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ITALAI GRĮŽTA Iš PRANCŪZUOS
Žadaiiuoti smūgi britams Viduržemio 

juroje

RUOŠIA VENGRIJOS ARMIJĄ MŪŠIAMS? LIETUVOJ AREŠTUS DARO MASKVA

ROMA, Italija, .sausio 2 d. — 
Italų oficialus pranešimas sako, 
jog vokiečių orlaiviai ir lakū
nai siunčiami Italijon, kad pa
dėtų vesti stiprų juros ir oro 
karą, kuris dabar vyksta Vidur
žemio juros baseine.

Vokiečių aviacijas generolas 
Kesselring ir italų generolas 
Francesco Pricolo šiandien pa
skelbė, kad italų lėktuvai ir la
kūnai, kurje’.buvo prie Laman
šo kanalo, grįžta Italijon, šim
tai italų karo lėktuvų ir tūk
stančiai lakūnų padėjo vokie
čiams griauti Anglijos mies
tus.

Italų laikraščiai sako, kad 
dabar visi “ašies” valstybių prie
šai bus smarkiai nubausti vi
suose Viduržemio juros pakraš
čiuose. Priešo pasipriešinimas 
bus palaužtas plienu ir ugnL graikams pavyko paimti Klisu-
mi.

Karo sluoksniai sako, kad 
sausio ir vasario mėnesiais prip 
kanalo oras labai blogas ir avia
cija Anglijai labai mažai gali
paįcenkti. .. t

Nacių gęperplas 'Kessęlring 
sako, kad nacią ir itMų laku*- 
nai labai gerai sugyvenp-Fran- 
cuzijos pakraščiuose. Jis.pareiš
kė vilties, kad jie ir toftaų su-

3!/2 VAL BOMBARDAVO BREMENA
Anglai keršino už 
Londono padegimą

LONDONAS, Anglija, sausio 
2 d. — Aviacijos ministerija 
praneša, kad pusketvirtos valan
dos laikotarpyj anglų lėktuvai 
be sustojimo bombardavo vo
kiečių miestą Bremeną.

Anglai išmetė daug smarkių 
sprogstamų bombų ir sukėlė 
daug gaisrų.

Labiausiai nukentėjo geležin
kelio mazgai ir Bremeno sub- 
marinų ir laivų fabrikai. Anglai 
keršino naciams už Londono pa
degimą praeitą sekmadienį.

Bombarduoti ir kiti 
invazijos uostai

LONDONAS, Anglija, sausio 
2 d. — Anglai bombardavo Flu- 
shingą, Ostendę, Brestą ir ki
tas vietas. .Karo vadovybė turi 
žinių, kad vokiečiai dar vis ne
pametė invazijos planų, todėl ir 
bombarduoja jų laikomus uos
tus.

Kiti anglų lėktuvai smarkiai 
bombardavo visas stotis, kurio
se buvo didesnis judėjimas.

Vokiečiai paskutinėmis dieno
mis darė kariuomenės perveži
mą įvairiose vietose.

Naciai atkeršyjo an
glams 25 kartus

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 2 d. — Vokiečių karo vy
riausybė paskelbė, kad naciai 
britams pakankamai atkeršyjo 
už visus britų bombardavimus.

Už kiekvieną britų išmestą 
svarą bombų, naciai išmetė An
glijos miestuose po 25 svarus.

gyvens kituose kovos frontuo
se.

Sako, kad prie Lamanšo pa
siliko maža italų žvalgų gru
pe, kuri ten ir toliau tęs karą 
prieš britus.

Italai neskelbia kiek vokiečių 
orlaivių atvyko į Italiją ir ne
žinia į kuriuos frontus jie bus 
siunčiami. Turima žinių, kad 
vokiečių lėktuvai dabar naudo
jami italų kareiviams perkelti 
į Albaniją, šiam tikslui varto
jami specialus vokiečių lėktu
vai.

Italijon jau atskrido, ir vo
kiški bombanešiai.

Vokiečiai siunčia tūkstančius 
svarų sprogstamos medžiagos, 
kurią vartos atsiųstieji orlai
viai. Z

ATĖNAI, Graikija, sausio 2 
d. — Vyriausybė praneša, kad 

ras fronte labai stipri fortifi 
kacijos linija, kur buvo įsistip 
rinę italai. Graikams pateko di 
deli ginklų kiekiai.

Graikai skelbia, kad nelais
vėn paimti italai pasisiūlė grai
kų kareivius mokyti kaip var
toti italų kulkosvaidžius ir tan
kus. Italų tarpe yra daugelis, 
kurie nekenčia fašistų režimo 
ir prijaučia graikams.

Nuo rugpiučio 8 dienos na
ciai padarė 2,000 keršto skridi
mų. Jie išmetė 92 milijonus sva
rų sprogstamos medžiagos ir 3 
milijonus .su puse gaisrą ke
liančių bombų.

Už kiekviena numušta naciš
ką lėktuvą, vokiečiai numušė 
tris britu lėktuvus, t

Išmestos bombos 
prie Dublino

LONDONAS, Anglija, sausio 
2 d. — Iš Irlandijos praneša
ma, kad vokiečiai numetė vie
ną bombą visai netoli Dublino, 
Irlandijos sostinės.

Oficialus irlandiečių sluok
sniai mano, jog vokiečiai išme
tė bombą per neapsižiūrėjimą. 
Oras labai blogas ir orlaivis ne
gali gerai orientuotis.

Numesta bomba užmušė tris 
gyventojus. Bomba turi visas 
vokiečių fabrikų žymes. Prieš
lėktuvinės patrankos smarkiai 
šaudė.

Amerikos lėktuvai 
skrenda Anglijon
LONDONAS, Anglija, sausio 

2 d. — Angljios aviacijos ga
mybos ministeris šiandien spau
dai paskelbė, kad Amerikos or
laiviai, kaip didžiule srovė, be 
sustojimo skrenda į Angliją.

Ligi šiam metui orlaiviai bu
vo vežami laivais, bet dėl di
delio transporto pavojaus, da
bar orlaiviai ten skrenda.

Niekad Anglija neturėjo tiek 
daug orlaivių kiek dabar turį. 
Niėkad neturėjo tiek jų daug 
atsargoj.

JNAUJIENV-ACME Telenhnu.
šis specialus Naujienų-Acmc Telepholo paveikslas iš Vengrijos parodo tos ša

lies armijos dalį, aprūpintą vėliausiais Vokietijoj gamintais “blitzkricgo” pabūklais. 
Sakoma, kad vengrai bus pastatyti saugoti Vokietijos armijos sparną, kai toji pradės 
nuišius Balkanams užvaldyti.

Italai apšaudė 
britus Afrikoje

ROMA, Italija, sausio 2 
— Italų karo vadovybė prane
ša, kad italų brlaiviai labai 
smarkiai apšaudė britų jėgas, 
kurios apsupo Bardiją.

Italams pasisekė numušti vie
ną britų lėktuvą, tuo tarpu vi
si italų lėktuvai sugrįžo į .savo 
bazes.

Prie Jarabub tvirtovės italų 
kariuomenė liek sumušė britus, 
kad šie paliko savo tankus ir 
didelę dalį karo medžiagos.

Britai ruošiasi 
pulti italus

KAIRAS, Egyptas, sausio 2 
d. — Karo sluoksniuose kalba-
ma apie tolimesnį italų stūmi
mą. Britų kariuomenė jau vei
kia 75 mylių atstumo j nuo Ly- 
bijos sienos.

Manoma, kad gen. Wavell
ruošia naują ataką prieš To-'o ne žodžiais, kaip norėjo Ailen 
bruką. ; White.

PRAŠO TRIJŲ BILIJONU KARIUOMENE!
Ruošia ginklus 2 mi

lijonam kareivių
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 2 d. — Kariuomenės vado
vybė jau paruošė planus nau
jiems trims bilijonams dolerių 
išleisti apsiginklavimui.

Apie pusę šias sumos mano 
išleisti visokios rųšies ginklams, 
kurie reikalingi 2 milijonams 
vyrų apginkluoti.

Pusę bilijono reikia naujoms 
dirbtuvėms statyti, kad ginklų 
gaminimas nesustotų. Jos turės 
paruošti reikalingą ginklų at
sargą 4 milijonams kareivių.

Fabrikai dirbs 
be sustojimo

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 2 d.— Karo vadovybė no
ri viską taip sutvarkyti, kad 
karo medžiagos fabrikai dirbtų 
be sustojimo. Lygiai, kaip dir- 

Įbo nacių fabrikai senai prieš 
karą.

( Gal būt britai ir paliks Bar- 
j diją taip kaip ji stovi. Italai 
1 bus priversti pasiduoti dėl mai- 
Isto stokos. Dabar reikėtų paau- 

d.’ koti bereikalingai daug gyvy--
bių.

Allen AVhite p a s i- 
traukia iš komiteto

EMPORIA, Kas., sausio 2* d. 
—> Pranešama, kad W. Ailen 
White, kuris vadovavo Sąjungi
ninkams padėti karą vesti ko
mitetui, šiandien atsistatydino, 
nuo komiteto pirmininko. įarei- 
gų-

Pirmininko vietą, greičiausiai, 
užims Laguardia, New Yorko 
meras. Laguardia parašė laiš
ką, kuriame labai .smarkiai kri
tikavo A. Whitę, kurį pavadino 
tipišku Lavaliu.

Laguardia buvo pasiryžęs su
daryti naują komitetą, kuris 
sąjungininkams padės darbais,

Jeigu kongresas patvirtins 
prašomą sumą, tai tada apsi
ginklavimui bus išleista daugiau 
negu 20 bilijonų dolerių.

Kariuomenės išlaidos žymiai 
padidės, jeigu britams bus duo
dama karo medžiaga.

Amerika skolins 
laivus britams

WASHINGTON, D. C., sau- 
,sio 2 d. — Valdžios sluoksniuo
se pasakojama, kad preziden
tas netrukus nutars skolinti 
Amerikos prekybos laivus bri
tams.

Galima laukti, kad valdžia nu
tartų paimti ir kitų valstybių 
laivus, kurie stovi Amerikos 
uostuose.

Pirmon eilėn butų paimti vo
kiečių okupuotų kraštų laivai. 
Amerikos vyriausybė sumokėtų 
laivų savininkams už laivus.

Vokiečių ir italų laivų nema
noma imti, peš šios valstybės 
gali paskelbti karą Amerikai.

Italai nori taikos
ROMA, Italija, sausio 2 d. 

— Italu visuomenės sluoksniuo
se labai palankiai buvo sutik
ta prezidento Roosevelto tele
grama, kurią jis pasiuntė ita
lų ‘ karaliui. ‘ '

Roosevelfas palinkėjo visai 
italų tautai taikos. Pasakojama, 
kad italai nieko daugiau neno
ri, bet taikos. Fašistai prisime
na BooseveHo kalbą prieš Nau
jus Metus.

Francuzų laivai plau
kia i Atlantiką

LONDONAS, Anglija, sausio 
2 d. — Londono admiralitetas 
turi'žinių, kad francuzų karo 
laivai, stovėję Afrikos uostuose 
Viduržemių juroje, dabar plau
kia į Atlantiko uostus.

Prancūzai visai neinformavo 
anglų apie šį judėjimą, tuo tar
pu vokiečiai viską žino. Vokie
čiai turi savo atstovus kiekvie
name francuzų uoste, kurie se
ka francuzų laivų judėjimą.

• Britai nepatenkinti šitokiu 
karo laivų judėjimu.

BRITŲ LAIVAS NAUDOJA
MAS PIRATO TIKSLAMS

HONGKONG, Kinija, sausio 
2 d. — Turima žinių, kad vo
kiečių piratas, kuris nuskandi
no daugumą prekybinių laivų 
Pacifiko vandenyne, yra senas 
britų laivas Glengarry.

Vokiečių kariuomenė paėmė 
šį britų laivą Kopenhagoj, kai 
staigiai užėmė šį miestą.

Glengarry yra labai greitas 
ir tinka vokiečių tikslams. Na
cių pirato laivą valdo kapitonas 
von Lucknow.

KONGRESAS BAIGĖ 
SAVO SESIJĄ 

--------/_
WASHINGTON, D. C., sau

sio 2 d. — šiandien po pietų 
Amerikos kongresas baigė savo 
sesiją. Šis kongresas buvo ati
darytas 1940 metais sausio 3 
dieną.

Senato lyderiai rytoj dar tu
rės vieną posėdį, šis kongresas 
posėdžiavo 367 dienas.

Lietuviška valdžia 
dažniausiai nieko 

nežino
BERNAS, Šveicarija, sausio 

2 d. — Iš Kauno gauta žinių, 
kad lietuvių suėmimai ir ištrė
mimai neretai 'vyksta be lietu
viškos sovietų valdžios žinios.

Teoretiškai veikia valstybės 
saugumo departamentas, bet 
tikrovėje daugumą suėmimų 
daro tiesioginiai Maskvos GPU 
agentai.

Lietuviškos sovietų valdžios 
policija nieko nežino apie aren
tuosius ir apie jų dingimą.

Algas moka du kar
tu i mėnesi C c

KAUNAS, Lietuva, sausio 2 
d. — Teko patirti, kad Gedvi
lo komisariška valdžia išleido 
dekretą, kuris įsako visiems val
dininkams algas išmokėti du 
kartus į mėnesį.

Maistas ir visi reikmens žy
miai pabrango. Darbininkai ir 
tarnautojai negali laukti ištisą 
mėnesį, kad galėtų sudurti ga
le,s su galais.

Reikalaujama, kad visiems 
tarnautojams pakeltų atlygini
mą.

Hitleris atmetė
Wheeler taikos 

planą
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 2 d. — Oficialus valdžios at
stovas šiandien atmetė senato
riaus Wheler pasiūlytą taikos 
planą Europai.

Mes nesame reikalingi, sako 
nacis, jokių svetimo kontinen
to patarėjų dėl naujos tvarkos 
Europoje.

Mes savo patarimų kitiems 
neduodame, taip pat ir iš jų ne
reikalaujame ir neprašome.

Bulgaru premjeras
Vienoje,

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 2 d. — Bulgarų vyriau
sybė susirūpino nacių karo jė
gomis prie jų sienos Rumuni
joj.

Oficialiai bulgarai paskelbė, 
kad ministeris pirmininkas iš
važiavo į Vieną gydytis, bet ži- žiasi 4:30 v. v.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Iš Helsinkio pranešama, kad rusai iš Lietuvos jau iš

vežė 8,000 gyventojų į sovietų Rusijos gilumą.
— Turkai išaiškino, kad italai paskleidė Balkanuose dide- 

’es sumas padirbtų Anglijos pinigų. Patirta, kad vien tiktai 
Turkijoj italai paskleidė 150,000 svarų.

— Iš Šveicarijos pranešama, kad Petainas darys pakaitas 
savo kabinete. Vokiečiai atidėjo likusios Francuzijos okupa
ciją. • :. .

— Vokiečių lėktuvai, kurie išmetė bombas Irlandijoj, iš
metė daug magnetinių bombų Irlandijos vandenyse.

— Iš Romos pranešama, kad atskridusieji vokiečiai padės 
italams vesti karą Albanijoj.

— Graikai užėmė vieną viršukalnę, kuri randasi 5 mylių 
atstumo j nuo Elbasano. Graikų artilerija jau galės apšaudyti 
miestą.

— Petain valdžia perkėlė į pietus žymesnius politinius ka
linius. Jų tarpe perkeltas Reynaud. Petain bijo, kad vokiečiai 
jų nepaimtų.

r- Vakar anglai išmetė 20,000 bombų Bremene. Padegė 
daug namų.

Sniečkus bejėgis 
prieš GPU

BERNAS, Šveicarija, sausio 
2 d. — Pranešama, jog yra bu
vę keli atsitikimai, kur valsty
bes .saugumo departamento di
rektorius A. Sniečkus nieko ne
žinojęs apie padarytus areš
tus.

Kai kurių įstaigų viršininkai, 
patyrę apie savo pavaldinių suz 
ėmimą, kreipėsi į Sniečkų areš
to priežastims išaiškinti, bet jis 
nieko nežinojęs net apie areš
tavimo įvykį.

Jis, girdi, irgi esąs bejėgis 
prieš GPU agentus, atvykusius 
iš Maskvos.

Pradėjo leisti slap
tą spaudą

BERNAS, Šveicarija, sausio 
2 d. — Iš Kauno ateina žinių, 
kad Lietuvoj pradėta leisti s’ap- 
tas laikraštis, kuris pavadintas 
“Trimitu”.

Šiame laikraštyj skelbiama 
daug teisybės apie visą tą var
gą, kurion įstumta Lietuva ir 
vjsį jos gyventojai.

“Trimite” keliama peniprie- 
šinimo bolševikams ubalsis ir 
krašto nepriklauspmybės idėja. 
Leidinys platinamas slaptai.

noma, kad jis aptars su naciais 
naujai susidariusią padėtį.

Bulgarai nori išaiškinti ku
riam tikslui naciai siunčia tiek 
daug kariuomenės Rumunijon, 
prie bulgarų sienos.

Lenkijoj žydams 
įvesta ghetto

VARŠUVA, Lenkija, sausio 2 
d. — Visuose didesniuose len
kų miestuose vokiečiai įvedė žy
dams ghetto. Šias miesto dalis 
aptvėrė aukšta tvora ir žydams 
lieleidžia kitur gyventi.

Ghetto viduje tvarką palaiko 
pačių žydų skirti policininkai. 
Išeiti ir įeiti į ghetto reikia tu-* 
rėti specialus leidimas.

Žydai gali turėti savo tary
bą, kuri tvarkys visus jų vi
daus reikalus.

ORAS
Debesuotas ir šaltesnis.
Saulė teka 7:18 v. r., leid-
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Dėdė Amerikonas
Brone M—te.

(Tęsinys)
Amerikos gyvenimu Stasė bu

vo visai patenkinta ir vien tik
tai už tai, kad- Juozas ją atsiė
mė į Ameriką jinai jam buvo 
dėkinga. Gyvenimas jos blivo 
visai geras, nes per kelis metus 
jinai banke jau turėjo gerokai 
pinigų. Su tokia pinigų suma ji
nai galėjo susirasti vyrą ne tik
tai Amerikoje, bet ir Lietuvoje. 
Į Lietuvą grįžti Stasė ir negal
vojo, nes Amerikos gyvenimas 
jai labai patiko.

• Su Naručių Onute jos visą 
laiką buvo neperskiriamos 
draugės. Jos ne tiktai viename 
kambaryje gyveno, bet kartu 
viename fabrike ir dirbo. Bū
damos ne tiktai gražios, bet ir 
turtingos mergiotės, susirado 
sau gerus ir išmintingus vyrus, 
su kuriais kokį laiką padrauga
vusios ir apsivedė. Stasė buvo 
labai gaila savo Juozo, bet ji
nai jautėsi nekalta ir čionai jau 
nieko padaryti negalėjo. Jinai 
gerai žinojo, kad jų meilės žlu
gime kalta ne jinai, bet Juozas. 
Onutei dėl tokio jos bioLo el
gesio buvo irgi labai nemalonu, 
nes jinai labai norėjo, kad Juo
zas vestų tiktai Stasę, bet 6o-

f JUDRI K O RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.
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LAIKRODĖLIŲ

po
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po

$9.95 aukščiau.- - 
50c įmokėti <if
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Akių daktaras |fetuvis> visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

• ūkinių.

JOS. F. BUDRIK, 
1NCORPORATED 

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

šaukite 
YARDS 3088

nai Jinai buvo visiška bejėgė ir 
nieko padaryti negalėjo. Bet ne
žiūrint į visą tai, Onutė ir Sta
sė liko neišskiriamos draugės, 
nors ir išėjusios už vyrų.

Juozas pradėjęs draugauti su 
bajoriškos kilmės moterimi, 
grįžęs iš ęjarbo labai dažnai kur 
tai išeidavo ar išvažiuodavo. 
Tokie jo išvažiaviinai juo to
liau, juo daugiau ėtnė kartotis 
ir namuose jisai būdavo labai 
mažai.

Susidarė tokios aplinkybės, 
kad ir Onutės ir Stasės vestu
vės buvo numatyta daryti tą pa
čią dieną. Todėl tokios aplinky
bės buvo labai nemalonios Juo
zui. Juozas nors Stasės jau ir 
nemylėjo, bet vis tiktai žinoti, 
kad jinai išeina už kito vyro, o 
juo labiau dalyvauti net ir ves
tuvėse, tai jau visai nenorėjo.

Kuomet sesuo Onutė ir Stase 
išėjo už vyrų, tai jos gyventi 
išsikėlė kitur. Pas tą senąjį šei
mininką liko gyventi tiktai vie
nas Juozas. Juozas likęs vienas 
jautėsi labai nesmagiai, nes per 
tiek metų jie gyveno visi bend
rai ir buvo laikomi kaip ir vie
na šeima. Toks vienišas gyveni
mas Juozui buvo labai nemalo
nus, nes jisai neturėjo su kuo 
nei pasikalbėti, nei pasitarti.

Juozas išsiskyręs gyventi vie
nas ir namiškiams pradėjo 
daug rečiau rašinėti laiškus, nes 
savo gimtuose namuose jisai ir
gi neturėjo jokio nusiramini
mo. Vienas iš didesnių jo nusi
raminimų, — tai galvojimas a- 
pie kokius nors biznius ir drau
gystę su ponia Cerpinskiene. 
Teisybę pasakius, tai buvo vie
nutėlė vieta, kur Juozas užei
davo ir linksmiau praleisdavo 
laiką. Juozui taip nuobodžiau
jant ir galvojant apie didžiuo
sius biznius prasidėjo i h- didy
sis pasaulinis karas, kuris Ame
rikos fabrikantams sudarė ge
ras biznio sąlygas.

Tokiais atvejais, kai gyveni
mas jau iškrypsta iš normai.š- 
kų vėžių, tai pradeda atsirasti 
ir tokių biznio įstaigų, kurios 
su tikraisiais gyvenimo reika
lavimais nieko bendro neturi. 
Biznis, kaip sakoma, lieka biz
niu ir tokie biznieriai, kurie žiu
ri grynai tiktai didesnio uždar
bio, lokius uždarbius gali suda-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenuė 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.50>

com. HH0UCUFT MKVKC. INC.

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2253

No. 2253 '| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT^
| 1739 So. Hafeted St, Chieafcs HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

| Vardas ir pavardė...

| Adresas......................

| Miestas ir valstija

ryti.
Juozas į biznio rųšį visai ne

kreipė dėmesio j — jam buvo 
svarbu ne biznio naudingumas 
visuomenei ir valstybei, bet ji
sai žiurėjo gtynai savo asme
niškų reikalų, ‘t. y. tokių savo 
reikalų, kad galimai daugiau 
uždirbti.

Didysis pasaulinis karas ne 
tiktai Juozui sudarė tokias ne- 
riofniališkas sąlygds, bėt tokių 
kraštutinių biznierių atsirado ir 
daugiau, kurie ;uo laiku padare 
labai dideliiis pelnus.

V. 1
Onutei už vyro išėjus, Juozas 

pradėjo visai kitonišką gyveni
mą. Naujojo jo gyvenimo tiks
iąs buvo galimai greičiau suei
ti į visai artimus santykius su 
ponia Cerpinskiene. Kada jau 
Juozas pradėjo vis dažhiau ir 
dažniau susitikinėti su piąilia 
Cetpinskiene> tai jinai pareiškė 
norą, ai- jisai nenorėtų visiškai 
persikelti pas ją gyventi, arba 
Kad jisai pasiieškotų sau žmo
niškesnį butą. Juozas lenkinda
mas savo damos reikalavimus 
pasiieškojo kitą, geresnį butą ir 
iš savo senojo šeimininko išsi
kėlė. - Susirasti gerą kambarį ir 
mitą tai jau diueiių sunkumų 
nebuvo.

Juozas Su vienu savo kompa
nijom! įsteigė smuklę* Nors tos 
smuklės tvarkymas ir priežiū
ra- buvo jo kompamjono žinio
je, bet Juozas tą biznį kredita
vo, nes jo kompanijomis netu
rėjo pinigų. Kada pamatė, kad 
smuklė irgi geras biznis, tai 
Juozas buvo sumanęs įsteigti 
antrą smuklę savo vardu. Apie 
tą sumanymą jisai pranešė sa
vo damai. Toji dėl tokio biznio' 
Juozą griežtai įspėjo sakydama, 
kad toksai biznis esąs labai ne
garbingas ir jeigu jisai savo 
vardu tokią smuklę įsteigtų, tai 
jinai butų priversta su juo nu
traukti visus draugiškus santy
kius. Juozas su ponia Cerpins
kiene. draugystės ‘trenerėjo nu
traukti, nes jisai visą laiką gal
vojo, kad jinai tuH' ddUg'iiinL 
gų ir kad jinai kartu su juo 
įsteigs kokią tai ypatingą biz
nio įstaigą.

Daug kartų jinai Juozui pri
siminė apie vieną labai pelnin
gą biznio įstaigą, bet kokios rų- 
šies tas biznis turėjo būti, tai 
apie tai j.nai jam nė vieno kar
to nepapasakojo. Juozas juo 
ėjo senyn, juO jo palinkimas į. 
biznį ir į pinigus labili didėjo, 
ir juo toliau, tai jisai mažai ką 
daugiau ir galvodavo, kad tik
ini kaip nors surasti kokią nors 
šaką ir galimai daugiau uždirb
ti. Jisai labai dažnai galvodavo, 
kad butų galima sudaryti tokį 
biznį, kad greitu laiku jo pini
gui padvigubėtų ir patrigubėtų. 
Nors didesniąją savo pinigų da
lį jisai laikė banke, bet daug 
jisai bilvO jau išskblinęs įvai
riems privatįškiems biznie
riams, kaip smuklių laikyto
jams, taip ir kitokiems, iš ku
rių gaudavo gan didelius nuo
šimčius. Juozas skolindamas pi
nigus įvairiems biznieriams taip 
apdraiisdavo savo paskolas, kad 
jos jokiu budu negalėjo žūti.

Paskutiniuoju laiku Juozas 
atsisakė ir iš to fabriko, kuria
me jisai visą laiką dirbo. Tame 
fabrike, kaip tiktai ĮVyko nelau
ki! ė ir Juozas buvO šiek tiek su
žeistas, ir kadangi to sužeidi
mo kaltė buvo fabriko laikyto? 
jų, tai Juozas gavęs cLdoką 
kompensaciją iš to fabriko vi
sai pasišalino.

Viengungio gyvenimas Juo
zui jau nusibodo ir jisai ėmė 
ieškoti būdų, kad kaip nors šų 
ponia Cerpinskiene sueiti į šei
myninį gyvenimą. Jų pažiūros į 
šeimyninį gyvenimą visai suti
ko, nes kaip vįenas, taip ir an
tras .buvo griežtai nusistatę 
prieš vaikį turėjimą.

Piniginiai Juozas buvo stip
rus. Nors Juozas su ponia Cer
pinskiene ir dažnai susitikdavo 
ir kiekvieną kartą jai primin
davo apie, tą pelningą biznį, bet 
jinai to biznio paslapties ko'ei 
kas Juozui vis tiktai neišdavė.

Juozui bUv<5 neaišku, kad po
nia Cerpinskiene žinojo tokį 
pelningą biziiį ir jo steigimą 
Vis atidėdavo ir aidėdavo. Jo
kios ypatingos sąlygos Juozą 
nevertė, kad- jisai turėtų ieškb- 
ti kokių nors pelningų biznių, 
kurie jam duotų didelių pelnų, 
nes pinigų jisai turėjo daug ir 
galėjo iš savo turimų su taupų 
žmoniškai pragyventi.

Didžiajam pąsaulilliam Wui 
prasidėjus j Amerikos bižnie- 
riams gyvenimas gerokai pagy
vėjo. Visi fabrikai buvo apkrau
ti įvairiais įvairiausiais užsaky
mais it visi darbininkai turė
jo užtektinai darbo. Gyvenimo 
sąlygos visiems pagerėjo, nes 
pramonės .kraštuose gyvenimas 
geras tuomet, kuomet visi turi 
darbo.

Vieną kartą Jubžas nuvažiavo 
pas savo mylimąją ponią Cer- 
pinskienę ir buvo nusistatęs, 
kad būtinai turįs jau išgauti jos 
sugalvoto biznio .paslaptį. Juo
zas gerai žinojo, kad jo myli
moji ponia mėgsta stiprius al
koholinius gėralus, ir kuomet 
jinai tokių gėrimų paima dide
lę dožą, tai pasidaro visai at
vira. Juozas ėmėsi paskutinių 
priemonių) kad iš savo mylimo
sios damos galėtų išgauti pa
slaptingojo biznio receptus. Nu
važiavęs pas ją, gerokai prisi- 
vaišino ir kada kambaryje liko 
tiktai jie vieni, tuohict Juozas 
ėmė kalbėtis pelningojo biznio 
reikalais.

—Adze, jau kelinti metai, 
kaip tu man pasakojai apie la
bai pelningą biznį, bet dar iki 
šiandien to biznio mes neturi
me. Adze, žinok, kad ir tu ir

aš jau žengiame senatvės link 
ir jeigu tu ir toliau laikysies 
tokio neprotingo užsispyrimo, 
tai iš to nieko gero nebus.

Juzek, aš jeigū jau ką pa
žadu, tai būtinai turiu ir įgy
vendinti; taigi, jeigu aš jau pa
sakiau, kad aš esu numačiusi 
vieną pelningą biznio šaką, tai 
būtinai mes ją ir įgyvendinsi 
me.

-r-Aš manau, kad nėra ma
žiausio reikalo atidėlioti, nes 
abu jau esame pagyvenę žmo
nes, o vis tiktai mes norime pa
daryti ne tiktai gerą biznį, bet 
iš to biznio uždirbtais pinigais 
turėtumėm žmoniškai ir pagy
venti.

—Matai, Juzek, tu gal tai ži
nai, o gal ir nežinai, bet aš tik
rai žinau, kad Amerikoje gerą 
biznį galima butų padaryti į- 
steigiis šunų ūkį. Maii rodosi, 
kad ir tu pats turėjai matyli, 
kad čionai beveik visos turtin
gos moterys turi savo ištiki
muosius šunis.

—Mieste, tai tokį šunų ūkį 
steigti sunkoka, — tarė Juozas, 
—tokios patalpos reikės feškoti 
šiek tiek toliau nuo miešto ir 
tenai tokį ūkį bus galima įsteig
ti. Aš manau, kad pradžioje ga
lėsime įsteigti menkesnį, o vė
liau, jeigu matysime, kad tokių 
šunų pareikalavimas didelis, tai 
įsteigsime didesnį, padidinti tai 
jau visuomet galima.

—Taip, taip, Juzek, tu čionai, 
tai jau visai gerai galvoji; tavi
mi, kaip savo mokitfjM esu vi
sai patenkinta. Pasirodo, kad 

į mes savo prekybinėje mokyk- 
I loję mokiniams įkvepiame visai 
• sveikus komercinius pagrindus.

Aš manau, kad dar ir šiandien 
negaišindami laiko nuvažiuosi
me j užmiestį ir pasiieškosime 
vietos, kur galėsime pradėti sa
vo biznį.

Musų komersantai, sumanę 
įsteigti šunų ūkį, numatė, kad 
tokiam bizniui konjunktūra bu
vo kaip tiktai labai gera, todėl 
negaišindami laiko tuojau ir iš
važiavo užmiestin ieškoti savo 
bizniui geros vietos. Užmiestyje 
jie gavo išsinuomoti gerą že
mės plotą, kur galėjo tinkamai 
tokį biznį vystyti.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį— į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

AKIŲ SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZĖL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
lei. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6/57 S. Wefetern Avė. 
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

ofiso vaianaos: nuo 1—4 ir nuo 
/—9 vai. vaaaro ir pagal sutartį.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
barnų Tel. V1RGINIA 2421

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE -
' . •' ■,1 DIENA IR NAKTĮ •'

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
--------Telefonas LAFAYETTE 0727

_ 1 . _• koplyčios visose 
JLJ AZ JLsZ cri 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
tnetiafe, 16:00 vai. ryto iš W. S. I. P. stoties (1480 K.) 

■> sn POVILU ŠALTIMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, ORT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

. pirma.
4712 South (Ashland Av.

l‘hone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3dxn bo. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Pnone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Ncdėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
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. VlRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

-S“ .
Dr. F. Pulsucki LeVan

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos- kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

A* Montvid, M. D.
West Town Statė Bank Bldg.

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

Tetefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Bfunswiėk 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED Sj.

KITATAUČIAI
DRvHERZMAN -

IŠ RUSIJOS .. .
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais Ib Sekmadieniais 

-—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumėt 6877

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

ttoom 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679
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“DRAUGO” KALĖDINĖ GIESME
Praėjusioms Kalėdoms “Drau

gas” su savo bendradarbiais 
užtraukė seną giesmę.

Pavadinti ką nors senu — 
dar nereiškia dalyką pažeminti, 
paniekinti. Vynas, degtinė, alus 
juo senesni, juo geresni. Taip
gi yra giesmių ir dainų, kurios 
yra brangios dėl savo senumo. 
Iš kitos pusės yra naujos gady
nės dalykų, kurie, vienok, nie
kam netikę.

Kai dėl “Draugo” ir jo ben
dradarbių kalėdinės giesmės, 
tai yra šitaip: jo visi bendra
darbiai traukia gerai, sutarti
nai. Visi traukia nuo senai pa
duotu tonu. Jų balsai harmo- 
nizuojasi savo tarpe. Bet visa 
nelaimė yra ta, kad tie jų bal
sai nesiharmonizuoj^ su gyve
nimo tikrove ir tiesa.

Štai vienas Marijonų kuni- 
gas šaukia: “Priimkime Kris
tų”. Girdi, vienos tautos vienu 
bildu, kitos kitu budu paneigė 
Kristų. Girdi, jdu po pirmo pa
saulinio karo tautų san taryboj o 
taikos sąlygų nusprend.mui at
sistota ne ant tos kojos. Girdi, 
Dievas buvo aiškiai, tvčia iš
skirtas iš pasitarimų salės; 
Kristaus vienininko Benedikto 
XV balsas buvo paneigtas.

Taip, lai taip. Bet juk yra 
gerai žinoma, kad Dievą išpl- 
žinti tik lupomis, maldomis ar 
apeigomis, tai dar ne viskas. 
Šitaip Dievą išpažino ir jam 
tarnavo Kristaus laikų farizie
jai ir rašto žinovai. Kr.stus 
juos pasmerkė už tai labiau, 
negu stabų garbintojus. Jei 
šių laikų Dievo mokslo ske,bė
jai padarytų lokundą sąžinės, 
tai ar nerastų save panašius j 
Kristaus laikų fariziejus?

Jei Versalio taikos kbnfereh* 
cijoj, kur buvo susirinkę viso
kie liberalai, masonai, agnosti
kai, laisvamaniai ir kitokie, 
Kristaus vietininko Bmed k to 
XV balsas buvo balsu šaukian
čio tyruose, tai suprantamas 
dalykas. Bet nesuprantama, ko
dėl tas Kristaus viet n nka-i 
Benediktas XV ir jo įpėdiniai 
nekėlė savo išganingą balsą Ro
mos katalikiškų tautų tarpe7 
Kodėl jis savo balso nekė’.ė, 
kuomet Romos katalikiškos 
tautos, kaip va: lenką y lietu
viai, ukrainiečiai, slavokai, če
kai negalėjo sugyventi ir ka
riavo vieni su kitais? Jei Kris
taus vietininkas katalikiškoms 
tautoms butų pasirodęs geru 
taikos darytoju, tai masonai ir

NAUJA
MA DŲ 

KNYGA

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

--------------------------- ~~
Naujienos
1739 So .Halsted St., 
Chicago, HL
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Valstija ___ ■ -- ...

liberalai butų pamatę savo ap
sirikimą, kad jie nekvietė po
piežių į Versalio taikos konfe
renciją. O jei masonai, libera
lai ir laisvamaniai ir butų likę 
užsimerkėliais ir nebūtų norė
ję pripažinti popiežiaus nuopel
nų taikos daryme katalikiškų 
tautų tarpe, tai bent katalikai 
butų matę tuos nuopelnus. Da
bar pasirodo, kad Romos kata
likų bažnyčios popiežiai taikos 
daryme yra be nuopelnų, o tik 
su tuščiomis pretenzijomis.

Taigi kas pirmiausia privalo 
priimti Kristų? Ne masonai, ne 
laisvamaniai, o Romos katalikų 
bažnyčios vadai.

Antras “Draugo” bendradar
bis, turavodamas į toną viršuj 
cituotam kun. marijonui, šau
kia: “Grąžinkime Kalėdoms 
Kristų”. Girdi, jei koks Afrikos 
ar Azijos pagonas staiga persi
keltų į kurį nors Amerikos did
miestį ir pamatytų kaip žmo
nės, tai yra pasauliečiai, šven
čia Kalėdas, tai, girdi, ar jis 
galėtų numanyti, kad tą dieną 
minima tvarte gimusio kūdikė
lio gimtinė?

Gerai. Bet įsivaizduokime, 
kad tas Afrikos ar Azijos pa
gonas, pamatęs kaip Amerikos 
pasauliečiai . švenčia Kalėdas, 
pažvelgtų į klebonijas, vysku 
pų, arkivyskupų ir kardinolų 
minus. Tai kokios mintys ta
da kiltų to pagono galvoje? Ar 
tas pagonas pripažintų, kad 
kardinolai, arkivyskupai, vys
kupai ir kunigai gyvena taip, 
kaip mokino tas, kuris gyven
damas ant žemės neturėjo kur 
galvos priglausti?

Trečias “Draugo” giesminin
kas Šitaip gteda: “Kada per 
šventes vienur stalai lūžta, o 
kitur nėr kuo algio numalš nti, 
kada vieni brangiuose rūbuose 
čiuža, o kiti neturi nuo šalčio 
kuo apsidengti... tai ne tik mei
les, o ir teisybės tada nėra... 
Leonas XIII, Pins XI, kiek kar
tų pasauliui kalbėjo, kad dar
bininkas turi galėti liek uždirb
ti, kad jis galėtų žmoniškai 
pragyventi. Ir jeigu turtingieji 
butų bent dalį teisybės išp.ldę, 
nebūtų jų ištikę tokios nelai
mes.”

Čia pasakyta gryna tiesa. Po
piežiai gražiai kalbėjo apie dar
bininkų reikalus. Vyskupai ir 
kunigai jų žodžius kartoja sa
kyklose, spaudoje ir kitomis 
progomis. Bet ar pačių popie
žių, vyskupij ir kunigų gyveni
mas derinasi su jų gražiais žo
džiais? Juk jų stalai taipgi lūž
ta nuo gausybės valgių, kaip 
ir pasaulinių turtuolių ir pa
saulinių galiūnų. O bažnytiniai 
tarnai ar gauna tiek, kad žmo
niškai galėtų pragyventi? Taip
gi kunigai ar neplėšia kaip ir 
pasauliniai galiūnai be pasigai
lėjimo ir nuo biedniausių žmo
nių už sakramentus, mišias, 
šliubus ir laidotuves, ką pagal 
Kristaus paliepimą jie žmo
nėms dykai turėtų dalinti? Jei 
patys Romos vyskupai ir kuni
gai butų bent dalį teisybės iš* 
pildę, tai nebūtų jų ištikę to
kios nelaimės, kokios juos išti
ko Ispanijoj, Meksikoj, Lietu
voj ir kitur.

Ketvirtas “Draugo” giesmi
ninkas gieda šitaip: “Ne baž
nyčia, ne krikščionybė susi- 
bankrutavo, bet žmonės katali
kai, bailus, abejingi, drungni 
katalikai.”

Romos kunigai statosi teisėk 
jais sau ir žmonėms. Todėl pas 
juos išeina taip, kad jie visada 
geri, dori, teisingi, o žmonės 
visada negeri, neteisingi ir pil
ni visokių nedorybių.

Paklausykime dar penkto 
giesmininko, kurs gieda apie 
tai, kad Romos katalikams rei
kia daugiau vienybės. Jisai 
traukia šitaip: “Kaip organiza-

Naujienu-Acme Telepnoto
SUSIŽIEDAVO. — John Rigney, Chicago \Vhitc Sox 

baseball komandos lošikas ir Miss Dorothy Coiniskey, 
komandos iždininke, šiomis dienomis paskelbė susižie- 
daviiną.

cijos turi valdybas ir narius, 
taip ir bažnyčia turi valdomuo
sius organus popiežių, vysku
pus, kunigus ir narius — visą 
tikinčiųjų kolektyvą. Įsikūru
siai organizacijai pradžioje se
kasi, žiūrėk apsileidžia nariai, 
tai valdyba iš kailio neriasi, ta
čiau reikalai menkėja, veiki
mas silpsta. Tas pats ir su baž
nyčios organizacija. Kas iš to, 
jei popiežius rašys turiningiau
sias enciklikas, jei vyskupai 
kels balsą prieš negeroves, ku
nigai skelbs tiesą, bet jei baž
nyčios nariai liks pdsyvtjs ir 
kurti, bukite tikri,, kad bažny
čios Interesai pradės merdėti.”

Ir..vėl ...pasauliečiai kalti, o 
dvasjškija tai visada buvo, yra 
ir bus be priekaišto.

Kas nežino vienok, kad su 
organizacijomis būna visai at
bulai, tai yra, kad organizaci
jos susmunka dėl valdybų apsi
leidimo, o ne dėl narių išgveri- 
mo. Tik susibankrutavę vadai 
bėdayoja, kad masės yra kur
čios jų balsui; širdingi, uolus, 
pasiaukoję vadai taip nedejuo

ja. Jie pasyves ir kurčias ma
ses išjudina ir jas uždega. Jas 
įtraukia į visokeriopą darbuo
tu

Romos katalikų bažnyč os 
vadų aimanavimas dėl žmonių 
šaltumo ir atsimetimo nuo 
bažnyčios rodo jų susibankru- 
tavimą. Sugretinę Romos kata
likų bažnyčios vadų gyvenimą 
su Kristaaus mokslu, visi aiš
kiai pamatom jų bankrotą. Aiš
kiai matome, kad jie nuėjo ne 
Kristaus,. o fariziejų keliu. Fa
riziejai .save aukšt.no, rėkavo 
Dievo išrinktaisiais, o kitus nie-

KORESPONDENCIJOS į
KNYGA APIE NEPRIKLAUSOMOS LIETU

VOS EKONOMINI PROGRESĄ
Raudonieji okupantai baigia 

ardyti Lietuvos ekonominį gy
venimą, kaip jie yra suardę Ru
sijoj. Rusija, kuri prieš 1914 
melų karą buvo žinoma kaipo 
“pasaulio aruodas”, bolševikiš
koje santvarkoje gyvena nuo
latini maisto nedatekliu.

Nepriklausoma Lietuva pa
starais metais siųsdavo mėsą, 
sviestą, kiaušinius, grudus į vi
sas pasaulio šalis, nes tų daly
kų buvo didelis perteklius. Da
bar štai jau vis dažniau ateina 
žinios, kad tai vienoje tai kito
je Lietuvos vietoje pradeda pa
sireikšti BADAS. Kame to prie
žastis? Kad bolševikai daug 
maisto iš Lietuvos išsivežė — 
tai dar ne viskas. Pagrindinė 
nedatekliaus priežastis yra su
ardymas ekonominio gyveninio 
harmonijos ir sukūrimas utopi
nės bolševikiškos sistemos, ku
rioje gamybos plėtojimasis ir 
augimas yra nebeįmanomas.

Apie Nepriklausomos Lietu
vos ekonominį augimą ir plėto
jimąsi Anicetas Simutis, Lietu
vos Generalinio Konsulo pagel- 
bininkas, yra parašęs veikalą 
angliškai, “Economic, Recons- 
trUčtion of Lithuania Aftcr the 
World War”, kuriai išleisti rei
kalinga Amerikos lietuvių para
ma. Iki šiol prenumeratomis jau 
yra surinkta $250, bet kad kny-kino. Tą daro ir Romos katalu, ,, . ... . .. ., , \ . .v, .. T , 1 ga išvystų pasauli dar reikia a-kų bažnyčios dvasiskija. Juk: . . \ . .* ■ J pie $750. Vienos knygos kaina
nustatyta $2, todėl dar tenka 
sukelti bent tris-keturis šimtus 
prenumeratorių, šios knygos iš
leidimas yra reikalingas kaipo

dėl tokio pat Romos katalikų 
bažnyčios kunigijos morališko 
subankrutavimo -Martinas Lu
tėm sukėlė reforihaciją ketu
ri šimtai melų tam atgal.

Taigi nepavydėViną poz'ciją 
užėmė Romos . l^italikų bažny
čioj rdvasiškija. ? Ir jei Romos 
katalikų bažnyčia pati savęs 
nereformuos, tai galės .atsitik-
ti tai, kas atsitiko Martino Lu- 
terio laikais. — Ylai.

aiškuš liudininkas lietuvių tau
tos sugehė.jiino kurti ir organi
zuoti ekonominį gyvenimą.

Rada po pasaulįjįio kai o įvai
riose taikos konferencijoje bu
vo svarstoma Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo klausimas,

' tai Lietuvos priešai nurodyda- ‘

vo, kad ji neturinti nei anglies, 
nei geležies, nei druskos, nei, 
pagaliau, aliejaus šaltinių, todėl 
negalėsianti gyventi nepriklau
somą gyvenimą ir busianti pri
versta skursti.

Lenkai agituodavo, kad jie 
visko to turi, todėl Lietuva esą 
turėtų būti prijungta prie Len
kijos. Tiems priekaištams at
remti Lietuvos delegatai netu
rėjo kitokių argumentų kaip tik 
nurodymą, jei nepriklausomo
mis valstybėmis išgyvena to
kios šalys kaip Danija, Šveica
rija, Belgija, Holandija tai ir 
Lietuva galės išgyventi.

Kaip lietuviams yra žinoma, 
Lietuva ne tik išgyveno, bet ir 
turtėjo, jos užsienio prekyba 
augo/o-sui ja ir žmonių pragy
venimo lygis, Tą turi žinoti ne 
tik lietuviai, bet ir kitos tautos.

Pasibaigus šiam karui vėl bus 
svarstoma mažųjų tautų laisvės 
atstatymo klausimas. Neabejo
tina, kad ant Europos žemėla
pio vėl atsistos nepriklausoma 
Lietuvos Respublika, bet kad 
tas įvyktų, tam . turime ruoštis 
ir dirbti. Todėl yra būtinas rei
kalas išleisti knygą apie Nepri
klausomos Lietuvos ekonominį 
gyvenimą anglų kalba, kad rei
kalui esant, Lietuvos delegatą] 
galėtų parodyt “juodas ant bal 
a)”, jog Lietuva ekonomių.u 
atžvilgiu savo nepiiklausomyb.* 
pateisina.

Šią knygą privalo įsigyti mu
sų profesionalai, biznieriai ir 
studentai. Arba galima padova
noti vertingam amerikiečiui 
profesionalui ar politikui.

Prenumeratą už knygą $2.00 
siųskit šiuo* adtestt: A. Simutis, 
41 West 82nd Street, Ncw York 
City.

Amerikos Liet. Ekonominio
Centro Valdyba

Esu Labai Patenkintas, kad Mano Šeimyna Gyvena Savam Name/
Paskolos 

Ilgam Laikui
Kiekvieno įdėliai užtikrinti turtu, kuris 
siekia $1,700,000, apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loan Insu
rance Corporation kuri yra Federalės 
Valdžios agentūra.

TAUPYKITE SU 
PASITIKĖJIMU

nSURED

6201 WEST CERMAK ROAD

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

3 MONTHS RENTAL $5
W A G N E R 

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modemišką 
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai

SCHLITZ
PETRONĖLE IR ANTANAS 

PRONSKUNAI
99th ir Artesian

Tel. EVErgreen 77X5

visados.
ALUS.

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 an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

VIST LIETUVIAI 
REIKALAUJA

PLEITŲ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63r<! STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

(ĮUINTUPLEIS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother— Give Your CHILD 

This Šame Expert Care!
At the flrst sign of the Dionne Quin- 
tuplete catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild, Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints liave always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
Nvarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet

MANO žmona ir aš jau nuo seniai norėjome Įsigyk 
ti nuosavą namą. Mano alga nedidelė. Sprendžiau, 
draugų man pasakė apie puikų planą įsigyti namą. Tada 

draugų man pasakė apie puikų piną įsigyti namą. Tada 
nuvykau į Olympįc Savings and Loan Association, apie 
tai pasiteirauti. Malonus viršininkai išaiškino, kokiu 
budu galiu įsigyti namą ir mokėti sykiu ir rendą ir už 
namą išmokėjimus. Dabar moku kas mėnesį taip kaip 
seniau mokėjau rendą.

Dividendai išmokėti gruodžio 1 d., J| <9/
1940 m. siekė "i1 /O

OLYMPIC
SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 

Te,ef<mah Snel,627V202 BERWYN, ILLINOIS
.į
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NAUJIENOS
The Lithuanian baily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telephotte 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 Mattėr 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Btendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Melo propaganda
Savo propagandoje Stalino agentai visą laiką pasa- 

kojaj kad Lietuvos liaudis tapo “išvaduota” huo Smeto
nos valdžios. Ir visų laikų jie stengėsi įtikinti publikų, 
kad tie žmonės, kurie yra priešingi bolševikų invazijai 
Lietuvoje, nori “grųžiriti Siuetonų Lietuvai”.

Tai yra melas ir sųmohingas visuofnenės apgaudinė
jimas. Apie Smetonos grųžinimų niekas nesvajoja. Svar
biausias dalykas, kuris atsitiko Lietuvoje po birželio 15 
dienos, yra ne tas, kad buvo pašalinta tautininkų val
džia, kurios dauguma Lietuvos žmonių nekentė, arba 
kad Smetona pabėgo į užsienį. Svarbiausias dalykas yra 
tas, kad bolševikai sutrempė Lietuvos nepriklausomybę.

Per 20 su viršum metų Lietuva buvo nepriklausoma 
valstybė, kuriai visas pasaulis, neišskiriant ir Sovietų 
Sųjungos, buvo pripažinęs teisę savarankiškai gyventi, 
pasiremiant tuo principu, kad kiekviena tauta turi teisę 
spręsti savo likimų. Rusijos bolševikai visuomet didžia
vosi, kad jie šitų tautų apsisprendimo principų gerbia. 
Sovietų valdžia buvo viena iš pirmutinių valdžių pasau
lyje, suteikusių Lietuvai pripažinimų “de jure”.

Bet šita teisė dabar tapo Lietuvai išplėšta.
Jokio pateisinimo šiam smurtui negali būti. Paly

ginti su juo, tasai faktas, kad, bolševikams okupuojant 
Lietuvų, pasikeitė jos valdžia, yra tik antraeilis dalykas. 
Kai svetima jėga kraštų okupuoja, valdžia jame visuo
met pasikeičia. Kuomet Italijos fašistai okupavo Etiopi- 
jų, jie to krašto valdžių irgi pakeitė. Bet kas dėl to gali 
to krašto okupacijų pateisinti?

« • y • ■ r • * * ' ♦ t lt *4 »■ ■*’ • ’ 1 ?

Patys komunistai yra nesuskaitomų daugybę kartų 
pasmerkę Mussolinį dėl Etiopijos nepriklausomybės su
naikinimo. Tai argi Lietuva neturi nė tiek teisės gyven
ti nepriklausomai, kaip Etiopija?!

Jeigu šitaip kalbėtų kokie nors lenkų bajorai, kurie 
žiūrėdavo į lietuvius, kaip į “chlopų”, “mužikų” tautų, 
kuri nėra verta laisvės; arba jeigu taip kalbėtų naciai, 
kurie visas tautas, išimant vokiečius, laiko vergais, —- 
tai nebūtų nuostabu. Bet dabar Lietuvos pavergimu 
džiaugiasi žmonės, išėjusieji iš Lietuvos liaudies — žmo
nės, kurie žino, kaip Lietuva kentėjo, vilkdama svetimų 
jungų!

Savo valdžios Lietuva daugiau nebeturi. Jų valdo 
svetimos valstybės despotų agentai. Jokiais melais komu
nistai šito fakto paslėpti negalės. Teisindami okupantų 
jungų, jie tiktai parodo, kad jie patys yra despotizmo 
tarnai.

Prancūzijos krize
Vichy pasipriešinimas Hitlerio užmačioms iššaukė 

krizę Francuzijos santykiuose su Vokietija. Maršalas Pe- 
tain, matyt, griežtai atsisakė priimti Lavalį atgal į ka
binetų ir davė Hitleriui savb pasiūlymų apie “bendradar
biavimų” su naciais. Bet Hitleris dar neatsakė, ar jisai 
tų pasiūlymų priims, ar ne.

Kų nacių “fiureris” darys, jeigu Francuzijos vyriau
sybės pasiūlymas jam bus nepriimtinas? Jisai gali pasi
rinkti tris kelius.

Vienas kelias tai — okupuoti visų Francuzijų. šita
me atsitikime paliaubų sutartis, kuri buvo pasirašyta 
birželio mėnesį tarpe Vokietijos ir Francuzijos, butų pa
naikinta ir vėl atsinaujintų karo stovis. Francuzija gin
tis nebegali. Bet francuzijos kolonijos dar nėra vokiečių 
užkariautos. Vienoje tiktai franeuzų imperijoje Afrikoje 
gyvena apie .45,000,000 žmonių ir yra kelių šimtų tūks
tančių armija. Šita armija prisidėtų .prie britų jėgų 
Afrikoje. Tuomet Italijai, kUriai šiandien klbjasi 
prastai, butų visai “kaput”. ' /1 •

/ Antras Hitlerio kelias tai — sudaryti okupuotoje 
Ffancuzijoje kitų franeuzų “vyriausybę”, su Lavaliu pry- 
šakyje. Tai nedaug tepakeistų padėtį; nes maršalas Pe- 
tain ir dabar neturi jokios galios šiaurinėje Francuzijo- 
je. Bet Petaino nesutikimas su Hitleriu paaštrėtų dar la
biau.

Lavalis, kaip girdėt, pataria haciams tuo tarpu ne
daryti nieko, tik dar labiau apsunkinti neokupuotosios 
Francuzijos susisiekimų su okupUotųja. Jisai sako, kad 
Vichy > vyriausybės keblumai tuomet pasidarys tokie di

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ................................ $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams .................  2.00
Dviem mėnesiams .............. 1.50
Vienam mėnesiui ................   .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei ................................ 18c
Mėnesiui ................................ 75c

Jungtinėse Valstijose, he Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams .........   $6.00
Pusei metų ............................ 3.25
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 75

Užsieniuose:
Metams ................................ $8.00
Pusei metų ............................  4.06
Trims mėnesiams .................  2.50
Pinigus reikia Siųsti pašto Money 

Orderiu kariu su užsakymu.

Pasaulio Reikalų Instituto 
suvažiavimas

Rašo Prof. K. Pakštas.
Gal btit daugelis musų lietu

viškoje visuomenėje negirdėjo, 
kad jau 18 metų Amerikoje vei
kia seniausia savo rųšies įstai- 
ga, vadinama “INSTITUTE OF 
W0RLD AFFAIRS”. Jos var- 
das jau pasako, kad jai nųti 
didieji pasaulinės politikos rei
kalai.

Šiame Institute dalyvauja 
daugiatisia Pacifiko pakraščių 
itnivėršitėlų profesūra, nuo 
Seat tie iki Los Angeles, bet po 
truputį prisideda ir kitų valsty
bių profesoriai ir įvairių socia
linių mokslų atstovai: politikai, 
ekonomistai, sociologai, geogra
fai ir istorikai.

Institutas kas Inetai gruodžio 
mėn. kalėdinių atostogų metu 
daro savo suvažiavimus visuo
met tame pačiame gražiame 
Kalifornijos miestely Riverside, 
garsiame Mission Inn viešbuty, 
kurio savininkas yra labai švie
sus žmogus ir šio Instituto na
rys. Mission Inn turi 300 kam
barių ir keletą labai įdomių ir 
senoviškai puošnių salių susi
rinkimams. Jis pastatytas senų
jų ispaniškų misijų stiliuje. Į- 
rengtas nepaprastai skoningai 
ir senoviškai. r Kiekviename 
kambary jauties gyvenąs 18-to 
amžiaus ispanų pily ir kartu 
muziejuje.1 Visas viešbutis pil
nas gerai parinktų paveikslų ir 
statulų. Jame yra net 700 įvai
riausių varpų, 300 kryžių ir dį; 
dėlė paveikslų galerija ir orien- 
tališkų rinkinių muziejus. At
mosfera puošni, skoninga, pa
traukli ir įdomi. Betgi'man, to
buliausiam šio kontinento pro
letarui, čia gyventi butų nepa
keliama, todėl sava iniciatyva 
ir nemaniau čion vykti į Insti
tuto po^ėd^ius. Bet savo nusi
statymą greit pakaičiau; kai ga
vau Instituto kanclerio Dr. Ru- 
fus B. von KleinSmid telegra- 
mą-kvietimą: juk ir proletarui 
malonu svetimomis lėšomis 
tarp turtuolių pagyventi.
Ką šiemet svarstė Institutas?
Pirmds keturias dienas Insti

tute of World Affairs suvažia
vimas svarstė Vakarų Pusrutu
lio ūkio ir apsaugos problemas, 
ogi paskutines tris dienas pa
šventė Europos kultūrai ir po
karinės politinės organizacijos 
klausimams. Suvažiavo apie 
200 profesorių, politikų ir rašy
tojų politikos klausimais, šių 
metų suvažiavimo programa su
interesavo ir Vašingtoną, todėl 
centralinė valdžia čion delegavo 
ir savo atstovus: admirolą C. 
A. Blakely, brig. generplą E. B. 
Colladay, gen. majorą J. E. 
Fickel ir Assistant Secretary ot 
State Dr. Henry F. Grady. Šis 
pastarasai yra prekybinių sutar
čių skyriaus viršininku Valsty
bės Departamente ir referavo 
apie Amerikos vaidmenį busi
moje pasaulio ekonomikoje. Su
važiavimo dvasia buvo Institu
to kancleris ir Pietinės Kalifor
nijos Universiteto prezidentas 
Dr. Rufus von KleinSmid. Da
lyvių daugiausia buvo iš ketu
rių žymiųjų Pacifiko pakraščio 
universitetą: Washingtbno tin
to, Kalifornijos un-to, Stdnd- 
fordo un-to ir Pietinės Kalifor
nijos un-to. Bet nestigo dalyvių 
ir iš New Mėxico, Oregono, 
Denverio, Utah, Nevados ir ke
leto kitų universitetų. Tautų 
Sąjungos sekretoriatą atstovavo 
į>. Arthur Swėetšėr, teri dirbęs 
jau 20 metų. Jam pagerbti Šian
dien (gruodžio 28 d.) Lds An
geles mieste ruošiama šauni va
karietis su jo prakalbk apie1 
prezideiitą W. Wilsbn, kaipo 
pranašą geresnės pasaulinės

deli, jogei ji bus priversta prašyti Hitlerio susimylėjimo.
Tačiau, jeigu Hitleris turi galvų laužyti, svarstyda

mas, kų daryti su Francuzija, kurių jisai parbloškė, tai 
matyt, kad ir jisai turi pakankamai keblumų*

santvarkos, šiame 18-me Insti
tuto suvažiavime dalyvavo be
veik išimtinai Jungtinių Valsty
bių piliečiai, ogi išimtį sudarė 
BUvęs Čeko-Slovakijos minište- 
ris Meksikai Dr. Vlastimil Ky- 
Bal ir tašąs šiuos žodelius.

Tuom pačiu metii vykdavo 
riėt trys ar keturi posėdžiai, 
tad vienas asmuo begalėjo visų 
suvažiavimo posėdžių lankyti. 
Viena diena buvo pašvęsta Eu
ropos kultūros apsaugai, Disku
sijas ėjo keturiose salėsi, nes 
Europa čia bUVo sUSkirstyla į 
keturis regionus: lotyniškų, BH- 
tkriiškų, germanišką ir slaviškų; 
Pasirinkau slavišką regionų, nes 
Lietuva labiau yra apsupta sla
viškų, Begu germaniškų kraš
tų. Kadangi šiai sekcijai jaU iš- 
anksto buvo numatytas pirmi
ninkas rusų kilmės amerikietis 
prof. Anatole G. Mazour, tai 
Visos diskusijos sukėsi daugiau
sia apie RUsiją. Tiktai man te
ko keletą kartų pakalbėti apie 
Rusijos buvusius politinius ir 
ekonominius santykius sti no- 
slaviškais Baltijos kraštais ir a- 
pie dabartinę liūdną padėtį Bal
tijos tautų.

Lietuvos ir kitų mažųjų tau
tų požiūriu įdomiausia buvo 
diena, pašvęsta “Post-War Re- 
construction for Pėace” klausi
mams. Sekcijai vadovavo Pieti
nės Kalifornijos un-to politikos 
mokslų profesorius J. E. Har- 
ley. Diskusijose kalbėjo labaji 
daukelis ir reiškė įvairių minčių 
bei pasiūlymų. Visų amerikie
čių kalbose jautėsi apgailesta
vimas, kad Jungtinės Valstybės 
1919 m. pametė savo pagimdy
tą kūdikį'— Tautų Sąjungą. 
Šiandien jie tą apsileidimą lai
ko didele klaida, kuri pagim
džiusi nei dabartinį karą. Jeigu 
Amerika iš pat pradžių < butų 
Tautų Sąjungoje dalyvavusi sti 
pilna atsakomybe ir pareigos 
supratimu, tai Versalio taikos 
klaidas būt buvę galima grei
čiau ir teisingiau pataisyti ir iš
sišokančias imperialistines vals
tybes sudrausti. Jeigu ir butų 
artėjęs neišsprendžiamų klausi
mų kruvinas sprendimas, tai 
vis dėlto karas būt btivęs ati
dėtas mažiausia dar bent dvide
šimčiai metų ar daugiau.

Reikia pripažinti, kad tai la
bai teisingas ir realus galvoji
mas.
Instituto išvados apie pasaulinę 

santvarką.
Kalbos sukėsi daugiausia apie 

Tautų7 Sąjungos sustiprinimą ir 
Amerikos pilną dalyvavimą jo
je, apie visiems privalomą tarp
tautinį arbitražą ir apie regio
nalines valstybių federacijas, 
šiuo pastaruoju klausimu pa
kalbėti buvom iškviesti Dr. V. 
KyBal ir šiuos žodžius rašąs. 
Savo kalboje numačiau du ar 
tris federacinius valstybių su
grupavimus Europos Centre: 
Baltoskdndiją, Centrinę Euro
pą ir Balkanus. Iš bendrojo vi
sų diskusijų tono tapo sudary
ti trys pasiūlymai, kuriems visi 
pritarė:

1. Atgaivinti ir sustiprinti 
Tautų Sąjungą ir skatinti Ame
riką joje dalyvauti, net suda
rant tarptautinę karitiomenę ar 
policiją taikai apsaugoti.

2. Praplėsti Tarptautinį Tri
bunolą ir padaryti jį privalomu 
visoins valstybėms ir visuose 
ginčytinuose klausimuose. Tri
bunolo nutarimus reikale pa
rėta ti Visu Tautų Sąjungbš au
toritetu ir net ginkluota jėga.

3. Užgirti mažųjų tautų re-, 
gionalihes fėdėraeijhš ir įjungti 
jas į bendrą Tautų Sąjungos 
aparatą.

Rezoliucijų mintį čia atpasa
kojau savais žodžiais, Bes galu
tinai suredaguoti protokolai pa
sirodys tik po 3—4 mėnesių di
deliame Instituto tome.

Daugelis labai žymių autori
tetų 1919 metų' taikos sutarčių 
silpnybes skiria tai aplinkybei, 
kad jos buvo ruoštos karo vadų 
ir dargi gana skubotai. Kdd bu
simoji taika butų tobulesnė — 
tai Veikia pradėti iŠankstb, rd- 
miai ir stropiai ją ruošti, pa
naudojant tam darbui žymiau
sius mokslinius autoritetus, iš 
pasikdlbėjiftių man aiškėja, kad 
.šituo patarimu, greit pradės sek
ti atatinkamos įstaigos Vašing
tone. Labai butų racionalu, kad 
mažosios Europos tautos jau 
dabai* čia Amerikoje, taikinges
nėje ir ramesnėje atmosferoje, 
pradėtų likviduoti buvusius tab- 
pūsavio ginčus ir hėšušiprati- 
Biiis ir ruošti kelius iš chaoso 
ir anarchijos ir tarptautinę 
tvarką, sutarimą ir darnumą^

Ko lietuviams tuojau reikia?
šituos tikrai sunkius ir bega

linės svarbos klausinius spręsti 
negali neautorizuoti žmonės ar 
pakrikusi visuomenė. Lietuvių 
tautai reikia kuoskubiausiai čia, 
laisvoje Amerikoje, sudaryti to
kį organą* kurs tarptautinėje 
politikoje atstotų buvusius sei
mus, bent miniatiūroje.

Lietuvoje yra buvę ketveri y-l- 
sai laisvi rinkimai, kuriuose vi
sa tauta galėjo rinkti ką ji tik 
norėjo. Per tuos ketveris rinki
mus buvo išrinkta:
Krikščionių

demokratų 167 arba apie 54% 
Liaudininkų 88 ” ” 28%
Socialdemkr. 49 ” ” 16%
Taut. ir uk. prt. 5 arti 2%

Visų liet. prt. 309 arba 100%
Jeigu būtų sudaroma Vyriau

sioji Lietuvių Taryba iš II na
rių, tai teisingiausia jos narių 
proporcija butų: nuo katalikų 
5, nuo liaudininkų 3, nuo so
cialdemokratų 2 ir nuo tauti
ninkų 1. šitokio sąstato Taryba 
duotų gerą ir tikrą Vaizdą lie
tuvių visuomenės Lietuvoje. 
Turėdama savo veikimo pama
tuose demokratinius principus, 
tokia Taryba greičiausia nepri
valėtų imtis numatyti Lietuvai 
visą jos valstybinę santvarką: 
tą darbą geriau atliks naujas 
Steigiamasai Seimas, laisvės ir 
lygybės dėsniais išrinktas. Šios 
Tarybos svarbiausias ir kol kas 
beveik vienintelis uždavinys bu
tų koordinuoti ir vesti lietuvių 
tautos užsieninę politiką ir nu
statinėti bei sudarinėti reikalin
gus santykius su kitų tautų ata
tinkamomis įstaigomis ir ruoš
tis prie busimų taikos derybų, 
kurios gali kartais net netikėtai 
greit prasidėti ir užklupti nius 
skaudžiai nepasiruošusius. To
dėl tokia Lietuvos piliečių Tapy
ba Amerikoje virsta kasdien 
skubesniu reikalu, nes Europo
je, jei ir pavyktų tokią tarybą 
sudalyti, tai ji ten negalės nei 
pajudėti, nei susisiekti laisvai 
Sti kūoBi teikia, nei ten turės 
artimesnės paramos iš pusės 
milijono dar laisvų savo tautie-. 
čių. Tad drįskime čia pradėti 
Lietuvos atstatymą.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.

• Paskutinė prof. K, Pakšto 
štraipsnio dalis vėrčia Redakci
ją padaryti keletą pastabų.

Pirmiausia, mums nesupran
tama, kam gerbiamas rašytojas 
sudėjo ketverių seihld f Bikinių 
davinius. Tos sumos, kurias ji
sai gavo, sudėdamas visus krikš
čionių demokratų atstovus, iš
rinktus į Steigiamąjį Seimą ir 
į pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį pa
prastuosius seimus, paskui Su
dėdamas visus Vai; liaudininkų 
atstovus ir t.t.; visūi BbparodO, 
koks yra paritais LiėlUtbs vi
suomenės pasiškii’šlyhidš da
bar; neparodo net, kdkš buvo 
tas pasiskirstynlaš demokrati
nio periodo laikotarpyje;

Iš prof. Pakšto skaitlinių šu- 
sudaro įspūdis* kad per tą

ką, kai Lietuvos žmonės galė
davo visai laisvai (jei neimti 
dėmesin karo stovioj rinkti sa
vo ątetdvbš, tai krikščionys de-i 
MM višU’dhiėt laimėdavo 
absoliučią daugumą. Bet tai la-| 
bai klaidingas vaizdas. Visi ži
nome, kad partijų santykiai ir 
jėgos Lietuvos visuomenėje 
nuolatos keitėsi, ir tai keitėsi 
krikščionių demokratų nenau
dai. Trečiajame seime kr. de
mokratai ne tiktai neturėjo 
daugumos, bet turėjo mažiau 
atstovų, negu vai. liaudininkai 
ir socialdemokratai. O tautinės 
mažumos sudarė persvarą.

Tdi hūvd 1926 in. Beveik ne
ini abejoiiės, kad politinė Liėlu- 
vos vistibmėnėš iraida butų ėju
si šita kryptini ir toliau, jeigu 
jos nėbhtų sustabdęs gruodžio 
perversmas; Krikščionys demo
kratai tą perversmą rėmė (dar
gi “besąlygiai”! — kaip pareiš
kė kun. Krupavičius), aišku, 
dėl tos priežasties, kad jie ma
tė, jogei tikrai demokratinėse! 
sąlygose jienis gręsia pavojūs 
tolyn susilpnėti dar labiau. 
Krikščioničkoj i Darbo Federa
cija buvo pradėjusi visai krik
ti; o Ūkininkų Sąjunga buvo 
subankrutavusi ir valstybės gy
nėjas rengėsi iškelti jos vadams 
visą eilę kriminalinių bylų. 
(Baimė šitų bylų, beje, buvo 
daug svarbesnis akstinas krikš
čionims dėtis prie “pučininkų”, 
negu tariamo komunistų “suki-1 
limo’’ baubas.)

Smctoiios režimo laikais kr. 
demokratai, tiesa, palengva at
sigavo ir galimas daiktas, kad 
paskutiniais Lietuvos nepriklau
somybės mėnesiais jie buvo vėl 
pasidarę stipriausia politinė 
partija. Bet jie stiprėjo dau
giausia dėl to, kad jie naudojo
si įvairiomis privilegijomis, ku
rių neturėjo kitos opozicinės

partijos. Naujame sukrėtime, 
kuris Lietuvą jštiko Šią vasarą, 
daugelio lų privilegiją krikščio
nys įlėtėkd, — noks reikia pa
stebėti, kad dvasiški ja, kuri tą 
partiją kontroliuoja, dar vistiek 
turi progų palaikyti nuolatinį 
ryšį su miniomis (parapijose, 
bažnyčiose ir t.t.), kurių nebė
ra nei vai. liaudininkams, nei 
socialdemokratams.

Tačiau, jeigu šiandien bolše
vikai staiga pasitrauktų iš Lie
tuvos ii* žmonės galėtų tikrai 
laisvai pasisakyti, tai kas žino, 
kurios partijos gautų kiek bal
sų? Kai kurios jų, gal būt, iš
nyktų visiškai, o tos, kurios pir
miau buvo silpnos, gal būt, pa
sirodytų stipriausios.

Busimoje demokratinėje Lie
tuvoje politinės partijos organi- 

| zuosis, veikiausia, rie religinių 
įsitikinimų pagrindu — ne į ka
talikiškas, prolestoniškas, žy
diškas ir “bedieviškas*’ partijas, 
bet pagal tam tikrus socialiniai- 
ekonominius visuomenės gru
pių interesus, kaip kad yra da
roma Anglijoje, Amerikoje, 
Šveicarijoje, Švedijoje ir kitur.

Toliau, einant prie klausimo 
apie , sudarymą Vyriausiosios 
Lietuvių Tarybos, kuri duotų 
“gerą ir tikrą lietuvių visuome
nės vaizdą Lietuvoje”, mes su
siduriame su kitu keblumu. 
Prof. Pakštas siūlo pavesti tris 
vietas toje Taryboje “liaudinin
kams”, bet kur mes jų Ameri
koje gausime? Kitąsyk sanda- 
riečiai buvo Lietuvos valstiečių 
liaudininkų vienminčiai, bet tai 
jau seniai praėjo. Amerikos lie
tuvių srovinis pasiskirstymas 
yra žymiai kitoks, negu Lietu
vos visuomenės. Todėl darvti 
bendrą Tarybą pagal Lietuves 
kurpalį butų nepraktiška, — 
juo labiau, kad ir tasai kurpa
lis šiandien nežinia koks.

“N.” Redakcija

St. Miščikas-žiemys.

ViduramžiHuiwPadangBje
(Tęsinys)

Štai kuo suviliojo jaunuolius 
gengsteriški politikai. Ir tuo, 
juo labiau tikiu, jog paprasta
me gyvenime teko matyti tą 
pat.

Savo laiku komunistų partija 
Lietuvoj, kaip ir visos mark
sistinės partijos, buvo išsižadė 
jusios ir pasmerkusios asmeniš
ką terorą, bet vėliau, visgi pri
pažino taip vadinamą apsigyni
mo terorą, kurio tikslas buvo 
žudyti provokatorius.

Bet... neturėjo teisės parti
jos narys, pakliuvęs policijom 
pasisakyti, jog tan veiksniau jį 
pastūmėjo partijos vadai! Jei jį 
sugautų ir policija galėtų įrody
ti* kad jis nužudė provokatorių, 
turėjo išsižadėti savo komunis
tinės sąžinės, tūrėjo tvirtinti, 
kad jis visa tai padarė vaduo
damasis asmeniškais įsitikini
mais, prieš partijos norą ir t.t.

Jis turėjo aukotis visai “dar
bo klasei” nepakenkdamas ko
munistų partijai. Ir kuomet Su- 
chockio (poeto) brolį komunis
tų teroristai nužudė Smetonos 
laiku, dargi komunistų spauda 
paskelbė, kad tai darbininkų 
kerštas, nors šis nužudymas į- 
vykdytas partijos įsakymu. Ly
giai ne kieno kilo užsakymu žu
dė komunistai ChOrozelskis, 
Jurkūnas, šumauskas ir kiti, 
kuriems visiems buvo, pažadėta 
pabėgimas Rusijon, jei bus ga
lima, bet kuriems buvo drau
džiama prisipažinti esant parti
jos nariais, jei pakliūtų žvalgy
bos naguosna..

Šią inkviziciją, būtinumą pa
siaukoti* virsti paprastu žmog
žudžiu Vardu partijos, pasauliui 
to nepasakius,' pergyvenome 
mes* pergyvena šiandien hitle- 
ristai, geležinės gvardijos naHai 
ir daugelis kitų sektantų.

Ir galiu užtikrinti; jog kurie 
buvome šioje gyvenimo kryžke
lėje atsidūrę, visi būtume ir iš
tikimai laikęsi, jei būtų tekę pa
kliūti policijos naguosna.

Kiekvienas iš musų suprato, 
jog tai reikalinga, būtina parti
jai, darbininkams, pasauliui.

Jei šiandien mes žiūrime ki
toniškai į šį klausimą, jei 
mums taip pat išrodo keista, 
kaip galimas buvo toks apaki
mas, visgi turime pripažinti, 
kad tas aptikimas buvo nuošir
dus, idealistinis.

Ir tuo naudojasi politiniai 
gengsteriai, kurie skaito save 
pasaulio ir žmonijos chirurgais 
ir kurie sugeba suvilioti jau
nuolius, kurie kitokioje dvasio
je augę ir brendę ir dėka šių 
jaunuolių nepaprasto, be balso, 
be vieno sucypinto pasiaukavi- 
mo, ėjimo mirti, mus jau nc- 
bejaudina niekas, nes aukos ne
rėkia! Jos neprašo dovanojimo, 
pasigailėjimo, bet virto avinais, 
einančiais skerdyklosna. Maža 
to, tai pasikartoja kiekviename 
žingsnyje, tai jau Virto šiandien 
taisykle.

III.

Bei lai XX-16 aihžiaūs t ragė
dija, Bbš dėl įįaiiMiy įVykių hc- 
Bbgūiime dargi šūsigUūdvti kas 
š Vėpla, kas Biatiru ir niekas ne
stebina, viskį skaitome noriha- 
HU, ildrs tai didžidlišia Bepro
tybė, didžiausias skandalas, 
kliiinihaeiBiš išsigitaimb taškas 
pasiektas.

fiėt vbs tik įsliBhgi šusikttup- 
ti* Vos tik gali pažvelgti pasau
lin šiek tiėk plūčiaii, gdli jį ap
dilti visą ir šdgretiBli visdfc į- 
vykiūš; tik ttidihėt pamatai ko
kią mes tragediją gyvename ir 
kas virto iš pasaulio.

Ir pamatai, jog ne tik mes 
akARO VAIKAI’*, bei visas pa- 
sdiiiis gyvena kažkokį pamiši
mą, savotišką Andrejevo “Rau
doną Juoką”.

Palikime jau Japoniją, kur 
šie teroristiniai aktai dar lyg 
neseniai pergyventų Viduram
žių atrugos atsiliepia, bet pa
žvelkime į Europą, į baltosios 
rasės kultūrą, ir ką pamatysi
me? (Bus daugiau)
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KATORGINĖS LENKTYNES LIETUVOJE
Ir mokesčiai bus išieškomi stachanoviškomis priemonė

mis. — Gimnazistai išdykauja. — Negali prisišaukti 
gabiųjų.

Gaižunuose statomos didelės 
kareivinės okupacinės raudono
sios armijos reikalams. Staty
bos darbininkai 'buv^) sušaukti 
mitingui. Iš šio mitingo suži
nojome, kas vadovauja lietu
vių darbininkų gyvenimui. Sta
tybininkų profesinės sąjungos 
centro biuro vardu sveikino 
“draugas” Kapustinas, apdova
notųjų darbininkų vardu “drau
gas” Pavličenko. Statybos dar
bų viršininkas yra L. Kaplanas, 
darbus prižiūri---- inž. Brauš-
teinas, inž. Jvincbėrgas ir inž. 
Krtvalski. kanalizacijos ir van
dentiekio darbus atlieka inž. 
H. Bliumentalis. O lietuvių in
žinieriai arba sėdi kalėjime, ar
ba yba išsiųsti į Kazachstaną!

Norėdamas pagreitinti mo
kesčių išieškojimą, Kauno mie
sto savivaldybės milicijos vir-

tarybą, darbininkai turi atžy- 
riiėti tą istorinį jVykį darbo 
našumo pakeliniu. Kad darbas 
musų socialistinėje tėvynėje bu
tų vykdomas visu spartumu ir 
kad lenktyhiavimas tarp fab
rikų ir įmonių nesustotų, prof* 
sąjungų centro biuras paveda 
Visoms centro valdyboms, fab
rikų komitetams, stachanovie- 
čiams ir spartuoliams imtis reU 
kiamų žygių, kad fabrikai^ 
įmonės ir dirbtuvės darbą tęs
tų visu spartumu ir toliau kel
tų darbo našumą.

Tuo reikalų centro valdybos 
įpareigojamos šaukti įmonių 
direktorių, komitetų ir staclia- 
noviečių pasitarimus ir juose 
kruopščiai apsvarstyti socialis- 
tišką lenktyniavimą ir darbd 
našumo kėlimą. Fabrikų komi
tetai turi sušaukti įmonių dar-

 NAUJIENOS, Chicdgd, III. 

TRYS ŽUVO TRAUKINIUI ĮKRITUS Į JURĄ. — 17 prekinio traukinio vagonų 
sukrito į jurą nuo aukšto pylimo prie De Mar, Californijoje. Trys žmonės buvo už
mušti.

Banko Direktorius 
Priteisė Mokėti 
$245,811.00
Pasirašė Notą ii Metų Atgal.

Apeliacinis teismas Chica- 
goje priteisė 10 Madison 
Sųuare Stale banko direktorių 
sumokėti federaliai Rėcon- 
struciion Finahce Corporation 
$245,811.

11-ką. melų atgal jie pasira
šė notą už tokią sumą, o 1932 
metais ta nota buvo perduota 
RFC korporacijai kaipo dalis 
užstato už $90,000,000 pasko
lą, kurią RFC davė garsiam 
Chicagos “Davves” Bankui.

Priteistieji direktoriai atsi
sekė botą mokėti, pasiremda
mi drglthientd, kad , ji buvo 
nelegali. J jų tarpą įeina John 
T. Cunniiigliam, Cunninghani 
Ico Crėam Co., prezidentas; 
John A. O’Kecfe, stambus 
anglių dyleris, ir keli kiti staiii 
bus Chicagos biznieriai.

Tel. V1CTORY 1272 
DYKAI Apskaiėiavirrta*

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, 1LL.

BRiDGEPORT ROOFING AND 
SrtEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiu* ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet k^. Atnaujiname bet 
ka. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Remkite Lietu visu*, 
Žyduką

Nathan Kant«i
MUTUAL LIOUOR
CO. — Wh<»U*salP

4707 S. Halsted SI
Tel. Bouievard 0014

šininkas paskelbė mokesčių da
lies tarnautojams konkursą. 
Paskirtos net premijos tiems, 
kurie daugiau mokesčių išieš
kos. l)abar Kauno gyventojai 
negali apsiginti nuoxantstolių, 

ta apra- 
tą man-

kurie koijkursine tvai
šinėja 1/ahlus ir Visą 1 
tą.

Profesinių sąjungų centro 
biuras išleido tokį pranešimą: 
“Artėjant' atstovų rinkimams į

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—sAvo SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prifetarais 
ii* Patarmėmis g d 1 i t e 
gaut’ Už $1.00. Per paštą 
šiuri iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILt.
.į , u ,t „ .........

bininkų Visuotinius susirinki
mus, apsvarstyti darbd haŠu- 
mo klausimą, šaukti kitus fab
rikus į lenktyniavimą it plėsti 
savitabpio lenktyniavimą. Pri
dedant socialistišką lėhktyriid- 
vimą, sudaromos sutartys, iš
renkamos komisijos, kurios pri
žiūri lenktyniavimą.”

Darbininkų reikalams “atsto. 
vaująs” sąjungų ceiltrd biuras 
labai primygtinai reikalauja, 
kad darbininkai butų įkinkomi 
į katorginės lenktynės, bet nu
nešime nei vienu žodžiu bemi
nima tokia “smulkmeną”: dnt’- 
biilinkų uždarbis.

“Tarybų Lietuva” praneši 
apie HaUjUs gimiiazistų papto- 
čids. LaikbaŠtiS tašo: Ne pa
slaptis, kad Kauno Biiljabdine- 
se Vis dažniau galima numaty
ti lošiant girtinUžisltišj kdble iŠ 
tėvų gautus pinigus knJrįdihŠ 
ir kitiems teikdlums čia per
leidžia ‘‘speciųnš% Mttžd h), 
įsitraukę į dždbtliiĮ bilijdHid iu- 
šiitią, tokie ginmdžištdi pade
da nebeldhkyti pumpkijį d vie
toje to eibd pdtdšti į utkmlbdi- 
ką” ar pas UbbūHųk Hė tth 
laikraštis rdšbj kdd ŪdUHŪ kd- 
viiiėse dabar retas vakaras 
sieina be muštynių arba be 
skandalu.

šiomis dienuniis Rygujė mi
rė Latvijos Uhivėbsitėlu lekto- 
ris AlviliS Aiigštkdlhiši 32 mė
tų amžiduš. įtaigas hygds Uili- 
versiibtą; Šis jdūtldš kalbliilh- 
kas studijų tikslais bUVO ap
lankęs Lietuvą, o šiais metais 
išrinktas lietuvių kalbos lekto
riumi Latvijos uhivferšitete.

“Tarybų Lietuva** husiskUU- 
džia laikraščio korespohdentiį 
stoka. Pasak jos, “dejdį iki šiol 
mes neprisišaukėni gabiųjų. 
Gabieji kažkodėl HiUs vis ddb 
pamiršta”. Kam “Tarybų Lie
tuvai” reikid gdbiiį žmohilj? 
Juk panegirkas “genialiajam” 
Staliiitii rašyti gali ii* pliškVai-

menulis
Iš artimi dusių dringaus kū

nų žemei yra jos palydovas 
mėnulis. Mehulis nuo žemės 
yra nutolęs tik per 384,400 km. 
Vis dėlto' nuotolis yra gand 
nemažas. Jei žmogus galėtų 
pėsčias, leiskim puikiu keliu, 
pasiekti diedulį, tai eidamas 
kasdien po 30 km. iki menulio 
tiltelių W 12,813 aibinį arba 
įiėi* d5 itiėhiši Tfattkidys; va- 
žltdddHidš pb 80 kili. pfeb Valan
dą pdšičktų iiiėtiiilį Įi'ėb 200 
diėhų. OrldlViš. lekdudldš per 
vaIdfidiį kili., pasiektų mė
nulį lik pd Sb di'ėhU;

Mėhitliš yra 99 kablus ma- 
žešhiš Už mustį žfeiiię. .to para 
29.5 kabio ilgėšiič Už žčniės pai
rą. Pbb iii žėniės ptibų sdules 
spiUdUliai apšviečia kiekvieną 
ttėuuiio ^uyh’šiduš vielą,' va- 
llddš mėhlilio puta lygi 15-kai 

: ;&mŠs pdl‘U; ŠVlėšOs ttiŠilUlis nė 
UH; jis UiUiiiš šviėčid flkblin- 
tt iš šaUlės šviesa. Kaip sdulės 

! piUdulidii atsimušę į veidrodį 
ar Vhhdėhs paviršių alšokstaj 
dtp pdt, dlšimUšę ib Į mėilulio 
)dVlbŠiU', pddabO j j šviečiantį. 
Taigi ii atsispiinisjuĮii saulės 
IviėSd ib vddlUaiUd HiėUulid 
sviedi

Ne višubmel meš maloni me
nulį ib uč visuomet jis atbodo 
viuhbtias. kartais mes jį ma- 
blh dpVdjų-, piliią, kurtais lik 

pusę ar mažų ddlėlę, ,o kartais 
ir visai jo nematome. Toks niė- 
iulib mdtymb kaitaliojimasis 
vadinamas mėnulio atmaino
mis. Prietaringi žmonės dar ir

Visa tai aiškinama taip. Ka
da mėnulis yra toje pačioje pu
sėje, saulės sištehios atžvilgiu, 
kriip ir saiilė, tada mes jo vi
siškai nematome, o jeigu ir 
matome, tai tik siaurą krašte
lį (piautuvą). Tačiau, kuomet 
jis paslenka į priešingą pusę, 
lai mes jį matome pilną — gra
žiai apšviestą.

< šviesa menulyje atsirandu 
staiga, nes ten nėra atiuosferos 
(oro). Jokių prielemų meduly
je nėra. Kad aplink mėnulį ne- 
rd atmosferos, mes lengvai pa
tiriame iš to, jog žvaigždės už- 
ciddhioš už menulio, iš kart 
dingsta. Jeigu butų aplink mė
nulį atmosfera, lai žvaigždės, 
užeinančios už niėnulio, švie
sa tūrėtų perfeiti per jo atmos
fera ir tuomet kuo arčiau, 
inudis žiūrint, žvaigždė slink
tų link mėnulio, tuo jos švie- 
sa darytųsi silpnesne, nes me
nulio ahkoęfębos sluoksniai 
dūlį žvaigždės spindulių suger
tų. Re to j dar šešėliai duoda 
pagrindo manyti, kad mėnulio 
aplinkoj nėra atmosferos, nes 
jie juodi, ne pilki, kaip kad že- 
diej.

Menulyje visiškai tylu. Oro 
čia nėra todėl ir garso čia ne
galima girdėti, be to, ir spalvų 
begalima matyti. Nesant at
mosferos, mėnulyje viešpatau
ja dideli karščiai ir šalčiai. 
Ten priėš saūlę karštis siekia 
apie 200 laipsnių. Dėl šių visų 
aplinkybių mėnulyje niekas 
įlėgali gyventi.

tose krautuvėse, ka
bios s^rsinasi “NAUJIENOSE”

Padftti Pinigai kas Mėltėsi PH>$ 11 d., neš Nuošimti Nuo l llienon

Turtas virš - - - ■ $5)600)000.00 
Atsargos fondas virš - - $400,000.00 
Dabar Mokame 3^/2% tlž Pa
dėtus Pihigus. Dubdam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 rt

S1ANMRD
l l.DEFA!. S'MV.S
—----------~t~z and ___ —

LOAN ASSOC1ATION of Chtcago 

JUSttN MACKIEVVICH, Preš.
Vai. 9 iki 4. Šer. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VlUglnia 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS federally 
INSURED

1192 ARCHER AVENUF

tr,?V$50,000.00
'KAl SULAUKI 65 METUS? IŠTIKRŲJŲ, TAUPYDAMAS PO 

'■ $9.59 KAS SAVAITĘ NUO 20 METU IKI SULAUKSI 65 ME
TUS, SU 3’/2% DIVIDENDAIS, TURĖSI $50,000.00.

S a Naujų Metų pradžia pasirink sau tinkamą 
TAUPYMO PLANĄ ir pradėk taupyti dabar

MUTUAL FEOERAL SAVINGS
And

LOAN ASS0C1ATI0N of CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD, CHICAGO, ILL.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec.

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
TON ŠILU S 
Išima už ..............
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ........,...
TAUDONGYSL1Ų 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Gre’ta Pagelba ....

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Ekzaminacija $4
ir vaistai ................  ■ «VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzic Avc. Chicago

513.50
$50.00
$25.00

$2.00

SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI
ENTALPLATĖS

MONEY-BACK 
GUARANTEEMKE

Fleitai
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

*17.50
viena

American Beauty

10 Mėnesių Mokėti

9.50
X.

(labhr iilaho, kad su tomis mė
nulio atmainomis yra susijus 
žmogaus Idimė ir nelaimė, der
lius dr n.bdeblitiš ib t. t. Tačiau! 
čia yba tik pbasimdhyhlas. Mė
nulis liiėkd žėriiėi hėšiunčiai 
jokių 4aimių, derliaus ir kt.; 
lik jtii'bs pdlvyniiis ir atoslu- 
gillu

Mėhtilis į žemę yra atsisukęs 
visuohiet vieiili srtVb šonu. Jei
gu mėtiiilis lėkti toje pat vie- 
tdjė; ftntfflfc ŽiUbiilt, kaip ib sau
lė 1b lūb B&čm Inikit; tai mfes jo 
hėmhtbmė. Tačidu jis nėra 
lalp gFėįtdš’, muiils žiūfihl) kaip 
šiHilė, Ibdėl jis ktišdibū vis dau
giau ir daugiau nuo saulės at
silieka ir lodei teka vis vėliau 
ir vėliau. Pirmiausia vakaruo
se matome tik siaurą jo kraš
telį; kurio galai žiuri į rytus. 
Kiek pažibėjęs, jis tuojau pasi- 
slėpla. Tačiau kiekvlehą naktį 
j iš pakyla vis aukščiau ir aukš- 
Ciiiit; leidžiasi vėliau, kol pasi
rodo visiškai apvalus. Apva
lus meuLilis iškyla į aukščiau
sią vietą, tada mės jį vadiname 
piltiįčlu. PračJlts 3 ilibndmš; jis 
pradeda vėl mažėti, dilti ir pd- 

, ttldžti virsta vėl siutini krašte • 
; DU, • piaptuvb pavidalo, ktirio 
galai žiuri ddbar jau Hebe į 
rylUs, bet į VakdrUš. ^bąsliiP 
kūs kelioms dienoms šis kraštė* 
lis višimnsiiykstš. ; -

KIENOKALTE?
Bet—
Kas užmokės bitas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto

lius? Ar JŲ S galite rizikuoti ilgų metų bylas teis

muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta

tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam stalyti save pavojau? Vairuok 

atidžiaif ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 

lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams!

Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies Ts RYPKEVIČIA gyvasties 
Langų 1739 SO. HALŠTED STREET APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KlTŲ

ii < ............ . H HlIlIMilildl

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

•M 
APSKAIČIAVIMAS DYKAI

Pieitai gaminami nuo įspaudų, 
gautu nuo laisniuotų dantistų.
EXCEL Dental Lab.

32 VV. VVASH1NGTON ST. 
Tel. DEArborn 1470

Atdara vakarais—4 aukštas.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties

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

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

yX<al. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

/ vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

just what yoii want— 
light, delicious and of 
fine texture.

• • ■KCsmime • bouhk Arti

Uše only one levcl tea 
spdonful to a eup of 
sifted flour for mo$t recipes.

MIUIONS OF POIINOS HAVE BEEN 
USEO BT OUR GOVERNMFHT
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Sveikatos

DARBAS, NUOVARGIS IR POILSIS
Pagal prof. Demeny

Staigus ir greiti judesiai taip 
pat greitai atneša nuovargį ir 
darbininkas negali išvystyti 
reikamo darbo našumo. Greiti 
ir staigus judesiai j darbą įtrau
kia daugiau raumenų ir todėl iš 
organizmo greičiau išsemia 
energiją, negu lėtesni ir norma
lus judesiai. Tuomet, kai žmo
gus dirbdamas atlieka staigius 
judesius, jo refleksiniai nervai 
automatiškai įtraukia darban 
priešingos susitraukimo kryp
ties raumenis, kad sutrukdytų 
veikiančių raumenų perdaug 
staigius šuolius ir tuo organiz
mo sąnarius apsaugotų nuo 
skausmingų dužių ir išnirimo. 
Kadangi greiti ir staigus jude
siai greičiau iššaukia nuovargį, 
negu normalus ir lėti judesiai,

tad tie darbininkai, kurie dirba 
tokį darbą, kur reikalingi stai
gus judesiai, privalo poilsiui 
gauti nors trumpas, bet dažnas 
pertraukėles. Tokios pertraukė
lės ne tik kad nesumažina dar
bo našumo, bet priešingai jį 
dar padidina. Tie darbininkai, 
kurių darbas nereikalauja per
daug staigių judesių, dirbdami 
savo darbą, privalo pasirinkti 
judesius nei perdaug greitus, 
nei perdaug lėtus, tokius, koki 
geriausia tinka to žmogaus or
ganizmui ir to darbo rųšial. 
Kiekvieną darbą dirbdamas, 
žmogus turi pagal tam tikrą 
ritmą (pasikartojimo laikotar
pį) atlikti nustatytus judesius. 
Tačiau tą judesių ritmą, dažnu
mą, kiekvienas darbininkas pri
valo pats sau nusistatyti, atsi-

GERIAUSIA REZOLIUCIJA NAUJIEMS METAMS

Pirkit Iš
Midwest Stores!

TADA GAUSITE DAUGIAUSIA Už MOKAMUS PINI
GUS. PUIKIAUSIA KOKYBĖ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Sausio 3 ir 4
“WILSON’S” LAUREL-LEAF

TAUKAI 1 sv. 
kartonas

tDAHO RUSSET U. S. 1 RŪŠIES
BULVĖS

žvelgiant į savo fizinį pajėgu
mą ir kūno sudėtį, kad galėtų 
išvystyti didžiausią darbo našu
mą. Yra pastebėta, kad stam
bios kūno sudėties darbininkui 
yra lengviau atlikti didesnės 
įtampos* judesius, bet lėtesniu 
tempu — ritmu. Smulkesnės 
kimo sudėties darbininkas sėk
mingiau atlieka lengvus ir daž
nesnius judesius. Kai darbinin
kas, d.rbdamas darbą, pasiren
ka sau ir dirbamam darbai tin
kamus judesius ir visą laiką 
dirba vienodu tempu, tada jis 
išvykto didžiausią darbo na ša
mą ir mažiausia pavargsta. Tai 
mes matome ir iš gyvių pasau
lio — jautis ar arklys, ritmin
gai traukdamas, arklą ar veži
mą, daug daugiau atlieka darbo 
ir taip veikiai nepavargsta, kaip 
keletą minučių bėgdamas me
džioklinis šuo.

Didelis ir visuotinis vienu 
melu raumenų įtempimas ir di
delės pastangos taip pat greitai 
ir nekukli iššaukia nuovargį 
kaip ir perdaug staigus jude
siai. Visoki sunkumų kilnoji
mai, kurie reikalauja visų žmo
gaus pastangų įtampos, per 
trumpą laiką pailsina darbinin
ką. Kai žmogus atlieka jude
sius, kurie yra reikalingi dide
lės fizinės jėgos, tuomet į dar
bą įtraukiami visi žmogaus or
ganizmo raumenys, kad sutvir
tintų visus sąnarius ir juos ap
saugotų nuo išnirimo. Be to, 
visuotinio ir stipraus raumenų 
įtempimo metu dauguma orga
nizmo raumenų atlieką vadina-

15 sv. nekis 27c
*MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS
KAVA 2 1 sv. maiš. 25c 3 sv. maiš. 370
‘ALL-GOOD”
PYČIAI

FREESTONE CIELI LUPTI
did. 21/-’ ken. 2 už 29^

‘T.TBBY’S”
TOMAIČIŲ SUNKA I I unc.i kcn.
‘MIDV7EST” Ma’šytos Daržovės

3 už 190
No. 2 ken. 2 Už 25c
No. 2 kcn. 2 už 21c‘MIDWEST” Puikiausi Spinakai

“MIDWEST” Grynas Medus 1 sv. comb džar.19c
20 unc. pak. 2 už 19c 

“VFRMONT MAID” Blynams Sirupas 12 unc. būt. 16c 
“LTBBY’S”
CHILI CON CARNE

“PILLSBURY’S” Blynams M itai

No. 2 ken. 17^
‘•N. B. C.” Cockta’l Assortment Craekcrs
“WAXTEX” Waxed Paner 40 pd. rolės

pak. 24c
2 už 15c

6 unc. pak.“CALIMYRNA” Figs 
GARDUS KORNAI ANT VARPŲ
NIBLET-EARS 12 iki 15 varpų kone

2 už‘17c

310
RINKTINI GREI
GALIU. GRANDŽIAI

5 sv. 190
Did. 176 mieros tuz. 270

OBUOLIAI

ICEBERG SALOTOS
MIDWEST” DEGTU VAI
SiidVvešt” rathroom TISSUE

_____ sv. 50
did. galv. 50
6 pak. 190
3 rok 170

STRONGHEART” ŠUNIM MAISTAS 
PRjDE” SKALBlMUMPAUDERIŠ“

ken. 50
2 pak. 190

lc Iš.oardavimas—Pirk 3 už 15c Gaukit Vieną už. lc
“GYPSY” PRAUSIMUI MUILAS visi 4 už 160
“AMERICAN FAMILY” MUILAS did. šm. 50
“AMERICAN FAMILY”
MUILO TRUPINTAI 2 maž. 17c 2 did. pak. 390

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO IDWE NES PIGIAU

M1DWEST
500

STORES

Gera Rezoliucija 
Taupioms 
Seimininkėms

Naujiems Metams prasidėjus, 
visi gerai apmąsto ką tik pra
ėjusius metus, tėmija padary
tas klaidas ir praleistas pro
gas, ir daro rezoliucijas page
rinti save ir savo gyvenimą nau
juose metuose. »:«’

Kadangi šeimininkėms daž
nai pripuola rūpintis šeimos pi
nigais, jos šiuo laiku daro re
zoliucijas, kad per 1941 me
tus sutaupys kiek galint dau
giau pinigų. Maistui išleidžiama 
daugiausia pinigų, tai maisto 
srityje jos ir ieško taupymo 
progų.

Juk per 365 dienas, sutaupy- 
damos nors ir po keletą, centų, 
susidaro gana didelė suma pi
nigų, kuriuos galėtų panaudoti 
kitiems reikalams!

Midvvest krautuvių savinin
kai gerai supranta, kad yra jų 
galimybėje sutaupyti šeimy
noms ne dolerius, bet ir pora 
šimtų dolerių per metus, šeimi
ninkės, kurios reguliariai perka 
iš Midwest grosernių žino, kad 
tose krautuvėse gauna aukš
čiausios kokybes maistą žemiau
siomis kainomis.

Chicagoje ir apylinkėje ran
dasi 500 Midwest krautuvių. 
Kiekvienoje kasdien rasite su- 
taupymo progų. Lai tokia bū
na jūsų rezoliucija 1941 me
tams: pirkti maistą tik iš Mid- 
west krautuvių!

Pradėkite metus tinkamai. 
Patėmykile Midwest skelbimą 
šios dienos “Naujienose”, pa
sirinkite kas jums reikalinga, 
ir aplankykite savo apylinkės 
Midwest grosernę šiandien!

(Sk.)

muosius statiškus raumenų ju
desius, kurie smarkiai ųuodįja 
organizmą. Taigi, darbe visuo
tinio pastangų įtempimo, ypač 
Ugesnį laiką, reikia, vengti. Jei
gu darbas iš darbininko reika
lauja visuotinio pastangų įtem
pimo, tai toks dąrbas turi būti 
dirbamas su dažnomis per
traukomis.

Didžiai klysta tie darbdaviai, 
kurie .į poilsį darbo metu žiuri 
kaip į laiko gaišinimą. Pir
miausia, darbas be poilsio ma
žina darbo našumą ir žemiu i 
jo kokybę. D.dėjant nuovar
giui, darbininko judesiai pasi
daro nebetolu tikslus ir todėl 
darbas jau nebegali būti taip 
atliekamas kaip nepavargus. Be 
to, didėjant nuovargiui, padi
dėja ir nelaimingą ats'tiidmų 
skaičius. Statistika rodo, jog 
antrame darbo puslaikyje įvyk
sta daugiau 80% visų nelaimin
gų atsitikimų. Daugiausia ne
laimingų atsitikimų įvyksta pa
skutinėmis darbo valandomis, 
kada darbininkas yra labiausiai 
pavargęs. Mat, didėjant nuovar
giui, silpnėja darbininko atidu
mas, dėl ko dažniausiai ir 
įvyksta nelaimingi atsitikimai. 
Pertraukos darbo metu pašali
na darbininko sveikatai ir dar
bui žalingą nuovargį ir todėl 
trumpos pertraukėlės darbo 
metu yra naudingos ir darbda
viui ir darbininkui.

Taip pat neišmintingai elgia
si ir darbininkai, kurie pavar
gę, ypač po darbo, nesistengia 
tinkamai pailsėti. Nuolatinis 
nuovargis ir stoka poilsio orga
nizmui sudaro daug pavojų: 
organizmas pasidaro neatspa
rus .įvairioms ligoms ir nuo
lat mažėja darbui reikalingos 
jėgos. Po darbo organizmą rei
kia atpalaiduoti, nuo bet kokio 
įtempimo ir rūpesčių. Anksčiau 
buvo manoma, jog fizinio dar
bo pakeitimas protiniu darbu 
arba protinio fiziniu yra ge
riausia priemonė pailsėti. Ta
čiau daromais baidymais buvo 
įrodyta, jog nuovargis tokiu 
budu būna ne tilV nėsumažina- 
mas, bet dar padidinamas, nes 
ir fizinis ir protinis darbas eik
voja organizmo energiją ir jo 
audinius užnuodija kenksmin
gomis medžiagomis. Norint or
ganizmui laisvalaikio metu, su
teikti tikrą poilsį, tuo metu 
reikia vengti bet kokio didesnio 
užsiėmimo ir reikia pakanka
mai išsimiegoti. Juo daugiau 
organizmas pavargsta, juo il
gesnis turi būti jam duodamas 
ir poilsis.

Be to, nuovargį didiną ir ne
tinkamos darbo sąlygos: patal
pų ankštumas ir nehigienišku- 
mas, netvarką darbavietėje, 
triukšmas ir kit. Seniau darb
daviai į darbavietės įrengimą 
nekreipdavo jokio dėmesio. Bu
vo manoma, jog patalpų nehi- 
gieniškunias, netvarka bei 
triukšmas su darbo našumu ne
turi nieko bendro.. Tačiau šian
dien ši pažiūra jau yra laikoma 
neteisinga ir sąmoningesni įmo- 
nininkai jau stengiasi savo dar
bininkams sudaryti geresnes 
darbo sąlygas. ,

Nuovargio didumas pareina 
dar ir nuo, to, kuriuo paros 
metu yra dirbamą. Naktieą dar
bas žmogų labiau vargina, nes 
žmogaus organizmas yra natū
raliai prisitaikęs prie naktinio 
poilsio. Nakties miego negali 
pakeisti joks dienos poilsis.

Nakties darbas ypač yra žalin
gas moterims ir vaikams, nes 
jų organizmas yra e lipnesnis ir 
jautresne.

Taip pat yra labai svarbu sa
vo darbą gerai mokėti ir prie 
jo būti įgudusiam. Teisingai pa
tarle sako: “Pradžia darbą gai
šina”. Kol žmogus neišmoksta 
gerai dirbti savo darbo, tol jis 
daro daug nere.kalingų jude
sių. Prie darbo neįgudusiu 
žmogaus judesiai būna daž
niausiai lėti, apgalvoti, net ks- 
lųs ir abejingi. Kai žmogus prie 
savo dirbamo darbo gerai pri
pranta, tada jo judesiai p.isl- 
daro greiti, tikslus ir automa
tiški. Žmogui bedirbant, j‘o or
ganizme atsiranda pastovus 
darbo įprotis, kuris suauga su 
organizmu ir dažnai vėliau jau 
nebeišnyksta. Pradėjus dirbti 
seniau išmoktą, bet jau ilgai 
nedirbtą darbą, iš karto atro
do, kad tas darbas jau yra už
mirštas. Tačiau, padirbėjus J<u- 
rį laiką, vėl atgaunamas tas 
pats darbo kvaiifikuotumas, 
kuris buvo įgytas anksčiau. Tą 
mokėjimą žmonės atgauna žy
miai greičiau, negu naujai iš
moksta. Tai pareina nuo to, 
kad žmogaus organizmu būna 
užsilikusios darbo įpročio šak
nys. Tačiau, be pastovaus dar
bo įpročio žmogaus organizme 
išsidirbta dar tam tikras me
chaniškas įprotis — ilgos dar
bo praktikos melu, kuris auto
matizuoja žmogaus judesius,

juos atpalaiduoja nuo žmogaus 
valios ir tuo sutaupo daug ener
gijos. Taigi, gerai savo darbą 
moką ir įgudę darbininkai 
nuovargiui yra žymiai atspares
ni, negu mažesnių kva ifikacijų 
darbininkai, nes tuomet, kai 
darbininkas gerai išmoksta 
dirbti savo darbą, tai ir jo or
ganizmas savaime išmoksti 
taupyti energiją. —A. S.

Cudahy Co. Gavo 
Didelį Karo 
Kontraktą

Chicagos Cudahy Packing 
Company, gavo kontraktą pri
statyti U. S. laivynui riebalų 
už $792,865. Chicagos darbi
ninkams kontraktas neatneš 
daug naudos ,ncs darbas bus 
atliktas Cudahy dirbtuvėse 
Tonu. valstijoje.

Carson Scott Pirie and Co., 
gavo kontraktą pristatyti ar
mijai apatiniu marškiniu už 
$19,018.

CTimm66 E- Van Buren dlUUiU Michigan.
Rodoma jau Trečia Savaitė 

“The MANNERHEIM LINE”
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

$
% SSMl»«fl

8Sim:88 U g,

•.v.vz.

YMRSMTHOUT
tosmr

Per tuos 54 metus kuriais Home Federal Savings and Loan 
Association tarnauja tūkstančiams taupių žmonių, mes ma
tėme tautų kilimą ir žlugimą—mažų miestų augimą—pani
kas ir gerų laikų .periodus. Bet, per visą laiką, gerais ir 
blogais laikais, ši įstaiga visuomet išmokėjo nors 3%% ant 
sutaupų dalyviniose sąskaitose, be jokios pražūties.
Kviečiame jus prisidėti prie tų 8,500 žmonių, kurie dabar 
naudojasi šios garsios įstaigos modernišku patarnavimu— 
kur galite taupyti saugiai—kur jūsų pinigai apdrausti (iki 
$5,000) per F. S. L. I. C., Suvienytų Valstijų agentūrą.
Pradėkite sąskaitą šiandien. Ateikit, o jeigu .parankiau, nau
dokitės musų Paštu Taupymo planu, kuris Suteikia visas 
formas ir nereikia %okėti už paštą. Maloniai prisiusime 
brošiūrą. Rašykit arba šaukit.

HOME FEDERAL.SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
18+h St. .at Ashland Avė. • Phone Monroe 8)00 ,

DABAR MOKAMA 
ANT SUTAUPŲ 
Turtas Virš $8,000,000.00

WATČH YOUR

THROAT
after sudden esposures
gargle Listeriiu
Sudden temperaiure chan^es, likę dra.ls 
. . . wet feet . . . and fatigue. may lower 
body resistance. Then colds or sere throat 
often develop and germs in the mouth gel 
theupper hand. Prompt and freuuent uaeof 
Listerine Anliaeptic may often nead off an 
irritated throat and kee > a eold from be- 
coining troublesome—berausi* it kilia sur- 
f ace gerins aaaociated with these conditions. 
Lambert Pharmacal Co., St. /x>uts, Afo.

Kilis gerins on throat

i MADOS i

No. 4628—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48.

CHARLES A. ZUNDALEK, Prezidentas.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį Nn
Mieros__________ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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BAŠKIENĖ-BUTMAN1ENĖ ŽUVO AUTO 
NELAIMĖJE ANKSTI VAKAR RYT|

Naujus Metus

š

SPORTAS!
............................................................................................. .......

Žiauri Mirtis Sutiko Valkatos 
Kelly “Paveldėtoją’

Žiauri Įnirtis automobilio 
nelaimėje anksti vakar rytą 
užbaigė spalvuotą gyvenimą 
Barboros Baškienės, kuri ge
riau žinoma plačiai visuo
menei jos pirmo vyro pavar
de, kaipo Bella Butmanienė.

Butmanienė ir kampanijom 
nas, Clarence T. Richfort, 33 
metų, nuo 6308 Bernice avė., 
ėjo skersai vieškelio ties Ozark 
ir Belmont, kur jiems nepa- 
temytas automobilis į 
važiavo.

Tai turėtų būti Bella But- 
maniene-Baškiene. IPolicijos 
rd,kordai apie nelaimę prie 
Ozark ir Belmont per kažko
kią klaidą paduoda tokią pa-

JUOS J-

po ma- 
apie 20 
sustab-

Riclifort pajdiuvo 
šina ir buvo nuvilktas 
pėdų kol vairuotojas 
dė automobilį. Jis mirė vieto
je. Butmanienė, sunkiai su
žeista, buvo nugabenta į BeL 
mont ligoninę, kur po poros 
valandų mirė.
Policijos Rekordai Klaidingi.

Kitoje vietoje, kur pažymė
tos vakarykšči 
aukos, skaijytojai 
pavardę An Bice, 45 metų, 
8121 Forcst Preserve.

Nemalonurnai su Tuo “Kelly”
Butmanienė per kiek laiko 

užlaikė viešbutį — “flophau- 
zę” ant Madison gatvės, kur ji 
paskilbo prieš keletą metų 
garsiame “valkatos Kelly” in
cidente su vienu buvusiu lai
dotuvių direktorium, c

Kelly, vienas iš Butmanienės 
“bundingierių”, miręs paliko 
gana daug turto. Jam mirus 
atsirado “paskutinis testamen
tas”, kuris turtą paliko Boliai.

Policijos tyrinėjimai paro
dė, kad “testamentas” stiklas- 
tuolas, ir Butmanienei su gra- 
borium teko pakęsti uždėtą 
bausmę.

Vairuotojas Laikomas 
Idkvestui.

ŠIANDIEN RISIS “AN
GELAS” SU FfRANK 

SEXTON

“Gerbkime Veikėjus | SUSIRINKIMAI 
Kol Jie Yra 
Su Mumis”

JURGIS VISCHULIS 
gyv. 6413 S. Rockwell St. 
Namų tel. PROspect 5424 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 1 d., 9:00 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Marijampolės apskr., šiš- 
naoos parap., Karteliškių km.

Amerikoj išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliudimė 

moterį Magdeleną, po tėvais 
Jusšttę. 3 sūnūs: Albert, Ed- 
ward ir George; dukterį A- 
gotą ir žentą Joną Vaišvilus 
ir 4 anukus ir 2 anūkes; 2 
brolius: Petrą ir Andriejų ir 
seserį Marijoną čevinskienę 
ir jų šeimas ir daug kitų gim. 
draugų ir pažįstamų ir brolį 
Antaną Lenkijoje.

Kūnas pašarvotas kopi., 
2506 W. 63rd St. Laidotuvės 
įvyks šeštaSienį, saKsio 4 d. 
1941 m. 2 vai. popiet. Iš kop
lyčios bus nulydėtas į Lietu
vių Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnus, Duktė, žen
tas, Brtriiai, Sesuo ir Gim.

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

o

Liudkevi- 
pagamino 
komisija, 
Liudkevi-

S I F! D A Gėlės Mylintiems 
i i |£ M fl Vestuvėms, Ban- 

kietams, Laidotu- 
vėms, Pa p u o š i- 

GĖLININKAS maras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

I ftliril/lft Siunčiam Gėles LOVEIKIS^sJ
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

Automobilio vairuotojas bu
vo Carl Richardson, 32 melų, 
iš Evansville, Ind. Su juo va
žiavo Chester Smitiel, 23, nuo 
2123 N. Spaulding ir 
Goodrun Leone, 22, nuo 
N. Maplevvood. Policija 
Richardson’ą inkvestui.

Velionė paliko du sūnūs, 
Richard ir Thomas.

Ir Blogas Oras jų Netrugdė
BOSELAND. — Liet. Scenos 

Mylėtojų Ratelis pasitiko nau
jus metus linksmoj nuotaikoj, 
Nors šiemet nauji metai buvo 
iš gimtos pusės ir nelabai ma
lonus, nes kada netaiku šilta, ir 
šlapia, tai dauguma nesijaučia 
taip gerai, vienok Rateliečiai 
jautėsi gana gerai, ir kurie at
silankė sutiktuvėse, tie šauniai 
praleido laiką.

Gaspadinės ponias 
čienė ir Pučkorienė 
puikią vakarienę, o 
J. Pučkorius su B.
čiUm, — 5 metų “spirituvkos” 
ir gero alaus.

Na, žinoma, prie tokių aplin
kybių kas kita ir laukti naujų 
metų. Sulaukus naujuosius me
tus, pasipylė linkėjimai su, nau
jais metais! su naujoms lai
mėms! ir taip nejučiom s prisi
artino ir naujasis rytas, nors 
apie jį niekas ir nesirūpino.

Todėl Ra teliečiai, paspaude 
vieni kitiems dešines, palinkė
ję laimės, ir ištarę saldžių sap
nų visiems ir laba nakt, išsi
skirstė. — Stepukas.

ANGELUKAS

1633 
laiko

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks pirma
dienį į šv. Kazimiero kapines.

M

PADĖKAVONĖ

ir
d.

MORTA CHEPELIENĖ
kuri mirė 22 d., gruodžio 
palaidota tapo gruodžio 26 
1940, q. dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nu
tilus ir negalėdama atsidėka- 
voti tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį .patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausių 
padėką dalyvavusiems . laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškam 
tėvui, kun. Baltučiui ir ki
tiems, kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą; 
dėkavojame graboriui A. La- 
chavičiui, kuris mandagiai 
patarnaudamas garbingai nu
lydėjo ją į amžinastį, o mums 
palengvino .perkęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius, dėkavojame 
visiems, kurie užpirko Šv. 
Mišias, dėkavojame visiems 
už suteikimą gėlių, dėkavoja
me Jonui ir Marcelei Lun- 
giams ir Paul ir Elzbietai 
šimkams už pagelbėjimą gra
žiai sutvarkyti laidotuves ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau mano myli
ma prisiega sakau: ilsėkis šal
toj žemėje ir lauk manęs atei
nant.

Domininkas Chepelis, 
1152 W. 59th St., Chicago.

JAU SUĖJO VIENI METAI.

t
v

Gimimai
Chicagoj

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

ZOGUS, Evonne, 7148 South 
Talman Avenue, gimė gruodžio 
22, tėvai: George ir Ida.

RULLS, June, 4002 South 
Fairfield Avenue, gimė gruo
džio 14, tėvai: Albert ir Marge.

po 
po

Persiskyrė 
sausio 2 d.,

BARBORA GAŠKIENĖ 
pirmu vyru 

tėvais
Butmanienė 
Rimdžiutė.
su šiuo pasauliu
2 vai. ryto, 1941

m., sulaukus pusės amž., gi
mus Lietuvoje, Šiaulių miest.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs, Richard ir marčią 
Helen ir Thomas ir marčią 
Janet; 3 seseris: Ąlice Ado
maitienę, švogerį Stanislovą, 
Adeline Binkauskienę ir švo
gerį Antaną ir Bernice Skir- 
mantienę ir jų šeimas; dėdę 
Klemensą Rimdžių ir šeimą 
it daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks .pirmadienį, 
sausio 6 d., ryte. Iš koplyčios 
bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Barboros Baškie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį -pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnus, Mar
čios, Seserys ir Giminės.
. Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138.

šiandien vakare Ashland 
Boulevard Auditorijoje (Van 
Buren ir Ashland) plačiai iš
garsėjęs “Angelas” (Maurice 
Tillėt) ilsis su Frank Sėxthn, 
kuris yra Ohio valstijos čem
pionas.

“Angelas” atvyko į šią šalį 
maždaug prieš vienus metus. 
Jį atsivežė plačiai žinomas lie
tuviams ristikas Karolis Požė
la. Faktiškai Požėla jį surado 
ir ištreniravo į nepaprastai 
tvirtą ir gerą ristiką.

Kiek “Angelas” yra geras, 
lai parodo tas faktas, jog A- 
merikoje jis nepralaimėjo nė 
vienų ristynių.

Be to, rišis 'dar Frank Jud- 
sbn su Red Byan, Hans Stein- 
ke su Ole OlsOn, J. E. Esposito 
su P. Baltrau' (Baltrūnu) ir C. 
Monogian s^isJ.; 1 Dvorak.

>;Oli ‘į •
Ristynės prasidės 8:30 vai. 

vakaro. Tikjptai 60 centų

Šokių Ir Pasilinks 
minimo Vakaras 
Sausio 4

. f

I LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠ. 
KL1UBO tnetinis susirinkimas įvyks 
sausio 5 d., 12 v. dieną, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St. Duoklės bus 
priimąmos nuo 10 v. ryto. Nariai, 
kurie užsilikę su mokesčiais, malo
nėkite užsimpkėti.

—Helen Chapas, Rast.
DR-JA

Į laikys metinį susirinkimą sekma- 
Lietuvių Moterų Piliečių Ly- dienį, sausio 5 d., 12 vai. dienos 

ga buvo surengus Bunco it Kor- £hįc; Auditorijoj, 3133 s.. .. , ... Halsted St. Bus raportas is patik
tų losimą, sekmadieni, gruodžio Hnimo knygų apie turto stovį; 
1-mą d., Wodmono svet. Jis taipgi reikia išrinkti darbininkus 
labai gerai pavyko. Buvo gra- ^Aud ^^SekT’0 12 d' 
žus būrelis svečių, kurie sma- jaunų lietuvių ameriko. 
giai praleido laiką, lošdami kas JE tautiško KLIUBO metinis 
kauliukais, kiti kortoms. Prie susirinkimas įvyks penktad., saus, 
kiekvieno stalelio buvo duoda- 'į Vh^.X“Š: 
mos po dvi dovanėlės, taipgi nėkitė atsilankyti, nes yra daug 
prie įžangos tikietų buvo duo- svarbiu reikalų., . . —S. Kunevičius, ’ Rast,damos dovanos.

Pasibais-us lošimui buvo mi- DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS i asioaigus lošimui duvo su- ŠIRDIES v. Jėzaus laikys susi
telkta kavos ir pyrago. rinkimą (metinį) sekmad., sausio 5

d. 1 v. popiet, Chic. Liet. Audi- 
Dvi Viešnios |torijoj, 3133 S. Halsted. Malonėkite

visi nariai atsilankyti, nes randas 
daug svarbių dalykų aptarti.

—Frank Bakutis, N. Rast.
DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 

VARDAS L. ir L. metinis susirin
kimas įvyks sausio 5, 2 v. popiet, 
A. F. Czesnos svet., 4501 S. Pau
lina st. Meldžiu atsilankyti.

—J. Yuskenas, Rast.

Iš Moterų Piliečių Lygos 
Veikimo SIMANO DAUKANTO

ir

CLASSIF1ED ADS.I
to

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO. Esu geras kar- 
penteris. Suprantu visokius darbus, 
šaukite nuo 8:00 ryto iki 5 vai. v. 
CICero 6368.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS, paty
rusi, sortuoti vartotas popieras. 
AJAX WASTE PAPER CO., 2626 
W. Taylor St.

■ MERGINA PADĖTI MOTINAI, 
prie namų darbo. Gyventi vietoj. 
iRVing 7183 Warner, antras.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
darbui, prie suaugusių, nereik nei 
virti nei skalbti. Ketvirtadieniais— 
Sekmadieniais nereik dirbti. $8. 
šaukite tarpe 9 ryto ir 3 popiet: 
IRVing 5345.

Prieš pradedant užkandžiau
ti, pirm. M. Zolpienė prabilo, 
pranešdama, kad čionai pas mus 
randasi dvi retos viešnios, tai 
buvusi narė p-lė Luisą" Nar- 
montaitė, mokytoja, ir “Naujie
nų” Moterų Skyriaus redakto
rė Gerb. Nora Gugienė. Kadan
gi už poros dienų po šio bunco, 
suėjo Gerb. Noras, gimtadienis, 
tai jai įteiktas rožių korsažas. 
Ji pratarė keletą žodžių į susi
rinkusias nares ir viešnias.

Naujas Obalsis”

įvairios Žinutės 
Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

REIKALINGA MERGINA pri
žiūrėti kūdikį, 4 dienas į savaitę— 
vakarais liuosa, kad kalbėtų lietu
viškai. 2806 S. Union Avė. 2-ras 
aukštas.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS JANITORIUS— 
unija ir patyrimas nereikalinga. 
Girtuoklis tegul neatsišaukia.

2710 So. Indiana Avė.

REIKALINGAS GERAS, patyręs 
buęerys. 3953 S. Rockvvell.

REIKALINGAS patyręs BAR- 
TENderis. atsišaukite į SMITHS 
PALM GARDEN, 4177 Archer Avė.

Nors ji jautėsi nustebinta šio 
netikėtu jos pagerbimu, bet 
mums buvo labai malonu tokia 
proga pasinaudoti ir pagerbti 
tas, kurios visuomenei darbuo
jasi. Butų gerai, kad mes už 
obalsi sau pasirinktume “Gerb
kime darbuotuojus kol jie yra 
su mumis”.

Kai kas iš praeitų metų

CICERO. — Prieš pat Kalė
das musų biznių vietos gražiai

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
naktimis už virėją restorane, kad 
butų patyręs. 4656 So. Western Av.

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
taverne už porterį ir prigelbėti vir
tuvėje. Kad butų teisingas ir ne 
girtuoklis. COMmodore 1946.

Serga

Padėka

šįmet prieš pat Kalėdas mu
sų gerą žmogų žemaitį Frank 
Zaiauska, 1444 S. 51 Avė., išti-

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS, . APŠILDOMAS, 
nevedusiam vaikinui arba dviem 
vyrams. 7040 So. Talman, HEMlock 
4791.ko nelaimė, staigiai susirgo. 

Kelias dienas gulėjo lovoj, bet 
su getą gydytojo priežiūra pa
sveiko ir vėl darbuojasi savo 
užeigoj. Paprastai jo užeiga 
pilna žmonių, įvairių tautų. 
Ateina ir iš toli.

Dabar noriu- išreikšti padėką 
“Naujienoms” už talpinimą 
straipsnių ir pranešimų, Radio 
stotims už pranęšiŲius, taipgi 
naj?ėn)3 už dovanas aukautas dėl 
prizų: Sofijai Gramontas, M. 
Puidokienė, A. Varneckienė 
(net 3 dovanas aukavo), ir 
Onai Acas (aukavo 4 dovanas 
ir pardavė 20 tikietų).

Gražius už'vilkčius aukavo A. 
Pūkštys, taipgi European Ba- 
kery, 841 W. 33rd St., aukavo 
didelį pyragą; Pvimkus Brolių 
kepykla, 906 W. 31 st St. — 
3 pyragus.

Labai širdingai dėkojam na
rėms už pasidarbavimą parda
vinėjime tikietų, ir jūsų visų 
atsilankymą ii’ prisidėjimą pa
sekmingam vakarėliui.

Komisijos vardu, M. Zolpienė 
pirm.

Rengimo Komisija:
Ona Ačienė 
S. Wodmonaitė 
A. Varneckienė.

RENDON KAMBARYS, švarus, 
nebrangiai. 3438 So. Emerald Avė.

Nenaudėliai

RENDON APŠILDOMAS KAM
BARYS prie dviejų suaugusių. Ga
lima vartoti virtuvę. 2448 W. 47 
St., 1-mas užpakaly.

Kerštas nesnaudžia. Naktį iš 
sekmadienio į pirmadienį, kada 
p. Zajauskas jau miegojo, kas

REAL ESTATE FOR SALE - 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA BIZNIS property 
3 storai ir 7 flatai. Rendos neša 
arti $400 į mėn. Gražus namas. 
Viskas išrenduota. Didelis mūrinis 
garažas. Kaina tiktai $20,000. Mažai 
reikia įnešti.

CHARLES URNICK, 
2500 W. 63rd St. 

Prospect 6025.
Rytais arba vakarais.

“Lauks f Trijų Karalių”
ŠeštadienicT' /’vak are, Jonistų 

salėje, 814 W.'33rd St. bus sma
gus šokių ir pasilinksminimo va- 
l<aras. Visiems jau žinoma/ kad 
čia geriausia proga susirasti sa
vo draugus, pažįstamus ir prie 
gero orkestro smagiai praleisti 
laiką.

Sekmadienio, vakare toj pat 
salėje publika susirinkusi “su
lauks trijų karalių”. Sulauktu- 
vės prasidės 5tą vai. vakare. 
Šis vakaras bus paįvairintas ir 
klasiškais šokiais, kuriuos išpil
dys jaunuoliai.

Naujų Metų Lauktuvės
Aukštųjų mokyklų jaunuo

liai turėjo naujų metų sutiktu
ves. šiam parengimui jie buvo 
pasiruošę labai šauniai. Turėjo 
daug skanaus maisto^ saldžių 
gėrimų — visi buvo pasitenki
nę. Paįvairinimui turėjo ir pro
gramą, kuris susidėjo iš dainų 
ir muzikos. Visi iškilmingai su
laukę naujus metus geroj nuo
taikoj išsiskirstė namo.

:— Jūsų Ona.

ryto rado vietą pilną stiklų. 
Vadinasi, baugina, nueikite, “nes 
busite nušauti’’. Bet žinot kas 
atsitiko? P-as Zajauskas sako, 
“tas šovimas langų taip visus 
suįdomino, kad Kalėdose ir po 
Kalėdų žmonių buvo pilna, biz
nis 
dos

niekad taip nėjo.” Apdrau- 
kompanija įdėjo naują lan- 
o policija ieško šoviko.

“Dzūkė”
Paklausykite apie šaunią dzū

kę. Prieš Kalėdas atvažiavo į 
Cicero pas savo pažįstamus ant 
50 Avė. Kaip visados, taip ir

KEAL ESTATE TO EKCHANGE 
_____ Namai žemė Mainais_____

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

Diena Iš Dienos
M——MIH ■    ■    ............................

ram upe, paėmusi “ant drąsos’’. 
Bracia, niekas jos nekirs ir sa
vo

VVHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, I1L Phone Republic 6051.

burna peržengia vi
sas padorumo ribas. Atėjo var
gonininkas p. A. Mondeika.

Dzūkė tuojau persistatė, jog 
pažįstanti naują kleboną kuni
gą Albavičių. Sako, tai mano 
parapijomis. Reikės ir man čia 
“parsiniufuoti” ir prie parap i*

ĖRANAS KAVALIAUSKAS, 
g.yv. 43 — 155 St., Calumet 

City, Iii. )
Mirė savo namuose sausio 

1 d., 8:30 v. vakaro, 1941 m. 
sulaukęs pUsės amž., gimęs 
Lietuvoj^ Kauno apskr., Vil
kijos .parap. Atvyko į Ame
riką, rodos, 1900 m.

Paliko nuliudimė 
Eleną, 
marčią 
nauja 
metų), 
rikoje.
dę Kazį Kavaliauską ir jo 
šeimyną Chicagojc ir daug 
giminių ir pažįstamų.

Priklausė prie šv. Jurgio 
Dr-stėš, Kankakee. III.

Kūnas pašarvotas kopi., 248 
155th Pi., and Lincoln ąve., .1 
Calumet City, III. Laidotuvės’ I 
įvyks 4 d. sausio, 1941 m. iš 
kopi. 8:30 v. ryto į šv. Pran- i 
ciškatis parap. bažnyčią, Ind. 
Harbior; Ind. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. Chicago, III.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse jr ati
duoti paskutinį atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: 
Moteris, Duktė, Sūnus, Marti | 

ir Anūkas

36,

34,

34,

ro,

L *

L. 
.u1,

I i

Jau saulutė nusileido 
Nebešvieęia Jai daugiau 
Dieną užbaigė paukšteliai, 
Nebečiulba Jai ilgiau... 
Ir mėnulis su žvaigždelėms 
Neramina Jai širdies.
Vien tik šaltoji žemelė 
Ją glaudžia prie savęs... ’

■S

1*'

, ' ■ ; . •‘Y.?,'" Vj •/. " '

Mums IS Oąk Foreąto prie
glaudos atėjo štai koks laišku
tis : c

su
nuliudimė moterį 

5 sūnūs, 1 dukterį, 1 
(Sūnūs Kazys tar- 

laivyne jau apie 10 
Paliko 1 brolį Ame- 

1 brolį Lietuvoj, ir dė-

“Sekretnyj Telefo 
nist” Sveikina 
Draugus Naujais 
Metais

su

su

Helen

Helen

Anne

su

ANTANINA STUPARIENE
PO TĖVAIS SAVICKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 3 d., 7:55 valandą vaka
ro, 1940 metais, sulaukusi 46 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Šiaulių apkrityje, Joniškės valsč., Drasutaičių kaime.

Paliko liūdinčius mylimą vyrą Kazimierą, sūnų Albertą, 
dukterį Lillian, marčią Eleną, dėdę ir dėdienę Ambrose Bal- 
chunus, švogerį ir švogerką Joną Stuparus, švogerį ir švogerką 
John Shimkus, švogerį ir švogerką James Pukius, jų šeimynas 
ir daug kitų giminių, draugų Ir pažįstamų. Lietuvoje paliko du 
brolius, Kazimierą ir Edwardą, seserį Teklę ir kitus gimines.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs. Duktė, Marti, Dėdė ir Dėdienė, 
Švogeriai, švogerkos ir Visi Kiti Giminės.

“Buvęs Sekretnyj Telefonist 
Jego ImperatorskOgo Velyčesl- 
Va, Zachodnoj Kancliarii, Viso- 
čaisego dvora, St. Reterbiirg, 
Rossij, 1914-17, <—

“Sveikina savo prietelius su 
laimingais Naiįjaįš Methis, lin
kėdamas sveikatos ir laim^ 
Tai 'visas musų turtas...” Pasi
rašo, prieglaudas įnamis,

John M. Lucas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagojc)
Joseph Macko,

Bates, 35
James Šimonis,

Eudler, 26
Fred Salmar,

Waitkus, 19
Francis Ahdėfson,

Pearl Gruzdis, 23
Anthony Rapnikas, 24,

Josephine Gonciarz, 22
Frank Augustine, 39, su Adite

Kairis, 34
Victor Savickas, 22, su Eldo- 

na Stankus* 18,
Stanley , Remenčius, 20, su

J u lia Kreivis, 21
Reikalauja
Perskirų

Ruth Morton nuo Charles
Morton
Gavo
Perskiras

Paul Mesk© nuo Mary Mes- 
ko. -

su

jai atsakė, kur gyveni, ten ir 
pasiliki Tokiam Ciceroj vietos 
nėra. Visi skaniai nusijuokė, o 
ta garsioji dzūkė kaip musę 
kandusi išsinešdino..

Labai nepadoru, kad mote
ris užsiima tokiom negražiom 
kalbom, žemina moterų garbę 
ir daro gėdą. Aš linkiu visoms 
moterims ir tai poniai dzūkei 
nuo šių naujų metų mesti ne
lemtus papročius ir imtis nau
dingų dalykų, skaityti laikraš
čius, knygas, rūpintis namų 
ruoša ir atsakomai prižiūrėti 
savo šeimą. Imkime pavyzdį iš 
kitų savo sesių, skaitykime 
“Naujienose” moterų skyrių. 
Ten yra daug, daug naudingų 
patarimų. —Ne dzūke.

's!.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kodėl Kentėti Girtuo- 
klybės Prakeikimą?
Girtuoklybė yra liga, kuri ąt- 

neša nelaimių tau ir šeimynai. 
Per 77 metus musų įstaiga sėk
mingai padėjo daugeliui praša
linti šią baisią ligą.

Tik Dvi Savaitės musų medi- 
kalių pastangų prieinama kai
na, yra gana užtikrinti žmonėms 
naują pažiūrą ant gyvenimo..

Mes pasekmingai išgydėmė su
virs 50,000 žmonių. Musų įstaiga 
randasi patogioj vietoj ir yra mo
derniškai įrengta. Mes užlaiko
me viską paslapty!. Be jokių 
prievolių, rašykite arba telefo- 
nuokite dėl informacijų.

Washingtonian 
of Chicago

BELLE PLAINE AVENUE 
Keystonc 9050.

2319
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20 Unijų Grasina • 
Miestui Streiku
Vieni Nori Pensijų, Kili Prieš 

Algų Kapojimų
Miesto aldermanai turi galy

bes rūpesčių.
1941 metų biudžeto komisija 

sumano apkapoti algas miestui 
tarnaujantiems darbininkams 
107f . Unijos ėmė smarkiai pro
testuoti ir pagrasino streiku, 
jeigu numušimas nebus išbrauk
tas iš biudžeto. Vakar tos uni
jos, daugiausiai janitorių ir 
įvairių statybos darbininkų, per
spėjimą. pakartojo.

Streiku vakar taipgi pagra
sino ir Chicagos susisiekimo 
darbininkų unijos. Jos pareiš
kė, kad jų nariams nebus kitos 
išeities kaip tik streikuoti, jei
gu aldermanai neįtrauks į nau
jai sudaromą Chicagos transpor- 
tacijos įstatymą (“franchise”) 
“teisėtą” pensijų planą 20 ar 
daugiau metų išdirbusiems dar
bininkams.

Šiandien Pradeda 
Karo Tarnybą

Teisėjas John T.
Zuris į Raketų 
Teismą c

Klausys Bylas Policijos 
Ce.nt ralinėję

Teisėjas John T. Zuris va
kar buvo perkeltas į munici- 
palio teismo raketų skyrių ir 
bylas dabar klausys policijos 
cenlralinėje, ad. 1121 South 
State St.

Jis per ilgą laiką buvo 
South Chicagos skyriuje, taip
gi klausė bylų smulkių ieški
nių ir moterų skyriuose.

Municipaliame teisme su 
naujais metais buvo padarytos 
ir kelios kitos permainos.

Slock Yards ir S. Chicagos 
policijos nuovadose bylas da
bar klausys teisėjas McCarlhy.

Nubaudė 18 Naujų 
Metų Triukšmautojų

158 Paliuosavo.

STREIKAS HARVESTER DIRBTUVĖJE

Šiandien metus privalomos 
tarnybos pradeda šie Chicagos 
lietuviai:

Bruno Bardauskas, 410 So 
State St.

Stanley Moks, 516 S. State 
St.

Joseph K’azura, 4732 Dor- 
chester Avenue.

Anthony Matuzas, 4340 Dre- 
xel Bulvaras.

John Balen, 515 Kast 91 st 
Placc.

Raymond Dasko, 2835 NorJi 
Christiana Avenue.

Apie naujoką A. Matuzą va
kar buvo plačiai rašyta “Nau
jienose”. Jis yra pirmas vedęs 
chicagietis, paša ūktas privalo
mai karo tarnybai.

Traukinys Sudaužė 
Troką, Šoferis 
Sveikas

18 chieagiečiai, kurie trupu
ti persinarkiai sutiko Naujus 
Metus vakar užmokėjo mažas 
pabaudas Chicagos miesto 
teisme.

156 kilų teisėjas paliuosavo, 
pasakęs jiems eiti namo ir iš
siblaivyti.

Viso areštų Naujų Metų iš
vakarėse policija padarė 178.

Prie 71-mos ir Cregier ave
nue Illinois Central gelžkelio 
traukinys sudaužė sunkoką tro
ką, kurį vairavo chicagietis Ėd- 
ward Harris, nuo 8509 Chappel 
avenue.

Trokas buvo sudaužytas į 
šmotukus, o Harris — išliko vi
sai sveikas.

Prigėrė 
Vonioje

Šoferiai Išrinko 
1941 M. Valdybą

Į International Brotherhood 
of TeaUisters and Chauffeurs 
unijos lokalo 705 valdybą 1941 
m., nariai išrinko: Fred Toedt 
—prez., H. E. Wood—sekr., ir 
ižd. George McCarlhy, viee- 
prez., Michael Ronan —■ pro t. 
sekr.; Tony Cerone, Al Tap- 
horn ir Verne Campbell — 
trustees, ir. John Russo su 
Krank Kr alky, biznio agentai.

Illinois Reiškiasi 
Tymų Epidemija

Valstijos sveikatos departa
mentas skelbia, kad visose II- 
inois dalyse vystosi gana di

delė tymų (meąsles) epide
mija.

Pereitą savaitę buvo 734 su
sirgimų. Iki gruodžio 30 d., šį-’ 
met liga susirgo 8,206, kuomet 
jernai susirgimų buvo lik lr 
282. . %

Adresu 515 West 54lh str., 
vonioje buvo atrasta negyva 55 
metų moteriškė Signora Max- 
well. Policija spėja, kad ji nu
sižudė, nes rankų riešai buvo 
perkirsti turbut peiliu. Vonia 
buvo pilna vandens.

• Ugniagesiai vakar anksti 
rytą išgelbėjo 65 metų vyrą 
William F. McDonald, nuo mir
ties ties 4406 W. VVashington 
bulvaras. Jį atgaivino su pul- 
motoro pagalbą. Ties 2648 W. 
12th Street, jie taipgi atgaivino 
pritroškusį 7 mėnesių kūdikį, 
Gilbert Prideaux.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMES

žuvo 4 žmonės

Vakar ir užvakar automobi
liai Chicagoj ir apylinkėje už
mušė šiuos žmones:

33 metų Theodore Richfort, 
6308 Bernice avenue;

45 metų Anne Rice, keturių 
mažų vaikų motina, 8121 Fo
rest Reserve avenue;

24 metų John Pochron, 733 
West 117th Street, ir

20 metų Frank Kalilec, 
Route 1, Hobart, Ind.

Oak Foresto 
Lietuviai Dėkoja už 
Naujų Metų Dovaną

Jiems išdalino $150
OAK FOREST, III. —štai 

mes, šios prieglaudos lietuviai, 
ir vėl sulaukėm naujų metų su 
didžiausiu džiaugsmu. Mus 
šiandien, gruodžio 31 dieną, ir 
vėl aplankė geraširdė V. Moc
kevičienė. Ji visus lietuvius 
sveikino su naujais metais ii 
kiekvienam įteikė po naują do
lerinę.

Taį jau ketvirti metai iš ei
lės ponai Justinas ir Viktorija 
Mackevičiai mus lietuvius ap
dovanoja. Mes, šios prieglaudos 
lietuviai, tariam musų širdin
giausią ačiū ir linkini geriau
sios jiems sveikatos ir labai 
laimingų 1941 metų jų gyveni
mui ir bizniui. P-as Mackevi
čius yra prezidentas Standarc 
Federal Savings & Loan Associ- 
ation Chicagoj. Norim, kad lie
tuviai su reikalais kreiptųsi 
minėtą įstaigą, nes ras laba 
teisingą sau pagalbą.

Dar kartą širdingai ačiū.
Jonas Rusteika,

lųst. Ward 52,
Oak Forest, III.

Penktadienis, sausio 3, 1941

LIETUVIŠKI PARENGIMAI 1941 METAMS
(Čia {dedame sąrašą lietuviškų parengimų, kuriuos 

rengėjai jau užregistravo “Naujienose”. Jie kviečia kitų 
rengėjų pažymėtomis dienomis nerengti savo parengi
mų, kad išvengti konfliktų. Draugijos planuoja daug 
daugiau vakarų, šokių ir balių, negu čia paduodam, bet 
jos datų neužregistravo, tad jų nemodami negalime 
paskelbti.

Ateityje visų žiniai panašų sąrašą pakartosime 
laiks nuo laiko ir kviečiam visų draugijų savo parengi
mų datas pranešti prie pirmos progos. Reikia pašaukti 
raštinę, tel. CANal 8500).

SAUSIO 11 — Garfield Parko Vyrų ir Moterų Kliu- 
bo 25 metų jubiliejinis koncertas ir balius Cicero Liuo- 
sybes Salėje.

SAUSIO 12 — Simano Daukanto Draugijos vaka
rėlis Ch-gos Liet. Auditorijoje.

SAUSIO 19 — Chicagos Lietuvių Draugijos metinis 
vakaras Amalgamated Salėje.

SAUSIO 26 — Suvalkiečių Draugijos teatras ir šo
kiai West Side Salėje.

SAUSIO. 26 — Lithuanian University Club Vaka
ras Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

VASARIO 2 — K. R. (Kultūros Ratelio) Card Party 
Dariaus-Girėno Salėje.

VASARIO 16 — Bendras Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas.

VASARIO 23 — NAUJIENŲ KONCERTAS Amal
gamated Salėje.

KOVO 30 — L. K. M. Choras, Sokolų Salėje.
BALANDŽIO 6 — Pirmyn choras stato operą 

“Carmen” Goodman teatre.
BALANDŽIO 20 — P. šaltimiero radio valandcs 

“Šurum-Burum”.
BALANDŽIO 27 — “Jaunimo” Dramos Ratelis sta

to “Tėtis Myli Mamą”.
GEGUŽĖS 25 — “NAUJIENŲ” pavasarinis pikni

kas Liberty Grove.
BIRŽELIO 8 — Keistučio Pašalpos Kliubo pikni

kas Liberty Grove.
LIEPOS 27 — Naujienų piknikas Sunset Grove. 

1941 metų Packard automobilis dovanų.

$5

*

•O •••••.
1

na (.'J IENŲ-ACM E Telepnou-
Pikielininkai sustabdo automobili prie varių International Harvester t rokų dirb

tuvės Fort Wayne, Indianoj, kur C. I. \ ()/ automobilių darbininkų unija paskelbė 
streiką, reikalaudama sutarties. Streikas Harvester dirbtuvių kituose miestuose lai
kinai nepaliečia.

O.z 1 ; «. . . . NAUJIErfV-ACME Telepjiotn
LABDARYBEI. -- San Francrsco, ;Cal.. užvakar įvyko footballo lošimas tarp ry

tinių valstijų ir vakarinių valstijų “žvaigžUių.” Vakariečiai laimėjo 20—14, nors ry
tiečių pusėje dalyvavo Michigano garsusis įTom Hąrmon (98).

A

NAUJIENU-ACME Telephoto
21 PRIEŠ 13. — 90,000 žmonių minia Naujų Metų dieną susirinko Rožių Stadio

ne, iPasadena, Californijoj^ pamatyti tradięinį “Rose Bowl” fpotballo lošimą, šįmet 
tarp Stanford U., ir Nebraška U. Stanford laimėjo, 21—13.

VAKAR CHICAGOJE

o

Pral. Krušas 
Ligoninėje

Po širdies atakos, kurią ga
vo keletą dienų atgal, Šv. Kry
žiaus ^ligoninėje guli Bridge- 
porto parapijos klebonas,. pral. 
M. L./Krušas. Jis nesveikauja 
jau kuris laikas. .

• Prie 75th ir Vernon avė. 
gatvėje buvo rastas negyvas, 67 
metų Lawrence Sinith, • 7811 
Calumet; avenue. J o galva buvo 
pramušta.

Pirmi Chicagos Trys Chicagos
Dvynukai — FDR Lakūnai į Angliją

Trys Chicagos

Ir Eleanor Vakar į Angliją išvyko trys 
. r ■ •

Chicagos lakūnai, iki šiol tarna- 
jvę Mihvaukee Airportc, kur jie 
ėjo instruktorių pareigas.

. .. 1 < '

Vakar chicągietei Mrs. John
L. Guerin, 33, gimė dvynukai1 
—514 svarų berniukas ir 5 sv. 
mergaitė. ■ / • . ' Jie yra George Sohvvartz, 732

Simui davS vardą Franklin Bitterayeet avenue, Al Scljulrtz 
Dr Roosevelt—prezidentui ph- iš Fort Wayne ir Myron Ni- 
gerbti, o diiktęrėfEleanor cholson, iš Hichmond, Ind ana. 
RboseVėlt; Tai prezidento žmo Jie gaus po $150 algos kas sa 
nos . vardas. vaitę ir $600 bonais.nos vardas. -

t"

G Lopšelyje nutroško penkių 
menesių berniukas, Gordon, sū
nūs chieagiečių Goodman ir 
Joan Greer, 5200 Calumet avė.

• Už apiplėšinėjimus ir im- 
personavimą policisto centrah- 
nėje nuovadoje buvo įkalintas 
42 melui Charles Pasųuale. Sa
ko, gyvena Elgine, adresu 321 
McClu re Street.

• Wabash gelžkelio 14th st. 
yarduose lokomotyvas užmušė 
inžinierių Walter Pressel, 8322

i 

South E izabeth avenue. Jis bu
vo 59 metų amžiaus.

o Už susišaudymą Naujų 
Metų išvakarėse policija suėmė 
5-is jaunus northsidiečius, Ri- 
chard R. Davis, 52C Noble st., 
Ed Szalowski, 1411 Erie Street, 
Sigmund Dobosiewicz, 1110 N. 
Hoyne avenue, Stanley Malinow- 
ski, 1670 Division Street, ir 
Henry Hintz, 1100 N. Hoyne 
avenue. Jie sunkiai sužeidė 24 
metų John Kopala, nuo 747 N. 
Throop .Street.

• Betaisydamas automobilį 
savo garaže gasolino dujomis 
nutroško 37 metų chicagietis,

Ernest Rodenbeck, 5624 Mary- 
land avenue. Ruošėsi su šeimy
na važiuoti į svečius.

• Netekęs žmonos ir duk
ters — abi mirė — iš lygsva
ros išėjo ir nusižudė 53 metų 
maliorius, Stanley Superczynski, 
2506 Augusta bulvaras.

• Ties 3503 South State st., 
ugniagesys Frank Semrau, ge
sino užsidegusias grindis. Ėmė 
jas kapoti ir — apkapojęs ra
tą apie save — su grindim su 
viskuo nukrito į skiepą 12 pėdų. 
Gerokai susižeidė.

• Pirmas naujų metų areš
tas padarytas Brighton Parke. 
Adresu 4401 South Albany avė. 
buvo suimtas 23 metų John 
James Smith. Ties 51 st ir Wes- 
tern avenue jisai atėmė $15.00 
nuo vieno taksi šoferio, bet ten 
pametė savo piniginę, kurioje 
buvo jo namų adresas.

• Nuo 7104 W. Granto avė., 
vakar buvo pavogtas šįnret pir
mas automobilis. Jis priklauso 
po’icistui Walter H. Farrow, 
nuo 6137 South Washtenaw 
avenue.

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

(Tęsinys)
MRS. STELLA SCHULTZ, Melrose Park, III.............  $1.00
PER P. ONĄ DOVGIN aukos surinktos pp. Puniškų

bute .........................................................   11.00
BUVO PASKELBTA ............................................ $1,333.00
VISO ....................................................................... $1,315.00

(Bus daugiau)
“Matydamas, kad aukos ‘Naujienų* namo fondui plaukit 

laiks nuo laiko, stengiuosi ir pats prisidėti, kiek galima.
“Jau antru kartu aukoju ir raginu kitus ‘Naujienų* prita

rėjus aukauti kiek kas gali.” Frank Klikna,
• 1649 N. Paulina St.

P-o Kliknos auka jau buvo pakvituota.




