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NELEIS NACIAMS IMTI BULGARIJOS
Jeigu vokiečiai Įžengs Bulgarijon, turkai 

eis jų pasitikti

REIKALAUJA ŠALĮ PADĖTI ANT KARO PAMATŲ BEDARBIAIS LIETUVOJ NESIRŪPINA

ANKARA, Turkija, sausio 7 
d. — Turkų parlamentas šian
dien patvirtino valdžios pasiū
lytų Įstatymo projektą, kur ji 
reikalavo pratęsti karo tarnybą 
vieniems metams visiems jau
niems vyrams.

• Turkų parlamentas, turėda
mas galvoj neramią^padėtj Bal
kanuose ir pavojų 'Turkijai, be 
jokių diskusijų patvirtino val
džios pasiūlytą Įstatymą. Visi 
turkų vyrai, kurie turėjo tei
sės eiti atsargon, dabar pasi
liks kariuomenėje dar vieniems 
metams.

SOFIJA, Bulgarija, sausio 7 
d. — Bulgarų vyriausybė turi 
žinių, jog turkai siunčia labai 
didelius kariuomenės dalinius 
prie bulgarų sienos. Jie žada 
maršuoti Bulgarijon, jeigu vo
kiečių kariuomenė drįs perženg
ti Bulgarijos sienas.

Turkai mano, jog vokiečiai 
nori jiems skelbti karą, todėl 
jie velyja vesti karą bulgarų 
teritorijoj, bet ne savo žemėj.

Turkai jau sutraukė 400,000 
sayo kareivių prie .BulgarijĮos 
ir Graikijos sienoj Dabar jie 
stovi pasienio tvirtovėse, bet jie 
yra paruošti Įžengti į. Bulgari
ją kiekvienu momentu.

ROMA, Italija, sausio 7 d.

BRITAI PAĖMĖ 40 ORLAIVIŲ
Sunaikino italų aero
dromą prie Tobruko

KAIRAS, Egyptas, sausio 7 
d. — Karo pranešimas sako, 
kad britų kariuomenė paėmė 
EI Adem aerodromą, kuris ran
dasi 15 mylių atstumoj nuo To
bruko.

Mussolini armijos aerodrome 
britai rado 40 fašistinių orlai
vių, kurie negalėjo laiku pa
kilti.

Britu karo aviacija labai 
smarkiai bombardavo minėtą 
aerodromą ir sunaikino dalį or
laivių. Britų laivynas bombar
duoja Tobruką be paliovos.

Tobruke italai turi 
50,000 kareivių

KAIRAS, Egyptas, sausio 7 
d. — Britų karo vadovybė ap
skaičiuoja, kad Tobruko tvirto
vėse Graziani turi apie 50,000 
kareivių.

Tobrukas geriau galima gin
ti, negu kiti uostai, nes apsup
tas kalnais. Tobruko uostas la
bai svarbus, nes gali Įplaukti 
dideli laivai.

Britai nemano, kad Graziani 
galės atsiųsti daugiau kariuo
menes Tobrukui ginti. Ją turė
tų traukti nuo francuzų sie
nos.

SUNAIKINTAS TREČDALIS
MUSSOLINI KARIUOMENĖS

LONDONAS, Anglija, sausio 
7 d. — Karo sluoksniuose ap
skaičiuojama, jog britams pa
vyko sunaikinti trečdali italų 
kariuomenės Afrikoje.

Nelaisvėn britai paėmė dau*

— Nežiūrint į rusų nenorą, Vo
kietija dabar jau yra pasiren
gusi įjungti Bulgariją į trijų 
valstybių karo sąjungą.

Manoma, kad bulgarų vyriau
sybė nesipriešins.

Įjungus “ašin” Bulgariją, 
Graikijos padėtis žymiai pablo- 
gėsianti. Vokiečiai ir italai tu
rės galimybės britus visiškai 
išvyti iš Balkanų pusiasalio. Tuo 
žymiai nukentės britų pozicijos 
ir Suez kanale.

SOFIJA, Bulgarija, sausio 7 
d. — Pranešama, kad bulgarų 
kariuomenė siunčiama prie tur
kų sienos. Vyriausybė turi ži
nių, jog turkai sutraukė dide
lius karo vienetus prie sienos, 
todėl ir eina jiems kelią pasto
ti, jeigu turkai drįstų įsiveržti 
Į Bulgarijos teritoriją.

Bulgarai manė, kad jų kraš
tas išvengs karo, bet dabar jie 
jau pametė šias viltis. Jie ne
nori, kad Bulgarija taptų kovos 
lauku.

Bulgarijoj veikią nacių diplo
matai sako, kad turkai tiktai 
gązdina bulgarus. Turkai ne
drįs eiti Bulgarijon net ir tuo 
atveju, jeigu vokiečiai. įžengtii 
jų teritorijon. Naciai sako, kad 
turkai pasiliks savo tvirtovė
se.

giau negu 70,000 italų. Sužeistų 
ir užmuštų tarpe italai neteko 
apie 14,000. Iš viso italai nusto
jo 94,000 kareivių.

Italai neteko didelio aviacijos 
ir tankų skaičiaus. Britai pa
ėmė dideles ginklų atsargas.

Britai gerai gink
luoti

b - ,
KAIRAS, Egyptas, sausio 7 

d. — Britų kareiviai geriau gin
kluoti už italus ir turi daug ge
resnę moralę. Visa britų kariuo
menė veržiasi pirmyn.

Britų kariuomenės daliniai 
pradėjo supti Tobruką. Laivy
nas bombarduoja Tobruką, Der- 
ną, Bengazi ir kitus italų laiko
mus uostus.

Karo vadovybėje kalbama, jog 
viena britų kariuomenės dalis 
gali padaryti 250 mylių žygį per 
dykumą ir pulti Bengazi. Gen. 
Wavell turės nutarti kuria 
kryptimi tęsti puolimą.

Graikai laimi 
Albanijoj

ATĖNAI, Graikija, sausio 7 
d. — Graikų karo pranešimas 
sako, kad jų kariuomenei pa
vyko pasistumti pirmyn dviejo
se fronto zonose. Jiem pavy
ko nukirsti italų susisiekimas 
tarp Tepeleni ir Valoną ir už
imti naujos viršukalnės.

Klisuros šiaurėje italai dėjo 
pastangas pasistumti pirmyn, 
bet jie buvo atmušti ir neteko 
vienos svarbios strateginės po
zicijos. , >

Britų aviacija, graikų pade
dama, smarkiai bombardavo 

Į Valoną.

' NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Paveikslas parodo prezidentą Rooseveltą, sakantį savo metinę kalbą apie ša

lies padėtį bendrai kongreso atstovų buto sesijai. Prezidentas reikalavo šalį padėti 
beveik ant karo pamatų ir pareiškė, kad jo programas apima šiuos punktus: 1.
Pilna šios šalies apsauga, 2. Kuoplačiausia pagalba su ašies šalimis kariaujan
čioms valstybėms, 3. Jokių nuolaidų Vokietijai. Užpakalyje prezidento sėdi sena
to pirmininkas vice-prezidentaš Garncy ir (dešinėj) atstovų buto pirm. Sam Ray- 
burn. ‘

RooseVęlto. kalbą ži
no tik aukšti fašistai

ROMA, Italija, sausio 7 d. 
— Italui laikraščiai kritikuoja 
kai kurias Roosevelto kalbos 
vietas. Sako, kad Rooseveltas 
veda Jungtines valstybes į ką
rą, v '/’

Fašistai neatspaudė visos 
Roosevelto kalbos laikraščiuose. 
Ištisą kalbą jie atspaude mimeo- 
grafuotuose lapuose ir išdalino 
tiktai aukštiem fašistų valdinin
kams.

Ten padėta pastaba, kuria 
reiškiama baimės dėl Amerikos 
pozicijos. Italų fašistai bijo, 
kad Amerika neįsimaišytų į ką
rą, c.

Naciai atpasakojo 
prezidento kalbą

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 7 d. — Nacių spauda atpa
sakojo kai kuriuos paragrafus 
iš prezidento Roosevelto kalbos 
kongrese.

Savo nuomonės vyriausybės 
atstovai dar nedavė. Daug svar-x 
bių kalbos punktų visiškai iš
braukta.

Pasakė, kad Amerika yra nu
tarusi smarkiai ginkluotis, bei 
nepasakė, kad Rooseveltas no
ri padėti demokratiškiems kraš
tams, kurie veda kovą prieš dik
tatorius.

Amerika nebijo tiro
nų, sako anglai

LONDONAS, Anglija, sausio 
7 d. — Visa anglų spauda labai 
palankiai komentuoja Roosevel
to kalbą. Laikraščiai rašo, kad 
Amerika nebijo tironų ir savo 
reikalus yra pasiryžusi tvarky
ti.

Laikraščiai didelėmis raidė
mis atspaude kai kurias Jcalbos 
vietas.

Ypatingo dėmesio kreipia Į 
tuos Roosevelto žodžius, kur jis 
sako, jog nebijo gazdinimų i? 
neklausys melagingų taikos apa* 
Stalų.

Rooseveltas parašė 
laišką Betainui

VICIIY, Francuzija, sausio 7 
d. — Naujai paskirtas Ameri
kos ambasadorius Petaino Fran- 
euzijai šiandien pasikvietė Ame
rikos laikraštininkus.

Spaudos atstovai labai paten
kinti, nes jis davė labai gerą 
informaciją.

Leahy pasakė, kad jis šian
dien tikisi įteikti maršalui Be
tainui oficialius savo kredencia
lus. Be to, jis įteiks Betainui 
ir asmenišką prezidento Roose
velto laišką.

Kongresas palaikys 
Roosevelto politiką

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 7 d. — Didelė kongreso ir 
senato narių dauguma yra pa
siryžusi palaikyti Rooseveltą.

Visi mano, kad reikia galimai 
greičiau ir aktyviau padėti bri
tams ir kitoms kariaujančioms 
tautoms. Administracijos lyde
riai jau ruošia įstatymų projek
tus.

Kreipiama dėmesys, kad kai 
kurios ruošiamų įstatymų 
smulkmenos neapšunkintų pre
zidentui realizuoti užsimotą pla
ną.

Opozicija rengiasi 
kritikuoti

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 7 d. — Didelė demokratų 
ir respublikonų dauguma palai
kys prezidentą, bet abiejose par
tijose yra opozicinės grupes, 
kurios yra pasiryžusios smar
kiai kritikuoti.

Pagaliau ir prezidentą palai- 
kančioj daugumoj ne visuose 
reikaluose yra sutarimas.

Vieni reikalauja sutvarkyti 
senų skolų reikalą su Anglija, 
kiti nori aprubežiuoti teikiamų 
ginklų skaičių.

Reikalauja sumažin
ti geležies kainas
WASHINGTON, D. C., sau

sio 7 d. — Gynimo tarybos ko- 
misionierius Leon Henderson 
šiandien pareiškė, jog vyriau
sybė imsis labai griežių prie
monių, jeigu nebus sumažinta 
geležies kaina.

Vyriausybė ištyrė kainas ir 
reikalauja, kad geležies tono 
kaina butui sumažinta bent po
ra doleriu.

Jeigu pramonininkai gera va
lia nesumažins atatinkamai kai
nų, tai vyriausybė dekretais jas 
sumažins.

Japonai bijo Ame
rikos atakos

TOKIO, Japonija, sausio 7 d. 
— Japonų admirolas Nakamu- 
ra šiandien perspėjo visus Ja
ponijos gyventojus dėl artėjan
čio pavojaus iš Amerikos.

Dideliame straipsnyje jis įro
dinėja, jog Amerika ruošiasi 
duoti japonams smūgį. Jis sa
ko, kad japonai privalo būti tin
kamai pasiruošę, nes antraip ‘vi
sa japonų galia Azijoj nueis 
niekais.

Japonai kariaus su amerikie
čiais, kaip laukiniai katinai, sa
ko admirolas.

Mussolini ir toliau 
tęs karą

ROMA, Italija, sausio 7 d. 
—- Mussolini, netekęs Bardijos, 
sušaukė savo ministerius posė
džiui. Vėliau davė spaudai pa
nešimą, kuriame sako, kad ita
lų vyriausybė nutarė ir toliau 
tęsti karą kartu su kitomis 
“ašies” valstybėmis.

Bardijos netekimas yra dide
lis smūgis italams, sako prane
šimas/bet karas reikia tęsti.

Karo išlaidoms fašistų vy
riausybė nutarė paskirti du bL 
lijonus dolerių.

Bedarbius regis
truoja, bet dar

bo neduoda
KAUNAS, Lietuva, sausio 7 

d. — “Tiesa”, komunistų laik
raštis, atspaude J. Strakšio 
straipsnį, kuriame jis skundžia
si labai sunkia Palangos bedar
bių padėtimi.

Strakšys rašo, jog Palangoj 
nėra jokios organizacijos, kuri 
rūpintųsi bedarbiais.

Prie savivaldybės įvesta dar
bo birža, joje užregistruojami 
bedarbiai, bet tuo viskas ir 
baigiasi, darbo jie vistiek ne
gauna.

Bedarbiai pradeda 
protestuoti

KAUNAS, Lietuva, sausio 7 
d. — Strakšys sako, kad Pa
langos bedarbiai pradeda protes
tuoti. Jie be paliovos “bombar
duoja” savivaldybę, darbo bir
žą ir teisėtai reikalauja dar
bo.

Dažnai kyla incidentai, nesu
sipratimai ir smarkiai iškolio- 
jami naujai paskirti pareigu- 
nai., / ' *" .....

Darbo reikaluose nėra jokios 
koordinacijas. Andrcjavo vals
čiuje, kuris randasi visai neto
li, reikalingi 600 darbininkų 
miškui kirsti, bet Palangoje nie
kas nieko nežino.

Amerika nepripažį
sta Lietuvos oku

pacijos
WASHINGTON, I). C., sau

sio 7 d. — Užsienio departa
mentas paskelbė, jog santykiai 
su Maskva negerėja, nes rusai 
vis reikalauja, kad Amerika 
jiems atiduotų Pakaičio valsty
bių laivus.

Amerika nepripažįsta Pabal- 
čio valstybių okupacijos, todėl 
ir prašomų laivų nemano ru
sams atiduoti.

Rusai aiškina, kad jiems mi
nėti laivai labai esą reikalingi, 
bet departamentas jiems sako, 
jog tie laivai yra ne jų, todėl 
ir nemano jų perduoti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS 
Z »

— Turkų radijas skelbia, kad Graziani įsakė italų kariuo
menei apleisti Tobruką. Jis nori padaryti apsaugos liniją vaka
ruose nuo Bengazi. Italų kariuomenė pasiliko be tankų ir be 
orlaivių. Italai visiškai demoralizuoti.

— Italai skelbia, kad vokiečiai pasiuntė 1,000 didelių bem- 
banešių Lybijon padėti maršalui Graziani. Bėda, kad jie ne
turi tinkamų aerodromų.

— Rooseveltas šiandien pasirašė Įstatymą, kuriuo suda
romas biuras ginklų gamybai kontroliuoti. Pirmininku paskir
tas Knudsen, o jo padėjėju — Sidney Hillman.

— Vokiečiai paskelbė, kad anglai padarė labai didelių nuo
stolių Bremene, bombarduodami miestą tris naktis.

— Nacių orlaiviai bombardavo Londoną ir pietų Anglijos 
miestelius.

— Graikų karo laivynas Adriatikos juroje neleidžia italų 
laivams priartėti prie Albanijos krantų. Įvyko didelis susišau
dymas.

— Roosevelto atstovas Hopkins jau pasiekė Lisaboną. Jis 
vyksta Ąnglijon.

—• Siamo karo jėgos perplaukė Mekong upę ir Įsiveržė fran
cuzų Indokinijon.

. Prancūzai skelbia, kad sovietų karo laivynas Juodosiose 
jurose pradėjo žiemos maMevrus. Judėjimas vyksta prie Ru
munijos pakraščių.

LIETUVIAMS LIEPIA SEKTI
RUSĄ KRIVONOSĄ

KAUNAS, Lietuva, sausio 7 
d. — Lietuviams geležinkelie
čiams leidžiamas bolševikų laik
raštis pasakoja, kad jie privalo 
sekti rusų geležinkeliečio Kri- 
vonoso pavyzdį.

Rusai rašo, kad Krivonosas 
1935 metais surado būdą pagrei
tinti prekinių garvežių greitį, 
sunaudodamas tą patį kuro kie- 
kį.

Rusai moko lietuvius gelžke- 
liečius sekti rusus, tuo tarpu 
visi Lietuvos geležinkeliečiai ži
no, kad Lietuvoj buvo daug ge
resnė tvarka geležinkeliuose, kol 
rusu nebuvo. *

Kaune valdininkus 
moko leninizmo

KAUNAS, Lietuva, sausio 7 
d. — Paleckio vyriausybė įsa
kė visiems įstaigų valdininkams 
sekmadieniais lankyti “marksiz
mo-leninizmo universitetą”.

Naujai įsteigiame “universi
tete” paskaitos eis rusų ir lie
tuviu kalbomis.

Daugelis valdininkų pildo įsa
kymą, nes bijo prarasti tarny
bas. “Universitete*” mokytojai 
yra prisiųsti iš Maskvos. Vis
ką kontroliuoja komunistų par
tija.

Airius bombarduoja 
anglai, sako naciai
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 7 d. — Vokiečiu valdžios c 

atstovai, gavę airių protestą, 
paskelbė, kad prie Dublino iš
mestos bombos buvo anglų.

Vokiečių vyriausybė padarė 
labai nuoseklų tardymą ir žino, 
kad jų orlaiviai negalėjo sukly
sti ir tose vietose numesti bom
bas.

Vokiečiai yra pasiryžę ištirti 
dalyką ir patenkinti airius, bet 
pabrėžia, kad jie bombų Irlan- 
dijoj nemetė.

ORAS
Šiltesnis. Bus lietaus arba 

sniego.
Saulė teka 7:18 v. r., leid

žiasi 4:35 v. v.
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Dėde Amerikonas
Brone M—tė.liil|g|BįSHiBSSH

(Tęsinys)
—Tai, sakai, kad gyvenimas 

sunkus, — teiravosi dėde ame
rikonas.

—Sunkus, brpjau, labai sun
kus, —aiškino toliau Antanas. 
—Matai šeimyną turiu didelę, 
visiems reikia pavalgyti, apsi
taisyti. Reikėjo pasistatyti tro
besius, savo pinigų jau neturė
jome — reikėjo skolinti ne tik
tai miško medžiagai pirkti, beiį 
ir darbininkams ir meisteriams 
už darbą sumokėti. Mokesčiai 
dideli. Reikia pasakyti, kad jau 
tie lietuviški litai tai nepapras
tai brangus. Mes ūkininkai tai 
turime net savo priežodį, kad 
kaime greičiau galima pamatyti 
vyskupą, negu lietuvišką litą. 
Taigi skolų, kaip jau minėjau 
turiu daug, o pinigų paimti tai 
jau visai neturiu iš ko. Turime 
taip vadinamą pieninę, kuri su
perka pieną, bet moka tiktai 
pačius menkniekius. Pienocen
trą taipogi turime, teisybė Pie
nocentras tai Kaune pasistatė 
didžiausius rumus, bet mes, u- 
kininkai už savo pieną tai tik
tai už literį gauname po 6 cen
tus.

- Mes kalbamės, baliavoja- 
me, bet aš dar nesusipažinau su

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

Rašomos

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ’

po $9 95 . w«ww aukščiau.
50c įmokėti

$9.95 aukščiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, Elektrikinės

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai 
Pečiai, Karpetal.

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

visa tavo šeima, — sako dėde 
amerikonas, ar visi, kurie 
čionai yra, tai yra jūsų sūnus ir 
dukterys.

—Matai, brolau, — sako An
tanas, čippąl lųusų šeima jau 
ir su prieaugiu. S(ai, šitas, tai 
vyriausias mano sūnūs Fortu- 
natąs, o šita dručkė, tai jo žrųo- 
na Siunij^ų o šitas aukštas, rau
donas ir didelis vyras, tai ma
no žentas — dukters Genovai
tės vyras, Jonąs Plikutis; o visi 
kiti tai irgi musų vaikai, bęt 
koleikas tai jie šeimų dar ne
turi. O šitie du tai jauniausi 
musų vaikai: Nątalijonas ir 
Stanislava. Stanislava nors ir 
jauna, turi vos aštuonioLka 
metų, bet jau irgi tikra pana.

Juozui buvo įdomu matyti to
kią gausią ir sveiką šeimą. Juo
zas daugiausia kreipė dėmesį i 
Fortūnato žmoną Siuniją, nes 
jinai jam išrodė visai miestiška 
dama. K

—Sakyk, Fortūnatai, kaip 
pats gyveni, — teiravosi dėdė 
amerikonas.

—Žinai, dėde, kad šiaip taip 
vargstame. Matai, esu šioks tolp 
specialistas; mieste turiu pasto
vų darbą, tai jau galima tru
putį švariau ir geriau pragyven
ti.

—Žinoma, kad .mieste gyve
nimas yra geresnis, — tvirtino 
.dėde amerikonas, tenai žmonių 
yra ir prię pinigo, o jeigu jau 
žmonių yra prie pinigo, tai tuo
met ir bepinigiai gali šiaip ta,ii) 
pragyventi.

- Su darbais ir uždarbiais lai 
pas mumis; yra jau sunkokas 
dalykas, — aiškino Fortūnato 
žmona Siunija,’.l- - valstybė ne
didele, turtingų žmonių mažai, 
kada jau valstybėje turtingų 
žmonių nėra, arba labai maįai 
yru, tai tuomet ir darbininkams 
pasidaro labai surikus gyveni
mas. Gerai žinome, kad darbi
ninkas darbininkui tai jau jo
kio darbo ir uždarbio neduoda. 
Jeigu’ butą daugiau turtingų 
Žmonių tai jie pradėtų stalyti 
fabrikus, tai kuomet ir darbi
ninkams gyvenimas pasidarytų 
daug geresnis. O kada darbinin
kams gyvenimas geras, (ai iš jų 
turi reikiamą naudą ir miesto 
krautuvįpiųkui, restoranų laiky
tojai ir kiti, nes darbininkai 
savo uždirbtus pinigus būtinai 
turi praleisti, nes jie tiktai tam

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas fcORTSMOUfH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales. Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP $9,5Q

COM. i»W, NE60l,i€RAFT *wic* ING.

EMBROIDERED CLOTH PĄTTERN 2710
No. 2710—Išsiuvinėta staltiesė.

| NAUJIENOS NEEDLECRAJFT DEPT., No. 2710
i 1739 So. Halsted SL, Chicag?, DL |

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.....—■

| Vardas ir pavardė............_....................... -

i ir likvidavome. Hazletono mies
te pirkome dvejus namus, —■ 
vienus mano, kitus žmonos var- 
du. Turime ir pinigų.

—Žiūrėkite, žiūrėkite, musų 
dėdė amerikonas milijonierius 
— <lidžįuodąi,riesis sakė Fortū
natas.

—Taip gyvęųti tai aš supran
tu; toks gyvenimas tą.i jau tik
rai tiligentiškas, — aiškino Siu
niją, Fortūnato žmęna.

—Žiūrėkime musų ūkininkų 
ir kitų < gyveųiįną, — vargsta, 
vargsta visą savo amželį, apsi
krauną vaikais, taip ir miršta 
nieko gero nematę.

Taip besikalbant ir begurkš
nojant, greitai atėjo ir dvylikta 
valanda, — reikėjo jau eiti po
ilsio, nes v.si manė, kad dėdė 
amerikonas iš kelionės labai pa
vargęs.

—-Žinai, Juozai, — tarė Anta
nas, —- mums kalbėtis su tavi
mi tai labai malonu, bet aš nu- 
nau, kad tu iš tokios didelės 
kelionės esi labai išvargęs; man 
rodosi, kad laikas jau eiti ir 
poilsio. Aš galvoju, — tarė An
tanas, — kad poilsiui vieta, bus 
geriausiai klėtis, nes seklyčioje, 
tai l<aip tik prašvinta, tai jau 
musės visai neduoda ramybes. 
Tenai miega ir Fortūnatas su 
savo žmona Siunija; taigi gal ir 
tau tenai bus geriausiai.

—Gerąi, brolau, gerai, kur 
jau mane paguldysite, tenai aš 
išsimiegosiu.

—O rytoj į Stakius, ar eisi, 
Juozeli, — klausinėjo Antano' 

apie dešimt metų, tai uždirbo- žmona Barbora, — reikėtų rui
me apie du šimtus tūkstančių eiti, seniai jau Stakiuose bebu- 
dolęrių. pamatėme, kad jau su-1 vai; pažiūrėtum, kaip dabar 
seriome, tai tą pelningąjį biznį Stakiai atrodo.

■ ••■•v.'.

j:
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NAUJIENV-ACMĘ Telephoto
U. S. AVIACIJOS bombardieriams miklinti. — 

$ęli U. S. laivyno metaliniai ląivai SJ. Louis, Missouri, 
kurie siunčiami į Amerikos įlanką laivyno aviacijai lavin
ti, Boiųbardięriai mėtys į ląivus spęęiąles nesprogstančias 
bombas, miklindami ‘‘savo mieriu.”
I.    HHHiyMl.l  ...............MII įl- ; - ’ "*    ........................... . "T "

ir yra, kad dirbtų ir uždirbtus kas, tai, žinpma, negalėjau ir 
pinigus atiduotų įvairiems krau- galvoti apie kokius nęys didės- 
tuvininkams restorančikams ir niųs biznius, b,et kuomet tųrę- 
t.t. jau vieną kitą geresnį pasiseki

mą, susidariau pinigų, tai nuo 
tuopiet ir pradėjau bizniauti. Iš 
vieno biznio, kurį mes laikėme

—Labai teisingai tamsta kal
bi, - - tarę dėdė amerikonas — 
ubagas ubągui, tai jau nieko

giąu kapitalistų, biznierių, tai 
tuomet visiems gyve
nimas bus geras. Žiūrėkite A- 
nierika, tai biznierių ir kapita
listų kraštas, bet tenai ir darbi
ninkams geras gyveniųias; yisi 
darbininkai turi darbo, gęrąi. 
uždirbą, o kurie jau gabesni ir 
sumanesni, (ai ir jie patys pra
deda daryti biznius ir pasidaro 
net labai turtingi žmones.

—Gal. ir. ne visai jau taip, — 
įsimaišė Ąntai,id'Js'unus Kupcijo
nas, — žiūrėkime- prieš karą 
tai jau Lietuvoje ponų buvo la
bai daug, bet gyvenimas buvo 
ne tiktai kad ije geresnis, bet 
dar blogesnis. Uabar jau dau
gelį ponų panaikino, gyvenimas 
darbo žmonėms jau šiek tiek 
pagerėję, o kuomet visi ponai 
bus panaikinti, tai darbo žmo
nėms gyvenimas tikrai bus ge
ras, nęs visi gerai žinome, kad 
nė vienas ponas pats nieko ne
dirba, bet darbininkas turi ne 
tiktai sau, bet ir tokiems po
nams uždirbti ir duoną ir visą 
tai, kas jiems reikalinga.

—Žiūrėk, žiūrėk, — tarė dė
dė amerikonas, — šitas vyras 
tai jau tikras socialistas, aš kai 
buvau tavo amžiaus, irgi tąip 
galvojau ir kalbėjau, bet kuo
met susidūriau su tikruoju gy
venimu, tai reikėjo padaryti 
dideles nuolaidas ir, jeigu norė
jau. pasirinkti tikrai gerą gyve
nimą, tai jau nuėjau visai ki
tais — biznio keliais.

---Na, sakyk, Juozeli, kaip gy- 
vepi Amerikoje? — tęiravdąi 
Narutięnė, kodėl jau su savo 
žmonele neparvąžiąvai, butų 
buvę linksmiau. Ar didelę šei-

—žųiai, brolien, mano žmo
na iš ponų kilmės, jinai yra 
lenkę, gimusi Varšuvoje. Į Lie
tuvą jinai visai nenori vąž.uoti. 
šeimynos, brielien, tai jau jo
kios neturime, gyvename tiktai 
vieni du.

—Ar ir visai neturėjote vais
kų, — nustebusi klausinėjo Na
ru tienė.

--.Taip, brolien, — tarė dėc|ę 
uiųet’ikonas, iki buvome ja,U- 
ni, tai reikėjo galvoti apie biž-. 
niųs, reikėjo pinigų uždirbti, 9 
kada ųfltlarčmę gęrus biznįųsj 
uždirbom,ę dgug pinigų, tai ir 
susęnoųię. k .

—Tai, sakai brokui, kad Ą- 
jnerikoje gęrą bi^ųį padarei, — 
teiravosi brplįs Ąnta.nas.

-rTaip. Visai ęsų. patenkintas 
ir Ąriierikos gyvenimu ir pad^ 
ry(ai& biriais, Pradžioje iki 
buvau tiktai paprastas darbįnin-

—Pažiūrėsime, brolien, — ta
rė dėdė amerikonas, — kuomet 
jau išsimiegosime, gerai paibė- 
simę; jeigu bus geras oras ir 
ūpas ir eis kiti svečiai, tai, gai 
būt, kad ir aš eisiu.

Barbora pasakė savo dukte
riai Stasei, kad jinai gražiai ir 
švariai pataisytų klėtyje antrą 
lovą, nes tenai eis miegoti dėdė 
amerikonas.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
tad pačios Naujienos 

. naudingos.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERĄPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westem av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

BALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
akaro, 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. Weštern Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
t (Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir puo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737 
Namų Tel. VIRGINIA 2421

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
, SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

’ AMBULANCE
DIENA IR NAKTJ

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

z 4447 South Fairfield Avenue
Telefoną? LAFAYKTTE VIKI

1 __  • koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
' jūsų garantavimas 
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
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 ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN „

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedčliomis pagal sutartį.Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. lyto iš W. H. L P. sinties (1480 K.) 

su POVILŲ SALTTMTERŲ. LIETUVIAI
8

Direktoriai GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet, 6 iki 8 vak.

Tęlefonaą SŲELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaikę.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Aye.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWĄY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Re?. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Tęlefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų tel.—Hydc Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877 

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

Room 2014 Te!. STAU 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679
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ŽEMĖS PAVIRŠIAUS IŠVAIZDA NUOLAT
KINTA -

žemė jau visa aptirta žemės gimimas
žemė — apvalus rutulys, be

sisukąs aplink save ir lekiąs 
aplink saulę. Šiandien musą 
žemė, galima pasakyti, yra jau 
gana tiksliai ištirta: yra suras
tos, ištirtos ir sužymėtos visos 
juros, visi ežerai ežerėliai, visos 
upės, visi kalnai kalneliai, vi
sos salos salelės, vienu žodžiu, 
jau beveik visai tiksliai yra nu
statyta, kokia yra musų žeme
lės paviršiaus išvaizda, kaip ta 
inii^ų^žemelė atrodo iš viršaus 
į ją pasižiurėjus. Yra sudaryti 
dideli ir smulkus žemėlapiai, 
kuriuose viskas, visi ežerėliai, 
visos įlankėlės, visi kalneliai 
sužymėti, jų dydis išmatuotas 
ir t. t. ir t. t. Tiesa, reikia pa
žymėti ir tai, kad pasitaiko mu
sų žemelėje dar ir tokių vietų 
vietelių, kurios ne labai tiks
liai tėra ištirtos, o kartais net 
ir visiškai paviršutiniai tepa- 
žintos, bet tokių vietų bėra 
kę labai maža (Braz lijęs miš
kų gilumos, Šiaurinio Sibiro 
sritys ir kt.). O šiaip viskas iš
tirta,. užrašyta, sužymėta, iš
matuota. Ir jei kartais pasitai
kytų koks mažas, nors ir ma
žytis pakitimas, mokslo vyrų 
jis tuoj butų pastebėtas.

Pakitimas? Ar gali būti mu
sų žemės paviršiuje kokie nors 
žymesni pakitimai? Ar musų 
žemelės išvaizda visais amžiais 
buvo tokia pat, ar ji per ilgus 
tūkstančius metų pasikeitė, įga
vo kitokios išvaizdos, negu 
šiandien ji yra? O toliau kaip 
bus: ar musų žemės paviršiaus 
išvaizda per visus ateinančius 
amžius pasiliks tokia, kokia ji 
šiandien yra? Musį žemės 
rija yra dominusi šimtus moks
lininkų, kurie žemės praeitį 
kruopščiai tyrinėjo ir lodei 
daug ką sužinojo, daug ką 
mums apie tai pasakė. Ir todėl, 
pasiremdami tais mokslo vyrų 
tyrinėjimais, mes galime šian
dien j anuos klausimus atsaky
ti sau taip: musų žemes pavir
šiaus išvaizda nuolat kinta, 
nuolat keičiasi — keitėsi pra
eityje, keičiasi dabar ir keisis 
ateityje. Čia nors trumpai pa
žiūrėkime, kaip musų žemelės 
paviršiaus išvaizda kito praei
tyje ir, pasiremdami vieno 
mokslininko spėliojimais, ban
dykime nustatyti, kaip musų 
žemės išvaizda gali pakisti atei
tyje.

Naujieną įkaitu 
I ir įkaityto jai prašomi 
| pirkinią reikalais eiti į 
O krautaoee, kurias 

skelbiasi Naujienom,

Mokslo vyrai nustato, kad 
musų žemės amžius gali siekti 
kelias dešimts milijonų metų. 
Pagal žinomiausiąją mokslo te
oriją, saulė su visomis savo 
planetomis prieš milijonus me
tų sudarė vieną milžinišką du
jų debesyną, kuris įsisiūbavęs 
pradėjo suktis, tirštėti. Dėi 
smarkaus sukimosi tam tikros 
dalys, jau gana sutirštėjusios, 
nepaprastai smarkiai įkaitusios 
atsiskirdavo nuo bendrosios 
masės, ir sudarydavo atskirus 
kimus, kurie taip pat sukdavo
si apie save ir, be to, anos nu- 
sviedimb jėgos varomi, sukda
vosi aplink pasilikusią didžiąją 
masę (dabartinę saulę). Taip 
atsirado saulės planetos: Plu
tonas, Neptūnas... žemė, Vene
ra, Merkuras. Kokia buvo anuo
met musų žemė? Be abejo, tai 
buvo rutulio formos kūnas 
visiškai karštas. Dėl dide.io 
karščio, jokio vandens ant že
mės paviršiaus tuomet negalė
jo būti: jis turėjo būti išgara
vęs ir laikytis ore. Taigi, visa 
žemė turėjo būti apsiausta ne
paprastai tirštais garų debesi
mis. Aukštesnieji garų sluoks
niai per ilgesnį laiką atšaldavo 
ir lietaus pavidalu krisdavo že
mėn. Bet tas lietus dar žemės 
nepasiekęs nuo didelio karščio 
vėl virsdavo garais ir kildavo 
viršun. Taip virš žemės pavir
šiaus nuolat siautė baisios, 
siaubingos audros. Bet už tai 
ant žemės paviršiaus nebuvo 
nei vandenynų, nei jurų, nei 
ežerų, nei upių.

Milijonams metų bėgant
Ilgainiui, slenkant milijo

nams metų, žemės paviršius 
nuolat vėso, kielėjo. Ant žemės 
paviršiaus susidarė pluta, kur-, 
iš žemės vidurių veikiama vul
kanų, raukšlėjosi: ir iškildavo 
kalnai ir kalvos, tai pasidary
davo įdubimai. Taigi, žemes 
paviršiaus kitimai tuomet bu
vo nepaprastai žymus. Bet sa
vaime suprantama, kad šian
dien tų kitimų ne tik bent apy
tikriai, bet ir iš viso negalima 
nurodyti, nes žmogus neturi ir, 
be abejo, niekuomėt negalės 
turėti apie lai kokių nors tiks
lesnių žinių.

Slinko milijonai melų, žemė 
vėso. Vanduo jau galėjo laiky
tis ant žemės paviršiaus, už- 
liedamas visas žemesniąsias 
vietas. Bet kokie anuomet van
denynai, kokios juros, kaip bu
vo pasiskirstę žemynai, niekas 
nieko apie tai šiandien ką nors 
tikslesnio negali pasakyti. Vie
na čia tik galima prisakyti, bu-

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Strec' 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

tent, kad vandenynai tuomet 
turėjo būti žymiai gilesni ir už 
tai žymiai mažesni. Veikiant1 
vulkanams ir kitoms požemi-! 
nėms jėgoms, vandenynų dug-1 
nai nuolat buvo užverčiami la-Į 
vomis, žemėmis, todėl vanduo 
turėjo lietis platumon, užimda
mas vis daugiau žemes pavir
šiaus. Kalnai pradžioje taip pat 
turėjo būti žymiai aukštesni, 
kurie paskui, veikiami jva.rių 
jėgų, nugrimzdavo, nutrupeda-, 
vo.

žemės paviršiaus klimatas 
buvo labai nepastovus: po di
delių karščių užeidavo ledynų 
gadynės (perijodai). Tokių le
dynų perijodų yra žinoma bent 
keletas, kurie tęsdavos po ke- 
liasdešimls tūkstančių metų. 
Tie ledynų perijodai žemės pa
viršiaus išvaizdai taip pat turė
jo dide.es įtakos. Dįdesne dalis 
mokslininkų spėja, kad prieš 
IV-jį ledų per i j odą, maždaug 
prieš kokią 50 tūkstančių me
tų, musų žemės paviršiaus iš
vaizda, ypač Europos išvaizda 
buvo visiškai kitokia, negu da
bar yra. Pagal tuos mokslinin
kus, musų žemės paviršiaus iš
vaizda tuomet galėjusi būti to
kia: dideli žemės plotai į vaka
rus nuo Europos, kurie dabar 
yra apsemti Atlanto vandeny
no, buvo sausuma. Didž. Brita
nijos ir Irlandijos salos galėjo 
būti susijungusios su visu Eu
ropos žemynu. Visa šiaurine 
Europa buvo apdengta ledų 
kalnais. Viduržemio jura taip 
pat tebuvo žymiai mažesnė, 
negu dabar yra. Gibraltaro są
siaurio, jungiančio Viduržemio 
jurą su Atlanto vandenynų, vie
šai nebuvo. Viduržemio jura 
buvo perskirta į dvi dal.’s, nes 
Pietinė Italija per Siciliją susi
jungė su Afrika. Viduržemio 
jura visai nesusijungė su Mar- 
moro juromis ir Raudonąja ju
ra (Raudonoji jura bendrai te
buvo labai mažyte). Taigi, da
bartinė Viduržemio jura tebu
vo lyg du didoki ežerai. Bet už 
tai ganą didelės juros buvo 
apie Kaspiją: Kaspija buvo už
liejusi visas žemumas, kurios 
dabar aplink ją yra ir vakaruo
se susisiekę su Juodosiomis ju
romis, o Lytuose siekė net Ura
lo ežerų. Taigi, visos los juros 
(Marmoro, Azovo, 
ir du ežerai (Kaspija, 
gilios senovės laikais 
vieną milžinišką jurą.

Klimato tuomet taip 
ta skirtingo. Afrikos 
buvo derlingiausi žemės plotai, 
tuo tarpu visoj Vidurinėj Eu
ropoj buvo žiaurus klimatas.

Rytuose Azijos žemynas 
šiaurėj buvo susijungęs su 
Amerikos žemynu.

Taip pat daugelio mokslinin
kų manoma, be šitų dabar 
mums žinomų žemynų seniau, 
prieš keliasdešimts . tūkstančių 
metų, butą ir daugiau žemynų. 
Sakysime, manoma, kad dabar
tiniame Atlanto vandenyne esąs 
buvęs Atlantidos žemynas, ku
ris kažkokios jėgos paveiktas, 
staiga nugrimzdęs. Indijos van
denyne vėl esąs buvęs Lemuri- 
jos žemynas, kuris taip pat dėl 
kažkokių priežasčių nuskendęs. 
Butą dar ir kitų sausumų, ku
rios buvusios vandenynų užlie
tos. Taigi matome, kad žemės 
paviršiaus išvaizda yra buvusi 
visai kitokia, negu šiandien 
yra. O anais laikais, apie ku
riuos mes čia dabar kalbame, 
žemėje jau gyveno ne tik įvai
rus ropliai, keisti, milžiniški 
gyvuliai, bet gyveno jau ir 
žmonės, arba bent žmonių pir- 
matakai.

Iš anksčiau paduotų davinių 
mes galime matyti, kokiu bu
du ėjo Europos išvaizdos kiti
mas. Šiaurėje Baltijos jura bu
vo žymiai didesnė, negu dabar, 
ir, galimas daiktas, visai susi
siekė su Ledinuotuoju vande
nynu (vadinasi, su dabartine 
Suomija). Ilgainiui Baltijos ju
ra seko, iškilo Suomijos sau
suma (Suomijoj dabar yra be 
galo daug ežerų ežerėlių, buvu
sios juros liekanų). Tuo tarpu

Reikalauja Senato
Tyrinėjimo

te-NAUJIEM u Telnphotu

ratorius William Rhodes 
Davis padavė senatui reika
lavimą ištirti jo ryšius su 
Vokietija ir kitomis ašies 
šalimis. Kaltinama, kad Da
vis pardavinėjo aliejų na
ciams, kuomet tas buvo 
priešinga šios palies intere
sams ir varinėjo propagan
dą Hitlerio naudai šioje ša
lyje. Davis ginasi, kad tie 
kaltinimai neturi jokio pa
mato.

Pietuose Atlanto vandenynas 
vis daugiau ir daugiau apsėmė 
Europos pakraščius, kol paga
liau susidarė net Vokiečių ju
ra. Didž. Britanija ir Ir'andij; 
buvo atskirtos nuo Europos 
Lamanšo sąsiauriu.' Viduržemio 
jura apsėmė gana Midelius Eu
ropos ir Afrikos žemės plotus, 
ir įgavo dabartinę'formą. Ry
tuose Didysis vandenynas vi

sustojęs. Šitą klausimą betyri- 
nėmi mokslininkai nustatė 
daug įdomių dalykų: musų že
mė ir dabar smarkiai keičiasi 
ir po kiek tuksiančių metų jos 
paviršiaus išvaizda gali būti 
visiškai kitokiu, negu dabar 
yra. čia patieksime keletą pa
stebėtų reiškinių. Pirmiausia, 
matavimais nustatyta, kad Bal
tijos jura savo šiaurinėj daly, 
Botnijos įlankoj, nuolat senka 
ir senka,' kitaip sakant, Suomi
ja didėja, o Baltijos jura ma
žėja. šitą Baltijos juros seki
mą, nors jau, nepalyginti men
kiau, galime justi ir mes savo 
pajūryje apie šventosios uostą: 
ir čia pastebėta, , kad Baltijos 
jura senka ir sausuma vis dau
giau kišasi jūron. Bet už tai 
Baltijos juros pietuose ir Vo
kiečių juroj vyksta atvirkščias 
reiškinys: čia jura nuolat ple
čiasi, apsemdama sausumos pa
kraščius. Ir iš tiesų, Anglijos 
krantai nuolat grimsta. Mata
vimais aiškiai nustatyta, kad 
Londono miestas, esąs prie 
Temzės upės, vis labiau ir la
biau artėja prie vandenyno, ar
ba vandenynas, užliedamas 
krantus, vis labiau ir labiau 
artėja prie Londono. Dar smar
kiau grimsta Olandijos kran
tai. Taip pat grimsta ir šiau
rės Vokietijos krantai. Net mu
sų Klaipėdos krašto pietuose, 
prie Nemuno žiočių, galima 
justi, kad krantai vis daugiau 
užliejami vandens. Čia reikia 
įsidėmėti, kad krantų užlieji
mas vyksta ne todėl, kad van
duo nuplautų ar nugraužtų 
krantus, bet visai kas kita, kad 
vandens paviršius tose vietose 
lyg pakyla, o žemės paviršius 
lyg nuslūgsta, ir lokiu budu lie
ka užlietas.

Taip pat grimsta ir šiaurinė 
Japonijos dalis; tuo tarpu į pie
tus nuo Japonijos pastebimas 
juros slugimas ir čia salos di
dėja ar net. iškilsta ir naujų

nas didėja. Senka ir Azovo ju
ra. Vienas mokslininkas, pasi
remdamas tais daviniais, pra
našauja įdomių dalykų. Pir
miausia nurodoma, kad Balti
jos jura visiškai nusitrauks į 
pietus, tokiu budu Suomija, Es
tija, Latvija ir Lietuva susi
jungtų su Skandinavijos pusia
saliu. Bet už tai visai pranyks 
dabartinė Anglija, Olandija, Ja
ponija, dalis Vokietijos, Rytuo 
se pranyks šiaurinė Japonija 
arba gal būt nusitrauks į pie
tus (šiaurinėj daly skęs, pieli 
nėj — kils). Azijos žemynas 
dar labiau gali atsitraukti nuo 
Amerikos ir t. t.Tokius prana
šavimus, žinoma, galime laikyti 
tik pranašavimais, bet vis dėlt., 
tai gali ir įvykti. Tik tam, žino
ma, reikia ne šimtą metų, bet 
keliasdešimts tukslanč.ų. že
mes paviršiaus išvaizda, kaip 
matėme, nuolat kito, kito ir ki
to. Žemės paviršiaus išva.zda 
ir dabar nuolat, nors mums 
menkai tepastebimai, keičasi, 
todėl bė abejo, mes galime vi
sai drąsiai tvirtinti, kad tas ki
timas ir toliau nesustos, bet 
nuolat vyks. O jei taip, tai juk 
aiškių
forma ateity bus visai kitokia, 
nes nors kitimas ir nebus žy
mus, bet per tukstanč.us me
tų susidės ir bus jau gana žy
mus. Taip butų tuomet, jei vis-

TeL VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimai 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
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.
šaukit Tel. VICTORY 0066

kad žemės paviršiau >

Juodosios) 
Aralas) 
sudarė

pat bu- 
Sabaroj

Bet žemės istorija žino milži
niškų sukrėtimų, milžiniškų že
mes katastrofų, kurios beveik 
iš pagrindų žemės paviršiaus iš
vaizdą pakeisdavo. Niekas ne
galėtų tvirtinti, kad ir ateity

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
. ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 ..
diena i ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutarti. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir (spaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

kartoti, kurie musų žemės 
viršiaus išvaizda vėl žvmiai c *

sakoma, niekas

pa- 
pa-

ne-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem p 

n audinei

MADOS

jos ir Amerikos žemės plotus, 
kol, pagaliau, tuosfzemynus vi
sai vieną nuo kito atskyrė. Sa
lų grupes, kurių j» tiek daug 
Didž. vandenyne, be abejo, bu
tą didelių pasikeitimų, kurie 
tiksliai šiandien sunku nustaty
ti. . ' '.....
Kitimas ir šiandien nesustojęs

Taigi, kaip, matome, praeitais 
amžiais žemės paviršiaus iš
vaizda yra nuolat kitusi, kitusi 
ir kilusi, žemes paviršiaus iš
vaizdai tinka tas pats dėsnis, 
kuris tinka visiems daiktams, 
visai visatai: amžinas judėji
mas, amžinas keitimasis.

Ir šiandien tas kilimas nėra

for-kas keičiasi, įgyja naujas 
mas. Taip, yra ir su musų že
meles paviršiaus išvaizda: ir ji 

salų. Azijos vakaruos. Kasp’jos1 nuolat kinta, mainosi, įgyja ki- 
jurą nuolat, senką, jr čia žemy-'tokią formą. —C. Cemkus.

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginla 1141

ii.i..........«-<•..................   -................................     .. ,1

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš U d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienoo 

fortas virš - - $5,500,000.00
Atsargos Mas virš $400,000.00
Dabar Mokame 31/2% Ož Pa- 
lėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

AeKIENO KALTE?
•, ■ I • t •

Bet--
Kas užmokės bilas?

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

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

Čia (dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No..............
Mieros ....... ...... per krutinę

No. 4627—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20;
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

(Miestas Ir valstija)

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
tės žemos kainos atsajeomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. R Y P K E V I C I A gyvasties
LANGŲ

RAKANDŲ
1739 SO. HALSTED STREET 

(NAUJIENŲ NAME)
APVOGIMU

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, 111.

dide.es
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NAuiiems
The Lithuanjan Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
. .Entered as SčcOnd Class Maftef 
March 7th 19J4 at the Post Office 
of Chicago, IU., under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina;
Čhicagoje—paštu:

Metams ...........................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ....... ;....
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija ................

Savaitei .........    .....
Mėnesiui .....;......................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ...............
Pusei mėtų .........
Trims mėnesiams
Dviem
Viėnam

$8.00 
4.00 
2.00 
1.56
.75
3c 

18c 
75c

Metams

mėnesiams ...
mėnesiui .....

Užsieniuose:

$6.00
3.25
1.75
1.25

.'75

Naujienos eina kasdien, išški- 
riarii sekmadienius. Leidžia Naįu- 
jienų Bendrovė, 1730 Š. Halsted St„ 
Chicago, Iii. Telefčhas Canal 8500.

$8.00
Pusei metų .........    4:00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Ordėriu kartu sti užsakymu.

Karas ii* jo pasėkos
Pereitą savaitę “Tėvynės” Redakcijos krepšyje bū- 

vo paduota ištrauka, tur būt, iš kurio nors “Naujienų” 
straipsnio, atspausdinto 1916 m. (data nenurodyta). Te
nai sakoma:

i

“Juo ilgiau tęsis karė, tuo Europa susilauks 
daūgiau Suvaržymų, tuo tvirčiau jie prigis gyveni
me, tūd jie bus reikalingesni viešpataujančioms kle- 
soms po karės, kad galėtų atitaisyti pairusi šaliės 
ūkį. industrinė vergija — štai koks likimas laukia 
Europos* jeigu jos šalis it toliau valdys tie ponai, 
kurie intraukė jas į tą karę.”
Aišku, kad “Tėvynės” redaktorius padavė šitą iš

trauką, norėdamas parodyti, kad P. Grigaitis šiandien 
jau laikosi visai'priešingo nusistatymo karo klausimu. O 
Jurgelionis, kuris dabar skelbia SLA. organe kažin kokį, 
ne tai tolstojišką, ne tai gandhišką, “pacifizmą”, — jau
čiasi palikęs ištikimas Grigaičio 1916 metų įsitikinimams.

Bet tai yra labai stambi klaida. Tolstojiško ar kito
kio pącifizmo Grigaitis niekuomet neskelbė, — kadangi 
jisai nėra dogmatikas. Sakyti, kad karas esąs absoliu
čiai blogas dalykas (cituojant evangelijos žodžius apie 
“nesipriešinimą piktam” arba pasiremiant kitokiu auto
ritetu), tai — “dogma”; ir tokia dogma, kurios klaidin
gumą įrodyti yra visai nesunku. Juk, sakysime, Ameri
kos Jungtinės Valstybės per karą įgijo savo nepriklauso
mybę. Ar tai buvo blogas dalykas? Ne.

Tas faktas, kad beveik visi žmonės nori išvengti ka
ro, kaipo žiautaūs barbariškos praeities palikimo, — ka
ro, deja, nepašalina.: Karai įvyksta, ir kąi karas įvyksta, 
tai dažnai būna taip, kad atsisakymas jame dalyvauti 
veda prie blogesnių jiūsėkų, negu gyvasčių žuvimas ir 
turto suriaikiniftiaš. Jėigu užpultoji šalis nesigina, tai jos 
gjrveiitojai patetika Vėfgovėn. Laisvam žmogui patapti 
vėrgū yra dideshė helūimė, kaip netekti gyvasties.

Taigi švūtstūnt karo klausimą, visuomet reikia žiū
rėti, apiė kokį katą eina kalba. Viehame atsitikime ka
ras gali būti gfiėžtai smerkiamas, kitame — tokiu pat 
gfiežtūmų reJrniarrtaš; It tai nebus “išsižadėjiinas princi
pų”, kaip atrodo žrtioiiėnis; kuriė riėsuptanta, kas yra 
principai; Tai bus tiktai išsižadėjimas dog’inoš. Btet pro- 
tūujanėiairt' žmogūi dogmų it ūėruikia.

Šitokio^ nusistatymo “Naujienų” redaktorius laikosi 
dabar ir laikėsi prieš 20 su viršum ihetų.

Nepriklausoma Lietuva“sūvaržymūi” ir, jeigū karas ilgai tęsis; tai suVaržymai Į 
tvirtai prigis gyvenirhė^taip kad “viešpataujančios kle- 
sos” juos paskui, po k&ro, pavartos pairusiam šalies ukiui 
atitūišyti. TdliŪU sakoma, kūd tokš likiftiaš laukia Eūro-

“jeigu jos šalis ir toliau vdldyš tie pdrtai, tiiifie įtrau
kė jas į karą.” .
Na, ar čia ne tiesa pašūfeytū? Ar liėfeūVū didinami' 

visokie šūvaržymai, karui eiiiūiit?
Labai galimas daiktas, feūd jie Wiį ilgam

laikui gyvenime, jeigu po kfifd blitū pūlikę vaidžiūjė tie' 
patys ponai, kurie Europos sūliš Valdė, karūi prasidedant. 
Bet tuos ponus daugumdjė ^ūliiį ftūšmtė retūliūdjOš!

Revoliucija nūšlavė Rurijdš dari fcūriūi iteTiaši-1 ?yven.u.x!a?vf gyvp
baigus. Revoliucijos nušlavė Ubūdū feūižėriū tūdj pd Karo;|vafan,1 .<a*v varįy 1 
Iri tos rėvoiiūcijOs padarė niiižiūi§few iiūlčbš tūip pūt ir
į tas šalis, kur jos neįvyko; L ų VCi buliau

Todėl Europa po pasaūllO kŪriū- Ūe tiktai pŪŠiliuo-1 šiandien esame liudininkai įvy- 
savo nuo karo “suvaržynių^ feėt pūšidūfė dūrigi daug 
laisvesnė; negu kad ji buvo priėš feūri>

Taigi paduotoji “Tėvynėj^’ ištraūkū pūriodd,* kad 
“Naujienoj” jau ir’ 1916 m. driijėūteVOši fedrid felūūriihuo- 
se pusėtinai gerai. Mums yra tn&lbiiū tai kOiistatūdtl.

■b

BEREIKALINGŲ GINČŲ 
KURSTYMAS

Daug amžių per Lietuvą ri
tosi bangos, stumiamos sveti
mųjų interešų, svetimųjų žmo
nių. Tos tautų pofvynioi bangos 
alino musų kraštą ir praūžę pa
likdavo daug pėdsakų ne tik 
musų krašto kūne, bet ir gy
ventojų/ dvasioje. Daug tokių 
bangų mūsų tėvynė yra mačiu
si, kol, pagaliau, iškovojusi sau 
nepriklausomybę, Lietuva grįžo 
gyventi laisvo gyvenimo ir ša- 

is.
Neilgai džiaugėmės kuriamą

ja pasaulio dvasia. Priešingųjų 
1 tautų interesai vėl susikirto ir

gyvenome laisvą gyvenimą, bu
vome matę tiek pdvojų valsty
bei, tėvynei, tautai ir šeimai, 
kad silpnesnių nervų žmonės 
nebūtų išlaikę. Pasimokinome

nė yra aukšta žmogaus kultūra, įr bręsdąmi valstybiniu ir kul- 
stipri dvasia, nepalaužta ittora- tūriniu mastū ėjome aukštai iš- 
lė; (autinė savigarba ir gilūs Į 
žmoniškumas, lydįs mus gyve-Į 
nime. Kas yra, kupinas ėhergi- 
jos ir pasitikėjimo savo jėgo
mis, tam priklauso ateitis. Gy
venimas nesusideda vien tik iš 
nuolatinių laimėjimų ir nekliu
domo kilimo. Visoms tautoms1 
tenka pergyventi nelaimių ir 
kritimų že'thyn. Todėl kėišta bu
tų iš likimo reikalauti, kad iriu- 
sų tautai butų padaryta išimtis. 
Musų istorinė praeitis yrd to
kia, kad ten didžiausi laimėji-

kių vaizdžiai rodančių, kdip 
dar žmonijai stinga rimties ir 
kultūros. Milijardai lėšų ir ddu^ 
gybė gyvybių aukojama amži
noms žmonių ir valstybių sdn- 
tykių problemoms spręsti.

Kiekvienam galvojančiam 
žmogui aišku, kad toji baisioji 
nelaimė — karas, kuris beveik 
periodiškai kartojasi žmonijos) 

i gyvenime, nieko bė didžiulių 
nuostolių žmonėms nesuteikia,

atsisakė pripažinti lygias teisės Dar ūeišdilo atminty Didysis 
visoms valstybinėms srovėms: 1914—1918 metų karas; dar ne 
kr. demokratų, vai. liaudininkų visos jo žaizdos buvo išgydytos; 
ir socialdemokratų partijos bū- žmonija dar nespėjo kaip rei- 

tautininkų kiant atsikvėpti ir, štai, vėl ma
li ur i

kelta galva į tą ateitį, dėl ku
rios daug gyvybių paaukota, 
kurią svajojo šviesiausi musų 
tautos protai, dėl kurios plake 
ir tebėplaka geriaušių tėvynes 
sūnų ir dukrų širdys.

Tas kelias muiųs aiškus; sve
timo nieko nenorime, bet savo 
neišsižadėsime. Ne tik savo že
mės, bc( savo kultūros, lietu- 

I viškumo, kalbos ir papročių.
Dabar Valias ir kttfti tūri tu

rėti s ii kad pū. Būti liėttftiais 
mai kaitaliojasi su skaudžiausia Į geriausia šio* Žodžiu prasme, 
nepasisekimais. Gyvenimas yra 
kova, o kovoj laimi tik tas, ■ - . - .
kurs nenustoja drąsos ir bevil- tviHotė, kUries neįstengtų 

j tiškai nenuleidžia rankų nesek- joks prieš&s.
mes valandą. Apie didįjį užka-1 -

pūošelėti geriausias tautiškas 
ypatybes, kad kiekvienas būtu-

J dąbūritiftį karą “Naujienos”, be abejonės, žiuri ki- 
tie kad žiūrėjo į 1914—18 metų karą. Bet jisai iri 

kitoks! , '
Biritnaiiiė pūsūūiiri kare buvo sunku surasti, kas yra 

agresoriūs (Užpuolikas), o kas ne. 0 dabartiniame kare 
tatai jrra aišku, kai£ ant deliio.

Ahaifie kare suriku buvo numatyti, kurios pusės per
galė tūrėtų blogesnių ar geresnių pasėkų žmonijai. Vie- 
rioje palšėje stovėjo du kaizeriai (Vokietijos ir Austri
jos) sū Tūrkija, o antroje pusėje — Rusijos caras. Vo- 
kiėtijos darbininkai jau būvo iškovoję daug teisių, nors 
juos dūk Valdė pusiūū-feddališka valdžia, — tuo tarpu 
kai priešingoje pusėje kovojo Prancūzijos respublika ir 
liberališka Anglijos monarcHija.

Todėl nebuvo lengva aiškiai pasakyti, kuri pusė tu
rėtų būti rertūarha. Logiškiatisia išvada tokioje padėtyje 
t>UVo — Stdti Už tai, Kad katas kaip galint greičiau su
stotų* pasibaigęs bė pergalės vienos arba antros pusės.

“Tėvyriėš" paduotoje ištraukoje iš Grigaičio straips
nio kaip tik šita mintis ir yra išreikšta.

Bet pažvėlgkinte į dabartinį karą. Tegu jisai dabar 
ūtaai sustoja: kas atsitiktų? Hitleris paliktų neribotas 
Eurcrpds diktatorius. Kartu šu Hitleriu ttijumftiotų Visa 
“iotalitaririių^ gėngstėrių gauja — Mussolini/ Stalinas 
ir Japonijos militaristai! Ar gali šitokios karo pabaigos 
geisti bent viėriaš iūišVę rriylintis žmogus?

IŠ to matome* kad. taįkyti dabartiniam karui tą po
ziciją, kuri turėjo sveiką pagrindą pereitame kare, butų 
didžiausia nesąmonė.

“Dirva” liepia “musų srovių 
vddams” užsidegti patriotiška 
ugnimi ir eiti į minias dirbti, 
“kaip tikriems patriotams pri
dera”. O tikri patriotai tai — 
tie, kurie yra tokie, kaip “Dir
va”.

Labai malonu, kad ji taip ge
rai apie saVe mano, — norš 
didelio kukluriio jos pasigyri
muose nėra. Yra net pusėtina 
doza arogancijos.

Ji turi drąsos prikaišioti “mu
sų srovių vadams” nesąžiningu
mą. Sako: z

“Prezidentui Smetonai at
vykstant į Ameriką, musų 
sroyių vadai sukels nemažai 
lermo. Jie neranda / kitokios 
priekabės prie Lietuvos tau
tininkų viršūnių, kaip tik 
‘kaltinimą’ jų už tai, kad jie 
Lietuvą valdė! (Argi?—“N.” 
Red.) Tai keistas ir nesąži
ningas visuomenės klaidirii- 
mas. Visais laikais Lietuva 
turėjo būti keno nors valdo
ma, ir ją valdė katalikai, vai
de socialdemokratai su liau
dininkais, valdė ir tautinim 
kai.”
Bet “Dirva” nepasako, kokiu 

keliu jie į valdžią įėjo ir kdip 
jie valdė!

Krikščionys demokratai val
dė, kuomet gavo daugumą bal
sų rinkimuose, ir seimas todėl 
parėdė jiems sudaryti valdžią. 
Jie valdė kraštą, turėdami tau
tos įgaliojimą, ir vdldyddiiii jiė’ 
perdaug neslopino mažumos 
(tos bent mažumos; kuri veikė 
krašto konstitucijos ribose).

Vai. listudihinkai ir šocidlde- 
mokradai taip pat įėjri į valdžią 
tiktai po to, kai dauguma Lie
tuvos žmonių išreiškė jiems 
pritarimą laisvuose rinkimuose.- 
Būdami valdžioje, v. liaudinin
kai ir socialdemokratai opozi
cijos teisių nevaržė. Liettlvdš 
žmonės turėjo beveik tiek pat 
laisvės, kaip Amerikos.

O kokiu budu pateko. į val- 
tatititiih’kai ? Ar kuomet 
Smetona i f jo partija yra 
daugumą balsų rinkimųo*

vo uždraustos; o
partija, kurios visi šulai buvo [tome didžiulę katastrofą, 
sulindę į aukštas vietas valdžio- nenūmūldomai Užgriuvo ir mūs 
je, veikė legaliai. Tik viena tau- M&ūS-
tininkų partija! MėS taip pat pasijutome ka-

Smetonos mįnisteriai nesisaf- rO bangų prislėgti ir dar labiau 
matydavo net eiti į tos partijos šiandien, kada turime pergy- 
sūširinkimuš ir duoti jiems “ra- vėnti skaudžiausi musų LIETU- 
portuS” iš savo valdinių darbų, VOS NEBRIKLAUSOMYBIšS 
—ir tuo pačiu laiku tautininkai netekimą. Tai yra mums labai 
per saVo spaudą ir mitinguose didelis nė tik moralinis, bet ir

-------^X------ =— 1
Bet aukščiau paminėtoji ištraūka iŠ “Nadjidn^” re

daktoriaus straipsnio iškelia dar viėnį klūusiriią: apiė 
artimiausias karo pasėkas. Tuose 1916 m. parašyčūčteė 
sakiūiūūėe fandaūiė nurodymų, kad karo eigoje didėja

norš 
gavę 
se?

Trečiajame seime; 1926 m., 
tautininkai turėjo seime viso 
iikUi tris atstovus, o betgi jie 
dTįšo pagrobti valdžią į savo 
rankas. Ir pagrobę valdžią; jie 
sutrempė Steigiamojo Seimo 
priimtų konstitūėiją; kūrią 
saugoti jiė buvo iškilmingai pri
siekę, ir biauriai suvaržė žmo
nių teises.

šitėkiu despotišku btidū tau- 
iirtihkai valdė LiėtŪVų pėr T J 
su viršum metų. Net po to; kai 
Klaipėdos netekimas sukrėtė vi- 
ŠU Lidtūvą iri Smetona būvo jpri- 
vėfštas dūoti šiokių-tdfcių kon
cesijų visuomenei; jisai^vistiek

Šaukdavo taūtą Į “vienybę”.
Taigi taūtinihkų VŪldžisi būvo 

uzurpatorių valdžia, priesaikoj 
laužytojų vdldžia, tautos pri
spaudėjų \Valdžia. Lyginti ją sU 
kitomis, tęišėtu ir demokratiniu

* * Lbudu suflat-ytomis valdžiomis 
yra įžeidimas žmonėms.

Kova dėl Lietuvos laisvės.
Tiesa, iš bėdos, dėl susidariu

sių keblių aplinkybių Lietuvai, 
Smetonos, valdžia per paskuti
nius njėtjįšf kitus buvo tolėruū- 
jairia ir opozicijos. Opozicija to
leravo tą valdžią iš patriotizmo, 
nenorėdami kelti vaidus krašto 
viduje, kuomet didėjo pavojai 
Lietuvai iš oro. Bet šis patrio
tiškas opozicinių srovių susival
dymas Lietuvos vistiek neišgel
bėjo. O kai atėjo nelaimė; tai 
Smetona pats pirmutinis pasL 
rūp'inO surasti kelią į Užsienį. 
Jam buvo švetim’d ta taisyklė, 
kad geras kapitOndš SkęŠtd su 
laivu!

Tai už ką dabar Amerikoš 
lietuviai turėtų tų “tautės va
dą” arba bet kūrį jos partijoj 
Šulą gerbti? ^eteijėtu keliu jiė 
buvo į valdžią isiriūglinę — it’ 
neteisėtu keliti jife yfa iš jos iš
šluoti. Žiūėfndš dalukas, kad 
antrasis SŪiUFtO ž-tgis yfd daug 
piktesni^/ iiėš bOlšėrifcai su
trempė pačią Udttffą; o ne tik
tai j Oš koūš'titUČiją. Efe't Vieiias 
piktas datbaš ŪėpduūfO gėru Li
to pikto dūrtėi

Bolševikai negdli pateisinti 
Lietuvos užgroįinio tuo, kad 
jie “nuvertė fenietdnos režimą”. 
Taip pat negali Sinctona ir jo 
bendradarbiai pateisinti savo 
“pučo” ir uztirpacijos tuo, kad 
kiti, dar dideshi užuita toriai

ėkrinominis smūgis,1 skaudi re
alybė, kiiti tenka šiandien višdi 
tautui pakelti. Ir štai tokiomis 
sąlygomis prabėga atminty mū
sų tautos praeitis, kada lietu
sių tautoš Vadai buVo išplėtę 
mūsą valstybės ribas nuo Bal
tijos ligi Juodosios juros; pas
kum atėjo valstybės menkėji
mas, Lietuvos pavėrgimas, sva
jonės ją vėl matyti laisvą, su
kilimai; kriygriėšių laikai ir; pa
galinti, kruvinos kovos dėl lais
vės; Ar riėprimena rilums tie! 
musų tautos išgyvertimai juros 
bdUgavirilOj kada po nepapras
tos ramybės sukyla t audringi 
debesys ir visa ištaško, kol Vėl 
nurimsta ligi naujos audros.

Negalime naiviai tikėti, kad 
pasaulyj kuomet nors bus db- 
soliuti taika, įsivyraus tiesa ir 
teisė. Gražiausios mintys, susi
dūrus su realiu gyvenimu iš
krypsta, riės dar hera žmogus 
tribūlas; ries daug dar jame yra 
tamsių instinktų, kūrie, atėjus 
progai; višii ryškUniū iškyla ir 
ima vyrėtuti vos pradedant gy- 
Veiiinitii tvarkytis. Kaip negali 
bttfJ amžinos Ūaktiės ir amži
nos dieūOš, taip nėgdli būti am
žinos taikos.-

Dėjd, tūrini liūdėddmi pasa
kyti, kad iš žinomų istorijai 6,- 
0(10 inetų; dokūįnėntūolo žmo
nijos kultūrinio gyvenimo me
tų, tik keletą šimtų irietų žmo
nija taikiai gyveno. Visą kitą 
laiką vyrdVO kardš ir anais lai
kais dar žiauresnis karas nei 
šiandien, kdda Vis dėlto šiokios 
tOkidš taisyklės daro' karą žnio-

Lietuvių tduta riebenori dau
giau turėti jokių uzurpatorių 
ant savo sprando. Kiekvienas 
asmuo, kūriain yra brangi Lie
tuvos ateitis, privalo. rūpinais, 
kaip iškrapštyti ddbartinius jos 
pavergėjus laūk; T&i bus patrio
tiškas nusistdtyinaš — ir kartu 
demokratįškds. Neš demokrate 
ja stoja Už thufų laisvę.

Bet vytį lauk iš Lietuvos oku
pantus, tai išreiškia grąžinti 
Smetoną. Aūaibtril. Lietuvos 
žmones j p valdžią kentėjo pa
kankamai ilgdi. Ddugįau jie ge
ruoju jos nepriimtų. O brukti

Tad ką ir besvajoti apiė riin- 
ties ir taikos išiaikyriią .drirais 
principais ir etikos dčsrtidis, jei 
Visi (Visos šdtys) ligi darittį dp- 
šigiūk-lavę, tūris dėšfiius gina 
gifikldiš;

Bėl iiiarioirie, kad fiziškas 
ginklas yrą tik laikina pirl&rio- 
riė. Atrižind sarišatfgos pfrierrio-

____. Į LaisVę atvaduoti galima tik 
riautoją TIMUfTą pasakojama, toklū pat budu, kaip ji yra iš- 
kad jis, pradėdamas- savo kar- kovojama'; bendromis jėgomis, 
jerą, turėjo daug nepasisekimų, nešuskaldoma vienybe. Lietuvių 
Kartą savo priešų jis buvo vi- Į tau t ū BuVo vieninga heprikiau- 
siškai nugalėtas ir turėjo slaps- sotybės kovų mėtų, tai buvo 
tytis dykumoj. Atrodė kad vis- lairilejimo laidas. Ir šiandien 
kas yra žuvę, kad jam nebėr mums tai būtinai reikalinga iš 
vilties atsigriebti. Vienų vieilas netolimos praeities atsimint’, 
buvo jis dykumoj, liūdnai gal- Oolitinis dangus aplink mūs ap
vedamas apie savo likimą. Pa-|siniaukė ir įvairus pavojai už

krito musų LIETUVĄ. Atsispir
ti jiems galima tik esant vie
nybėje, kovojant bendromis jė
gomis. Mes galime būti kasdie
niniame gyvenime vienokių ar 
kitokių pažiūrų ir įsitikinimų, 
bet tėvynė ir laisvė visiems 
mums turi būti lygiai brangus 
daiykai. Tai turi suprasti ir įsi
sąmoninti ne tik platieji tautos 
sluogsmai, bet ir įvairių orga
nizacijų viršūnės ir spauda. Ne 
metas šiandien tarp kivirčytis 
ir smulkmeniškai knistis praei
ty. Reikia ieškoti ir kelti aikš
tėn visą, kas mus jungia ir sti
prina, o ne kas skiria ir silpni
na.

Neslėpsime. Yra musų visuo
menes tarpe tokių, kurie buvo 
“pametę galvas”, prasidėjus į- 
vykiams musų tėvynėje. Tai 
vieni iš pavojingiausių priešų, 
nes jie yra savi. Tai našta, ku
ri sunkina tvarkytis tautai ir 
vaduoti valstybę.- Turime be pa
sigailėjimo kovoti su tokiais 
“judošiais” savais, kurie gal 
būt nesuprasdami visos žalos, 
kurią jie padarė LIETUVOJE ir 
dabar dar bando daryti ir musų 
išeivijos dvasią nori palaužti. 
Jie turėjo ir turi savo šiaudinės 
širdies išgestį, užtatai musų Lie
tuvai uždėjo vergijos retežius. 
Tokie, yra savanaudžiai besirū
piną savo kailiu ir pataikauda
mi Lietuvos užgrobikams pra
žudė LAISVĘ ir VALSTYBINĘ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Gyvenimas yra visų pasitikc- 
jimūš visais. Ir jei kyla kur ne- 
susiprūtiinų, tai jie parodo, 
kaip žmonės nemoka gyvėnti.

Todėl ir iries čiori gyvendami 
išeivijoje, Amerikos koiitiiien- 
te, nėsidttOkime apgaudinėjami, 
nebūkime “judošių” vergais. 
Šiuo momentu kaip tik turime 
parodyti visą savo subrendimą, 
visą tautinį būdą, stiprią valią, 
nes tik stiprios dvdšios tvirtovė 
yra nepaimama.

Suglaudę ryžtihgai Visuome
nės eiles, išguję baimės jausmą, 
pasitikėdami savo -tautos ir sa
vimi, busime toji uola, į kurią 
suduš įvairios priešingos ban
gūs.

Tautos siela sveika ir gaji. 
Dūokime progos jai šiuri rim
tu momentu susikaupti! Budė
kime ne tik už LAISVĄ NEPRI
KLAUSOMĄ LIETUVĄ, bet bu
kime ir savo kiekvienas laisvės 
sargyboje. Tvirta pasiryžūsi lie- 
tūtiška dvasia — štai ko iš mu
sų dabar reikalaujama. O atei
tis? bus tokia, kokios ilgėšimės, 
kokios lauksime, kokią vaiz
duosimos.

Tad drąsiai ir ryžtingai dirb
kime šviėsų iri gražų TĖVYNRS 
LIETUVOS atvadavimo darbi 
ir tikėkime, kad visi musų sie- 
kihiai bus tikrove.

Dr. Pranas šacikauskas

j’| skendęs mintyse, jis vieną die
ną iš netyčių pastebėjo greta 
savęs skruzdėlę, mėginančią su 
našta užkopti ant stataus akme
nėlio. Skruzdėlė lipo ir vis kri
to žemyn. Su dideliu dėmesiu 
ėmė sekti Tiinuras skruzdėlę ir 
suskaitė, kad ji 62 kartus nu
krito žemyn ir tik 63-čią kar
tą jai pavyko pasiekti akmens 
viršūnę. Tada Timuras pašoko 
sušukdamas; koks aš esu ne
ryžtingas žmogus! Ana, maža 
skruzdėlė tiek kartų užsispyru
si mėgina pasiekti savo tikslą, 
o aš nusiminiau tik po kelių ne
pasisekimų. Pirmyn į kovą! Ir 
1 įmūrąs, skruzdės pavyzdžio 
pamokytas, sukurė didžiausią 
savo meto imperiją Azijoj.

Metę žvilgsnį atgal, į nepri
klausomybes kovų metus, pa
matysime, kad tada musų pa
dėtis buvo daug sunkesnė ir 
painesnė, negu šiandien. Tada 
mums daug ko truko. Tačiau 
tėvynės meilė, vienybė ir pasi
tikėjimas savo jėgomis padarė 
stebuklą, išsikovojom laisvę, at
statom nepriklausomą valstybę. 
Pasauliui įrodėm, kad sugebam 
valstybiškai gyventi ir kad ne 
dėl mūsų kaltės kilo pavojūs 
dabartės behdrai tdikai. Mes, 
kaip taūta ir valstybė, pasire.š- 
kėni teigiamu Veiksniu ir įgi- 
jom simpatijų ir nuoširdžios 
užuojautos visame pasaulyje. 
Todėl šiandien išorinės sąlygos 
nepriklausomybei atgauti yra 
mums daug palankesnės, negu 
buvo prieš dvidešimts metų. Jei 
mes patys nuo savo teisių neat
sisakysime; čion išeivijoj, nėra 
jėgos iš šalies (kaip Lietuvoje), 
kuri galėtų mus varu priversti 
tai padaryti. Savo likimą, savo 
ateitį mes laikom savo rankose. 
Ar gali savo noru laisvas žmo
gus pakeisti savo laisvę į ver
go dalią? Kas taip darytų, tai 
įrodytų, kad jis laisvės 
vertas!

Tik šitokias dorybes 
puošelėti lietuvių tautą, 
mis galime remti savo 
Bet kad galėtume vėl laisvai gy
venti ir (ėis^bes viešpūtaviirią 
vykdyti, šiandien neturime už
merkti dklų į vyraujančius dft- 
bar bŪdUs tėišybėi apginti, bū
tent, kumštį ir ginklą. Gražiau
si žodžidi liks bd Vertės, jėi ne
bus paremti pavyzdžiais* gra
žiausios mintys liks nevykdytos, 
jei nebūš pūtemtšs realybė.

Netiesa, kad esame maža tau
ta ir negalime turėti, įtakos di
deliems pasaulio įvykiams. Kaip 
svarstyklėse gramas persveria, 
tai ir įvykių raidoje tinkathu 
momentu tttrtaš žodis ai- atlik
tas veiksmas gali turėti rėikS- 
mingos įtakos, lemtingos htunis 
ir musų siekimams.

nėra

tik jo-

prievarta butų nusidėjiinas;
Tai kam čia dar jį reklamdo- 

ti? Juo Šinėtona ramiau sėdės, 
nelįsdamas publikai į akis, ir 
juo mažiau apie jį kalbės jo ša
lininkai, tuo bus Visiems svei
kiau. Tuomet nereikės ginčytis 
ii*, bus gulima sukblicentruūti 
viąas visuomenės jėgas kovai 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. Dvidešimts dvejus, metus iš-
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ANARCHIJA UETUVOJE DEL SOVIETU 
RUBLIU ĮVEDIMO

Kokia anarchija pavergtoje 
Lietuvoje įsiviešpatavo dėl so
vietiškų rublių įvedimo matome 
iš šio vaizdelio, atspausdinto 
“Tarybų Lietuvoje”:

Veža pilietis mdlkų vežimėlį 
išdidžiai dairydamasis, lyg tikė
tųsi tisf| miestą juo apšildyti.

—Kiek prašai?
—Mokėsi litais, ar červon

cais?
—Ar pačiam ne vistiėk?
—Mat, kad riė vistiek. Litai, 

sako, (ik vieną savaitę bebiis 
geri...

Sustabdo arklį. Apstoja inal- 
kas daugiau piliečių.

—Gal rubliais nori? -— piktai 
juokauja senis.

—O kuriais metais drtikavo- 
ti?

—Vakdr...
ar • ką?

ivuuuu i
—Pat^ar nė piemuo! Juk 

girdėjai, ką per radiju aiškino, 
skaitei, kį laikraščiai rašė. Ir 
litai ti&titigs, ir rubliai kada be
būtų spausdinti* — geri.

Senamiesčio rinkoje. Moterė
lės apstojusios šepečius, kibi
rus, flanelką...

šia dikloka ^pcfkupčka” Mis- 
lunskienė.

—Sąkyk kiek kaštuoja ir vis
kas. į

—Kubilais, šildei, trisdešimt, 
o litais diibeltavai tiek.

—Ar pasiutai? Tik dešimt 
procentų brangiau tegalinie, o 
ji, iriai...

— Na tai skaičiuok pati. Be 
(o, mano giminaitis, kuls dabar 
prie valdžios, vakar aiškiai pa-

CTiihin66 E- Van Buren Q | (J U III arb Michigan.
j Darys atdaros 11:45 
Rodoma jau Ketvirta Savaitė

Tite iMANNERHEIM LINE”
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.
Paskutinis Rodymas Pėtnyčioj

■......................... ................ '■'*

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai Įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
■ 'i.' ,r

sakė. Poryt, sako, įsikišit jus 
tuos smetoniškus litus į pečių. 
Nėbeims. Aš tau gera darau...

—Kaip tamsta drįsti taip be
gėdiškai riieluoti!—įsikišo nuo
šaliau stovėjęs pilietis. — Kas 
per vienas taš tamstos riielagfs 
gimindih's? Tuojau milicija!

Misluriskienę nurėdė. O dau
gelis ddf tokių apgaudinėtojų h 
panikos kėlėjų tebeveikia.

O štai kitas aptaŠyma.4 tds 
pačios ^Talybų Lietuvos” apie 
(Ui, kaip bolševikai per kelis 
mėitesitiS dėrrioralizavo gyvėri- 
tojus. Reporteris aprašinėja, 
kdd važittejant geležinkelio ruo
žu šiauliai-Teišiai-Kretinga bu
vęs toks atšifikirhas. Keli tipdi 
taip nepadoriai kalbėjosi, jog 
Vienas keleivis įsikišęs. To pd- 
ščkdje įvykęs (okš pasikalbėji
mas:

—Kaip galite tokius šlykščias 
dalykus pasakoti prie kitų, ypač 
prie iiteterų?

—Labar įneš turime laisvę ir 
galime kalbėti, ką tik norinie!

—Tačiau laisvė Vra reliaty
vus supratimas,—pastebėjo ke
leivis.

—Kas yča laišvė, aš žinau, —- 
atsake vietias, — b'et gal bu t 
paaiškinsite man, ką reiškia re
liatyvus?

—O, tai visai lengva paaiš
kinti. Ar esate ką girdėję apie 
Einšteiną? It rėaliatyVihę jo 
teoriją?

—žinoma, tai yta ... na, taip.
—Taigi, jo teorija yra tokia. 

Jeigu Tatrista kalbiesi stt gra
žia moterimi valandą laiko, tai 
Tamstai atrodo, tartum tiktai 
Vieną sekundę tebūtum kalbėję
sis. () jeigu Tamsta nuogas at
sisėsi ant karstos ktosnieš, (ai 
Tamstai viena sekunde pavirs 
valanda.

—Ir tai išrado Einšteinas? 
Nuostabu. Tačiau ką tai ben
dra turiušu laisve?

Ntio savęs ptidureime, kad 
dabartinė Lietuvos uldišvė” tik
rai yra)reliatyvine. Užteko Oku
puotosios Lietuvos gyventdjairis 
pabūti po bolševikų laisvė tik 
kelis menesius, o jie jau jau
čiasi, lyg butų gyvėhę pd džia- 
tiškų despotų bižtmu ištisą 
šimtmetį, fcdš gali ginčyti, kad 
Lietinyje nebtitų Idisvės? Ji 
gfUdi tdme, jOg laisvai galimd 
šaiikti “iirra” kiekvieną kdftė, 
kai paminimas raudonojo? des
poto Stalino vdrdas!

NAUJIENOS
UJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien-

NAUJIENOS

Ko kraštuose.
N A UJTENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias.
N A T TJIENOSE žinių » Lietcrros.

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 
kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pteigm Muškite lino antrašte

“NAUJIENOS”

NAUJIENOS, Chicago, III

NOŠOVĖ ŽMON£ BAŽNYČIOJE raitėte per Dr. Kapochy $30.00

Oi
■i

. NAU.UENU-ACME Telephoto
Grand Rapids, Mieli., gyventojas Willis McCarihy 

ir jo žmona Jane, kurią jis sekmadienį nušovė St. And- 
rew bažnyčioje. Tragedija įvyko po to kai žmona at
sisakė grįžti paš vyrą, su kuriuo kiek laiko atgal įier-

Bendrai gaiita aukų $27Ž.4O
Visiems aūkautojams-taiki- 

ninkams Lietuvos Pasiuntiny
be ŠelpiatiiŲjį tSfdti tatia 
nuoširdžiausią ačiū ir Visienis 
linki laimirigiausių Naujų 
Metų.

P. Žadeikisį
Lietuvos Atstovai.

1940 m. gr. 31 d.! 
Wašhihgto,it, Dl G.

II . ................................. ...

Diena Iš Dienos

Gimimai
H

LIETUVIU OKUPACIJOS PABĖGĖLIAMS 
PROTESTANTAMS ŠELPTI AUKAUTOJU

Lietuvos 'Pasiuntinybe Va
šingtone skelbia pasiuntusi iki

dolerių ($300.00) nuo rusiš
kos okupacijos mtken tėju
siems tremtinių šeimynoms ši
taip:

1) per Lietuvių Piliečių Ko
mitetą .Berlyne pytprtįsiuose 
esantiems tberiitirtiams pašius
ia:

a) 1940 ni. rugsėjo niėri.
12 dieną ..............  $100

1940 m. gruodžio me
nesio 19 d............ $100
Lietuviams užklup-

b)

2)

per konsulą Henry 
Mali et, Matseillės, 
1940 iii. spalių m. 
26 d. .... ;.................

Pasiuntimo išlaidos su
sidarė bendrai $31

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

JURGOVASl, —------ ------- ,
4711 So'rith Wolcott avenue, pi
rite gruo’d&o 30', tėvai: John ir 
Harčiėt.

VERBA, Richard Edwin, 2619 
North Melvina avenue, girdė 
gruodžio 28, tėvai: Louis ir So- 
phie.

MAST, Chdrlės E., 29(16 Wil- 
cox- stTeef, gimė grttodžio 24, 
tėvai: Charles it Florenče.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)

George Shlonis, 47,
Ėarkaftskas, 72

Theodofė StrazdOn,
Anna Stabe,* 52

Reikalauja
Perskirtą

kinily Dahcfžt ritio
Danda

Valencia kernotas
phcn?e Bernotas

Gavo
Perskiras

Cašimira Lepinę nuo Josepli 
Lepine

kridgeport roofing and 
SHEET METAL CO

<216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiui ir 

sienų
Taisome bet kį. Atnaujiname bet 

<a Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

ušimus.

su Jalta

57, ša

George

nuo Al-

Skelbirriai Naujienose 
lūoda tičtūd# dėlto, 
•:>?;d močios Naujienos 

'umdingos.

a............  ....................—■

Remkite Lietuviška 
žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUO«
CO. — Wbolesate

4707 S. Halsted St
Tėl. Botilevard 0014

SVEIKATOS KLINIKAS 
fONSlLŪS SlSftn 
Išima dŽ .......... .
PRADUVIMAS <CA Art
Ligoninėje ...............*UU.UU
RAUDbNGtSLfV CO C A A 
Išėmimas ir Ligon. *£v«UU 
REUMATIZMAS C O 
Grėita PageJba ...........

GYDiO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija C4 rtrt
ir vaistai .................. ■ ■ UU
DOUGtAŠ PAIįK HOSPItAL 
1900 Šo. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

ffi

10.O0

ir

12.00
16.00
10.0'0

^ruso, ooo.oo
KAI StLAUKŽ 65 METUS? IŠTtKRŲjįj, TAUPYDAMAS PO 
$9.59 KAS SAVAITE NUO 20 MfcTtf IKI SULAŪKSI 65 ME
TUS, SU 3^2% BiiViDENttAiS, TURĖSI $50,000.00.

Su Naujų Metų pradžia pasirink sau tinkamų 
TAUPYMO PLANĄ ir pradėk taupijti ddbar

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
And

LOAN ASSOCiATlON of CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD, CHICAGO, ILL.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sėt.

TURTAS VIRŠ $1,000,0(10.00

INO

INVItTMCNI

‘M 
DYKAI
įspaudų 

gautų nuo laisniuotų dantistų. 
EXCEL Dental Lab.

32 W. »VASHINGTON ST. 
Tel. DEArborn 1470

Atdara vakarais—4 aukštas

Eleonora Karaliūtė ....... 1.00
Jonas Dimša ............... I.(j0
Pulcherija Vaičekvvaus-

kienė ..........  /.... 1.00
P. J. Žuris, Lakewood, 

Obio .. ......... .........
Mečys Šveikauskas ...
Kons. P. Daužvardis
Attache Jonas Jasihs 

kas .. .............. .
Longinas Labanauskas 4.00 
Antanas M. Phillips .... 2.00

Bendrai u<.................. $87.50
Lietuvių Demokratų Klūboj 

auka per V. Stulpiną .... 10.00
Iš Chicagos Korisulato i 

išviso gauth .............. ,...t $97.50
d) Per Lietuvos KOnsuIatą 

Boston, Mass.: gruodžio 26 d. 
$100 gauta iš Bostono Lietuvių Ko-‘

Viršminėtiems tikslams au
kos buvo gautos iš sekančių 
šaltinių:

a) Per Lietuvos Pasiuntiny
bę Vašingtone:

aukavo—
P. Žadeikis ......
J. Karalius .... ...
A. Aclžgaūskaitė
k. Jankus .....1...

10.00 
5.00 
2.50 
2.50 
1.00 
5.00Motiejus Vilkišius

Arisonijos Lietuviai per 
j. ftadzevičių ........... . 18.9(1

Bendrai. .........  $89.90
b) Per Lietuvos Konsulatą 

NcaV YorL’ė: riigsejo 14 d- iŠ 
Geh. kbrisulato gauta $Ž5.66 

[—grtiodžio 26 d., Geri, koh- 
sulato gauta .................  $20.06

Bendrąi ..... .................. $55.66*
c) Per Lietuvos konsulatą 

Chicagoje: rugsėjo 14 d. ir 
gruodžio 26 d. Konsulas P. 
Daužvardis prišildė šių au
kautojų aukas:

SLA 208 Moterų kuopa, per 
ižd. p. Norkienę ....... $25.00

Mečys Šveikauskas

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į
■ižmg -r- ..... , 1.1 ... T-l ■> ■' lt—A.-.iTi hV —

INSURED
l ■ i

UNIVIRSALSAVINGS& LOAN ASS’N
1709 SOUTH HALSTĖO STREET

kas pasidės Iki ii iL tam nuošimtis bus 
šKAiTomas nuo i a sausio.

MOtahtie Nuošimčio ant Visų Irtvestrtientu.
4

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per FedėrMl SaViites aft4 Loan Insurance Corporation, 
Washington# D. C.

Pleitai
oru, natūralus,
10 Mėnesių

FACE-F O R M I N G 
<* L E 1 T AI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi .....................

APSKAIČIAVIMAS
i gaminami nuo

nesulaužomi
Mokėti

sO to

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
iš stoties —

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

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

Vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

CHICAGO, IUJNOIS
... I I (/ i > IĮ .0

M

MJACK SWIFT
“ve MAVe tyOK, VE TI0RES5? 

< a V YOUR3 TO KIUL

—______  • , -b . ■"■■■■t.. .
©aMI W^AT i NBED A 
POWČER PUFF M Y NOSE

liernKite tuo- h
K’ar^inRSi

NAUJIENOSE

KlGHT YOUė 
OWN PEOPL

■U p. K j „į , ,< , i,-.- f

o

ONOS AGAtH.JbAK 
frsi- QIqARMS . TcTRA,

GUĄRD.

MM

WATCH YOUR

THROAT
akėt snddeb expo$nrės 

gafgle Listerint
Sudden temperaiure efianges, likę drails 
. . . wėt f dėt . . . arrd fatttfue, may lo^er 
body resistance. Then colds or sore throat 
often dėvelop ahd germs in the mouth get 
theupper hand. Promptandfreauent useof 
Ltetenrie Antifceptic may often nead bff an 
irritated thrėat and kee j a cold Irom be- 
coming tžouoleBdmė—bėcaufte it kilia ffur- 
t dcegerrnM dtfaociated with theee cond itionn. 
Lambert Pharmacal Co., SI. Louis, Mo.

Kilis gerais on throat
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
KANADOS LIETUVIŲ TARYBA

Box 40, 324 Queen Street West Toronto, Ontario
Už išlaisvinimą Lietuvos
Už ištikimybę Kanadai
Už Santarvės Pergalę

Biuletinas Nr. 1

ORGANIZUOKIMĖS
Kanados Lietuvių Taryba, po 

penkių mėnesių savo veiklos, 
laimėjo šimtus nuoširdžių rė
mėjų ir siynpatikų. Vien To
ronte ir MOntreale Tarybos su
ruoštose prakalbose dalyvavo 
apie 1,200 lietuvių, kurie ne tik 
vienu balsu pasmerkė Rusijos 
niekuo nepateisinamų agresijų 
Lietuvoje, bet ir aukomis gau
siai parėmė bekylantį sąjūdį 
už atsteigimą nepriklausomos 
Lietuvos.

Tarybos veikla stipriai prigi
jo ne tik Toronte, Montreale ir 
Hamiltone, kur jos skyriai jau 
susikūrė, bet pradeda persimes
ti ir į kita/ kolonijas. Mus pa
siekia labaų- džiuginančios ži
nios iš šiaurinės Ontarijos ir 
vakari; Kanados provincijų, kad 
ir ten pasireiškia lietuviuose 
stipresnis atkutimas ir susido
mėjimas nauju sąjūdžiu, kurį 
organizuoja Taryba. Kiekvienoj 
kolonijoj atsiranda vis daugiau 
susipratusių lietuvių, kurie pik
tinasi lietuviško kraujo ruske- 
lių, komunistų, džiaugsmu dėl 
Lietuvos pavergimo ir ruošiasi 
stoti į bendrą darbą už išlais
vinimą savo brolių ir seserų iš 
sovietinės verguvės. Visur pa
sireiškia, kaip niekad pirmiau, 
aiškus ir griežtas lietuviuose 
pasiskirstymas į dvi pagrindi
nes kryptis: vieni stoja už iš
laisvinimą Lietuvos ir atsteigi
mą jos nepriklausomybės, kiti 
— už pavergimą.

Mes negalime ilgiau šaltai 
žiūrėti į Kanados lietuvių at
budimą ir ryžtingumą kovoti 
už savo tautos gyvybę. Visos 
tikrai lietuviškos organizacijos 
ir tūkstančiai neorganzuotų 
musų tautiečių turi būti suvie
nyti ir įtraukti į garbingą tau
tos darbą. Pasiskirstymą į dvi 
kryptis: tikrų lietuvių iš vienos 
pusės ir Rusijos patrijotų — iš 
kitos, Taryba stengsis dar la
biau pagilinti ir griežčiau nu
statyti, kad kiekvienas Maskvos 
imperializmui tarnaująs išga
ma butų visiems ir visur žino
mas; kiekvienas komunistinės 
veiklos smogikas, rėmėjas ir 
simpatikas Liaudies Balso, kurį 
leidžia ir redaguoju nelegaliu 
Kanados Komunistų Partijos 
nariai, butų išskirtas iš tikrų 
lietuvių tarpo. Kurie garbina 
raudonosios diktatūros terorą 
Lietuvoje ir iš džiaugsmo šoka 
ant savo motinos kapo, yra be
gėdiški savo tautos neprieteliai, 
neturį teisės lietuviais vadintis 
ir lietuvių vardu veikti. Lai jie 
vyksta ten, kam tarnauja. Ta
ryba padės tokiems išdavikams 
ir visai jų giminei išsikraustyti 
į jų garbinamą ‘‘rojų”.

Kovoje už Lietuvos nepri
klausomybę mes neturime kito 
priešo, apart komunistų, nes 
tik jie yra tokios nepriklauso
mybės priešai. Lietuvos nepri
klausomybės klausimu, visų 
srovių organizacijos ir pavie
niai veikėjai susivienijo. Į ben
drą Tarybos darbą įėjo ir nuo
širdžiai veikia: katalikai, socia
listai, tautininkai ir liaudinin
kai. Tik Taryba, kuri atstovau
ja visas sroves ir visus sluoks
nius, tegali kalbėti visų Kana
dos lietuvių vardu. Komunisti
nė srovė, kuri veikia prisiden
gusi “nekaltų” pašelpinių drau
gijų, “literaturkos” ir visokių 
chorų bei komitetų skraiste, 
negali ir neturi teisės vadintis 
lietuviška srove. Ji yra ver
giškai atsidavusi tarnauti Ma
skvos imperializmui, veikia po 
vadovyste Komunistų Interpa-e

cionalo ir siekia įsteigimo so
vietinio režimo Kanadoje. Tary
ba, kovodama prieš komunis
tus, kartu kovos ne tik prieš 
Lietuvos išdavikus, bet ir prieš 
Kanados neprietelius, kurie me
lais ir prasimanymais ghišim 
ir prigaudinėja lietuvius darbi
ninkus.

Kanados lietuviai nenurims, 
kol rusiški okupantai neišsineš
dins iš musų tėvų žemės; kol 
nebus išlaisvinta Lietuva ir ai- 
steigta jos nepriklausomybė pa
grindais 16 d. vasario, 1918 m. 
paskelbto Vilniuje nepriklauso
mybės akto!

Kanados Lietuvių Taryba pa
laikys artimus ryšius su Lietu
vos ir pasaulio lietuvių pana
šiomis organizacijomis ir su 
teisėta Lietuvos vyriausybės at
stovybe užsieny. Jungs tikras 
lietuvių draugijas sudarymui 
skyrių, organizuos kuopas bei 
grupes rėmėjų ir šimpa tiku to
se kolonijose, kur nėra jokių 
draugijų. Steigs vaikams mo
kyklas, kurs jaunimo chorus, 
ruoš prakalbas ir įvairias pra
mogas sustiprinimui savo veik
los. Rems moraliai ir materia
liai visus Lietuvos išlaisvinimo 
reikalus.

šių darbų pravedimui reika
linga stipri ir gerai centrali
zuota organizacija. Organizaci
ja yra svarbiausias ir skubiau
sias dienos klausimas. Lai kiek
vienas lietuvis palieka nariu ir 
rėmėju šio didžiojo lietuvių 
tautos darbo!

KAS NUVEIKTA IR KAS 
MANOMA

Žmonėms, stovintiems toliau 
nuo Kanados Lietuvių Tarybos 
darbų, gali atrodyti, o kai ku
riems ir atrodo, kad Taryba 
per mažai veikia ir tam pana
šiai. Bet tikrenybėje tokia min
tis yra toli nuo teisybės.

Pati Kanados Lietuvių Tary
ba susiorganizavo rugpiučio 
mėn. 15 d„ 1940 m. Per šį pa
lyginamai trumpą laiką Taryba 
yra atlikusi labai daug, ir rei
kia pasakyti, labai svarbių dar
bų. Nuo pat pradžios ir ligi 
šiam laikui, t. y. ligi lapkričio 
20 dienos, Taryba yra laikiusi 
8 posėdžius, ir apie tiek pat 
valdyba.

Pirmiausia buvo parašytas 
pareiškimas visuomenei, kuris 
tilpo kuone visuose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose išskyrus 
komunistų. Buvo pagaminta 
specialus laiškai su Tarybos 
vardu ir su gražiais ir svai- 
biais obalsiais ant abiejų viršu
tinių kampų, šie laiškai buvo ir 
yra vartojami visuose Tarybos 
susirašinėjimuose. O tų susira
šinėjimų buvo nepaprastai 
daug.

Taryba tapo įregistruota 
miesto, provincijos ir net Do
minijos valdžios įstaigose, ku
riose buvo numatytas reikalas. 
Taipgi buvo išsiuntinėti specia
lus laiškai visų politinių parti
jų parlamento žymesniems vei
kėjams, jiems išaiškinta Tary
bos darbų planai. Ir iš visur 
gauta labai palankus atsaky
mai.

Tarybos pastangomis buvo 
suorganizuota Moterų Sekcija, 
kuri jau turėjo 2 parengimus 
Raudonojo Kryžiaus naudai.

Tuo pačiu laiku buvo vedami 
susirašinėjimai su lietuvių at
stovybe Jungt. Valst. prakalbų 
reikalu.

Bet Tarybai labiausia rupė-
jo suorganizuoti kitų kolonijų 
lietuvius veikėjus ir įtraukti 
juos į platesnį darbą, šiuo rei
kalu J. Samulevičius ir J. Yo
kubynas važinėjo Hamiltone 
pas SLA veikėjus, kurie pilnai 
užgyre Tarybos pradėtą darbą 
ir stengsis gelbėti kiek tik ga-

lės. šiam darbui tvarkyli išsi 
rinko pirm. P. Vilnonį ir sekr. 
M. Kumpauską. į Montrealą 
buvo nuvykęs Tar. sekr. Bure, 
kuris parvažiavęs sake, kad 
montrealiečiai savo veikimu 
galės pralenkti torontlečius. Ir 
matyt jis neklydo taip sakyda
mas, nes montrealiečiai į pra
kalbas sutraukė apie 703 žmo
nių ir apie 100 grįžo namo ne 
galėdami sutilpti į svetainę.

Ir kitose kolonijose lietuvių 
veikėjai sutinka musų pastan
gas su didžiausiu entuziazmu, 
visur matosi didelio rižtingu- 
mo ir noro mums padėti. Mei
lė tėvynės Lietuvos pas Kana
dos lietuvius yra stipri, tik vi
sa bėda, kad centras nesuspėja 
duoti reikalingas direktyvas. 
Tas Kanados lietuvių susirupi- 

, nimas Lietuvos reikalais buvo 
užakcentuotas surengtose pra
kalbose Toronte ir Montreale, į 
kurias žmonės ne tik kad gau
siai atsilankė, bet ir aukų ne
mažai sudėjo. Tų prakalbų pa
sisekimas, tai skaudus smūgis 
Lietuvos išdavikams. Prakalbo
se vyriausiuoju kalbėtoju bu
vo p. Petras Daužvardis, nepri
klausomos Lietuvos konsulas 
Chicagoje. Visame kame gelbė
jo p. Grant-Suttie, Generalinis 
Konsulas Kanadoje.

Dėlto jau kelinta savaitė, 
kaip jie biaurioja per savo 
“spaudą” p. p. Konsulus ir Ta
rybos narius. Tas taip šlykštus 
ir melagingas prakalbų aprašy
mas, tilpęs komunistų “spau
doj”, verčia mus imtis žingsnių 
tą melą atremti. Bet kol netu
rime savo spaudos, tol negali
me vesti tinkamą kovą su Lie
tuvos pardavikais.

šį biuletenį išleisdama, Tary
ba nori supažindinti savo rėmė
jus su visa darbų eiga, kuri 
yra svarbi visiems nepriklauso
mos Lietuvos šalininkams. Kai 
kurių tų darbų apžvalga čionai 
ir patiekiama.

Paties laikraščio išleidimo 
klausimas dar galutinai nėra 
išspręstas, bet šį klausimą Ta
ryba laiko pačiu svarbiausiu 
momento klausimu, nes nuo 
šio klausimo tinkamo išspren
dimo daug priklausys musų 
ateities darbai.

Butų labai pageidaujama, 
kad musų šimpa tikai siųstų sa
vo patarimus laikraščio išleidi
mo klausimu, nes mums labai 
svarbu žinoti daugumos opini
ja.

Labai svarbiu dalyku yra 
Kanados lietuvių suvažiavimas, 
kuris numatomas apie vidurva
sarį, jeigu visų kolonijų veikė
jai gerai susiorganizuos ir to
kio suvažiavimo pageidaus. Tai 
tokie yra patys svarbieji atei
ties darbai. Bet, apart visko, 
reikia kiekvienam lietuviui at
siminti, k^ad musų tauta per
gyvena nepaprastai svarbų mo
mentą, kad Lietuvos nepriklau
somybei atgauti reikalinga 
kiekvieno lietuvio pagelba. šiuo 
laiku tiesioginė pagelba Lietu
vai nėra įmanoma, bet mes tu
rim ruoštis ateičiai. Turim su
burti visas jėgas ir išvien orga
nizuotai atremti Lietuvos par- 
davikų užsipuldinėjimus ir tuos 
melagingus gyrimus ruso — ko
munistiško rojaus. Mes žino
me, kad Lietuva bus laiminga 
tik tada, kai nusikratys jungo. 
Tad, brolau ir sese, žodžiu, 
darbu, ar centu prisidėk prie 
tiesimo tilto į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą!

PRAKALBOS MON
TREALE

Kanados Lietuvių Tarybos 
iniciatyva Montrealo draugijos 
sukurė komitetą, surengusį la
bai pavykusį masinį Montrea
lo lietuvių susirinkimą Vytau
to klube lapkričio 3 d. Susirin
kimo garbės svečiai buvo pulki
ninkas G. L. P. Grant-Suttie, 
Lietuvos Generalinis Konsulas 

Kanadai, ir Petras Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas Chicagoje, 
111. Klausovų buvo sausakimša 
Vytauto klubo salė —- daugiau 
negu 700 žmonių. Daugelis, ne
gaudami vielų sėstis, gcįio na
mo.

Pulk. Grant-Suttie pasakė 
trumpą kalbą anglų kalba, ku
rioje padrąs no lietuvius t kėli 
į artimą nepriklausomos Lietu
vos a įsteigimą. Kpnsulas Dauž
vardis savo turiningoje kalboje 
pabrėžė, kad Sovietija sulaužė 
dvi savo su Lietuva pasirašytas 
sutartis ir Lietuvą okupavo ne
teisėtai". Visi Sovielijos žygiai 
Lietuvoje neturi jokio teisėto 
pagrindo, nes nėra tikras Lie
tuvos žmonių valios pareiški
mas. Be to, kalbėjo vietinių 
draugijų ir politinių srovių 
atstovai, visi, pareiškę noro ne
pritarti Sovietijos okupacijai ir 
Lietuvoje sudarytai valdžiai. 
Kalbų protarpiais buvo dekla
macijų ir Vytauto klubo bei šv. 
Kazimiero parapijos vyrų cho
ro dainos, šis vyrų choras su
dainavo vakarui ypatingai varg. 
•žižiuno ir V. širvydo paruoštą 
dainą:

Nepražus Lietuva!
Ji gyvuos visados!
Kol gyvens lietuvis,
Tol mylės jo širdis 1

Lietuvėlę,
Nemunėlį,

Ir tuos kapus, 
Kur ilsisi bočiai 
Už laisvę kovoję!
Šį pavykusį vakarą suruošti 

prisidėjo: Kanados Lietuvių Są
junga, Lietuvių Darbininkų 
Draugija, Lietuvių Tautinė Vie
nybė, šv. Kazimiero Draugija, 
Vytauto Draugija ir Klubas.

PRAKALBOS TORONTE
Lapkričio mėn. 2 d. 1940 me

tais, K. L. T. S t. Agnės svetai
nėje, Toronte, surengė prakal
bas. Vyriausiais kalbėtojais bu
vo : gerb. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas Chicagoje, ir gerb. 
Pulk. G. L. P. ; Grant-Suttie, 
generalinis > konsulas Lietuvos 
Kanadoje. Prakalbų vedėjas bu
vo K. L. T. sekretorius, K. Bu
rė, taipogi kalbėjo K. L. T. iž
dininkas J. Yokubynas ir lietu
vių parapijos kunigas V. Mc- 
Givney. x

Per ištisą dieną ir vakarą lie
tus pylė kaip iš kibiro ir ne
buvo vilties, kad kas atsilanky
tų į prakalbas. Bet tikrų Lietu
vą mylinčių brolių ir seserų 
dvasia ir troškimai jokių aud
rų ir priešų nebijo ir yra ne
nugalima. Ir štai, apie aštuo- 
nias vai. vakaro susirenka pil
nutėlė salė virš 400 ašmenų ne 
tik iš Toronto, bet ir iš Hamil
tono ir Delhi, daugiau kaip 
šimtas mylių nuo Toronto. Tai 
istorinis atsitikimas Toronte, 
kad tokia minia susirinktų. Jie 
susirinko ne ant šokių, ar ko
kių teatrų, ar balių. Visai ne. 
Jie atėjo su didžiausia užuojau
ta pasveikinti vardu nepriklau
somos Lietuvos musį gerbia 
mų konsulų ii’ išklausyti pra
nešimą apie dabartinį užgrobi
mą Lietuvos ri baisų teriojimą 
nekaltų jos gyventojų. Taip, 
atėjo minia pasveikinti vardu 
nepriklausomos Ljetuvos ne 
tik, kad išreiškus užuojautą žo
džiu, bet dar ir su finansine 
parama. Prakalboms pasibai
gus ir perskaičius protesto re
zoliuciją prieš Lietuvos užgro- 
bikus, kuri buvo priimta vien
balsiai, tuojau pasipylė aukos 
iš geraširdžių tautiečių. Štai 
Lietuvą mylinčių aukotojų są
rašas :

Bevardis pasižadėjo $10; po 
$5 aukojo šie: Stasys Balčiū
nas, Kazys Bučys, Juozas Čer- 
nauskas, Elžbieta Frenzelierė, 
Antanas Inčiura, K. Margienė, 
Eligijlis1 Narušis, Richardas 
Ozas, Ponas “Nusmuko” (biz
nierius), Marė Pocienė ir Vin
cas Treigis. Po $?: Alfonsas

Augutis, Stasė Butkienė, Anta-i 
nas čirunas, Viktoras Dagil.sJ 
Mikas Dervinis, Jonas Yokuby
nas, Jonas Janušauskas, Anta
nas Jurčias, M. Kumpauskas, 
Pranas Kundrotas, Pranas Mo- 
tėjunas, Jonas Samulevičms ii 
Antanas Vaitkus. Po $1.10: Lc 
onas Vcktęris; po $1: Petrė 
Baikauskicnė, J.. BaEčias, Sta
sys Bardauskas, E. Bepirslicnč, 
Karolius Burė, Ronaldas Dagi
lis, Jr., Ona Indrelienė, J. Kizys 
(biznierius), E. Kidzienė, J. 
Krakauskas (beisbolininko Joc 
Krukausko tėvas), Adomas Ku- 
niutis, Pranas Lekšas, Mikas 
Norvaiša, Jonas Novogrodskas 
J. Pilkauskas, Liudas Pocius, 
Leonas Ramanauskas, Jonas 
Stankus, A. Undraitis (anglių 
pardavėjas), Adolfas Urbonavi
čius, Petras Vcdeckas, P. Vilno
nis; po $3: Emilija Mat.jošai- 
tienė ir Mikas Užemeckas (kon- 
traktorius). Pažadėjo $2 Povi
las Jarašunas. Iš viso su pasi
žadėjusiais ir prie durų surink
tais yra $150.44.

Tai stambi ir nuoširdi auka, 
kurią aukavo tikri Lietuvos sū
nus ir dukterys, kad išgelbėjus 
pavergtus ir nieko nekaltus 
musų tėvus, brolius ir seseris 
iš grobiko-tirono rankų ir kad 
atgavus ir vėl atstačius laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą, t. y. 
sulig paskelbtos deklaracijos 
vasario mėn. 16 dienos, 1918 
metais.

ATVERTUS NAUJA 
1941 M. PUSLAPĮ

O neša Nauji Metai, oi, — 
velnišką mėmių;

Padės jie tau atskirti ir žvė
ris nuo žmonių.

Baisų karą atnešusius 193.; 
metus jam palikome praeityje, 
šiuos Naujuosius Metus, ant
rus iš eilės, ir teko sutikti te- 
besiaučiant karui visu smarku
mu, visu neapsakomu žiauru
mu.

Sunku dar dabar atspėti, ką 
nulems jo tolimesnė eiga, kaip 
ir kur nusvirs didžiausios jė
gos; mums aišku lai, kad jos 
tolimesniam karui ruošiasi visu 
smarkumu.

Akivaizdoje visų nelaimių, 
prarijusių nekaltų ir ramių val
stybių, žinome, kad (bent šian
dien) musų Lietuva tiesioginio 
karo baisenybių dar nėra pa
liesta. Dar jos gražiosios po 
ano karo atstatytos naujutėlės 
sodybos netirpsta šio karo ug
ny. Tačiau džiaugtis jos likimu 
anaiptol negalime, nes ji par
blokšta kitokio žiaurumo Ir 
draskoma be gailesčio gyva.

Nežiūrint jai primestų viso
kių neįprastų ir nepakeliamų 
sunkumų, jos žmonėms, jos ra
miajai ir kantriai liaudžiai at
imta visokia laisvė, — ne tik 
žodžio ar sąžinės, bet ir ta, 
taip jai brangi tradicija (kurią 
ji visad laisvai gerbė) nuo pra- 
amžių giliai įsigyvenusi jos 
papročiuose, — tai šventimas 
Kalėdų švenčių.

Nors tai uždrausta oficialiu 
įsakymu, vienok vargiai įstengs 
jiems kas nors tai išrauti iš 
jausmų, ir jie jas vis vien švęs, 
nors baimingai, nors sląptai, 
sugebės apgauti piktuosius per
sekiotojus, ir jei nieku daugiau, 
tai bent šventu pasižadėjimu 
prisieks tyliajai Kalėdų nakčiai 
stropiai saugoti savo senuolių 
paliktus papročius ir išmušus 
lemiamai valandai gins šalį nuo 
užpuolusių ją priešų.

Nėra reikalo bekartoti tas 
baisenybes, kurias kasdien skai
tome spaudoje apie Lietuvos 
sukrėtimo pergyvenimą, čia tik 
tenka pasisakyti, kad tie sukrė
timai giliai paliete ir mus, gy
venančius šiame žemės rutulio 
kampe.

Musų krašto nelaimės reiški-

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Vakariene Labdaringam

Tikslui.
TORONTO, ONT. — Sausio Toronte yra daug draugijų, 

18 d. 7 v. vak., Lietuvių pa- bet viena iš stambiausių ir sc- 
rapijos salėje Moterų Sekcija niausiu amžiumi yra pašalpi- 
rengia viešą vakarienę ir šo- nė Sūnų ir Dukterų dr-ja. 
kius. Kaip jau spaudoje buvo Ton draugijon priklauso ivai-
minėta, ši Moterų Sekcija yra' 
dalimi Kanados Lietuvių Ta-( 
rybos, nes į ją įeina atstovės, 
iš tų pat draugijų, ši organi
zacija susitvėrė grynai lab
daringiems darbams ir šiuo 
karo metu aktyviai remia 
Raudonojo Kryžiaus darbuotę. 
Todėl visi Toronto ir apylin
kių lietuviai esate maloniai 
kviečiami atsilankyti į šį pa-' 
rengimą ir paremti šių gera-' 
širdžių moterų pastangas pa
gelbėti nelaimingiems karo, 
ligų ir skurdo nuskriaustiems. 
Ateik lietuvy ir atsivesk savo 
šeimą ar draugus.

Aušros Choras.
Po praeitų metų “šienapiu- 

tės” Aušros Choras pavėlino 
sau painfii “atostogas”, taip 
sakant, biskį patingiavo, nes 
repeticijos neįvyko per keletą 
savaičių. Vienok jau prieš 
šias atostogas choro nariai pa
sirūpino išsirinkti sau naują 
valdybą, kuri užsimojusi dirb
ti ir dirbti nejuokais.

Į valdybą įėjo šie asmenys: 
pirm. Pranas Kundrotas; vice- 
pirm. Leonas Vcktęris; sekr. 
Gene Yokubynaitė; ižd. Adelė 
Matjošaitytė; vald. narys Siet
lą Navickaitė. Rengimo komi
sija: Izabel Yurtis; Winnie 
Kundrotas, ir Pranas Motie
jūnas. Revizijos kom-ja: An
tanas Balkus ir Adomas Kil
ni utis. Atstovai į K. L. Tary- 
bą: Pr. Kundrotas ir Jonas ti ?! Nenorėkit broleliai toxr^- 
Samulevičilis. Į Moterų Sekei- jaus, kurį jums perša komu; 
ją: Genė Yokubynaitė ir Ona nistai, nes nustotumėt teisės ir
Kuniutienė. Taigi, kaip mato- kąsnį burnon įdėti tokį, koks 
ine, “činauninkų” sąrašas gana jums patinka ar tinka, turėtu- 
ilgas, ir visi jie veiklus, taipgi įnėt laižyti tą, kas liktų nuo 
ir choras turės judėti ir šiais komisaro. Netikėkit gražiems
metais toronliečiams gražiai 
padainuoti.

niai siejasi su plačiaja lietuvių 
išeivija ir vis daugiau jie ran
da atgarsių. Nors dar randasi 
musų tarpe tokių, kurie džiu
giai pritaria krašto nelaime-., 
užgirdanti jo neteisėtą užgrobi
mą, tačiau reikia manyti, giliai 
širdyje ir jie trokšta savo bro
liams ne tokios “laisvės”, ku
riai šivečia staliniška saulė sun
kiais retežiais sunarpliota.

Suprantama, kad krašto iš
laisvinimui reikia nepaprastos 
energijos ir didelio veiklumo, 
kuriu susibūrė įvairių srovių ir 
įsitikinimų veikėjai-vadai ir 
uoliai pradėjo organizuotą dar
bą, stropiai traukdami minias 
į pasekmingą darbą, šiam dar
bui yra plati dirva, todėl jam 
ir reikalingas didelis atsidavi
mas, daug nuoširdumo, žymes
nio pasiaukojimo ir rimto tei
singumo. Kas svarbiausia, tai 
šiame bendrame darbe negali 
būti per daug žymus nuomo
nių skirtumas, nes jis dažnai 
darnų darbą stumia į užburtąjį 
ratą. Išsklaidytų tautos narių 
susiburimui tai labai kenk
sminga.

Naujų Metų proga lai bus 
leista ir man prisidėti prie dau
gelio troškimų ir linkėjimų, 
kad šie metai atneštų galą ka
rams, laimėjimą teisybei ant 
visados.

Taipgi linkiu, kad pradėtas 
darbas tėvynės laisvei gyvai re- 
ajizuotųsi ir kad visi dori ir 
jautrus tautiečiai visame pri
tartų ir remtų organizuotą dar
bą, atiduodami savo talką su- 
rybiniam darbui. Mes juk vi
si norime, kad Lietuva .taptų 
laisva, kurią atpirko jos sūnus 
savo krauju, kad ji augtų ir 
tobulėtų visų žmonių gerovei.

Liaudies dukra. ‘

Komunisli ni o V ei kim o 
Pasėkos.

rin pažiūrų lietuviai, bet dide
lei tos organizacijos nelaimei 
komunistai susisuko sau guš- 
tą jos prieglobsty ir per dau
gelį metų joje ponavojo, lai 
išmesdami jiems nepatinka
mus asmenis, tai jų į draugiją 
neįsileisdami. Aukodami ko
munistiniam judėjimui pinigus 
iš iždo ir prenumeruodami 

į komunistinę spaudą kaip dr- 
jos organą ir tt. To neužteko. 
Praeitais metais ta dr-ja įsi
gijo nuosavą namą ir į jo pa
stogę susikraustė komunistinio 
“Liaudies Balso” redakcija ir 
spaustuvė. Nors daugelis lie
tuvių į tą kopiunistinį šmuge
lį nekreipė jokio dėmesio ir 
tikėjo komunistų monais, pri
dengtais gražiais Šukiais: 
“draugai ir draugės”, bet Ka
nados valdžios organai sekė, 
žiurėjo ir įžiūrėjo tame vei
kime, tame bendradarbiavime 
Sūnų ir Dukterų dr-jos su ko
munistais visai ką kitą, ir to 
viso pasėkoje ta draugija ne
gali gauti leidimo to savo na
mo salės operavimui!

Nejaugi ir dabar daugumas 
S. ir D. dr-jos narių nepama- 
tvs, kas juos valdo, kas juos 
išnaudoja ir kas jų lizdą ter
šia?! Jau, rodos, užtektų, kad 
tie judošiai pardavė musų tė
vynės Lietuvos laisvę, pavergė 
musų brolius, tai dar gelbėti 
jiems čia tą pragarą įkurdin-

žodžiams ir pažadams, ku
riuos ir Liaudies Balsas nuo
lat kaip papūga kartoja. Jie 
visi dirba už Maskvos senvi- 
čius. Jie dirba pagal įsakymą. 
Jie lyg užhipnotizuoti gyvi na- 
bašninkai seka visus savo tė
vo Stalino žiaurumus ir žmov 
nėms pasakoja apie rojų, ku
ris Stalino karalystėje viešpa
tauja.

Nenori tokio rojaus Kana
dos žmonės nei valdžia, neno
ri nei musų žmonės, kurie 
protauja ir įvertina laisvę ir 
demokratinį gyvenimą Kana
doje. Reikia stebėtis, kad net 
tokie žmonės, kaip V. Jusai
tis, kurį S. ir D. dr-ja įgaliojo 
gavimui leidimo salės opera
vimui, ir buvo policijos komi- 
sionieriaus pripažintas kaipo 
komunistų įrankis ir leidimo 
negavo — aktingai stoja ko
munistams pagalbon, rašyda
mas net melagingas korespon
dencijas apie K. L. Tarybos 
darbus ir prakalbas; kurias 
laikė autoritetingi Lietuvos 
atstovai ir siuntė juos komu
nistų spaudom Be reikalo V. 
Jusaitis gynėsi policijos ko- 
misionieriui, kad jis su komu
nistais nieko bendro neturi, 
jam reikėjo tik nusinešti tą 
Liaudies Balsą su jo paties 
korespondencija ir jis butų 
gavęs pilną komunisto ates
tatą. O gal veidmainio? Nes 
K. L. Tarybos susirinkime, ku
riame V. Jusaitis buvo pa
kviestas pasiaiškinti dėl savo 
melagysčių, jis pats pasakė, 
kad Toronto yra tik vienas 
lietuvis komunistas, o kiti visi 
tai veidmainiai. Gera atesta
cija pačiam sau. Kam, kam, o 
jau V. Jusaičiui tai visai netin^ 
ka, kovoti už proletariato dik
tatūrą, kada jo viena koja 
buržuazijos sviete jau gyvena.

-^Frances.
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Naujų Metų Angoje
Naujuosius 1941 metus pra

dėkime su viltimi, kad jie bus 
geresni negu 1940 metai. Juk 
nelaimingesnių metų, kaip 
pergyventieji, vargu ir įsi
vaizduoti begalima: an Irusis 
pasaulinis karas neaplenkė 
Lietuvos, bet visu žiaurumu 
ant jos užsigulė. Musų svajo
nėmis papuošta Lietuva, kaip 
Čekoslovakija, Lenkija, Nor
vegija, Danija, Belgija, Olan
dija, Latvija ir Estija, net 
Franoija, atsidūrė laikinai 
Berlyno-Maskvos-Romos ver
gystėje.

Rąudonąsai imperializmas 
tikisį Lietuvą pasigavęs sau 
amžinai,—taip save ir kitus 
apgaudinėja kiekvienas des
potas. Bet Lietuva nėra juk 
galutinai perblokšta: jos žmo
nės tebekovoja dėl jos atva
davimo,—o kol tauta kovoja, 
—ji tebėra gyva ir tebeturi 
progą vergystės jungą numes
ti ir atsistoti vėl laisva ir 
nepriklausoma.

A. -f- A.
- ALBINAS VAITEKŪNAS 

gyveno 942 W. 34th St. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 6 d., 3:15 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi- 
męS^Kupiškų parap., Virba
liškių kaime. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliarrie nubudime 
moterį Amelią po tėvais šer- 
petauskaitę; 2 sūnūs: Feliksą 
ir marčią Kotriną, ir Juozą; 
2 dukteris Amelią Vilčiaus- 
kienę, žentą Kazimierą ir 2 
anukus ir Oną šakanienę; 
žentą Joną, 4 anukus; pus
seserę r-Mari joną Musteikienę 
ir jos šeimą; 2 pusbrolius — 
Romus ir Juozą Grikienius ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj— 
brolį kun. Juozapą ir seserį 
Grasildą Balčiūnienę ir jos 
šeimą.

Priklausė prie Dr-stės Pa
laimintos Lietuvos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
sausio 9 d., 8:00 vai. ryto iš 
kopi. į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, t-/kairio j e atsibusi gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Albino Vaitekūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

, lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Moteris, Sūnus, Dukterys, 
Marčios, žentai ir Giltinės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.

A. 4* A.
DOMICĖLĖ kunickienė 

po tėvais Knietaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 6 d.; 7:40 v. vakaro, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Liet., Kilo iš Telšių 
apskn., Lieplaukės parap., 
Brazdeikių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną; 4 sūnūs: Vac
lovą, Antaną, Ernestą ir Čes
lovą; pusbrolį Julijoną Nar- 
montą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je—3 sešeris, Petronėlę, Oną 
ir Leokadiją.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2134 W. 23rd PI. Laidotuvės 
įvyks penktad., sausio 10 d. 
8:30 v. ryto iš namų į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Kunic- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame. Vyras, 
Suųųs, Pusbrolis ir Gim.

Laid. Dirękt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. CANAL 2515.

I Al f 1*1 U l A Siunčiam GėlesLDVEIKIS vW=o‘

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Gėl ylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Pa puoši-

GĖLININKAS' maros 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5«00

Padėkime tąt Lietuvai nu
sikratyti raudonojo slibino 
pančius. Remkime jos išva
davimo žygius: pasižadėkime 
paaukuoti vienos dienos už
darbį,—kada tai pirkome šim
tais Lietuvos Laisvės Bonus, 
kad Lietuva laisva butų, da
bar gi aukokime, kad ir tuos 
pačius bonus, ’kąd Lietuva at
gautų klasta išplėštų laisvę.

Tegu 1941 metai būna galin
gos talkos metai I
1941 in. sausio mem 1 d.

Jaunavedžiai — Jis 
42, Ji - 72

Vedybinį leidimą Cook apskri
čio vedybų biure šią savaitę iš
siėmė du Chicagos lietuviai, 
Jurgis Sblonis ir JuĮia Barkaus
kas.

Jaunasis, kaip pasirodo iš ap
likacijos, yra 42 metų amžiaus, 
o jo jaunoji Julija Barkauskas 
metų priskaito 72.

Jų nepažįstam, bet laimingo 
jiems gyvenimo!

Šveiskit Pačiūžas, 
Ledas Parkuose 
Jau Geras

Ledziningininkams atidarė 
Mark White, Davis 

parkus

Jeigu mėgstate pačiūžomis 
ledu skraidyti, tai ištraukite jas 
iš skiepo, kur jos ikišiol turė
jo rudyti. Chicagos Parkų Ad
ministracija praneša, kad 35-se 
parkuose ledas jau užtektinai 
storus ir saugus, ir jie yra at
dari pačiužininkams.

Lietuvių apylinkėse čiužinė
ti galima Mark White Sųuare, 
Davis, Gage, Manu, Dvorak, 
Mozart ir Burnham parkuose.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 5 d., 5:50 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukęs 29 m. amž., 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Barborą, po tėvais 
Stulginskaitę, seserį Myrtle 
Meiron, švogęrį Leo, sesers 
mergaites Leonorą ir Marion; 
5 dėdes: Domininką, Petrą ir 
Benį Pivaronus ir jų šeimas 
ir Vilimą ir Joną Stulgins
kius ir šeimą, tetą Josephine 
Tamkevičienę ir jos šeimą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioj, 1410 So. 
49th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, sausio 9 d., 10:00 vai. 
ryto. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Povilo Pivarono 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam .paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Motina, Sęsuo, švogeris, Dė
dės, Teta ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. CICERO 2109.

ZENONAS PETRĄUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

tausio 6 d., 3 vai. ryto, 1941 
ftą., sulaukęs pusės amž., gi
męs Mažeikių apskr., Sedos 
pąrap., Grūstas kaime. Ame
rikoj išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudimę 
sūnų Zenoną, marčią Jose
phine iv anūkę Dianą, Vero
niką Domikienę, švogerį ir 
Švogerką Jasmontus, dėdę 
Žiogą ir daug kRų giminių ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. RL 
diko kopi., 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, sausio 8 d., 1:30 vai. 
po piet. Iš koplyčios bus nur. 
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Marti, švogeris ir švo- 

gerka ir Giminės.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

ROOSEVELTO ASMENIS ATSTOVAS ANGLIJOJ
CLASSIFIED ADS.
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SKELIAMAIS x Naujienose
•j: / ; ŽODŽIŲ AR MAŽIAU — VIENĄ KARTĄ 
Iv Kiekvienas Ekstra Žodis po 4c—Darbo OUV

Paieškojimai 25c
šaukite CANal 8500

PRIIMAM SKELBIMUS RYTOJAUS LAIDAI IKI 7:30 V. V.

*' NAUJIEMU-ĄUME
Harry Hopkins, atsisveikina su savo vaikais, dukrele Diana ir sunais, Slephen 

ir Davis, prieš išskrendant į Angliją iš New Yorko Pan-American lėktuvu. Hop
kins yra Roosevclto asmeniškas atstovas Anglijai, ten važiuojantis trumpai, bet 
svarbiai valstybinei misijai atlikti.

Pakėlė Algas 
National Tea 
Darbininkams

National Tea krautuvių dar
bininkai vakar pradėjo dirbti 
po nauju kontraktu, kuris bu
vo neseniai pasirašytas. Sutar
tis pakelia, jų algas, kai kuriems 
iki Sutartis apima Cook, 
Lake, DuPage, Kane ir McIIen- 
ry apskričius.

Platak Ir Vėl 
Laimėjo

Union Leaguc Kliube užvakar 
įvyko specialis “handball” lo
šimas, kuriame dalyvavo, tarp

1
1 + A, ..

EMILIA BLINSTRUP, po tė
vais Jasinskaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 7 d., 3:30 v. ryto, 1941 
m.,' gimus, Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, dukterį Jean Bu- 
kowski ir Josephine, sūnūs 
Joną, Chester ir Albertą; žen
tą Joną Butkowški, marčią 
Helen Varila . ir Caroline; 
seserį Frances Blinstrup.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
3044 W. Cermak rd. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, sausio 
11 d.. 9:30 v. ryto iš kopi. į 
šv. Kazimiero bažnyčią, 22 
ir Whipple St., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Resurrection kapi
nes, Justice Park, III.

Visi a. a. Emilijos Blinstrup 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Dukteris, Sūnus, žentas, mar
ti ir Giminės.

Laid. Direkt. J. J. Kruzina, 
Tel. ROCkwell 4338.

A.«+«A.
MYKOLAS GROBSTĄ 

6929 So. Maplewood Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 4 d., 11:10 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Telšių apskr., Kretingos 
parap,, Mesiučių kaime. Ame
rikoj išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudimę 
mylimą pusbrolį Adomą Ka
volį, Sioux City, Iowa; draugą 
Jurgį Kavolį ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 S. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks ketY’rtad., sau
sio 9 d., 2:00 vai. popiet, iš 
J. F. Eųdeikio koplyčios bus 
iiųlydėtaš į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a, a. Mykolo Grobsto 
giminės, draugai ir pąžįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąm paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, Draugai ir Giminės

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1W.

kitų, ir musų Joe Platakis.
Norit žinot kas laimėjo? 
Platakis.
.Butų tikrai stebuklas, jeigu 

jis kartais pralaimėtų.
Jis lošė dvejukėje su Edward 

R. Litsinger.

Apiplėšė Du Mėsos 
Išvežioto] us

Ginkluotas vagilis užvakar 
naktį apipiešė du mūsos "firmų 
išvežiolojus Ogdcn Parko'1 apy
linkėje. Ties 6239 South Ash
land jis atėmė $60 nuo Wesley 
NieLsen, 5731 Bishop strcet, ir 
$12.50 nuo John Schumos, ties 
63rd ir Aberdeen. Schuma gy
vena adresu 8115 S. Winches- 
ter avenue. ,

_ , -.................................. - ' .y

■'tarp musų
BIZNIERIŲ

!  ------------------------------------------—<
•

Seniausi \Ęįznieriai 
Brighton Park

George ir' Eleanor Wesdzu- 
nai sėkmingai varo bizni jau 
nuo 1911 Brighton Park. Dabar
tiniu laiku jie turi viešą už
eigą ties num. 2855 W. 38th 
Street/ Jie yra pavyzdingi žmo
nes ir geri naujieniečiai. Jie iš
auklėjo dukterį Frances ir sū
nų Arthur. Jie turi gražią apie 
203 akrų farmą Winamack, 
Indiana.

Gerų pasekmių geriems nąu- 
jieniečiams.

— Steponas Narkis.

PETRAS MUREIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 7 d., 4:15 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs 48 m. amž., 
gimęs Suvalkų gub., Lukšių 
para.p., Alečių kaime. Ameri
koj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną po tėvais Martin- 
kaitė, 2 sūnus: Petrą Jr. ir 
Justiną, brolį Antaną, krikšto 
tęvą ir dėdę Juozą Naujoką 
ir šeimą, 3 pusseseres: Oną 
Chepaitienę ir Oną Gribinie- 
rię ir Tillie Ęreuer ir jų šei
mą; tetą Aleksienę, pusbro
lį Juozą Aleksą ir šeimas ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
kopi., 6212 So. Western Avė. 
LaįdotuvČs įvyks šeštad.. sau
sio 11 d., 8 v. ryto iš kopt į 
Gimimo Pan. šv. .parap. baž
nyčią, kurioję atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš tęn bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Mureikos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoęirdži&ii kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę lieka: Moteris, Su- 
nai ir Giminės.

Laid. Difekt. Lachavvicz ir 
Sūnus, Tėl. CANAL 2515.

“Pavyzdingas” 
Policistas Vogė 
Gasoliną

Waukegane pasibaigė “pa
vyzdingo” policisto True Whit- 
tier karjera.

Vakar jis buvo pašautas ir 
suimtas, kai savininkas Liberty 
Oil Company, Arthur L. Lake, 
užtiko jį bevagiant gasoliną.

Whittier dabar guli ligoninė
je. Yra 43 metų amžiaus ir 
Waukęgano policijos departa
mente tarnavo 17 metų.

Neims Naujokų ___
Per Ateinančią 
Savaitę ,,

i J ;■,, , - rrt-—*1-------- -

Pradedant rytdiena, armija 
neims naujokų iš Chicagos per 
ateinančias septynias dienas. 
Priežastis — kareivinės naujo
kams, kurie turėtų būti pa
šaukti per tas dienas, dar nėra 
baigtos. Chicagos kvotos nepa
sikeitė, bei dalis naujoku galės 
savaite ilgiau praleisti namie su 
saviškiais.

® Apskričio ligoninėje pasi- 
mirę 28 metų moteriškė, Agnės 
Sutton, kuri buvo skaudžiai ap
deginta, kai gelbėjo savo du 
mažus vaikus iš degančio namo 
Schiller Parko priemiestyje. 
Jos vyras Ilarvey ir 8 metų sū
nūs Charles irgi žuvo gaisre. 
Gyvi išliko lik keturi sūnus, 
kuriuos tėvai suspėjo išmesti 
iš namo per langą.

Naudokitės ‘■Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Api^ Paren-. 

gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų.

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin- 
gu žinių ir gerų pa-

SlTUATION WANTED 
ieško Darbo

IEŠKAU DARBO KAIPO jani- 
torius arba prie namų. Turiu 2 me
tų patyrimą kaipo karpenteris ir 
maliavotojas. 13 East Main St., 
St. Ųharles, III. A. G. K.

HELP VVANTED—MALĖ 
______ Darbininkų Reikia

REIKALINGAS JANITORIA U S 
padėjėjas, kad butų unijistas. 1318 
Winnemac Avė.

REIKALINGAS KARPENTERIS 
uždėti “Insul-Brick Siding”. Kreip
kitės: 3554 So. Emerald.

EURNISHED ROOMS—VVANTED
Reikia.^Qyyeą^u£Itombari^^^

RENDON KAMBARYS, švarus, 
apšildomas. 1900 So. Halsted St., 
CANAL 2183.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIET. MOTERŲ 

KLIUBO metinis susirinkimas įvyks 
sausio 9 d., ketvirtadienį, 7:30 v. 
vak., Darbininkų svet., 10413 So, 
Michigan Avė. Po susirinkimo tu
rėsime “šurum-burum”. —Sekr.

SLA. 36 KUOPA laikys mėnesinį 
susirinkimą sausio 8 d., 7:30 vai. 
vakaro Chicagos Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. —Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAV. metinis susirinkimas 
įvyks sausio 8 d., 7:30 v. v„ Chica
gos Liet. Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Bus raportas apie turto 
stovį, ir kitų svarbių dalykų. Visi 
nariai savininkai malonėkite atsi
lankyti. —S. Kunevičius, Rast.

ŠIANDIEN VVALTER NEFFO 
salėje, 2415 So. Leavitt St., įvyks
ta metinis SLA 109-tos kuopos su
sirinkimas. Prasidės 7:30 v. vak.

Knygų peržiūrėjimo komisija 
yra prašoma susirinkti apie va
landą anksčiau savo ęaportbi pri? 
ruošti. u

LIETUVIŲ EX-M A Ii N I E R I Ų 
DRAUGIŠKO KLUBO metinis su- 
siri/ikimas U(/yks Bridgeporte C. 
Ūkelio svet., 3436 Lituanica Avė., 
sausio 8 d., 7:30 v. vak. —Valdyba.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS ir 
KULTŪROS KLUBO met. susirin
kimas įvyks sekmad., sausio 12 d. 
1941 m., 1:30 v. .popiet, Hollvwood 
Inn, 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra labai 
daug reikalų dėl apsvarstymo. 
Taipgi atsiveskite nors po vieną 
narį įrašyti į Klubą.

s —B. Vaitekūnas, RaŠt.
KRIAUČIŲ LOKALAS 269 A. 

C. W. of A. laikys susirinkimą 
penktad., sausio 1Q d., Amąlgama- 
tęd Centro Name, 333 So. Ashland 
Blvd., 7:30 v. vak. Bus svarbus kal
bėtojai, vienas iš viršininkų, dėl 
įvesdinimo Lokalo valdybos 1941 
metams. —Vąldyba.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS 
DR-STĖS RŪTOS No. 1 pirmas 
mėnesinis susirinkimas įvyks treČ., 
sausio 8 d., 8 vai. vak. Holiywood 
svet., 2417 W. 43rd St. Bukite visi 
ir atsiveskit po vieną naują narį, 
nes svarbus pirmas šių metų susi
rinkimas. D. J. Smith, Koresp.

PARENGIMAI
KEISTUČIO KLUBO CHORĄS 

rengia puikią “Birthday Party” 
šeštadienį, sausio 11 d., Hollywood 
svet., 2417-19 W. 43rd St. vienų 
mėtų darbuotės paminėjimui. Pro
gramą išpildys .pats choras vado
vaujant gabiam muzikui, p. Sarpa- 
liui. Pradžia 8 vąl. vakaro. Paskui 
bus šokiai prie geros muzikos.

Be to visi atsilankiusieji gaus 
paragauti skanaus “Birthday Ca- 
ke” prie putojančio alučio. Komi
sija užprašo visus atsilankyti ir už
tikrina kad turėsite “Gpod Time,”

— Komisija.

AR JIESKAI
DARBO?

- - - - - - - - - - - SKAITYK kasd^n--------

iNAUIIENASi
•REIKIA DinillUIKr

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino faktai per

NAUJIENAS

lin.liilk libM SlriiĮ, CIBUI llį

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA prie 
abelno namų darbo gaminti vąlgl, 
nėra skalbimo. Atskiras kambarys 
ir maudynė, šaukite Fairfąx 7278.

MERGINA PADĖTI MOTINAI, 
prie namų darbo. Gyventi vietoj. 
Irving 7183, 3257 Warner. Antras.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI. Paprastas virimas. Savas 
kambarys, radio. Gera alga. LEVIN 
6248 No. Bell, Briargate 7211.

REIKALINGA LIETUVAITĖ 
dirbti į Taverną, valgis ir kamba
rys. 4501 So. Paulina.

JAUNA MERGINA prižiųrėti 
kūdikį 4 dienas savaitėje. Nerėik 
dirbti vakarais. 2806 S. Union Avė. 
2 aukštas.

PATYRUSI MERGINA prie abel
no namų darbo, nereik skalbti, 
vaikai—11-14, padėti prie virimo, 
kambarys, radio ir maudynė, alga 
$8 pradžioj. BRIargate 4156.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina prie abelpo namų darbo, ma
žai virti, gyventi ant. vietos, reko
mendacija, alga $10, ROCkwell 
1477.

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui, prie mažos šeimynos, rie- 
reik virti, savo skalbimas, gyventi 
ant vietos, alga $9. 5852 N. Kil- 
bourn.

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA prie namų darbo, virimo, 
savas kambarys ir maudynė. Alga 
$10. šaukite po 1 vai. popiet. Hyde 
Park 8979.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė su visais fikčeriais, išdir
btas per daug metų. 1245 So. Cice
ro Avenue, Cicero, III.

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

PARDAVIMUI ROOMING HOU- 
SE, labai geram stovyje, geros .į- 
plaukos. Parsiduoda už prieinamą 
kainą. DELaware 6995.

PARDAVIMUI PIRMAEILĖ BU
ČERNĖ. Kaina labai .prieinama., 

2851 West 59th St.

PARSIDUODA GROSERNĖ. Ge
ra vieta. Biznis geras, išdirbtas per 
daug metų. Pardavimo priežastis— 
patirsite ant vietos. Pašaukite Tele
fonu LAFayette 5496.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
BUČERNĖ, su elektrine refrigera- 
ciją. Pigi renda, štymo šilumė. 
2242 W. 23rd St.

REAb ESTATE FUB SALE 
Nar^i-Žeme

APDRAUDOS KOMPANIJA siū
lo pardavimui 3 aukštų mūrinį 17 
apartmentų namą adresu 1445 — 
47 Carmen Avė. Galima pirkti la
bai lengvomis sąlygomis, ilgų metų 
morgičiu, žemu palūkanų nuo
šimčiu. Sharon Mortgage Co., 105 
W. Madison, RANdolph 5656.

GERAS PIRKINYS BALTIMORĖJ
Parsiduoda 10 kambarių namas 

ir su visais įrankiais duonkepykla, 
lietuvių kolonijoje. Kostumerių tu
rime apie 400. Prie to įvairių drau
gijų, kliubų, parapijos ir biznierių 
parengimai duoda užsakymus 
mums. Neseni ir gabus lietuviški 
kepėjai gali pasidaryti gerą gyve
nimą. Mes šią kepyklą išlaikėme 
26 metus. Dabar musų senatvė ver
čia ją perleisti kitam. Biznis gerai 
išdirbtas.

ALEKSANDRA 
/MIKALAJŪNAS 
508 So. Paca St., 
BĄLTIMORE, MD.

VVHOLESALE FURNITUR® 
Rakandai ir (taisai Pardavimui M
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. MCes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Ave.l Chi- 
ęago, ĮlL P’ioųc Rępufcįic 6051.
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SIŪLO SUSKILUSIEMS ILLINOIS ANGLIA
KASIAMS VIENYTIS, BAIGTI TRINIM ASI
United Mine Workers Prezidentas Ray 

Edmundson “Sutinkąs Rezignuoti”
Kalbėdamas Coli nvillej, Ibi- imi rengė Davė Reed ir John 

unijos Baltučio, abu buvę suspenduo
ti PMWA viršininkai. Rs.

CHICAGOS BARTENDERIŲ UNIJOS RINKIMAI LEGIONIERIAI SURINKO 2,000 PAKELIU 
□GARĖTU KARO VETERANAMS

Dariaus-Girėno Postas Reiškia Padėką 
Duosniems Lietuviams

nois, C.l.O. angliakasių 
United Mine Workers Illinois 
prezidentas Ray Edmund>on už
vakar pasiūlė suskilusiems val
stijos angliakasiams “baigti 
ginčus ir vėl susivienyti po vie
na vėliava”.

Edmundson pareiškė, kad jis 
“sutinka iš savo vietos pasi
traukti,” jeigu “jo rezignacija 
yra reikalinga vienybei atsiek
ti.”

Dvi Unijos.
Illinois angliakasiai vra susi- 

organizavę į dvi unijas, jau mi
nėtų U.M.VV.A., kuriai vadovau
ja John L. Lcwis, ir Progress
ive Mine Workcrs of America, 
kurią po savo globa turi pasi
ėmusi Amerikos Darbo Federa-
ei ja.

Šią uniją įsteigė didelis skai
čius Illinois kasėjų,z kurie iš
ėjo iš UMWA dėl visos eilės 
rimtų priežasčių. Per ilgą laiką 
tarp abiejų ėjo labai aštri ir 
pikta kova, kuri dažnai užside
ga dar ir dabar.

Pavyzdys yra dabartinis gin
čas Mine B Coal Company ka
syklose, prie Springfieldo, ku
rio rezultate keturi UMWA na
riai yra traukiami atsakomy
bėn, pasiremiant PMWA skun
du vietos federaliam teisėjui 
Charles G. Brigg’e.

Ginčas Springfielde.
Ir viena ir kita pusė tikrina, 

kad jos turi suorganizavę di
džiumą kasyklos kasėjų ir abi 
reikalavo teisės juos atstovauti 
kolektyvėse derybose. Ta teisė 
buvo; pavesta PMWA, o prieš 
UMWA buvo išduotas draudi
mas draudžiantis jai kištis’ į 
kasyklos reikalus.

Ginčas atsidūrė teisme, kai 
PMWA pasiskundė, kad keturi 
UMWA nariai tam draudimui 
nusidėjo ir vieną PMWA naią 
labai sumušė.

Kaltinamieji yra Lee Bum- 
gardner, Ed Heckleback, Wi.l- 
iam Lansky ir Charles Bohan- 
na, visi springfieldiečiai, o su
muštasis PMWA unijos narys 
yra Joseph Gedmanas.

Gubernatorius Grasina.
Ginčo rezultate gubernatorius 

Stelle parašė laišką C.l.O. uni
jos vadui Edmundson’ui, taipgi 
PMWA viršininkui Williani 
Keck, reikalaudamas abiejų pu
sių ginčą likviduoti taikiu bil
du ir pagrasino, kad “jis nesi
varžys panaudoti valstijos spė
ką”, jeigu abi pusės ginčo ne
užbaigs.

Gal turėdamas šitą situaciją 
omenyje Edmundsonas Collins- 
villės kalboje pareiškė, kad da
bartinė unijų kova neneša nau
dos nei vienai nei kitai pusei. 
Tol kol angliakasiai yra pasi
dalinę, jis tikrino, tol kasyklų 
operatoriai vieną grupę siundys 
prieš kitą. Nukenčia tiktai ang
liakasiai, o operatoriai naudo
jasi.

Šulo Tartis Deryboms.

Edmundson siūlė abiejoms u- 
nijoms sudėti savo spėkas daik- 
tan naujos sutarties derybose, 
kurios prasidės vasario 17 d. 
Senoji sutartis užsibaigia kovo 
31 d. -

Edmundson mano, kad abie
joms unijoms, prieš einant į de
rybas, butų pravartu sueiti į pa
sitarimą ir sutarties deryboms 
sudaryti bendrus ir /vienodus 
reikalavimus.

Su Edmundsono mintimis 
kiekvienas sutiks, bet angliaka
sių ūpas ir praeities padarytos 
gilios žaizdos kol kas turbut ne
leis jiems tas mintis priimti už 
gryną pinigą. ' . /

Beje, prakalbas Edmundso- 

šįvakar Buvusių 
Mainierių Kliubo
Susirinkimas

Išduos Metinius Raportus
Liet. Eks-mainierių kliubas 

turėjo parengimą 14tą d. gruo- 
džio-December, Westsaidės sve
tainėj. Parengimas gerai pavy
ko, atliks pelno, ir keletas na
rių pasižadėjo įstoti į kliubą. 
Kai kuriems pasitaikė susitik
ti, kurie buvo per daugelį meu 
tų nesimatę. '

Atsilankiusių tarpe reiškėsi 
draugiškumas ir pageidavimas
daugiaus tokių vakarų sureng
ti.

Liet. Eks-mainierių kliubo 
susirinkimai bus laikomi Bridge- 
porte. Sekantis metinis susirin
kimas įvyks šįvakar, 8tą dieną 
sausio, 7:30, C. Ūkelio svet., 
3436 Lituanica Avė. Bus išduo
ti raportai iš praeitų metų ir 
prisirengsim prie veikimo šiais 
metais.

Visi nariai malonėkite daly
vauti ir naujų narių atsivesti 
prisirašyti. Mokestis metams 
tiktai 50 centų.

Koresp. J. Gelgaudas.

Auto. Kolizijoje 
Žuvo Trys Žmonės, 
Du Jų Dvasiškiai

Trokas Suvažinėjo Keturių 
Metų Mergaitę

Prie Dolton Road ir Torrence 
avenue, prie Calumet City, va
kar susikūlė du smarkiai važiuo
ją automobiliai.

Visi trys juose važiavę žmo
nės buvo užmušti. Susikulimas 
buvo toks smarkus, kad auto
mobilių mažai kas liko.

Užmuštieji yra, kaip spėja 
policija:

Kun. Henry Hogebach ir 
Brother Fidelius, iš Sacred 
Heart kolegijos, Donaldson, In
diana, ir

35 metų chicagietis, Louis S. 
D’Andrea, 7145 So. Marshfield 
avenue.

Kitos Nelaimės
Prie Cottage Grove ir 42nd 

Street, išbėgusi į gatvę po tre
ku pakliuvo ir žuvo 4 metų mer
gaitė, Sandra Scofield, 4125 
Drexel bulvaras.

Automobiliai taipgi užmušė
32 metų Robert Christopher- 

son, 4047 North Central Park 
avenue, ir

52 metų Frank Williams, 3025 
Federal street.

Du Sudegė Salem 
Miestelio Gaisre

$250 Nuostolių Carlinvillėj
Du žmonės žuvo, kai Salem, 

Illinois, kilo gaisras ir sunai
kino privatišką gyvenamą na
mą. Žuvo 50 metų moteriškė, 
Grace Campbell, ir nežinomas 
apysenis vyras.

Trokas Sugedo
Didelis gaisras buvo kilęs 

Carlinville miestelyje, irgi Illi
nois valstijoj. Ugnis pasirodė 
triobesyj tik už bloko nuo ug
niagesių stoties, bet gesinimo 
aparato motoras užsikirto ir at
sisakė važiuoti. Kol atvažiavo 
komanda iš Gillęspie, miestelio, 
ugnis buvo sunaikinusi penkis 
didelius namus. Nuostoliai 
$250,000.

r* a (. J1EN U-ACM E 1’eiMpn-
Vaizdas Cook apskričio Circuit teisme, kur užvakar ir vakar anksti r^lą vyko 

Chicagos Bartenderių unijos valdybos rinkimai. Juos laimėjo vienas J. Crowlcy, 
kuris kandidatavo į prezidento vietą. (Smulkmenos žinioje).

Dar 200 Naujokų 
Raportuoja 
Karo Tarnybai

Paėmė Kelis Lietuvius iš 
Mount Greenwoodo

Šįryt dar viena grupe nau
jokų, viso 200, raportuos me
tams privalomos karo tarnybos. 
Vieni bus paskirti laikinai į 
Fort Sehridan, netoli Chicagos, 
o kiti į Camp Custer, Michigan 
valstijoje.

Tarp naujokų yra šie lietu
viai, keli jų iš Mount Green- 
woodo:

William Bartz, 7316 South 
Racine- avenue

William Mattes, 11003 South 
Kedzie avenue (savanoris)

Benediktas Jurėnas, 3240 W. 
111th street

Bruno Saltys, 11648 South 
Sangamon street

John Vistain Jr., 2904 We.st 
Cermak Road (savanoris)

Stanley Gritis, 420 North San
gamon street.

Reikalauja $75,000 
Iš Trijų Alinių
Dvi Merginos Buvo Sužeistos

Dvi jaunos chicagietės užve
dė bylą prieš tris alines, rei
kalaudamos $75,000 atlyginimo 
dėl automobilio nelaimės, kurio
je abi buvo sunkiai-sužeistos.

Jos yra 21 metų Joan Lynch, 
23 E. Division, ir 19 metų Mar- 
jorie* Kennefick, 425 Surf str.

Kompanionas Pasigėrė
Jos sako, kad jų kompanio

nas, 22 metų Charles Burton 
iš Western Springs, pasigėrė 
Glass Kitchen alinėje, 1169 N. 
State, Ben’s Place, Dempster 
Road ir Niles Center Road, taip
gi Oasis Little Club alinėje, 
4400 Simpson street, po to sėdo 
automobilį vairuoti, ir prie Da- 
vis ptreet, Skokie miestelyje, 
nuvažiavo nuo 15 pėdų pyli
mo.

Pirmai nelaimėje buvo nu
laužtas nugarkaulis, antrai kū
nas buvo skaudžiai apkapotas.

Tebekyla Didžiųjų 
Firmų Apyvarta

Sears Roebuck and Co„ skel
bia, kad per gruodžio, mėnesį 
padarė $95,874,765 apyvartos., 
apie 16.5% daugiau negu per 
gruodžio užpernai. .

Montgomery ,Ward per tą pa
tį mėnesį apyvartos padarė $70,- 
850,185, apie 7.5% daugiau ne
gu užpernai, o Walgręen ben
droves biznis siekė $8,440,131. 
Tai yra'apie 5.7% daugiau ne
gu per gruodžio užpernai.-

VAKAR CHICAGOJE •O Nežinomas, bst ‘ manda
gus” piktadaris a ėmė $200 nuo 
chicagiečio Hsibeit H yman, 
5484 Corne.l. Pasilikę, kad 
plėšikas a p'pieštąjį per n atsar
gumą pašovė. Jis labai ats’pra- 
šė, paklausė ar “skauda” ir po 
to susinervavęs dingo.0 Už apiplėšimą gasollno 
stoties ties 1750 N. Western 
avenue* Albany Park polieja 
suėmė penkis jaunus piktada
rius. Visi yra po paroliu už p tr
inesnius nusikaltimus: Nelson 
Loveless, z 2536 .;Cortland, Do- 
nald Loveless, 1643 S. St. 
Louis, Adolph Pedersen, 1710 
N. Richmond st,, Bernard May- 
er, 3501 W. NorĮh, ir jo brolis, 
Richard Mayer.0 Vakar į Cąjnp Custer sto
vyklą Michigane išvyko karo 
tarnybai I linois nacio na les 
gvardijos 184-to arlileLjos pul
kas. Ji sudaro įšiintlnai negrai.> 0 šiand'en iTi'pėr kelias atei
nančias dienas vyks direktorių 
rinkimai' įvairiuose Chicagos 
vaistiniuose ir naeionaliuose 
bankuose. Chicagos Federal Re- 
serve Bank irgi rinks naujus 
direktorius vasario 28.0 Pramonininkų Sąjunga 
Chicagoj apskaičiuoja, kad ka
ro kontraktais ginklams ir ki
tokioms reikmenoms Amerikos 
ginkluotoms jėgoms valdžia iš
leidžia apie $500,000,000 kas 
mėnesį.0 Real-estatininkai vakar 
spėliojo, kad šie metai bus ne
paprastai geri namų biznio at
žvilgiu. Jie apskaičiuoja, kad 
naujų gyvenamų namų staty
bai amerikiečiai išleis viso apie 
$3,000,000,000, ir jiems įrengti 
išleis apie $600,000,000 baldams 
ir kitokiems daiktams, kaip ra
dio aparatams^ šaldytuvams, 
skalbimo mašinoms, etc.

' ■ Iv. u'.. ■ .0 Vakar vieiiaš sen ausių 
Chicagos leidiniu šventė 100 
metų sukaktuves. Tai yra 
“Prairie Farmer”, ūkininkams 
skiriamas savaitinis žuriialąs.
-.0 Reziiltatė muštynių Kalė
dų dieną apskričio ligoninėje 
vakar mira invalidas 29 metų 
Henry Lang, 2549 Southport 
avenue. 22 mėtą jaunuolis Ca- 
simer. Wrobėl$ , 2541 Wayne 
avenue, kirto Lahg/ui per nosį. 
Jis prarado tiek daug kraujo, 
kad pavojingai susirgo ir už 
kelių dienų pasimirė. Wrobel 
suimtas. <

’ ■ A ' • ' ' • ".f 5" . ■ •• •■
0 Dėl nežinomą priežasčių 

kilęs gaisras sunaikino maisto 
krautuvę adresu 342-344 West 
75th street. Padarė $6,000 nuo
stolių. Nuo elektrinės krosnies 
vakar taipgi gerokai apdegė 
elektros jstaiga/Bems Special- 
ty Co.» 1015 West Lakė Street

Crowley, McElligott 
Laimėjo Bartenderių 
Unijos Rinkimus i J I_ _ _
Unijos Ateitis Palieka Neaiški

šie asmenys laimėjo Chica
gos bartenderių unijos valdybos 
rinkimus, kurie pašibaigė vakar 
ankstį rytą ir įvyko po apskri
čio teismo priežiūra:

James Crowley — preziden
tas

Joseph McElligott — biznio 
agentas

Ralph Locke (buvęs) — ’vies1- 
prezidentas

John Schoonover — sek'reto- 
rius-iždininkas

John Nagel — prot. sekreto
rius t

Davė Tobin — inspektorius 
William Kiefer — chaplain 
Robert Klick —* sargas 
Colby Steiner — sargas 
John Collins, William Cleary 

ir John McLaughlin — globė
jai.

Nusikratė Gengsterių?
Rinkimai įvyko- po teismo 

priežiūra tam,- kad ■ Unijos rei
kalus sutvarkyti jr išvalyti iš 
valdybos gengsterių elementą, 
kuris unija turėjo savo kontro
lėje. ;• ’

Bet abejojama ar pasisekė 
tai padaryti. Mat, prezidentas 
Crowley buk yra gengsterių 
“atstovas”, ir nežinia kokio 
plauko žmonės yra kai kurie 
kiti viršininkai.

Dabar Šienapiutė 
Chicagos 
Viešbučiams

Vyksta 32 konvencijos
Chicagos viešbučiuose daba, 

ir už didelius pinigus nenusi 
nuomosi kambario. Visi pilnu
tėliai.

Mat, šią savaitę Chicago.. 
vyksta 32 didelės biznio kon
vencijos, į kurias iš visų Ame
rikos dalių suvažiavo apie 140,- 
000 delegatų. Didžiausia kon
vencija vyksta Stevens viešbu
tyje — tai avalinės pramonės 
biznierių, kurioje dalyvauja 
35,OOQ delegatų.

Apie >2,000 žmonių taipgi 
suvažiavo pamatyti metines ra
kandų parodas, kurios dabar 
vyksta Chicagoje, ir dalyvauti 
Philco radio bendrovės konfe
rencijoje, Edgewater Beach 
viešbutyje,

0 Iš lentgalių sukalto  j lūš
noj ties 5941 Ogden avenue, 
buvo rastas negyvas 39 metų 
chicagietis, George Schiffauer. 
Jis turbut nutroško dujomis iš 
anglinio pečiuko, kuriuo bando 
savo vargingą pastogę pašildyti.

Standard Federal 
Išmoka 10% Bona 
Savo Darbininkams
Daro Labai Didelę Apyvartą
Justino Mackevičiaus vedama 

finansinė įstaiga, Standard Fe
deral Savings and Loan Asso- 
ciation, 4192 Archer avenue, va
kar paskelbė, kad išmoka 10% 
bonusą visiems .savo darbinin
kams. Jų turi apie 20.

Bendrovė neseniai paskelbė 
metinį raportą, iš kurio pasi
rodo, kad indėlių ji turi virš 
penkis milionus, tokiu bildu yra 
viena stambiausių .skolinimo ir 
taupymo bendrovių Chicagoje.

20 Metų Jonas 
Balčius Krito 
Negyvas Krautuvėj

Daktarai Sako, Turėjęs 
Širdies Ligą.

BRIDGEPORT. — Begerda- 
mas bonką karbonuoto gėrmio 
Prano Gudo krautuvėje, Brid- 
geporle, vakar staigiai krito ne
gyvas 20 melų jaunuolis Jonas 
Balčius, nuo 3214 South Grccn 
street.

Jis buvo skubiai nugabentas 
į St. Paul ligoninę, bet jam pa
galbos nebereikėjo. Ten dakta
rai nustatė, kad velionis, nežiū
rint savo jauno amžiaus, turėjo 
širdies ligą. Įvykio liudininkai 
pasakoja, kad keletą metų at
gal kažkas jam sudaužė galvą, 
tad gal liga buvo to įvykio re
zultatas.

Laidojamas šeštadienį.
Gudo krautuvė, kur Balčius 

staigiai mirė, yra adresu 901 
West 33rd street, prieš šv. Jur
gio bažnyčią. Velionis ten daž
nai užsukdavo.

Jis paliko tėvą Antaną, moti
ną Oną Kazdailaitę-Balčiuvienę 
ir seserį Oną Kazlauskienę.

Kūnas yra pašarvotas namie, 
aukščiau paduotu adresu, iš kur 
bus palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse, po pamaldų šv. Jur
gio bažnyčioj. Laidotuves tvar
ko direktorius Antanas M. Phil
lips, 3307 Lithuanica avenue.

Pereito rugsėjo 7 d. 11 metų 
berniukas Richard Monaco, 
833 Grand avenue, pakliuvo po 
gatvekariu ties Halsted ir 
Grand avenue ir prarado vieną 
koją. Jo tėvai užvedė bylą. Va
kar gatvekariu bendrovė suti
ko sumokėti berniukui $16,C00.

Jūsų parama

NAUJIENŲ” ICMO FONDUI
bus nuoširdžiai įvertin

Darius-Girenas Amerikos Le- 
gijono Posto surengtas Naujų 
Metų sutikimo vakaras pilnai 
pasisekė. Buvo tikėtasi apie, 300 
žmonių, bet atsilankė tris kar
tus daugiau ir sunešė daugiau 
negu du tūkstančius pakelių ci- 
garetų, ir visi labai, labai link
smai laiką praleido. Jau buvo 
net 7-ta valanda ryto, bet cele
brantų dar ir tuomet netruko.

Jaunieji linksminosi ir šoko 
didžiojoj svetainėj prie gero or
kestro, o suaugę apatinėj ir 
“klubruriiiuose”. Mes legijonle- 
riai esame labai dėkingi “Nau
jienoms”, ir lietuvių radio sto
tims, kad mums pagelbėjo prie 
šio sėkmingo, vakaro prisireng
ti, taip pat esame dėkingi ir vi
siems atsilankiusiems.
Aplankys Veteranus Vasario 12.

Darius-Girenas Postas rengia 
“floor sho\v” Hines Ligoninėj, 
vasario 12-tą dieną, tuomet tai 
ir bus tie visi įžangos cigarelai 
sergantiems išdalinti.

Norintieji cigaretų paaukoti 
kreipkitės į Posto namą, 441 <5 
S. Westcrn Avė., ar šaukite 
LAFayette 8484. Mes cigaretus 
patys paimsime. Taip pat norin
tieji galite važiuoti pamatyti 
“sho\v” vasario 12-tą. v

Toks sėkmingas naujų metų 
vakaras bus pakartotas kas 
metai, ir tam pačiam tikslui, 
nes mes pamatėme, kad turim 
visuomenės pritarimą.

Svečias iš Toli.
Tarpe daugelio profesionalų, 

biznierių, ir šiaip lietuvių vei
kėjų, kinio linksmai laiką pra- 
leido, buvo svečias iš Boston, 
Massachusetts valstijos sve ka
lus Komisionicrius, Dr. Paul J. 
Jakmaub, kuris už visą penkinę 
nupirko cigaretų; Dr. Biežis, 
Dr. ir Mrs. V. S. Nares, Dr. 
Draugelis, laidotuvių • direkto
rius John F. Eudeikis, Mr. ir 
Mrs. J oi m Kazanauskas, M r. ir 
Mrs. Michael Narvid, Mr. ir 
Mrs. John Pake!, Mr. ir Mrs. 
Charles Norušis, Mr. Smardack, 
Joe Krukas, Mr. ir Mrs. Peter 
Vaice, Joe B’.auzdis, Mr. ir Mrs. 
Peter Nover, Mr. ir Mrs. Char
les Chinston, M r. ir Mrs. Bec- 
ker, ir daugelis kitų.

William Sebastian

Išgriebė Prigėrusį 
Motoristą

Iš apleistos akmenų skaldyk
los prie Kankakee, 111., buvo iš
griebtas kūnas prigėrusio mo
toristo, John Sadovvski, 25 me
tų jaunuolio iš Bradley, III.

Jo paslydęs automobilis nu
šoko nuo kelio ir įkrito į 20 
pėdų vandens duobę.




