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LAUKIA HITLERIO ĮSAKYMO
Vokiečių kariuomenes vado kalba

AMERIKOS AMBASADORIUS IŠPLAUKIA FRANCUZIJON LIETUVOJ PANAIKINTOS SAVIVALDYBĖS

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 25 d. — Vokiečių kariuo
menės vadas, maršalas Walter 
von Brauchitsch, netikėtai at
vyko prie anglų kanalo stovin
čių didelių vokiečių kanuolių ir 
pasako visiems vokiečių karei
viams kalbų.

Nacių maršalas pasakė, kad 
vokiečių kariuomenė yra pasi
ruošus užpulti Angliją bet ku
riuo momentu. Ji tiktai laukia 
Hitlerio įsakymo invazijai pra
dėti. ,

Maršalas Brauchitsch pabrė
žė, kad jis turėjo progos ap
lankyti visus vokiečių karino 
menės dalinius ir visur yra di
delis noras galimai greičiau su
sitikti su anglais. Jis pats yra 
įsitikinęs, jog visur viešpatau
ja labai gera nuotaika nacių 
kariuomenėje. Vandenys ilgai 
negalės apsaugoti Anglijos.

Brauchitsch nori greičiau vi
siškai pakhipdyti paskutinį, bet 
didžiausią priešą — Angliją, nes

MUSSOLINI KOVOS KOL LAIMES
Fašistai naf s a k o 
Churchill kalbai

ROMA, Italija, gruodž. 25 d.
— Italija tęs karą visuose fron
tuose, kol galutinai laimės, pa
skelbė oficialus valdžios atsto
vas.

Nei Mussolini, nei fašistų vy
riausybė nemano trauktis, nes 
Italijoj dabartinis režimas yra 
susijęs su visais gyventojais.

Britų propaganda neturi jo
kias įtakos. Mussolini paskelbė, 
kad jis atspaus visą Churchill 
kalbą ir paskelbs viešai italams. 
Jis tiktai ruošia tinkamus ko
mentarus prie Churchill kal
bos.

Italų karalius palai
ko Mussolini

ROMA, Italija, gruodž. 25 d.
— Per radiją paskelbtas val
džios komunikatas sako, kad 
Italijos karalius bendradarbiau
ja su Mussolini ir nemano jo 
atstatyti.

Italai kovojo su anglais pra
eitame kare, bet Anglija italams 
nieko nedavė po karo. Italų ka
rališka šeimyna yra fašistiškai 
nusiteikusi, nes viena princesė, 
po Churchill kalbos, oficialiai 
nutarė įstoti į fašistų partiją.

Anglai laiko italus uždarę Vi
duržemių juroje ir italai gali 
išsilaisvinti tiktai karu.

Mussolini privalės 
daryti koncesijas
WASHINGTON, D. C., gruo- 

džio 25 d. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose turima žinių, jog 
Mussolini bus priverstas daryti 
žymias koncesijas karo sluok
sniams, kurie palaiko karališką 
šeimyną Italijoj.

Mussolini autoritetas bus žy
miai aprėžtas, jis savavališkai 
negalės daryti sprendimų.

Fašistais nepatenkinti kari* 
ninkai grupuojasi apie maršalą

tiktai tada galės būti įgyven
dinta taika Europoje.

Privalome palaužti, sako, 
vienpusišką hegemoniją.

Vokiečių kariuomenės vado 
kalba labai karinga ir atrodė, 
kad naciai yra pasiruošę pra
dėti realizuoti senai ruošiamus 
invazijos planus.

Adolfas Hitleris išvažiavo 
specialiu traukiniu iš Berlyno. 
Nepaskelbta kur jis išvažiuoja. 
Buvo pranešta, kad jis praleis 
Kalėdas kartu su vokiečių ka
reiviais, vakaruose, bet nepasa
kyta kokioj vietoj.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 25 d. — Kalėdų dieną vi
suose britų pakraščiuose nesi
girdėjo jokių šūvių. Britai, kaip 
kiekviena meta, šventė Kalėdų L k < v
šventes.

Vyriausybė įsakė kariuome
nei nepulti švenčių dienomis, 
bet buvo liepta sekti priešą, 
kad jis, nepasinaudotų šventė
mis, ir nepradėtų senai ruošia
mos invazijos.

Graziani, kuris nepatenkintas 
Mussoliniu.

Jis įsakė kareiviams šaukti:
— Tegyvuoja Italija!, bet ne
— Tegyvuoja Mussolini!, kaip 
tai daro grynai fašistiški kari
ninkai. Graziapi nepatenkintas 
juros jėgomis.

80 vokiškų lakūnų 
Italijoj

ROMA, Italija, gruodž. 25 d.
— Ligi šiam metui italų laik
raščiai neigė nacių karo jėgų 
buvimą Italijoj, bet vakar pa
skelbė, kad 80 vokiškų lakūnų 
atvyko į Forli miestą, kur Mus
solini gimė. Atvykę vokiečiai 
skubėjo į frontą.

VOKIEČIAI RUOŠIA NAUJĄ 
SUTARTĮ SU TURKAIS

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 2'5 d. — Oficialiuose sluok
sniuose tvirtinama, kad Vokie
tija jau turi paruošus naują su
tartį su Turkija, bet nepasa
koj ama kokias sritis ji apim- 
sianti.

Turkai niekad nebuvo atsi
sakę prekiauti su vokiečiais, 
bet nesenai jie pasirašė sutar
tį su britais, kuri buvo labai 
plati.

Petain nekariaus 
prieš britus

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 25 d. — Petain valdžios 
atstovai oficialiai ir pusaiau ofi
cialiai informavo britų vyriau
sybę, jog Petain valdoma Fran- 
euzija jokiu budu nevesianti ka
ro prieš britus.

Kai tapo išmestas Lavalis iš 
franeuzų kabineto, negali būti 
kalbos apie pastangas padėti 
vokiečiams vesti karą.

Tatai patvirtino ir Kanados 
atstovas prie Vichy valdžios, 
kuris sugrįžo iš Francuzijos ir 
gavo informacijas iš atfealcomin- 
gų asmenų.

*• . ’ > ,NĄUJIENŲ-ACME Telephoio
Naujai paskirtas Suvienytų Amerikos Valstybių ambasadorius, admirolas Wil- 

liam I). Leahy, (kairėj) iš Norfolko, Va., išplaukia u Lisaboną. Kartu su juo išplau
kia jo žmona ir kapitonas L. P. Johnšon. Prezidentas Rooseveltas davė Amerikos 
karo laivą Tuscaloosą kad nuvežtų aihba nibrių į Lisaboną.

Kaip prezidentas 
šventė Kalėdas

AVASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 25 d. — Vąkar Roosevel- 
tas su visais rWashingtone pa
silikusiais valdininkais, šventė 
Kalėdas vienoje savo rūmų da
lyje \

Prezidentas pėr radiją pasa
kė trumpą kalbą į visus Ame
rikos gyventojus. Jis prižadėjo 
švęsti Kalėdas 1941 metais prie 
įžanginių prezidento rūmų var
tų, jeigu visi busim čia.

Pranašavimas nekoks, nes 
RboSevfeltas nujaučia, jog atei
nančiais metais dalis jo artimų
jų nebus kartu su juo.

Vakarą Rooseveltas. praleido 
kartu su visais kitais Washing- 
tono aukštais ir žemais tarnau
tojais bei jų šeimomis.

Kalėdų proga popie
žius siūlė taikytis
VATIKANAS, Italija, gruodž. 

25 d. — Kūčių vakarą popiežius 
kardinolams pasakė kalbą, ku
rioje liepė prašyti Dievą, kad 
įsigalėtų taika.

Bažnyčia, sako, negali palai
kyti nei vienos, nei kitos valdy
mo tvarkos.

Kad galėtų būti įgyvendinta 
taika, tai reikia išgyvendinti iš 
žmonių tarpo neapykantą, ne
pasitikėjimas ir jėgos veiksmų 
neskaityti teisėtais veiksmais.

Vakar Betlėjuj 
nebuvo šviesų

BETLĖJUS, Palestina, gruo
džio 25 d. — Vakar Betlejų at
lankė labai didelis žmonių skai
čius. *

Buvo švenčiama, kaip kiek
vieną metą, Kristaus gimimo 
šventė, tiktai šį kartą mieste
lyj nebuvo jokių šviesų, šiaip 
miestelyj buvo ramų.

Nuq svrbiausios bažnyčios 
buvo pašalintos barikados, kur 
nuolat mušėsi žydai su arabais. 
Betlėjus. pirmą kartą savo il
goj istorijoj Kalėdų naktį bu
vo be šviesų. -

LYBIJOJ KOVOS NESUSTOJO
Bardija boihbarduo- Graikai skelbia liau
jama be pertraukos jus laimėjimus

KAIRAS, Egyptas, gruodž. 25 
d.—Kituose frontuc.se Kalėdų 
metu buvo padaryta pertrauka, 
bet Lybijoj kovos vyksta v .‘su 
smarkumu.

Vienos anglų kariuomenės j“- 
gos stumia .priešą prie Tobru- 
ko, o kitos1 Jį supa pačioje Bar- 
dijoj. Artilerijos ugnis nesusto
jo nei vienai valandai. , Į

Iš Egypto atvyko naujos bri
tų karo jėgos. Dabar jos nau
doja Sollum uostą ir netU i 
vykti blogais dykumų keliais. 
Britų aviacija bombardavo ita
lų uostą THpolį, Lybijoj.

NAUJAS ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Buvo jaučiamas pas 

mus ir Kanadoj
BOSTON, MasS., gruodž. 25 

d. — Vakar 8:45 vai. žemė iš 
naujo drebėjo rytinėse Ameri
kos valstybėse ir Kanados pro
vincijose.

Šį kartą žemės drebėjimas 
buvo daug smarkesnis, nesu 
praeitą penktadijenįL Išsigando 
didesnis žmonių skaičius ir pa
daryta daugiau nuostolių.

žemės drebėjimas buvo jau
čiamas New Yorko valstybėje, 
New Englande, Pennsylvanijoj 
ir Quebeke. Montrealyj, Quebe- 
ke ir Ottavvoj buvo išjudinti ke
li namai.

Daugiau žemė nedre
bės, tvirtina pro

fesoriai
BOSTON, MasS., gruodž. 25 

d. — Stipriausias žemės drebė
jimas buvo jaučiamas Ossipee 
apylinkėse, kaip ir praeitą kar
tą. ,, A .

Netoli Chikopee drebėjimas 
išardė vandentekio laidus, x> Sa
lem miestelyj padarė didelių 
nuostolių mužiejiii.

Profesorius Mather, kuris dir

ATĖNAI, Graikija, gruodž 25 
d.—Graikų karo pranešimas sa
ko, kad jų kariuomene ne vien 
tiktai užėmė Chimarą uostą 
bet smarkiai pasistūmė pirmyn 
pr.e Valcuos uosto.

Pakeliu j italai bandė padary
ti apkasus, bet mechanizuota 
graikų kariuomenė jiems išar
dė visus planus.

Italai pasiūlė graikams pada
ryti Kalėdų pertrauką, bet Me- 
taksas atmetė Mussolinio pasiū
lymą. Graikai savo Ka ėdąs 
švenčia daug vėliau ir nemato 
jokio reikalo pertraukti niušius.

ba Harvardo observatorijoj, 
tvirtina, kad tuo tarpu nebus 
daugiau drebėjimo, nes žemė 
dabar atsikvėpė ir ilgus metus 
bus rami.

Maži drebėjimai, sako, išgelb- 
sti mus nuo didesnių, nes iš
leidžia dujas.

Lindbergui pasiūly
tas valdžios darbas

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
25 d. — Pranešama, kad vy
riausybė pasiūlė aviatoriui Lind
bergui valdžios darbą. Lindber- 
ga.s juo tiek apsidžiaugė, kad 
jis pasižadėjo tylėti ir daugiau 
nevesti propagandos prieš ka
rą.

Pro vokiški Amerikos elemen
tai norėjo įtraukti Lindbergą 
politikon, bet dabar jis atiduos 
savo jėgas Amerikos aviacijai 
stiprinti.

Debesuotas, šaltesnis ir lie
tingas.

Saulė teka 7:17 v. r., leid
žiasi 4:24 v. v.

Paleckis tvirtina 
naujus komitetus
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

25 d. — Naujai išlestu J. Pa
leckio “įsaku” panaikintas ligi 
šiam metui veikęs Lietuvos sa
vivaldybių įstatymas.

Įsakoma apskrityse, miestuo
se, valsčiuose, miesteliuose ir 
apylinkėse sudaryti naujus Vyk
domuosius komitetus.

Apskričių vykdomųjų komi
tetų narius parenka komisarų 
taryba, o juos tvirtina pats pre
zidentas Paleckis.

Paleckio patvirtinti apskričių 
komitetai parenka ir tvirtina 
valsčių ir miestelių vykdomuo
sius komitetus.

Aviacijos fabrikai 
neturi aliuminijaus

LOS ANGELES, Cal., gruo
džio 25 d. — Northrop Aircraft 
bendrovė paskelbė, kad ji pri
valės žymiai sumažinti darbą 
dėl didelės aliuminijaus stokos.

ši bendrovė pasižadėjo paga
minti kariuomenei orlaivių už 
10 milijonų dolerių, bet dabar 
trumpina darbo laiką. - "

Darbininkai dirbo po 10 va
landų, o dabar galės dirbti tik
tai 8.

Ispanams davė dvi
gubą duonos davinį

MADRIDAS, Ispanija, gruo
džio 25 d. — Ispanų vyriausy
bė, norėdama patenkinti gyven
tojus, Kalėdų dieną nutarė duo
ti dvigubą duonos davinį. Apie 
kitus praduktus ir kalbos nega
li būti, nes jų krašte visiškai 
nėra.

Ispanai patenkinti ir tokiomis 
Kalėdomis, kad tiktai valdan
tieji generolai neįveltų krašto į 
karą. Ispanai nori pasilikti neu
traliais.

ŠANCHAJUS, Kinija, gruodž. 
25 d. — Vakar įvyko smarkios 
muštynės tarp Amerikos ir Ita
lijos jurininkų. Jurininkai buvo 
nuvežti i Igioninę. Amerikiečiai 
išėjo Kalėdoms, bet italai buvo 
labai sumušti ir negalėjo ap
leisti lovos. Muštynės įvyko dėl 
vietos už stalo viename resto
rane.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Petain policija areštavo vokiečių pramonininką Thyssen, 

kuris finansavo nacių judėjimą, o vėliau pabėgo iš Vokietijos. 
Francuzijoj skaitėsi pabėgėliu.

— Švenčių metu vokiečiai per Vengriją be sustojimo siun
tė naujas karo jėgas į Rumuniją. Pasakojama, kad dabar ten 
turi 300,000 vyrų, 20 divizijų.

— Prie Orleans franeuzai nukirto vokiečių telefono vielas. 
Vokiečių karo komandantas nubaudė Orleans miestą vienu mi
lijonu frankų pabaudos.

— Graikai ir britai labai smarkiai bombardavo Valonos 
uostą Albanijoj.

— Ispanų priešlėktuvinės patrankos numušė 1 franeuzų 
lėktuvą prie Gibraltaro.

— Vienas pulkininkas ir 6 asmenys Šveicarijoj teisiami už 
šnipinėjimą naciams.

— Franeuzų admirolas Darlan kalbėjosi Paryžiuje su auk
štais nacių valdininkais ir įtikino, jog Petain ir toliau bendra
darbiaus su vokiečiais be Lavalio.

— Šen. Wheeler ir tikybininkai pradėjo spausti prezidentą 
ir liepia jam siūlyti taiką kariaujantiems kraštams.

— Vakar anglai numušė viėhą žvalgybinį vokiečių lėktuvą, 
net bombanešiai nepuolė Anglijos nei Vokietijos.

Okupantai ruošia 
“socialistines 

lenktynes”
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

25 d. — Visi lietuvių kalba iš
einantieji laikraščiai veda pro
pagandą dėl taip vadinamų “so
cialistinių lenktynių” ir stacha- 
novizmo.

Darbininkai raginami “įtemp
ti savo jėgas” ir visose srityse 
padidinti darbiningumą. Pata
riama vienam dirbti dviejų žmo
nių darbą.

Atlyginimo nežada kelti, nors 
pragyvenimo kaina labai smar
kiai pakilo.

Be tinkamo maisto darbinin
kai negali ne tiktai lenktyniuo
ti, bet ir paprasto darbo tinka
mai atlikti.

Jurgis Baltrušaitis 
gyvena Fran- 

euzioj
VVASIIIN'GTON, D. C., gruo- 

džio 25 d. — W.P.Ž. praneša, 
ka<į-buvęs ilgametis Lietuvos 
pasiuntinys Maskvoje, Jurgis 
Baltmart# J&rA metu gyve
no Francuzijoj. . \

Jis buvo kviečiamas važiuo
ti Į okupuotą Lietuvą, bet at
sisakė grįžti ir nutarė pasilikti 
užsieny j.

Kartu su Baltrušaičiu gyvena 
ir jo sūnūs, kuris lektoriavo 
Vytauto Didžiojo Universitete.

Lietuvą užgulė nau
ja mitingų banga
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

25 d. — Paskelbus naujus rin
kimus Lietuvoje, komunistai 
visuose miestuose iš naujo pra
dėjo varyti žmones į mitin
gus.

Nesenai mitingai buvo daro
mi bolševikų perversmui minė
ti, o dabar jau “tautybių atsto- 
vybėn” kandidatų reikalu.

Mitingai daromi fabrikuose, 
įstaigose, įmonėse ir kitose vie
tose.

Į Lietuvą privažiavo labai 
daug specialistų oratorių — ru
sų, kuris rūpinasi mitingų or
ganizavimu ir jų tvarka.

frontuc.se
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Dėdė Amerikonas
Bronė M—tė.š

(Tęsinys)
—Sveika gyva, brolien, — 

sveikinosi Onute su Jurgio su
žieduotine.

—Sveika, sveika, Onute, kaip 
sekasi gyventi Amerikoje, kaip 
gerai jautiesi ir kaip pripratai 
prie miesto gyvenimo.

—Matai, broliene, kai jau 
pradėjome lankyti, tai tamstai 
tikrai nusibosime, nes kiekvie
nų dienų lankome, — aiškino 
Onutė savo brolienei.

—Nieko, brolien, esu jau se
na amerikone, jau visiškai esu 
pripratusi prie miesto gyveni
mo. Teisybę pasakius, kad jei
gu ne lietuviai, su kuriais daž
nai susitinki pasikalbi, tai ir 
tas miesto ir fabrikų gyvenimas 
dar nėra taip labai nuobodus, 
priešingai tai jau čionai labai 
nusibostų. Taigi esu jums labai 
dėkinga, kad neužimrštate ma
nęs aplankyti.

—Žinai, kų brolien, kad kolei 
kas tai dar labai mažai pažįs
tu, kaip Ameriką taip ir jūsų 
Ilazletonų, bet man tai jau taip 
išrodo, jog čionai gyvenimas tai 
niekuomet negali būti nuobo
dus. Nežinau, gal būt, kad pas 
tamstų ir Lietuvoje buvo link
smesnis gyvenimas, bet pas
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W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

kare, 5:30 iki 6:30 P- M.
W. H. F. C. 1420 k. ketvergo va
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W. A. A. F. 920 k. kanarkos, 

nedėlios rytą. 9:30 A- M.
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Dėl jūsų radio pataisymo, 

šaukite 
YARDS 3088

mus tai jau labai nelinksmas, 
nes mes gyvenome kaime, kur 
jokių gražumų ir linksmybių 
nėra. Dar pavasarį ir vasarų tai 
linksma gyventi ir kaime, bet 
rudenimis ir žiemomis, kuomet 
prasideda šalčiai, tai jau tikra 
bėda. Na, visa tai gal ir gerai, 
gal ir blogai, bet reikia pasisa
kyti, ko mes pas tamstų atėjo
me.

—Man, tai jau žinoma sunku 
sužinoti, bet manau, kad jus ir 
patys pasisakysite, ko atėjote, 
jeigu iš tikrųjų turite kokių 
nors svarbesnių reikalų.

—Svarbus ir labai svarbus,— 
aiškino Onutė. — Iš brolio gir
dėjau, kad jus ne tiktai pati 
turite gerų darbų, bet galite ir 
man padėti darbų susirasti. Už 
tokių paslaugų tai aš brolienei 
busiu visų amžių dėkinga.

—Tokie dalykai tai jau nė
ra taip labai sunkus, — aiškino 
Jurgio sužieduotinė.—Yra daug 
sunkesnių dalykų ir tai žmonės 
vieni antriems padeda.

- Matai, brolien, kas kų turi, 
tai jisai tų dalykų mažai ir 
brangina, o ko žmogus sieki, 
tai jį labai brangini.

—Gerai, apie tai aš savo Jur- 
gučiui jau pasakojau ir čionai 
tai jau aš brolienei pilnai ga
lėsiu padėti ir net su tikra ga
rantija. Kaip tiktai nuo pirma
dienio išeina jau savistoviai 
dirbti viena mano padėjėja. Ji
nai prie manęs išdirbo jau dau
giau kaip šešis mėnesius, visai 
gerai jau išmoko dirbti sava
rankiškai.

—Čionai tai tikrai nepapras
ta man laimė, ne tiktai, kad 
darbų gausiu, bet dar galėsiu 
dirbti ir su gerai pažįstama ir... 
reikia pasakyti, kad čionai tai 
tikras man nusisekimas. Nors 
ir nelabai patogu klausti,, bet 
vis tiktai aš noriu sužinoti, kiek 
pradžioje aš galėsiu uždirbti,— 
teiravosi Onutė.

—Pradžioje tai jau labai daug 
neuždirbsi. Pradžioje busi prak
tikantė ir, tu r būt, gausi tiktai 
po vienų dolerį. Maistui tai jau 
tikrai užsidirbsi, o gal dar ir 
liks kiek kitiems būtiniems rei
kalams. Kuomet jau pramoksi 
darbo, gausi daugiau ir taip pa
dirbėjusi kokius šešis mėnesius, 
tai jau gausi po pusantro do
lerio už darbo dienų.

—-Matai, sesute, nelinks už-

darbis čionai Amerikoje, tiek 
prašyti Juozo ar manęs pinigų 
ir bėgti atgal į krajų, juo
kavo Jurgis.

—Niek.s, brolau, krajuje ir 
tiek negali uždirbti; tenai tik
tai per rugiapiutę ir kitus di
džiuosius darbymečius moteriš
kėms moka po 50 kapeikų, tai 
amerikoniškais pinigais išeina 
tiktai 25 centai; vadinasi, čio
nai pačioje pradžioje aš uždirb^ 
siu keturis kartus daugiau, ne
gu Lietuvoje, — raminosi Onu
tė. '

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš
mainų, daug dulkių išimta 57.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

geriausių

59.50

COPR. 1940, NCCOltCRAFT S6RVICC, INC.

CROCHETED SOUARE PATTERN 2700
No. 2700—Mėgsta staltiesė.

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT^ No. 2700
| 1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

| Čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No._________ |

I Vardas ir pavardė.....................    |

I Adresas-------------------------------------- ---------—----------------------- __---- |

' Miestas ir valstija.............. ...........       |

—Įdomu, kokius formalumus 
aš prieš tai turėsiu atlikti, ar ■ 
reikės man nuėjus įsiregistruo 
Ii, ar kų kitų padaryti — tei
ravosi Onutė.

—Žinai, Onute, kaip broliene, 
tai jau aš padėsiu. Tiktai pir- 
.uiausia brolienė pasistenk įsi
gyti darbo drabužius. O iin~i 
kų, broliene, sumaniau štai kų 
dar padaryti: man rodosi, kad 
esi visai žvali mergiotė, o ka
dangi dirbsi prie manęs, ta. 
manau, kad jau net ir iškar'o 
galėsime gauti didesnį atlygini
mų.

—Žiūrėkite, žiūrėkite, kokia 
kombinatorka mano žmona, — 
juokavo Jurgis.

—Daugelis vyrų mano, kad 
moterys savo sumanumais sto
vi žemiau už vyrus, taip galvo
dami labai klystate. Teisybė, tu 
esi vyras, truputį daugiau už 
mane uždirbi, bet sutaupą tai 
jau ne tiek daug daugiau tun 
už mane, ar ne taip Jurguti,— 
priekaištavo jam jo sužieduoti
nė.

—Tiesų tu kalbi, bet aš irgi 
ne senovės papročių žmogus, 
bet reikia prisipažinti, kad to 
senoviškumo, tai gerokai dar 
turiu, — kaip ir susigėdęs pa
siaiškino Jurgis.

—šeštadienio ryta dar prieš 
septynias ateisi pas mane ir abi 
kartu nueisime į. labokų. Nuei
sime pas bosų ir tave aš prista
tysiu, kaip bukimų mano.; padė
jėją. Tu; žinoma,vnekalbek nie
ko, visų reikalų ; sutvarkysiu aš 
pati.

- Na, mieli mano sveteliai, 
dabar jau atlikome tarnybinius 
reikalus, o po to lai jau galime 
ir pasivaišinti. Ar ne taip Jur
guti?

—Na, o kuo gi jau tu mumis 
vaišinsi? — juokavo Jurgis.

—Kaip jau tiktai yra noras 
svečius pavaišmti, lai jau vis 
ga.ima šį tų susirasti. Pirmiau
sia turi būti tik tai nuoširdus 
noras. Pirmiausia tai reikia iš
virti arbatos, q be to, turiu sau
sainių, saldainių, o ko dar dau
giau jus norite?,

—Nereikalinga, broliene, ne
daryk nieko, naktis, dabar kai
sti arbatų, tas vargas tai jau vi
sai nereikalingas, — aiškino 0- 
nutė.

Svečiai pasivaišinę karšta ar
bata, išėjo namo.

—Žiūrėk, Jurgi, kur jos gim
tine ir kas tokia jinai yra. Ar 
j.nai ūkininko duktė ar amati
ninko?

—Žinai, kad jos gimtinė A- 
riogalojc. Jos levas Ariogalos 
micste.yje turi savo namelius ir 
yra kurpius.

Besikalbėdami ne nepajuto, 
kaip parėjo namo. Jurgis turėjo 
jau eiti miegoti, nes jam reikė
jo anksti kelti. Onute lai dar 
peėmė pasiskaityti laikraščius, 
nes dar rytoj jinai į darbų neis, 

Onutė visų laikų galvojo apie 
savo gerųjų brolienę, kad jinai 
jai ne tiktai pampino darbo, 
bet net savo padėjėjų padarys 
ir išmokys audėjos darbų, o tas 
tai jau nepaprastai didelis da- 
ykas. Be viso to, jinai dar da
ro reikiamus žygius, kad jau ir 
dabar jinai gautų didesnį atly
ginimų.

Laikraščius perskaičiusi, ir 0- 
nutė jau pradėjo norėti miego, 
nes laikrodis rodė jau 13 valan
dų nakties. Onutė pati savimi 
stebėjosi, kad jinai taip greitai 
pradeda priprasti prie taip va
dinamo miesto gyveninio.

Onytei dabar niekas taip ne
rūpėjo, kaip tiktai gauti pas te

vų darbų ir pradėti gyventi iš 
savo uždarbio. Dabar jau jai 
nekilo jokių abejonių, kad jos 
broLenė nepadarys to, kų jinai 
jai pažadėjo ir kad tas pažadė
tas darbas ir padidintas uždar
bis tai jau tikras dalykas.

Kelios dienos praeiti netruko, 
štai jau ryloj ir šeštadienis, šeš
tadienio rytų Onutė turi keltis 
anksti, kaip keliasi ir visi dar
bininkai, nes ir jinai su visais 
darbininkais kaitų turės eiti į 
fabrikų. Ta diena jai įdomi dar 
ir tuo, kad nuo rytojaus pri-

neabėjoju. Aš tiktai galvoju, 
kaip čionai padarius, kad jau iš 
karto gautumei ir didesnį atly
ginimų. žinai, brolien, padary
sime taip: aš savo fabriko bo
sui pasakysiu, kad tu jau viena
me audiminiame fabrike dirbai 
ir tų darbų šiek tiek žinai.

—Žiūrėk, brolien, kad nepa
tektum į bėdų, nes tu gerai ži
nai, kad aš iki šiolei tai jau jo
kiame fabrike nesu dirbusi ir 
tokio darbo dirbti visai nemo
ku.

-—Niekis, brolien, aš matau,

o viską tai sutvarkysiu aš, nes 
tu žinai, kad aš esu jau dau
giau įpratusi.

Kalbėdamos atėjo į fabrtkų. 
Onutei buvo labai stebėtina, 
kad į tų fabrikų iš karto ėjo 
tiek daug žmonių: moteriškių 
ir vyrų. Jai buvo labai įdomus 
ir fabriko pastatai, bet už vis 
įdomiausiai ir jinai norėjo la
biausiai pamatyti, tai tų maši
nų, prie kurios jinai turės mo
kytis dirbti.

(Bus daugiau)

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valančios nuo 9 iki 6 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

klauso jos darbo gavimas ir sa
vistovaus gyvenimo pradžia. 
Penktadienio vakarų Onute 
miegoti nuėjo* ankščiau, nes ji
nai gerai žinojo,, kad ryto me
tų, dar prieš septintų valandų 
jinai jau turės ?buti pas savo 
brolienę. Kadangi jinai bijojo, 
kad nepamigtų, tai pasistatė 
budilninką, kurį nustatė, net 
ant penkios valandos ryto. šeš
tadienyje jinai atsikėlė, kaip 
tiktai sučirškė laikrodis ir nie
ko nelaukdama tuojau pradėjo 
rengtis. Iš lengvo apsitaisė, nes 
.aiko tai jau jinai turėjo užtek
tinai ir dar gerokai prieš nu
statytų laikų jinai galėjo nueiti 
pas savo brolienę. Brolienė net

kad esi sumani mergiotė ir grei
tai tų darbų dirbti išmoksi. Tu 
manai, kad fabrike dirbti tai 
jau labai didelis dalykas; tikre
nybėje tai jau patys niekai, ži
noma, fabr.ke dirbus žmogus 
turi būti labai akylus, nes rei- 
a.a gerai žinoti, kad mašinos 
tai turi būti labai akyliai pa
žiūrimos.

—Žiūrėk, brolien, kų man te
nai reikės dirbti, aš jau įr da
bar norėčiau turėti šiokį tokį 
supratimų apie savo darbų.

-—Aš tau jau sakiau, kad tas 
darbas tai patys niekai. Dirbsi
me prie audžiamosios maš.nos. 
Visų darbų dirba mašina, mums 
reikia tiktai prižiūrėti, kad ne-

nustebo, kad Onute taip anksti 
pas jų atėjo, nes buvo dar dau
giau, kaip puse valandos laiko 
iki jos turės eiti į fabrikų. Gu- 
džiutė žinojo', kad Onutės šei
mininkė taip anksti jai pusry
čių nepadarė, todėl jinai savo 
viešnių pavaišino pusryčiais ir 
po to abi išėjo į fabrikų.

—Kaip manai, brolien, gausiu 
darbo, ar ne, — klausė Onutė.

—Aš tai net visai apie lai) ir

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
\r ra naudingos

Mrs. A. K JARUS?
^HVSICAl 
THERAPY 

ind MfDVVIFE
S. VVestern a*

Tcdefonaa: 
HEMLOCK 9252 

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

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 
samų TeL VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

Dr. Petėr T. Brazis
G Y U k TUJAS IK CHIRURGAS
675'1 S. VVestern Avė.

v A LAN DOS l iki 3 ir nuo 7 iki v

DR. a. JENK1NSd (Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

butų nutrukusių siūlų, žiūrėti, 
kad šeivoje butų užtektinai siū
lų ir viskas, žinok, brolien, kad 
čionai tau išaiškinti tai jau sun
kesnis dalykas, bet greitai busi
me fabrike ir prie mašinos, tai 
aš tau viską paaiškinsiu. Pir
miausia tai mes abi nueisime 
pas fabriko bosų ir aš tave per- 
statysiu, kaip busimų mano pa
dėjėjų. Aš jau tau sakiau, kad 
tu pati lai jau nieko nekalbėk,

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 (r nuc 
7—9 vai vakaro xr pagal sutarti 
Ofiso TeL PROSPECT 67 Ji 
Namų Tel. VIRGIN 1A 2421

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■ Ambulance
v /t DIENA IR NAKTJ

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

Telefonas LAFAYETTE 0721

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

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

DK. 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. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yard: 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

411111111111111111111111111111111111111II imu it 11111(111111111111 n ulini n n m

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj

*

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

L J. ZOLP
1046 Wesl 46ih Street 

, f .
Phone YARds 0781

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

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108tb Street Tel. PuDman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

.' ANTANAS M.
3307 Lituanica Avenue

PHILLIPS
Phone YARds 4908

ANTHONY B.
6812 So. We6tern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

PETKUS
Phone GROvehiU 0142

Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

DR, RERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 rar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos^ Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos;

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvrick 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 Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

,4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 8OUTH 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.GUG1S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kam b. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St 

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALumet 6877

VaL U—A dieną ir 4—8 vakaro 
134 N.<La SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 80. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE"
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Kalėdos pavergtoje Lietuvoje
(FANTAZIJA) ‘ .

(Tęsinys)
Duobės dugne, rodos, kas ten 

juda. Rodos, kas tai dejuoja ar 
pagalbos šaukia. Gerai įžiūrėjus 
matėsi pusgyviai lavonai. Iš jų 
krūtinėse atvertų žaizdų dar te
kėjo šiltas, garuojantis kraujas 
ir sunkėsi į žemę.

Pastirau tokį reginį pamatęs. 
Suakmenėjau. Likau kaip stabo 
ištiktas.

Valandėlė laiko praslinko ra
miai, iki tų ramumų sudrums
tė eniųs būrys žmonių, varomų 
tokio pat būrio ginkluotų sar
gų. Eina visi link tos didelės 
duobės. Man pasirodė, kad ta 
duobė lyg ir čiauposi, rodosi, ji 
lyg ir kalba: “Eikite šian, grei
čiau jų pasmerktieji, vargų ken- 
čiantieji. Aš jus amžiams čia 
priglausiu, amžiams jums čia 
įami vietelė...“

—Būrys sustot!—sušuko ko
mendantas. Tas aidas atsiliepė 
toli Nemuno krantuos.

Būrys išsirikiavo, šautuvus 
pasiruošė. Sustatyti ir atvarytie
ji veidais į duobę... Žiuri visi 
tai prarajai į nasrus... Mato 
duobės dugne esančius lavonus. 
Vienų-kitų nukrečia drebulys. 
Kai kurie pašnibždomis verkia, 
kiti mintyse sako atsisveikini
mus savo artimiesiems.

Čia jau pabaiga jų gyvenimo 
kelionės. Čia jie užbaigs savo 
vargus. Patylomis taria vienas 
kitam atsisveikinimo žodžius. 
Silpnesniųjų veidus plauja aša
ros. Jos karštos . . . karčios ... 
Rodo didelį širdies skausmų. 
Bet jos tylios, tylios ... tik sro
vele rieda tykiai, kaip Nemuno 
vanduo, ir kr n ta stambiais la
šais ant duobės kiauto. Jas go
džiai sausoji sėmė sugelia.*1 *-

— Drąsiau draugai! - ištaria 
vienas.^ Mes žųstaine už savo 
tėvynę, už jos laisvę, už savo 
teises, už geresnį, saulėtų ryto
jų! Musų broliai, virtę išgamo
mis, pardavė musų tėvynę ir 
jos žmonių laisvę barbarams. 
Mes žūstame. Dar dideli skai
čiai žus, bet ta laisvė bus vėl 
atkovota. Nepriklausomybė bus 
sugražinta. Kiekviena kova už 
laisvę pareikalauja aukų, šian
dien mes tapome jomis. Rytoj 
bus kiti, iki prieis eilė ir šiems 
paradvikams išduoti atskaitas 
už padarytas skriaudas...

Priėjęs būrio vadas perskaitė 
pasmerkimo aktų. Jie pasmerk
ti už tai, kad stovėjo savo tė
vynės sargyboje. Ramiai visi iš
klausė tuos neteisius pasmerki
mo žodžius. Jų veidai išbalę, 
lupos bebalsiai virpa...

—Būrys pasipuošt! — sušuko 
komendantas, sugrįžęs prie bū
rio.

—Sudiev, tu brangi tėvyne! 
Sudiev ir jums, draugai!—pra
bilo vėl pirmiau kalbėjęs. — 
Musų kūnai žus, bet musų dva
sia ves kovų ir toliau, teiks į- 
kvėpimų kitiems... Mes busi
me ten, kur musų broliai bus 
skriaudžiami, kur jie reikalaus 
sustiprinimo pasiryžime; kur 
ašaros veidus plaus našlių ir 
našlaičių; kur...—bet tolimes
nius jo žodžius užtrenkė smar
kus šūvių trenksmas ir kalbėju- 
sis nutilo.

Nutilo jis amžinai. Bet vėje
lis, pagavęs jo žodžius, nunešė 
per kalnus, per miškus. Paku
teno jie ne vieno ausis, bet ne
visi jų reikšmę suprato. Stiprus 
trenksmas visur lydėjo tuos žo
džius. Nuaidėjo Nemuno pa
krantėmis, atsimušė į šniokš
čiančių jurų...

Ant duobės kranto stovinčių
jų kūnai kulkų suvarstyti, vie
nas paskui kitų pradėjo virsti. 
Vieni krito į duobę, kiti sukniu
bo ant kranto.

Nejučiomis rankomis užden 
giau akis, kad nematyčiau to
liau tokio žiauraus reginio. Ne

žinau kaip ilgai aš taip stovė
jau kaip suakmenėjęs.

Kada rankas atitraukiau nuo 
akių, tai mačiau visai kitokį 
vaizdų. Parsidavėliai pasipuošę, 
bet kraujais apsitaškę, vaišina
si gražiuose rūmuose. Kilnoja 
taures ir sako komplimentus. 
Džiaugiasi, kad jiems pavyko 
įvykdyti jų svajonės. Džiaugia
si viens kitų sveikina laimėjimu, 
kurį jie įgijo sušaudę eibes ne
kaltų žmonių. Daro iškilmingus 
pasižadėjimus ištikimai tarnau
ti. Kam? Ne kam kitam, kaip 
savo pavergėjui—Stalinui...

Taip jie šiandien džiaugiasi, 
jie šiandien triumfuoja išsimau
dę nekaltų žmonių kraujuje. 
Linksminasi patenkinę savo ne
normalius troškimus. Jiems vis- 
tiek pat. Jie tik šiandien gyve
na. Taip jie ir patys pripažįsta 
tarp savęs besikalbėdami.

Negaliu ilgiau žiūrėti į tokius 
kraugerius. Einu toliau. Ne ei
nu, bėgte begu, per orų skren
du, kad tik toliau nuo tos vie
tos. Kur tik pažvelgi, visur vie
nas vargas, žmonės ir vargšai 
ir buvę turtingesnieji — dejuo
ja. Visus plaka vienodai žiauri 
okupacijos rykšte.

Taip besižvalgant į tą su
tremtų žmoniją, besiklausant 
jų skundų, jų ašarų — atsidū
riau gimtinės apylinkėse.

Akiratyj matosi tie gražus 
kalneliai, lygiosios lankos. Tie 
puikus ežerėliai ir sraunus upe
liai dabar ledu sukaustyti. Nuo 
amžių ošia miškai, dabar pasi
puošę baltuoju rubli labai išdi
džiai atrodo.

Stovi ir tos daug kartų pra
eity matytos ir lankytos sody
bos. Bet nesigirdi to linksmu
mo jose, koks'buvo praeityje. 
Nors žmonės gyvena dar kai 
kur tie patys, bet jų ūpas pri- 
s’ėgtas. Retai kuri šeima nėra 
pergyvenusi okupacijos krizės. 
Taigi šiuo nuo amžių linksmuo
ju žiemos švenčių melu jie liū
di ir gaili tų, kurie iš jų tarpo 
buvo išplėšti, išgabenti. Neturi 
jokių žinių apie juos, ar jie 
dar kur nors yra gyvi, ar jau 
išsiųsti į kitą pasaulį.
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NETOLI nuo miško prie dau
bos stovi graži sodyba. Iš 

vakarų pusės ją supa didelis 
sodas. Sodybos trobos paskendę 
medžiuose. Aplink nė gyvos 
dvasios. Tylu. Tik vėjas linguo
ja plikas medžių šakeles ir am
žiną dainą dainuoja.

Pažvelgiau pro langą į sody
bos grįčios vidų. Apie krosnį 
apsėdę ketvertas mažų vaiku
čių. Jų veideliai išblyškę, suny
kę. Nuo šalčio jų kūneliai dre
ba ir jie glaudžiasii vienas prie 
kito. Įsmeigę akutes žiuri į tą 
jau silpnai žėruojančią ugnelę, 
kuri dar šiek tiek teikia jiems 
šilumos. Su ta gęstančia ugnele, 
rodos, užges ir šių vaikučių gy
vybė...

Sėdi mažučiai ir kremta lupe
les. Jie alkani. Verkdami prašo 
ko nors valgyti. Bet jų globė
jai—tėvukai žiuri į savo anūkė
lių sunkų likimą ir ašaroja. Jie 
yra bejėgiai ką nors padaryti, 
kaip nors padėti savo anūkė
liams, kurie liko našlaičiais.

Rieda ašaros per veidus se
nutei. Ji susiraminimo ieško 
maldose. Kruta jos lupos tarda
mos tylius maldos žodžius. Se
nelio širdį taip pat skausmas 
spaudžia, ir jo akys ašaroja. Bu
vo jie laimingi; pergyveno daug 
sunkių gyvenime valandų, bet 
nesitikėjo sulaukti tokio liūdno 
likimo kaip dabar. Nesitikėjo, 
kad jiems teks žiūrėti badui į 
akis, o juo labiau matyti savo 
anūkėlius badą kenčiant.

Buvo viskas gerai, jautėsi jie 
visi laimingi. Kasmet per Kalė
das pas juos spindėjo gražiai

papuošta kalėdine eglutė, o vai
kučiai linksmai prie jos žaisda
vo. Lankydavosi gimines, vai
šindavosi ir linksmindavos . Bu
vo linksma ir visi buvo sotus.

Bet taip buvo pernai, taip bu
vo tik praeity. Buvo gera iki 
kraštą neištiko nelaimė. Įvyko 
kita tvarka. Okupantai vi ką 
apvertė aukštyn kojom, padarė 
savo patvarkymus. Tie nauji 
patvarkymai palietė ir šios so 
dybos šeimą.’

Apiplėšė jų ūkį, atėmė dalį 
žemės. Pagaliau ir likusį turtą 
ir gyvulius atėję komisarai su
rašė. Prieš pora menesių atva
žiavę susikrovė viską į vežimus 
ir išsivežė. Kaitų išsivežė .r šių 
namų šeimininką, šių senukų 
sūnų, šių keturių vaikučių tė
vą... Mat, jis nesutiko, kad jo 
ūkis liktų tuščias—sunaikintas. 
Jiems dar reikia gyventi.

Bet kaip galima drįsti prie
šintis tokiems despotams. Užtai 
turi būti nubaustas. Surakino 
rankas ir išsivežė. Jo žmona šo
ko ginti—prašyti. Vienas iš tų 
beširdžių sutvėrimų ją taip 
smarkiai pastūmė, kad ji ku
liais nuvirto. Priedo dar kelis 
kirčius nagaika sukirto. Ir taip 
ji. paliko be žado gulėti.

Moteriškė atsigavo, bet neil
gam. Pasikankinus keletą dienų 
ir apleido šį vargų pilną pasau
lį. Liko keturi našlaičiai, kaip 
puputės. Apsiėmė seneliai juos 
globoti ir ūkį prižiūrėti. Bet 
kaip tvarkytis, kad jau senatvė 
ir jėgų taip maža. Kaip pam
pinti maisto šiems mažučiams, 
kad viskas išgabenta.

Sėdi visi nusiminę ir skęsta 
įvairiuos prisiminimuos. Mato 
mintyse pergyventus vaizdus.

. Lauke vėjas kaukia aplink 
namo sienas. Toks žiaurus ir 
šiurpus tas staugimas, rodos, 
lyg pranašauja ką nors negero. 
Karlais visus nukrečia š tirpąs 
besiklausant tokio žiauraus vė
jo dūkimo. Kartais, rodos, kas 
tai kamine sudejuoja, -{ai-į lan-' 
gą sududena, tai vėl apie šie
nas šlaminėja. Baisu, nejauku... 
Baimė šaltais pirštais per nu
garą graibinėja...

Iš daubos išbėgo tamsus še
šėlis ir slapstydamasis pasileido 
bėgti prie sodybos. Nebėga tie
siai, bet prisidengdamas krūmų 
ir medžių šešėliais, artinasi 
prie namų.

Kas gi tai butų? Argi tai va
gis drįstų šią šventąją naktį ei
ti vogti į jau ir taip apiplėštą 
sodybą? Nepažįstamasis prisi
artinęs prie namų sustojo po 
plačiašake liepa pasiklausyti. O 
ne! Jis ne vagis. Tai savininkas 
šios sodybos grįžta pabėgęs iš 
nelaisvės nagų. Jis skuba, bet 
nėra tikras ką rasiąs savo na
muose gyvenant. Kas juose da
bar šeimininkauja? Dėl atsar
gumo ir slapstosi, it koks va
gis.

Pribėgo prie trobos. Apsižval
gė. Niekur nė gyvos dvasios. 
Pažvelgė pro langą ir lengviau 
atsiduso. Dar minutėlė ir jau 
jis stovi viduj grįčios, glamonė
ja savo mažuolius, sveikina sa
vo tėvus. Vėl visų veiduose nu
švito džiaugsmo ir laimės at
spindžiai. Bet tik trumpam mo
mentui. • ,

Apsidairė jis aplink ir nema
tydamas ko ieškojo, užklausė:

—O kur mama, kur mano 
žmonelė?..

Bet į jo paklausimą atsakė 
tik tyla ir staugiąs apie sienas 
vėjas. Visų veiduose pasirodė 
nuliudįmo šešėlis. Vaikučių a- 
kutėse pasirodė ašaros...

Pagaliau senelis priėjo prie 
savo sunaus, uždėjo ant jo pe
ties ranką ir giliai pažvelgė 
ja mį akis.

—Sunau, buk stiprus ir kant
rus! Tavo Onytė jau beveik du 
mėnesiai, kaip ilsisi aukštąjam 
Pašilio kalnelyj, smėlio kape
ly j... Ji krito auka nuo žiaurios 
čekisto rankos.—ir nupasakojo 
visą įvykį.

Skausmas suspaudė sunaus 
širdį ir surakino jo lupas. Jo 
išvargęs veidas apsiniaukė, o 
akys žėrėjo dideliu kerštu tiems,

“NON GRATA” ■ VOKIEČIAMS

CJecil M. P. Cross (kairėj) ir Leigh Hunt, sekreto
riai U. S. atstovybėje, Paryžiuje, Belynas kreipėsi i 
Washingtoną, reikalaudamas juos atšaukti, už tariamą 
teikimą pagalbos slaptiems Anglijos agentams okupuo
toje Prancūzijoje.

NAU.HENŲ-ACME Telephoto

kurie jo kraštą pardavė ir ku
rie tą kraštą pavergė. Tik iš tos 
priežasties, tokia nelaimė juos 
ištiko.

Taip kurį laiką jis kaip stul
pas stovėjo. Tik tuomet jis su
judėjo, kada mažoji dukrytė 
priėjo prie jo, patraukė jam už 
rankos ir tarė:

—Tėveli, mes labai valgyt 
norime. Mes alkani...

Jis pakėlė ją ir pabučiavo. 
Sužinojęs koki dalykai, tuoj 
pradėjo žiūrėti, ką galės pada
ryti, kaip maisto parūpinti.

Senukai jam paaiškino, jog 
aną dieną komisaras sakęs, kad 
už likusius keletą jp.cn kų gyvu
lėlių jie atsakysią ^avo gyvybe, 
jei kas tiems gyvuliams atsitiks 
arba juos jie pasipiaus,

Bet kas daryti? Maisto jokio 
nėra. Visi badą ženčia. Nuėjo į 
tvartus. Pirmiau jie buvo pi ui 
gyvulių, o dabar, jie tušti. Vie
nam kampe dar likusi avis 
kramsnojo šieną. Jis valandėlę 
pažiurėjo į likusią vienintelę 
avytę. ' . • '

— Tu. valdžios ar ne valdžios 
nuosavybė, bet mes iš bado ne
mirsime.—Ir griebė avį už ko
jos. Atsinešė į grįčią ir po va
landos laiko jau avis buvo iš? 
vilkta, iš jos šiltų kailinių. Ge
ras gabalas mėsos virė puode. 
Vaikučiai džiaugėsi, kad jiems 
ir vėl bus nors kiek linksmes
nės Kalėdos. Nors ir eglaitės 
nėra, bet tėvelis sugrįžo. Be to, 
jie galės ir alkį tuoj nuraminti.

Pasidalinę pergyventais įvy
kiais, sėdo prie stalo valgyti.

Čia jums pinigai dirbs saugiai

JN5URED

LATEST DIVIDEND

2729 West Cermak Road Tel. LAWndale 6400
Blokas į Rytus nuo California Chicago, Illinois

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

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

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

FAIRFIELD SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

• ccoo.

Speciali Kaina ant Dantinių
P L E I T Ų

Vos tik visiems susėdus ir 
pradėjus valgyti, sulojo kieme 
šuo. Senelis pažvelgė pro lan
gą ir sušuko:

—Čekistai!
Šeimininkas šoko iš už stalo 

ir bėgdamas slėptis, pasakė, kad 
neišduotų, jog jis namie. Vos 
tik jam pasprukus pro virtuvės 
duris, pro kitas duris įsiveržė 
keli ginkluoti čekistai. Tuoj 
puolė prie stalo ir prie likusios 
avies.

—Aha!.. Tai jau avį paplo
vei !—sušuko į senelį gaujos va
das.

—Argi manai, kad iš bado 
mirsime!—šis jam atkirto. — 
Viską atėmėte, kaip koki plėši
kai ir dar norite, kad mes ba
du mirtume. Kad jus nesulauk- 
tumei...

---Tautos išdavikas, sabotaž- 
ninkas, turto naikintojas. Ma
tyk, nesiskaito su įstatymais! - 
sukriokė gaujos'vadas ir stūmė 
senelį į šalį, kad šis net į pa
suolę kuliais nusirito.

čekistai, kaip alkani vilkai, 
pradėjo grobti mėsą nuo stalo 
ir kimšti sau į- gerkles. Plėšė 
net ir iš vaikučių, šie pradėjo 
iš išgąsčio verkti. Senutė juos 
užstojo sakydama:

—Gėdą turėtumėt, plėšti pa
skutinį kąsnį nuo kūdikių bur
nos !

Bet vienas čekistas senelei 
taip smarkiai kirto, kad ji kri
to visa kraujais apsipilus. Tuo 
tarpu senelis atsipeikėjęs ir pa
matęs kas įvyko, sučiupo kirvį 
gulėjusį pasuolėj. Vienu aki

mirksniu pašoko ant kojų jr 
smarkiu kirčiu perskėlė galvą 
to, kuris užmušė senelę. Užsi
mojo ir kitiems čekistams, ir 
gal butų juos visus sukapojęs 
kirviu, bet tuo metu prabilo 
šūviai ir kulkos su varstė sene
lio krutinę. Iškrito aukštai iš
keltas kirvis iš senelio rankų ir 
jis nuvirto, kaip pakirstas ąžuo
las...

Tuo tarpu atsivėrė iš virtu
vės durys ir jose pasirodė šei
mininkas, ginkluotas dviem 
brauningais. Prabilo šeimininko 
rankose automatiški revolve
riai. Prabilo ir čekistų ginklai... 
Tą pat akimirksnį vaikučiai pa
matę tėvą, šaukdami puolė prie 
jo. Bet nelaimė...—jie pateko į 
kulkų lietų. Jų .giežaus kūneliai 
sudribo kulkų suvarstyti...

Suriko, iš skausmo levas ir 
šoko, it liūtas, ant pasilikusių 
čekistų. Perėjo kelios kulkos jo 
kūną, bet dar užteko jėgų, kad 
atimti paskutiniam čekistui gy
vybę...

Pirkioj pasklido parako du
rnų ir kraujo kvapas. Pilna as
la lavonų, čia seni tėvai, čia 
maži vaikučiai; čia pat tarp jų 
sudribę pustuzinis kraugerių če
kistų.

Apvedė šeimininkas akimis 
grįčią ir tik dabar pajuto kūne 
silpnumą. Iškrito iš jo rankų 
ginklai. Sukniubo ant stalo ir 
virsdamas užgavo lempą. Nu
krito ji ant žemės, žibalas pa
siliejo ir užsidegė. Liepsna pa
siekė lovą ir ją uždegė. Netru
kus užsiliepsnojo ir visas na
mas. Vėjui smagiai pučiant link 
kitų trobesių—per valandėlę vi
si namai paskendo liepsnose.

Gaisras nušvietė plačią apy
linkę, rodos, krauju nudažė pa
dangę. Subėgo apylinkė žmo
nės, bet buvo peivėhi teikti pa
galbą. Plrmesnieji dar spėjo 
pamatyti asloje gulinčius lavo
nus, turėjo progos įspėti kas 
per priežastis. Vėlesnieji atbėgę 
rado namą susmegusį ir tik 
kaip milžiniškas laužas puškė
damas degė. Doge kartu ir sep
tyni nekaltų žmonių lavonai. 
Degė ir čekistai.

žmonės vaikščiojo aplink ir 
galvas .linguodami sake:

—Ateis laikas, kad čekistus 
vysime iš savo krašto, naikinsi
me juos, kaip jie naikina nie
kuo nekaltus žmones. Tik rei
kia daugiau kantiybės ir tas 
laikas ateis. Nekaltai pralietas 
kraujas šaukiasi keršto...
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IZELKIS, argi per naktį čia 
drypsosi!—išgirdau žmonos 

balsą.

IŠ karto negalėjau susivokti 
kur esąs. Gerai apsižvalgęs ap
sidžiaugiau, kad esu savo na
muose. Argi tai buvo tik sap
nas? O kas žino? Juk prie da
bartinių aplinkybių ir tikreny
bėj panašių atsitikimų kartais 
pasitaiko. Kasdien ateina vis 
liūdnesnes ir liūdnesnės žinios 
iš to krašto, kuris kiekvienam 
taip artimas prie širdies, o juo 
labiau, kai dabar pateko į oku
panto rankas.

Kasdien ir spaudoje praneša
ma įvairiausių įvykių ir viso
kiausių dabartinių Lietuvos gy
venimo vaizdų. Gyvenime pasi
taiko kartais ir taip, kad ir sap
nai virsta realybe... Įsiklausyk, 
kai rytų vėjelis pučia, jis atne
ša musų brolių skaudžius skun
dus. Gerai įsiklausyk—suprasi...

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 nus.pė- 
jimai .................................  35c

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

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

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

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

334 Dean Boulevard, 
SPENCERPORT, N. Y...... .... ........ ...  >

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengta modernišką
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai visados.
SCHLITZ ALUS.

PETRONĖLĖ IR ANTANAS
PRONSKUNAI

99th ir Artesian
Tel. EVErgreen 77S5k

JAU IŠLEISTA'- KNYGUTE

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

TRU-FIT PLEITAI $0.50 
Lab. Kaina ................ . w

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 
iiena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 
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Phillips Dental Laboratorijų tei
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St. Ta įstaiga Čia įsisteigė prieš 
daug metų.

Garsinkites “N-nose”
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bus kapitalistai — Henry Ford, Ernest T. Weir, gen. Ro- 
bert E. Wood ir k. Bet prieš keletą dieną iš jo rezigna
vo trys valdybos nariai: Charles Francis Adams (buvęs 
J. V. laivyno sekretorius), Lessing J. Rosenwald (Sears 
Roebuck kompanijos prezidentas) ir Oswald Garrison 
Willard (buvęs “Nation” redaktorius).

^-APŽVAL G A-š=
LIEPIA MUŠTI NEPA- bejoja, kad niinisteris Darrė

TENKINTUOSIUS yra. tikrai tokią kdlbą pasakęs.
—*—;—- Kalbėdamas apie Jungtines

Italijos armijų nepasisekimai Valstijas, Trečiojo Reicho že-
Albanijoje ir Egypte, matyt, iš* Ulės Ūkio niiltisteris pareiškė:

BOMBOS PALIESTAS BRITŲ PARLAMENTO PASTATAS

Petain žada nepadėti vokiečiams
šatikė nerimą įvairiuose Italijos 
sluoksniuose, Buvo gandų, kad 
net ir sosto įpėdinis Utiiberlo 
pasiūlė savo rezignaciją iš ar
mijos vadovybės, kuri buvo pa
dalinta tarp jo ir maršalo Ba- 
doglio (pastarasis jau yra re
zignavęs), bet Mtišsolini jos ne
priėmė. ,

Prieš šitą opoziciją fašistai 
grasina pavartoti smurtą. Laik- 

l” para-

Pastaruoju laiku Francuzijoje įvyko, matyt, koks tai 
persilaužimas visuomenės nuotaikoje. Maršalas Petain 
pašalino iš valdžios vice-premjerą ir užsienių reikalų mi~ 
nisteri Lavalį, kuris vedė su vokiečiais derybas ir garsiai 
kalbėjo apie “kooperavimą” su Hitleriu.

Berlynui tas Petaino pasielgimas nepatiko ir jisai
bandė senį maršalą priversti grąžinti Lavalį į ministerių I raštis “Popolo di Roma 
kabinetą. Bet Betainas atsisakė. O dabar iš Londono at- še, kad tuos, kurie skaito švei- 
eina žinia, kad Petainas jau užtikrino Anglijos valdžią, |carijos spaudą ir semia iš jos 
jogei jisai nieku budu nesutiks padėti Vokietijai kariau-1 J^rQ tykius, reikė
ti prieš Angliją.

Jeigu Francuzijos vyriausybė laikysis šito nusista
tymo, tai visi Lavalio planai apie “kooperavimą” su na
ciais, žinoma, nueis niekais. Galimas daiktas, kad Hitle
ris už šitokį franeuzų pasipriešinimą okupuos visą Frau- 
euziją. Tuomet maršalui Petainui ir jo kabinetui tektų 
bėgti į Afriką.

Bet iš kur atsirado tokia drąsa pas Francuzijos ka-

tų “apmušti”.
“Tai yra (sako fašistų or

ganas) nelaimės pranašai, 
profesiniai alarmuotojai, įsi
tikinusieji pesimistai* tuščia- 
šmegeniai ir surugusieji pil
vai, kurie <’vienur-kitur dar 
tebėra tarp mus.”
Romos fašistų laikraštis sako, 

pituliantus, kurie jau buvo visai nusižeminę Vokietijos I kad dabartinis karas nėra pa- 
naciams? Juos privertė užimti griežtesnę poziciją prieš prasta kova tarpe valstybių, bet 
nacius pasikeitusi nuotaika Francuzijoje. įgijo “visas politinės ir sociali-

t, . , t . i , i- i J nes revoliucijos ypatybes”.Francuzai atgavo dvasią, kuomet jie pamate, kad _______
Hitleris nestengia užkariauti Anglijos. Jų nusistatymas rqį)el MASKVA KIŠA 
prieš okupantus sustiprėjo dar labiau, kuomet graikai SAVO NOSĮ Į SUOMI- 
ir anglai ėmė pliekti fašistus, o naciai, kurie pirmiau at- JOS POLITIKĄ 
rodė tokie galingi, nesugebėjo suteikti fašistams pagal- ----------
bQg ' Laužydami visas tarptautinio

t • • j v v j .. a •> padorumo taisykles, RusijosJeigu Hitleris dabar bandys Francuziją nubausti , , 1V .v . L .. ., , . v r . . . bolševikai patarė Suomijai,
okupuodamas ją iki Viduržemio juros, tai gali sukilti kokį respubiikds prezidentą ji 
prieš nacius ir prisidėti prie Anglijos visa franeuzų im- turi rinkti. Vienas penklakojis 
peri ja Afrikoje. Į dabar bando šitą begėdišką Ma

skvos išsišokimą pateisinti tuo, 
kad ir Amerikos Jungtinės Val
stijos taip dariusios su Rusija.

“Ar Amerikos armija”, 
klausia jisai, “nebuvo pasiųs
ta Sibiran kariauti prieš So
vietus? Ar Amerika nereihė 
Kolčako, Denikino ir kitų? 
Ar Bachmetjevas nebuvo il
gus metus laikomas Rusijos 
atstovu Washingtonę?”
Tam žmogui galvoje netvar

ka, jeigu jisai “remiasi” šito
kiais- pavyzdžiais.

Tuo metu, kai Amerika siun
tė kareivius į Sibirą arba teikė 
pagalbą sovietų priešams, Ame
rika buvo karo stovyje su Vo
kietija, o sovietų valdžia buvo 
padariusi su vokiečiais separa- 
tinę (antskirą) taiką.

O kai dėl Bacbmetjevo laiky
mo Rusijos pasiuntiniu Wash- 
ingtoiie, tai Amerika elgėsi taip 
dėl to, kad ji nebuvo sovietu 
valdžios pripažinusi.

šitie pavyzdžiai neturi nieko 
bendro su klausimu apie santy
kius tarp Sovietų Sąjungos ir 
Suomijos* Nuo to laiko, kai 
pereitą pavasarį Šios dvi Vals
tybės pasirašė taikos sittaftį, 
Suomija turi teisę reikalauti, 
kad Maskva nekištų nosies į jos 
reikalus — taip, kaip ji kad ne
sikiša į SSRS i'eikalus.

Gen. Weygand’o vaidmuo
Reikia neužmiršti, kad vokiečiai sumušė Francuziją 

tiktai Europos kontinente. Franeuzų kolonijos Afrikoje' 
—milžiniški plotai žemės su milionais gyventojų — dar 
nėra užkariauti. Dalis tų kolonijų jau atsimetė nuo Vi- 
chy vyriausybės ir prisidėjo prie “laisvų franeuzų” val
džios, kurios pryšakyje stovi gen. De Gaulle.

Prieš keletą dienų Italijos fašistų spauda iškėlė kal
tinimą Francuzijai, kad ji daranti “sąmokslą” sukursty
ti į karą prieš “ašies” valstybes ir kitas savo kolonijas 
Afrikoje. Šituo tikslu maršalas Petain pasiuntęs Afri- 
kon, kaipo savo įgaliotinį, generolą Weygand’ą, buvusį 
vyriausiąjį Francuzijos karo vadą, įjūris, esą, slaptai 
tariasi su gen. De Gaulle.

Gen. Maxine Weygand sakosi esąs ištikimas marša
lui Petainui. Bet neseniai, kuomet Petain’o vyriausybė 
pareikalavo, kad Weygand’as atvyktų į konferenciją, tai 
jisai atsisakė. Taip bent buvo pranešta spaudoje.

Gen. Weygand buvo pasiųstas į Afriką kovoti su 
“maištininkais”, kuriems vadovauja gen. De Gaulle, bet, 
kaip matėme, Italijos fašistai įtaria Petainą ir Weygan- 
dą, kad juodu daro konspiracijas su gen. De‘ Gaulle, ku
ris yra Anglijos sąjungininkas.

Tokį įtarimą, tur būt, turi ir Berlynas, nes jisai la-s| 
bai susinervino, kai iš Petaino kabineto buvo išmestas 
Lavalis.

Reikšminga yra tai, kad prieš pat Kalėdas maršalas 
Petain davė amnestiją karininkams, kurie buvo suimti 
Dakare, kuomet tą Afrikos uostą bandė paimti gen. De 
Gaulle jėgos.

Taigi yra galimas daiktas, kad franeuzų imperija 
Afrikoje dar stos į karą Anglijos pusėje. Gen. Weygand 
tuomet gali vėl pasidaryti vyriausias Francuzijos karo 
vadas prieš Vokietiją.

NACIŲ NUOMONĖ
AMERIKĄ

APIE

Tarpe “taikos” apaštalų
Pastaruoju laiku prasidėjo smarkus veikimas tarpe 

“taikos’* su Hitleriu šalininkų. į
Stipriausioji jų grupė yra susitelkusi į “America 

First” komitetą. Antra, mažesnioji grupė vadinasi “No 
Foreign War” komitetas. Be šitų dviejų komitetų yra 
dar ir įvairios fašistų, komunistų ir nacių organizacijos, 
kurios skelbia “taikos” evangeliją.

Pirmąjį aukščiau* paminėtųjų komitetų ramia šim

Šių metų gegužės menesį Vo
kietijos žemės ūkio ministeris, 
AValthcr Darrė, sušaukė patiki* 
minusius nacių partijos parei- 
gUiiils ir pasakė jiems kalbų, 
išdėstydamas jiems Hitlerio ka
ro planus. Tos kalbos turinį pa
vyko gauti New Yorko laikraš
čiui “Times”, kuris jį paskelbė 
gruodžio 6 d. Goebbels’o pro
pagandos mašina Berlyne ban
dė. nuneigti “Times’o” žinios 
tikrumų, bet žmonės, kurie ge-

palįsta midų politikų, 116a-

• “Kad Jungtinės Valstijos 
stotų į karą, netikėtina. Mu
sų žmonės, kurie tenai dali
nai turi labai įtakingas vie
tas, prie to neptilcis. Paga
liau, jeigu LkS.A. ir stotų 
šiandien į karą, tai jo eiga 
jau nebegalėtų būti pakeista. 
Galėjo būti blogai, tiktai jei
gu U.S.A. butų stojusios į 
mtisų priešų pusę pačioje ka
ro pradžioje.

“Kai mes apsidirbsime su 
kitais savo priešais karo lau
kuose, tai atsiskaityti Su U. 
S. A. mums jau nebus sunku. 
Tuomet jau mes turėsime ga
limumą tą supuvusią pluto- 
kratiją pasmaugti, nustaty
dami visai žemas kainas pa
saulio rinkose. Tuomet Jung
tinės Valstijos turės jau ne
be 7 milionus bedarbių, bet 
staigu — nuo 30 iki 40 mi- 
lionų. Ir visas Jungtinių Val
stijų dėmesys bus nukreiptas 
į vidaus ginčus.

<(Mums padės ir mūsiškes 
organizacijos, kurios tenai 
veikia, ypatingai slaptosios 
policijos (S.S. ir S.A.) gru
pės. Jau ir šiandien jos tenai 
veikia beveik taip pat tiks
liai, kaip čia Berlyne arba 
Prahoje. Ponas ‘Roscnfcld’ 
(taip kalbėtojas vadina pre- 
zidentą- Robseveltą. — “N-” 
Red.) turės, galų gale, atsi
klaupęs prašyti Fiurerį tai
kytis geruoju.”
Taip kalbėjo Hitlerio minis

teris pereitą gegužės menesį. 
Nuo to laiko praėjo septynetas 
mėnesių. Bet Hitleris dar vis 
nėra “apsidirbęs” su savo prie
šais karo laukuose. O jo part- 
nerys pietuose jau suklupo. 
Todėl labai abejotina, kad pre
zidentui Rooseveltui tektų “at
siklaupti” prieš Hitlerį ir mal
dauti taikos.

Bet jeigu naciai sumuštų An
gliją, tai Jungtinių Valstijų pa
dėtis, iš tiesų, butų kebli, kuo
met Vokietija, pavergusi visos 
Europos darbininkus, pradėtų 
už pusdykę pardavinėti prekes 
pasaulio rinkose.

1D0MIBUKKAS 
IŠ LIETUVOS

“Milioniericii Viską Išpirko"

Šio laiško autore gyvena 
Anykščiuose. Ji gana budingai 
pasakoja savo broliui apie 
Lietuvos žmonių padėtį. Sek
dama komunistų spaudos “■kal
tinimus milijonierių” tilo bil
du turėjo progą savo laiške 
pasakyti daug tikrovės:

“Mylimas Broli Praneli!
“Seniai, seniai jau Tau laiš

ką rašiau, i tad jau ir pradedu. 
Bet jau ir tau bus geras, nes 
bus trumpas. Nežinau kas yra, 
bet rašyti nėta Ūpo. Mes esame 
Visi sveikiį ko ir tau linkime. 
Milutis, dabar pas mus daug 
kils Vistls ponus baigia 
kratyti, jap pas mus polių nė
ra, o Visi esame ‘draugai’. Ka
dangi mes nieko nebeturėjom, 
tad nieko ir nebijojom. žino
ma, daug yra drebančių. Kad 
tik tas karas pasibaigtų, tai 
Viskas butų gerai. Dabar vis
kas pabrango.

“Duonos vienas kilo 40 cen
tų, lašiniu vienas kilo 7 litai. 
Sviesto Mm* fcUO 8 litai.

NAUJIENŲ-ACNK T«lephoto

Matome vokiečių lėktuvo išmestos bombos sugriautą britų parlamento pastatų dalį. 
Tdi yra St. Stcphcns klioštorius, kuris turi 000 metų amžiaus. Numesta nacių bomba 
sprogo visai prie pat parlamento rūmų ir apardė prie parlamento priklausantį pa
statą.

Literatūros Reikalais
RAŠYTOJAS VINCAS KRĖVĖ

XII.
Krėvė lanko žemės ūkio parodą.

Kai Vincas Krėvė įsitikino, 
kad jo kelionė Maskvon buvo 
visai bereikalinga, tai jis nuė
jo sovietišką žemės ūkio paro
dą aplankyti. Taip bent skelbia 
oficialus valdžios pranešimas, 
kuris davė visuomenei atskaitą 
apie oficialią ministerio pirmi
ninko kelionę į sovietų sostinę.

Galima įsivaizduoti kiek pro
fesoriui Krėvei rūpėjo Lietuvos 
reikalai, jeigu šitokiu svarbiu 
musų krašto gyvenimo momen
tu jis* viską "užmiršo ir ištisą 
dieną praleido bestebėdamas 
kokio dydžio bulves Samaros 
ūkininkas išaugino ir koki rie
šu taį auga Karelijos lazdynuose.

Kraštas priešo užpultas, gy
ventojų ir valstybes turtas nai
kinamas, visuomenė reikalauja 
informacijų ir instrukcijų kaip 
iš nelemtos padėties išbristi, vi
sas dvidešimties metų darbas 
eina niekais, o čia žmogus, ku
ris neva pasišoko ginti tos vi
suomenės interesus, ramiausiai 
parodą lanko ir menkniekiais 
domisi!

Lietuviška valstybė turėjo 
niekam netikusių ministerių ir 
svetimiems tarnaujančių minis
terių pirmininkų, bet, tur būt, 
nė vienas jų neperšoko profe
soriaus Krėvės.
Krėvė lanko Maskvos-Volgos 

kanalą.
Sekančią dieną In turisto a- 

gentai nuvedė Vincą Krėvę prie 
Maskvos- Volgos kanalo, kurį 
per ilgus metus kasė čekos areš
tuoti socialistai, demokratai, 
anarchistai ir kiti ’ su bolševi
kais nesutinką Sovietų Sąjun
gos gyventojai. Kelios dešimtys 
tuksiančių Rusijos profesorių, 
inžinierių, mokytojų, amatinin
kų ir paprastų darbininkų, ku
rie čekos buvo įtarti iieištiki- 
mUmu Stalino režimui, buvo 
areštuojami ir verčiami kasti 
Maskvos-Volgos kanalą. Šimtai

Drabužius išpirko turtingieji, 
nes bijo, kad jų pinigai nežūtų. 
Jei mums šiuo laiku reikėti} 
ką nors iš drabužių nusipirkti, 
tai mes jokiu budu negalėtu
me, nes labai brangu, o mes 
tiek neuždirbam. O tai tie 
‘milijonieriai’ padarė, jie pri
sipirko, kad jiems užtektų iki 
mirties. O kaip mums bus, tai 
niekas nebežino. Jei nebeturČ- 
sim iš ko nusipirkti, tai pra
šom Tavęs, kad Tu alsiųstum 
savo senus drabužius, kurių 
jau nebenešioji.

♦‘Bučiuoju tave
Tavo Caceliutč."

pė eiti iš karalijos.
“Ir nūnai aš skrajoju, kaip 

tasai, kurį visi veja, pagiriais, 
pašlaitėmis, paraistėmis... Vaik
ščioju ten ir nesigailiu užburtų 
karaliaus sodų...”

laisvę mylinčių žmonių prie to 
kanalo darbų savo gyvybės ne
teko, nes darbo sąlygos buvo 
neapsakomai blogos. Kurie no
rėjo pasiliuosuoti nuo šių prie
vartos darbų ir ryžosi bėgti, ga
vo dabojančio čekisto kulką į 
pakaušį ir niekas apie juos dau
giau nei žodžio netarė.

Ką Krėvei Inturisto agentai 
pasakojo, mes nežinome, bet jį 
lydėjęs čekistas, greičiausiai 
jam pasakė:

—Patark lietuviams perdaug 
musų okupacijai nesipriešinti, 
nes antraip mes juos privėi’sj- 
me iškasti panašų kanalą nuo 
Maskvos ligi Kauno, kaip pri
vertėme visą socialistinę inteli
gentiją ir su bolševikais nesu
tinkančią visuomenės dalį iškas
ti šį Maskvos-Volgos kanalą.

Krėve ir “Aras”.
Kaip Krėvė jautėsi vizituoda

mas bolševikų dvidešimties me
tų darbo “pasisekimus”, sunku 
žinoti, bet manau nesuklysiu 
pasakęs, kad jo savijauta buvo 
nekokia. Man prisimena viena 
Krėvės pasakėlė, kurią jis at
spaude 1922 metais ir pavadino 
“Aras”. Pasakėlė atspausdinta 
pirmame jo raštų tome ir įdėta 
į “Nusiminimo aidų” skyrių.

Krėve ją senai buvo parašęs. 
Kai ją posmavo, tai apie nepri
klausomą ir demokratišką Lie
tuvą visai negalvojo, jis tada 
svajojo apie kažkokį įsivaizduo
tą karalių kaip kiti to meto 
“veikėjai”. Pasakėlė trumputė 
ir nelaliai apdirbta, nes jis sku
bėjo špaudbn ją atiduoti.

Pasakėlėj “Aras” autorius pa
sakoja, kad jis kažkur sura
dęs aro lizdą, parsinešęs namo 
mažą arelį ir jį išauginęs. Aras 
prie jo priprato ir išleistas, na
mo grįždavo. “Ir sumaniau, aš, 
sugodojau, sako autorius, jog 
yra karalius, kurį visi gerbiai ir 
myli. Kiekvienas neša jam do
vanų, ko jis turi geriausio.' O 
kad nėra man aukso, nėra si
dabro, nei kitų turtų, kuriais aš 
galėtau apdovanoti, nunešiau 
jam savo arą, kuris yra visų 
paukščių paukštis...”
, Aišku, autorius nunešė savo 
arą karaliui, kuris labai nudžiu
go, nes nelaukta dovana jam la
bai patiko. Karalius leido pasa
kos didvyriui viešėti savo rūmų 
soduose, kurie buvo kaip pasa
kos giria.

“Bet staiga mirė narve aras. 
Ar jis netyčia viela persivėrė 
sau krutinę, ar grandiniuotu 
nagu ją sudraskė, niekas neži
nojo.”

Vėliau tas.galingas karalius 
užpyko ant aro augintojo, už
gynė viešėti savo soduose ir lie-

Atlodo, tarytum Krėvė pats 
sau butų “Arą” parašęs. Krėvė 
Maskvoje žinojo, kad jis nunešė 
Lietuvą nckarunuotam Maskvos 
karaliui, kuris uždėjo ant jos • 
grandines. Jis žinojo, kad Lie
tuva mirs, kaip tas pasakų a- 
ras, galingo karaliaus nelaisvė
je-

Krėvė, vaikščiodamas prie
vartos darbu iškasto kanalo pa
kraščiais turėjo jaustis, kaip 
jautėsi jo pasakėles didvyris, 
“kurį visi veja, pagiriais, pa
šlaitėmis, paraistėmis...”

Jeigu šiandien Krėvė rašytų 
“Afą’’, tai jo pabaigoj būtinai 
pridėtų apie baisius galingo ka
raliaus nasrus, kurie tykojo jį 
praryti. Tie nasrai praris Krė- , 
vę ir kitus, kaip jie jau prari
jo už Knčvę gudresnius politi
kierius.
Krėvė grįžta su Stalino kepure.

Bet visa tai yra tiktai spėlio
jimas apie Krėvės savijautą, 
kurie gali ir neatatikti tikreny
bę. O gyvenimo tikrenybė buvo 
ta, kad Vincas Krėvė liepos mė
nesio trečios dienos vakarą, pu
se devynių, grįžo iš Maskvos su 
Stalino kepure.

Dvidešimties metų laikotar
py j visi Kauno gyventojai bu
vome įpratę jį matyti arba bu ’ 
skrybėle arba visai be kepurės, 
o čia jis sugrįžo su labai nepa
prasta kepure, kuri Kaune tuo 
metu buvo dar nomado j.

Krėvė nešiojo juodą skrybėlę, 
su plačiais bryliais, kaip Šio 
šimtmečio pradžioj nešiodavo 
bohemiški poetai. Krėvės skry
bėlės bryliai buvo šiek tiek ap
karpyti, nes ir jis ne bohemiš
ką gyvenimą vedė.

Nauja Krėvės kepurė buvo 
staliniška, kurią mes įpratę ma
tyti ant “didžiojo tautų vado” 
galvos, kai jis priiminėja ka- < 
riuomenčs paradus. Kepurė 
maršališka, tiktai be sovietų 
maršalo žvaigždes ir be pažibų. 
Kartais ir pats Kalininas tokią 
kepurę dėvi. Jeigu lietus lyja 
ir Molotovas ne pas Hitlerį va
žiuoja, tai ir jis užsideda pana
šią kepurę.

Kaune buvo pasakojama, kad 
pats Stalinas “negalėjęs” Krė
vės priimti, todėl įsakęs jam 
kepurę padovanoti. Krėvė nega
lėjo lagaminai! įkišti tokio r 
“aukšto žmogaus” dovanos.

Kauniškiai kalbėjo apie Krė
vės stalinišką kepurę* bet rim
tai ja nebuvo susirūpinę. Jie la
bai rimtai buvo susirūpinę visai 
kitu dalyku. Jiem* iš galvos nė
jo mintis, nes jie jaute, kad vis
kas buvo sustalintu, kas buvo 
po ta kepure.

... Kazys Varkala?'
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RAUDONIEJI OKUPANTAI IMA SAVANO-1
RIUSI KARO MOKYKLAS

Valandos krautuvėms. — Užsiregistruoja ir “išgaruoja”

NUMUŠTAS ANGLŲ LĖKTUVAS *

• Jau buvome rašę, kad Lietu
voje raudonieji okupantai pra
dėjo irhti savanorius į karo mo
kyklą. Dabar paskelbtos sąly
gos, kuriomis Lietuvos jauiii 
mas verbuojamas į okupantų 
karo mokyklas. Nepriklauso
mosios Lietuvos laikais į kari 
mokyklą buvo priimami jau-* 
nuol.ai, baigę gimnaziją. Oku- 
pantiškajai karo mokytsLi už 
tenka pradžios mokyklos bdg.- 
mo, ir tai ne pilnas pradžios 
mokyklos, o tik 4 skyrių. Užtat 
į mokyklą priimami tiktai tie, 
kurie pr.statys komunistų par* 
tijos ar komjaunimu urgan ža 
cijos duotą charakteristiką ar
ba profesin*Ss sąjungos ar dir- 
bevielės vadovyljes pažymėji- 
mą. Be to, specialiai pažymima* 
kad kandidatas turi būti kom
partijos arlia komjaunimo or- 
ganižflcijds ar profesinės sąjun
gos narys at kandidatas. Dar 
viena sąlyga: kandidatai turi 
mokėti rusų kalbos.

Iš paskelbtų aprašymų maty
ti, kad daugelis komunistų, no* 
rinčių įstoti į raudonosios armi
jos karo mokyklą ir pasiryžu
sių tarnauti okupantams, rusų 
kalbos nemoka. Norėjusios įsi
registruoti kelios moterys, bet 
joms buvo pareikšta, kad mote
rys nepriimamos. Pasak sovie
tiškojo majoro Rylakino, kuris 
yra Kauno karinis komisaras, 
moterys į armiją gali būti pri
imtos tik išimtinais atsitiki
mais, aukštų kvalifikacijij spe
cialistės.

Okupantų karo mokykla vei
kia Vilniuje.

—Prekybos komisaras pa
skelbė taisykles, kuriomis va
landomis turi būti atdaros 
krautuvės. Maisto produktų ir 
kolonialių prekių krautuves ati
daromos 7 va!., uždaromos 20 
vai. Specialiu pavedimu jos ga
li prekiauti ligi 23 vai. Visos ki
tos krautuvės atidaromos 10 
vai. ir uždaromos 20 vai. Val
gyklos ir arbatinės atidaromos 
7:30 vai. uždaromos 24 v. Ka
vinės ir restoranai atidaromi 8 
v., uždaromi 24 v. Urmo sandė
liai atidaromi 9 vai., uždaromi 
18 v. Malkų sandėliai yra atda
ri nuo 8 iki 18 Vai. Sekmadie
niais ir sovietiškų švenčių die
nomis maisto produktų ir kolo- 
nialinių prekių krautuvės atda
ros nuo 7 iki 10 vai. ryto.

Pietų metu jokios pertraukos 
nedaroma.

—Oficiozinė “Tarybų Lietu
va” nusiskundžia, kad darbi-

paskaitas vaikščioti, nes klausy
tojai registruojami. Tač.au 
klausytojai tuojau pat “išgaruo
ja*’.

Tas pats laikraštis nusiskun
džia, kad “socialistinėse lenkty
nėse”, kurios tikrovėje yra prP 
verstiniai darbai, darbininkai 
nesilaiką discip inos.- Darbiniu 
kai ateiną į darbą girti, todėl 
darbas esąs netvark.ngas. Taip 
pat menkai pasireiškia darbi- 
n.nkų išradingumas.

‘STALINO KONSTITUCI
JAI ŠVIEČIANT’ NET 
CHORAI SOV1M1NAMI

Keturi metai sunkiųjų darbų 
kalėjimas už “atsargos 

siidarinėjimą”
—Profesinių sąjungų centro 

valdyba atidaro Vilniuje biblio
teką, kurioje bus 12,000 tomų 
knygų. Visos šios knygos yra 
paimtos iš privatinių žthoftių*

—Nepriklausomos Lietuvos 
laikais neturtingų šeimų nariai, 
kurių rūpintojas buvo paimtas 
į kariuomenę, buvo šelpiami iš 
valstybės iždo. Dabar tas šelpi-i 
mas nuo lapkričio 1 d. sustab
dytas.

—Profesinių sąjungų centro 
biuras praneša, kad visi dir
bantieji pas privatinius asmenis 
nuo lapkričio 15 d. turi sudari
nėti kolektyvines sutartis it 
darbo sutarimus. Šis nutarimas 
apima taip pat laukų darbinin
kus ir tarnaites* dirbančius pas 
ūkininkus,

—Spalio 15 dx Kėdainiuose 
vietos milicija padarė kratų pas 
Motelį Kopelianskj ir surado 
odų, paties Kopelianskio įverti
nimu 9—10 tūkstančių litų ver
tės. Motelis Kopelian^kis tuoj 
pat vietoje buvo suimtas it pa
sodintas į kalėjimą. Kaunu 4P 
pygardos prokuroras bylą SU! 
kaltinamuoju aktu perdavė apy
gardos teismui. Šią bylą Kauno 
apygardos teismas nagrinėjo 
spalių 31 d. ir Motelį Kapelians- 
kį propažino kaltu atsargos su- 
darinėjimu ir nubaudė 4 metus 
sunkių darbų kalėjimo. Visa 
pas jį rastoji oda konfiskuota.

—Tarybų Lietuvoje” įdėtas 
straipsnis, kuriame sakoma, 
kad bolševikų okupacijos pra
džioje Lietuvoje buvę pradėta 
steigti vad. meno brigadas, prie 
kurių ėmė organizuotis chorai, 
vaidinimai ir Lt* Bet pasirodo, 
kad sovietų Rusijoje jokių “me
no brigadų” nesama, o chorai

.nAIIJIENŲ-ACME TolephoHi
Vokiečių karo cenzūra paskelbė šį paveiksią. Vo

kiečiai tvirtina kad jų orlaiviui pavyko numušti ir vė
liau automatiškai nufotografuoti šį britų lėktuvą Ilurri- 
canc. Paveikslas parodo, kad numuštas lėktuvo sparnas 
skiriasi nuo krintahčio lėktuvo. Matome ’ir lakūną, ku
ris atidarytu parašiutu stengiasi nusileisti.

KORESPONDENCIJOS

Ralph Giniotas, Mr. & Mrs. J. 
Domijonadis, John Skiipka, 
Joe KasiliaUskts, John Mar^za,
j. Josluti* Ray HUkš, Stote Bal
tis, Mt. & Mrs, Keli* Burba, 
krank Usdckk, atfteph Grik- 
sas* Anton Petkus, Joseph Kea- 
ras, Joe Mačiulis, Jbliii Malėja, 
Jtnia Meleska, 1 Chas* Grinius, 
itter John White* Pe
ter Naujokas, A. J Butkus* Wm. 
Boksas, Ft. (Zukehs) Petrus*
aa, Jote Grinius, J. Jakubaus
kas* Pratik Norkus* John Po
cius, Frances Krepas, Mr. & 
Mts. Joe Back.s, Wa*ter Bag
donas, Mr, & Mr?* D. Lttttrait s 
Mh & Mrs. M* Natn'CCsiš; 5ic; 
— Matt Vaivadas* Anton Tau- 
Jias* I rau a Runs.els* uhas. 
Atikas, AhcOiiiiėtte Hales, Jos 
iTmcė* Biil Giimes, Chn Gor- 
don, Chatlcj S\azas, Wd iam 
Jakaitis, John Visockis, Vince.)., 
Jakaitis, Joe T. Hebei1, Anton 
Buzz, J. Kvvetiei, Jonu Jonui 
lis; 40c — Fted Mosis; 30c — 
Tom Baron; 25c — P. Shoblis, 
J. Slim, Geo. W. Hauth, John 
Buiy, Chas. Ambrose ir C. Kar
pis.

IŠ Viso surinkta — $166.00.
Komisija taria Širdingą ačiū 

visiems už tokią širdingą para
mą. •—Komisija.

“Sūnūs Palaidūnas” 
Sugrįžo po 21 Metų

Kalėdose ilgu Vienam
Į Stateville kalėjimą atėjo 62 

metų vyras, Irwin Hawley.
“1919 metais aš pabėgau iš 

čia”, tarė Hawley kalėjimo vir
šininkui Ragen. “Atėjau laiką 
užbaigti. Be to, Kalėdos jau čia 
ir man vienam* be šeimynos, 
be draugų, gana ilgu.”

Ragen rekordus patikrino icl 
llavvley’o prašymą patenkino.

Vakar jis valgė kalėdinius 
pietus su kitaip kaliniais. Tu
rės sėdėti metus, 10 mėnesių ir 
18 dienų, ij

*.. 11

Diena Iš Dienos
. Leidimus

7 Loiiis
(Chicago j)
John Dūda* 28, su Lorgi.te 

Kacžmarski* 26
Joe Baleaitis, 23, su Mariha 

Evifiški, 19
James Čkcu zos, 24, su He 

cn Rushas, 23
Chrstohzr Fekrsan, 75, su

U Jt L1 rakis, 51
Henry Akkho, 27, si Anna 

JtiLkefs, 23

CitVO
Perskiras

Ha f r ė: Zi is nuo C arke »i 
lis

(ėmimai
* *uucagoj

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

GREGUS, Virginia, 1656 W. 
44th Street, gimė gruodžio 8, tė
vai :«JaCob ir Antoinette.

SKROBUT, Robert, 4102 S. 
Albany avenuc, gimė gruodžio 
12* tėvai: Chester ir Stephanie.

A TYPEWRITER
Makes and Ideal Xr-mas Gift!

3 MONTHS RENTAL $5 
W A G N E R 

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “N A • M1 ENGSI

K IOKI 127
l) S K XI ApNkalciH » mt

*i * ji Uitus lentos, statyo** 
a įtinai, dury h, stogai no 

«.a- gerinimus > )na**buujann 
-J <neuttn> •> 

iH.kė.thnai »rtuvi< paKtavtjfts

a. Halsled St.
• IIKAGO, ILL

f“ 1 .... • .... .
kridgeport roofing and 

SIlfcET METAL CO.
S. Halsled St VICtory 4<W5 

lynas, stoglangiu^ •» 
sienų apmušimus

’ aisome bei kų. Atnaujiname bet 
'<a Darbas užtikrintas Pilnai 

apdraustas.

Remkite Lietuvi**» 
Žyduks

Nathan Kanu-.
MUTUAL Llųt’Utt
CO. — Wh«irxa»r

47(17 S. Halsted Si
Tel Boulevaru "M>H

Bukit Malony." 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve 
nimui. Saugokit jas, leisdami tš 
ekr.aminuoi jas mod<-rniškiaa«i>. 
metodą, kurią regėjimo mnksifts 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMU 

pririnkime akinių, kurie pabalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana* J r.

optometristai
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas UANAL 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.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-584’

SVEIKATOS KLINIKAS

mukai it tarnautojai nelanko 
komunistinių paskaitų. Plačiai 
įsisvyravęs toks paprotys: klau
sytojai į paskaitą ateina, užsi
registruoja, o paskum tuojau 
pat — “išgaruoja”. “Tarjbų 
Lietuva” pati pripažįsta, kad 
darbininkai ir tarnautojai prie
varta verčiami į komunistines

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ir vaidinimai organizuojami 
prie profesinių sąjungų. Tuojau 
buvo liepta pasekti sovietų Ru
sijos pavyzdį ir visas “meno 
brigadas” likviduoti, O jų vieto
je steigti “kultūros skyrius” 
prie profesinių sąjungų. Dar 
vienas įrodymas, kokia “laisve” 
naudojasi sovietų Lietuva, “ge
nialiojo Stalino konstitucijos 
saldei Šviečiant”: net Chhtų ne
galima organiždoti kitaip, kaip 
sovichj Rusijoje!

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirma, ir didžianaia. Lifthiviij Dha- 
MM* Amerikoj.

NAUJIENOS

N AI Ut l.f premtmerata Amerikoj (be Chicagos)

NAUJIL'X( )MS —pinigu*

NAUJIENOS”
M

So. St. Paul, Minn.
Pasimirė Povilas 

Taurinskas
Gruodžio 23 d., 2:30 vai. po 

pietų, pasimirė Povilas Taurin- 
skas.

Velionis buvo kilęs iš Telšių 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
apie 40 metų.

Paliko žmoną Bessie, dukte
ris Stephanie ir Josepha bei ke
turis sūnūs: Pėler, Pdul, Char
les ir Walter.

Velionis Taurinskas per dau
gelį metų skaitė “Naujienas”.

Waukegan, III.

J< Skai'bališ, Mr. & Mis. J. Zic- 
kus, Mi\ <fc Mrs* J. Kuzinskis, 
Mike Kernagis, Peter Norkus, 
George Jocius, Mr. & Mrs. P. 
Dauderas, J. Saraikis, Anton 
Bitumskis, Mike Ambrose, Mei
liam Chapa's, T. Lazdauskis, 
Tony Lukauski; $1 —- F. Na- 
gode, J. Stockus, S t. Urbonas, 
Tony Burba, A. Belskis, J. 
Jackettj Felix G. Sedar, A. BUk*- 
sas, B. Masiliūnas, Geo. Ur
mą ii, Fr&iik Bastys, W. Špo
kas, Tony Butkus, Ig. Povilai
tis, Ig. Motcjaitis, Martha Mo- 
tejaitis, Hattie VanMeter, Sie
liu Burke, Stahley Yourgaitis, 
Adolph Srednickis, Geo. Stumb- 
ris, Mr. & Mrs. G. Petraitis,

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prie* 11 d. neš Nuošimti >luo < Dieno*

furtas virš - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00 
Dabar Mokame Už Ba
letus Pinigus. Duodam Paško 
tas Ant Namų i iki 20 mt

LOAN ASSOClATIONofGricagfc

JtlŠTlN MACK1EVV1CR, Ptes.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tet VIRginU 1141

TONSILUS
Išima Už .......
PRABUVIMAS
Ligoninėje ...........
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ....

$13.50 
*50.00 
525.00 

*2.00
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai ........... ..... *1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

nesulaužomi

Geras sumanymas
• Kelias dienas prieš Kalėdų 
šventes susiejo būrelis Wauke- 
gano lietuvių ir besikalbant 
apie visokius kasdieninius da
lykus, atsiminta apie musų se
ną gyventoją Zigmontą Gabrį.

Jis visą laiką dirbo už duon
kepį. Tas jam davė gerą progą 
susipažinti su visais Waukcga- 
no lietuvių gyventojais* Apie 
du metai atgal jis susirgo ir 
jau metai ir pusė, kaip guli 
ligoninėje.

Tarpe siisirinkusių jo senų 
draugų nutarta pasiųsti pas jį 
Kalėdų dieduką su dovana nuo 
draugų. Tas sumanymas buvo 
užgirtas ir komisija paskirta — 
Mike Butkus, Gasparas Grinius 
ir Antanas Salucka.

Komisija pasidarbavo tarpe 
ZigifiaiitO senų draugų ir džiau
giasi, kad gausiai prisidėjo su 
pinigine dbvana sekančiai: $10 
davė Wm. Gabris; $5 — G. 
Grinius, A. Saluckas,« M. Biit* 
ktis, Helen Gabris, John Skruit- 
dis, Frank šeštokas, Chas. 
White, Wm* Zupkus Jt., JoC 
Andrulis, SteVe BuitkUS* Št* 
BartholonieVv and St Josėph 
Societies; $3 — Mr* & Mrs. A* 
Kaptutauškas, Stanley Kaspa- 

I rasi $2.50 — Benny Sirvidas;
$2 k. Lukauskis, Mr. if Mfš.<

Ae--
KIENO KALTE?

Het-“
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgą metų bylas teis- 
• I

muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos* Kam statyti save pąvojun? Vairuok 
atidžiai^ \ ir pasirūpink tinkamą apdraudą. S peda
le s žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
«<jnies T. R Y P K E V I č I A g»vastibs

. LAMty 1730 SO. HALSTEO STREET APVoGJMV 
nAKA\DV (NAUJIENŲ NAME) ' IR KITŲ

.......... ........................................................ ............. .... ----------------------------------

Pleitai
Ploni, natūralus, ir

10 Mėnesiu Mokėti
FACE-F O R M I N G r i
P L EIT AI, natūra- O •U1 
liais gurnais, nesu- <1 ui 
laužomi ..............-...... vii

ną 
DYKAIAPSKAIČIAVIMAS

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

32 W. VVASHINfctON ST.
Tet. DEArborn 1470 

Aidara vakarais—4 aukštas

RYTINE RADIO 
VALANDA

—- iš Stoties

W.G.E.S.
Kasdien nuo 0:45 v. ryto 

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

vai. tyta
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit Vėliausias Žinias 
mtifciką ir kitus {domius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose
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Ką Žmonės Mano
$1,500,000 Graikams

ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIA IR KALBA
VNi susipratę lietuviai labai 

brangina savo kalbą. Kiekvie
na kultūringa tauta brangina 
savo kalbą. Kas išsižada savo 
tėvų kalbos, tas kartu išsižada 
ir savo tautos, ir tampa savo 
tautos išgama.

Kadangi kalba yra toks svar
bus ir brangus daiktas, lai 
svarbu ir įdomu pažiūrėti, kaip 
Komos katalikų bažnyčia tuo 
reikalu yra nusistačiusi.

Marijonų leidžiamas “Drau
gas” andai gruodžio 6 d. 1940 
m. turėjo editorialą antrašte 
“Kalba, Tautybė ir Amerikoniz- 
mas”. Ar kas yra matęs Romos 
katalikų rašytojų raštą, kur 
kalbos klausimas butų gvilde
namas ryšium su tikyba? Aš 
tai neatsimenu, kad bučiau ka
da nors ir kur nors tokį raštą 
malęs. Po šios pastabos grįžki
me prie minėto “Draugo” edi- 
torialo.

“Draugas” nurodo, kad Ame
rikos jėzuitų savaitraštis “A- 
merika” turėjo du straipsnius 
kalbų klausimu Amerikoje. 
Pirmąjį tuo klausimu straips
nį “America” turėjo lapkričio 
23 d. 1940 m. ir jame įrodinė
jama, kaip Amerikos vieningu
mui kenkia įvairus ateiviai, pri
silaikantieji savo tėvų krašto 
kalbų ir tomis kalbomis lei
džiamų laikraščių. Svetimos

t

WATCH YOUR

THROAT
after sudden exposures

gargle Listerint
Sudden temperature changee, likę draita 
. . . wet feet . . . and fatigue, may lower 
body resistance. Then colds or sore throat 
often develop and germs in the mouth get 
the upper hand. Prompt and f reauent ūse of 
Listenne Antiseptic may often nead off an 
irritated throat and keej a cold from be- 
coming troublesome—because it kilis sur- 
facegermsassociated with theseconditions. 
Lambert Pharmacal Co., SI. Louis, Mo.

Kilis germs on throat

kalbos, girdi, sudarančios sic- 
ną tarp pačių ateivių ir ameri-i 
konų, ir tas kenkiąs pil očių 
vieningumui.

Į tą straipsnį laikraštyje 
“America” atsiliepė kitas ir 
nurodė, kad svetimos kalbos 
Amerikos piliečių vieningumui 
visai nekenkia. Be to, sveti
momis kalbomis einantieji laik
raščiai savo skaitytojus, atvy
kusius iš kitų kraštų, visoke
riopai supažindina su Amerika. 
Be savų laikraščių ateiviai, 
anglų kalbos nemokantieji, ne
žinotų, kas per šalis yra Ame
rika ir kas joje dedasi.

Tai va, juodu ant balto turi
me atsakymą į klausimą, kaip 
Romos katalikų bažnyčia žiu
ri į kalbą. Tą sužinome ne iš 
“Draugo” ar kokio kito lietu
viško rašto, bet iš autoritetin
go laikraščio, iš rimto jėzuitų 
organo “America”.

Matome, kad Romos katali
kų vadai ir teologai kalbos 
klausimą neriša su tikyba. Ro
mos katalikų rašytojai, kai 
gvildena bet kokius kitus gy
venimo klausimus, kaip va: vai
kų auklėjimą, vedybas, santy
kius darbininkų su darbdaviais, 
tai vis riša su tikyba, vis savo 
išvedžiojimus riša su šventu 
raštu, remiasi popiežių encikli
komis, Tomais Akviniečiais ir 
t. t. Bet kalba Romos kataliku 
bažnyčios vadams, tai visai ne
svarbus, paviršutiniškas daly
kas, į kurį gali žiūrėti kaip no
ri, nusistatyti taip, kaip kam 
patogiau.

Bet argi iš tikrųjų kalba ir 
religija nieko bendro neturi? 
Ar iš tikrųjų gerai darė teolo
gai, kad jie j kalbų klausimą 
pro pirštus žiurėjo? Ar pateisi
namas Romos katalikų bažny
čios dabartinis nusistatymą; 
kalbu klausimu? Pasvarstyki- 
me.

Kaip kalbų klausimas stovi 
švento Rašto šviesoje?

Iš Biblijos aiškiai matosi, 
kad pirmuosius musų tėvus 
Adomą ir Ievą Dievas apdova
nojo kalba. Taigi kalba yra 
Dievo dovana ir kaipo tokią 
reikia branginti.

Toliau iš Biblijos žinome, 
kad kai po didžiojo visuotino
jo tvano žmonės pasidaugino, 
ir kai jie, paabejoję Dievo pri
žadu daugiau žmonių giminės 
tvanu nebebausti, pradėjo sta
tyti Babelio bokštą, kurio vir
šūnė dangų siektų, tai Dievas 
to bokšto statytojams sumaišė 
kalbą. Žmonės ėmė kalbėti 
įvairiomis kalbomis ir vieni ki
tų ėmė nebesuprasti. Tada 
žmonės turėjo mesti statę bokš
tą ir pasklido po visą pasaulį.

Taigi kalbų atsiradimas yra 
i Dievo valios reiškinys. Tam 
reiškiniui priešintis — reiškia 
priešintis Dievo valiai.

Trečias Dievo valios ryšys su 
kalbų klausimu matosi Nauja
me Įstatyme. Kristus, prieš 
žengdamas į dangų, apaštalams 
įsakė pasklysti po visą pasaulį 
ir skelbti jo mokslą visoms tau-1 
toms, pareikšdamas, kad tam ’ 
darbui varyti “jus kalbėsite 
naujomis kalbomis”. Reiškia,

JACK SWIFT
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NAUJIENŲ.ACME Photo
Iš kairės* James Coston, Spyros P. Skouras ir Van 

A. Nomikos, turtingi Amerikos graikai, kurie vadovauja 
vienai sekcijai Graikų Fondo Amerikoj, šie trys asme
nys teatro ir “giminingose” pramonėse yra pasiryžę su
kelti $1,500,000 Graikijos civiliams gyventojams šelpti. 
Viso Fondo kvota siekia $10,000,000.

Kristaus noras ir Dievo valia 
buvo tokia, kad Evangelijai bu
tų skelbiama visoms tautoms 
jų prigimtose kalbose.

Pirmųjų Sekminių ryte, ka
da visi apaštalai buvo krūvoj, 
“jie visi pasidarė pilni švento
sios Dvasios ir ėmė kalbėti vi-
šokiomis kalbomis.”

Tai va kalbų klausimas krik
ščioniškos tikybos mokslo švie
soje. Praėjo veik du tūkstan
čiai metų po Kristaus, o Ro
mos katalikų bažnyčia dar ne
susigriebė kalbų klausimą riš
ti tikybos ir Kristaus mokslo 
šviesoje. Romos katalikų baž
nyčia prasimanė visokiausių 
dogmų, kokių nė šešėlio nėra 
šv. Rašte. Prasimanė kanonus, 
apeigas, ceremonijas, šventes 
ir eibes visokio kitokio balas
to. Bet kalbų klausime, kurs 
taip aiškiai pabrėžtas Šv. Raš
te, Romos katalikų bažnyčia 
nesuformulavo nei dogmątų, 
nei kanonų, nei nustatė prin
cipo, nei bet kokios kitos tai
syklės. Kalbų apgynimui popie
žiai nerašė enciklikų.

Dėl prasimanymo visokių 
dogmų ir apeigų krikščionijos 
istorija išmargyta baisiausiais 
ginčais, ugningomis rietenomis, 
piktais susiskaldymais ir kru
viniausiais karais.

Dėl apleidimo kalbų klausi
mo didžiosios tautos pridarė 
baisiausių skriaudų možosioms 
tautoms. Dėl tos priežasties lie
tuvių tauta baisiausiai nuken
tėjo nuo lenkų.

Tai, mat, kokiais šunkeliais 
amžių bėgyje žygiavo šventoji, 
neklaidingoji, apaštališkoji Ro
mos katalikų bažnyčia.

Agnostikas.

Ne Užvakar, Bet 
Šįvakar

Šįvakar radio stotis WGN 
(MBC) nuo 7:30 iki 8 trans
liuos garsią operetę, “No, No, 
Nanette”, su Ann Neagle vado
vaujamoje rolėje. Antradienio 
“Naujienose” buvo pranešta, 
kad transliacija įvyks kaip už
vakar, kas buvo klaidinga.

Remkite tuos, kurk 
garsinasi 

"N A U.TTFNOSE!

• Prieš Kalėdų šventes gais
ras sunaikino Booth Union 
Market žuvų sandelį adresu 
219 North Union avenue. “Kep
tos žuvies” ten buvo keliems 
tūkstančiams žmonių, Sudegė 
jos 7,500 svarai.

Nušovė 15 Metų 
Berniuką

Prie restorano adresu 1731 
Mihvaukee avenue, naktini, 
sargas nušovė Bruno Poplaws 
ki, 15 metų berniuką nuo 2127 
Ilomcr strcet. Sargas Robert 
Brilton aiškino poLc’jai, kad 
Poplovvski su dviem sėbrai1 
bandė į valgyklą įsilaužti.

Naudokitės “Nau- 
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Z pi' P ar en

gi mus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų I 
Parengimų Informacijų Biurą į

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

Paliuosavo Leo 
Dyčių iš Kalėjimo

Laisvę grąžino 203 k tiems 
katinams

Ka’.edų proga iš kalėjimo bu
vo paroliuotas lietuvis kai ny 
Leo Dyčius, iš Illinois St. Clair 
apskričio. Jis buvo kalinamas 
Pontiac reforma tori joje.

Kartu su Dyčium gubernato
rius Stelle paroliavo 233 kitu 
kalinius.

Palengvinli ą ▼ Z\ F1 T T 
Vargams O Lu KJI vJ
A A SKYSTIS
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I NOSIMS LAŠELIAI
w V W COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

SOOTHE WORKED EYES! I
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

* // M

EYES OVERWORKED? Do they smart 
and burn? Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

įl* for fVfc » Your * ■ 1—0
SOOTHES . CLEANSES . REFRESHEF

CTiinm66 £-Van Burenarti Michigan.

Rodoma jau antra savaitė.
“The MANNERHEIM LINE”
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.

Jaunųjų Svajonė... Senųjų Viltis

Nuosavas NAMAS!

Svajonės Išsipildys Jei Kreip
sitės Į Universal Savings ir 

Loan Association!

NUOSAVAS NAMAS . . . kur nieko ne
kliudomi galite su šeimyna linksmai, 
laimingai gyventi . . . Moderniškas namas ... 

pastatytas liktai jums, taip kaip jaunose die
nose jį sapnavote . . .

Jis ne sapnas, bet realybė, kurią su pa
galba Universal Savings and Loan Ass’n. 
galite lengvai atsiekti. Pradėkite taupyti 
šiandien! Nors dalelė jūsų sunkiai uždirbtos 
algos priguli jums—ir jūsų svajonėms!

PASKOLOS
Lengvais

Išmokėjimais

Perkant

Taisant

Remontuojant

Statant

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASS'N.
1739 SO. HALSTED STREET Tel. CANAL 8500

(“NAUJIENŲ” NAME)

Įdėliai apdrausti iki $5,000. .per Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D. C.

MADOS

No. 4447—Namie dėvėti suknelė. 
Mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 
48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
tutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti tavo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1790 
Ša Halsted SU Chicago, DL

NAUJIENOS Pztterz Dept 
1789 S. Halcted St, CMeafv, flL

Čia {deda 1*«eentq Ir praiaa

atahpti mi pavyzdi No

IDaroa - per krettef

(▼ardai Ir pavardi)

(Adresas)

Oflsstas b relrtUs)

__________ . _ ___________________ _
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Suėmė Lietuvį
Dėl Skalbyklos
Apiplėšimo

Du Maywoodo 
Bankai Išmokėjo 
$65,500

Kamantinėja Stasį Butkų
$14,357 gavo barringtoniečiai

TOWN OF LAKE. — Kalėdų 
išvakarėse New City nuovados 
policija suėmė 24 metų lietuvį 
Walter Butkų dėl skalbyklos 
apiplėšimo pereitą sekmadienį.

Butkus buvo areštuotas na
mie, adresu 4501 S. Lafiin st.

Policija mano, kad jisai su 
kompanionu Chester Janiszew - 
kiu bandė apiplėšti Leading 
Wet Wash Laundry ties 2420 
South Western avė. Jan*szews- 
ki buvo nušautas, o jo draugui 
pasisekė pabėgti.

Doininick Cicero, skalbyklos 
vedėjas, tikrina, kad Butkus 
buvo Janiszevvskio kompanio
nas, bet pats Butkus ginasi Ja- 
niszewskio nepažinojęs ir ap.- 
plėšime nedalyvavęs.

Netikėtos kalėdinės “dova
nos” susilaukė keli tūkstančiai 
depozitorių Mayvvoode, Illinois.

Du vietos užsidarę bankai 
jiems išmokėjo apie $65,000 di
videndais. Maywood State ban
ko depozitoriai gavo $45,716, 
o Peoples State Bank of May- 
wood — $19,660.

Dividendą siekiantį $14,357 
taipgi gavo depozitoriai buvu
sio First State Bank of Bar- 
rington.

Naujos Gadynės 
Choras Gruodžio 
28 Diena —

RUSŲ BALETAS VĖL CHICAGOJE
■'<:< J?

■

***
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Naiillen'ų-Acnie Telejlhoio
Scena iŠ baleto “Capriceio EspagnoV*, kurį Chicagoj 

žada pastatyti garsi rusų baleto trupė, “Greater Ballet 
Russe de Monte Carlo”. Grupė atvažiuoja į Chicago 
šiandien ir svečiuosis Auditorium teatre iki sausio 5.

!HMM

nutrauktas aštuonioms. valan
doms iki pasisekė garvežį iš 
gatvės iškelti.

[sportas
5  n . ■ u l .. ...

ŠIANDIEN' RISIS STEINKE 
MOONINGAN, JUDSON

IR KITI

M.Zosčenko

OPERACIJA

šinadien vakare Belmont sve
tainėje, 1651-53 W. Belmont 
Avė., risis išgarsėjęs Hans 
Steinke, kurį New Yorko val
stija buvo pripažinusi pasaulio! 
čempionu. Risis jis su “Scar- 
face” Moonigan, 228 svarų pa
sižymėjusiu gruzinu čempionu.

Tose ri.stynėse taip pat da
lyvaus Frank Judson, Bauer ir 
kiti.

Šita mažiukė liūdna istorija 
ištiko draugą Petrą Kubilą. Vi
sai, galima sakyti, maža isto
rija. Be mažko žmogų nepa- 
piovė operaciją darydami.

Žinoma, iki papiovimo buvo 
toli. Galima sakyti net labai to
li, O ir musų Petras ne toks, 
kad leistų save laisvai papjau
ti. Bet istorija jį ištiko vis tik 
labai liūdna.

Nors, ranką prie širdies pri
dėjus, galima sakyti nieko to
kio liūdna neįvyko. Tik taip 
sau paprastai neapskaičiavo 
žmogus. Nesusivokė kaip rei
kiant. Ir operacijon pirmą kar- 

. tą savo gyvenime stojo. Nepra
tęs buvo.

CLASSIFIED ADS
n

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU NAŠLĖS MOTERS, 
kuriai reikia darbininko prie namų 
ar ūkio. Aš suprantu visokį darbą 
ir aš esu vaikinas 46 metų. Ir 
tamsta pažymėkite metus. Atsišau
kite tik raštu į Naujienas, Box 
2444, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

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

ALGOS, vyrams ir moterims viso* 
tiems darbams restoranuose, vieš
bučiuose ir viešose įstaigose. MO- 
DERN HOTEL BUREAU, 879 N. 
State St. *

> Skiepe, adresu 2710 In
diana avenue, buvo atrastas pa
sikoręs 57 metų John Barth. 
Jis tarnavo name už janitoriaus 
padėjėją.

MARIJONA SIRTAUTIENE 
po tėvais Kutaitė 

gyv. 712 W. 17th PL, Chicago
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 23 d., 8:55 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 61 m. amž., 
gimus Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Marijoną, jos vyrą 
David Berger, 2 sūnūs: Frank 
ir jo moterį Valece, ir Peter 
Sirtaut, ir 5 anukus.

Kūnas pašarvotas S. Skudo 
koplyčioj, 718 W. 18th St. Lai
dotuvės įvyks penktadienį, 
gruodžio 27 d., 8:30 vai. ryto, 
iš koplyčios į Dievo Apveiz- 
dos parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingo^ pamaldos 
už velionė* sielą, ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Sirtau 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė. Žentas, Sūnus, Marti 
ir Giminės.

Laid. Direkt. S. M. Skudas, 
Tel. MONROE 3377.

Atsisveikins .Su 1940.
Draugingai dirbus per ištisus 

1940 metus, bus džiugu visiems 
sueiti, pasimatyti, pašokti ir pa
silinksminti, baigiant senus 
metus.

Tuo tikslu Naujos Gadynės 
choras ir Lietuvių Darb. Drau
gijos 1-ta kuopa rengia gražų 
banketą ir šokius. Čia svečiams 
bus duodama skani vakarienė. 
Kad atvykę svečiai butą dar 
linksmesni, tai Naujos Gadynės 
choras pateiks gražų dainų pro
gramą, kurio bus kiekvienam 
malonu pasiklausyti.

Tu ir aš, seni ir jauni, visi, 
visi be skirtumo, šeštadienio va
kare, gruodžio 28 d. vyksiin į 
Ncw Marąuette Svetainę, 6908 
S. VVestern Avė. čia šoksim, 
baliavosim, senus metus paly
dėsim. “Senas bėdas pakavo- 
sim ir dauginus nebėdavosim”. 
Valio, Linksmų Laimingų Nau
ją Metų! Naujagadynietis

Steponas Narkis 
Sveikina Visus

Reiškiu širdingiausius linkė
jimus visiems savo draugams. 
Tikiu, kad žiemos šventės 
jums buvo linksmos! Laimin
gu Nauju Metų!

—Steponas Narkis,
4353 S. Talman avė.,

Tel. Virginia 1279

Aukos “Naujienų”
Namo Fondui

RISIS “ANGELAS”
ti. Viršutinis dešiniosios akies

daugiau kaip per trejus metus 
kaip pusėtina bulvė ant deši
niosios akie viršutinio voko iš-

Išsirengė Petras 
Daktarė pasitaikė 
niuo gana įdomus.

Tai šita daktarė 
ko:

į ligoninę, 
jauna,

jam ir

as-

sa-

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS SU PIKNIKAMS 
DARŽU pardavimui. Laisnės $100. 
Kaina $2500. Išmokėjimais, šaukite 
Willow Springs 1083.

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

(Tęsinys) . į
šios aukos buvo prisiųstos su kalėdiniais sveikinimais 

Naujienų” štabui. Už gerus linkėjimus ir aulįas širdingai ačiū
MRS. M. CHEPįJLIS, Rockford, III. ................ $5.00

......  2.00 

...... 1.00 

..... 5.00 

...... 2.00 
$1,292.00 
$1,307.00

'MATAfMBb R0SE ŠEŠTOKAS, Melrose Ifc. 
STANLEY YUŠKEVIČIA, C. C' C., Eanc^ter, Pa 
VINCENTAS PETRUSONIS ... ........
F. KLIKNA .................................. .......į...... .
BUVO PASKELBTA ......... ...................................
VISO .............................   S........

(Bus daugiau)

Kitų metų pradžioje, būtent, 
sausio 3 d., Ashland Boulevard 
Audiotrijoje, risis labiausiai iš
garsėjęs visame pasaulyje “An
gelas” (Maurice Tillet), kurį 
prieš metus laiko iš Europos at
sivežė Karolis Požėla.

“Angelas” yra vienas įdo
miausių žmonių,'kokių labai re
tai tepasitaiko. Jo galva yra 18 
colių ilgumo (pusantro karto 
didesnė nei normališko žmo
gaus). Pasižymi jis tiesiog ne- 
žnibni'ška jėga.

Nuo pat savo pirmos dienos 
atvykimo į Ameriką jis pasi
darė tikra sensacija, — žurna
lai, laikraščiai apie jį prirašė 
skilčių skiltis. Jį tyrinėjo 
glininkai, filmavo ir rodė 
ne. Todėl mažai tesiras 
nių, kurie jį nebūtų matę
ne arba apie jį nebūtų skaitę 
laikraščiuose1 arba žurnaluose,

Sausio 3 d. turėsite progos 
jį pamatyti Ashland Boulevard 
Auditorijoje, Be jo, bus daug 
ir kitų pirmos eilės ristikų, ku
rie Chicagoje pasirodys 
kartą.

mok- 
ekra- 
žmo- 
ekra-

IVMOLESALE FUR2M1TURE
Rakandai ir |Uisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH *už rakan

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

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ DRAUGIJOS pusmetinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 26 d., 8 vai. vakaro, Da
riaus-Girėno svetainėje, 4416 So. 
Wcstern Avė. Prašom visų kliubo 
narių atsilankyti, nes bus renka
ma nauja valdyba.

—A. Gotautienė, Rast.

tamsus. Iš 
nušokti iki 
marškinius

namo.

ANTANAS PETRAITIS
gyv. 3440 So. Wallace St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 25 d., 4:35 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Vilkiškės kai
me. Amerikoj išgyveno 36 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Adelą, po tėvais Ra
kauskaitę, tris dukteris: Iza- 
bellą Lesmeister, žentą John, 
2 anūkes; Adelą Hinz, žentą 
Adolph ir 2 anūkes ir Gene- 
vieve; sūnų Antaną; 3 brolius: 
Justiną, Joną ir Juozą ir jų 
šeimas; švogerką Petronėlę 
Gerdžiunas ir jos šeimą; švo- 
gerius Jurgį ir Antaną Rakau
skus; Lietuvoj brolį Petrą.

Priklausė prie Keistučio Pa
šalpos Kliubo.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkaus kopi., 4704 8o. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodžio 28 d., 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Petraičio 
giminės,, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti^ laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris,. Dukterys, Sūnūs ir 

Giminės.
Laid. Direkt. Albert V. Pet- 

kus, Tel. Lafayette 8024.

Užmušė 3 Žmones 
Mašina Susikūlus 
Su Autobusu
—Auto Nelaimes Chicagoje 

Apylinkėj—

ra

LOVEIKISSSSŪ 
Dalis 

KVIETKININKAS 
Giles Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

ėjo 54 metus ir buvo WPA 
darbininkas. Erwin Zick vai- i. ✓
ravo automobilį, kuris davė 
mirtiną smūgį Petraičiui.

Gražus Buvo Bud 
riko Kalėdinis 
Programas

pirmą

modernišką rūbą siu- 
(Tailor and Cleaning 
Patyrę siuvėjai siuva 
rubus sulig vėliausios 
sutaiso senus parsių

sti deda painu-

Atidarė Naują 
Siuvyklą

Kaspar ir Veronika Krasz- 
ewski, 4436 So. Fairfield avė., 
įrengė 
vykią 
Shop). 
naujus 
mados,
va—fur coats 
šalus, žodžiu sakant, iš senų 
padaro naujus. Tad rūbų rei
kale kreipkitės į Kasper’s Tai
lor and Cleaning Shop virš- 
minėtu antrašu, o busi šimtą 
nuošimčių patenkinti.

—F. Klikna.

Sonja Henie 
Chicagoje

A

Atvyko ledo karnivalui

Šiandien Chiuagoj yra garsi 
pačiužą sporto ir kino žvaigž
dė, Sonja Henie, Ji čia atvyko 
su trupe asistentą ledo karni
valui,. kuris prasideda šįvakar 
Chicagos Stadione ir tęsis iki 
sausio 5 d.

Grupės pačiužininkai atlieka 
kelis labai gražius ledo baleto 
numerius, kitus šokius ir kelis 
sunkius figūrinius numerius. 
Kas nori pamatyti labai grąžą 
ir įdomų programą, nepraleis
kite šio karnivalo.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•NAUJIENOSE”

Trys žmonės buvo užmušti, 
GreyhoTind autobusui ir pri- 
vatiškam keleiviniam automo
biliui susikūlus ant vieškelio 
U. S. 40, prie Tcrre Haute, In-

šįvakar programas iš WHFC

Jie buvo: t
Charles Nicoson, 30 m. .
W i Ui am G. Evans, 19 m. 
ir Stanley Waleski 32 m.

visi trys terrehauiiečiai,

721.,

• Garaže stovinčiam (rokui 
užsidegus, mirtinai apdegė jo 
šoferis William Stepke, penkių 
vaiką tėvas, gyv. 2316 North 
Monticello avenue. Gaisras ki
lo ties 1842 Elslon avenue.

Kitos Nelaimes.
• Automobilių nelaimėse 

vakar ir užvakar vakare žuvo 
ir šie žmonės:
, 59 metų John Andretv Car- 
neg, 59, 1518 South Wabash 
avenue;

8 metų Bernard Deant, 5312 
Wabash avenue;

63 metų John Berg, 
Irving Park Road.

Pereitą sekmadienį visi gėrė
jomės puikiu kalėdiniu 
programų iš stoties 
kurį pateikė Juozo 
radio ir rakandų 
3409 S. Halsted St. ' S

Programas susidėjo iš pui
kių kalėdinių giesmių ir muzi
kos, o Makalų lošėjai, artistai 
tikrai gyvai . nupiešė Kalėdų 
vaizdą su Kalėdų Dieduku, ku
ris visus gausingai apdovanojo 
kalėdinėmis dovanomis.

Programo vedėjas ir leidėjas 
— Juozas Budrikas, varde visų 
Budrike korporacijos patarnau
tojų pasveikino visus radio 
klausytojus ir savo kostume- 
rius Kalėdų šventėmis. ’

Šįvakar iš Cicero stoties 
WHFC irgi bus puikus radio 
programas nuo,. 7 iki 87vai.

radio 
WCFL, 

Budrike 
krautuvė,

Nepiliečiai Turi 
Skubintis 
Užsiregistruoti
Paskutinė Diena Gruodžio 26,

Gyveną šioj šaly, bet dar ne
piliečiai, turi pasiskubinti su re
gistracija jei to dar nepadarė.

Registracija baigsis gruodžio 
26 dieną ir jokių prailginimų 
nebus. Užsiregistruoti turi visi, 
kurie neturi pilietybės popierių. 
Vaikai sulaukę 14 metų turi pa
tys užsiregistruoti. Jei jie dar 
neturi 14 metų, tai juos užre
gistruoja tėvai arba auklėtojai. 
Neužsiregistravę bus smarkiai 
baudžiami.

Įima piauti. Nenorite — buki
te taip. Liga nemirtinga.

Kai kurie vyrai ir labai pri
pranta nuolatos prieš save ma
tyti tokią bolę.

Vienok dėl gražumo Petras 
vis tik nusprendė operuotis.

Tada daktarė liepė jam ateiti 
ryloj.

Rytoj Petras norėjo užšokti 
ant operacijos tiesiog iš darbo. 
Bet paskui mano sau:

—Reikalas nors ir akinis ir 
išviršinis ir operacija, galima 
sakyti, ne vidurių, o vis tik, 
šuo juos supaisys gali ir paliep
ti iškostiumo išsivilktij Me
dicina — dalykas 
tikrųjų gal ir reikia 
namų—apatinius 
permainyti ?,f

Nubėgo Petras
O svarbiausias

tarė jauna. Ir norėtų Petras 
pasirodyti, kad jis ne bile kas. 
Matykite, iš viršaus drabužis 
kad ir ne koks, bet už tai marš
kiniai, malonėkite poniute, nau 
jintėlė drobė.

Vienu žodžiu, nenorėjo Pet
ras būti iš netyčių užkluptas.

Taigi, nušoko namo. Šva
riais marškiniais 
Kaklą benzinu išsitrynė, 
kas vandenin nusiplovė, 
paraitė. Ir nusirito.

Daktare ir sako:
—Štai operacijų stalas, štai 

peilis. O štai ir jūsų miežinis 
negalavimas. Tuojau aš jums 
viską ir padarysiu. Prašom 
nusiauti batus ir gulti štai ant 
šito operacijų stalo.

čia Petras truputį ir sumišo.
Matykite, stačiai į galvą ne

atėjo, kad balai reikės nuauti. 
Juk tai jau tikras įvykis. O juk 
mano pančekėlės tai jau ne
labai įdomios. O gal dar ir blo-

ją juokas ima.
Taip ir piovč Petrui akį. 

Piauja ii* kvatojasi. Pažiūrės į 
koją ir juokais springsta. Net

Yt* urenančia ranka ir pa
pjauti galėjo.

Tai pasakykite, piliečiai, ar 
galima žmogaus gyvybė tokiu 
pavojun statyti?

'Parpė kita ko, operacija pa-

bar Jie bolės.

830

Užmuštas Antanas 
Petraitis. 

■ •

Garvežis Nukrito 
Nuo Tilto Į Gatvę

AR JIESKA1 
DARBO?

; ...-SKAITYK KASDIEN

NAUJIENAS

namo.
apsivilko.

Ran-
Us u s

Pradėjo vis tik Petras švarką

Antanas Petraitis, kuris gy
veno 3440 Wallace street, ya- 
kar mirė ligoninėj. Petrai^ 
labai smarkiai sutrenkė auto
mobilis praeitą pirmadienį, kai 
jis dirbo 43 gatvėj. Petraitis

Prie 47th ir Wentworth ave
nue užvakar nuo tilto į gatvę 
nukrito didelis Rock Islaiid, 

< • - v •

gel^kelio garvežis ir “tenderis” 
ti- 12Vž tonų anglies. Vbs hc-;

idaųžė tuo melu prė $alj va- 
žiuojmičio gatvekarlb, pilno; 
žmonių. Susisiekimas J buvo

—------ IR TEMYK SKILTIS----------

REIKIA 0ARBINIKKII'
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino t k tai per

NAUJIENAS

n39WI flalstH Slrccl, CBIC1B0  Jll

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externatly caused)

TO 
COAST!

No matter whatyou’ve tried without 
success for unsightly surface pimpius, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly auccessful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich ąuickly relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help Y0UR skin. 
Also ointment form. Severe caaes 
may need Extra Strungtb Žemo.

tų apatinius trukumus.
Daktarė sako:
— Švarko nereikia ... Ne vieš 

būtis. Tik batus nusiaukite.
Pradėjo Petras batus—savo 

džinu čiupinėti, bet paskui sa
ko:

—Tai jau, sako, tavorška 
daktare, aš nė nežinojau, kad 
su kojomis reikės gulti. Liga 
akių viršutinė, — nenumačiau. 
Teisybę sakant, tavorška dak
tare, marškinius permainiau, o 
visi kita, prašau dovanoti ne
liečiau. Jus, sako, nekreipkite 
į tai dėmesio operacijos metu.

Daktare nusikamavusi aukš
tuoju mokslu, sako:

-Na, gulk greičiau. Nėr ko
gaišti.

O pati čiaupomi. Matyti, kad

are sure to be 
just what you want- 
light, delicious and of 
fine texture.

Doubl»Te» ted -baubi* ActienKCp4Kiwi; pdkder
Ūse only one level tea 
spoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes.

iJMUJONS QM>0iniK HMENBI 
W m AOVtftNHiNT
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EUROPOS ĮVYKIAI LABAI PALIETĖ MUSU DRAUGIJAS
Laukia Kuo Pasibaigs 

Lietuvos Reikalai
Chicagos Krakiškių 
Kliubas

Siuvėjų Veikalo

Išrinko Daug Jaunų Žmonių Į Valdybas
1941 Metams

Vienas svarbiausių dabartinio 
lietuvių darugijinio gyvenimo 
apsireiškimų yra nuolat didė
jantis jaunos kartos dalyvavi
mas organizacijų veikime.

Į ateinančių metų valdybas 
kelios organizacijos išrinko vi
sai naujus, jaunus žmones. Jau
nimui pritraukti kelias kitos 
draugijos įsteigė savo chorus, 
kurie visai gerai gyvuoja. O 

organizacinių 
irgi matai vis 
veidu, v

veikėjų 
daugiau

minėjom, jaunimas daugiau vei
kia. Yra keli nauji chorai, yra 
nauja ir labai gyva SLA jau
nuolių kuo 336. Dariaus-Girė
no Namas pilnai baigtas ir tai 
nuopelnas, kuriuo Legionieriai 
gali pasididžiuoti. Tik su viena 
ar dviem išimtim, visos pašai
piuos draugijos gyvuoja gerai, 
o “šlubuojančios” žada savo pa
dėtį pataisyti susivienydamos 
su stipresnėmis organizacijomis 
arba pakeldamos pomirtinių mo
kestis.

pavedusi

Neseniai Susiorganizavo, 
Gerai Progresuoja

Smagu yra pažymėti, kad 
Chicagos Krakiškių kliubas, taip 
sakant, jau “atsistojo ant tvir
tų kojų”, ir sparčiais žingsniais 
žengia pirmyn. Dauguma drau
gų krakiškių susidomėjo muš i 
veikla, ir jie stoja į musų eilę 
sykiu su mumis darbuotis žmo
nijos labui.

Pav. priešmetiniame susirin
kime, kuris įvyko gruodžio mėn. 
15 d., Sandaros svetainėj, pri
sirašė net 7-ni nauji nariai. To- 
lęiii budu, iš visų krakiškių, gy
venančių Chicagoj, jau žymi 
didžiuma priklauso musų kliu
bui.

Bet

NA UJ1ENV-ACME Teiephotu 
Jean N i ei t a, žvaigžc

Konstitucijos projekto taisy
mo komisija raportavo, kad 
projektas jau yra gatavas. Su
sirinkimas 
ir valdybą 
tada, kada 
gi aus.
Prisirašė 2I/-ri Nauji Nariai

Džiuginančiai galima parei
kšti, kad šiame susirinkime 
prisirašė 21-ri nauji nariai. 
Reiškia, žemaičiai sumušė re
kordą. Tokio įvykio man nete
ko girdėti vienoj organizacijoj.

Po susirinkimo Kliubo na- 
riai-rės turėjo pasilinksmini
mą. Buvo gėrimų, kas tik kiek 
norėjo. Draugė Rudauskiene,

įgaliojo komisiją

jie numatys palo-

ŠIANDIEN PASKUTINĖ DIENA 
UŽSIREGISTRUOTI

tik jau tos pačios daiims te- 
bedainuojamos netoli 30 metų, 
todėl nebeįdomios, be. to, ir 
melodijos nėra lietuviams prie 
širdies “Viena naktis apsiniau
kė” latviškai atsiduoda, o kita 
“Sveiki, gyvi” vėl versta iš 
svetimos kalbos. Ar tos dainos 
dainorių upui atatinka, kad 
jas taip ilgai dainuoja?

Salės Reikalai.
Svetainė irgi pertvarkyta.

Žmonės šneka, kad buktai Dė-

Lietuviai, kurie dar neturite 
pilietybės (tai yra, antrų popie
rių, pirmi nereiškia pilietybes) 
ir dar neužsiregistravote — bū
tinai tai padarykite ŠIANDIEN.

Ar legaliai ar nelsgalai atva
žiavote į šią šalį — būtinai ei
kite 
nių 
nuo

registruotis. Lai kitų žmo- 
patarimas ar baimė jūsų 

to nesulaiko.
BŪTINAI EIKITE 
UŽSIREGISTRUOTI!

tarpe 
jaunų

Viena-kita draugija, 
jauniems žmonėms atsakomin-
gas vietas praeityje, jaučiasi 
apsivylę, ir šįmet valdybon pa
ėmė senesnius veikėjus. Bet 
šiaip, visur matytis aiški ten
dencija laipsniškai stiprinti or
ganizacijas jaunas kartos spė
komis.
Karas Veikimą Labai Palietė
Kitais atžvilgiais šių metų 

draugijinis veikimas nebuvo la
bai produktingus darbais ar re
zultatais. Europos karas, ypač 
Lietuvos įvykiai, padarė jam 
daug didesnės įtakos, negu pli
kai akiai atrodo.

Lietuvai patekus po rusų 
okupacija, kelios organizacijos, 
kurios daugiausiai darbavosi 
savo “tėviškių” Lietuvoje nau
dai, jaučiasi lyg pamatas joms 
dingo iš po kojų. Jos laukia kaip 
Lietuvos 
ir dabar 
darbų.

Reikia tikėtis, kad visose or
ganizacijose ateinančiais melais 
ir ūpas pasitaisys, ir atmosfera 
prasiblaivys, kai tik ir bus ži
noma kaip išsiris Lietuvos rei
kalai.

Iš žemiau paduotų pranešimų 
apie draugijas, atrodo, kad jos 
pačios ar bent jų koresponden
tai yra pilni optimizmo, tad gal 
butų ne pro šąli juo užsikrėsti 
ir kitiems.

Lietuvių Piliečių
Kliubas

reikalai susitvarkys — 
nenori imtis didesnių

Paaugo Nariai Ir Turtu; 
Gerai Gyvuoja.

Daugumas organizacijų nusi
skundžia mažėjimu narių ir fi
nansais. Kai kurios aplinkybės 
jau priverčia net likviduotis, ar
ba susidėti keliones į vieną.

Komunistai

ne 
kai 
su
są-

Nori 100%
vis-gi, dar yra nemažas 

todėl
Bėt 

skaičius nepriklausančių, 
mes kviečiam ir juos prisirašy
ti, taip kad krakiškiai, (anot 
kai kurių išsireiškimo), priva
lom būti, 100% organizuoti. 
Męs tikim, kad su laiku tas ir 
įvyks.

O dabar, reikia pažymėti, kad 
minėtame priešmetiniame susi
rinkime, buvo renkama kliubo 
valdyba. Valdybon išrinkti be
veik visi senieji, išskyrus tik 
Vice-pirm. Vieton buvusios p. 
O. Putrymienės vice-pirm. tapo 
išrinktas Adolfas Vainauskas.

Platkaus-
Vaiiiaus-
Titiskis;

Nauja Valdyba
Taigi dabar, krakiškių kliu

bo valdybos narių sąstatas yra 
toksai: — Pirm.—F. 
kas; Vice-pifm.—A. 
kas; Nut. rast:—M
Ižd.—J. Bložys; Org.—B. Gul-

Bet yra ir tokių organizaci-1 binas; Iždo glob. A. Bložienė ir 
jų, kurios ir progresuoja, kaip J- Gulbinienė. Kliubo susirinki- 
nariais taip ir finansais. mab kip visuomet, įvyksta kas

Aš turiu mintyj Lietuvių Pi- sekmadienį kiekvieno mėn., 
liečiu Kliubą. ' 1:30 v. p.p., Sandaros svetainėj,

Jis laikė priešmetinį susirin-W. 33rd St. Taigi, sekan- 
kimą 15 d. gruodžio, Hollyvvood ps l^ra^škių^ kliubo susirinki- 
svetaineje. Ten priėmė 7 nau- 1 
jus narius ir dar kas svarbiau-1 
šia, 
yra 
jie

Lietuvos įvykiai labai prislė
gė daugelį kitų, su Lietuva ar 
“parapijomis” perdaug nesusiri- 
šusių draugijų. Tokios, valdy
bose turi po vieną — du ar 
daugiau komunistų, arba mažą, 
bet labai aktyvią grupę komu
nistų eilinių narių tarpe.

Kili, komunistams priešingi 
nariai, norėtų juos iš savo tar
po ir iš valdybų išvalyti, bet 
nenori “lermų” kelti susirinki
muose, tad tyli ir šalinasi vei
kimo. Vieni nebenori lankyti 
susirinkimų, kiti atšalę nebe- 
įdomaujasi ką jų draugijos vei
kia.

To rezultate, komunistai 
tik, kad nebuvo išvalyti iš 
kurių organizacijų, kur jie 
daro menkas mažumas, bet
vo įtaką dar sustiprino, ir į 
valdybas išrinko didesnį skaičių 
aiškių komunistų arba savo pri
tarėjų, negu turėjo pirmiau. Tik 
viena stambi organizacija, kiek 
žinia, kur pažangus elementas 
gerai susiorganizavo, tepajėgė 
beveik visus komunistus iš val
dybos iškraustyti.

Sudrumstas Ūpas
Nenorėdamos susikirtimų su

sirinkimuose, kai kurios orga
nizacijos net neužėmė aiškios 
pozicijos Lietuvos reikalu, nors 
didelė didžiuma jų narių rusų 
okupacijai yra griežtai priešin
ga ir nedviprasmiais žodžiais ją 
smerkia.

Daugelyje organizacijų todėl 
ir yra susidariusi neaiški, su
drumsta atmosfera, nevedanti 
prie augimo, didelių darbų ar
ba platesnių planų ateičiai.

“Pliusai”

mas įvyks 19 d. Sausio-Jan., 
" l, virš nurodytu antrašu ii 

kad 4 buvo"jaunuoliai. Tai |laiku- _Tod*!’ visiem* Patartina 
džiuginantis dalykas, nes lai P^myti.
turi užimti vietas senųjų’ M. Titiškis.

veikėjų ir neprileis prie žlugi
mo to, kas buvo įkurta veik
liųjų pirmtakunų.

Paaugo $500.00
Finansų rašt. raporte prane-. .

šė. kad finansai tvarkoje, šį- šįvakar Renka Valdybą 
Ynet paaugo virš $500.00 ir kad šįvakar valdybą 1941 metams 
tik vienas narys mirė per visus renka Chicagos Lietuvių Suval- 
metus. kiečių Drugija. Susirinkimas

Iš Biznio komisijos raporto įvyks 8 v. v., Dariaus-Girėno 
pasirodė, kad kliubo parengimas salėje, 4416 South Western 
davė pelno virš $35.00. avenue.

Po visų komisijų ir kitų ra- Suvalkiečių Draugija — tai 
portų, prieita prie valdybos rin-| viena naujesnių, taip vadinamų 
kimo ateinantiems metams.

Chicagos Suvalkiečių 
Draugija

Jaunuolis — Pirmininkas,

Tai viena pusė “balanso”. Ki
toje pusėje yra keli pliusai. Kaip

Remkite tuos, kurie 
garsinas* 

•‘NAUJIENOSE’

Buvo išrinkta sekanti: pirmi
ninku Charlie Savas, jaunuolis, 
kuris žada daug ką kliubui; 
pirm, pagelb. Frank Jokavičia; 
nut. rast. J. Petraitis (senas); 
finansų rast. L. S. Dagis, senas, 
iždininkas J. Balnis; iždo glo
bėjai—Remeika ir L. Liubinas. 
Tai visi veiklus žmonės ir daug 
žada kliubo gerovei ateinančiais 
metais.

Dar vienas girtinas dalykas 
— nutarė turėti išmokėjimams 
checking account, nes ligi šio
lei buvo mokama kvitoms ir 
pinigais, — ir ta tvarka buvo 
labai nepraktiška.

Dabar nuo Naujų Metų visos 
bilos bus mokamos čekiais.

Taigi, gal ir daugiaus butų 
pravedą ką nors naujo kliubo 
labui, bet dėl vėlaus laiko susi
rinkimas buvo uždarytas ir ki
ti svarbesni tarimai palikti me
tiniam susirinkimui.

Narys N. Klimas.

“Pins and Needles*’ muzika
liam “revuc”, kuris dabar 
vaidinamas Sttidebaker te
atre. Trupę sudai‘o Inter
national L a d i ė s Gar
mant NVorkers Unijos nariai. 
Bilietai tik iki $1.(10. Aukš-

mėn. 24, 1940 m. Draugija bu
vo suorganizuota mok. Louise 
Narmonlaitės iniciatyva, šios 
moterų draugijos tikslas yra 
kultūrinė veikla. Į trumpą lai
ką. jdr-ja spėjo nuveikti daug 
naudingų darbų. Paaukojo $10 
Pįttsburgho unįversįtęto Lietu
vių kambariui^ Surengė kelis 
“bunco parly”.SLA Seimo me
tu surengė delegatų pagerbimo 
banketą, etc. '» ’•

L.M.P. Dr-jos, valdyba yra: 
Louise Narmonlaitė, pirm.; 
Helen Pečių drma vice-pirm.; 
Dr. Mathilatf > Whitef 2-ra 
ce-pi r m.;,
Adv. Stella SĮrikol, protoko
lų raštininkė;
Aldona Genitis, ižd.;
Harriet Schldgeių iždo glob.

vi

Žemaičiu Kultūros■ v ,

Kliubas /■•.r

Išrinko Valdybą 19Ą1 Metams 
Kliubas Turi W9 Narius.

“parapijinių” draugijų Chica- 
goj, kuri prigijo, ir dabar gerai 
gyvuoja. Ji turi ir Chorą su
organizavusi.

Narių priskaito tris, skaitlines 
ir metingi dirbti.

Paskutiniame savo susirinki
me suvalkiečiai nutarė paaukau
ti $5.00 į “Naujienų” namo 
Fondą ir auką jau pridavė.

Jie jau* rengiasi ir Vasarai. 
Išrinko trijų narių komisiją — 
J, Misevičius, M. Gražulis ir A. 
Valukas — rūpintis pikniko ren
gimu.

Kor. Ona Svirmickienė.

Lietuvių Moterų 
Profesionalių 
Draugija
Dany Darbuojasi Kultūrinėj 

Veikloje.

Lietuvių Moterų Profesiona
lių Draugija, suorganizuota bal

suteikė užkandžių ir • vieną 
bonką “stipriosios”, o kliubas 
turėjo savo “slelioto” alaus 
ir “valstybinės”. |ku7,7o

Po pasilinksminimo ir šokių 
žemaičiai įraukė “nunici”.

dą, pakraipęs galvą, vienok 
jęs įžiūrėti nei lietuviš- 
nci amerikanizmo mini

moj svetainėje, vien tik pasi
jutęs lyg Maskvoj beesąs. To-

tvėrėjas šio kliubo, galiu pasi- kokių ten patarimų duoti. Ir 
džiaugti geromis pasekmėmis, kaip matyt, jo patarimai bu- 
Esu dėkingas, kad į žemaičių Vo neprasti, nes svet. valdyba, 
Kultūros Kliubą stoja vis dau
giau ir daugiau žymių visuo
menininkų veikėjų ir gerų dar
buotojų. Su jų pagelba bus ga
lima daug nuveikti visuome
niniame ir kultūriniame dar- 
be.

—Steponas Narkis, 
Žemaičių Kultūros Kliubo,prez.

dės Šamo patarimus išpildė. 
Pirmiau įėjus į svetainę tuo
jau puldavo į akis įvairių 
šventųjų paveikslai kaip tai: 
Lenino .Stalino, ir kilų mažes
nės vertės “didvyrių.” Dabar, 
po Šamo atsilankymo, viskas 
išgabenta, 
nę vietą...
sienų vien lik Draugijų čarle- 

|riai, kurios laiko ten susirinki- 
! mus.

Joniškiečių Labdary 
bes Ir Kultūros 
Kliubas

Dabar belikę ant

Scenos Ratelis Tebeveikia.

Jei esate nelegaliai atvažiavę, 
užsiregistruodami atsakykit tei
singai į visus klausimus. Gene- 
ralis U. S. prokuroras Roberi 
H. Jaėkson paskelbė, kad už 
nebegalį įvažiavimą valdžia jū
sų nepersekies, je’gu ramiai 
čia gyvenate, nebuvote bau
džiami ir nekovojote šios šalies 
tvarką.

Jackson taipgi pareiškė, kad 
jis nieko niekam negarantuoja, 
bet Kongresas jam yra davęs 
teisę tokiems nelegaliai atvažia
vusiems ateiviams duoti progą 
savo įvažiavimą legal zuoti, tai 
yra, jeigu jie užsiregistruos.

Bet jeigu nelegaliai atvažia
vęs ateivis neužsiregistruos — 
tai jam pasigailėjimo nebus.

Taigi, nepalloglnkite savo 
padėties — būtinai registruoki
tės, ir perdaug nesirūpinkite. 
Jums bus proga savo įvažiavi
mą legalizuoti, nebent esate 
Amerikos tvaikai priešingų ša
lių agentai.

Reikalais.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio priešmetinis susirinki
mas įvyko 11 d., gruodžio. Ra- 
teliečių eilės nėra perdaug di-

Joniškiečių Labdarybės ir dėlės, vienok yra keletas sce- 
Kulturos Kliubas 1941 metams'nai pasišventusių narių, kurie 
išrinko į valdybą:

Pirmininkas—Jonas .lenkus;
Vice-pirm. — A. Rimdžius;
Nutarimu rašt. — B. Vaite

kūnas;
Fin. rašt. — P-lė Stella Mic

kevičiūtė;
Iždininkas — Steponas Ka

ili ūsas;
Kontrolės rašt. — Mrs. M.

Adomaitis;

Gruodžio 18-tą d. įvyko Že
maičių Kultūros Kliubo prieš- 
melinis susirinkimas Holly- 
wood Inu svet., 2417 W. 43rd 
st. Susirinkimas ėjo skland
žiai ir geroj nuolaikoj.

Išrinkta valdyba 1941 me
tams, kuri susidėjo iš sekamų 
žmonių: Steponas Narkis, pir
mininkas. Antanina Slukienė 
—vice-pirm. Julia Petraiticnė 
—nutarimų raštininke. Jonas 
Tenikaitis—fin. rast. Auna Ja
kubauskienė — kasos globėja. 
Paul Petraitis — iždininkas. 
Frank Venckus — maršalka. 
Steponas Narkis— korespon
dentas.
Paskyrė $5.00 “Naujienų Na

mo Fondui”
Be jokio pasipriešinimo ta

po nubalsuota paskirti $5.00 
Naujienų Namo Fondui. Skir
tumas buvo tik tame, kad vie
ni balsavo už $5.00, o kiti už 
$10.00. Už $5.o6 balsavo did
žiuma.

Koncerto rengimo komisija 
raportavo, kad 2-jų metų kliu
bo gyvavimo jubiliejinis kon
certas, kuris įvyko lapkričio 
30 d., Hollywood Ihn svetainė
je, darė pelno $46.91, bet dar 
numatoma iškolektuoti už bi
lietus, kas sudarys visą pusę 
šimto.

Balakas, Mrs. M. Dantienė ir 
Mrs. M. Miravičicnė; Koresp.— 
B. Vaitekūnas. Maršalka — 
Juozas Danla.

Susirinkimai laikoma kas 
antrą seTmadienį kiekvieno 
mėnesio Hollywood Inu svet., 
2417 W. 43rd SI., Chicago III.

Joniškiečių Kliubas žiemos 
metu periodiškai atseit, kaip 
išeina, parengia pasilinksmi
nimo vakarus gi vasaros melu 
—du pikniku. —R. V.

ir pajėgia Ratelį sukti ir tvar
kyti. Ratelio susirinkimai ne
būna per daug skaitlingi, vie
nok kai atsiranda koks veiki
mas, tai nei vienas neatsisako, 
ar tai vaidinti, ar šiaip pasi
darbuoti.

Štai, ir šiame susirinkime, 
perrinkta valdyba. Pirminin
kas Juozas Pučkorius, rašt. 
St. Dilis, iždininkas — Ben. 
Liudkevičius.

Pasvarstyta Ratelio veiki
mas. prisiminta ir “Naujie
nos”, kurios visados Rateliui 
yra draugiškos. Už tai Ratelie- 
čiai, įvertindami “Naujienų” 
dienraščio svarbumą, nutarė iš 
kasos paaukoti į “Naujienų 
Namo Fondą” nors $5.00. Tai 
nors liek Ratelis “Naujienoms’

Iš Roselando 
Draugijų

Street

Tapo išrinkta komisija iš 
5-kių veiklių barių, kurie pa
ims .daržą ir re n gri s prie- d ide- 
lio pikniko.

Darbininkų Salės Valdyba Tu
rėjo “Nemalonumų” Su 

Dėde Samu.
Roselando Lietuvių Kultūros 

draugija šįmet jau atlaikė 
paskutinį susirinkimą. Visus 
svarbesnius reikalus atidėjo 
metiniam susirinkimui, kuris 
įvyks po Naujų metų. Vien tik 
išsirinko parengimui komisiją 
iš A. Jociaus, V. Stulpino ir 
P. Buzęikos.

Laisvamanių Parengimas
Lietuvių Laisvamanių Etinės 

Kult. Draugijos parengimas 
įvyko 8 d. gruodžio. Buvo su
vaidinta vaizdelis “Paslaptis”. 
Vaidylos Griškėnienė ir Kens- 
tavičienė suvaidino gana gy
vai. Tik kunigui buvo sunkiau 
su vaidinimu, nes rolės nemo-
kėjo.--VėliaU“ dainavo L. D. Ai- Taip dovanų buvo pavogta už 
do choras. Dainavo neprastai,1 suvirš $1,000.

Rado Užmušta i* 
Bridgeportietį

Prie 30-tos ir Halsted
užvakar vakare buvo atrastas 
negyvas 57 metų bridgeporUe- 
tis, John Parker, nuo 
Emerald avenue.

Policija spėja, kad jis 
automobilio auka. Prie
gatvės cemente buvo matyti 
paslydusio automobilio padan 
gų žymės.

buvo 
kūno

Norim Tikėti, 
Kad Jums Taip 
Neatsitiko

vėlu,Perspėti jau kaip ir 
bet manom, kad jus buvote at
sargesni ir jūsų dovanas toks 
likimas neištiko.

Policija raportuoja, kad ke
li chicagiečiai supirkę kalėdi
nes dovanas mieste paliko jas 
gatvėj pastatytuose automobi
liuose. Kai grįžo prie jų važiuo
ti namo, tai dovanų neberado.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

Mrs. Harriet Grimm 
krautuvę, 6048 Stony 

avenue, alėja apysen.s 
Jis atrodė suvargęs, iš- 

Mrs.

Street.

maisto 
Island 
vyras, 
badėjęs, ir gailestingoji
Grimm pasisiūlė jam pagamin
ti senvičlų. Jis neva apsidžiau
gė, bet moteriškei maistą be
ruošiant pasivogė jos $40.00...

O Federalio teismo patvarky
mu, keturių Chicagos firmų 
darbininkai gaus $9,543 neda- 
mokėtomis algomis. Tos f.rmos 
buvo patrauktos atsakomybėn 
už nemokėjimą minimum algų. 
Jos yra: Jackson Auto Radiator 
Co., 1515 Altgeld avenue, S. 
Bloom Ine., 916 South Halsted 
Street, Bloom Lamp Shade Co., 
836 Roosevdt, ir Amber Elect
ric Supply Co., 326 W. Madi- 
son

e Užvakar Ali Saints kapi
nėse buvo palaidotas George F. 
Fongar, vienas viršininkų Cu- 
dahy Packing Co., mėsos fir
moje. Jis tai įstaigai dirbo per 
33 metus.

• Ne vienas musų norėtų 
būti šitos 8 metų mergaitės vie
toje. Tai Diane Scobie, gyve
nanti Waukegane. Nesen ai mi
rusi motina paliko jai $250,60) 
turto.

• WPA skelbia, kad nuo 
rugpiučio 1 iki gruodžio 11 d., 
18,119 WPA darbininkų gavo 
darbus privatiškoje pramonėje.

• Gaisras sunaikino Ameri
can Giants profesionales foot- 
ballo komandos stadioną, Prin- 
celon avenue ir Pershing Road.

• Ant. Zampino, 539 Free- 
land Street, Calumet City, už
važiavo automobiliu ant ge’žke
lio bėgių prie ISOth ir Cottage 
Grove ir motoras staigiai už
sikirto. Zampino buvo vikrus 
tad žaibo greitumu šėko iš au
tomobilio. Tam buvo 
priežastis, — traukinys,
pinui iššakus nei minu e' ne
praėjus jis automobilį eudaužė.

d dėlė 
Zam-




