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DARBININKUS JOJE ATSTOVAUJA SO
CIALISTAS SIDNEY HILLMAN

Tarybos pirmininkas Knudsen kviečia 
visus Į darbą

WASHINGTON, D. C., gruo- mis, nusileidimo priemonėmis, 
džio 22 d. — Prezidentas Roo-| Amerikos apsauga ir demo- 
sevelt paskyrė keturių žmonių kratiška.s sugy venimo būdas rei-! 
Gynimo Tarybą, kurios vyriau- kalauja, kad butų sujungtos 
siuoju rūpesčiu yra Amerikos krašto jėgos, butų suderintas
ginklų gaminimo pramonės or
ganizavimas ir koordinavimas.

Tarybos pirmininku paskirtas 
Knudsen, kuris jau rūpinosi 
ginklų gaminimo reikalais; Sid- 
ney Hillman, darbininkų unijų 
atstovas; Stimson, karo depar
tamento sekretorius ir Knox, 
laivyno sekretorius.
’ Politiniuose sluoksniuose kal
bama, kad šios Tarybos pasky
rimas, tai buvo oficialus Ame
rikos atsakymas į Hitlerio pro
pagandistų grąsinimus Ameri
kos vyriausybei dėl teikiamos 
pagelbs Anglijai.

Pirmininkas Knudsen Ameri
kos visuomenei paskelbė, kad 
prezidentas, norėdamas geriau 
suderinti įvairias komisijas ir 
komitetus, kurie ligi šiam me
tui rūpinosi ginklų gaminimo 
reikalais, sudarė Tarybą;

Mintis tokią-komisiją -sudary
ti kilo tada, kai aiškiai buvo 
matyti, jog dabartinio pasaulio 
krizio negalima išspręsti jokio-1

NACIAI GRASINA AMERIKAI
Laivų rekvizavimas 
bus karo veiksmas
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 22 d. — Aukštas vokiečių 
užsienio reikalų ministerijos val
dininkas vakar padarė labai 
griežtą perspėjimą Amerikai.

Jis pasakė, kad vokiečių vy
riausybės sluoksniai seka Ame
rikos užsienio politiką ir pata
ria susilaikyti nuo “karo veik
smų”.

Jeigu Amerikos vyriausybė 
paklausys britų blokados minis- 
terio Cross pasiūlymo rekvizuo
ti Amerikoj stovinčius vokiečių 
ir italų laivus, tai “ašies” val
stybės tatai paskaitys “karo 
veiksmu”.

LIEPIA IŠVAŽIUOTI 3 AMBA
SADOS TARNAUTOJAMS 

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 22 d. — Vokiečių užsienio 
reikalų ministerija pareikalavo, 
kad iš Paryžiaus tuojau išva
žiuotų du Amerikos ambasados 
sekretoriai ir viena tarnauto
ja.

Vokiečiai turi pakankamai 
įrodymų, kad visi šie Amerikos 
ambasados tarnautojai padėjo 
anglų karininkams pabėgti nuo 
vokiečių.

Vokiečiai kaltina Cross, kad 
jis Amerikos ambasadoj, Pary
žiuj, laikęs vieną anglų karinin
ką, o vėliau jam padėjęs bėgti. 
Privalo išvažiuot ir Mrs. Dee- 
gan.

RYTOJ “Naujienų” Rastinė bus 
atdara iki 6-tos valandos po pie
tų, o KALĖDŲ DIENĄ RaSti* 
nė bus uždaryta. — Adm.

BUENOS AIRESj Argentina, 
gruodž. 22 d. — Argentinos so
stines centre kažkas paleido tris 
kiaules su parištomis svastiko
mis. Kiaulės bėgiojo Florida gat
vėje, kur yra didžiausias judė
jimas.

Giedra.
Saulė teka 7:15 v. r., leid

žiasi 4:22 v. v.

darbas ir kapitalas. Pramonė 
privalo būti taip tvarkoma, kad 
ji butų naudinga Amerikai ir 
demokratijos principams apgin
ti.

Gynimo Taryba supranta la
bai gerai tas sąlygas, kurios 
pagimdė pačią Tarybą, todėl ir 
kviečia visus amerikiečius nu
siimti apsiaustus, pasiraitoti 
rankoves ir atkreipti visą savo 
dėmesį į vieną dalyką: galima 
greičiau gaminti apsaugos prie
mones.

Knudsen kvietė apsaugos prie
monių gaminimo darbe daly
vauti visus Amerikos visuome
nės sluoksnius — darbininkus 
ir darbdavius.

Gynimo Tarybos sudarymas 
parodo, kad dabar jau negali 
būti jokios kalbos apie taiką ar
ba kokį nors nusileidimą dik
tatoriams, — tvirtinama diplo
matiniuose Washingtono sluoks
niuose. Negalima rasti budo, 
kad sugyventų diktatūrinis re
žimas su demokratišku.

Negalės rekvizuoti 
svetimų laivų

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 22 d. — Kongreso sluok
sniuose buvo kalbama, kad da- 
jar veikią įstatymai neleidžia 
vyriausybei rekvizuoti laivų, 
jeigu jų savininkai nesutinka.

Senatoriai Capper ir Adams 
mano, kad Amerika nesiims ši
tokių priemonių, kol ji pati ne
bus įvelta į karą.

Dabar Amerikos uostuose sto
vi apie 140 svetimų valstybių 
laivu. 2 vokiečių laivai ir 27 ita
lų. Yra daug francuzų laivų.

Išsiųs kelis vokiečius 
iš Amerikos

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 22 d. — Valdžios 'sluok
sniuose kalbama, kad Amerika 
bus priversta imtis represijų 
prieš nacius, jeigu jie privers 
išvažiuoti iš Paryžiaus tris Ame
rikos ambasados tarnautojus.

Amerikos valdžia turi pakan
kamai duomenų apie naciškų di
plomatų kišimąsi į vidaus po
litikos reikalus ir gali liepti iš
važiuoti ne trims, bet didelei 
jų daugybei.

Kiaules su svastika

Naujas Britu Užsienio
Reikalu Ministeris

Anthony EdenJ naujai pa
skirtas Didžiosios britanijos 
užsienio reikalų ministeris. 
Eden vieną kartą jau valdė 
Anglijoj šią ministeriją, bet 
buvo priverstas’ pasitraukti, 
kai nesutiko su Chamberlal-^ 
no vedama taikstymosi su 
diktatoriais politika. Edeną 
pakeitė Halifaksas, o dabar 
Edenas vėl perima iš jo mi
nisteriją.

Byrd reikalauja ži- 
nių apiė’katfo w- 

pramonę
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 22' d. — Demokratų sena
torius Harry Byrd šiandien pa
reiškė, jog Amerikos visuome
nei reikia paskelbti daugiau ži
bių apie visą dabartinį kąrĮo 
pramonės stovį ir apie artimus 
užsimojimus.

Byrd tvirtina, kad svetimų 
valstybių agentai labai gerai in
formuoti apie 'visą karo pramo
nę, o patys amerikiečiai nieko 
nežino tuo reikalu.

Byrd patenkintas, kad prezi
dentas pasirinko Knudseną Gy
nimo Tarybos pirmininku.

Gynimo Tarybą rei
kėjo senai sudaryti

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 22 d. — Senatorius Byrd 
pareiškė, kad tokią Gynimo Ta
rybą Amerika senai privalėjo 
sudaryti.

Kol Hitleris naikino Europos 
valstybes, tai mes nekreipėme 
reikalingo dėmesio į musų pa
čių apsaugos reikalus.

Tiktai dabar, praėjus 16 mė
nesių nuo karo pradžios, nuda
ryta Taryba, kuri senai priva
lėjo veikti ir tinkamą ginklų 
kiekį pagaminti.

Britai sunaikino ita
lų aerodromą

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
22 d. — Britų karo pranešimas 
sako, kad jų aviacija visiškai 
sunaikino didelį italų aerodro
mą Castel Benito.

čia buvo didelę italų aviaci
jos atsarga ir iš čia pakilda
vo eskadrilės, kurios lėkdavo į 
kovos lauką. Britai padegė ita
lų hangarą ir sunaikino kelis 
orlaivius.

Be Castęl Benito, britai taik
liai bombardavo kitus 4 italų 
aerodromus.

Grazziąni kaltina
Mussolini

ROMA, Itaįija, gruodž. 22 <i. 
— Italų maršįlas Grazziani, ku
ris kcmandu0t italų karo jė
gas -Lybi jo j, Padarė vyriausiam 
štabui pranešimą, kuriame kaL 
tina Musšoliii karo nepasiseki
muose.

Mussolini Jneprisiuntė italų 
kariuomenei į laiku reikalingų 
tankų, artilerjjoš ir davė tiktai 
vieną karo foivą kariuomenei 
proteguoti.

Britai subraukė geriausias 
karo jėgas i§f4 kontinentų, sa
ko Grazziani, .ir jis nežinąs kuo 
gali pasi baigtį visos Egypto ope
racijos. |

" •—'-į-----------—----- ,

Amerikoj kariuome
nė siekia 400,000

WASHĮNGTo’n, D. C., gruo
džio 22 d. — Karo departamen
tas skelbia, kad Amerikos ka
riuomenė šiandien pasiekė 400,- 
000.

Nuo praeito karo pabaigos 
niekad Amerikos kariuomenėje 
nebuvo liek daug žmonių.

Prie šio skaičiaus galima bu
tų dar pridėti 124,000 naciona
linės gvardijos narius, jeigu bu
tų artimas kaip pavojus.

< ■■ C.. >: 7 . 1 7

HITLERIS1 GRASINA KARI’ PETAINUI
Įteikė Prancūzams 

nau jusi reikala
vimus

VICHY, Francuzija, gruodžio 
22 d. — Vokiečių karo sluok
sniai šiandien pranešė f rančų- 
zams, kad jie nutrauks dabar
tinį paliaubų stovį su Francu
zija ir paskelbs karo stovį, jei
gu Francuzija atsisakys duoti 
reikalingas garantijas glau
džiam bend’radarbavimui.

Vokiečiai reikalauja, kad Be
tainas pašalintų iš kabineto mi- 
nisterius, kurie nenori glaudžiai 
su vokiečiais bendradarbiauti.

Naciai nori kontro
liuoti Petain valdžių

VICHY, Francuzija, gruodžio 
22 d. — Vokiečiai pareikalavo,

Francuzų Valdžios 
Galva

Maršalas Henry Petain, 
kuris atsisakė tenkinti vo
kiečių reikalavimą ir priim
ti atgal valdžion išmestą La- 
valį. Dabar vokeČiai jam pa
statė dar didesnius reikala
vimus, žada užimti visą 
Frančuziją. Nėra žinios ar 
Petain išvažiuos į Afriką, ar 
jis atsiduos visiškai vokiečių^ 
sauvalei.

Britų Ambasadorius 
Washingtone

Lordas Halifaksas, Di
džios britanijos užsienio rei
kalų ministeris, kuris tapo 
paskirtas britų ambasado
rium prie Amerikos vyriau- 
svbės. Darbiečiai senai rei
kalavo pabalinti Halifaksą 
iš užsienių ministerijos, nes 
jis buvo taikstymosi su Hit
leriu politikos šalininkas ir 
neleido nekonscr v a tori š- 
kiems sluoksniams užimti jo
kios tarnybos jo valdomoj 
ministerijoj.

kad Petaino vyriausybė persi
keltų į Paryžių ir kiekvienu 
svarbesniu valstybės gyvenimo 
reikalu kirtusi su vokiečių ka
ro atstovais.

Jeigu Petainas nenori ke’tis 
į Paryžių, tai vokiečiai nori tu
rėti tokią kontrolę pačiame Vi- 
chy miestelyj.

Neturima jokių žinių ar Pe
tain sutiks .su šitokiais vokie
čių reikalavimais.

Petain atsisakė pri
imti Lavalį valdžion

VICHY, Francuzija, gruodžio 
22' d. ‘— Vokiečiai pareikala
vo, kad Petainas padarytų kai 
kurias pakaitas savo kabinete, 
išmestų kai kuriuos ministerius 
ir priimtų atgal Lavalį.

Praeitos savaitės gale Petai
nas atsakė vokiečiams, kad jis 
nemanąs daryti naujų pakaitų 
kabinete ir atsisakęs priimti at
gal Lavalį.

Petainas sutiko pakeisti kai 
kuriuos valdininkus Paryžiuje, 
kurie santykiavo su vokiečiais. 
Kai buvo pasiųstas šis Petaino 
atsakymas, tai vokiečiai atsiun
tė didesnius reikalavimus.

Petain išvažiuos 
Afrikon

VICHY, Francuzija, gruodžio 
22 d. ■— Diplomatiniuose sluok
sniuose kalbama, kad Petain, 
nenorėdamas patenkinti labai 
griežtų vokiečių reikalavimų, 
gali išvažiuoti į Afriką.

Petainą pasektų ir kiti mi- 
niąteriai. Petainas jau pasiun
tė Afrikon generolą Weygan- 
dą, kuris ten turi didelę kariuo
menę. ,

Jeigu vokiečiai paskelbtų ka
rą franeuzams, tai visa fran
cuzų Afrika paskelbtų karą 
“ašiai”. Su Petainu perplauk
tų ir visas francuzų karo lai
vynas.

VERČIA PRISIEKTI SVETIMIEMS
Lietuvos kareiviai 

gins svetimus 
kraštus

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
22 d. —- Sulig Liaudies Komisa
rų Tarybos pirmininko M. Ged
vilo išleisto įstatymo, visi Lie
tuvos kareiviai yra verčiami pri
siekti tarnauti rusams.

Visa Lietuvos kariuomenė, 
kuri buvo pradžioje paversta į 
liaudies kariuomenę, dabar 
įjungta į Pabaltijo Ypatingo-

45,000 vokiečių 
jau Albanijoj

ROMA, Italija, gruodž. 22 d. 
— Vyriausybė sluoksniuose tvir
tinama, kad Hitleris jau pa
siuntė 45,000 gerai ginkluotų 
vokiečių į Albaniją.

Hitleris taip pat pasiuntė ne
riamųjų lėktuvų, transportinių 
lėktuvų ir kitos karo medžia
gos.

Italų valdžios sluoksniuose 
sakoma, jog tai įvyko papras
tas karo jėgų pasikeitimas.

Italų lakūnai padeda vokie
čiams bombarduoti Londoną, b 
vokiečių kerinomenė .padeda ..ita
lams vesti karą Albanijoj.

________________ j—

Graikai paėmė 300 
italų nelaisvėn

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
22 d. — Graikų karo praneši
mas sako, kad graikų kariuo
menė pamažu slenka pirmyn vi
suose frontuose.

Smarkios kovos vyksta Tepe- 
leni, Klisura ir Chimara apylin 
kėse. Šaltis labai kliudo grai
kams dar smarkiau pastiprinti 
puolimus.

Viršuj minėtose apylinkėse 
graikams pavyko paimti nelais
vėn 300 italų kareivių. Jų tarpe 
buvo vienas italų pulkininkas ir 
astuonios didelės kanuolės.

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
22 d. — Karo pranešimas sako, 
kad vakar britams pasisekė pa
imti nelaisvėn 900 italų prie 
Bardijos. Bardiją gina italų ge
nerolas Berti su 20,000 karei
vių.

Britai siunčia didesnes karo 
jėgas, kad greičiau galėtų pa
imti pačią Bardiją ir visas ją 
supančias tvirtoves.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų .vyriausybė paskyrė lordą Halifaksą ambasadorium 

i Washingtoną, Anthony Edeną — užsienio reikalų ministeriu, 
o David Morgenson, konservatorių partijos reikalų vedėją, karo 
ministeriu.

— Italai sušaudė du šnipus, Italijos piliečius. Vienas jų va
žinėjo po Italijos uostus ir informavo britus apie italų laivyno 
judėjimą. Daugelis kitų italų nuteista ilgiems metams kalėti už 
šnipinėjimą. , '

— Britų orlaiviai bombardavo italų miestus Fiume, Triestą, 
Milaną ir kitus.

— Dvi didelės bombos nukrito šveicarų teritorijoj, 15 my
lių nuo italų sienos. Manoma, jog tai britų lėktuvų darbas, ku
rie skrido į Italiją.

— Jugoslavijoj turima žinių, kad, pagerėjus orui, graikai 
vėl pradėjo pulti italus. Prie jugoslavų sienos graikai baigia 
supti dvi italų divizijas.

— Vichy politiniuose sluoksniuose turima vilties, kad vo
kiečiai neokupuos likusios Francuzijos teritorijos ir bus išveng
tas konfliktas.

— Britų admiralitetas paskelbė, jog žuvo submarinas 
Swordfish su 40 jūreivių.

sios Karo Apygardos kariuome
nės sudėtį.

Tai “ypatingai kariuomenei’* 
vadovauja Maskvos skiriami ka
rininkai ir komisarai. Maskvos 
įsakymų ji bus verčiama klau
syti.

Karo archyvai per
duodami sovietams

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
22 d. — Sulig tuo pačiu Ged
vilo pasirašytu įstatymu, visi 
Krašto Apsaugos Ministerijos, 
Lietuvos Liaudies kariuomenės 
archyvai, bylos ir karo medžia
ga perduodama Pabaltijo Ypa
tingai Karo Apygardai.

ši ypatinga Pabaltijo karo 
apygarda yra prie sovietų Ru
sijos kariuomenės.

Lietuvos Tarybų valdžia ne
turi jokių teisių i karo reika
lus. Visi jie tvarkomi iš Mas
kvos ir Maskvos skirtais žmo
nėmis.

Mašiotą laidojo val
džios lėšomis

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
22 d. — Pranui Mašiotui, vai
kų- kaygehų. autoriui^mirus, so
vietų valdžia nutarė jį palaido
ti valdžios lėšomis.

Pranas Mašiotas buvo senas 
aušrininkas, vienu metu buvo ir 
švietimo ministeriu. Lietuvoj 
jis buvo labai plačiai žinomas, 
kaip vaikų literatūros vertėjas 
ir autorius.

Raudonoji armija okupavusi 
Kauna, rekvizavo jo butą.

Sovietų konsulatas 
Lietuvos pasiun

tinybėj
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 22 d. — W.P.Ž. praneša, 
kad Lietuvos pasiuntinybės rū
muose, Berlyne, sovietai įstei
gė savo konsulatų.

Lietuvos pasiuntinybės nuosa
vi namai buvo Kurfuersten- 
damm gatvėj, kuri yra pačia
me turtingiausiame miesto kvar
tale.

Kai sovietų atstovai užgrobė 
Lietuvos pasiuntinybę Paryžiu
je, tai joje pasisavino ne tik
tai Lietuvos ministerio Klimo 
asmeniškus daiktus, bet ir kitų 
pasiuntinybės tarnautojų.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmad., gruodžio 23, 1940

Dede Amerikonas
Brone M—te.

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

SUDRIKO RADK) PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

*9.95 aukščiau. 
50c įmokėti

*9.95 aukščiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, Elektrikinės

RADIOS
PO

Rašomos
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

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

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

(Tęsinys)
—Žinai ką, širdele, — aiški

no šeimininkė, — panašiai taip 
viskas ir yra, bet viskas gele
žiniai, o be to, staklės tai jau 
labai didelės: ilgos ir plačios. 
Kaip audžiamoji mašina veikia, 
tai sunku ir papasakoti: šau
dyklė tai taip smarkiai laksto', 
kad ir sumatyti sunku. Mašmos 
dirba viską labai greitai.

—Ar - tai tenai audėjoms ne
reikalinga savo kojomis spaudy
ti pakojas ir kaišioti šaudykles.

—Ne. Tą visą darbą dirba 
mašinos. Tos darbininkės, ku
rios prižiūri audžiamąsias maši
nas, vadinasi audėjomis. Jų pa
reiga tai žiūrėti, kad nenutruk
tų metmenų siūlai, kad šaudyk
lės šeivoje butų užtektinai siū
lų ir kad nebūtų kitokių suge
dimų. Jeigu jau kartais pasitai
ko kokių nors sugedimų, tai 
tuojau reikia sustabdyti mašiną, 
surišti siutus ir po to mašiną 
vėl paleisti į darbą; tą pat rei
kia padalyti ir norint pakeisti 
šaudyklę. Mašinos paleidimas ir 
sustabdymas tai tiktai vieni 
juokai ir darbas labai papras
tas; yra du toki bumbuliukai,— 
vienas raudonas, kitas juodas, 
kai paspaudi raudonąjį bumbu
liuką tai mašina jau ir eina, o 
kai nori, kad mašina sustotą, 
tai turi paspausti juodąjį bum-

> niandru-
i L <.41 11114 pUOįJUlh’U J ut

Garsinkitės “N-nose” I buliuką, tai ir visas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

geriausių

*9.50

Padėti Pinigai kas Mėnesi ĘrįėšU d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

$5,500,000.00
$400,000.00

Turtas virš- - - - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Už
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 p*.
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LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALLY 
INSUBED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginia 1141

Nepamirškite Užsisakyti Alų 
KALĖDŲ ŠVENTĖMS

Šaukite WHITE EAGLE Bravorą 
Klausdami Lietuvio Atstovo,

FRANK P. SPEECHER
3755 SO. RACINE AVENUE

Tel. YARDS 7460 $

LIETUVIŠKA CEVERYKU KRAUTUVE

SUK ŠTOKE
3337 So. Halsted Street

Visus kviečiam atsilankyti, 
pasistengsim kiekvieną užganė- 
kaip patarnavimu taip ir prc-

.Šioje 1’et’ivJų užlaikomoje čevcrykų 
krautuvėje yra didelis pasirinkimas iš 
keliolikos, dide’ių kompanijų — įvai
riausių čeverykų, vyriškų ir moteriš
kų.

Mes 
dinti 
kėmis.

U NIVERSAL

mas. O jeigu kartais mašina su
genda, tai yra specialus fabri
ko mechanikas, kuris tuojau ją 
ir sutvarko. Prie mašinų dirb
ti tai visai nesunku, tiktai rei
kalingas labai didelis akylu
mas.

šeiminkei su Ondte bevaikš
čiojant ir besikalbant, atėjo lai
kas jau ir vakarienę gaminti.

Onutei vienai, o juo labiau 
be darbo, tai butų labai nuo- 
buodu. Tokie pasikalbėjimai, ku
riuos Onutė turėjo .su savo šei
mininke, jai buvo labai naudin
gi, nes kiekvieną kartą jinai su
žinodavo daug ko naujo. Po pa
skutiniojo pasikalbėjimo su šei
mininke apie audžiamąją maši
ną ilgą laiką Onutės akyse to
kia mašiną stovėjo.

Grįžusios namo ir pagaminu
sios valgį, pirmiausia pavalgė 
pačios šeimininkės, nes vyrai 
iš fabriko turėjo grįžti tiktai 
apie penktą valandą. Joms ne
buvo mažiausio reikalo lakti, nes 
rankose buvo visi valgiai. Onu
tė pradėjo stebėtis, kad dide
lėje daugumoje gaminami val
giai labai vienodi ir beveik tik
tai mėsiški, Jinai pamanė, kad 
Amerikoje negalima gauti kito
kių maisto produktų, o ypatin
gai pieno kokių nors produk
tų. Šeimininkė jai paaiškino, 
kad įvairių pieno produktų ga
lima gauti kiek tiktai nori, bet 
iš pieniškų produktų pagaminti 
tokiam žmonių skaičiui vakarie
nę yra gerokai darbo. Onutė 
sumanė šeimininkei pasiūlyti, 
kad iki jinai dar nedirba, tai 
kelis kartus reikėtų pagamin
ti vakarienę iš pieno gaminių.

— Pas mus visko galima gau
ti, — aiškino šeimininkė — tik
tai aš nenoriu savo vyrus per
daug lepinti, nes man vienai to
kią vakarienę pagaminti tai jau 
perdaug sunku, bet jeigu Onu
te padėsi, tai su didžiausiu ma
lonumu, nes aš irgi norėčiau 
paragauti pieniškų valgių.

Musų šeimininkės ryt dienai 
nutarė pagaminti pienišką va
karienę ir tuo savo vyrams pa
daryti siurprizą.

Onutė lauke pareinant savo 
brolių iš fabriko, nes jinai la
bai norėjo su jais pasikalbėti 
apie darbą. Nors jinai ir nese
niai gyvena be darbo, bet ir tos 
kelios dienos jai jau labai nusi
bodo. Iš šeimininkės jinai su
žinojo, kad fabrike darbas nė
ra labai sunkus, o svarbiausia 
tai jinai norėjo pradėti dirbti 
ir todėl, kad su jos darbu tam
priai susijęs ir jos taupyma- 
sis.

Nustatytu laiku parėjo ir vy
rai iš fabriko, pavalgė ir pa
juokavę kiekvienas nuėjo į sa
vo kambarius. Onutė su Juozu 
šiandien norėjo pasikalbėti šiais 
klausimais: darbo gavimu jr 
Stasės atsiimimu į Ameriką. 
Nors Stasės klausimu jinai jau 
ir buvo su Juozu kalbėjusi, bet 
Juozas buvo pažadėjęs Stasei 
parašyti laišką, šiandien Onute 
kaip tiktai ir norėjo paveikti 
Juozą, kad jisai Stasei būtinai 
parašytų laiškų. Pradžioje Onu
tės kambaryje buvo abu Vyrai: 
Juozas ,ir Jurgis, bet Jurgis 
greitai išsirengė pas savo su
žieduotinę. Onutei atėjo viena 
nauja mintis į galvą ir jinai. Juo
zą paklausė:

— žinai ką, Jurguti, šeimi
ninkė man papasakojo, kad ta
vo sužieduotinė dirba viename 
audimo fabrike. Iš jos galima 
sužinoti, ar kartais tenai nerei
kalingi darbininkai; gal būt, 
kad ir aš tenai galėčiau gauti 
darbo. Manau, kad tau patirti 
nesusidarys daug sunkumų.

— Gerai, sesute, aš dar šian
dien sužinosiu ir šiandien ar ry
toj apie tai tau pranešiu, — 
paaiškino Jurgis.

Jurgis atsisveikino ir išėjo. 
Kambaryje liko tjktai Juozas 
su Onute. Jinai sumanė Juozą

priversti, kad būtinai ir net 
dar šiandien parašytų Stasei 
laišką.

1— Juozuti, — kreipėsi Onu
tė į savo brolį, — kalbėjome 
ir priėjome bedrą išvadą, kad 
Stasei gyvenimas Alsos kaime 
labai sunkus. Tu žadėjai ją par
sikviesti į Ameriką, kitaip sa
kant, pas save.

— Matai, sesute, aš tau jau 
sakiau, kad greitai vesti tai aš 
jau nemanau, nes tam tikslui 
neturiu nei reikiamų sutaupų, 
nei noro. Vedybos, šeimyninis 
gyvenimas, labai suvaržo žmo
gų. Tu gerai žinai, kad aš dar 
esu jaunas vyras ir noriu pa
gyventi laisvesniu gyvenimu.

— Bet tu man pažadėjai, kad 
vis tik Stasei parašysi laišką 
ir paprašysi, kad jinai atvažiuo
tų į Ameriką. Niekas jau ta
vęs neverčia taip greitai vesti 
ir, be to, jeigu jau tu nenorė
si, tai galėsi ir visai jos ne
vesti ir niekas tau dėl to jo
kių priekaištų nedarys. Tu jai 
gali padaryti gerą ne tiktai, 
kaip jos mylimas, bet kaip ge
ras ir pažįstamas žmogus.

— Tu sakei, kad ir Stasė 
sutinka su tuo, kad vedybas ga
lima nukelti tolimon ateitin ir 
kad dabar jos visai nesvarsty
ti nas reikalas. Jeigu jau taip 
galima padaryti, tai tuojau ra
šau jai laišką ir prašau, kad 
jinai tuč tuojau rengtųsi ir va
žiuotų į Ameriką. Tėvams ir 
jai reikia būtinai parašyti, kad 
aš į Lietuvą grįžti jau nema
nau, todėl bus galima prašyti, 
kad jos tėvai atiduotų jai pri
klausomą dalį. Jeigu taip, lai 
jau visai gerai, ir aš tuojau ei-

nu rašyti jai laišką.
Onutė prašė Juozą parašęs 

Stasei laišką ir jai perskaity
tų, o be to, jinai ir nuo savęs 
norėjo jai ką nors parašyti.

Iki jinai tvarkė kambarį, kal
bėjosi su šeimininke, praėjo ge
rokai laiko, o per visą tą lai
ką Juozas rašė Stasei laišką.

— Tai štai ką parašiau Sta
sei. Nuo tavęs linkėjimų nera
šiau, nes aš manau, kad tu 
ti ką nors jai parašysi.

— žinai, Juozai, kad tu 
raiši didelis materialistas, 
pastebėjo Onutė.

— Taip, Onute, 
listas, nes toks jau 
venimas. Nors aš
vyresnis už tave, bet ilgesnį lai
ką gyvenau mieste ir daug ko 
patyriau. Matai Onute aš visą 
laiką lankiau kursus ir įvairias 
paskaitas, o tokiuose paskai- 
tuose kaip tiktai žmogus tokio 
materializmo ir gauni, žinai, se
sute, kad daugelis tokių paskai
tininkų taip puikiai nupasakoja 
dabartinį gyvenimą ir priveda, 
kad žmonės 
kad galimai 
medžiaginių 
gus neturįs
turįs medžiaginių 
bartiniame ūkyje 
nepilnas žmogus.

— Gal būti ir
tiktai be medžiaginės naudos ir 
pačios medžiagos yra dar ir 
dvasinė gyvenimo pusė, kaip 
tai meile ir kt. — aiškino Onu
tė.

—Žinai ką, Onute, be pinigų 
lai jau negali būti jokios meilės 
ir laimės. Žiūrėk, kad ir mano 
meilė su Stase, jeigu aš bu-

čiau visiškas beturtis, tai reikė
tų labai abejoti, ar Morkaičiai 
savo Stasę už manęs dar ir leis-

pa-

da-

aš materia- 
tikrasis gy- 
esu nedaug

gyvena tiktai tam, 
daugiau užgyventi 
gėrybių, nes žmo- 
arba labai mažai 

gėrybių da- 
yra kaip ir

taip, bet vis

—Gal būt, kad čionai ir tavo 
;iesa. Nors ir taip yra, bet vis 
tiktai to klausimo nereikėtų 
taip statyti. Išsprendimo reikė
tų ieškoti šiek tiek švelnesnėje 
gyvenimo formoje, — aiškino 
Onutė.

(Bus daugiau)

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

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki į 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tek PROSPECT 1930

dr; c. z. vezel is
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
•630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
SENIAU&iAlR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE <
DIENĄ IR NAKTĮ

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

telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
1 Ch icagos dalyse

f

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Direktoriai

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
' 2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. VAITU SH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yard 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį
TeL PROSPECT 67 J7

VIRGINIA 2423

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN -

IŠ>RUS1JOS';
Gerai lietuviams žinomas per 3? 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th SU, netoli Morgan SU 

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Ž;

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Fhone CANAL 6122

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. G631 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 nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlipj pagal sutartį

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 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 CHIRURGAS 

ir Akinjus Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn SU 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SU

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230 

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877

134 N. LA SALLE STREET 
Room 2014 TeL STAte 7572 

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL Victory 2679

Pirkite tose krautuvėse, Vai
rios garsinasi “NAUJIENOJE
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Pittsburgho Naujienos
S.L.A. 3-čio APSKRIČIO ATSIŠAUKIMAS J 

PITTSBURGHO IR APYLINKES
DRAUGIJAS

Dėl Sudarymo Bendro Komiteto Lietuvai Gelbėti.
PITTSBURGH, Pa. — šiomis 

dienomis SLA 3-čias apskritys 
išsiuntinėjo atsišaukimo laiškus

į visas Pittsburgho ir apylinkės 
draugijas, šaukdamas suvažia
vimų bendrai aptarti liūdnų da-

IŠ ARMAND

DOVANA j
Gero Skonio

TIK GAVOME...
Pilnas pasirinkimas Domestic ir Imported Degtinių, kurie pa
daro puikias Kalėdoms Dovanas. Ateikite šiandien—pasirinkite. 
Palaikysime orderi iki Kalėdų.

ANAS “ *1.49
Puikios Rųšies Amerikoniškas šampanas.

Puikus Sendinti 
California

SALDUS VYNAI
Port, Sherry, Muscatel 

Pilnas <4 QQ
Galionas ■

Saldus VYNAS
Pilnas $4 4 Q 

Galionas I ■ I V
4 M. SENUMO California

3

Pilnas 
Fifth

WlN^

Fifths už $1.00

BRANDE
S *1.49

DISTILIUOTAS PASIŪLA!

DRY GIN Garsus
4/5 KVORTOS C^C Hill & HilI

4 m. Senumo ityiuuuU

ROCK & RYE 93 PKOOF 
4/5 Kvortos

*1.59PILNA in
KVORTA I ■ i M
OLD RELIČ “' GRAND SIRE

4 Metų Senumo Reg. $1.00 vertės
BOTTLED IN BOND KENTUCKY STRAIGHT

STRAIGIIT IVIIISKEY BOURBON WHISKEY
1/5 Galiono ^0 Pilnas 7gc

/k T IT T Tinkamai Šaldytas
Z1L iL/ iL-z Turi Geresnį Skoni

V’sados galite pasitikėti Ąrmand’u, tinkamai šal
dyti alų. Musų refriireracijos metodas duoda alui 
geresni skonį. Pamėginkite.

ŠALTAS KAIP LEDAS

ALŲ S GALIONO 25c
Steinies’e 24 KEISE

R M A N n
LIQUORS “BTeesL?y

| 7040 South Western Avenue ?istAtst. |
« GREITAS PRISTATYMAS PROSPECT 0460 |

REZERVUOJAM TEISE APRIBOTI PARDUODAMUS KIEKIUS. |

A

bartinę Lietuvos padėtį ir pa
gelbėti pavergtiems Lietuvos 
žmonėms atsikratyti okupantų 
jungo, šaukiamo draugijų £u-

“Atsižvelgiant į lindną Lie*- 
tųyos dabartinę padėtį ir reika
lingumą gelbėti musų broliams 
ir seserims atsikratyti svetimo

Boston Shoe Store
Atdara kas 1 3435 S. HALSTED [ Atdara visą I 
vakarą iki Q*rT>T7’'I7nn dieną

Kalėdų OUvISILl sekmadienį

Ii

NAUJI KALĖDOMS ČEVERYKAI
KIEKVIENAM ŠEIMOS NARIUI!

važiavimo didžiausias tikslas y- 
ra sudaryti bendrų ir pastovų 
Komitetų, per kurį bus galima 
išjudinti visus Pittsburgho lie
tuvius ir visas draugijas Lietu
vos gelbėjimo darbui.
Pittsburghiečiai į Viskų Gyvai 

Reaguoja.
Mes kol kas Pittsburghe ne

turėjom tokio bendro komiteto, 
kuris atitiktų didžiumai darbš
čiųjų musų Draugijų ir Lietu
vos ve.kimo reikalams. Pitts- 
burghas nėra atsilikęs nuo kitų 
didžiųjų lietuvių kolonijų, ir vi
si stambesnieji Lietuvos įvykiai, 
pradedant su garsiuoju lenkų 
ultimatumu, Klaipėdos praradi
mu ir dabartine bolševikų oku
pacija, Pittsburgho lietuvius la
bai sujudino. Reikalui prisėjus 
visos srovės mokėdavo ssuitar- 
ti, sudarydav laikinus tam tik
rus komitetus, surengdavo mil
žiniškus masinius mitingus ir 
yra sudėję po gerų sumų aukų.

Tačiau dabartinė Lietuvos 
padėtis daug daugiau reikalau
ja iš Amerikos lietuvių, kartu 
ir iš musų Pittsburgho lietuvių. 
Nepakanka laikino darbo ir lai
kinų konąitetų darbuotės. Rei
kia pastovaus intensyvio ir ryž
tingo darbo. O toks darbas bus 
galimas tik per bendrų komite
tų, visoms draugijoms koope
ruojant.

“Turim Kovoti Vergiją”.
Mes turime gelbėti savo bro

liams ir seserims Lietuvoje at
sikratyti vergijos. Mes turime 
vesti neatlaidžių kovą su Mas
kvos samdytais agentais lietu
vių tarpe šioje šalyje, arba atvi
rai sakant, su judoši&is. Tie 
samdyti Stalino agentai deda 
visas pastangas parduoti Lietu
vą. Tokiems gaivalams neturėtų 
būti vietos Amerikos lietuvių 
veikime.

Todėl, draugijų darbuotojų 
šventa pareiga dalyvauti šaukia
mam draugijų suvažiavime ir 
žiūrėti, kad SLA 3-čio apskri
čio atsišaukimo laiškai pasiektų 
jūsų organizacijų susirinkimus. 
O jei pasitaikytų, kad atsišauki
mo laiškas nėra pasiekęs jūsų 
susirinkimą, naudokitės spau
dos pranešimais ir iškelkite 
draugijų suvažiavimo klausimą, 
pasidarbuodami, kad jūsų drau
gija dalyvautų suvažiavime, ku
ris įvyksta sausio 19 d., 8:00 
vai. vakare LMD svetainėje 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa.

Atsišaukimo laiškas seka:
“SLA 3-čias Apskritis, 2401 

Charles St., N. S. Pittsburgh, 
Pa. Gruodžio 20 d., 1940 m.

“Gerbiami Tamstos:

okupantų jungo, SLA 3-čias Ap
skritys metiniam savo suvažia
vime, laikytam lapkričio 24 d., 
Lietuvių Piliečių svetainėje, S. 
S. Pittsburgh, Pa., nutarė šauk
ti Pittsburgho ir. visos apylin
kės draugijų suvažiavimą ap? 
tarti kelbėjimą Lietuvos ir su
darymą bendro komiteto, kad 
bendromis spėkomis galėtu
mėm sėkmingai darbuotis at
gauti Lietuvai Nepriklausomy
bę.

“Todėl, šluomi kviečiu jūsų 
draugiją į bendrą visų draugijų 
suvažiavimą, kuris įvyksta sau
sio 19 d. 1941 m., 8:30 valan
dą vakare, Rietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa.

“Mes esame giliai įsitikinę, 
kad ir Tamstos gyvai atjaučia*- 
te pavergtos Lietuvos vargus ir 
esate pasirengę ištiesti pagalbos 
ranką ir gelbėti visais galimais 
budais musų gimląjam kraštui 
atgauti laisvę.

“Malonėsit išrinkti bent 3 de
legatus nuo savo* draugijos ir 
prisiųsti į virš minėtų draugijų 
suvažiavimą.

“Su broliškais linkėjimais ir 
iki pasimatymo draugijų suva
žiavime,

“SLA. 3-čio Apskričio Komi
tetas:

“Pirm. — Povilas Dargis, 
“Sekretorius — S. Bakanas 
“ižd.--- Juozas Virbickas.”

• —S. Bakanas 
:-------------— 0-0——

Remkite tubfe, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE

BOSTON’S CEVERY- 
KAI VAIKAMS

Dabar $1.98au£
• Star Brand
• Poli Parrot

BOSTON’S VYRAI! KALĖDOMS

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas*, paprastu

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

knygelė ........ ................. 35c
Juodais minkštais virŠais be 

kabės .. -......... ........ -..... $1.25
“KantyČkos”, giesmių knyga
............ .................................... $1.75
“Sapnų knygelė”, kazirų nu

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

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

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

“Žolių knygelė,” aptašo apie 300 
visokių žolių, kam jos yra 
tinkamos .....~.............. ..... 25c

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

334 Dean Boulevard.
SPENCERPORT, N. Y.

.......................... .. ........................... /

NAUJOS MADOS 
APSIRĖDYKITE SU BOSTON’S 

CEVERYKAIS! 
98’ aukšč.

NAUJOS MADOS ČEVERYKAI 
ŠVENTĖMS!!

Naujose Madose. Su Naujomis Kulnimis.

BOSTON
Minkšti BATUKAI 

KALĖDOMS— 
Turim Didžiausį Chica- 
gos Pasirinkimą 98*

Tik Gavome!
NAUJI MADINGI

RED CROSS

Sg50
Motinai
Dovana

Bukite Linksmi 
KALĖDOSE su 

Boston’s Geresniais 
Ceverykais

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

Boston Shoe Store
3435 SO. HALSTED STREET

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

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.

PREKIAUKI! ČIA DĖL
KALĖDINIŲ DOVANU

NAKTINIAI

I $1.00 
ir aukšč.

• ŠILKO

• SATINS

• CREPES

Puikiose
I * Madose

I N Ė S—

NAUJAUSIOS MADOS 
DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS 

ŽEMIAUSIOS KAINOS

BULOVĄ WATCH
DOVANA, KURI NUDŽIUGINS 
Pirkit už cash arba kreditu

FATRIOA 
17 |«w«te

DEAN 
15

BEATRIČE RANGER 
15 |ew«1«

VĖLIAUSIOSE 
SPALVOSE

JI BUS LINKSMA SU

HOUSECOAT
• ŠILKO
• QUILTED
NAUJOS
MADOS

NUQ

$1.98

DVI

MAN
UŽTIK1MOS KRAUTUVĖS

4184 ARCHER AVENUE 3142 W. 63rd STREET

___________

Štai Puiki
Dovana!

PAJAMAS

Turime Labai
Didelį Pasirin
kimą, Kaina 

Nuo

$1.00 
ir aukšč.

APATINĖS

79*
ir aukšč.

• SATIN

• CREPE

• FANCY 
LACES

Naujausios!
r

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsilus siocn
Išima Už ..........  O.OU
PRABUVIMAS ‘ CCH Ligoninėje .............. ^OU.UU
RAUDONGYSLię S. O C rtfi 
Išėmimas ir Ligon. XU«UU 
REUMATIZMAS C O fifi
Greita Pagelba -----
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................. *I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

SIJONAI

Pirk Dabar! . Pirk Čia
RIDIKĖLIAI! Pirštinės

KAYSER 
ir 

VAN RAALTE

59*
ir aukšč.

j VĖLIAUSIOS!

VISOSE SPALVOSE, VĖ
LIAUSIOSE MADOSE!

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY «0«6

$1.00
ir aukšč.

Leather, Patent, 
Crepes 
NAUJI!

TIK GAVOME!

Svederiai

$1.00
ir aukšč.

Nusipirk Bliuzę 
Dovanai

ŠILKO
PLAUNAMOS 1
BROAD- /BU P
CLOTH Ų TrUU
Baltos, Mėly- v 
nos ir Dryž. ir aukšč.

TIKRAI PRAKTIŠKA
DOVANA!

IDress Lmgene Shoppe

3437 South Halsted Street Tel.
YARds Garsinkitės “N-nose”
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NAUIIENOS
The Lithuanlan Daily Newa

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.'

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75
. 3c 

18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams__ ;........ ..... ...........
Pusei metų____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams . ...........
Vienam mėnesiui _______

Chicago j per išsiuntinėto jus:
Viena kopija__________
Savaitei ________ ___
Mėnesiui ___ ___________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams -----------------------  $5.00
Pusei metų .........  - 2.75
Trims mėnesiams.............  1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------------—___ _— $8.00
Pusei metų--------------------- 4.00
Trims mėnesiams______ ___ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Krašto Gynimo Taryba
Pereitą savaitę prezidentas Rooseveltas sudarė vy

riausiąją krašto gynimo tarybą iš keturių asmenų, iš 
kurių du — Knudsen ir Hillman — yra apsaugos komi
sijos nariai, o kiti du yra karo sekretorius Stimson ir 
laivyno sekretorius Knox. Knudseną prezidentas pasky
rė šios įstaigos direktorium, o Hillman^ jo pavaduoto
ju.

Amerikos spaudoje ir kongrese jau seniai kilo bal
sai, reikalaują, kad butų paskirtas “diktatorius” krašto 
pramonei sumobilizuoti apsigynimo (ir Anglijos rėmi
mo) tikslams. Komisija apsaugos darbams koordinuoti, 
kuri buvo įsteigta birželio mėnesį, turi tik patariamąjį* 
balsą. Prezidentas nebuvo paskyręs jai net pirmininko. 
Dabar Rooseveltas sudarė mažesnę įstaigą ir suteikė jai 
galią veikti ir davinėti įsakymus. Bet, vietoje “diktato
riaus”, jisai paskyrė keturių narių tarybą.

Reikšminga, kad tarybos pirmininku ir direktorium 
yra paskirtas pramonininkas — General Motors korpo
racijos viršininkas, William S. Knudsen, o jo padėjėju 
yra paskirtas darbininkų unijos, Amalgamated Clothing 
Workers, vadas, Sidney Hillman. Kiti du tarybos nariai 
atstovauja vienas armiją, antras laivyną.

Kaip prezidentas Rooseveltas pareiškė, paskirda
mas Gynimo Tarybos narius, ši įstaiga yra sudaryta iš 
trijų elementų: gamybos atstovo, darbininkų atstovo ir 
vartotojų atstovo. Gamybą atstovauja Knudsenas, dar
bininkus — Hillmanas, o vartotojus — karo ir laivyno' 
departamentų viršininkai (Stimson ir Knox).

Tai yra pirmas atsitikimas Jungtinių Valstijų isto
rijoje, kad svarbioje valdžios įstaigoje yra sąmoningai 
pravedamas industrinės demokratijos principas.

Plačioji Amerikos visuomenė, matyt, dar nesuspėjo 
pilnai įvertinti šito procedento svarbumą Jungtinių Val
stijų ateičiai. Kapitalistų spauda, aiškiai nesuprasdama 
Roosevelto žingsnio reikšmės, zurza, kam prezidentas 
padalino galią Gynimo Taryboje tarpe keturių žmonių, 
užuot paskyręs vieną “bosą”, kaip kad buvo pereitojo 
pasaulio kkaro metu, kuomet prezidentas W^sonas Pa" 
skyrė karo pramonių viršininku bankininką Baruchą. 
Darbininkų judėjimo vadai taip pat nėra pilnai paten
kinti, kadangi Sidney Hillman yra susirišęs su CIO, su* 
kuriuo nesutinka Am. Darbo Federacija.

Bet pavyzdys yra duotas. Į krašto pramonių regulia-; 
vimo įstaigą valdžia pripažino reikalinga įvesti trijų vi-j 
suomenės “interesų” reprezentantus:, kapitalo, darbo ir 
vartojimo. Jei ši įstaiga sugebės sėkmingai veikti, tai! 
visas ekonominis krašto gyvenimas ateityje ims organi-*

miestelyje Žagarėje, žydo krautuvninko šeimoje. Tėvai 
norėjo, kad Sidney butų rabinas, ir leido jį į dvasinę žy
dų mokyklą. Bet Hillmanas susipažino su socialistais, 
buvo įtrauktas į darbininkų judėjimą ir pakliuvo į caro 
policijos nagus. Atsėdėjęs 10 mėnesių kalėjime, jisai iš-, 
keliavo į Angliją. Iš tenai atvyko į Chicagą, dirbo kaipo 
klerkas, o paskui gavo darbą Hart Schaffner & Marx 
rūbų siuvimo dirbtuvėje, kaipo kirpiko > (eutter) pagelbi- 
ninkas, už $11.00 savaitėje. 7

Kilus dirbtuvėje streikui, Sidney Hillman pasirodė 
gabus darbininkų organizatorius ir kalbėtojas. 1914 m. 
įsikūrė nauja; .socialistų vadovaujama, Amalgamated 
Clothiing Workers of America unija, ir Hillmanas buvo 
išrinktas jos prezidentu.

Ilgą laiką ši unija buvo nepriklausoma, bet prieš 
keletą metų ji įstojo į Am. Darbo Federaciją. Tačiau 
kova tarpe ‘“amatinių” ir “industrinių” unijų Federaci
ją suskaldė, ir Hillmanas buvo vienas iš pirmutinių dar
bininkų vadų, kurie kartu su Lewisu ir Murray įsteigė: 
Industrinių Organizacijų Komitetą (vėliaus pasivadinu
sį Kongresu), t. y. G, L O.

Pereitą Vasarą Hillmanas sirgo ir gulėjo lovoje sa
vo bute New Yorke, kuomet paskambino telefonas. Iš
siėmęs termometrą iš burnos, jisai paėmė telefono ra
gelį ir išgirdo prezidento Roosevelto balsą: “Sidney”, 
tarė baisas iš Baltojo Namo, “aš turiu Tamstai didel 
darbą ir norėčiau, kad jį priimtum”. Tai buvo pasiūly
mas vietos Apsaugos Komisijoje. Hillmano temperatū
ra pakilo nuo 101 iki 103. Pasveikęs, jisai išvažiavo i 
Washingtoną ir pradėjo eiti savo pareigas.

Hillman dirba, negailėdamas savo jėgų. Valdžia 
jam nemoka nieko. Savo algą — $12,500 per metus jisai 
gauna, kaipo Amalgamated Clothing Workers preziden
tas. Unija užmoka ir $375 nuomos už jo dešimties kam
barių apartmentą. Washingtone, kur jisai gyvena su sa
vo duktere ir sekretoriais. Jo žmona gyvena New Yorke 
ir dažnai atvyksta į Washingtoną.

Šiandien tas liesas, akiniuotas žmogelis, kilęs iš ma
žo Lietuvos miestelio Žagarės, yra vienas galingiausių
jų pramonės tvarkytojų Amerikoje. Reikia, beje, paste
bėti, kad Gynimo Tarybos pirmininkas, William ;S. 
Knudsen, yra taip pat ne senas amerikonas, o ateivis iš 
mažos Europos šalies, Danijos.

Sidney Hillman iškilo dėl to, kad jisai yra gabus, 
darbštus, išėjo gerą mokyklą socialistiniame judėjime, 
moka suprasti minių psychologiją ir turi daug takto 
santykiuose su žmonėmis. Ateityje jisai, gal būt, bus 
minimas, kaipo didžiausias darbininkų vadas Jungtinė
se Valstijose*

Taikos su diktatoriais nebus
Tik-ką prezidento paskirta Gynimo Taryba laikė 

pirmą savo posėdį, ir jos •direktorius, Wm. S, Knudsen, 
paskelbė spaudoje pareiškimą, kviesdamas visus žmo
nes Jungtinėse Valstijose ‘“nusivilkti švarkus ir pasirai-1 
toti rankoves” ir dėti visas pastangas, kad butų kaip 
galint labiau pagreitinta apsigynimo priemonių gamy
ba. ;

Savo pareiškime Knudsenas pabrėžė, kad tame kon
flikte, kuris šiandien siautėja pasaulyje, susitaikymo 
tarpe demokratijų ir diktatūrų negali būti. Todėl Jung
tinėms Valstijoms nepalieka nieko kito, kaip tiktai 
įtempti visas savo jėgas apsiginklavimui. ž

Sidney Hillman
Mums tenka šioje vietoje jau antru kartu rašyti 

apie rubsiuvių unijos, Amalgamated Clothing Workers 
of America, prezidentą, Sidney Hillniįaną. Jo vardą 
spauda minės dažnai.

Pabaigoje pereitos savaitės prezidentas Rooseveltas 
jį paskyrė Gynimo Tarybos vice-pirmįninku. Nuo birže
lio mėnesio iki dabar jisai buvo narys krašto ąpsaugos 
komisijos, kuri neturėjo vykdomosios galios. Įdomu, 
kad Rooseveltas, skirdamas darbininkų atstovą tai ko
misijai, pasirinko Hillmaną, o ne Lewisą iš CIO, Greeną 
iš Am. Darbo Federacijos arba ką kitą. <

Sidney Hillman yra ateivis. Jisai gimė Lietuvos

DR. NEGRIN ANGLIJOJE Tiktai kai jisai tą knygą per
skaitė, tai jisai suprato, kad 
su Hitleriu jokios taikos nega
li būti. Bet jau buvo per vėlu 
Hitlerį stabdyti.

Iki to laiko lordas Lothian 
buvo užsispyręs “maldinimo” 
politikos šalininkas. Niekas ne
galėjo jo įtikinti, kad Hitleris 
yra pavojingas tarptautinei tai
kai. Lordas Lothian manė, kad 
Vokietijos naciai nurims, kuo
met bus atitaisytos “skriau
dos”, kurias padarė Vokietijai 
Versalio taikos sutartis ir San
tarvės valstybių šiurkštus elgi
mąsi su Vokietija po karo. Ji
sai teisino Pareinės krašto mi
litarizavimą ir pripažino na
ciams teisę ‘aneksuoti Austriją; 
jisai stojo už Klaipėdos klausi
mo “peržiūrėjimą” ir pritarė 
Hitlerio reikalavimui, kad Vo
kietijai butų atiduotas Zudetu 
kraštas.

Šiuos faktus iškelia aikštėn 
Vokietijos emigrantas, Dr. Carl 
Misch, kuris dabar gyvena New 
Yorke.

Velionis Anglijos ambasado
rius buvo įtakingas žmogus 
Anglijoje jau pereitojo pasau
lio karo metu. Jisai tuomet 
dar nebuvo lordas ir nešiojo 
paprasto piliečio vardą — 
Philip Henry Kerr, nors buvo 
kilęč iš “aukštos” škotų bajori
jos. Bet pagal Britanijos papro
tį bajoro titulą gauna tiktai šei
mos galva. Tiktai 1930 m., kai 
numirė vyriausias tos šeimos

- - - narys, tai Mister Kerr pasidarė
Buvęs Anglijos ambasadorius, “vienuoliktas markyzas iš Lo- 

"" * * thiano”, arba trumpai — lor
das Lothian.

Dar būdamas jaunas žmo
gus, Philip Henry Kerr buvo 
paskirtas Anglijos premjero po
litiniu privatiniu sel<retarįum, 
kai premjero vietą gavo libe-

Buvęs Ispanijos respublikos 
prem4feras, Dr. Negrui, dabar 
vieši Londone. Anglijos parla
mente kai kurie Darbo partijos 
atstovai paklausė užsienių rei
kalų ministerį, ar tiesa, kad 
valdžia “prašo” Dr. Negriną iš
važiuoti? Ministerijos atstovas 

Bet 
nepa-

atsake, kad tai netiesa, 
daribiečiai tuo atsakymu 
tenkinti.

Jie .sakosi turį tikrųite .sakosi turį tikrų žinių, 
kad valdžia davė suprasti Dr. 
Negrinui, jogei jisai esąs ne
geidžiamas svečias Anglijoje, 
ii*, ji tai padariusi, įprašyta 
Anglijos ambasadoriaus Ispani-i 
joje, Sir Samuel Hoare, —

“kuris įrodinėjo, kad tai pa- 
lengvinitų jo diplomatinį dar
bą Ispanijoje, arba, kaip Dar
bo partijos nariai iironiškali 
ir, gal būt, neteisingai sako, 
palengvintų ‘maldinti’ Fran
co.”
Anglijos darbiečiai daro klai

dą, užtardami Dit Negriną. Ji
sai buvo Stalino įnagis ir daug 
prisidėjo prie Ispanijos respųb-. 
lijos žlugimo.

Kitas paaiašus “penktakojis” 
yra Del Vayo (buvęs Ispanijos 
respublikos užsienį reikalų 
ministois), kuris dabar švais
tosi Jungtinėse Valstijose.

PER VĖLAI PERSKAITĖ 
“MEIN KAMPE”

ralas David George. Sakoma, 
tad Philip H, Kerr turėjo la
bai daug įtakos į Lloyd 
George’ą, ypač užsienių politi
kos klausimuose.

1919 metais, kai Versalyje- 
susirinko taikos konferencija, 
Lloyd George atsivežė į Ver
salį ir savo sekretorių-patare- 
ją. Pastarasis daug prisidėjo 
prie parašymo taikos sutarties, 
kuri buvo vokiečiams padiktuo
ta. Jisai buvo autorius garsio
sios santarvininkų notos, iš 
1919 m. birželio 16 d., kuria 
valstybės, laimėjusios karą, at
metė Vokietijos delegacijos pa-, 
stabas prie taikos sutarties pro
jekto ir pareikalavo, kad vo-' 
kiečiai tą sutartį pasirašytų, 
kaip ji jiems yra įteikta. Toje 
notoje sakoma:

“Vokiečiai savo 
laužė pasaulio taiką, nusidė
jo Dievo ir žmogaus teisėms, 

' sutremdami priesaika pa
remtą Belgijos neutralitetą 
ir vartodami barbariškus ka
ro budus (deportavimus, lai
vų torpedavimus, bombų mė
tymus, įkaitų sušaudymus ir 
t. t.). Todėl teisingumas rei
kalauja, kad jie butų nu
bausti ir bausmę prisiimtų.” 
Šitoje notoje Philip Kerr kal

ba, kaip moralistas (dorovinin- 
kas), o ne kaip politikas. Jisai 
tuomet buvo katalikas; vėles
niame amžiuje jisai įstojo į 
“Ghristian Science” sektą.

Atgaila
Praėjus keliems metams po 

Versalio konferencijos, Angli
joje prasidėjo “pokarines pagi
rios”. Tie patys žmonės, kurie 
pirma amžinai smerkė vokiečių 
tautą, kaipo “barbarus”, ėmė 
jų gailėtis ir ėmė apgailestauti, 
kad su Vokietija buvo taip 
“žiauriai” pasielgta taikos kon
ferencijoje.

Philip Kerr (busimas lordas 
Lothian) savo nusistatymą 
griežtai pakeitė. Nors jisai bu
vo vienas-svarbiausiųjų Versa
lio taikos autorių, bet dab&r ji
sai ėmė reikalauti visiškos los 
sutarties “revizijos”. Ir įdomus 
yra dalykas, kad šita nuotaika 
už Versalio sutarties reviziją 
tarpe įtakingų Anglijos žmonių 
pilnai pasireiškė tiktai tuomet, 
kai Vokietijos respublika jau 
buvo įėjusi į savo paskutinę 
dekretų valdymo stadiją, kuo
met kanclerio vietą buvo paė
męs Brueningas, paskui Von 
Papenas ir, pagaliau, gen. 
Scheleicheris. Bet ji dar labiau 
sustiprėjo, įėjus į valdžią Hit
leriui.

Hitlerio iškilimas Anglijos 
politikams buvo tiktai naujas 
įrodymas, kad Vokietija yra 
“nuskriausta” ir kad su ja rei
kia elgtis kantriai ir švelniai, 
nepaisant jos karingų šukavi
mų1 ir mosikavimų. Aukščiaus 
paminėtas Vokietijos emigran
tas rašo:

“Juo labiau stiprėjo nacių 
režimas, juo uoliau šios sro
vės atstovai, tarp kurių lor
das Lothian buvo žymus as
muo, stojo už pagrindines 
nuolaidas Vokietijai. Jie ne
sidavė perkalbami ir iK^paisė 
nei nacių smurto vidaus po
litikoje, nei jų metodų žiau
rumo. Jie nepaisė, kad Hitlc- 

^ris laužo savo prižadus, kad 
nėra galo jo reikalavimams 
ir kad jisai intensyviai gink

Literatūros Reikalais

i be galo daug. Ir dar kai kas 
tiki jo žodžiais, kad jis sakosi 

Į nesąs politikierius. Politikos da
lykuose jis gal mažai nusima
no, bet turi visus Makiavelio 
prirašytus politikieriaus priva
lumus: jo kišenius niekad ne
nukenčia.

Molotovas kviečia Krėvę 
Maskvon.

Kai rusų kariuomenė jau pa-

noru su-

Krėvė ruošia balių rusams.
Kai paaiškėjo, . kad Lietuves 

kariuomenė visai negins savo 
krašto nuo priešų ir beginklė 
lietuviška visuomenė nepa jėgs * 
nieko padaryti, naujai paskirti 
valdovai pamatė, kad jie ne vie
nai dienai tapo ministeriais, bet 
tol, kol Lietuva bus okupuota.

Justas Paleckis, kuris niekad 
savo gyvenime nesvajojo tapti 
prezidentu, žinojo, kam jis pri-į sieke vokiečių sieną ir kiekvie- 
valo būti < *"* * 
liaudžiai jis nieko neprivalėjo, 
nes ne liaudis jį prezidentūrom 
įsodino. Ten jį pasodino Dėka-j 
nozovas; todėl birželio 19 dieną, Į 
porai dienų praslinkus po oku
pacijos, Paleckis suruošė dide
lį balių Dekanozovui pagerbti.

Profesorius Vincas Krėve bu
vo tokioj pat padėtyj ir priva-1 
Įėjo pareikšti savo dėkingumą. 
Be to, įvykių aiškiai nesuvo
kiančiai krašto visuomenei rei
kėjo sudaryti įspūdis, jog nie-i 
ko’ nenormalaus neįvyko. Pasi
keitė kai kurie valdžios asme
nys, daugiau nieko.

Birželio 19 Dekanozovo gar
bei priėmimą suruošė Paleckis, 
o birželio 20 dieną Vincas Krė
vė suruošė pietus pagerbti Mas
kvos užsienio reikalų komisaro 
pavaduotojui.

Krėvės suruoštame priėmime! 
dalyvavo sovietų ministeris 
Pozdniakovas, kurį profesorius 
labai gerai pažinojo, nes daž
nai su juo konsulato arbatėlėse 
susitikdavo. Dalyvavo prekybos 
atstovas Efanovas, karo atašė 
Korotkichas, Moločkovas ir ki
ti. Taip pat buvo pakviesti ar
timi Krėvės draugai Korsakas, 
Šimkus ir dar kai kas iš Sovie
tų Sąjungos Draugų narių.

Pietų metu buvo pasakytos 
kelios kalbos, išgerta gero vy
no, gerai pavalgyta ir sudaryta 
labai gera nuotaika. Visi atvy
kusieji Vincui Krėvei buvo la
bai dėkingi, nes jis mokėjęs vi
sus juos labai gerai pavaišinti.
Krėvės elgsenos priešginybės.
Dekanozovui suruoštą priė

mimą Vincas Krėvė irgi apmo
kėjo ne iš savo kišeniaus, bet 
iš lietuviško iždo.

Kai Krėvė lietuviškiems stu
dentams ruošė arbatėles ir lie
tuviškus “šviesuolius” užsienio 
vynu vaišindavo, tai tada są
skaitas apmokėdavo rusai.

Kai Krėvė rusams suruošė 
priėmimą ir buvo išgerta daug 
vyno, tai sąskaitą jis pakišo lie
tuviams. Jis juk buvo ministe
ris pirmininkas, pietus buvo su
ruošti oficialiam atstovui, tai

y

dėkingas. Lietuvos Įnam miestelyj buvo keli šimtai 
Stalino kareivių; kai iš pakam
pių išlindo Maskvos agentai ir 
pradėjo visame krašte areštus, 
Vincas Krėvė gavo pranešimų, 
kad Molotovas norįs su juo pa
sikalbėti ir jis privalus tuojau 
skubėti Maskvon.

Tai buvo birželio 29 dieną. 
Krėvė buvo tiktai pusantros sa- » 
vaitės praministeriavęs. Moloto- • 4 
vo pageidavimą pasimatyti as
meniškai su Krėve pranešė De
kanozovas. Be to, buvo gautas 
oficialus pranešimas per minis-

Naujai paskirtų ministerių 
tarpe įvyko mažas sujudimas. 
Vykti Maskvon savo valia, tai 
ne toks jau blogas dalykas, bet 
vykti Maskvon kada oficiali val
džia ne kviečia, bet reikalauja, 
tai jau ne toks malonus daly
kas.

Vincas Krėvė, Venclova, Pa
karklis ir kiti aiškiai žinojo, 
kad daugelis rusiškų diplomatų,

žiuoti, užsienin dažnai jau dau
giau neišvažiuodavo. Kai kurie 
rusų diplomatai atsisakydavo 
grįžti Maskvon ir pasilikdavo 
užsieny j. Jie ir šiandien dar gy-

liaudies pinigais.
Kai arčiau panagrinėji musų 

gerbiamo profesoriaus elgseną,

kvietimu, tai ir artimiausi gimi
nes nieko apie juos nežino.

Nereikėjo nū užsienyj pavyz
džių ieškoti. Krėvė ir kiti nau
jai paskirti ministeriai žinojo, 
kad iš Maskvos nesugrįžo kete- ' 
tas lietuviškų politikierių, kurie 
buvo ten iškviesti arba nuvežti.
Krėvę išlydi nauji ministeriai.

(Javus Molotovo pranešimą, 
buvo padarytas mažas pasitari
mas visų ministerių ir labiau 
pasižymėjusių nekomunistų, bet 
bet su komunistais dirbančių 
Krėvės draugų.

Nutarta Krėvę išlydėti į stotį 
su galimai dideshiu oficiališku- 
mu. Stotin atvyko generolas 
Vitkauskas, teisingumo minis- 
teris Pakarklis, Antanas Venc- , . 7lova, Glovackis, Korsakas, Cvir
ka ir dar keletas artimesnių 
Krėvės draugų.

Stotin atvyko ir keli sovietų 
ambasados tarnautojai. Estijos 
mini sterili i Lattikui taip pat pa
sakyta, kad atvyktų į stotį.

Washingtone (kuris neseniai? 
mirė), lordas ! Lothian, ėmė 
-skaityti Hitlerio autobiografiją 
“Mcin KampT’ {Mano Kova)! 
tą dieną —■ 1939 m. kovo mė-< 
nesį — kai vokiečių annįja, 
įmaršavo į čekų sostinę Prahą.

Lordas Lothian 1935 metais 
atsilankė pas Hitlerį ir nuo to 
laiko jisai nuolatos kalbėdavo 
apie aiaoių “fiurerį” ir jo atlik-, 
tus darbus su pagarba, Msisa-’ 
kydamas matyti visiems aiškiai 
žinomus faktus. Lordas Lo- 
thiau dažnai būdavo svečiuose 
pas leidę Astorienę Ctivedęn’e, 
kur susirinkdavo prie “arba
tėlės” stambieji Anglijos poli
tikos šulai — Sir John Simon, 
Sir* Samdei Hoare, Neville 
Chamberlain, lordas Halifax it 
kiti “Cliveden’o ratelio” na
riai.

Paritui staiga lordas Lothian

“aįsivertė”. Kai Hitleris, sulau
žęs savo Žodį, duotą Miunchene 
premjerui Chambetrlainui, pa
siuntė armiją į Prahą, tai Jor-, 
das Lothian, galų gale, susi
griebė, kad jisai ir jo vienmin
čiai yra apgauti* Tiktai tuomet 
jisai paėmė nacių “Bibliją” 
(“Mein KampT’) ir pradėjo ati
džiai skaityti. Ko pirmiau ne
galėjo padalyti asmeninis susi-; 
tikimas su Hitleriu, tai dabar 
padare Hitlerio knyga. Ji išgy
dė Lothianą nuo nelemto jri-' 
vaizdavimo, kad naciai kovoji 
tiktai prieš skriaudas, padary
tas vokiečių tautai.

Paskatinius savo gyvenimo 
mėnesius lordas Lothian pa
šventė 'griovimui tos klaidingos 
iliuzijos Anglijoje ir Ameriko
je. Yra nemažai žmonių, ypač 
Jungtinėse Valstijose, kurie da 
ir šiandien nenori tikėti, kad 
taika su Hitleriu negalima. Ka
da nors ir jie turės prablaivėti. 
Kad tik tatai įvyktų ne pervė- 
lai!

vė bus priverstas kalbeli su Mo
lotovu tokiais klausimais, ku
riems Krėvė neturi reikalingų 
įgaliojimų. Kitaip Krėvė galėtų 
jaustis, jeigu ministerio pirmi
ninko vieton jis butų pačios lie
tuvių liaudies pasodintas, bet jį 
juk pasodino Molotovo pavaldi
nys.

Krėvė kitai labai gerai supra
to, bet vis dėlto išvyko į Mas
kvą kalbėti visų lietuvių vardu, 
nors lietuviai jo neįgaliojo, nei 
ueįpareikojo savo vardu kalbė
ti. —Kazys Varkala

. ULSABONAS, Portugalija, 
gruodi. 20 d. — Turima žinių, 
kad naciai pasiūlė buvusiam 
Rumunijos karaliui važiuoti į 
Olandiją, kol paaiškės teisinė jo 
padėtis.

Dabar Karolis gyvena Sevili
joj su savo meiluže ir patarė
ju Urdareanu.

Jie ten jaučiasi belaisviais.
Pavojus būti išsiųstiems Žy

miai sumažėjo po Rumunijos 
skerdynių.

■<
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I Remember Christmas 
in Holland

By PIERRE VAN PAASSEN

O N CHRIST-NIGHT, accordtag to an 
old Dutch legend, when all fe štili and 

the town,s lights burn low, the Holy Chiid, 
'hand in hand with His Mother, goes a- x 
round on tiptoe in the snow-smothered 
streets and peeks through keyholes and 
shutters to see whether there is not a brok- 
en heart in the house, or any soul in ang- 
uish or distress. If He finds such a place 
it is marked at once with a sign which, al- 
though invisible to mortal eyes, will sūrely 
be seen by the Herald Angels, who at dawn 
will come to sing their most glorious 
hymns and leave at that particular door 
their choicest gift—the blessing of peace. 
For once the thrall of poverty and pain 
and fear and hatred is to be banished, so 
that joy may reign supreme and unmarred. 
On Christmas Day, there are to be no tears 
or sorrow anywhere in the entire land.

In Holland, the Christmas season really 
begins early in December, on the fifth day 
of the month. This is the eve of the name- 
day of Saint Nicholas the good Bishop of 
ancient Myra, of whom it is told that he 
wandered the streets of his city in the dead 
of night to leave food, clothing, and mo- 
ney on the window-sills and on the door- 
steps of his poorest parishioners.

On the night of the fifth of December, 
Saint Nicholas—or Sinterklaas, as we call 
him—reappears in the towns and villages 
of Holland. Dressed in full regalia, with 
his jewelled mitre on his head and bearing 
a golden staff, he ridės on a white charger, 
the stirrupsi held by Riet, his pitch-black 
Mdorišh- servant, who carries a bag filled 
with gifts—būt, also a rod, for children 
who have not deserved a reward.

O, to Ii ve again that Nigth of Sinterk
laas in my little town of Goreum ! The 
wind comes howltag down the chimney, 
and the snow whi-rls forlornly in the dar k 

(Continued pg. 6)

I Remember Christmas 
in Austria

' ' By LEO LANIA

MOENICHKIRCHEN is a little mount- 
ain viliage, a few hcurs by rail from 

Vienna. It has since become an taternatio- 
nal sports centre, which I have often re- 
visited, • būt it etill iives in my memory ,as 
I first saw it as a chiid, thirty-five years • 
ago.

The thick pine forest was likę some- 
thing aut of a fairy-tale, and the snow~ 
covered viliage Street led directly to the 
towertag mountains,' which seemed unbe- 
lievably near. Therė waš a smėli of .stables,; 
cattle, baking-ovens/andapplė strudel to 
bring joy to a holy’s heart. At early night- 
fall, we children spread $traw and Oats ta 
front of the hoūse for Santa Cdaus’ reta-' 
deer to eat, būt there was no sign of his 
sleigh. To pass t-he time we poured iead, 
which we were not supposed to do ’ until 
New Year’s. Wie melted down our hroken 
tin soldiers in a spoo-n and let the molten 
lead drip into a glass of water. The B-izz*!- 
ing metai plopped into strange, lovely 
shapes, from whioh we tried to guess the 
future.

A little bell rang. Santa Glaus had ar- 
rived! The dining-room door opehed, and 
there stood the Christmas-tree with its red 
and green candles, its gold and silver fes- 
toons, and the eternal miracle of those 
long-desired presents: the toy trata, the 
American Indian costume.

We were called to the table, arranged 
with pine branehes, the room Kt only by 
candles. Our glasses were filled with gold- 

(Continued pg. 6)

A Brave Man, Otto Kretschmer,..
By

THE iteni was tucked away a t the bottoįri of 
ithe page—only six and ;a fraction lines de- 

voted to it. Būt it was loilg enougli to make nie 
ponder.

Twen<ty-f.ive—maybe 30-—years ago a'son w s 
born in the home of some German people nani- 
ed Kretschmer. They were, I assume, pleasant, 
honest, hard-working people, those Kretschmers. 
I assume this, because most Germans are that 
kinti of people.

The boy that was born into this German 
family was narnėti Otto.

Beyond doubt he was a lovely baby; for ail 
babies are, just as are all weddings. Beyond 
doubt, also, his parents were proud of wl)al 
heaven had brought Ihem: and dneamed of the 
great things their ehild would do in the world.

A Chiid Was Born.
As they watched him, sleeping in rosycheek- 

cd innocence, they -perhaps tolti each other that 
he would some day be a great physician, healing 
the bodies of men. Or perhaps he would be a 
prieš t, healing rnen’s souls. Perhaps, being poor 
folk, they may have tireamed of nothing more 
than that their son might be a great merchant, 
distributing the good things of the earth to 
those who needed or wanted them.

I have.no means of knowing what those 
Kretschmers tireamed for ‘their son; būt I am 
sure they hoped that his life would be a hap 
pier, richer life than tlieirs had been; for that 
is what all parents hope.

I .am sure, itoo, they hoped he would do 
something useful with tire ąpan of years w.hicli 
God had appoimted for him. He might do no 
mare than fili the soil and produce food for 
men to eat: būt if that was to be his lot, I am 
sure they would have been content. ii;1

I do not know the status of those Kretsch
mers. They may have been rich and purse-proud 
or they may have been poor and bitter. Tlley 
may have^ beent olever or they may have been 
dūli. It doesn’t matter. Whatever they were, 
they wanted their son Otto to be happy.ų'

HOWARD VINCENT O’BRIEN

I Remember Christmas in Lithuania
By PETER P. DAUžVARDIS

CHRISTMAS in Lithuania, the holiclay 
of all holidays—?it is enroote.d in tlie 

nation by virtue <of relįgious and tradition- 
al bonds... •

Preparations for Christmas were under 
way for several months and the (climax of 
all preparations;—the great day itself, was 
observed with the greatest of solemnity 
and contentment.. The solemnity was b.ased 
on relįgious grounds, and the contentment 
was a natūrai concomitant of economic and 
sočiai fulfillments;;. Christmas in Lithu
ania was not (only Christmas,, būt w<as also 
a day of Thanksgiving, as well as the clos- 
ing of the ,<<fiscaln year.

Farmers rejoiced in having com.pleted 
their arduous field labor and in having fill
ed their harves't bins,; the farm hands cele- 
brated comjdetion of their contract for a 
year -of farm labor, and having received 
their wages, were prepared to b.ęgin the

Because that was what they wanted, they 
nurtured his body with the best food they could 
buy and provided him with the best educatioja 
-they couid afford. I suspect that they mąde 
sacrifices for him, as most parents do sacri- 
fice for their young. And they were proud when, 
in the fullness of time, he ripened into man- 
hood.

Perhaps they are štili proud; for has not 
Otto made such a name for himself that news- 
papers, thousands of nules across ,the sea, primt 
his name on the front page? Has not Otto done 
something that no human being has ever done 
before? Indeed he has ! Otto is a submarine com- 
mander, and he sunk a quarter of a milion tons 
of šhipping.

Man the Destroyer.
Consider \vhat Otto Kretschmer has done. 

Hundreds of thousands—miliions, more lik-ely 
—of men and vomen have d ug deep i n the 
earth and svveated at forges and machines, geb 
ting materials and buildmg them imto great 
stiips. Ali over ithe surface of tire giob2, mei 
who believed they were doing .good, useful 
work, labored long in mine and forest gather- 
ing what would be put together into something 
that would carry goods and people on the sea.

Ali this labor, all these riches, all these hope ; 
—what became of them? Why, .they wer.e use.d 
by the Kretschmers’ Ettle boy Otto to do some
thing .that had never been done before.

A brave man, Otto Kretschmer, and skiflru’, 
loo. Only a very brave and skiMul wan nould 
sink a ąuarter of a million tons of sh’^ping 
Otto Kretschmer is undoubtedly a bėro.. B ..it 
I am sure that when his father and mother ’look- 
ed at each other over his cradle, diieaming o f 
his future, they never dreamed of 'his being Ithis 
particular sort of hero.

A monkey in a motorcar—that’s vvhat a sour 
philosopher called motiem men. Creatures in- 
finitely more powerful than any creature ihas 
ever been before, būt- le^s master of their 
stmngth than mastered b y it.

So brave, so clever . . . so pitifully stupid!

anticipated vacation period. At Ghristmas 
the farm help became gentlemen and ladies 
of leisur.e, and on roceiving the wages for 
the year, they departed for their .parental 
homesteads^ or on a tour of visits to re- 
latives and friends, to sojournand celebrate 
till the F.east ’of the Three Kings (Epi- 
phany—Jan. -6).

In farms and viliages, the period bet- 
ween Christmas and the Feast of the Epi- 
phany w.as .a veritable Mardi Gras. That 
<was the proper time for dances, visits, so
čiai gatherings, and oceasaons galone to 
bring happiness and joy to the. hearts of 
young and old. The young folk daneed and 
sang, while the oldstens, watohtag them 
f-rom the siderines, reminisced and revrve^ 

’ their own days of youth. In this period, all 
c ar * .and worry was put aside. This was 
the time for rejoietag, for souLsatisfying 
light and merriment. (Contmu-ad • pg. 6)

Reneto u s anb Vrrv 
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I Remember Christmas 
in Belgium

By ROBERT GOFFiN

SHORT days of December; the spruce 
powdered with hoarfrost; the watch 

iate ta the evening by the open fireplace; 
a distant ringing of helis.... And I live over 
the Christmases of my childhood in the 
Brabant country ta Belgium.

How clear it all is to me! I was seven, 
at lašt old enough to attend Midnight Mass 
for the first time. Long had I dreamed of 
this journey into the shadowy kingdom. It 
was Christmas Eve. That afternoon I had 
prayed in the chapel of the eonvent that 
dominates the hamlet; it was an old tumb- 
ledown tower where rooks nested, A mira- 
•culous Virgin, with golden-blond hair4 held 
on her knees the new-born Babe. At her 
side, a hearded peasant tended the donkey 
and the ox. The three Magi, their robes 
seamed with gold, offered rich presents, 
while a pilgrim leaning on his štaff prayed 
to the new God.

Through an opening in the convent wa’l, 
I saw the valley. How sweet and naive was 
that scene of Bethlehem reborn in the 
country of Brabant! An aura of spring- 
time bathed the countryside. The tree > 
were štili green, as if they waited the db 
vine birth before shedding their leaves. 
Crows strutted in the. meadow grass. 'A 
flock of sheep trailed their vvhiteness in a 
sheltered sport. In .the forest, a hunt- 
ing party had momentarily stopped while 
t he. dogs sniffed the air. And all about— 
in the distance—bell-towers, chapels, and 
church spires marked the surrounding vil
lages.

Over all this the red angels of my child
hood brooded tenderly. I do not yet know 
where reverie and mystery merged into 
reality. There was an enchantment, a tale 
at once of the past and present, the whole 
tradition of Belgian villages born anew, as 
my fathers had known it long, long ago, 

(Continu-ed pg. 6)

I Remember Christmas 
in France

By ANDRE MAUROIS

1S.HALL always remember Midnight Mass 
in a Franch A-lpine viliage not far from 

the Swiss frontier. There by the moonlighc, 
I eould see the black silhouettes of fir-trees 
pointed against the sharp whiteness. Deep 
in a crevice stood the church, surrounded 
by the minute ehalets of the mountaineers.

As I left my tan, I saw on the near-by 
slopes dancing lights which slowly converg- 
ed towards the church. They«were the lant- 
erns of the mountaineers going to Mid
night Mass, and each of those stars was 
followed, not by the Magi Kings, būt ty 
troupe.s of idelighted children. At the bot- 
tom of the ravine, the little jllumined 
church shone likę a lighthouse—a port 
where they couid find at once repose, 
•vzarmth, and, above all, love. The slopes 
vzere steep, and the children fell and iauf li
eti. Būt the difficulty only tacreased the 
value of the expedition. Never have I bearti 
the Christmas hymns sung with more vig- 
our than in the little ehurch of Verrieres, 
covered softly with snow.

After the Midnight Mass, the 'Christ
mas Eve revel eame. Those who couid, had 
the traditionad turkey and foies gras, 
drunk riown with champagne; the poor 
had beer and chicken or perhaps sausage. 
B<ut ta e^very home, red-herried holly and 
misletoe; and ta -the fireplace a great 
Christmas log.

Lašt year, i had my Chnfetmas Eive ta 
Lorratae, ibęyond the Magtaot Line, ta a 
sectar oecupieti by a British brigade, side 

•(Continued pg. 6)
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—CHRISTMAS in LITHUANIA
(Cęntinued)

Christmas proper begah on December 
23rd, and ended December 27. The period 
between Christmas, New Year’s and the 
Feast of the Three Kings was> considered a 
semi-holiday season, a time whėn a mini- 
mum of work was to be done, and when 
modest rejoicing or entertaipnlent Was the 
order of the season.

During Christmas, tables were heavily 
laden with food and delicacies. “Stalai lū
žo maistu”: it is said that this well-known 
saying originated from Christmas feast- 
ing, when the table did groan and creak 
from an abundance of food. Home-made 
ale and mead made fitting campanions for 
the proferred food. The good food and re- 
freshing neetar transformed the wintry 
days into pleasantly warm holidays, radiat- 
ing well-being and peace to body and soul.

Būt that was in the past. Today, there 
is no Christmas in Lithuania. By a Soviet 
ukase, it is forbidden to observe Christmas. 
The great holiday of the faithful, of the 
laborers, and of the entire nation, has been 
abolished by an ediet; a black pall smo- 
thers the holiday of rejoicing, the holiday 
of family reunions, the holiday of sur- 
cease from agricultural labors, the holiday 
of peace and good will.

No Christmas in Lithuania. There is 
the perfect exemple of the destruction that 
the Soviet administrators are wreaking on 
national and religious treasures and tradi- 
tions. Centuries-old customs and traditions 
mean nothing to the heartless occupants 
of Lithuania.

Christmas in Lithuania, as I remember 
it... Christmas in Lithuania today.., Such 
diametrically contrasting scenes: formerly, 
days of happiness and rejoicing; now, days 
of sadness, fear, terror and tears.

Only lašt year, on Christmas morning 
in Lithuania church bells were pealing, 
songs rang out loudly on the winter air, 
abundantly laden tables awaited feasters. 
This year, on Christmas morn in occupied 
Lithuania the bells will not ring, churches 
will remain dark and silent, no songs will 
be heard, people will be engaged in forced 
labor for the occupant, and the entire na
tion will weep and know bitter sadness.

swelling tones of “Silent Night, Holy 
Night.” The town awakens. Thousands of 
candles appear before the darkened paneš. 
It is as if a fire is raging. The flames in 
the windows leap from house to house, 
jump aeross sąuares and race up-stairs.

Būt now the carrillon begins to play its 
sweet-sad melody, “Joy to the World, the 
Lord Is Born!” The notes, muffled by the 
snow, sound likę the tinkle of a music-box.

Inside the houses, people wish each 
otherj een zalig Kerstfeest, a blessed Christ
mas, and they exchange a kiss in renewed 
memory of the Saviour Who made bro- 
thers of them all.

The doors are opened, and lanterns can 
be seen moving over the snow through the 
streets. For the church Service begins at 
the crack of dawn. Then the heavy bells 
boom out over town and field. Other bells 
far away, in other towns and villages, take 
up the joyful clangor, answering one an- 
other through the white stillness until the 
whole land rings with the peal of silver 
and bronze: Christmas! Peace!

O to live again a joyous Kerstfeest in a 
peaceful Holland—to forget the heavy 
boots and raucous voices and ruthless men 
who have changed the countryside into a 
sombre concentration camp!

Will Sinterklaas ride again in this year 
of grace nineteen hundred and forty? Will 
he win the battle against the human evil 
spirits that block his path to the chimneys 
of Dutch houses where my brothers dwell 
in distress?

t'

to
on

—CHRISTMAS in HOLLAND
(Continued) 

streets. Witches and gnomes are said 
have entrenched themselves in corners
the roof-tops to dispute passage to the 
gift-bearing Saint. Saint Nicholas has ar- 
rived from Spain. We saw him with our 
own eyes in the Street at sundown. Gra- 
ciously he waved his red-gloved hand and 
smiled in our direction. And we followed 
him in procession, singing an old, old song.

Thus the Christmas ese^Son enters.... 
Then fcllow the štili days of waiting for 
the greater miracle. The land has gone to 
sleep. The rivers begin to freeze over. First, 
the stream brings dawn endless floats of 
small, oval-shaped cakes of ice from Ger
many and Switzerland. Gradually the cakes 
grow into rock-like white bergs that pilė 
up against the shores to break, roaring, 
into a million fragments against the groan- 
ing dykęs. Only the dyke-guards are about 
on such days and nights, watching for pos- 
sible breaks in the dams.

In the villages of Holland, there were 
few outward signs of the impending feast- 
day. Yet you f eit Christmas in your bones. 
Although the landseape may be as bleak 
and funereal as a wood-cut by Frans Ma- 
sereel, and the terrible nostalgia of winter 
may be brooding over houses and farms, 
there is expectancy in the air.

Early on Christmas morning, long be
fore dawn, the members of the chorai soc- 
iety have elimbed the steep spiria! stairway 
in the mediaeval clock-tower. Suddenly 
from the tower’s gallery, which is štili 
wrapped in the gloom of night, come the

—CHRISTMAS in AUSTRIA
(Continued)

en Gumpoldskirchener wine, and we were 
allowed to take a sip. And each of us hac. 
a little plate of beautiful, gilded nuts. Then 
the baked carp was brought in an enor
mous plater—the rare carp that meant 
Christmas to us. This night we did not 
have to go to bed early. The neighbours 
came in, one playing the zither. another 
the harmonica, and every one sang: “Silent 
night, holy night...”

Then our peasant landlady came in 
with a huge pan of steaming incense and 
palm branches blessed at Easter. Followed 
by the children, she went all over the 
house, to the stables and barns, until the 
entire place was full of incense—this to 
protect the house from fire in the coming 
year. As midnight approached, we had hot 
punch and were snugly bundled in our 
coats and mufflers and sėt out to the vil
lage church. The night, the forest, all Nat
ure seemėd to hold its breath to hear the 
church bells calling the faithful to Mid
night Mass.

Tali fir-trees and many burning candles 
stood in the nave. On one of the side altars 
a little manger had been erected. and there 
lay Jesus in His crib, with Mary and the 
three kings of the East, one of them a Ne
gro. At the feeding-trough stood the ass 
v/hich had borne Mary to the stable. Jo- 
seph had a thiek beard. The wooden fig- 
ures, carved by a oeasant artist; seemed to 
movė in the twinkling candle-light. Filled 
with awe by what I had seen, I kept my 
eyes raised to the stars on my way home. 
They had never seemed so near and so bi^’. 
Everything that happened tha't wonderful 
day suddenly receded. “O dear God!” I 
prayed. “Dear God!” būt could get no fur- 
ther. I knew no words for the fervour that 
filled me.

Many years later, when I took part in 
a worker’s Christmas celebration in Vien- 
na, I could not help thinking of that child- 
hood experience. It was in 1933. Vienna

was cold and hungry. Fear stalked thelers and French infantrymen exchanged 
streets. How long would it be? How long “Joyeux Noel” and “Merry Christmas.” 
before the Brown wave would completely 
submerge Austria?

A shrill wind swept the streets of the 
workers’ ąuarters, bringing with it the 
odour of poverty and want. We came to 
an open square, where two men, wearing 
only thin coats in spite of the cold, were I 
waiting for us. They were members of the 
Socialist Defence Cojrps.

Quickly they led us to the meeting* 
place, a lofly, barp-]ike bąli, which was 
used in summer for theatricals and dances 
Playbills and paper garlands štili hung cn 
the walls, and on the stage was a sėt re- 
presenting a rocoeo garden.

The hall was crowded to ove.rflowing. 
Huddled in their overeoats and shawls, wo- 
men, men, and children sat elose together, 
shivering as they listened with drawn 
faces to an actor reciting poems frem Goo- 
the, Heine, Victor Hugo, and Walt Whit- 
man. Excited, rapt, they forgot the cold, 
their hunger, and the Nazis.

“Where else could you find such an au-' 
dience?” whispered the Sočiai Democrat 
deputy who had brought me. “With s’/ch 
enthusiasm and idealism the workitig cias- 
ses of Austria can never be conąuered.”

I looked up at the stage. There sat a 
policeman, glowering, angry, a grotesque 
figure, as he leaned back against the idyllic 
rococo landseape. He was listening careful- 
ly to see that no speaker departed from 
the program, for all political speeches and 
announcements were forbidden by the gov- 
ernment.

Two months later, Herr Dollfuss prov- 
ed to the workers that their enthusiasm 
and idealism were powerless against the 
cannon and machine-guns of the “authori- 
tarian-Christian. government”.

Two years later, Herr Hitler proved to 
the “authoritarian-Christian government” 
that Catholicism and religion were power- 
less against Nazį tanks and airplanes.

Was Hitler rjght? And yet..^
In a French concentration camp lašt 

year, I received this letter from Vienna. It 
reached me by a round-about route 
through Switzerland and America. A Vien- 
nese friend wrote it lašt Christmas Eve.

“...all that remains to us”, me wrote, “is 
our faith. Catholics, Jews, and Socialists— 
we have all come to realize that there can 
he no salvation for us unless all the perse- 
euted stand together as brothers. To-day 
we are fighting not for polities and not for 
religion, not for any economic or spiritual 
system. We are fighting for what is etern- 
al in mankind—for justice, goodness, and 
truth. Opposed to us stand those whose 
God is the bombing plane, whose religion 
is power. Democracy, Catholicism, Social- 
ism—too long have these words been mere 
labels, mere eleetion slogans. At best we 
have fought for them at times. Būt how 
seldorn we have lived by them! Hitlęr has 
restored our faith. To-day we are more 
than members of a church or party. To
day we are brothers. And by our brother- 
hood, we shall conquer. ’

“For, brethren, they shall never kili the 
spirit.” ‘{

Christmas, 1940, will pro ve sad for tbe 
little French children. The mothers, of 
course, will work miracles to find toys and 
some bonbons, even poor ones, if the severe 
restrietions štili allow them to be made. 
Būt how many children will.be hungry the 
night of the Christmas E ve re vėl, and how 
many others, henceforth excluded from ai1 
festivals, will think despairingly that the 
Godchild came down to earth to bring 

Į oeace to men of good-will. ‘May the green 
Jir-tree of Christmas be for ali, the afflict- 
ed and humiliated, onęe more a sign of 
hope. An old Erench proverb says: “They 
sang and cried Christmas so much that 
at lašt it came.” Oh, France, if this year 
thy winter is the harshest in thy history, 
will not thy spring be the most beautiful?

—CHRISTMAS in FRANCE
/ (Continued)

by side with French troops. Never had 
Dickens imagined a more fairy-like spot 
:han this corner of Lorraine under the 
snow. Each hedge formed a thicket of sh’n- 
ing coral, and the barbėd wires had become 
“angel hair.” By unspoken agreement, the 
cannons were silent. On the farms, no dogs 
barked. The silence was enormous. Nature, 
in its entirety, looked likę an infinite 
church, and the.armies likę reverent con- 
gregations. That night, Midnight Mass was 
to be celebrated in a fort. Scotch Highland-

BUDRIKO
Lietu viškas K a lendori u s

Visiems Dykai

Amerikoniška Flag S pi t gli

te Dykai

Dyfcai Lietuviškos Moksliš-

Dykai Ash Tray

Tuos daiktus gauti, nieko 
nereikia pirkti.

Tai Budriko Kalėdų

-CHRISTMAS in BELGIUM
(Continued)

from century to century. Then in the eve- 
ning, the children could stay up with their 
elders by the Yule log that crackled in the 
great open fireplace with its gleaming iron 
fire-dogs. Here were told tales of the long 
ago. Here we crunched hot chestnuts, and 
we drank white winę.

At nightfall, my mother ceremoniously 
brought a brand saved from lašt year’s log 
with which to ignite the new fire that mušt 
burn and give light all night long. As the 
evening advanced, one heard the clack of 
sabots on the frozen road, and friends en- 
tered with their great cabans #(hooded 
eloaks) štili full of the outer dark in the. 
soft light of the hallway. “Merry Christ
mas, dear people! Welcome to you!” The 
new guests ranged their willow-wood sa
bots beside the andirons, and we all feast- 
ed on the famous cougnou, that sugared 
Christmas bread made with Corinth eur- 
rants. which was the delight of young and 
old. Then a young giri sang an old. naive 
hymn. Then preparations were made for 
the Midnight Mass. My mother told me of 
the old snowv Walloon Chrismases. A pale 
moon sailed through the clouds, and everv 
house was elosed that night, for all the 
neasants with their lanterns were on their 
way to the old chanel.

From every village the people headed 
for the sanetuary; the father, shod with 
straw-lined sabots, walking ahead with a 
nitchfork, for it was rumoured that a wolf 
had been heard howling at the moon. Be- 
trothed girls walked on the arms of their 
gallants, following the fiddler who seraped 
joyous airs on his violin.

At the top of the hill, a group looked 
into the distance; a song rose in the night. 
The families stopped and watched tbe 
glowworms hastening toward the church. 
The father said: “Those are the people 
from aeross the river. I recognize their 
Christmas carol.” From farther off another 
Walloon song rolled down to the valley— 
a song of the poor begging in the dark. 
An opened door revealed a rectangle of 
light and the implorer entered, for on this 
night there is always “part for the pęor.”

After the cęremony, we went home 
through the cold night. The Yule log was 
štili bprning, and we procceded to the finai 
ceremony. My mother seleeted a handsome 
brand to ignite next year’s stump. So it 
has been for centuries in Belgiųm!

And that is, perhaps, why a humble 
Walloon brand that burned on a hearth of 
Brabant or Hainaut was piously put on 
board the Nie.uw-Nederland in 1623; and 
a^ Belgian brand served to ignite the first 
Yule log in New York—on Manhattan 
where the Walloons had taken up their 
h6mies.‘

Jus n:ckur nerasite tokio didelio 
pasirinkimo rakandų, karpetų, 
pečių, parlor setų, bedroom setų, 
lempų, elektrikinių ledaunių, skal 
byklų. Per didelę apyvartą, kai
nos yra sumažintos ii* dar gausi

te DOVANA prie kiekvieno 
pirkinio

Rankiniai

II 12 i 
10 •

laikrodėliai po
$2.19

Westficld, Elgin, Bulovą po 
$9.95 ir aukščiau

Watcrman’s, Parkers auksi
nes plunksnos po $1.95

Automatiški dubeltavi toste
riai, verti $16.00 po $8.95

Midget radios, vertes $12.50, 
už $6.95

Rasite Čionai ir visas kitas 
radias. Pasirinkimas didelis.

Kombinacijos pečiai nupi
ginti po $49.50. $69.50 

ir $99.50

Jos.F.Budrik
Incorporated

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

frontu

Pa.s i r i n kimas laikrodėlių 
didžiausias

3409-21 S. Halsted St.
Tel. TAROS 3088

Nepaprastas Kalėdinis radio pro
gramas, nedėlios vakare iš sto
ties WCFL. nuo 5:30 iki 6:30 va
kare. Dalyvaus geriausios jėgos 

meno, dramos Ir muzikos.

will.be
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MORTA CHEPELIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 22 <L, 7:45 vai, ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apskr., Suba
čiaus parap., Tiltagalvių km.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Domininką, 3 pusseseres: 
Marcellą Zubavičienę Cecilią 
Galinienę, Oną Lapenienę ir 
jų šeimas; brolienę po antru 
vyru Elzbietą Shemkienę ir 
šeimą ir daug kitų giminių. 
Liet.—motiną, brolį Antaną ir 
brolienę ir kitas gimines.

Priklausė prie Liet. Keistu
čio Paš. Klubo ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1152 W.
įvyks ketvirtad., gruodžio 26 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Pan. šv. parap. baž
nyčią, 
lingos 
sielą, 
į Šv.

Visi
nės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai esat kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Pusseserės, Brolienė 

Giminės.
Laid. Direkt. Lachavvicz 

Sūnus, Tel. CANAL 2515.

Šiandien Bilietų
Nereikės, Užteks
“Keno” Sriubos

Ar Maišiuko Miltų, O 
Dėžutės Saldainių

Gal

šian- 
ruoša

59 St. Laidotuvės

kurioje atsibus gedu- 
pamaldos už velionės 

o iš ten btįs nulydėta 
Kazimiero kapines.
a. a. Mortos Chepelie-

Motinos ir tėveliai, jei 
dien esate užimti Kalėdų 
ir vaikai jums “maišosi po ko
jomis”, štai ką padarykite. Įduo- 
kite jiems kokio nors kenuoto 
maisto, gal mažą maišą miltų, 
arba kokio nors kito negendan
čio maisto, o gal saldainių dė
žutę, ir nusiųskite juos į arti
miausią kino-teatrą. O jeigu ga
lite, tai ir patys nueikite'.

ir

ir

CTIinm66 E- Van BurenV I UUIU St arti Michigan.
Rodoma jau antra savaitė.

“The MANNERHEIM LINE”
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.

Pernai — 30,000 Pintinių
šiandien suvirs du šimtai 

Chicagos kino-teatrų ruošia spe
cialius klėdinius programus, ku
rių visas įplaukas išdalins ne
turtingoms šeimynoms. Už tai 
įžangą mokėsite ne bilietais, bet 
visokiais maisto produktais. 
Taip surinkti daiktai bus pa
skirstyti į lygio didžio kalėdi
nes pintines, ir jos bus pada
lintos ten, kur Kalėdos gal ne
bus labai linksmos ir kur kalė
diniam stalui truks maisto.

Pernai kinoteatrai surinko

net 30,000 tokių maisto pinti
nių, ir tokiam skaičiui šeimynų 
Kalėdas pagražino.

Šie1 specialiai kalėdiniai pro
gramai visur prasidės 10:30 va
landų ryto.
Šiandien Jie Vėl Bus Laikraščių 

Pardavėjai
Šiandien ir vidurmiestyje bū

dami galėsite pagelbėti Kalėdų 
Diedukui varguoliais pasirūpin
ti.

šiandien specialius kalė- 
laikraščius pardavinės 

žmonės — teisėjai, dak- 
Valdininkai, advokatai,

Ten 
dinius 
žymus 
tarai,
stambus biznieriai, kurie būda 
mi jauni — laikraščius parda-' 
vinėjo. Jie už savo pastangas 
nieko negauna, o visas pelnas 
už laikraščius eina kalėdinių 
aukų fondui. \Už laikraštį duo
kite 
siu i 
čiai 
das.

tiek, kiek galite. Tam tik- 
visi didieji miesto laikraš- 
turi išleidę speciales lai-

Traukinys Užmušė
Darbininką

TeL VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimai 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Pasivėlinęs Northwestern 
gelžkelio ekspresas iš Barring- 
lono šeštadienį po pietų užmu
šė prie bėgių dirbusį darbinin- 

buvo 55 
ad. 4221

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

t 1 ir a ./^Siunčiam Gėles 
Telegramų lLU 1 BmIAiU Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams j 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

ką, Jake Nagel. J i,s 
metų amžiaus, gyveno 
N. Kostner avenue.

Nelaimė įvyko prie 
ir Kedzie kryžkelės.

Belmont

W.P.A. Darbininkai 
Šiandien Gaus 
Algų Čekius

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5806

W.P.A. Administracija prane
ša, kad visi darbininkai, kurie 
reguliariai algų čekius turėtu 
gaiiti gruodžio 26 d., dėl šven
čių juos gaus šiandien, gruo
džio 23 d.

75-ių Metų 
Sukaktis Chicagos 
Skerdykloms

“Porkopolis”
Šjmet, Kalėdų dieną, Chicagos 

garsiosios skerdyklos švenčia 
75-ių metų sukaktuves. Jos bu
vo įsteigtos 1865 metais, ir da
bar yra didžiausia Chicagos 
pramonė. t -

Dėl mėsos pramonės susikon
centravimo Chicagoj musų mie
stas dažnai vadinamas “Porko
polis”.

Rytoj Miesto 
Rotušė Uždaryta

Ir vaikams ir jaunimui ir 
bus

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

Rytoj kalėdines atostogas 
pradeda miesto valdininkai. Mie
sto rotušė ir kitos valdiškos mie
sto įtaigos bu,s uždarytos.

“Ir miesto valdininkams rei
kia progos Kalėdų dovanas su
sipirkti”, pareiškė majoras 
Kelly, pravesdama.s patvarkymą. 
Valdininkai nepyksta...

Kalakutai
Brangesni

Šeimininkes, kurios žada Ka
lėdoms paruošti kalakutienos 
pietus, negalės kalakutų pirkti 
tiek pigiai kiek Thanksgiving 
Dienai. Kalėdoms jų kaina pa
kilo trims centais svaras, o kai 
kurios rųšys ir daugiau.

Apiplėšė Aludininką
Uždarė Šaldytuve

Pagamins Ji 
Kučioms Ir 
Kisieliaus

M
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PERSONAL 
________Asmenų Ieško ;
JONAS SANDARGAS paieškose- ‘ 

sers Onos Auselis, po vyru V. 
Bubelis. Gyveno Elizabethporth, * 
N. J. Atsišaukite 3322 West 47th St. 
Chicago, III.

į p. M. Grinienės

darbą atliks.
Kučioms “šližikų”

Grinienė šeimininkėms 
Ateis Į Pagalbą Ir 

Kalėdoms
Jei norite Kalėdoms nepapras

tai skanaus KISIELIAUS, —
Jei, nenorite vargti, kepda

mos šližikus —
Nueikite 

Krautuvę.
Ji už jus
Jei norite

kisieliaus, aguonų, labai skaniai 
papuoštų silkių. Jei Kalėdų pie
tums norite naminio pyrago ir 
visokių kitų skanėsių, tai nu
eikite pas M. Grinienę. Jos už
laikomo] maisto krautuvėje ra
site viską ko tik Kučioms ir Ka
lėdoms pietums reikia
bai pigiomis kainomis, ir vis
kas bus labai skanu.

M. Grinienės krautuvė yra 
NEW LIFE

3331 South 
Telefonas

la-

DELICATESSEN 
Halsted Street 
YARds 5742

(Sp.)

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS MERGINOS, pa- . 
tyrę prie jėga varomų siuvimo ma- * 
šinų, siūti moterų bliuzes. Kreipki
tės: M. A. Kadet and Co., 208 W. 
Adams St., 5 aukštas.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE . 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
PASTOVUS DARBAI, GEROS 

ALGOS, vyrams ir moterims viso- į.j 
kiems darbams restoranuose, vieš- : 
bučiuose ir viešose įstaigose. MO- ’< 
DERN HOTEL BUREAU, 873 ' N. 
State St.

>S CHANCES
‘o Progos

SENIAI ĮSTEIGTAS TAVERNAS '* 
—RESTAURANTAS su šokių sale, I 
su kambariais gyvenimui, ant vieš
kelio. Prie pat ežero. $1500 down, 
likusius kaip rendą. Arti bažnyčių • 
ir mokyklų. Rašykit arba ateikite. 
R. Bernasek, Rm. 703, 139 North • 
Clark St.

SUSIRINKIMAI

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

Reikalausite

LIETUVIAMS!

W. G. LAING 
SAKO

LINKSMŲ
KALĖDŲ
VISIEMS

ŠVĘSKITE NAUJUS METUS 
NAUJAME NAME!

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

BUDAVOTOJAS PARDUOS
ARBA MAINYS

Ginkluotas banditas atėmė 
$150 nuo aludininko John Mor- 
risey, 1103 jEjyyn Mawr avenue, 
ir uždarė jį šaldytuve. Ten 
Morrisey išbuvo apie 15 minu
čių. Jį išleidi paštininkas, at
ėjęs į alinę si!i laiškais.

Jūsų kalėdų Pietus

Malonesni, Jeiau

v,

Premium Alus Gamintas Varyje, Sendintas Medyje

FREDERICKS 4 X"
Diena Iš Dienos

4148 Archer Avė

A

Char-

Park.

________ __

ir Bronislavą Katauskas; pusseserių sūnūs: Feliksą ir 
Rakaukus ir jų šeimyną ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas namuose 100 Broadway, Melrose

m. is

Remkite Lietuviška, 
žyduką 

‘ Nathan KaVitei
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesale

4707 S. Halsted Si.
Tel. Boulevard 0014

DOMINIKAS KATAUSKAS
gruodžio 21 d., 5:00 valandą ry-

TIKRAS
MALONUMAS

IIKKAS
SKONIS

PIRMŲ METŲ 
SUKAKTIS

100 AKRŲ FARMA, savininkas 
parduoda. Pusė mylios greta Bar- 
rington Road. pusė mylios North 
Routc 20. Derlinga juoda žemė, 
drėgnuota, su budinkais geram sto
vy, naujai malcvoti, geras vanduo. 
Maži taksai. Turite pamatyti, kad 
įvertinti. Edward Strumff, Onta- 
rioville, III., Cook apskrity.

J THE PERFECT GIFT 

LADY WESTFIELD 
&ET (MAMONOS

Didelis pasirinkimas laikrodėlių: 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BULOVĄ
ELGIN

HAMILTON 
BENRUS, 

GRANT 
ir kitų 

DEIMANTUS parduodam žerno- 
mims kainomis.

IR. I^ibVieir

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
iš stoties

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Persiskyrė su šiuo pasauliu
to, 1940 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Raseinių apkr. Kal
tinėnų parap., Dirgelių kaime.

Paliko dideliame nubudime 2 dukteris: Stellą Kairis, žentą 
Jurgį, 2 anukus, Helen Selvenis, žentą Joną ir 3 anūkes, sūnų 
Albiną, anūkę ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Saldžiausios širdies V. J., Simano Daukanto 
Draugijų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioj, 3319 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 24 d., 8:00 vai. ryto 

iš kopi. į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsjbus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Dominiko Katausko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jam 
paskttUnį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame:

DUKTERYS, ŽENTAI, SŪNŪS, ANŪKAI IR GIMINĖS.
Laid. Dirckt. S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138-1139.

VIKTORAS NAVICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 21, 10:30 vai. ryto, 

1940 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Triškių mie
ste. Amerikoj išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Oną, po tėvais Yutelaitę, 
dukteris: Anitą, žentą KarnaviČių, ir Stefoniją, sūnų Antaną ir 
marčią Leną ir anūkę Margie. Lietuvoje dvi seseris: Oną ir Jo- 
sapą Bladžienę, pusseseres Bronislavą ir Adolfiną ir pusbrolį 
Vladislovą Navickius; Amerikoj tris pusbrolius: Ignacą, Vacis- 
lovą ir Pranciškų Navickus, pusseserių dukteris Stefaniją Bal
sis 
les

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 26 d. 1940 
Mt. Carmel bažnyčios bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Viktoro Navicko draugai ir pažįstami esat kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
MOTERIS, DUKTERYS, SŪNŪS IR GIMINĖS.

BPvIDGEPOPvT. — Gruodžio 
23 d. sueina lygiai metai .kaip 
musų geriausias draugas p. Bill 
Lėkšna apsivedė su p. Bernice.

Dabar gyvena antrašu 3427 
S. Lituanica Avė. Mes ta pro
ga norime juodu pasveikinti ir 
palinkėti ilgiausių metų, taipgi 
Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų!
Antanas ir Bernice Paplauskai.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALlsAUSKAS, 
hunus, 6343 S. VVestern Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

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

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

—Sekretorius.

PARENGIMAI

Acknowledgments

read in United
Mr. Maurois was French

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Eugene Yates, 25, su Helen 

Balasky, 22
Edward Grigas, 21, su Bea

triče Holtom, 20
Walter Strumski, 45, su Bar

bara Barzdaitė, 29
Otto Trajbal, 27, su Helen 

Krasauskas, 23
William Hūtten, 39, New 

York, N. Y., su Helene Rūkas, 
29

Gavo
Perskiras i

Frances Wąlsh nuo Martin 
Walsh

Alice Rodavjche nuo Augusto 
Rodaviche

Gimimai

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

BALNIUS, Peter, 5108 South 
Carpenelr Street, gimė gruodžio
9, tėvai: Julius ir Helen.

BERNAS, James, 4606 South 
Rockvvell Street, gimė gruodžio
10, tėvai: A.nAhojiy ir Stella.

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

The memories by Andre Maurois, 
Leo Lania, Robcrt Goffin and Picrre 
Van Paassen are . copyrighted by 
Condc Nast Press; “A Brave Man, 
Otto Krestchmcr...” is by Mr. O’- 
Brien, writer of “Ali Things Con- , 
sidered”, a daily feature in- the 
Chicago Daily News; “I Remember 
Christmas in Lithuania” was writ- 
ten especially for this Xmas Editiom
of the English Section by Mr. 
Daužvardis, Lithuanian Consul in 
Chicago.

Messrs. Maurois, Lania, Goffin 
and Van Paassen (author of “Days 
of Our Years”) are destinguished 
writers, vvidely 
States.
liaison officer to the B. E. F. in 
France, before the French-German . 
armistice.

Per Kalėdas pasilinksminsi
me » “JAUNIMO” rengiamam 
SENOVIŠKAM LIETUVIŠKŲ 
KALĖDŲ BALIUJ, GRUODŽIO 
25 d., DARIAUS-GIRĖNO SA
LĖJ. Jis ruošiamas visai šeiniui, 
nuo vaikų iki senukų.
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REGISTRUOKITĖS, NORS NELEGALIAI 
ATVAŽIAVOTE! :

Generalio Prokuroro Patarimas Ateiviams
šeštadienio vakare per radio visiems ateiviams kal

bėjo generalis U. S. prokuroras Robert H. Jackson. Ji* 
sai kalbą taikė daugiausiai tiems ateiviams, kurie yra 
nelegaliai atvažiavę.

Jis patarė visiems tokiems ateiviams būtinai regist
ruotis, ir pasakyti teisybę apie savo atvažiavimo, aplin
kybes.

Nepabloginkit padėties!
Jis davė suprasti, kad neužsiregistruodami tokie 

ateiviai savo padėtį tiktai pablogins, o ne pagerins. 
Jiems reikės, visaip slapstytis, reikės gyventi nuolatinė
je baimėje ir jiems gręs skaudi bausmė.

Jei jie užsiregistruos, U. S. vyriausybė nebūtinai 
juos deportuos. Ji atsižvelgs i visas pateisinančias ap
linkybes ir duos progų' jiems pastoviai čia apsigyventi.

- Kam įstatymas taikomas
Jis pabrėžė, kad registracijos įstatymas taikoma 

ne ateiviams, kurie ramiai gyvena ir žiuri tik savo rei
kalų, bet buvo pravestas kovai su fašistų ir komunistų 
agentais, kurie didžiumoje yra relcgaliai įvažiavę ir 
slap-tosi ateivių tarpe.

TYLI NAKTIS LIETUVOJ...

ir

___ J
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TRAUKINYS SUDAUŽĖ LIETUVAITES AU 
TOMOBILĮ, DVI MERGINAS SUŽEIDĖ

Vairuotoja Išliko Sveika
Keista automobilio-traukinio 

nelaimė įvyko prie 5th avenue 
gelžkelio kryžkelės, Maywood, 
III.

Ten Great Western trauki
nys sudaužė automobilį, kuria
me važiavo trys jaunos mote
rys. Viena jų, 21 metų Ka t lie
pine Wainauskas, nuo 203 So. 
24th avenue, Belhvood, III., 
automobilį vairavo.

Rytoj Kalėdinis 
|“Naujienų” 
Numeris

išleisRytoj “NAUJIENOS” 
savo metinį, keleriopai padidin
tų, Kalėdinį Numerį, su svei
kinimais skaitytojams nuo ke-

Dvi keleives 28 metų Marjj liy šimtų lietuvių biznierių ir 
ta, nuo 151 North 24 th avė., profesionalų, ir daugybe labai

Melrose Park, ir 18 metų Ida 
Flax, 427 So. lllh avenue, 
Mayvvood, buvo sunkiai sužeis
tos, bet p-lė Wainauskaiie iš
liko sveika.

Abi sužeistosios guli West 
Lake ligoninėje, Melrose Par
ke. Jų gyvybės yra pavojuje.

Žuvo Septyni Žmonės.
Kitose automobilių nelaimė

se Chicagos distrikte per sa
vaitgalį žuvo šie žmonės:

27 metu Wallu Firszt, 4855

įdomių raštų ir iliustracijų.
Kadangi to numerio išleidžia

mas tik apribotas skaičius, tai 
sau kopijų užsakykite iš' ank
sto pas artimiausių laikraščių 
pardavėjų. Kaina, kaip papras
tai, 3 centai.

piešinys tilpo Kalėdiniam 
numery, kuris išė- 

kelias dienas. Jam? 
augęs dai-

“Jaunimo 
jo prieš 
jaunas čia g inęs ir 
liniukas Jonas Kubilis atvaiz
duoja kokias Kalėdas Lietuvos 
žmonės šiemet turės švęsti. Ka
dangi Lietuvos okupantai už
draudė žmonėms švęsti tų di
džiųjų šventę, tai ūkininkai 
slaptai susirinkę prie mažytės 
eglaitės, su apdengtais langais, 
paskendę liūdnoje meditacijoje. 
Jie tur būt niekad nepamanė, 
kad gali ateiti laikai, kad ne
valia bus ir Kalėdos švęsti taip 
kaip visas pasaulis švenčia.

Tas piešinys yra tik maža 
dalelė to, kų “Jaunimas” duo
da savo jauniems skaitytojams. 
Pats Kalėdinis leidinys turi net 
šešiolika puslapių. Kiekvienas 
žodis, kiekvienas strajpsifs yra

(NUNUODIJO VIENĄ DARBININKU DIRB 
TU VES KAVINĖJE, DU UŽNUODIJO
Suėmė Tris Vyrus Kamantinėjimui

Tik 3 Dienos
Nepiliečiams
Užsiregistruoti!

savo vaikams kaipo- Ka-

AVinthrop avenue;
59 metų Sam Siegel, 

Millard avenue;
65 metų John Teschky, 

North Nagle avenue;
79 metų Joseph Hosen, 

Leland avenue;
18 

7402
17 

7447
18

SteAvart avenue.
(Paskutinieji trys 

buvo užmušti prie 
Hills, ir Ogden avenue, jų au
tomobiliui susikūlus su kitu. 
Trys kiti jaunuoliai buvo sun
kiai sužeisti. Visi šeši lankė 
Tildcn Hight School mokyklų.)

1813

2813

3730

metų Al bert Goodman, 
Vincennes Avė.;
metų Theodore Ancateu, 
Princeton avenue;
metų Clifford Noel, 7314

Clarendon

$50,100 Už Du Lotus 
Town of Lake

Chicagiečiai Šįmet 
Smarkiau Sveikinasi 
Negu Pernai

Daugiau Pašto Negu 1929
Kalėdoms paprastai užvers

tas laiškais ir dėžėmis ir ryšu
liais, paštas dabar pusiau skun
džiasi — pusiau giriasi, kad šį
met sveikinimų skaičius yra pa
didėjęs 10.8%, 
pernais metais, 
kitų kalėdinių 
beveik daugiau 
“geriausiais

Ir Toliau Dalins 
Pieną Bedarbiams

• 'Tu i i.-■ r • ■
Prailgino Kontraktą Iki 

Birželio 30, 1941
Federalė valdžia pasirašė kon

traktų su pieninėmis, kuriuo 
nustato, kad nemokamas pienas 
bus dalinamas ir toliau Chica
gos bedarbiams, per ateinančius 
šešis mėnesius, būtent, iki bir
želio 30, 1941. ;

Už pieną ūkininkams ir pie
ninėms atlygina federalis agri
kultūros departamentas ir Chi
cagos šelpimo administracija.

Pienas padalinamas bedar
biams per 18-ką pašalpos 
čių.

apie lietuvius, jų gyvenimų 
veiklų. “Jaunime” bendri d ir- 
Liauja kelios deš intys g Jiiau 
šiųjų jaunųjų'lietuvių nišy.ojų 
ir žuiiiallsių.

Graži KaUdų Dovana
Dar nėra vėlu užrašyti “Jau

nimų
ledinę dovanų. Jis kaštuoja t k, 
vienų dolerį metams. Išeina du 
kartu į mėnesį. Jame .straips
niai daugumoj angliškai j b?t 
yra ir lietuviškų.

Išpildykite žemiau telpantį 
kuponų, pridėkite dolerį (jei 
norite suteikti “Jaunimų” do
vanų savo jaunam giminaičiui, 
tai tik pridėkite jo adresų su 
doleriu) ir pasiųskite “Jauni
mui“. Naujam prenumerato
riui bus tuojaus pasiųsta 
dysią Kalėdinis numeris. 
JAUNIMAS, .
1739 S. Halstod Street, 
Chicago, Illinois

Prisiunčia $ ..i.l... už kuriuo; 
užrašau metams laikraštį “Jau
nimų“ sekančiu adresu: 
Vardas .......... . .................
Gatve ir iiumeilA ........

Miestas ir valstija

sto-

ir di-

Policija kamantinėja tris 
žmones apie bjaurų incidentą 
Signodc Steel Strapping Compa- 
ny dirbtuvės- kavinėje, 2600 N. 
Weslern avenue.

Tik vakar paaiškėjo, kad trys 
’monės darbininkai išgėrė ka
vinėje kavos — ir vienas ne
trukus mirė, o kiti du yra sun
kiai susirgę ir guli Loretto li
goninėje.

Nunuodytasai buvo Thera 
Hill, 37 metų amžiaus, nuo 2542 
Jackson Bulvaro, o kiti du Lo
retto ligoninėje, yra:

James Mengler, 44, nuo 
South Hanllin avenue, ir

John Kapęhe, 60, nuo 
\Varner avenue.

Darė Skrodimą
Apie nuodus pirmiausiai pa

tyrė apskričio koroneris, kurio 
daktarai padarė mirusio darbi-j 
ninko U iii kimo skrodimą.

Vėliau - išsiaiškino, .kad šie 
trys darbininkai, ir trys kiti, 
toje pačioje dirbtuvėje nuolat 
smarkiai ginčydavosi apie Eu
ropoje siaučiantį karą. Kartais 
ginčas pasidarydavo, toks smar
kus, kad oponentai prieidavo 
prie kumščių.

Grųsino Kerštu
Po vieno ypatingai smarkaus 

ginčo, vienas antros trejukės” 
narys, sušuko, kad, palaukite, 
mes jums atkeršysime, mes at
silyginsime !.

Policija dabar spėja, kad ji
sai, gal vienas, o gal su savo 
sėbrų pagalba, j nunuodytojo 
ir užnuodytųjų kavų įpylė nuo
dų. Kad nuodai kavoje buvo, 
yra pilnai nustatytas faktas.

Suimtųjų darbininkų pavar
des neskelbiamos.

________M' '

Nepraleiskite “Jaunimo” Lie
tuviškų Kalėdų Bailaus Kalėda 
dienų, gruodžio 25-tų, Dariaus- 
Girėno salėj, 4416 S. Wešteru 
Avė., 8 vai. vakare. u

3119

2’143

palyginus su 
ir kad įvairių 

siuntinių šįmet 
negu pačiais

1929 metais.

e Privatiška korporacija per
ėmė valdyti garsųjį Chicagos 
Congress viešbutį, kuris pri
klauso federalei valdžiai, ir ku
rį valdžia ikišiol operavo. Vieš
butį dabar operuos Michigan- 
Congress Corporation. Federalė 
Reconstruction Finance . Corp., 
suvirš metai atgal perėmė vieš
butį už morgičių.

Nušovė Plėšiką 
Skalbykloje

Vienas piktadaris buvo nušau-r 
tas, antras sužeistas laike ne
pavykusio apiplėšimo Leading 
Wet WasK skalbykloje, adresu 
2420 South Westem avė. Na
šautasis buvo townoflakietis 
Chester Janisewski; nuo 4942 S. 
Justine, o pašautasis, John Gatt, 
5700 S. Wood st.

Pasimirė Garsus 
Melroseparkietis 
Viktoras Navickas

Gavo Plaučių Uždegimų
šeštadienį West Suburban li

goninėje pasimirė Viktoras Na
vickas, žymus Melrose Parko 
biznierius, žinomas kaip vietos, 
taip ir visos Chicagos lietu
viams.

Jis susirgo keletu dienų at
gal, ir mirė kai išsivystė plau
čių uždegimas ir kitos kompli
kacijos.

Velionis buvo apie 50 -dau
giau melų amžiaus, ir gyveno 
au šeimyna adresu 100 Broad- 
\vay, Melrose Parke, kur užlai
kė ir stambu bizni.

v 4-

Velionis paliko žmonų p. Onų 
Navickienę ir dvi dukteris. Vie
na jų yra lietuviams gerai ži
noma smuikininkė p. Anita Na
vickai tė-Karnavičienė.

Viena Jau

Du Chicagos biznieriai perei
tos savaitės pabaigoje užmokė
jo $50,100 už du sklypus že
mės Town of Lake, prie 48-tos 
ir Ashland avenue, adresais 
4801 ir 4803.

Pirkėjai nugriaus bankinį ir 
kitų namų, kurie ten .stovi ir 
pastatys naujų moderniškų tri

jų. aukštų biznio namų. Pirkė
jai yra Leo Waxman ir Harry 
R. Posner.

Užmušė Darbininką 
Gumos Dirbtuvėje

Frost Rubber Works gumos 
fabrike, mašina užmušė jaunų 
darbininkų Frank Zwiezklowski. 
Jis buvo 21 metų amžiaus ir gy
veno adresu ... 2736 „Ęvergreen

Paskubėkite! Beliko tik 3 
dienos nepilieLiams užsi
registruoti! Nueikite j ar
timiausią pašto stotį. Jeigu 
ten jau nebe registruoja, tai 
pasakys kur yra artimiau
sia registracijos stotis.

Užsiregistruoti privalo vi
si ateiviai. Neužsiregistravę 
bus aštriai baudžiami.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

>

Darbininkai Balsuos 
Cudahy Dirbtuvėje

Už 30 dienų Cudahy Packing 
Co., South Chicagos dirbtuvėje 
turi įvykti darbininkų balsavi
mai unijos reikalu.

C.I.O. Packinghouse Workęrs 
kovoja už teisę darbininkus to
je dirbtuvėje atstovauti kolek- 
tyvėms deryboms.

Negavo Eglaite Nei Pasidžiaugti
MARQUETTE PARK.—John 

Reinish, jo žmona ir 3 metų sū
nus John, 6510 South Artesian 
avenue, šeštadienio vakare bai
gė rėdyti kalėdinę eglaitę, bet 
negavo ja pasidžiaugti. Keli pa
puošalai kokiu tai bud u užside
gė, netrukus užsiliepsnojo visa 
eglaitė, o nuo jos užsidegė ir 
Reinish’ių namas. Reikėjo šauk
tis ugniagesių, o pp. Reinish’iai 
turėjo bėgti į gatvę.

Nuostoliai namui siekia 
$1,000.

53 Nauji 
Pdicistai

tik

• Jeigu nežinojote, pereitas 
šeštadienis buvo pirma oficiali 
žiemos diena. Oras tačiau bu
vo pavasariškas ir pranašai sa
ko, kad labai galimas daiktas, 
jog Kalėdos šįmet nebus bal
tos.

O Illinois Telephone Compa- 
ny tiesia naujus kabelius ir ve
da kitus naujus telefoninius 
įrengimus tarp Chicagos ir 
Springfieldo. Projektas kainuos 
apie milionų dolerių.

e Nauji metai jau beveik čia 
pat. Vieni nekantriai jų lauksi
me, tikėdami, kad bus geresni 
negu šie metai, bet kitiems tai 
tik naujų sųskaitų galvosūkis: 
reikia automobiliams naujus 
laisnius pirkti, reikia pradėti 
galvoti apie income taksus. Su 
tais taksais dar galima palauk
ti, bet laisnių negalima atidė
lioti ilgai. Jei patogu, siųskite 
aplikacijas į Springfieldų, o jei 
galite, tai nueikite i valstijos 
raštinę ties Van Buren ir Ash
land. Ten galima laisnius nu
sipirkti. ,

• Belmont ligoninėje mirė 
79 melų northsidietis, Matthe\v 
Jurewicz, 3928 Cornelia avenue. 
Jis bandė pereiti skersai gat
vę,- nepamatęs ateinančio gatve- 
kario.

f

Aukos ‘‘Naujienų”
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
nenu”S’n Ulle r?'')81'’61'” S&V° aukon,is remontąvimui “Nau- 
ža vrn X” 1’1 K,e^V‘ena auka- nežiūrint kaip didelė ar ma- 
ilgamete dnriaS’( <ai "aujieniečiai įvertina šio laikraščio 
knW ai ? nerik°S lietllvi^e- Dėkui jums, nau-

(Tęsinys)
^ĮAICIV ‘KULTŪROS KLIUBAS, per s. Narkį .... $5.00 

... 10.00 

..... 1.00 
$1,276.00 
$1,292.00

JULIUS SPUDAS
TONY JUCIUS ....
BUVO PASKELBTA
VISO

šiandienų mėlynas uniformas 
pirmu kartu užsivilks penkias
dešimts trys Chicagos policijos 
departamento naujokai, šešta
dienį jie priėmė priesaika, o 
šiandien pradės rūpintis, kad 
visi chicagiečiai įstatymus pil
dytų ir atsargiai važiuotų auto
mobiliais.

Peskinams
Berniukas
Kalėdoms

e Californijoje mirė jau
niems chicagiečiams gerai žino
mas šokių orkestro dirigentas, 
Ilal Kemp. Buvo 36 metų am
žiaus. Pereitų trečiadienį jis bu
vo sunkiai sužeistas automobi
lio nelaimėje.

• Ne visi chicagiečiai nori 
praleisti Kalėdas namie. Tūk
stančiai žmonių pereitos savai
tės pabaigoj, vakar ir šiandien 
jau išvažiavo arba išvažiuoja 
šventes praleisti Šiltesniuose 
kraštuose. Ekspresiniai trauki
niai, lėktuvų linijos ir 
automusai turi tiek daug re
zervacijų, kad vietų negalima 
gauti. Daugiausiai važiuojama 
į Floridą.

• širdies liga staigiai mirė 
Arthur Sullivan, 63, miestui tar
naujantis tiltų inžinierius. Gy
veno ad. 2052 Lincoln Park 
West.

Steve Paskin yra labai paten
kintas įvykiu savo šeimynoje. 
Jo žmona Mrs. Leoną susilau
kė berniuko, Englevvood ligoni
nėje.

Motina ir naujagimis sunirs 
greitai tarpsta ir sugrįš į na
mus, Kalėdų šventėms.

Pp. Peskin’ai gyvena adresu 
812 W. 33rd Street.

— J. A. S.

Garsinkites “N-nose”

Pirkite tose krautuvėse^ ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE"

_____________________________________
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(Bus daugiau)

NA UJIENIECIAI!
skirdami Kalėdą dovanas, neužmirškite

naujienų namo fondo
• >-: f.

• Pereitos savaitės pabaigo
je Chicagoje kalbėjo rinkimus 
pralaimėjęs West Verginia se
natorius Rush Holt. Pareiškė, 
kad dabartinis karas tarp An
glijos ir Vokietijos nėra var
žytinės tarp demokratijos ir 
diktatūros, bet “žūtbūtinė kova 
tarp diktatūros ir monarchinio 
imperializmo, kurį atstovauja 
Anglija”. Tuo pasiremdamas jis 
argumentavo, kad Anglijos gel
bėti nereikia. Hitleris “Ameri
kai jokio pavojaus nesudaro”, 
kalbėjo Holt. Jis buvo vyriau
sias kalbėtojas Holt. Jis buvo 
vyriausias kalbėtojas prakalbo
se, kurias čia surengė fašistuo- 
jančių elementų, griežtų paci
fistų ir Vokietijos šalininkų or
ganizacija, the “Citizens Keep 
America Out of War Commit- 
tee”.




