . . Christmas carol singing, a 
huge Christmas tree, a grab bag 
and Viennese waltzes are the fea- 
tures planned for the evening... 
Admission will .be only 50 cents... 
The LUC has planned .an ext-ensive 
schedule for the months of Decem
ber and January for its members, 
climaxing it with the annual LUC 
affair January 26... Pirmyn chorus, 
with a record of many successes, 
has already begun rehearsals for 
“Carmen” which is to be presented

The U. S. civil Service commis- 
sion announces competitive exam- 
inations for the positions of assist
ant Communications operator and 
junior Communications operator in 
airj navigation.

, ■ . . . 4 . i » 4

1 Applications for the ęxamina- 
tions will be received until furth^r 
notice for the first position and 
until Jan. 7 for the latter. The 
examinations are sponsored by 
the Chicago district whičh includes 
the statės of Illinois, Indiana, Ken- 
tucky, Michigan, Minnesota, North 
Dakota, Ohio and Wiscopsin.

Wise!

the car conkcd out, and the 
man, having looked it over 
\vhat was the matter, turn-

thc giri and said:

Hc was driving her home from 
the dance. It \vas midnight, pitch 
dai’k and the road was loncly. Sud- 
dcnly 
you n g 
to see 
cd to

“How unfortunate. The gas tank 
seems to be full of water and wo 
can’t movė a foot.”

The giri gavę a sigh, and said: 
“Come inside—this has happened 
to me before. All we have to do 
is to šit and arguc for a time and 
the vvater turns right back into 
gas.”

“JAUNIMAS”
Invites You To An

“©Ib Jfasljinnctu 
(Ojastmaš įartpf

DARIUS GIRĖNAS HALL
4418 South Western Avenue

CHRISTMAS DAY, DECEMBER 25
DANCING, CAROL SINGING, SANTA CLAUS, 

GRAB BAG, CONFETTI, 
and MISTLETOE

All members are asked to cooper-1 
ate in rounding out this column 
by giving matetial to my repre- 
sentatives when you are asked for 
some at rehearsals—or—send it in.

—M. T. DOME I

Music by STEPHENS REVELERS

Admission — 50 Cents
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SV Ws Algas Wiš.j 
Popierių Jittotiių 
Darbininkams
KhihiiahdttH* FibHkahtą vai

dilos Konfdrfettcija.

šiandien lleidvikmi labai įe- 
rai žinomam lUilnelanderio, 
Wis., mieste įvyksta popierio 
fabrikų darbininkams svarbi 
konferencija.

frhbHką VirŠihlhkai tėh susi
tiks su federalės valdžios algų 
ir valatidį Adrtiiriištracijos vir
šininkais tartis dėl algų popie
rio ddrbiniiikamš ih ddrbo Va
landų. Konferencijoje bus nu
statyti algų midiririinfai.

Dalyvaus Sekamos pdpieriO 
ilrmoi: Nekoosft-Edtvards Pa
per Co.į Mftrathoii Paper Mills, 
WUusau, WisJ Wausau Paper 
Mills, Waiišau; Tomahawk 
Kraft Paper Co.* Tomahawki 
Mdsince Papėr Mills, Monisee, 
Rhinelander Paper Company, 
Rhinfelahderyje, ir Consolidated 
Water Poer and Paper Compa- 
ny, WiscOrisin RapidS, Wis.
-• ........ ....... • įr:1*;; ■.

A. + A.
AUGUSTAS PETRAWICZ 
gyv. 5613 S. Racine Avė.
Peršišftytė sti šiuo pasauliu 

gruodžio 14 d., 10:00 v. nak
ties, 1940 m., sulaukęs pušės 
4ihž., githęfe Telšių apškr., 
Janapolio parap., Baltininkų 
kaime. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
2 seseris: Barborą Knizerienę 
if Ortą GalžaUškiehę ir jtį 
šeimas, pusbrolį Feliksą Pet- 
tratvicz it pusseserę Marijo
ną Gustienę ir jų šeimynas, 
daug kitų giminių draugų ir 
pažįstamų, o Lietuvoj brolį 
Aritaną Ir seserį Marijoną.

Priklausė prie Keistučio 
Pašalpos Klubo.

Laiddtuvėmis rūpinasi se
suo Barbora Knizerienė, Tel. 
Englewood 7251.

KUnas pašarvotas 4605 So. 
Hėrmitage Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, gruodžio 18 
d., 8:30 vąt ryto įs,.j. F, fcu- 
deik/d kopi., į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibūk gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. . 4

Visi a. a. Augusto Petra- 
wicz ęiihinės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 

Ičidrpi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisyęikinitną.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Pusbrolis, Piisšešėtė 
Ir Gimhiėš..

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YAfcDS 1741.

* u...... ... .. H .11111111111 iiJ
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Toks Automobilis 
Bet KUih įgristų Iki 
Gyvo Kaulo
Vargšui Ughiagesiai, Vargšas 

PtitiferittriiVdš •—

Apie męnęsį atgal Jerry PuT- 
tėtmaii; 26^6 Fotoriiac avenue, 
bandl uždegti savd automobilio 
motorų. Užsidegs tie motoras, 
bet ViSUš automobilis. UgiiĮ ge
sinti sUVažiavd riet keli ugnia
gesių trdkai.

liž savaites vėl automobilis 
Užsidegs, ir vėl ugniagesiai ati
dardėjo,.

Užvakar Putterman’o tėvas 
Max, manydamas, kad mašina 
jau tvarkoj, užmynė ant star 
terio. Ji ir vėl užsidegė., Ugnia
gesiai šį kartą jau keikdami at- 
vrižiaVo, ir gerai Piittermaną iš- 
koliojo už jos nesutvarkymą. 
“Vėšk garažan,” jie pyko.

Putterman’as tai padarė, tuoj 
po gaišto. Nuvežė į garažą, — 
ii’ kasgi manot, teh atsitiko? 
Norėdamas surasti kaš sugedę, 
mechanikas irgi užmynė ant 
starterio...

Ką sakė it ką tiepasakc ug
niagesiai šj kartą, dar nespėję 
grįžti iš pirmfesnio gaišto, pa
liekam jums įsivaizduoti.

< 38 ritėtą darbininkui Thomas 
Marshrill veidas ir rankos bu
vo skaudžiai apdeginti kai spro1- 
go riCėtilerio dują instrumentas, 
kurį jis naudojo dviems vamz
džiams Sulieti. Matshall gyVertd 
adr* 1652 Wabahsia avėnUe.

Čia Tiirbiit Reikėjo
TV ' V

Perfilinio Oro 
Kvapui Pakeisti

Nbbyš uSu^ad^,, Bravofrį.
> . .. .; . ; u ,.vr •

Chicago Lawn distrikte kva
pas buvo arba labai stiprus, ar- 
M šėrždhtaš Roy Hdlleii ir dti 
jo dklsterifdi luirbjb Idbdi įbfhs 
nošls. Uevd&nčdaiirii įd dištrik- 
tį Jie; šhk6, suuodė Štipbų rali- 
gd kvapų, kuriš jtios nUtede Į 
neva apleistą daržinę, ties 5707 
Massasoit avenue — ir ten jie 
užtiko didelį, 3,200 galionų įtal
pos slaptą bravorą.

RHdo ten it du varyklos sa
vininkus, Sam Concialdi iT 
Frdhk Ėrrihstd. Įteiiįįimus kbii- 
fiškavb, d abu savihinktis su- 
Mmė;

PADĖKAVONĖ

(frank KLivInskaš

kulis mirė gruodžio 6 ri.. ir 
‘ palaidotas*tapb gruodžio 9 et

o dabar ilsis šy. Kazimiėro 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidekavot tiems 
kurie suteikė, jam . paskutinį 
patarnavimą ir .palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atritindami ir apgailė
dami jo prasiŠalinimą iš briil- 
šų tarpo, 4 reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškam 
tėvui kun. ..Baltučiui ir ki
tiems kunigams, kurie atlai
ke įspūdingas pdmhldaS už jo 
sielą; dėkavojame graboriui 
P. J, Ridikui, kuris sąyu ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amži- 
nastį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius; 
dėkavbjatnė Šv. rhišitį aukau
tojams. gėlių aukautojams, 
grabnešiams ir pagalios dė- 
gavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms.

Mes taVė, brdngUšiš Ftahk, 
hjėkuomet nėUžmitšime. Tu 
pas mus jąu nębesugrįši, bet 
mes anksčidus ar vėliaus pas 
iaVe ateišitnė. Lauk iriiis at
einant! Nuliūdę lieka:

MdteHš, Btoliai, Pusbroli^ 
ii* Giminės.

Atidavė 18-ietėš Kū
dikį Prieglaudai 
Kalėdų Šventėms

Rezultatas Tėvų Susikirtimo 
Teisme.

18 APYLINKĖ. -\ Mrs. Reta 
Kendrick, 542 West 18th street, 
norėjo, kad jos 15 mėnesių du
krelė Sharon praleistų Kalėdas 
su ja, o jos vyras, Henry, ku
ris gyvena atskirai, užsispyrė 
ją pasiimti pas save.

Ginčas atsidūrė pas teisėją 
DęSort apskričio teisme. Kai 
teisėjas išrišo jį vyro naudai, 
tai Mrs. Kendrick prišoko prie 
jo advokato Norman. Becker’io 
ir kirto jam per veidą.

Teisėjas apkaltino motiną tei
smo paniekinimu ir ją baus, d 
mergaitė dabar eis Kalėdoms Į 
šv. Vinceli to lopšelį.

Mrs. Kendrick yra užvedus! 
divoršb bylą. Jos vyras gyvelia 
adtęsu 6783 Wa|lc& Street.

^0 , » c k- , ■ 4^.44*i t 'IXz < >41 » • f

4b Vakai* ChicagbjeJarikČsi ’j’dti- 
rititis, 14 iiietų šhiųiko vititio- 
žhš iš Suomijos, Hėimo Hditto. 
Jis dhbar koiicėl’tlibjd Amėrl 
kbj. Jo tėvas it brdliš žuvo mu
šimose su riišhls. Jaiiiiasis smui
kininkas “negilli atsigerėti A- 
merika” ir sakd; kad riiiišų šd- 
lis “gražiausias dalykas visame 
pasaulyje”, kurio šis vyrukas 
jau yra gana daug matęs kon
certų hiaršrutuose.

m Gėlės Myiintiėms 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu- 
, vėms. Papuoši-

GĖLININKAS mam’ 
4180 Archer Avėnuė

Pfieriė LAFAYETTE 6809
t Mlll III II UI.......

, Persiskyrė su Šiuo pasauliu gruodžio 14 dietią, 9:00 valandą 
ryto. 1940 m., gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame rtuįiudime motiną Pauliną po tėvais Žil- 
vičiutę, tėvų Juozapą, seserį Petronėlę Strode, švogerį Antaną, 
sesers. sunU Lawrence, mylimą draugę Hattiė Angelus, tetą 
Juozapiną KĮikunįenę ir jos šeimą, tetą ApolOlii^ Paliliunienę 
lt jos vytą Julijoną, dėdeš: Antaną Kowarską).lr Antana Pąli- 
janską ir jų šeimynas, gimhteš Artišauskus, žilvičius, Bagdonus 
pusseseres, pusbrolius, daug kitiį draugų ir pažįstamų.

Kiinaš pašArVoiaS koplyčioje, 2214 W. 23rd Place.
Laidottivės {Vyks trečiadienį, gruodžio 18 dieną, 9:00 v£l. 

koplyčios į Aušros Vartd parap. bažnyčių, kurioje atsi- 
gedulmgos pamaldos iii velionio sielą, o iš ten bus nuly-

Suėmė 3 Jaunus 
Bridgepbrtb 
“Kidiiapėfius”
Prisipažino Pagrobę, Apiplėšę 

Mokytoją.
BRIDGEPORT—Deeriilg po

licijos nuovada turi įkalinusi 
tris jaunus piktadarius, kurie 
yta kaltinami pagrobimu ir api
plėšimu jaunos mokytojoj vle- 
tBš Mark Wllitė Scjuarė Parkb, 
pbib 30tll it Hiilstėd street. Jie 
yra i 1^ metų George de Filipis, 
2955 Quinri street, 15 metų Hq- 
ration FedeI, 3000 Quinn street, 
ir i 6 liiėlą jiaymond Polakovvs- 
1H, iiuo i&48 Qhinh.

Viši trys ptisipažiho mokyto
ją pagrobę ir sako, kąd nuo jos 
atėmė $64. Prisipažinimus iš jų 
išgrivo niiovddoš seržantas 
Jhriles Lynch,

SiandiM toide ja 
KuMuski

V

. 1:30,
iš KOMikd 33Č4

štįeel, 1 
žiffiierd / bitų

ŽdvežĮaii^K^s/ vįiiibįi^, Airė 
įrĮibpi0‘ / A; 11^86 nįoš,

Mįiilj - ąM diifeffiii bną 
(Žiiidiių b|£Hįyjb p, Aiėksd Pet- 
rausko) ir Mildą, laip”i kitus

VeildiiU |u„ gyveno 
adi’ešti B2Š4 Bdtiik Ūdištbd si. 
Jiį biivo M mbiij už- 
sieitiiiiiii kabįfeiiiiėfišA

. 1 M . (fep).. • . .. . . -X. , , . . . . ...
■ 1 f , •- ...... —

Vėhėkuiiš Komaiida
Lošia šįyakair Su 
Washingtonu

Colišėūih Stadione šįvakar su
sikirs dvi krepšinio komandos, 
Loydla liriivėrsitėto ir George- 
loWii bhivėršiteto iš ^Wa.šhihg- 
tono, D. C. /

Loyoja .kOhiandos kapitorihš 
ir žyiiiiąušiaš Idšikas yra. gdr- 
sus lietuvis sportininkas, 
George Vėrickils;

Gaisras Vfereikos 
Name

1 * ( 1

Pereitos savaitės pabaigoj 
nuo sugedusio kamino užsidegė 
Petro Vereikos namas, adresu 
1027 South Damen Avenue. r . : t ‘ . .

Nuostoliai vidutiniai.

• Nukritęs nuo 330 pėdų 
aukščio rajti& bokšto Griėhi 
Lhkė& laivyno stotyjb UŽsitiiii- 
še 19 mėtų/ naujokas Frankih 
Everėtt JohjipOn iš West Badei 
Springs, Indi - - - * j

© “Savaitės poilsiui” ligoni
nėje guli Chicagos miesto vy
riausias teisėjas, John J.t Son- 
steby. Miesto; motušėj e kalbama, 
kad jis Slinkiai sėi’ga, bet dak
tarai thi ginčija.

■ .« ■■■■, n -;..-*

Barkus-Detektyvas, 
Bet Be Laisnių

Kaltina šešis ikiiis
Apskričio teišėjai Jareckiui 

pasldiškiiiti btivp pašauktas 
towil6fiakiėtiL ’iohh Barkuš, 
4618 §oUUi Marshfield avenue. 
Jis yra kaltinamas užsiėmimu 
cielęklyvo. darbu, nors tam ne
turėjo reikalingų valstijos lais- 
ilių.

Kartu su Barkuhi tėlsiban 
yra šaukiami ir šeši kiti priya- 
tiški detektyvai, taipgi viršinin- 
kaš Allen Watch Service ben
droves.
, , . ihi ii. .a.« i.'i , . ■ « ■ ■ ■ in| .

Opera Užbaigė 
Sezoną

Jotus JrtnkUs Ir t *Vį «Vėl Joniškiečių
Kliiibb Pifttiihinkds

ryto
bus gedulingos pamaldos Už v< 
detks | Šv. kazlmieto kapines.

Visi a. a. bk. JONO J. KdvVĄRSKO giriiihės, draugi 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuv*® 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Tėvai, Sesuo, švogerls, Sesers Sūnūs, Draugė, Tetoš, D 

ir Giminės.
Laid. Direktorius t J. Zoią, Tel. YARDS 0781.

Tyrinėja Seno 
Townoflakiečio 
Stromskio Mirtį

Buvo sužeistas gruodžio 6

TdWN <5f Lake, — Wew 
City policijos nuovada ir kord- 
iieris tyrinėją netikėtą mirtį sė
lio towliof|ai{lėČio, JOšepli 
Stromskio. Vclidhiš niirč už
vakar vakare Evąngelical ligo
ninėje. Jis buvo 67 metų am- 
žįaus ir gyveno adresu 4456 S. 
HerHlildg'e tlveūue.

Gtriiodžib 6 d; jisai bttvid su
žeistas, iad spėjama, kad tris 
prisidėjo prie mirties.

. . ’.-t ’Ir vaikams ir jaunimui ir su
augusiems bus , linksmybių 
“JAUNIMO” rengiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ, 
GRUODŽIO 25.ii d., DARIAUS- 
GIRĖNO SAEĖ3.

šeštadienio Vrikake Chicagos 
opera užbaigė 1940 metų sezd- 
ną šd Whgtierfo opera, “Die 
Wdlkure”; Publikos paskuti; 
tiiafti pastatyme buvo pilhUtelė 
šal§.;

Tikėtasi, kad šįmet bpėta ui- 
baigš ŽaW darbų be deficitų, 
bet phšifcddd; khd nebuš gali
ma galo suvesti su galu, ir rėi- 
kes kelibliką tukštah&ų dolerių 
Šfįskaitoitis išlyginti.

Šuo Apkandžiojo 
Motiną j 4 Vaikus . • <• • V.

Hite Į - ■■«|I II*

Po daktarų priežiūra yra kės
tuti jhtthi Vaikai it Žmdiia ūki
ninko Geoitgė ZahdStra, rilio 
187th ih Lanšiiig Road. jų šuo, 
staigiai pasiutas, apkahdžiojo 
^ihorią ir vaikUš, ir Užkrėtė Ii 
ga kitą šunį, kurį Zančlstrai lai
kė savo Ūkyje.

.. < ____

Rebgia Kalėdų 
Eglaitę Gruodžio 
22-itą Diėrią

Larikyšls “Kaleilų Diedukas”
Kalėdos ateina, — Kalėdų Die

dukas hebetoli. Gruodžio 22 d„ 
3:00 vak po pietų, Jonistų sa
lėje, 814 W. 33rd St., jis šū 
didele našta dovanų sutiks jau
nimą ir pdaugufeiuš, ir visus ap
dovanos gražiomis dovanomis\

Vdikai Pildys Programą
<•' > I ■ • » •

Kalėdų Diedukui pagerbti An
drėj ev iii vadovaujant, Jaunuo
lių Klasiškų šokių mokyklos mo
kiniai išpildys šokių programą. 
Vaikai ir jaunimas Sudainuos 
Kalėdinius hilnnus; maršą gro
jant išpildys ęisertlį it po to 
lįjalędų DiėęlukaS kiekvieną ap
dovanos ^dovanomis. • ’

■ Kalėdų Diedukas taippat pa
skelbs ir musų aukavusius biz
nierius ir širdingai padėkos Už 
jų širdingą dliosnuftią.

Kiekvienas musų tautai dva
sinis ir kultūrinis Veikimas yra 
remtinas. Musų jaunuolių lie
tuviška kultūra teikia pasigehė- 
Jiiną rhlinis visiems:

Vakahlš Gruddžiė 28

Gruodžio 28 d. vakare, bus 
Šokilį ir pasiiirikšihinirtio vaka
ras: Prie gero orkestro Utis vi- 
šiėiiis Smagu pasišokti. Tą va
karą Kalėdų Diedukas grįžda
mas “namo” aplankys ir visus 
apteiks ddvanomlš. į visus dilios 
vakarus širdingai kviečia aist- 
lahkyti Vienių parengimų ko
mitetas ir AilierikbS Katalikų 
BaŽhyčibs dvAsi^ki^i- (Sk.)

kiih. E; R. Maskaliunaš.

W.

Frederick Bros. 
Turi Pasisekihią 
SU 4 (YbWh Alum

J * i I * ’ * 4

Frederick Bros., Ine., 818
37th PlACe, šiomis dienoniiS prh- 
dčjo skelbinių kampaniją dčl 
saito 4 Crown klaus. Kampani
jos tikslas yra padalyti 4 Crb^Hi 
alų populiariausiu Chicagoje ir 
apylįnkėj.

uuuuviuj mųl iRiuai. nnsmvii uauų 
iiaiįjų p&Žihčltį libluvių 
padaro. t

Jam sekami išplatinti 4 
alų, nes tąS &ltU ■ yHl meistrų 
gamintas iš pat ik Hutų pVOd tik
tų* Jis yri ^hiihamus Varyje 
ir sėndintdfc medy j c.

Laing pfcUtife hldliš HifcgtP 
jams prašyli 4 vtoMrii Užeigose* 
Sykį jį į&ffiŠgjhį; jis štlkty jie 

ąliUis hgprHšy^
UžflsAkyfeiU 4 tetbsvn M 

šveiiteftiS. Jis parduodamas kei- 
sais O jeigū arti
ma# Sandelis jo Beturi, pašau
kite Freiferick Sros. telefonu, 
YMdš 1502 Arba 1503.

JfeHHko 19li Meili 
Valdybą*

Johiškiečlų LabdkhybČ ir Kul- 
tubos kliiibb pHeŠmetinis sUSK 
rinkimas įvykd sekmadienį, 
gruodžio 8 d., Hollywood Inri 
svetainėj, 2417 W. 43rd St.

Po apsvarstymo bėgančių 
klitlbo beikalų ir priėmimo kliu- 
bah riaujų narių būtent:

Barbara Karsdk, 45 m. am- 
ŽiAhš;

PHnas Šimaitis, 42 m. am- 
ŽiAuS, ih

Julijona Šimaitis, 40 m. am- 
žiabš^

BiiVo renkama 1941 metams 
kliubo valdyba. Išrinkti tapo Se
kami asihenyS:

Nauja Valdyba
Pirmininku Johks Jonku.s, Se

nasis — dauguma balsų;
Vice-pirm. A. Rimdžius, — 

dauguma balsų;
Ė. Vaitekūnas, nutarimų rast.

— vienbalsiai;
P-lė StėllA MickeVičiiite, fi- 

tihrisų rašt. — dauguma -balsų;
P-hi S. Laučiene, korilrolės 

rast. — vienbalsiai;
Steponas Kaniūšks, iždininku

— viehbalsiai;
Kasos globėjai: Juozas Bala

ites; M. Miravičienė ir M. Dan- 
tiėnė.

Juozas Danta — maršalka.
B. Vaitekūnas, koresponden

tas.
Kliubo knygas patikrint: į 

komisiją Išrinkti: Juozas Dan
ta, Kazimieras Kupšas ir Juo
zas Balakas.

Dėdė B* Vaitekūnas*

Priėmė 4,000-iuš 
Darbininkų Karei
vines Statyti

VaidŽiil ih kdiltraktoHai pa
samdė apie 4,000 darbininkų 
kareivihėlliš ir kdro ligoninei 
statyti Camp Grant stovykloje, 
prie Rockfordo, III., kur bus ap
gyvendinami draftuoti naujo
kai.

Darlids turi būti baigtas sau
sio 15 d., Už tai kori traktoriai 
jį skubina ir samdo daugiau 
darbiiiinkų hegd planavo.

D. Kutaitis Didina 
Milda Auto Salės 
Biznį

Dabai* tūrėš dvi bielas, 
talbUEPbhTAS* — šioj ži

nomoj lietuvių kolonijoj ran
dasi jau nuo daugelio metų 
iiitiditiobilių pardilviilejimo įs- 
tdigH; — Milda Attid Sales, 
Dominiko Kuraičio vcdaiPd, 
S(T) \V. 31 si SI.

Jis misipirko iitlosdvą iianią 
ddrėsti Do7 W. 36ih Si., ir ten 
įrengs naujų dtitoriibbilių par- 
ddvlhtijiihO įstdigą, 6 senojoj 
vietoj pardavihės vartotus ati- 
toiiibblliits, galavai prirengtus 
VUžidViliiUi.

Ruošia liaują vietą.
Naujoj vietoj dabhr darbi

ninkai dirba sušilę ir ranko- 
Vbš dlslhaįtojįi Nori, kad ši 
viela dthbdyllį tikrai moderni
ška* Žnibgtlš dlvdžiavęs pirkti 
lldilją autoriįdbillų į šią naujai 
įrengiu D; KllFRlcio vietą, be 
haujo dlltbriibbiliO neišeis, nes 
iš tdkio pdlyHIšlB jiardavinėto- 
jb iib^hleš ūl§Udkjrti nepirkęs.

Viiiitib/d dtebtogoms.
Nėhžilįd jiį IjBiiiinikas Ku

raitis reii^ldfei keliauti į’ Ka- 
Hblj šdids* jis šįiEja, kad ten 
Bar hera Hm viehas lietuvis 
buvęs* Kdlji įidbi’dstai, savo ke- 
lWHfelj pdiyHiiius aprašys 
“f^aiijieįidsfe”. b kai sugrįš at
gal Į ĮCmcdgį, Iki tada pada- 
l-yš IŠkilmihgą atidarymą sa
vo idilijos vietos.

Linkiu p. D. Kuraičiui pasi
sekimo biznyje ir kelionėj po 
Karibų jurą. A. Z.|

fEBSONAL 
Aumehą ieško

PAitSKAV ONOS MILIAUS
KIENĖS, kurios nemačiau per 10 
Aibių. Buvo gaspadinė TaUtiškė ku
nigo Chicagoje. Tūriu Ifibai svarbų 
reikalą. Prašau ją pačią ar žinan
čius apie ją atsišaukti. Rbfee Skrlp- 
kiutė-Cassėlttldn, 6501 S. Grėfen St., 
Chicago, III. Tel. NORmal 9450.

HELP |aNTED-FEMALE “ 
______ Darbininkių Reikia_______

PAtYRŪSI. MEĖGtNA ABtL- 
NAM natnų dhrbui. Nuošavaš katn- 
barys, maudynė, $7 pradžiai. SHE1- 
drake 8222.

RĖtKALINGA MOTERIS virbja, 
patyrimas riereikalihgas. Kambarys 
ant vietos. 2041 West 63rd St.

FURNISHED ROdlkS—TO RENf

RENDON VIENAS KAMBARYS 
pavieniui vyrui, šu valgiu ar be. 
2419 W. Marąuette Rd.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

ĖANVILLE, ILL. — 10 aktų, mo
derniškas ispaniškas namas, 5 kam
barių. 2 sunruimiai, 2 maudynės. 
Ant State Route 1. Puiki vieta, 
geras investmentas. Tik $9,000. 
Mrs. E. Jinkins, 51 S. Gilbert, Dan- 
vilie, III.

VVHOLESALE FURNiTUtE 
RMkandaiirĮtateaiPardaviMui
MOKĖDAMAS CAŠH tlž . rakan

dus, sutaupys^ nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatomė bilė kuh: Pašaukite . ar 
rašykite dėl džiugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas baus,. ALIŠAUSKAS, 
Sūnus, 6343 S. Wėstėm Avė., Chi
cago. III. Phone RepUblic 6051.

Diena Iš Dienos
0 Vestuvės Įvyks 

"Gegužės 24
Neseniai iškilminga puoia 

įvyko chieagiečiū pp. Stanišau- 
skų namuose. Jos priežastis 
buvo jų sunaus Bruno sužieduo
tuvės su jauna, gražia Jūdy žil
vitis. Jis jai įteikė puikų dei
mantinį žiedą.

Abudu jaunuoliai yra gėhai 
žinomi lietuvių tarpe. Norime 
jiems palinkėti kuogeriaūsio b‘a- 
siseklmo naujame gyvbriime, 
kuriam jie jali ruošiasi. Ves
tuvės įvyks gegužes 24, 1941.

D*

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
John Milkihtas, 21, sfa June 

Grehhfeau, 20
jolin Kolbos, 49, sū Verbriiba 

Venckūs, 43
Walter Kasper, 43, SU Mae 

Abramson, 35
Alfred Wiegrėfe, 31, sil Ger- 

trude Willanczus, 24
VehhOn Buhhisdh, 26, su Al

dona Zabilurias, 27 
Reikalauja 
Perskirų ...

Alexander Daukshas nuo Ve- 
ronica Daukshas

Anna Kaminski nuo Frank 
Karhinški
Gavo
Perskiras

Anna Ambrose nuo William 
Ahibrose

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos priimtos ifi gi* 
mimų rekordų Chicagos riiiestb 
Sveikatos Departamente.)

LAVEŠKY, .Charles, 13419 
Avenue M., gimę gruodžio 5, 
tėvai: Charles įr Viola.

trALKOWSKI, Robert, 10622 
Michigan avenue, gimė lapkri
čio 29, tėvai: Frank ir Helen.

ADAMAtTIS. Charles, 70b9 
South Wrishtenaw avenue, girtic 
gruodžio 5, tėvai: Josebh ir 
Mary.
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A. S. KAVALIAUSKAS, SUNKIAI PAŠAU 
TAS, GULI BRIDEWELL LIGONINĖJE

Pėtnyčios Gaujos” Nario Brolis Sunkiai Sužeis- Chicagos Firmoms

Nauji Kariški 
Kontraktai 111.,

<c

tas, Sėbras Policijos Nužudytas.
RRIGI1TON PARK. — Anta- greičiausiai jam teks atsakyti 

nas S. Kavaliauskas, 23 metų; 
amžiaus, 2101 So. Millard, bro
lis Stanislovo Kavaliausko-Ko- 
val, kuris neseniai buvo poli
cijos suimtas kaipo narys tc- 
roringos 
gaujos” 
Bridewell ligoninėje su polici
jos kulka krutinėję.

Antanas, kaip i>* brolis, pa
sak policijos, mėgdavo pasipi
nigauti be darbo. Jis su sėbru 
Charles Tamkus, 20 metų, 
4405 So. Artesian, specializa
vosi taxi draiverių apiplėšime.

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį Kavai ir Tamkus bu
vo pasisamdę taxį Brighton 
Parke. Jų planas apiplėšti 
taxio šoferio nepavyko kada 
juos užtiko policijos skvadka- 
ris.

Kavai Pradėjo Šaudyti.
Policija, norėdama pasitei

rauti kas darosi, prisiartino 
prie taxio. Kavai ir Tamkus 
pabūgo, iššoko iš mašinos ir 
pasileido bėgti. Kavai išsikan- 
dęs paleido šūvį, sužeisdamas 
policistą George Ilaennicke, 34 
metų, iš Marųuette nuovados.

Nors sužeistas, policislas įsa
kė savo draugui piktadarius 
vytis. leloje, prie 
Washtenaw, lenktynės pasi

už daugybę apiplėšimų Mar- 
ųuėtte nuovados distrikte per 
paskutinius metus.

Brolis Buvo Vagių Vadas.
Antano Kavaliausko brolis,“pėtnyčios vakaro

narys, šiandien guli Stasys, 26 metų, buvo areštuo- 
*tas lapkričio 16 d. su šešiais 
kitais piktadariais, kurie buvo 
pasivadinę “Penktadienio Plė
šikais.” Jie dabar laukia teis
mo bylos.

Tyrinėjimuose detektyvai 
rado “arsenalą” ]__________

ir kitų automobiliuose.
Detektyvų viršininkas tuo 

laiku pareiškė, kad labai gali
mas daiktas, “Penktadienio 
Plėšikai” bus apvogę apie 5,- 
006 asmenų, v

Lietuvis Buvo šiauriausias.

Karo ir laivvno departamen
tai vakar išdavė šiuos kont
raktus įvairiems fabrikams 
Chicagoje ir kituose Illinois 
miestuose:

A. I'inkl and Sons Co., Chi
cago, artillery moteriai, $15,- 
600.

E. L. Essley Machinery Com
pany, ^Chicago, riveting rpd- 
chines, $1,113.50.

Airstin-IIgstings Co.ą Ine., 
distributors for Armstrong- 
Bhun Mamifacturing Compa-

Kavaliausko saw machi
nes, $13,781.99.

Size Control Company, Chi
cago, gauges. J7,/8L25.

Viking Apparel Manufactur* 
ing 'Company, Chicago, 5,000 
one-piece tvarkiny, siuts, $h,- 
234.39.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
Wi’nd”. Jis kursuos tarp Chičaį- 
gos ir Floridos. 202 mylių ke
lionę tarp Chicagos ir Indiana- 
polis, Ind., traukinys padarė j 
199 minutes.
e Ties 1327 South Homan su
degė tvartas. Ugnyje žuvo ir 
tvarte buvęs arklys priklausęs 
vienam “pedliopiui”.
® Desplaines policijos nuovada 
suėmė 5 jaunus berniukus už 
apiplėšinėjimus. Jie pasigrobė 
20 piniginių nuo moterų, einan
čių Desplaines distrikto gatvė
mis.
® Prokuratūra turi suėmusi 
septyn.s jaunus Chicagos pikta
darius, kurie per paskutines ke
lias savaites suvogė automobi
liams reikmenų už $6,000 iš ke-

BELIKO 10 DIENŲ ATEIVIAMS NEP1L1E 
ČIAMS UŽSIREGISTRUOTI

Paskubėkite, jei esate nepilietis ir dar neužsiregist
ravote. Beliko tik 10 dienų tai padaryti. Nueikit į arti
miausią pašto stotį. Jeigu ten jau neberegistruoja, tai 
pasakys kur yra artimiausia registracijos stotis.

Užsiregistruoti privalo visi ateiviai. Neužsiregistra
vę bus aštriai baudžiami.

Stasys Kavaliauskas buk tai 
buvęs gaujos vadelis. Kitų 
banditų saugojamas, jis įeida
vo į. sąliuiią ir įsakydavo su
sirinkusiems išsirikiuoti dr 
padėti pinigus bei brangeny
bes ant baro.

Kada banditai surinkdavo 
grobį nuo baro, tai dar perkė- 
sdavo savo aukas. Jei atras
davo, kad kas bandė ką nu
slėpti, tai Kavaliauskas, girdi, 

23-čios ir imdavo įsiutęs tokius žmones 
j- mušti su revolveriu arba bon- 

baigė. Tamkus buvo vietoj nu- ha nuo baro be pasigailėjimo, 
žudytas, Kavaliauskas gavo 
kulką krūtinėn.

Taxio šoferis buvo Nicholas Greičiausiai, ir jis buvo nariu 
Slavina, 28 metų, nuo 1017 W. 
20 Place.

Jei Kavaliauskas pasveiks, kė nuo policijos išsisukti.

\ Prėslo Gas Manufacluring 
Company, Chicago, compo- 
nent parts for field rungęs, 
$51,273.20.

Illinois Tool Works, Chięa- 
go, machines, $7500; shaptng 
machines, $7,500.

Charles Brunihg Company, 
Ine., Chicago, photo print ma-

NAUJIENV-AOME Telephoto
LAIKINAS BRITŲ AM

BASADOS R E I K A L Ų 
TVARKYTOJAS. — Neville 
Monlague RutĮer, britų 
ambasados patarėjas, laiki
nai tvarko visus ambasados 
reikalus, kol Anglijos ka
ralius paskirs naują britų 
ambasadorių, vieloj
nai mirusio lordo Lothiąn.

nese-

Ar jaunesnysis brolis yra 
toks pat žiaurus dar nežinome.

“Penktadienio Plėšikų” šaikos, 
bet iki šiol kažin kaip pasise-

SAKO, PRIVERSTINA KARO TARNYRA 
PASILIKS AMERIKOJ ILGAM LAIKUI

Įstatymas veiks ir po autorizuotų 
1945 metų

Grįžęs iš “drafto” viršinin
kų konferencijos Washingtone 
Illinois drafto . vedėjas Paul G. 
Armstrong pareiškė, kad pri
valoma karo tarnyba pasiliks 
Amerikoj gana ilgam laikui.

Dabartinis drafto įstatymas 
autorizuoja tokią tarnybą iki 
liepos 1, 1945 metų, bet ji ne
bus panaikinta ir to įstatymo 
terminui pasibaigus.

Vyrai
Drafto 

jog labai 
sų vyrų
žiuri “prielankiai”, ir tiki, kad 
kaip sveikatos, taip ir auklėji
mo atžvilgiais jiems atneš ne
mažai naudos.

Armslrong-Blum 'Mfg. Co., 
Chicago, cutting 'machines, $3,- 
504,36.

American Machine and Me
tals, Ine., East Moline, tvas It
in g machines, $2,554.

Ingęrsoll ^Miliing Machine 
Company, Boekfbrd, c.utters 
$2,718.

II eytvood-Make field Com
pany, paris for barrack chairs, 
$280.

Joseph Eisendrath Com* 
pany, Chicago,. horselųde mil
telis, $1,320.

II. Bernstein ■ and Co., Chi
cago, 5,000.. Piachinatv coals, 
$8,600.

Standard Oil Company o f 
Chicago aireraft fuel, $69,850.

National Cylinder Gas Co., 
Chicago, for aėetylene cylin
der s. $6,750.00.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

■ ’ ■ 'O'. '
e Policija susekė, kad bandi
tas Petėr AHegretti, kuris da
lyvavo dienraščio “Tribūne” 
troko apiplėšime, rugpjūčio 2 
apiplėšė ir HUrley Machine 
Company dirbtuvę Cicero j, 2115 
South 54th avenue. Tame api
plėšime piktadarič grobis siekė 
$1,400. ■ ’
• Prie Lakė Shorc Kliubo, 850 
Lake Shore Drive/ automobily
je buvo rastas negyvas Stanley 
Hambęrg, buvęs Chicagos uni
versiteto garsus fbbtballo loši* 
kas. Atrodo, kad ( jis mirė šir
dies liga. Buvo Ąiie 30 metų 
amžiaus ir gyveno adr. 108 
Keeney avenue 1 ,f-‘

Gaujos vadai buvo Richard 
Klatt, 19, 5342 South Newland 
avenue, ir 18 metų Francis 
Young, 5649 S. Austin avenue.
© Laike nepasekmingo apiplė
šimo maisto krautuvėje ties 
4120 Calumet avenue, buvo nu
šautas Vienas jos savininkų, 
Fred Mackechen, 50 metų neg
ras. Netoli apiplėšimo vietos 
kiek vėliau buvo suimtas 19 
metų James Goodwin, 4201 
Prairie avenue. Jis buvo pašau
tas, ir policija spėja, kad buvo 
vienas, piktadarių, dalyvavusių 
apiplėšime.
O Bečiužinėdamas ratukais Mill 
Bridge Rollcr Ring salėje, 
8027 Agden avenue, šird.es 
ką gavo ir mirė 16 metų 
niukas Edward Kupka, 
8019 45th Place, Lyons, III.
® Keturi žmonės buvo lengvai 
sužeisti sprogime ir gaisre, ku
ris ištiko namą adresu 17 West 
Ohio street. Gaisras padarė apie 
$2,000 nuostolių.
• Vargšas Robcrt Uzelac, 7928 
Brandon avenue. Einant iš dar
bo naujai statomoj filtracijos

ties 
a ta
bel
inio

Atėmė $40, bet grobiu nepasi
tenkinę, jie įmetė Uzelac’ą į la
bai šaltą Michigan ežerą, prie 

Mokėjo

žiuri”“prielankiai
viršininkai 

didelis nuošimtis mu-
į privalomą tarnybą

suradę,

Iki liepos šauks 800,000
Kiek vyrų per ateinančius 

keturis ir pusę metų kariuome
nėn žada pašaukti, konferenci
joje nepaaiškėjo, bet skaitlinė 
turbut sieks kelis milionus ir 
palies beveik kiekvieną Ameri
kos šeimyną.

Iki liepos 1, 1941, pašauktų 
naujokų bus apie 800,000 per 
visą Ameriką, o apie 58,030 
vien iš Illinois valstijos.

Kariuomenėj gyvenimas esąs 
“geras”

Kaip rašo jau tarnaują nau
jokai, maistas kariuomenėj yra 
labai geras, jie “muštravojami' 
gana daug, bet turi nemažai 
liuoslaikio, turi progų jį nau
dingai praleisti ir iš kelių at
žvilgių — karinis gyvenimas 
“nėra labai blogas”.

Santykiai tarp naujokų ir ka
rininkų esą labai “demokratiš
ki” ir draugiški.

Lietuviai Stengsis 
Woidatui Gauti Vieta 

(t 

Sanitary Distrikte
. Byloj Konferuos su Meru

Frank Woidat, Bridgeporto 
ietuvis biznierius, vakar po
piet buvo Lietuviu Demokratu t k
l^ygos indorsuotas į Sanitary 
District trustee vielą, kur da- 
oar yra vakancija mirus vįe- 
lam nariui, George Scis, perei
tą trečiadienį.

Indorsavimas buvo ‘duotas 
specialiame Lygos viršininkų 
susirinkime.

Šį vakarą komitetas pasitars 
su Aldermanų Connelly, o ry
toj rytą konferuos tuo klausi
mu sų Meru Kelly.

Kadangi šiuo laiku beveik 
visos tautos turi atstovybę sa
nitariniame distrikte, (mano- 
na, kad lietuviams gal ir pa
sisekti Woidatui 
vietą įgyti.

Po 27 Metu Prarado 
Darba, Nusižudė

Per 27-is metus laiko, 54 me
tų karo veteranas Carlton Law- 
rence dirbo vienoj Chicagos į 
monėj. Bet jis jau buvo nebe
jaunas, nega ėjo darbo greita: 
atlikti ir pereitą savaitę buvo 
atleistas.

Užvakar jis nusižudė persi- 
kirsdamas gerklę su skustuvu. 
Draugai atrado jo kūną bute, 
adresu 6422 North Bichmond 
street.

----------- ■

• Keistoje nelaimėje mirė dar
bininkas Joseph Leboskie, tar
navęs Scott karo lauke, prie 
Belleville, III. Betaisant vamzdį, 
per kurį pelenai buvo traukia
mi iš kareivinių centralinio kro-

j 79th gatves kranto. Mokėjo 
@ Į Chicago šeštadienį atvyko plaukti, tai išsikrapštė iš van- 
pirmu kartu naujas Pennsylva- dens, ir šiandien džiaugiasi, kad 
nia gelžkęlįo traukinys, “South' tik slogas gavo

■ O’A, ..-.a' . \ ?

f

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

.. Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliains, kurie prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” nąmo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 

dai’huotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau- 
jieniečiai.

F. W. ŽILIONIS, Pittsburgh, Pa.

BUVO PASKELBTA
VISO .... .

..... $5.00 
...... 1.00 

$1,255.00 
$1,261.00

<tNT .. (Bus Augiau)
aujienoms”, pasisekimo ir geriausios kloties 1941 me- 

senas “Naujienų” skai-snies, didelė krūva pelenų jj už- tams, aš linkiu juni8 nuoširdžiai, kaipo 
griuvo ir nutroškino. Kitas dar- tvtoias. “Nauiiennm« ir \ , . .

tą svarbią bininkas, Edward L. Lasban bu- kimo visuose darbuose ! 1 Va< Ovyljei 1 gia«sio pasise-
 vo iggelbžtas-’ Si. pagarba, W.' Žilionis, Pittsburgb, Pa.vo išgelbėtas.

North Clark street;
18 metų Janet Stonelake, 362 

South Avenue, Glencoe
67 metų Samuel Schuman, 

1115 South Springfield avenue;
11 metų Paul Olsen, 3000 

Gilboa avenue, Zion, III.;
48 metų gatvekarių motor- 

monas Patrick J. Duff, 4845 
Patterson avenue;

52 metų Edmund Tatge, 
Crete, 111.;

72 metų Jacob Tulp, 3811 
State street;, : ' . .

26 metų Mary Bile, 1211 
Harvey avenue, Bęrwyn, III.

iš

šeštadienį Mirė 
Dr. Jonas J. Kowar- 
Kowarskaš ; ■; -

Buvo apie 40 metų amžiaus
Rezultate komplikacijų, ku

rios išsivystė po vidurių ope
racijos, šeštadienio rytą įnirę 
l)r. Jonas J. Kowarskas. Jis už
baigė gyvenimą' šv. Kryžiaus

V

nio-

CHICAGOJE, APYLINKĖJE PER SAVAIT 
GAU UŽMUŠĖ PENKIOLIKĄ ŽMONIŲ

— Labai Daug Automobilių Nelaimių -
Du medžiotojai buvo užmuš

ti, o trys kiti žmonės sunkiai 
sužeisti, dviems keleiviniams 
automobiliams susikūlus ant 
vieškelio US 41, 15 mylių į pie
tus nuo Hammondo, Ind. Abu 
automobiliai važiavo labai grei
tai.

Užmuštieji yra Anthony Ciab 
kowskį, 48, 509 East 36th avė., 
iš Gary, Ind., ir 48 metų Ka- 
zimier Gorny, 4692 Indianapo- 
lis avenue, East Chicago.

Sužeistieji yra Andre\v Snaj- 
cziik,. 25, ir jo žmona, iš Špo
kaite, Washington, ir užmušto
jo Gorny suims, Thcodore.

Du žuvo po traukiniu
Ties 17th avenue kryžkele, 

Chestertone, Ind., New York 
Central ekspresas “Paccmaker” 
sudaužė automobilį ir užmušė 
du žmones, plieno darbininką 
Elmer AVestergreen ir jo žmo
ną Anna, abu Chestertono gy*- 
ventojai. . >

Pakliuvo po traukin u
šv. Kryžiaus ligoninėje 

kritiškai sužeista 31 metų
teriškė, Mrs. Mary Walsh, 5605 
S. Sacramento. Ji buvo kritiš
kai sužeista nelaimėje su Illi
nois Central traukiniu, kurioje 
jos vyras, 35 metų Nicholas T. 
Walsh, lAi vo užmuštas. Jų au
tomobilis pakliuvo po traukiniu 
ties 67th ir Kenton, ir buvo nu
vilktas apie 100 pėdų. Ugnia* 
gesiai dirbo apie pusvalandį iki 
priėjo prie Walsho kūno ir jo 
sužeistos žmonos. Jai buvo per
skelta galva ir sužeisti vidu
riai.

žuvo siuvėjas
Peoples ligoninėje mirė 65 

metų siuvėjas, Julius ()strows- 
ki, 3131 Throop street, kuris 
buvo sunkiai automobilio su
žeistas prie Aicher avenue ir 
Pitney Court. Automobilio vai-* 
ruotojas buvo Alexander Kuču- 
car, 1935 S. Dės Plaines street.

Įvažiavo į stulpą
Mrs. Mary Quillin, 45, žmo

na Dr. Lawrence J. Quillin, bu
vo užmušta, kai jos vyro vai* 
ruojamas automobilis įvažiavo 
į šviesos stulpą prie Outer 
Drive ir Delayvare Place. Quil* 
lin buvo sunkiai sužeistas. Gy
vena adresu 5832 Stony Island 
avenue.

iKtos nelaimes
Kitose automobilių nelaimėse 

vakar ir užvakar žuvo šie žmo
nės :

38 metų Joseph Cooper, 673

tris mėnesius laiko.
Velionis buvo apie 10 metų 

amžiaus, čia gimęs ir priklau- 
sį prie taip vadinamos “naUjo,- 
sios kartos” daktarlj?" 'Mokslus 
išėjo Chicagoj ir čia praktika
vo kelioliką metų. Priklausė 
prie Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos. Ofisą užlaikė 
ties 2403 W. 63rd street.

Laidotuvės trečiadienį
Dr. Kowąr$kas ' laidojamas 

trečiadienį rytą šv. Kazimiero 
kapinėse iš koplyčios adresu 
2214 West 23rd Place. Jis pali
ko motiną ir tėvus Pauliną ir 
Juozapą Kowarskus, seserį Pet
ronėlę ir nemažai <■ kitų gimi
nių. Gyveno adresu 2359 Sų. 
Leavitt street.- -

Chicagos Išlaidos 
Ateinančiais Metais
- $54,000,000
Numušė Biudžetą $1,500,000; 
Nori Atleisti 300, Darbininkų.

Miesto finansinis komitetas 
šiandien aldermanų tarybai į- 
teiks 1941 metų biudžeto pro
jektą, kuriame numato $54,- 
000,000 išlaidų ateinančiais me
tais miesto administracijai ope
ruoti.

Projektas numato apie $i,- 
500,000 mažiau išlaidų, negu 
autorizavo šių metų biudžetas. 
Finansinė komisija siūlo tokią 
sumą sutaupyti, atleidžiant apie 
300 “nebūtinų” valdininkų ir 
numušant 10% algas visų dar
bininkų, kurie dabar gauna pil
nas unijines algas.

Komisiją siūlo* tokiems dar
bininkams atlyg.nimą sumažin
ti $345,000 metams.

Unijos Protestas.
Unijos, kaip girdėti, šį numu- 

šimą smarkiai protestuoja ir or
ganizuojasi miesto taryboje ji 
smarkiai kovoti.

Planųojapnąs algų numuša
mas daugiauiai paliečia miestui 
tarnaujančius janitoriui, x elęlę-

ralorius ir statybos darbinin
kus.

ibi

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

NA UJIENIECIAI!
skirkdami Kalėdų dovanas, neužmirikite

NA UJ1ENŲ NAMO FONDO
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