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ES b1TLER
PRANCŪZU LAIVYNAS PLAUKIA 

AFRIKON
“Laisvi Prancūzai” Padeda Anglijos Armijai Dykumoje GPU UŽĖMĖ STUDENTU NAMUS

Generolas de Gaulle kviečia visus francu- 
zus kariauti prieš nacius

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 29 d. — Sąryšyj su gene
rolo de Gaulle per radiją pasa
kyta kalba, pasklido gandai, kad 
Betaino vyriausybė ruošiasi ka
rui prieš vokiečius.

Vichy pranešimai nieko nesa
ko apie santykius su naciais, 
kai kurie ministeriai tvirtina, 
kad tie santykiai gerėja, bet 
tikrenybė yra ta, kad jie labai 
pablogėjo ir beveik visai nu
traukti.

Hitleris reikalauja, [kad Be
tainas leistų per likusią Fran
cuzijos dalį važiuoti vokiečių 
kareiviams. Be to, nori, kad Pe- 
tain duotų jam likusią laivyno 
dalį, nes ji, girdi, esanti jam 
labai reikalinga Mussoliniui pa
dėti.

Hitleris norįs padėti Musso
liniui, bet neturįs pakankamai 
laivų. Hitleris nenori siųsti sa
vo kariuomenės be protekcijos. 
Hitleris ir pareikalavo iš Pe- 
taiųo minėtų laivj>«.,VM,

čen. de Gaulle kviečia visus 
franeuzus, * nežiūrint į padary
tas klaidas ir santykius su na
ciais, vėl ištraukti savo kardą 
ir nukreipti jį prieš nacius. Jis 
kviečia visus kovoti kartu su 
laisvais franeuzais.

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
gruodž. 29 d. — Turima tikrų 
žinių, kad Betainas Kalėdų me

tu paleido atostogoms labai di
delį juros karininkų skaičių. 
Įdomiu šiuo atveju yra tai, kad 
visi paleistieji karininkai nu
tarė savo atostogas praleisti 
francuzų kolonijose Afrikoje. 
Ten visi ir išvažiavo.

Atvažiavę franeuzai tvirtina, 
kad dalis francuzų laivyno šio
mis dienomis apleido francuzų 
karo bazę Tulone ir išplaukė į 
šiaurės Afriką.

Laivai išplaukė labai tyliai. 
To nepastebėjo nei patys uo
sto gyventojai. Tvirtinama, kad 
eskadros išplaukimas padarytas 
sąryšyj su susidariusia politine 
padėtimi krašto viduje ir dėl 
santykių su Hitleriu.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
gruodž. 29 d. — Turima tikrų 
žinių kad francuzų generolas 
Weygand Lybi jos pakraštyj tu
ri paruošęs didelę kolonialinę 
armiją, kuri puls italų koloni
jas, jeigu tiktai Betainas pa
skelbs karą vokiečiams.

Francuzų admirolas Darlan, 
kuris nesenai važinėjo-- į neoku
puotą Francuziją, Hitleriui įtei
kė Petain raštą, kuriame sako, 
kad jis neduosiąs francuzų lai
vyno ir neatsakąs už francuzų 
kolonijas, jeigu Hitleris steng
sis laužyti paliaubos punktus ir 
neduos priimamų taikos sąly
gų- ?
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Studentai miega 
koridoriuose

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
29 d. — Vienur sovietų kariuo
menė, o kitur GPU valdinin
kai užėmė Lietuvos studentijos 
bendrabučius.

Ypatingai sunkion padėtin 
atsidūrė Kauno studentija. Tiek 
universitete, tiek veterinarijos 
studentai yra priversti miego-

"FRANCUZŲ VALDŽIOS 
GALVA
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Vichy padėtis labai neaiški. 
Valdžia laukia Hitlerio naujų 
pasiulymų, bet ji kartu ir ruo
šiasi Afrikon.

Lavalis valdžion ne
bus priimtas

Francuzų maršalas Petain, 
kuris drįso Hitleriui pasaky
ti, jog jis nesutinka priimti 
valdžion Lavalį ir nežada vo
kiečiams perleisti francuzų 
laivyno. Jeigu Hitleris laužys 
paliaubos sąlygas, tai Petain 
yra pasiruošęs bėgti į Afri
ką ir iš ten, kartu su bri
tais, tęsti karą su vokiečiais. 
Niekas nemanė, kad Petain 
drįstų su Hitleriu taip elgtis.

Petain ruošiasi bėg
ti į Afriką

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
gruodž. 29 d. — Diplomatiniuo
se sluoksniuose turima tikrų ži 
nių, kad Petain vyriausybė yra 
pasiryžusi bėgti į Afriką, jeigu 
tiktai negalės susitarti su Hit
leriu.

VICHY, Francuzija, gruodž. 
29 d. — Teko patirti, kad Rit
eris, kalbėdamas su Darlanu, 
dar kartą pareikalavo, kad val
džion butų sugrąžintas Lava- 
is.

Jeigu ne kaipo ministeris, tai 
jent kaip kurjeris, kuris veik
tų tarp Petaino vyriausybės ir 
nacių kariuomenės atstovų.

Darlanas atsisakęs atgal pri
imti Lavalį ir tuo reikalu visai 
nenorįs su vokiečiais ginčytis.

AMERIKOS AMBASADORIUS 
PADĖJO PETAINUI—

Darlanas vokiečių fiureriui 
labai aiškiai pasakė, kad Fran
cuzija negali priimti naujų Hit
lerio reikalavimų.

Hitleris liepė palaukti kol jo 
diplomatai paruoš dar naujus 
pasiūlymus.

• NAUJIF.NŲ-ACME Telephoto
Čia yra pirmoji fotografija pasiekusi Ąriieriką parodanti Francuzų kolonijalius 

kareivius, Gen. De Gaulle “Laisvų Fraiięuzų” armijos narius, šokant iš sunkvežimių 
į fronto pozicijas padėti Anglų kareiyiaiįis kovoje prieš Italus Afrikoje.
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BRITAI NAIKINA NACIU BAZES Graikai .paskandino 
3 italų laivus

Išmetė 100 bombų 
į minutę

LONDONAS, 
džio 29 d. — A ūgių karo vy
riausybė, norėdama^’i^Šnaikiliti 
vokiečių paruoštą invazijos ar
miją, labai’ smarkiai bombarda
vo visas vokiečių laikomas ka
ro bazes.

Viršininkai apskaičiuoja, kad 
orlaiviai išmetė 100 bombų į 
minutę ant nacių laikomų uostų 
nuo Norvegijos šiaurės, ligi pie
tų Francuzijos,

Anglų karo vadovybė sutrau
kė didesnį orlaivių skaičių ir: euzijos pakraščiuose britų bom- 
visą naktį naikino visus punk- bardavimas buvo daug smarkes- 
tus iš kurių 'vokiečiai buvo pa- nis, negu Coventry mieste vo- 
siryžę pulti. kiečių padarytas.

OTŲ O-

Britai padarė na
ciams didelių nuo- 

stolių
LONDONAS/. Anglija, gruo

džio 29 d. Vienas neutralus 
stebėtojas tvirtina, kad britų 
aviacijos puolimai dalinai atsie
kė savo tikslą 
labai ■ didelius 
Šimus. '

nes sunaikino 
vokiečių pasinio-

anglai bombarda- 
Francuzijos, Bel-

• Visą naktį 
vo Olandijos, 
gijos ir Vokietijos uostus. Fran-

INVAZIJĄ NACIAI RENGĖ BARŽOMIS
Vokiečiai pasiruošę Tankus žada vežti

pulti Angliją baržomis

tijai palankus žmonės, jos pri
imti nutarimai buvo komunis
tams labai tinkami ir kai kurie 
jos atsakomingi asmenys pri
klauso komunistų partijai. 
Smith mano, kad iš jas komu
nistai bus visiškai išvyti.

Prašo Rooseveltą 
neiti karan

ti savo mokyklų koridoriuose, 
nes jų namus apgyvendino GPU 
valdininkai ir rusų armijos vy
resnieji karininkai.

Studenatms buvo įsakyta į 
mokyklą atsinešti savo čiužinius 
ir miegoti koridoriuose.

Lietuvoje trūksta 
muilo

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 29 d. — Anglų karo vado
vybe turi žinių, kad didžiulė vo
kiečių invazijos armija yra pa
ruošta Anglijai pulti.

Į visus pajūrio uostus atvež
ta labai daug specialiai invazi
jai paruoštų baržų, kuriomis 
mano permesti nacių karei
vius.

gruo-

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
29 d. — Graikų karo praneši
mas sako, kad jų submarinas 
Papanįkolas vakar paskandino 
tris italų prekybinius laivus.

ye-ž&savo kareivius į 
Albaniją. Norėjo juos dar išlip- 
dinti Valonos uoste.

Graikų submarinas, kuris 
saugojo Valoną, paleido torpe
das ir pataikė 3. Laivai buvo 
pilni italų kareivių. Visi jie nu
skendo .toli nuo kranto.

Italijoj įvesta mir 
ties bausmė

CEDAR RAPIDS, la., gruo
džio 29 d. — Verne Marshall, 
kuris vadovauja No foreign 
War komitetui pasiuntė ilgą te-Į 
įegramą Rooseveltui. Su šios i 
telegramos tekstu sutinka dad-; 
gelis , .politikierių, kurie nęnoii. 29- d. 
pasipriešinti Hitleriui.

Marshall mano, kad Anglija

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
29 d. — Lietuvoj, kaip ir vi
soje sovietų Rusijoj, jaučiama 
didelė muilo stoka.

Ypatingoj blogoj padėtyj at
sidūrė studentija, kuri gyvena 
mokyklose. Mokyklos nepritai
kytos privatiniams patogumams, 
todėl ir studentai turi praleisti 
ilgas valandas eilėje, kol jie 
gauna nusiprausti.

Dėl didelio susikimšimo, uni
versitetas ir veterinarijos mo
kyklos dabar panašios į papra
stus kiauliatvarčius, bet ne į 
rhokslo įstaigas.

Lietuvos studentija 
protestuoja

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
Dėl didelio studentų 

i protesto, valdžia buvo priversta 
'iškelti kareivius iš vieno dide- 

gali būti sumušta ir tada Ame-J*#° studentų bendrabučio, kū
riką bus blogoj padėtyj. Jis siu-! 
lo Rooseveltui padaryti taiku j 
Europoj ir neįve'.ti Amerikos j 
jokį Europos karą.

Britai paėmė nelais 
vėn 38,114 italus

j ris buvo žaliajame kalne.
Dabar universiteto vadovybė 

tariasi su inžinieriais kokiu bū
du pataisyti minėtą bendrabuti, 
nes per keletą mėnesių rusų ka
reiviai sunaikino visus patogu
mus ir namą smarkiai apardė.

VICHY, Francuzija, gruodž. 
29 d. — Niekam ne paslaptis, 
kad admirolo Leahy paskyrimas 
prie Petaino vyriausybės labai 
sustiprino diplomatinę Vichy 
padėtį.

Maršalas Petain. dabar su 
Hitleriu labai griežtai laikosi, 
nes žino, kad jį remia didžiulė 
Amerikos valstybių sąjunga, 
kuri dar nesudaryta, bet kuri 
jau sutartinai veikia prieš dik
tatorius.

Baržos yra labai lengvutės 
ir jos tinka tiktai nedidelėmis 
juros distancijomis.

Šiuo atvejų jos tinka tiktai 
per kanalą, perplaukti.

NEPULS, KOL NEIŠAIŠKINS 
SANTYKIŲ SU PETAINU

Debesuotas.
Saulė teka 7:18 v. r., leid 

žiasi 4:26 v. v.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 29 d. — Tvirtinama, kad 
Hitleris neduos įsakymo Angli
jos invazijai, kol nebus galu
tinai išaiškinti santykiai su Be
taino vyriausybe.

Kai kurie tvirtina, kad Hit
leris gali duoti įsakymą vienu 
ir tuo pačiu metu pulti Angliją 
ir likusią Francuzijos dalį.

Hitleris nori paskubinti An
glijos .invaziją, nes jis nenori 
laukti kol iš Amerikos atplauks 
daugiau ginklų Anglijom

LONDONAS, Anglija, 
džio 29 d. — Karo vadovybė tu
ri žinių apie vokiečių paruoš
tas specialias baržas, kuriomis 
jie nori pervežti per kanalą 
įvairios rųšies tankus. Kiekvie
na tokia barža gali paimti 15 
tankų'.

Jos taip padarytos, kad tan
kas gali iš jos labai lengvai iš
plaukti bet kokiame pakraštyj.

Bulgarai neklauso
“ašies”

.■<■■*^1... .»1.1.

SOFIJA, Bulgarija, gruodžio 
29 d. — Vyriausybę informa
vo kraštą, kad parlamento už- 
šieno komisija, kuri svarstė Bul
garijos prisijungimą prie 
“ašies” ir kitus užsienio reika
lus, didele balsų dauguma at
metė tokį pasiūlymą.

Bulgarai nepuls dabartinės 
Graikijos ir atsisako dabar sta-

* . ' į) .

tyli jai bet kokius reikalavi
mus.

Karo 
steriai
komisijas apie Bulgarijos' ka
ro jėgų stovį, kad reikalui esant 
galėtų tinkamai jas panaudo
ki. '

ir vidaus reikalų mihi- 
informavo ^parlamento

ROMA, Italija, gruodž. 29 d. 
— Mussolini vyriausybė šian
dien paskelbė naują dekretą, 
kuriuo bau.3 mirties bausme vi
sus italus, darančius maisto at
sargą.

Baus mirtimi ir už sabotažą 
bei karo pramonei reikalingų 
žaliavų naikinimą.

Kitas dekretas, skelbia, kad 
agrikultūras ministerija perima 
visą maisto kontrolę visame 
krašte.

Japonai padeda vo 
kiečiams Pacifike

KAIRAS, Egyptas, gruodžio 
29 d. — Karo pranešimas sako, 
kad britų jėgos stiprinamos ap
linkui Bardiją ir galima lauk
ti, kad netrukus bus duotas įsa
kymas ją pulti.

Didžiulės patrankos be su
stojimo bombarduoja stipresnes 
tvirtoves.

Britai skelbia, kad ligi šiam 
metui jau yra priskaityta 38,- 
114 italų kareivių nelaisvėje. 
Suimta apie pusantro tūkstan
čio karininkų.

KOMUNISTŲ GREITOJI PA- 
GELBA LABAI NEGREITA

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
29 d. — “Tarybų Lietuva”, ofi
cialus sovietų organas, šiandien 
labai smarkiai užsipuola Ma
riam polės greitąją pagelbą.

Prie Kvietiškių dvaro įvyko 
nelaimė ir buvo iškviesta mie
sto greitoji pagelba, bet ji vi
sai neatvyko.

Pravedus tardymą, paaiškė
jo, jog ji negalėjo atvykti, nes 
mašina buvo visiškai suardyta. 
Be to, šoferis buvo kažinkui 

j dingęs.

ŠANCHAJUS, Kinija, gruodž. 
2'9 d. —- Turima žinių, kad na
cių laivai, kurie stovėjo japo
nų uostuose, išplaukė į jurą.

Manoma, kad šie nacių laivai 
veža kurą, maistą ir kitą me
džiagą vokiečių piratui, kuris 
veikia Pacifike.

Lš tolimųjų rytų atvažiavę 
keleiviai pasakoja, kad minėtas 
vokiečių piratas jau paskandi
no daugiau negu dvidešimt są
jungininkų laivų.

VEJA KOMUNISTUS Iš DAR
BO SANTYKIŲ KOMISIJOS

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 2’9 d. — Kongreso atstovas 
Howard Smith, kuriam buvo 
pavesta ištirti Amerikos Darbo 
Santykių komisijos veikimas, 
jau įteikė kongresui savo pra
nešimą.

1 Jis kaltina NLRB veikimą, 
nes joje buvo labai žymi komu
nistų įtaka. .

Jon sulindo < komunistų par-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų kreiseris Berwick, kuris nesenai buvo Viduržemyj, 

vakar susitiko su vokiečių piratu. Vokiečių karo laivas jau pra
dėjo apšaudyti britų kanvojų, bet Berwick jį tuojau nuvyjo. 
Britų kreiseris paskandino du vokiečių laivus.

— Bulgarijoj sukėlė nerimo nacių pulkai, kurie atvyko prie 
jos sienų sii Rumunija. Jugoslavai taip pat nepatenkinti vokie
čiais Rumunijoj.

— Romos laikraščiai patarė Rooseveltui bandyti padaryti 
taiką Europoj.

— Vokiečių lėktuvai labai smarkiai bombardavo Londoną. 
Sukėlė daug gaisrų.

— Anglai praeitą naktį bombardavo nacių submarinų bazę 
Lorient.

— Iš Anglijos ir Šveicarijos pranešama, kad Vichy valdžios 
padėtis labai bloga. Hitleris pareikalavo pašalinti ministerį Pey- 
routon, bet Betainas atsisakė. Manoma, kad vokiečiai pavartos 
karo jėgą.

— Iš Egypto pranešama, kad buvo padarytas pasikėsinimas 
prieš Saudi Arabijos karalių. Pasikėsintojas suimtas ir tuoja*. 
pakartas.

Gen. Franko paskelbė, kad jis bausiąs didėlėmis baus
mėmis visus ispanus, kurie drįs kritikuoti ir nepasitikėti jo 
valdžia. Jis jau nubaudė du “nepatenkintus”.

— Britai paėmė dideles sumas Graziani atspaustų pinigų, 
kuriais jis buvo pasiryžęs /mokėti egy^tiečiams, užėmęs jų 
kraštą.
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Dėdė Amerikonas vojome ir kovošlftie iki nebus 
nuversti nuo sostų visi pateptie
ji ir pašventintieji cafaj ir ka-

(Tęsinys)

šventajame rašte yra parašy
ta, kad kiekviena valdžia paei
nanti iš Dievo, taigi visi dva
siškiai turi remtis šventuoju 
raštu, o kadangi jie remiasi 
šventuoju raštu, tai jie negah 
pripažinti, kad tokia valdžia, 
kuiią sudaro sąmoningi žmo
nės, jinai negali turėti tokią pat 
reikšmę ir galią, kaip toji, ku
rią tvirtina dvasiškiai su įvai- 
i .orais bažnyčios apeigomis — 
patepimais ir kitokiomis cere
monijomis.

Jus gerai žinote, kad Lietu
vos kunigai meldžiasi už švie
siausiąjį Rusijos carą ir visą jo 
šeimą, kad Dievas jį galimai il
giau laikytą soste, kad jisai sd 
visa savo ponija galėtą skriaus
ti ir išnaudoti darbininkus ir 
kitus darbo žmones. Taigi įneš 
visi pažangus Lietuvos žmonėm 
kartu su Rusijos pažangiais 
žmonėmis kovojame, organi
zuojamės, kad tokį tironą, ku- 
r.s taip beširdiškai spaudžia vi
sus darbo žmones, panaikino 
visas laisves, neleidžia spaus
dinti nė knygą, ne laikraščiu, 
neleidžia steigti mokyklą jie vi
si nori, kad darbo žmonės bu

tų tamsus — nemokyti. Visus 
tuos žmones, kurie lanko aukš
tąsias mokyklas — universite
tus, jie juos nori taip sutvarky
ti, kad visiškai juos atskirti 
ųub darbo žfnonity kad jie šu 
tokiais darbo žmenėmiš Visiškai 
nebendrautų.

Mes visą fai matydami, fctė- 
jome | kovą su telktais Ėusijbs 
caro beinais, kurie visus darbo 
žmones nori laikyti didžiausia
me tamsume, be šviesos, be 
mokslo, kaip darbo gyvulius. 
Ar jus žinote, ką jie daro su 
lokiais studentais socialistais? 
Visus tokius studentus jie ne 
tiktai šalina iš universitetų, bei 
jie juos čiumpa ir atiduodi 
žiauriesiems Rusijos caro teis
mams.

Taigi, mieli darbininkai, mei 
e.name kartu su jumis ir kovo
jame už teisingumą, kovojame 
dčl to, kad jąs, nors ir nemoky
ti esate, bet esate tokie pat 
žmonės ir jįjš titt'itc turėti tris 
pačias teisės, ka'ip ir visi, kad 
ir mbkj’čiauši žmonės. Višo'kių 
tikybų dvasininkai, tai dažniau
siai eina net ir šnipų pareigas 
ir jeigd tiktai jie sužino, kad 
toks tai ir toks studentas par
važiavęs iš Maskvos ar Peter-

BUDRIKO 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.

RADIOS 
po

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

p° S 7
aukšerau^ A 

50c Įmokėti 1 .

$9-95 aukščiau 
Išmokėjimais.
Mašinėlės, ElektrikipėsRašomos

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

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

Šaukite 
YARDS 3088

burgo universiteto, turėjo viėrią 
ar kitą pasikalbėjimą su darbi
ninkais, ar darbo valstiečiais, 
tuojau jie apie tai praneša Ru
sijos caro žandarams, kurie to
kius nenuoramas studentus 
griebia už pakarpos ir tremia 
į tolimąjį Sibirą ar perduoda 
teismams.

Taigi mieli darbininkai ir 
darbininkės, jus patys gerai ži
note, kad čionai Amerikoje, ktir 
valdžia yra ne iš Dievo valios, 
bet pačių gyventojų rinkta, kur 
valdu ne karalius, betf 'su
augusią žmonių išrinktas prezi
dentas, tai darbo žmonės 
darbininkai skaitomi lygiais 
žmonėmis su visais kitais kraš
to gyventojais. Aš manau, kad 
daugelis iš jūsų, kurie Ameri- 
koje pagyvensite ilgesnį laiką, 
nors ir nemokyti būdami, bet 
turėsite įsitikinti, kad žmonių 
rinktoji valdžia yra daug geres
nė už pa tepti n ę.

Mes lietuviai inteligentai, 
dirbdami kartu su jumis ir su 
viso pasaulio darbininkais, ko-

$9.50

geriausių

$7.65

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Buri iš 
mainų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiati. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

COPR. I9«O, N66OUCRAFT SCftVICff, INC.

CROCHETED CLOTH PATTERN 2705

No. 2705—Mėgsta staltiesė.
MBMV aMMMI

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., Jfo. 2705 Į
j 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

| čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No__ _______į
j Vardas ir pavardė............... ................. ............................................ -—^...— I

raliai. Tikiifte, kdd ateis, laikas, 
kuomet viso pasaulio darbinin
kai susiorganizuos ir apsišvies 
ir tuomet su tokiais datbifliH- 
kais ir darbo žmonėmis bus ga
lima nudirbti labai didelius 
švietimo ir kultūrinimo darbus, 

Malonu man; atsilankyti pas 
jittriis ir skaityti jums į>aška.- 
tą, kadi! jus patys ofgftnizuoja- 
tės ir švifcčiatės; (bs šviesos jtp 
patys iėškoie. Taigi, . riiiel. dar
bininkui, švieskipŠes, mokyki
mės ir organizaokiinės, nes tik
tai gerai organizuoti būdam, 
galėsime nud rbli daug d.d:s 
mus darbus ir panaikinsime tą 
neteisybę, kuri dabar viešpatau
ja pašau yje.

Aš manau, kad jąs gerai ži
noto, jog ir mtisą gimtinėje — 
Lietuvoje, kur cdlo ir kunigą 
viešpatavimas yra visagal y, te
nai nėra jok.os laisvės darbo 
žmonėms, jąs gerai žinote, kad 
ir Lietuvos kunigai meldžias, 
už tą patį carą, kuris musą bro
lius ehgia.

taigi, malonus darbininkai ir 
darbihihkes, dirbkime visi vie
ningai ir sutartinai, hes tiktai 
sutartinas ir vieningas darbas 
sudarys tokias sąlygas, kad mės 
atsieksime užbrėžtojo tikslo. 
Gaj biit, kad didele dauguma iš 
jūsų čionai atvažiavote tiktai 
lodei, kad čionai darbo žmogių 
geresnės pragyvenimo sąlygos. 
Jeigu taip, tai jąš, kuomet grį
šite į savo gimtąjį kraštą, tai ir 
tenai darykite visą tai, kaš rei
kalinga, kad tą žiaurųjį režimą 
pašalinti ir eikite prie to, kad 
įgyvendinti tokią santvarką, 
kur visi darbo žmonės dalyvau
tą valstybės valdžios sudaryme. 
Grįžę į savo tėvynę nebijokite 
ir netikėkite savo kunigais ir 
popais, Gerai žinokite, kad jie 
keikė ir keiks visus tiios, kurie 
kovojo ir tebekovoja uį, darbi
ninką , teises. Ap labai,;;džiau
giuosi, kad jus esate taip gerai 
organizuoti ir apsišvietę galėsi
me nudirbti didelius darbus.

Žinau gerai, kad visoje Ame
rikoje yra privažiavę labai daiig 
kunigą; paskutiniais laikais jų 
labai daug atvažiuoja ir iš Lie
tuvos. Tie tamsos apaštalai pir
miausia pradės Skverbtis į jūsų 
organizacijas ir norės visus ju
mis suvaryti į savo klerikališ- 
kus bučius, to lai jau patariu aš 
juiils dabotis.

Mano notas ir linkėjimai 
jums, mieli darbininkai ir dar
bininkės, tai jokiu bildu nepa
siduoti tokiems suvedžioji
mams, nes dvasiškija ir yra tik
tai tani, kad trukdyti žmonijai 
mokslą ir pažangą. Turite ge
rai žinoti, kad dvasiškijoš — 
kunigijos tikslas tai atitraukti 
jumis nuo tikrojo mokslo, nuo 
žinojimo, nes mokslas it religi
ja — tai du dideliausi priešai. 
Mokslo tikslas, tai lavinti žmo
gaus protą ir jį pratinti prie 
kritiško galvojimo. Religija da
ro visai atvirkščiai! j iriai savu 
nariams kaip tiktai draudžia 
kritiką, jiiiai moko žmogų ne> 
paprasto nuolrih'ktimo ir paklus 
smimO. Visuomenės riiokslaš 
kelia aikštėn, kad visi, žmonės 
yra lygus; todėl negali būti kai 
kurie žmonės dievinami ir kaip 
šventieji garbiriariri. Religijoje 
nusižeminimas,' tai jau labai ne'r 
paprastas/ jie tiek nusižehiina, 
kad ima bučitiotis vieni ant
riems kojas. Tokį ntisižemihimą 
žmogtti ptieš žmogų irioko tik
tai religijos mokslas, kuris ttib 
pat laiku žmogų padaro vergti.

Baigdamas savo paskaitą not
rių jums, iiiiėti lietuviai, palin
kėti, kad organizavimosi ir 
švietiniosi darbaš smarkiais 
žingsniais Uitų pir įnyri. Taip 
dirbdami su viso pasaulio dar
bo žmonėmis ntidirbsiirie dide
lius darbUš ir išvaduosime viso 
pasaulio darbininkiją iš eafų ir 
visokių karalių priespaUdbš. Iš
vaduoti turime žmoniją rife tik
tai iš polilihes, bfel ir iš dvdšį- 
nes vergijos, nes toji vergija y- 
ta didėfeSė už riifedžiagirię vet- 

• N _____ f

giją. Gerai žiriokitė ir JgidėkL 
te, kad religija ij .fra sugalvo
ta tiktai tani; kad be religijos ir 
kunigų pagalba ncgglhha pa-, 
vergti ir išnaudoti darbo žmo
nių. Taigi ddrbp žrtionČS pdsi- 
iitfostrO's ndo išnaudojimo’ tiktai 
tubmėt, ktiofnėt jiė pajėgs paši- 
liuoąUoti iš įvairių religinių 
prietarų.

Kovai SU ręligiųiais prieta- 
rdiš,' tai gfeftaiiSiaš ginklai švie
sa ir ktiituringu/nas. Todėl 
kiektiėnb darbininko ir darbo 
zin’Ogaus pareiga: šviestis, skti.- 
tyti laikraščius ir knygas, bes 
be to žmogus negali gyventi ir 
jis negalės būti ' sąmoningu 
Jnogumi. (xeraf žinokite, kad 

. -X :
j.onai, i merikoje/ jus turite vi
sas šviefiino’si sąlygds, todėl ju- 
,ų purė ga tas sąlygas tinkamu 
šnatidotL '

Kreipiuos. į jmriiš, mieli ma- 
ho tautiečiai, -feid švietiipo ir 
kulfurinimo rpil^laįš nčužmirš- 
tuniėte jr Lifefcvojė gyvtnrn 
čiuš savo brolius ir sėseris. Ži
nokite, kad tenai švietimo ir 
svetimoji sąlygoš labai šbdkios. 
Getai žinbtė, kad fejihi dauge
lis kunigų šu caro žandarais 
persekioja vištis tiids, kurie 
skaito ir platiną iiėtUViškus 
draudžiamUš iaikrUšeids ir 
knygas,; Žinote, kad tokie žmo
nės, kurie kftvbja su tenykščiu 
režimti yra gUmtobii ir kemša
mi į kalėjimus ar tremiami į 
Sibirą. Tokių vyrų šeimos at
siduria labai sunkioje padėtyje. 
Todėl aš piašau jūsų, kad visi 
tie, kurie galite, o galite, man 
rodosi, didele jūsų dadgumu, 
taigi dar ir šiandien aukokite 
kiek tiktai kas* įsigalite. Tokias

surinktas aūkds mčs persiunčia
mi į Liėtuvą tieųis žmonėms, 
kdrie tokiais nelaimingais žmo- 
nėmiš rūpinasi.

Be to, bukite geri ir diiosnųs 
ir savd giihihėmš gyvenantiems 
Lietuvoje; ir kiek kas galite pa
siųskite jiems, kad jie galėtų į- 
sigyti draudžiau)ų laikraščių ir 
knygų. Aš gerai žinau, kad 
jums, kaip (JUrbininkams, kiek
vienas centas yra labai braii- 
gUs, bei prašau j Ūsų turėti prieš 
akis tai, kad tam tikslui pa
aukotas centas prisidės prie hii- 
•yėrtipio to rėžimo, kuris dabar 
yra Lietuvoje.

Linkiu, jums geriausio pasi
sekimo jūsų darbe ir kovoje su 
Įvairiais jūsų išnaudotojais.

Taigi sakau, iki pasimatymo.
D?. Joiliii Šliupui baigus skai

tyti paskaitą, V.si klausytojai č- 
mė ploti.

Juozas Narutis, kaip tos dar
bininkų organizacijos valdybos 
naryš, dr, j. šliupui viešai pa
dėkojo už paskaitą.

Iki dar valdybos nariai kal
bėjosi sti dr. Jonu ŠljupU, tai 
kai kurie asmenys surinko ke- 
lioliką dešimčių dolerių, ku- 
riUbs perdavė dr. J. šliupdi.

Po paskaitos dr. Jonas šliu
pas buvo pakviestas vaišėms; 
ktir buvo nuoširdžiai pasikalbė
ta organizacijos ir lietuvių švie
timo reikalis.

Juozas ir visi Naručiai tokiu 
darbininkų gausingu susirinki
mu ir dr. J. šliupo paskaita bu- 
vb labai patenkinti, nes Juozas 
čionai nė eilinis narys, bet tos 
paskaitos įkvėpėjas ir organiza
torius.

Apie dr. Joną šliupą ir jo

skaitytą paskaitą Hazletono 
darbininkai ilgą laiką kalbėjo. 
Hazlėtoniečiai lietuviai riusis'a- 
tė, kd[d vieną kartą metuose rei
kia būtinai padaryti tokį susi
rinkimą ir kad tame susirinki
me paskaitą skaitytų koksai

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimu 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPEOT 1930

nors žymesnis veikėjas. Nors 
tais laikais tokių veikėjų, kaip 
dr. Jonas Šliupas, Amerikoje 
buvo mažai, bet vis tiktai iš tų 
pačių darbininkų pradėjo atsi
rasti jau ir tokių žinonių, kurie 
sugebėjo daugiau išsilavinti ir 
jie pasidarė kaip ir veikėjai, 
kurie dirbo darbininkų organi
zavimo darbus. Toksai veikėjas 
kokį laiką buvo ir Naručių Juo
zas.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K JARUS?

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį

PHYS1CAL 
THERAPY 

*nd MIDVVIFE 
S30 S. Western 

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v 
ryto iki 7 v. vak 
šeštadieni ir sek
madienį — Į Sand 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s, 
tad. Tėl. Michijfdn 
City 2799-R3.

AKIŲ ŠPEClALETAi

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Wesf 63rd St 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS. 1 iki 3 ir nuo 7 iki s 

~DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVėSt 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—0 vaL vakaro ir pagal, sutartį 
Ofiso TęL PROSPECT 67 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■"''AMbulAncb--'
- DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hėfmitagė Avė.

:. 4447 South Fairfield Avenue
'J Telefonai LAFAYETTE 0729

-v r 1 -I koplyčios visose
JL—'- jv 1 Chicagos dalyse

Klausykite musą radio programą Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš H. I. P. stoties (1480 AL) 

sn POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1413
e

fe

Pfiorie CANal 2515
Tel. įjųilfOMI 1270

< A

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Slreėt

I. J. ŽOLP
I&46 Wėst 4Bfh Šifeel Phone YARds 0781

«iiiiaaiiaaaaa||iaaaa|iaiaia|iiaaaiaaaiii

NARIAI
Chicagos.
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos
......... . p *4...

S. P. MAŽEIKA YAKds iiss
3319 Lituanicą Avenue YARds 1139

ri V* y... . ■...■-y——....— .-- ———————
J. LIULEVICIUS

4348 St California Avenue Phone LAFayette 3572

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE
•iiiaaaiiiaaaiiiaiaaaaiiaaaaiaaaiia/aiaa'aai

LACHAWICZ IR ŠUN VS 
žiju Węst ŽŠfd rfeeę 
ŠKlRltJŠ:. 42:44 _ Kast „lįštti Street
■I r U I ji* H JK'.I «!■.-" >' l.l'*1 "I l! r ,---------------- T-T. I : T~>

ALBERT V. PETKUS
4704 S6. Wešterfi Atėniiė Phonė I/ĄFayette 8024

ANTANAS M; PHILLIPS
3,307 LHuflffįea Avėhhe Phone YARds 4908
Įį, ,'iim^. r " i ,4 ii 'įii" į '.Iii ■ 'ii? "i* i ! i č''.i i J111 i r- < 1 1 ' ' ■ - ■’

ANTHONY B. PETKUS
6812 Western Avė. Phone GROvehill 0142
141Q ŠdyiK 4#th Court, Cicero Phone Cftero 2109

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

■■■ į ' ’■ 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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yatdi 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

Tėl. Office Wentworth 6330 
Rez, Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motėrų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 Stf. Halsted St 

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

KITATAUČIAI
DR.HERZMAN" 

iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 89 

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 
elektrikus prietaisus.

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

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

Tet CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Supefior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ DraugŲOš Nariai________
Phone CANAL 6122

Dlt S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashlaitd Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFIŠO VALANpOS

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite BOUL&VARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA $£00

“ADVOKATAI

Dr. F. Pulsūcki Le Van
GYDYTOJAS IR CHtttURGAŠ.

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

A. Montvid, M. D.
Węst T°wn Štate Ęank BĮdg 

2400 WfcST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vdk.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Šo. Dearborn Št.
Room l?30

O/iso tel. CENTRAL 1?24 
karnų tel.—Hyde Park 8395

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. H4LSTED ŠT.

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —. .

3133 SO. HALSTED STREET 
Tek UALųmet 6877

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

Rdom 2014 TM. STAtc 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, hii- 
ring garsinasi “NAUJIEM O * Ę”



Pirmadienis,' gruod; 30, J40

_________ JuLuimia—mimu . -į — m n     -   —-

TEN, KUR VEJAS UŽ ŽMONES POTERIUS 
KALBA

šiais laikais mažiausiai ap
tirtas, mažiausias pažįstamas 
yra Tibeto kraštas.

Ir keistas tas kraštas. Ir štai 
dėl ko.

Tibetas yra aukštas Viduri
nes Azijos kalnynų plokštikal- 
nis. Vidutinis jo aukštis nuo 
juros lygio 4500 metrų. Ir tai 
dar iš visų šonų jį supa kalnų 
virtines.

Tibeto plotas 1 mil. 200 tukst. 
kv. kilometrų, t. y. daugiau 
kaip 20 kartų didesnis už Lie
tuvos plotą.

Tibetas yra tokiame atstume 
nuo pusiaujo, kaip kad pietų 
Italija ir šiaurus Afrika, ta
čiau šalčiai žiemą pasiekia 30— 
40 laipsnių.

Kiek Tibete yra gyventojų, 
niekas tikrai nežino. Spėjama, 
kad jų ten yra 2—6 milijonai.

Jdomu bus susipažinti ir su 
to krašto gyventojų keisteny
bėmis.

Gyventojų daugumą sudaro 
vadinami tangutai. Kokios jie 
rases —- nesupaisysi, nes tai yra 
įvairių rasių mišinys. Panašus 
jie į musų čigonus. Odos spal
va tamsi. Plaukai, ūsai, barz
dos tankios, bet tangutai plau
kų nemėgsta — tisus ir barz
das dažniausiai skuta arba iš- 
sipešioja; skuta ir galvas, pa
likdami tik nedidelį plaukų pluo
štą viršugalvyje. Moterys nešio
ja ilgas kasas.

Tangutų rūbai — juodi vil
noniai apsiaustai ir kailiniai. 
Apatinių rūbų (baltinių) nedė
vi. s ■ ■’ : r’

Daugumas tangutų klajokliai 
— verčiasi gyvulininkyste. Gy- ’ 
vulius augina, prižiūri ir visus 
kitus namų darbus dirba mo
terys.

Tibetas vienintelis kraštas 
kur dar laikosi poliandrija ar-

A TYPEWRITER
Make* and Ideal X-mas Gift!

515
Cash or Easy

Terms
3 MONTHS RENTAL $5
W A G N E R 

Tynevyriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOTINO
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066 

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South H»l»te<l Stre,3 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ttl. Canal 8500

jba daugvyrystė, t. y. tokia šei
mos forma, kurioj viena mote
ris turi po kelis vyrus. Be to, 
dar žiūrima, kad visi vienos 
moteries vyrai butų giminės.

Tangutai žmonės pikti, ne
svetingi. Tibeto, tyrinėtojams 
labai dažnai tekdavo patirti ant 
savo kailio šitą tangutų budo 
ypatybę. Ir savo tarpe jie ne* 
labai mėgsta bendrauti. Kiek
vieno tanguto palapinę saugoja 
didžiuliai pikti šunes. Net arti
miausi kaimynai neužeina pas 
vienas kitą, pirma iš tolo ne
išsišaukę namų šeimininkę. Daž
nai kaimynas ilgai šaukia prie 
vartų, bet nedrįsta įeiti į kie
mą, nors vartai ir atdari bu
tų. Taigi kiekvieno tanguto so
dyba, nors paprastai ir labai 
menka, dažnai tik kilnojama pa
šiūrė, yra savotiška tvirtovė.

Tibetas yra lamaizmo tėvynė 
ir židinys. O lamaizmas yra 
Tibeto gyventojų tikėjimas. Es
mėje lamaizmas yra budizmas, 
tik įgavęs čia savotišką atspal
vį. Lamaizmo mokslas sako, 
kad Buda, pasiekęs Nirvanos, t. 
y. amžinos nebūties būklės, dėl 
žmonių gerovės nuo jos atsisa
kė ir vėl grižo žemėn ir paskui 
vis atgimė žymiuose žmonėse. 
Tokiu budu lamaizme vietoj 
vieno tikro Buddos, atsirado 
daugybė Buddų, gyvenusių įvai
riais laikais, ir jų vyriausias 
yra Dalai-lama — vyriausias 
kunigas, nelyginant katalikų 
popiežius.

Dalai-larnai mirus, jo siela 
pereina į kitą naujai gimstantį 
žmogų. Tibetiečiai turi daug 
vargo, kol randa tą kūdikį, į 
kurį miręs dalai-lama persikė
lė. Bet kai jau jį neva randa, 
tuojau jį iškelia į šventumo 
aukštybes ir atatinkamai auk
lėja. Jį uždaro dalai-lamos rū
muose Lchasos mieste, juo ima 
rūpintis nesuskaitoma daugybė 
įvairiausių kunigų-lamų. Lama- 
jiečiai laiko didele laime pama
tyti nors vieną kartą kunigų 
— kunigą dalai-lama. Jo pama
tyti maldininkai eina ne tik iš 
visų Tibeto kraštų, bet ir iš 
plačios Mongolijos ir visi neša 
jam aukas.

Eilinių lamų vienuolių Tibe
te yra begales; be ga’o daug, 
yra ir vienuolynų. Ir taip tam
sius gyventojus lamos vienuo
liai mulkina kaip tik išmanyda
mi, kad tik daugiau išviliotų 
sau naudos. Šita dvasiškija Ti
beto gyventojus vargina kaip 
koks amaras.

Pats tikėjimas eiliniam tibe
tiečiui visai nesuprantamas, juo 
labiau, kad maldos ir visos ti
kybinės taisyklės rašytos seno
viška sanskritų kalba. Visiems

NAUJIENOS, Chicago, III.
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NĄUJIJ2NŲ-ACME Telonhoto
Naciams okupavus Norvegiją, kronp*inco Olafo šeimyna kraštą apleido, ir po 

ilgos odisėjos pasiekė Jungtines Valstijas. Kiek vėliau čia atvyko ir pats Olaf’as. 
Paveiksle jis fotografuoja savo šeimyą popirmo pasimatymo Washingtone.

aišku tik tai, kad žmogų iš vi
sų pusių supa gerosios ir pik
tosios dvasios. Nuo piktųjų dva
sių tikintis gali apsiginti tik 
pildydamas visokias apeigas ir 
pasninkaudamas, o ypač be pa
liovos kartodamas nesupranta
mas maldas. Kadangi malda juo 
vertesnė, juo daugiau kartų pa
kartojama, tai lamos išgalvojo 
ypatingus “maldų malūnėlius’’, 
Tų malūnėlių yra įvairiausių 
pavidalų, bet dažniausiai jie 
panašus į mūsiškius kavai mal
ti' malūnėlius. Jų viduryje yra 
ašis su stipinais. Ant tų stipi
nų prilipina popieriukus, ku
riuose surašytos maldelės. Ti
kintis, užuot pats kartojęs mal
das, suka ranka tą malūnėli ir 
tariasi, kiek kartų apsukęs ašį 
su prilipintomis maldomis,’ tiek 
kartų pakartojęs maldas. Gud
resni malūnėlius įsitaiso .taip, 
kad juos suktų vėjas arba van
duo.

.» • o ' »
Tibeto vienuolynuose pasi

taiko ypatingai keistų dalykų. 
Garsus keliautojas Sven Hedi-.‘ 
nas, kuris yra daug parašęs 
apie Tibetą, aprašo tokį atsitik 
kimą. ■ ■ . . ’ ; ■ ; •

Vieną dieną, . kada kalnuose 
krito sniegas, išjojau su. keletu 
savo draugų į vienuolyno slėnį, 
prie olos granito kalnyno apa
čioj. Ten sukinėjosi šventasis 
vienuolyno šuo-aplinkui. Jis ži
nojo, kad oloje yra mėsos. Bet 
jeigu jis jos lauktų, tai jis il
gai dar turėtų bandyti savo 
kantrybę. Oloje nebuvo nei du
rų nei langų. Jos viduje tryk
šta šaltinėlis, žemai yra siau
ras latakas, šioje oloje buvo 
įmūrytas vienišas, Lama. Jis sė
dėjo už kažkokius nusikalti
mus; savo noru jis ėjo į šią 
vienumą ir tamsumą;

— Kuo jis vardu, — paklau
siau.

— Jis neturi vardo. Mes jį 
vadinam švėnų toj u vienuoliu.

— Iš kur jis čia atėjo?
— To mes nežinome. Jo arti

mieji taip pat nežino, kad jis 
čia yra.

— Kaip ilgai gyvena jis čia 
įmūrytas ?

— Treji metai.
— Kaip ilgai jis čia pasiliks?
— Iki mirties.
— Ar jis niekuomet nepama

tys saulės, šviesos ?
— Ne, jis šventai prisiekė, 

kad iŠ šios olos jį išneš tiktai
negyvą.

— Ką jis darys, kai jis su
sirgs? « .

— Jis mirs arba pamažu pa
sveiks.

— Ar jus niekuomet neturite 
žinių, kaip jam sekasi?

Kiekvieną dieną jam pro la
tako skylę duodame duonos, o 
kartais šiek tiek sviesto ir ar
batos. Jeigu jis maisto šešias
dienas nepajudina, tada mes* 
žinome, kad veinuolis yra jau
miręs. . '

— Ar taip jau yra kada atsi
tikę?

— Taip, prieš trejetą metų 
mirė vienas Lama, kuris krip
toje išbuvo dvylika, o prieš pen-. 
kiolika metu mirė vienas, kuris 
penkiolikos metų šiose tamsybė 
se apsigyveno ir jose išbuvo 
keturiasdešimt metų.

— Ar vienuolis, kuris jam 
atneša maisto, niekuomet su 
juo nepasišneka?

— Ne, jis pats tada susi
trauktų prakeikimą, ir tie trys 
metai, kuriuos šis Lama jau iš
sėdėjo, nebūtų iškaityti į jo 
nuopelnus.

— Ar jis girdi, J<ą mes čia 
šnekame? * '

— Ne, murai' yra per daug 
stori.

Kai prieš trejetą metų šis pa-,; rie jį įmūrijo; jis 'taip pat
Z t' J* '

Jaunųjų Svajone;.. Senųjų Viltis,,,

Svajonės Išsipildys Jei Kreip
sitės Į Universal Savings ir 

Loan Association!

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

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

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

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

(“NAUJIENŲ” NAME) 
* ♦ ■ * •

Įdėliai apdrausti iki $5,000. per Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D. C.
■ ■» .. 11 ..uju.-------- - ------------------------------------------------------------------------------------------ .m.___ _x___ ... .. ._ . .

slaptingas Lama į vienuolyną 
atvyko, prisiekė būti uždarytas 
šioje oloje, ir buvo nustatyta 
diena, kurią tai turėjo įvykti, 
visi vienuoliai lydėjo jį per slė
nį, eidami žingsnis po žingsnio, 
lyg norėdami suteikti šiam vie
nuoliui daugiau laiko* dar pasi
gerėti šviesa, šaule 'ir spalvo
mis. Jis žinojo, kad jis niekuo
met nebepamatys kalnų, kurie 
kyla į padanges, jis žinojo, kad 
šioje oloje jis mirs visų užmirš
tas.

Į olą įeina vienuoliai. Jie pa
stato keletą dievų • paveikslų 
ant kilimo kampe. Po to išeina 
ir užverčia sunkius akmenis ant 
įėjimo į olą. Visos skylės už
kamšomos, kad šviesa neprasi
veržtų į‘vidų. Vienuoliams, ku-

yra 

miręs. Jų vienintelė pareiga ap
rūpinti jį kasdien maistu.

Vienuolis dabar nebežino, kas 
pasaulyje dedasi. Jis nežino, ka
da baigiasi diena, kada praside
da naktis, nes jo urve visuo
met tamsu. Ateina žiema, šal
čiai veržiasi į jo olą, bet jis gy
vena ir kenčia. Pamažu jis vis
ką užmiršta skaičiuoti. Viena 
jis dar turi rankose, rožančių 
ir varsto rožančiaus karoliukus. 
Viena, ko jis laukia, lai mirties. 
Jis jos stačiai trokšta, nes ta' 
yra vienintelis dalykas, kuris 
gali jo gyvenimo eigą pakeisti. 
Tik po daugelio metų pasibels 
į jo duris mirtis ir jį išvaduos, 
išvaduos, išvaduos jau aklą, 
tiek metų neregėjusį aušros ir 
saulėlydžių. Po šešių dienų at
eis vienuoliai atrišti akmenų 
nuo olos, bet jau nebe tie, kurie 
jį čia palydėjo. Jis pats ilgais 
plaukais apaugęs ir pražilęs, 
bus padėtas ant laužo ir pasiliks 
tik pelenai. (“L. U,”)

Samdys Valstijos 
Policistus TNT 
Fabrikui

Buvęs valstijos^policijos vir
šininkas \Valter Wi liams buvo 
paskirtas viršininku sargybos 
naujai statomo] dinamito dirb
tuvėje, prie Wilmington, III. Jis 
pareiškė, kad netrukus pasam- 
dys 50 sargybinių. Juos parinks 
iš valstijos policijos departa
mento tarnautojų.

Ilgainiui sargybinių skaičius 
bus padidintas iki 200 ir jie pa
tronuos 65 kvadratinių mylių 
plotą žemės prie dirbtuves.

• Eidamas šaligatviu vidur- 
miestyje ties Randolph ir Clark 
staigiai mirė 55 metų chicagie- 
tis, Patrick J. Tiernan. Adresas 
nežinomas.

Garsinkitės “N-nose’!

PASKOLOS
Lengvais 

Išmokėjimais

Perkant

Taisant

Remontuojant

Statant

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, paprastu 

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

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

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

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

kėlimas ir planetų n (įspė
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.

Speciali Kaina ant Dantinių

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

ir aukse.
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... <4 >00 ..
'iiona * ■ 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. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir Įspaudas 

nuo laisniuotų dentlstų.
Tėmykite Antrašą 

Phillips Deptal Laboratorijų tei
singas adresas yra 2358 W. 63rd 
St. Ta įstaiga čia Įsisteigė prieš 
daug metų.

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

No. 4556—Suknelė su “Bolero” 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

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 Pattem Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newt

Published Daily Ekcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., lAc.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chica'g’o
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
75c

ti 890,000 tonų aliejaus deficitą kiekvieną mėnesį, tai 
mažiau kaip- per 10 mėnesių (nuo- rugsėjo pradžios) ši
tas išteklius bus išsemtas.

. Jeigu iki birželio mėnesio vokiečiams ir italams ne
pavyks pasiekti naujų aliejaus Šaltinių, tai jų karo ma
šinos turės sustoti.

St. Miščikas-žiemys.

Viduramžių Europos Padangėje

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje^paštU:

Metams_______ i__ •.____
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui _____

Ghicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija
Savaitei ------------------- ---
Mėnesiui ______________ _

Jungtinėse Valstijose, ne Ghicagoj, 
paštu: (Atpiginta),

Metams _____________  $5.00
Pusei dietų ---------------------- 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.
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“NELAIMINGI ĮNAGIAI” VOKIETIJOS KONSULA
TU ŠTABAI

Tautų Sąjunga
Tur būt, jau visi užmiršo, kad dar tebėra gyva Tau

tų Sąjunga, kuri buvo įsteigta po pasaulinio karo tarp
tautinei taikai palaikyti. Bet Meksika neužmiršo.

Meksikos valdžia sako, kad Meksika ir toliaus pa
liks Tautų Sąjungos narys, nežiūrint to, kad daugelis 
žmonių jai patarė pasitraukti iš Gerievos organizacijos.

Tautų Sąjungos sekrėtoriatas dar' tebėra Genevoje, 
nors jo tarnautojų skaičius yra žymiai sumažintas. Ką 
jie tenai veikia, nežinia.

Fašistų grasinimai
Italijos laikraščiai įspėjo Jungtines Valstijas, kad 

jos įsivels į karą su italais, ^vokiečiais ir japonais, jeigu 
jos drįs savo laivais pristatinėti ginklus Airijai. Fašis
tų spauda sako, kad, taip elgdamosi, Jungtines Valstijos 
sulaužys savo neutralumo įstatymus, nes tie ginklai eis 
iš Airijos į Angliją.

Juodmarškiniai turi drąsias akis. Jiems skalbia nu
garas mažiukė Graikija, o jie grasina karu Amerikai!

Ne fašistų reikalas yra rūpintis, ar Jungtinės Vals
tijos savo įstatymus vykdins, laužys arba keis. Jie patys 
seniai yra visus įstatymus sulaužę.

Nuo to laiko, kai Stalinas: 
pasirašė Maskvoje draugingu
mo sutartį su Hitleriu,- 1940 * 
m. fugpitfčio 23 d., komunistai 
Anglijoje pradėjo agituoti priėŠ 
karą ir kurstyti darbininkus 
streikuoti. Jiems pavyko sukel
ti šiek-tiek triukšmo kai ku
riuose pramonės centruose Ško
tijoje.

Darbo ministeris Erriest Be
vin nuvyko į Giasgov^ą ir 
Edingurghą ir pasakė keletą 
kalbų masiniuose mitinguose, 
patardamas darbininkams ne
paisyti “penktuko j iŠkoš” komu
nistų agitacijos. Vienoje savo 
kalbų Bevinas pasakė:

“Kai kurie 'raudonieji’ yra 
tiktai nelaimingi įnagiai... 
Darbininkai ir darbininkės, 
kurie dirbate Škotijos pra
monėje, neleiskite mažumai 
sudaryti aplinkybių, kuriose 
valstybė bus priversta imtis 
priemonių, kurių ji nenori 
imtis. Aš nepritarsiu tam, 
kad butų nubausti 99 nuo
šimčiai su tikslu suvaldyti 
vieną nuošimtį. Bet jeigu ka
ro pastangos bus trukdomos, 
tai aš surasiu būdą su tuo 
vienuo nuošimčiu apsidirb-

Tarptautinė teisė
Bet 
per
šau

Totalitarinės diktatūros jokių teisių nepaiso, 
demokratijos net ir kovoje su diktatūromis nenori 
žengti tam tikrų nuostatų, kurie reguliuoja tautų 
tykius. Sakysime, anglai seniai butų galėję okupuoti Ai
riją ir įsteigti joje savo oro ir laivyno bazes, kas jiems 
butų žymiai palengvinę kovą su Vokietija. Bet jie to ne
daro, kadangi Airija pareiškė savo neutralumą šiame 
kare.

Tačiau jokia tarptautinė teisė negali uždrausti Ai
rijai ginkluotis, perkant ginklus iš Anglijos, Amerikos 
arba kitos kurios šalies. Taip pat jokia tarptautinė tei
sė nedraudžia Amerikai pardavinėti ginklus airiams ir 
juos į Airiją gabenti. Jeigu Jungtinės Valstijos, dėl di
desnio saugumo, nutarė nesiųsti savo laivų į Airijos 
vandenis, tai čia yra grynai Jungtinių Valstijų reikalas, 
kurį jos gali tvarkyti taip, kaip joms geriausiai patin
ka. Jokia kita valstybė neprivalo į tai kišti savo nosies.-

Bet Italijos fašistai bando Amerikai diktuoti. Jie 
gąsdina Washingtoną, kad “ašies” submarinoš skandins 
be ceremonijų Amerikos laivus, kuriais bus gabenami 
ginklai į Airiją!

Fašistai nori kontroliuoti prekybą tarpe neutralių 
šalių. Kažin, ar Washingtonas šitokią Mussolinio imper- 
tinericiją pakęs?

ti.”
šita darbo ministerio kalba, 

matyt, nepaliko be pasėkų. Pe
reitą penktadienį. nutarė grįžti 
į darbą keletas tukstą’nčių rub- 
sjuvių, ' dalyvavusių “neoficia
liame” (t. y. unijos neautori
zuotame) streike, kurį komu
nistų agitatoriai stengėsi išplės
ti, kurstydami kitų pramonių 
darbininkus tuos streikininkus 
paremti.

Nutardami baigti tą streiką, 
jo dalyviai priėmė rezoliuciją, 
siūlydami valdžiai pastatyti (vi
sas dirbtuves ant 100% karo 
pagrindo, — kas yra visai prie
šinga tam, už ką agitavo Sta- 
lino-Hiflerio agentai.

Valdžiai nereikėjo
prievartos priemonių, nes dar
bininkai paklattse darbo minis
terio patarimo. Ėrnest Bevin 
yra vienas stambiausiųjų dar
bininkų unijų vadų Britanijo
je.

vartoti

Atstovų buto narys John1 
Andėrson (i'š Calif.) Užklausė 
fedefaJihį r valstybes sekretorių 
apie Vokietijos konsulątus, tei
raudamasis apie jų Veikimą 
Jungtinėse Valstijuse. Cordcll' 
iHull atsakė, kad Vokietijos 
konsūl!altai veikia pagal sutartį, 
ku’čią Jungtinės Valstijos yra 
pasimšiūsibs su Vokietija (1923 
tu.), ir prisipažino, kad valsty
bės departamentas pastebėjo, 
jogei tų konsulatų štabai yra 
didinami.

Iš tiesų, tai yra1 keistas reiš
kinys. Nuo to laiko, kai prasi
dėjo karas Europoje, Vokietija 
savo konsulatų štabus Ameri
koje nuolatos didina. Imkime, 
pav., konsulatą New Yorke:

“1939 m. spalio 1 d. jisai 
pranešė valstybės sekretoriui 
turįs devynis naujus valdi
ninkus ir keturioliką naujų 
tarnautojų, o 1940 m. spalio 
1 d. konsulatas pranešė vėl 
apie aštuonis naujus valdi
ninkus ir keturioliką naujų 
tarnautojų.”
Ką gi tas vokiečių konsula

tas veikia, jeigu jo štabas ši
taip vis ąųga?

Konsulo pareiga yra rūpintis 
savo piliečių interesais svetimo
je šalyje ir stengtis padidinti 
prekybą bei turistų judėjimą 
tarpe šalies, kurią jisai atsto
vauja, ir t, šalies, kurioje jisai 
veikia. Bet, prasidėjus karui 
Europoje, prekyba tarp Vokie
tijos ir Amerikos beveik susto
jo, o turistų keliavimai visiš
kai pasibąigė. Todėl reguliario 
darbo vokiečių konsulatams 
Amerikoje paliko labai mažai. 
Jie galėtų apsieiti su puse at- 
ba ketvirtadaliu tarnautojų. O 
tuo tarpu jie savo štabų ne tik
tai nemažina, bet juos didina

Reikia tikėtis, kad kongres- 
manas, kuris klausė informa
cijų valstybės departamente, 
nepasitenkins gdutu atsakymu, 
bet norės patirti daugiau apie 
tuos nacių “diplomatijos” liz
dus.

Radijus, paskučiausios žinios, < 
be to dar patiektos seftsacinia- 
me tonė, puikiausi laikraščiai ; 
tiek atbukino musų jausmus ir 
dargi protavimo galimybes, jog 
niekas ir niekas negali mus pa
veikti, mes dargi nesugebam’e 
susikaupti,- suvesti visų įvykių 
balansą ir apimti šiandieninį pa
saulį vienu žvilgsniu,

Šiandien žinių teikimas toks 
gausus ir skubus, jog nei di
džiausias pasaulio' įvykis, kuris 
mūšų senuolius butų jaudinęs 
visą amžių, neišsilaiko laikraš
čių puslapiuose daugiau kaip 
dvi tris dienas; maža to, di- 
džiafušias įvykis antrą dieną jau 
pereina iš pirmo į trečią' ar ke
tvirtą puslapį, gi pirmame dar 
baisesnė žinia skelbiama, kurią 
laukia tas pats likimas.

Savo asmeniškame knygyne, 
likusiame Lietuvoje, turiu kele
tą numerių prieškarinių rusų 
žurnalų: “Raško je Bogatstvo”, 
“Istoričešky Viestnik”, “Viešt- 
nik Znaniė” ir kitų, kurie toki 
stori, jog šiandien dargi tokių 
storų knygų niekas neleidžia, 
jei ne enciklopedijos žodynas ir 
dargi enciklopedijos žodynai

GELEŽINKELIAI rytų 
EUROPOJE

AŠAROS NE Iš ŠIRDIES

Skystasis kuras
Lėktuvai ir tankai yra svarbiausi ginklai dabarti

niame kare. Bet lėktuvai negali skristi, Hnkai negali 
važiuoti be kuro.

Tarikaftis varyti gali būt vartojamas toks pat gUso- 
linas, kaip automobiliams, arba mažai rafinuotas alie
jus (jeigu į tanką yra įdėtas Diesel’o motoras). Lėktu
vai reikalauja aukštesnės1 lūšies gasolino, negu tas, ku
ris yra vartojamas automobiliuose.

Kai kurie ekspertai sako1, kad aliejus nulems dabar
tinį karą. Vokietija ir Italija turi labai apribotą alie
jaus kiekį. Surinktais neutraliose šalyse duomenimis, 
abi “aštes" valstybės dabar'įsigįja kas menesis 910,000 
torių visokių ryšių aliejaus: 360,000 tonų iš Rumunijos, 
350/)00 tonų pagamina Vokietija ir 200,00Q tonų prista
to' sėVlėtų Rtišija.

O suvartoja apiė “ašies” valstybės (įskaitant ir jų 
okupuotas teritorijas) kas mėnesis po 1,800^60 tonų. 
Tokiu badu kas mėnėsis vokiečiams ir italams trūksta 
890,000 tonų aliejaus,

Prieš karui prasidedant, Vokietija ir Italija turėjo 
sudariusios stambius aliejaus išteklius. Be to, vokiečiai 
pagrobė nemažai aliejaus užkariautose šalyse. Spėjama, 
kad, prasidėjus antriems karo metams, to ištekliaus ga
lėjo dar būti 8,250,000 tonų. Kadangi juo reikia-padong*

Brooklyno komūriištai suma
nė pagerbti atmintį keturių 
Lietuvos komunistų — Giedrio, 
Požėlos, 
čiornio, kurie po 1926 metų 
gruodžio perversmo buvo su
šaudyti. Spaudoje jie rašo la
bai graudžius straipsnius apie 
tas fašistų teroro' aukas.

Bet neatrodo, kad komunis
tų susigraudinimas yra nuo
širdus. Vienas jų rašo:

“Lygiai prieš 14-ką metų 
Smetonos-V oldemar o įsaky
mu tie keturi buvo išvežti į 
užmiestį, netoli Kauno, ir su
šaudyti/"
Tašiau Voldemaras, kuris bu

vo vyriausias to teroro aklo 
kaltininkas? šiandien jau turi 
Maskvoje gerą vietą, kaipo so
vietų universiteto profesorius. 
O ar mūsiškiai komunistai yra 
pareiškę nors vieną protesto 
žodį prieš šitokį Maskvos fia- 
sielgiiną stt Voldeniarū? Ar jie 
reikalavo, kad tiį ketūrių ko
munistų budelis butų nubaus
tas?

Nieko panašaus. Tai kas gi 
gali tikėli, kad jiems tikrai jų 
gaila? Jie verkia, sVogunu pa- 

. akis.—.,__

Greifeilbcrgerio ir

kals tykūs stengsis 
Balkanų pusiausaL 

į Artimuosius Ry- 
iš tiesų, tokį žyg

nes jis žmogus senos kartos, 
pagrindų, kuriuos mes tik įgy
jame.” r

Ir jau su Norkumi turime 
menkiau nesusipratimų, bet 
vien todėl, kad jis pergyveno 
dalį los tragedijos, naujos kar
tos tragedijos, kurią mes nie
kad neišgyvensime.

Norkus ir kabinečikas, ir kas
dieninio gyvenimo žmogus, g 
“NAUJIENŲ"’ redaktorius kabi- 
nečikas, apsišarvavęs žmonijok

ką nors sakyti, kuomet į tą pa
čią gimnaziją mes grįžome po 
metų laiko valkiojimosi fronte 
ar užfrontėje, kuomet žinojo
me, kad jis sėdėjo už pečiaus 
ir sėdėjo iš baimės, bijojo dar
gi prisiartinti prie tos vietos, 
tur mes mokėmės vartoti šau
tuvą, nes netyčia gal pasprukti I moksliniais pasiekimais,- įsten- 

.kulka? gęs pažvelgti gyvenimo laikro-
Ir tai vyko su mumis visur, džio mechanizmai), gi mes, dar- 

dargi pasaulėžvalgą pasisavini
me, kuč didžiausiais veikalais 
buvo’ šešiolikos puslapių brošiū
ros, gi kasdieninė diiona — at
sišaukimai.

Kai kas mus dargi vadina is
terikais, nes mes per valandą 
laiko pergyvcliarne dvi asmeny
bes: vieną, kuri reikalauja min
ti viską, viską prasimušti kak
ta, nežiūrėti nieko, gi kita, mus | su sava laime, kad tik pagret 
vergia verkti perskaičius De A

rnėnesi- 
laiko ir

gi K. Norkus, esame Žmonės, 
kurie matėme mechanizmą, bet 
jo tikslumu jau abejojame, mes 
netikime gyvenimo laikrodžio 
rodomom valandom ir tikime,

Ir todėl mumyse, naujoje 
kartoje yra tiek sugedimo ir 
kaitų tiek pasišventimo, pasi
aukojimo, žaidimo su gyvybe,

Šį rudenį buvo plačiai pa
sklidusi nuomonė, kad per žie
mą “ašies” 
užkariauti 
ir įsiveržti 
tus. Italai,
bahdė daryti, užpuldami Grai
kiją, bet jie gavo lupti. O Vo
kietija iki šiol dar vis delsia; 
Nežinia, ar ji eis padėti fašis
tams Albanijoje, ar ji tuo tar
pu pasitenkins tuo, kad visiš
kai .okupuos Rumuniją ir įsi
stiprins prie Dunojaus.

Nėra abejonės, kad Hitleris 
seniai butų pasiuntęs savo ka
riuomenę į talką italams, jeigu 
tam nebūtų buvę didelių kliū
čių. Stambiausia kliūtis tai ~ 
susisiekimo priemonės piet-ry įsi
lieję Europoje, kurios yra labai 
rteršvystytos.

Upeiris žieiną Užšalus, tenka 
naudotis kuone išimtinai gele
žinkeliais. O geležinkelių toje 
Europos dalyje nedaug. Veng
rija turi 7,823 kilometrus gele- 
žinkeiių, Rumunija (kol nebu
vo sudraskyta) 11,216 kilom ot
rų, fetdgarija 3,270, Jugoslavi
ja 9,471, Graikija 1,330.

Vokiečių armijos yr^ gabe
namos peč Vengriją į Rumuni
ją. Todėl šitų dviejų šalių gė- 
leŽinkeliy stovis jiems turi ru- 
pėti pirmoj e eilėje. Palyginti

plonesni.
Ir buvo dažniausiai 

niai, žmonės turėdavo 
kantrybės juos perskaityti, ir
esu tikras,- kad to laiko skaitan
čioji visuomenė buvo išmintin
gesnė.

Jeigu šių laikų skaitytojas į- 
stengtų sukramtyti bent keturis 
tokius žurnalus per metus, esu 
tikras, jog jį neįstengtų suklai
dinti nei puikiausiai pastatyta 
propagandos ministerija su ge
riausiai sufabrikuotais melais, 
nes jis įstengtų pažvelgti į gy
venimą giliau, nešliaužiotų pa
viršiumi ir jį nepaveiktų vienas 
ar kitas tyčia įterptas sakinys, 
kuris turi sugriauti visą tavo 
pažvalgą.

Šiandien, o juo labiau mes, 
kurie augome ir breiidome po
kariniais laikais, tai yra sensa
cijų laikais, dažnai nesupranta
mi senaijai kariai, nesuprantami 
dėl daugelio dalykų, nes dargi 
mokėmės kažkaip keistai, sen
sacijomis, nes neįstengėme mo
kytis, kaip mokėsi pirmiau.

Pirmiau mokydavosi, kad ga
lėtų išmokti, gi mes, audrin
gais laikais augdami, mokėmės 
tik tai dienai, pažiūrėjome į 
knygą tuomet, kuomet numatė
me, jog mokytojas gali pašauk
ti.

Ir suprantama. Ar galėjome 
mes mokytis ir turėti mokyto
jus už autoritetą, kuomet bū
dami trečioje ar ketvirtoje gim
nazijos klasėje turėjome du pa
sauliu: vieną mokyklos sienose, 
kitą už jo?

Kuomet mokytojas per pamo
ką mums draudė bendrai kada 
nors rūkyti, gi už dviejų valan
dų pats siūlė mums papirosą,

tinti gyvenimo laikrodžio ro- 
i’iliči apsakymėlį apie’ vaiką faš-l dyklius.
fininką, kuris naktimis dirbo Uz štai kur musų nesusikalbu j 
tėVą ir visgi buVo jo persekio- ino priežastis ir štai mįslė, ku- 
jamas, nes nežinojo sunaus pa-1 rios senoji karta 
siaukojimo šeimai.

Ir tokia daugumoje yra Eu-1 to mus savotiškais degeneratais, 
ropa ir tuo daugiausia naudoja- bepročiais.
si įvairiausi politiniai avantiud Senosios kartos žmogus, pa
ristai verbuodami ne tik sau ša- laikydamas santykius su vedu- 
lininkus, bet dargi ištikimiau- šia moterimi, ir dar intimius, 
sius pasekėjus. slėpsis, saugosis, gi musų kar-

Musų tragedija štai kur: mus tos žmogus tai skelbs kiekvie- 
pagrindai, dar musų tėvų bei name gatvės kampe ir senosios 
auklėtojų padėti musų sielose kartos žmogus sakys, jog jis ne- 
prieš karą — sveiki tiek sveiki, išmintingas, bet musų kartos 
kaip Lietuvos ąžuolas, bet gy- žmogus tai daro ne iš paprasto 
veninio vėjai, kurių jau neįsten- noro pagarsėti Don Juanu, bet 
gė reguliuoti nei musų tėvai, prisilaikydamas jo kraujyje įsi- 
nei musų auklėtojai, šiuos pa- skiepijusios taisyklės: kam pa
matus paplovė, į juos įnešė laikyti seną dorą, kuomet 
daug purvo ir nors pagrindai, nėra ir ji griaujama, jau 
pamatiniai akmens laikosi, tarp griauta tik slapta? Težino 
jų jau ne cementas, bet dumb- sas pasaulis, jog tos miesčioniš- 
las, kurio jokiu budu negali su- kos doros nėra, viskas tik mc- 
prasti senoji karta. las, paslėpta, užtušuota.

Tai aš ypač jutau ir tebejun- Revoliucingumas prieš tai, ko 
tu bendradarbiaudamas spali- nėra, pas mus nesąmoningai 
doje, kurioje redaktoriai yra se- pasireiškia ir mes nesupranta- 
nosios kartos žmonės. Jie mus mi arba bepročiai. Ir mes ne- 
nesupranta, jie jaučia, kad mu- galime būti suprantami senajai 
myse verda, kunkuliuoja viskas, kartai, nes jie savo gyvenimo 
bet... “girdi, karštuoliai, kurie taisykles semia iš žmonijos 
iš karto penkis pietus verda praeities, kartais siekiančios 
vienam asmeniui...” dargi tūkstantį metų, nes jie

Sotus alkano nesupras. mokslingi, gi mes semiame vis-
Senoji karta jau vėtyta ir ką iš dabarties tik sulyginę su 

mėtyta, bet visuomet turinti praeitimi, su mums įskiepyto- 
prieš savo akis, klaidingus ar | mis taisyklėmis, kurių mes vis- 
leisingus, gyveninio dėsnius, 
kuriuos jie išmoko ir suprato 
anksčiau, negali mus skaityti 
dargi rimtais, nors ir prisimin
tų savo jaunystę. Jie buvo jau
ni, bet ramiais laikais. Jie buvo 
kantrus, nes gyvenimas plaukė 
vėžio greičiu, gi mes gyvename 
moderniškus laikus, kuomet 
mums įkalė į galvą, jog viskas 
pasiekiama čia pat, tik 
atkaklumo ir

reikia
pasiryžimo. Ne

šaudyk ir laime-

nu įspėja ir 
musų nesupranta, maža to skai-

man už atvirumą 
bet rašau

jos 
su

sirašeme, jog einame frontai! 
prieš lenkus?

Ar galėjo mums mokytojas

su teritorijos plotu, Vengrija 
yra kiek geriau aprūpinta gele
žinkeliais, negu Rumunija. 
Kiekviename šimte ketvirtainių 
kilometrų teritorijos Vengrija 
turi 8.6 kilometrų geležinkelio, 
o Rumunija — liktai 3.79 kilo
metrus.

Dėl geležinkelių tinklo men
kumo Rtiin unijoje naciams bu
tų sunku paversti Rumuniją 
savo baze veiksmams prieš 
Graikiją arba Turkiją. Jie tu
rėtų siųsti savo kariuomenę iš 
Rumunijos per Bulgariją arba 
Jugoslaviją, ir kartu iš Rumu
nijos jie turi bė paliovos ga
benti per Vengriją įvairias me
džiagas į Vokietiją, ypač alie
jų. Labai abejotina, kad tų ša
lių transporto sistema galėtų 
tpkį judėjimą pakelti. _ .___

si!
Tedovanoja 

Gerb. Redaktorius, 
juk ne jam, bet skaitytojams
ir todėl leidžiu šį atvirumą iš
sprukti iš savo lupų.

Tai buvo prieš mėnesį laiko.
Kolega K. Norkus, “Argenti

nos Lietuvių Balso” redaktorius 
atvyko pas mane į namus atga
bendamas “NAUJIENAS”, ku
rias paskutinis garlaivis atgabe
no.

Draugiškoje nuotaikoje mė
ginome jo mėgiamą vyno mar
kę, labai “kriožišką”, ir kalbė
jomės apie “NAtJJlLKV” redak
torių Gęrb. P. Grigaitį, kurį 
Norkus pažįsta, gi aš ne.

Tema* paprasta, “NAUJIENŲ” 
atfsakymafc dėl niafio straipsnio 
apie Trockį.

Jis jį skaito labai vietoje, aš 
taip pat, bet bekalbant jis man 
suteikė keletą gan svarbių žinių 
iš redaktoriaus P. Grigaičio bio
grafijos, apie jo. studijas, dak
tarato laipsnį, bet visgi lietuviš
ką nuoširdumą, ir aš pagalvo
jau: “Aišku! Tai tik pradžia. 
Jei šį karią redaktorius turėjo 
ko kibti, tai ateityje su juo tu- 
i esimė daugiau ‘nesusipratimų’.

gi neradome gyvenime.
Mes gal paviršutiniai ir tai 

ką senoji karta sužinojo apie 
gyvenimą ir jo dėsnius iš žmo
nijos patyrimo, mes tai išmė
giname antrą kartą savu kailiu 
ir kiekviena paklaida, kiekvie
nas paslydimas musų mokamas 
sielos gabaliuku, bet mes to
kiais esame, nes tokiais mus 
padarė prakeiktas gyvenimas!

Ir todėl sprendžiant apie 
šiuos laikus, reikia įstengti nu
sileisti iki musų purvo!

(Bus daugiau)

Margumynai
Ar Žmonių Smagenys 

Didėja, Ar Ne?
Sako, kad žmogaus protin

gumas priklauso nuo jo šmu
gelių dydžio. Moderniųjų žmo
nių viršenybės šalininkai net c *
sako, kad šių laikų žmogaus 
sniagenys didesni už smaguris 
senovės žmogaus, tačiau įro
dyti faktai kitaip mums pasa
koja.- Musų laikų vyro smege
nų, vidutiniškai imant, talpu
mas yta 1,450 kiibiškų centi
metrų o moters—1,300 kub. 
centimetrų. Tuo tarpu seniau^ 
šio mums žinomo Europos 
žmogaus, kurs vadinamas Ne- 
anderthalo Žmogum, smage- 
ninės talpumas buvęs 1,475 
kub. centimetrų... Žinoma, dar 
niekas neįrodė, kad jis butų

žmogų...

pirkite tose krautuvėse, ku^ 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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PETROVAI TARNAVO CARUI, DABAR JIE 
TARNAUJA STALINUI

$10,800,00'0.00 Kampanijoje

M. Biržiška pasitraukė iš Lituanistikos Instituto direk
toriaus pareigų. — Rezoliucijomis liko panaikintos 
tikybinės šventės.

—Gaunama žinių, kad Zara
sų apskrities žemės ūkio komi
sijos pirmininku yra paskirtas 
“draugas” S. Petrovas. Tenka 
prisiminti, kad caro laikais vi
sokie Petrovai buvo siunčiami 
kaip sykis j Zarasų apskritį Lie
tuvai kolonizuoti. Lietuvoje į- 
sigalčjus Maskvos agentams, 
baltojo caro Petrovų pake.tŠ 
raudonojo caro Petrovas.

Tas pats “Draugas” Petrovas 
yra komunistų partijos Zarasų 
apskrties komiteto sekretorius.

- Iš Zarasų apskrities gauna
ma žinių, kad ten šakniavaisių 
derlius buvo ypatingai geras. 
Bulvių deilius yra 40/4, o run
kelių derlius 30% geresnis, ne
kaip pernai. Taip pat linų der
lius- buvo geras. Tiktai rugių ir 
vasarojaus šiemet užderėjo per
pus mažiau, nekaip pereitais 
metais.

—Mirė mokesčių ir rinkliavų 
valdybos vyresnis revizorius 
Vincas Blažaitis-BlažėVičrus.

—Lietusių' kalbos* žodyno1 re
dakcija išsikėlė į Vilnių, Ant
kainio G.

—Taip pat baigė kraustytis 
Vilniun Lituanistikos inštitu- ‘ 
tas. Institutas Vilniuje įsikūrė 
buvusiuose “Ryto” draugijos 
rūmuose ir Vrublevskio vardo • 
bibliotekos rumttose.

Be to, patiriame, kad prof. 
M. Biržiška pasitraukė iš Litu
anistikos Instituto direktoriaus 
pareigų. Jo vieton paskirtas 
prof. V. Krėvė Mickevičius.

—Sovietų Lietuvos Komisarų 
taryba praneša, kad butų, kam
pai iu ir kitokių patalpų nuo
mos kainų bei sąlygų tvarky
mas yra išimtas iš finansų ko
misariato žinios ir pavestas ko
munalinio ūkio komisiaratui.

NAUJIEM Ų-AUM E Ten pi..

OTIinift66 E- Van Buren W I UUlUSt art* Michigan.
Rodoma jau Trečia Savaitė 

“The MANNERHEIM LINE”
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBES
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

Kemkite tuos, kurie 
garsinasi 

•NAUJIENOSE”

—Veiverių vidurinės mokyk
los direktorius Jonas Kirlys 
perleido saVo periodinės spau
dos rinkinį centralinei valstybės 
bibliotekai, šis rinkinys yra la
bai vertingas, nes apima apie 
10,000 vienetų. J. Kirlys pradė
jo sistematingai rinkti visus 
lietuvių, leidinius nuo 1909 me
tų. Jame yra ir leidinių nuo lie
tuvių periodinės spaudos pra
džios 1832 m.
—Krepšinio komiteto vadovas 

L. Baltrūnas atsistatydino iš 
komiteto vadovo ir rinktinės 
trenerio pareigų. Jis paskirtas 
aukštesniosios technikos moky
klos inspektorium. Krepšinio 
Markevičius, o rinktinę toliau 
treniruos Z. Puzinauskas.

—Lapkričio 1 d., Visų Šven
tųjų dieną, Kauno darbininkai 
buvo sušaukti mitingai, kurio 
metu komunistai pakišo rezo
liuciją, kad darbininkai nešvęs
tų tikybinių švenčių. OficiaL- 
niuose komunikatuose dėl šių 
mitingų sakoma, kad rezoliuci
ją priėmė “beveik visi fabrikų 

l darbininkai.”

Dvi gražios chicagietčs graikes, Violet Atheiis kai
rėj) ir Jo-Ann !)avis, pasirėdę tautiniais rūbais, daly-
vanja Ghicagos graikų pastangose sukelti $10,000,000 
d'čl karo nukentėjusiems tėvynainiams. Viena jų groja' 
“boozouki”, taufišką graikų instrumentą.

ATSAKYMAS “DARBININKUI”
Bostono “Darbininkas” gruo- gas” smarkiai gynė lietuvių 

džio 17 d. 1940 m. teikėsi atsi- kalbos teises lietuviu Romos 
ličp’ti į mano straipsnį, tilpusį katalikų bažnyčiose. Jei nckly- 
“‘Naujienose” gruodžio 12 d., 
kur nurodžiau, kaip Amerikos 
lietuvių Romos katalikų baž
nyčiose slopinama lietuvybe.

Minėtas Bostono “Darbiniu- gi kritikavo pralotą. • 
kas*’ rašo, kad, girdi, “Naujic-j 
nos” su dideliu pamėgimu puo
lančios lietuvius kunigus vi
sai nepagrįstais kaltinimais.

siu, tai ir “Darbininkas”, 'kurs 
dabar sako, kad lietuvių kalbos 
siaurinimas lietuvių bažnyčiose 
yra nepagrįstas kaltinimas, ir-

NAUJU METU SULAUKTUVIU PARe 
Rengia JUOZAS IR PRUDENCIJA RACHUNAI 

Antradienį, Gruodžio 31-mą d., 1940 
AUDITORIUM TAVERN 

3137 SO. HALSTED St., Tel. VlCtOry 6172
Užprašo visus draugus ir pažįstamus atsilankyti. Busite visi gražiai 
priimki ir .pavaišinti su Kalakutų užkandžiais. Bus gera muzika ir 
“Noise Makers” visiems veltui. Kviečia Juozas ir Prudencija Rachnnai.
tib.i i i—— i

■■■■................  ■■III ■ .^1- .. -< I .......................... —.1.1.1 , i,

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 rf., neš Nuošimti Nuo i Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabai4 Mokame Už Pri
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Narnų 1 iki 20 m t.

CHARTĖRED BY Ū. S. 
GOVERNMENT 

savtNgs federai.ly 
INSubED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOČIATIONaf Chicago

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

Sub. 9 iki S vak.
TeL VIRglnta 1141

l III ril jįMU

Kasgi iš lietuvių dar nežino 
to, kad Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų bažnyčios yra 
airišinamds ir lietuviai jose ai- 
rišinami? Vienose bažnyčiose 
tas nutautinimo darbas prasi
dėjo ankščiau, kitose vėliau. 
Vienose lietuvybė prismaugia 
labiau, kitose mažiau.

Tai kas yra tas, kurs sako, 
jog nurodymas į tą visiems ži
nomą reiškinį Amerikos lietu
vių Romos katalikų bažnyčio
se yra visai nepagrįstas kalti
nimas?

Pirmutinis iš lietuvių Romos 
(katalikų kunigų airišinimo dar- 
bą Chicago j e pradėjo šv. Jur
gio pari klebonas kun. M. L. 
Krušas. Ta parapija dabar ren
giasi minėti auksinį savo gyva
vimo jubiliejų. Iškilmės įvyks 
4942 metais. Ta parapija galės 
tąsyk tupėti dvigubą jubiliejų: 
minėti 50 metų sukaktuves nuf 

• įsteigimo ir 20 metų nuo įvedi
mo tos parapijos bažnyčioje an
gliškos* krilb’os lietuvių jauni
mui.

Kaip pralotas tą žygį padare, 
tai tąsyk daugelis lietuvių Roč
iuos katalikų kunigų už tai jį 
skaudžiai kritikavo ir privatiš- 
kai ir savo spaudoje. Tuo lai
ku “Dfaligą” redagavo profeso
rius R. Pakštas ir tąsyk “Drau-

,Praėjus keletui metų pralo
tą pasekė ‘ kun. PaškauskaS 
Roselande, kun. A. Baltutis 
Marųuėttepa'rke, kun. .T. Vai
čiūnas Cicero ir kili.

Minėtą jįhštabą “Darbinin
kas” baigia pareiškimu, kad aš 
meluojąs taip rašydamas ir 
kad laikąsis posakio: “Šmeižk, 
šmeižk, o vis kas nors prilips.” 
Kaip faktai rodo, tai aš neme
luoju. O kai dėl minėto posa
kio, tai fcapsižiuri Romos ka
talikų rašytojai. Sąžines rokuh- 
dą bedarydami, turės pamaty
ti, kad tai jų taisyklė.

—Katalikas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
“Nelegaliai” gyvena 

100,000 svetimšalių
yVASHINGTON? D. C., gruo^ 

džio 27 d. — Pirmieji registra
cijos daviniai rodo, kad dabar
tiniu metu Suvienytose Valsty
bėse gyvena apie 100,000 sve
timšalių, kurie “nelegaliai” gy
vena krašte;

Iš viso priškaitoma iki 5 mi
lijonų svetimšalių Amerikoje.

• Viešbutyje ties 735 South 
State street, buvo atrastas pa
sikoręs 45 mėtų chicagiėtis Mor
ris Seigel. Jis paliko raštelį su 
žodžiais, “Neturiu sveikatos, 
neturiu pinigų”.

PABAIGOS METŲ

ANT RAKANDŲ, PEČIŲ, LOVŲ, MATRACŲ, 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ

NAUJI COttJMBIA KALĖDINIAI REKORDAI PO 50c VtĖNAS

Leidžiamas Žymus Radio Programas iš WCFL Radio Stoties 
Nedėlios Vakare, 5:30 iki 6:30

Elektrikinis Record Playėris už $7.05 ir šeši rekordai 
DYKAI.

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

$69.50 ir po $99.50
Daugybe rekordų populiarių angliškų po 19c Viena 

ir po 9c viena.

VICTOR SIMFONIJOS REKORDAI ATPIGINTI 50%

16024 Gloria ir Kūtele—Kun. S. J. Stru'ckus, Tenoras
16026 Oi Ištikėjoji Pūsis—šventoji Iškilmingoji Naktis—Giesmės 
16141 Sveikas Jėzau Mažiausis—Gul šiandiena1. Jonas Butėnas 
16110 šventoji Naktis—Pirma ir Antra Dalis. Trubadorų Kvartet.
16229 Angeliai Gied Danguje—Tyliąją Nakti. Petras Petraitis
26022 SVėikas Jėzau Gimusis—Linksma Giesme Mes Užtrauksim.

Brooklyn Kvartetas
26023 Gul Šiandiena—Atsiskubino Betlejun—Brooklyno Kvart.
26105 Angeliai Gied Danguje—Tyliąją Nakti. Petras Petraitis
16308 Tu Lietuva, Tu Mano—Drulia. Įdainavo Akiras Biržys— 

Pupų Dėdė ir Dėdienė
16309 Buk Vyras Polka—Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę. Įdaina

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

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

A. Sabaniauskas
16312 Lietuviškos Liaudies Dainelės—Dalis 1 ir 2. A. Sabaniauskas 
16313—Našlaitės Ka.pas—Griovėsrų Gėlelė. Akiras Biržys, Pupų

Dėdė ir Dėdienė.
16314 Anūkų Polka—Pupų Dėdės Polka, /grojo Akiras Biržys
16315 Buk Vyras Polka—Sukas Ratukas Polka. A. Dvarionas
16316 Gieda Gaideliai—Gražus Miško Budas. Akiras Biržys
16317 Šūžadėtinių Valsas—Rosaliutės Polka. Pupų Dėdienė 
1’631'8 Gardus Alutiš, Valsas—Marijampolės Polka. Pupų Dėidenė 
16319 Obelių Polka—Sekminių Valsas. Akiras Biržys

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

Vilniškis, Akordejonai.
14'068 Kur Tas šaltinėlis—šiaurius Vėjas Baisiai Ūžia. Steponas 

Graižinis, Tenoras
14069 Kepurinė—Kalvelis. P. Cetkauskas ir S. Vilniškis, akoid.
14070 Sukčius—Jonkelis. P. Cetkauskas ir S. Vilniškis, akord.
14071 Motule Mano—Pirmyn į Kova. šv. Marijos Liet. Choras 
140*72 Malda į Mariją—Marijos Giesrnė. šv. Marijos Liet. Choras 
1’4073 Kubilas—Bleždingele. P. Cetkauskas ir S. Vilniškis ,akord.
14074 K: a i Mes Agom Du Broliuku—šia Naktele Miego Nemiego

jau. P. Cetkauskas ir S. Vilniškis, akord.
14077 Oi, Mergytė Tu Jaunoji—Vai Nekukuok. S. Graužinis su ork.
14078 Mikita—Vėdaras. P. Cetkauskas ir S. Vilniškis, akord,
14079 RUtų Polka—Rožės Mazurka. Mahonojaus Ork. Įdainavo 

A. Saukevičiu's
14080 KvietkoS Valcas—Laisčiau Rūtą Polka. Mahonojaus Ork.
14081 Smagi Kumute Polka—Anykščių Merginos Polka. F. Yot- 

ko Orkestrą.

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

Telefonas tARfiS 2088

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE’’
i

JACKSWIFT

rei. vrCTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimu 

1 ai » alooiij iAAi bcT 4. O 
^aujub u varlolos lentos, statybų* 

medžiaga, rėmai, durys, stogai na 
..a nūs. Pagerinimus finansuojame 

nereikia ^mokėjimų—3 metams iš 
mokėjimai lietuvis pardavėjas

3039 S* Halsted Si.
CHICAGO, ILL.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rynas, Stoglangius n 

sienų apmušimus
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ka Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvio*, 
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUOK
CO. — VThnlesaie

4707 S. Halsted St
Tel Boulevard 0014

-■■■■- .............. —
Būkit Malor>Ų> 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam 
nimui. Saugokit jas, leisdami iš 
ekzaminunf jas modernišl iausia 
metodą, kurią regėjirho mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, J r,

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chickgo 

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

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

KLINIKAS

>13.50 
>50.00 

>’25.00
>2.00

SVEIKATOS 
TONSILUS 
Išima Už .........
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ...........
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .....
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C A H
ir vaistai .................. ^l.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

viena
American Beauty

>17.50
Pleitai
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

10 Menesių Mokėti
FAGE-F O R MI N G 
PLEITAI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi ......................

APSKAIČIAVIMAS 9.50
X- 
ną 

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

32 W. WASHINGTON ST. 
Tel. DEArbom 1470 

Atdara vakarais—4 aukštas.

.■■i ■

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

Vai. vakate.
Išgirskit Vėliausias žinias 
rtrtrtiką ir kitus įdomins 

pranešim ua.

Garsinkitės “N-nose’
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AYE, IT IS A DIFFERENT WAR

I

or-
—THE ENGLISH PAGE for

2. and

came
Scot-

were no- 
the cho- 
grab bag
Some of

Stephens will carry 
the load, assisted by 
Need more be “suf-

newspaperman , 
I got lonely for 
newspaper Office.

S 8 =
B ? 2

o.pened were—well, they just 
be described. The Xmas tree 
the good old fashioned kind 
all the decorations. Refresh-after 22 years. 

before with the 
and he’s here 

part is that he 
He’s

He 
Essex 
again. The 
is, or -was, 
worked on

ii

Details of quotas and induetion 
times for about 700 Chicagoans 
who will enter the Army Jan. 3 to 
8, under the second draft call, were 
made known by Paul G. Arm-
strong, statė director of selective Į čhing compared to those 
Service.

Fllovving are the boards that 
have so far received guotas and 
the date and time of reporting:

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

(The door of an 
nevvspaper office in London open- 
ed, and in walked a sergeant in 
the kilted uniform of the Cana- 
dian Essex Scottish regiment.

“I’m an old 
he said, “and 
the sight of a 
I’m on leave.”

Sgt. Wilbur P. Browne, of the 
Essex Scottish, is back in Eng- 
land 
over 
tish, 
odd
an American.
newspapers from Jacksonville to 
Baltimore and from New York 
to Detroit. His first newspaper 
job was on the 
And he shifted 
1914, from being 
pondent to being 
in the Canadian

When this war 
ed to get in it, 
on the train in
ped off in Chicago for the Amer
ican Legion convention, went on 
to Canada and reenlisted.

He Pounds Out Story.
He looked longingly at one 

our typewriters.
“Mind if I pound out some- 

thing?” he asked.
We didn’t, and here’s what he 

wrote:
“This is a different war.

By WILBUR P. BROWNE
American shee wail of the sirens and then 

to ‘cover’.
People Are Hardened •

“But the people of the world’s 
largeęt city are becoming hardened 
to death and destruction. On clear 
days one can see them standing in 
groups, searching the skies for the 
silvery vvhite planes of destruction 
as they fly high over their home 
town. And it is not until the first 
bombs begin to drop that they 
dash for cover. Then any place will 
do. Many of the air-raid shelters 
in residential sections are fitted 
with chairs, tables, car.pets and ra- 
dios, contributed by folk of the 
neighborhood.

Baltimore Sun. 
ovemight, in 

a war corres- 
a buck private 
Army. 
came, hewant- 
so he jumped
Florida, stop-' cocked for the dreaded whistling of

“And all night long these city 
folk, who but a few short months 
ago were going about town as you 
people in America, each taking care 
of his own business or pleasure, šit 
and wait, playing cards, knitting, 
reading, but with the ear ever

a Shell.

of

“To date this has been an air- 
men’s war. The troops are becom
ing restless. They long to get ac
tion. Of the 50,000 Canadian troops 
over here nearly one third are vol- 
unteers from America. They are 
straining at the leash. Every time 
they go on leave and witness the 
useless, promiscuous
Hitler’s fliers they grit their teeth 

when in grim determination, praying for

bombing of

NAUJIENOS, Chicago, III
tt
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AMERICAN FIRST — LITHUANIAN ALWAYS

MONDAY, DECEMBER 30, 1940 THE LITHUANIAN DAILY NEWS

MAY THE NEW YEAR BRJNG 
YOU WEALTH AND PROSPE- 
ĮUTY, BUT ONLY AFTER IT 
HAS GIVEN A FULL MEASURE 
OF HEALTH AND HAPPINESS!

Snowfall
Aurora baurealis watched over us lašt night —

Nature, waving her linens in the winter skies. 
Delegent mother

Freeing the lint which later in the night 
Settles about the rolling countryside.

Snovvflakes dazzling vyhite;
Snovvflakes ever so spry!

Lo! Comes a crispy inorning robed in white 
In the glow of a ruddy dawn, 

\Vith everything so ąmooth and vvhite 
Now that the snov/flakes fall. 
Now that the snovvflakes fall.

Announce Dates 
For Calling 700 
City Draftees At lašt Santa has left—left gifts 

for all Birutė’s members. Gifts for 
Jie men no doubt included the us- 
ual ties and socks, and for the girls 
peifume and stockings.

x
However, Santa’s gifts

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

“Twenty-four years ago 
the guns were roaring in France 
along the Western Front. London 
vvas the gayest Capital in the world.

“Men from the Allied 
travel-stained and dreary, 
in 
road 
from 
troop trains arrived, straightened 
their

armies, 
landed 

įterloo Station, the one rail- 
erminus on the direct line 
Dover and into which all

shoulders ahd shook off the 
grimness of war, even while they 
called a taxi to take them to their 
favorite hotel.

“Today London is a city of ghosts. 
Grim, silent ghost:
stalking the piteh dark 
bing elbows with this 
my of today ‘lest they

“The soldier of the
day, whether he be British, Cana
dian, Australian or New Zealander, 
feels the pi-esence of these »ever- 
living dead as he goes about the 
vvorld’s largest city.

of yesteryear, 
streets, rub- 
younger ar- 
forget.’
empire to-

the day when they can get at close 
grips with the Hun.

Army Tense for Action
“The army’s bayonets 

ened, they know that in 
their chance may come, 
it doeš they will not 
wanting. But, meanvvhile, an army 
stands idle, with the exception of 
maneuvers that could be worked 
out in time of peace. And the Ci
tizen army of London and the coun
tryside of these isles is taking it on 
the chin, dying, homes destroyed, 
living. laughing, loving.

“Yes, this is a different war.”

are sharp- 
the spring 
and when 
be found

Whitc things come from above, they say,
And flutter about,

And go their xvay —
But snowflakes — 

l)o come here to stay
Until the April thaws!

Frank P. Sąrkauskaa.

FRIDAY, JAN. 3.
Bd. No. Time

iVard No. men. (a. m.)
1 1 13 7:30
4 6 18 7:30
4 6 18 9:30
7 12 17 8:30
8 15 •18 9:30

17 28 21 9:30

Totai 87.
MONDAY , JAN. 6.

5 9 19 8:30
7 13 19 9:30
9 17 17 7:30

11 19 13 7:30
13 22 13 7:30
15 24 15 7:30
25 39 12 8:30

Totai 126.
TUESDAY, JAN. 7, 1941.

6 10 16 7:30
6 11 19 7:30
9 16 18 8:30

10 18 19 7:30
12 20 19 9:30
13 21 16 9:30
14 23 13 8:30
15 25 13 10:30
16 26 18 10:30
18 31 15 7:30
23 37 19 10:30
26 40 15 9:30

Totai 200: '

OPERA—
Suffice it to say that -Pirmyn’s 

presentation of “Carmen” takes 
place on April 6 at the Goodman 
Thcatre. Suffice it also to say that 
Vic Bender, Al Brazis, Ona Skever 
and Mrs. A. 
the brunt of 
minor roles, 
ficed”?

.’isters picked out of the 
it Friday’s Xmas party. 
the ’expressions when, the packages 
vere 
can’t 
was 
with
ments as usual were tops. Lašt but 
not least, the hanging mistletoe 
served its purpose very, very well.

x
With the New Year just around 

the 
der.

1.

o—o
NEXT EVENT—

Pirmyn’s next affair is in con- 
junetion with the Men’s chorus—a 
New Year’s Eve Party on Tuesday, 
Dec. 31, at Neffa’s Hali. For a real 
vvelcome to the New Year, be down 
and bring your friends along.

corner and resolutions in
Here are just a few:
Bigger and better Birutė 
1941.
Bigger and louder bass 
tenor sections.
Regular attendance.
Šame faithful cooperation 
among members.
Šame loyalty to Birutė and 
its director, Mr. Byanskas. 
May 1941 be another success- 
ful year for Birutė. •

x
Extending New Year’s greetings 

to one and all is your new cor- 
respondent Al Zelnis who says, 

Sing away, lads and lassies!

3.
4.

5.

December 10, ’40

Announce Savings 
Deposit Plan for 
CCC Enrollees

Federal Aid To 
25,000 Chicago 
Youths in 1940

London a Mecca in 1918.
“A ųuarter of a 

London was to the 
a mecca that ąll i 
live for—life, fun, 
vvomen, wine and

“Today London is grim, silent, a 
city stricken but undefeated.

“The restaurants are 
The hotels are filled. 
laughter is a trifle too 
movement of the .people 
tempers bad.

“The overflovving hotels and res
taurants today are not as they were 
in the lašt war. In those distant 
days men came on leave to 
amused and to take a lašt fling 
fore retur ning to ‘heli’ of 
trenches. The only amusement 
day is what the soldier makes 
himself. The shows are štili play
ing to full houses, the streets are 
štili filled, but there is less applause 
in the theaters, and folks in the 
streets no longer stroll but hurry 
to get to their destinations.

Civilians Realize Horrors. . _,,, . . rWhere his family is not m need, 
“For today the war has been enrollee vvill be permitted to 

brought home to England. Today save $22.00 monthly on deposit, 
the civilian population realizes what Į \vhieh will be given to him in a 
mušt have been the soldier*s every-1 jump aum upon his discharge.

These chafc|ges havj been ap- 
proved by President Roosevelt upon 
the recommendation of Paul V. 
McNutt, who is the Federal Secur- 
ity Administrator in Washington, 
D. C. In recommending the change, 
Mr. McNutt said the savings deposit 
plan vvould give 
much rjecded fund 
ed in a new life 
of enrollment.”

i century ago 
soldier on leave 
men wanted to 
music, beautifdj 
song.

crowded.
But the 

loud. The 
too jerky.

be 
be- 
the 
to- 
for

Will Sėt Aside $7.00 Each Month

Important changes in policy af- 
fecting young men \vho vvill be 
given employment in the Civilian 
Conservation Corps during the 
month of January are announced 
at the Chicago Selecting Office, 
2547 S. Archer Avenuc. Part of the 
earnings of the men vvhilc at camp 
will be saved for them on govern- 
ment deposit, and returned to them 
when they leave camp.

Beginning January 1, 1941, the 
sum of $7.00 will be sėt aside each 
month from the $30.00 monthly 
earnings of the enrollee and placed 
in a special deposit fund to be held 
for him until his discharge. The 
enrollee will eontinue to receive 
$8.00 monthly in cash vvhile at 
camp, and his family will be sent 
$15.00 monthly instead of the $22.00 
the family reccived fornierly.

May Save $22

family is not in need

COMPLAINT—.
Bemice Tumas has lodged formai 

complaint about an item in Things 
You Seldom See, to-wit: “Bernice 
Tumas never telling lies.” She says 
that sentence translated means the 
exact opposite. We’re sorry you got 
that impression, little “giri who ne- 
ver lies.”???

All present attest- 
... The prize grab- 
Joe Žukas’... His 
rubber diapers....

day life in the trenches in the 
World War, where 24 hours out of 
the day he faced death from a 
thousand angles. Never for a mo- 
ment is the mind of the people of 
London free from the thought of 
air raiders and death.

“Men and women have 
homes, homes they have 
lifetime to own. Tonight 
sleeping in their clothing in the 
subways, making a grim joke of 
Hitler’s attempt to subdue the spir- 
it of the English people. Men and 
women bet on the time the first 
air-raid waming will be sounded 
after blackout (i£ half a dozen 
have not been wailed before). Any- 
thing to break the tension of wait- 
ing, waiting for the dreaded bąn-

lošt their 
worked a 
they are

A.pproximately 25,000 young Chi- 
cagoans were among the 100,000 
Illinois youths who were benefited 
direetly by the National Youth 
Administration in 1940, according 
to the year-end report issued today 
by Mary. Stuart Anderson, statė' 
NYA administrator. Establishment 
of 33 work centers througout the 
statė to provide practical and time- 
ly vocational experience to youths 
i n eonneetion with the national de
fense program, and the NYA Job 
Hunt in which 11,242 youths were 
aided in finding steady employment 
in a five-weeks’ period, ihghlighted 
the 1940 activities, according .to 

' the report. Of the 33 Illinois cen
ters, five are located in Chicago. 
The NYA center at 153 West Huron 
Street is 
West.

Direct 
given to 
Chicago)
the out-of-school work program; 
to 34,fl9 high school and collęge 
students (11,000 in Chicago) on the 
Student Work program. More than 
20,000 youths (6,000 ChicagOans) 
were aided in finding employment 
in private industry during 
month period.

Of the totai amount of 
000 paid out by NYA in
lašt year, approximately $1,155,000 
was received by Chicago young 
men and girls. High school and 
college students here 
$530,000 of the state’s
and Chicago youths on 
of-school ,work program 
$625,000 of the $3,058,000 
:n the statė.

“As the national defense program 
inereased the tempo of industria 
power and produetion”, explainec 
Administrator Anderson, “the NYA 
revised its work program to equip 
its youth personnel for the new 
needs of the day.- The crying neec 
of industry today is for capable, 
experienced men and women to 
operate machines in the produe
tion of materials vital to our de
fense. The NYA does not turn out 
skilled mechanics or tradesmen but

the largest in the Middle

federal assistance was 
36,089 youths (8,000 ip 
employed part-time on

22,000 youths are now • working 
part-time on thezNYjA work ex.pe- 
rience programs in Illinois. Youths 
remain on the NYA program an 
average of six months and the ma- 
jority of those leaving find jobs 
in private industry, statės the 
port. i f ' Ii

re-

Keistutis Chorus
Meeting Tonight

27
29
30
32
33
34
35
36
38
41
42
43

JAN. I
14
16
18
18

' 21
16
13
16
14
20
17
15 

quota for

8, 1941.
7:30
7:30
9:30
9:30
8:30

10:30
10:30
10:30

8:30
7:30
9:30
8:30 

the month

This is sort of an unopportune 
time to be thinking or \vriting of 
snow, but when I think of what 
they are having no\v in Northern 
VVisconsin — 30° below and 
ches snow it sccms 
be forgiven.

1 hope you liko the 
thc-less.

My best xvishes to
staff, and its readers.

Sincerely,
Frank Sarkauskas.

that I

sketch,

18 in- 
might

never-

Naujicnas, its

Chicago Tours Will 
Visit Lithuanians 
Next Week

the Li-
Chorus

p. m., at

Monday, December 30, 
thuanian Keistutis Club 
will hold a meeting, 8:00 
4ollywood Inn, 2419 West 43rd St.
Ali members will meet to elect of- 
Jicers for 1941, to make finai ar- 
rangements for the chorus’ “First 
Birthday” .party, and to 
other important business.

discuss

become
likę to

Also, those that have not 
members as yet and would 
become a part of this chorus, are 
cordially invited to this meeting.

Lucille S. Dagis, seęretary

VVEDNESDAY,
16
17
18
19
19
20
21
22
24
27
28
29

Illinois’ totai
of January has been sėt at 4,739. 
Subseųuent calls for examinations 
and induetions will be nrade later 
in the month, Armtsrong announ
ced.

Xmas Flower Show
To Close Jan. 5

Will Tour St. George’s, Fellow- 
ship House

State Job Office 
Official Agency 
For Defense Jobs

16—

the 12-

$4,649,- 
Illinois

the enrollee “a 
for getting start- 
after his period

were .paic 
$1,591,000 
the out- 
receivec 

expendec

Chicago, Illinois, December 
Illinois workers who are seeking 
jobs in dofėriše Industries can put 
themselves in line for such jobs in 
all party of the State and nation 
by registering for work at their lo
cal Illinpis State Eprjployment Ser
vice office, State Director ęf La- 
bor Martin P. Durkin annpuncec 
today.

The Chicago Park District’s 28th 
annual Christmas Flower Show at 
Garfield and Lincoln Park Con- 
servatories will close Sunday night, 
January 5.

In the meantime the gorgeous ar- 
ray of flaming red, ash-pink and 
shimmering white poinsettias, pur
ple bee balm, bright Christmas 
cherries, pepper .plants, sprays of 
prized euphorbia, tulips, and the 
waxy white Star 
chid can be seen 
ing New Year’s, 
till 10:00 p. m. 
mission charge.

HAPPY NEW YEAR.

of Bethlehem or- 
each day, includ- 
from 8:00 a. 
There is no

A Word From 
The KR’s

m. 
ad-

our

Director Durkin pointed out fha; 
the thirteen regionai offices will 
serve as control points for Inter
state orders for key workers in air- 
craft, tank constrųction, arms and 
munitions, manufacture, and other 
defense Industries. These offices, 
however, will not themselves ac- 
cept applications for work. Such 
applications will only be taken at 
the local offices of the State Em- 
ployment Service.

Young men in our community who 
vvish to take advantage of the pro
gram offered by the C. C. C., and 
who are between the ages of 17 father it gives youth work expe- 
and 23^, unemployed, and not in rience and basic vocational know- 
attendance at school, may apply 
at once at the Chicago Selecting 
Office, 2547 South Archer Avenue.

Quite S o.
English militant 1An 

strolled into a bąrnyard 
young man wąs milking

is it 
young

Quiet since springtime as to 
activity, we cannot let the year 
go by without addressing all our 
friends and saying: “Greetingsl”

We have ėnjoyed a very pleas- 
ant year and hope that all other 
clubs are as pleased wilh the re- 
sults of their mėetings and public 
affairš. • Since we have been attend- 
ing most ’of them, we are of the 
opinion that all have had ap- 
preciable success. Our vvish, how- 
ever, to all is a morc prosperous 
and happier 1941!

And we shall be ever so happy 
if all clubs and individual friends 
will kindly remember that the KR’s 
are looking forvvard to seeing a 
goodly number at their Card Party 
on February 2, 1941, at the Ame
rican Legion Memorial Hali, 4414-29 
S. Western Avė.

Meanwhįle, a very Happy New 
j Year!

CHRISTMAS PARTY—
Friday, Dec. 20, Pirmyn helds its 
Christmas Party. 
ed to its success 
bag draw was 
prize—a pair of
Present was Leo Norman, on leave 
for the hojidays, resplendent in his 
air corps uniform.... Guests pre
sent included Mrs. A. Casper, Ro
bertą Lucas, Mr. and Mrs. Žukaus
kas, Helen Siman, Mr. and Mrs. 
J. Rukstala (Johnny’s parents), 
Mike Pauls, Lil Stupar and Joe Kli-

, mas, rumored to be B. Tumas* 
heartthrob ... Stephens may have 
unearthed a real find ... an orche
stra composed of all new members 
being initiated ... Each was given a 
toy instrumęnt and ęs a grpup ren- 
dered two numbers . . . Gamės and 
dancing constituted the evening’s 
program, and all present went home 
well satisfied in the enjoyment they 
had all received.

sent out a lošt order for 
blue ,pup he drew from

LOŠT—
Vyt has 

that little 
the grab-bag. Seems that soon af
ter it was drawn, it wandered off, 
and wasn’t seen again. Any Infor
mation will be appreciated by Vy
to. Sentimentai reasons, no doubt?

and
is one of the features of 
Free Chicago Tours for 
of January 5-11, 1941. 

the week include:

THINGS YOU SELDOM SEE— 
Christine Krisciun feeding her flock 
Joe Žukas grabbing a pair of pants 
Marian Patti beating a drum 
Johnny Avelis looking 
toe

for a mistle-

tour of St. George’s Church 
of the Fellovvshi.p House in 

Bridgeport 
the WPA 
the week 
Tours for

Tuesday, January 7. “Art Stu- 
dios” (Fine Arts Tours) Explore 
fine arts studios devoted to archi- 
teeture, apparel design and inter
ior decorating. Meet at 2:30 p. m., 
410 S. Michigan Avė.

Tuesday, January 7. “Moody 
Bible Institute” Visit the vvorld’s 
largest Bible school. Inspect 
WMBI. Meet at 7:30 p. m., 
La Šalie St: '

VVednesday, 
Flower 
Tour a 
inspect 
sewing
Meet at 9:30 a. m., 3545 W. Fulton 
Blvd.

Wednesday, January 8. “The New, 
Post 
that 
the 
side
m. (Reservations necessary. 
Monroe 9674 weekdays betvveen 9 
and 3:30 p. m.)

Thursday, January 9. “The Co
operative Movement in America.” 
Hear how 
nated and 
try. Tour 
warehouse.
2301 S. Millard.

Friday, January 10. 
Life.” Hear about 
Christmas traditions.
George’s Church and Fellowship 
House. See a handieraft display and 
hear folk tunes. Meet at 8 p. m., 
831 W. 33rd PI.

Saturday, January 11. “West Ma- 
dison Street”. Explore the largest 
center of migratory vvorkers in the 
middle west. Visit historic Des- 
planes St. police station. See shops, 
movies, and hotels that serve home- 
less men. Meet at 2:30 p. m., 120

Al Putris vvanting to 
Apple Blossom

be a Tender

soul(dier)

station
820 N.

LucyJanuary 8.
Technical High School”. 

prominėnt girls’ school and 
departments in cooking, 

and interior decorating.

Office”. See the equipment 
handles Chicago’s mail. Inspect 
largest federal building out- 
of Washington. Meet at 8 p.

Call

cooperatives have origi- 
developed in this coun- 
a cooperative grocery
Meet at 2:30 p. m.,

Lithuanian 
Lithuanian 
Visit St.

Leo Norman a ladies 
Mr. and Mrs. Matės petting 
Sue Staliga creating heat 
Pirmyn Chorus making merry.

STORK ARRIVALS—-
Incidentally, speaking of Al Put

ris reriftnds me that Sir Stork is ho- 
vering over the Mr. and Mrs.* do- 
micile and has decided to deposit 
that precious bundle with them 
some time next month.

—M. T. DOME

RECRUJTS—
Pirmyn already has three recruits 
in the army. Leon Norman, his cou- 
sin Ed, and Kairy Petraitis, all 
in the air corps. Now a fourth has 
been added, tho he can hardly be 
called a recruit. Ardent supporter 
of Pirmyn, Lieut-Colonel Hought- 
ling leaves for active duty the first 
week in January. He will be sta- 
tioned in Michigan in charge of 
the intelligencę division.

* Meanvvhjle Joe Žukas, štili wor- 
ried, says—“1’11 learn the songs of 
“Carmen” alright, but I štili think 

•1’11 be called before I can ūse them.”

NEW YEARS GREETING—
To all of Pirmyn’s friends, suppor- 
ters, members and director, who 
ha ve helped to make the Year 1940 
the success it was and the Year 
1941, whose success will be marked 
down in the books twelve months 
hence.

N. Desplaines St.
For further Information call Mon- 

roe 9674 any week day. except Sa- 
turday, betvveen 9 and 3:30 p. m.thereledge to enhance their employabi- 

lity by industry.
The re.port shovvs that more than

crpsader 
where a 

a cow.
Militant Crusadęr: “How

you are not at the fropt, 
man?”

Milker: “Becausę, madam, 
ain’t no milk at that end.”
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LIETUVIAI RENGIA DAUG NAUJŲ METŲ 
SUTIKTUVIŲ

Pirmyn ir Chicagos Lietuvių Vyrų Chorai, 
Žagariečiai, Legionieriai

Šįmet Chicagos lietuviai 
triukšmingiau sutiks Naujuo
sius Metus negu pernai. Ta
vernai ir naktiniai kliuhai, 
kaip paprastai, nepraleidžia 
progų Naujais Metais patriuk
šmauti, bet šį kartą turime 
nemažai lauktuvių, kurias 
rengia organizacijos.

Vienas lauktuves, Neffo Sa
lėje, 2135 Soilth Leavitt st., 
bendrai rengia Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn” ir Chi
cagos Lietuviu Vyrų Choras, 
čia vakariene, visos žaismės, 
šokiai, tik už vieną mažą 50 
centų įžangą. Lauktuvėms abu 
chorai perėmė visą Neffo biz
nį, ir salę, ir virtuvę ir taver
ną.

Vakarienė Už $1.00
Kitas lauktuves rengia Ža- 

gariečių Kliubas, pp. Kava
liauskų užeigoje, adresu 4358 
South Maplewood avenue, 
kampas 4|l-tos. Čia už $1.00 
svečiai galis skanią vakarienę vienas norintis (laj u(i ren. 
Mmuą Melų programą ir gSn- iaman) Dariaus.Giržno posfo 
ftius. - Rengėjų vardu pagane-(j4auju Me(u Sutikluvi Banke. 
ems ir jų draugus kviečia at- ' . .;,sin.sli npmažial,
silankyti M. Mieraviėienė.

Legionierių La akt u vės
Įdomias lauktuves’ rengia 

Dariaus-Girėno Legionas, savo 
Naujoj Salėj. Štai ką apie tai 
rašo Posto korespondentas 
Fra n k Krasauskas:
** Legionieriai Iškilmingai Su

tiks Naujus 10M Melus 
“Dariaus-Girėno postas 271

PETRAS BARTKUS 
2534 Stevehson St., Gary, Ind.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruod. 27 d., 7:40 v. ryto, 1940 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Lietuvoj, Panevėžio aps
krity ir mieste.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Eleanor, švogerį Juo
zapą Povilaiti, ir jų šeimyną. 
2 brolius: Joną ir brolienę O- 
ną Bartkus ir jų šeimą, Myko
lą Bartkų ir Šeimą; pusbrolį 
Vladislovą Bartkų ir šeimą 
Gary, Ind. ir kitas gimines ir 
Pažįstamus.

Priklausė prie SLA 31 kp., 
Gąry, Ind.

Kūpąs pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litū- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., gruodžio 31 d., 1:00 
vai. popiet. Iš koplyčios buš 
nulydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Petro Bartkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą, Nuliūdę lieka:

Sesuo, Broliai ir Giminės.
Laid. Direkt. A. M. Phil

lips. Tel. YARDS 4908t

of the American Lcgion atsi
sveikindamas senus 1940 me
tus ir linksniai sutikdamas 
naujus 1941 metus, rengia ne
paprastai šaunią parę ir ban- 
kietą, su labai gražia prograr 
ma, muzika ir šokiais, ..antra
dienį, gruodžio 31-mą d< Nau
jų Metų išvakarėse, Dariaus- 
Girėno posto svetainėje, 4416- 
20 So. Western avė., Chicago, 
Illinois.

“Šokiai ir kitas programaš 
prasidės 8:00 vai. vakare it 
tęsis visą naktį

J šį Naujų Metų sutiktuvių 
vakarą yra kviečiaihi posto 
nariai su šeimynoms, taip pat 
galima atsivesti savo draugus, 
gimines bei pažįstamus. Ne
pageidaujami nebus įleidžia
mi.

Įžangos į svetainę kaina —2 

kuriuos postas išdalins karo 
veteranams Hines ligoninėje. 
Tad nepamirškite, kad kiek- 

l te, turi atsinešti nemažiau 
kaip du pakeliu cigarėtų.

“Taip pat bus ir labai gardi 
j vakarienė. Vakarienei tikietats 
i bus tik 75c ypatai. Vakarienei 
I vietą reikia užsisakyti iš ank
sto, telefonuojant į Legiono 
svetainę: Lafayette 8484. Klau
skit naujo Dariaus-Girėno 
posto namo užveizdos, John 
Kelly, (Kaledinsko), o jis su-
teiks jums visas reikalingas 
informacijas.

“Linksmas Naujų Metų va
karas užtikrintas visiems. Ku
rie tik dalyvaus, be abejonės, 
bus pilnai patenkinti.”

Ieško Padegėjo, — 
Padegė Didelį 
Apart. Namą
Pastate 100 žmonių Į Pavojų

Ugniagesių ir policijos depar
tamentai ieško padegėjo, kuris 
šeštadienį padegė 48 butų apar- 
tamentinį namą ties 4350-58 N. 
Bell avenue, pastatydamas kū
dikio laukiančią motiną ir šim
tą kitų žmonių mirties pavo
jum

Motina butų žuvusi, jeigu ug
niagesiai nebūtų laiku jos pa
matę ir suspėję iš degančio kam
bario išnešti.

Padegėjas tiždegė užpakali
nius laiptus, tokiu budu gyven
tojams buvo sunku iš namo pa
bėgti. Ugnis buvo apėmusi ii 
priekinius laiptus, ir visai su
naikino aštuonis butus su visu 
nukentėjusių šeimynų turtu.

Pagerbė Kun.
J. B. Klorį

CICERO. — Vakar vakare 
Cicero parapijas salėje įvyko 
banketas, surengtas kun. Jonfci 
B. Kiuriui pagerbti. Jam suėjb 
25-ki kunigavimo metai, 18-ti 
Cicero parapijoje asistentu. Jis 
yra pirmas Amerikoj gimęs lie
tuvis, įšventintas į kunigus.

Žmonių bankete buvo gardi 
daug.

Rehgiį Naujų 
Metiį rattę.

Antanas Nečkfbsh, Fotir Clo- 
ver Įriti tdverri savih'irikas, 311 
E. Hensiiigfbri Avė., rtfigia Nau
jų Metų sidauktiivią pitrę ain 
tradieriio vaktfre, gruodžio 31- 
mą d. Visus' žsfda pavaižinti su 
paukšt&ta fr gčririta.s.

—Sfėttariąs

Ir Juozas Ehčhiftiiis 
Rengi a Parį,

Jtiozate ir Fruderteija Fa'chti- 
nai, Aįtditor.tah Taivėfrn savi
ninkai, 3137 Sb. Italstėd Št, šie
met irgi rengiasi spečialiąii prie 
iškilmingos Naujtj Metų s.i- 
lauktuvių pa rėš.

Tėmykite ske.Fmd ‘ N-sė”.
—-Steponas

Naujas Partneris
“809 Kliube.”

šiomis dienomis trečdalį tei
sių “809 Kliubo” taverne, adre
su 809 West 31 st street, nupir
ko bridgeporlietis Anthony Ba
las.

Perimdamas savo dalį jis 
kviečia kreditorius atsišaukti 
penkių dienų bėgyje.

KVIEČIA NAUJŲ METŲ 
SUTIKTUVĖMS

Pp. Piktužiai, pasekmingi biz
nieriai ir seni naujieniečiai, už
laiko švarų taverną adresu 5759 
South Ashland avenue.

Jie kviečia visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti pas juos 
rytoj vakare it .sutikti Naujuo
sius Metus prie geros muzikos, 
skanių užkandžių ir gėrimų. Te
lefonas HEMlock 2889. (Skl) 

t. -š.
«• - v . ■

LINKSMAI SUTIKI
TE NAUJUS
METUS!

John Laudont Tavėrn
Savininkas John A. Laudont 

yra patyręs biznierius. Tiiii 
daug draugų ir pažįstamų Chi- 
cago'je, yra pasirengęs tinka
mai stitikti Naujtiš Metus savo 
taverne, 3538 S. Halsted St.

John A. Laudont taipgi už
laiko bučernę ir grošernę sa
vame name, 3441 So. Morgan 
street. (Sk.)

MUZIKANTAS SU 
OKORDEONU

George Stašaitis, 3439 South 
Morgan Street, yra muzikan
tas iš patyrimo: turi gerą akor
deoną ir smagiai groja lietu
viškus šokius;

Per Kūčias sveikino Ado
mus ir Evas, o per Naujus Me
tus ir kitas prandogds jūsų sve
čiai daug linksmiau jausis, kuo
met George su akorcfeOnti už
gros. (Sk.)

JOHN POCIUS TAVĖftN
Pas Mr. ir Mrs. J. Pocius; siį- 

šii'inks draugai ir daug pažįs
tamų į jų užeigą, 3313 South 
Halsted- street.

John Pociaus užeiga yra ži
nomumą kaipo viena iš švarių
jų, o Mr. ir Mrs. Pociai, — 
kaipo mandagus bUnieriąį.

Jie' tikisi Naujus Metus su
tikti su dideliu buriu klijentų.

(Sk.)
HĄLSTĖD GARDENS

Alina KlUpšas naujai nusipir
ko biznį ir hamą, bet patyrusi 
biznyje iš praeities.

Halsted Gardens, 3147 So. 
Halsted Strefet, yru erdvi ir pa
togi Užeiga, yra daug vietos 
prie baro ir žaidimams.

Savinirikė tikisi šauniai su
tikti Naujus Metus ir pasekmin
gai pradėti biznį. (Sk.)

“Angelas” risis su Šaxton

Sausio 3 d. Ashland Boule- 
vard Auditorijoje įvyks labai 
įdomios ristynės, kuriose daly
vaus plačiai pasaulyje išgarsė
jęs “Angelas” (Maurice Tillet).

“Angelas” į Ameriką atvyko 
prieš metus laiko, ir nuo pat 
pirmos dienos jis pasidarė sen
sacija. Daugiausia jis imponuo
ja savo nepaprasta išvaizda. 
Galva, kojos ir rankos nenor- 
mališko’ didumo. Nors jis ir nė
ra didelio ūgio, bet sveria-apie 
275 svarus.

“NITE KLUB”
Mr. ir Mrs. Walter Palionis, 

savininkai Nile Klub, 335'9 So. 
Halsted Street, chicagiečiams 
žinohli biznieriai. Jie turi drau
gų Southsidej ir. Nbtthsidė.j, 
kur praeityje yra gyvenę.

Pdsirėngę fthkamai visus pri
imti belaukiant Naujų Melų.

d (Sk.)
OAK LEAF TAVERN rg • v-) •

Stevc Svilainis ir Agnės Šid
lauskas užkviečia visus bridge- 
portiečiuS ir draugus iš kitur 
laukti Naujų Metų Oak Leaf 
tavėfnc, 3128: S. Halsted Street.

Jie turi gero šampano, o 
keptas paršiukas ir kitokie už
kandžiai-, — nemokamai.

Oak Leaf yra graži ir erdvi 
užeiga, todėl bus galima gerai 
pašokti prie, geros muzikos; 
taipgi bus duodamos kepurės 
ir triubos triukšmui daryti su
laukus Nauji] Metų.

EMERALD TAVERNOJ
Frank Medelinskas, 3159 So. 

Emerald avė., lauks Naujų Me
tų šii savo draugais ir klijen- 
tais. Jis turi plačią pažintį tarp 
chicdgiečių, tai neabejoja, kad 
Naujų Metų pi’oga daug atsi
lankys į jo užeigą, o jis tinka
mai kiekvieną 'priims. (Sk.)

JOH&’S BUFFET
Mr, ir Mrs. J. Dauchunai, ži

nomi bridgeportiečiai, tik hūo 
praeitos vasaros atidarė sava
me name John’s Buffet užeigą, 
3300 S, Union avė.

Jie rengiasi Naujus Metus 
sutikt su savo kaimynais, nes 
J. ir O. Dauchunai per daug 
metų toje apylinkėje turi gerų 
vardą.

Mrs. Dauėhįuiienė patieks už
kandžių, bus gera muzika ir 
kitokių iiaiiiarginimų. (Sk.)

CHARLIE’S TAVERNOJ
Pas Mr. ir Mrs. Ch. Venckus, 

3200 So. Wdliaeė, kėlios bo
rus iš adkšto tižsišakė vietą su
tikti Ndujiįi Mėfuš jų užeigoje.

Mf. ii' Mrs. Vėhekai yra ži- 
no’hii hubširdųls biznieriai; jų 
jdundblidi sūnus jiems padeda 
biztiyjė, tddČf pas juos sttsi- 
činks tiki’iii linksmas btitys.

(Sk.)
Laimingų Ndiijų Metų vi

siems ! —J. A. Š.

Pasižymi “Angelas” nepapra
sta jėga. Savo oponentus jis pa
prastai nugali “meškos glamo
nėjimu”: pasigauna Į glėbį, su
spaudžia, ir atliktas kriukis.

Saxton yra jaunas, nepapra
stai vikrus ir tvirtas ristikas, 
kuris nei “angelų”, nei kipšų 
nesibijo.

Be to, tą Vakarą risis Hans 
Stelnke, Judson, Exposito ir ki
ti.

Ristynės prasidės 8 vai. va
karo.
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Diena Iš Dienos
- I ----------------------------------- ■ --

Išsiėmė Leidimus
Vedybortis

(Chicago j)
Fernando Bucassas, 32, su

Gėrti'Ude Hardy, 20
Lbuis Mazac, 24, su Aldona

Kdtilius; 22
Albih Traksells, 24, sii Lcoha

Placlm, 22

Reikalauja
Petskirų

Donna Odeli nuo Daniel 0- 
dell

Gavo
Perskitas

Waller Buttgercit nuo Cece- 
lia Buttgereit.

Gimimai
Chicagoj

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

ILTIS, John, 2812 Sheridan 
Road, gimė gruodžio 14, tėvai. 
Fred ir Alice.

MOZERIS, Gail, 1150 South 
Keeler Avenue, gimė gruodžio 
13, tėvai; Leo ir Marion.

SIMONŠ, -------- , 4431 South
Čalifornia Avenue, gimė gruo
džio 13, tėvai Frank ir Antoi- 
nette.

AR JIESKAI 
DARBO?

ililTThKtlrl NAUJIENAS
' IR TEMYK SKIETIŠ '

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

i? progas sužino tiktai per

Naujienas

naaSiitk Dilslel SUtel. chicigo. ill

Gražiai Palaidojo 
Suvalkiečių Narį, 
Antaną Petraitį
Buvo Automobilio Užmuštas
Liūdnas įvykis palietė Suval

kiečių Draugiją. Pereitą savai
tę mirė ir šeštadienį, Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse buvo pa
laidotas, Draugijos narys An
tanas Petraitis.

Suvalkiečiai apie įvykį paty
rė gruodžio 27 susirinkime. Pir
mininkas pranešė apie drg. Pet
raičio mirt’, ir paprašė visų at
sistoti ir atiduoti paskutinę pa
garbą.

Draugija pasiuntė vainiką į 
šermenis Petkaus koplyčioje, 
prie 47th ir VVestern, o nariai 
skaitlingai dalyvavo šeštadienio 
laidotuvėse.

Suvalkiečiai gražiai pagerbė 
savo draugą, nelaimingai žuvu
sį auto nelaimėje.

Ona Svirmickienė, Koresp.

Doiiglas Park 
Ligoninės Įdomus 
40 Mėtų Gyvavimas

Retai rasi tokią įstaigą, kaip 
Douglas Park ligoninę, 1900 S. 
Kedzie avė., Chicagoje.

Ji buvo įkurta 1900 melais, 
jauno Dr. W. F. Briney. šian
dien, po 40 metų, ligoninė yra 
po to paties daktaro priežiūra.

Peržvclgu.s ligoninės rekor
dus, patėmytina, kad daugelis 
pavardžių dažnai atsikartoja.

Kas čia, nustebęs klausi, ar 
jaugi tas ir tas žmogus taip 
tankiai negaliuoja, ir dar tiek 
rinitai, kad tenka ligoninėn at
sidurti?

Visai ne, daktaras Briney pa
aiškina. Pavardės atsikartoja, 
bet nereiškia, kad tie patys 
žmonės, bet kiti jų šeimbs na
riai:- pirma' tėvai, paskui gal 
duktė, o dar vėliau jau ir anū
kas.

Douglas Park ligoninė di
džiuojasi, kad jos rūmuose gi
musios po pora desėtkų metų 
grįsta, čia sulaukti naujos gy
vybės. Dr, Briney didžiuojasi, 
kad jis gali save pasivadinti net 
“senuku” daugelio tų kūdikių, 
kurie šiandien yra jo priežiū
roj.

Ligoninės rekorduose pama
tai, kad čia gydėsi žmonės vi
sų tautų: lietuviai, lenkai, žy
dai, vokiečiai, italai ir daugelis 
kitų. Tai yra įdomi istorija 
įstaigos, kuri visą laiką gyva
vo po vieno žmogaus priežiūra 
— Dr. W. F. Briney. (Sp.)

Gimtadienis Per 
Naujus Metus 
Pas Cibulskius

BRIDGEPORT. — Naujų Me
tų dieną įvyks šeimyniška su
eiga pas Alex Cibulskius, žino
mus biznierius Bridgeporte, 836 
W. 33rd Place.

AIex Cibulskiui išpuolanli gi
mimo diena gruodžio 31 d., to
dėl jo artimieji susirenka jį pa
sveikinti ir kartu sutikti ir 
Nadjus Melus.

Kiek metų A. Cibulskiui šie
met sueis, nežinau, bet jo dvi 
dukterys jau išėję už vyrų ir 
ji turi vieną septynių metų 
anūkę, kuri labai myli tankiai 
pas ^tėvukus” atsilankyti.

Mr. ir Mrs. Alex Čibulskiai 
yra stiprus lietuviai biznieriai, 
jau suvirs 20 metų, kaip už
laiko bučernę ir gresėrhę toje 
apylinkėj.

Mrs. Cibulskienė priminė, kad 
Aleksiui patinka “Naujienų” 
prenumerata kaipo dovana.

Jo gimtadienio proga linkiu 
Ilgiausių Metu...

— J. A. S.

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

CL ASSIFIED ADS.
- — ---------------- ‘

PERSONAL
AsnMų _________

NAŠLĖ, BE ŠEIMOS, norėtų su' 
sipažinti su angliškai kalbančiu, 
gero karakteriaus vyru, ne sfeses- 
niu 38 metų, kąd butų ambitiškas. 
Rašykite: Box 2445, 1739 So. Hal
sted St.

SITUATION WANTED 
leškoDarbo

PUSAMŽIAUS ŽMOGUS ieš
ko darbo prie namų. Suprantu boi
lerį kūrenti ir kitus visus namų 
darbus, šaukite bile kada. TONY, 
281 Olmstead Rd., Riverside, III. 
Tel. Riverside 2482.

HĖLP VVANTED—FEMALii 
Darbininkių Reikia

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

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NAM namų darbui. Prie suaugu
sių, geri namai. Nuosavas kamba
rys, $10. BRlargate 5480.

PUSAMŽĖ MOTERIS ABELNAM 
namų darbui ir prižiūrėti 2 kūdi
kius. ENGlewood 5042, po 6 vai. 
vakaro.

REIKALINGA VEITERKA j 
restaurantą. Millers Restaurant, 
666 W. 14th St .

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
už virėją restorane, kad butų pa
tyręs. 4656 So. Western Avė.

A • ’ » •

FURNISHED ROOMS —TO BENT 
Gy vcąijyųi ^Kambariai

KAMBARYS, APŠILDOMAS, 
nevedusiam vaikinui arba dviem 
vyrams. 7440 S. Talman, HEMlock 
4791.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON ŠTORAS TINKAMAS 
Shoe Repairing, Cleaning Shop 
arba Grosernei. 4449 So. Halsted St. 
BOUlevąrd 4649.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemč^Pardavimui

3338 SO. UNION AVĖ. Mūrinis 
ir medinis namas, 2 flatai po 4 
kambarius. Geram stovy. Kaina 
$2500,

JOHN B. WHE£LER CO., 
738 W. 43rd Street 

YARDS 0727.

REAL EŠtAtE 16 felcllA^GE 
Namai žemė Mainais

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

Šįvakar Roselando 
Politikos Klubo 
Susirinkimas

HOSELAND.—Suvienytų Lie
tuviu Amerikos Politikos Kliu
bas 9-to Wardo laikys savo me- 
tinį susirinkimą pirmadienį, 
grdodžio 30 d., Visų Šventų Pa
rapijos svetainėje, 10806 South 
Wabash Avė., 7:30 vai. vak.

Visi nariai yra kviečiami at
silankyti, nes bus naujos vai
dybos rinkimai ir reikia daug 
svarbių dalykų apsvarstyti.

Kviečia Valdyba

Suėmė Dezertyrą, 
Bandė Nusižudyti

Prie Archer ir Cicero, kur 
jis bandė nusižudyti, buVo su
imtas 20 metų jaunuolis Will- 
iam Tarr. Jis prisipažino esąs 
dezertyras iš Fort Knox karo 
.stovyklos, Kentucky. Aiškino, 
kad kariškas gyvenimas jam 
pasidarė nepakenčiamas.

Tarr persikirto rankų riešus 
ir su diržu bandė pasikarti.
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Suiminės žmones priešingus
U. S. A. tvarkai

Vakar ir UžvaKar Cbicagoje

Tyrinėja Įvairias Lietuvių Organizacijas, 
Turi Narių Sąrašus

Fedcralis teisingumo depar
tamentas, slapty agentu • biuras 
—FBI ir imigracijos departa
mentas netrukus pradės plačią 
kovą su žmonėmis ir organiza
cijomis, kurie yra priešingi šios 
šalies tvarkai ir ją aktyvai ko
voja arba tokiai kovai pritaria 
ir priklauso prie Įtartinu orga
nizacijų.

Teisingumo departamentas 
pareiškė, kad per ilgą laiką jis 
vedė slaptą, nuodugnų komu
nistų, naciu ir fašistų organiza
cijų tyrinėjimą. Turi pilnus jų 
naritfc sąrašus, ir savo informa
cijas dapildė iš informacijų, ku
rias nepiliečiai padavė užsire
gistruodami.

Visos Perėjo Per Sietą
Tarp organizacijų, kurių dar

buotę ir narių sudėtį agentai 
tyrinėjo, yra ir kelios lietuviš
kos komunistų organizacijos. 
Per agentų sietą perėjo beveik 
visos lietuviškos, kaip ir visų 
kitų svetimšalių organizacijos, 
bet didžiuma teisingumo depar
tamentas nelies, nes jos yra aiš
kios pašalpincs organizacijom 
arba su politiniu veikimu ne
turi nieko'bendro.

Jeigu jos turės nemalonumų, 
tai gal dėl aiškių komunistų, 
priklausančių komunistų parti
jai, savo narių tarpe.

Rinko Informacijas 
Per Du Metus

Teisingumo departamentas 
aiškina, kad informacijas apie 
organizacijas ir jų narius, taip
gi slaptus svetimų šalių Kgėh- 
tus rinko per du metus laiko. 
Turi pilnas žinias apie jų gy
venimo ir darbo vietas, kokias 
pareigas eina svetimšalių orga
nizacijose ir kokius ryšius turi 
su komunistų, nacių ir fašistų 
centrais čia arba užsienyje.

iii

yra apmokamas agentas, tarnau
jantis Ispanijos diktatoriui, fa
šistų Franco. Jisai pakliuvo i 
konvenciją, kaipo buvęs Jung
tinių Valstijų diplomatas, tar
navęs Pietų Amerikoje.

Suėmė 3 Marąuette 
Parko Berniukus 
Už Vagiliavimą —
Ir Moteriškę Už Vogtu Daiktų 

Pirkimą.
MARQl ETTE PARK.— Trys 

berniukai, vyriausias jų 15 me
tų amžiaus, prisipažino, kad 
papildė apie 20 apiplėšimų šio
je apylinkėje ir prisigrobė įvai
rių daiktų už kelis šimtus dole
rių.

Juos suėmė Chicago Lawn 
policija:

15 metų Norbertą Marčiukai- 
tį, nuo 6727 South Campbell 
avenue;

13 metų I^obert McGrath, 
0822 South Oakley avenue, ir 
jo

14 metų brolį, John McGrath.
Policija taip'gi suėmė 45 me

tų moteriškę Mrs. Hazel Al- 
berts, 6753 South Bell avenue. 
Ji prisipažino pirkusi nuo jau
nų piktadarių 2 radio aparatus, 
foto aparatą, ir laikrodėlį.

Užtiko Daug Grobio.
Marei ukaičio namuose polici

ja rudo vogtą revolverį, 7-is 
vogtus radio aparatus, 3 kame
ras ir penkis laikrodėlius. Ki
tur rado ^40 pinigais ir dar vie
ną vogtą revolverį.

Visi trys berniukai buvo su
imti, kai du kiti jaunuoliai pa
sigyrė policijai pirkę nuo jų 
revolverius už $1.50. Visi trys 
buvo atiduoti nepilnamečių tei
smui.

Nemaišykite 
Gasolino Su 
Alkoholiu —

Naujų Metų Sutiktuvėse!
Štai policijos perspėjimas vi

siems chicagiečiams, kurie ren
giasi triukšmingai švęsti Naujų 
Metų sutiktuves.

Jei esate su automobiliu ir 
reikės jį vairuoti važiuojant na
mo — tai arba visai negerkite 
(tokių tai tikrai bus mažai) ar
ba gerkite su saiku.

NAUJIENU-ACME Telepnoto 
Eugene J. Buerck, federalių 
agentų suimtas Hitlerio a- 
gentas Amerikoj. Jis buvo 
susektas Milwaukėjc ir da
bar laikomas po $10,000 
kaucija. Buerck yra chica- 
gietis.

Vieną areštą FBI jau pada
rė, Mihvaukėje suėmė 40 metų 
vokietį Eugene Buerck ir pareiš
kė, kad jis buvo samdopias nę- 
legalei darbuotei Vokietijos 
konsulato Chicago j e.

Demaskavo Antrą
Kol kas nesuimtas, bet de

maskuotas buvo ir kitas agen
tas, William S. Culbertson, ku
ris šeštadienį kalbėjo apie Ame
rikos santykius su Pietų Ame
rika. American Political Science 
Assbciation konvencijoje, kuri 
dabar vyksta Chicagos Palmer 
House viešbutyje.

Jis pasakė kalbą konvencijai 
kaipo pakviestas svečias, ir tik 
kitą dieną pasirodė, kad jisai

NACJIENU-ACME t Teieptioto

75-kių metų sukaktuvėms pažymėli, Chicagos skerdyklų perdetiniai atidaro 
originalius-pirmuosius skerdyklų vartus, kuriuos užlaiko kaip istorinę liekaną. 
Skerdyklos Chicagoje yra didžiausias mėsos prhCesavimo centras pasaulyje.

Pasikorė Lietuvis
Petras Survilla

Didvyriška Motina Viena Įkrito, Tris

Buvo Įkalintas Policijos 
Nuovadoje

Sunėręs kilpą iš savo diržo 
šeštadienio vakare pasikorė Mar
ąuette Parko lietuvis, Petras 
Survilla. Jis buvo 64 metų am
žiaus ir gyveno adresu 6700 
South Artesian avenue.

Velionis pasidarė sau galą 
Chicago Lawn policijos nuova
dos kalėjime, kur jisai 
įkalintas.

Pasikorė
Bridgeportietis

buvo

Buvo Sužeistas Auto Nelaimėje.
BRIDGEPORT. --- Buto val- 

gomąjame šeštadienį buvo at
rastas pasikoręs 67 metų brid- 
geportielis, Richard Burkc. Už
siėmimu buvo bučeris.

Velionius našlė Mary Burk e 
pasakojo policijai, kad du mė
nesiai atgal jo smegenys buvo 
pažeisti auto nelaimėje ir nuo 
to laiko velionis pilnai nebeat
gavo sveikatos.

Burkfe gyveno su šeimyna ad
resu 3751 Eiherald avenue. Pa
liko žmoną sūnų ir dukterį.

Dukterį Išgelbėja
... , ..... 4..

—Įvairios Nelaimės Chicagoj-—
Prie VVestern ir Polk skersai 

gatvę ėjo 35 mėtų Mrs. Amelia 
Gaetano, 2837 Arthington avė,, 
ir jl;0 metų duktė Rose.

Kai jau buvo pervclu, moti
na pastebėjo, kad atvažiuoja 
automobilis. Ji pati butų galė
jusi išsigelbėti, be’t tada butų 
žuvusi jos duktė.MAbiejoms iš
sigelbėti nebuvo laiko.

Matydama ę padėtį, motina 
smarkiai pastump ;savo dukte
rį į šoną, o pati nuėjo po auto
mobilio ratais.? Dukterį mašina 
lengvai .sužeidė, motiną • užmu
šė.

virš
Rock

Užmušė Traukinys
Prie Jolietd, ’ant tilto

* . į ' ,, I , . .

Hickory Creęk upelio, 
Islapd traukinys užmušė 6 me
tų mergaitę;Mary' 'Wįlsori, iš 
Rid$ewood, ir sužeidė jos 9 

(metų sesulę Bevęrly ir 5 
broliuką Harold. Vaikai 
miš ėjo namo.

Kitos Nelaimės
Įvairiose automobilių

metų 
bėgė-

63 Metų Motina 
Ieško Dukters, Dingo
14 Metų Atgal

Jeigu alkoholio negalėjote iš
sisaugoti, tai nevažiuokite namo 
savo automobilyj — palikite jį 
kur stovi ir pasišaukite taksi. 
Jeigu jūsų automobilis stovi 
ten, kur parkinti draudžiama— 
nesirūpinkite, policija už tai jū
sų nebaus.

*Ji visiems triukšmautojams 
duos gana daug laisvės ir pri
žiūrės juos tik tiek, kad sveti
mas turtas nebūtų naikinamas 
arba žmonių gyvybės statomos 
pavojun.

Vėl Užsidegė 
Namas Mieste

Pereito ketvirtadienio rytą 
gaisro beveik sunaikintas na
mas adresu 178 Wset Randolph 
šeštadienį vėl užsidegė. Šį kar
tą ugnis pasirodė ketvirtam ir 
penktam aukštuose. Nuostoliai 
siekia apie $75,000. Ugniagesių 
departamentas - tyrinėja įvykto 
priežastis. Mano, kad namas 
buvo padegtas.

Nori Dar Kartą “Heilo” 
Pasakyti.

63 metų motina, Mrs. L. L. 
Prehm, 2408 Lowe avėnue,. ykreipiasi į policiją ir visus chi- 
cagiečius pagelbėti jai surasti 
dukterį, Lavergne.

Mergaitė, tuomet tik 15 metų 
amžiaus, dingo iš namų sausio 
3, 1926 metais. Nuo to laiko 
nei kartą namie nepasirodė.

Motina skundžiasi, kad jau 
paseno, sveikata bloga, ir trokš
ta dukterį dar kartą pamatyti. 
Prašo, kad ji sugrįžtų jai bent 
“Heilo” pasakyti.

nelai- 
mėse vakAr ir Užvakar Chica
goje žuvo šie žmones:

Mrs. Sarah Horwitz, 43, 1809 
South Ridgeway avenue 
16 metų giminaite Ędith 
(jos žuvo po troku prie 
ir S t. Louis avenue);

21 metų Stanley W. Stoddard, 
411 N. Cuyler avė., Oak Park;

Mrs. Edvvard Hoffman, 53, iš 
Hollyvvood, Cal.;

42 metų Bonver R. Hitchcock, 
8518 Bennett ayėnUe;

33 metų Henry Schmitt, 1032 
Ashland avenue,r- Evanston;

45 metų AntKony Yacullo, 
1900 Erie street;?

73 metų John; Alander, 1408 
North Linder ayenue, ir

61 metų Jack Melton, 1603 
Centcr avenue, Chicago Heights.

ir jos
Saruk
Ogden

Taip Atėmė, Bet 
Žadėjo Gražinti

Gelžkeliečių 
Viršininkas į 
Darbo Sekretorius

Perkins Pasitrauks

gatTies Belmont ir Leavitt 
vių nežinomas apyjaunis plėši
kas užpuolė 49 metų chicagietį 
Joseph Zweig’ą, 4214 N. Puiiv- 
ski. Atėmė $60.

Piktadaris pasiėmė nukentė
jusio pavardę, adresą, ir priža
dėjo pinigus gražinti, kai “tik 
jis gaus darbą ir pats turės šiek 
tiek atliekamų pinigų”. •

Ledui lūžūs, į Pistakee 
rą, III., įkrito 45 metų Mrs. El- 
mer Ekbcrg, Cedar Island sa
los gyventoja. 76 metų Gcorg *. 
Brcning, kaimynas, puolė ją 
gelbėti, bet ir po jo kojomis le
das neatlaikė. Tada Gus Grimm,

eze-

eiti jiems į pagalbą, bet ir jis 
a įsidūrė vandenyje.

Kiek vėliau visus tris išgclbe 
jo du kiti artimo kaimo gyven
tojai, kurie išgirdo jų pagalbos 
šauksmą.

Chicagos unijose eina gandai, 
kad A. F. Whitnęy, gėlžkeliečių 
brolijos, Brotherho^d of Rail- 
road Trainmen, prezidentas, bus 
paskirtas į U.S. darbų sekreto
rius Rooseyelto Kabinete. Da- 
bąrtinis sekretorius, - Franęes 
Perkįns žadanti pasitraukti. '

Whitnėy vakar Chicagoje lan
kėsi, bet gynėsi nieko tikro apie 
paskyrimą nežinąs.

Naujų Triobesių 
Ghicagoje Už 
$100,000,060

Labai Daug Statybos Šiais 
Metais.

• Kalbėdamas Stevens viešbu
tyje garsus rašytojas, W. Som- 
erset Maugham, pranašavo, kad 
Anglija laimės karą, bet jai 
reikia Amerikos pagalbos. Jai 
nereikia kariuomenės, bet lėk
tuvų, tankų ir patrankų.
• Illinois nacionalės gvardijos 
184-tas artilerijos pulkas buvo 
pašauktas raportuoti tarnybai 
reguLarėj kariuomenėj, sausio

Pasiremiant statybos leidi
mais ir kontraktorių skaitlinė
mis, pasirodo, kad šiais metais 
naujų triobesių Chicagoj ir ar
timuose priemiesčiuose pastaty
ta už $100,000,060. Tai bus apie 
25% daugiau, negu pernai me
tais.

Chicagoje pastatyta daugiau
sia biznio ir pramonės triobe
sių, o priemiesčiuose daugiausia 
gyvenamieji namai.

įvairios pramones Chicagos 
distrikle naujiems triobesiams 
ir jų Įrengimui mašinomis ir 
visokiomis kitomis reikmeni
mis išleido apie $126,000,000.

6 d.
O Imigracijos biuras raportuo
ja, kad šiais metais, iki lapkri
čio 30, išdavė 31,424 pilietybės 
dokumentus naujai naturalizuo- 
tiems ateiviams, o aplikacijų 
pilietybei gavo 62,926. Daugiau
siai naujų piliečių buvo lenkų 
— 5,278. Antroj vietoj buvo vo
kiečiai — 4,605, toliau italai— 
3,542, anglai
1,930, čekoslavai 
gcslavai 1,700, ir švedai — 1,- 
539. Skaitlinių apie lietuvius 
imigracijos biuras šį kartą ne
paskelbė.
• Sulaukęs 45 melų amžiaus, 
po trumpos ligos mirė 11. Wall- 
ace Cakhvell, Cook apskričio 
komisionierius. Jis buvo žymus 
republikonų politikas. Gyveno 

Ran-

3,501, rusai —
1,780, ja-

Oak Parke, adresu 1018 
dolph street.
• Prie 129th ir Caldmet 
nuo medžio buvo rastas 
koręs nežinomas apie 55 
vyras.
O Chicagos Parkų distrikto ko- 
misionieriai patvirtino ateinan
tiems metams $22,828,546 biu
džetą. Jis suvirs 2 milionais 
mažesnis už pernykštį biudžetą.
© Gaude L. Williams, 5039 
Champlain avenue, tarnavo paš
tui už klerką per 27 metus. Jam 
beliko du metai iki pensijos. 
Bet Williams pasidavė pagun
dai ir pradėjo atplėšinėti laiš
kus, ieškodamas pinigų. Pasivo
gė tiktai 35 centus. Buvo susek
tas. Dabar bus prašalintas iš 
darbo ir gali būti nubaustas 
$1,000 pabaudos ir iki 10 me
tų kalėjimo.
® Už tariamą nepadorų elgesį 
su slauge atsakomybėn traukia
mas buvęs policistas, 35 melų 
Andrew F. Gallagher, 2232 Ken- 
more avenue. 1931 metais jis 
buvo prašalintas iš policijos

upės 
pasi
metu fe.

pritroškintus žmones. Trokai 
bus aprūpinti pulmotorais.
• Tony NVerak’ui nebuvo kitos 
išeities, kaip nulipti 18 aukštų 
žemyn laiptais ir pasiduoti apa
čioj laukiantiems trims policis- 
lams. Per atsarginius laiptus 
lauko pusėje jis įsigavo į Chi
cago Athletic Klubą, 12 South 
Michigan ir užlipo iki 18-to 
aukšto. Bet jį netikėtai užtiko 
sargas, davė signalą policijai, ir 
tie pradėjo šaudyti. Durys iš 
laiptų į vidų buvo užrakintos, 
o revolverių kulkos labai ne
smagiai zvimbė apie ausis, tad 
Werak nutarė pasiduoti. Jis jau 
buvo suimtas kelis kartus už 
apiplėšinėjimus ir sėdėjo kalėji
me virš aštuonis metus.
• Iš moteriškų rūbų krautuvės, 
adresu 2648 »/2 Milwaukee ave
nue, piktadariai išnešė 2,315 po
rų moteriškų kojinių. Jų vertė 
$800. Iš gėrimų krautuvės, ad
resu 4724 North Central Park 
avenue, kiti vagiliai pasivogė 
$139 pinigais ir gėrimų bei ei- 
garėtų už $200.
• Sausio 13 Sherman viešbu
tyje įvyks automatiškų nikeli
nių mašinų paroda. Dabar rin
koje yra ne vien muzikos ir 
riešutų mašinos, bet įmetus ni
kelį galima gauti perfiunio, nu
sipirkti senvičių, lošti pinaklį, 
vėliausius filmus pamatyti, oU?. 
Tai biznis, siekiąs šimtus milio- 
nų dolerių.

e 68 metų William Kennelly, 
boilermakeris, būtinai norėjo 
nusižudyti. Perkirto peiliu sau 
riešus ir iššoko iš trečio 
lango ties 1016 Madison

• 34 metų Edvvard 
1338 19th Street, savo
šautuve užtiko kulkų. Apsisau
godamas nuo pasišovimo jisai 
kulkas išėmė —• ir sumetė jas 
į degdhtį įiiėčių. šiandien Pesek 
ligoninėje, sunkiai pašautas. Su
mestos į ugnį kulkos sprogo ir 
viena jų Pesek’ą sužeidė.

aukšto 
Street.
Pesek, 
senam

Dr. P. P. Zallys 
D-rų Draugijos 
Pirmininkas

Dr. Zubrickas Pirmininkas 
Sekantiems Metams

Po 12 Metų Susitiks 
Su Sunum — 
Manė Kad Miręs7' ”

Laimingi Bus Nauji Metai
Tikrai laimingi bus naujieji 

metai 42 metų chicagietei, Le- 
tha Whittaker Brewer, -4237 
Kenmorc avenue. 1928 melais, 
šeimai pajrus, kažkur dingo jos 
6 metų sūnūs. Ji išgirdo, kad 
jis mirė.

Dabar, po 12 metų, moteriš
kė neitkėtai sužinojo, kad sū
nūs nebuvo miręs,'0 išaugo į 
gražų vyruką ir tarnauja ka
riuomenėje. Jis atvyks rytoj su 
motina praleisti Naujuosius Me
tus.

Krito Negyvas 
Sunaus Vestuvėse

Netikėtai mirė Oscar W. Bur- 
gess, savininkas Burgess Enve- 
lopc Co., firmos. Sunaus Will- 
iam vestuvėse, 534 Judson ave
nue,'Evanston,' jis matyt gavo 
širdies ataką ir krito negyvas. 
Gyveno adr. 7350 Oak Avenue, 
River Forest ir buvo 45 metų 
amžiaus.

© Trafikas State gatvėj perei
tos savaites pabaigoj buvo su- 
trugdytas ilgokam laikui kai 
užsidegė priekis Chicago Tea
tro, ties 175 North State street. 
Gaisras kilo nuo elektros vielų.
© Už neatsargų vairavimą au
tomobilio ir pabėgimą iš nelai
mės vietos bridgeportietis Emil 
Prohelski, 3634 Lowe avenue, 
gavo 30 dienų kalėjime. Kitas 
bridgeportietis, Leo Urbanski, 
buvo nuteistas 10 dienų kalėji
me už “girtą” važiavimą.

departamentas 
apyvarton de-

• Ugniagesių
vakar paleido
šimts naujų trokų. Juos naudos 
gaisrams gesinti, taipgi gaivinti

Dentistas Dr. P. P. Zallys pe
reito penktadienio vakare buvo 
išrinktas Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijas pirmininku 
1941 metams.

Ateinančių 1942 metų pirmi
ninku (president-elect), kuris 
šiais metais eis vice-pirmininko 
pareigas, buvo išrinktas Dr. 
Bruno J. Zubrickas, 2808 West 
63rd street.

Pirm. D r. Zallys yra rose- 
landietis ir ofisą užlaiko., adr. 
30 East lllth street.

Sekretoriaus vieta teko Dr. 
Chas. Svenciskui, o iždininku 
liko Dr. J. A. Paukštys.

Planų ateinantiems metams 
Draugija dar nėra sudariusi.

JŪSŲ
Naujų Metų 
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