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KALĖDŲ PALIAUBOS BAIGTOS
,it..,.—. ,1 .... - , ,

Smarkiai nukentėjo nacių aerodromai 
ir submarinų bazės

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 27 d. — Tris dienas besi* 
tęsusios Kalėdų paliaubos pasi
baigė ir anglų aviacija pradė
jo smarkiai bombarduoti svar
biausius nacių planuojamos in
vazijos centrus. *

Anglų karo vadovybė turi ži
nių <rpie paskutinius vokiečių 
daromus invazijos planuš ir vi
sas savo aviacijos jėgas siun
čia invazijos bazėms naikinti.

Didelis orlaivių skaičius buvo 
pasiųstas į vokiečių okupuotos 
Francuzijos uostus, į Olandiją, 
Belgiją ir į pačios Vokietijos 
uostus. Britai bombardavo ir 
užfrontės miestus, kur gamina
ma karo medžiaga.

Labiausiai nukentėjo La Ha* 
vre, Berlynas, Munchenas, 
Hamm ir Hamburgas. Visuose 
minėtuose miestuose sukelti di
deli gaisrai ir išmesta po kelis 
tūkstančius svarų sprogstamos 
medžiagos.

Anglai bombardavo ir Bor- 
deaux aerodromą, taip pat na
cių submarinų .įmzę Lorient, 
Trepot ir kitas viefaŠT’ VisT bri
tų orlaiviai sugrįžo. į savd ba
zes, tuo tarpu bHtų lakūnams 
pavyko numušti vieną vd-kišką 
lėktuvą, kuris pakilo ir norėjo

bombų į Siemens dirbtuves, ku
rios dirba vokiečių kariuome
nei. Turima žinių, kad Berlyne 
ir kituose miestuose trūksta an
glių, nes anglų aviacijai pavyko 
labai smarkiai apardyti vokie
čių geležinkelių susisiekimas.

Didelės vokiečių kanuoles pra
dėjo smarkiai apšaudyti Angli
jos pakraščius. Anglai budi 
ir yra pasiruošę sutikti vokie
čių invaziją.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 27 d. — Pranešama, kad 
švenčių metu Hitleris aplankė 
Boulogne, Aberville ir kitas vie
tas vakarų fronte. Hitleris kal
bėjo nacių kareiviams ir pasa
kė, kad ateinantieji metai at
neš laisvę vokiečiams.

Anglai bombardavo Bordeaux, 
bet vokiečiai skelbia, kad šis 
karo veiksmas buvo beprasmis, 
nes vokiečiai ten nelaiko ka
reivių. Vokiečiai nepatenkinti 
anglais, nes jie nutraukė Ka
lėdų paliaubas. Vokiečiai ir to
liau norėjo jas tęsti, bet anglai 
bombardavo francuzų uostus ir 
užmušė kelis Francuzijos pilie
čius.

Hitleris, kalbėdamas į savo 
asmens sargybinius, pasakė, 
kad suteiksiąs jiems didelę gar-

HITLERIS NUKELIA 300,006 KAREIVIŲ Į RUMUNIJĄ

v N AUJJENU-ACME TolPnho*'-

Jau ir taip Europoj dabar apgaubloj plieniniu Vokietijos legijonų ratu, spekulia
cijos ir spėliojimai dar smarkiau pagyvėjo kada diplomatiniai šaltiniai pranešė, kad 
Vokietija padidino savo “garnizoną” Riįiniinijoj iki 500,000 .vyrų. Žemėlapis parodo 
spėjamus šio”' Wgfb galimumus^ Kiti prditešimai sako,. kad ir. Rusijos' kariuomenė 
traukiama prie Rumunijos parubežio.

LIETUVOJ LAUKAI DAR NENUVALYTI
Maisto trūksta, bet 

bulvės nekasios
KAUNAS, Lietuva, gruodžio 

27 d. — Nors Lietuvoje jau 
prasidėjo šalčiai, bet laukuose 
pasiliko daug nesurinktų cuk
rinių runkelių ir bulvių.

Valdžia pradėjo organizuoti 
talkas, prievartos kelius siun
čia fabrikų darbininkus, įstai
gų tarnautojus ir mokinius lau
kų darbams.

Ūkininkai nenori valyti lau
kų, nes tie laukai jiems jau at
imti.. Iš kaimų visi bėga į mie
stus.

Labai nevykusi val
džios talka

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
27 d. — Valdžia suorganizavo 
didelę talką, kuri turėjo važiuo
ti į Prienų apylinkes. Laukė ke
lių šimtų žmonių, bet atvyko 
tiktai 130.

Pagaliau ir atvykusieji ne
galėjo stoti į darbą, nes netu
rėjo tinkamų drabužių. Valdi
ninkų skaičius buvo labai ma
žas.

“Darbo Lietuva” parašė

straipsnį, kuriame labai griež
tai išmetinėja blogiems talki
ninkams.

Teismas bendradar
biauja su GPU

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
27 d. — Kaša, sovietiškų Lie
tuvos teismų prokuroras, skel
bia, kad naujai sudarytos gru
pės įmonėse privalės glaudžiai 
bendradarbiauti ne vien su pro
kuratūra, bet ir su GPU.

Lietuvos teismai turi persi
tvarkyti, kaip rusiškieji, sako 
Kaša.

Prokuroro bendradarbiai tu
rės sekti visuomenės gyveni
mą ne vien tiktai miestuose, 
bet ir kaimuose.

VILNIAUS UNIVERSITETE 
MOKO ŽYDŲ LITERATŪRĄ

VILNIUS, Lietuva, gruodžio 
27 d. — Švietimo komisaro An
tano Venclovos įsakymu prie 
Vilniaus universiteto atidaryta 
katedra žydų kalbai ir litera
tūrai.

Katedrai vadovauti paskirtas 
ž.Vdų kalbininkas profesorius N. 
Priluckis.

10 BILIONŲ KRAŠTO APSAUGAI
numušti atskridusius britus.

Berlyne britai išmetė daug

Britai pultiruošiasi 
Bardiją

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
27 d; -— Britų kariuomenė se
nai hpsupo visas Bardijos tvir
toves, be sustojimo bombarduo
ja svarbesnias vietas, bet jos 
dar neatakavo.

Britai turi paruošę stiprias 
ir dideles karo jėgas tvirtovei 
atakuoti, bet tam reikalui lau
kia gen. Wavell įsakymo.* */Jeigu italai nenorės lengvai 
pasiduoti, bus įsakyta pulti vi
su smarkumu. Britai nenori be
reikalingo mirtingumo.

Britai suvaržė eks
portą Irlandijon

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 27 d. — Britų prekybos 
ministerija labai smarkiai su
varžė eksportą į Irlandiją tų 
prekių, kurios jai pačiai tenka 
gabentis iš užsienio.

-" a - ■— ...............

VOKIEČIŲ LAIVAS PACIFIKE
Bombardavo 
Nauru salą

MELBOURNE, Australija, 
gruodžio 27 d. — Australijos 
ministeris pirmininkas paskelbi, 
kad nepažįstamas laivaslabai 
smarkiai bombardavo Nauru sa
lą, kuri randasi Pacifike.

Didelis karo laivas turėjo ja
ponų vardą, iškėlė japonų vė
liavą ir buvo nudažytas japo
nų spalvomis.

Teko patirti, jog laivas pri
klauso vokiečiams. Japonų spal
vas vartoja, nes nori jltfohiis 
įtraukti karan.

bę ir Įeisiąs dalyvauti kovoje 
prieš anglus.

Irlandija importuodavo daug 
įvairių prekių, bet britai dabar 
jiems neparduos tąbąkd, apel
sinų, citrinų, ir įvairių maši-

Irlandija nenori ■ padėti bri
tams vesti karo, tai britai ne
nori jiems parduoti sunkiai įgy
jamų prekių.

Darlan iteikė Hitle- 
riui Petaino laišką
V1CHY, Francuzija, gruodžio 

27 d. — Laivyno ministeris Dar
lan buvo okupuotoj Francuzijoj, 
matėsi su Hitleriu ir įteikė jam 
asmenišką Petaino laišką.

Petainas išaiškino fiureriui, 
jog jis ir toliau norįs bendra
darbiauti su Vokietija. Jis iš
dėstė, kodėl jis negalįs priim
ti Lavalio atgal į kabinetą.

Darlan tikisi, jog su vokie
čiais ir toliau bus bendradar
biaujama. Likusi Francuzija 
nebus okupuota.

Padarė didelių 
nuostolių

MELBOURNE, Austr a 1 i j a, 
gruodž. 27 d. — Nauru sala yra 
nefortifikuota, gyventojai ne
gali gintis nuo karo laivų. Vo
kiečiai pradėjo šaudyti visai ne
tikėtai ir padarė labai didelių 
nuostolių vietos gyventojams.

Nauru saloje yra labai ver
tingų fosfatų.

ši sala, priklausė vokiečiams, 
bet po karo ji perėjo Tautų 
Sąjungos protėktoratb Žinion, 
kurį prižiūrėjo Australija.

Knudsen studijuoja 
Murray planą

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 27 d. — Prieš keletą’ die
nų Murray įteikė prezidenthi 
inžinieriaus Reuther paruoštą 
planą pagaminti 500 orlaivių į 
dieną.

Rooseveltas šiandien pareiš
kė, kad jis perdavė planą Knud- 
senui, kuris išstudijuos to pla
no realizavimo galimumus.

Jeigu toks planas galėtų re
alizuotis, tai Amerikos orlaivių 
gamyba žymiai pagreitėtų ir 
sustiprėtų.

Rooney brangiausiai 
mokamas artistas
H0LLYW00D, Cal., gruodž. 

27 d. — ,Kino artistų profesi
nis laikraštis, Motion Herald 
šiandien paskelbė daugiausia 
pinigų uždirbančių Amerikos 
artistų sąrašą.

Pasirodo, kad iš Amerikos ki
no artistų daugiausia pinigo už
dirba Mickey Rooney. Praeitais 
metais jis taip pat buvo pir
moj vietoj.

Antruoju eina Spencer Tracy, 
vėliau Clark Gable, Gene Autry 
ir dešimtąja Judy Garland.

Reikalauja ištardyti 
Kennedy ir Bullitt
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 27 d. •— Senatorius Van- 
denberg šiandien pasiūlė sena
to užsienio komisijai pakviesti 
Kennedy ir Bullittą ir gauti iš 
jų pirmos rųšies informacijas.

Jiedu abu buvo prieš karą 
Europoj, ten dirbo karo metu, 
abu yra. labai gerai informuoti 
apie Europos įvykius.

Vandenberg mano, kad jų in
formacija turį labai dideles 
svarbos užsienio dalykams sprę
sti. ■

Amerika siūlosi mai
tinti ispanus

WASHINGTON, D C., gruo- 
Jdžio 27 d. — Užsienio reikalų 
departamentas galutinai formu
lavo pasiūlymą maitinti išalku
sius ispanus, jeigu gen. Fran
ko priims Amerikos siūlomas 
sąlygas.

Amerika jau turi paruošusi 
didelį laivą šit maistu ir yra 
pasiryžusi siųsti tokį laivą kiek
vieną mėnesį.

Franko turės duoti garanti
jas, kad maistas pateks tikrai 
badaujantiems ispanams ir kad
pati Ispanija neįsivels į karą. 
Amerikos ambasadorius Madri
de tuo reikalu tariasi tiesiog 
su gen. Franko.

Naciai juokiasi iš 
popiežiaus

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 27 d. — Visa nacių spauda 
juokiasi iŠ penkių popiežiaus 
punktų taikai įgyvendinti.

Šitas karas yra politinis ka
ras, sako, bet ne krikščionių 
karas, todėl ir negali būti kal
bos apie popiežiaus siūlomos 
taikos progratnos svarstymą. 
Ten nėra nieko diskusuoti.

Indijonai nenori 
registruotis

,■, .... , 1

BUFFALO, N. Y., gruodžio 
27 d. — Kanadoj gimę Iroąuois 
indijonai ir Tuscarora grupe 
nenorėjo registruotis valdžios 
nurodyta tvarka, nes jie ne
siskaito svetimšaliais.
i Kai atvažiavo pirmieji pilgri- 
mai į musų gimtinį kraštą, sa
ko, tai mes nedarėme jiems pir
štų nuospaudą i? ją neregistra
vome.

Smarkios kovos 
dėl Klisuros

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
27 d. —- Graikų karo praneši
mas sako, kad Klisura apylin
kėse eina labai smarkios ko
vos su italais.

Italai žino, kad šis punktas 
turi labai didelę strateginę reik* 
šmę, todėl deda dideles pastan
gas jį apginti. Italai smarkiai 
ginasi ir juros pakraštyj.

Graikai, gausiai naudodami 
kalnų artileriją, skinasi sau ke
lią į Valoną. Graikų aviacija 
be .sustojimo bombarduoja š; 
uostą ir neleidžia italams at
vežti į frontą reikalingų atsar
gą.

Italai nenori 
kariauti

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
27 d. — Suimti nelaisvėn grai
kų kareiviai sako, kad jie1 ne
nori kariauti. Du italų pulkinin
kai pareiškė tokią pat nuomo
nę.

Vienas italų pulkininkas sa
ko, kad italai nemanė užimti 
Graikijos, jie norėjo gauti tik
tai kai kuriuos uostus ir aero
dromus. Graikai labai narsus 
kareiviai, sako, todėl ir išmu
šė italus iš Graikijos.

Kitas italų karininkas pareiš
kė, kad jie žino tiktai tą, ką 
Mussolini (propaganda skelbia. 
Nežino apie Badoglio atstaty
mą.

ORAS
šeštadienį: debesuotas, gali 

būti lietaus.
Sekmadienį: debesuotas ir 

šiltesnis. /
Saulė teka 7:17 v. r., leid

žiasi 4:25 v. v. t

Turės kelti mo
kesčius

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 27 d. — Respublikos pre
zidentas šiandien tarėsi su biu
džeto direktorium Harold Smith. 
Pasakoja, kad 1941 metais vien 
tiktai krašto apsauga Amerikai 
kainuos 10 bilijonų dolerių.

Rooscveltas informuos kon
gresą apie projektuojamą biu
džetą. Prezidentas nori suma
žinti visas kitas išlaidas.

Morgcnthau mano, jog rei
kės kelti įvairius mokesčius.

100,000 kareivių pir
mose linijose

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 27 d. — Pranešama, kad 
naujai įgytoms bazėms apginti 
reikės apie 100,000 kareivių.

Dabar jau prasidėjo darbas 

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
> t

— Vokiečių orlaiviai, praleidę tris paliaubą dienas, vėl pra
dėjo smarkiai bombarduoti Londoną. Išmetė daug gaisrą kelian
čią bombų. /

— Paragvajuj buvo ruošiamas perversmas prieš generolą 
Morinigo, bet jis pajėgė laiku areštuoti pradininkus.

— Prie Afrikos krantų žuvo 22 Amerikos jurininkai, ku
rie plauke Panamos laivu. Jie vežė prekes britų kolonijoms Af
rikoj. Manoma,, kad juos bombardavo vokiečių submarinas, nes 
žuvo labai didelis žmonių skaičius.

—. Graikai vakar paėmė nelaisvėn 200 italų ir užėmė kelis 
naujus kaimus. * •

— Vokiečiai pasižadėjo leisti atidaryti sunkiosios francuzų 
plieno industrijos fabrikus. Gaus anglis iš Vokietijos ir iš oku
puotos Francuzijos.

— Vokiečių propagandistai antrą kartą užsipuola ant Ame
rikos. Pirma kaltino dėl Amerikos uostuose stovinčių laivų, o 
dabar dėl Irlandijos blokados panaikinimo. Amerikos vyriau
sybė šiais reikalais nepadarė jokio nutarimo.

— Argentinai duota 50 milijonų dolerių paskola prekybai 
su Amerika padidinti.

:-r- Japonų kareiviai apiplėšė vieną amerikiečių sandėlį fran- 
ėiizų Indokinijoj, bet kai buvo pasiųsta oficiali nota, tai vėl vis
ką atidavė.

ir netrukus reikės į minėtas ba
zes vežti kareivius, kurie bus 
pirmojoj Amerikos žemyno a]>- 
saugos linijoj.

Šie kareiviai bus išmėtyti 
įvairioje salose, kurios randasi 
tarp britų Gijanos, Panamos 
kanalo ir Newfoundlando.

Amerikos eksportas 
mažėja

NVASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 27 d. — Amerikos eksporv 
tas praeitą mėnesį žymiai su
mažėjo. Buvo išvežta prekių už 
328 milijonus dolerių, tuo tar
pu praeitais metais buvo išvež
ta už 344 milijonus.

Prekybos departamentas skel
bia, kad Europos karas labai 
kenkia Amerikos eksportui.

Iš Amerikos išvežta daug ka
ro medžiagos, orlaivių, bet ki
tos prekės neišvežamos, nes ne
gali įpirkti.
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Brone M-rt,ė

u.

(Tęsinys)
-Aš esu lietuvių draugijos 

valdybos narys, Juozas Narutis. 
Atėjau specialiai tamstos pasi
tikti. Nors ir sakoma, kad mu
sų miestas nėra jau taip lą^ąi 
didelis, bet nė vieno kartę ne
buvusiam, tai jau šiek tiek klai
džiai! susirasti.

—Labai dėkui, kad jus esate 
tokie nuoširdus ir taip rūpina
tės. Žinoma, tų vietų, kur yra 
jūsų susirinkimus ir vienas bu
čiau suradęs, bet kad atėjai 
tamsta manęs sutikti, tai jau 
esu labai dėkingas. Jeigu jau 
svečias sutinkamas, tai gali gal
voti, kad tikrai esi jau laukia
mas, — aiškino dr. Jonas Šliu
pas.

—Tamsta, daktare, tai jau vi
sai esi pasišventęs tam lietuvių 
darbininkų švietimo darbui ir 
matosi, kad tam darbui tamsta 
nesigaili nei laiko, nei pinigų,— 
pasakojo Juozas.

—Norėdami sukulturinti sa
vo tautiečius, gyvenančius 
Jungtinėse Apierikos Valstybė
se, mes inteligentai turime ge
rokai padirbėti, nes priešingai

eitų kur nors kitur. Tamstai 
irgi, tur būt, žinoma, kaip lie
tuvių darbininkų veikėjui, kad

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

•t G
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paskuiiniuoju laiku lenkų ku
nigai smarkiai pradėjo organi
zuoti lietuvius darbininkus; ma
tai, jie nori įtraukti lietuvius 
darbininkus į savo lenkiškas 
katalikjškąs pinĮUes,

—Matąi tamsta, ąš kai pktai 
išbėgau nuo Ęuąjjos paro žan
darų įr kitokių jo .pąkąlikų, su
siradau šiokį tęk<į dąybų ir kar
tu su kjtąis lietuviais inteligen
tais dirbu kartu lietuvių darbi
ninkų švietimo ir kulturinjmo 
darbų. Tą>ms,ta, kąip asmuo 
stovįs darbininkiškos organiza
cijos pryšakyje, tai ir pats ge
rai žinai, kad -tokio darbo yra 
labai daug. Reikia pasakyti, kad 
ne visi lietuviai vienodai rūpi
nasi savo tautiniais ir kultūri
niais reikalais. Tokie darbinin
kai, kurie mažįau ąpsiskaitę, 
nors ir iš Lietuvos yra, bet iš 
tokių vietų, kur krąštas dau
giau įvairių kunigų sulenkintas, 
tai jie save laiko lenkais ir ku
kiais nors švietięiosi klausimais 
visai nesirūpina. '■Tenai nėra ję- 
kių darbininkiškų organizacijų 
ir jiems tokios organizącijos 
matosi nereikąlingos, nes tokįe 
fanatikai tamsus žmonės ąąvo 
darbu jie mažai pasitiki.

—Sakykite, daktare, kokiais 
klausimais šiandien musų susi
rinkime kalbėsite, — teiravosi 
Juozas.

—Pirmiausia tai visiems lie
tuviams darbininkams aš noriu 
išaiškinti, kad jie yra lietuviai 
ir kad jokiu bildu jie nelįstų į 
lenkų kunigų steigiamas orga
nizacijas. Jus, darbininkai, turi
te žinoti, kad kunigai tai nie
kur ir niekuomet nebuvo darbo 
žmonių draugai; jie darbinin

ku talikiškąs 
todėl, kad

—Aš, daktare, esu įcajmieti^ 
nuo Raseinių iš Alsos kaimo.

—Kajp patinką Amerikos gy
venimas ir kaip gali pragyven
ti.

—Esu nejabąj sepąs ylar gy-{ 
Ventojas, tai ąpie Aiperiką pią-‘ 
žai kų galiu ir pasakyti, bet vis 
tildai turiu pripažinti, kad man 
čionai gyventi tai pusėtinai se
kasi. Matote, daktare, pusbro
lis tai jau senokai kaip gyvena 
Amerikoje, tęęįĮėl jisai mąn la
bai daug padėję. Dabar Ame- 
rjkęs gyveęiinu ęsu yisai paten
kintas, turiu gerų (darbą p1' ge
rai uždirbu.

—Pasakyk tamsia man, ko
kios buvo aplinkybės, kad taip 
greitai patekai į darbininkų 
vykdomuosius organus.

—Matai, daktare, jau ir Lie
tuvoje gyvendamas skaičiau pa
žangius laikraščius op knygas, 
be,t tamsta žinai, kad tenai to
kius darbus dirbti draudžiama, 
o kai atvažiavau į Amerjkų, tai 
kokį laikų visų nuo dąrbę a,t-

knygų ir laikraščių skaidymui. 
Nors Lietuvoje esu bąigęs .tik
tai daraktorių mokyklą? bet ir 
tas jau sudarė sąjygąs, kąd 
skaitydamas įvairią^ knygai ir 
laikraščių^, laistydamas įvai
rią^ pa&kaįtąs ir įvairius darbi- 
niųkų susįrinkinius šieji tiek tš-

—Visai jąąan malonų girdėti 
iš tamstos, kąd Mątuvių 
injteligejitų dąrbas neiųa nie
kais, nes kaip girdžiu iš <tams- 
tcus, tai jau tamsta skaitai jnu- 
sų knygai ir Įąikraščius, o mes 
Lįetuy.os intebgeiRai tai kaip 
tiktai tp. lakiausią.! ir norjme.

tę& ka4 tįam ąliąirinkųnųi tvąp? ' 
kjtti pirmininku jisai pasiūlys ; 
Joną Vanagaitį. ’i

Juozas raginamas kilų valdy- 1 
bos narių ir dr. Jono šliupo iš- i 
ėję ajiįarytf tę ^ųsįrųikųno, pa- , 
sakydamas trumpą kalbą.

jBąigų^ Jpę^uį kąjljbėtį, vist 
susirinkusieji karštai plojo.

Tvarkai vesti buvo pasiūlytas 
ir išrinktas Jonas Vanagaitis.

Vaųągaitią, pą^ojęg ^usirųir 
kuriems ųž pąsįRbėjinių, ėjo 
prįe ((iarbętvarke^. Apsvarstę 
vieną kitą |l<ląųsjnią, nustątę 
nąrjų priėmiųię tvąrk^, narįo 
mokestį, priėmimo tvarką ir 
priėjo prie paskutinio darbo
tvarkės punkto’Dp. Jono Šliupo 
paskaitos.

Apie dr. Joųą Šliupą lęaįp lie
tuviu veikėją ^inęjo ne tiktai 
Juozas Narujtią, bet ir kitį dau
giau ąpsiskaitę ir ąpsišvie.tę lie- 
tuyiąi darįinmkaį. Tais laikais 
dr. Joną^ Šliupąs buvo gerai ži- 
nomąs visiems Aipierįkos lietu
viams kaipo vįęnas įš žymiau
sių lietuvių veikėjas Amerikoje,

Pirnainiųkaųjąs Vanągąitis 
pranešė, kąd dabąr Susirinku
siems skaitys paskaitą dr. Jo
nas Šliupą^. , ;

Kaip tiktai scenoje pasirodę 
dr. Jpiiąs šliupas, susirinkusie
ji ėmė pįo.ti -rankomis ir šąukti 
Valio. L

-Qr. Jonąs Šliupas ^avo paM- 
skaitoje Hazlęįpnę dąrpinin 
kąms štai ką pasakė:

—Mieli IjeRivįąj ir lietuvės!
Man džįiigu pų-miausia jaip 

vien todėl, kąd jus organizuoją-, 
tės ir niękotės. Mokyųiosi ir 
lavipimosi bųdų yra Jabai (daug, 

lietiiviąms t (ląrbininkams,

tai skąityiųas knygų ir laikraš
čių. Tas dąrbas " yru ne tiktai 
naudingas, bet jjsįii yra ir bū
tinai reiįkųbngas kiekvienam 
sąmoningam žmogui, žinokite 
gerai, mielos daybininkės ir dar
bininkai, kad tiktai organizuoti 
ir apsišvietę būdami, tinkamai 
sutvarkysite savo reikalus.

Jus žinote taip, kaip ir aš, 
kad daugelis iš musų iš savo 
tėvynės Lietuvos turėjo bėgte 
išbėgti. Turėjome bėgti todėl, 
kad žiaurusis Rusijos caro re
žimas su pulkais savo žandarų 
jįr kitokių palmlikų sudarė są
lygas, jog pažangiam žmogui 
tenai gyvenimas pasidarė visai 
nepakenčiamas. Skaitote laik
raščius ir knygas, iš kurių ži
nute, kad nuo tękio žiąuraųs 
režimo bėga ne tiktai iš įLietu- 
vos, bet ir iš Pasijoj .daugelis 
pažangių žmomų. Bėga ę,e tik
tai darbįninkąi, bet bėgų stu
dentai ir visi tie, Jcęrie negali 
pakęsti tokio žiauraus režimo, 
kurį įvedė Rusijos caras su vi
sais popais, kęmgais, ponais, 
šnipais iy savo pulkais žapdarų.

Pąrbimpltai turite gerąj žino
ti, Jaut visokie dvasiškiai labui 
nuo sopų laikų yra karąljįų, pų- 

, nų ir kitokių ^ąpbę žmogių iš
naudotojų pakalikai — agentai. 
Gerai turite žinoti, kąd pė vie
nos tikybos dyasmįnkas pebuv.o

dėl, kad kuomet naujas kąra- TYD TITAI ’TC ' 
liūs ima valdyti karalystę, jam p b J UJCkUJU 10 7;
aukotieji dvasininkai suteikia Gydytojas ir Chirurgas 
tikybines apeigas — patepimą. 2J!5“8 4®4S SO. ASHLAND AVĖ.

v .f * *■ v | (iflcn • NTu/t 9 kb-1 A 4m a o

Jau tiktai vien tokios ceremo
nijoj karalius ir įvairius carus 
suartina su dvasiški jos luomu, 
padaro juos artimais bičiuliais
ir gerais draugais. Tokios jų bi-l DR. C. Z. VEZEL’IS 
ciulystes ir draugystes kaip tik-1 DENTISTAS
tai; ir eina darbo žmonių - 4645 go. Ashland Avė. 
dąrbminkų sąskaiton, nes tokie' 
pąteptieji karaliai tuojau suda
rę sayo kiemus įvairių didikų 
suvažiavimus, pokylius, kurie 
labai lengvai išleidžia sunkiai 
darbo žmonių uždirbamus pini
gus.

(Bus daugiau)

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki S 
vak. Nedėlioj pagal susitaritna 

Ofiso TeL: YARDS 4787 
Namų TeL PROSPECT 1930

• arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakarę 
Seredoj pagal sutartį

pR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. *

RADIO S
PO

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ .........

P° $Q QC ir ‘ 
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. BUDR1K,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

kus traukia į savo 
organizacijas tiktai 
iš jų galėtų rinkti 
savo katalikiškoms bažnyčioms 

galėtų mo
ti k vbiniajs

žądįnti mąstančių žmonių gal
vojimą, o kuomet žmogus pra- 
dę<ja galvoti, mąstyti, tai jąu 
tuomet jisai darosi ir kultūrin
gas. •

Nors tie klausimai Juozui bu
vo labai įdomus ir jisai su d-r. 
J. šliupu butų kalbėjęs yjsą ląi-

nyti juos įvairiais 
nionais.

—Čionai, Amerikoje, tai ku
nigai nėra jau tokie drąsus, 
kaip Lietuvoje, bet tenai tai jau 
tikri akypjėšoč. Jie tenai baž
nyčios sąkyklose taip kolioja 
sau ųepakęnėia.mus žiųones. 
kad net kląusyti gėda, — Juo-

prie susirinkimo salės, todėl tų 
įdomų savo pasikalbėjimų turė
jo nutraukti. Dr. J. šliupas 
prješ sąvo paskaitą norėjo dar 
sužinoti darbininkų daugumos 
pažiurus ir religijų.

—Sakyk, tamsta, — klausė 
d r. J. šliupas, — kokios pa
žiūros lietuvių darbininkų į re-

- tiki, kad pa-;
—Ar ta pustą sciiiąi, kaip at- 

važiąvąi iš Lietuvos ir iš kokius 
viepęs, - - įRąu^inėjp dr. š ių- 
pas.

HOUSEHOLD LINENS.I PATTĘRN _ 2656J

No. 2656—Išsiuvinėjimai baltiniams.

CRANE COAL C0MPA.W 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTŠMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.65 
Perkant 5 tonus ar dąų^iąu.

Sales Tax ekstra.
BLACK B AND LUMP ........... *9.50

—Reikia pasakyti, — aiškino 
Juozas, — kiek ąš pąžįst.u čio
nai gyvenančiu^ lietuvius darbi-; 
ninkus, tai jie nuąis,tatę prįeš 
kunigus. Matote, dąktąre, jap 
tą nusistatymą didelė darbinin
kų dauguma atsivežė net .iš Lie
tuvos, nes iš tikrųjų daugis ku-'

r o bernaj.
—Tai tamsta sakai, jeigu aš 

ir griežčiau imsiu tikybą ir ku
nigų darbus kritikuętj, nesu
lauksiu iš .tų žmonių pasiprie
šinimo.

—Ne. Galite drąsiai, daktarę, 
kalbėti.

Dr. J.ęjias $Jiųpąs gavęs to
kias informac jas apie .Hazlęto- 
iio Jįetuvjy darbinįnkų nusieta ‘ 
tymą galvojo, kad šiąndieninė- 
jc savo paskaitoje tai tikrai iš
kels daug negražių kunigų dar
bų, kuriuos jie daro Lietuvoje,, 
o ypatingai tų, kurie eina su 
Rusijos caro žandarais.

Kadangi salė jau buvo pilna: 
žmonių, fai ilgai laukti ir ųę- 
buvo galima, ir dr. J. 
prašė vadovybės narius
jie savo sąsmml<jimą pradėtų. 
Sųsiriukuną p.rądėti turėjo Juo
zas lapytis.

Juozas prie lokių susirinkimų 
vedimų ir tvarkymų nors ir .nėr- 
buyo įgudęs, bet būdamas ge
ros orięp lapijos yyras, pilnąu 
pasitikėjo savimi ir manė, kad 
tą darbą jisai gąįės tinkąmąi 
nudirbti. Juo labiau, J<ad jisai* 
žinojo jau prieš .savąftę laiko ir, 
turėjo galimybės tų kĮausiųią 
puoęįųgniai ,apspręsti. ,

'■ Juozas iš ankstų Įmvįp pųina-

1 NAUJIENOS NEEDLECR^FF JDEPT 
| 1739 Šuo. Halsted 8t, Chlcago, HL 

I čia įdedu 10 centų ir prašau Atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2656

I Vardas ir pavardė.

Adresas

Miestas ir valstija.

■K »i —

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų Tel. VINCENNES 5272~

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
•630 s. w,ejstexnav 

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v.
ryto iki 7 v. vak. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Padienį- t Sa'ndl S* "^Stem AVC. 

Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

VALANDOS; 1 iki 3 ir nuo 7 iki fc

liejas, nes jisai .yra gynėjas į- 
vairių kapitalistų ir išnaudoto
jų. Jus esate girdėję, kad tokius 
karalius, kurių Europoje .yra la
bai daug, žmonės kartai? vadi
na dar ir pakeptaisiais. Kodėl 
tokie karaliai vadinami patep
tais? Pateptais jie vądinami to-

AKJU SPECIALISTAI
DR. A. JENKLNS

(Lietuvis)
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuc 
7—9 vai vakaro ir pagal sutartu 
Ofiso Tei PROSPECT' $7 .7
Namų Tel. -VLRG1NIA 2421

JohnF-Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■ . '"2AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. JHermitage Avė.
4447 Sęuth Fairfield Ąyei>ue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
ipąpa Be akinių. Kainos pigiau kaip 

.. ..... pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299• ' 7 • 1 *. • i - A -4 •» .

Tel. Office Wentwprih 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

K11ĄTALCIA1
- -:--------- -----------

5

T~7| _ 1 4 koplyčios visose
LSL.fcl 1 Chicagos dalyse

"TCTrn’ii'-—
Klausykit? presų rądįp programų Antradjenio ir šeštadienio ryt

mečiais, vai. ryto $ W. H. L P. stoties (1480 K.) 
su POVILU ČĄLT’JMIJBRU.

———--~——8—r—-- --------------------

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI

TeL Yard: 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį ” r l .*■ ” ’ , T

LIETUVIAI
8

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 

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 ŠA, netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3U0
Rezidencijos telefonai:

Sųperior 9454 ar Centrai

38

7464

V
>.i a. y, 

■;.v

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
D^ysj2

(iiiiiiiiiiiicuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit  
t t »•».*.» • n m i r/

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir Naktj

?
T.-;-

Vi
s 

>;c;

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

lt 111111111111111111111111111111111111111

P^one CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868'

Dr. Chąrles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-rop lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS

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

i I. J. ZOLP
1,6^6 Weal 461h Slreei Phone YARds 0781

''■■ ■i: S, P, MAŽEIKA YARds 1138
33R) Lituanica Avenue YARds 1139
• * K .

LA.CHAW1CZ IĘ SŲNŲŠ
2?14 We£t £3rd PĮące Phone CANąl 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th ętreet Tel. Pullman 1270
—MKMMT*-||,| ——, | , I , I ! . ■ I ■■ ■ I .

Ofiso Tel. Virginią 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHĖJĘt AVENUjE 
Ofiso Valandos:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

M M' <<

ii

ALBEKT Y, ITTKUS
4704 So. YVestern Avenue Phone LAFąyette 8024 •

v :<'2..*.<■ t t žt 1.:.l •« ■. *L *"it11 *■

ANTANAS M, PJflLĮJPS
3307 Lituanieą Avenue 1‘hmie YARds 4908

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ADVOKATAI
K. P. GUČUS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

r

i

t

TFT

' " ' ĄNTHONY B, PETKUS '
«812 So. Wpštęrn Avji. PhOvehil| Q,142
1410 South 49th Court, Cięerp W Cicwp 2|Lp9

j, Eiui^vieius
4348 S. CaliĮornia Avenue Phone LĄFayette 3572

°\ p. j. Ridikas
3354 So. Halsted Street . YARds 1419

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

2400 WEST MAJDISON STREET 
Vai. 1 iki -3 pp pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų te!e4dnas' Brunswick 0597

* • * >4 » • •

T

.VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
’ 4 ir 7 iki 9

Pirmadieniais: 2 Jki 4 ir 7 iki 8 
šventadieniais': 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 Ą HALSTED ST.

A. Ą. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearhojrp .St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Nęmų telt-rHycįę Park 33?5

VYTAUTAS TARUTIS 
%Tręrt 

ALumet 6877
3133 ŠO.

Tet 
-Vai. 11—2 

134 N. I 
Room 2014' 

3149 SO. HALSTĘD STREET
YeL yiCtory 267?

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi mN/ŲJIENOc£’



šeštądien., gruodžio 28, 1940

EVOLIUCIJA
Evoliucija, paprastai, supran

tama žmogaus kilmė ir plėtra, 
na, kiti gal ją supranta kaip 
naujų veislių kilmę ir raidų, 
bet iŠ tikrųjų evoliucija yra 
milžiniškas, nenutrūkstamas 
kosminis vyksmas, apimąs visą 
organinį ir neorganinį pasaulį. 
Žmogus nuolatos savęs pasi
klausia iš kur, kaip ir kodėl 
atsiranda nauji daiktai, faktai, 
reiškiniai, tųjų klausimų svars
tymas veda žmogų prie min
ties, kad pasaulyje viskas kin
ta, nėra nieko pastovaus. Toji 
nuolatinio kitimo mintis seniai 
jau domino žmones, seniai rū
pėjo žmogui suvokti tojo kiti
mo priežastys ir būdas ir ga
las aprėpė žmogus tojo amži
nojo kitimo procesą, kaip mil
žiniškos plėtros spiralę, skęs
tančią amžinybėje. Šiame pro
cese kinta viskas: gyviai, daik
tai, pasauliai, reiškiniai ir žmo
gaus mintis.

.Jau senovės graikų filosofas 
Heraklitas VI amž. prieš Kristų 
sakė “viskas teka“ ir jis sten
gės toj amžino tekėjimo kos
minėj ieškoti to, kas palieka, 
tačiau ar lieka kas nors čia pa
stovu? Patsai Heraklitas sakė 
“nėra nieko, kas pasiliktų, 
kiekvienas daiktas yra ir nėra, 
nes kiekvieną kitą minutę tasai 
daiktas jau nėra tas pats, jis 

v jau pakitęs. Viskas teka, sravi, 
kinta ir niekas nelieka p;s'o 
vus, kaip negalima tekančioj 
upėj dusyk išsimaudyti tame

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

‘15
Cash or Easy

Terms
3 MONTHS RENTAL $5

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

SKELBIAME NAUJAUSIA
MILIAM A. LEWIS 
RADIO PROGRAMA

“AR NORITE PINIGU?” 
Kas Sekmadieni 11 Valandą Ryto 

PER STOTĮ WGES
2400 W. Madison St., Kampas Western Avė.

DIDELI CASH PRIZAI UŽ ATSAKYMUS 
KLAUSIMAMS

Kiekvienas klausimas kuriam atsakysite, jums mokės 
du syk tiek pinigų nei pirmesnis. Bukite radio stotyje 
10:45 vai. ryto sekmadienį, pasijuokti ir pinigų užsipelnyti.

William A. Lewis
4716 SO. ASHLAND AVENUE 

Chcagos Lydinti Credit Clothing Krautuvė 
VYRAMS IR MOTERIMS

Dalykus
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pačiame vandenyje, taip nega
lima dusyk matyti to paties 
daikto.“

Jeigu mes pasiklausime, kas 
yra toji evoliucija, tai galėtu
me, prisiminę Heraklito žo
džius, paaiškinti, kąd evoliucija 
yra toji amžinojo kitimo kos
mine srovė, kurioje nėra vietos 
jokiam poilsiui, kur viskas te
ka, sravi, kur niekas nėra pa
stovus, kur niekas neišlieka.

Toji pati amžinojo kitimo 
mintis glūdėjo Bergsono kūry
binėje evoliucijoje (evolut'on 
creatiąUe), kurią jis skaitė pla
čiai auditorijai Sorbonoje, to
ji pati amžinojo nepastovumo 
mintis glūdėjo ir prof. Lloyd 
Morgano sistemoje, kada j.s 
kure emergentinės evoliucijos 
aiškinimą. Ir patsai lotyniška
sis žodis “evolntio“ juk reiškia 
raidą, plėtrą, išsivystymą, ki
taip tarus lėtą, tolydinį, nenu
trūkstamą kitimą, todėl ir su
prantama, kodėl tasai kitimas 
aprėpia visus pašaunu daiktus.

Žmogus yra smalsus, jis tol 
nenurims, kol susiras sau pa
tenkinamą daiktų kilmės ir 
kaitos aiškinimą. Jis nuolatos 
prie kiekvieno daikto stato sa
vo amžinai neramų klausimą 
“kodėl?“ Menkas, rodos, ir at
sakymo nevertas šis nelaimin
gasis “kodėl“, tačiau žmogus, 
jį atsakyti benorėdamas, sukū
rė mokslą su devyniom galy
bėm jo šakų ir šakelių, kurių 
kiekviena vis stengias atsakyti 
savo tam tikrus “kodėl“ ir 
“kaip“. Evoliucija yra irgi sis
tema atsakymų į be galo daug 
klausimų “kodėl“ ir “kaip’ 
dėl daiktų, vyksmų, reiškinių, 
idėjų nuolatinio kitimo. Nuo 
kilmės dangaus žvaigždžių iki 
kilmės atomo yra milijonai to
kių “kodėl“ ir “kaip“, kuriems 
smalsus žmogus nori atsakyti 
ir dar atsakyti taip, kad tasis 
atsakymas jį patenkintų, įtikiu- 
tų.

Britu Karo Ministeris

M

NAUJIEM Ų-ACMK Telepnulo
Kapitonas David Morgens- 

son, kuris tapo paskirtas 
nauju Didžiosios Britanijos 
karo ministoriu. Jis užėmė 
Anlhony Eden vietą. Pasku
tiniu metu Morgensson buvo 
Anglijos konservatorių par
tijos reikalų vedėjas ir skai
tosi žymiu britu konservato- 
rių veikėju.

Suprantama, bet kuris daly
kas, faktas, reiškinys turi la
bai daug priežasčių ir visas tas 
priežastis sunku vienu ypu ap
rėpti, tačiau ii mokslas yra lai
ko auklėtinis, kas dar nesu
prantama ar nežinoma šian
dien, bus sužinota, ištirta ir pa
aiškinta paskui, šia prasme ga
lima kalbeli ir apie mokslo evo
liuciją nuo senovės graikų iš
minčių Taleso ir Heraklito iki 
Lloyd Morgano.

Evoliucija, aprėpdama visus 
kosminius daiktus ir vyksmus, 
gali būti skaitoma atskiromis 
šakomis. Sakysim, dangaus 
ųkantj, kometų, žvaigzdžĄ, pla
netų kilmė ir jų raida bus evo
liucija astronomijoj. Anksčiau 
buvo manoma, kad žvaigždžių 
evoliucijos rodiklis yra jų tem
peratūra, o dabar sakoma, kad 
tas rodiklis'yra atomų koncent
racija masėje. Imkim tokią 
milžinišką žvaigždę, kuri vadi
nama Betelgeux vardu, ji yra 
labai didelė, užima laibai daug 
vietos erdvėje, bet masė yra la
bai silpnos koncentracijos, ato
mai toli vienas nuo kito, todėl, 
nepaisant tokio jos didumo, jos 
masės svoris nėra toks jau di
delis. Ji dar yra jauna žvaigždė 
ir visa jos istorija dar yra atei
tyje. Imsim kitą žvaigždę, ma
žutę, maž ką didesnę už musų 
žemę, tačiau jos masės koncen
tracija yra labai didelė, 06,000 
kartų didesnė už musų žemės 
masę. Toji mažutė žvaigždė va
dinama vau Manen vardu. Ne
paisant vau Manen žvaigždės 
mažo tūrio, ji turi tiek pat ma
sės, kiek musų saulė. Musų sau
lės masė irgi rya labai silpnos 
koncentracijos, palyginus su 
van Manen žvaigžde, saulė yra 
už ją milijoną sykių didesnė, 
o masės turi tiek pat, atseit 
saulė užima erdvėje milijoną 
sykių daugiau vietos ir turi mi
lijoną sykių silpnesnę masės 
koncentraciją. Masės koncent
racijai suprasti imsim pavyzdį: 
viena tona, atseit 1000 kg. ma
sės van Manen žvaigždėje bus 
pupos didumo, saulėje geros 
salės didumo, o Batelgeux 
žvaigždėje toji pati tona ma
sės užims tiek vietos, kiek jos 
užima Vatikanas ir šv. Petro 
bažnyčia. Taigi, žvaigždės am
žius prasideda nuo milžiniškos, 
bet labai mažos koncentracijos, 
dangaus ūkanos, o baigiasi to
kia didele masės koncentracija, 
kur atomo branduolys susi
spaudęs su kito atomo bran
duoliu. Visas tas tarpas nuo 
dangaus ūkanos iki van Manen 
žvaigždės masės koncentrac'jos, 
kurios 100 tonų mases lengvai 
tilptų švarko kišenėje, yra 
žvaigždės evoliucijos kelias.

Galima kalbėti ir apie evoliu-
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ei ją musų žemės paviršiaus, 
plutos. Nuo tojo meto, kuo
met žemė buvo karšta ir skysta 
masė, iki tol, kol atsirado kie
tas silikatų sluoksnis, praėjo 
daug laiko ir žemes paviršiuje 
vyko daug atmainų, čia veikė 
žemės pluta ir žemes krintanti 
temperatūra, ir saulės spindu
liai ir oras, vėjas bei drėgme, 
Na, o nuo to* meto, kuomet kie
toji žemės pluta ėmė virsti, dir
vožemiu, praėjo taip pat daUg 
laiko ir žemes paviršiuje vyko 
daug atmainų, žemes pluta ty
ri ilgą savo evoliuciją ir toji 
evoliucija žinoma evoliucijos 
geologijoj vardu.

žemėje yra daug neskaitomų 
medžiagų, elementais vadina
mų, kurių skaičius iki šiol sie
kia, nuo vandenilio iki urano, 
>2. Anksčiau buvo manoma, 
xad elementai esą pastovus, ta
čiau dabar, dėl radioaktingu
mo veiksnių, jau žinoma, kad 
elementai savaime kinta: ura
nas gali savaime pavirsti į ra- 
diunią, o radįumas net į šviną 
ir t. t. Toks savaiminis elemen
tų kitimas pakiša mintį apie 
elementų variacijas ir elemen
tų archetipus, iš kurių atsira
do kiti elementai ar net jų 
grupės.

Tas pats yra ir organiškame 
pasaulyje. Išnykusios dinozau
rų, ichtiozaurų, r pariazaurų 
veislės liudija, kad ir organi
niam pasaulyje niekas nėra pa
stovu: vienos veislės nyksta, at
siranda kitos veislės, tos veislės 
vėl kinta, atsiranda veislių at
žalos, variantai, kurios, savo 
keliu, vėl virsta veislėmis. Tąu 
gi čia kalbama apie evoliuciją 
biologijoj, toji evoliuc’ja aprė
pia visą organinį pasaulį nuo 
infuzorijos iki žmogaus.

Tas pats ir visuomenes gyve
nime: nuo paprasčiausiojo vi
suomenės junginiu šeimos iki 
didžiųjų šio meto valstybių 
struktūros daugeliu juk atmai
nų įvyko visuomenėje įvairiose 
jos gyvenimu šakose. Nuo gi
minės viršininko ar net šeimos 
senio iki šių laikų moderninės 
respublikos prezi(|ejito daug at
mainų įvyko valdžios ir valdy
mo formose.

Na, o technika, darbo įran
kiai, kuriais naudodamos žmo
gus įsigalėjo žemeję. Nuo pa
prasčiausios lazdos ar dalbds 
iki sudėtingų šio melo milžiniš
kų mašinų daugybė pakitimų 
įvyko darbo įrankių istorijoj, o 
tieji kitimai veikė ir keitė ir 
žmonių ūkį nuo paprasto vai
sių ir šakniavaisių rinkimo iki 
modernaus, mašinomis aptar
naujamo, ūkio, kur žmogus vis 

AND LOAN ASSOCIATION

INSURED

2729 West Cermak Road
Blokas į Rytus nuo California
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Čia jums pinigai dirbs saugiai
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LATEST DIVIDEND

Mes turime 48 metą patyrimą ir kiekviena sąskaita yra Federales Val
džios agentūros apdrausta iki $5,000.
TĖMYKITE! Sąskaitos atidarytos iki sausio 15 dienos uždirbs viso mė
nesio dividendą.
Pirk $1,000 lengvais išmokėjimais. Keletas dolerių kas mėnesi jums atneš $1,000 
į šešis metus devynis mėnesius—jus sutaupote $877.50, o mes jums atiduodame 
$1,000 įskaitant 4% dividendą.

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

ląbiau stengiasi pažaboti ir sa
vo reikalams pritaikinti ir 
gamtos kaprizus, šių kitimų 
sistema yra juk evoliucija tech
nikoj ir ūkio formose.

. Na, o dvasios gyvenimas. 
Sistema atmainų nuo paprasto
jo aklų gamtos jėgų garbini
mo iki šių dienų filosofinio 
teizmo ar monizmo, visa tai 
sudaro evoliuciją religijoj. Vi
sose religijose mokomas mylė
ti savas artimas, bet nuo tojo 
meto, kuomet artimas žmogui 
buvo tik jo paties šeimos narys 
iki šiol, kuomet artimu laiko
mas žmogus, be skirtumo reli
gijom, tautos ir rasės įvyko 
daug atmainų ir tųjų atmainų 
istorija sudaro evoliuciją etiko
je. Net ir žmogaus mintis, nuo
monė nėra nei pastovi, nei am
žina. Nuo senovės egiptiečių, 
sumetų-akadų ar indų iki šio 
meto daug vyko atmainų žmo
gaus pasaulėvaizdyje, tos at

W. G. LAING 
SAKO:

Kadangi musų alų didelis popu
liarumas verčia mus išplatinti 
biznį, mums šiomis dienomis bu
vo reikalinga padidinti gamy
bos galimybę naujesnėje, dides
nėje ir moderniškesnčje vietoje.

Pradedant
SAUSIO 1,1941

Chicagojc sandėlis ir gcneralųs ofisai rasis 
adresu 3917 Lowe Avė., kad galėtumėme 
duoti greitesnį ir daugiau patenkinantį pa
tarnavimą musų skaitlingiems ir Įvertinan
tiems kostumeriams metropolitai! distrikte.

MUSU NUOSAVAS BRAVORAS DABAR GAMINA 
r VVISUS MUSŲ ALUS IR

FREDERICKS 4 grūwn 
ir EXTRA PALE ALUS

Greitam Patarnavimui Šaukite 
YARDS 1502—03

FREDERICK BROS., Ine. 
3917 Lowe Avenue

PRISTATYMAS VISUR CHICAGOJE

Tel. LAWndale 6400
Chicago, Illinois

mainos sudaro evoliuciją žmo
nių psichologijoj. Taigi mato
me, jog evoliucija aprėpia vi
sus procesus nuolatinio kilimo 
nuo žvaigždžių iki žmogaus 
minties. Evoliucija ieško ir 
aiškina tojo amžinojo kitimo 
priežastis . ir todėl evoliucijos 
jokiu budu negalima įterpti 
narveliu, kuriame tebūtų tik 
žmogus ir beždžionė. [“L. Ž.“]

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI. Sav.

Garsinkitės “N-nose”

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas“, paprastu 

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

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

kabės ...... .u.............*...... $1.25
“KantyČkos”, giesmių knyga 

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

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

“Pranašystės Mikaldos”   30c 
“Kabalas su Salamono nose” 10c

Lengvas būdas išmokt ang
liškos kalbos be kito pa
galbos ................................ 35c

‘Žolių 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. 

J

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grisk
4631 S. Ashland Avė.

Chicago. Illinois
Phone: YARDS 1001

Kaldros iš Jūsų Pūkų ir 
Visokie Matracai 

WESTERN BEDDING 
JOSEPH KULIGQWSKI, Sav. 

5216 So. VVestern Avė. 
Tel. Prospect 1931

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai ’ visados.
SCHLITZ ALUS.

PETRONĖLĖ IR ANTANAS 
PRONSKUNAI 

99th ir Artesian
Tel. EVErgreen 7785

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI 
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! 
KAINOS DABAR GILIUOJA

Pečiams Aliejus •J ę gal.
Ne mažiau 150 gal. ■
•'urnasams Aliejus CŽV2Č 
Ne mažiau 400 gal. O v

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted SL
Šaukit Tel. VICTORY 0066

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

Speciali Kaina ant Dantinių

TRU-FIT PLEITAI $0,50 
Lab. Kaina .... ..............

ir aukse.
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena C 4 .00. ..
diena * I ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutarti. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.
Tėmykite Antrašą 

Phillips Dental Laboratorijų tei
singas adresas yra 2358 W. 63rd 
St. Ta įstaiga Čia įsisteigė prieš 
daug metų.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

Published Daily Except Suncjay by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Ngur 
j ienų Bendrovė, 1739 S. Halsted f>t„ 
Chicago, UI Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams_________________
Pusei metų---------- ,--------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui___ ____

Chicagoj per išęiuntinėtojus
Viena kopija__________
Savaitei_________ ___ __
Mėnesiui --------------

Jungtinėse Valstijose/ ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

U. S. A. santykiai su Vokietija
Seniai yra kalbama, Vokietijos pasiuntinybė ir kon

sulatai Amerikos Jungtinėse Valstijose yra nacių propa
gandos centrai. Tos vokiečių įstaigos naudojasi diploma
tiniu imunitetu (neliečiamybe), todėl jų veikimą ištirti 
sunku. Bet žmonės, kurie studijavo nacių propagandos 
metodas Vokietijoje ir užsieniuose, žino, kad kiekvienas 
Trečiojo Reicho ambasadorius ir konsulas yra ne tiktai 
valstybės atstovai, o ir partijos agentai.

Per pasiuntinybę ir konsulatus Amerikoje naciai 
skleidžia savų agitacinę literatūrą šioje šalyje, renka ži
nias apie Amerikos ginklavimąsi ir siunčia jas į Vokie
tiją, palaiko ryšius tarpe Goebbelso organizacijos Vokie
tijoje ir jos samdinių Jungtinėse Valstijose, paperka laik
raščius ir asmenis ir kitokiomis priemonėmis remia Hit
lerio tikslus. Šiomis dienomis Federalinis Investigacijos 
Biuras susekė, kad Vokietijos konsulatas Chicagoje turi 
slaptų agentų, kurie rekrutuoja ir naujokus Vokietijos 
armijai. Vienas tokių agentų yra suimtas Milwaukee’je.

Jungtinės Valstijos taip pat turi savo pasiuntinybę 
ir konsulatus Vokietijoje. Bet Amerikos diplomatai to
kiais slaptais darbais neužsiima. Faktinai jie negali kaip 
reikiant atlikti net savo paprastų pareigų. Visi informa
cijų šaltiniai, išimant laikraščius, kuriuos gali skaityti 
kiekvienas žmogus, jiems yra uždaryti. Susitikti jie ne
turi galimumo nė su vienu “neautorizuotu” asmeniu. Tai
gi reikia abejoti, ar iš viso yra kokia nauda Amerikos 
atstovamg sėdėti Vokietijoje.

O tuo tarpu- Vokieti jos valdžia panaudoja santykius 
su Amerika šnipinėjimui, propagandai, sabotažo organi
zavimui ir terorui prieš amerikiečius vokiečių kilmės bei 
jų gimines, gyvenančius Vokietijoje.

Ar nebūtų išmintingiau, kad Amerikos valdžia at
šauktų savo atstovus iš Vokietijos ir paprašytų Berlyną 
visus savo agentus atsiimti?

Vėl pasaka lengvatikiams
IŠ Vengrijos sostinės telegramos per kelias paskuti

nes dienas praneša apie skaitlingos vokiečių kariuomenės 
gabenimą Rumunijon. Tuo pačiu laiku ir iš to paties šal
tinio pradėjo eiti žinios apie tai, kad sovietų Rusija kon
centruoja savo ginkluotas jėgas prie Rumunijos sienos.

Kam Stalinui reikia tenai koncentruoti savo armiją? 
Viena telegrama iš Budapešto aiškina, kad esąs galimas 
“jėgų parodymas tarpe valstybių, turinčių prieštarau
jančius interesus Balkanuose”. Skaitytojams tokiu būdų 
duodama suprasti, kad jau, jau artinasi nacių ir bolše
vikų susikirtimo valanda dėl “interesų Balkanuose”,

Bet tai yra pasaka mažiems vaikams. Vokiečių ir ru
sų interesai Balkanuose seniai yra apsvarstyti Berlyne 
ir Maskvoje, ir kai “genosse” Molotovas lankėsi pas “to- 
varišcą” Hitlerį, tai buvo demonstruotas pilnas šitų dvie
jų diktatūrų solidarumas šioje srityje. Tai vtena.

Antra, kas gali tikėti, kad Stalinas drįstų statyti sa
vo ginkluotas jėgas prieš nacius? Jisai vos-nevos nuga
lėjo mažiukę Suomiją, ir tai tiktai su Hitlerio generolų 
pagalba.

Reikia neužmiršti, kad Budapeštą pilnai valdo naciai. 
Tenai yra jų politikos ir propagandos lizdai. Argi naciai 
praleistų tokią žinią, jeigu ji butų teisinga, kad sovietų 
armija rengiasi pastoti kelią vokiečiams į Balkanus?

Aišku, tai yra pačių nacių sufabrikuota “antis”, kad 
lengvatikiai kitose šalyse manytų, jogei Hitleris yra Sta
lino “priešas’’. Atžagareiviai, kurie tiki šita pasaka, ra
gina Ameriką ir Angliją daryti taiką su Berlynu, kad 
jisai paskui galėtų pasukti savo motorizuotas divizijas 
prieš Sovietų Sąjungą, O liberalai, kurie dar vis įsivaiz
duoja, kad Stalinas “tik laukia progos pulti nacius”, ra
gina Ameriką ir Angliją “nesipykti” su sovietais.

žodžiu, tie melagingi gandai, kuriuos skleidžia Bu
dapeštas, yra naudingi abiem diktatoriam.

Jau laikas Amerikos korespondentams Europoje su
prasti, kad tos dvi gengsterių diktatūros yra pilnai susi
tarusios ir viena prieš antrą nekariaus.. — - -

“BUS BADAS” LIE
TUVOJE

Vienas amerikoniškas penk
tuko jis parašė į Liethvą laišką 
savo pažįstamam ūkininkui, 
girdamas bolševikišką “laimę”, 
kurią Stalino raudonoji armija 
atnešė Lietuvos liaudžiai. Tas 
ūkininkas, pats savo akimis ma
tydamas kas dabar Lietuvoje 
dedasi, daVė jam atsakymą, iš 
kurio paminėtasai penktakojis 
paskelbė Brooklyno komunaclų 
organe kai kurias ištraukas.

Nurodęs, kokią betvarkę iš
šaukė žemės ūkyje bolševikiškų 
komisarų šeimininkavimas, ta
sai ūkininkas rašo:

“ ... bus badas, neturėsime 
ko valgyti, viską valdžia ati
ma; jokis turtas bus ne favod 
bet valdžios, tik tavo tas tur
tas, kuris yra tavo troboje. 
Pavasarį, žmonės sako, kad 
dar parceliuos žemes, paliks 
tik po dvidešimts hektarų, 
atims javus. Mieste turi žmo
gus savo namą ir neturi tei
sės pats visus kambarius val
dyti; jam palieka, kiek rei
kalingą (? — “N” RED.), o 
kituose kažin kokius nepažįs
tamus apgyvendina. Pabran
go viskas; geri čeverykai 50 
litų; turėsime vaikščioti vy
žas apsiavę. Tavo abudu bro
liai užrašyti jau į kariuome
nę, o kada paims į kariuome
nę, tai paims ir jus žemę, ba 
kaip tik žemės nedirbi, tail ją 
atiduoda kitam, kas ją dir
ba.” (“L.” gruodžio 26 d. 
1940 m.)
Bulii tasai ūkininkas papasa-l 

kojęs plačiau, apie vergiją, ku
rion šiandien Lietuvą yra pate
kusi, bet pabūgo žvalgybininkų, 
todėl, baigdamas laišką, pąs,te
bėjo, kad “daugiau negalima 
nei rašyti”. Visgi Jąįmč jo, kad 
ir taip dąr jo laiškus praspruko 
pro cenzūrą. Matyt, bolševikai 
dar nesuspėjo įsigyti pakanka
mo skaičiaus šnipų, mokančių 
lietuviškai skaityti, kurie galė
tų visus laiškus peržiūrėti.

Bet laiško gavėjas tą ūkinin
ką bando išjuokti, kaipo “tau
tus vado auką”, Q jo nusiskuiv 
dimus vadina “blofais”. Ot, jei
gu tas žmogus butų laiške me
lavęs, kaip kad meluoja Palec
kis ir kiti komisarai, ir butų 
parašęs, kad Lietuvoje dabar 
tikras rojus, tai komunaciai 
butų pasakę, kad jisai rašo 
šventą tiesą.

(Sako, kad Mussolini buvo taip 
nusigandęs, jogei jau rengėsi 
nusišauti.) O kilus naujam ka
rui tarp Francuzijos ir Vokieti
jos, Lavalis susiuostė su naciais, 
ir kai francuzų armijos buvo 
sumuštos, jisai prikalbino mar
šalą Petainą ne tiktai pasiduoti 
naciams, bet ir “bendradarbiau
ti” su Hitleriu.

SPIAUJA SAU J VEIDĄ

Rusijųs bolševikų perversmui 
paminėti, įvykusiam 1917 m. 
lapkričio 7 d. (spalių 25 d.), 
Kauno oficiozas “Tarybų Lietu
va” išleido padidintą numerį su 
daugybe straipsnių apie viso
kius Lenino-Stalino partijos 
“atsiekimus” sovietų imperijo
je ir jos pagrobtose teritorijo
se.

Vienas didelis darbas, kurį ta 
partija atliko Lietuvoje tai — 
“buržuazinės spaudos” uždary
mas. Tą spaudą “Eltos” direk
torius L. Šausas apibudina ši
taip:

“Buržuazinės Lietuvos 
spauda .įvairiausiomis prie
monėmis stengėsi demorali
zuoti liaudies mases. Tarp 
atskirų laikraščių buvo nu
statytas tam tikras ‘darbo pa
skirstymas’. ‘Lietuvos Aidas’ 
turėjo atvirais, žvėriškais (! 
— “N.” Red.) grasinimais ir 
šlykščiausiais melais įbaugin
ti darbo žmones. ‘Lietuvos 
Žinios’ turėjo begėdiška, ‘de
mokratine’ demagogija ir 
veidmainiška ‘kairia’ frazeo
logija desorientuoti darbinin
kus ir valstiečius, juodašim
tiškasis ‘XX Amžius’ turėjo 
apnuodyti liaudies sąmonę 
religijoj nuodais, dangstyda
mas ’satoo melus bei prasima- 
nymu^apgaulinga ‘šventybe’, 
bulvaripis TO Centų’ ir ‘Lai
ko’ tipo šlamštas turėjo mie
sto ir kaimo varguomenę su
vilioti pornagrafija ir krimi
naline kronika.”
Čia bus įdomu pastebėti, kąc 

redaktorius “Tarybų Lietuvos”, 
kurioje tilpo ši nepriklausomos 
Lietuvos laikraščių charakteris
tika, yra Jonas Šimkus. Jisai 
buvo “Lietuvos Žinių” redakci
jos stabo narys ir sekretorius. 
Vadinasi, jisai dabar pats prisi
pažįsta, kad jisai dirbo redak
cijoje laikraščio, kuris vartojo 
“begėdišką demagogiją” ir “vei
dmainišką frazeologiją” Lietu- 

1 vos darbininkams ir valstie
čiams mulkinti!

Liaudies Vyriausybei, teisiu : 
gumo srity Lietuvoje įvyko : 
žymių pasikeitimų. Pirmas 
naujosios Teisingumo Minis
terijos žygis — tai politinių 
kalinių paleidimas iš kalėji
mų. Tą pačią dieną, kada 
Liaudies Vyriausybės Teisin
gumo Minlsteris pradėjo dar
bą, tapo paleisti iš Kauno ka
lėjimo visi politiniai kaliniai. 
Tuoj buvo suregistruoti ir 
paleisti politiniai kaliniai iš 
visų Lietuvos kalėjimų. Pa
leistų kalinių skaičius siekia 
apie 300 asmenų.

“čia pat imta peržiūrinėti 
ir kriminalinių kalinių bylos. 
Tų bylų peržiūrėjimo pasė
koje paleista 1000 su viršum 
kriminalinių kalinių.”
Taigi politinių kalinių Lietu

voje buvo ne “tūkstančiai”, o 
viso tik “apie 300”.

Jie buvo paleisti. Bet tuo pa
čiu laiku buvo paleista 1,000 su 
viršum kriminalistų, t. y. vagių, 
plėšikų, galyažudžių ir kitokių 
nusikaltėlių.

Galima neabejoti, jogei dau
guma tų vagių ir plėšikų jaučia 
didelį dėkingumą savo išvaduo
tojams ir pasiskubino įstoti į 
Lenino-Stalino partiją. O jų vie
tas kalėjimuose šiandien užima 
nauji politiniai kaliniai — įvai
rių srovių žmonės, kurie yra 
priešingi bolševizmui.

miestuose ir miesteliuose jų y- 
ra. Mes nežinome, kam jie rei
kalingi. Jie mums nieko neda
ro, bet jie viską išperka, o mes 
nebegalime gauti.

Dabar pas mus viskas dvigu
bai pabrango, o kiti daiktai 
net trigubai. Gerai, kad jus ne- 
pasilikote Lietuvoje ir nenusi- 
pirkote ūkio, o butų atėmę vis- 
tiefc kas pirkęs ar nepirkęs.

Nenorėkite komunistų, nes 
negerai tėra ir nebalsuokite už 
komunistus, ba gailėsitės.

Dabar pas mus valstybė yra 
atskirsta nuo bažnyčios, moky
kla nuo bažnyčios. Iš mokyk
lų, iš įstaigų išnešamas kryžius, 
šventųjų paveikslai. Pas mus 
pakelėmis buvo kryžiai ir ko
plytėlės, o dabar jau visus iš
daužė, statulėles išlaidė. Pas 
mus šiemet buvo blogi metai ir 
mažai teužaugo vasarojus ir 
šienus. Pavasarį labai mažai te- 
lijo ir viską išdžiovino. Rugiai 
ir bulvės šiemet buvo neblogi, 
M. neblogai gyvena, yra svei- 
ki.

Dabar mes mažai gyvulių be
turime, išpardavojome, nes ne
turime kuo šerti.

Kaip žadėjai pirkti ūkį — ne- ,, 
pirk. Mes girdime, kad ir Ame
rikoje bus komunistų valdžia, 
tada atims ir padirbs kolcho- I 
žus kaip pas mus. Komunistų 
nenorėkite, nes nieko neturėsi
te, kaip rusai kad neturi. Jie 
neturi nei laikrodžio, nei dvira
čių, nei su kuo apsirengti ir ap
siauti. Jie nėra matę nei tur- 
gaus, nei gerų drabužių. Apsi
velka naktinius marškinius, o 
tos ruskės klausia, ar į balių 
eisi, kad tokią gražią suknelę ’ 
apsivilkai?

Tamstų sūnų ar paėmė į ka
riuomenę? Pas mus surašė vi
sus iki 17 metų.

Mes apie karą nieko nežinom, 
nes mums nieko nesako. Rusų 
kareivių yra labai daug, yra 
Luokėje koks tūkstantis, Bir
žuvėnuose, Telšiuose be skait* 
liaus, — visas miestas pilnas. 
Nežinome, kam jie reikalingi.

PASAULIO LIETUVIU VIENYBES DARBO 
KELIU

a

BUDINGA PAVARDĖ

Fašistą mekleris, Pjerre La
vai, turi daug priešą net tarpe 
Francuzijos dešiniųjų elementų. 
Maršalas Petain neseniai jį pa
šalino iš valdžios jr buvo sua
reštavęs. Tuomet atvyko į Vi- 
chy nacių “ambasadorius” ot- 
to Abetz ir Luvalį išlaisvino. Ji
sai reikalavo, kad Petąinas vėl 
priimtų Lavalį į savo kabinetą, 
bet senis maršalas atsisakė, Na
cių pasiuntinys išsivežė buvusį 
vicepremjerą į vokiečių oku
puotą Paryžių, kur jisai dabar 
ir gyvena.

Lavalio priešai sako, kad tas 
frąncuzų politikierius yra dvi
veidis, kaip ir jo pavardė: ar jo 
pavardę — Lavai — skaitysi iš 
kaįrės į dešinį ar iš dešinės į 
kairę, skirtumo nebus.

Prieš dvidešimts penkis me
tus Lavai pradėjo savo politinę 
karjerą, kaip kraštutinis kairy- 
sis, sindikalistas (aidoblistas). 
po pasaulio karo jisai prisidėjo 
prie radikalų (liberalų), o pas
kui susidraugavo su fašistais. 
Jisai buvo premjeras, kuomet 
Tautų Sąjunga paskelbė Italijai 
“sankcijas” dėl Mussolinio ag
resijos žygio prieš Etiopiją. Ša- 
botažuodamas Tanių Sąjungos 
nutarimą, Lavai išgelbėjo fašis
tų diktatūrą nuo katastrofos-

O “Tarybų Lietuvą” leidžia 
aukščiausios tarybos preziditi
rpąs, kurio pirmininkas yra 
Justas Paleckį. Nepriklausomo
je Lietuvoje Justas Paleckis re
dagavo laikraštį “Laiką”, kur 
“Tarybų Lietuvos” bendradar
bis vadina “bulvarinio tipo 
šlamštu”, kuris maitindavo pu
bliką “pornografija ir krimina
line kronika”! šitaip kalba Pa
leckio organas apie patį Palec-

LAISVĖ KRIMINA
LISTAMS

Jubiliejiniame “Tarybą Lic* 
tuvos” numeryje yra įdėtas tei
singumo komisaro, Povilo Pa 
kartelio, straipsnis apie “teisin- 
gmąo i’eikąlms” suboįšeyikintn-

ine įdomių faktų apie kalinius 
nepriklausomos Lietuvos kalė
jimuose.

Komunistų ilgįfcitoriai mėgsta 
pa^kolb kad “kruvinojo Sme
tonos režimo” laikais Lietuvoje 
buvo kankinami kalėjimuose 
“tūkstančiai” politinių kalinių. 
Pažiūrėsime, kiek gi tų kalinių 
užtiko Lietuvoje bolševikai, 
kuomet jie Lietuvą okupavo. 
Komisaras Pakarklis rašo:

“Žlugus buržuaziniam Sme
tonos ręžįmųį ir susidarius

Z. ANGARIEČIO KAIP 
NĖR, TAIP NĖR

Vartant Kauno oficiozo jubi
liejinį numerį, kuris buvo iš
leistas bolševikų spalio-lapkri
čio perversmui paminėti, mirga 
visokių “tarybinės” Lietuvos 
šulų vardai, girdėti ir negirdėti. 
Bet tarpe jų veltui ieškotum 
Z. Angariečio vardo.

Aleksa-Angarietis, kuris per 
metų metus buvo vyriausias lie
tuviško komunistų “pasaulio” 
vadas ir mokytojas, dingo, ne
palikus jokio pėdsako.

Nebėra nei Dr. Matulaičio, 
nei žalpio, nei Serbento?

Ar dar gali kas abejoti, 
jie yra “sulikviduoti”?

LIETUVOS

kad

Lietuviškas vienybės būtinu
mas lietuvių tautai jau seniai 
suprantamas, o dar labiau šian
dien, kada mes turime pergy
venti skaudžiausį musų gyve
nimo momentą — Lietuvos ne
priklausomybės netekimą. Tai 
yra mums labai didelis ne tik 
moralinis, bet ir ekonominis 
smūgis, skaudi realybė, kuri 
tenka šiandien visai tautai pa
kelti.

Šiandien butų netikslų ieško
ti kailininkų, ieškoti darbo 
klaidų. Tie, kurie dėl Lietuvos 
netekimo šiandien kristų į nu
siminimą ar apatiją, kurie kel
tų nervingumą, tie tik butų 
musų nepriklausomybės silp- 
nintojai. Šiandien mes turime 
atsiminti, kad musų tauta ęą- 
vo pr.aeįtyje yra pakėlusį daug

uodai rupi. Tad, eidami į kon
solidaciją, ieškokime ir iškei
kime tai, kas mus jungia. To
kiu jungiančią reikalą turime 
daug ir jie mums garantuoja 
tvirtą konsolidacijos bazę. Mu
su tautos ateitis gi tokios kon
solidacijos reikalauja ir prie 
jos turime eiti.

Dr. Pranas šacikauskas. ’

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, į 
kad pačios Naujienos

■ naudingos.

MADOS

Šį laišką mums prisiuntė 
yienas waterburietis. Dėl su
prantamos .priežasties jo pa
vardės neskelbiame. —Red.

“Dabar mes nieko negalime 
nusipirkti, nes nebėra, nes ru
sai viską išpirko. Pirma mes 
nelabai buvome apsirengę, o da
bar visai nuplišome ir skurliai 
lakstys, kaip rusu kolchoznin- 
ką.”

Taip skamba viena laiško vie
ta.

O štai kita iš laiško iširau-

rungo ir ryžtingo darbo dėka 
išliko gyva. Ir šį smūgį pakel
sime ir turime pakelti. Išgyve
nę 22-jus metus nepriklauso
mai, esame kultūriškai tiek su
stiprėję, kaip dar niekuomet 
nebuvome musų audringoje 
praeityje, šis smūgis turėtų bū
ti mums paskutiniu paskatini
mu į vieningą ir intensyvų kul
tūros ir ekonominės gerovės 
kėlimo darbą išeivijoje.

Dabar mes visi suprantame 
vienybės reikalą, šiandien į ko
vos darbą už Lietuvos išlaisvi
nimą yra įtrauktos visos lietu
vių išeivijos kūrybinės pajė- 

mintis šiandien 
platesnį atgarsį 
pasaulyje.

“Apsivelki naktinius marški
nius, o tos ruskės klausia, ar 
į balią eisi, kad tokią gražią 
suknelę apsjvilkai?”

Žemiau dedame laišką ištisai, 
apleidę kelis grynai asmeninio 
pobūdžio sakinius. Štai kaip tas 
laiškas skamba:

Mieloji Sesule ir švogeri! 
Sveikinu jus ir linkiu jums lai
mės ir pasisekimo. Dabar mes 
esame sveiki, tik nelinksmi, ne
patenkinti nauja santvarka. Da
bar viską nusavino ■■— ir krau
tuves, ir įmones, ir dvarus, ir 
ūkininku žemes, tik bepaliko po 
trisdešimt ha žemės norrpą. 
Taip pat nuo musų atėmė 10 
hektarų, žemę visai nno visą 
atsaviųo, tik dabar davė valdy
ti, — paskui nežinom kaip bus. 
Kitą, kur atėmė, išdalijo maža
žemiams ir bežemiams ir padip* 
bo iš dvarų kolchozus. Dabai 
mes nieko nebegalime nusipirk
ti, nes nebėra, nes rusai viską 
išpirko. Pirma įneš nelabai bu
vome apsirengę, o dabar visai 
nuplyšpme jr skmjiąi lakstys, 
kaip rusų kolchozninkų.

Pafs mus dabar yra labai 
dąųg rusų kareivių. Visuosę

susilaukia vis 
visam lietuvių

Visuomenės konsolidacija be 
abejojimo yra sunkus uždavi
nys. čia reikia dar daug pastan
gų ir iš pačios visuomenės. Bet 
tos pastangos yra būtinos; to 
reikalauja gyvenamasis mo
mentas ir musų ateitis. Sunku 
ėia butų kalbėti, kaip ta kon
solidacija turėtų eiti. Bet vie
na aišku, kad konsolidacija te
gali įvykti tik per glaudų visų 
organizacij ų bendradarbiavimą

Mes jau, rodos, esam tiek 
pažengę, kad mokame gerbti 
vienas kito individualias savy
bes ir įsitikinimus. Gyvenama
sis momentas parodė, kad mes 
turime daug reikalą, kurie 
mums visiems vienodai rupi, 
dėl kurią visi esame pasiryžę 
stoti į vieningą darbą. Tai pir
moje eilėje, musą nepriklauso
mybės ir tautinio, 
vieningumo bei 
jausmą ugdymas.

Lietuvos reikalai

patriotinio 
savygarbos

visiems vie-

Kasdien skaitydami

tuviai igyja naudin-

4493

No- 4493—Priejuostė. Mieros “Ma
žas”, “vidutinis” arba “didelis”.

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 St, Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, IH. 

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No
Mieroi __  - - -__ . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

-



s

šežtadien,, gruodžio 28,1940 NAUJIENOS, Chicago, m. O

GRAŽU KAI DRAUGAI, GIMINES NEUŽ
MIRŠTA ARTIMŲJŲ NELAIMĖJ
Plečkaičiams rytojus dabar bus smagesnis

Gruodžio 21 dieną A. ir M. Jonas Plečkaitis ir kiti šei- 
Karalių namuose, 3522 Lowe mos nariai gavo darbus ir jau- 
Avė., įvyko graži sueiga, kuri tesi laimingi, bet nelaboji de- 
buvo surengta pagerbti Joną impresija užėjo, Jonas neteko 
Ievą Plečkaičius arba, geriau darbo ir lyg to dąr nebuvo ga-
pasakius, suraminti visų jųjų 
šeimyną.

Susirinko gražus būrys J.
Plečkaičių giminių ir draugų.

Įteikė $90
Po trumpų pasikalbėjimų 

rengėjos M. Karalienė ir M. 
Plečkaitienė pasveikino Ievą 
Plečkaitienė jos varduvėmis ir 
įteikė dovaną — pinigais $90.

P-ia Plečkaitienė per ašaras 
dėkojo visiems už tokią gausią 
dovaną, o jų duktė Mary, ne
galėdama susilaikyti nuo ašarų, 
išbėgo į kitą kambarį. Didelis 
buvo susijaudinimas visos šei
mos Plečkaičių, sunaus Algir
do ir dukters M. Dereškevičie- 
nės.

Atvyko iš kasyklų distrikto
Plečkaičiai prieš keioliką 

metų atvažiavo Cbicagon iš 
pietinio Illinois anglių kasyklų 
distrikto.

OTIinin66 E- Van Buren 
vlUUlU^t- arti Michigan.

Rodoma jau Trečia Savaitė 
Sensacinga filmą apie kas iš tik

ro dėjosi Suomijoje.
‘The MANNERHEIM LINE”
Komentarai visiškai angliškai

šeš.-Sek.-šventėmis 10:45 r. iki 
vidurn. šeš.-Sek. šventėmis 35c 
iki 2 popiet.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

na, prisidėjo ligos ir mirtis. 
Plečkaičius viskas tiek suvargi
no, kad, rodos, nebeliko vilties 
gyventi. Bet Plečkaičiai buvo 
laimingi, kad turi tokius gera
širdžius gimines kaip seserį M. 
Karalienę, jos vyrą Andrių, 
brolį Vincą Plečkaitį, jojo žmo
ną Martulą ir daugelį draugų, 
kurie jų niekad neužmiršo ir 
tankiai juos aplankė. Nors 
Plečkaičių duktė ir sūnūs ir 
šiandien yra po daktaro prie
žiūrą, bet tėvai gana gerai lai
kosi ir žiuri į ateitį su vilčia.

Vakaras praėjo gana gražioj 
nuotaikoj. Moterys lošė bunco, 
o vyrai praleido laiką berišdą- 
mi dienos klausimus,, žinoma, 
daugiausia buvo ginčų apie Lie
tuvos padėtį.

Ta Lietuva

Vieni sakė, kad dabar Lietu
voj yra viskas gerai ir kai tik 
karas pasibaigs, tuojau ten va
žiuos. Kiti, žinoma, buvo kitos 
nuomonės ir nurodė, kad ne 
viskas auksas, kas blizga.

Taqj dalyvavusių, kuriuos te
ko pastebėti, buvo advokatas T, 
J. Kučinskas su žmona, Blas- 
kiai. A. Žebraičiai, duktė Milda 
su vyru, V. Plečkaičiai, P. Ku
činskai ir kiti.

Tai yra pagirtinas dalykas 
toks vakarėlis. Už surengimą 
didelis kreditas priklauso ren
gėjoms M. Plečkaitienei ir M. 
Karalienei. —P. J. Kučinskas

NAUJAS BRAVORAS MICHIGANE

Michigan Brewing Co. bravoras Grand Rapids, Mich- 
igane, kurį šiomis dienomis nupirko Chicagos Peter 
Fox Brewing Co, žiūrėkite žinią kitoj vietoj.

Budriki) Oro
Teatras

Rądio valanda iš galingos pir
maeiles radio stoties WCFL, 
970 kil. sekmadienio vakare, 
nuo 5:30 iki 6:30.

Dalyvauja Budrike Radio 
Choras ir Simfonijos Orkestras, 
Makalų Drama, gražus duetai, 
solistai. Dainuos lietuvių liau
dies melodijas, pritariant didžiu 
liam orkestrui. Bus Naujų Me
tų sveikinimai.

$25.00 dovanos klausytojams 
už geriausį patarimą. Juozas F. 
Budrikas, prezidentas Jos. F. 
Budrik, Ine., Rakandų ir Radijo 
Krautu vės, 3409 S. Halsted S t. 
yra leidėjai šių programų. Pro
gramas pasiekia ir tolimas lie
tuvių kolonijas Jungtinėse Val
stijose. — Pranešėjas.

TAiF MUSŲTEKIŲ
Sugrįžo iš
Ligoninės

Dr. G, Serner, optometristas, 
756 W. 35th St., po sunkios o- 
peracijos ką tik dabar sugrį
žo iš Eva.ngelical ligoninės, ku
ri randasi prie. Morgan ir 554o 
julvaro. Jis į ligoninę buvo pa
sidavęs pri’ė’š pat Kalėdas, tad 
man jį aplankius po operaci- 
os jis pasisakė, kad šis įvykis 
juvo nelabai tinkama “Kalėdų 
dovana”.

Vienok jis sakė, jaučiasi ge
rai ir tuoj po Kalėdų ketino 
grįžti į ofisą prie savo ųprasto 
užsiėmimo. Dr. G. Serner yra 
gerai visiems žinomas kaipo 
akių daktaras ir akinių pritai- 
tintojas. —Lankęs

I"" ■ ----------
Diena Iš Dienos

Išsiėmė Leidimus
edyboms
(Chicago j)
Albin T. KrenčUs, 22, su L >- 

rraine A. Slamecka, 19
Frank Sadauski, 24, ftii Pearl 

lUczykovyski, 23
Frąnk Mikwon, 53, su Pctro- 

nella Augustis, 43
Joseph ŠmukUa, 30, su Ag

nės Balis, 27
George Hęnzlk, iš Lps An

geles, CaL, 23, su Emily Pa v. o

nis, 23
Al^hous-s Sh.p t s 22 su

C ome ja Lamiijski, 21
Joseph Schaųde , 30, su E*e* 

lyn Prokop, 27
Stephen Panusko, 23, „u An

geline Bucar, 19

Reikalauja
Perskirų

Pauline Poltera nuo V-clo
?01Ura

Gavo
Perskiras

Jaek Brazas nuo Eugenie 
tfrazee.

PABAIGOS METŲ

Išpardavimas
ANT RAKANDŲ, PEČIŲ, LOVŲ, MATRACŲ, 

SKALBIAMŲ MAŠINŲ

EJektrikinis Rccord Playeris už $7,95 ir šeši rekordai 
DYKAI.

I'el VK’TORY U7z
DYKAI a u i > ••

v t«* . .u. u
.naujos u v ariu u» s> ieiiU>b, statybų: 
tnędziaga, rėmai, durys, stogai na
.tams. Pagerinimus tmausuujaim 

hi reikia (mokėjimų—i metams <•*
.••įkėjiiuai lietuvis pardavėjas

3039 a. Hahted St.
CHICAGO, 1LL

bridgeport roofing and’ 
SHEEJ METAL CO.

<21£> S. Halsted St, VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius h 

sienų apmušimus
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

<a Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas.

■ .................. I i ■ ■■"■■■■ .■ i R—*

Remkite Lietuvišk* 
Žyduką

Nathan Kante j
MUTUAL LIQUOR
CO, — WhoLexale

^4707 S. Halsted St
Tel. Ęoulevąrd 00 H

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti 
3? MIETAI PATYRIMU 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vontjrak ' Tel. Lafayette 4566 

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FZRANROM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKĄBINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIĄN BLINDS 

1863 WEST 47th STREET (ARTI WOQD ST.)
I Į — ........... IT ■■ ■' ■— 1 .1 M

| NAUJŲ METŲ SUTIKTUVIŲ LINKSMĄ 1 
PARTY rengia

PETRAS ir MARY ŽEMUS
3965 Archer Avenue

Skanus užkandžiai, muzika ir visokį pamargipimai veF 
tui. Kas norite smagiai laiką praleisti, prašome ąUiJankyt,

v:.-r.! ..nu ,r ?.7-i .vj; .

Naujas, “Ar Norite 
Pinigų?” Rądio Pro
gramas su Adv. Taručiu

Šį sekmadienį, gruodžio 29 
d., lygiai vienuoliktą valandą 
ryto William A. Lewis krautur 
vė pradeda naują “AR NORI
TE PINIGŲ” radio programą, 
kurio vedėjas ir pranešėjas 
bus adv. Vytautas Tarutis.

“AR NORITE PINIGŲ” ra
dio programas bus transliuoja
mas kiekvieną sekmadienį iš 
WGES radio stoties, 2400 W. 
Madison St. Šis programas pa
sižymės tuom, kad visi klausys 
tojai, jų draugai ir pažįstami, 
nežiūrint amžiaus ar lyties, 
kviečiami atsilankyti tiesiog į 
WGES radio studiją ir progra*

Gabus ir . Ap’sukrus 
Biznieriuj

šiomis dienomis man teko 
aplankyti ' savo seną draugą 
Stanley Drigotą, 5114 So. Knox 
Avė. ’

Man mėtosi į akį jo moder
niška Dri^ot Bottling Works 
įstaiga. Tvarkingai ir sistemą- 
tiškai viskas įrengta. Mat, Stan
ley Drigotas yra minkštų gė
rimų distributeris. Apart to, jįs 
pristato ir Monarch Alų—“Chi- 
cago’s Own”.

Mandagusis mano draugas 
Stanley Drigot įteikė penkinę 
ir liepė pasveikinti naujienie- 
čius su Naujais 1941 Metais.

f ‘ - —Steponas

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-584(1

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš JI 4., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame 3%% Vi Pą«- 
dėtus Pinigus. Duodam Pusko 
tas Ant Namų 1 iki 20

LOAN ASSOCUTIONęfCbtcągo CHARTERED BY U. 8. 
GOVERNMENT

SAVENGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

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

Sub, 9 iki 8 vak.
TeL VIRginia 1141

l'HUI HM........ ...... 1”)

NORKAUS VALGIAI JUMS PATIKS
Atsiveskite šeimą, visi bus pilnai užganėdinti.

Universal Resiaurant
750 W. 31st St. VICtory 9670

me dalyvauti. Kiekvienas daly
vis galės gauti net aštuonis do
lerius ($8.00) cash *pinigais. 
Štai gera proga visiems pama
tyti kaip šis radio programas 
transliuojamas ir gauti net iki 
aštuųnių dolerių ■ pinigais.

Norintieji dalyvauti “AR NO
RITE PINIGŲ” radio progra
ma, būtinai atvažiuokite į ra
dio stotį WGES, 2400 W, Madi
son St„ prieš vienuoliktą va
landą ryto. Advokatas Vytau
tus Tarutis, programo pranešė
jas iy v.edėjas, supažindins at
silankiusius į studiją su visomis 
šio Williani A. Lewis’ “AR 
NORITE PINIGŲ” radio pro
gramų taisyklėmis. (Sk,)

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

> u ■■ ■.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą*.

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

Pakabintas
Briedis ‘

Antanas ir Sophie Gramontai 
gavo 150 svarų briedį Kalėdų 
dovanų iš Mouston, Wisconsin.

Briedis kabo pakabintas jų 
Crystal tavernoj, 3201 S. Litua- 
nica Avė., kur kostumeriai ga
li jį pamatyti.

Mr. ir Mrs. Gramontai ren
gia Naujų Melų lauktuves am 
tradienio naktį, kuriame visus 
vaišins kepta ir šutinta brie,- 
diena. •«— J. A. S.

Gimimai
Chicagoj

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

KNEZEVICH, Beverly E., 
9944 Avenue M., gimė gruodžio 
12, tėvai: George ir Frieda.

SERVA1TES, John P., 5706 
Kimbark Avenue, gimė gruo
džio 11, tėvai: Fj-ances ir Jaue/

KADELA, —, 2123 West 
Coultcr Street, giiųė gruodžio 
16, tėvai: Edmund ir Justine.

ADASEWICZ, — 1515 West 
Wabansia Avenue, gimė gruo
džio 17, tėvai: Ędward ir Ber- 
nicc.

GETRIS, Robertą, 31?7 So. 
Normai Avenue, gimė gruodžio 
10, tėvai: Ąnthony ir Auna.

Garsinkite “N-nose”

1941 metų radijo su vjkfrola automatiškai groja rekordus, 
permaino rekordus. RCA Victor, Zenith ar Philco po

$69,50 ir P° $99'50
Daugybė rekordų populiarių angliškų po 19c viena 

ir po 9c viena.

VICTOR SIMFONIJOS RRKORDM ATPIGINTI 50%

NAUJI COLUMBIA KALĖDINIAI REKORDAI PO 50c VIENAS
16024 Gloria ir Kūtele—Kun. S. J. Strucku.s, Tenoras
16026 Oi Ištikejęįi Pūsis—šventoji Iškilmingoji Naktis—Giesmės 
16141 Sveįka,s Jėzau Mažiąusis—Gul šiandiena. Jonas Butėnas 
16110 šventoji Naktis—Pirma ir Antra Dalis. Trubadorų Kvartet.
16229 Augeliai Qįed Danguje—Tyliąją Nakti. Petras Petraitis
26022 Sveik.as Jėzau Gimu^įs—Linksma Giesme Mes Užtrauksim. 

Brooklyn Kvartetas
20023 Gul šiandiena—Atsiskubino Betlejup—Brooklyno Kvart.
26105 Angelini Gied Danguje—Tyliąją Nakti. Petras Petraitis
16308 Tu Lietuva, Tu Mano—Drulia. Įdainavo Akiras Biržys— 

Pupų Dėdė ir Dėdienė
Į.6309 Buk Vyras Polka—Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę. Įdaina

vo A. Dvarionas
16310 Septintame Rojuje, Anglų Valsas—Jaunystės Meilė, Tango. 

Įdainavo Ą. Sabaniauskas
16311 Mano Gitara, Tango—Saulėtas Rytas, Anglų Valsas.

A. Sabaniauskas
16312 Lietuviškos Liaudies Dainelės—Dalis 1 ir 2. A. Sabaniąugkas 
16313—Našlaitės Kp.nas—Griuvėsių Gėlelė. Akiras Biržys, Pupų

Dėdė ir Dėdienė.
163.14 Anūkų Polka—Pupų Dėdės Polka, Įgrojo Akiras Biržys 
Į6315 Buk Vyras Polką—Sukas Ratukas Polka. A. Dvarionas
16316 Gieda Gaideliai—Gražus Miško Budas. Akiras Biržys
16317 Sužadėtinių Valsas—Rosaliųtęs Polka. Pupų Dėdienė
16313 Gardys Alutis, Valsas—Marijampolės Pojka. Pupų Dėidenė 
16319 Obelių Polka—Sękminių Valsasi Akiras Biržys

VICTOR REKORDAI PO 75c VIENAS
14067 Našlaitėlės Valsas—Aukštaičių Polka, p. Cetkauskas ir St. 

Vilniškis, Akordejonai.
14068 Kur Tas šaltinėlis—šiaurius Vėjas Baisiai Ūžia. Steponas 

Graužinis, Tenoras
14069 Kepurinė—Kalvelis. P. Cetkauskas ir S. Vilniškis, akord.
14070 Sukčius—Jonkelis. P. Cetkauskas ir S- Vilniškis, akord.
14071 Motule Mano—Pirmyn į Kova. šv. Marijos Liet. Choras
14072 Malda į Mariją—Marijos Giesmė. šv» Marijos Liet. Choras
14073 Kubilas—Blezdingele. P. Cetkauskas ir S. Vilniškis ,akord.
14074 Kai MeS Agom Du Broliuku—šia Naktele Miego Nemiego

jau, p, Cetkauskas ir S, Vilniškis, akord-
1^077 Oį, Mergytė Tu Jaunoji—Vai Nekųkupk. S. Graužinis su ork. 
,14078 Mikita—Vėdaras, p. Cetkauskas ir 3- Vilniškis, akord-
14Į)79 Ru|ų Polka—Rožės Mazurka. Mahonpjaus Ork, Įdainavo 

A. Saukovičiu?
14080 Kvįetkos Va)cąs—Laisčiau Rūtą Polka. Mahonoįaus Ork,
14081 Smagi Kurnute Polka—Anykščių Męrginos Polka, p. Yot- .

ko prkestra.

Jos. F. Budrik, ino
3409-21 SO, HALSTED ST.

Telefonas YARDS 3088

Leidžiamas Žymus Radio Programas iš WCFL Rądio $tQties 
Nedėlios Vakare, 5:30 iki 6:30

KLINIKAS

*13.50
*50.00'
*•25.00'

*2.00 i

SVEIKATOS
TONSILUS
Išima Už .......

,-PRABUVIMAS
Ligoninėje ..........
RAUDONGYSLIŲ

• Išėmimas ir Ligon 
REUMATIZMAS

i Greita Pagelba
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacl ja C 4 A A
ir vaistai * I .UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

111 ■■ ........... . .. .. ........................ .. 1 ■

lIFf SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

nesulaužomi

*17.50W|
viena

American Beauty 
Pleitai
Ploni, natūralus, ir

10 Mėnesių Mokėti
FACE-F O R M I N G 
P L EIT AI, natūra
liais gumąis, nesu
laužomi .....................

$

ną 
DYKAI 

įspaudų,
APSKAIČIAVIMAS

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

32 W, WASHINGTON ST. 
Tel. PEArborn 1470

Atdara vakarais—4 aukštas.

Sophie I 
Barčus I 
RYTINE RADIO I

VALANDA E
— iš stoties — ■
W.G.E.S.' I

Kasdien nuo 6:45 v. ryto 
iki 9:19 vai, ryto.

Subatoąjis riup 6^0 iki 9:15 
yal, ryto.

Pirmadieniaii tąipgi 7:00 
vąĮ. vakare. x •

Išgirskit valiausias žinias 
muziką |r kitus įdomius* 

pranešimus.

W-

Garsinkite “V noąp’
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'S LIETUVI
TRUMPAI APIE VISKĄ BRITANIJA PASIRUOŠUS STAIGIAI NACIŲ ATAKAI

Apsileidimas. <
Paskutiniųjų metų bėgyje 

įneš Toronto korespondentai 
taip apsileidome, kad musų 
“Kanados Lietuvių Žinios“sky- 
rius kas trečiadienį išeina apy
tuštis. Puslapis ir tas nepilnas 
dažnai užpildytas skelbimais. 
Turiu po ranka laiškų iš win- 
nipegiečio, kuris ragina mus 
torontiečius daugiau rašyti iš 
Toronto lietuvių visuomeninės 
veiklos. .Anot to winnipegie- 
čio žodžių winnipegiečiai labai 
įdomaująs Kanados lietuvių 
žinių skyriumi, kuris seniau 
buvo pilnas įvairių žinių, žine
lių, ypatingai iš Toronto lietu
vių veiklos. Iš winnipcgicčio 
laiško aiškiai matosi, kad 

AvinnipegieČiai Toronto laiko 
pažangaus lietuvių judėjimo ir 

peikimo centru. Iš tiesų taip 
ir yra. Progfesyvis-demokrati- 
nis Kanados lietuvių judėjimas 
Toronte turi daug pajėgų, 
energingai veikiančių visuo
meninėje srityje žmonių. Dar 
daugiau. Toronto turi daug 
progresyvių pajėgų, kurios ga
lėtų į visuomeninį gyvenimų 
įnešti didelį indėlį—įnašų. Bet 
kažkodėl, Kanados lietuviai, 
ypatingai Toronto lietuviai to 
indėlio nesulaukia. Man atro
do, kad los į visuomenę gy* 
venimų įneštos įnešos neštų 
didesnius nuošimčius Kanados 
lietuvių išeivijoje, šiandieninis 
svarbus gyvenimo momentas iš 
kiekvieno Kanadoje gyvenan
čio lietuvio, nepasidavusio 
raudonajam Maskvos fašizmui 
arba rudajam Berlyno fašiz
mui, reikalauja ir deda parei
ga veikti. Dabar gi daugelis 
Kanados lietuvių, ypatingai 
Toronto kultūriniai apsišvietu
sių lietuvių, savo pajėgas tau
po. Kam? Ar tam momentui, 
kada jų pajėgos ir pradėtas 
darbas, neturės prasmės, ma- 

’žiau vilčių? Kiti gi galvoja: 
kam savo pajėgas, protų ir 
darbų skolinti?

Man gi atrodo, kad visa tai 
reikėtų aukoti tam sąjūdžiui, 
kuris veda kovų, žūtbūtinę 

Jcovą, už laisvę ir visas pilieti
nes teises darbo žmogui, už 
teisę būti, žmogumi, o ne ver- 

_gu. Mums Kanados ir kitų val
stijų gyvenantiems lietuviams 
dvigubai turėtų būti tas sąjū
dis svarbus.

Šiandien eina antras pasau
linis karas. Keturios fašistinės 
valstybės, būtent: hitlerine Vo- •r
kietija, staliniška Rusija, mu- 
soliniška Italija ir reakcinga 
Japonija paskelbė karų demo
kratijai ir demokratiškai val
dančioms valstybėms. Daug 
demokratine stanlvarka gyve
nančių mažų valstybių ketur- 
lipis komfafšizmas sunaikino ir 
pavergė. Pakeliui, liko paver
gta viena—kita ir despotiškai 
besivaldanti valstybė. Pavyz
džiui, Lenkija. Bet demokra
tinis frontas, Didžioji demo
kratinė Britanija, demokratinė 
Amerika ir kelios mažos vals
tybės kitur nepalaužtos. Jos ne 
tik ginasi, bet duoda ir smūgį

kruvinam komfašizmui. Yra 
vilčių, kad laisvę ir mažų tau-\ 
tų apsisprendimo teisę ginus 
demokratinis frontas laimės 
karų prieš komfašizinų. Mes 
lietuvių tautos dalis; gyvenanti 
išeivijoje, turime prisidėti prie 
to laimėjimo. Tada mes ne 
tik čionai busime laisvi, su 
pilietinėmis teisėmis būti žmo
gumi, gyventi ir kurti dar to
bulesnę ekonominę santvarkų, 
bet ir musų tėvų kraštas bus 
laisvas, demokratinis ir nepri
klausomas. Būdamas toksai 
musų Lietuvos kraštas, kaip 
jau minėjau, eis civilizacijos 
keliu ir kurs tobulesnę valsty
bę, tobulesnį ekonominį gyve
nimų. štai kodėl Kanados lie
tuviai turi eiti su demokratija, 
o ne su komfašizmu.

Toronto yra viena iš turtin
giausių Kanadoje kolonijų or
ganizacijomis. Be komunaciš- 
kų draugijų, čia veikia sekan
čios draugijos: Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje 236 kuopa 
(savišalpinė.) Socialistų kuo
pa, Tėvynės Mylėtojų draugi
ja, “Aušros“ choras, šv. Jono 
draugija (savišalpinė), Moterų 
Sekcija, yra ir parapija.

Čia iš visų tų draugijų įsis
teigė Kanados. Lietuvių Tary
ba, pasistačiusi tikslų kovoti 
už išlaisvinimų Lietuvos.

Daugiau ar mažiau visos 
draugijos turi veikimų, bet to 
veikimo spaudoje nesimato. 
Kad to veikimo aprašymų ne
simato, vra kalti tie, kurie 
moka rašyti, dažnai pirma ra
šinėjo, bet dabar pasidarė ne
rangus. Visa lai galima išaiš
kinti Jrumpai — apsileidimu.

Šiandien apsileidimui, tingi
niavimui, “laiko neturėjimas“ 
neturėtų būti vietos. Apie me
tai laiko jau kaip SLA kuopos 
susirinkimai neaprašomi, taip
gi beveik ir parengimai. Rodos, 
turėjome išsirinkę korespon
dentę? Todėl tenka čia papa
sakoti apie tai, kas įvyko To
ronte dviejų mėnesių bėgyje.

SLA Kuopos metinis 
vakaras.

SLA. kuopos vakaras įvyko 
lapkričio 30 d., 404 Batlnirst 
st. Komisija dėjo pastangas, 
kad vakaras pavyktų gerai. 
Scenoje buvo pastatytas gra
žus veikalėlis “Gaila, kad tų 
sesuo“. Veikalų artistai mėgė
jai suvaidino labai gerai. Vei
kalas ir vaidyba publikai labai 
patiko. Teko girdėti pageida
vimų, kad tokie veikaliukai 
butu dažniau vaidinami. Viena 
nelaimė buvo ta, kad lyg ty
čia oras pasitaikė nepapras
tai biaurus. Lijo lietus su snie
gu taip, kad iš pastogės nosies 
iškišti buvo baugu. Iki 9 vai. 
dar nebuvo galima nusistatyti 
ar vakarų pradėti, ar ne. SLA 
kp. komisija ir veikėjai pasi
tarę nusprendė, kad atidedant 
vakarų susidarys dideli nuo
stoliai. Bet ir vakarų rengiant 
nuo didelių nuostolių nebuvo 
manoma išsisukti. Todėl nu
spręsta vakaras atidaryti. Teko 
nusistebėti, kad po 9 vai., dar

NAUJTENU-ACME Tftlepboto
“Kur nors Anglijoje prie pietinių krantų“ šie Britų kareiviai sustiprina spyg- >

liuotos vielos barikadas ir pastato daugiau sargybos laukdami žaibinio nacių užpuo
limo iš migloj paskendusios juros.

tokolų sekretoriaus pareigas 
finansų sekr. pareigas ir į iž
dininkus tik palaikius kandi
datūras į pirmininką, į vice
pirmininko vietas teko perbal
simi!. Tokiu bildu ateinan
tiems 1941 melams SLA 236 
kp. valdybą sudaro šie asme
nys:

Pirminfnkas A. /tumulis 
(naujas), vice-pirm. —L. Vek- 
teris (naujas), protokolų sekr. 
—St. Butkienė (nauja), finan
sų sekr. —O. Indrclienč (seno
ji), iždininkas — M. Jokuby- 
nier.ė (senoji). Rengimų ko- 
misijon išrinkti: J. Jokubynas, 
J. Samulevičius ir O. Dagilie
nė. Tiek į valdybą, tiek į pa
rengimo komisiją įeina darbš
tus asmenys, ir tikimas, kad 
SLA kp. veikla nemažas.

SLA trečiojo vajaus organi
zatorium išrinktas A. Frenzc- 
lis. Norintieji įstoti ir apsi
drausti į SLA kp., kreipkitės 
į minėtą organizatorių, 86 Bell- 
vvoods avė., arba į kuopos su
sirinkimus, kurie įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą sekma
dienį 2 vai. popiet, 404 Bath- 
urst salėje.

riuos Tarybos narius net in
kriminavo, kad tuo budu paže
minti pačią tarybų ir palaužti 
Kanados lietuvių pasiryžimą 
emtį Tarybos darbus.

Jusaitis atvyko (vyras už 
•ai). Atėjus dienotvarkės pun
ktui buvo iššauktas pasiaiš
kinti,'kuriais tikslais jis šmei
žia K. L. Tarybų ir iš kurio 
failinio jis semia tą mela
gystę. Iš pradžių, kad atsa
kyti į klausimą jo melų darbų, 
Jusaitis buvo be pradedąs kal
bėti nei šį nei tų, bet paprašy
tas kalbėti reikalu ir kai nie
kas iš buvusių kons. P. Dauž- 
vardžio prakalbose nepatvir
tino jo melagysčių teisinamų 
“L. B.,“ tai Jusaitis drąsiai ir 
viešai pripažino “kad kožnas 
rašydamas turi pridėti“. Taigi 
ir pridėjęs nebūtų ir nekalbė
tu dalykų. Pasisakė, nesąs nei 
komunistų, nei fašistų tarnau
tojas, nors komunaciaus re- 
miąs kuo tik galįs.

Keisčiausias Jusaičio išsirei
škimas buvo tas, kada kalbė
damas apie Toronto lietuvius 
komunistus pasakė: “Tarpe vi
sų Toronto lietuvių komunis-

nenuslojus biauriam orui, pub
lika pradėjo rinktis ir taip 
urnai jos susirinko šimtas ar 
daugiau. Visi linksmai laikų 
praleido.

Drg. J. V. Stilsono 
prakalbos.

“Naujosios Gadynės“ savai t 
raščio redaktoriui J. V. Stilso- 
nui Toronto socialistai gruo
džio 1 ir 2 d. d. surengė vie
šas prakalbas. Vienos jos buvo 
su diskusijomis. Diskusantų 
neatsirado, tačiau paklausimų 
buvo, net keliolika. Kalbėto
jas išsamiai ir rimtai atsakė. 
Visi- buvo patenkinti.

Drg. Stilsonas savo kalboje 
plačiai išdėstė Hitlerio ir Stali
no filosofijas ir tų diktatorių 
vaidymosi santvarkų. Gyveni
me jau įvykusiais faktais įro
dė, kad tarp hitlerinio fašizmo 
ir staliniško komunizmo jok/o 
skirtumo nėra. Drg. Stilsonas 
pareiškė, kad socialistai, o tai
pogi ir kitų srovių rimtesni 
visuomenės veikėjai, žinojo, 
kad to skirtumo, tos pradžios, 
kur prasideda komunizmas ir 
kur baigiasi fašizmas jau se
niai nebėra. Buvo tai tik gud
riai paslėpta, bet šie fašizmo- 
komunizmo ryšiai, giminingu
mas, šiandien jau nebejaučia
mas, bet matomas apčiuopia
mas ir dokumentalus.

Plačiai kalbėjo apie demot 
kratijų, jos geras ypatybes, ką 
demokratija duoda darbo 
žmonėms ir kaip už jų kovoti. 
Drg. Stilsonas pareiškė: “De
mokratija nėra darbo žmonių 
tikslas; demokratija yra tikta 
didžioji priemonė aukštesniam 
tikslui siekti. Bet šiandien 
darbo žmonės negali pasiten
kinti vien demokratija, greta 
demokratijos turi būti ir so- 
cialis teisingumas — ekono
minė demokratija.“

Drg. Stilsonas įrodinėjo, 
kad demokratijų mylintys dar
bo žmonės visuomet turi ko

voti ne tik ten, kur fašizmas 
ir komunizmas pasišovė ją su
naikinti, bet ir prieš visus tuos 
namie, kurie demokratiją mė
gina griauti.

Daugiausia saVo prakalbose 
J. Vr.i'Stilsonas laiko pašventė 
aiškinimui Lietuvos okupaci
jos, naujos priespaudos ir te
roro, kokį vykdo iš Maskvos 
atvykę raudonojo fašizmo ko
misarai. J. Paleckis yra tik ka
rikatūra, besišildanti po Stali
no saule.

Komunistams kailį drg. Stil
sonas išprausė Itųp, jog dau
geliu nesąmoningai komunisti
niu purvu išsitepę nonorės 
purvintis, kad d ir g. Slilsonui 
kitą kartą alvykiiš su prakal
bomis nereikėtų jų kailį skal
bti. Bet drg. Stilsonas nesmer
kė tų lietuvių, kurie nesąmo
ningai remia komunistišką 
darbų. Tie, kurie nesąmonin
gai ręmia judošišką koinuna- 
cių darbų,— okupaciją Lietu
vos, yra geri žmonės, bet jie 
dar nepajėgia suprasti, kokį 
pražūtingų darbą atlieka sau 
ir savo tėvams. Tokiems, sako 
kalbėtojas, musų užduotis iš
aiškinti komunacizmo pragai
štingumą. Jie supras ir nustos 
jį rėmę. O su tais, kurie sąmo
ningai džiaugiasi ir remia sa
vo tėvų, brolių ir seserų pa
vergimų Lietuvoje, drg. Stilso
nas ragino kovoti iki paskuti
nis komunacizmo agentas bus 
išvytas iš Lietuvos.

Drg. Stilsonas plačiai nupa
sakojo tos kovos priemones, 
kurias susijungusios įvairios 
srovės Jungtinėse Amerikos 
Valstijose vykdo. Drg. Stilso
nas daug paliko rimtų pamo
kinimų, kuriais stengsimės mes 
Toronto lietuviai naudotis.

“Liaudies Balso“ tipo komu- 
naciai dėjo visas pastangas su
trukdyti darg. Stilsonui įva
žiuoti. Lankėsi net tam tikrose 
įstaigose,, leido gandus, kad 
Stilsonas neįvažiuos ir tuo

budu daug norėjusių Stilsono. Kanados Lietuvių Tai y cos 
prakalbų išgirsti likosi apgau-l viešas susirinkimas.
ti. Patys komunaciai prakal- Gruodžio 21 d., šeštadienį, 8 
bas boikotavo. Vieną kitą vai. vakaro, Lietuvių parapi- 
agentėlį buvo atsiuntę, melą- jos salėje įvyko Kanados Lie- 
vimui medžiagos gauti. Mat, 
nė vienam nebuvus prakalbo
se ir meluoti sunku.

Ir melagių “Liaudies Bal
sas“ paskelbė, kad Stilsonas 
trockistas, kad kalbėjo po 2-jų 
detektyvų apsauga, kad žmo
nių buvo virš šimto.

Dalykas toks, kad 
prakalbose nebuvo 
jei komunistai pripažįsta, virš ba j^Javė platų raportą iš jos 
Šimto, lai reikia manyti, kad veiklos. Taipgi apie tarybos fi- 
jų buvo daug daugiau. Komu- nansinį stovį: pajamos ir iš
imčiai lik pas save iš šimto 
padaro tuksiančius, o pas ki
tus iš tuksiančio šimtą. Nieko 
nepadarysi, — tokia tai ko-

tuvių Tarybos viešas susirin
kimas. į tą tarybos viešą su
sirinkimą buvo kviečiami dau
gumoje Tarybos ugdomo są
jūdžio už išlaisvinimą Lietu
vos rėmėjai ir simpatikai ir 
afilijotų prie tarybos 6 drau- 

Igijų nariai.
žmonių { į susirinkimą atsilankė apie 
mg, bet žmonių. Tarybos valdy-

laidos. /Valdybos pranešimus 
darė Tarybos pirmininkas A.

vių parapijos atstovas nekal
bėjo, Moterų Sekcija — G. Yo- 
kubynaitė, “Aušros“ choro — 
p-ia St. Balkus, Tėvynės My
lėtojų draugijos — Augutis ir

nas ir sekretorius K. Bure. Po 
munaciška aritmetika. Kai dėl,larybos valdybos pranešimų 
detektyvų, lai pastarieji atvy-kalbčjo afilijuotų draugijų at- 
ko Stilsono prakalbas uždary- stovaį: nuo SLA kp. J. Novo- 
ti, o ne Stilsonų saugoti, ku- grodskas, šv. Jono pašalpos 
riairi jokio pavojaus nebuvo, draugijos—S. Balčiūnas, Lietu- 
Tik C. C. F. Generaliniam se
kretoriui E. B. Leavens griež
tai atsisakius klausyti jų rei
kalaujamo leidimo prakal
boms, ir griežtai pareiškus, 
kad C. C. F. lietuvių skyrius
yra mūšų afilijola federacijos v Dagilis. Visi draugijų atslo- 
dalis, tuo budu jokio leidimo Į vaį Kalbėjo nenustatytomis le
mams tokioms prakalboms momiS) bct iš visų pasakytų 
nereikia. Tada detektyvai išsi- kalbų j^ada buvo tokia, kad

Ireikia plėsti už išlaisvinimą 
Lietuvos Kanados Lietuvių są
jūdį ir kovoti taip griežtai ir 
taip ilgai, kol nebus išvarytas 
paskutinis raudonojo fašizmo 
komisaras, kol Lietuva nebus 
nepriklausoma ir demokratinė 
valstybė. Publika visiems kal
bėtojams karštai plojo, kas pa-; 
rodo, jog ji remia Tarybos už
sibrėžtąjį darbą. Tarybos val
dyba į šį 
pakvietusi

nešdino, o komunacių “L. B.” 
gazietelės vyrai tą išvertė į 
Stilsono apsaugų. Juo daugiau 
“L. B.“ komunaciai meluoja 
apie mus, juo mums geriau, 
nes laikui bėgant Kanados lie-

kins, kad su komunaciškais 
melagiais jai nepakeliui.

SLA kuopos susirinkimas.
SLA kuopos metinis susi

rinkimas įvyko gruodžio 8 d. 
Susirinkimo buvo ir kuopos 
valdybos rinkimai, šiuose kp. 
rinkimuose niekas nesivaržė 
dėl pareigų. Kurie j 
kandidatūras, automatiškai Ii-p - - <■—-----
ko išrinkti. Išrinkti liko pro- (^os Lietuvių Tarybą. Kai ku-

tų yra lik vienas doras ir sąži
ningas komunistas—tai Stra- 
ševičius, o kiti lai veidmainiai, 
sukčiai, melagiai“ ir tt. Tai 
pasakė karčią • tiesą, kurią 
mes gerai žinome. Keista tik 
tas, kad Jusaitis gerai žinoda
mas, jog Toronto lietuviai 
komunaciai yra veidmainiai ir 
kitokie niekšai, anot jo paties 
žodžių, tai kodėl p. ar drg. Ju
saitis nuo tų veidmainių nesi- 
šalina, o meluoja “L. B.“ tų 
veidmainių naudai? Jei drau
gas Jusaitis iš tiesų mano, kad 
komunaciai yra veidmainiai, 
tai jis turi nuo tų vedmaihių 
pasišalinti, kitaip mes turėsime 
teisę manyti, kad ir pats Ju
saitis yra veidmainis. Po to 
sekė diskusijos paklausimų 
formoje. Daug klausimų kilo 
iš keistos Jusaičio kalbos, aiš
kinimų ir pareiškimų. Bet di
džioji dalis paklausimų ėjo ta
rybos reikalais. Pageidauta, 
kad tokias prakalbėles rengti 
kas mėnuo, kad išleista tary
bos Biuletenį, padaryti mėne
siniu žurnalėliu, teikiančiu 
ne tik informacijų, bet ir ži
nių. Į pageidavimą neremti 
komunacių, nes gauta iš musų 
parama (lankant parengimus) 
kiekvienas centas bus naudo
jamas mums biauroti, visi su
tiko to nusistatymo laikytis.

Ir taip po galybės įvairių 
draugiškų pastabų ir paklau
simų susirinkimas užsibaigė.

Nutarta pildyti pageidavi
mą, k\d į sekamą viešą tary
bos susirinkimą kviesti ne tik 
simpatikus ir rėmėjus, bet ir 
tuos, kurie Tarybos darbais 
abejoja. Vienu žodžiu, kviesti 
visus, kas nori ir gali ateiti.

—J. N. Gėlė.

“Liaudies 
išplūdo P

susirinkimą buvo 
komunacių rėmėją, 
kuris komunacių 
Balse“ melagingai 
Daužvardį jam ren-palaikė sp uuu 1 • 17auzvarcų jam ren- 

škai li-’^tas Prakalbas ir pačią Kana-

GYDYMAS DYKAI
NAUJIEMS METAMS

PADEDA IŠGYDYTI
KAM jaustis nuliudusiu. Kam ken
tėti skausmą, nervingumą, uleerius, 
gasą, užkietėjimą, kosulį, slogas, uri- 
nary ar privatinius negalavimus. 
Neleiskit niekam kenkti LAIMEI 
NAUJIEMS METAMS kada galite
tuojau jaustis geriau su ELECTRO 
MAGNETIC gydymu. Musų dovanu 
ir pareiga sergančiai visuomenei— 
suteikimas dykai visiems su nega
lavimais proga susipažinti su 'ELE
CTRO MAGNETIC NATŪRALIA 
GYDYMO JĖGA—su šiuo skelbimu 
duosime be jokių privalumų tryt- 
mentą, kuris parodys, kad galite 
erauti palengvinimą ir gauti jį grei
tai. Mes atidari sergantiems, nežiū
rint švenčių. Nežiūrint koks jūsų 
negalavimas, pasinaudokite šiuo pa- 
siulimu. ATEIKITE ŠIANDIEN DĖL 
GYDYMO DYKAI.
DR. SCHYMAN IR SANDRAUGAI 

DAKTARAI 
NATURAL HEALTH INSTITUTE 
Musų 20 metų patyrimas užtikrina 

pasisekimą.
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
Įėjimas nėr krautuvę į 2 aukštą

Vėl.: Kasdien 11-8; sekmadienį iki 2 
Laimingų Naujų Metų Visiems 

Draugams.
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Chicagos Lietuvių Draugijų
Apžvalga

Taipjau kilo kląusimąč ąu-. Kuopoj nariai pp. V, .GJpbiąi 
rengti pramogą po Naujų Me* savo dukrelei Albinai neseniai'

(Tęsinys iš vakar dienos 
“Naujienų”)

Simano Daukanto
Draugija

šalka; ligonių lankytojas—Ę. 
Valaitis, o Dr. J. P. Poška— 
draugijas kvotėjas.

Į Lietuvių Auditorijos Direk
torius užtvirtino P. Killį.

Sveikina “N”, Draugus

tų. Apsvarsčius, nutarė sureng
ti Ęunco Party sausio 12 die
ną, Lietuvių A^diįojjiįęj. Į J;o-' 
mitelą išrinkta L. Jucius, pane
lė A, JŠųgąjŲ£kte įr j, Loc^itis. 
Jie pasižadėjo pasidarbuoti kįek. 
galięia geriausia. Tędėl, pąžy-- 
motina, kąd kiekyienas narys 
ar narė atsilankytų į minėtą

buvę iškėlę labai šaukiasi 
tųves. Jiems ir jų dukrelei vi
so geriausio.

B. ^Vąląiitinas. ;

JąiiHų LietuviųĄiiL 
Tautiškas Kliubas

Daugliters Celebrate 
20th Anniversary 

Toniglit

Didina Sąvo Pomirtinių Fondų
Simano Daukanto Draugija 

rinko 1941 metų valdybą sa'vo 
priešmetiniame susirinkime, gr. 
1 d. Išrinko ir patvirtino dar 
vieniems metams visus 1940 
valdybos narius, į kurią įeina:

V. Kriščiūnas—pirm.; J. Ra- 
cevičia—pirm, pagelb.; P. KiŲis 
—nutar. rašt.; A. Kaųlakis— 
finan. rast.; A. J. Zalatoris— 
iždininkas; Iz. Masaitis—kon- 
trol. rašt.; J. Malinauskas—iždo 
globėjas; A. Vilkis—knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis—mar-

TQNY GIRSKE 
gyv. 6136 Archer Avė., Argo.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruod. 26 d., 12:00 v. popiet 
1940 m., sulaukęs 43 m. amž., 
gimęs Kaune, Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
. seserį Marthą Kristupaitis, se

serį Uršulę Simons ir gimines, 
Lietuvoje—brolį Joną.

Kūnas pašarvotas Lyznicki 
kopi., 6138 So. Archer Avė., 
Argo, III. Laidotuvės įvyks 
pirmad., gruodžio 30 d., 9:30 
vai. ryto iš kopi. į St. Blase 
parap. bažnyčią, (Argo, III.), 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į St. Char
les, III. kapines.

Visi a. a. Tony Girske gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai, kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutęikti 
jam paskutinį patąrnąvimą ir 
af^itfKfaą. Nuliūdę1 'lieka:

. • : < > * •
. Seserys ir Giminės.

Laid. Direkt. Edw. P. Lyz- 1/ 
nieki, Tel. Summit 330.

Draugiją taria padėkos žodį 
“Naujienoms” už talpinimą ko
respondencijų ir susirinkimų 
pranešimų, taipjau vaįdybęs 
antrašų per visus 1940 metus. 
Sveikina Redakciją ir Adjninis- 
traciją šventėmis ir linki lai
mingų Naujų 1941 Metų — ge
rų pasekmių dienraščio biznyje. 
Sveikinu šventėmis ir laimingų 
Naujų Metų linkiu ir visiems 
Draugijos draugams.

Svarstant bėgančius Draugi
jos reikalus priešmetiniame su
sirinkime, paaiškėjo, kad yra 
keli ligonys ir nutarta pašalpa 
mokėti, kam priklauso.

Po 75c Daugiau

Iš Chicagos Lietuvių Audito
rijos raportas išklausyta ir pri
imta. Kilo klausimas apie po
mirtinių fondą ir jo palaikymą 
gerame stovyje. Susirinkimas 
nutarė, kad kiekvienas narys 
mokėtų 75c daugiaus sekančiais 
1941 metais.

Rengs Vakarą

parengimą. J
O tuo tarpu, dar kartą — vi

siems Laimingų Nauju Metų!
P. R., Sekr.

SL A 178-ta 
Kuopa

B. Walantina3 Pirmininkas 
22-trj tyletąi

MOUNT GREENWQQD. — 
SLA 178-tą kuopa i.rgi jau iš
rinkę vąldybą ateinantiems 1941 
metams.

Pirmininku ir organizatorium 
kuopa išrinko, 22-tram -termi
nui, įB. Wąląntiną. Į vice-pirmi- 
ninkus išrinko naują valdybos 
narį, Mrs. P. Kaires. Jai tai 
bus “pirmas terąiinąs”.

Užrašų raštininke 2-trięms 
metams buvo išrinkta Mrs. E. 
Miller, o turto raštininku, jau 
šeštu kartu, bus B. S. Jurėnas. 
Taipgi šeštus metus iždininko 
pareigose eis K. Jurėnas, o 12- 
tus tarnybos metus iždo glo
bėjo vietoj eis K. Yurkus.

Kuopos Dr.-Kvo te j u trečiu 
kartu išrinktas Dr. A. E. Su
kis, o maršalka — p. Yanulie- 
nė. Jai tai bus ketvirti metai 
valdyboje.

Sveikina Naujais Metais

CHARLES VALASKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruod. 26 d., 10:15 v. vakaro, 
1940 m., sulaukęs 45 m., amž., 
gimęs Vilkaviškio apskr., Gre- 
žįškių parap., Graužinių km. 
Gyveno 4054 S. Francisco Av.

Naujų Metų proga šiuonii 
sveikiname Visus kuopos na
rius, darbuotojus, taipgi svei
kiname savo kolegas 19-to War- 
do politiniam kliubo.

Jr Sąvi^pviąi Gyyuos
Jąunų Lietuvių Arųerikoje 

Tautiškai J<liuba,s laikė savo 
jprięšmetiųį susirinkimą grųo- 
džję Lietuviu Aucįi tori joj— 
(“Community Center”). }

Svąrįjiąų^ią^ ąųąirįnkįmo rei-i 
buvę jįgąs ąpkąlbė- 

jirnąg kęęiiąiįję^ yąpęrtę, apie 
$nįe kitos drąujgl- 

jęg. Norą įtcąniąija ir ąiikino, 
kad Idiubui bulų sveikiau susi
dėti sų didesne draugija, bet 
narįąi pųbalsavo, kad kbubąs 
dar pasilį^t^ saviątovis.

Valdybos Nariai
Toliau .eita prie 'valdybos rin-< 

kimo ateinantiems 1941. me
tams. Pasirodžius, kad kliubas 
dar gąli savistoviai ilgai ir ge- 
rąi gyyųoti, tai nariai pasiti
kėjo ir seną valdybą paliko at
einantiems metams.

Į ją įeina: J. Rūta—pirm.; 
P. Viršila-—pirm, pagalbininkas; 
S. Kuneyičia—put. rašt.; F. 
Kasparas—turto rašt.; W. Du- 
linskas—kontrol. rašt.; kasos 
g'lob.—M. dienus; kasicrius—
J. Balčiūnas; ligonių globėjas—
K. Valaitis; koresp. — Paul J. 
Petraitis. Tautiškų kapinių at
stovai—J. Balčiūnas ir P. Pau- 
zalis. Taigi, visi tie valdininkai 
pasižadėjo būti kliubo sargyboj 
ateinantiems metams.

SUSIRINKIMAI
19<TO WARLO 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, kurje pa
pasakos kas dabar dedasi Lietuvoje, 
kaip Smetona pabėgo ir kokią tvar
ką dabar muąų .tėvynėje rusai yra 
uždėję. Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti. Įžanga veltui.

—Korespondentas.

CLASSIF1ED ADS.
fcl—         " * ——

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU PIJUŠO GAVĖNO. 
Gyvenom sykiu Cleveland, Ohio. 
.Prašau jį patį ar žinančius apie jį 
ątsjšaukti. Karolis Galinkevičius, 
1808 S. Wabash Avė., Chicago, III.

į^$leUe Yąiichųs

The Ąincrican-Lithuanian Dau- 
ghtjers arę ;ęęlębrąting .thoir twenįi- 
oth anniversary this month and are 
proud to look back upon an event- 
ful pąst filled with many fine so
čiai afl'ąirs and countless charitab|le 
(lecds,

The celebration cuhninates i n a 
Dinner-Danęe on tonight, Decerp- 
ber 28, 1940, at the Sherry Hotel. 
Chairmąn of arrąngements is So
pinę Navickas ^Tard, ąssistęd by

ANTANAS VVAŠKELEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruod. 25 d., 8:40. vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 52 m- amž., 
gimęs Krandelių kaime, Vil
niaus krašte. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Aleksandrą, po pirmu 
vyru Dabkevioienę, podukrą 
Hęlęn Mastavičienę, jos vyrą 
Stanley ir 2 ąnukus, posūnį 
Alex, jo moterį Estelle, 2 anū
kus Dabkevičius, seserį Ąlice 
Palityką ir jos šeimyną iš 
Omaha, Neb. ir daug kitų gi
minių.

Priklausė prie American 
Ilgioji Armour Post 266.

Kūnas pašarvotas 7023 So. 
Maplewood Avė. Namų tele
fonas Republįc 0894. Laidotu
vės įvyks pirmąd., gruodžio 
30 d., 8 vai. ryto iš namų į 
Gim. Pan. šv. parap. bažny
čią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kązimiero kapines.

Visi a. a. Antano "VVaškele- 
yičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį .patar
navimą ii* atsisveikinimą.

Nubudę lieka: Moteris, Po
dukra, Posūnis ir Giminės.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. LAFayeite 3572.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Mariją, po tėvais Ve- 
celas, sūnų Charles Jr., tėvą 
Antaną, seserį Uršulę Bak- 
šinskienę ir jos vyrą Frank ir 
šeimyną, pusseserę Mary Cal- 
caterra iš Kincaid ,111., dėdę 
Juozapą Grinevičių iš Okla- 
homą ir daug kitų giminių.

Kunąs pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S. Califor- 
nia Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., gruodžio 30 d., 1:30 
vai. popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Charles Valaska 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:
Moteris, Sūnūs, Tėvas, Sesuo, 
Pussesere ir Giminės.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. LAFąyette 3£72.

•}-*/* r *Metinės Mirties Sukaktuvės.
1 "A.'+’A.'

VINCENTAS RAZUTfS
persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 31 d., 1939 m., su
laukęs 50 metų amž., gimęs 
Kretingos apskr.,' Veviržėnų 
pąrap., Laęisędėp kaime. '

Paliko dideliame nubudime 
moterį Antaniną, po tėvais 
Skirmontaitę, augintinį sūnų 
Kazimierą, seserį Petronėlę, 
jos sūnų Juozapą Blįudžius; 
švogerką Oną .ir švogerį Povi
lą Čekanauskus ir šeimą ir 
daug kitų gįminių.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios Nekalto 
Prąs. Pan. šv. bažnyčioje 30 
d. gruodžio, 1940 m. 8:00 .v. 
ryto. Kviečiame visus giminęs, 
.draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas, o pankui 
ir į namuš 2631 W. 39 Place.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bęt męs anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

11 n n 1 Gėlės Mylintiems 
I I U U fl Vestuvėms, Ban- 

J M kietoms, Laidotu- 
* ■ y finis. Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Pilone LAFAYETTE 5808

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

gruodžio 25 d., 4:35 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Suvalkų gub., 
šakių apskr., Naumiesčio par., 
Vilšįkių kaime Amerikoj iš
gyveno 36 metus.

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

Iskus; Lietuvoj brolį Petrą.
Priklausė prie Keistučio Pa

šalpos Kliubo.
Kūnas pašarvotas Albert V. 

Petkaus kapl., 4704 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodžio 28 d., 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Pętraičįo ■ 
giminės, draugai it pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutęįkti i 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę lįekame: 
Moteris, Dukterys, Sūnūs ir 

Giminės.
Laid. Direkt. Albert V. Pet

kus, Tel. Lafayette 8024.

Nubudę lieka:
Moteris, Sunūs, Sesuo, šyo- 
gerką ir Giminęs.

•Tik Vienas Ligonis ,
Dar yra vienas paminėtinas 

dalykas — kad iš tokio skait
lingo kliubo, ligonių raportose 
pasirodė tik3 vienas ligonis. Tai 
labai džiuginantis dalykas. ■

Komisijų raportuose draugas 
J. Rūta, Auditorijos atstovas, 
paaiškino, kgd; reikalai krypsta 
gerojon pusėn ir tvarka yra 
kuogeriaųsia. Jis paliktas ir at- 
.einantjems .metams atstovauti 
.kliubą Auditorijos direkcijoj. 
Taip ir privalėjo, nes J. Rūtą 
yrą Auditorijos pirmininkas.

Taigi, apsvarsčius kliubo rei
kalus, eita prie pabaigos, sų 
pakilusiu upu ir gera energiją 
veikti kliubo labui ateinančiais 
metąis.

Paul J. Petraitis, Koresp.

Keistučio Pašalpos 
Kliubas

1941 ĮMeJų Valdyba
Nors jau laikraščiuose buvo 

žymėta apie Kliubę rinkimus, 
bet dar reikia kai kuriuos da- » « ( • » • * • " J
lykėlius dapildyti, tad rašau tuę 
reikalu savo paskutinę kores-

Harriet Kuszlejko, Emina Sears, Ida 
Eichas, Annette Dautcr and Sonia 
Bajorin.

Also active in making the affaiT 
a successful onc is Mary Brenza, 
one of the orgąnizęrs of the clųb 
and a faithful member throughoęt 
the twenty years.

The newly-elected officers of the 
Americąn-.Lithuanian Daughters are 
Estelle Yanchus, president, Anne 
Narkus, vice-president, Helen, Fahy, 
corręspoųding ąccretary, Ida Eichąs, 
financial sccretary, and Lųcy Sa
dauskas, tręąsurer.

—R«P«

ditorijoj. Komitetas susideda iš 
gana darbščių narių — Joe Bal- 
chunas, P. P. Killis ir Povilas 
Nestęckis, kurie raportavo, kad 
bus sulošta 3 veiksmų kome
diją, labai juokingą “Svetima 
Plunksna”. Po perstatymo bus 
šokiai prie geros muzikos. Pro
gramą išpildys Kanklių Chorai.

Dalyvaus šv. Jurgio Parap. 
Jubiliejuj

Komisiją patikrinti Draugy
stės turtą sudaro Jul. Racevi- 
čia, Tomas S. Janulis, Antanas 
Zalatoris. Raportą išduos meti
niame .susirinkime, sausio 12. 
Taipgi išrinkta Komisija daly
vauti Šv. Jurgio Parapijos Ju
biliejuj, 1942 metais — Petro
nėlė Gl'igonienč, Jonas Dimša 
ir Petronėlė Strazinskaitė.

Taipgi turiu pridėti, kad Tei
sybės Mylėtojų Draugystė yra 
didžiausia draugija Bridgeporte 
ir dirba visų lietuvių labui be-

HELP VVANTED—FEMALE 
DarbininklųReUda___

PATYRUSI MOTERIS SORTŪO- 
TI maišytus skudurus. Gęras mo
kestis, dirbti 5 dienas savaitėj. Šau
kite CRAwford 7939, tarpe 7—»8 
vai. vakaro.

MERGINA ABELNAM namų 
darbui. $10, kambarys ir maudynė. 
Frank, 1227 Hydę Park, MIDway 
1957.

PATYRUSI MERGINA ABEL
NAM namų darbui. Prie suaugu
sių, geri namai. Nupsavąs kamba
rys, $10. BRIargate 5480.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikią

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

PUSĖS AMŽIAUS VYRAS padėti 
dirbti prie baro. 3116 W. 111 St? ‘

JURMSHED ROOMS — TO BENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FORN1ŠIUOTAS kam
barys .prie senos šeimos. Pirmos lu
bos. 3356 So. Emerald.

LEONARD VINAZINDES
• • • - J

Persiskyrė su šiuo pąsąųliu ’ 
gruod. 26 d., 12:15 v.' popiet, : 
1940 m., sulaukęs 7 mętų am
žiaus, gimęs Chįcajgo, III. s

Paliko dideliame nubudime 
motiną Lorettą, po levais Ja- ■ 
nulis, tėvą Bruno, senukus: 
Oną ir Stanislovą Raympnd, : 
tetą Lucille Camellįęri, senu
kę Stella Pagtys, dėdę Steve, 
lėtą Helęn Pąlonįs ir daug ki
tų gįtoięių. ą

Kūnas pašarvotas namuose, 
3402 Lituanica, Yardš 1835. ■ 
^Laidotuvės įvyks pįrmadįęnį, 
gruodžio 30 d., 9:Q0 vąl. ryto. 
Iš namų bus nulydėtas į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Lęopąrd Vinązin- 
des giminės, draųgąi ir .pąžįs- ? 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti jam paskutinį patarna- | 
yirhą ir atsisveikinimą.

Nubudę lię.kamę, ■
Motina, Tėvas, Scnukąi ir Gi-" 
minės?

•Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. yARDš 1138.’

PETRAS BARTKUS 
$>3£ SLJGary, Ind.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruęd. £7 ęį., 7$0 v. ryto, įL940 J 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Lietuvoj, Panevėžio aps
krity ir miėste.

Amerikęl ižgy.yęap 34 pą. , 
Paliko didbliamę nuliūdime 

.seserį Elėanor, švogei-į ~ llūo- 1 
•ząpą Pųvilaltį, ir jų šęipiynų. 
2 brovusį Joną ir brolienę Ci
ną Bartkus ir jų šeimą? Myko- ? 
Ją Bąijtku ąb įeitos; pusbrolį ; 
Vladislovą Bartkų jr .
.Gary, Ind. ir kitas gimines ir 
pažįstamus. ’ - •* 1 ■

Kųnąs pąš.arvo,tąs Antano 
M. ‘Phillips kopi., 3307 Litu- 
.ąnica Avė. Laidotuvės įvyks 
antrąd., gruodžio 31 d-, 1:00 
vąl. popiet. Iš koplyčios J?ųs . 
nulydėtas į Lietuvių Tautiškas ’ 
kąptoęs.

Visi ' a. a. Petro Bartkaus 
giminės, draugai ir pąĮįs.tąmi . 
ė'šaf nuoširdžiar kviečiami da- 1 
Jyyąuti laidętųvę^e jr sy(ęikti I 
jam paskutinį patąrjiayęnų Tr I 
'atsisveikinimą. Niiliuaę liekąf ;■

Sesuo, Broliai ir Giminės. I 
•Lai’d. ’ Direkt. A. M. f^Kil- B 

lips. Tel. 4908. '

pondenciją. Ateinantiems mo
kins valdybą nudaro:
, j Pirmininkas-tj-J. Sholtemąnas

■Vice piimipinkag-HJ*. Stulgai
tę

Protokolo raštininkas — H. 
Chapas

Finansų raštininkas—Dr. Zu- 
bas

Iždinipkajs—-P. J. Ridikas
Finansų komisijos raštinin

kas—L. Dągis ; pagelbininkė— 
N. Vjršilienč; knygius—M. Kas- 
parai li^; piaršąlka—A. Bara
nauskas ; korespondentas—N. 
Klimas.

Kontrolės komisija—F. Mar- 
gevičią, W, Šarka, P. Viršila, 
F. Jąkavičią ir K. Aleksiunas.

Knygų patikrinimo komisija 
—M. Zaldo.kas, J. P. Petronis iy 
J. A. Sholtemąnas.

Nauji Nariai
Dr. Strikolis patikrino svei

katą šių naujų nąrių: Paul Kli
mas, Adolph Aleliunas, Felix 
Rimkus, Ęliząbeth Dagis, Ag
nės Misevičienė ir Francis Moc-! 
kus. Visus priėmė į ktit\bą.

J. D. Bejudokaitis, 
1940 m. Korespondentą^.

Teisybes Mylėtojų 
Draugystėi
Iš Prieš-metinio Susirinkimo.
įPąsirędė, kąd -teiąybiečiai 1940 

matais .turėjo geyą ya^dybą, tącl 
RUtąrė išriękti j'ą ,dąr .vieniems 
metams ir vienbąl$iai, išimant 

ąsos globėją P. Jozapavičių, 
kuris ątsisakė. J jo yietą išrink
tas naujas.

J. Balchunas yra pirm.; P. P.' 
Killis—pirm, pagelb.; A. Kau^ 
lakis—nu t. rašt.; J. Rachunks 
-r-ižd.;, F. Kasper—fin. rast.; 
2. Grigonis—kontr. rašt.; EmL 
lie Nesteckis—kas. globėjas; L. 
Jucius—maršalka; K. Valaitis— 
•ligonių prižiūrėtojas; Dr. j. P. 
Poška—Daktaras kvotėjas ir 
Steponas Narkis—koresp.

’ • j •? 1 *'■ 5' 'c*

Metinis Vakaras—Sausio 19
Metinis parengimas įvyks sau

sio 19, Chicagos Lietuvių Ąu-

partyviai. A. K.

SLA 63-čia 
Kuopa
F. Skrętunėnas — Pirmininkas

RURNSIDE. — šios kuopos 
pirmininku ateinantiems 1941 
metams buvo išrinktas F. Skro- 
bętenas, o vice-pirmininku — 
P. Karzikauskas.

Kiti valdybos nariai yra šie: 
P. Kučinskas—protokolo rašti
ninkas; A. Laurutanas—finan
sų raštininkas; P. Simonėlis— 
iždininkas; M. Bertuliėnė, J. 
Kurnėta ir O. Mockienė—iždo 
globėjai; J. Balašauskas—mar
šalka, ir Dr. J. Makaras—Dr.- 
Kvotėjas.

Pereitų metų pirmininkas bu
vo dyg. B. Barniškis.

Priešmetinis kuopos susirin- 
J^irnąs įvyko gruodžio 5 d. Ją- 
ręe paaiškėjo, kad kuopa turi 
<ju ligonis, būtent, pp. L. Giri- 
jotienę ir U. Pocienę.

Banketas Davė Pelno
Komisijos narys A. Lauruta

nas išdavė raportą iš banketo, 
kurį kuopa rengė bendrai su 
SLA 139 kp. Parengimas davė 
apie $100 pelno, bet įvyko ne
smagumas — vienas banketo 
dalyvis pagičmė svetimą paltą, 
o savo paliko, tad rengėjai da
bar turi už paimtą paltą atly
ginti. Negana to, dingo viena 
skrybėlė, tad ir už ją teks už
mokėti. Tąs kuopų pelną gero
kai sumažina. Paliktasis paltas 
randasi pas A. Laurutaną, ądr. 
10530 Indiana avenue.

šešto apskričio konferencijos 
raportą kuopai išdavė delegatas 
F. S,kręhutėnas. Jis raportavo, 
kąd rengiant šeiminį banketą 
tarp dviejų asmenų įvyko klai
da, kurios rezultate atskaitoje 
yra gusidąręs keliolikos dolerių 
skirtumas. Kuopos nariai prieš 
priimant raportą, pabrėžė, kad 
šis klausimas turėtu būti su
tvarkytas ateinančiam 6-to ap
skričio sjivažiavirne.

“54os Kolumnos” Narys
Turiu dar priminti, kad ir 

63-čioš ktiopoj yra vienas 5-tos 
kočlumnęs narys, kuris susirin
kime protestavo, kad kuopa pa
aukavo $5.00 “Naujienų” Na
mo Fondui. Pirmininkas jam 
nedavė balso/ atsakydamas, kad 
jis nebuvo pereitame susirin
kime, kuriąrhe nutarimas buvo 
teisėtai padarytas, tad neturi 
teises skandalinti.

Baigiant, siunčiu visiems kuo
pos narianls, SLA veikėjams ir 
draugams .Naujų Metų linkėji
mus. 63-čios Kp. Narys.

(Tjąjąys Pirmadieiiį)

ŠVARUS KAMBARYS, karštu 
vandeniu apšildytas, moderniškais 
rakandais dėl 2 merginų ar vaikinų. 
Prie 2 karlainių. Kreiptis subatoj 
ar nedėlioj dieną, kitais vakarais 
po 6 vai., 1816 So. Halsted St.

FURNIŠIUOTI KAMBARIAI ant 
rendos po vieną ar du žmones. .Gali 
gamintis valgyti. 1808 So. Wabash 
Avenue.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia. Gy ventmui Kambarių

PAIEŠKAU KAMBARIO Bridge- 
porto apylinkėj, apšildyto, su valgiu 
prie suaugusių šeimynos, kad butų 
arti garažius. 3311 So. Claremont 
Avė., Lafayette 6781, Joe Jankaus
kas.

FOR RENT—IN GENERAL

RENDON STORAS TINKAMAS 
Shoe Repairįng, Cleaning Shop 
arba Grosernei. 4449 So. Halsted St. 
BOUlevard 4649.

LOŠT AND FOUND

DU ŠUNYS, JUODAS IRISH 
SETTER ir rudas St. Bęrnard, 
prapuolė Kalėdų dieną. Apdovano- 
sim sugrąžintojus. 4756 -S. Western 
Avė., LAFąyette 2649.

BUSINESS CHANCES
_________Biznio Progos -

TĄ VERNAS SU PIKNIKAMS 
DARŽU pardavimui. Laisnės $100. 
Kaina $25Q0. Išmokęji,mais. šaukite 
Willow Springs 1083. <

o Jkj
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardayinmi
3338 SO. UNION AVĖ. Mūrinis 

ir medinis namas, 2 flatai po 4 
kambarius. Geram stovy. Kaina 
$2500.

JOHN B. WHEELER CO., 
738 W. 43rd Street 

YARDŠ 0727.

NAMAI IŠMAINYMUI į UKES. 
Turime daug namų, mažų ir dide
lių, gerose vietose. Kas norite mai
nyti meldžiu rašyti arba kreiptis 
ypatiškai:

W. J. PAUL
3553 So. Halsted St.

Chicago, III. YARDS 5118

REAL ESTĄTE io ĘXCUANGE 
_____ Namai ŽemF Maipąis ‘

$3500 ĘQUJTY ant Toledę, phto, 
nuosavybės ‘ išmainymui ant' mo
demiško grožio šąlįono Chicagoje. 
Tur būt moderniškas. 824 N. Mę- 
zart, šaukite vakarais, BRUnswick 
03$l. • * '

VVHOLEŠALE FURNITURE

MOKĖDAMAS CA$H už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. ąr
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
^ųnųs/ 6343 S. 'Weptern Avė., Chi- 
cago. IIL ^hone Republic 6QįM. •

! ’*■ professičNal sErvic^
Profęsionalią Pątarnavjmas

AR TURIT fistulą arba pilės? 
Pasakysiu, kaip aš buvau išgydytas. 
Siųskite štampuotą konvertą. H. 
Ą. Bergmhn, P. O. Box 56, Chica- 
£0.
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LEONARDUKUI NETEKO NAUJAIS KALĖ 
DŲ DIEDUKO ŽAISLAIS PAŽAISTI

Mažas Medžio šipulėlis Atėmė Jam Gyvastį
BRIDGĖPORT. — Tragedija 

aplankė bridgeportiečių Loret- 
tos ir Bruno Vienažindžių na
mus.

Keletą dienų atgal jų jaunu
tis ir vienintelis sūnūs Leonar
das, 7 metų amžiau.?, žaidė pas 
kaimynus. Bežaizdamas kokiu 
tai budu suvarė meškerės ga
lą sau j akį.

Tėvai berniuką skubiai nuve
žė į vieną vietos ligoninę. Teko 
daryti operacija, nes meškerė’ 
lūžo ir dalis medžio akyje pa
liko.

Daktarai, rodos, viską išėmė 
ir žaizdą užsiuvo. Bet mažas Ši
pulėlis visgi paliko žaizdoje, ir 
už poros dienų po įvykio, 
tent gruodžio 26 d., dieną 
Kalėdų, berniukas pasimirė, 
pulčlis nuėjo į smegenis.

Jam ir tėvams neteko Kalė
domis pasidžiaugti. Leonardu- 
kui neteko nei naujais Kalėdų 
Dieduko atneštais žaislais pa
žaisti.

Vienažindžiai gyvena adresu 
3402 Lituanica avenue, kur jų 
sunaus kūnas bus pašarvotas. 
Jis bus palaidotas pirmadienį, 
9 valandą ryto, Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi 
S. P. Mažeika.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Užmušė 7 Metų ,Berniuką.
Vakar ir užvakar vakare au

tomobiliai užmušė šiuos žmo
nes:

David Lofton, 7 metų berniu
ką, nuo 1811 S. Second avenue. 
Maywood (jį suvažinėjo lipant 
Iš laksi, prie namų);

Julius Miller, 58, nuo 720 \V.
Monroe street, ir

56 metų John Mitshal, 632 S 
State street.

bu-
po

direk.

NAUJIENOS, Chicago, DL
■ 1..........  ........ - ■

ĮSIUTUSI JURA GRIAUJA CALIFORNIJOS NAMUS

Traukinys Užmušė
Keturis Žmones

Sunkiai Susirgo 
Vaistininkas 
Kazys Jonaitis

Sudaužė Automobilį 
Michigan City, Ind.

Keturi žmonės buvo užmušti 
vakar rytą, kai Michigan Cen
tral traukinys sudaužė keleivi
nį automobilį prie 9th Street, 
kryžkelės, Michigan City mie
ste, Ind.

Užmuštieji buvo:
Steve Levenduski, 25
Alex Putz, 24;
Irene Butler, 24, ir
Mary Jane Renkavvitz, 

si keturi Michigan City 
tojai.

m.

22, vi- 
gyve-n-

Guli Ligoninėje.
BRIGHTON PARK.—Jau 

lintą dieną šv. Kryžiaus ligoni
nėje guli gerai žinomus vietos 
lietuviams vaistininkas p. Ka
zys Jonaitis, 4300 South Fair- 
field avenue. Jis susirgo Kalė
dų šventėse. Yra kritiškoje pa-

Nusinuodijo Jauna 
18-ietė Betty Zelis

kc- Susiginčijo su Vyru Kalėdų 
Dieną.

18 APYLINKĖ. — Nuo nuo
dų užvakar vakare mirė 19

Ligonis per daug metų užlai
ko vaistinę aukščiau paduotu 
adresu, ir daugeliui yra žino
mas vardu “Žilvitis”. Vienu lai
ku jis daug rašinėjo eilių ir 
tuo slapivardžiu pasirašydamas 
savo kuriniais pasirodydavo 
spaudoje.

P-s Jonaitis yra vedęs Grand 
Rapids, Mich., lietuvaitę, Albi-

nierio Bill Popeli) sesutę, ir tu
ri du jaunus vaikus, sūnų 
dukterį.

ir

ja, Mrs. Betty Zelis, 2002 Canal- 
port avenue.

Jos vyras Jonas Zelis, su ku
riuo velionė apsivedė du mėne
siai atgal, pasakojo policijai, 
kad jie susiginčijo Kalėdų die
ną apie nuėjimą į teatrą. Kiek 
vėliau ji jam pasakiusi, kad iš
gėrė nuodų.

Jo motina ir dvi seserys tuo
jau davė velionei pieno nuodus 
neutralizuoti, ir atrodė, kad pa
vojus jos gyvybei praėjo. Jis iš
ėjo į darbą, bet netrukus po 
to jaunoji žmona mirė.

Antru Kartu
Užmušė

S. M. Spiegei Paliko 
$250,000 Turto

Rugpiučio 29 d., 45 metų Jo- 
lieto gyventojas, Ray W. Mor
ris pakliuvo po traukiniu River- 
dale, III. Buvo sužeistas.

Užvakar pasveiko. Eidamas iš 
Oak Forest ligoninės, kur jis 
gulėjo, Morris vėl pakliuvo po 
Rock Island traukiniu prie 139- 
tos ir Kedzie. šį kartą žuvo.

žuvo po “L” Traukiniu.
Prie Leland avenue stoties po 

eleveiterio traukiniu puolė ir 
žuvo 65 metų chicagietis, Er- 
nest J. Endres, 4737 N. Monti- 
cello avenue. Per 30 metų jisai 
tarnavo Consumers Co., firmo
je ir buvo ledo departamento 
menadžeriaus asistentu.

Palikimų teismui patvirtinti 
vakar buvo įteiktas gruodžio 19 
mirusio Sidney M. Spiegei tes
tamentas. Jis paliko $250,000. 
Mažą dalį tų pinigų padalino kai 
kuriems savo tarnautojams, apie 
70% pavedė duklerei Katherine 
J. Spiegei ir apie 25% kitai 
dukterei, Julia S. Michels.

Velionis buvo vienas savinin
kų Spiegei bendrovės, 35 th 
Morgan.

Dar Trys Bankai 
Moka Dividendus

ir

Suėmė Nacių 
Agentą

Mihvaukėje, Wis., federaliai 
agentai suėmė 40 metų Eugene 
Buerck, gerai žinomų Chicago- 
vokietį. Valdžia sako, kad j‘ša) 
yra apmokamas Hitlerio agen-< 
tas. Kaipo tokis jis turėjo užsi
registruoti su valstijos* depart.y 
mentu, bet to nepadarė.

NAUJIEM U-aCME Telėpnoui

Suvirs savaitę besitęsiančios
kus ir ant kranto, čia matome bangų išplautiis ir sugriautus namus Redondo 
Beach, Californijoj. Gyventojai matydami, kad bangos griauja namų pamatus, 
spėjo pasprukti tolyn į žemyną.

■’v; šėštadien., gruodžio 28,1940

KAZIO IR NOROS GUGflJ SIDABRINIO /
JUBILIEJAUS PROGA /

švenčia 25 Metų Vedybų Sukaktuves

Rašo AL M’cevičius
Nesu ‘ tikras, bet man rodos, 

kad šią savaitę, bene vakar, pp. 
Norai ir Kaziui Gugiui suėjo 
sidabrinis vedybinio gyvenimo 
jubiliejus.

Kadangi šiuos du įdomius ir 
visų gerbiamus asmen s, ypač 
p. Norą, man teko laimė sueiti 
nuo jos pirmo pasirodymo mu
sų viešame gyvenime, tai turiu 
už garbę ir didelį malonumą 
atpasakoti jos darbuotę musų 
palaimintoje Chicagoje.

Nėra abejonės, kad mes visi 
sveikinsimi ir Norą ir Kazį, lin
kėdami jiems pirmiau sveika
tos, ir ištvermės toliau darbuo
tis. Kazio darbus ir jo svarbia 
rolę lietuviškam 
žinom, bet Nora

džiu kitiems čiagimiams lietu
viams.

Gugių namai
Tur būt nėra to chieagiečio, 

kad nežinotų pp. Gugių gyveni
mo vietos, būtent, 3323 South 
Halsted stteet. Tą adresą ypa
tingai gerai žiho visi pagarsėję 
artistai, kompozitoriai, meni
ninkai, primadonos, solistai ir 
solistukai. Ten jų “rojus”.

Pati p. Nora yra menininkė 
ir visų gražių dailės pastangų 
rėmėja, todėl ir jos namai vi
siems menininkams ir mėgė
jams atidari. čia atėjęs muzi
ką sutinki prie pat durų. Pa
spaudei skambučio guziką, ir

gonų akordą.
Įėjęs vidun pamatai kaip vis

kas skoninga, švaru ir tvarko
je. Kaip sakydavo komp. Šim
kus, “Nei liko, nei reik” kas 
pridėti arba atmainyti.

t’

Šįvakar Išlydės 
Senuosius, Sutiks 
Naujuosius

Peter Fox Brewing 
Kompanija Nupirko 
Michigan Bravorą

Naujos Gadynės Choras Rengia 
Puikų Banketą.

Draugai, prieteliai ir visi ge
ri žmonės, tai jums gera nau
jiena.

“Naujos Gadynės” choras ir 
Liet. Darb. D-jos 4-ta kuopa šį
vakar, kaip 7:30, New Marguet- 
le svetainėje rengia puikų ban- 
kiėtą ir pasilinksminimo vaka
rą. • ?itt i0

Vakaro tikslas yra atsisvei
kinti senuosius metus ir links
mai, iš anksto sulikti Naujuo
sius.

LDD gerosios šeimininkes pa
gamins skanią vakarienę ir vi
si svečiai galės iki soties pasi- 
valgyti. . ;

“Naujos Gadynes” choro^ jau
nimas palinksmins visus sve
čius gražių linksmų , dainų pro
gramų. . -

Iki Raibų Gaidelių.
Visi svečiai galės šokti,

doti, ir linksmintis iki, taip sa
kant, “raibų gaidelių”. Nepa
mirškite, kad tas įvyksta šįva
kar, New Marąuette svetainėj, 
6908 S. Western Aycnue.

Tikietai parduodami tik

Fox Dc Luxe alaus gaminto
jai, Peter Fox Brevving kom
panija, Chicagoje, šiomis die
nomis išplatino savo biznį nu
pirkdami Michigan Brewing 
Co. bravorą, Grand Rapids, 
Michiganc.

įžanga Šauniam 
Vakarui — Tiktai 2 
Pakeliai Cigaretų

gie-

po

na-“Naujos Gadynės” choro 
rius, ir prie durų.

Naujagadynietis

Rytoj Popiet 
Prakalbos Mount 
Greenwoode

Grąžina $278,062.
Trys užsidarę Chicagos 

kai vakar paskelbė, kad išmoka 
$278,062 dividendais savo bu
vusiems depozitoriams. Tie ban
kai yra:

Woodlawn Tnist and Savings 
Bank (išmoka 7i/>%)

Cragin State Bank (4%), ir
Second Northwestem State

BanĮc (5%). ,1

ban-

Rengia 19-to Wardo Komisija.
Mt. GREENWOOD. Rytoj 

3-čią valandą po pietų Mount 
Greenvvoodo Metodistų Salėje, 
3315 West lllth street, (prie 
Spaulding avenue) įvyksta svar
bios prakalbos.

Jas rengia 19-to Wardo Lie
tuvių Demokratų Kliubo paren
gimų komisija.

Kalbės tikką iš Lietuvos at
važiavę kalbėtojai, Jie papasa
kos kas dabar dedasi Lietuvoje, 
kokia ten tvarka, kaip Smetoiu 
pabėgo, ir pasakys daug kitų į- 
domių dalykų; ’ .

Visi Mount Greenwoodo ir 
apylinkės lietuviai prašomi atsi
lankyti. Rengėjai

1 Frank G. Fox, chicagietis 
prezidentas Pelei' Fox kompa
nijos, pareiškė, kad nuosavy
bė buvo nupirkfh' įdant Fox 
De Luxe alus galėtų būti leng
viau pristatylašt Vidurinėse val
stijose. Mat, alrfhs' p'opul i ant
inas auga. ' I’

Naujame bra^’bre” gamyba 
bus tuojau pradėth. Betgi, to 
bravoro alus nebus’ gatavas iki 
kovo menesio. Iki to laiko Fox 
Dc Lunc alus bus pristatytas iš 
Chicagos. . •;

Natijasis bravoras gali paga- 
niinVfr h uo 400,000 ik i 500,000 
bačkų alaus į metus. Jis yra 
moderniškai įrengtas. Nuo šio 
laiko jis bus žinomas kaipo 
Peter Fox Brcwing Co. of Mi
chigan. y* ,.G

Kad alus gailintas Michiganc 
ir Chicagoje butųMėnodas, ga
myba Michigane bus prižiūrėta 
kompanijos gamybos meisterio, 
George Heilman. Viršininkai 
naujam skyriui bus paskirti iš 
Chicagos, bet visi kiti darbi
ninkai bus ten pat pasamdyti.

Įdomi Istorija

Vieta kurioj randasi bravo
ras yra jerai žinoma alaus ga
myboje. Ten, 1^7 metais, įsi
kūrė Kusterer bravoras, ant 
Bridge Street (cl&bar Michigaų 
Street), ir po kėlčta nietų bu
vo paprastai vadinamas “tas 
didysis bravoras aht kalno”.

Vėliau Kusterer bravoras už
leido savo vietą Michigan Brew- 
ing kompanijai, kurt pastatė 
gražius ir įspūdingus namus. 
Specialia cemetrths, to tipo ku? 
ris reikalingas bravorams, bu* 
vo atgabentas iš Europos. Ar
chitektūros ^stilius panašus į tą 
kurį paprastai šudėrinam sii 
Vokieti jos pilirhis; Si^ftos nepa
prasto pločio, o grindys drūtos^ 
kad galėtų pakelti riepaprastai 
sunkią vogą. Laika nuo laiko 
bravoras buvo modernižuotas 
ir dabar susideda iš dešimtis 
namų kurie užima įnisę bloko.
r'.. (Sk.)

Remkite tuos, kurie
- -- — garsinasi--------

' NAUJIENOSE”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
’rart"paėros ’ Naujienos 
/ra naudingos

pirkinių ttikalaii riti i

tkvibicuč Naujienoj

Visi Eis Veteranams 
Hines Ligoninėj

Kalėdos, Kalėdos, ir vis tos 
pačios bėdos, — taip kalba Lie
tuvos žmoneliai. Pasaulis mirk
sta kraujuose, baimėj, skurde, 
neapykantoj, varguose. Lietu
va, musų brangi Tėvynė, pri
slėgta galingo priešo vos tik 
kvėpuoja. Ten nėra žmonių, ku
rie be ’vatgo ir ašąrų gyvuo
tų, ten nėra linksmumo nei ra
mybės.

Mes 
nantieji, istikrųjų esame laimin
gi ir jei sveiki, tai ir turtin
gi. Nors karo šmėkla ir čia pra
deda skraidyti, visgi kol 
nesimato artimo pavojaus.

Žaizdos Ilgai Neužgija
Karas' yra labai baisus daly

kas, ir jos žaizdos neužgydo
mos per daugelį metų. Jau virš 
dvidešimts metų kaip didysis 
pasaulio karas pasibaigė, o jo 
baisios pasekmės dar nėra pra
ėję. Veik du tūkstančiai karo 
aukų guli tik vienoj Hines li
goninėj, kiti du tūkstančiai lau
kia vietos ten įeiti ir gauti šio- 
kią-tokią pagalbą.

Darius-Girėnas Amerikos Le- 
gijono Postas No. 271 yra daug 
ką nuveikęs ir visuomenėj pa
sižymėjęs. Posto Valdyba ir Mo
terų skyrius kas mėnuo ar tan
kiau važiuoja Hines ligoninėn 
prižiūrėti .savo narius ir kitus 
lietuvius, taipgi kitus ten varg
stančius suraminti ir nors po 
pakelį cigaretų padalinti.

Naujų Metų Sutiktuvės
Per praeitus du metu, sta

tydami Darius-Girėnas Memo- 
rial Namą, mes buvome labai 
užimti. Bet 1941 metais Darius- 
Girėnas Postas ir vėl surengs 
gražų programą ir vėl dalins 
cigaretus Hines ligoninės ligo
ninis.

Tinkamam darbui atlikt 
kia daug pinigų. Per tai 
rius-Girėnas Postas rengia 
paprastas iškilmes, užbaigiant 
senus ir sutinkant naujus me
tus, aptradienio vakare, gruo
džio 31 .dieną, Darius-Girėnas 
Memorial Name, 4416-20 South 
Western Avė. Įžanga tik 2 pa
keliai cigaretų. Jūsų bus visas 
namas, -r-. viršuj, apačioj, ir 
kliubruimiai. Gera muzika jau
niems ir seniems. Alkantiems 
bus kalakuto vakarienė tik už 
75. centus. Veltui. visokiu «Nau- 
jų Metų vakarui tinkamų žais
mių, “floor show”, ir kitokie

gyvenime jau 
dar turi užsi- 
didesnes neg i 
gyvenime, lie-kada nors savo 

tuvių labui, apie ką aš mine siu 
vėliau. *

’vatgo ir ašąrų gyvuo-

gi, čia Amerikoj gyve-

Nora Gug.s
Be abejo, jus visi sutiksit, 

kad yra didelis malonumas ra- 
šyli apie asmenį, kuris randasi 
musų tarpe. Aš nenoriu čia 
vien tuščius komplimentus pa
sakyti, bet parodyti, ką čia gi
musi, amerikiete lietuvaitė gali 
nuveikti, ir ją padaryti pavyz-

, Ady. K. P. G ūgis
Pas Norą iš ankšto užsirako? 

menduoti nereikia. Kiek atsi
menu, taip buvo visados, taip

kas

rei- 
Da- 
ne-

VAKAR CHICAGOJE
• Chicagos pramonininkai 
džiaugiasi išgirdę, kad 1941 me
tais valdžia čia žada išleisti apie 
$300,000,000 karo kontraktais- 
Daugelis firmų jau dabar pildo 
gana didelius užsakymus.
• Vasario mėnesį Oak Foresto 
prieglaudos žemėse bus atida
lyta sanatorija tuberkuliozu 
sergantiems vaikams.
• Anglinėmis dujomis vakar 
vos nenutroško trys chicagie- 
čiai. Juos išgelbėjo ugniagesiai: 
37 metų Cletus Weckworth, gi
minaitė Mary Farnsvvorth, 39, 
ir 5 metų berniuką, John.
• Kai policijos seržantas, iš 
Brighton Parko nuovados, pra
dėjo važiuoti savo skvadkaryje, 
jis turėjo du keleivius, Helen ir 
jos vyrą Jack Stevens, nuo 3313 
South Wood street. Kai užbai
gė kelionę prie Englewood li
goninės, keleivių buvo trys. 
Mrs. Stevens’ienei gimė 41/2 
svarų duktė. Motina ir kūdikis 
jaučiasi kuogeriaųsiai.

svečiai. . •
Jos namus lanko visi, kas tik 

interesuojasi muzika, ir visi 
čia jaučiasi kaip namie. Durų 
skambučio nebespludžia, rodos, 
tik vienas asmuo, nors tie na
mai jam atdari ir dabar, kaip 
buvo Visuomet. Ir žinau, kad 
Nora visuomet įvertino ir tebe-

Priims 4,000 Slaugių 
į Kariuomenę

Chicagos distrikto kariuome
nės viršininkas ^;en. Bonesteel 
vakar paskelbė, kad iki 1 epos 
1 d., kariuomenė priims tarny
bai 4,000 registruotų, pilnai iš
lavintų slaugių.

Jos turi būti baigę pripažin
tą slaugių mokyklą, Ameriko 
pilietybės ir nevedę.

margumynaL, .Visi... cigaretai ir. 
visas pelnas eis Hines ligoninei, 

W. B. Sebastian.

Tai komp. Vanagaitis. Buvo 
laikai, kada ji jam vaidino, jį 
rėme, apie jį rašė, ir vaišino. 
Parėmė tuomet, kuomet kata
likai ir tautininkų spauda jam 
neturėjo gero žodžio. Bet jis 
savo nuoširdžius draugus aplei
do, ir paklausęs naujųjų drau
gų, jiems spiovė į veidą.

Dabar, mat, kiti laikai
Taip, Vanagėlį, įvertinu ir aš 

tavo gražiuosius darbus, juos 
įvertina tur būt visi lietuviai, 
bet kerštu, bylomis, tie patys 
žmonės piktinasi. Gal kai kas 
už tokius dalykus ir pagiria ir 
komplimentus pasako, ir gun
do toliau tokiu keliu eiti, bet 
reikia žinoti, kad tokie žmonės 
teieško sau naudos, jie stumia 
kitą priekin purviną darbą at
likti, o patys slepiasi užpakaly
je.

Bet ir po tokių incidentų 
kaip kitų, taip ir p. Noros šir 
dis atsileido, bet pats Vanagai
tis šio. vaišingo artistų kampe
lio nebelanko.

Nenoriu šitam dalykui per
daug vietos pašvęsti, tik pami
nėjau kadangi čia įžanga. Atei
tyje prašau sekti “Naujienas” 
ir karts nuo karto aš jums at
pasakosiu visą Noros darbuotę 
Chicagoje, ir esu tikras, kad ji 
bus įdomi visiems.

Sekantis straipsnelis bus apie 
tai kaip Nora pateko į Ch’ca- 
go.

O tuo tarpu linkiu p. Norai 
ir Kaziui Gugiui ilgų^ pietų, 
-gražaus gyvenimo ir sveikatos, 
o mes jūsų vaišingus namus 
visuomet lenkysim.

_________________________




