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Suvienytų Valstybių politika privalo užtik 
rinti “ašies” žlugimą

WASHINGTON, D. C., gruo-Į Veikėjai 
džio 26 d. — Iš Baltųjų Rūmų 
šiandien pranešama, kad prezi
dentas Rooseveltas šiandien ga
vo žymesnių Amerikos visuo
menes veikėjų laišką, kuriame 
prašo prezidentą vesti tokią 
Amerikos politiką, kad ji užtik
rintų “ašies” valstybių sumu
šimą.

Laišką pasirašo daugiau ne
gu 150 įvairių labiau pasižy
mėjusių veikėjų. Jų tarpe yra 
advokatų, rašytojų, laikrašti
ninkų, tikybininkų ir darbinin
kų organizacijų lyderių.

Pasirašiusieji sako, kad Ame
rika privalo daryti viską, kas 
yra reikalinga “ašiai” sužlugdy
ti.

Mes suprantame, sako pasi
rašiusieji, kad ateis galas lais
vei, demokratijai
Amerikos institucijoms, jeigu 
“ašies” valstybės taps jurų šei
mininkėmis, bet daugelis to ne
supranta arba nenori suprasti.

\ Jeigu 1938 ip. ignoranciją, 
letargija ir nepasitikėjimas dau
gelį Europos demokratiškų kra
štų nuvedė į karstą, tai Ame
rika neprivalo to daryti, nepri
valo laukti paskutinio momen
to kada jau pervehi.

ir visoms

prašo Rooseveltą 
informuoti visą kraštą apie su
sidariusią padėtį, prašo sakyti 
teisybę ir patarti amerikiečiams 
kaip privalo elgtis, kad galėtų 
savo laisves išsaugoti.

Visa karo medžiaga, kurią 
dabar turi Amerika ir kurią ga
li pasigaminti, britai gali sulai
kyti “ašies” valstybes ir, ko ge
ro, jas sumušti, bet jeigu An
glija bus sumušta, tai su šia 
karo medžiaga Amerika bus be
jėgė sumušti laisvės priešus.

Laišką pasirašė Hamilton 
Fish Armstrong, Lewis Ddu- 
glas, Douglas Fairbanks, Henry 
Brekenridge, Mrs. Dwight Mor- 
row, Lindbergo uošvė, Dorothy 
Thompson, laikraštininke, Fre- 
derick Wallcot, senatorius ir 
kiti.

Prezidento sekretorius pra
nešė, kad ateinantį sekmadienį 
Roose’veltas per radiją pasakys 
kalbą visiems Amerikos gyven
tojams. Joje kalbės vien tiktai 
apie Amerikos paramą britams 
ir apie jos reikšmę pačiai Ame
rikai.

Kalba bus surišta su Ame
rikos pastangomis padidinti 
ro jėgas ir apie reikalą tas 
saugos priemones greičiau 
gyti.
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BRITAI PADVIGUBINO SARGYBAS
Laukia nacių 

invazijos
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 26 d. — Anglijos karo va
dovybė padvigubino visas pa
kraščių sargybas, nes mano, 
kad vokiečiai gali pasinaudoti 
nepaprastai tirštu nikų ir pra
dėti invaziją.

Anglai turi žinių, kad prie 
kanalo randasi nacių kariuo
menės vadas ir pats Hitleris ten 
atvažiavo.

Visi britai perspėti apie ga
limą pavojų. Sargybiniams duo
ti moderniški kulkosvaidžiai.

Vokiečiai neigia in 
vazijos galimumus
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 26 d. — Oficiali žinia sa
ko, kad Hitlerio ir maršalo 
Brauchitsch esimas vakarų fron
te dar nereiškia, jog vokiečiai 
pradės Anglijos invaziją.

Hitleris gali būti ir Berlyne, 
sako, invazijos pradžioje. Karo 
veiksmus vykdo specialistai ge
nerolai, bet ne Hitleris.

Praeitais metais jiedu Kalė
das praleido vakaruose, bet puo
limas neprasidėjo.

Gandai apie italų tai 
ką melagingi

LONDONAS, 
džio 26 d. — 
skleisti gandai, 
italų generolai 
nan tartis dėl
lagingi, skelbia Londono prane
šimas.

Anglija, gruo- 
Šveicarijoj pa- 
kad keli aukšti 
vyksta Londo- 

taikos, yra me-

ka- 
ap- 
jsi-

Kad italai ‘ prašytų taikos, 
jiems reikia dar kelių smarkes
nių smūgių.

Vyriausybė neturi jokio ofi
cialaus pranešimo šiuo reikalu 
ir mano, kad italų generolai ne
turi ką veikti Londone.

Britai didina Bardi
jos apgulimą

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
26 d. — Britų kariuomenė kas
dien stiprina Bardijos apguli
mą.

Italų aviacija ' bombardavo 
britų jėgas, kurios spaudžia ap
gultus italus, bet britams ji 
padarė labai mažus nuostolius.

Britai nesisako kada jie ti
kisi paimti tvirtovę, bet tvir
tina, kad italų padėtis kasdien 
vis sunkėja. Jiems jau trūksta 
vandens, netrukus 1 pritruks ir 
šovinių.

Italai paskandino 
britų kreiserį

ti.

Rumunijoj susidūrė 
keleiviniai traukiniai

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
gruodž. 26 d. — Pranešama, 
kad susidūrė du keleiviniai trau
kiniai, kuriais važiavo vokiečių 
kareiviai. Nelaime įvyko netoli 
Bukarešto.

Buvo užmušti 7 vokiečių ka
reiviai. Sužeistų skaičius labai 
didelis. Valdžia veda labai griež
tą tardymą, nes įtaria, jog čia 
buvo padarytas sabotažas. Trau
kinys ėjo iš Vengrijos į pietų 
Rumuniją.

Irlandija nori gauti 
Amerikoj ginklų

NEW YORK, N. Y., gruodž. 
:73 d. -r- Vakar vakare Irlandi- 
įos minis tevis pirmininkas de 
Valera per radiją kreipėsi į 
Afriėriką, prašydamas ginklų.

Jis sako, kad viskas kompli
kuojasi ir Irlandija gali būti 
priversta kovoti prieš britus 
Britaniją.

ir

SAVIVALDYBES LIETUVOJE TVARKO 
PALECKIO SKIRTI CINOVNIKAI

Savivaldybių pirmi 
ninkus pasiūlė 

valdžia

Paskirtieji jau per 
ėmė savivaldybes

NAUJI E N u-ACM B PboU.
NUKOVĖ 10 VOKIEČIŲ LĖKTUVŲ. — Anglijos R.

A. F. karo aviacijos) lakūnas Douglas Ųader nukovė 10 
vokiškų karo lėktuvų virš Anglijos ir už pasižymėjimą 
mūšiuose gavo “Distinguished Flying CroSs” ordeną, 
Jis yra tyekęyis—abi kojas prarado automobilio nclai-

• ’ niej e 1931 fnė tais'.

Rusai siunčia karei
vius prie sienos

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
gruodž. 26 d. — Turima žinių, 
kad rusai sutraukė labai dide
les kariuomenės jėgas prie Ru
munijos sienos.

Sovietai įteikė gen. Antones- 
cu kelias notas, bet negavo jo
kio atsakymo. Bijoma, kad so
vietai neokupuotų likusios Mol
davijos, kur gyvena dalis ru
senu.

Amerika apsieina be 
: vokiškų armonikų

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 26 d. — Prekybos depar
tamentas praneša, kad praeitais 
metais buvo įvežta tiktai! 175,- 
060 armonikai iš Vokietijos. 
Anksčiau jų skaičius pasiekda
vo ligi 4 milijonų.

Šiais metais įvežta daugiau 
armonikų iš Šveicarijos ir Ki
nijos.

300,000 NACIU RUMUNIJOJ
Veža modernišką 

karo medžiagą
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

gruodžio 2G d. — Pranešama, 
kad švenčių metu labai dideli 
vokiečių kariuomenės transpor
tai per Vengriją vyko į Rumu
niją.

Vengrų vyriausybė labai ap
rėžė keleivių susisiekimą, nes 
visi traukiniai 
užimti.

Manoma,
vyksta 300,000 vokiečių karei
vių. Vokiečiai vežasi sunkiąją 
artileriją, tankus, ir visus 
tus moderniškus ginklus.

Bulgarijos karalius 
pasiryžęs bėgti

buvo vokiečių

kad Rumunijon

ki

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
gruodž. 26 d. — Pasakojama, 
kad vokiečiai koncentruoja ka
riuomenę Rumunijoj, nes yra 
pasiryžę per Bulgariją pulti 
Turkiją ir Graikiją.

Bulgarų karalius yra pasiry
žęs apleisti sostą, jeigu vokie
čiai puls Bulgariją. Kiti tvir
tina, kad karalius paneigęs to
kias žinias.

Pasakoja, kad vokiečiai siun-^ 
čia savo kariuomenę ir rengia
si karui prieš rusus.

Britams pasiųsta
1500 orlaivių

WA3HINGTON, D. C., gr.
Pranešamą, kad Amerika 

gamino Anglijai 1500 orlaivių 
praeitais metais. Anglija gavo 
apie 250 orlaivių, kuriuos Ame
rika pardavė Kanadai.

Ateinančiais' metais orlaivių 
skaičius bus žymiai didesnis.

26 
pa-

Amerikos karininkai 
pažįsta blitzkriegą
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 26 d. — Nuo praeitos va
saros aukšti Amerikos karinin
kai nuolat lanko Angliją. Ten 
jau buvo 26 aukšto laipsnio ka
rininkai.

Anglijoj buvo 5 Amerikos ge
nerolai, 6 pulkininkai, 10 ma
jorų ir 5 kapitonai.

Visi jie iš arti stebėjo britų 
kovas ir žino kaip yra vedamas 
blitzkriegas. Anglijoj buvo 
su ginklų rūšių • karininkai, 
ti naujai išvažiuoja.

Ims kariuomenėn 
vyresnius vyrus

Ki-

ir

ROMA, Italija, gruodžio 26
— Italų karo pranešimas sako, 
kad jų submarinai paskandino 
lengvą britų kreiserį centralinėj 
Viduržemių juros zonoj. Subma- 
rinas paleido į kreiserį kelias 
torpedas.

Bardijos apylinkėse vyksta 
labai smarkios artilerijos ko
vos.

Rusai nesutaria 
su vokiečiais

Turkai neturi žinių 
apie nacius

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
gruodž. 26 d. — Dunojaus tra- 
fikui tvarkyti komisija posė
džiavo ilgas savaites, bet ne
galėjo nieko sutarti. Rusai ne
nori nusileisti vokiečiams.

Rusai nenori italams duoti 
jokių teisių Dunojaus baseine. 
Mussolini nupirko du laivus ir 
reiškia pretenzijas, bet Maskva 
jų nenori pripažinti.

Vokiečiai palaiko italus. Ma
noma, kad gali išsivystyti di-

STAMBULAS, Turkija, gruo
džio 26 $. — Turkų 'vyriausy
bė paskelbė, kad ji neturinti 
jokių žinių apie vokiečių ka
riuomenės žygiavimą 
niją.

Jos atstovai nieko 
šė ir valdžia nemano
kių priemonių, nes skaito, jog 
tai yra tiktai gandai.

Turkai turi žinių, jog vokie
čiai Rumunijoj laiko tiktai- 42,- 
000 kareivių, Naujos kariuome
nės atvykimas jiems nežino
mas.

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 26 d. — Kongrese buvo 
kalbama, kad kariuomenėn bu
tų imami vyrai tiktai ligi 21 
metų amžiaus.

Karo departamentas pareiš
kė, jog pirmais trim metais, 
ypatingai kol nepaaiškėjusį pa
saulio padėtis, negali tenkintis 
'vien tiktai jaunais vyrais.

Mano, kad gali būti reikalas 
šaukti kariuomenėn ir vyres
niuosius.

į Rumu-

neprane- 
imtis jo-

OOE3 £

Albanijos frontuose italams 
pavyko paimti graikų kareivių 
nelaisvėn ir sulaikyti graikų 
atakas. Fašistų orlaiviai bom-| dėsnis konfliktas dėl Dunojaus 
bardavo graikų uostus. trafiko nesutarimų.

ta

Chicagai ir apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Debesuotas, lietingas ir 
tesnis.

Saulė teka 7:17 v. r., 
žiasi 4:25 v. v.

pra

šal-

leid-

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
26 d. — Panaikinus savivaldy
bes, sovietų valdžia sudarė mie
stuose ir apskrityse “vykdo
muosius komitetus”. Preziden
tas paskyrė pirmininkus nau
jiems komitetams visuose mie
stuose ir apskrityse.

Visus Paleckio paskirtus pir
mininkus pasiūlė Gedvilo vado
vaujama komisarų taryba, bet 
ne gyventojai.

Visa bolševikiška spauda ra
šo, kad dabar Lietuvoj bus “de
mokratiškiausios pasaulyj” sa
vivaldybės, nes jose bus tikrie
ji “liaudies atstovai”.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
26 d. — Nesenai Paleckio pa
skirti 'vykdomųjų komitetų pir
mininkai perėmė visas savival
dybių įstaigas Lietuvoje. Ligi 
tam metui buvę savivaldybių 
atstovai priversti pasitraukti.

Vilniaus miesto pirmininku 
Paleckis paskyrė Juozą Vitą. 
Kauno miesto pirmininku — 
Aleksandrą šimaną.

Šiaulių miesto reikalus tvar
kys — Antanas Ulpis, Pane
vėžio — Augustas Sereika, Ma- 
riampolės apskrities — Albinas 
Dabulevičius ir tt.

Nėra nei vieno visuomeninia
me gyvenime pasižymėjusio 
asmens.

Nacių gandai an 
giams apgauti

Kasa tvarko teisin 
gurno reikalus

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 26 d. — Washingtono sluok
sniai informuoti, jog žinios asHb 
vokiečių kariuomenės vykimą į 
Rumuniją yra išmislytos an
glams apgauti.

Vokiečiai turi paruošę "planą 
Anglijai užpulti. Vokiečiams 
įsakius, vengrai paleido šiuos 
gandus, kad butų atitrauktas 
anglų dėmesys.

Kanale oras labai geras in
vazijai ir vokiečiai bet kuriuo 
momentu ją gali pradėti. An
glai yra pasiruošę vokiečius su
tikti.

Pataria neliesti 
Italijos laivų

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 26 d. — Respublikoniškas 
kongreso atstovas VVoodruff 

kad Ameri-
stovinčių vokie- 

laivų perleidimas 
skaitomas karo

šiandien pareiškė, 
ko,3 uostuose 
čiu ir italu 
Anglijai bus 
veiksmu.

Amerikos vyriau- 
tokio žingsnio,

Jis pataria 
sybei nesiimti 
nes tada minėtos valstybės bus 
priverstos paskelbti Amerikai 
karą.

Jam buvo pasakyta, kad vy
riausybė tokio plano niekad ne
turėjo.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
26 d. — V. Kuša tapo paskirtas 
Lietuvos TSR prokuroio pava
duotoju. Jis parašė straipsnį, 
kuriame nurodo, kaip privalo 
būti tvarkomi teisingumo reika
lai.

Kiekviename fabrike, įmonėj, 
įstaigoj ar koperatyve jis pa
rinks 3 ar 5 žmones, kurie va
dinsis prokuratūros talkininka
vimo grupe.

šie žmonės bus sovietiškos 
prokuratūros bendradarbiai, ku
rie pranešinės apie kiekvieną 
padarytą prasižengimą. Jie da
bos, kati įmonėj butų vykdomi 
komunistų partijos ir tarnybi
nių vyriausybės organų nurody
mai.

Vaistininkai liko 
be algų

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
26 d. — Nacionalizavus visas 
vaistines, kuri laiką vaistinin
kams iš viso nebuvo mokamas 
joks atlyginimas.

Dabar praneša valdžia, kad 
už laiką nuo lapkričio 1 iki 15 
d. galima mokėti avansą. Pa
brėžia, kad negalima mokėti 
daugiau 200 litų.

ši suma parodo kiek dabar 
Lietuvoje gali gauti vaistinin
kas, kuris skaitomas specialis-
tu.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Japonai pareikalavo iš franeuzų naujų bazių pietų In

dokinijoj, bet Vichy valdžią atsisakė net apie tai ir kalbėti. Ji 
neleis japonams stiprintis nei vienoje franeuzų kolonijoj.

— Darlan grįžo iš Paryžiaus į Vichy. Manoma, kad jis bus 
paskirtas Petaino įpėdiniu. Apie Lava'.io sugrįžimą į valdžią 
kalbos negali būti.

— Italijon jau atvyko du vokiečių kariuomenės pulkai.
— Italų aviacija pasitraukė iš Albanijos. Visus bombarda

vimo veiksmus atlieka vokiečių aviatoriai, nežiūrint, kad Hit
leris dar ir nepaskelbė karo graikams.

— Graikų kariuomenė užėmė Albanijos miestelį Lin, kuris 
randasi prie Orchida ežero. Graikai žymiai priartėjo prie El- 
basano.

— Ligi vėlyvaus vakaro, nei vokiečiai, nei anglai nebom
bardavo kitų teritorijos. Buvo tęsiama nesutarta Kalėdų' per
trauka.

Britų admiralitetas šiandien paskelbė, jog žuvo didelis 
prekybinis laivas Acheron, kuris pkTikėpš Amerikos su pre
kėmis. |
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Brone M—te
(Tęsinys)

—Na, Onute, tuojau atidarys 
duris ir mumis visus tuojau su
leis į fabriko kiemą, o per už
pakalines duris išleis jau dar
bą baigusius darbininkus. Kaip 
tiktai nueisime į fabriką, tai 
tuojau mes eisime pas bosą ir 
kalbėsimės su juo apie tavo

Ar tas bosas moka lietu
viškai kalbėti, —■• klausė Onute.

—Ne, jisai tai kitaip nekalba, 
kaip tiktai angliškai.

—Sakik, brolien, kur išmokai 
angliškai kalbėti.

—Matai, Onute, jau penki 
metai, kaip gyvenu Amerikoje, 
žinoma, jeigu nebūčiau mokiu
sis, tai per tą laikotarpį dar bu
čiau visai nemokėjusi anglų kal
bos. Matai, pačioje pradžioje 
lapkiau mokyklą.

—Žiūrėk, brolien, musų šei
mininkė jau daugiau, kaip pen
ki metai gyvena Amerikoje, o 
angliškai kalbėti jinai visai ne
moka.

Atidarė fabriko kiemo vartus 
ir laukiančius darbininkus sur 
leido į fabriko kiemą. Onutė su 
savo broliene nuėjo tiesiog prie 
savo audžiamosios mašinos, 
prie kurios jinai jau nuo pirma
dienio turėjo pradėti dirbti. Nu-

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

ėjušips prie savo audžiamosios 
marinos senęspiąją savo padė
jėją jau rado belaukiančią. O- 
nuies brolienė supažindino ją su 
savo senesniąja bendradarbe ir 
paprašė ją, kąd jiųai kolei kas 
vieųą pad|p?ęįų, nęą jinąi turi 
ręikąįo eiti pasikalbėti pas fa
briko bosą.

Surądųs bosą, jinai paąiškino, 
kad senoji jos padėjėja jau nuo 
pirmadienio pradės savarankiš
kai dirbti ir jai būtinai reika
linga padėjėja. Jinai paaiškino, 
kad tokią padėjėją jinai jau tu
rinti ir yra atsivedusi čionai į 
fabriką. Bosas paprašė, kad ji
nai ją atsivestų įr parodytų jam 
ir, be to, paklausė ar jinai mo
ka šiek tiek tą darbą dirbti. Ji
nai paaiškino, kad jau jinai to
kį darbą dirbusi.

Atėjus prie Onutės jinai pa
sakė, kad fabriko bosas norįs 
ją pamatyti ir jos abi tuojau 
nuėjo pas bosą. Bosas Onutės 
paklausė tiktai, kaip pavardė įr 
vardus ir užrašė į knygą.

Grįžusios nuo boso, jinai da
bar Onutei parodė ir paaiškino 
tos mašinos veikimą ir Oputė 
išėjo namo. Toji diena Onutei 
buvo linksmiausia ir laimin
giausia jos gyvenime, nes jinai 
ne tiktai gavo darbą, bet dar 
gaus ir didelį atlyginimą. Tokio 
atsitikimo savo gyvenime 
jinai dar neturėjo.

Eidama namo, Onutė 
giau nieko ir negalvojo,
tiktai apie nepaprastą savo bro
lienes gerumą. Jinai jau ir 
bar galvojo, kad gyvenime 
būtinai turės kuo nors už

tai

dau-

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

po

(la
jai 
tai

RADIOS
PO

$9.95 aukščiau.
50c įmokėti

$9.95 aukščiau
Išmokėjimais.
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORP0RATED

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

šaukite
YARDS 3088

Onutė išėjusi iš fabriko kie
mo pradėjo abejoti, ar jai pa
siseks surasti .savo namus, nes 
juk pirma savaitė, kaip gyvena 
tame mieste, bpt vis tiktai be
veik kiekviena diena tai su šei
mininke, tai su broliais po tą 
miestą vaikščiodavo.

Onutei buvo nepaprastai link
sma, ir jinai skubėjo pareiti na
mo ir pasipasakoti savo šeimi
ninkei, jog jinai jau gavo dar
bą. Nqfs oniitė ir ncilgąį gyve
no Hazletųii ', bet labai gerai 

neklai- 
pąrėjų na- 
šciiniįįįjĮkę 
sau pusry- 

pareinan

orientavosi ir ne 
dziodama geriausiai 
mo. Parojusi namo

čius ir be|aįd<iąpiiją
čios iš fabrikos Onutės, nes š?i-

mininkė 
šiandien

—Na, 
darbą
aiškinosi Oųijtę.

—Gerai, jeigu jau darbą gar 
vai, tai gyvęnimas pagerės?

Nors teisybę pasakius Onutei 
kolei kas tai <Įar iy nębuyo taip 
jau labai reikalingas darbas. Ji
nai atvažiuodama į Ameriką at- 
sivęzė daugiau pinigų, negu Jųjd 
jai reikėjo išleisįi kelionėje, o 
bę to, brolis Juųzas ne tiktai 
kad turėjo gerai apniokanią 
darbą, bet įr banke turėjo jau 
šiek tiek susitaupęs.

—£ipai, šeimininke, — aiš
kino Onutė, — pinigų aš ir bro
lis turime, o jeigu jau butų toks 
didelis reikalas tai dar ir pus
brolis Jurgis prisidėtų, bet gy
venti be darbo tai jau labai 
nuobodu.

—Na tai sakyk, Onute, kiek 
pradžioje uždirbsi per dieną, — 
teiravosi šeimininkė.

—Pusantro dolerio, — drą
siai atsakė Onutė.

—Negali būti, — stebėjosi
šeiipininkė.

—Taip, tikrai po pusantro 
dolerio, — įtikinėjo Onutė.

—Na, kaip ta patarlė sako,-- 
juokavo šeimininkė, — kad jau 
turtingam tai ir velnias padeda.

—Na gerai, Onute, — tarė 
šeimininkė, — bet šiandien šešr 
tadienis, daugiau darbo, o be 
to, reikia visiems išsimaudytį 
išsimazgoti 
barius.

—Gerai,

ir sutvarkyti

šeimininke, 
tiktai reikės

kam-

tams
tai daryti, nes reikia pasakyti, 
kad šiandien tai man jau nepa
prastai linksma.

Onutė padėjo šeimininkei pa
daryti visą tai, kas buvo rei-

tančių savo brolių iš darbo. Ka
dangi šeštadieniais šeiminin
kėms darbo yra labai daug, to
dėl jos ir nepajuto, kaip atėjo 
keturiom ir iš fabt’iko grįžo visi

Onutė
Juozui ir 
jau gavo 
kiekviena c

Jonas šliupas turėjo skaityti 
Hazlętpne paskaitą, tai Juozas 
ųę tiktai su yisą savo šęhpa bų- 
yp pasirengęs eiti jos klausytį, 
bet jisąi apie tai pranešę ir ki- 
tįęjps S.ąvo (jirbtpyęs (įarbįųin- 
fcams, kąįl bus tų|dą tai pą$J<ąįr 
ta ir kvietė, kad jie irgi atei
tų jos pąsikįąusyti.

Reikia žinoti, kad tais laikais 
dr. Jonas Šliupas buvo labai žy- 
pms Ąmcrikoj> Jįetųyių veikėjas. 
Galimą (įrąsiai sajcyti, kacį jisai 
buvo tasai yienjntelis žmogus, 
Įjūris stojo į kovą su visais tais, 
kurie priąitjęųgę, kad ir tikybos 
skraiste, dirbo lietuvių darbi
ninkų nutautipimo fląrbą.

Tas sekmadienis, kuriame dr. 
Jonaę šlįupąs turėjo atvažiuo
ti į ĮJąz’.ętoųą ir tp įnięsta įar- 
biiiiųkąnis skaityti pąękaįtą, 
Juozas I<rejpę į tai ypątįngą dė
mesį. Jis.Ri tos paskaitos ęįėlęi 
dirbo Ją^ai daug. Jisai, kaip tos 
darbininkų prgąniząęijos valdy
bos narys, tokią paskaitą turė
ję pradėti, t. y. pradėti tą susi
lipsimą, kyr toji paskaita bus 
skaitoiųa.

Tą šeštadienį pyięš paskaitą 
Juozas laDaį ilgai iiėjp miegoti 
ir rengėsi SRVp darbui. Nežiū
rint į tai, kad Juozai dabar bu
vo įr įpiesįp gyventojas, bet 
darbštumo atžvilgių jisai buvo 
nepaprastai byųopštus ir į kiek
vieną menkniekį kreipė ypatin
gai didelį dėmesį, taip jau da
rydavo visi Naručių šeimos na
riai.

Sekmadienį jau iš pat ryto 
Juozas nuėjo į svetainę ir kar
tu sų kitais valdybos nariais ap
tarė dr. Jono šliupo priėmimo

ir sutikimo tvarką ir nustatė ; 
to susirinkimo darbotvarkę. ] 
Pyįėųię ir nustatę susirinkimo : 
dapbotvąrkę nutarė, kad į gele
žinkelio stotį atvažiuojantį dr. 
Joną šliupą turi eiti sutikti val- 
dyį)ps> pąrys Jųpzas Narutis. 
Juozas ta paskirtimi buvo pa
tenkintas. Pasibaigus posėdžiui, 
Juozas tuojau išėjo namo, n.es 
prieš eidamas į geležinkelio 
stotį jisai dąr norėjo suskubti 
ir papietauti.

Salė, kur darbininkai darė šį 
susirinkimą, buvo didelė, švari 
ir gražiai išpuoštą. Gerokai 
prieš susirinkimą ir paskaitą 
žmonės jau pradėjo rinktis, kas 
rodė, kad Hazletono darbinin
kai tokiomis paskaitomis ir su- 
sirinkimąis yra labai susidomė
ję.

Jųpząs pietus pavalgęs tuojau 
nuvyko į geležinkelio stotį, nes 
jarų buvo pranešta, kad dr. šliu
pas kaip tiktai tuo traukiniu 
greičiausiai galįs atvažiuoti. 
Juozui sunkiau buvo tai su dr. 
J. Šliupo paž niinu, nes jisai 
dąr nė karto dr. šliupo nebuvo 
ipątęs. Dr. Joną Šliupą Juozas 
pažino tiktai iš fotografijos ir 
tiktai tuo remdamasis, jisai 
manę jį galėsiąs pažinti. Gele
žinkelio stotyje ilgai laukti ne
reikėjo, nes kaip tiktai tuojau 
nuo New Yorko traukinys ir at
ėjo, kuriuo turėjo atvažiuoti ir 
dr. Jonas šliupas. Tais laikais 
apie kokias tai paskaitų temas 
labai mažai kas ir galvojo, o 
buvo tiktai taip sau skaitomos 
ir iš lokių paskaitų žmonės jau 
mokėsi ir lavinosi.

• Juozas pastebėjo, kaip vienas

ponas ir dar su portfeliu po 
pažastimi iš traukinio išlipęs ir 
nuėjęs ant perono ėmė žvalgy
tis, lyg ko tai ieškodamas. Juo
zas kaip tiktai ir įtarė, kąd tą
sai ponas tai greičiausiai ir bus 
dr. J. šliupas. Juozas nieko ne
laukdamas prie jo priėjo ir pa
klausė :

—Ar, tamsta, pone, nebusite 
dr. Jonas šliupas?

—Taip. — Atsakė dr. šliupas, 
— o tamsta kas busi? — klau
sė dr. Jonas šliupas.

(Bus daugiau)

Skelbimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kąd pačios Naujienos 
'in naudingos.

tuojau pasipasakojo 
Jurgiui, kad ir jinai 
(laibą ir kad jai 
darbo dieną

UJ5 
mokės

nuo pirmadienio jinai kartu su 
visais darbininkais eis į darbą. 
Apie tai Onute paraše laiškus iį’ 
gamiškiąms ir savo draugei

Darbo gavimu buvo pa ten-

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Te L: YARDS 4787 

Namu TeL PROSPECT 1936

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THĖRAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v, 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sęk- 
rnadienį— į Sand 
Dunes, Central ay. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3. ' '

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ąvę.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2$46 
Valapdos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. RRUNO J.
ŽUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų Tel. VlNCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

-Jfiso valandos: nuo 1—4 ir nuc 
1 -9 vai. vakaro ir pagal sutarę 
Ofiso TeL PROSPECT 67 A
Namų Tel. VIRGIN 1A 242>

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCfc........
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
1 Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

*9,50

COPR. N66DL6CRAFT S5RVICG, INC 

FLOWER GARDEN PATTERN 2611

No. 2611—“Gėlių Darželis“. Įšsiuvinėjimąs lovos užRlodųi

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

brolis Juozas.
Vienų sekmadienį Hazletonp 

lietuviai rengė susirinkimą, ku
riame žadėjo dalyvauti ir pa
skaitą skaityti įžymus lietuvių 
veikėjas Jonas Šliupas. Į tą 
paskaitą nprėjo eiti ne tiktai 
Juozas, bet jisai norėjo, kad eir 
£ų ir Jurgis su savo sužieduor 
tinę bei jo sesuo Onutė.

tuojau negaišindamas nė valan
dėlės laiko ėmė skaityti įvairias 
lietuviškas knygas iy laikraš
čius. Juozas pastebėjo, kad tarp 
gyvenimo Lietuvoje ir čionai 
tai jau buvo nepaprastai dider 
lis skirtumas.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
| 1739 So. Halsted St, Cbicago, DL

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį H?

No. 2611

I Vardas ir pavardė.

Adresas................ .....

Miestas ir valstija

kps, kada jisai iš savų brolio 
Antano gaudąyo pąsįskakyti 
draudžiamųjų liętuyiškų kny
gų ir laįj<rą§qy ip kaip tęnaį tor 
kįąs knygas ip laikraščius peir 
kędąvo slėpti, puo visų tų, ku
rie galęjp prąnešti žandarams.

Čiępąi Ąiųęrikoje įąį jau b Ur
vo cĮįdejįąųsiąs skįrlujpas, nes 
be jokįo pasislępjno galėja, 
skaityti kokias t k tai nprėjąi 
knygas ir laikraščius ir dėl tp 
nefiirt bijoti jokių žandarų ii 
kitokių šnipų. Ilgą laiką Juo
zas buvo nepaprastas mėgėjus 
tokių knygų ir laikraščių. Lie
tuviškų knygų ir laikraščių prų- 
džįoje jisai gavo iš savo pus
brolio Jurgio. Vėliau jisai nusi
pirkdavo ir už savo pinigus 
kaip knygų, taip ir laikraščių, 
todėl netrukus ir jo knygyne- 
lejc atsirado šiek tiek knygų ir 
ląįkraščių.

Tą sekmadienį, kuomet dr.

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
PALYSE

LACHAWICZ IR SŲNŲS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East Ipąth Street _______ Tel. PuĮlman Į270

Į. ZOLP
1046 West 46th Sfreęt Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA 1138
3311) Lituariica Ayenue YĄKds 1139
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ALBERT V. PETKUS
4704 So. Węstern Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
33Q7 Lityąpičą Avenue Fhone YĄRds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GKOvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

**■ T * ’ ~ •

P, L RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YĄRd§ 1419

&

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yard; 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DE^TISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
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 SL, netoli Morgan St 

Valandos nuo |0—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:36 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Cpntrai 7464

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas RepublĮc 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Ayę, 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, Šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso Valandos: 
pup 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATU
K. P. GUGIS

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Gąrfięld B)vd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:36

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

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

2400 WE$T JHĄDISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn SL 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tek—Hyde Parfc 3395

VAL^bol: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniaią: 2 iki 4 ir 7 iki 8 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS ĮB CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALųmet 6877 

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

Room 2014 Te|, STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

’ TeL VICtory 2672

Pirkite tose krąųtuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJlĖ^Oęg'



Penkiad., gruodžio 27, 1940

FRANCAS EMILIS SILANPE
žinia* kad suomių rašytojas 

Silanpe (Sillanpaa)) gavo No
belio literatūros premijų, žai
bo greitumu paplito po v.s.j

kulturines tradicijas. Bet jis tai 
atliko taip savotiškai, taip ypa
tingai, kad taip atlikti gali tik 
labai žymus menininkai. Visa, 
kų jis parašė, yra nepaprastai 
originalu ir nepakartojama, kas 
ypatingai ryškiai parodo jo gc- 
niališkumą.

Tam tikru atžvilgiu jis yra 
fatalistas, bet tuo pat metu ir 
kovotojas, kuris kovoja už 
žmonių laisvę, savaimingumų 
ir teises. Jo stilius yra epiškai 
ramus, bet jame aiškiai paste
bimi lyriškumo garsai. Jis gali 
būti ryškus realistas, bet tuo 
pat metu jis niekad nepraran
da savo meniškojo idealizmo. 
Savo romanuose ir novelėse 
Silanpe svarbiausia vaizduoja 
neturtingus ir nelaimingus 
žmones, bet tragedija jo veika
luose visuomet eina ranka ran
kon su šiltu jumoru.

Visi Silanpe kuriniai, ir tie, 
kurie parašyti ankstybaisiais 
laikais, ir pačiu pastaruoju lai 
ku, maždaug yra vienodai ver
tingi ir priklauso goriausiems 
suomių literatūros kuriniams. 
Neabejotinai Silanpe dabar yra 
žymiausias iš gyvųjų tarpo suo
mių rašytojas.

Jo pirmasis romanas išėjo 
1916 m. ir vadinasi “Gyveni
mas ir saulė”. Po t ijų me.ų 
išėjo jo monumentalus kūrinys 
“Šventasis skurdas”, kuris iš
garsino jį visoje Skandinavijo
je ir pasaulyje, šis romams 
vaizduoja sunkius metus Suo
mijos gyvenime: badmetį ir 
pi Letinį karų 1918 m. Romano! 
svarbiausias ve.kojas yra skur
dus valstietis Jusi Toivoli. Ju
si protauja pile.igva, jį apgini 
d.nėja ir skriaudžia visur ir 
kaskart vis kibiru j s skursi ;. 
Tada prasideda d dysis stre kas 
ir suomių darbinink j s.ikiL- 
mas, kuris priverčia apsispręsti 
greit ir šį primityvų žmogų, ir 
stoja į raudonųjų gvauLją. Pi
lietinio karo pabaigoje Jusi ap- 
kalt namas žmc gžucy. te, dėl 
kurios jis visai nekaltas, jis ne
įstengia savęs apginti ir baltie- 

f 

ji jį nušauna. Visa tai parašy
ta labai realiai, be jokių švel
ninimų, be jumoro ir užuojau
tos, šaltai objektyviai ir teisin
gai. šiame romane pavaizduoti 
viskas ši-akštaus, kieto ir tie
saus, kas pastebima suomių 
tautos bude.

Tolimesnis jo didelis roma
nas yra “Silja”, kuris išėjo 
1932 m. ir pasidarė populia- 
liausiu jo romanu, suteikusiu 
jam vardų Europoje. Tai yra 
jaunos liaudies merginos mei
lės ir mirties aprašymas. Po 
skaidraus sužydėjimo trumpų, 
bet puošnia Suomijos vasarų 
mergaitė palengva miršta niū
rų rudenį. Romano veiksmas 
vyksta musų laikų Suomijos

Suomiją ir kitas Skandinavijos 
valstybes. Ji visur padarė vienų 
ir tų patį įspūdį: visi džiaugė
si ir didžiavosi, kad- suomių 
rašytojas susilaukt visų aukš
čiausio pripažinimo, kokį ra
šytojas iš viso kada nors gali 
susilaukti, šis džiaugsmas ypa
tingai buvo didelis todėl, kad 
Silanpe yra pirmas suomis, ga
vęs Nobelio premijų ir dar to
kiomis lemtingomis Suomijai 
dienomis. (

Nobelio premijos laimėtojai 
visuomet buvo rašytojai, kurie 
pareiškė ne vien savo krašto 
estetinę kultūrų, bet palietė vi
sų žmonijų, giliai humanistines 
idėjas. Todėl šiuo atveju nebu
vo galima rasti geresnio repre
zentanto už F. E. Si laupę. Jis 
yra didis humanistas. Savo 
bendrai žmoniškomis idėjomis 
ir plačiu pasauliožvalg u, s ivo 
laikymusi gyvenimo ir jo prob
lemų atžvilgiu, Silanpe yra 
nuostabus ir labai ryškus lais
vųjų Skandinavijos kraštų kul
tūros ir humanizmo reiškėjas. 
Šiuo atveju jis tęsia J. L. Ru- 
nebergo, E. Lenroto, A. Kivio, 
J. Aho ir E. Lemo kryptį ir 
tradicijas suomių literatūroj *. 
Todėl dabar, kai Silanpe vardų 
minės visas pasaulis, drauge su 
juo bus garbinamos ir jo be
jos: mint es laisvė, socialinė tei
sybė ir žmoniškumas, k u H 
ta^p žymių vietų užima jo raš

tuose.
Tik nedaugelis r.šyiojų yri 

įstengę pava zd oii tokį įv hų, 
visapusiškų* ir pl(Uų 5 
kaip Silanpe. Iš tikrųjų jis n :- 
la paprastas lašyiojas. P. et s 
ir filosofas, jis vaizdui:j i s olų 
1 ergyven m..s, pe š sunki sius
subt liaus u lyrizmu, i* žmo- 
gaus veiksmų p.iež stis i u- 
šviečia labai s.ivotišku būda. 
Musų laikų literatu;(Pe batų 
labai sunku surasti antrų ra
šytojų, kuris taip, kaip S lanp \ 
giliai išgyventų ir pav^izd o'.ų 
gamtų bei žmogau> santyk.us 
su ja. Jis rodo gyvenini savo
tiškai: gyvenimas Silanpe vei
kaluose plaukia ta pačia srove 
su gamta. Jo pasakojimų poezi
ja mums leidžia pajusti gamtą, 
kurių modernusis žmogus jau 
gerokai yra išstūmęs iš savo 
jausmų.

Silanpe savo laiku studijavo 
gamtos mokslus ir iš tų studi
jų, manoma, jis yra pasisėmęs 
savo biologiškų priėjimų gam
tos reiškiniams, kuris kaip rau
donas siūlas tęsiasi per visus 
jo kurinius.

Silanpe yra vienas iš suomiš- 
kiausių suomių rašytojų. Tau
tinis charakteris dominuoja vi
soje jo kūryboje. Jis kilęs iš 
tipiško ir paprastojo suomių, 
vargingai gyvenančio, kaimo, 
čia jis pradėjo rašyti ir ši gi-

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda valiausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

X A T J JTEN OSK rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NA T T JTENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”

IM

IM

CHICAGO, ILLINOIS

liai suomiška baudi* bei ganu 
ta yra jo romanų ir novelių 
turinys. Silanpe yra padėjęs iš
vystyti ir išdalinti savo krašto

NAUJIENU-ACMiį '±'elepliu<A>

NELAUKTAS “SVEČIAS” GATVĖJ. —Rock Island gelžkelio lokomotyvas, nukri
tęs i gatvę prie 47-tos ir Wentworth avė., Chicagoje. Jis svėrė apie 200 tonų. Trofikas 
buvo nutrauktas 10 valandų, bet galiau, vargais-negalais, pasisekė lokomotyvų iš gatvės 
iškelti. Užmuštų ir sužeistų nebuvo.

M

kaime, kuris pavaizduotas ke
liais charakteringais tipais. Ro
mano fonas tamsus ir sunkus, 
bot jame dar ryškiau atsispin
di Siljos nekaltumas ir savo
tiškas šiaurės madonos atvaiz
das. Romanas yra poema proza, 
kini apdainuoja jauna, nekalta 
suomių moterį, pergyvenusių 
aistros liepsnų. ‘ Siljoj”, arba 
kaip originale ji vadinama 
“Anksti mirštančioji”, be rea
listinės pusės stipriai jaučiami 
lyrizmo sąskambiai. Joje pasi
reiškia visi Silanpe kūrybai 
charakteringi elementai. “Silja” 
yra ir nuf.lmuota.

Tolimesniame savo romane 
“Kažkokio vyro kelias”, k. ris 
išėjo 19.33 m., Silanpe vaizduo
ja jaunų valstietį, kuris pame
ta mylėtų mergina, o veda tur
tinga, bet nesveika moterį. Po 
jos mirties Pavo Ahrola išeina 
šunkeliais. Jis vėl pasidaro tik
ras vyras lik tada, kai savo 
likimų susieja su Thoterimi, 
stipraus instinkto ir karšto 
temperamento, km i labai t'nka 
jo būdui, šis paikus romams 
labai primena D. II. Laurerso 
romanų nuotaikų. Atrodą, kad 
jame yra nemaži autobiogra
finių elementų.

Tolimesnis Silanpe romanas 
“Žmonės vasaros naktį”, kuris 
išėjo 1934 m., nepaprastai ryš
kiai vaizduoja Suomijos gam
tų, kurios įtaka jaučiama vi
suose ir visur. Silanpe šiame 
savo romane rašo taip, tartum 
visi jo vaizduojami vyrai ir 
moterys butų vasaros nakties, 
tos šiaurės nepaprasto reiškinio 
— šviesos belaisviai. Jų vitalinė 
jėga, kuri juos verčia taip ar 
kitaip elgtis, stovi “anapus ge
ro ir blogo” ribos. Viskas, atro
do, kosminės, nesuprantamos 
jėgos poveikyje. Tai gamtos 
mistika, kažkokia paslaptingi 
jėga, kuri įsako romano hero
jams veikti. Jų gimimas, miri
mas, meilė, žudynės ir santuo
kos sulaužymas vyksta pagal 
nesuprantamus gamtos planus. 
Reikia pažymėti, kad vasaros 
naktys ir ankstybi vasaros ry
tai yra tie metų laikai, kuriuos 
Silanpe mėgsta vaizduoti savo 
kuriniuose, šis romanas yra 
vienas iš pačių geriausių jo 
kurinių.

Be šių savo didžiųjų veikalų 
ir netrukus išeinančio romano 
‘žmonių gerumas ir blogumas”. 
Silanpe yra išleidęs visą e.lę 
novelių, kurios išėjo nuo 1£23 
m. iki 1936 m. ir dabar yra iš
leistos septyniais tomais. Vie
nas iš tų tomų pavadintas au
toriaus gamtos meilei ir filo
sofijai taip charakteringu pa
vadinimu “Žemei arti”.

Pats Silanpe kai jo paklausė 
užsienių žurnalistai, kuris jo 
kūrinys jam pač’am visų la
biausia patinkąs, jis pare’š’ ė 
kad tai esanti ncd’delė nevei 
kė. Iš tikrųjų reikia pabrėžti, 
kad savo novelėse Silanpe yra 
didelis meisteris ir kad jose jo 
literatūrinis genijus pasire škia 
ypatingai ryškiai. Paskutinis 
novelių rinkinys, kuris pavadin
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tas “Penkioliktasis”, liudija, 
kad autorius vertina ir vaizduo
ja savo aplinkumą ne tik kaip 
poetas, bet ir kaip kritikas 
mintytojas. Silanpe rinktiniai 
raštai išleisti žinomos suomių 
leidyklos “Ottava” dvylika to
mų. Jie visi išleisti ir šved.š- 
kai, prie kurių vertimo yra pri
sidėjęs ir pats autorius, žino- 
miausieji Silanpe romanai iš
versti į svarbiausias Europos 
kalbas.

Silanpe pažįstamas Suomijoj 
ir kaip publicistas. Jam pritilk 
kančių griežtumu ir tiesumu 
pats savo sumanymu jis yra 
pasisakęs apie visus ir viso
kius visuomenes ir ku’turinius 
reikalus Suomijoje. Savo politi
nėmis pažintomis Silanpe vi
suomet buvo tvirtas ir nepalen- 

ATYDA ALAUS mėgėjai

NECTAR 
ALAUS

yra labai art’ 
suomių darbininkų j ūdoj i 

įsitikinęs laisva

®CHICA?O^ILL^GRUODŽIO 27, V.ltO

• i a 1941 m., AMBROSIA BREWING CO. SvUS1°..Lt’tling worčs" kurią pirmiau opera 
vo^rederick Brothers, adr. 3700 South 
Halsted.'Stop'- Tas suteiks mums pilną 
prižiūrėjimą 
ALAUS gaminimo 
Stop 
pas 
nis 
vi 
ALAUS savo

’. Tas
NECTAR ir AMBROSIA B0TTLEB 

supilstymo ir išplatinimo.
Ir dyleris ir asmeniškas vartotojas 

inaudos. Stop'. Pristatymas bus greites-
Stop' Padarykite dabar rezoliuciją 

suomet turėti kiekį AMBROSIA ir NECTAR 
šaldytuve.

AMBROSIA BREV/1NG CO.
3700 So. Halsted St., Yards 2212

toks yra naujasis Nobelio 
premijos laureatas ir jo litera
tūrinė produkc’ja bendrais

kiamas demokrates, kuris savo
demokratiškus fsitik’n’mus yraj kų leidiniuose
pareiškęs labai karingais žo-'mas
džiais anais lemtingais Suomi- inui. Ji,s <yrą
jo$ demokratij^ Jaikais. Kai inąnis ir jo kuriniuose religi

Laimingų Naujų Metų! t
DABAR JAU LAIKAS ;

SIŪLYTI SVEČIAMS '

A AMBROSIA -•

MESSAGE

fašistinis “lapujiečių” judėji
mas ėmė vis smarkiau siautėti 
ir grąsino Suomijos demokrati
nei santvarkai, Silanpe dauge
lyje straipsnių ta judėjimų pa
vadino kultūrinių susmukimu, 
suomių tautos barbarizacija, 
Suomijos ncpi iklausomybės ii 
tautinės kultūros griovimu. Jis 
aiškiai ir nedviprasmiškai pa
sakė, kad Suomijos nepriklau
somybė ir tautinė kultūra gy
vuos tik demokratinėje valsty
bėje. Kai “lapujiečių” delega
cija atvyko pas didįjį rašytojų 
įspėti, kad jis neburnotų prieš 
lapujiečius, Silanpe, kuris yra 
stiprus vyras, neprašytus sve 
cius čiupo savo muskulingcmi 
rankomis ir išmetė jėga juo; 
pro duris! Laiks nuo laiko Si
lanpe rašo “Suomen Soči ii d? 
mokraatti” ir kituose darbiniu- 

gurno nėra.
F. E. Silanpe gimė 1888 m. 

spalių 16 d. Hameenkyro vals
čiuje vidurinėje Suom joje. Jo 
tėvas buvo vargingas nuomi
ninkas. Laureatas lankė liau
dies mokyklų ir paskiau baigė 
gimnazijų Tamperėje, čia jis 
gyveno dirbdamas paprasto 
darbininko darbų ir susipažino 
su suomių modernišku prolela- 
rijatu Tamperėje, km i vad na
rna “suomių Marčesteriu”. 1908 
m. Silanpe persikėlė į Helsinkį 
.r ėmė studijuoti universitete 
gamtos mokslus. Prastudijavo 
5 melus, bet studijų nebaigęs, 
1913 m. grįžo į savo tėvo na
mus. Po trijų metų vedė kai
mietę žmonų, su kuria susilau
kė 8 vaikų, iš kurių jauniau
siai mergaitei dar tik 2 metai. 
Salijos Salminen “Kotrynos” 
romano garbei jis savo jauniau
sių dukrelę pakrikštijo Kotry
nos vardu. Silanpe žmona mirė 
prieš 2 metus. Dabar tSilanp? 
gyvena Helsinky. Kai užsienių 
žurnalistai aplankė jį po No
belio premijos paskyrimo, jis 
pristatė jiems savo sekretore 
fon Hercen kaip savo sužadėti
nę, su kuria jis neseniai susi
žiedavęs.

Silanpe savo ligšioljikunc gy
venime yra pergyvenęs du per
siorientavimo perijodus: pirmą
jį, kai metė universitetų ir pra
dėjo rašyti, o antrų j į — po 
antrojo savo romano išleidimo. 
Tuo metu Silanpe teko kovoti 
su dideliais materialiniais sun
kumais, kas kliudė jo kūrybos 

‘darbui. Tik trisdešimtų amžiaus 
metų pradžioje jis \ėl surado 
save ir tada novelių vietoje 
pradėjo rodytis vienas romanas 
po kito. Savo budu Silanpe yra 
šiukštokas ir staigus, pilnas 
.ronijos ir savigarbos. Jis mėgs
ta linksmumų ir yra didelis Ba- 
cliuso garbintojas.

8 
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bruožais. Neabejotina, kad pa
starųjų savaičių politiniai įvy
kiai paveikė Švedijos akademi
ją, kai ji nusprendė pasirinkti 
suomį, palikdama nuošaly ki
tus žymius kandidatus. S.lanpe 
jau daugelį kartų buvo išstaty
tas kandidatu šiai premijai. To
dėl visai suprantama, kai Šve
dijos švietimo ministeris Eng- 
bergas pareiškė, jog Silanpe 
jau seniai turėjęs šių premiją 
gauti, šį kartą Nobelio premi
ja paskirta didžiam suomių 
tautos ir gamtos vaizduotojui, 
demokratui ir laisvamaniui, 
kuris būdamas vos pusamžyje 
dar žada daug duoti suomių 
ir pasaulio literatūrai. Nobelio 
premija Silanpei dar kartų įro
do, kad mažos tautos nud.rbi 
didelius kultūros darbus.

TILŽĖS SPAUDIMO'
“Aukso altorukas”, paprastu 

apdaru .............................. 50c
Ccluloidos 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 nosc” 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 moderniškų 
Rodauzę

Hawaiin Gardens 
Užkandžiai visados. 
SCHLITZ ALUS.

PETRONĖLĖ IR ANTANAS 
PRONSKUNAI 

99th ir Artesian 
Tel. EVErgreen 77K5

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybe
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chieago, Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. V1CTORY 0066

Speciali Kaina ant Dantinių

TRU-FIT PLEITAI $Q.5O 

ir aukse. 
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... <4 -OO . v 
diena • ■ 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. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.
Tėmykite Antrašą

Phillips Dental Laboratorijų tei
singas adresas yra 2358 W. 63rd 

LSt. Ta įstaiga čia įsisteigė prieš 
daug metų.

Garsinkitės “N-nose”
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Užsakymo kalnu: 

Chicagoje—paštu:
Metams________________
Pusei metų _____ J______
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išsiuntinėtoj us 
Viena kopija_________

Savaitei __________ __ __
Mėnesiui ______ _________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagol 
paštu: (Atpiginta) 

Metams ...._______
Pusei metų ............... .
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui_________.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: 
Metams   .............. ..........$8.Q0
Pusei metų -.......
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto MoneyI rikQjc jr Sovietų Sąjunga krj- 

Orderiu kartu su užsakymu. t.. .1 Ūkuoją. Jokio veidmainiavimo 
čia, žinoma, nėra, nes santykiai 
su valdžia yra vienas dalykas, 
o valžięs kritika yra visai ki
tas dalykas.

Bet komunistai tai tikri veid
mainiai. “Keleivis” 
pąvyzdį: 

“Kai Smetona 
vos prezidentas, 
redaktoriąi sakė patriotiškas 
prakalbąs ant vienų pagrin
dų sų kunigais ir tautinin
kais, ir aukavo savo pinigus 
į Smetonos ginklų fondą; bet 
kai raudonoji armija Smeto
nos valdžią nuvertė, tai ‘Lai
svės’ redaktoriai nusiėmė sa
vo kaukes ir pradėjo šokti 
džiaugsmo kazoką.”
Tai tik vienas iš tūkstančių 

pavyzdžių. Didžiausia komunis- 
Tačiau, nežiūrint šito pavojaus, Anglija nereikalau- veidmainystė yra ta, kad jie 

ja, kad Airija stotų į karą prieš vokiečius. Tai parodo, apsimeta buk jie yra priešingi 
kokį nepriklausomybės laipsnį jau yra Airija pasiekusi, hitlerizmui, o tuo tarpu jie vi- 

Tačiau, atsisakydama padėti Anglijai, pati Airija somis keturiomis remia Stalino 
stato save į pavojų. Sakysime, Hitleris sumanytų Airiją |bcntlra<larl)iavim^ su Heleriu, 
užpulti. Kaip ji atsigintų, neturėdama nei laivyno, 
aviacijos, nei stiprios armijos?

Tiesa, Airijoje yra nemažai fanatikų, kurie visai 
butų priešingi tam, kad Hitleris įsiveržtų į jų žemę, 
mano, kad su Hitlerio pagalba jie galėtų prijungti šiau- 
rinę (protestonišką) Airiją prie pietines (katalikiškos) kėdamasi, kad jisai prikalbins 
Airijos ir visiškai atskirti airių valstybę nuo britų im- Kremliaus diktatorių atsimesti 
perijos. ■ nuo Berlyno .Jr ^JkpbpefUoti su

Tų Airijos “patriotų” vienminčiai Amerikoje yra Anglija ir Jungtinėms Valsti- 
karščiausi Amerikos “izoliacijos” šalininkai. joms, lai buvo niekuo nepa

remtas n* naiyus įsivaizdavimas, 
Bet protingesnieji airiai supranta, kad susidėti su sir Stafford Cripps bn.vo vie- 

Hitleriu butų pragaištis pačiai airių tautai. Dabar Airi- nas iš tų Darbo partijos ”kai-. 
ja tvarkosi kaip jai patinka, ir anglai į jos vidaus reika- riojo sparno” agitatorių, kurie 
lūs visai nesikiša. O jeigu naciai okupuotų Airiją, tai jie ^toįQ uz sudarymą visų partijų 
tenai tuej.ua Įvest, savo kaip kad jvede Nor-
vegijoje, Danijoje, Belgijoje ir kitose užkariautose ten- muni8|ąįs, pąybo partija kelis 
torijose. kartus įspėjo jį, kad jisai tą

Iš anglų pusės Airijai jokio pavojaus nėra ir nebus, agitaciją paliautų vedęs, ir kai 
Bet iš vokiečių pusės — pavojus labai didelis. Tai jaučia pisai nepaklausė, tai partija iš- 
ir Airijos valdžia. Todėl premjeras Eamon de Valera per is vykdoinosios trybos. 
Kalėdas atsišaukė j “musų draugus Amerikoje“, ragin-L 0 eįl'echmi*’ChambcrlJ-

damas juos padėti Airijai gauti ginklų iš Jungtinių Vals- Lo msįuntiniu užsieniuose ir 
tijų. apYąžipėjo daugelį šalių, kaipo

Bet ar Jungtinės Valstijos galės Airijai parūpinti premjero įgaliotinis, paskui ji- 
ginklų, kuomet ji atsisako prieš Hitlerį kariauti ir pati sai buvo paskirtas oficialiu am- 
neturi laivų ginklams parsigabenti? Anglija savo laivų: basadonum sovietams. Anglijos 
jai neskolins, neturėdama garantijos, kad airiai neat- valdžia manė, kad toks kąiria- 
kreips ginklų prieš jų. tos kitas, paveikti Rusijos vai-

Savo užsispyrimu neremti Anglijos kare prieš Hit-1 dovus ir pakreipti jų sįmpati- 
lerį Airija atsidūrė keblioje padėtyje.
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J Lietuviški penktakojai mėgs
ta vadinti “veidmainiais” Angli- 

^5 j°s darbiečius už tai, kad dar- 
Z L50 bietis Cripps (kaipo Anglijos 

1.001 ambasadorius Maskvoje) sten
giasi pagerinti santykius tarp 
Anglijos ir Sovietų Sąjungos, 

4.001 tuo tarpu kai darbietis Citrine 
2-a° važinėja su prakalbomis Ame-

Iš PALECKIO KARJEROS

Airija pavojuje
Airija yra britų imperijos dalis, bet ji nekariauja. Ir 

Anglija neverčia jos kariauti, nors Airijos neutralumas 
yra labai nepatogus dalykas anglams. Netoli nuo Airijos 
krantų vokiečių submarinos nuolatos užpuldinėja ir skan
dina laivus, plaukiančius į Anglijos arba Škotijos uostus. 
Anglai, neturėdami savo bazių Airijoje, negali tų laivų 
apginti.

Airijos nenutralumas yra stačiai pavojingas Angli
jai, ne$ vokiečiai gali staigiai užpulti Airiją ir ją oku
puoti. Tuomet Anglija butų visai atkirsta nuo Atlantiko 
vandenyno iš vakarų pusės. Dabar vokiečiai grasina An
glijai iš rytų pusės, nes jie yra užėmę Norvegiją ir Da
niją. Jie grasina Anglijai iš pietų pusės, per Holandiją, 
Belgiją ir šiaurinę Francuziją. O pagrobę Airiją, vokie
čiai apsuptų Angliją ir iš trečios pusės, iš vakarų.

nurodo tokį

buvo Lietu- 
tai ‘Laisvės’

Kauno “Elta” jau turi kitą 
direktorių. Pirmįaus buvo Kor
sakas, dabai’ yra šausas. Nau
jasis “Eltos” direktorius rašo 
■'Tarybų Lietuvoje”, kad Lietu
voje ėjęs (dabar uždarytas} 
"Laikąs” buvo “šlamštas”, ku
ris maitino kaimoi ir miesto 
varguomenę “pornografija ir 
kriminaline kronika” ir šmeižė 
Įmmunistų judėjimą ir sovietus,

O žinotej kas tą “šlamštą” 
redagavo? Jį redagavo (kaip 
praneša "Nauj. Gadynė”) Jus
tas Paleckis!

Bet Justą Paleckį komisaras 
Dekanozovas paskyrė Lietuvos 
premjeru ir prezidento pava
duotoju, o paskui — “aukščiau
sios tarybos” pirmininku,

Viso į žemės fondą buvo pa-Į 
imta 586,000 hektarų, o beže
miams ir mažažemiams išdalin
ta tik 384,000 ha. Vadinasi, 
202,000 hektarų valdžią pasiliko 
sau.

Dvarai, kaip ir buvo, taip įr 
tebėra neišsklrątyti. Iš jų val
džia padarė valstybinius dva
rus (“sov-chozua”), kuriuos 
valdys komisarai.

O mažažemiams ir bežemiams 
teko vidutiniškai po 5,5 hekta
rus kiekvienai šeimai. Ar šeima 
galį iš pusšešto hektaro žemės 
išmisti? žinoma, kad ne, O ka
dangi bežemis, gavęs tą sklypą 
lauko, neturi bei stuhoa, nei 
tvartų, nei gyvulių, nei sėklų, 
nei darbo įrankių, tąi kaip jisai 
gali pradėti ūkininkauti?

Kadangi dvarai paliko neiš
draskyti, o tiktai yra suskaldy-

“REFORMOS” TIKSLAS

Taika Roosevelto rankose

$60,000,000 WILLKIĘ’O 
KAMPANIJAI

nei BRITAI NUSIVYLĘ 
MASKVA

ne-
Jie Anglijos valdžia paskyrė savo 

ambasadorium Maskvoje “kai- 
riasparnį” darbietį Cripps’ą, ti-

šių metų J. V. prezidento rin
kimų kampanijoje republikonai 
išleido 60 mįlionų dolerių, kad 
butų išrinktas Wendell Willkie. 
Bet, to nepaisant, Willkie pra
kišo.

Įstatymas (Hątch aktas) 
draudžia vienai partijai išleisti 
daugiau kaip 3 milionus dole
rių rinkimams. Republikonai jį 
apėjo. Stambieji aukotojai da
vė pinigus ne partijos naciona
liniam komitetui, bet š teitų ko
mitetams arba tiesiog mokėjo 
per skelbimų agentūras laikraš
čiams, kurie garsino Willkie’o 
candidaturą,

šituos faktus iškėlė aikštėn 
Helen Woodward, kuri yra 
skelbimų biznyje. Ji sako, kad 
skelbimų firmos dabar bando 
surasti priežastį, kodėl, išleidus 
tokią milžinišką sumą pinigų, 
Willkie nebuvo išrinktas. Vie
nos jų nori suversti kaltę ant 
kandidato, kitos — ant publi
kos, Bet, rašytojos nuomone, 
didžiausi kaltininkai buvo tie, 
kurie tą fsk'ėlbimų kampaniją 
vedė: jie nemokėjo įtikinti mi
nių.

tai kokia nauda gali būti iš tqs 
visos “reformos” kraštui? Ar 
/(raštas geriaus tarps, kuomet 
ūkiai yra susmulkinti ir yra 
padidintas mažažemių skaičius?

Jeigu valdžia butų išdalinusi 
valstiečiams dvarų žemes, tai, 
sakytum, tapo išnaikintas dva
rininkų Įųomąs. Bet bolševikų 
komisarai to kaip tik nepada
rė. Dvarus jie paliko, o vietoje 
dvarų jie skaldė ūkininkų lau
kus. Dvarų sodybas komisarai 
pasiėmė sau.

Taigi Lietuva įsigijo naują 
bajorų luomą, kuris tarnaus 
Stalinui.

Bet kam reikėjo skaldyti 
stambesniųjų ūkininkų žemes? 
Tam, kad butų kuo papirkti 
keletą dešimčių tųkstančių be
žemių ir mažažemių. Tai aiš
kiai pasako bendras komunistų 
partijos Centro Komiteto ir Ko
misarų Tarybos pareiškimas, 
kuriame skaitome:

“LKP (b) CK ir Liaudies 
Komisarų Taryba pranešda
mi apie Liaudies Seimo 
sprendimo įvykdymą ir apįe 
pabaigą žemės apdalinimo 
darbų, kreipiasi į visus gavu
sius žemę, buvusius kume
čius, bežemius, mažažemius 
ir visus Lietuvos TSR darbo 
valstiečius, ragindami dar 
glaudžiau susiburti apie Le- 
nino-jStalino partiją...”
Maskva tikisi, kad tie 70,009 

bežemių ir mažažemių, kurie 
gavo po pusšešto hektaro že
mės, dabar bus su kurni ir dū
šia atsidavę bolševizmui. Bet ji 
apsivils, nes tų žmonių ekono
minė padėtis nebus užtikrinta, 
o ekonominis viso krašto gyve
nimas eina (ir eis) tolyn blo
gyn. Jau šiandien žmonės Lie- 

> tuvoje skundžiasi, kad viską 
nesvietiškai pabrango ir dauge- 

i lio daiktų visai negalima nusi
pirkti.

žEMeS “PERTVARKY
MĄ” PABAIGUS

Senatorius Wheeler iš Montanos sako, kad preziden
to Roosevelto galioje yra priversti kariaujančias yalsty- 
bes eiti prie taikos.

Tiesa, Rooseveltas gali priversti Angliją daryti tai
ką, kadangi be Amerikos pagalbos Anglija nestengtų tęs
ti karo. Bet ar jisai gali priversti Hitlerį?

Tokios galios Rooseveltas neturi.
Tai reiškia, jeigu Jungtinių Valstijų preaįdentas ver* 

stų “kariaujančias valstybes” taikytis, tai tikrumoje šita 
prievarta butų atkreipta tiktai prieš vieną pusę. Roose- 
veltas verstų Angliją padėti ginklus, negalėdamas tuo 
pačiu laiku jokio reikalavimo pastatyti Vokietijai, Ita
lijai ir Rusijai, kurios yra prisigrobusios svetimų žemių.

Ar senatorius Wheeler nori, kad visa, ką Hitleris ir 
ją partneriai yra pagrobę, paliktų jų rankose?

Jeigu taip, tai jisai yra aršiausias pavergtųjų tautų 
priešas ir diktatorių pakalikas.

Jisai yra demokratijos priešas. Kiekvienas gali su
prasti, kad, palikus Hitlerį, Mussolinį ir Staliną Euro
pos valdovais, tame kontinente demokratija butų su
trempta ilgiems metams. Įr Amerikos demokratija var
giai galėtų ilgai atsilaikyti. 54

Neįmanoma, kad prezidentas Roosevėltas prie tokio 
nelemto sumanymo prisidėtų.

jas demokratijų, pusėn.
Bet Cripps’as nieko neatsie

kė įr negalėjo atsiekti, kadangi 
Stalino diktatūrai yra daug ar
timesnis Hitleris, negu demo
kratijos; ir atrodo, kad Angli
jos valdžia jau, galų gale, su
prato, jogui flirtuoti su sovie
tais nebėra jokios prasmės. Iš 
Londono pranešama:

“Sovietų kooperavimas su 
Japonija) Tolimųjų Rytų fron
te; staigiai padidėjęs metalų 
gabenimas iš Rusijos į Vo
kietiją per Juodąją jurą; Mo
lotovo vizitą Berlynui; Vo
kietijos technikų vykimas 
Rusijos pramonės centrus; ir 
aiškiai nevaisinga Cripps’o 
misjja Maskvoje — galų ga
le, įtikino Downingo Gatvę, 
kad vien tik ministerių pa
keitimai britų kabinete ne
pakeis Maskvos nusistatym0 
BrilanŲos kart) pastangų at
žvilgiu/' ;
Norėdama “numaldinti” Sta

liną, Anglijos valdžia iki šiol 
pro pirštus žiurėjo ir į “penk- 
takojišką” komunistu. veikimą 
ĄugUjQ> Toliau Įk gal buk 
pradės su jais elgtis kitaip.

Kauno- oficiozas lapkričio 3 
d. pranešė, kad “žemės pertvar
kymas baigtas”. Jo rezultatai, 
trumpai suglaudus, yra tokie:

“Viso žemes fondap buvo 
įtraukta 586,000 hektarų iš 
27,000 žemvaldžių. IŠ dvari
ninkų, kurių dvaruose yra 
buvusi baudžiavai) ir iŠ stam
bių žemvaldžių buvo paim
ta 388,ooq haM iš žemvaldžių, 
turėjusių virš 30 ha, 137,500 
ha, iš bažnyčių ir vienuolynų 
18,500 ha, įš valstybės ir vi
suomenės žemių 16,500 ha ir 
įš kitų žemių 15,500 ha,’’
Čia, kaip matmuo, yra tyčia 

suverstos įvairios žemvaldžių 
grupės į daiktą, kad skaitytojas 
negalėtų patirti, kiek žemės iš 
kiekvienos žemvaldžių katego
rijos buvo paimta.

Dvarininkai, “kurių dvaruose 
yra buvusi baudžiava”, yra su
dėti į vieną krūvą su “stambiais 
žemvaldžiais”. O paskui yėl pa
imli žemvaldžiai, turėję, “virš 
30 ha”. Ar stambieji žemval
džiai neturėjo virš 30 ha?

Ką gi valdžia padarė su tuo 
žemės fondu? Oficiozo praneši
me skaitome:

‘♦Bežemiams, mažažemiams 
įr kumečiams išdalinta 384,- 
000 ha, kurie teko per 70,000 
šeimų. Nacionąlizuotų dvarų 
sodybos, su visais trobesiais, 
sodais ir daržais, palikta ne- 
išskirstytos, kad jose butų 
suorganizuotos tęaktorinės 
stotys, mašinų naudojimo 
punktai, mokyklos, poilsio 
namui, įdubai,, skaityklos, 
prieglaudos ir kt.n

Tuo metų Leninas visą laiką 
kartojo, jog teroras yra neiš
vengiamas. Kur tie žmonės stu
dijavo revoliucines teorijas?—- C 
(Įausdavo Leninas. Kaip jie 
suprąnta diktatūrą? Kame gi 
gludi musų Didžioji Revoliuci- 
( a, jeigu mes nesušaudėme ke- 
etą tuzinų baltagvardiečių ir 
menkėjų?”

Šie žodžiai atątikų Lenipo 
ausimis. Prisilaikydamas sa

vo metodų, jis nuolat kartojo t 
žpiopėpis, jog yra reikalingos 
nepaprastai žiaurius priemo
nės, norime valdžią savo ran
kose išlaikyti.

Pats Trockis labai gerai api
budina Leniną. Jis parodo, jog 
Leninas nėra nei demokratas, 
nei socialistas, bet teroristas; 
teroro ideologijos iniciatorius 
rusų revoliucijoj, kur jis pase
kė franeuzųs.

Latzis, vienas žymiausių to 
męto čekistų, 1918 m. rugpjū
čio 23 d. “Izvestijų” nųmeryj 
įdėjo strąipsnį, kuris payadin- ■ 
tas “Įstatymai ir normos netai
komos civiliniame kare”, šia- 
me straipsnyj jis atmeta kapi
talistų karo įstatymus, kurie 
draudžia šaudyti karo belais
vius. Latzis reikalavo, kad visi 
belaisviai butų išžudyti.

“...Atrodo labai juokingu 
dalyku, rašo Latzis, kai iš mu
sų reikalaujama, kad mes jyri- 
silaikytumc įstatymų, kurie 
kitais laikais buvo * laikomi 
šventais.. .Išskersti visus tuos, 
kurie buvo sužeisti kovoje 
prieš mus, toks yra civilinio ka
ro įstatymas.”

Visi panašus straipsniai buvo •»- 
rašomi paties Lenino kontro
liuojamame oficialiame laik
raštyj.

Klysta tie, kurie mano, kad 
Leninas butų kitaip pasielgęs, 
negu dabar elgiasi Stalinas. Le
ninas padėjo pagrindus dabar- 
tien sistemai. Stalinas vvkdo

s

Kai kurie žmonės mano, kad Lepinas butų ki
taip pasielgęs, negu Stalinas dabar elgiasi, jei
gu šiandien butų gyvas. Autoriui leidus per- 
spaudžiame keletą minčių teroro klausimu iš 
G. P. Maximoff anglų kalba išleistos knygos 
'‘The Guillotine at Work'\ Tiventy Tears of 
Terror in Russia, 2622 N. Halsted St„ Chicago, 
626 pusi.

tiktai buvo padarytas voliucįniame Karo Komitete ir 
jis buvo svarstytas spalių 25 
dieną. Kiek prisimenu, tai iš 
savo pusės nepadariau jokių 
pastabų. Leninas posėdyj ne
dalyvavo, nes tai įvyko trum
pai prieš jo atvykimą į Smol
ny, Petrogrado sovieto štabą.

Kai Leninas sužinojo apie šį 
pirmą įstatimdavystės aktą, tai 
buvo labai nepatenkintas. “Tai 
yra didžiausia nesąmonė”, —• 
kartojo jis be sustojimo. Ko
kiu budu galime padaryti re
voliuciją be mirties bausmės? 
Ar jus manote, kad mes leng
viau įveiksime savo priešą, 
jeigu mes patys nusiginkluosi
me? Kokias kitas represijos 
priemones mes turime? Kalė
jime įki.tši? Kas gali galvoti, 
jog pakaks kalėjimo, kada 
kiekviena kovojanti pusė turi 
vilties būti galutinu laimėtoju? 
— visiems kartojo Leninas.

Kamenevas norėjo įrodyti, 
jog šiuo nutarimu norėta pa
naikinti Kerenskio dekretas, 
kuris buvo nukreiptas prieš ka
reivius pabėgusius iš fronto ir 
iš kariuomenės. Bet šiame rei
kale Leninas buvo nesukalba
mas. Jis numatė artėjančius 
sunkumus ir žinojo, kad šis 
nutarimas apsunkins išeitį iš 
visos eilės sunkumų.

“Tai yra didelė klaida, kar
tojo Lepinas. Tai yra nedova
notina klaida, tai yra pacifistų 
iliuzijos ir tl, Lenjpas pasiūlė 
tuojau panaikinti šį sovietų 
nutarimą, bet jam buvo. aiškL 
narna, jo tai sudarys labai blo
gą įspūdį. Kažkas pasiūlė, kad 
pradėsime Šaudyti, kai maty
sime, jog nėra kitos išeities, tuo 
ir buvo laikinai atįdętas šis rei
kalas.

Netrukus buvo išleistas at
sišaukimas, kuriamo buvo kvie
čiami kareiviai ginti socialis
tinę tėvynę. Kairieji socialistai 
revoliucionieriai prolest a v o 
prieš atsišaukimo formą ir tu
rinį. Tada Leninas sušuko:— 
Nejaugi jus tikrai tjkitę, kad 
pieš galime laimėti, nevartoda
mi drastiško revoliucinio tero
ro?

Kai
spalių mėnesio perversmas, se
kančią dieną po perversmo, 
Leninas savo propagandoj pra
dėjo skelbti visai priešingas 
mintis, negu jis ligi tam metui 
skelbė. Leninas kategoriškai at
sisakė sudaryti koalicinę vy
riausybę su socialistais revo
liucionieriais ir socialdemokra
tais.

kad jis siekia partijos ir as
mens diktatūros, naujai suda
rytoje vyriausybėje įvyko ski
limas, nes atsistatydino Neži
nąs, Bykovas, Mi Imtinas, Teo- 
dorovįčius Riazanovas, Derbi- 
S,evas ir šliapni’kovas.

Komunistų partijos centro 
komiteto taip pat įvyko skili
mas, nes iš jo atsistatydino Mi- 
liųtinas, Zinovjevas, Kamepę- 
vas, Nežinąs įr Bykovas.

Kai Leninas vedė kovą prieš 
laikinąją Kerenskio vyriausy
bę tai vienas svarbiausių prieš 
ją nukreiptų obalsių buvo mir
ties bausmės panaikinimas pa
čiame fronte ir Užfrontėj. Bet 
kai lapo įvykdytas spajių per
versmas, kai tiktai Leninas į- 
sistiprino Smolny rūmuose, jis 
kiekvieną kartą labai susiner
vuodavo, jeigu išgirsdavo ką 
nors kalbant apie reikalą pa
naikinti mirties bausmę, Labai 
karčiais ir ciniškais žodžiais 
jis atkirsdavo šitokį “cinišką 
reikalavimą”.

Be Lenino, L, Trockis buvp 
vienas labiausiai pasižyiučjų-* 
šių teroro šalmiukų 
Trockis buvo teroro 
kas ir ideologinis jo 
štai ką rašo pats L.
apie Lepino susirūpinimą te
roro reikalu, Trockis pasakoja 
nepareikšdainas jokio nepasi
tenkinimo apie šį cinizmą ir 
atrodo, kad jis visiškai jam pri
taria.

Rusijoj. 
teoreU- 

gyųėjas. 
Trockis

Kerenskio Įvestą mirties hauą- 
ine kareiviams buvo panaikin
ta. Ąš negaliu prisiminti, ku
rioj sovieto sekcijoj buvo įneš
tas Kamenevo pasiūlymas. Ga
limas dąikUs. jog tai buvo Re-*

smulkmenomis.
Laisvai vertė V. J).

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

nori keliauti juromis? 
važiuojate atostogoms

Ar 
Ar 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. č io n a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

MADŲ

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskjte saYQ orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.
Chicago, I|L

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
k

tuej.ua
winun.nl
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KOMISARAI ANT LIETUVOS KLIMATO 
BĖDA VERČIA

Ūkininkai laukus nuvalė, o sovchozuose įvyko didžiau-^ 
šia betvarkė

“Draugas** žemės ūkio komi
saras verčia bėdą šalčiams, 
nors Lietuvos klimatui yra vi
sai natūralu, kad šalčiai prasi
deda lapkričio mėn. Tikroji 
priežastis betgi yra ne šalčiai, 
o dezorganizacija, kurią bolše
vikai savo valdymu įvedė. Iš 
paskelbtų duomenų matyti, kad 
ūkininkai, kaip paprastai, sa
vo darbą atliko be jokių pri
verstinų talkų ir be jokių pa
mokymų iš “draugo“ kcftnisaro 
pusės. Laukai liko nenuvalyti 
kaip sykis sovchozuose, ku
riuos okupantai pristeigė. Pav,, 
Kėdainių apskrityje cukrinių 
runkelių dar tebebuvo nenuvą- 
lyta per 80 ha, Baisogalos val
sčiuje, Valatkonių sovehoze 
dar nenukąstą 7 ha.; Dotnuvos 
valsč. Zalisės sovehoze — 10 
ha; Krakių valsč. Montviliškių 
ir Mondrinavos buvusiuose 
dvaruose — apie; 10 ha; bulvių 
daugiausia liko nekastų Šėtos 
ir Nemakščių rajonuose. Sirų- 
tiškių bu v. dvare (prie Kėdai
nių) nekastų bulvių yra apie 
30 ha. Pašarinių runkelių lau
kuose yra apie 2%. Rudens 
arimo liko apie 45%. Čia dar-

A TYPEWRITER
Makes and Įdeal X-mas Gift!

RENTAL $5
Cash or Easy

Terms
3 MONTHS
W A G N E R 

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

phone LAFAYETTE 3534

■ bus sutrukdė apskrities virši
ninko Įsakymas taisyti kelius, 
kuriuos raudonoji ariųija ga
lutinai suardė. Vilkaviškio aps. 
nerautų runkelių yra 100 ha, 
Didžjausi nekastų runkelių plo
tai yra Simanėliškių ir Remep- 
tiškių sovchozuose. Nekastų 
bulvių yra apie 5% ir pašarinių 
runkelių apie 7%. Rudens ari
nio liko apie 20%. Biržų ap
skrityje nekasių bulvių yr- 
8% ir pašarinių runkelių 15%. 
Čia pastaromis dienomis der
liaus ėmimas buvo pertrauktus, 
peš smarkiai šalo. Barometrąs 
rodė 8-jO laipsnių žeiniąu nų- 
liaus. Šiaulių apskrityje nenu
imtu šakniavaisių plofąs yra di
džiausias — 327 ha. Unkuvps 
valsčiuje cukrinių runkelių te
bėra dirvoje apie 50 ha., Joniš
kio v. apie 45%, Žeimelio v.— 
80 ha, Šiaulių v, — 50 ha. Ne
kastų bulvių yra 5.5% ir paša
rinių runkelių 15%. Kauno ap
skrityje nekastų cukrinių run
kelių yra 9%, pašarinių runke
lių 9%. Rudens arimas čia ne 
neįpusėtas. Marijampolės apskr. 
cukrinių runkelių yra dirvoje 
200 ha. Nekastų bulvių yra 2% 
ir pašarinių runkelių 6%. Dėl 
šalčių porą dienų runkelių lau
kuose buvo pertraukti.

Apskaičiuojamą, kud cukri
nių runkelių laukuos dar yra 
800 ha, t. y. 8% bendro 
to. žemės ūkio komisaras krei
pėsi į kitus komisarui prąšy-~ 
damas atleisti bent dalį laruam 
tojų iš įstaigų ir aukštesniųjų 
klasių moksleiviui kad jie ga
lėtų vykti į darbus.

SUSITIKO PO 50 METŲ

Dvynukės 71 melų ąmžiąus, Mrs. Jane Yoąng (kai
rėj) jįr tylrs, Sarah Wilson—Kalėdų šventėms susiliko 
Kapsas City mieste. Jos nesimatė per 50 metų. Viena 
gyvena Califorpijoje, kita Missouri valstijoje.

ELEKTROS ĮVEDIMAS Į KAIMUS
Valdžios programa atneša elektrą 6,000,000 žmonių 

j mažiaus penkis metus.

■ ,įr. i.i.... ...  .......i i- .............................................. ......................... — i —■ymumum11 n
Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimtį 1 Plonoj

Turtas virt- - - - - - -  $5,500,000.00
Atsargos fondas virt - - $400,000.00
Dabar Mokame 314% UŽ Pa
dėtus pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 2Q mt

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATlONofChicago
JUSTIN MACKJĘWICH, Eres.

Vąl, 9 iki L Ssr. 9 iki 12 
SuU 9 iki 9 vąk.

TeL VTRginia 1141
f »■ no W—i l'T

Kerosininis žiburys, kuris už
žibino devynis iš dešimts namų 
kaimuose vos dešimt metų at
gal, jau beveik užmirštas daik
tas su Įvedimu federąlės val
džios elektrifikacijos progra
mos, pagal informacijų gautų 
iŠ Jungt. Valstijų žemdirbystėm 
Departamento.

šiandien, mažiau nei penki 
metai po pravedimo Kaimų 
elektrifikavimo Įstatymo ir jo 
mkorporuvimą i Tautišką Ūkiu 
Programa vienas kaimo namas 
iš kiekvieno keturių turi elekt
rą ir su pradžia naujų metų 
beveik 6,000,000 žmonių kai
muose naudosis elektros patar
navimu valdžios pastangų dė
ka-

Suvirs 700 vietinių sistemų 
ir daugiau kaip. 250,000 myliu 
Durai Elektrification Adminis- 
tration linijų įvesta padidinti 
elektros vartojimą nuo 10 iki 
20%, ir tuo pačiu laiku visos 
tegalės ir fiziškos kliūtys, ku
rioms privatės viešosios naudos 
kompanijos užkirto kelią, tapo 
prašalintos.

Prie kerosininių žiburių ra
dijai su baterijoms rado sau 
vietą skiepe. Ūkininkai perka 
ne tik naujus radijus, bet ir 
visokius kilus daiktus darbo 
palengvinimui, kaip elektrinius 
prosus, elektrines skalbiamas 
mašinas, elektrinius šaldytuvus 
ir net elektriškas melžimo ma
šinas.

leidinyje, “jog įvedimas c'ekt- 
ros į kaimus nėra ekonoĮuiŠku. 
dalyku, turime dar ilgai lauk
ti.“ Toliau tos kompanijos pa
reiškė, kad reikalavimas įvesti 
elektrą į kaimus nepaėjo nuo 
pačių ūkininkų, kurie nenorėjo 
ar negalėjo mokėti už tokį pa
tarnavimą, bet nuo sau paskir
tų čiampionų,

Pravedimas Kaimų Ėlektrpą 
Įstatymo 1935 m. pamainė vi
sa tai. Ūkininkai dabar gali 
organizuoti nepelningas elekt- 
ręą kunperatyves draugystes, ir 
matydami didelius skaičius uki- 
umkų, kppię prašo elektros, 
matome, kąd jie elektros rei
kalauja. ĮstąĮtymas,... taipgi lei
džia ūkininkų grupėms skolin
ti “constrųction funds“ iš val
džios lygia ratą, kokia valdžia 
skolina, Kadangi dedamos pa
stangos įveątj elektrą žmonių 
naudai^ 0 ne; pelnui, tai kaštai 
visur sumažinti. Pastatymo 
darbas kai kuriose atsitikimuo
se kaštavo pusiau, kiek kaštuo
davo privątems kompanijoms. 
Ir kai kurios privatės kompa
nijos mano, jog Rural Electyi- 
fication Administralion linijos 
yra pavyzdys, kurį kompanijų: 
gali sekli.

Federąlės valdžios pasekmin
gas progresas įvesti elektrą į 
kaimus susilaukė didelio pasT 
priešinimo nuo privačių viešo
sios naudos kompanijų. Olande

■ iin' ...........■.....m h i

PAULINA
RVSSIAN’TURKISH RATUS

ATI4ANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim. Čia gausite Elektros 
Trytfnenlus, Ultra Violet Sunshine ir Infra Red Light Radiations.

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W, 45th St. kamp. So. Paulina Street
Motorinis Seredomis — Phone VIRGINIA 9493
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Spausdinam
pLĄKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
įPR-MS ATVIRUKUS
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Ganai 8500 J

Su įvedimu elektriškai varo
mų pumpų nereikia vaikščioti 
milijonus mylių nuo šaltinių į 
namus.

Ūkininko atžvilgiu Amerikos 
giriamas gyvenimo lygis tuš
čiai skambėjo 1930 m. Turtin
giausiose žemdirbystės dalyse 
pasaulyje, šalyje su visokiu 
gamtišku tartu ir milžiniški 
vandens energija, kauną dį$- 
triklaį tik iki 10% buvo elektri
fikuoti. Sulyginus su kai kurio
mis dalimis Kanadoj ir Euro
pos šalyse palyginimas buvo 
labai prastas. Net 35% kaimų 
Norvegijoj buvo elektrifikuo
ta, Švedijoj 65%, Danijoj 85%, 
Vokietijoj ir Japonijoj 90%, 
Franci joj nuo 90 iki 96%, ir 
Holandijoj beveik 100%.

Dešimts melų atgal, pagal 
žemdirbystės Departamentą, jo
kių pastangų nedėta įvesti 
elektrą į kalnius ėįonąis. Elekt
ros klausimas buvo rankose 
privačių viešosios naudos kom
panijų, Ir i keturis motus prieš 
19,36 m. kaimų elektrifikavi
mas padidėjo tik 1 nuošimti*

Priežastis pagal viešosios 
naudos kompanijų paaiškini 
mą buvo ta, kad įvedimas elek
tros į kaimus buvo nepeluįn- 
gas. žodžiais straipsnio, kuris 
pasirodė viename Bulletin oi 
thę Edison Institute for 1985”

R. Wickard, Agrikultūros Sek- 
retorius, sako, jog elektros pro* 
gramą greitąi plečiasi ir atne- 
ša ilgąi laukiamų patogumų 
kaimų šeimoms, pagerina ūkių 
produkciją. Ir įvedimas ener
gijos įstaigų įvairiose dalyse 
pagelbės ir šalies gyvenimą.

FLIS.

Rezignuos Teisėjas 
Wilkerson

Eina gandai, kad netrukus iš 
federalių teisėjų pasitrauks 
James H. Wilkerson. Jis yra 71 
metų amžiaus ir ėjo teisėjo pa
reigas per 18 metų. Jis .svarstė 
garsiąją Al Capone ir eilę kitų 
stambių bylų.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimo* 

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

3(139 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
•ios garsinasi “NAUJIENOS!'”

i
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KIENO KALTE?
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius?' Ar JUS gąljte rizikuoti ilgų metų bylus teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
iKadįįtfint^ K««< statai «««e pa«<uu«? Vo<T««/c 
<f(į(tįiąįi ir apdraudę, Speęia-

Kląus,fdt0 aįiię ŠIĄ ąfidrmdą

Rašom visokią Apdraudą
ugnies t. R Y P K E v I č I A
LANGŲ #739 SO. HA^TĘD APVOGIMŲ

PASANPV (NAUJUKŲ NAME) IR KITŲ
n— 1 ' " l .į.......  ... i i. i~ ' i" i u i ........................

/ 1 I" "I"'1 ■ "" .............. ■" 1
KRIDGEPORT ROOFING AND

SHEET METAL CO 
<216 S. Halsted St. VICtory 4965 
>tocus, vynas, stoglangiu1 o 

sienų apmušimus
’ aisome bet ką. Atnaujiname bet 

*<a Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas.--------- ----- ■■■■■ , , ■ . S

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kamei
MUTUAL LIQUOK
CQ. — VVhoU-saie

4707 S. Halsted Si
Tel Boulevard 0014

Bukit Malonu^ 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti \
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
Visą akių Įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jn

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS 
Išima Už . *13.50
PRABUVIMAS
Ligoninėje .............. *50.00
RAUDONGYSLIŲ Hfl
Išėmimas ir Ligon. ’fcviUU
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaniinacija 
ir vaistai .................

*2.00
*1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

viena
American Beauty

*17.50
Pleitai

natūralus, ir nesulaužomi
10 Mėnesių Mokėti

9.50
vie- 

. ną DYKAI

FACE-F O R M I N G 
PLEITAI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi ......................

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laįsniųotų dantistų.
EXCEL Dental Lab.

32 W. \VASHINGTON ST. 
Tel. DEArborn 1470

Atdara vakarais—4 aukštas.

Sophie 
Barčus
RYTINĘ RADIO 

VALANDA
r-r iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien pu o 8:45 v. ryto 

iki 9:1$ vai. ryto.
Spėtomis nyoJ:9Q Iki f>:15 

valrTyto,.
Pirmadięniąis Uipgi ?:QQ 

vab vakare.
Išgirskit valiausias šinUą 
muziką ir kitus įdomius 

pratesimus.

Garsinkitės “Nonose’’
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Keturios Kaimynės
(ŠIŲ LAIKŲ—-ATEITIES PASAKA)

nėra. Mano kraštas toks didelis, 
kad jame saulė nenusileidžia. 
Prieš mano galybę visas pasau
lis dreba. Mano teritorija nuo 
vieno vandenyno iki kito. Nuo 
Siauros ašigalio iki Juodųjų ju
rų, arba baigiasi ten kur nors

Toli, toli už Skandinavijos 
aukštųjų uoluotų kalnų, už ly
giųjų Jutlandijos laukų, yra 
žavinga Baltijos jura. Tos ju
ros vanduo taip tyras, kaip 
giedrių vasaros dienų dangaus 
mėlyne.

Žiema vasara jura plauna 
savo rytinį smėlėtąjį krantų. 
Vėjas nešioja smulkučius smė
lio grūdelius ir supusto dide
lius kalnagūbrius — kopomis 
vadinamus.

Nuo juros į rytus tęsiasi der
lingi laukai, lygiosios lankos 
pasipuošę miliardais žiedų žie
delių. Visas kraštas išmargin
tas daugybe ežerų ir ežerėlių; 
išraižytas srauniomis vingiuo
tomis upėmis. Snaudžianti per 
amžius miškai pertekę savo 
gausa, seka paslaptingas pasa
kas iš praeities.

Smagus ir linksmas tas kraš
tas. Skamba ten linksmos dai
nos, paukšteliai linksmai čiul
ba. Raiboji gegutė sode užku
kuoja, kartais taip liūdnai, tar
tum savo vargelius rokuoja. 
Vakarais karklyne ar sode lak- 
štingalėlis suokia įvairiomis 
gaidomis, lankose žiogeliai pri
taria savo smuikavimu. Auk
štai pakilęs vyturėlis žadina 
artojų, tai vėl volungėlis šaukia 
savo Ievų—neganyt po pievų ...

Pilna gamta įvairių gyvūnų, 
kurie sulosią kiekvienas savo 
įvairių rolę. Visi tie garsai su
silieję sudaro puikių gamtos 
simfonijų.

Tam žavingam krašte, tam 
žemiškam rojuj, apsigyveno 
keturios kaimynės. Iš kur jos į 
ton atvyko ir iš kur atkeliavo -> 
nieks tikrai pasakyti negali. Jos 
ten įsikūrė nuo senų amžių ir 
jų ainiai ten amžiais gyvena.

Apgyveno jos tuos plotus, kur 
Nemunas su Dauguva savo 
vandenis į jura varo. Ten kur 
jura yra išsišakojus, atseit, 
dviem kojom šiaurėje atsisto
jus; įsispyrus kaip į slenkstį, 
kuris ja skiria nuo lediniuotojo 
vandenyno. * .

Gyveno tos kaimynės ra
miai. Jos buvo taikaus budo. 
Tarp savęs gražiai sugyveno. 
Stengėsi ir su kitais savo kai
mynais taip pat gražiai sugy
venti. Dirbo savo kasdieninius 
darbus ir kure sau ateitį, vųs 
gražesnį rytojų.

Bet...
Užėjo audra. Nepaprasta au

dra. Naikino jų pasiektų kul
tūrą. Tai buvo jų gyvenimo žie
ma. Neįstengė kaimynės atsi
spirti prieš šią gyvenimo aud
rą. Sunki letena jas amžiams 
prislėgė.

Debesys užtemdė skaisč’ąją 
padangę, rukai apklojo jų pui
kius laukus. Buvo ten gyvy
be, bet ji nebuvo laisva ...

Prabėgo daug metų ne de
šimtys—šimtai. Išsiblaivė pa
dangė, išsisklaistę rukai. Išau
šo naujas gyvenimo pavasaris. 
Kraštas atbudo ir viskas atgijo.

Sukruto ir keturios kaimy
nės. Jos tuoj pradėjo iš naujo 
kurti savo gyvenimų. Suskam
bėjo linksmai varpai skelbda
mi atgautųjų laisvę. Užvirė nau 
jas kūrybinis arbas.

Visas keturių kaimynių kra
štas pasipuošė nauju rubli, į- 
gavo visai kitų išvaizdų. Ten 
vėl skambėjo dainos; ten vėl 
paukšteliai čiulbėjo linksmiau 
negu kur kitur. Rodos, Palaima 
kiekvienų žingsnį šių kaimynių 
lydėjo į geresnį, dar gražesnį 
rytojų.

Bet...
Neilgai taip buvo.
Vos tik geriau jos prasisiekė, 

iš vargų išsikapstė, pradėjo ge
riau gyventi, kaimynių gyveni
mas ir kitiems parupo. Sukru
to aplinkiniai kaimynai. Pradė
jo domėtis tomis keturiomis 
kaimynėmis ir progai pasitai
kius jas skriausti. Vieni joms 
gero sekimosi pavydėjo, jas 
skriaudė; kiti siūlė savo pagal
bų, kad joms dar geriau sektų
si.

Pradėjo pirštis ir karingai 
nusiteikę. Žvangino kardais a- 
pie kulnis. Siūlė jie savo talkų 
ir apsauga. Bet tos kaimynės 
būdamos labai kuklios, jiems 
tik gražiai padėkodavo ir nuo 
visų tų sumanymų bei pasiūly
mų atsisakydavo.

Atsirado vienas labai atkak
lus kaimynas. Pradėjo jis siū
lyti savo draug škmnų. Pradėjo 
girtis koks jis turtingas, koks 
jis galingas esųs. Piršosi tas 
kaimynas, lyg tolimas kavalie
rius tekėt besiruošiančiai mer
gelei. Tiesa, jis buvo iš tolimo 
krašto, bet, nelaimei, jo žemės 
rubežiavosi su šiomis keturio
mis kaimynėmis.

—Mano galybė yra nepapras- 
ta !—gyrėsi j is.—Aš esu toks ga
lingas, kad mano galybei ribų

Azijoje. O jeigu noriu, tai ma
no ir visa Azija. Toks aš ga
lingas. Siūlau aš ir jums save 
apsaugų.

—Bet, kad mums nereikalin
ga jokia pašalinė apsauga.—at
sako kaimynės. — Mums kolkas 
negresia joki pavojai. Mes sten
giamės su savo kaimynais gra
žiuoju sugyventi. O jeigu jau 
bus pavojus, tuomet ir išeitį su
rasime tų pavojų pašalinti.

—Mat, aš į dalykų kitaip žiu 
riti,- neatleido atkaklusis' kai
mynas. —Štai, viena iš jūsų ta
po nuskriausta vieno kaimyno, 
paskiau kito. Beje, juodu susi
pešė. Vienas mūšyje suklupo ir 
aš ta proga pasinaudojau. Tą 
nedorąjį kaimynų pribaigiau ir 
jo daugiau nėra, štai, grąžinu 
dalį ir prarastos teritorijos, ku
rių jis buvo užgrobęs. Jei būtu
mėt buvę mano apsaugoje, ži
noma, to niekad nebūtų atsit' 
kę. Ar dabar sutinkat būti ma* 
no saugojamos?

—Ne!—vis dar priešinosi kai
mynės.—Juk jeigu tas pavojus 
pašalintas, tai kam ta apsauga 
reikalinga?

—Aha-aa!—užgiedojo pagy
ras.—Iš vakarų, iš už jurų-ma- 
rių ateina didelis baisūnas, ku
ris ir man plaukus ima šiaušti. 
Bus jums didelis pavojus. Jus 
liksite sunaikintos. Aš noriu jus 
išgelbėti. Aš įsteigiau pas save 
rojų, kur visi jame yra labai 
saugus. Siūlau ir jums tų ro
jų. Nesigailėsi t. Neturėjo ko 
gailėtis ir kili patekę į tą ro
jų. O kad tą rojų apsaugoti, tai 
man reikalinga jūsų apsauga. 
Tai yra, nonų pasakyti, jūsų 
teritorijoje pastatyti savo ap
saugą, kad pavojus neartėtų 
prie manęs. , . )J( ...

Nelaukęs iš kaimynių sutiki
mo, agresingas milžinas apsta
tė tris kaimynes sargais. Ta 
darbų padaręs, kreipėsi ir į ket
virtų kaimynę, kuri gyvena 
kiek toliau — už juros kojos.

—Aš tavo tris kaimynes ap
stačiau savo sargais, kad apsau
goti jas nuo pavojaus. Kreipiuo
si ir į tave siulydanias savo pa
slaugų. Ir tau gręsia tie patys 
pavojai. Aš ir tave galiu apsau
goti nuo jų. Ar sutinki?—pa
reiškia atkaklusis milžinas su 
labai nekalta šypsena, bet pri- 
gavingomis akimis.

—Labai doku už tokį manim 
susirūpinimų,—atsake ketvirto
ji kaimynė.—Man joki pavojai

Atšipo jo nagai, pasišiaušė 
plaukai, iš piktumo vos nemi- 
sprogo. Savo tikslų pasiekti ne
pavyko.

Nusijuokė pasaulis. Nusi
džiaugė silpnesnieji, kad tas 
baisusią milžinas, pagaliau, ne-
ra toks galingas, kaip save gi
ria. Pradėjo iš jo tyčiot’s...

Pasiuto milžinas dėl savo 
nepasisekimo. Dar daugiau. įtū
žo dėl savo prestižo praradimo 
prieš pasaulį. Pradėjo blaškytis, 
pradėjo žvalgytis, kas daryti, 
kad čia kaip nors atsigriebus. 
Išeitį suradus.

Ir išeitį surado ...
Puolė tris, savo elgimosi į- 

baugintas, kaimynes.
—Aš jus kviečiau į savo 10 

jų, o jus atsisakėte, — kriokė 
jis.--Gal ir jus manote man 
taip priešintis, kaip ta pasiutė
lė jūsų kaimyne šiaurėje. Bet 
ilgiau aš jūsų sutikimo nelauk
siu. Pasakiau, kad jus turit bū
ti su manim rojuje, tai taip ir 
turi būti.

Ir griebė tris kaimynes, kaip 
vilkas savo ėriukų. Pasileido vi
su smarkumu lėkti į savo rojų.

—Gelbėkit! — sušuko kaimv- 
nės gailiu pagalbos balsu.

—Gelbėkit! — atkartojo b? 
balsų miškai ir skardžiai.

—Gelbėkit!—plauke tas aidas 
per kalnus ir slėnius. 
............................................... ■■ ,

i —Gelbėkit! — girdėjesi tas 
šauksmas juros bangų ūžime, 
Nemuno bei Dauguvos upių 
versmių pliuškenime.

—Gelbėkit!—kartojo tų šauk
smų vėjelis po laukus be!akstyj 
damas.

-—Čha-cha-cha! — perkūniš
ku juoku leipo milžinas žiūrė
damas į savo pagrobtas persi
gandusias aukas.—-Jums jokios 
pagalbos negali būti. Jos ne.ri 
šauksit. Jus dabar mano rojuje 
ir iš jo neištruksile. Cha-cha-

audra naktyje siaučia, kai ra
ganos veselijas kelia—visuomet 
girdėsi kartojant tų tylų ir 
graudų pagalbos šauksmą...

jo ir oras virpėjo.
Ir vėl debesys aptraukė kai

mynių krašte padangę. Pas slė
pė saulute. Gamta, rodos, už
migo. Apklojo žemę t i štas rū
kas ir visas kraštas tapo, it bur
tų šalis. Sustojo skambėję link
smosios dainos, nutilo ir paukš
teliai smagiai člu.bėję. Nelinks
ma, nejauku. Visiškai nyku.-..

tydamas vis kartoja tą pagal
bos šauksmą. Tik miško ošime 
įsiklausius, girdėsi ką tai šau
kiant: “Gelbėkit!”, bet apsidai
rius pastebėsi lik šimtametį 
miškų snaudžiant ir vėjelį žai
džiant medžių viršūnėse.

Kaimynių kraštų vėl išliko jų 
gyvenimo žiema ir suparalyžia
vo jų gyvenimo eigą. Tik kai

negresia. O jei jie atsiras, tai

SAPNAVAI?

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabl- 
UtiM.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ. NENUSIMINK!

NUSIPIRK

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštini atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto Iki 1 vaL popiet

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gaut’’ už $1.00. Per paštą 
siun iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Garsinkitčs “N-nose

Jaunųjų Svajone... Senųjų Viltis...

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

MADOS

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS” 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui. .

aš nuo jų sugebėsiu ir apsigin
ti. Tokiu budu man tavo apsau
ga visai nereikalinga.

—Aš nepaisau kaip tu manai, 
kas tau reikalinga ar ne, tavo 
nuomone! Kaip aš pasakiau, 
taip ir bus!—karščiavosi milži
nas žengdamas artyn.—Aš tau 
siūlau savo apsaugų ir jų turi 
priimti, o jei ne, tai aš tave 
suėsiu!—ir tiesė savo nagus į 
kaimynę jų pagriebti.

Bet ši ne baile, žiebė savo
puolikui į srėbtuvų ir jis nu
virto, it pelų maišas. Išmetė pro 
vartus ir juos užsidarė. Atsipei-

1 kėjęs galijotas siuto, draskėsi. 
, Daužė kaimynės vartus, laužė 
tvoras, griovė sienas. Bet jos 
įveikti negalėjo.

JACKSWIFT»

Svajones 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 tiktai jums, taip kaip jaunose die
nose jį sapnavote ...

Jis ne sapnas, bet realybe, kurių su pa
galba Universal Savings and Loan Ass’n. 
galite lengvai atsiekti. Pradekite 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.

No. 4620 — Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo 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 Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzd; No.............
Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Chicagos Lietuvių Draugijų
Apžvalga

(Tęsinys iš y,akąr dienos 
“Naujienų”)

Lietuvių Moterų 
Draugija “Apšvieta”

Šusiripkiniąi laikomi kąs pir
ma šeštadienį kiekvieno mėne
sio, tą(}, kurie noriįe, prąšomę 
atsilankyti ir prisirašyti prię 
kliųbo. žinome, kad pastoyįąi 
pas mus pasiliksit.

Ę. T.
M. Schultz Vėi Pirmininke
Lietuyių ^Jpterų Draugija 

“Apšvieta” i$ripko i valdyba 
1941 jnetąips: M. Schultz— 
pirpi.; U. Įfątąuskienė—yicę 
pinp.j'S. Pųniškiępė—nut. rašt.; 
M. Viščiulienė—finansų’ rašt.;’ 
K. Ęe|urakiępė—kąsierė; M. 
Epdžiųlienę—kasoą globėja.

Brightop Parko Jaunuolių 
chorui ųųreųgti eglaitės vaka
rėlį Draugija paaukavo 5.00 
do|.

Kelios Naujos Narės
gruodžio 3 d., susirinkime 

prįsiyųšp naujos narės: Ona 
Sandargienč, Lena Ądams, Liu
dviką Skrickienė ir Marijona 
Ūsas. Visos draugijos narės la
bai gerame upe.

Sekantis susirinkimas įvyks 
pirmą antradienį, Sausio mėn., 
ad. 814 W. 33 gatvė.

A. M-nė.

Upytės Draugiškas 
Kliubas

šeši Mętai — Vienas 
Pirminįnkąs

Upytės Draugiškas Kliubas 
laikė .susirinkimą Gruodžio 7, 
1940, ad. 4070 So. Francisco. 
Atsilankė skatilingai narių. 
Kliubas labai gražiai gyvuoja, 
nes narių turi gana daug ir 
vįsi gerai ’dąrbuėjasi ar paren- 
gįmuose ar kitais dalykais.

Valdyboj ateinantiems me
tams pasilieka: Juozas Kishku- 
nas—pirmininkas, kuris jau še
šti metai darbuojasi. Vice pirm. 
—Adomas Bartus, ir rast.— 
Elžbieta Tąjdus, taip pat šeši 
metai valdyboj. Iždininkas yra 
Kastas Vąičunas, maršalka—Jo
nas Jusis.

Lietuvių Eks- 
Mainierių Kliubas
J. Gelgaudas — Pirjnipinkas.

Lietuvių Ęx-ųoąinįerių Drau
giško Klįųbo darbuotė šitųkia.

Priešmetinis susirinkimas įvy
ko 4-tą d. gruodžio, J. Petrau
sko svetainėj, 1750 S. Union 
avė. Prisirašė penki nauji na
riai.

Pakeltas klausimas metinių 
duoklių ir nutarta palikti po 
50 centų metams. Rinkta val
dyba sekantiems metams: pirm. 
J. Gelgaudas, 1900 So. Union 
avė.; vice pirm.—Peter Russell, 
3520 S. Emerald avė.; protoko
lų rašt.—B. žolynas, 3259 So. 
Union avė.; finansų rašt.—Ju
zefą Žįtkienė, 667 W. 18th st.; 
iždin.—W. Pankauskas, 549 W. 
18th st., ir korespondentas—J. 
Gelgaudas.

Nariams Duoda Pagalbos
Liet. Ex-mainįerių Kliubas 

nėra politinis, tiktai draugiškas 
—“sočiai”. Nariai priimami be 
skirtumo pažvalgų. Nariui mi
rus gerame stovyje, nuperka
ma gėlių vainikas, ir esant rei
kalui, parūpinama grabpešiai. 
Narį ištikus nelaimei, kliubo 
valdyba ir susirinkimas svarsto 
sutejkimą pagelbos.

J. Gelgaudas, l^oresp. t i ■, < * * *
M « .............. ■ y

Brighton Parko 
Jaunuolių Draugija

o ūkiuose jiems senesnį nepri
lygs-

Vakarėlyje buvo ątsilankSč 
arkivyskupas Genlotis ir pasa
kė gražių kalbą apię jaunuo
lių veikimą, ir jų auklėjimą. 
Dąirg Jąiko reikia juos išmo
kinti deklamuoti, dainuoti jr 
šokti.

Senesni žmonės, dalyvavę 
vakarėlyje sakė, kad ątęįląp- 
kiųs į jaunuolių parengimus 
visuomet smagiai ir gražiui 
prgleidžia laiką. —A. M-nė.

žagariečių 
Kliubas
Išrinko 1(M Valdybą; Sutiks 

Naujus Metus

GAL NAUJIEJI IŠLYGINS SENŲJŲ SKAUS- 
MUS IR SKRIAUDAS

Sutikime 1941 Metus Iškilmingai!

VISI IŠVIEN PRIEŠ 
IŠGAMAS IR JU 

RĖMĖJUS!
CLASSIFIED ADS

Jaunimas Gerai Tvarkosi

I
 ANTANAS PETRAITIS ’ 

gyy. 3440 $o. WaUace St. 
Persiskyrė su Šiųę pasauliu 

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

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Adelą, po tėvais Ra
kauskaitę, tris dukteris: Iza- 
bellą Lesmeister, žentą John, 
2 anūkes; Adelą Hinz, žentą 
Adolph ir 2 anūkes ir Genę- 
vieve; sūnų Antaną; 3 brolius: 
Justiną, Joną ir Juozą ir jų 
šeimas; švogerką Petronėlę 
Gerdžiunas ir jos šeimą; Švo- 
gerius Jurgį ir Antaną Rakau- 

I skus; Lietuvoj brolį Petrą.

Priklausė prie >£eistųčio Pa- 
I šalpos Kliubo.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
I Petkaus kopi., 4704 So. West- 
I ern Avė. Laidotuvės įvyks 
I 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- 
.* lyvaųti laidotuvėse ir suteikti 
l jam paskutiųį patarnavimą ir 

atsisveikinimą.

!
 Nuliūdę liekame:

Moteris, Dukterys, Sūnūs ir 
Giminės.

m Laid. Direkt. Albert V. Pet- 
| kus, Tel. Lafayette 8024.

Ši draugijėlė gyvuoja jau ke
linti melai. Tai rezultatas mo
kytojos Anelės Zabukienės pa
stangų. Ji jaunus draugijėlės 
narius mokina dainuoti, prątį- 
na juos prie lietuviškumo •—ir 
tam darbui pašvenčia labai 
daug laiko.

Gruodžio 8 d., Draugijėlė 
buvo surengusi grąžų daipų ir 
šokių vakarėlį. Programą pil
dė jauni nariai dainininkai ir 
balalaikų orkestras, kurį taip
gi sudaro nariai ir kurį moki
na J. Budrevičius. Dalyvavo ir 
Brighton Parko moterų gru
pė. Jos gerai dainuoja. Bet jau
nuoliai vis jaunuoliai, jie gy
vesni ir mikliai viską atlieka,

^agapiečiai rinko paųją val- 
dybą^ gpuodžįp 22 d.? ppešme- 
tiniame susirinkime, kuris bu
vo gana skaitlingas nariais. 
Išimant žemiau paduotus ak
menis, kiti valdybos nariai pa
liko iš 1940 metų valdybos.

Nauji valdyboj yra: S. Gas- 
per, finansų raštininkas; A. 
Masiulis ir J. Balakas—kasos 
globėjai, ir B. Gurskienė —ko
respondentas.

“Pernykštė” 1940 metų val
dyba buvo labai veikli, rūpes
tinga, tad nebuvo reikalo jos 
daug keisti. Pirmininko vietoje 
ir toliau palieka p. Arlauskas.

Nauji Nariai.
žagariečiai susilaukė kelių 

naujų narių, Z. Zaviko, E. A- 
dąmavičiaus, J. Klimo, J. Pa- 
žarauskienės E. Thompson. 
Kliubas augą kas metai taip 
nariais, taip Įurtu.

Sutiktuvės.
Naujų Metų proga nariai 

yrą nutarę rengti šaunias su
tiktuves adresu 4358 South 
Maplewood ayenuc, ir už $L 
prižada ne vien skanią vaka
rienę, bet viską ko linksmoms 
Naujų Metų sutįkttįvėnis rei
kia. Bus visokių ju o^iį į links
mumų, ir bus galima labai: 
šauniai laiką praleisti.

—K ar. B. Gurskienė.
(Apžvalgos tęsinys rytoj)

Nauji Metai ir 
“Nauja Gadynė”

Akimirksnių prąbėjo šie me
tai ir, kąip bematant, jąų atbė 
go nauji.

Šie metai, įali bųtį,. bus už
rašyti istorijoj kaipo didžiau
sių nelaimių metai, nes dauge
lis kultūringu tautų, kartu ir 
Lietuva, tapo okupuotos ir ne
teko savo nepriklausomybės. 
Nors mes čia gyvendami de
mokratiškoj šalyj tų visų bai
senybių ir nematome, bet mu
sų širdis viską atjaučia.

Taigi su nekantrumu lau
kimų naujų metų, kurių gal iš
lygins tas vįsąs baisenybes ir 
skausmus, kuriuos senieji su
teikė.

Du chorai rengia sutiktuves
Taigi, kad lęnksmai baigti 

senus ir pasitikti naujus metus, 
Chicagos Lietuvių Vyrų ir “Pir
myn” chorai rengia Naujų Me
tų sųįikimo vakarėlį gruodžio 
31 diępą, Nęffo svetainėje, 2435

Leavitt st. Nerą abejonės,

kad šie .menininkei visuomet 
sugebą tiųbąiųai svečius priim
ti, tad patartina, kad visi tų 
chorų rėmėjai ir vėl iš anksto 
pasižymėtų ir pas juos atsilan
kytų. Nųs juk tie musų meni
ninkai aukojas vien tik kultų* 
rąi ir kas gi butų, jei mes ne
tektume meniųinkų?

Statys operą
Teko nugirsti, kad “Pirmyn” 

choras po pasekmingo pąstaty- 
njo operetės “Ęąi Gėlės žydė
jo”, skubiai rengiasi prie pą- 
statymo operos “Carmen” gra
žiajam Goodman teatre, rodos, 
balandžio mėnesį. Taigi, “Pir
myn” choras jau rengiasi prie 
trečios operos. Tai yra smagu 
girdėti, kad “Pirmyn’? kas kar
tą žengia pirmyn. Čiągi, žino
ma, priklauso kreditas K. Ste
ponavičiui ir tiems jaunuo
liams, kurie nestovinėja prie 
kampų, bet aukaujasi musų 
lietuvių reikalams. —X. š.

A. LIET. EKONOMINIO CEN
TRO VALDYBOS LAIŠKAS
Komunistinė plėga su savų 

lietuviškų komunistų išdavys
te ir Maskvos raudonųjų armi
jų okupacija, į pusę metų pa
vertė musų tėvynę Lietuvą į 
skurdžių, bedalių, baudžiauni- 
ninkų nelaimingą kraštą. Lie
tuvos industrija suparalyžiuo
ta, prekyba pasmaugta, ukinin- 
kystė linčiuojama, komercija 
sp plačiu pasauliu, taip sėk
mingai išauginta, visiškai su
griauta. Per šešis menesius 
Lietuva liko tik skeletas tos 
smarkiai po pasaulinio karo 
kilusios valstybės.

Priedui to viso, musų pačių 
išgamos, Maskvos despotų vi
liojami prižadais, kuogreičiau- 
siai skubina musų tėvynę pa
versti Sovietų Rusijos provin
cija, įyedąnt visą maskolišką 
tvarką ir grūdant lietuviams 
svetimą kalbą.

Lietuvoje kolei kas nei mes,

PERS ON AL 
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., Chicagu, 
Illinois.

HELP VVANTED—FEMALE
, Reikia

PATYRUSI MOTERIS SORTUO- 
TI maišytus skudurus. Geras mo
kestis, dirbti 5 dienas savaitėj, šau-, 
kitę CRAwford 7939, t^rpe 7—8 
vai. vakaro.
""REIKALINGA MOTERIS, 25—35 
metų, abelnam namų darbui. Ne- 
reik skalbti. Gera alga. PENsacola 
4529.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Gyventi vietoj, geri namai. 
$7. 3170 jCambridge, BUCkingham 
1396.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
kuris moka dirbti taverne. 1255 W. 
Madison St.

REIKIA PATYRUSIO BARTEN- 
DERIO, 35—40 metų, kuris galėtų 
ir patarnauti pietus prie stalų. 908 
W. 21st St.

Sutiktuvių perdaug, tad 
repgia išleistuves

ŽMONES, KURIE GERIA ŽMONIŲ KRAUJĄ nei palys Lietuvos žmonės ne
gali nieko daryti savo padėties 
pagerinimui. Turim visi nešti

Siunčiam Gėles 
Telegramų | 

Visas Pasaulio 
Dalis

Iloveikis
KVIETKIT 

j Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Hąląted Street
TeL YARDS 7308

A. -f* A.
JUZEFĄ BAYORUNAS, 

po tėvais Gedraitytė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 25 d., 8 vai. vakaro, 
1940 m,, sulaukus pusės amž., 
gimus Šiaulių apskr., Linku
vos parap., Gerbrikių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą; 3 dukteris Ęl- 
len, Oną ir Olgą ir sūrių Jo- 
seph; 2 seseris: Elzbietą ir 
švogerį Pranciškų Girčius ir 
jų šeimas ir Teodorą ir švo- 
gerį Stanislovą Uąkus ir jų 
seimą ir dąųg kitų giminių 
ir pažįstamų. Lietuvoj — brolį 
ir seserį.

Kūnas pašarvotas 4519 So. 
Springfield Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, gruodžio 28 
d., 9 vai. ryto iš namų į St. 
Bruno (49th and S. liardirig) 
parap. bažpyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pinės. Y

Visi a. a. Juzefus Bayoru- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys. Sūnūs, Se
serys ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1711.

jPraJeįdome Kalėdų šventes 
su dovanomis ir pąsyeikipi- 
mais. Dabar ateiną Nauji Me
tai. Tai yrą tikroji tarptautinė 
šventė. Nėra tautos, kuri nau
jus metus neminėtų. Alės lietu
viai, ypač Naujų Mėtų proga 
darome draugiškas sueigas ir 
pasisakome linkėjimus ir priža
dus būti geresniais sau ir savo 
draugams.

Kadangi Naujų Metų sutiktu
vėms yra labai daug parengi
mų, tai šįmet “Naujos Gady
nės” chorąs sumanė rengti se
nųjų metų “išleistuves” su gra
žiu programą ir užkandžiai^.

Tas vakarėlis įvyks gruodžio 
28 d., šeštadienio vakare, New 
Marųuette Hali salėje, 6908 S. 
Western Ayę.

Bukite visi ir bukit užtikrin
ti, kad nuobodumo nebus. Cho
ristai yra specialiai prisirengę 
su gražiu programų ir magary
čioms yrą pakviestas “Dėde Pa- 
sakorįus” su juokingais žmonių 
gyvenimo atsitikimais.

VBA.

Žymiausia Australijos misi
jų stotis yrą Mermansburgas. 
Ji yra prie Finko« upės, aš- 
tupniasdęšįmls kilometrų į va
karus ųųo Ąlice Springsp, ku
rią įkūrė vokietis Albrechtas. 
JųptlasipS Idilių giminėj ąuo 
lp laiko pjadejp mokytis že^ 
mes ūkio darbų ir gyvulininky
stės. Ne visiems, žinoma, ne
kultūringiems australiečiains 
patiko šis m$k’^ias, tačiau daug 
jų mielai cino šviestis. Tačiau 
ąuš|rąĮ|ečiąi \qar ir dabar ne 
labai m^gstą^iiš kitų žemynų 
atvykusiuosiiįffl*. Paslaptinga ko
va tebeina^ (Jhr - ir šiandiena. 
Wti, šių mcJiMfMdŽtpje misijų 
stovykloje^įv^įo gaila keistas 
atsilikimas. V i ei m misijonic- 
riaus brolis, kuris-iš Melbourno 
su savo žntprta atvyko pasi
svečiuoti, kažkur be
ženklo dingo.r^rfėną vakarą jis 
nuvyko į juodukų sodybą, no
rėdamas iš arčiau susipažinti 
su jų gyvenimu. Prieš lai mi
sijų stovykloje panašaus atsi
tikimo dar nebuvo buvę, nors 
daug baltųjų jau buvo atsilan
kę. Taigi ir šiuo kartu many
ta, 'kad svečią ištiko šiaip sau 
kokia nelaime, tačiau jo dau
giau nebepasisekė matyli. Po 
dviejų savaičių stovyklą pa
siekė nauja staigmena: dingo 
karayano vedėjas. Jis pristaty- 
dąvo dykumoje esančioms 
stovykloms kokoso riešutus, 
cukrų, tabaką ir konservus. 
Apie save nuolat informuoda
vo stovyklą. Jis paklysti nega
lėjo, nes jam visi keliai pui
kiausiai buyp> žinomi. Po to 
priežasčių. Nors klausinėjo 
savo mokinius, krėtė juodukų 
palapines, tačiau jokių dingimo 
žymių nerado. Rastas tik jo 
asilas ir (jaugiau nieko. p0 še
šių savaičių'Miuos du paslap
tingus dingimuš papildę tre
čiasis. Taip pat be pėdsakų, 
kaip ir pirmieji du, dingo pen- 
kerių metų amžiaus fannęrio 
Trackino dukrelė. Milijonie
riai, neberasdami jokių prie-

monių dingusius surasti, pasi
kvietė iš Decp-Wcll stovyklos 
buvusį anglų detektyvą Mac- 
Christopheną, kuris buvo 
garsus sugebėjimu išaiškinti 
paslaptingiausį atsitikimą. Bet 
ir sumanusis detektyvas nepa
jėgė nieko tikro rasti, o pa
slaptingieji nuotykiai, lyg ty
čia, jam dar tebesant, vėl ėmė 
kartotis. Kai jis ruošėsi išvyk
ti, dingo jaunas piemuo. Chris- 
toplienui teko ieškojimus pra
dėti iš naujo. Vieną vakarą 
pastebėjo, kad aranliečiai turi 
kažkokį keistą susirinkimą. 
Jie? buvo susėdę? ratu, kalbėjo 
•kažkokius nesuprantanius žo
džius’, o visas šias apeigas bai
gė savotiškų šokiu. Kas'šiame 
susirinkime buvo kalbėta, Mac- 
Christophenas nieko negalėjo 
sužinoti, tik įsitikino, kad pa
slaptingų dingimų pėdsakai 
netrukus turės paaiškėti. Toki 
nakties susirinkimai ėmė 
dažniau kartotis. Vėliau vie
name tokiame susirinkime pa
stebėjo jis dar niekuomet sto
vykloje nematytą moterį. Po 
susirinkiino juodukai moterį 
nuvilko į Finkos daubą ir kaž
kur ją paslėpė. Kitą dieną de
tektyvas pradėjo ieškoti dair 
boję moters, tačiau ne taip 
greit pasisekė jam ją surasti. 
Tik po keturių mėnesių pasi
sekė dingusiąją moterį surasti. 
Ne ją pačią, o tik jos drabužių 
skiautes. Daubos urve, kuriame 
rasti dingusios moters palaikai, 
gyveno arantietė moteris, II^- 
čiriu dabar jos jau nebebuvo. 
Po ilgo vargo pasisekė ir ją 
rasti. Vėliau ji nenoromis pri
sipažino, kad kelių vyrų pade
damą įvykdžiusi šią baisią 
Žniogžų(|yslę. Aukos kraujas 
buvęs išgertas dievų garbei jos

kantriai tą smūgį ir laukti lai
ko.

Bet čia Amerikoje—kur mes 
sudarome trečdalį musų tau
tos žmonių, kur musų dvasinė 
ir ekonominė jėga yra laisva, 
kur turime gausų dcinokratiš- 
kąš rimtai išlavintą proto jė
gų išteklių, mes galime ir pri
valome visomis jėgomis kovoti 
su tuo, kas yra komunistiška^ 
nes tas yra pražūtinga, nuo
dinga ir žalinga mus y tautai, 
kaip lygiai ir musų naujai pa
sirinktai tėvynei, Amerikai.

Mes visi—Amerikos lietuvių 
patriotinė visuomenė, biznie
riai ir profesionalai —privalo
me vyras į vyrą, kaip mūras, 
stoti į kovą už tau. kas reika
linga musų tėvynės Lietuvos 
laisvės atgavimui, prieš lai, kas 
yra komunistiška ir nuodinga.

Nuodai, musų tautos jėgas 
paralyžuoją, paeina iš musų 
savų lietuviškų komunistų, ku
rie per eilę metų troškę, kad 
musų tėvynė Lietuva patektų į 
svetimas, raudono despotizmo 
rankas, to netikėtai sulaukę, 
rodo savo pamišusį džiaugs
mą ir savo pasitenkinimą išlie
ja į musų žmones pavidale 
protiškų nuodų, kuriais supa
ralyžiavo dalį musų gerų lie
tuviu.

Mes visi kaip vienas per vi
sas kolonijas, per visas valsti
jas, per visą šalį, kur tik yra 
lietuvių, privalome užsidėti sa
vo pareiga Jcovoti prieš komu
nizmą kaipo visuotiną nesą
monę, o dar labiau privalome 
pasidaryti savo pareigą kovoti 
prieš visa lai, kas yra komu
nistiška musų lietuvių tarpe:

1. Kovokime prieš komu
nistų laikraščius, jų agitatorius, 
prieš jų biznius kolonijose, ir

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

ANT RENDOS 6 KAMBARIŲ 
FLATAS ant 3 aukšto, visi patogu
mai. $18. mėnesiui. 2354 So. Oakley 
Avenue. šaukite savininką, CANal 
0936.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

REAL ESTATE TO EXCUANGE 
Namai žemė Mainais

$3500 EQUITY ant Toledo, Ohio, 
nuosavybės išmainymui ant mo
derniško grožio saliono Chicagoje^ 
Tur būt moderniškas. 824 N. Mo- 
zart, šaukite vakarais, BRUnsvvick 
0391.

FARMS FOR SALE
-c v . B kiai Pardavimui ■i.

PARDAVIMUI 180 AKRŲ farma, 
gera žemė ir budinkai, 20 akrų 
miškas (antro augimo), kluonas 
36x90, 2 silos, 9 kambarių namas. 
Ant svarbaus vieškelio, lietuvių 
apgyventa. Prieinama kaina. H. L. 
Darr, Free Soil„ Michigan.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SUSIRINKIMAI
19-TO WARDO DEMOKRATŲ 

PRAKALBOS Mt. Greenwoode į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 29 d., 
kaip 2:30 vai. popiet salėje 3315 W.< 
lllth St. Kalbės ką tik atvažia-^ 
vę iš Lietuvos kalbėtojai, kurie pa
pasakos kas dabar, dedasi Lietuvoje;* 
kaip Smetona pabėgo ir kokią tvar-^ 
ką dabar musų tėvynėje rusai yra 
uždėję. Kviečiame visus lietuvius* 
dąlyvauti. Įžanga veltui. ?

—Korespondentas.

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

IR JIESIAI
DIRBO?

......... ..... SKAITYK KAStO—

NAUJIENAI
- m TEMYK SKILTIS-*^™-?

"REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

/ ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Šaulį hliliyiiM 0 IICMO.JĮL

ir paslaptingųjų jos vienmin
čių. Toks keistas ir žiaurus 
arantiečių giminės elgesys pri
mena senobinį jų kultą, žmo
gaus kraujas visoms giminėms 
duodąs sveikatos ir jėgos. To
dėl jis dar ir šiandien ten te
bėra populiarus.

ūriiiiilš
THEY ARE 900,000 

OVER W.
Are They Eatinjf lood, Mfearing 
Clofhes, or Hats or Shoęs 

Matle or Sold by YOU?
„rum u 1M| THflOUHI IK ūmų 

NAUJIENOS 
THEUIHIODMLYO’S——

The WorkT» Gre*te»t Ljthuanian Daily 
The ool“ Lilhiianian “Want Ad” new,D*per

visur, kur lik galime, bandyki
me skelbti kovą, užkirsti ke
lius jų plėgos plitimui.

2. Kovokime prieš tuos, ku
rie remia komunistus, kurie iš 
komunistų nori biznį padaryti 
ir naudojasi jų laikraščiais ar 
kitokia jų parama.

Kiekvienas doras lietuvis 
privalo atsisakyti remti komu
nistų spaudą, komunistų biz
nius, ir tokius musų biznierius 
ar profesionalus, kurie kuo 
nors prįsįdeda ppie palaikymo 
komunįstų spaudos ir jų įstai
gų ar biznių.

Tas ne žmogus, kuris maly- 
dąma^avo motiną kokio ne
dorėlio gėdinamą, nestos jos 
ginti!

Tas ne lietuvis, kas nesiims 
ginti, užtarti ir gelbėti savo 
tėvynę, savo gipitąją šalį nuo 
laukinių barbarų užpuolikų ir 
jiems parsidavųsįų jų agentų 
ir pakalikų, nežiūrint, kur jie

butų ir kas jie butų, savi ar? 
svetimi.

Diena iš dienos iš Lietuvos 
ėjo prastesnės ir prąstesnės ži
nios apie tai, kas dedasi Lietu
voje. Išsyk kaip kajn išrodė 
nepalikėtinu, ką okupantai ir 
komunistai daro, bet dabar tas 
viskas liko labai aišku—dau
giau ir baisiau, negu galėjom 
dasilcisti!

Dabar, po šešių mėnesių ne
paisymo, dvejojimo, pradė
kim musų kovą prieš musų tė
vynės ir musų tautos priešus— 
iš pat pamatų, iš pat pažemių 
—nuo musų pačių išsigimėlių!/ 
Kaip greit apsidirbsim su jais,i 
taip greit palengvės mums ko
va ir toliau!

Į darbą! Savas pas savą — ? 
lietuvis už • lietuvį, ir į kovą 
prieš visus musų tautos išga
mas, pąrsidavėlius! Tik tada 
mes kaipo lietuviai busim vie
ningi ir galingi, kada musų 
tarpe neliks nuodinlojų, ardy-. 
tojų! j

Am. Lietuvių Ekonominio
Centro Valdyba..
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UŽSIREGISTRAVO 250,000 ATEIVIU 
NEPILIECIŲ CHICAGOJE

Vakar Paštas Dirbo Iki Vidurnakčio 
Registruodamas Paskutiniuosius

Kai Chicagos nepiliečių regis
tracijos popieriai bus sutvarky
ti, tai pasirodys, kad čia užsi
registravusių bus apie L’5C,000.

Tokia skaičius ateivių turėjo 
palikti pašte savo pirštų nuo
traukas ir atsakyti eilę priva- 
tiškų klausimų valdžios inspek
toriams.

Tokis skaičius žmonių Chica
goj neturi pilietybės.

Vėlyvų Keli Tūkstančiai
Vakar buvo paskutinė regis

tracijos diena.
Inspektoriai pašto’ rūmuose 

dirbo iki vidurnakčio, skubėda
mi visus suregistruoti į laiką. 
Vėlyvų ateivių buvo labai daug 
— centraliniame pašte jų sto
vėjo ilgiausios eilės. Per visą 
dieną perėjo gal keli tūkstan
čiai.

Neužsiregistravę ateiviai, jei 
jų yra, bus baudžiami. Vakar 
buvo paskutinė diena, ir val
džia prailginimo nedarys.

Visi Pabaikime 
Šiuos Metus 
Linksmai

Ryloj bukime “škit^vų’ 
bankete

Kad pabaigti linksmai šiuo i

VAKAR CHICAGOJE

«3$ 
*

—Automobilių Nelaimės Chi- 
rago j, A py Ii n kė j e—

UŽMUŠĖ 16 ŽMONIŲ VAKAR IR KALĖDŲ 
DIENA

Išmokėjo Algų
Cicero Tarnautojams
Miestelis Rengiasi Algas Kapo

ti, Laisvins Pakelti

CICERO. — Miestelio ugnia
gesiai, policistai ir kiti tarnau
tojai 
savo užsi'Iiklišių algų.

Miestelis skundžiasi 
liais finansiniais keblumais ir 
nebežada šįmet beišmoketi 
jiems daugiau pinigų.

Kalbama, kad gal kai ku
riems, o gal visiems tarnauto
jams algas ateityj apkapoti ir 
pakelti įvairių miestelio lais- 
nių kainą.

• - ’Kf • JC<O<XOQC< •
- '• -• ž

••• ■

> • x <k < KaVa : -

ras rengia šaunų banketukę su 
šokiais. Jis įvyks šeštadienį, 
gruodžio 28 d., Marąuetle sve
tainėje, 6903 S. Westcrn avė.

Kas paž’sla naujagadyn c- 
čius, tie tik ir laukia to paren
gimo. Taip sakant, jų nei na
mie užlaikysi, nei kitur nuvilio
si. Jie žino, kad geresnio paren
gimo niekas nesurengs.

Na, o tiems, kurie dar nesa
te buvę pas naujagadyniečius, 
patarčiau nepraleisti progos pa
baigti senus metus jų tarpe.

“N-os” Pagelbsti 
Jam Atsilaikyti 
Kaimynams

Laiškas Redakcijai Nuo 
Skaitytojo

Naujienų” Redakcija:
“Prašau tamstų siuntinėti 

į mano 
namus. Aš nenoriu persiskirti 

dide- su ‘Naujienoms’, šiuo laiku ne
galėdamas atnaujinti prenume- 
1 ratos visiems metams, prašau 
priimti bent dalį, 
sitaikius prisiųsiu likusią dalį.

“ ‘Naujienos’

kelvirldalį laikraštį “Naujienas

o progai pa

T , NATjJTENU-AOME Tcjpnhnto

KUR ŽUVO KL1URI. — Likučiai automobilio, kuriame žuvo keturi moksleiviai 
iš Zion City. Kelyje į Kenoshą automobilis įvažiavo į medi ir užsidegė. Visi keturi 
jaunuoliai buvo užmušti vietoj. Jie važiavo j Kenoshą, kalėdinių giesmių giedoti.

Gražus Buvo 
Jaunimo Šokių 
Vakarėlis

Pagerbs Teisėja 
JonaT,Zuris

i ■ , •

.Įspūdingas Kalėdų

Susirinko Keli Šimtai 
Žmonių; Dalyvavo Nepapras

tas Svečias.

Pirmieji tokie šokiai įvyko 
užvakar vakare Dariaus-Girė
no Legiono salėje. Susirinko 
keli šimtai jaunų žmonių ir jęi 
kurie nepraleido laiko labai 
smagiai—tai buvo jų pačių 
kaltė.

Sprendžiant iš pirmo bandy
mo pasekmių, galima sakyti, 
kad laikraščio “Jaunimo” ka
lėdiniai šokiai paliks metine 
tradicija ir ateityje kasmet

Buvo Kalėdų Diedukas, buvo 
daug dovanų, giesmių

«' ir J

Gruodžio 22 d. Jonistų salė
je, 814 W. 33rd St., buvo labai 
graži Kalėdų eglaitė.

Prie nepaprastai gražiai pa
rengtos eglaites vaikučiai, jau
nimas ir paaugę žmonės visi 
gerame upe lauke atvykstančio 
Dieduko. Jam pasirodžius su

• Bevalgydamas pusryčius 
valgykloje ties 1559 W. Roose- 
velt, širdies ataką gavęs negy
vas krito 65 metų George Pat- 
terson, 800 South Ash'and bul
varas. Jis buvo bedarbis.

• W.P.A. Administracija pa
skelbė, kad iš pašalpos darbų 
prašalina visus nacius, kurie 
priklauso German-American 
Bundui. Tos organizacijos re
kordai ir narių sąrašai buvo 
užareštuoti pereitą savaitę. Pa
sirodo, kad WPA tarnauja ke
li tuzinai Bundo narių.

• Tarpduryje ties 713 Wil- 
low Street, vakar buvo rastas 
negyvas nežinomas apie 50 me
tų vyras. Jo galva buvo sumuš
ta. Velionis buvo 5 pėdų 9 co
lių aukščio, apie 150 sv. svorio 
ir dėvėjo žalius marškinius, juo
dą paltą.

O Pirmo kalėdinio kūdikio 
garbė teko chicagiečiams Christ 
Ratkovichiams, nuo 4912 South 
Lockwood. Garnys sudėjo vizi
tą p. Ratkovichienei Wesley li
goninėje netrukus po vidurnak- v • CIO.

Vakar ir Kalėdų dieną au
tomobiliai Chicagoj ir apylin
kėje užmušė 16 žmonių.

Žuvo:
Jau vakar dienos “Naujieno

se” minėtas Antanas Petraitis* 
54 metų amžiaus bridgoporlie- 
tis nuo 3440 Wallace street. 
Jo kūnas yra pašarvotas Alber
to Petkaus koplyčioje, 4704 S. 
VVeslern avenue, iš kur bus 
palaidotas Lietuvių Tautiškose 
kapinėse rytoj 1:30 vai. popiet.

Žuvo Keturi Jaunuoliai.
Taipgi žuvo:
17 metų Edvvard Remillard, 

Lawrence VVortham ir Lloyd 
Reach, abu taipgi 17 metų am
žiaus ir 16 metų William Jo
nės—visi keturi Zion, III., gy
ventojai. Jie žuvo automobiliui 
įvažiavus į medį.

27 melų Anita De Cosimo, 
19 West Harrison, Oak Park;

26 metų George Leighton, 
13732 Cliflon Park;

35 metų Oliver Moore, 4008 
Calumet avemic;

26 metu Sam Fuaazzoto,

27
5301

26

Erie street;
melų Charles Reidler* 

Benlon str., Downers Gr.; 
metų Charles Marųuardt,

15300 Myrtle avenue, Harvey; 
60

2615

Kruvinai Pasibaigė
8 Metų Ginčas

Tarp Antano Waskelewicz’- 
iaus ir Frank Kernozsiak as
tuoni metai atgal įvyko rcal- 
estale tranzakcija. Nuo to lai
ko jie pasidarė nesutaikomi

man suteikia 
daug malonumo ir aš gaunu ge
ros energijos atsilaikyti prieš 
savo kitaip manančius kaimy
nus. Man labai patinka straip
sniai, “Dėdė Amerikonas” ir 
“Ką žmones mano”, ir daugelis 
kitų aprašymų.

“Gero pasisekimo ‘Naujie
noms’ ir ilgo amžiaus!

Su gilia pagarba,
John Shalk, 
Covert, Mich.

J. T. Zuris
ž pasižymėjimą miesto tei

sėjo pareigose,-.Chicagos picli- 
vo kalėdinių giesmių giedoji-1 nes miesto dalios-gyventojai ir 
mas prie eglaitės, ir Vienuos biznieriai šeštadienį rengia puo- 
valcai; kuriuos orkestras grojo'tą teisėjui Jonui TyZurįs.
po kiekvienos amerikietiškų ir

otoję dainavo kalėdines g es
mes ir Dieduko “himną” — 
“Jingle Bells”. Visiems nuri
mus, kun. E. R. Maskoliūnas 
pasakė įvadinę kalbą ir per
statė kalbėti arkivyskupą G 2- 
niotį. Jis savo kalboje ap.budi
no Kalėdų dieduko ir eglaitės 
prasmę, varde vaikučių duos- 
niems biznieriams padėkojo už

• Už vagiliavimų policija va
kar suėmė tris jaunuolius, 19 
metų Robert Smith, 2606 Lin
coln avenue, 18 m. Joseph StadL 
wieser, 1877 Orchard avenue, ir 
18 metų Carlo Cacloppo, 716 
Blackhawk avenue.

Jau iš antro sykio 
iris sprendžiu bylas

Kalėdų dieną Waskelewicz 
pasigėrė ir pasiėmęs kirvį pra
dėjo kapoti savo priešo namo 
duris. Kernozsiak 
šauti, o kai

pagrasino
Waskelewicz ne-

Oak Forest 
Seneliai Dėkoja 
Roselandiečiams

lietuviškų šokių 'yHipėš?

Are pa prastas S veči a s
Šoikių dalyviai susilaukė

tikėto siurprizo. Pp. K. Augus
tų pastangomis , į šokius buvo 
pakviesti ir mielai atvyko p.? 
Karolis- Požėla su garsiuoju 
ristiku Maurice Tillel—-geriau 
žinomu vardu “Angelas 
praleido šokiuose 
landas darydamas pažintis su- 
lietuviais pozuodamas pa
veikslams, kurie vėliau bus pa
talpinti , “Jaunime” ir šiaip 
smagiai leisdamas laiką jaunų 
lietuvių liirpe. Jis yra frąncu-

Crossing ir South ('Jiicago cen- 
ne tre. Jis čia atsižymėjo dideliu 

mielašiidi-ngumu/ Tankiai šioji 
dalis ;mieste)''yftt’ 1 užmušta i-1 
teisėjai, kurie kc;a atvyksta 
trumpam laikui, mažai, susido- 

■ męjimo č pąrodqA; ;p. g lininiu: 
šioVapylinkės gyventoj iį’ hijĮ&o. 

, r - . Tod'cl teisėjo Joiio Zurio darbai 
čia yra ląbai įvęi-tmąini.

Pagerbtuvių pilotą įvyks 
‘'Vincėj Cafe”, 2758 East 83rd 
street- šeštadienį, lygiai. 12 vai. 
per, pietus, gruodžio 28, 1940.

jį užmušė vieloj.
gyveno adresu

Trumbull avenue,

revolverio ir
Nušautasis 

10807 South 
o Kernozsiak, dabar suimtas,
gyveno ties 10800 South Ho- 
man avenue.

Kiekvienas Kalėdoms gavo 
po 50c

Šokiuose buvo ne vien jau
nimas. Atsilankė pp. Varkalai, 
Gugis, R. Simukas, ir visa eilė 
kilų gerai žinomų Chicagos 
lietuvių su jaunais žmonėmis

Gaisras Sunaikino 
Namą Vidurmiestyj

kalbą publika sutiko, gausio
mis katutėmis:

Nellie Zabukas, dainų ir mu
zikos mokytoja, kalbėjo apie 
jaunimo auklėjimą ir muzko; 
iavybę. Ji pasisakė labai širdin
gai ir linkėjo visiems daug ge
ro. P-ia Misčikaitis, žymi mo
terų organizacijų veikėja, savo 
spudingoje kalboje paliete k įli

pu r Inga s jaunuolių auklė„imo 
draugijas ir pastebėjo. kiek 
musų taip pasivadinę ‘ patrio
tai”, nesirūpina jaun mo auk
lėjimu. Ji tinkamai įvertino ar
kivyskupo Geniočio darbuotę ir 
linkėjo sėkmingumo ir gausos.

Po pareikštų kalbų, Kalėdų 
Dieduko rūbuose, Ona Dovgin 
visiems išdalino dovanas ir šir-

9 Philadelphijos gydytojas, 
Dr. Charles VVilliam Dunn, ra
šo daktarų žurnale, kad yra 
vaistai, su kurių pagalba esą 
galima išgydyti lytinius išsigi
mėlius. Tie vaistai vadinasi “sti- 

Dr. savo tikrinimą pa
su

metų Thomas Fulgham* 
Sbiefield avenue;
melų Elizabeth Wall^ce, 
AVells street;
metu John Welch. 1737 v '
avenue, Mclrosc Park;
melų Frank Radorsku 

561 Ilerkimer street, Jolicl, ir 
Nežinomas 60 metu amžiaus 

vyras, pakliuvęs po taksi prie 
Lincoln ir Belden avenue.

5550
47

Nužudė Draugą Dėl 
Kalėdų Eglaitės

43 metų Alonza Collins ir
35 metų Charles Thomas gyve
no adresu 5801 Calumet avė.,

OAK FOREST, III. — čionai 
mes šios prieglaudos lietuviai 
norim per gerbiamą dienraštį 
“Naujienas” padėkoti Roselan- 
do ir apylinkės draugijoms už 
aukas ir pasidarbavimą musų 
naudai.

Gruodžio 15 dieną iniciato
rius šito sumanymo, OI. Drau
gelis, aplankė musų prieglaudą 
ir visus lietuvius apdovanojo:

Iš visko sprendžiant — Jau
nimo Kąilėdiniai šokiai buvo 
labai pasekmingi.

Sally Ridikas Gavo 
Slauges Pažymėjimą

P-a Sally

ledų vakaro. Kažkodėl jie susi
ginčijo apie eglaitės papuoša
lus, o kadangi abu nebuvo la
bai blaivus, tai ginčai 
darė labai smarkus, ir 
baigė kraujo praliejimu, 
lins’as Tbomą nušovė.

pasi- 
pasi- 
Col-

Jie Grįžta 
Nusiminę

šiandien nusiminę, be 
iš Miami, Floridos grįžta 
ger mokyklos footbaPo 
mandos nariai.

ūpo 
Fen- 

ko- 
Floridiečiai

Fengeriečiai yra Chicagos 
čampionai ir per pereitus tris 
sezonus nepralaiiučjo nei vie
no lošimo.

BRIDGEPORT.
Ridikas vakar gavo “pirmos pa
galbos slauges” certifikatą iš 

Prieglaudoj — 150 senel u |WeyIand Akademijos. Ji šiomis I JLIcKlclUUU I —• JLUv ovIIvIaŲ .. . « • • «dienomis pasekmingai išlaikė 
Tai labai sunkus darbas su- kvotimus, ir dabar galės duoti 

rinkti tiek aukų, turint galvoj J pirmą pagalbą .sužeistiems žmo- 
kad šioj valandoj prieglaudoj | nėms.
randasi daugiau kaip 150 lietu
vių.

Bet Draugelis to neatboja ir pliko, 3354 South Halsted 
nesigailėjo darbo ir brangaus --------------- -
laiko savo tautiečių vargšų TŽ
naudai ir jau kelis kartus jis 
mus aplankė ir apdovanojo. Massachussetts 

Taigi, varde visų lietuvių . -—--------
įnamių tariu širdingą ačiū OI. Vakąr “Naujienose” lankėsi 

Į Draugeliui, visų draugijų komi- senas laikraščio skaitytojas, p. 
tetams ir visiems už aukas ir Į Vincentas Bulauskas, iš Fitch- 

I sunkų darbą.
Lai gyvuoja ir bujoja Rose 

lando draugijos ir jų nariai ir 
komitetai.

Jonas Ru teika, 
Inst. Ward 52, ~ /

n Oak Forest, III.

P-a Ridikas yra žmona laido
tuvių direktoriaus Povilo J. Ri- 

St.

burg, Massachussetts valstijos. 
Jis čia atvyko Kalėdų šventes 
praleisti. Apsistojo pas pp. Dar
gius ir Čekanauskus, 7121 So. 
Rockwell Street.

Į Fitchburgą išvyks rytoj ar 
sekmadienį.

Gaisras vakar p<rięš piet su
naikino penkių aukštų namą vi- 
durmiestyje, ties 174 W. Ran- 
dolph street, > apgadino du 
gretimus triobešius. Name bu
vo kabaretas ir kęlios arklių 
lenktynių “biržos”.

Ugnį kovoti buvo sušauktos 
kelios ugniagesių komandos. 
Trafikas vidurmiestyje buvo 
suparaližuotas kelioms valan
doms, ir daugelis tarnautojų pa
vėlavo į darbūs.

Kalėdų ii* laimingai sulaukti 
Naujų Metų.

Padėka “Naujienoms”

Šokių Ir Pasilinks 
minimo Vakaras 
Gruodžio W

bestrol”. 
remia 96’< dienų bandymais 
vienu lytiniu kriminalistu.

® Viešų darbų departamen
tas skelbia, kad nuo rugpiučio 
10 d., Chicagos žiurkių naiki
nimo projektas išnaikino 870,- 
300 žiurkes ielose ir apleistuo
se namuose.

Chicagos 
Kruetgen 
kalėdinių 

daugiau negu pernai.
Miesto teisėjas Quillici su

teikė suvėluotą kalėdinę dovaną 
septyniems areštuotiems asme
nims. Visiems grąžino laisvę ir 
įteikė po cigarą, o jo žmona 
kiekvienam davė po dolerį.

O Keli nežinomi piktadariai 
vakar anksti rytą apiplėšė dvi 
bažnyčias Chicagos Eastsidėje, 
ir nepasitenkinę grobiu, jas pa
degė. Abiejoms padarė kelis 
tūkstančius dolerių nuostolių. 
Viena jų yra Hyde Park Me- 
thodist Church, 1449 East 54tli 
Place, antroji Redeemcr episko- 
palų bažnyčia, 1240 East 56th 
street.

Diena Iš Dienos
Minėjo
Gimtadienį

kas 
met
7%

pašto viršinin- 
skelbia, kad ši- 

siuntinių buvo

Padarė Operaciją
J. Katėnui

paaukodami gra- 
P. Juozaitis, bal- 
ved., J. Petraus- 
drabužių krautu-

policijantas M. Sur-

li-

Sieliai Masulaitis, 3216 So. 
Ilalsled St., giminės surengė 
linksmą “birtbday party” gruo
džio 22 d.

Visi sveikino ir linkėjo ge
riausios laimės žodžiais ir dai
nomis, o .J. J. Bagdonas pasa
kė tinkamą prakalbę!?. (Sp.)

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Alfred Raila, 26,

dine Apel, 21
Joseph Baltrūnas,

Anna Sarafolian, 38
Joseph Yonus, 28, 

Eulmer, 24

su Geral-

42, su

su H.Ln

Reikalauja
Perskirų

Rosenna Gaddy nuo Ralph 
Gaddy.

šeštadienio vakare, gruodžio 
27 d., Jonistų salėje, 814 W. 
33rd St., įvyks smagus šokių 
ir pasilinksminilpo vakaras. Prie 
gero orkestro visiems bus sma
gu pašokti ir praleisti smagia 
laiką.

širdingai visus Užprašo šokių 
rengėjų komitetas ir kun. E. 
R. Maskaliūnas.— (Sp.) <

\ . ž. d.
R. Maskaliūnas

-------- .......... ................... ......... ,

, Naujienos^ >
hioda naudą dėlto.

• kad pačios Naujienos 
i yra naudingos.

Širdingai dėkojam “Naujie
noms” ,'ųž jų prielankumą ir 
skelbimus, kurie liečia musų 
darbuotę. Mes irgi su jumis ko
operuosime visame kame ir tin
kamai išpildysime jūsų uždavi
nius. Taip pat dėkojam ir radi
jams už jų patarnavimą.

Rėmėjai
čia dar turiu priminti biz

nierius, kurie parėmė musų Ka
lėdų dieduką 
žias dovanas: 
dų krautuvės 
kas ir sūnūs, 
vės sav
will’as; A. R. Junievicz ir sū
nūs, auksų krautuvninkai; 
Mort Linson, City Oulet Co.; 
Valerijonas Kučinskas, “Green 
Mill Bread” sav.

Publikos aptarnautojais bu
vo Jonas Sutkus, Elena Wittis, 
Lena Adams ir Ona Dovgin, 
kurių vikrumu visa publika gė
rėjosi. Taip pat dėkojam ir 
ponams Puniškams ir p. Urbo
navičiui už jų prielankumą ir 
paramą.

Visiems rėmėjams ir daly
viams širdingai dėkoja rengė
jai ir kun. E. R. Mask^lmn'is.

Žemaičių Duktė.

Prieš Kalėdas University 
goninėje, 432 South Wolcott 
street, buvo padaryta operacija 
bridgeportiečiui p. Juozui Ka
tėnui. Ligonis jaučiasi neblogai, 
ir tikisi netrukus pilnai pasveik
ti. VBA.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias A pi' Paren

gimus.

Tie Cigaretai 
Lovoj!

Ir 57 metų chicagietis Ernest 
Westerdahl, 9117 Commercial 
avenue, užmigo berūkydamas 
cigaretę..

Rytoj jo laidotuvės.

Remkite tuos, kurie
-........ptircirpci —

• NAUJIENOSE”

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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, ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Garsinkitės “N-nose”




