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MUS LAUKIA ILGAS KARAS, BET MES 
JJ LAIMĖSIME, TVIRTINA PREMJERAS 
Churchill kalba padare labai gilų Įspūdį 
susirinkusiems J.V. kongreso nariams

WASHINGTON, D. C., gr. 
26 d. — Britų premjeras Win- 
ston Churchill šiandien pasakė 
susirinkusiam kongresui, kad 
1943 metų gale sąjunginės val
stybės galės imti iniciatyvą ka
ro lauke ir duos “ašies” iv ai
sty bėms neužmirštamą pamo
ką.

Britų premjeras pasakė kal
bą Amerikos seftate, kur buvo 
susirinkę senato ir atstovų rū
mų nariai. Kalbos klausėsi vi
si departamentų sekretoriai, už
sienio diplomatai ir aukšti val
dininkai.

Demokratiški kraštai mokė 
savo jaunimą gyventi taikoje, 
sako Churchill, o vokiečiai, ita
lai, ir japonai jaunimui kvėpė 
karišką dvasią ir auklėjo už
puolimui. Minėti kraštai per il
gus metus, ruošėsi karui.

Churchill ‘pridėjo, kad sąjun
ginės valstybės dar gali pra
rasti didelius teritorijos plotus, 
gali pralaimėti kelis mušius, 
bet galutinas laimėjimas bus 
sąjungininkų pusėje, nes jie" tu
ri ne tiktai daugiau žmonių, 
bet ir daugiau žalios medžia
gos.

Jeigu vokiečiai su japonai:; 
butų užpuolę Angliją ir Ame
rika 1940 metu birželio mene- c

sį ir tą pačią dieną, tai niekas 
nežino kuo butų pasibaigusi vi
sa nelaimė, bet dabar jie ne
galės įveikti šių kraštų.

Nuo karo pradžios “ašies” 
valstybėms jau suduota labai 
smarkių smūgių. Vienas stiprus 
smūgis jiems suteiktas Rusijoj. 
Nuo šio karo pradžios Lybi j ri
ję britai pirmą kartą turėjo 
progos kovoti su naciais lygiais 
gihklais. Afrikoje britai pirmą 
kartą prieš huną pavartojo 
tuos pačius ginklus, kuriais jis 
pavergė Europą. Ir Afrikoje 
hunas traukiasi.

Churchill pridėjo, kad “ašies” 
valstybės Afrikoje turėjo 150,- 
000 kareivių. Trečdalį šios ka
riuomenės sudarė vokiečiai. 
Churchill tiki, kad britai su
naikins šią “ašies”v armiją, nes 
toks yra britų užsimojimas.

Kalboje Churchill pareiškė 
savo tikėjimą į demokratišką 
tvarkymosi būdą ir išdėstė ko
dėl jis tiki visiška Amerikos 
ir britų pergale.

Britų premjero kalba pada
rė labai gilų įspūdį visiems su
sirinkusiems senatoriams ir 
valdžios atstovams. Churchillio 
kalbos klausėsi ir gražiai ją 
komentavo net opozicijos sena
torius Wheeler. , . ‘

ŽIEMA VIEŠPATAUJA ŠIAURĖS ATLANTE

, ' J NAUJIKNU-ACMĖ Tntepnoiu
Žuvininkų laivas Surf atvyko Bostono, Mass., žuvininku uostan iš Atlanto po 

kovos su siaučiančia, žiema vandenyne.
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DĖMĖTOJI ŠILTINĖ APĖMĖ IŠTISUS 
LIETUVOS APSKRICIUS, SAKO BRITAI

Vokiečių komisarai atskyrė gyventojus, 
uždarė susisiekimą ir kovoja su liga
NEW YORK, N. Y., gr. 26 d. — Britų radijas šiandien pa

skelbė, kad paskutiniu metu Lietuvoje labai smarkiai pradėjo 
siausti dėmėtoji šiltinė (tifas).

Liga apėmė ištisus Lietuvos apskričius ir vokiečių komi
sarai atskyrė apkrėstų vietų gyventojus. Vokiečiai nutraukė 
visą susisiekimą su apkrėstais apskričiais ir uždraudė vokie
čių kareiviams juos lankyti.

Naciai deda \ pastangas sumažinti dėmėtosios šiltinės epi
demiją ne tiktai visuose Pabalčio kraštuose, bet ir Ukrainoje.

, BERNAS, Šveicarija, gr. 2’3 d. — Dėmėtoji šiltinė iš Pa
balčio kraštų persimetė į Helsinkį ir štockholmą. Visur kelia
mas didelis susirūpinimas.

Patirta, kad be tifo, visur pradėjo plisti vadinama ispan- 
ka, žiauri šiltinės rųšis. Ispanka smarkiai praplito vokiečių ka
reivių tarpe, kurie stovėjo Leningrado frontuoes. Nacių mir
tingumas yra didelis.

Britai paėmė 13,000 
belaisviu

Bolševikai trėmė su
sipratusius lietuvius

JAPONAI PUOLA MANILĄ IŠ 2 PUSIŲ, 
VISOJE SRITYJE ElN'A TANKŲ KOVOS

Geh. McArthur paskelbė Manilą atviru 
miestu, japonai bombardavo uostą

Ml

C. HULL DEDA PASTANGAS SURASTI 
KOMPROMISĄ M1QUELON KONFLIKTUI 
Iš 3500 Jąlų gyventojų tiktai 10 asmenų 

pasisakė, jog nori Vichy režimo

MANILA, gr- 26 <1. — Japo
nų karo jėgos pradėjo pulti Ma
nilą iš dviejų pusių, skelbia ofi
cialus karo pranešimas.

Iš šiaurės artėja prie miesto, 
japonų kariuomenė artilerijos 
padedama. Pietuose eina smar
ki tankų kova su japonų karei
viais.

Visi Amerikos kariuomenės 
karininkai apleido sostinę, kai 
gen. McArthur paskelbė 
atviru miestu. Norima 
ti miesto sugriovimo ir 
goti civilius.

limuose Rytuose tapo paskan
dinti du japonų karo laivai.

Karo vadovybė mano, jog ta
po paskandinti ir kiti du, bet 
negalėjo skendimo patikrinti. 
Gen. McArthur pranešė, kad 
. am pavyko perorganizuoti Lin- 
gajen frontas ir 
ponų veržimąsi.

Admirolas Hart 
aivynas padeda
naikinti užpuolikus.

sulaikyti ja-

skelbia, kad 
kariuomenei

Italų ir

VVASH1NGTON, D. C., gr. 
2f6 dc — Užsienio, departamen
to sekretorius . liuli deda pa
stangas sumeti, kompromisą1 
St. Pierre ir Miąuelon salų oku
pacijai.

Prancūzų ambasadorius pa
tenkintas sekretoriaus Hull. pa
darytais pareiškimais' ir tiki, 
jog J.V. atstatys tvarką.

Hull .tariasi su kitų valdžių 
atstovais. Manoma, kad salas 
atiduos Vichy valdžiai, bet ra
dijo stotį kontroliuos sąjungi
ninkų skirta komisija.

ris Emerson pasveikino admi
rolą Muselier už pasekmingą 
okupaciją.

Laisvi prancūzai okupavo sa
las, nes didele gyventojų dau
guma buvo priešinga Petaino 
režimui, be to, iš ten naciai gau
davo svarbių žinių per radiją.

KAIRAS, Egyptas, gr. 26 d. 
— Britų karo jėgos jau pasiun
tė į užfrontį 13,000 nelaisvėn 
paimti vokiečių ir italų. Paim
ti nauji kiekiai, kurie pirma 
proga bus pasiųsti į Egyptą.

Nuvyjus vokiečius prie Ag- 
heila, britai dabar kontroliuo
ja ' visą: Cirėnaiką.

Manoma, kad britų karo va
dovybė nesustos prie Tripoli- 
tanijos sienų, kaip praeitais 
metais, bet dės pastangas užim
ti visą Tripolitaniją.

Olandai paskandino 
du japonų laivus

(Laišku per Lisaboną, 
Portugaliją)

Žurnalistas Juozas Tarulis 
(Istrėnas) per Kauno radiją 
laikė paskaitą apie lietuvių iš
trėmimo vaizdus. x

■ Iš turimos medžiagos apie iš- • 
vežtuosius Tarulis daro išvadą, 
kad bolševikai trėmė iš Lietu
vos visus susipratusius lietu
vius.

Jie nekreipė dėmesio į poli
tinį tremiamų nusistatymą, į 
socialinę jų padėtį arba mokslo 
kvalifikacijas. Išvežė daug dar
bininkų, tarnaičių ir amatinin
kų.

Visa-

Kanados premjeras 
tariasi su F.D.R.

Manilą 
išveng- 
apsau- Sąjungininkai pra 

dės puolimą
Japonai artėja prie 

karo bazių
MANILA, gr. 26 d. — Japo

nų karo jėgos yra pasiryžusios 
pagrobti/ Amerikos karo bazes 
Filipinuose. Eina labai smarkios 
kovos Nichols Field srityje, kur 
yra Amerikos aerodromas.

Karo vadovybė praneša, kad 
pietų pusėje stiprios japonų 
jėgos smarkiai spaudžia, 
randasi 75 mylių atstumoj 
Manilos.-

Šiaurėje japonai yra 
lių atstumoje. Japonų 
užmušė daugiau negu 
ventojų.

Jos 
nuo

my110 
lakūnai

100 gy-

Paskandinti du 
japonų laivai

WASHINGTON, D. C., 
26 d. Laivyno departamen
tas šiandien paskelbė, jog Tb-

gr

CANBERRA, Australija, gr. 
26 d. — Australijos premjeras 
Curtip šiandien paskelbė, kad 
Britanija ir Jungtinės Valsty
bės pradėjo veiksmus japonų 
invazijai sulaikyti. ,

Premjeras Curtin 
pasakyti kur ta karo 
ja pradedama, bet 
labai didelių vilčių 
vas.

Curtin tvirtina,
zuojamos visos britų, Ameri
kos, olandų, kiniečių, ir rusų 
karo jėgos. .

atsisakė 
operaci- 
pareiškė 

į jos išda
• •
JIS

VVASHINGTON, gr. 26 d. — 
Laivyno departaitfentas paskel- 
jė, kad Ąiuerikps 5 jįųrininkai, 
curiėfnš buvo ypąVesta "ginti 
Wake salą, dar tebekovoja prieš 
japonus. Anksčiau paskelbtos 
žinios apie Wake salos paėmi
mą neatatinka tikrenybę. '

•. KAIRAS, gr. 26 d. — Pry- 
Sakines britų kariuomenes da- 
įys kovoja su vokiečiais ir ita
lais Agedabia srityje, 60 mylių 
už Bengasi. Britų aviacija smar
kiai bombardavo besitraukian
čią vokiečių kariuomenę Tripo- 
itani joje<

ROMA, gr. 26 d.
vokiečių karo jėgos vakar ap- 

, »eido Bengasi. Prieš išvykdamos 
jš miesto jos padegė ir sunai
kino svarbesnius pastatus.

MASKVA, gr. 26 d/ -
me centro fronte vokiečių pa
sipriešinimas auga. Volchov upės 
pakraščiuose rusai prądėjo ope
racijas vokiečių įsiskverbimui 
panaikinti. Krymo jopejacijosie 
vokiečiai neteko 20,000 karei
vių, kurie buvo užmušti.

TOKIO, gr. 26 d. —- Japonų 
kariuomene baigia nuginkluoti 
Hongkongą gynusias britų da
lis. Treniruoti japonų plaukikai 
padėjo kariuomenei paimti 
Hongkongą, nes jie per vande
nį pasiekė britų laikomą salą.

TOKIO, gr. 26 d. — Japonų 
lakūnai numušė 40 britų lėktu
vų, kai vakar bombardavo\Ran- 
goon miestą. 8 lėktuvai buvo su
naikinti žemėje.

HELSINKIS, gr. 26 d.
šame suomių fronte sovietų 
kariuomenė pradėjo puolimą. 
Puolimas nešliprus.

BATAVIA, gr. 26 d. — Blo
gai ginkluota Sarawako. kariuo
menė pastoja kelią Kučing pa
kraščiuose išlipusiems japo
nams.

BERLYNAS, gr. 26 d. — 
1,100 Portugalijos kareivių 
šiandien išplaukė j Timor sa-

— Britiį valdžia pakeitė ka-^ lą, kurią Šiomis dienomis oku
pavo olandų kariuomenė. Japo
nų karo jėgos suhaikino visus __ 
Amerikos karo laivus, kurie banešiai apšaudė kelias 
buvo Filipinų vandenyse/ ginęs britų vietas.

Gyventojai palaiko 
laisvus prancūzus
ST. PIERRE, Miąuelon, gr. 

26 d. — Vakar pravestas ple
biscitas rodo', kad . 98% visų 
gyventojų pasisakė prieš Vichy 
režimą ir palaiko laisvus pran
cūzus.

Iš 3,500 balsuoti teisę turin
čių žmonių tiktai 10 balsų pa
sisakė už Petaino režimą. Vi
si; kiti atidavė savo balsus už 
de Gaulle.,

Petaino paskirtas gubernato
rius areštuotas. Visi kiti gy
ventojai laisvi.

WASHINGTON, D. C., gr. 
26 d. — Kanados premjeras 
Mackenzie King šiandien atvy
ko į Washingtoną ir .dalyvaus 
Roosevelto, Churchill ir kitų 
karo atstovų pasitarimuose.

. I
King dalyvaus' posėdyje, k;ur 

bus /iptariami karo medžiagos 
gaminimo ir žaliavų pristatyipo 
reikalai. •

Netrukus į bendrus posėdžius 
bus pakviesti sovietų, kiniečių 
ir olandų atstovai. Litvinovas 
šiandien tarėsi su prezidentu 
visą pusvalandį.

Krinta didelis japo
nų skaičius

Vi-

De Gaulle įsakė už
imti salas

jog mobili

. - ------------------------------------ i--------------------- ■ JI

— Hitleris pašalino nuo ka
riuomenes grupės vadovybes 
maršalą Gerd von RundstedL 
kuris veikė sovietų fronte.

ro vadovybę Singapųre. Paša
lintas generolas Brook Pop- 
ham. Jo vietą užima kitas gene
rolas. .. a

LONDONAS, gr. 26 d. — 
Laisvų prancūzų tautinis komi
tetas šiandien paskelbė, kad 
gen. de Gaulle įsakė laisvų pran
cūzų laivynui užimti Miąuelon 
ir St. Pierre salas.

Newfoundlando karo ministe-

MANILA, ^r. 26 d. — I; 
frontų ateina žinios, kurios sa
ko, kad mūšiuose krinta nepa
prastai didelis japonų 
skaičius.

Daug japonų žuvo 
operacijose, bet; dar

kareivių

iškėlimo 
daugiau 

žūva nuo J.V. kulkosvaidžių.,
Japonai vartoja menkus šau

tuvus. ' ’

SINGAPŪRAS, gr. 26 d. — 
Mala ja pusiasalyj japonai pra
dėjo smarkiau pulti, bet bri
tų kariuomenė sulaikė japonus

— Petaino valdžia rekvizavo 
visas javų ats’argas. Nori suda
ryti atsargas ateinančiam pa
vasariui.

ORAS
įvairiose vietose. Japonų pom- šaltesnis, pavakare šnigs.

strate- Šaulė teka — 7:17; leidžiasi

BATAVIA, gr. 26 d. — Olan
dų karo vadovybė skelbia, kad 
šiandien jiems pavyko paskan
dinti vieną japonų destrojerį ir 
vieną transporto laivą.

Japonų laivas žuvo Saravako 
pakraščiuose, kur jie traukia 
naujas kariuomenės dalis.

Olandų aviacija numušė vie
ną japonų bombanešį, kuris va
kar atskrido bombarduoti 
olandų aerodromų. Japonams 
pavyko sugadinti olandų aero
dromą, sako olandai.

ČUNKING, Kinija, gr. 26 d. 
— Britų generolas Wavell ir 
kiniečių gen. Čankaišek susi
tarė veikti bendromis jėgomis 
prieš agresorius.

Abu karo vadai sutarė su
daryti karo tarybą, kuri tvar
kys visus karo reikalus.

Britų generolas atvyko į 
^kiniečių sostinę pirmadienį ir 
aptarė visas karo fazes, skel
bia kiniečių valdžia.

Teberenka medžiagą 
apie bolševikus

Tarulis tvirtina, kad medžia
ga apię bolševikų kankinimus 
ir toliau renkama. Jau surink
ta dideles bolševikų kankinimų 
paveikslų kolekcijos.

Yra daug aprašymų apie kan
kinimų budus, sudaryti išvež
tųjų ir kankinamų sąrašai, su
rinkti paveikslai. Visa ši me
džiaga kraunama nesenai įsteig
tame bolševikų teroro muzie
juj. .. .

Jau ištirta apie 100 kankini
mo vietų. Svarbiausios buvo 
Praveniškiuose, Telšiuose, Auk
štoj Panemunėj, Utenoj, Zara
suose, Ukmergėj ir, kitur. Su
rasti 8 politinių ešalonų sąra
šai. '

— Bulgarijos valdžia nutei
sė mirti 11 asmenų. 6 nuteisti 

I mirti už akių, nes valdžia ne
įgalėjo pristatyti jų j teismą.

Vėliausios Naujienos
—■ Maniloje amerikiečiai gerai ginasi ir pajėgė sulaikyti ja

ponus keliose vietose. Benalona srityje japonai buvo priversti 
pasitraukti. Japonai smarkiai spaudžia Atimonan sektoriuje.

— Ma’aja pusiasalyje japonai iškėlė naujų jėgų. Karo va
dovybę paėmė naujai atvykęs britų generolas Powndil.

— Japonai paėmė nelaisvėn 6,000 britų kareivių Hong- 
konge. . j , • '

— Šveicarai patyrė, kad vokiečiai sukoncentravo dideles 
aviacijos jėgas Sicilijoj.

— Laivyno departamentas gavo naujų žinių iš Wake salą 
ginančių kareivių.

<—• Serbai susprogdino vokiečių traukinį, kuris vežė įvairią 
karo medžiagą į Bulgariją.

—- Londono radijo stotys sako, kad rusai vakar vakare pa
ėmė Kalugą ir Oriol miestus.4:25

1
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Oeikia jį nukirsti nuo kelmo...
Lietuviams puikiai yra žino

ma, ką reiškia “nukirsti nuo 
kelmo”. Sakysime, ūkininkas 
veždamas M miško malkas pa
togumo dėlei yra verčiamas va
žiuoti per tą vietą, ant kurios 
auga storas medis. Tas medis 
jam neleidžia važiuoti. Tada vy
ras, pasiima kirvį ir su dirbta 
šypsą bei panieka neva tam 
medžiui sako: “šį netikusį medį 
aš nukirsiu nuo kelmo, ir ke
lias man bus atdaras”. Taip sa
kydamas, jis turi galvoje, kad 
jis tą medį pašalins arba sunai
kins, kad jo visai toje vietoje 
nebebūtų,, Paprastai ūkininkas 
kirsdamas medį, kuris jam ke
lio nebuvo pastojęs, bet kerta, 
nes tas medis jam reikalingas, 
taip nesako. Mat, medžio kirti
kas žino, kad tas medis jau blo
go nedaro, kelio nepastoja, to
dėl ir eidamas, jį kirsti sako: 
“šį puikų medį aš nuleisiu nuo 
kelmo, jis man bus naudingas.”

Reiškia, jis tą medį nuleis 
nuo kelmo ir pasiims, bet nesu
naikins, nes jis jam bus reika
lingas. čia matome, kaų1) vienas 
sakinys taip ir antras reiškia 
medžiui mirtį, bet pirmas ro
do pilną negarbės ir pagiežos 
mirtį, o antras, — garbingą.

Prieš 10-tį metų panašus ne
garbingos mirties “obalsis” bu
vo pasklydęs ir po Kubos pa
dangę. Tik kubiečiai jį laikė ne 
medžiui “nukirsti nuo kelmo”, 
bet tikram savo tautos “vadui ’, 
kuris iš legališkai išrinkto pre
zidento persivertė į visagalintį 
diktatorių.

Jo vardas lietuviams yra gir
dėtas kaipo diktatorius Macha-

. do. Dabar jis, — amžiną atilsį, 
— jau miręs, kancoris jį praei
tais metais nusinešė į kapus. 
Taigi. Taip -sutrumpintai ir 
taip paprastai jis buvo vadina
mas. Ir taip jį vadino per visus 
jo siautimo (1929—1933) me
tus.

Iš pradžios (1925), kai jis 
buvo išrinktas prezidentu 4 me
tų terminui, jį kubiečiai vadin
davo taip: “Honorable Senor 
Prezidente de la Republica de 
Cuba General Gerardo Macha- 
do y Morales.” (Gerbiamas Po
nas Kubos Respublikos Prezi
dentas, Generolas Gerardo Ma
chado ir Morales). Tai vardas, 
kuris turėjo gražią ampliaciją, 
duotą pačių gyventojų su pri
derama jam pagarba, ir kuris 
tik savo majestotiškumu galė
jo lygintis tik su kai kuriuo pa
saulio didžiūno pa\ , paskutinio, 
rusų caro vardu (Jego Iinpera- 
torskoje Vejičestvo Gosudar 
Imperator Nikolaj Aleksandro- 
vič Samoderžec vscy Rossii). 
Tik skirtumas tas, kad caras 
buvo despotas ir žmonės jo ne
kentė, o Machado buvo gerbia
mas, nes buvo paskirtas legališ
kai Kubos respublikos preziden
tu.

Ir taip, garbingai, jis baigė 
4-ris prezidentavimo metus. 
Garbingai jis visur eidavo ir 
garbingai jį visur sutikdavo. 
Kiekvieną menkiausį jo pasiju
dinimą laikraščiai su pagarba 
aprašydavo. Jis važinėdavo at
virame automobily beveik kas' 
rytas gražiomis pamarėmis ir 
Havanos avenidomis, o jį lydė
davo (dėl kompanijos) vienas

Širdingai Kviečiame Tamstas Atsilankyti

Musų Naujas 
Namas, kam
pas Milvvaukee, 
Nort ir Damen 
Avenues.

Į Musų

GRANO OPENING
SAUSIO 10-tą

SUVENIRAI... MUZIKA
i

PRADĖKIT NAUJUS METUS 
TIKSLIAI

Atidarykite Apdraustą Šerų Sąskaitą Mokan
čią 3% (dabartinis nuošimčių dydis). Idealus 
investmentas paskiriems asmenims, valdyboms, 
trustų fondams, .partnerystėms ir korporaci
joms. Pinigai, padėti iki 15-tos, uždirba kaip 
padėti nuo 1 mėn. dienos. Stokite į musų 194'2 
metų Kalėdom Sutaupų Klubą, Prasidedantį 
Dabar.

Pirkite Defense Bonus čia

FAIRFIELD SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

Dabartinė Viet:
2729 West Cermak Road, Chicago

NAUJA VIETA PO SAUSIO 10-tos, 1942:
KAMPAS MILWAUKEE, NORTH ir DAMEN AVENUES, Chicago 

įsteigta 1901 .' Turtas virš $2,000,000

%

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

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

kitas jo draugas ar adjutantas. 
Jis rtetelai persirengęs į “p?s- 
cador’a” (žuvautoją) išvažiuo
davo maža valtele žuvauti, 'o 
spauda vis kiekvieną kartą .Jo 
tokius mankštos sportavimus 
gražiai aprašydavo, nesigailėda
ma komplimentų su kiekvienu 
kartu paminėdama jo “pilną” 
ir ilgą vardą. K

Bet štai laikui (1929) išsibai
gus, ir nujausdamas, kad Ku
bos žmonės jo antram (4-rių 
metų) terminui nebepaliks, jis, 
kaip ir kiti Dievo “pateptiniai”, 
gavo “įkvėpimą” valdyti Kubą 
amžinai... ir nuo to laiko pasi
darė diktatorium. '

Bet už tai tuo pačiu kartu ir 
kubiečiai nusistatė prieš jį. O 
kubiečiai tai nesupuvęs arbūzas. 
Jeigu jie nusistato, tai ir stovi 
Pas lietuvius to nėra, ir lietu
vių šalto temperamento nesuly
ginti su jais. Jeigu lietusių gys
lose teka kraujas, tai kubiečių 
— ugnis ir vitrijolis. Jeigu lie
tuvis supykęs kerta kam kumš
čiu į snukį, tai kubietis—smei
gia “punalada” (peilį) krūtinėn, 
visai be sužagsėjirno.

Ir štai, to karšto budo žmo
nes griežtai nusistato prieš sa
vo “vadą”. Jie dargi priima 
“obalsį”, kad: “Hace falla cor- 
tar de raiz” (Reikia jį nukirsti 
nuo kelmo). Suprantama, prieš 
tokį “gyvulišką” užsispyrimą 
Machado buvo verčiamas pa
vartoti tam tikrus metodus.

Dabar Machado eidavo žu
vauti kaipo diktatorius. Jis da
bar vietoj 'laivelio imdavo karo 
laivą, ant kurio denio būdavo 
daug jurininkų ir dar... dėl 
“visko” pasiimdavo po tuziną 
gerai “lavintų” vyrų, visai pa
našių j nacių “Gestapo”, komu
nistų “čeką”, o jo paties vadi
namais porristais, arba tikrai 
tariant “La Porra.”

Važinėtis po Havanos aveni- 
das.jis sustojo. O jei būdavo 
reikalas pervažiuoti miestą iš 
vietos į vietą, tai pietoj atviro 
auto, jis vartodavo šarvuotį, 
kurį sekdavo po keletą mašinų, 
prisėdusių perrištų, ginkluotų 
automatiškais šautuvais ir kul
kosvaidžiais. Jis taip darydavo 
ne iš “unaro” ar noro, bet iš 
bėdos .z. . nes jo tautiečiai turė
dami griežtą nusistatymą vertė 
jį taip važinėti.

Dabar pažiūrėkime, ar Sme
tona vartodavo šarvuočius per
važiuoti Kauno Laisvės Alėją? 
Visai ne. Jis važiuodavo nesi
varžydamas, dargi užsidėjęs 
aukštą cilindprį, kad geriau ga
lėtų jį matyti. O jis — “vadas”, 
sėdėdamas išdidžiai automobi
ly glostė savo barzdą ir links
mai sau šypsojosi. Mat, jam 
smagu buvo matyti, kaip sme- 
tonlaižiai kloniojosi ir kilojo 
jam kepures.

O tie, kurie jo neapkentė, 
žiurėjo rimtai, laikydami pa-^ 
slėptas kumštis, arba rodydami 
jam špygas iš kišenių. Tai ir 
visas buvo lietuvių veiksmas ar
ba “griežtas” nusistatymas.

Na, o palyginus diktatūras 
(Machadps su Smetona) irgi 
rasime, kad Machados diktatū
ra buvo daug švelnesne. Kubos 
žmonėms nebuvo burnos už
čiauptos, jie galėjo kalbėti at
virai. Visos partijos veikė ne
varžomai, išskiriant vieną ko
munistų partiją. Spauda rašė 
viską, kritikavo ir -dėjo kari
katūras nesivaržydama. Macha
do Į tai tik žiurėjo, šypsojosi ir

NAUJIENOS, Chicago, Ill„

te ir savivaliavo ištisus 14 me* 
tų. Visos partijos buvo pažabo
tos, išskiriant tik jo vieną (tau
tininkų) partiją. Spaudą buvo 
cenzūruojama, darbininkų ; or
ganizacijos panaikintos, o šim
tai Uotu vos patrijotų sugrusti 
kalėjimuose. Tik stebėtis reikia 
tais Lietuvos žmonėmis, tais 
Šaltakraujais lietuviais, kurie 
nė karto neprivertė tautos “va
dą” išsivažinėti šarvuotame 
automobily...

Kai Machados diktatūra kri
to, tai jis vos spėjo sugriebti 
orlaivį, kad galėtų pabėgti. Ir 
tai tik ačiū Sumner V/elIes’ui, 
buvusiam šiaurės, > Amerikos 
ambasadoriui Kuboje, nes tik 
jo intervencija jį ■ išgelbėjo. 
Priešingai, jis butų buvęs “Cor- 
lado de raiz” (nukirstas nuo 
kelmo), kaip buvo nukirsti 
Unitai porristų ir kitų-.stambių 
buvusių diktatūros šulų.

Machado pabėgo j Bahamas. 
Po šias;salas jis pasitrankęs at
sidūrė U. S. A., o Kubos uni
versiteto studentai jį atsivijo 
“obalsio” įvykdihimui — “cor- 
tar de raiz”.

Machado buvo patyręs ir ži
nojo, kas jo laukia, todėl pa
siekęs New Yorką išnuomavo 
visą hotelio viršutinį aukštą ir 
su šeima apsigyvciio, o prie jo» 
durų pastalė sargybą. Dabar jis, 
nors ir drobėj b, bet jautėsi 
“saugus”, kaip tas apuokas me
džio viršūnėje.

Na, b kokius šiurpulius jau
tė buvęs Lietuvos diktatorius, 
kai pasiekė Šiaurės Ameriką? 
Jokių! Priešingai, jis dar išsi
gydė nuo baimės ligos, kurią 
buvo gavęs baškirams šturmuo
jant Lietuvą. Jis čia atvykęs ra
do viską paruošta, kaip tikram 
didvyriui. Vietoj smerkti jį, 
bausti, ar “leisti nuo kelmo” už 
padarytas Lietuvai piktadary
bes, jį suliko frakuoti Lietuvos 
“pairijotai” ir visaip tnpčioda- 
mi apie jį kėlė jam oracijas. O 
kad “jo ekselcncijai’^ įtikti ir 
pasirodyti ne tiek patrijotais, 
kiek inteligentais, ir kad ne be 
reikalo dėvi frakus, tai skubiai 
išsirikiavo ir sustojo į kaleiną. 
Paskui, su pasididžiavimu spau 
dė jo ranką . . . dirbo įvairias 
šypsas bei grimasas .^£$įrdė jį 
šampanu ir šėrė ' t oriomis . .. 
flirtavo . . .

“Vadas” tuo buvo patenkin
tas. Todėl pasipustęs barzdą, su 
pasitenkinimu ir pasakė: Aš bu
vau, tebesu ir busiu’ Lietuvos 
prezidentas. O jums, kaipo do
vana, štai aš atvežiau išgelbėjęs 
Lietuvos vėliavą.

Frakuoti ponai dėl atvežtos 
dovanos persipildė “patriotiz
mu”. Delnais plojo ir džiūgavo, 
o “prezidento pareikštas min
tis” įvertino, priėmė ir patvir
tino.

Po šio eksperimento šitas pa
bėgėlis gerai suprato, kad sek
ti tokio pat pabėgėlio — Ma
chados pėdomis, kad išnuomoti 
dangoraižio viršūnę ir ten už
lipus atsitūpti butų didelė bo 
protystė, kuomet čia, štai, že
mai, Račiūno fannoje taip sau
gu... Taip gera ir miela...

Ar bereikia didesnės gėdos 
bei pasityčiojimo iš Lietuvos 
žmonių — garbinti buvusį ki
šeninį diktatorių, kuris Lietu
vai tiek daug blqgo padarė? Tik 
žmogus, kuris ignoruoja savo 
tautą ir jos teises, gali taip ci
niškai pasielgti.

Aš nesiūlau lietuviams kubie-

•o      ; ~u.,f.
~ ■■ <, ' ■■■ --
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' SUTEIKITE VAIKAMS DŽI AUGSMĄ
I \ ŠIA DIDELE

ŽAISLU SUTAUPU KNYGA

Štai dovana, kuri suteiks džiaugsmą bet kuriam vaikui 
nuo 2 iki 12 metų. Tvirtai padaryta spalvinga ir didelė 
knyga, kuria vaikai galės ne tik džiaugtis, bet kuri taipgi 
mokins juos taupyti. Knygoj yra spalvoti paveikslai, są
mojingi posakiai ir įdomios trumpos pamokos, raginančios 
vaikus taupyti. Yra plyšiai .pinigams įdėti, kad pabaigus 
knygoje paveikslą. Pirkit šią knygą kiekvienam vaikui 
kaip Kalėdų dovaną. Pasiųskite" šį kuponą su 25c, arba 
atsilankykite asmeniškai j HOME FEDERAL ofisą bet ku
rią dieną. /

IŠKIRPKITE ŠĮ KUPONĄ

Home FEDERAL
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

18-ta ir Ashland, Chicago, III.
Malonėkite atsiųsti -man.............. kopijas knygos “MY OWN
SAVINGS BOOK”. Čia įdedu ..................(po 25c kiekvienai
knygai) už atsiuntimą ir pašto kaštus.

VARDAS .................................................. :....................................................
ADRESAS ................ ........... ............. ............. ;......... ............ ......................
MIESTAI ............................ . VALSTIJA ...............

-------------------------- :------------- --------------------------------------- .----------------------------------- .------------------ ---------— ■     

PEOPLES
KRAUTUVE

SKELBIA DIDELĮ METU UŽBAIGIMO

ISPARDAVIMA

j

PINIGAI PASKOLOMS- ANT
PIRMU M0RGIČ1U

$800 iki $10,000 už 4% PALŪKANŲ 
Gaukite dykai musų apskaičiavimą

Phone• 
CICERO 

453

2411
S. 52nd
Avenue

-/VIII-I VF./ą—ĮI

SYKORA
V* *Reikalaukite dykai musų sąrašo TIKRŲ 

BARGENŲ
Real Estate
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murmėjo: “con los papelitos no 
me tumbas” (su popierėliais 
manęs nenuversi). Viena ko 
Machado griežtai draudė tai, — 
organizuotą veikimą. Todėl 
darbininkų unijos buvo panai
kintos, o streikuoti uždrausta. 
Tačiau paskutiniais jo siautimo 
(1933) metais buvo uždėtas 
apynasris ir spaudai ir žmo
nėms. Kas drįso viešai parašyti 
ar kalbėti, buvo porristų pa
griebtas, smarkiai sumuštas, o 
labai dažpai įgrūstas ir į “gar- 
rote” (smaugiamąsias stakles) 
ir pasmaugtas. Tai buvo prieš 
pačią Machados diktatūros kri
timą.

Na, o kaip atrodė Smetonos 
siautimas, ir kokias teises tu
rėjo Lietuvos žmonės? Jis siau-

čių temperamento — “Keisti 
kraują į vitrijolį”, — ir nera
ginu imti kubiečių pavyzdį — 
“nukirsti nuo kelmo”, bet tole
ruoti bei užgirti panašų elgesį, 
kaip kad šiandien kai kurie »lie- 
tuviai daro, taipgi negalima. .

Tik stebėtis reikią, kad šia
me momente, kuomet eina 
žiauriausios galingųjų tiranijų 
(nacių-komunistų) grumtynės, 
kurios stato į sudraskymą visas 
mažąsias tautas, musų “patri- 
jotai” dar vis nesupranta, kad 
žaiždami su diktatūros liekano
mis, jie ardo tautos solidarumo 
pamatus, ir tuo pačiu kartu stu
mia slibinui į nasrus musų gra
žią ir simpatingą lietuvių tautą 
visiškam prarijimui.
Kuba. —Joseph Simonet

VISŲ PREKIŲ KAINOS

NUMAŽINTOS NUO 20% IKI 40%
Ant visokių Kalėdinių dalykų, Toys, vaikams rakandų, 

rakandų setų, pečių, krėslų, veidrodžių, lempų, lovų ir 
t. t. ir t. t.

Pirkite dabar ir sutaupinkite iki 40%!
LENGVI IŠMOKĖJIMAI ’

Didi nuolaida už senus rakandus mainant ant naujų.

4179-83 Archer Avenue
Prie Richmond Gatves.

Telefonas Lafayette 3171

PARUOŠKIT NAMĄ 
ŽIEMAI

Insuliuokit, apsaugokit nuo šiur
pią vėjų, sutaupyki! kurą.

ŽIEMINIAI LANGAI ir DURYS
Phlaiko šilimą viduj, gerina 

namo išvaizdą.
Lengvi išmokėjimai—Apskaičia

vimas dykai.
Lietuvis Sėlsmanas.

CARR-MOODY
LUMBER CO.

STANLEY LITWINAS— 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted VICtory 1272

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

■T*------- -- -----------------------------------------------------------------------------------

. Indėlis visokių žolių 
ir knygų

Aukso Altorėlis (Tilžės), pa
prastu apdaru .............................. 60c
Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru ................................... $1.60
Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kn. $1.75 
Katekizmai ir Ministrantura .... 25c 
Gydyklos nuo Baimės Mirties —su 

daugeliu paveikslų ............ 50c
Pontsko Piloto Galas .........   10c
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį .... 10c 
Kabalas arba Salamono Išmintis 15c 
Girtuoklių Gadzinkos .......   15c
Tukstantis naktų, 1-ma dalis .... 50c 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa-

veįkslais ...............   $1.60
Lengvas Budas Išmokti Angliš

kai kalbtėi be kito pagalbos 35c 
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais ..............  ’25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos ...    25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus surius ...................... 25c

ŽOLES
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo .plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliato
rius, 60c; Kosulio ir KokliuŠp Ar
bata 60c; Kraujo Valytojas 60c; 
Peršalimo ir Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų 
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ZUKAITIS, 
334 Dean Boulevard 

SPENCERPORT, Y.

JEI JŪSŲ RUPTURA

yra ir “dalinai pa 
šalinta“, jus negalit 
pereiti sveikatos kvo* 
timą.^Mes garantuo- 
jam SULAIKYMĄ 
ANT VISADOS.

/------------ SKAITYKIT AI LAIAKĄ----------
“Ben Zwerlein. 52 metų, bumperių Ir 
karų maHo/ius, patruko prieė 12 m. 
Dydis kaip stkmbus kumfitie. Po U- 
bandymo 25 paraisčių, gravo Sykra 
Service spalio 16,’4O. Perėjo sveika
tos eksain. GE PRIETAISŲ, lapkr. 
18, *40. nors pirmiau tapo atmestas 
tikrinusio gydytojo (11-10-39 —
pasirito Ben Zwerlein, 216 Windsor, 
Detroit. ir sausio 19. 1941. jie pra
neša perėjęs KELETĄ sveikatos tik
rinimų po to.

Pirm., TreČ., Penkt. iki 9 P. M.
Antrad., Ketv., Aeėtad. Iki S P. M.
PALAIKYKIT DARBĄ SU 

SYKES SERVICE-
36 S. STATE Kamb. 910

•|įP " "
KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.
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Thk Lithuanian Daily* News

Published Daily Except Sunday by 
Tbe- 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 Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI., under the act of 
March 3rd 1879. 

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

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

Savaitei .............  ....
Mėnesiui ........................... .

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoj, 
Metams .......................... .. $6.00

Pusei metų ............................ 3.25
Trims mėnesiams .................  1.75
Dviem mėnesiams ............. 1.25
Vienam mėnesiui .......................75

Užsieniuose:
Metams ............................ $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Šiltinės epidemija Lietuvoje

jas Šiaurės Afrikoje, po ko vargiai beatsilaikytų ir ryti
nė Libijos dalis, Tripolitania.

Šiaurės Afrikoje vokiečiai, pirmą kartą šiame kare, 
buvo užpulti ir ‘ nestegė atsiginti, nežiūrint to, kad jie 
kovojo iš viso vieko, turėdami geriausius karo pabūk
lus. Jie bėga. Tai galutinai sunaikino legendą, kad nacių 
karo mašina esanti nenugalima.

Z i 1 •

FAŠIZMO PROPAGANDA 
—PO '"TAUTOS VIENY

BĖS” PRIEDANGA

juodu dabar turi pagaminę nau
ją “konstituciją”. šita Smeto- 
nos-Voldemaro “konstitucija” 
buvo atspausdinta “Vyriausybės 
.Žiniose”, kaipo privalomas vi
siems monėms įstatymas.

Tai buvo ne tiktai Valstybės 
Konstitucijos z sulaužymas, bet 
visiška® jos sutrempimas — ir 
kartu sutrempimas priesaikos, 
kurią p. Smetona davė “Dievo 
visagalinčio” vardu gruodžio 18

Šioje vietoje jau buvo rašyta apie dėmėtosios šilti
nės epidemiją, pasireiškusią Lenkijoje ir kitose vokiečių 
okupuotose srityse. Dabar britų radio praneša, kad ta 
epidemija siautėja labai smarkiai Lietuvoje.

Šiltinė Lietuvoje esanti taip išplitusi, kad vokiečiai 
ištisoms sritims uždėjo griežtą kvarantiną, t. y. sustab
dė susisiekimu su jomis. Nei žmonės, nei prekės negali 
iš tų sričių būt išvežami. Sakoma, kad tas pats dedasi ir 
kituose Pabaltijo kraštuose, o taip pat ir Ukrainoje.

Iš pirmesnių žinių ir iš šitų pranešimų matyt, kad 
į šiltinės epidemija jau apniko milžiniškus vokiečių oku- 
\ puotas plotus. Ji gali pasklisti visoje Europoje ir, kad 

kokios, persimesti į kitus kontinentus.
Ligos Europoje užmuš daugiau žmonių, negu bom

bos ir kanuolės.

Pergalė 1943 metais
Britanijos premjeras, Winston Churchill, vakar kal

bėjo bendrame kongreso rūmų posėdyje ir, kaip jam yra 
paprasta, pasakė įdomią, gražią ir jaudinančią kalbą. Jo 
kalboje nebuvo tuščių pasigyrimų ir pigių pranašavimų 
apie greitą pergalę.

Priešingai, premjeras Churchillas įspėjo savo klau
sytojus, kad kova bus ilga ir sunki ir kad demokratijoms 
dar teks susilaukti skaudžių nusivylimų ir smūgių. Tik 
ateinančiais metais, jo nuomone, demokratijų karo pajė
gos susilygins su agresorių pajėgomis; ir tik 1943 metais 
jos pasidarys galingesnės už savo priešus ir pradės ženg
ti į pergalę.

Churchillo žodžių nereikia, žinoma, suprasti taip, 
kad pergalė anksčiau, kaip apie 1943 metų pabaigą, ne
gali ateiti — arba kad karas nenusitęs ligi 1944 ar net 
ligi 1945 metų. Be galo svarbų vaidmenį kare vaidina ne
tikėti, nenumatyti ir visai nelaukti dalykai. Niekas šian
dien tikrai nežino, kiek 4r kokių ginklų turi kariaujan
čios valstybės; o dar sunkiau pasakyti, kokių ginklų bus 
išrasta, kaip ilgai išteks tam tikrų svarbių medžiagų 
(pav. aliejaus) tai arba kitai šaliai.

Bet tai tik materialinė karo pusė. Moraliniai veiks
niai kartais nusveria ginklą, o jų negalima jokiu saiku 
paseikėti. Kas gali žinoti, kaip ilgai Vokietijos žmonės 
norės remti Hitlerio valdžią arba kaip ilgai nesusmuks 
Italijos atsparumas?

Pergalė gali ateiti greičiau, negu mes tikimės. Ta
čiau demokratijos turi būti pasiruošusios ilgoms grum
tynėms. Tiktai tuomet bus užtikrintas jų laimėjimas. Iki' 
šio laiko didžiausi demokratijų nepasisekimai pareidavo, 
nuo to, kad jos perlengvai žiūrėdavo į savo priešus ir 
stodavo prieš juos su nepakankamomis jėgomis.

Tos klaidos demokratijoms kainuoja labai brangiai
Daugiau jų neprivąlo būti. Ruoštis reikia sunkiai ir . il
gai kovai. Gerai, kad premjeras Churchillas tai pabrėžė; 
savo kalboje. > 5 . ‘

•t

Naciai sumušti Afrikoje
Libijoje sąjungininkai laimėjo pirmą teigiamą per- 

• galę dabartiniame kare.
Naciai dabar traukiasi dviejuose frontuose: Rusijo

je ir Siaurės Afrikoje. Rusijoje buvo sustabdytas jų 
•ofensyvas. Jie nepasiekė tikslo, kurį jie sau buvo pasį; 
statę šiais metais paimti Maskvą, ir dabar jie yra pri
versti trauktis atgal, pražudydami tas pozicijas, kurias 
jie buvo užkariavę didelėmis aukomis per spalio ir lap
kričio mėnesius.

Tai yra stambus laimėjimas “ašies” priešams, bet tai 
yra neigiama pergalė. J teigiamą pergalę ji pavirstų ta
me atsitikime, jeigu rusai sugebėtų išvystyti savo ofen- 
syvą ir nustumti vokiečius toliau, negu jie planavo su
stoti, arba pakrikdyti jų armiją. Paskiausi pranešimai iš 
Maskvos sako, kad priešas dar tebėra '“stiprus” ir kad 
nereikia raminti save svajonėmis apie greitą jo sumu-’ 
Šimą. Iš to nuomanu, kad didelių atmainų tame fronte 
patys rusai- kulkas nesitiki. z ‘

Bet -Libijoje puolimus pradėjo britai, ir naciai kartu 
su jų talkininkais italais čia tapo sumušti. Britai baigia' 
vyti nacius iš Cyrenaicos ir jau paėmė paskutinę “ašies” 
tvirtovę toje provincijoje, Bengasi. Galimas daiktas, kad 
britams pasiseks ir visiškai sunaikinti Romm.ejio divizL

(Ž-itir. “Natijį.”, 1-941 m. 
gruodžio 26 d.)

Vakar , paa^odeme, kaip, * po 
“Kazim. Rimvydo” pseudonimu 
pasislėpęs, ;p» A. Smetona, Gle- 
vedando tautininkų savaitrašty
je bando įtikinti, 'kad- kitos val
stybės “pripažino teisėtais” 
1926 m. gruodžio 17 d. “pučą” 
Lietuvoje ir p. Smetonos smur
to režimą kartu su jo “konstR 
tucija”. Kaip matėme, valsty
bių “pripažinimu” jisai laiko tą 
faktą, kad tos valstybės nesiki
šo į Lietuvos vidaus reikalus,— 
ko jos nėra dariusios, iki da
bartinio karo, nė su kitomis ša
limis.

Bet ir pats Rimvydas-Smeto- 
na, matyt, jaučia, kad ant to
kio “pripažinimo” toli nenujo
si. Todėl jisai mėgina įrodyti, 
kad gruodžio 17 dienos smurtą 
ir jo pagimdytą neteisėtą dik
tatorišką režimą sankcionavo 
Lietuvos žmonės. Kokiu budu 
sankcionavo? O gi ve:

“Gerbiamieji”, rašo Rim
vydas, “ar faktas, kad Gruo
džio 17 d. tautinis posūkis 

' įvyko be lašelio kraujo, kad
A. Smetona, kur tik jis pasi
rodydavo, buvo sveikinamas 
triukšmingomis ovacijomis, 
kaip išvaduotojas nuo komu
nistų, Žydų, Lenkų ir Vokie
čių išnaudojimo, neparodo 
tautos valios? Yra aiškus da
lykas, kad revoliucija, kuri 
įvyksta be lašelio kraujo, be 
šuvio, yra revoliucija tik pa
gal vardą, o tikrumoje tai 
yra gryniausias tautos valios 
pasireiškimas.”
Įdomu butų žinoti, iš kurių 

“konstitucinės teisės vadovėlio” 
p- Smetonos Altei’ ego pasėmė 
šitą “mokslą” apie tautos valios 
pareiškimą. Mes vakar padalė
me spėjimą, kad musų “tautos 
vadas” imk. savo konstitucines 
idėjas iš Sapnininko arba Itali
jos juodmarškinių literatūros. 
Bet dabai* mums atrodo, kad jo 
apšvietos šaltiniai galėjo būti ir 
kokios nors Goebbelso propa
gandos įmėnisterijoje arba Mas- 
kv.os Komintenio i’aštinėje pa
gamintos 'bKošiurėil.ės^ Tarp jų 
turinio esminio skirtumo, iš 
tiesų, ir nėra.

Tauta “pareiškia savo valių*!, 
salio jisai, tuo, kad ji sveikina 
“triukšmingomis ovacijomis” 
diktatorių, kuris ginkluoto pu
čo keliu įsirioglino į valdžią!

šitokius '“tautos valios parei
škimus” Hitleris pravedė Aus
trijoje, kuomet jisai ja užėmė, 
ir Paleckis Lietuvoje. Po 1940 
m. birželio mėnesio, kai lavorš- 
čius Paleckis pasidarė Lietuvos 
“ministeris pirmininkas”, vieto
je Merkio, o paskui ir Lietuvos 
“respublikos prezidentas”, tai, 
viena, nebuvo pralieta nė vieno 
lašelio kraujo ir nebuvo iššauta 
nė vieno šūvio; antra, Paleckį 
ir jo “liaudies vyriausybę” žmo
nės sveikino tikrai ne mažiau 
‘‘ti’iukšmingomis ovaci j omiį$”, 
kaip p. Smetoną ir jo sėbrą 
Voldemarą. Taigi, pagal Rimvy- 
do-Smetonos “teisės mokslą’”, 
1940 m. birželio 15 d. “posi> 
kis” irgi buvo teisėtas ir Lietu
vos žmonių sankcionuotas!

. Kaip Paleckis, taip ir Smeto
na, girdamiesi tautos pritarimu, 
pareikštu “.ovacijomis”, nepasa
ko vieno Įlafoai paprasto dalyko, 
atseit: kad smurtininkai, pagro
busieji neteisėtu budu galią, 
nepritariančius jiems žmones 
terorizavo, grasindami jiems 
kalėjimu ir mirties bausme. Po

gruodžio 1.7 d. perversmo buvo 
įvestas Lietuvoje karo stovis ir 
opozicijos spauda buvo už
gniaužta.

Tačiau ii* pats Rimvydas sa- 
vo straipsnyje yra priverstas 
pripažinti, kad po to perversmo 
Lietuvoje kilo neramumų ir net 
bandymų sukilti. Jisai pamini 
tiktai Tauragės sukilimą ir 
Plečkaitį, bet juk panašių suki
limo bandymų prieš Smetonos 
diktatūrą buvo padaryta visa 
eilė. Jfiioą darė kelis kartuš 
krikščionys demokratai (Petrai
tis), .darė vai. liaudininkai .(Pa
jaujis) ir darė net ir patys tau
tininkai, vadovaujami artimo 
Smetonos sėbro ir bendradar
bio, prof. Voldemaro, šį pasku
tinį pats Smetona buvo privers
tas ir koncentracijos stovykloje 
laikyti, ir uždaryti kalėjime ir, 
galų gale, ištremti į užsienį (su 
L000 litų mėnesine pensija!).

O 1935 metais Smetopai buvo 
priverstas ginklu malšinti Su
valkijos ūkininkus — tuos ūki
ninkus, iš kurių ne vienas pra
džioje, gal būt, ir ovacijas bu
vo kėlęs 'Tautos vadui.”

Priesaikos ir konstitucijos 
sulaužymas.

Jeigu p. Smetonos burna, 
Rimvydas, butų mokinęsis kon
stitucines teisės ne iš Sapninin
ko arba Ęominterno tezių, tai 
jisai žinotų, kad tautos valiai 
patirti yra vartojami tam tikri 
įstatymuose numatyti keliai. 
Vienas jų yra žmonių. atstovų 
balsavįmas.

Pagal Lietuvos konstituciją, 
valstybė^ prezidentą renka Sei
mas, dalyvaujant absoliučiai 
Seimo narių daugumai. Ar p. 
Smetona' buvo šitokiu fondu iš
rinktas į prezidentus? Ne.

Lietuvos Seimas. 1926 m. bu
vo sudarytas iš 85 astovų. Ta
čiau į Seimo posėdį gruodžio 18 
d. susirinko viso tik 42 atsto
vai, jų tarpe 6 tautinių mažu
mų atstovai: vienas žydas, trys 
lenkai, vienas vokietis, vienas 
klaipėdietis. Kadangi posėdyje 
dalyvavo mažiau kaip pusė Sei
mo narių, tai Seimas neturėjo 
teises rinkti prezidentą. Bet ;p. 
Smetona, kuris buvo prisiekęs 
remti Konstituciją, pastatė savo 
kandidatūrą — ir gavo 38 bal- 
.SUS. •'

Jo išrinkimas “respublikųs, 
prezidentu”, tokiu budu, buvo 
neteisėtas.

Sulaužęs savo priesaiką ir 
Valstybės Konstituciją, p. Sme
tona buvo tuojau vėl prisaik
dintas. Ir jisai dar kartą pri
siekė “Dievo visagalinčio” var
du saugoti Lietuvos konstituci
ją ;

Ar jisai tos. savo priesaikos 
laikėsi? Ne. Už keleto mėnesių 
Smetona paleido Seimą ir dau
giau kaip per JO metų neskelbė 
nauju rinkimų.

Krik, demokratai, kurie buvo 
.Smetonai patikėję ir lik ta są
lyga atidavė už jį savo balsus 
gruodžio 18 d. “prezidento rin
kimuose”, kad jisai buvo pasi
žadėjęs saugoti 'Konstituciją, po 
šito naujo Smetonos priesaikos 
sulaužymo, pasitraukė iš val
džios ir perėjo į opoziciją !

Jeigu Rimvydas mano, kad 
tauta; pritarė gruodžio 17 d. 
‘įpųčui” ir džiaugėsi Smetonos 
diktatūra, tai kodėl “tautos va
das” neleido tautai pareikšti 
savo valią naujuose Seimo rin
kimuose.?

Praėjus kuriam laikui po per
versmo, p. Smetona ir jo ben
dradarbis Voldemaras paskelbė,; 
kad Steigiamojo Seimo priim
toji Valstybes Konstitucija ne
santi — ii’ kad

■

3; ūkininkų partija—2; Len- 
' kai — 2.?

Nesvaifou, kad čia kai kurios 
skaitlinės nėra visai tikslios.’ 
Vai. liaudininkų, pav. buvo 22 
<o ne 24);; žydų buvo 3, o len
kų 4 atstovai. Bet Rimvydo pa
staba apie socialdemokratus, 
kad jų tarpe buvę “ir komunis
tai”, yra sąmoningas tiesos iš
kreipimas.

Komunistų tarpe socialdemo
kratų nebuvo nė vieno. Rinki
muose komunistai ėjo visai at
skirais sąrašais ■H ■ “Darbininkų 
ir Sodžiaus Biednuom#nės”, ir 
įtikčiau negu prieš kurią kitą 
partiją, kovojo prieš socialde
mokratus.

Komunistiški “Darbininkų ir 
Sodžiaus Biednuomenės” sąra
šai surinko visoje Lietuvoje a- 
pie 18,000 balsų. Kadangi kraš- 
tas buvo ^dalintas į 6 rinki
mų .apygardas, tai tas skaičius 
halsų, išsiblaškęs tarp įvairių a- 
pygardų, nesudarė reikiamo mi
nimumo ((koeficiento) bent vie
nam atstovui pravesti, ir ko
munistai paliko be atstovo.

Reikia čia pastebėti, kad ko
munistai prieš tokią rinkimų 
sistemą protestavo ir juos už
tarė paties p. Smetonos arti- 

’ | miausias draugus ir bendradar
bis prof. Voldemaras. Bet rin
kimų komisija jų protestus at
metė. •

Tiesa, kad komunistai kėlė 
triukšmą ir ne kartą stengėsi 
išardyti viešus susirinkimus. 
Bet jie tai darydavo ne prieš 
tautininkus, o prieš socialdemo
kratus. Komunistai ypatingai 

p. Smetoną “ren-1 triukšmavo, kai Seimas suteikė 
kant” į prezidentus, į Seimo <po- amnestiją politiniams kali- 
sėdį, buvo pasikviesti, kaip ma- niams. Amnestuotųjų tarpe bu- 
teme, šeši tautinių mažumų at- vo 93 vadinamų “Darbininkų 
stovai—vienas “žydelis”, 3 len- Kuopų” komitetų narių ir kau
kai ir 2 vokiečiai; ir penki iš jų didatų, iš 1923 metų rinkimų, 
balsavo už Smetoną. Jeigu tie Užuot padėkoję liaudininkams 
tautinių mažumų atstovai ne- ir socialdemokratams, kurių pa
būtų dalyvavę posėdyje, tai, stangomis ta amnestija buvo 
vietoje 42 atstovų, posėdis bu- suteikta, komunistai darė pro
tų susidaręs lik iš 36 — tuomet | vokacijas. Tai yra visiems ži- 
jau ir pačiam Smetonai, vei
kiausia, butų buvę sarmata sta
tyti 'savo kandidatūrą. Vadina
si, kaip tik su tautinių mažumų 
pagalba jisai pats ir užsiriogli
no ant sprando Lietuvos žmo
nėms !

Apie komunistus mes pakal
bėsime toliau. Čia pažymėsime 
tiktai dar tą faktą, kad po Sme- 
tonos-Voldemaro “konstituci
jos” paskelbimo, tuodu “tauti
nio posūkio” didvyriai už kiek 
laiko susipyko. Voldemaras bu
vo pašalintas iš valdžios. Tuo
met Smetona jų dviejų bendrai 
parašytą “konstituciją*’ sudras
kė ! — ir paskelbė naują “kons
tituciją”. Tai, tur būt, šilą 
“konstituciją” dabar Rimvydas 
vadina “teisėta Lietuvos san
tvarką”^ ir reikalauja, kad lie
tuviai ją gerbtų, ją imtų už pa
grindą savo tautosr ateičiai. Ar 
ne perdaug žioplais p. Smetona 
laiko Amerikos lietuvius, su ši
tokiais pashilyinais kreipdama
sis į juos spaudoje?

Paskęlbęs paskutinę ir gry
nai ' privatinę savo “konstituci
ją” Lietuvoje, p. Smetona pa
juto, kad žmonės iš jo •juokiasi. 
Tuomet Kauno oficiozuose bu
vo pranešta^ kad “tautos vadas” 
leis tą savo kurinį patvirtinti 
visuotinu balsavimu. Bet balsa
vimo niekuomet neįvyko. P. 
Smetona dar kartą' pabūgo tik
ro tautos valios pareiškimo ir 
nutarė viėšpatauti su pagalba 
žvalgybos, kuri jam keldavo 
“triukšmingas ovacijas”, o do
rus Lietuvos piliečius grusdavo 
į kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas. 

< 

Melai apie koinu»i8tus.
‘Rimvydo rašinyje yra daug 

melo, bet jo melai apie -komu-1 
nistus tai už visus bjauriausi.

Smetonos pseudonimas rašo, 
kad Lietuvos Seimas, kuris bu- 
vo išrinktas .1926 m. gegužės 
mėnesį, buvo sudarytas iš 85 
atstovų, ir pagal partijas jie 
skirstėsi taip: ■ . ■ j

“Katalikų blokas —- 30J 
liaudininkai —- 24, socialdc-Į 
majoratai (jų tarpe ir komu
nistai) —15; Klaipėdiečiai— 
5; žydai 4; tautininkai —

Mus ima juokai, kai dabar p. 
Smetona, užsidėjęs Rimvydo 
kaukę, vadina “nihilistais*’ so
cialdemokratus. “Nihilistas” tai 
tas, kuris nepripažįsta jokią 
dorovės principų. Ar gali šituo 
atžvilgiu kas susilyginti su p. 
Smetona, kuris tiek kartų yra 
sutrempęs įstatymus ir savo 
.priesaikas ir- apgavęs savo po
litikos talkininkus, krik, denio-1 
kratus? Jo rekordo galėtų pa
vydėti negut Adolfas Hitleris!

Savo rašinyje Kaz„ Rimvydas, 
kaip matėme giriasi, kad gruo
džio 17 dienos “tautinis posū
kis” išvadavęs lietuvių tautą 
“nuo komunistų, žydų, lenkų ir 
vokiečių išnaudojimo”, Apie 
tai, kaip “žydeliai”, lenkai ir 
vokiečiai “išnaudojo” lietuvių 
tautą, kuomet kraštą valdė vai. 
^iaudininkų ir socialdemokratų 
koalicija, tas p. Smetonos, alter| J 
ego pasakoja labai plačiai. Gir
di, koalicijos partijos turėju
sios Seime tik 39 atstovus (iš 
85), todėl valdžia buvusi pri
versta nuolatos pataikauti tau
tinėms mažumoms, kajd jos val
džią remtų.

Bet štai,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Airiams pataria 
būti neutraliais

DUBLIN, Airija, gr. 27 d. — 
Airijos premjeras de Valera, 
švenčių proga sakomo j kalboj, 
patarė Airijos gyventojams ir 
toliau pasilikti neutraliais nuo
lat besiplečiančioj kovoj.

Mes keisim šią politiką tik
tai tuo atvėju, jeigu Airija bus 
užpulta, sako Valera.

Airių premjeras patarė vi
siems gyventojams priešintis 
invazijai iki paskutinio.

- Popiežius kalba 
apie taiką

VATIKANAS, Italija, gr. 27 
d. — Popiežius Pijus XII šven
čių proga pasakė kalbą į tikin
čiuosius, kurioje kalbėjo apie 
taiką. t*.

Popiežius pasakojo, kad at
eityje neprivalo būti vietos už- . 
puolimams ir mažumų perse
kiojimui.

Popiežius pasakojo apie su
tarčių pildymą, apie žmogaus 
teisių respektavimą ir apie be
reikalingą kitatikių persekioji
mą.

— Angliją pasiekė didelis '' 
Kanados mokyklas baigusių la
kūnų ešalonas.

— Singapūre britai mobili
zuoja kiniečius, kad padėtų gin
tis nuo japonų. Frontuose vyk
sta labai griežtos ir smarkios 
kovos.

— Atsistatydino du aukšti 
italų fašistų partijos nariai. Pa
sitraukė fašistų partijos sekre
torius ir vienas ministeris.

— Ispanijos atstovai gins vo
kiečių interesus Kolumbijoj, ku
ri nutraukė santykius su Vo
kietija.noini faktai.

Bet yra melas sakyti, kad 
nuo komunistų atstovų balsų 
Seime priklausė Sleževičiaus 
kabineto gyvybe. Nė vieno iko- 
įpunistų atstovo Seime nebuvo.

Ir komunistai iš viso negalė
jo sudaryti jokio rinito pavo
jaus Lietuvai. Nė vienas jų at
stovas nepateko nė į vieną Sei
mą, ir per kiekvienus rinkimus 
jų balsai smuko vis labiau ir 
labiau. Steigiamąjį Seimą ko
munistai boikotavo “iš princi
po”. Renkant pirmąjį paprastą
jį seimą, komunistų kandidatai 
gavo apie 57,000 balsų, bet ne
pravedė nė vieno atstovo (kaip 
ir tautininkai), kadangi nė vie
noje apygardoje jie nesurinko 
reikiamojo balsų ‘■‘koeficiento”.

Renkant antrąjį Seimą, ko
munistų kandidatai gavo jau 
tik apie 33,000 balsų, ir nepra
vedė nė vieno atstovo — kaip 
ir tautininkai. O trečiojo Seimo 
rinkimuose komunistų balsai 
nusmuko ant 18,000. Buvo aiš
ku kiekvienam, kad komunistų 
partija Lietuvoje baigia nykti. 
Todėl ji darė visokias provoka
cijas, stengdamasi išsigelbėti 
nuo žuvimo. Ir komunistų pro
vokacijas panaudojo savo egois
tiškiems tikslams p. Smetona ir 
jo klika, kurie, kaip matėme, 
turėjo Seime viso tik 3 atsto
vus —■ mažiau, negu lenkai! ~ 
o troško valdyti kraštą.

Kadangi savo pajėgų “pučui” 
padaryti Smetonos partija pa
kankanti neturėjo, lai kandi
datas į “tautos vadus” davinėjo 
prižadus į visas puses ir prisie- 
kavojo. O paskui, kai jisai įsi
tvirtino valdžioje, tai jisai visus 
apgavo ir valdė Jtietuvą, kaip 
kad ji butų buvusi jo privatinis 
dyaras. Dabar tas garbes ištroš
kus egoistas, nesuskaitomą dau- 
<gybę kartų sulaužęs savo žodį 
ir savo priesaikas, ^vėi apsime
stą nekaltu avinėliu ir vėl kalba 
apie “tautą” ir “vienybę”. Bet 
reikia tikėtis, kad po Hq, kas 
įvyko praeityje jam bus ne tajp; 
lengva žmones apgauti. .

Unijos Perka 
Dideles Sumas 
Apsaugos Bonų
CIO Auto Unija — “Išpirks 

$50,000,000”
Nėra organizacijų Amerikoje, 

kurios pirktų tiek daug apsau
gos bonų kiek įvairios darbinin
kų unijos.

Amalgameitų unija išpirko 
jų už šimtus tūkstančių dole
rių, taipgi platina kaip bonus 
ir ženklus tarp savo narių.

Už $35,000 prieš pat Kalė
das bonų nupirko AFL Chica- 
gos skalbėjų unija, o Sausage 
Makers unija, taipgi AFL, in
vestavo į bonus $10,060.

“Atstatys ‘Arizoną’ ”
CIO Auto Workers unija 

skelbia, kad jos centralinis iž- < 
das ir nariai nupirks bonų už 
$50,000,000, tiek, kiek kainavo 
pastatyti japonų paskandintas 
U.S. karo laivas “Arizona”.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

»

Buick Padvigubins 
Aviacijos Motorų 
Gamybą, 

-i j

Melrose Park Dirbtuvė 
Jau Dirba.

Buick Motor Co„ dalis Gene
ral Motors korporacijos, vakar 
I>askelbė, kad padvigubins avia
cijos fiiiotarų gamybą savo Mel
uose Park dirbtuvėje, ir Flint, 
Michigane, kur taipgi gamina 
motorus lėktuvams.

Pirma sako, kad Mokose 
•Park dirbtuvė dar nėra pilnai 
baigta, bet darbas jau eina ga<- 
na smarkiu tempu.

Dirbs 30,000.
Kiek motorų firma gamina ir 

kiek pagamins — nežinia, nes 
tai karine paslaptis.

Buick viršininkai apskaičiuo
ja, kad Meluose Parke ir Fliirte J 
dirbs apie 30,000 darbininkų, 
kai visi skyriai bus galutinai 
baigti.
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METU UŽBAIGOS 
IŠPARDAVIMAS
Duodama nuo 25% iki 50% 

nuolaida dabar perkant radio 
refrigerator, 
ar rakandus 
dining room sets, lovas, matra
cus ir kitką.

washing mashines
— parlor sets,

Dideli, nauji, gražus radio, ku
riems nereikia nė dratų prijungi 
ti, yra nupiginti iki $48-50 
Maži radio po ..... $8.95
Gražios floor lempos, vertos 
10.00 dolerių,—už .... $4.95 
Angliniai ir aliejiniai pečiai 
P° ............................ $28.50

Taip pat kainos sumažintos 
ant blanketų, kaldrų, rašomų 
mašinėlių ir rankinių mašinėlių.

Gražus 12 puslapių kalendo
rius duodamas pirkėjams dykai.

Jos. F. 
BUDRIK
FURNITURE

1101 SE
3241 So. Haisted St.

— IR —
3409 So. Haisted St.

TeL YARDS 3088
Budriko radio programa leidžia
ma: sekmadieniais 5:30 vai. vak. 
iš WCFL — .1000 kil. radio sto
ties, ir ketvirtadieniais 7 v. vak. 
iš WHFC 1450 kil. radio stoties.

7000 mylių automobiliu i
LIX.

UŽEIGOJE. — NEGARDUS ALUS. — IEŠKOME SPE
CIALIŲ KABLIŲ.—VĖL PAS PONUS KVIKLIUS. 
— KOMIŠKAS SUSITIKIMAS SU PETRU GALS- 
KIU.

Užeiga nedidelė ir pusėtinai 
žmonių prisigrūdusi. Ypačiai 
baras “aplipęs”. Faktiškai ten 
ponauja dvi poros: du apyjauni 
vyrai ir dvi gana jaunos mote
rys. Geria jie nesivaržydami,, ir 
dar mažiau varžosi kalbėdami.

Geria jie alų, kadangi nieko 
kito čia ir negali gauti. Dalykas 
tokis, kad degtine Oregon vals
tijos užeigose neparsiduoda.

Nors alus ir nėra stiprus gė
rimas, bet kai žmogus pakan
kamai jo išgeria, tai ir pradeda 
smagiai jaustis. Įsitikinome į 
tas dvi poras bežiūrėdami, — 
moterys tiek alaus prisiragavo, 
jog visai išglebo. Tiesa, jos kal
bėjo garsiai, bet liežuviai kaž
kaip vėlėsi, kažkur kliuvo...

Susiradome neužimtą staliu
ką ir atsisėdome. Sakome, pa
ragausime Portlando alaus.

Turiu prisipažinti, kad turė
jau nemažai vargo, kol alaus 
bokalą ištuštinau, — kažkaip 
nesklandžiai tas alus geriasi.

Tuoj
rei-
mi
rei-

kažkuo atsiduoda.
M a Ji o sūnėnas irgi nelabai už- 

simetė, — gana nenoriai savo

O lauke vis dar buvo pusėti
nai apsiniaukę ir smarkiai lijo. 
Noromis nenoromis turėjome ir 
vėl alaus užsisakyti. Bet šį kar
tę vietoje bačkinio, užsisakėme 
butelinio alaus.

Klaidos nepadarėme, — bute
linis alus buvo daug gardesnis. 
Bent musę skoniui jis geriau ti
ko.

Pagaliau lietus visai sumažė
jo, tad mudu nutarėme .užeigą 
apleisti. Kiek po miestą pavaik
štinėję nuėjom .(.prie automo
bilio. Netrukus susirinkome vi
si. Miksų automobilis tiesiog ži- 
bėte žibėjo, — taip šauniai jis 
buvo nupraustas ir nušveistas.

Vieno automobilio lango sti- 
las buvo kiek į trukęs, [truko jis 
dėl to, kad ant jo buvome su
kabinę drabužius. Brolėnas pa
reiškė, jog yra speciališki kab
liai, kurie apsaugoja stiklę nuo 
suskilimo. Nutarėme tad mote
ris parvežti pas ponus Kviklius,

o patys važiuoti kablių ieškoti.
Taip ir padarėme. Apvažinė- 

jome pusę miesto, bet tų spe
cialių kablių negalėjome gauti. 
Galop vienoje vietoje patarė į 
Sears, Roebuck ir Ko. krautuvę 
važiuoti. Sako, jei negausite 
ten, tai negausite niekur kitur.

Atskubėjome kaip tik į laikę: 
kai į vidų įėjome, tai jau ren
gėsi krautuvę uždaryti,
suradome, kas mums buvo 
kalinga, — ir aš dvigubai 
sipirkau tiek kablių, kiek 
kėjo.

Kai grįžome atgal pas ponus 
Kviklius, tai jau buvo gerokai 
sutemę. Vos spėjome į vidų įei
ti, tuoj kilo termas: girdi, kur 
jus taip ilgai buvote?

Aš bandau teisintis ir, nesi
dairydamas, maršuoju sau pir
myn. Sakau, jog turėjome visą 
miestą apvažinėti, kol susirado
me tai, kas mums buvo reika
linga.

Staiga pasigirsta lyg nusiste
bėjimas:

“Kay, nejaugi savo draugų 
nebepažįsti?”

Lyg atsikvošėjęs, aš pažiūriu 
šoną.
Nugi, po šimts pypkių, beveik 

prie pat manęs stovi Petras 
Gaiskis ir šypsosi!

Vadinasi, iš didelio strioko ii 
besiteisindamas, aš visai jo nė 
nepastebėjau.

Visi pasileido juoktis. Sako, 
jog scena buvusi tikrai k (muš
ta. Komiška tuo atžvilgiu, kad 

aš, įmaršavęs į vidų, beveik tie
siai į Gaišk į ėjęs jr jo nepaste
bėjęs. Galskis kiek pasitraukęs 

šoną »ir aš taip įr pramarša- 
vęs pro šalį.

Toks komiškas susitikimas 
iridavė tik daugiau gyvumo.

Visi suūžė, lyg bitės avilyje. 
Seni pažįstami, seni draugai vėl 
netikėtai susitinkame už kelio
likos šimtų mylių nuo Ghicar 
gos, kur savo laiku daug sma
gių valandų praleidome drauge.

(Bus daugiau)

Rytoj Kalbės Apie 
Naujus Income 
Taksus Lietuviams

Marguette Parką parapijos 
salėje

MARQUETTE Park, — Kaip 
jau žinoma, nuo Naujų Metų 
reikės pildyti Income Tax blan
kas visiems nevedusiems, ku
rie uždirba $750, ir vedusioms, 
kurie uždirba $1500 ir daugiau, 
taipgi biznieriams, kurių įeigos 
viršija viršpažy metus uždar
bius. x

Kad geriau susipažinti su tuo 
reikalu, Marguette Park Lietu 
vių Piliečių Klubas laikys pa
skaitę gruodžio 28 d. 2 vai. po 
pietų bažnytinėj svetainėj, 08 
ir So. Washtenaw avė.

Kalbės lietuviškai
Ponas A. S. Walons, Deputy 

Income Tax Collector, kalbės 
lietuviškai ir duos atsakymus į 
klausimus. , Klubas visus kvie
čia atsilankyti, nes iš paskaitos 
bus visiems nauda. Advokatas 
J.oseph J. Gristi vadovaus susi
rinkimui.

John D. Simans, pres.

Algirdas Brazis 
“Traviatoj”

Rytoj vakare Mid-West ope
ra Company. stato Verdi opera 
“La Traviata”, Holy Trinity Sa
lėje, Division and Cleaver st., 
8 v.v.

Father Germonto rolę dai
nuos žymus lietuvių daininin
kas, Algirdas Brazis. Jisai yra 
vienintelis lietuvis veikale.

Amerikos
Lietuviai!

Rem&rte Lietuvišką 
žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— VVHOLEEALE
4707 So. Haisted St.
Tel. Boulevard 0014

Kuo galėdami pagelbėkime musų kraštui, 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms, laimėti šį ka
rai

Stokime savanoriais į Civilę Apsaugą.
Aukokim ir dirbkim Raudonajam Kryžiui.
Pirkime Apsaugos Bonus ir Ženklus.
Nebūkime išlaidus, nepirkime be ko galima 

apsėiti.
Taupykime popierį, geležį ir visokį metalą.
Gerai prižiūrėkime savo automobilius, atsar 

giai važiuokime, nenudėvėkim pergreitai auto
mobilių padangų.

Atydžiai klausykimės radio ir rūpestingai 
skaitykime laikraščius. Nepriimkime kiekvieną 
žinią už gryną pinigą. Žiūrėkime koks jos šalti
nis—ar ji iš Washingtono, ar iš Berlyno, ar iš Ja 
ponijos.

Neskleiskime gandų. Jeigu dirbame ginklų 
pramonėje, nepasakokime niekam apie savo dar
bą. Ir, svarbiausia, .

NEŽIŪRINT KOKIOS NERAMIOS KAR
TAIS BUS ŽINIOS IŠ FRONTO, UŽSILAIKY
KIME ŠALTAI. NENUSIGASKIME!

Tuos paprastus dalykėlius atlikdami kas
dien, ir gerai pagalvodami kiekvieną kartą pirm 
negu ką darysime, mes pagreitinsime šio karo 
galą ir nepaprastai daug pagelbėsime musų kra
štui jį laimėti.

Bukim geri Amerikos piliečiai!

DRIDGEPORT ROOFLNG AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Haisted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. | 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tįk būdamas 
finansir-iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
Jos M. Mozeris, Sec. 

3236 S. Haisted St. CAL. 4118
■—i i

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
82J2 SO. HALSTED ST.

Sąvininkai James Janulevičia ir 
Mrs.» Anna Bagdonas. Užlaiko 
Mangsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visų 
publiką atsilankyti.

— Tai valstybės ministeris 
Washingtone' tvirtina, kad Tai 
valdžia buvo priversta pasira
šyti sutartį su japonais. Minis
teris Tai valdžios neklausys.

— Gocbbels patarė visiems 
užsienyje gyvenantiems vokie
čiams pasilikti save vietose iv 
kovoti Vokietijos gerovei.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
mg lis į visas miesto dalis.
3212 So. Haisted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

VAIDINIMAS, DAINOS IR ŠOKIAI ;
■Rengiu Roseliind? Lietuvių Kultūros Draugija

Sekmadienį, Gruodžio 28 d.
LIETUVIŲ DARBININKŲ SVETAINĖJ,

10113 South Michigan Avė.
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis suvaidins vaizdelį iš studentų gy
venimo: “Nenorėjai Duonos, tai Graužk Plytas”. Pradžia 6:30 vakaro. 
Įžanga su taksais—3ėe. Po programo šokiai ir linksmas balius. Kvie
čia komisija: Marė Gudavičienė, J. Pučkorius ir S. Dilis.

j Floridą 
Važiuojantiems 
Žinotina

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

_______________

•

Pagerbę Stasį 
Warnj Auksinėmis 
Sukaktuvėmis

f—----------TT—-------

50 Metų Amžiaus 30 
Mejų Biznyje

Visiemš’ ‘brightonparkiečiams 
žinomas biznierius, Stanley 
Warnis, 4157 So. California 
Avė., varo biznį Brighton Par
ke jau per 30 metų.

Neseniai Sidabrinės 
Vestuvės

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

420 VV. 63rd St.
TeL ENG. 5883-5840

Turtas Virš$ 6,500,000.00
■

LOAN ASSOCbtflONofChU.g. 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia tilt

MNGS

Apart Apsaugok, Turime Q r r n nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršMMjUUlhUU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus <

Nėra baugesnės Vietos Taupymo Pinigų
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 | 

dienos, Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

Vadinamuose noriuose 
ra jau baigiama pamiršti. Ne
trukus prasidės šalčiai. Kai ku
rie jau pradeda svajoti apie šil-r 
tesnius kraštus, o kai kurie ir 
rengiasi į juos važiuoti.

Taip yra kiekvienais melais,, 
taip, lur būt, bus ir šį žiemos 
sezoną.

Reikia manyti, kad kai kurie 
lietuviai jau,' kaip sakoma, 
sparnus kilnoja, kad galėtų lėk-(

vasa-

Jiems šis pranešimas dau
giausia jr yra taikomas.

Jei manote į Floridą vykti, 
lai sustokite pas savo žmones, 
lietuvius. Nesijausite pasimetę 
ir smagiau galėsite laikę .pra
leisti, nes lietuviai visada jums 
patars, kur ir ką pamatyti.

HtflĮ.ywopd (Florida) miestu
ke gyvena ponai Aushrai, kurie 
turistams išnuomoja kamba
rius. Kiek man žinoma, jie dar 
turi vietos.

Taigi, jei kas iš lietuvių ren
giasi į Floridą važiuoti, tai su-
stokite pas ponus Aushras, 1539 
Dewey St., iIIoJly\vood, Florida.

Hollywood yra visai netoli 
xmo Miamt Tai gražus miestu
kas .prie pat juros. Maudymosi 
vieta puiki. Čia gera ir tuo, kad 
nėra tokio susigrūdimo, kaip 
Miami.

Pakartoju, — jei į Floridą 
važiuojate, tai nepamirškite po
nų Auslirų. —Žinąs.

Jis dar neseniai atšventė sa
vo ženybinio gyvenimo 25-kių 
metų jubiliejų, ir turėjo gra-, 
žię parę Dariaus-Girėno sve
tainėje. ‘

Jis beveik ir pamiršo apie sa- 
<vo gimtadienį, kuris pripuola 
gruodžio 12-tą d. Pamiršo ir 
apie tai, kad jis jau 30 metų 
bizny j. z

Jie Nepamiršo
Bet, jo artimieji draugai to 

nepamiršo. Jie lyg susitarę 
skaitlingai susirinko jo patal
poj viršminėtu antrašu, gruo
džio 12-tą d., ir uždainavo 
“Uappy Birthday to Ydų”. At
sirado ir muzikontai. Svečiai 
šoko ir linksminosi iki vėlybos 
nakties.

Atsilygindamas svečiams už 
tokį malonų prijautimą, Stan
ley Warnis visiems patarnavo 
gėrimu, o jo mylima žmona Te- 
resa pagamino gardžią vaka
rienę.

Du Vaikai
•Reikia žymėti, kad pp. Stan

ley Warniai išauklėjo sūnų Bay- 
mond, kuris yra chemikas ir 
dukterį Lorraine, kuri yra 
“Tap Dance” šokėja.

Nors Stanley Warnis yra jau 
50 metų amžiaus jaunas, atro
do dar kaip 40 metų.

Aš nuo savęs linkiu geriems 
■mano draugams naujieniečiams 
Stanley ir f Teresa Warniams 
kuogeriausio pašisekimo jų to
limesniam gyvenime ir 'bizny
je.
z —- Steponas Narkis.

MASTEii WIND0W SHADE C0

r ■f

■Į <»H»n |RJW

a. J. Vondi'Hk lęl. L.ufąyette 4560
Langani Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANHOM LAZDAS. . MES NUMIERUOJAM IR UŽKARINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 ĮVEST 47th STREET (ARTI WOOO*ST.)
r CASH ĄND CARRY.

—IŠ STOTIES—

W.G.E.S

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ,
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYjL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvąpsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BRUNS.’ 7209

Fur Kautai .............  Pigumas iki $25
Moterims Cloth Kautai $12.50, aukšč. ------

aukšč. 
aukšč. 
aukšč. 
aukšč.

Moterims Dresės ...................
Vyrams 2-Kelųių Siutai $15,
Vyrams Topkajitai ...... $12.50,
Vyrams O verkautai .......$12.50,
Berniukams Siutai ir Paftai $5, 
Vaikams Sniego Siutai >ir 
Double Duty Drabužiai $6.75,

progos.
ąukšč.

Nepraleiskite šios progos. Gabel’s 
siūlo šauniausias madas, geriausią ko
kybę sensaciniai žemomis kainomis.

GABEL’S
e 733 MAKH'ELL STREET CHICAGO
$ Atętera vakarais ir Sekmadieniais.

užtikrinkit šios šalies laisve..
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS .—pas -
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
BEN. J. KAZANAUSKAS. Sekr.

Taupytojams 
Mokame 

3%% Dividendus
INSURED

Darom 1-mus 
Morgičius Leng

vom Salvgom
TURTAS VIRŠ $1,100,000.00

2202 W. Cermak Roųd. Tel. CANAL 8887

BARGENU IŠPARDAVIMAS

arcus
RYTINĖ RADIO

VALANDA

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pąraešimus.

VIENINTELE LIETUVIŲ pUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chicago, UI. 
Telefonas LAFAYETTJE 2022 e Bez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jpnas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
H. Rajevvski “Shorty”

Milda Buick Sales

KRAK FRENCH 
DRESSING

)WRKA’$ LARGIST 
SUUNG BRANDl,.
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Dariaus-Girėno sios kalakutienos (turkey dih- 
ner — 75c). ..

Posto Iškilmingos 
N. M. Sutiktuvės

Kareiviams nemokama
pa- 
of

Įžanga — tik trys pakeliai 
cigaretę!

štai geriausia ir patogiausia 
vieta baigti šiuos senus metus 
ir sutikti naujus — Amerikos 
laimėjimo — 1942-truosius me
tus !

šiuomi pranešame ir kviečia
me lietuvių visuomenę sutikti 
Naujus Metus pas mus, lietu
vius legionierius, Dariaus-Girė
no paminkliniame name, 4416 
South Westem avenue. Apart 
kitokių įvairenybių, bus du or
kestrai: vienas jaunesniems, o 
kitas suaugusiems, kurie gros 
lietuviškus šokius. Bus skaniau-

Įžanga j vakarą bus trys 
keliai cigaretų (3 paeks 
.cigarettes). Lietuviams karei
viams Jungtinių Valstybių ar- 
my, navy ar marine unifor- 
muose įžanga veltui! ,

Pelnas — invalidams

Rytoj — Įvairus 
Roselando Kultūros 
Draugijos Vakaras

ski-Visas šio vakaro pelnas 
riamas pereito karo. vetera
nams invalidams, kurie randa
si Edward Hines ligoninėje.

Šį Naujų Metų išvakarių pa
rengimą rengia ir kviečia tams
tą atsilankyti Dariaus-Girėno 
postas — American Legion — 
gruodžio 31 dieną, 1941 metais, 
kaip 8:30 valandą vakare. Pa
rengimas įvyks Dariaus-Girėno 
salėje, 4416 South Western avė.

Posto valdybos ir direktorių 
vardu, J. A. Mickeliunas.

Scenos < mylėtojai vaidins ko
mediją apie studentus 

, *» ' I

Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugija rengia vakarą su gra
žiu programų rytoj, gruodžio 
28 d., Darbininkų svetainėje. 
Bus suvaidinta graži ir juokin
ga komedija, vardu- “Nenorėjai 
Valgyli Duonos, Tai Graušk 
Plytą”. Ją suvaidins Scenos 
Mylėtojų Ratelis su savo ge
riausiais artistais. Taipgi bus ir 
dainų bei deklamacijų. Įžangos 
tikietai parsiduoda po 27c ir 3c 
taksų, viso tik 30c.

Po programo šokiai prie ge
ros muzikos, baras ir užkan
džiai.

. NAUJIENOS, Chieago, Iii

Nepamirškit šaltimiero 
Metinio šunim Burum

sto-

draugijos serijas piknikui, o iki 
šiol dar negrąžinote, kad malo
nėtumėte kuo greičiausiai pri
duoti ar prisiųsti per paštų A. 
Jociui, 135 Ė. U4th PL, Chiea
go, III. Reikia išduoti pilną ra
portą, kuris jau ir taip ilga’ 
užsitęsė. —Senas Antanas.

Išpildys Lietuviškų 
Dainų Rinkini

Budriko radio programa

šeštadien., gruodžio 27,1941

Naujieji Metai 
Nauji Žygiai

Sabotažas
Chicagoj?

Daubaras Iš
Alabama Valstijos
Chicagoj

Per Kalėdų šventes staigiai 
užgęso elektra Franklin Parke, 
III., taipgi naujoj -Buick dirb
tuvėj, prie Melrose Parko, ku
ri ima jėgų iš to miestelio sto
ties. Policija atrado nutrauktą

RAKANDAI
PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS

JUOS DUODAMI UŽGA^finiNSIT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ

Pakeitė susirinkimo dieną
Dar turiu priminti visiems 

nariams, kad draugijos metinis 
susirinkimas pripuola kaip tik 
Naujų Metų šventėj, todėl jis 
nukeliamas į sausio 14 d. Susi
rinkime bus renkama valdyba 
1942 m., svarstomi svarbus ra
portai, o po susirinkimo 
“refresliments”.

Gruodžio 28 d., sekmadienį, 
5:30 vai. vakaro, iš WCFL — 
1000 kil. galingumo radio sto
ties, Budrikas duos lietuvišką 
radio programą. Budriko di
džiulis radio orkestras išpildys 
naują lietuvišką liaudies dainų 
vainiką, taipgi visos solo ir du
eto dainos bus lydimos orkest
ro.

bus

ARCHER AVĖ. FURNITURE MFG.
JOE KAZIKAITIS, Sav.

4140 Archer Avenue LAFayette 3516

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joįn jf. <t£iibciki£j
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

k605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield. Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
L ; KOPLYČIOS VISOSE 

AJyrkai chicagos dalyse

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

wwwwwwww 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.

Tel. YARDS 1419

1646 West 46th Street
LJ.ZOLP

Phone YARds 0781

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 South Western Avenue Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

Dėl serijų
Taipgi reikia priminti 

riams, kurie turėjote
/ •

na- 
paėmę

žymus solistai — Ona Juo
zaitienė, Antanas Chapag ir ki
ti dalyvauja programoje. Pro
gramos leidėjai yra Budriko 
krautuvės: 3241 S. Halsted St. 
ir 3409 S. Halsted St.

Pranešėjas.

ATEIKITE DARIAUS-GIRĖNO POSTO 
LEGIONIERIAMS Į TALKĄ!

Aukokit Cigaretus Karo Invalidams 
Hines Ligoninėj

P. ŠALTIMIERAS
Šiandie mes jau ir vėl 

vime Naujųjų Metų angoje ir 
žvelgiame į naujuosius rytojus. 
Taip greitai nuriedėjo vieneri 
ihetai, per kurios mes dejom 
visas pastangas, kad kuogeriau- 
siai patarnautumėm lietuviška
jai visuomenei.

Per šiuos metus nebuvo tos 
lietuviškosios ' organizacijos, 
draugijos ar kliubo, kuriam 
Šaltimieras butų atsisakęs pa
skelbti jų parengimus. Ir visa 
tai buvo daroma nemokamai, 
nors radio laikas ir brangiai 
kainuoja.

Ateinančių metų balandžio 
12-tą dieną, Atvelykio sekma
dienį, Ashland Boulevard Audi
torijoje įvyksta penktasis me
tinis šaltimiero šunim paren
gimas. Mes tikime ir laukiame, 
kad šia proga visos lietuviško
sios organizacijos neatsisakys 
paremti šaltimiero ir atsilankys 
į metinį Šurum Burum.

Tikietus ‘į šaltimiero šurum 
Burum galite gauti jau dabar 
ir jie tekainuoja $1.10 su .vi
sais taksais. Nepagailėt sau di
džiausio malonumo — įsigykit 
tikietus dabar!

Antradienį prie Northbrooko, 
III., buvo atraitos praskleistos 
Milvvaukee gelžkclio bėgės.

Policija spėja, kad tai buvo 
sabotažininkų darbas. Laimei, 
bėgės laiku pataisyta, todėl ne
laimiu su traukiniais nebuvo.

Įženkite Į Naujus 
1942 Metus Su Ple-

vėsuojančiomis 
Vėliavomis

Trutnpam vizitui pas tėvus iš 
Fairfield, Alabama, Chicagon 
atvyko Roy Daubaras, sudus 
pp. P. Daubarų, 5519 So. Har- 
lem avenue. Jisai yra chemijos 
inžinierius, ir tarnauja U. S. 
sveikatas departamentui. Ala
bama valstijoje jisai užima at- 
sakomingą vietą.

Pareigų spiriamas jaunasis 
p. Daubaras žada grįžti tarny
bon rytoj lėktuvu. Naujų Metų 
Chicagoj negalės praleisti.

Įžengkite į Naujus 1942 Metus 
su plevėsuojančiomis vėliavomis, 
be jokių pilvo vargų, kaip .prasto 
apetito, blogo virškinimo, užkietėji
mų, gasų, galvos skausmo, nemi
gos! Galite pašalinti visus tokius 
vargus,—imkite Trinerio Kartų Vy
ną su Vitaminu B-I, labai gerą 
pilvui sutaisymą, kuris^buvo popu
liarus per 50 metų, o dabar, kai 
Vitaminas B-I tapo pridėtas prie 
jo medžiagų, pasidarė dar geres
nis. Žinia, turite būtinai sakyti sa
vo vaistinėje, kad norite pagerinto 
Trinerio Kartaus Vyno su Vitami
nu B-I. Šis Vitaminas yra didžiai 
veiklus apetitui stiprinti ir virški
nimui, todėl neimkite nieko kito 
vitaminizuoto TRINERIO KAR
TAUS VYNO vieton.

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTAR^^

Dr. P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913 S. Halsted St.

Phone CANAL 4796
Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

Netrukus po Naujų metų Po
sto nariai ir narės važiuos i 
Hines Memorial Veteranų Ligo
ninę, kur guli apie 2,000 nelai
mingų didžiojo karo» veteranų7 
Visi invalidai. Ten yra. ligonių,; 
kurie išgulėjo lovosę,., 15, 20 
metų ir daugiau.

Kalėdų Dovana
Postas ten jiems surengs šau

nų muzikalį programą ir kiek
vienam invalidui įteiks po dė
žę (“kartūną”) cigaretų. Tai 
bus legionierių kalėdinė dovana, 
kad ir truputį suvėluota, kole
goms, su kuriais jie kartu ko
vojo didžiojo karo frontuose.

Dariaus-Girėno postas pats 
negali tokio didelio darbo at
likti be lietuviškos visuomenės 
talkos. Todėl kviečia kiekvieną 
šio dienraščio skaitytoją prie 
jo prisidėti. Nupirkite dėžę ci
garetų (10 pakelių), ir priduo- 
kite ją legionieriams. Tokių 
dėžių reikia 2,000 — po vieną 
kas veteranui, kurių tarpe, be
je, yra ir didelis skaičius lietu
vių, tarnavusių didžiąjam ka
re.

nepatogu, tai galite cigaretus 
palikti “Naujienose^ “Draugo” 
redakcijoje, “Sandaroj”, šalti
miero -raštinėj, arbą J. F. Bud
riko, Peoples ar Pi$gress įstai
gose. ■ < . v •

žemiau paduotįz asmeny s jau 
prisidėjo prie Legionierių kil
naus sumanymo, priduodami po 
vieną ar daugiau dėžių cigare
tų: '

Anthony Svetikas, 2009 So.
Halsted St.—1

J. P. Pocius, 3313 S. Halsted 
St.,- tavern—3

F. Dapiat Potato Chips, 2441
W. 47th St.—1

F. žideikis, 4047 S. Talman 
Avė.—1

Clem Vitkus, 1507 S. Trum- 
bull Avė.—3 ~ (1

Joseph Peclunas,
Lowe Avė.—2

A. J. Berzynskis,
Artesian Avė.—2

Mr. ir Mrs. J. Jagos, 4529
S. Hermitage Avė.—1

Antanas Ramančionis, 12513
S. Emerald Avė.—:1

Greaf City Linen Supply,
1421 W. Harrison St.—5

Mrs. J. Rimkus, 5119 South 
Whipple St.—1

Wm. Kubaitis, Sunset Growj

GIMIMAI 
CHICAGOJE • t

—Sk.

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. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

AL J. Valibus, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: 1 iki 3 .popiet. 6 iki 8 vak.
2408 West 63rd St.

box cigars)
3418 South

6159 South

JAU YRA 415
REIKIA — 

2,000!
Kur Priduoti

PETRAVICH, Raympnd J., 
4524 South Wood Street, gimė 
lapkričio 28, tėvai: John ir Mil- 
dred.

STRAKALAMS, Sandra J., 
1912 Blue Island avenue, gimė 
lapkričio 30, tėvai: Bernard ir 
Violet.

SHURNA, Anton, 4530 So. 
Paulina Street, gimė' gruodžio 
2, tėvai: Anton ir Antoinette.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

KITATAUČIAI
Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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
1031 W. 18th St. netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110 
Reizdencijos telefonai: 

Superior. 9454 ar Central 7464

Cicero Ėottling Co., 3100 S.
48th Ct.—10 .

Arthur A. Bayar, 2418 W, 
46th St.—1

Mrs. Wm. Jančius, 9917
Yates Avė—1

Tony Grigaliūnas, 5648 So. 
Kblin Avė.—1

Mr. ir Mrs. Skiautis, 4427 S.

Išpildykite žemiau paduotą 
kuponą, pridėkite prie cigaretų 
ir nuneškite arba pasiųskite į 
Dariaus-Girėno Bumus, 4416 
South Western avenue. Jeigu1 Francisco Avė.—2

1 DARIUS-GIReNAS POST No. 271
1 OF THE AMERICAN LEGION
J 4416 South Western Avenue
J Chieago, Illinois

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai.Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas 
Optometrically Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak 

Pirmadieniais 7 iki 9. 
šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Nuo 
vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 popiet

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: PROSPECT 1930

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 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

" i 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.
šiuomi aukoju ...... ........................ ,.... . dėžę-es cigaretų

I '> (pažymėkit x kelias) * j

l Dariaus-Girėno Postui, priduoti Hines Veterans’ Memorial I 
j Hospital invalidams: 

I Vardas ir Pavardė:
1 Adresas .................

Miestas ir valstija
j (šj kuponą iškirpkite ir pridėkite prie aukojamų cigaretų 
j Prisuokite Postui arba į įstaigas, nurodytas kitoj vietoj)
L ~ ____-____________—

8

DR. KARI NURK AT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsškpmin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street 
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

DR, BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal * susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPUBLIC 4688

Garsinkitės “N-nose”
J------------------------------------- —

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
’ Namų tel.—Hyde Park 3395

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET . 
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak. 
134 N. LA SALLE STREET • 

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto

t
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General Electric, 
3 Kitos Firmos 
Atmoka $104,753

Pinigus Padalins Darbinin
kams Už Viršlaikį

jie gavo

darbinin- 
trys ki-

Kalėdų Vaišėse 
Staigiai Mirė 
Antanas Kasputis

Federalė algų-valandų admi
nistracija Chicagoj e skelbia, 
kad General Electric firma, 

56(io West Taylor street, suti-

ko primokėti 2,854-iems darbi
ninkams $55,376.46 už išdirb
tą viršlaikį, Už kiurį 
tiktai reguliarę algą.

Apis kitą tiek, savo 
kams taipgi išdalins 
tos Chicagos, firmos:

Robert W. Hunt Co., 175 W.
Jackson — $21,982.52 293-ims 
darbininkams;

Brinks, Inc.y $20,1’77.50 157- 
iems darbininkams, ir

Boss Bolt and Nut Company. 
3403 West 47th street, $7,27'1 
158-iems darbininkams.

ANTANAS SKRINSKAS, 
4800 So. Harlem Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 24 d., 1941 m., su
laukęs 47 metų amž., gimęs 
Mariampolės apskr., Sasna
vos parap.,., Vosinės kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Juliją, po tėvais Al- 
manauskaitę, podukrą Gene- 
vieve Botas, žentą James, 4 
posūnius; George Miller, mar
čią Mildred, Joseph Miller, 
marčią Stellą, Peter Miller, 
marčią Loreną ir Dan Miller, 
marčią Florence, 3 anukus, 
brolį Jurgį Škrinską, brolienę 
ir šeimą, .pusbrolį Kazimierą 
Skrinską, brolienę ir šeimą ir 
kitas gim., draugus ir pažįs-, 
tarnus, o Lietuvoje 3 brolius, 
3 seseris ir kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos L. 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks pirma- < 
dienį, gruodžio 29 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Fairmount kapines.

Visi a. a. Antano Skrinsko 
gjminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame;
Moteris, Podukra. Posūniai, 
Marčios

Laid. 
ka, Tel.

‘ Teismo Keliu
Teismo keliu valdžia šią 

vaitę privertė šias firmas 
lyginti darbininkams už išdirb
tą viršlaikį:

Kolb, Ine., 1833 North Lea- 
vitt st., $1,359.71 14-kai darbu

Daughtee Mfg. Co., 228 No.
Clinton st., $510.14 36-iems;

Buck’ey Studios, 2326 India
na avenue, $433.62 56-iems, ir

Fcvvell Corset Company, 913 
;V:st Vt-.n Buren, $22’0.83 35- 
iems darbininkams.

sa 
at

PETRUŠONIS, 
W. 38th PI.
su šiuo pasauliu

12:45 vai. po-

Gavo širdies, Atiką.
i

NOBTHSIDE. Pas north- 
sidiečius pp. Louis Sirupus, 
3636 West North avenue, Kalė
dų dieną buvo susirinkęs nema
žas būrys svečių. ,

■ ' ' \
Apie 8:30 vakare teri buvęs 

Antanas Kasputis, soutlisidietis, 
pradėjo rengtis namo; bet be
veik tarpduryje staigiai sukrifo1 
ir mirė. Jisai gavo širdies;3tau 
ką. Velionis gyveno1 adV. 7657 
S. Sangamon;

Amx>rikoj' 40 Metų.

Jisai išgyveno- Ameril&sjiū' ne’ 
pilnai 4f)’ metų> ir buvos gerai ži
nomas Northsides taip Soutlisi- 
dės lietuviams. Paliko žmoną 
Oną, iš namų Ugentaitę, sūnų 
James, dukterį Dorothy- ir daug 
kitų giminhj Chicagoj, East St. 
Louise, Ilk, ir Lietuvoje.

Laidos Pirmadienį.
Laidojamas pirmadienį __ 

ik Eudeikio koplyčios, 4605 So.
J

RYTOJ VESTUVĖS, AUKSINĖS SUKAKTU
VES, KITI ĮVYKIAI CICERO PADANGĖJ

? »rr i MiaįiWU„i4r

Apsiveja C Paugaitė —< C. R. Neoman; 
Balčiūnui 50 Metų; Šokiai Stadiume
įvairios Žinutes Iš Cicero Lietuviij Gyveninio

“Velykos?*, ne Kalėdos'

; CICERO'. — Tai jau- ir po 
Kalėdų, —- tuojau bus' Nauji 
Metai. kal’Čdos tai' vadinamos 
“žiemos šventes”. Lietuvoj buu 
davo daug sniego1 ir šHta1, itet 
ausys’ Šaifcr, o čia kas kita. Ši<>3 
Kalėdom buvo ne KalledtoS', oras 
tikrai Velykų. Na;, nieko nepa- 
daryši — kaip' yra;, taip' turi bu*--

r

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA PATYRUŠI vei- 

terka. Geras mokestis. Nedirba sek^ 
madienį. 506 W. 39th St. ATIantic 
9739. J »

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PIRKITE REAL 
ESTATE, TURĖKITE 

Laimingus Naujus 
MetusREIKALINGOS PATYRUSIOS 

moterys skudurų sortuoti. Advanoe 
Iron and Metai Salvage CO., 1144* 
So. Fairfield Avė.

džia šį pasaulį. A. Balčiūnas 
dar lengvai sulauks kitą 50 
’metųy nes yra sveikas, drūtas, 
atrodo gerai;, tari lengvą darbą, 
o1 tas kaip fik ir svarbu.

Jaunuomenes vakaras
, Tą patį1 sekmadienį;, gruod. 
28’ dieną, vakare; Lietuvių jau
nuomenė turės savo' parengimą 
Cicero Stadiume, $f. ir 52ndi 
gatvė.. Gailia^ kad' pasitaikė 
daug parengimų tą pačią dieną.-

I
Briediena <

i P. Paliulio briedienos party 
šauniai išėjo1. Daug buvo sve
čių. O jau tos mėsos skanumas, 
— tai valgyk ir lupas laižyk! 
Puota įvyko praeitą šeštadienį. 
Tęsėsi ir sekmadienį.- Atsilankė 
daug senų draugų- iš Chicagos, 
nes p. Paliulis daugiausiai Chi
cagoj gyveno ir biznį turėjo.

Naujl^ Metų lauktuvės
Naujų Metų sulauktuvės 

įvyks pas p: Shametą. Taipgi 
valgysime briedieną, antieną ir 
kitus gardumynus. Ras norit 
smagiai' laiką praleis t i' — atei
kite. Bus šauni muzika šo
kiams. Aš tai jau busiu. —D.

PATYRUSIOS SINGLE nfeedle 
operuotoje^ prie marškinių. Eck- 
erling Bros., 1219 West Van Buren, 
6-tas aukštas.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

Turi Sekamus Bargenus:
BRIGHTON PARKE

PATYRUSIOS MOTERYS, shak- 
ers, folders, feeders, stackers, 
shirts finishenL wrap.pers. Kreip
kitės tuojau. Northwėstern; Laund
ry, 4723 N. Western.11 geri L

Ar ir tiem^ gerai;, kui’i'e kau- 
jasi karo' fronte ir kurte yra* 
prirengti*?1 0’ jų yra dang. Na- 
miŠkiai tėvai taipgi keiteia; aša
roja. Tikrai-, šios Kalėdos 
linksmos, ir lašitą jaučiu.

“Malonus dalykai”

Na, ką čia apie tuos blogu
mus kalbėti, yra ir gerų, links
mų dalykų. Štai, šį sekmadienį, 
3:30 po pietų, Cicero Park- 
ho’me Comnmnity Ilouse, 1822 
S. 51 Avė., Constance Pailgaitė 
ir Gari Rjchard Nsuinan- sude
da ištikimybės priežadus vienas

ne-

REIKALINGOS DAILIAI ATRO
DANČIOS merginos pardavėjos, 
kurios gali siūti. YARDS 0212.

■■». ****■■*>■> 1,^' 
HELP VVANTED—MALĖ

$6,000.00.
2' mažos krautuvės ir 6
flatas, karšto vandens

$6,000.00.GERA PROGA 
SENYVAM ŽMOGUI ARBA 

JAUNUOLIUI 
uždirbti pinigų. Town of Lake^ 
kolonijoje tuojau reikalinga^' 
laikraščių išnešiotojas, seny
vas žmogus arba' bigh school 
jaunuolis, dalį laiko pašvęsda- 
mas gali neblogai uždirbti. 
Tuoj kreipkitės į

NAUJIENAS, 1 
1739 So. Halsted St.
Tel. CANAL 8500

l 2 flatų mūras, furnaso šilima, 6 
;kambarių katedžius. Rendos $110.00 
į mėnesį'.

■ KAINA; $7,250.00.
12 flatų, 6—5^ių, 6—6-ių, garo 

šilima. Rendos $5,000.00 į metus.
KAINA: $1^,500.00.

■ 2 flatų: mūras, 4 ir 4 kambariai, 
, pirmame aukšte karšto vandens ši
lima.

KAINA:
Kampas, 

kambarių 
šilima,

KAINA:
MAR^UETTE PARKE

Kampinis 15 apartmentų ir 1 
basement, 3—5 ių, 12—4-ių. Elek- 
frikiniali refrigeratoriai ir pečltti. 
ftendos; $8,100.00 per metus. Reikia 
$12,000.00 cash, balansas 
moi'gičius ant 10 metų po 
mokamas $100 ir nuošimtį į

Darbo žmogaus proga: 
medinis, karšto vandens 
štokei*is; 2 karam medinis gara
žas.? Rendos: $97.00 į mėnesį.

KAINA; $5,250.00.
BRIDGEPORTE

pirmas 
3%, i§- 
mėnesį.
3 flatų 

šilima,miero kapines?

JUOZAPAS 
Gyveno 902

Persiskyrė 
gruodžio 25 d
piet, 1941 m., sulaukęs 48 m. 
amž., gimęs Panevėžio apskZ, 
Naujamiesčio parap., Svonikų 
kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Vincentą, po tėvais 
Vasilauskaitę, brolį ir bro
lienę Petrą ir Elzbietą Petru- 
šonius ir jų 3 vaikus, švoge- 

’rį Pranciškų Vasilauską, jo 
moterį Apoloniją ir jų šeimą, 
j vi sūnų Waltei' Vasilauską ir 
marčią Lillian, švogerką He
leną Prancinkievicz ir jos 
vyrą Louis ir jų šeimą ir 
daug kitų giminių ir draugų, 
o Lietuvoj—2 seseris ir kitas 
gimines.

Priklausė prie Chicagos L. 
Draugijos ir Dariaus-Girėno 
American Legion Post.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks pirm., 
gruodžio 29 d., 8:00 .vai. ryto- 
iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Petrušo- 
nio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Brolis, Brolienė, Seserys ir 
Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138-1139.

Šiandien Laidoja 
S. Szambari

mirties. P’o š'iubinių ceremoni
jų luojaus prasidės vestuvių 
puota, vaišės tęsis visų naktį. 32-ra ir Halsted: 4 šeimų muro •. 

namas, garo šilima, atliejihiš ku- ■ 
rentojas. Rendos: $100.00 į mėnesį.

KAINA: $6,500.00.
$1,500.90 įmokėti, balansas leng- 

vais išmokėjimais.

BRIDGEPORT ‘
REALTY COMPANY

953 West 31st St.
YARDS 0311 ::

S. SHIMKUS- J. COSTELLO '! 
Atdara Sekmadieniais.

Šv.. Kazimiero kapinėse, šiau 
die.i 9 vali, ryto yra laidojamas 
žymus Marquette Parko biznie
rius Stanisibvas B; Szambaris.

PATYRE VYRAI, PACKERS, 
breakers. Kreipkitės tuojau. Norfh- 
vvestern Laundry, 4723 N. Western.

.!<«. <„i|l.................... HllllSunkiai Sužeidė Du 
Lietuvius Kareivius 
Auto. Nelaimėje

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI KAMBARYS PRIE ma
žos šeimynos. Galima valgis gamin
tis. 3336 Lituanica, 2 aukštas užpa
kaly. .

* ŽS

VVHOLESALE FURNITUItE

2411
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K 
M 
X
* 
M

►< H

REAL ESTATE FOR SALE 
\Natakr-ženiė Pardavimui

ir Giminės.
Direkt. S. P. Mažei- 
YARDS 1138-1139.

Tomus' yrtv narys V. Belia-

M 
H 
M

£XXXXXXXXXXXXIXXXX XXXXXXXL( 
B K IRį n A Gėlės Mylintiems

S įj fu Vestuvėms, Ban- 
K K flkietams, Laidotu- 
I | U fTĮvėms, Papuoši-

1 mams.

Kulias yra pašarvotas rezi
dencijoje, 6500 So. Talman avė.

Pamaldos įvyks Marųuette 
Parko parapijos bažnyčioj.

Laidotuves tvarko* dir. L. A. 
Ezerskis.

Vieftas žmogus žuvo, Penki 
Kiti Irgi Sužeisti

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue,

Siunčiam Gėlės MLOVFIKIS bi®,lleC^u kUVLallYIV Visas Pasaulio
<1 ] 1S

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST.

, Tel. YARDS 7308 
tYTYTTTTYTYYYYYTYTYTYYYY^.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

NATALIA
MICKEVIČIENĖ

po tėvais Mazarevičiutė
gyveno 6832 S. Maplevvood Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 27 d., 10:30 vai. vakare, 
1941 metais, sulaukus pusės am
žiaus. Gimus Lietuvoje. Šiaulių 
apskr.. Pašvitinio valse., RatF.u- 
nų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Karolį, dukterį Stellą ir 
daug kitų giminių ir draugų.

PETER MIKELONS 
Gyveno 1305 W. 72hd plhce

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 24 d., 7:00: vai. vaka
ro, 1941 m.t sulaukęs 60 m. 
amž., gimęs Liet., Ažagų kai
me, Pušaloto parap:, Panevė
žio apskr. . Amerikoj išgyveno 
46 metas.

Paliko dideliame nuliudi 
me dvi dukteris, Lucille Mil- 
lar ir žentą Willard, Bernice 
Campbell ir žentą William, 
anūką Kenneth Millar, brolį 
adv. Leo S. Mikelons, brolį 
Joseph, Binghamton, N. Y. ir 
daug kitų giminių ir draugų, 
o Lietuvoj— brolį Kazimierą 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas King 
Bros, kopi., 2506 W. 63rd St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruod. 27 d., 1:30 vai; popiet. - 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Peter Mikelons 
giminės, draugai1 ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 

/dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar- 
n' vi’^a ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
žentai*, Broliai ir Giminės.

Laid. Direkt. King Bros., 
Tel. PROspect 7776;

2 Metų Mirties Sukaktuvės

ANTANAS KASPUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 25 d’., 8:45 vai. vakaro, 

1941 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Upynos parap. ir Upy
nos kaime, Tauragės apskrity. , «

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Oną, po tėvais Ugentaitę, 

Kaltinėnų parap,, Gerčeiių kaimo, sūnų James, marčią Eleanor, 
dukterį Dorothy, žentą ir anūkę Dianą, seserį Stellą Gudaitie
nę, sesers vaikus George Getz ir Edith Šaltis, brolio du sūnūs. 
Antaną ir Juozapą Kaspučius ir jų šeimynas, pusbrolį Grimai- 
lą (East St. Louis, III.), švogerką Agotą, jos vyrą Pranciškų- 
Kilkus ir jų šeimyną, švogerį Juozapą Ugentą, uošvius Louis 
ir Kastanciją Striupus, o Lietuvoje brolį Ptanciškų ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio kopi., 4605 So. Hermitage.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 29 d., 8:30 vai. ryto 

iš kopi., į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Kaspučio giminės, draugai 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Moterh, Sūnūs, Duktė, žentas, Sesuo

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, Tel. YARDS 1741.

ir pažįstami 
suteikti jam

ir Giminės.

VINCENTAS RAŽUTIS
persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 31 d., 1939 m., sup
laukęs 50 metų amž., gimęs
Kretingos a.pskr., Veviržėnų 

, parap. Lamsodės kaime.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Antaniną, po tėvais* 
Skirmontaitę, augintinį sūnų 
Kazimierą, seserį Petronėlę, 
jos sūnų Juozapą Bliudžiųs; 
švogerką -Oną ir švogerį Povi
lą Čekanauskus ir šeimą ir 
daug kitų giminių;

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios Nekalto 
Pras. Pan. šv. bažnyčioje 30 
d: gruodžio. 1'941 m. 8:30 v. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus’ir pažįstamus at
silankyti Į pamaldas, o paskui 
ir į namus 2631 W. 39 Place.

Mes Tave mūšų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas 
nebesugrįŠi, bet mes 
ar vėliau pas Tave 
Lauk mus ateinant!

Nubudę liekame:
. Moteris, Sūnūs, Sesuo, švo- 

gerka ir Giminės.

mus jau 
anksčiau 
ateisime.

Jaunoji, Conme Pauga

Vedybų eisenoje dalyvaus 
trys poros palydovų: Valeria 
Matuzas iš Downers GroVe,- 
June Neumann ir Angeline Re. 
Jos Mazunaitis, George Nanas, 
Charles Brislisour ii* George 
Mokate. Jaunosios sesuo Mary 
Fauga-Bevan bus garbės matro
na, o pastarosios jaunutė dūk- 

\ relė, Connie, bus gėlių mergai-- 
tė. Ketvirtoji palydovų pora*- 
bus jaunamečiai, Stellą Garadi 
ir jaunosios broliukas, Leo.

Panelė Paugaitė plačiai žino
ma biznio žmonių duktė. Pb~-

Prie 12’7-tos ir Cicero avenue, 
dviejų automobilių- kolizijoje 
užvakar naktį du= lietuviai ka
reiviai’ buvo sunkiai sužeisti.

Vienas jų .yra,/Stanley J. Ali- 
koriife, 20 metų’ amžiaus, auto
mobilio vairuotojas, o antras 
LeRoy G. Shimulunas, 18 metų 
amžiaus-,• abu iš Two Riversj 
Wis.

Jiedu važiavo, su keturiais 
kitais kareiviais* į- Chanute 

stovyklą, praleidę 
šventes su. savo tėvais

FOR RENT—IN GENERAL
x.-. -«

ANT RENDOS STORAS su gro- 
sęrnės ir bučerhės fiksčeriais. Per 
daug nTetų buvus bucernė ir gro- 
sęrnė. Kampas. Priežastis — liga. 
Atsišaukite 2901 So. Emerald Avė. 
Tel. VTCtory 6194.

PRADEKITE NAUJUS _
METUS TIKSLIAI! 5

kareiviais'
Field'- karo- 
Kalėdų 
namie.

žuvo Senelis 
nelaimėje buvo užmuš-

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nUo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų, Vien tik načionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Westem Ayę.

Chicago. Iii Tel. REPublic 6051 
... .ii,■■■!!■ i ■     m m b i* i r i «.

vas, savo plačiai išdirbių biznį! 
pervedė dukterims ir šiandien' 
jos įstaiga vadinasi ‘‘C. M. Pau'-- 
ga, Dislribulors. Jų trekai va
žiuoja po visą apylinkę.

“Full of pep”
Nėra abejonės, jog vestuvės' 

bus skaitlingos svečiais.”Jauno
ji Connie, ndrs ir biznyj, vie
nok /iiuo veikimo nepasitraukė. 
Dalyvavo “Naujienų” dienraš
čio gražuolių konteste ir veikė 
Naujos Gadynės chore. Pri
klauso prie bt>wling tymo. Yra 
linksma; pilna gyvumo^ kaip1 
sakome, “full of pep”. Jauna
sis p. Neuman lietuviams ma
žai žinomas, turi pastovų dar
bą, rimto budo vyras. Linkiu 
jiems laimingo gyvenimo.

Auksinio jubiliejaus 
paminėjimas

Antanas Baičuuas, 1402 So. 
48 CK, su savo mylima šeima* 
giminėmis ir artimais draugais 
atžymėk savo auksinį jubiliejų 
—- 50 metą ,— kaip šiame par 
saldyje gyvuojat Iškilminga 
puota įvyks šį sekmadienį* 
gruodžio 28* dieną;- Joe Shhmc j 
to svetainėj; l’SOP S. 49 Avė.

| Toje
tas antrame automobilyje va
liavęs 70 metų John Jackson; 
‘nuo l!022T South Racine avė. 
Jo sūnūs, George Jackson, iŠ 
Jbllet, buvo sužeistas.

Taipgi buvo sužeisti keturi 
kiti kareiviai, važiavę Alikonio 
automobilyje:

Kiti Sužeistieji
21 m. Wallace J. Ogdeių iš 

Cdrpus Christi, Tex.; 22 m. 
Frank Scgalla, iš Sheboygano, 
Wis.; 19 m. Gerhardt Nikoli; iš 
Sturgeon Bay, Wis., ir Waltcr 
J. Birocke, taipgi iš Two Ri- 
vers, Wis.

Visi guli* St. Frances ligoni
nėj, Blue Islande, III.

Tai Feliksas Tomas 
Žadėto Lokio 
Negavo

■ • ....MM , J »

Nemietaširdingaš šposas.
BRIDGEPORT. — Kiek taiko 

atgal' ‘‘Naujienose” buvo rašyta; 
kad koks tai* nežinomas- turtin
gas senelis Chicagoj paskyrė 
“$1O0,O0(P Kalėdiy dovaną” 20 
metų brldgeportiečiui- lenkui 
Feliksui Tomas, 1308 West 32* 
nd< street. Senelis jum parašė 
laišką, kad skiria'jum’ tą didelį 
sumą pinigų, kadangi jisai la
bui “fino’ vyrukai.”

Bet atėjo Kalėdos, ir praėjo, 
!bct Feliksas lobio nesusilaukė. 
Atrodo, kad laiškas Buvo špo-

Penkios* dmintys metų — lai 'j.ius šokėjų grupes, 
gražus iaikris. Daug musų bro
lių sulaukę? to amžiaus aplei- a jus šokėjų grupes.

I -i l. *

PROFĘSSIONAL SERVICE

TURITE FIŠTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš .pasakysiu' jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago. 

-- ------- ■ ■ - — •

PERKAM, parduodam ir mąlnozr 
inamus, lotus; fermas if biznius 
Turime dideli' pasirinkimą namu 
pirkti už cash arba mainais. Norint 
pirkti ar maiųyti. deT greitesnio pa 
tarnavimo’ šaukite:
PAUL M. SMITU & C0

REAL ESTATE* — LOANS— 
INSURANCE

4631 S*. Ashland Avė
Tel. YARDS 1901.

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLUBO priešine-- 

tinis susirinkimai įvyks nedėlioję, 
gruodžio 28 d., 1 vai. popiet, Holly- 
xvood’ sVet., 2417 W. 43rd St. Bus 
renkama nauja: valdyba, 1942 rti. 
ir svarstomi: kiti svarbus klubo 
reikalai. Malonėkite visi laiku pri
būti. —J. Keturakis, rast.

PARENGIMAI
TAUTIŠKOS PARAPIJOS baltas 

subatoj, gruodžio 27 dieną; Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Btis gera muzika ir gerų gėrimų.

Kviečia KOMITETAS.
ŠOKIŲ IR PASILINKSMINIMO: 

subėgusių sueiga šį vakarą. Gros 
Žuko orkestras, 7:30 vai. vakaro, 
Jonistų salėje, 81’4' W. 33rd St.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGO/E)
Earl Samifeon, 40/ su1

Savagfc, 36-
Reikalauja
Perskiru

EVelyn V. Simon nuo AugUst 
Simon. t

Pirkite sau namą da
bar, nes didesnės pro" : 
gos niekuomet nebuvo! "

MUSŲ NEMOKAMAS SĄRAŠAS 
No. 268 TlKRlJ reąl estate barge- 
nų dabar išėjęs iš spaudos. Sutau
pykite sau DAUG laiko ir pirtigų. 
Jis yra jūsų, pareikalavus.. Tele- ~ 
fonuokite, rašykite ar atsilankykite . 

•į musų ofisą ir persitikrinkite, kad - 
šis sąrašas yra didžiausias sąrašas 7 
exclusive .pardavimui savasčių CI- 
CEROJE’, BERWYNE, RIVĖRSIDE 
ir LAWNDALE — CRAWFORDB 
bargenų kainomis.

PAŽIŪRĖKIME I '
: REKORDĄ!
| Mes pardavėme devynis (9) na- 
imus į dvi (2) dienas. Turh būti 
itarn priežastis! Ar tai nėra pakan
kamas įrodymas, kad mes turime 
TIKRUS batgenuš? Nedelskite! 
Pasirttatykite su mumis šiandien!

Musų metodas real estate par-- 
idiloti yra modernus. Devyni paty
rę sėlšmanai patarnauti jums grei
tai, mandagiai ir išmintingai!

MES VADOVAUJAME
GREITUOSE

PARDAVIMUOSE!
Didžiuokitės ŠALlMf, KURTOJE 

GYVENATE. Jums, kurie gyvenate 
ne nuosavuose namuose, musų pa
tarimas yra "BUKITE SAVININ
KAIS GABALO AMERIKOS!”’

Linkime Jums
Laimingą ir Sėkmingų 

NAUJŲ METŲ!

Mk JOHN O

SYKORA
REALTOR
GYVOS VIELOS 
ORGANIZACIJA

South 52nd Avė.
TELEFONAI: '

CICERO 453 ir 4541 
27 Metai Real Estate Bizny

MUSU DRAUGAI GARSINA MUS? 
Atdara Sekmadieniais 1 P.’ M. 

iki 5 P. M.

REMKITE TŪOS, KURIE 

GARSINASI
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Si vakarą 
JAUNIMO 
“KRIKŠTYNOS”
Jaunimo Laikraštis Patampa Savaitraščiu. 

Pakrikštys Nauju Vardu
Dariaus-Girėno Salėj. — Lietuviška Programa 

“Jaunimui” ir “Senimui”

APLANKĖ BAŽNYČIA WASHINGTONE
.NAUJIENOS, ChieagOj III. VAKAR CHICAGOJE

PARENGIMAI

K rikštyno
ŠIANDIEN VAKARE

su visomis lietuviš

buvo

lygiai patrepsės visi. Lietuviškos dainos visus lygiai

Ddwnie.

Poshka

52 North 2hd

■■■i

žuvo
nuo

šios
kad

445 
jisai

67, iš La
31-mos ii

KUR SUTIKTI NAUJUOSIUS 
METUS? ■ _ '/ .

Krikštysime JAUNIMĄ. Nuo Naujų Metų tas laikraštis pa
sidaro savaitraščiu, kuriam kaipo tokiam duosime NAUJĄ

KRIKŠTYNOS bus tikrai lietuviškos 
komis linksmybėmis.

KALĖDINĖS AUTOMOBILIU NELAIMĖS

DOMS DABAR,'KADA PASSAULIS ĮŠĖLĘS, YRA TAIP 
GERA IR NAUDINGA . . .

BUY 
UNIT8P 
,»TATt» 
BAVINO* Ąohds

Kviečiame visus musų skaitytojus, rėmėjus ir prie 
teliūš; •

HarryMoses, 50, nuo 940 E
79th street, Ciceroje. .

JAU 
tikisi su

Pirkite tose krautuvėse', ku 
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE’

street, Highland Park, ant Sko- 
kie vieškelio;

George Duson, 57, nuo 4019 
Calumet avenue, prie 40th ir 
South Park; \

11 metų Theodore Papadopo- 
los, 1324 Greenleaf avenue, and 
vieškelio 45, prie Dėsplairies, 111.

Tas vardas dabar dar paslaptis ir bus paskelbtas tik 
šį vakarų - JAUNIMO KRIKŠTYNOSE. '

(iftUrvių Kultu- 
l^urėlyj, v Dar 
e, 10413 So 
. 6:30 v. vak
— 30c. šo

nan, viršininkas Farm Crest 
Bakeries firmos Chicagoje.

• Iš degančio namo ad. 1026 
North Dearborn ugniagesiai iš
gelbėjo chicagiečius C. A. Mc 
Harry ir jo žmonų. Abu 69 me
tų amžiaus. Gaisras prasidėjo 
nuo šiukšlių skiepe.

Rooseveltai 
sostinėje, 
('hurchill 
VVatsoh.

O Lopšelyje nutroško 6 sa 
valčių mergaitė, gimusi chica 
gietei Delphine Sarnowski 
8455 Escanaba avenue.

REMKITh TUOS, KURIE 
GARSINASI 

NAUJIENOSE”

• Policija ieško keturių pik
tadarių, kutie nudurė Edward 
Rlėrsoną, klerką Leg^ion vieš
butyje, 20 S. Desplaines, o ki-

Skirtumas Tik Kalboje.
Pats svarbusis skirtumas nuo 

dabar tarp vadinamo “jaunimo” 
ir “senimo” bus tik tas, kad 
vieni kasdieniniame gyvenime 
vartoja lietuvių kalbą, ’ lietuviš
kai laikraščius ir knygas skai
to, o kiti, lietuvių kalbos ne
mokėdami, vartoja visur anglų 
kalbą.

Laikraštis JAUNIMAS (nuo 
šio vakaro saNaitraštis po nau- 
jji vardu) ir toliau tarnaus tai 
lietuvių visuomenės daliai, ku
ri lietuvių kalbos nemoka. Apie 
du trečdaliai visų raštų bus an-

DIDELĖ DOVANĄ
RAUDONAM KRYŽIUI

Nežinomas ebibaįįfiii(lis ; prieš 
Kalėda® prisihiįįė Raudoną jam

Miesto teisėjas J. M. Braude 
sulošė Kalėdų Dieduką 23-ims 
chicagiečiams, kurje šią savaitę 
kalėjimuose laukė teismo. Kai 
jie prižadėjo vėl “nenusidėti”, 
Braude visus paliuosavo namo 
šventes praleisti. Jie turės stoti 
teisman po Naujų Metų.
© Prie 84th ir Veraon policija 
stiėnie 24 pietų ęhieagietį, \Vill- 
iam Jonės, 6729 Evans *avenue, 
ir apkaltino jį vienos advokatės 
užpuolimu, ir apiplėšimu.
• Lote prie Ludlam ir Elston 
avenue, buvo atrastas nusišovęs 
laiškų išnešiotojas, Charles 
Charlesoil, nuo 5334 N. Lud- 
larh. Jis buVo 38 metų amžiaus. 
Priežastis nežinoma*

• Įkritusi į vonią, pilną kar
što vandens, mirtinai nusipliki- 
no 75 metų/ moteriškė, Mrs. Eli- 
zabeth Pickett Bruce, 1110 Plea- 
sant avenue, Oak Park.

4 Beatidarinėdama kalėdines 
dovanas 54 metų Mrs. Marian 
Stoops tiek jaudinosi, kad ga
vo širdies ataką ir mirė. Gyve
no ad. 7719 Oglesby avenue. ‘

• Iškritęs per langą Detroi
to Seward viešbutyje mirtinai 
susižeidė Raymond M. Grafi

ka konstatuoti, kad tas jauni
mas apie kurį senesnieji kalbė
jo (kurį ir peikė ir gyrė) per 
dvidešimt penkis metus, šian
dien kažkaip įsipynė į bendrąjį 
gyvenimą. Dabartine tikroji 
jaunoji karta yra-jau iki šiol 
vadinto jaunimo vaikai. Pažvel
gus į organizacijas ir net biz
nius, matome, kad tas vadina
mas jaunimas jau atsistojo ant 
lygios papėdės su vadinamu 
nimu. Siena tarp jų kažkur

Svarbias krikštynas šiandien 
Chicagos lietuviai kels. Ir tai 
bus krikštynos į kurias klūkia
ma suvažiuojant daugybės žnio- 
nių. Krikštynų rengėjai 
NIMO laikraštis 
laukti pilnutėlę Dariaus-Giiėno

vai) deda pastangų savo judo 
šišką sėklą joje pasėti. Jią lei 
tižia kelis lygiai leidinius ang 
liškai. i

Linksmas Vakaras.

• Įkritęs į didžiulį aruodą 
kuriame laike “soybeans”, nu- 
troško ūkininkas Carl Woest- 
hoff. Jisai turėjo ūkį netoli Jo- 
lieto. ,

Ką krikštys? Laikrašti!
JAUNIMO laikraštis, kuris 

sėkmingai eina jau šešti metai, 
nuo Naujų Metų pradės eiti kas 
savaite (iki šiob išėjo du kartu 
į mėnesį) — savaitraščiu pa
tampa. Leidėjai ta proga nuta
rė ir laikraščio vardą permai
nyti į tokį kuris' geriau nusa
kys savaitraščio paskirtį ir ku
ris kartu bus patogus ištarti ir 
atminti ne tik lietuviškai ir.o 
kautiems, bet ir tiems, kurie lie
tuvių kalbos nepažįsta. Naujas 
vardas, kaip praneša JAUNIMO 
redaktorius Juozas Poška,z-jau 
yra išrinktas, bet jis bus viešai 
paskelbtas tik šio vakaro JAU
NIMO “Krikštynų” vakare.

JAUNIMAS “Sensta”.

glų kalba; likusi dalis lietuvių 
kalba. ' ' ■

Šis laikraštis -yra vienintelis 
lokis visoje Amerikoje ir juo 
pyogresyve lietuvių visuomenė 
gali didžiuotis Komunistai ge
rai suprasdami, kad toje ang
liškai kalbančioje lietuvių vi
suomenėje gludi visa lietu\ i 
ateitis šioje šalyje (ir kuri taip 
pat gali dar daug kuo padėti ir

JAUNIMO Redaktorius tbLfcA,

Nežiūrint prie kurios pusės save priskaitote — senimo ar 
jaunimo—šj vakarą atvykite i musų iškilmės. Krikštynų 
programą pradėsime 8 vai. vakaro. ĮŽANGA—55 Centai

Mirė 12 žmonių.
Kalėdų vakare ir vakar auto

mobiliai Chicagos distrikte už
mušė šiuos žmones:

Vienas automobilis parmušė, 
o kiti pervažiavo ir mirtinai su
žalojo nežinomą vyrą ties 2622 
W. North avenue, Northsidėje. 
Policija spėja, kad tai buvo 65 
metų Alfred Johnson, nuo 1528 
N. Fairfield avenue. Nelaimė-į- 
vyko nakties laiku, laike lie
taus, kuomet matomumas 
labai blogas.

Prie 127-tos ir Cicero 
70 metų John Jackson, 
10224 S. Racine. Automobilis 
kuriame jisai važiavo susidūrė 
su mašina, kurioje buvo šeši 
kareiviai. (Žiūrėk žinią kitoj 
vietoj).

Kitose nelaimėse mirė:

Dariaus-Girėno Posto lauk
tuvės gruodžio 31 Dariaus-Gi
rėno salėje, 4416 S. Western 
avenue. Puiki vakarienė, šo
kiai, floor show. Įžanga — trys 
pakeliai cigaretų. Visas pelnas 
Hines Ligoninės invalidams.

“Pirmyn” ir Chicagos Lietu
vių Vyrų Choro lauktuvės W. 
Neffo sakėje, 2435 So. Leavi.lt 
street, gr. 31. Įžanga 55 centai. 
Vakarienė, šokiai, programas,

5,000 Lietuviškų Vestuvių.
“Ar žinote, kad nuo to laiko 

kai JAUNIMAS įsisteigė (1933 
metais) tai vien tik Chicagoje 
įvyko suvirs penki tūkstančiai 
lietuvių susituokimų ir, kad per 
tų laiką užgimė apie dvidešimt 
penki šimtai lietuvių kūdikių,” 
pridėjo Poška.

Ir tikrai, pažvelgus į bendrą

Kadangi dabartiniu laiku ka
riuomenėn išvyksta daug lietu
vių vyrų ir dar daugiau jų iš
vyks sekančiais mėnesiais, šio 
vakaro JAUNIMO parengime 
bus kartu ir viešas atsisveikini
mas su tai musų sūnumis ir 
broliais, kurie vyksta ginti 
šalies. JAUNIMAS praneša, 
visi kareiviai uniformose 
įleidžiami salčn už dyką.

JAUNIMO Krykštynų progra
ma prasidės 8 vai. vak. Tikietai 
po 55 centus. Atsilankykite visi.

JAUNIMIETIS

Poška pabrėžė, kad naujasis 
vardas bus platus, kaip ir pats 
laikraštis, apimantis visą lietu
vių gyvenimą:

“Ar žinot, kad šiandien JAU
NIMĄ skaito labai didelis skai
čius ir taip vadinamo senimo. 
Iš karto pradėjome tarnauti tik 
grynai jaunuoliams, bet laikui 
bežygiuojant, visam svietui be- 
bręstant, ir pati JAUNIMO or
ganizacija brendo. šiandien 
JAUNIMAS jau yra subrendu
sių žmonių laikraštis. Jei ir ne
skaitytume tų šimtų taip vadi
namo senimo, kuris JAUNIMO 
skaitytojais patapo ir patampa 
su kiekviena diena (laikraštyje 
mes patiekiame užtektinai me
džiagos ir lietuvių kalboje), tai 
patys musų jaunuoliai, pradėję 
JAUNIMĄ skaityti prieš penkis 
metus, kada buvo 19-21 metų 
amžiaus, šiandien “žmonėmis” 
patapo — atsistojo “ant savo 
kojų” — įsigyveno profesijose, 
apsivedė ir augina savas šei
mas.”

Kryžiui $780 Auką — vien auk 
ainiais" pinigais.

Povilo Eitmonto Orkestrą grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus šokins. Suk 
tini ar “Noriu Miego

• Laike šeimyninio ginčo 
Kalėdų dieną posūnis pašovė 43 
metų Rufus Faulknerį, 
East 41st street. Vakar 
mirė.

Kaip ir visi JAUNIMO pa 
rengimai, šio vakaro “Krikšly 
uos” praeis liętuviškoje nuotai 
koje — lietuviškos dainos, žai 
dimai, lietuviškos suk lutės, ii

Eugene P. Host,
Crosse, Wis.,- prie 
Wolf, Provise.

45 m. William
2818 N. Mozart street. prie Els
ton ir Cortez;

35 m. Harry Swicker, 9139 
Newcastle avenue, prie Wauke- 
gan ir Glenview;

64 M. Peter Roeman, 1335 
Roscoe st., prie Ashland ir Mel- 
rose;' * * '

Kuzma Tkachuk, 56, 1515 
Wicker Park avenue, po gatve- 
kariu prie Mihvaukee ir Da- 
men;

22 metų Casimir Cetnar, 508 
East 153rd street, Phoenix, prie 
East Hazelcrėst, 
įvirto į griovį);

Frank Martin,

NAUJ1ENŲ-ACME TėJM>fiot«
jų svečiai iš Anglijos vyksta Kalėdų dienos ryte i bažnyčią 

Iš kaiiės dešinėn: Lord Beaverbrdok; Mrs. Rooseveltiene; Premjeras 
Prezidentas Rooševeltas, ir PrežUlfento palydovas Brig. Gen. ’Ewdin

Chicagos lietuviai atsilanky
dami šį vakarą į JAUNIMO 
“Krikštynas” ne tik, kad turės 
progą praleisti vieną iš tų tik
rai malonių ir linksnių vakarų 
bet kartu parems svarbųjį ir 
sunkųjį laikraščio leidimo dar-

ŠĮVAKAR
“Jaunimo” 6-ti metiniai kalė

diniai šokiai Dariaus-Girėno sa
lėje, 4416 South Western avė., 
7 v. v. Įžanga su taksais 55c. 
Paul Eitmonto orkestras. Vai
šes, visokie pamarginimai. 
Įvyks “Jaunimo” krikštynos — - 
bus paskelbtas naujas vardas 
laikraščiui, kuris su naujais 
metais pradės eiti kas savaitę, 
vietoj kas dvi savaitės.

Kalėdinė Elglaitė Jonistų sa
lėje, 814 W. 33rd street, 7 v v.

RYTOJ
“Nenorėjai Duonos, Tai 

Graušk Plytą” — Vaizdelis iš 
studentų gyvenimo, vaidina 
Roselando Scėtįos Mylėtojų pū
relis Roselandė L 
ros Draugi j oš vai 
bininkų svetainėj! 
Mieliigan avenue, 
Įžanga su taksais 
kiai, balius.

Lietuvių Sportininkų Būrelio 
šokiai Cicero Stadione, 52nd 
avenue ir 19th street, Cicero j, 
5 v. v. Įžanga — 75 centai. 
Russ Morgan orkestras.

Programc “Pirmyn” chora^, 
Viktoras, Benderis, kiti.

Prakalbos apie naujus in- 
come tax patvarkymus Mar- 
ąuette Parko parapijos salęje, 
68th ir Wąslitepa5v, Kalbės De
puty Tax Čollėctor A. Š. Wa- 
lons. Prakalbas rengia Mar- 
quette Park Liet. Am. Piliečių 
Kliubas 2 vai. po pietų. Įžanga 
nemokama.

DARIAUS-GIRĖNO Salėje 
‘ k . it t ' t ’ ' ‘ * * 4 »

; . ; 4416 South VVestern Avenue

JAUNIMO
laikiraščio

Leavi.lt



