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IŠMESTAS MINISTRAS BAUDOUIN
Sudarytas triumviratas, kuris dirbs 

su Petainu
VICHY, Francuzija, sausio 3 asmenys ir toliau ves jų reika-

.........  i. ■ i    n l , ..   . .. .............

KARALIUS PATENKINTAS BRITŲ PARAMA LIETUVOS ŽVEJYBA SUSTABDYTA

d. — Oficialiai pranešama, kad lūs.
Kai Lavalis atstatė Paul Bau- 

douin iš užsienio reikalų mini
sterijos, netrukus jis buvo pa
skirtas valstybės galvos kance
liarijos viršininku. Baudųųin

maršalas Petainas pertvarkė sa
vo ministerių kabinetą. Jis ne 
tiktai nesugrąžino atgal Lava- 
lio, bet iš kabineto**!šmetė glau
dų Lavalio bendradarbį, buvusį 
užsienio reikalų ministerj Paul 
Baudouin.

Vipa Francuzijos valdžia su
koncentruota į trijų asmenų 
rankas, kurie glaudžiai bendra
darbiauja su maršalu Petainu.

Admirolas Jean Darlan, ge
nerolas . Charles Huntziger ir 
Pierre Flandin paskirti atsako- 
mingais ministeriais.

Daugiausia jėgos turi admiro
las Darlanas. Jo žinioje bus vi
daus reikalų ir teisingumo mi
nisterijos. Gen. Huntziger tvar
kys visus krašto apsaugos rei
kalus, o politikierius Pierre 
Flandin valdys užsienio reikalų 
ministeriją. Jo žinioje bus ir in
formacijos ministerija.

Vokiečiai reikalavo, kad Be
tainas išmestų vidaus reikalų 
ministerj sPeyrouton ir teisiu* 
gumo ministerj bet da
bar jie ir toliau pasiliks šioms 
ministerijoms tvarkyti.

Vidaus ir teisingumo minis
terijų oficialiu valdytoju bus 
admirolas Darlan, bet minėti

NACIAI NORI PAIMTI IRLANDIJĄ
Bombarduoja svar

besnius miestus
/ * **.
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DUBLINAS, Irlandija, sau
sio 3 d. — Vokiečių karo lėk
tuvai paskutinėm dviem dienom 
nuolat bombarduoja svarbes
nius Irlandijos miestus. Numes
tos bombos sužeidė 20 gyven
tojų ir užmušė tris.

Krašte eina gandai, kad vo
kiečiai ruošiasi okupuoti visą 
Irlandiją. Bombardavimas yra 
okupacijas paruošimas.

Vokiečiai nori patirti, kur 
randasi irlandiečių priešlėktuvi
nės patrankos.

Irlandijos ministe- 
riai nutarė pro

testuoti
DUBLINAS, Irlandija, sau

sio 3 d. — Irlandijos ministe- 
riai, apsvarstė paskutinių vo
kiečių orlaivių bombardavimo 
išdavas ir nutarė- įsakyti savo 
ministeriui Berlyne pareikšti 
vokiečiams griežtą protestą.

Numestos bombos parodo, jog 
jos yra vokiškos.

Irlandijos ministeris parei
kalaus iš vokiečių, kad jie su
mokėtų už visus padarytus nuo
stolius ir sudraustų karo orlai
vius.

VOKIEČIAI LIEPIA NEBEN- 
DRADARBIAUT SU ANGLIJA 

LONDONAS, Anglija, sau
sio 3 d. — Anglijos karo mi
nisterija labai atydžiai seka įvy
kius Irlandijoj.

Turima žinią, kad vokiečiai 
perspėjo Irlandiją ir liepė ne-l

turėjo Lavalio įgaliojimus cen
zūrai ir informacijai tvarky
ti.

Pranešama, kad Baudouin 
įteikė atsistatydinimo pareiški
mą ir maršalas Petain paten
kino jo “norą”. Baudouin visą 
laiką priešinosi bendradarbiavi
mui su britais ir reikalavo, kaip 
Lavalis, kad franeuzai glaudžiau 
bendradarbiautų su naciais.

14 pagarsėjusių franeuzų po
litinių veikėjų, kurie) buvo lai
komi Pallevoisin kalėjime ir 
lauke teismo, tapo perkelti Į 
pietų Francuzija.

Perkeltas buvęs ministeris 
pirmininkas Reynaud, ilgametis 
kolonijų ministeris Mandel ir 
kiti. Tam kalėjime buvo so
cialistas Blum, radikalas Dala- 
dier, generolas Gamelin ir ki
ti.

Pallevoisin randasi 25 mylių 
atstumoj nuo vokiečių zonos. 
Petairi benori Ošti atsakomu 
bes už jų gyvybę, jeigu kartais 
vokiečiai panorėtų okupuoti li
kusią Francuzijos dalį.

bendradarbiauti su Anglija ir 
Amerika. Vokiečių orlaiviai ir 
toliau mėto magnetines bombas 
Irlandijos uostuose.

Irlandijos kariuomenė gavo 
įsakymą šaudyti į svetimus or
laivius, skrendančius jų terito
rija.

Naciai išsiuntė 50 
lenkų gydytojų

LONDONAS, Anglija, sau
sio 3 d. — Turima žinių, jog 
naciai įsakė mesti darbą. 50 len
kų gydytojų, kurie dirbo Len
kijoj.

Vokiečiai davė daktarams 15 
min. laiko, kad sutvarkytų sa
vo reikalus ir pasiruoštų išva
žiuoti.

Manoma, kad juos išvežė į 
Reinlando karo fabrikus, kur 
dirba lenku karo belaisviai.

Lenkų daktarai buvo ligoni
nių viršininkai ir gydė vietos 
gyventojus. Vokiečiai sako, kad 
išsįųsti daktarai neturi reika
lingo gydymui mokslo.

Rusijoj sugražina
ma čeką

MASKVA, Rusija, sausio 3 
d. — Gyventojų akyse sukom
promituotas čekos vardas ilgą 
laiką oficialioje komunistų spau
doje visai nebuvo minimas.

Pačios čekos organizacijos 
komunistai niekad nepanaikino, 
bet tiktai jai davė kitokį var- 
dę.

šiomis dienomis laikraštis 
“Pravda” vėl pradėjo vartoti 
žodį čeką. “Pravda” sako, fcad 
$ęka yra skaitoma krašto ap
saugos institucija.

' NAUJJENU-ACM r. i

GRAIKIJOS KARALIUS SU LAKŪNAIS. Graikijos karalius Jurgis U, kal
basi su Graikijos ir Anglijos karo lakūnais Anglijos lėktuvų bazėje, Albanijos 
fronte. Karalius daro fronto inspekcijų.

Rusų ministeris ap
leido Rumuniją

. BUDAPĖŠT^ ~Ve n g riją, 
sausio 3 d. t— Runpunai prane
ša, kad sovietų pasiuntinys Lav- 
rentievas vakar apleido Buka
reštą.

Ateinančios žinios tvirtina, 
kad tuo oficialiai bus uždaryta 
sovietų pasiuntinybė Rumuni
joj.

Pažymėtina, kad praeitą nak
tį kelios sovietų radijaus sto
tys pradėjo labai smarkiai pul
ti dabartinę Rumunijos vyriau
sybę ir visą krašto santvarką.

Hopkins atstovaus 
Ameriką Anglijoj
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 3 d. — Prezidentas Roose- 
veltas šiandien • paskelbė, kad 
jis nutarė pasiųsti buvusį pre
kybos .sekretorių Harry L. Hop
kins į Angliją.

Hopkins laikinai atstovaus 
Ameriką Anglijoj, kol galuti
nai bus parinktas Amerikos am
basadorius prie St.' James dva
ro.

Hopkins neturės jokių oficia
lių įgaliojimų ir skaitysis, kaip 
asmeniškas Amerikos preziden
to atstovas.

Laikraštininkai iš
metė 3 nacius

NEW YORK, N. Y., sausio 
3 d. — Užsienio laikraštininkų 
asociacija išmetė iš savo tarpo 
tris nacius, kurie žemino užsie
nio laikraštininko vardą.

Išmestas vokietis Kreutzen- 
stein, kuris sakėsi bendradar
biaująs Brazilijos laikraščiams. 
Išmestas Dr. Hermann Gross, 
kuris buvo oficialiu Goeringo 
ministerijos organo korespon
dentu. Pašalintas ir Dr. Bor- 
chers.

Visi jie vedė nacių propa
gandą.

šeštadienį ir sekmadienį gie
dras ir šaltesnis.

Saulė teka 7:18 v. r., leid
žiasi 4:31 v. v.

Naujas; kongresas 
pradėjo darbą
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WAStlINGTON, D. C., sau- 
šio 3 d. —4 šiandien padarė pir
mą savo posėdį naujai išrink
tas Amerikos kongresas... Tai 
yra 77 Jungtinių Amerikos Val
stybių kongresas.

, Pirmame pasčdyj kongresas 
išrinko savo pirmininką. Jis 
perrinko demokratą Sam Ray- 
burn.

Už jį buvo paduota 247 bal
sai. 159 balsai buvo paduota 
už Martin, respublikoną. Vėliau 
buvo prisaikdinti! naujai išrink
tieji nariai.

BRITAI PRALAUŽĖ BARDUOS APSAUGA
Australiečiai įsiver

žė į tvirtoves
i -----------

KAIRAS, Fgyptas, sausio 3 
d. — Britų karo pranešimas 
sako, jog Australijos kariuo
menės vienetai šiandien< pralau
žė Bardijos tvirtoves vienoje 
vietoje ir įsiveržė apsaugų vi
dun.

Australiečius palaikė stipri 
artilerija ir daugelis tankų.

Bardijoj yra 20,000 italų ka
reivių ir ji jau laikoma apsup
ta 18 dienų. Anglai tvirtina, 
kad tiktai Bardijoj italai rim
tai pasipriešino jų karo jėgoms.

Anglai ir toliau puls 
/ italus

LONDONAS j Anglija, sausio 
3 d. — Britų karo sluoksniuo
se kalbama, kad Bardijos puo
limas yra tiktai naujos didelės 
atakos pradžia.

Britai yra pasiruošę italams 
suduoti dar didesnį smūgį. Ki
tų operacijų vystymasis pri
klausys nup Bardijos žlugimo.

Anglai nenori eiti Lybi jos gi- 
lurnon, kol užpakalyj turi 20,- 
000 ginkluotų kareivių. Bąpdija 
randasi aukštumoj ir. suriku 
prieiti tankams.

Graikai sumušė italu 
pačiužininkus

MII J^~?T f ~ v I-

ATeNAI, Graikija, sausio 3 
d. — Italai atsiuntė Albanijos 
kalnuosna pirmus savo kariuo
menės pačiužininkus.

Italų pačiužininkų būriai taip 
blogai orientuojasi sniego kal
nuose, kad vienas paskui kitą 
slydo tiesiai į graikų kulkos
vaidžius.

Graikai dešimtis naujai pa
siųstų pačiužininkų naikino. La
bai daug jų rado mirti Tepe- 
leni kalnuose. Italai deda pa
stangas išlaikyti viršukalnes, 

' bet vargu jiems pavyks.

Britai bombardavo 
Tripoli

KAIRAS, Egyptas, sausio 3 
d. — Britų bombanešiai smar
kiai bombardavo italų uostą Tri
polį. Pataikė dviem uoste sto- 
vėjusiem laivam.

Iš laivų pakilo toki stiprus 
durnų sluoksniai, kad jie matė
si 60 mylių atstumoje. Britų 
karo jėgos artėja prie Tobruko 
ir naikina italų pasipriešinimą 
pakeliu j.

Britų karo laivai saugo Ly
bi jos pakraščius ir trukdo ita
lams atvežti reikalingas atsar
gas.

/ r . ..........-

Paskandintas fran
euzų submarinas

VICHY, Francuzija, sausio 3 
d. — Franeuzų vyriausybė pa
skelbė, kad jų submarinas Sfax 
ir -žibalo tankas Rhone buvo 
paskandinti Atlantike.

Abu šie laivai plauke iš Ca- 
sablanca į Dakarą. Juroje juos 
sulaikė nepažįstamas submari
nas, paleido keletą šūvių ir pa
skandino minėtus laivus.

Abiejuose franeuzų laivuose 
prieš paskendimą jvykd labai 
dideli sprogimai, žuvo 74 fran
euzų jurininkai.

Jūron plaukti reikia 
turėti leidimas

KAUNAS, Lietuva, sausio 3 
d. — Vyriausybė praneša, kad 
visi juros pakrašty gyvenantie
ji žvejai, norėdami išplaukti 
žvejoti jūron, kiekvieną kartą 
turi gauti tam tikrą, leidimą.

Palangos žvejams valdžia iš 
viso uždraudė žvejoti, nes jie, 
girdi, per arti Vokietijos sie
nos.

šis uždraudimas galioja pa
čios Palangos žvejams ir vi
siems kitiems, kurie gyvena jos 
apylinkėje.

Maskvos policija 
krato žvejus

ŠVENTOJI, Lietuva, sausio 
3 d.- — Pranešama, kad kiek
vieną kartą, kai žvejai gauna 
leidimą ir rengiasi plaukti į ju
rą, rusų pasienio sargybiniai 
stropiai laivelį apžiūri, o pačius 
žvejus nuodugniai iškrato.

Ypatingai dabojama, kad į 
laivelį neįsčstų pašalinis žmo
gus, nes bijoma, kad žvejai 
nepadėtų pabėgti persekioja
miems lietuviams. v " -- 
' žvejai, negalėdami verstis sa

vo pamėgtu užsiėmimu, likvi-
duojasi ir samdosi kitiems dar-’jie nušalo. Praeitais metais rie- 
barns. I šutu centneris kainavo 70 litu,t fe

Leis Rooseveltui 
skolinti ginklus

VVASHINGTON, D. C., sau- 
šio 3,-d. — Demokratų, senato
rius Barkley pareiškė spaudos 
atstovams, kad vyriausybė pa
prašys ši senatą leisti Roose
veltui duoti ar skolinti karo 
medžiagą Anglijai.

Manoma, kad šiuo reikalu 
bus gana smarkių ginčų, bet 
dauguma duos prezidentui rei
kalingus įgaliojimus.

Kongreso lyderiai jau tarėsi 
su Rooseveltu dėl naujo kon
greso darbų.

Nusileido kelią pa
metęs orlaivis

EDINBURG, Tex., sausio 3 
d. — Didelis karo lėktuvas, ku
ris iš Kalifornijos skrido į Flo
ridą, pakelyj sutiko labai did<;- 
’ę sniego audrą, pametė kelią 
ir buvo priverstas nusileisti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Irlandijos pasiuntinys Berlyne įteikė vokiečiams labai 

griežtą protestą dėl bombardavimų ir pareikalavo sumokėti pa
darytus nuostolius.

— Vokiečių ministerijos valdininkas pareiškė, kad vokie
čiai nesiuntė savo orlaivių Irlandijon ir atsisako priimti airių 
protestą.

— Anglų aviacija visą naktį bombardavo jau liepsnojantį 
Bremeną.

— Ištrauktas iš vandens britų submarinas Thetis paskan
dino vieną italų submariną. 1939 m. Thety žuvo 99 jurininkai.

— Australijos karo jėgos, kurios pirmos įsiveržė į Bardi
jos tvirtoves, jau paėmė 5,000 italų kareivių nelaisvėn. Tvirto
vės sienose vyksta smarkios kovos.

— Vokiečių karo lėktuvai smarkiai bombardavo Cardiff, 
Anglijoj.

— Jugoslavai skelbia, kad* Albanijos frontan jau išvyko 
pirmosios vokiečių mechanizuotos dalys, kurios nori pastoti grai- 
kams kelią.

- Iš Šveicarijos pranešama, kad Napoleono Bonaparto gi
miniečiai siūlosi Betainui valdyti Francuziją.

Pasienyj negalima 
žvejoti

KAUNAS, Lietuva, sausio 3 
d. — Vyriausybe paskelbė, kad 
pasienio zonose visiškai uždrau
sta žvejoti. Prie sienos yra tam 
tikros zonos,' kuriosna niekas 
negali patekti be pasienio sar
gybinių leidimo.

žmonės pasakoja, kad rusai 
ir nuo bėgančio kiškelio reika
lauja leidimo.

Apie leidimą žvejoti pasienio 
upėse arba ežeruose nei kalbas 
negali būti. Iš tų žvejų, kurie 
turėjo didesnius laivelius, vis
kas konfiskuota ir atimta.

Aukštadvary] nuno
ko tik du obuoliai
KAUNAS, Lietuva, sausio 3 

d. — Iš Aukštadvario agrono
mas praneša, kad jam teko pa
tirti, jog praeitais metais pa
čiame Aukštadvaryj ir visame 
jo valsčiuje nunoko tiktai du 
obuoliai.

Praeitą žiemą šalčiai buvo to
ki stiprus, kad visiškai sušaldė 
vaismedžius.

Riešutų visame Aukštadvario 
' valsčiuje visiškai nėra, nes ir

Lakūnai nusileido prie King 
ūkio, kur buvo labai mažai van
dens. Orlaiviu skrido dar kiti 
5 lakūnai, bet jiems buvo įsa
kyta iššokti, kai užpuolė au
dra. Jie iššoko parašiutais ir 
vienas jų užsimušė.

Lakūnai netikėjo laimingai 
nusileisti, nes nežinojo kur ran
dasi.

Užsakyta 200 preky
binių laivų

WASHINGTON, D. C., sau
sio 3 d. — Spaudos konferen
cijoj Rooseveltas šiandien pa
skelbė, jog jau pradėti paruc- 
šiamieji darbai 200 prekybinių 
laivų užsakyti.

Laivai turės po 7,500 tonų 
įtalpos. Jie kainuos vyriausy
bei apie 300 milijonų dolerių.

RooseVeltas pasakė, kad jis 
ims pinigus iš to fondo, kurį 
kongresas pavedė jo nuožiūrai. 
Visi laivai bus vienodi ir pri
klausys valdžiai.
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(Tęsinys)

Visai suprantama, kad pra
džioje, kaip ir kiekvienas biz-| 
nis, šunų ūkio biznis jokių pa
jamų duoti negalėjo, ir reikėjo 
daryti gan dideles išlaidas. Rei
kėjo pastatyti tam tikslui pri
taikintas patalpas ir visą tai, 
kas tokiam bizniui buvo reika* 
linga. Kuomet buvo pastatytos 
ir įrengtos patalpos, tai tuomet 
reikėjo paieškoti ir nupirkti 
grynos veislės įvairių šunų.

Musų biznieriai į bendrą biz
nį suėjo ir į bendrą gyvenimą, 
nes toks bendras gyvenimas 
jiems buvo ir daug patogesnis 
ir pigesnis. Paskutiniuoju laiku, 
kuomet jie pradėjo daug dirbti 
biznio reikalams, lai labai daž
nai jie turėjo įvairiais klausi
mais įvairių svarbių pasitarimų. 
Suėjus gyventi į bendrą gyve
nimą, ponia Cerpinskienū savo 
Ptaką perkėlė visai į kitą kam
barį.

Kadangi atsirado būtinas rei
kalas lankyti savo biznio vie
tovę, tai Juozas nupirko savo 
reikalams ir automobilį.

Kaip paaiškėjo, tai finansinio 
kapitalo ir Juozas ir jo žmona 
turėjo užtektinai. Todėl j.e be 
jokio siroko galėjo ramiai lauk
ti iki jų įsteigtas šunų ūkis pr?.-

ukio šakai didžiausios išlaidos 
buvo nauji pastatai, nes jie iš
sinuomavo tiktai atitinkamą že
mės sklypą. Tokie pastatai tu
rėjo būti moderniški ir griežtai 
pritaikinti šunų .ūkio reikalavi
mams.

Jų šunų ukiui be paprastų 
darbininkų ir darbininkių lai
kas nuo laiko buvo reikalingės 
ir veterinarijos gydytojas, ku
ris darydavo jų laikomų šunų 
apžiūrėjimus ir jų sveikatos pa
tikrinimus.

Labai ilgai laukti nereikėjo 
ir musų biznieriai žinojo, kad 
greitu laiku jie turės jau iš sa
vo šunyno gerai užaugintų ii 
grynakraujų buldogų pardavi
mui, kurių paklausos labai bu
vo didelės.

Juozas nors ir tikėjo savo 
žmonos komerciniais gabumais 
ir sumanumais, bet jisai jau iš 
prekybos mokyklos įsikalė sau 
dės duoti reikiamą pelną. Tai 
į galvą, kad biznyje lai jau 
svarbiausią rolę vaidina tinka
ma reklama. Juozas nusistatė, 
kad geriausia bus, jeigu kokia
me hots angliškame laikraštyje 
savo naujo ūkio šaką tinkamai 
išreklamuoti.

Išreklamavę savo biznį, jie ė- 
mė gauti labai daug laiškų ir 
pamatė, kad jie jokiu budu ne-

nn] . , .
u°Ienus 1941 Mala'*

Pradžia tai sunkiausia kiekvieno darbo dalis... o ypAč naują tau- 
pomaąją sąskaitą pradėti. Išradę liuoso laiko, ateikite į musų raš

tinę. Kada čia patirsite kaip svei
kas yra musų investmehtų planas, 
tuojaus panorėsite 1941 metais 
“pirmuoju” pradėti taupomąją 
programą, atsidarydami savo tau- 
pomąją sąskaitą šį mėnesį.

Palūkanas skaitysime nuo mė- 
nėšio pirmos dienos už indėlius 
padėtus iki desimtos.

savo taupomąją sąskaitą Ir pažiūrėkite kaip joj augs

gali patenkinti visų reikalavi- šeimą ir kad ttet du sūrius Lie- žinoma, dar bhnkuėse liko daug 
mų. Ą I tuvos kariuomėnės savanoriai:

Pirmąją partiją šunų parda- jisai jam pranešė, kad turi pen- 
vę, jie dat negalėjo grąžinti pa- kis sūnūs ir dvi dukteris, 
darytų išlaidų. Kada pasirodė, 
kad šunų pareikalavimas yla ir savo vargstančiam

taP pilnai galėjo padėti. Bet šykštų-' 
ims neleido jam padėti jo varg
stančiam broliui. Savo vargs
tančiam btūliui Vis tiktai jisai 
nusitarė pasiųsti 200 dolerių. 
Tokia pinigų suma Antaųui bu
vo7 labai dįdėlė parama, bet vis 
tiktai jisai negalėjo atstatyt lai
ke karo sudegintus trobesius ir 
laike Vokiečių okupacijos hųsa* 
vintus gyvulius. Antanas ir visa 
jo šeima buvo dėkingi ir už tai, 
nes be tos pašalpos jų gyveni
mas butų buvęs dar sunkesnis.^

Apie tai, kad Lietuva pasida
rė nepri'klausoriia valstybė, ir 
kad laike Didžiojo pasaulinio; 
karo Lietuvoje gyvenimas bu
vęs labai sunkus ir kad jisai 
savo broliui Antanui pasiuntęs 
200 dolerių, Juozas pasakė savo 
žmonai. Be to, jisai savo žmo
nai pasakė ir tai, kad jam jo 
brolis parašęs, jog ir rusiški ir 
vokiški pinigai nuėję niekais ir 
kad tokie asmenys, kurie pini
gus turėję į bankus, tai jų pa
dėtieji pinigai žlugę. Tolcios 
naujienos, kad padėtieji pinigai 
bankuose žuvo ir Juozui ir jo 
žmonai šukele daug rūpesčių ir 
nerimo, nes jie bankuose turėjo 
labai daug pinigų’. Po viso to jie 
nusistatė, kad už dalį pinigų, 
reikia pirkti dar vienus didelius 
namus. Nieko nelaukdami tame 
pat Bazletono mieste jie misi- ’ mokytis todėl, kad kartu su ki- 
pirko dar vienus didelius nar tais darbo žmonėmis ieškoti ge
nius, tuomet tame pat mieste resnių ir teisingesnių gyveni- 
jie jau turėjo dviėjus namus ir, mo kelių. Iš Lietuvos bėgo ji-

didelis ir kainos 'aukštos, 
Juozas galutinai įsitikino, kad 
toji ūkio šaka tikrai yra pelnin
ga. Bet kadangi paklausa buvo 
labai didelė, tai Juozas pasita
ręs su ponią Cerpihskiene nu
sprendė, kad šunų auginimo U*- 
kį reikalinga gerokai padidinti.

Bizniui taip ' vystantis, pet 
trumpą laiką, Juozas he tildai 
grąžint) sau į tą Ūkio šaką ih- 
vestuotus pinigus, bet pradėjo

Toks geYūs biznis Juozą su 
ponia Cerpinskiene sūaTtino 
dar labiau ir kadangi buvo jau 
senokas laikas, kaip jie gyverio 
kartu, tai nutarė susituokti ir 
1‘ormališkai sueiti į bendrą šei
myninį gyvenimą. Jokių iškil
mių savo vestuvėse jie nedarė. 
Kaip vienas, taip ir antras jie 
buvo jau pagyvenę žmonis.

Sūnų auginimo biznis Hivo 
geras ir per kelis Įlietus jie su
sitaupė gerokai pinigų. Be už
darbio, kurį jie gaVo iš šunų 
auginimo ūkio, jie turėjo dar ir 
savo senesnių santaupų, tokiu 
budu Juozui tikrai išsipildė jo 
svajonės: būti turtingu ir pini
gingu žmogumi. Nekilnojamų 
turtų kolei kas jie neturėjo. Vi
sos jų turtas buvo finansinio 
Kapitalo formoje ir beveik visi 
jų pinigai buvo sudėti įvairiuo
se bankuose. Viename banke jie 
savo pinigų nelaikė, nes kaip 
Juožas, taip ir jo žmona vis.š- 
Kai nė bankais nepasitikėjo, nes 
jie buvo įsitikinę, kad bankai 
irgi neamžini; jie gali irgi 
svyruoti ir įvairių asmenų

su
su- 
To-

irKiam galvojimui jie turėjo 
pagijimą, nes Didysis pasaulinis 
uaras vis dar siautėjo ir sunku 
llivo numatyti, kuo jisai baig
sis. Pagal iu apskaičiavimus

tokia, kad kai kurios monarchi- 
jos ir karalystės galės žlugti. 
Pirmoje vietoje pagal jų sam
protavimus tai turėjo žlugti Ru
sijos monarchija, nes tenai ari
stokratija buvo labai ištvirkusi, 
per daug baliavojanti ir nežiū
rinti valstybės ir darbo žmonių 
reikalų. Visos medžiaginės gė-

Atsidarykite 
pinigai.

30 Metų Patikimos Tarnybos
Atidarykite savo taupomąją sąskaitą ir pažiūrė

kit kaip pinigai augs

DABAR MOKAMASIS DIVIDENDAS

MORTON PARK FEDERAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION OF CICERO

2444 So. 52nd Avė. Cicero, III.
AUGUST F. SOBOTKA, Raštininkas

^r-150, ooo.oo
KAI SULAUKI 65 METUS? IŠTIKRVJŲ, TAUPYDAMAS PČ 
$9.5f) KAS SAVAITĘ NUO 20 METŲ IKI SULAUKSI 65 ME
TUS, SU DIVIDENDAIS, TURĖSI $50,0'90.00.

Su Naujų Metų pradžia pasirink sau tinkamą 
TAUPYMO PLANĄ ir pradėk taupų Ii dabar

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND

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

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec.

TURTAS VIRŠ $1,600,000.00

darbo žmonės, tai jų aristokra
tija leidžia be jokio reikalo.

Vieną kartą Juozas rado laik
raštyje parašyta, kad Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma vals
tybe, strdarč savo valdžią ir tu
ri net savo kariuomenę. Nors 
Juozas ir buvo nusistatęs į Lie
tuvą jau niekuomet nevažiuoti, 
bet vis liktai toji žinutė buvo 
jam labai įdomi. Nuvažiuoti į 
Lietuvą ir tenai apsigyventi 
Juozas nenorėjo. Bet nuvažiuo
ti ir pasižiūrėti, kaip tvarkosi 
nepriklausoma Lietuva, kaip gy
vena jo brolis ir kili giminės 
tai jisai tikrai norėjo.

Iš laikraščių Juozas sužinojo, 
kad Lietuvoje ir net apie jo 
gimtinę buvo dideli mūšiai, lo
dei jisai daleido, kad tie mūšiai. 
galėjo paliesti ir jo gimtąjį Al- 
sos kaimą. Nors jau buvo pra
ėję net keliolika melų, kaip ji
sai savo broliui Antanui nebu
vo rašęs laiškų, bet dabar jisai 
sumanė jam parašyti laišką ir 
sužinoti, kaip jisai gyvena. Ka
dangi susisiekimas tarp Ameri
kos ir Lietuvos buvo labai grei
tai sutvarkytas, tai atsakymo il
gai laukti ir nereikėjo. Gavęs iš 
avo brolio laišką, sužinojo, kad 
o brolis Antanas yra sveikas ir 

gyvas, bet gyvenimas tai jam 
j _>sąs labai sunkus, nes karas, 
! vokiečių okupacija^ labai jo ūkį 
ir gyvenimą suvarginusios. Per 
karą sudegė beveik visi triobe- 
siai, geresnius gyvulius paėmė 
vokiečių okupacinė valdžia. Bfc 
o, brolis Antanas parašė, kad 

senieji rusiški ir per karą už
gyventi vokiškieji pinigai nuėjb 
niekais, taigi visą ^gyvenimą rei
kia pradėti iš naujo. Brolis jam 
pranešė, kad jisai turįs didelę

pinigų.

Juozas buvo labai turtingas 
broliui

VI.
Toks amerikoniško biznie

riaus gyvenimas Juozui labai 
nusibodo. Daug kartų jisai pa
galvojo, kad kai bankuose jisai 
neturėjo jokių piniginių su tau
pų, jo sąžinė būdavo daug ra
mesnė. Jisai net prieidavo tokią 
išvadą, kad taip pragyventas 
laikau Amerikoje jam nieko ge
to nedavė. Teisybė, jisai pasida
rė turtingas žmogus. Bet jis vi
są laiką tam tiktai ir dirbo, kad 
užsidirbti daugiau pinigų.

Nusibodo Juozui taip gyventi 
ir jisai sumanė važiuoti į Lietu
vą. Važiuoti tenai, iš kur jisai 
buvo atvažiavęs jau apie ketu
riasdešimt metų, čionai atva
žiavo pilnas energijos, idealiz
mo, pasišventimo darbui ir 
mokslui. Pradžioje jisai dirbo ir 
mokėsiu bet tuo pačiu laiku ji
sai pastebėjo, kad žmogus iš 
savo tikrojo darbo negali tiek 
pinigų užgyventi, kad galėtų va
dintis turtuoliu, todėl jisai su
ko galvą, kaip tą tikslą atsiek
ti. Atvažiavo 'čionai idealistas, 
ieškodamas įle tiktai sau> bet ir 
visiems kitiems pavergtiems 
darbo žmonėms būdų, kaip ir 
ką daryti, kad darbo žmonijai 
padėti išsilaisvinti iŠ priespau
dos ir skurdo. Tuomet jam ro
dėsi, kad kaip liktai susidarys 
tokios gyveninio sąlygos, kad 
jisai galės pakenčiamai gyventi, 
tai visą savo atliekamą laiką

■ pa švęs mokslui. Jisai norėjo

sai tiktai todėl, kad tenai vieš
patavo žiaurus žandarų ir kito
kių ponų režimas ir kur darbo 
žmogus neturėjo reikalingiau
sios laisvės ir būtiniausių pra
gyvenimo šaltinių. Važiuoda
mas iš Lietuvos jisai ne tiktai 
galvojo, bet sakė ir kitiems, 
kad kaip tiktai jisai susitvarkys 
savo gyvenimo medžiaginius 
reikalus, tai jisai greitai vėl grįš 
į Lietuvą ir čionai gyvens taip, 
kaip turi gyventi sąmoningas ir 
kultūringas darbo žmogus.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

■NAUJIENOSE”

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
ofiso vai.: i\uo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. iNedenoj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: 1ARDS 4787 

Namų lei. PKUbEfcCl 1830

DR. C. Z. VEZEL’IS
dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

, Telefonas YARDS 2246 
Valandos nUo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

. andMIDtVIFĖ 
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 ė s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRlCK’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 Tek VINCENNES 6272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 s. Weštern Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
25OT West 63fd Sireel

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nūo
7-.-9 vai. vakaro ir pagal sutartį.
Ofiso Tel. PROSYECT «787
Namų Tel. VIRGINIA 2421

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ambulance 
DIENA IR naktį

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

Telefonas LAFAYETTE OTfW

1 _ 2 koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

I II  ................................................. — ■ ■■■■   ■ m——■ ■ l l     .I..I i.l .m.—

Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1400 K.) 

su POVILU SAtTtMTEfct.

Laidotuvių Direktoriai
? i-'.

ilIlIlIHilIlIlIlIlHllHllllltlIliHMII

NARIAI
Chicagos, * 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
Turime 

koplyčias 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

p.
3354 So. Halfetėd Stre<

J.
et

RIDIKAS
YARds 1419

■' -! 1

ifj4B West 4(>th Stree
L J. ZOLP
t Phone YARds 0781

S. 1
3319 Lituanica Avenui

P. MAŽEIKA YARds 1138 
e YARds 113 d

LACHAWICZ IR
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

SŪNUS
Phone CANal 2516

Tel. Pullman 1270

.1ALBERT V. PETKUS
1704 So. VVesterri Avenue Phottė LAFayette 8024

ANTANAS
130*7 Lituanica Avenue

• ' ■ t i

1.

M. PHILLIPS
i Phone YARds 4908

ANTHONV B. PETKUS
08)2 So. Westefn Avė. Phone GROvehil] 0142
M10 South 4i)th ColiH, Cictero Phone Cicero 2109

J. LHTLEVTčnTS
4348 S. C&Iifoiriia Aventite Phonp LAFayette 3572

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri- 

j 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/ 
Daugeiyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 Soutii Ashland A v.

. Phone YARDS.JL373—•

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
. Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

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 

Sercdomis ii' Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. Montvid, M. D.
Wefct Towh State Bank Bldg.' 

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

Telefonas SEELEY 7230 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaikė.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. MARGERIS
33Z& feo. iiaisiea St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. ttyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir varnų ilgų gydytoja
690o So. Halsted St.

Valančios—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
isbivyius seredomis ir subatomis.

KllAiAUliAI
DR. HERZMAN ■
' -iS'KUSMOS

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 nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal i 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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVokATAS
Ofisas—127 N. Dęarbom St. 
4431-1434-Tel. Ccfitral 441L2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto 
Kam b. 
Namų 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818 
Ketvirtadieni&iš ir Sekmadieniais 

—pagal -sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

BYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

2133 SO. HALSTED STREET
Tek CALttmet 6877

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

Room 2014 Tė|. STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET

Tek Vlčtory 2679
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SENI ŽMONĖS PASAKOJA ĮDOMIU 
DALYKŲ

Užkeikti pinigai
Vijosi pliki žmonių griaučiai. 

Dvi mergos su kupina aukso 
skrynia prasmego kiaurai že
mę. Dešimts karietų nebuvė
lių.

Senesni žmonės dar ir dabar 
pasakoja apie žemėje paslėptus, 
užkastus užkeiktus pinigus. 
Daugelį tų lobių žmonės įvai
riais laikais buvę radę, tik ne- 
gaėję jų išimti. Esą kitą kartą 
žmogus pinigus jau atsikasda- 
vęs pradėdavęs juos skaityt;, 
bet tuo metu kažkas imdavęs 
jį* smaugti, ir lobio radėjas muš
davęs puodą su pinigais atgal 
į duobę ir vėl užpildavęs žemė
mis. Po to tokiam žmogui pa
sidarydavę lengviau ant šir
dies.

Vienas senis pasakojo tokį 
atsitikimą. Važiuodami vakare 
pamatėm, kaip vienoj vietoj 
žybtelėjo liepsna, žybtelėjo vie
ną kartą, kitą, trečią.

— Žinai ką, Simon, — sako 
mano draugas. — Pasižymėki
me šitą vietą, o rytoj vakare 
eisime kasti, nes čia dega pini
gai.

Taip ir padarėm. Kitą vaka
rą išgėrėme bonką degtines ir 
išėjome.. J vietą, atėjome, apie

A TYPEWRITER
Make«? and Ideal X-mas Gift!

3 MONTHS RENTAL $5
W A G N E R 

Typewrlter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3S34

vienuoliktą valandą. Vakar pa
sižymėtą vietą suradome- grei
tai. Na, ir valiai į darbą. Pa
kasėm duobę per vieną kitą lo
petą, tik žiūrim prieš mus an 
duobė.s krašto stovi žmogaus 
griaučiai. Iš baimės mums net 
akyse pažaliavo. Mudu iš duo
bės — griaučiai vytis. Vijos 
iki pat musų kaimo laukų rub 
žiaus. Po tokio atsitikimo mu
du ilgai pasirgome, o pinigai, 
turbut, ir šiandien ten tebėra.

Kitas 90 m. senukas apie už
keiktus pinigus papasakojo to
kį atsitikimą. Sako, buvau dar 
apie 20 metų vaikinas' ir mėg
davau pavakaroti po svetimus 
kaimus. Vieną kartą grįžtu iš 
vakaruškų apie vienuoliktą va
landą. Staiga kelią man pasto
jo dvi merginos ir taip prili
pusios, kad vos tik kalba. 'Aut 
kelio pasidėjusios nemažą skry
nią. Priėjęs sakau, labas vaka
ras, jos atsako — labas, labas, 
iš kur grįžti jaunuoli? Sakau, 
taip ir taip, buvau . vakaruško
se, dabar grįžtu namo. Gerai, 
sako jos, pabučiuok mudvi po 
'ris kartus, mes tau atidnosim 
šitą .skrynią. Aš pažiurėjau į 
jas — visai nepažįstamos mer
gos. Mergas bučiuoti nelabai 
mėgdavau, o čia dar dvi ir po 
tris kartus, tai ir sakau: “Žeg
nokitės, bučiuokite dievą, o ne 
tai aš jums! Šalin su visa skry
nia !” 'fa akimirka tik sužvan
gėjo ta skrynia ir viskas din
go iš akių, o aš taip persigan- 
dau, jog sustyrau vietoje ir pas
kui vos vos atsigavau. Aišku, 
tai buvo užkeikti pinigai.

Mano senas diedukas taip pat 
pasakojo apie įdomų nuotykį.

Kai jis dar pusbernis buvo, 
Kauno — Radviliškio geležinke
lio dar nebuvo, todėl Radviliš-

TURI DIDŽIAUSI ATSARGOS FONDĄ 
ILLINOIS VALSTIJOJ - $429,000.00

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chica
go, 4192’ Archer Avė., yra vie
na didžiausia lietuvių finansine 
įstaiga ne tik Chicagoj, bet ir 
visoj Amerikoj.

Prezidentas ir biznio vedėjas 
šios sėkmingos lietuvių finansi
nės įstaigos yra p. Justin Mac- 
kiewich. Jis yra patyręs ir su
manus biznio vedėjas.

Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chi
cago, kiek laiko atgal persikrau
stė į didžiulį nuosavą namą priu

Archer gatves, ir čia biznis au
ga, “kaip ant mielių”.

Biznio apyvartoje jau dabar 
Ši '.staiga turi virš penkių ml- 
lionų dolerių. Atsargos fonde 
turi $429,683.42. Tai yra di
džiausias atsargos .fondas pa
našių įstaigų visoj /Illinois val
stijoj.

Čia žmonės gauna paskolas 
pirkimui namų be jokio vargo.

Finansinis statementas Stan
dard Federal Savings and Loan 
Association of Chicago te’pr, 
šiandien “Naujienose”.

— A. Z.

lomoj buvusios pakastos trys 
bačkos pinigų, buk nuo kažko
kio didelio karo laikų.

Tai ir susitarė penki pačto
riai, pasidirbo ilgus geležinius 
štinpelius ir vieną vasaros va
karą. nuėjo į didžiąją lomą ieš
koti paslėpto aukso. Sustojo 
greta vienas kito ir ėmė badyti 
žemę. Badė kokią valandą, kol 
atsibadė netoli pinigų. Bet tuo 
pat metu žiuri — nuo Šiaulių 
atvažiuoja kokia dešimts karie
tų. Pačtoriai pametė darbą ir 
bėga į Radviliškį, vadinasi, rei
kia kinkyti arklius ir vežti po
nus toliau. Parbėgę namo, klau
sia, kas važiavo. Nagi niekas 
nevažiavo ir niekas nebuvo. Psč- 
toriai tuomet suprato, kad tu
rėjo reikalą su užkeiktais pini
gais.

Kai vedė per didžiąją lomą 
geležinkelį, tai žemoje per l1/^ 
metro gilumoje rado kariškus 
senovės ratus.

Žmonėse ir dabar atsiranda 
pasakojimų apie paslėptus pini
gus. Esą didžiojo karo metu, 
kai vokiečiai apie Lygumus, 
Pakruojį, Radviliški apsiautė 
daug rusų, tai pastarieji, maty
dami; kad paklius į nelaisve, 
kažkur tarp Jasvilaičių ir Kauk- 
snųjų kaimų miške po didžiuliu 
ąžuolu paslėpę didelį katilą auk
sinių pinigų.

Šios kartos žmonės į tokius 
pasakojimus mažai dėmesio te
kreipia, bet senieji amžinai sva
jojo surasti užkeiktus lobius ir 
kaip nor.s juos pasiimti.

Šiandien žmonės užkeiktų lo
bių neieško, o pinigėlių stengia
si uždirbti savo sunkiu darbu.

kio ir kituose miesteliuose buvo 
pačtas. O pačiuose tais laikais 
būdavo po kokia 10 arklių, pen
kios šešios karietos ir koki pen
ki samdyti bernai, vadinami

pačtoriai. Taigi tie pačtoriai — 
ar jie patys matė pinigus de
gant ar iš senų žmonių pasako
jimo žinojo," kad tarp Radviliš
kio ir Kotišk.io kąimo didžiojoj

E. Van Buren 
H 8J BIJ arti Michigan.

Durys atdaros 11:15 
Rodoma jau Trečia Savaite 

“The MANNERHEIM LINE” 
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.
I ,

Garsinkitės “N-nose”
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dirbtuvę. Klauskite 
žiemai finansavimo
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BįSTOKER

LINK-BELT 
$COMPANY 

Stoker Divlsion 

IZth & Western 
CHIC AGO 

Canal 2400

NG

Nv Nereikia Keltis Šaltame Name
Turėk Link-Belt automatišką šilumą 

Įrengta per tik 4 valandas
Mes instaliuosime Link-Beit automatišką elektrinį 
anglių stokerį į 4 valandas, neatšaldydami jūsų na
mo ir be kitų nepatogumų, įmokėjus tik $8.00, leng
vomis sąlygomis. Galėsi užmiršti apie ugnies kū
renimą rytmetį... sutaupysi pinigų ant kuro ir turėsi 
svarią, saugią, umformią automatišką šilumą per visą 
žiemą. Galite sulygti, kad dabartinės anglys butų iš 
mainytos ant stokerių kuro. Veikit dabar, šaukite 
Canal 2400 dėl artimiausio (įylerio var
do arba ateikite į 
apie musų specialų 
planą.

a
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LINK-BELT Electric FIRING

SKELBIAME NAUJAUSIĄ
WILLIAM A. LEWIS
RADIO PROGRAMĄ

“AR NORITE PINIGŲ?”
Kas Sekmadienį II Valandą Ryto 

PER STOTĮ WGES
2100 W. Madison Si., Kampas Wcstern Avė.

DIDELI CASH PRIZAI UŽ ATSAKYMUS 
KLAUSIMAMS

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

William A. Lewis
4716 SO ASHLAND AVENUE 

Chicagos Lydinti Credit Clothing Krautuvė 
VYRAMS IR MOTERIMS

Tėmykil išgirsti svarbų pranešimą, kuris jums reikš 
pinigų.

Įstaiga Amerikoje
Cash on hand

Totai Assets

LIABILITIES

Totai Liabilities

Savingsandard
moisvenue

and eąuipment .

and in Banks

DUODAM PASKOLAS ant namų be jokio var 
go. Atsilankykit į STANDARD FEDERAL SAV 
INGS pirm kol eisite kur kitur.

$4,184.006.13
1,122,575.00

Apart apdraudos, mes turime $429,000.00 AT 
SARGOS FONDĄ apsaugojimui jtfsų indėlių.

Tai yra didžiausias atsargos fondas Illinois val
stijoj panašių įstaigų.

Nėra Saugesnės,vietos pinigam kaip STANDARD 
FEDERAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO. Ir tą visa Chicago žino.

Nuo sausio mėndsio 1940 metų, turtas padidėjo 
virš $1,600,000.00.

O atsargos fondas padidėjo $126,000.00.

STATEMENT OF CONDITION 
December 31, 1940

Taxes accrued on 
Accounts payable 
Loans in process 
Unearned profit on real estate sold .....
Reserves and undivided profits

$5,185,376.00
12,095.00

84.30
54,421.29
19,189.28

. 95,700.00
4,892.56

333.50
82,926.47
13.544.55

First Mortgagc Loans .......................
Share Loans ............................................
Accrued interest on share loans ... 
Real estate sold on contract ..............
Real estate in judgement ...............
StOck in Federal Home Loan Bank 
Government bonds ................ ............
Accounts receivable ...........................
Office building ... 
Furniture, fixtures

Shareholders* -interest .......................................................
Advances from Federal Home Loan Bank ............

Dividends on investment sbares, payable in cash
January 2, 1941 .......... ........................................
eal estate owned ........................

20,811.00
4,697.19
2,682.71

113,010.87
872.21

429.683.42
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tų metus jisai draskėsi ir apsiputojęs plūdo “barbarišką
jį komunizmą”, — kol gudresni už jį žmonės neatidarė 
jam akių. Bet kai jisai patyrė, galų gale, kad bolševiz
mas yra jo dvasios tėvas, tai jisai puolė į glėbį Stalinui.

Stalinas yra pirmojo fašisto įpėdinis. Juo norėjo bū
ti Trockis, Zinovjevas ir Kamenevas. Bet jisai juos vie
ną po kito “sulikvidavo” (kaip kad Hitleris padarė su 
Roehmu ir Strasseriu) ir atsisėdo į Lenino sostą.

Pirmasis fašistas yra miręs. Tačiau jo įpėdinis šian
dien gali pasididžiuoti, kad jisai turi draugų, su kuriais 
kartu jisai valdo didesniąją dalį Europos ir Azijos.

Naujasis kongresas GYVENIMAS VOKIE
TIJOJE

Vakar pradėjo savo posėdžius 77-is Jungtinių Vals
tijų kongresas. Po smarkios kovos, kurios pasėkoje jisai 
buvo išrinktas, galima buvo laukti, kad jo sąstatas labai 
žymiai skirsis nuo pereitojo kongresų. Bet skirtumo be
veik nėra.

Senate demokratai, kaip turėjo, taip ir tebeturi dvie
jų trečdalių daugumą — 66 senatorius iš 96 visų senato 
narių. Pirmiaus demokratų buvo 69. Republikonai da
bar turi 28 senatorius (vietoje 23), ir smulkiosios parti
jos 2 (vietoje 4). .

Atstovų bute iš 435 narių demokratai turi 268 (vie
toje 262), republikonai 162 (vietoje 169) ir mažosios par
tijos 5 (vietoje 4).

Trumpai sakant, senate demokratai keletą vietų pra
kišo, o atstovų bute keletą vietų įgijo daugiau, negu tu
rėjo.

Bet partijų pasiskirstymai Jungtinėse Valstijose rei
škia nedaug. Politinė partija čia yra pirmoje vietoje 
“mašina” valdinėms vietoms pasidalinti. Nuomonių skir
tumai pagrindiniais politikos klausimais partijos viduje 
dažnai būna didesni, negu tarp atskirų partijų.

Svarbiausias reikalas, kurį teks7 svarstyti šiam kon
gresui, yra krašto apsauga ir pagalbos teikimas Britani
jai. Šie du dalykai yra beveik neatskiriami ir sudaro, ga
lima sakyti, vieną problemą.

Nuo to, kaip 77-is kongresas ją išspręs, priklausys 
ateitis ne tiktai šio krašto, ne tiktai britų imperijos, bet 
žymiam laipsnyje viso pasaulio. Amerika gali arba leisti 
demokratijai Eurppoje žlugti, arba padėti jai laimėti 
didžiausią žmonijos istorijoje pergalę.

Kažin ar dauguma kongreso narių aiškiai supranta, 
kokia milžiniška atsakomybė yra jiems uždėta?

Bet krašto reikaluose turi balsą ne tiktai atstovai 
ir senatoriai. Jį turi ir administracija, kurios pryšakyje 
stovi prezidentas Rooseveltas. Kritingais laikais vykdo
moji valdžios dalis turi progos dažniau pareikšti savo 
iniciatyvą, negu įstatymų leidimo įstaigos.

Atrodo, kad prezidentas Rooseveltas žino, ko laukia 
iš jo žmonės. Reikia tikėtis, kad jisai mokės gauti ir kon
greso kooperavimą.

žurnalo “The American Mer- 
eury” sausio mėnesio numery
je vienas rašytojas, William 
Bayles, neseniai gyvenęs Berly
ne, Muenchene ir Vienoje, pa
sakoja apie gyvenimą dabarti
nėje Vokietijoje. Jo piešiamas 
vaizdas yra labai nykus ir slė- 
giantis.

Vokietijos gyventojų nuotai
ka yra labai nupuolusi. Jie nu
siminę ir be vilties. Antra karo 
žiema yra dar sunkesne* negu 
buvo pirmoji. Nėra kuro rezi
dencijoms apšildyti. Trūksta 
daugelio reikalingiausių jų daik
tų, kuriuos žmonės buvo papra 
tę vartoti. Trūksta beveik visų 
maisto produktų — daržovių, 
mėsos, pieno, sviesto, kavos, 
vaisių; tik duonos yra pakanka
mai. žmonės, kalbėdamiesi pa
šnabždomis, daro šitokius paly
ginimus tarpe Vokietijos ir In
dijos:

“Skirtumas tarpe Vokieti
jos ir Indijos yra tas, kad 
Indijoje vienas asmuo badau
ja už tautą, tuo tarpu kai Vo
kietijoje tauta badauja už 
vieną asmenį.”
Tas .vienas asmuo Indijoje, 

žinoma, yra Mahatma Gandhi, 
o Vokietijoje -

Kadangi žmonės 
valgyti, išimant duoną, tai -val
džia verčia visus valgyti duo
nos daugiau, negu žmogus gali 
jos suvartoti. Mat, naciams ru
pi, kad gyventojai turėtų “pri
kimštus pilvus”, tuomet jie ne
jaus bado. Duonos porcija kiek
vienam žmogui nustatyta 5 sva
rai per savaitę, o darbininkams 
l1/^ svarų, šitą porciją kiekvie
na šeima yra priversta suvar
toti. Palikti duoną nesuvalgytą 
arba bent dalį jos išmesti yra 
aštriai baudžiamas nusidėjimas!

Kiaulės yra penimos 
atmatomis (garbage), 
valdžia surenka ir tam 
dirbtuvėse išvirina ir
džia į kaladėles. Taip penimų 
kiaulių mėsa negardi ir turi ne
pakenčiamą kvapą. Vištos, an
tys ir žąsys yra lesinamos dau
giausia virintos žuvies miltais. 
Šitų paukščių mėsa atsiduoda 
žuvim.

Berlyno gyventojai, sako 
Bayles, turėdami nemažai 
moro, sugalvoja tinkamus
vadinimus įvairiems maisto da
lykams, kuriuos jie vartoja. 
“Kavą”, kuri yra daroma iš 
spirgintų grudų, džiovintų lapų, 
šaknų, ąžuolo gilių ir chemiškų 
priemaišų, jie vadina “nigerio 
prakaitu”; melsvas išrūgas, ku
rios yra vartojamos vietoje pie
no, jie vadina “lavono sunka”; 
šunies mėsą —- “blokados avie
na”, o kates — “stogų triu
šiais”. -

Ant kiekvįeuo žingsnio vokie
čius sekioja ir šnipinėja “ges
tapo” (slaptos valstybines poli
cijos) agentai. Už menkiausią 
valdžios patvarkymų peržengi
mą, už ištarimą nepalankaus 
žodžio apie valdžią arba už at
sisakymą garbinti “fiurerį” gra
sia areštas, koncentracijos sto
vykla ir dar aštresnės bausmės. 
Todėl žmonės nedrįsta atvirai 
pasipriešinti arba palodyti savo 
nepasitenkinimo despotais, i To
dėl nėra vilties, kad jie sukiltų 
prieš valdžią. Rašytojas mano,

kad Vokietijos gyventą jai ken
tės ir vilks sunkų diktatūros 
jungą, — kol galės jį pavilkti; 
o kai daugiaus nebegalės, tai 
pargrius.

š t u r m į n i n k ų o r g anas 
“Schwarzes Korps”, grasinda
mas tiems, kurie nepatenkinti 
savo likimu, pareiškė:

“Kiekvienas užsimojimas 
susilpninti pergalės įsitikini
mą žmonėse arba kariuome
nėje, kiekvienas mėginimas 
sumažinti musų materialinį 
pasiruošimą pergalei bent 
vienu šmoteliu duonos arba 
viena kulka bus paskandin
tas kaltininko krauju j e.”

■ O betgi yra faktas, kad mi- 
lionai žmonių Vokietijoje lau
kia, sukandę dantis, tos valan
dos, kada jų kankintojai su
klups. Kai ta valanda ateis, jo
kie šturmininkų ir žvalgybinin
kų grasinimai nesulaikys jų 
nuo maišto.

TAIP ŽMOGUS DRĮSTA 
IŠKREIPTI TIESĄ

Viename Stalino klapčiukų 
organe Dr. A. K. Rutkauskas 
rašo:

Hitleris. 1
neturi ką

Pirmas fašistas
Amerikos radikališkieji inteligentai, kaip sako vie

nas žurnalas, pradėjo 1939 m. suprasti, kad “Leninas bu
vo pirmas fašistas”. Ir tai yra neabejotina tiesa. Bet iki 
1939 m. rugpiučio 23 dienos daugelis radikalų to nematė.

. Tik kai “draugas” Stalinas pasirašė Maskvos paktą, 
sir “draugu” Hitleriu, tai jie ėmė praregėti.

Visa eilė žinomų Amerikos rašytojų, profesorių ir 
menininkų, kurie pirmiaus bendradarbiaudavo bolševi
kiškuose ii’ pusiau-bolševikiškuose žurnaluose arba veik
davo įvairiuose komunistų “fronto” judėjimuose, pradė
jo nuo jų trauktis. Profesorius Granville Hicks rezigna
vo iš komunistų partijos. Waldo Frank, Lewis Mumford, 
Malcolm Cowley ir kiti, kurie buvo ne komunistai, o tik
tai “bendrakeleiviai” darė viešas išpažintis ir reiškė s sa
vo apgailestavimą, kad jie davėsi taip ilgai apgaudinėti.

Maskvos užpuolimas ant lenkų, jos žiaurus įsiver
žimas į Suomiją ir nuolatinis glaudus sovietų santykia
vimas su naciais dar labiau pagreitino tą inteligentų 
blaivėjimą.

Ne vienas jų dabar, jau drąsiai sako, kad, iš tiesų, 
Leninas buvo pirmas fašistas. v

Iš ko mokinosi Mussolini vartoti terorą prieš savo 
oponentus, jeigu ne iš Lenino? O kas buvo Hitlerio mo
kytojas, jeigu ne Mussolini?

Kur pirmiausia buvo įsteigta ta valdžios sistemą, 
kurią šiandien visi vadina “totalitarine” ? Sovietų Ru
sijoje. / r

Kas pirmiausia pavertė atstovų rinkimus į begėdiš
ką komediją? Bolševikai. Kas pirmas ėmė\skleisti masėr 
se tą idėją, jogei demokratija tai “supuvusios buržuazi
jos padaras”? Leninas ir jo “Komunistinis Internacio
nalas”. f

Tamsus žmogelis Hitleris įlgą laiką nežilojo, kad tos 
fašizmo “idėjos”, kurias jisai patyrė iš savo “ašies” part

ine-

maisto 
kurias 

tikrose 
suspau-

Mi
lių-

i patyrė is savo asies par 
nerio Romoje, yra Kimusios Maskvos Kremliuje, Per m

“Po birželio 15, 1940 metų, 
Lietuvos liaudies apsispren
dimo, kitai]} ir negalėjo būti, 
nes klastingasis bailys A. 
Smetoha jau pirmiau to slap
tai, apsivogęs, pas savo glo
bėją Hitlerį pabėgo, Justas 
Paleckis atsteigė tvarką ir A. 
Smetonos neteisingai kalina
mi politiniai nelaisvei liko 
paliuosuoti.”
Visi žino, kad Smetona pabė

go ne prieš, bet kaip tik birže
lio 15- dieną. Kad jisai butų “ap
sivogęs”, niekas iki šiol neįro
dė. O kad Hitleris esąs Smeto
nos “globėjas”, tai tuščias ple
palas, nesakai tik Smetona at
sidūrė Vokietijoje, nacių val
džia pastatė jį po policijos prie
žiūra, uždraudusi jam užsiimti 
kokiu nors politiniu veikimu.

Bet Smetonos asmuo čia ne
svarbu. Milioną kartų svarbes
nis klausimas yra apie Lietu
vos krašto, Lietuvos liaudies, 
lietuvių tautos likimą. Dr. Rut
kauskas sako, kad 1940 m. bir
želio 15 dieną įvyko “Lietuvos 
liąųdies apsisprendimas”. Koks 
apsisprendimas?

Tą dieną įvyko štai kas: 
Lietuvos respublikos teritoriją 
įmaršavo milžiniška Sovietų Są
jungos armija po to, kai 
Maskva buvo įteikusi Lietuvos 
vyriausybei griežtą ULTIMA
TUMĄ. Pirma negu atsakymas 
į ultimatumą buvo duotas, Rau
donoji armija jau perėjo Lie
tuvos sieną.

Ar tai yra “liaudies apsi
sprendimas”?

Ar Dr. Rutkauskas vacĮmd 
“apsisprepdimu”, kuomet galin
ga valstybė pastato 80 kartų 
silpnesniam už ją kaimynui ul
timatumą ir pasiunčia savo ar
miją į jo teritoriją?'

Šitokios rųšies “apsisprendi
mą” atliko prieš ramią dani 
tautą Hitleris ir prieš Albaniją 
— Mussolini. Bet civilizuotas 
pasaulis šitokius žygius vadina 
agresija, o ne apsisprendimu

I Pati sovietų Rusija visoje eiĮė- 
je pasirašytų su kitomis šalimis 

tarp jų ir su Lietuvos res
publika!.— sutarčių pripažino,

kad “agresorius yra ta valsty
bė, kuri pasiunčia savo ginkluo
tas jųgas į teritoriją kitos val
stybės, su kuria ji yra taikos 
santykiuose, ir kad toks agre
sijos žygis negali būti pateisin
tas nei politiniais, nei ekonomi
niais, nei strateginiais, nei kito
kiais sumetimais”.

Tai kodėl gi dabar Dr. Rut
kauskas bando lietuvių publiką 
apgauti, vadindamas tą sovietų 
smurto darbą “Lietuvos liau
dies apsisprendimu”? f

Be to, jisai nesisarmatijaxsa
kyti, kad Juozas Paleckis “at- 
steigė tvarką” Lietuvoje. Kokia 
netvarka-buvo Lietuvoje? Jeigu 
daugumai Lietuvos žmonių ne
tiko Smetona ir jo valdžia, tai 
čia buvo pačių žmonių reikalas 
ją pakeisti.

Bet ar Justą Paleckį pastatė 
į valdžią Lietuvos žmonės? Ne. 
Jį pastatė sovietų čekistas De
kanozovas. Dr. Rutkauskas šitą 
faktą žino. Tai kaip jam ne sar
mata dabar sakyti, kad Palec
kis “atsteigė tvarką” Lietuvo
je? Išeina taip, kad jeigu iš Lie
tuvos pasišalino Smetona, tai 
tvarką Lietuvoje galėjo padary
ti tiktai atsiųstas iš Maskvos 
žvalgybininkas su pagalba par
sidavėlio, kuris (kaip pati Kau
no spauda šiandien pripažįsta) 
mokėjo tiktai iš pornografijos 
daryti gyvenimą Kaune!

Ar tas Dekanozovo pastumdė
lis bent kada nors vėliau davė 
progą Lietuvos liaudžiai pareik
šti savo valią?

Ar Lietuvos žmonėms buvo 
duota teisė pasirinkti kokius 
jie nori atstovus į seimą?

Ar per “rinkimų” kampaniją 
Paleckis sakė žmonėms, kad 
Lietuvoje turės būt įsteigta “so
vietų sistema”? Ar jisai atsi
klausė žmonių, ar jie nori, kad 
Lietuva butų prijungia prie 
SSRS?

Ne, ne ir dar kartą ne! Jo
kios progos pasisakyti vienaip 
arba < kitaip šitais klausimais 
Lietuvos žmonėms nebuvo duo
ta. Tačiau Justas Paleckis ir ki
ti Dekanozovo pastumdėliai nu
keliavo į Maskvą ir “Lietuvos 
liaudies vardu” pardavė Lietu
vos nepriklausomybę. Ir Dr. 
Rutkauskas nesidrovi rašyti, 
kad šitas begėdiškos apgaulės ir 
judošystės darbas tai “tvarkos 
atsteigimas” Lietuvoje!

Už tai, kad Smetona, savo 
kailį gelbėdamas, pasišalino į 
užsienį, kuomet “raudonieji” 
Maskvos banditai suburbėjo į 
Lietuvą, tai Rutkauskas laiko 
jį “klastinguoju bailiu”. Bet ar 
nėra šimtą kartų klastingesnis 
pasielgimas Stalino, Dekanozo
vo, Paleckio ir visos šitos smur
tininkų gaujos, kuri uždėjo ver
gijos pančius Lietuvos žmo
nėms, sakydama, kad ji “išva-

St. Miščikas-žiejnys.

Viduramžių Europos Padangėje
(Tęsinys) *

Gėda tai pavadinti teroristi
niais aktais, nes tai butų užga- 
vimas tiems, kurie šioje srityje 
aukojosi prieš pusšimtį metų 
visai kitoniškus moralius pa
matus turėdami, nes negalėjo 
žudyti kaltininko, matydami 
jog žus nekalti (prisiminkime 
Maskvos gen. gubern. pirmą 
pasikėsinimą, kuomet teroristas 
užsimojęs jau bomba, jos ne
metė, nes kunigaikštis važiavo 
su žmona ir vaikais ir kuomet 
provokatorius Azefas vos to te
roristo nenorėjo nužudyti už į- 
sakymo nepaklausimą). Tuo
met teroristai savu įsitikinimu 
žudė ir nebuvo akli įrankiai 
savo vadų, kurie neklausia kam

Ar ne žemiausios rųšies bai
liai yra tie, kurie šiandien ME
LUOJA PER AKIS, stengdamie
si įtikinti Amerikos lietuvius, 
kad jų gimtasai kraštas susilau
kė “laimes” ir “laisves”, pate
kęs po svetimu jungu?

Tai butų gal atleistina ko
kiam nors tamsuoliui, kuris sa
ve ir kitus mulkina, pats neiš
manydamas, ką jisai daro. Bet 
inteligentui ir dargi profesiona
lui tai yra neatleistina!

AR JIESKAI 
DARBO?

—-- ----- SKAITYK KttPIOH-—-5

NAL'iTNAS.
------ IR TEMYK SKILTIS---------- !

REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per
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1139 South Balsted Street, CHICA60. ILL

Garsinkites “N-nose”

ir kodėl reikia aną ar kitą as
menį žudyti. Anot Savinkovo, 
tuomet žudei, nes jautei asme
nišką neapykantą prieš tą as
menį, bet šiandien žudoma, nes 
įsakoma, dargi nesileidžiama į 
ilgas kalbas, kuo anas asmuo 
taip pavojingas.

Jr kam kalbos, jei tai žmo
nes panašus į Viduramžių sam
domus žudikus, kuriems tik 
vieton pinigų užmoki pažadamu 
ateityje laurų vainiku arba kaip 
kare, pomirtiniu pasižymėjimo 
kryžiumi?

Ir dabartiniai žudikų samdy
tojai panašus į Viduramžių ka
ralių ir stambių feodalų dva
riškius besipešančius dėl turtų, 
dėl garbės bei valdžios...

(Bus daugiau)

Literatūros Reikalais
XIV. ’

Krėvė informuoja “seimą”.
Liepos 21 dieną susirinko Ge- 

dvilos “paruoštas” ir “105% iš
rinktas” naujas “liaudies sei
mas”. Liūdna buvo žiūrėti į šį 
Maskvos suvarytą seimą, kaip 
liūdna buvo žiūrėti ir į kitus 
lietuviškus seimus.

Ankstyvesniuose seimuose 
Romai ištikimi klerikalai sten
gėsi savo diktatūrą vesti, o 
1926 metais, kai liaudis pareiš
kė savo valią daug griežtesne 
forma, seimo atstovai irgi ne
parodė reikalingo griežtumo, 
nemokėjo apginti liaudies uždė
tų “įgaliojimų”.

Apie Smetonos fabrikuotus 
seimus ir kalbos negali būti. 
Liaudies valia juose nebuvo pa
reikšta. Skirtumas tarp Smeto
nos seimų ir Gedvilos seimo yrai 
tas, kad prie pirmojo kraštui 
savo valią primesdavo lietuviški 
fašistiški karininkai, o prie ant
rojo kraštui savo valią primetė 
sovietiški fašistiški karininkai.

Kai tiktai susirinko “seimas”, 
Sniečkus, vyriausias lietuviškų 
komunistų dirigentas, pradėjo 
tikrinti suvažiavusių “atstovų” 
mandatus, o Krėvei tuo tarpu 
buvo leista informuoti “seimą” 
apie jo nuveiktus darbus.

-—Lietuvos liaudies vyriausy
bė, — pradėjo profesorius Vin
cas Krėvė, — paėmusi į savo 
rankas valstybės vairą sunkiu 
metu, visuomet laikėsi nuomo
nės, kad ji yra tik laikinoji val
džia, nes tikruoju krašto šeimi
ninku yra Lietuvos darbo žmo
nės.

Krėvė sąmoningai meluoja.
Kol Krėvė nebuvo ministerio 

pirmininko vietoj, niekas nega
lėjo jo kaltinti melagyste. Krė
vei primesdavo keistas jo pa
žiūras, kur kunigaikščiai būda
vo maišomi su demokratijos 
sąvokomis; Krėvei galėjai pri
mesti visišką nusimanymą poli
tikos reikaluose; Krėvei galėjai 
prikišti ką tiktai nori, bet jam 
negalėdavai į akis pasakyti, kad 
esi melagis.

Vos tiktai Krėvė pravėrė lu
pas naujame “seime”, visa Lie
tuva kartojo: — Melagis! Melą- 
gis!

Krėve pasakojo, kad liaudies 
vyriausybė paėmė j savo ran
kas valstybės vairą, tuo tarpu 
visi žilio j o, kad lietuviškos val
stybės vairą turėjo savo ranko
se ne lietuviška liaudies vyriau
sybė, bet Dekanozovas ir rau
donosios armijos divizijos.

Krėvė tvirtino, kad tikruoju 
krašto šeimininku yra Lietuvos 
dąrbp žmonės, tuo tarpu visi 
žinojo, kad krašto šeimininkais 
buvo rusai ir sovietams paklus
nus lietuviški klapčiukai.

Krėvė žinojo geriau negu kas 
kitu^, kad šie jo žodžiai yra ne
teisingi, kad jie yra sąmonin
gai skleidžiamas melas.

Krėvės “liaudies vyriausybė” 
atsistatydina.

—Šiandien, — savo kalbos 
pabaigoj paskaitė Vincas Krėvė, 
— kada jus esate jau susirin
kę, kaip tikri krašto šeiminin
kai ir jus išrinkusiųjų darbo 
žmonių valios reiškėjai, mes, 
Lietuvos liaudies vyriausybė, 
laikome savo pareigas atlikto
mis ir šiuo visos liaudies vy
riausybės vardu aš pareiškiu sa
vo atsistatydinimą.

Visi žino, kad ir čia Krėvė sa
kė neteisybę. Jis aiškiai žinojo, 
kas yra krašto šeimininku. Jis 
žinojo, kad darbo liaudis nieko 
bendro neturi su Maskvos in
vazija, bet jis sąmoningai teršė 
Lietuvos darbo liaudies vardą.

Krėve žinojo geriau negu kas 
kitas, kad liaudis rinkimų me
tu negalėjo pareikšti savo va
lios. Jis žinojo, kad didelė gy
ventojų dauguma visai rinki
muose nedalyvavo. Gedvilą bu
vo priverstas pratęsti rinkimus 
kitai dienai ir žmones varyte 
varyti į rinkimų vietas.

Pirmąją rinkimų dieną bal
savusių skaičius buvo labai ne
didelis. 96%, 98%, 99.95 ir 
105%% atsirado tiktai trečios 
dienos rytą, kai buvo pavarto
tos “specialios priemonės” “lai
svai liaudies valiai” reikšti.

Krėvė visa tai labai gerai ži
nojo, bet jis sąmoningai oku-

literatūros

į savo lupas ir apvilko jį ofi
cialia lietuviškos valdžios skrai
ste.

Liudas Gira giria Krėvę.
Vos tiktai Krėvė baigė skai

tyti ne jo paruoštą, bet Deka
nozovo patvirtintą, pareiškimą, 
Liudas Gira paėmė balsą ir pra
dėjo girti Krėvę ir visą jo vy
riausybę.

Apie L. Giros
“darbus” ir jo politinę veiklą 
gal kiek vėliau pakalbėsime, bet 
šį kartą pasakysime, kad Gira 
susirinkusiems pasiūlė pareikšti 
vyriausybei pasitikėjimą, užgir- 
ti vyriausybes veiklą ir nepri
imti atsistatydinimo.

“Seimas” priėmė Giros pasiū
lymą.

Krėvei šitokia dalykų eiga 
nepatiko, nes jis dėjo pastan
gas galimai greičiau atsistaty
dinti. Iš visos Krėvės skaitytos 
kalbos aiškiai matyti, kad jis 
norėjo pasibraukti, jis jau ne
norėjo daugiau “politikuoti”. 
Tai jis pareiškė ir kitiems sei
mo nariams asmeniškuose pasi
kalbėjimuose.

Krėvė jautėsi belaisviu ir jis 
buvo nusiminęs, nes matė, jog 
jam bus sunku atsikratyti pri
metamų pareigų.

Bet Krėvę išgelbėjo Dekano
zovas. Jis Krėvę nuo “uždėtų 
pareigų” jau buvo atleidęs prieš 
“seime” skaitytą kalbą, liktai 
Krėvė apie šį pašalinimą nieko 
nežinojo. —Kazys Vark&la
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STALINISKA MALONE LIETUVAI
Pavergtai Lietuvai “grąžino” Švenčionių apskrities 

dalis

Lietuvos gyventojams pradė
jus garsiai kelti balsą dėl Šven
čionių apskrities neprijungimo 
prie sovietų Lietuvos, nors pra
ėjo jau daug mėnesių, kaip nu
tarimas buvo priimtas, paga
liau nustatytos naujosios sie
nos tarp sovietų Lietuvos ir 
sovietų Gudijos. Prie sovietų 
Lietuvos priskirtos šios vietos: 
dalis Vydžių rajono su 4,767 
gyventojais, dalis Adutiškio ra
jono su 19,170 gyventojų, šven- 
čioniiy rajonas su 38,803 gyven
tojais; dalis Svyrių rajono su 
136\ gyventojais, dalis Varana
vo rajono su 13,345 gyvento
jais, d^Iis Bodimės rajono su 
4,441 gyventoju, dalis Poriečės 
rajono su 11,448 gyventojais. 
Viso prijungta teritorija su 83,- 
100 gyventojų. Tad prie sovie
tų Lietuvos prijungtos aiškiai 
lietuviškos Švenčionių, Melagė- 
nų, Tverečiaus, Adutiškio, Die- 
veniškio, Marcinkonių, Rudnios 
ir Ratnyčios-Druskininkų sričių 
dalys.

Kitokiomis aplinkybėmis lie
tuvių tauta butų galėjusi 
džiaugtis, kad prie jos valsty-

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
Šaukit Tel. VICTORY 0066

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką 
Rodauzę

Havvaiin Gardens
Užkandžiai visados.

. SCHLITZ ALUS.
PETRONĖLĖ IR ANTANAS 

PRO NS KŪNAI
99th ir Artesian

Tel. EVĘrgreen 7785

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

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

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

nedėlios rytą. 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

$9 95 !rxx aukščiau. 
50c įmokėti

*9.95 aukščiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, Elektrikinės

RADIOS 
PO

Rašomos
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai
X. Pečiai, Karpetai.
Alau daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDR1K,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA

FLEITŲ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ratory kol kainos žegnos
TRU-FIT 
PLEITAI 

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 
diena I ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL
LABORATORY

2358 WEST «3rd STREET
Frospect 2174 

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

Valandos nuo 10 iki 9, sere domis 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dontistų.

bės prisijungė kai kurios lietu
viškos sritys (nors dar ne vi
sos). Tačiau dabar, kada pati 
nepriklausomoji Lietuva yra 
maskolių okupacijoje, lietuviai 
jokio džiaugsmo nereiškia. Ne 
veltui pernai, kai sostinė Vil
nius grįžo prie Lietuvos, o ru
su kariuomenė įkūrė įgulas 
Lietuvoje, buvo sakoma: Vil
nius Lietuvai, o Lietuva sovie
tų Rusijąį. Dabar tas liūdnas 
pranašavimas, deją, išsipildė. 
Ar prie okupuotosios Lietuvos 
prisijungė lietuviškosios Šven
čionių apskrities dalis ir Drus
kininkai, esminio dalyko jau 
nebepakeičia: Lietuvos nepri
klausomybė yra panaikinta, o 
Lietuvoje įsikūrė lizdus pravo
slaviški obrysiteliai, dabar va
dinami Stalino bernais.

Tad “draugo” Paleckio “Ei
tai” duotas, ryšium su tuo įvy
kiu, pareiškimas, kad “turime 
reikšti dėkingumo jausmus di
džiajam, išmintingajam darbo 
žmonių ir tautų vadui draugui 
Stalinui, kurio rūpestingumas 
išvaduotosioms tautoms taip 
gerai mums žinomas” Lietuvos 
gyventojuose jokio atgarsįo ne
rado. Lietuvių tauta žino, kad 
ji atsidūrė maskolių okupacijo
je, o kai dėl “išvadavimų”, tai 
ji tikrai yra išvaduota iš laisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo.

Reikšmingas yra oficiozo 
“Tarybų Lietuvos” komentaras. 
Laikraštis rašo: “Liaudies prie
šai ir dabar visokiais pramany
tais gandais ir provokacijomis 
bandė nuodyti tautų draugys
tę, buvo bebandą liaudyje 
skleisti gandus, kad jokių Šven
čionių Lietuva negausianti, kad 
taip buvę pažadėta.” Ar tik ne
bus įvykę taip, kad tik dėką 
“liaudies priešų” sukeltai akci
jai pagaliau buvo įvykdytas jau 
prieš daugelį mėnesių priimtas 
nutarimas?

' ' ''

dydis inip. mažėti, ir tas suma
žėjimas gali siekti iki 6 ar 7

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
PIRMAS CHICAGOS KŪ

DIKIS.
pirmą Šių metų kūdikį Chi- 
cagdje brightonparkiečianis 
Mp.. ir Mrs. John Stork, — 
sūnų, kuriam davė vąrdą 
John Jr. Slaugė Mary Mc- 
Fądden laiko naujagimį.

Garnys atnešė

■■ m

ĮVAIRENYBES

■—*- ■      '

KORESPONDENCIJA
St. Charles, III

Kūno svoris, toliau aiškina 
profesorius Landois, apie 1/20 
suaugusio žmogaus svorio, 
mažėja pirmomis 5 ar 7 dieno
mis po užgimimo. Po 10 die
nos naujagimio kndikių svoris 
vėl prilygsta tam svoriui, kurs 
buvo gimimo dieną. • Pirmais 
kūdikio gyvenimo metais jo 
svoris trigubai padidėja. Vyro 
svoris yra didžiausias 40 metų 
amžiaus sulaukus. Sulaukus 
apie 60 m. amžiaus, svoris nu- 
sistoyi. Pen’kių .metų amžiaus 
kūdikio svoris yra du kartu 
didesnis už vienerių metų am
žiaus kūdikio svorį; dvylikos 
metų vaiko svoris yra du kar
tu didesnis už penkių metų 
vaiko svorį.

Siūlo Panaikinti
Apskričių
Prokurorus
Nori Modernizuoti Teisingumo 

Aparatą.
Valstijos teisingumo 

tamentas įteikė raportą 
natoriui Stelle, kuriame

metų švedų 
mokslininkas Dr. Gustav Ny- 
lin paskelbė labai įdomius sa
vo tyrinėjimus. Jis įrodė, kad 
greičiausiai žmogus auga pa
vasarį, bet rudens ir žiemos 
mėnesiais gauname daugiau 
svorio. Kai greičiau augame, 
mažiau tegauname svorio; kai 
daugiau gauname
girnas mažėja. Dr. Nylinas sa- 

Į vo bandymus darė su mokyk
linio amžiaus vaikais.

svorio, au-

Kur Yra Utopija?
—-------------— Tokios vį^los nėra. Tuo var-

Kuriuo Amžium Žmo- <lu bllvo pavadinęs išsvajotą / ’ 1 • • • 1gus Auga Greičiausiai?
Profesorius Landois sako, 

kad pirmas laiko tarpas tuo
jau po užgimimu, kada žmo
gaus kūnas, vidutiniškai imant, 
yra lygus 2/7, dalim suaugusio 
kūno, ir yra greičiausio augi
mo tarpas. Pirmais 
žmogus užauga apie 20 
metrų, antrais meais 10 
inetrų, (rečiais — apie 7 
metrus; nuo * 5 ligi 16
amžiaus užauga vidutiniškai 
imant, kas metai pąįe pusšešto 
centimetro. Po 20 m. amžiaus 
pastebimas labai mažas augi- kBcl PAČIOS N&ujiPDOS 
mas. Po 50 metų amžiaus kūno vrn nancIiriUOA

laimingo gyvenimo salą, su 
idealia politine santvarka ir 
socialine tobula sistema, ang
lų rašytojas Thomas More. 
Knyga buvo išspausdinta 1516

depar- 
guber- 
paduo-

da teisingumo aparato moder
nizavimo planą.

Departamentas siūlo panai
kinti visas apskričių prokura
tūras, ir į jų vietą paskirti 17 
valstijinių prokurorų. Tam tik
slui visą valstiją reikėtų išda
linti į 17-tą teisinių distriktų 
ir po vieną distriktą pavesti 
valstijos .skirtam prokurorui.

TeL VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

melais 
centi- 
centi- 
centi- 
metų

kilmės ir reiškia “Niekur”. 
Šiandien tą žodį dar vartoja, 
norint apibudinti tobulą ben
druomenės buitį, dažniausiai 
bet gi tuo vardu vadinamas da
lykas, kurio tikrenybėje nega
lima pasiekti.

Skelbiniai Naujienose 
duoda naudą dėlto.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP ..........

geriausių
*7.65

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

St. Charles Lietuvių Kultūros 
Draugijos metinis susiripkimas 
įvyks sausio 5 d., 1 vai po pie
tų, St. 
tainėje. 
aptarti, 
valdyba

Narįai, kurie dar nesate užsi
mokėję, malonėkite tai padary
ti, kad paskui nebūtų RoRių ne* 
susipratimų. Rast. A. K,

Patrick bažnyčios sve^ 
Turėsime daug reikalų 

Be to, bus renkama 
šiems metams.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Šveicarai gins 

savo laisvę

4

*9.50 Remkite Lietuviški, 
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUO«
CO. — WhoLesale

4707 S. Halsted St
Tel Boulevard 0014

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš II d., bes Nuošimti Nuo I Dietini

luitas virš - - $5,500)000.0(1
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa- 
lėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20

STANDARD
O\L WINGS

" and zz____ ___
LOAN ASSOCIATIONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUF
Tet VIRginia 1141

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
KAINOS DABAR GILIUOJA

Pečiams Aliejus gal
Ne mažiau 150 gal. • * 
umasams Aliejus t>a*’

Ne mažiau 400 gal. O
FELDMAN

PETROLEUM COMPAN1 
Tel. HARRISON 3500

• FOTOGRAFAS
NELAUKITE—

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

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

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
Į mos rųŠies su mo- 
1 derniškomis užlai- 
i domis ir Hollywood 
i šviesomis. Darbas' 
1 garantuotas.
! 420 W. 63rd St.

Tel. ENG. 5883-5840

ENTALPLATE

-.y.,,. ....... .

Esu Labai Patenkintas, kad Mano Šeimyna Gyvena Savam Name

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima už ..............
PRABUVIMAS 
Ligoninėje .............
RAUDONGYSLiŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba ....

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija C | 00
ir vaistai .................. ■ -DU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

*13.50 
*50.00 
*25.00 
*2.00

SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

UKEisaa
*17.50 W

viena ilgį
American Beauty
Fleitai
Ploni, natūralus, ir

10 Mėnesių Mokėti
FACE-F O R MI N G 
FLEITAI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi ......................

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

32 W. WASHINGTON ST.
Tel. DEArborn 1470

Atdara vakarais—4 aukštas.

LF h /
nesulaužomi

$

ną 
DYKAI 

įspaudų.

BERNAS, Šveicarija, sausių 
2’ d. — Naujas Šveicarijos pye, 
zidentas, kalbėdamas naujų 
tų proga, pasakė, kad Šveica
rija gins savo laisvę/jeigu kas 
bandys kraštą užpulti.

Šveicarai daug kenčia nuo ka
ro ir blokados, bet jie yra pa
siryžę ir toliau kentėti, kad tik
tai jiems butų palikta laisvė, 
kurią protėviai prieš 650 metų 
išsikovojo.

Naciai skirs Lavalį 
diktatorium

VICHY, Francuzija, s^isio 2 
d. — fetaino sluoksniuose, visi 
labai susirūpinę, nes eina gan
dai apie visišką Francu zijos 
okupaciją. Vokiečiai ruošiasi to
kiai okupacijai.

Tvirtinama, kad išmestas iš

Paskolos
Ilgam Laikui

Kiekvieno įdėliai užtikrinti turtu, kuris 
sįekią $1,700,000, apdrausti iki $<5,000 
per Federal Savįngs and Loan Insur 
rance Corporation kuri yra Fedcrales 
Valdžios agentūra.

TAUPYKITE SU 
PASITIKĖJIMU

i*vtr

ANO žmona ir aš jau nuo seniai norėjome įsigy
ti nuosavą namą. Mano alga nedidelė. Sprendžiau, 

kad negaliu nusipirkti namo. Tada vieną dieną vienas 
draugų man pasakė apie puikų planą įsigyti namą. Tada 
nuvykau į Olympic 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. 
1940 m. sieke

OLYMPIC
4%

arcus

INSURED

OlVESTCEBMAKBOAOjg
kiečiai žada palaikyti Lavalį.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
| r ■ . y ■ • ■ ■' v

Telefonai: Berwyn 6201—6202 
Rockvvell 7200 BERWYN, ILLINOIS

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

W.G.E.S.[
Kasdien nuo 6:46 v. ryto 

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

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

t t

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE*

________________  -- - -
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Trys Dideli 
Gaisrai Chicagoje
Vienas žmogus Skaudžiai Ap

degė; 200 Atsidūrė Gatvėj
Vakar Chicagoje kilo trys di

deli gaisrai, padarę kelioliką 
tūkstančių dolerių nuostolių, 
vieną žmogų skaudžiai apdegi
nę ir išmetę apie 200 iš butu.

Pavojingiausias gaisras kilo 
New Michigan viešbutyje, 2135 
Michigan avenue. Užsidegė de
šimtas aukštas. Ten kritiškai 
apdegė 54 metų svečias, Frank- 
lyn Burns.

Užsidegė Eglaitė
Antras gaisras kilo aparta- 

mentiniame name ties 922 Web- 
ster avenue, o trečias ties 7748

t
E. Van Buren 

q | UUIŲst. arti Michigan

Rodoma jau Trečia Savaitė 
Sensacinga filmą apie kas iš tik

ro dėjosi Suomijoje.
“The MANNERHEIM LINE”
Komentarai viKiškti (angliškai 

Durys atdaros 11:45.
šeš.-Sek.-Šventėmis 11:45 r. iki 
vidum. šeš.-Sek. šventėmis 35c. 
iki 2 popiet.

k

Prairie avenue, taipgi aparta- 
mentiniame name, šis namas 
užsidegė nuo Kalėdų eglaitės. 
Kitų priežastys nežinomos.

K. Čepukas Vėl 
SLA 226 Kuopos 
Pirmininkas

Trečiadienį metinis 
sus'rinkimas

NORTH SIDE. — SLA 226 
kuopos susirinkimai paprastai 
įvyksta pirmą trečiad.enį kiek
vieno mėnesio, tačiau šio mė
nesio pirmą trečiadienį pripuo
lė Naujų Metų šventė, todė 
mitingas neįvyko. Tat, gerbia
mi šios kuopos nariai, įsitemy 
kit, kad metinis susirinkimas 
įvyks antrą trečiadienį, sausio 
8 d., 7:30 vai. vakare, Grigai
čio svetainėje, 3801 Armitage 
avė.

AMERIKOS IZOLIACININKAL — Verne Marshall

.................... . ...... .. .

Diena Iš Dienos
h ..................................................................  .....

- •
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Mcšlslaus Matuzas, 26, su 

3ernice Laucius, 24
Casimer Augustinus, 59, su 

Teronica Butkus, 58
Wade Allen, 28, su Bernice 

Waltkus, 28
Elmer Daniels, 31, su Helen 

Skalski, 25

Reikalauja
Perskirų

Charles Seamon nuo LLLe 
Seamon

Gimimai
Chicagoj

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

GRAMONT, Patricia A., 3219 
West Cermak Road, gimė 
gruodžio 8, tėvai: Harold ir 
Eleanor. „

PROKOP, Patricia, A , 12158 
Parnell avenue, gimė gruodžio 
22, tėvai: John ir Clara.

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

1941 m. valdyba
šiame mitinge bus įvesdinta 

1911 m. valdyba, kuri, apart 
vieno nario, pasiliko senoji: 
K. Čepukas, pirm.; B. Aluzas, 
vicc-pirm.; K. čepulevičius, fin. 
sekr.; J. Naujalis, užrašų rašt.; 
J. Grigaitis, iždininkas; l)r. A. 
Montvidas, daktaras kvotėjas: 
iždo globėjai: A. Vilis (senas) 
ir A. Kavaliauskas (naujas), 
čia gimęs jaunuolis, ir Beni- 
kaitis, maršalka.

Gerbiamieji nariai ir narė;, 
malonėkite visi dalyvauti šia
me metiniame susirinkime, nes 
bus išduoti įvairus metiniai ra
portai, kurie bus žingeidus vi
siems.- —J. Naujalis, užr. rašt.

(dešinoj) jo žmona ir senatorius Bennclt Chąmp Clark 
Cu nferuoja Wasbinglonc. Visi trys yra aštrus izoliaci- 
ninkai. Marshall pirmininkauja “No Foreign War” Ko
mitetui, kuris smarkiai priešinasi pagalbai Angljai ir 
reikalauja Roosevclto priversti Angliją tuojau laikytis
su Hitleriu.

Rengiatės Vestuvėms?
O (jai taip sau kokiai parei ar baliui?
Vestuvių arba baliaus pokylis bus malo
nesnis visiems jeigu visų maisto paruoši
ma darbų pavesite Norkui.
Norkus primos gardžiausių valgių ir pri

Šis Kavalierius
Pradėjo Gana
Anksti
2 Vai. Ryto Ėjo “Pas Merginą”

Prie Huron ir Laramie, apie 
2-trą valandą ryto, du poĮicis- 
tai nustebę pastebėjo smagiai 
gatve sau traukiantį vyruką.

— O kur taip skubini, jie pa
klausė? Tau butu laikas namie, 
lovoje būti, o ne gatvėmis spa- 
cieruoti?

— Einu pas savo merginą. Ji 
Frances. Ji man saldainių duo-
da, atsakė* vyrukas.

Jis yra trijų metų amžiaus 
ir laikinai randasi St. Vincento 
lopšelyje, kur rpotina gali ber
niuką atsiimti, 'Savo adreso ir 
vardo berniukas nesako.

statys jums i namus arba salę, pagal užsakymų.

Del platesnių informacijų ateikite arba pašaukite telefonu

Universal Restaurant
750 W. Slst St. VICtory 9670

O
Budriko Oro
Teatras

Retas Žmogus, Kuris 
Negalėtų Įsigyti 
Nuosavą Namą
Taip Argumentuoja p. Novotny

Kad beveik kiekvienas žmo
gus svajoja kada nors įsigy
ti nuosavą namą, yra pripažin
tas faktas, žmogus dirba, triū
so visą gyvenimą, vis turėda
mas mintyje kur nors įsigyti 
nuosavą kampelį, ten įsteigti 
savo taip .sakant “karalystę” ir 
ten laimingai užbaigti dienas.

GYDYMAS DYKAI
NAUJIEMS METAMS

PADEDA IŠGYDYTI
KAM jaustis nuliudusiu. iKam ken
tėti skausmą, nervinguiąą, ui cerius, 
gasą, uzkietejimą, kosulį, slogas, uri- 
nary ar pu vatinius negalavimus. 
Neleiskit niekam kenkti LAIMEI 
i\AUJIEMS METAMS kada galite 
tuojau jaustis geriau su ELECTRO 
MAGNETIC gydymu. Musų dovanu 
ir pareiga sergančiai visuomenei— 
sutelkimas dykai visiems su nega
lavimais proga susipažinti su ELE
CTRO MAGNETIC NATŪRALIA 
GYDYMO JĖGA—su šiuo skelbimu 
duosime be jokių privalumų tryt- 
mentą, kuris parodys, kad gaiite 
gauti palengvinimą ir gauti jį grei
tai. Mes atidai i sergantiems, ne žiu- 
iii.c švenčių. Nežiūrint koks jūsų 
negalavimas, pasinaudokite šiuo pa- 
rilili.nu. ATEIKITE ŠIANDIEN DĖL 
GYDYMO DYKAI.
DR. SCHYMAN IR SANDRAUGAI 

DAKTARAI
NATURAL HEALTH INSTITUTE
Musų 20 metų patyrimas užtikrina 

, pasisekimą.
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8203 
Įėjimus per krautuvę į 2 aukštą

Vai.: Kasdien 11-8; sekmadienį iki 2

ŽIŪRĖKIT, KUR MUDU 
ATSIDŪRĖM!

Atvažiuokit. Atnaujinsim Pažintis!
W. O. HUBBARD, Sav. 

JONAS BAGDONAS, Pad.

HILLSIDE TAVERN
IR PICNIC GROVE ttA i
135th and Harlem, Orland Park, III.

Tel. Orland Park 45-M-2

Draugystės kviečiamos renduoti musų daržą piknikams

— ■ -------- --------------- ■ žz

Oro bangomis iš galingos 
WCFL radio stoties sekmadie
nio vakare nuo 5:30 iki 6:30 
p. m'. Budriko radio simfoni
jos orkestras, Makalų Choras, 
solistai, Makalų Drama, parink
tos dainos — 60 minučių gra
žaus pasilinksminimo, leidžia
mo lėšomis Juozo Budriko ra
kandų ir radio krautuvės, 3109 
S. Halsted street.

Kiekvienais metais po šven
čių Budriko krautuvė turi iš
pardavimą, vadinamą “Clear- 
ance Sale”, kad padaryti vietos 
pavasarinėms prekėms. Daugy
bė “floor samples” bus išpar
duota už pusę kainos.

Pranešėjas.

Ponas Novotny, sekretorius 
Olympic Savings and Loan As- 
sociacijos, 6201 West Cermak 
road, konstatuoja, kad ta .sva
jonė gali išsipildyti beveik kiek
vienam.-. . i > ’m., ' . h

“Retas tas žmogus,” jis sa
ko, “kuris negalėtų šiandien įsi
gyti nuosavą namą.”

Kaip tai galima padaryti su
žinosite, nuvykę į Olympic Sa
vings and Loan associaciją ir 
ten pasikalbėję su p. Novotny 
apie jų puikų planą. Ten p. 
Novotny arba kitas viršininkas 
maloniai išaiškins, kokiu būdu 
galite įsigyti namą, mokėdami 
už jį taip kaip ręndą.

Olympic asso.ęiąeija išmokėjo 
savo nariams 4 %((;cįįvidendų pe
reitą metą. ,(l (Sp.)

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 3V2% ant 
sutaupų dalyviniose sąskaitose, be jokios pražūties.
Kvįečįąme 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 mokėti už paštą. Maloniai prisiusime 
brošiūrą. Rašykit arba šaukit.

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

HOME FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
18+h St. at. Ashland Avė. ■.,< Phone Monroe 8100

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

[MOMiY-BACK
GUARANTEE OF 
SATISFACTION

•♦PERMATOMOS *BE 
STOGELIŲ IR *DALI- 
NO9 PLEITOS.
G. P. Johnson, Pres.

TRADC MARK REGISTERED j J

FglseTeefhį^b
DAYS*
TRIAU

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Api' Paren

gimus.

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vaL vak.

Vidurmiesčio ofisas 
iki 6 v. v., o ant- 
rad. ir ketvirtad. 
iki 7 vai. vakaro.

DAROME DANTIS TIK laisnluotain Ir 
registruotam dentistui užsakius arba 
jo Impresijų receptų gavę
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 

Jei nebusite 100% patenkinti, UŽTIK
RINAME. KAD ATGAUSITE KIEK
VIENĄ CENTĄ. DYKAI Al’SKAIC.I 
TAISOME IR PF.R DIRBAM K SENAS

FLEITAS
1 denos patarnavimas. Galima rnokė- 
tls mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU musų laboratorijų, Pa
sauly Didžiausių Dantim Pleltų Dir
bėjų darbo pleltų. ATEIKIT ŠIA N pi E 1

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

MAIN OFFICE: Phone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Phone HARrison 955^
202 SO. STATE STREET

Northwest Office: 4831 IRVINO PK. BLVD. 
Phone Avenue 4060

“Naujienos” įsteigė Lietuvišku 
'^rengimu Informacijų Biurą

Draugijos, Kiiubai ir viso 
kios jstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šunie kreiptis j “Naujienas” 

j kad nesusidurti su kitais pa 
įrengimais ir išvengti nepagei 
dnuiamos konkurencijos, š 
patarnavimą “Nanjiono«” 
kia nemokamai

kuru

u T nrvn

CHARLES A. ZUNDALEK, Prezidentas.

Čia jums pinigai dirbs saugiai

• f ooo.

INSURED

Krautuvė su Mėlynu Frontu

LATEST DIVIDEND

Federalės Vai-Mes turime 48 metų patyrimą ir kiekviena sąskaita yra 
džios agentūros apdrausta iki $5,000.
TĖMYKITE! Sąskaitos atidarytos iki sausio 15 dienos uždirbs viso mė
nesio dividendą. \
Pirk $1,000 lengvais išmokėjimais. Keletas dolerių kas mėnesį jums atneš $1,000
| šešis metus devynis mėnesius—jus sutaupote $877.50, o mes jums atiduodame 
$1.000 įskaitant 4% dividendą.

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

FAIRFIELD SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2729 West Cermak Road
Blokas į Rytus nuo California

Tel. LAWndale 6400
Chicago, Illinois

Midgct Radijos vertos $12.00
po $5.95

Naujos Radijos 8 tūbų gra
žiuose kabinetuose vertos 

$69.50 už $34.50
RCA Victor Automatiškos 
Radijos ir Victrola Krūvoje 
vertos $99.50 už $49.50

Jos. F. Budrik
Incorporated

METINIS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

Kiekvieną melą po švenčių 
Budriko Krutuvė išparduoda 
likusias prekes Rakandų ir 
Radijo už pusę kainos, kad 
padaryti vietą pavasariniams 
rakandams. 500 Radijų, 230 
Elektrikinių šaldytuvų, 175 
Skalbiamų Mašinų, 194 Par- 
lor Setų, 254 Karpetų, Lovų, 
Matrasų, Pečių, Elektrikinių 
Dulkių Valytuvų, Liampų.

3409-11 S. Halsted St.

BUDRIK
Furniture Annex

3417-21 So. Halsted Street

Tel. YARds 3088

žymus Budriko Radijo Progra
mai iš WCFL. 970 kil. nedėlios 

vakare nuo 5:30 iki 6:30.

Garsinkitės “N-nose”
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DABAR ABU ATSIRAITOJA RANKOVES 
LABAI SUNKIAM DARBUI

Vienas Grumsis Su Toreadorais, Antras su “Velniu Iš
radėju”; Linksmai Sutiko Naujus Metus

Tarpe lietuviškų padengimų, 
kurie buvo rengiami Naujus 
Metus sulaukti, buvo sektnin- 
gas parengimas ir menininkų, 
kaip tai Chicagos Lietuvių Vy
rų Choro ir Pirmyn Choro.

Nors tą vakarą tokių paren
gimų buvo labai daug ir kaip 
tyčia dar ir lietus smarkiai li
jo, bet chorų rėmėjai ir prita
rėjai skaitlingai atsilankė ir. 
smagiai leido laiką, galima sa
kyti, iki vėlyvo ryto — vieni 
prie kortų, antri prie šokių, o 
treti linksmai lingavo prie alu
čio.

ras tarpe skaitlingos publikos, 
visiems linkėdamas linksmų 
laimingų Naujų Metų.

“Iš vieno diego”

ir

kad 
išdy-

Viena šeimyna

Čia gi reikia priminti, 
viršminėti dti chorai yra 
gę iš vieno diego — iš niekur 
nėra pabėgę ir jau gyvuoja 32 
metus, jei nedaugiau. Su šiais 
chorais bujojo Chicagos pažan
giųjų lietuvių visas kultūrinis 
gyvenimas. Už taigi jie ir turi 
nemažai pavyduolių ir net ken
kėjų, bet neatbodami to, 
tęsia savo užduotį tiesiu

“Sunkusis darbas”

o
keliu.

13-to Wardo l)em-ai 
Pirmadienį Svarstys 
Naujų Metų Veikimų I

Įdomiausia buvo, kada išmu
šė dvyliktą valandą. Nežiūrint, 
kad publiką gal didžiumoj su
darė jaunuoliai, bet pasidarė 
lyg viena šeimyna. Nežiūrint 
ar tai senas ar jaunas, visi 
•viens kitą sveikino, o pats sve
tainės savininkas Neffas užlei
dęs visą savo įstaigą meninin
kams, vaikščiojo kaip komisa-

Taigi, sulaukę Naujų Metų 
jie vėl stoja prie sunkaus dar
bo ir, ve, “Pirmyn” choras jau 
pradėjo rengtis prie operos 
“Carmen”, kuri bus pastatyta 
gražiam Goodman teatre.

Rinks direktorių, pirmininką, 
raštininką

Nauja 13-to Wardo Lietuvių 
Demokratų Kliubo valdyba tu
rės posėdį pirmadienį, sausio 
6 di>, savo raštinėj, 6825 South. 
Wcstern Avė., kur bus aptarta 
šių naujų metų veikimas ir iš
rinkta direktorių pirmininkas 
ir raštininkas.

Pereitam reguliariam kliubo 
susirinkime, laikytam parapi
jos salėje, į naują valdybą įėjo 
daugiausia biznieriai ir profe
sionalai. Daktaras Poška, kuris 
per daug metų vadovavo kliu- 
bą kaipo pirmininkas, atsisakė 
toliau kandidatuoti ir todėl j 
jo vietą išrinkta į pirmininką 
Jonas Jacka.

skaityti, pasirūpinkite pasimo- 
kinti piii<ybš$š lilaušiiftų. Tap
kite piliečiais dabar. 0 sėnat'- 
vei tiki’M nešigtailėsite tai pa
darę.

Pilietybės pamokų Vedėjai:
Antanas Gudaitis, 
Pranas Naujokas, 
Vincas M. Stulpinas.

CLASSIFIED ADS

BARBORA BAŠKIENĖ, 
pirmu vyru 

tėvais
po 

Butmaniene, po 
Rimdžiutė.
su šiuo pasauliu
2 vai. ryto. 1941 

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

Paliko dideliame nubudime
2 sūnūs, Richard 
Heten ir Thomas ir marčią 
Janet; 3 seseris: 
maitienę, švogerį Stanislovą, 
Adeline Binkauskienę ir švo
gerį Antaną ir Bernice Skir- 
mantienę ir jų šeijnas; dėdę 
Klemensą Rimdžjtį ir šeimą 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį,; 
sįtisio 6 d., ryte. Iš koplyčios

Persiskyrė 
sausio 2 d., 
m.

ir marčią

Alice Ado-

ro kapinės.
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. Direkk) S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138.

na

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

sausio 11 d., 9:00 v. ryto, 1941 
m., sulakęs pusės amž., gi
męs Marijampolės apskr., šiš- 
nabos patap., Kąrteliškių km.

Amerikoj išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Magdeteną, po tėvais 
Jusaitę, 3 sūnus: Albert, Ed- 
ward ir George; dukterį A- 
gotą ir žentą Joną Vaišvilas 
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 šeštadienį, sausio 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, Broliai, Sesuo ir Gim.

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

Apsivedė Venus 
Tumosa su lakami 
Paul Love
Jaunoji vakarais lanko univer

sitetą; studijuoja mediciną; 
inžinierius.jaunasis

Gruodžio 3L baigiant senus 
metus, apsivedė gerai žinoma 
ir veikli lietuvių gyvenime p4ė 
Venus Tu m ošiu t ė su Paul Love.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras rengiasi irgi prie muzikalio 
veikalo ir ar nebus tai tik 
“Velnias Išradėjas”. Jis bus su
vaidintas tur būt kovo 23 die
ną Lietuvių Auditorijoje.

Vienų Metų Sukaktuvės

VINCENTAS LUBERSKIS
Šiandien sukanka vieni me

tai nuo mirties musų bran
gaus vyro, tėvelio ir brolio. 
Bet musų širdys daug ką ken
tėjo, skruostus nekartą aša
ros vilgė.

Atsiskyrei iš musų tarpo 
sausio 4 d., 1940 m., sulau
kęs pusės amžiaus. Kaip jau 
visas vargų naštas nugalėjai, 
buvo lengviau gyventi, tai 
negailestingoji mirtis pakirto 
tavo gyvybę. Dabar ilsiesi 
Tautiškose kapinėse.

Lankėme tave vasarą, ka
da gėlės žydėjo, lankome ir 
dabar kada ledai apsuko že
mę užpiltą ant tavo brangios 
krutinės ir lankysime visa
dos.

Tu išsiskyrei iš musų tar
po, bet tavo 
kados neišdils 
ties.

Liūdi tavęs
gė. Ona, liūdi duktė Gehe- 
vieve, liūdi sūnus Boleslovas, 
Alex ir Albert, liūdi marčios 
ir liūdi sesuo Helena Rup
šienė ir jos šeimyna, liūdi 
broliai Domininkas ir Kazi
mieras ir jų šeimynos, liūdi 
giminės.

Ilsėkis ramiai šaltoj žeme
lėj. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes pas tave tik
rai ateisime. Lauk brangusis 
musų anksčiau ar Vėliau. Su 
liūdinčiom širdim, 
Moteris, Duktė. Sūnus, Mar

čios, Sesuo, Broliai ir kiti 
giminės.

1941 metų valdyba
Kili valdybos* nariai išrinkti: 

į vice-pirm. Kazimieras Ražas 
ir Stasys Cibulskis, į raštinin
kus — Antanas Skirtus ir Jonas 
L. Juozaitis, į iždininkus — 
Julius Dubinskis, į globėjus — 
Jonas Jankauskas ir Juozas 
Žvirblis, j legalius patarėjus — 
adv. C. P. Kai ir į maršalkas — 
Juozas Dauginis.

Ateinančiam kliubo susirin
kime, kuris įvyks sekmadienį, 
sausio 19 d., parapijos salėje, 
dar bus išrinkta 6 direktoriai. 
Tą pačią dieną įvyks ir kliubo 
naujos valdybos priėmimas su 
programų ir vaišėmis, -^-J. L. J.

ir vaikiną, kuris ne- 
tėvų išauklėjimo ir 
šliubą.
yra gerai žinoma

Kadangi p. TumosiiHė buvo 
išauklėta laisvų tėvų, tai pasi
rinko sau 
paniekino 
ėmė civilį

Jaunoji
tarpe lietuvių. Būdama vos 11 
metų amžiaus, jau dalyvavo 
“Naujienų” konteste ir pasie
kė gana aukštų laipsnį.

paveikslas nie- 
iš musų atmin-

gyvenimo drau-

PADĖKAVON®

nVFlKIS8“““'?L Ui LI IV IU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

VIKTORAS NAVICKAS
kuris mirė 21 d. gruodžio ir 
palaidotas tapo gruodžio 26, 
o dabar ' ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžihai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą. '

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavoj&me musų dvasiškam tė
vams, kunigams Mt. Garmel 
bažnyčios, kurtė atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo Sielą; 
dėka voj ame graborfui Rad
žiui, kuris mandagiai patar
naudamas garbingai nulydėjo 
jį į amžipastį, o mums pa
lengvino perkęsti nubudimą 
ir rūpesčius, dėkavojame gė
lių ir mišių aukautojams, 
grabftešiams, visiems drau
gams, kurie suteikė mums 
užuojautą ir ramino didelio 
liūdesio valaMOjė ir gal
ios, dėkavojame Visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 
vyrė ir tėveli sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Nubudę liekame,
Moteris Ona, Dukterys Anita 
ir Stefanija^ Sūnūs Antanas ir 
Giminės.

Bridgeporte Vėl 
Atidaro Pamokas 
Pilietybei Gauti
Kas Trečiadienio Vakarą švento 
Jurgio Mokyklos Kambariuose

Kaip jau Bridgeporto lietu
viams yra žinoma, praeitais me
tais 11-to Wardo Lietuvių De
mokratų Organizacijos pastan
gomis buvo pradėta mokyti pi
lietybės šv. Jurgio parap. mo
kyklos kambariuose.

šis sumanymas buvo tiek pa
sekmingas, kad per pirmus du 
vakarus užsirašė suvirs šimtas 
žmonių mokintis pilietybės 
klausimų. Todėl, buvo reikalin
ga užimti net du mokyklos kam
barius sutalpinti vi,sus norin
čius mokintis.

Pralotas M. L. Krušas, kle
bonas šv. Jurgio parapijos, su
teikė kambarius nemokamai. 
Kadangi dar norinčių mokintis 
yra daug, ir daug pareiškė no
rą ir po naujų 1941 metų tę
sti mokslą, tai mokytojai atsi
lankė prieš Kalėdas pas pralotą 
Krušą ir pranešė lankančių pa
mokas pageidavimą. Jis mielai 
sutiko duoti kambarius dykai ir 
vėl iki pat pavasario.

Prasidės Sausio 8
kad
ku

SUSIRINKIMAI
lietuvių Keistučio paš. 

KLIUBO metinis susirinkimas įvyks 
sausio 5 d., 12 v. dfehą, Hollywood 
svėt., 2417 W. 43rd St. Duoklės bus 
priimamos nuo 10 v. ryto. Nariai, 
eurie užsilikę su mokesčiais, malo
nėkite užsimokėti.

—-Helen ChapaS, Rast.
SIMANO DAUKANTO DR-JA 

laikys metinį susirinkimą sekma
dienį, sausio 5 d., 12 vai. dienbs 
Chic. Lietuvių Auditorijoj, 3133 Š. 
Halsted St. Bus raportas iš patik
rinimo knygų apie turto stovį; 
taipgi reikia išrinkti darbininkus 
patarnauti .parengime sausio 12 d. 
Liet. Aud. —P. K., Sekt.

DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS laikys susi
rinkimą {metinį) sekmad., sausio 5 
d. 1 v. popiet, Chic. Liet. Audi
torijoj, 3133 S. Halsted. Malonėkite 
Viši hariai 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. Czeshos svėt, 4501 S. Pau
lina st. Meldžiu atsilankyti.

•—J. Yuskenas, Rast.
DR-JOS ŠV. PETRONĖLĖS me

tinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 5 d., 1 vai. popiet, pa
rapijos svetainėje. Bus daug svar
bių raportų.

A. Laurinaviche, Rast.
KEISTUČIO PAŠELPOS KLIU

BO susirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 5 d., Hollywood Inn., 
2417 W. 4’3 St. Naujpji valdyba bus 
įvesdinta, po sus-mo bus užkan
džiai. Choras dainuos.

—Aldona Mažeikis.
WEST PULLMANO LIETUVIŲ 

CIVIC kliubo metinis sus-mas 
įvyks sausio 5 d., 2 vai. popiet,
naujoj vietoj, adr. 12225 So. Eme
rald Avė. Kliubo nariai dalyvauki
te ii’ atsiveskite naujų narių.

— Raštininkas.
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Kiekvienas Ekstra Žodis po 4c—Darbo O U
Paieškojimai 25c

Šaukite CANal 8500
PRIIMAM SKELBIMUS RYTOJAUS LAIDAI IKI 7:30 V. V.

T

PERSONAL 
Asmenų Ieško BUSINESS CHANCES 

Biznio Progas

Veltus Tumdsa-Mrs. Love, 
“sveikiausia lietuvaitė”

1933 m., laike Chicagos pa^ 
saulinės parodos, ji buvo iš
rinkta sveikiausia lietuvaitė 
Chicagoje ir gavo nuo lietuvių 
gydyklą gl’ūžų diplomą ir si-

prie Beliajaus šokėjų grupės ir 
dalyvavo tautų šokių šventėje 
Washington, D. C., ir Boston, 
Mass. Be to, dar yra S. L. A. 
Northsides jaunuolių kuopos 
narė.

P-lė Tūinosiutč dirba Cuneo 
saldainių dirbtuvėje už knyg- 
vedę, o vakarais lanko Loyola 
universitetą ir tikisi pabaigti 
medicinos skyrių. Jos vaikinas 
irgi yra apsišvietęs, turi lakū
no leidimą ir rodos yra inžinie
rius.

Abu skraido lėktuvais

IEŠKAU APSIVEDIMUI moters 
nėmažiaus kaip 40 metų ar gali būt 
senesnė. Esu draugiškas žmogus, 
norėčiau sugyventi su moterimi, 
kuri myli draugišką gyvenimą. 
Turto daug neturiu, bet gyvenu 
gerai. Rašykite Box 2446, 1739 So. 
Halsted St.

PRANEŠIMAS VYRŲ 
CHORO NARIAMS

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ro dainų pamokos įvyks nedū- 
lioj, sausio 5 dieną, Neffo sve
tainėje, 2435 S. Leavitt si., 
kaip 10 vai. iš ryto.

Visi choro nariai būtinai su
sirinkite laiku, nes jau turime 
rengtis prie savo parengimo, 
kuris įvyks kovo 23 dieną 
tuvių Auditorijoj. Taipgi 
išduota atskaita iš Naujų 
tų 'sulauktuvių Vakarėlio.

■ < . ”v Choro Valdyba

Lie- 
buš 
Mc-

' S1TUATION WANTED 
Ieško Darbo~

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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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.

PARSIDUODA BIZNIS pigiai ir 
greitai iš priežasties, kad sau ki
tą biznį nusipirkau kitam mieste. 
Kas prks duosiu biznį išbandyti, 
nes biznis eina labai gerai, kur 
dirba 3 darbininkai nuolatos.

2958 So. Lowe Avė.

MERGINA NAMŲ DARBUI. Ga
li gyventi vietoj ar kitur. TRIan- 
gle 7620, 7658 So. Union Avė.

ANT PARDAVIMO čiabatų tai
symo mašinos gerame stovyje, pi
giai. 3355 So. Union Avė. Užpakaly,

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

GARAŽAS PARDAVIMUI arba' 
rendai, arba mainys ant kitos nuo
savybės ar kitokio biznio. Garažas 
dabar pilnas “storage”. Savinin/, 
kas randasi 5349 So. Halsted St. *

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REIKALINGA VEITERKA res
torane. Sekmadieniais nereikia dir
bti. 4945 So. Halsted.

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NAM namų darbui. Prie suaugu
sių. Gyvenimas vietoj. $8. LAKe- 
view 6097, 3651 Pine Grove Avė.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia <

Todėl, dabai* pranešame, 
visi Bridgeporto lietuviai, 
rie dar nesate Amerikos pilie
čiai, dabar turite puikią progų 
pasimokinti pilietybes. Pamokos 
įvyks kaip ir pirmiau, kas tre
čiadienį, nuo 7:30 iki 9:00 vai. 
vakaro. Pamokos prasidės Sau
sio 8 d., 7 :30 vai. vakare.

Daug dar yra lietuvių, kurie 
per savo apsileidimą iki šiol ne
tapo Amerikos piliečiais. Daug 
yra šiandien lietuvių sulaukusių: 
Suvirs 65 metų amžiaus, kurie! 
dabar galėtų iŠ valdžios gautis 
pensijas. Bet nelaimei, jos ne-' 
gauna dėl to, kad yra nepilie- 
čiai. Reiškia, jie per apsileido 
mą, kada buvo jaunesni nepa-i 
sirupino tapti piliečiais, da-j 
bar turi kentėti. Turi kęsti la- 

vargą, dėl to, kad dar-

Juodu ir pirmiau lankiai 
lėkę orlaiviu ties Venus 
inais, skraidydavo aplinkų 
darydavo visokius akroba tiškus 
šposus ore.

Jis sako, kad Venus nenu
stos lankius medicinos mokyk
lą, o pinigų, esą, nepritrūks.

Panelei Tumosiutėi ir Paul 
Love linkime geriausios kloties 
jų šeimyniniame gyvenime.

na-

“Tautiškų Parapijo 
nų” Susirinkimas 
Sausio 5 d.

bai d:
bą dirbti yra pergeni, o pensi
jos negali gauti, kadangi nėra’ 
piliečiai.

Niekad Nevėlu ***«*■■■ ■
Tpdel, tie4 kurie dar galite;

35 ir Union tautiškų parapi- 
jonų susirinkimas įvyks sausįo 
5 d., 3 Vai. po piet, JOnistų sa
lėje, 814 W. 33rd St. Visi bu
vusieji tos parapijos nariai esa
te kviečiami atsilankyti į susi
rinkimą ir aptarti j o,s reikalus. 
Visus širdingai užprašo šv. Ma
rijos komitetas ir kunigas.

Juozas Nakrošius.

Skelbimai Naujienose 
duoda .naudą dėlto, 
kad pačios Nau jien - s 
yrą naudingos.

Ir Bridgeporto 
Bučeriai Ruošiasi 
Naujų Metų Darbui 
Trečiadienį rinks naują valdy

bą savo sąjungai
BR1DGEPORT. — šioje ko

lonijoje 1914 metais tapo su
organizuota Lietuvių Mėsinin
kų ir Grpserniičkų Sąjunga. Ji 
buvo inkorporuota Springo 
fielde. Jos čarleris palaikomas 
ir po šiai dienai. Ši sąjunga bu
tų galėjusi daug padaryti ne 
vien sau, bet ir lietuvių tautai, 
jei visi šioj šakoj biznieriai bu
tų prigulėję ir nuolatos daly
vavę susirinkimuose. Yra sa
koma, kur vienybė, ten galybė.
“Apsaugoja nuo svetimtaučių ’

Mes turime būti dėkingi 
tiems pirmiesiems organizato
riams, nes jie apsaugojo lietu
vius krautuvninkus nuo užpilk 
dimo svetimtaučių organizaci
jų, kas buvo daroma per kele.- 
tą kartų. Reikia žinoti, kada 
kur kokie kartais nepageidau
jami žmonės įsivyrauja, ten 
jie nemažus mokesčius išren
ka ir priverčia labiau negu sa
viškiai prigulėti jųjų organiza
cijom

Bet šiandien čia to negalima 
padaryti. Tačiau šiai sąjungai, 
palaikyti reikalinga daugiau jė- 
gų-narių. Į

Susirinkimas trečiadienį
Šios sąjungos sekantis susi

rinkimas šaukiamas sausio 8 
dieną, 7:30 vakare Liet. Audi
torijos žemojoje salėje, čia, 
apart kitko, bus reikalinga per
rinkti valdybą šiems metams, 
o ypač pirmininką naują į mi
rusio a. a. Ant. Urnezio vietą.

Gerbiamieji, bukime veiklųsy 
dalyvaukime savo organizacijo
se — iš to turėsime palys nau
dos ir suteiksime naudą ki
liems. —Valdyba

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

2710 So. Indiana Avė.

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

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.

NAUJI METAI—ATNEŠA LAIME 
Pirk bargeną dabar—laimėsi. 
Biznio muro namas, Storas ir 6 

kamb. viršuj, šiluma. Gera vieta 
tavernui ar kitam bizniui. Kaina 
tik $6900; įmokėti ............. $2500.

13 fl. apartmentas, randasi geroj 
vietoj. Rendos neša $6030.00 į me
tus. Kaina tik $24,500; įmokėti

.......................................... $8000.
5 fl. moderniškas apartmentas. 

Randasi Marųuette Parke. Kaina 
dabar

2 fl.
monte. Randasi gražiojoj Chicago 
Lawn apylinkėj. Kaina tik $6900; 
įmokėti ............................... $3000.

2 fl. po 5 kamb. su 3 miegrui- 
miajs ii’ platus lotas. Randasi Brigh- 
lon Parke. Kaina ............. $5600.

v. Taipgi mes turime apartmenti- 
nių namų, nuo 4 iki 50 flatų dyd
žio, bizniavų, namų, bungalovvs, 
publiČnų garažų, gas-stočių ir lo_- 
lų, kuriuos parduodame už pusę 
kainos ir su mažu įmokėjimu. Įvar
dintos nuosavybės randasi visose 
Chicagos ir priemiesčių dalyse. 
Taip kad Tamsta rasi sau nuosavy
bę tokią, kokia jums reikalinga.

Kreipkitės prie įgaliotinio:
K. J. MACKE-MAČIUKAS 

2346 W. 69th St., 2-ros lubos 
Tel. PROspect 3140.

i.............................. $15,500.
po 5 kamb. ir 3 kamb. beis-

REIKALINGAS VYRAS prie 
“short orders” ir prigelbėti už ba
ro. Kambarys ir valgis. 5758 West 
65th St. 
-------- -

PRdFESŠtONAL SERVICE

AR TURIT fistulą arba pilės? 
Pasakysiu, kaip aš buvau išgydytas. 
Siųskite štampuotą konvertą. H. 
A. Bergman, P. O. Box 56, Chica
go. ’

MARQUETTE PARKE, 4 flatų 
namas po 5 didelius kambarius, 
Štymo šiluma, nauji pečiau reiri- 
geratoriai, uždaromi porčiai, arti 
mokyklų ir bažnyčių. Savininkas 
paaukos. PORtsmouth 9208.

DIDELIS BARGENAS MAR- 
QUETTE PARKE: 2 flatų mūrinis 
namas, karštu vandeniu apšildo
mas, bungalow stogu, 2 karų mū
rinis garažas. W. J. Paul, 3553 So. ’ 
Halsted, YARDS 5118.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS, APŠILDOMAS, 
nevedusiam vaikinui arba dviem 
vyrams. 7040 So. Talman, HEMlock 
4791.

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

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

ŠIŲ METŲ BARGENAI
9 fialai, mūrinis namas, arti Mar- 

ąuette Parko ir gatvekarių. Aukš
tas English beismentas, elektriki- 
niai šaldytuvai ir gesiniai pečiai. 
Kaina tiktai $19,000.

Mažai cash reikia įnešti.
7 flatai ir 3 štorai, 6 karų mūri

nis garažas, tiktai $20,000.
6 flatų mūrinis namas. Rendos 

neša arti $400. į mėnesį. Kaina tik
tai $16,000. Mažai cash reikia įneš
ti. likusi ant 4% ant ilgų metų.

CHARLES URNICH
2500 West 63rd St.

Prospect 6025.

RENDON LABAI GRAŽUSkam
barys prie apysenės šeimos. Pir
mos -lubote. 3356 Š. Emerald Avė.

RENDON 2 FORNIšIUOTI kam
bariai, su sleėping potčiu, apšildo
mi. Nuosava maudynė. Pirmos lu
bos. 7013 Sd. Talthfin.

Teisėjas Pasigėrė, 
Kalėjime

Elizabethtown, Illinois, mie
sto teismas buvo perkeltas į 
vietos kalėjimą. Policijas ma
gistratas E. R. Creason nese
niai pasigėrė ir buvo įkalintas, 
nes nesumokėjo $20.60 pabau
dos.

Vakar jis klausė bylų sėdė
damas už grotų.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI PIENINIS ŪKIS, 
60 tekrų kultivuota, gera moliuota 
žemė, su visais gyvuliais, javais ir 
mašinomis. Maurioc W. Van Erp. 
Wausaukee, Wis.
. .... .... . ...... ... ...............  ,

80 AKRŲ SU GRASIU n*mu 
greta miesto, gera žemė, tekantis 
šulinys. Frank O’Toole, BeUe Rai
ne, la., savininkas.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Farthvfami
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatokne bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktr 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS 
Sūnūs, 6343 S. Westera Avė,, Chi
cago, 11L Phoue Rfepublic 6051.Garsinkites “Nonose”
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KĄ ŠIEMET ŽADA DEPOZITORIAMS 
UŽSIDARĘ CHICAGOS BANKAI

Universal Išmokės 3%; Kiti Nuo 1 Iki 15%
Naujų Metų proga valstijas 

auditorius paskelbė skaitlines
apie užsidariusius Chicagos 
bankus, pažymėdamas kiek 
jie žada grąžinti dividendų 
savo depozitoriams.

Žemiau seka tokių bankų 
sąrašas. Pirma eilė skaitlinių 
parodo kiek bankai jau iš
mokėjo, o antioji—kiek dar 
žada išmokėti.

Universal Bankas, kaip pa
stebėsite, tikisi išmokėti dar 
apie 3 nuoš., o kiti —- nuo 1 
iki 15 nuoš.

o

Adams State ................... 17% 1%
Ari ngton Heights State. 35 5
Arrr.itage State ................ 10 2
Bank of Harvey ................ 47.5 5
Benvyn State ................ 30 ,10
Bervvyn Trust & Sav. ’........ 30 3
Binga State .................... 27.5 10
Boulevard State Sav............ 30 3
Brainerd State ........   38.5 5
Brighton Park State ....... 40 9
P-rvn Mawr State ........... 32 5
P.nildrrs & M^rchents........ 45 7
Central Mfg. District ....... 45 10
C^atham State .................... 15 5
Chicago Bk of Commerce 62 8
Chicago Lawn State ........... 5 5
Cicero Tr. & Sav............... 25 10
Citizens State Chicago ....... 5
City State ............................ 32
Columbia State Sav........... 42.5
Commercial Bank Chi.

Heights ........................ 85
Commonvvealth Tr. & Sav. 5 
Congress Trust & Sav..v. 100 
Cosmopol’tan State ........... 40
Cottage Grove State ...........  5
Cragin State .................... 35.5

Sta+rk Savings .... 25 
Dės P’aines State ............ 60
De.oositors State ...............  38.5
Devon Trust & Sav............... 6
Flmwood Park State .... 29 5 
Fquitable Trust ................ 38
First Englevvood State ....... 65
First Italian State ...........  37.5
First State. Barrington .... 80 
First State, Chi. Hghts .... 35 
Forest Park T. & S. B....... 35
Full-erton State ................ 39
Garfield State .................... 44
Glencoe State .................... 50
Halst^d Street State ....... 60
Humboldt State ................ 40
Immel State ........................ 25
Kilbell Trust & Sav........... 20
Lake View State ................ 40
Laramie State ........................ 0
Lincoln State ........................ 4
Lincoln Trust & Sav........... 45
Logan Square State ....... 10
Marąuette Park State ..... 35
Marshall Sauare State .... 35 
Maywood State ................ 40
Melrose Park State .....  50
Millard State ........................ 45
Morgan Park T. <Sr S. B. 62.5 
Noel State ............................ 32
North Avenue State ........ 80
North Town State ............ 67.5
Northwestern T. & S. B..... 50
Papanek-Kovac State .... 74.5 
Peoples State, Arlington

Heights ............................. 45
Phillip State B. & Tr....... 7.5
Pinkert State ........................ 20

0
3

10
3
0
2
8
3
5
5
5
1
3
7
5
7
5
5
5
5
2
4
7
5

12
5
8
1
4
7
5
5
4

10
10

7
5
8
5
4
1
2

5
5
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LAI BOMBOS SAU KRINTA. — Anglai, kaip ir ame
rikiečiai, yra dideli sporto mėgėjai. Nežiūrint bombų, Lon
done tebejvyksta sporto lošimai, bet stadionai yra aprū
pinti specialiais sargais, kurie budi nacių lėktuvų ir duoda 
signalus publikai bėgti į slėptuves kai tik priešo bombo
nešiai pasirodo.

Progressive State ......... ......
Provir:o State .........................
Prudential State Sav...........

65 2
5 4

25 10
Reliance Bank & Trust .... 51 12 
Ridge State ..... .................. 25 2
Ridgeway State ................ 26.5 3
Roseland State Sav............ 60 10
Service State ........................ 17 4
Sheridan Tr. & Savings.... 20 7
South Shore State ......... 45 10
South Side S. B. & Tr....... 55 1
South-West T. & S. B....... 84 6
State Benk, Beverly Hills 55 5
State Bank, Franklin Pk.... 5 5
State Bank, Palatine ....... 47 5
S:ate Bank. River Grove 30 13 
Stockmen’s T. & S. B........ ■ 45 5
Stony Island State Sav. 22.5 5
Twelfth Street State .... 32.5 5
Un>on State. So. Chicago 42.5 10 
United American T. & S. B. 0 5
Unity Tr. and S. B. .......... 0 0
Universal State .............. 42.5 3
V.^st Central S'a > ........... ^5 2

City T. & S. B........... 30 5
V/est En£»lewood T. & S. B. 10 2
West Highland State ....... 15 1
Wnst I.awn T. & S. B....... . 20 5
West Side T. & S. B........... 19 15
West Tovvn State ............ 67.5 7
Westwood State ....... :...... .< 30 3
Wiorsma State ............   40 10
Woodlawp T. & S. B....... 43.5 15

Baigė Likvidaciją
Fer pereitus metus likvidaci

ją užbaigė ir paskutinius divi
dendus išmokėjo žemiau išvar
dinti bankai. Skaitlinės parodo 
kiek jie viso grąžino depozito- 
riams:

Ashland State Bank — 27%.
Baker State Bank — 41%.
Belmont-Sheffield Trust and 

Savings Bank — 100'/.
Brookfield State Bank — 

25%.
Central Oak Park State Bank

— 61.5%.
Citizens State Bank of Glen

coe — 52%.
Congress Park State Bank — 

63%.
Cheltenham Trust and Sav

ings Bank — 63%.
Citizens Trust and Savings 

Bank — 31.7%.
Chatfield Trust and Savings 

Bank — 62.2%.
Commerce Trust and Savings 

Bank — 80.5%.
Calumet City State Bank — 

25.3%.
Diversey Trust and Savings 

Bank — 100%.
Division State Bank — 100%.
Empire Trust and Savings 

Bank — 100%.
Elston State Bank — 10.3%.
Exchange State Bank — 

43.6%.
First State Bank of Steger

— 42.3%.
Hegewisch State Bank —

KATJJIEfrfoŠ, Chicago, III.

U1K1IV1 iMMkbb. --unijos jsteigta keliaujanti virtuve valgydi
na pikietininkus, kurie dabar budi prie*Jlarvester bendrovės dirbtuvės Fort Way-
ne, Ind. Ten dabar eina streikas dėl upi os pripažinimo ir kontrakto.

55.5%.
Hubbard Woods Trust and 

Savings Bank — 84.8%.
Homewood State Bank — 

50%.
Immigrant State — 11%.
Industrini State — 58%.
Italian Trust and Savings 

Bank — 50%.
Kenvvood State — 71.4%.
Kaufman State — 72%.
Lyons State — 39%.
Lansing State — 54.2%.
Mid-West State —• 15%.
Mount Greenwood Trust and 

Savings — 38.25%.
Morton Grove Trust and Sav

ings — 53.1%.
Madison Square State — 

15.1%.
Novak and Steiskal State — 

47.5%.
Northbrook State — 81.8%.
Norvvood Park Trust and

Savings — 65%..
Parkvvay State — 4(5%.
Park Ridge State — 58.6%.
Peoples State of Maywood — 

38.7%/.
Roosevelt-Bankers State — 

7-10 of 1%.
Second Humboldt State —

34.7%. • j :
Sherman State — 46.5%.
West Irving State — 100%.

Chicagoje Statys
Didžiulę Aviacijos
Dirbtuvec

Studebaker Firma Gamins 
Motorus Lėktuvams

Vakar paaiškėjo, kad Chica- 
gos miestas netrukus susilauks 
milžiniškos aviacijos dirbtuvės, 
kuri darbus suteiks apie 4,000 
darbininkų. •

Federalč valdžia suteikė Stu
debaker automobilių firmai ke- 
liasdešimts milionų dolerių kon
traktą gaminti dalis lėktuvų 
motorams, taipgi autorizavo iš
leisti $36,799,300 naujoms dirb
tuvėms statyti tų motorų ga
mybai.

Vieną dirbtuvę Studebaker 
firma statys Chicago j, kitą. 
South Bende ir trečią Fort 
Wayne, Indianoje.

Vieta Chicagos dirbtuvei jau 
parinkta, bet neskelbiama.

Uždarė Motiną 
Proto Ligų 
Ligoninėj

t , t

Apleido Savo Du- Kūdikius
Valstijos Dixon ligoninėje 

silpnapročiams Vakar buvo už
daryta dviejų mažų vaikų mo
tina, Mrs. Aliėe Halson, 2639 
West Adams street. Motina ne
seniai apleido savo vaikus, 18 
mėnesių ir 2 mėnesių sūnūs. 
Palikusi juos vienam bute, ji 
negrjžo per dvi dienas.

Šį Mėnesį Sauks 
2,975 į Armiją 
Iš Chicagos
150 Pradės Tariiybą Pirmadie

nį, Kita Tiek Antradienį
Armija vakar paskelbė nau

ją tvarkraštį,- kuriame nusako 
kiek kurią dieną ims naujokų 
iš Chicagos ir apylinkių. Iš jo 
pasirodo, kad per ateinančias 
30 dienų su civiliu gyvenimu 
metams laiko persiskirs 2,975 
naujokai, daugiausiai iš Chica
gos. ,

Vakar armija paėmė apie 150 
jaunų vyrų, pirmadienį vėl pa
ims tokį skaičių, taipgi 150 ir 
antradienį.

žemiau seka pilna sausio mė
nesio ir pirmos vasario savaitės 
šaukimų lenktelė:

' Sausio 8%:....;... 150 
Sausio ‘6 150

Sausio 7 200
Sausio 8 200
Sausio 16 175
Sausio 17 J....:.;.:...; 250 ,
Sausio 20 %'..%■% .?/200 /

-•' Sausio'. 21'%.'...% %’•••.200 ;
Sausio .2^2 150.
-Sausio 28 %/,7150, ,
Sausio 24 i.;. a...r,\150 .
Sausio 27 /...u..,...' 200 i
Sausio 28 . 200 : .
Sausio 29 .. .. . . 200

’.Sausio 30 /ū%%: 200
Sausio 31 200
Vasario 3 220
Vasario 4 ............ 22'0
Vasario 5 ............ 220
Vasario 6 ........... 220
Vasario 7 ......... 220

Reikalauja Bankų 
Išduoti Raportus

Valstijos auditorius Edvvard 
J. Barrett vakar išleido parei
kalavimą bankams paskelbti ra
portus apie satostovį gruodžio 
31 d., dienos biznį užbaigus.

Panašų pareikalavimą nacio- 
naliams bankams paskelbė ir fe - 
deralė valdžia.

Lietuvio Trokas 
Užmušė Chicągietį

• • • ‘ ; į ' 4
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— Auto. Nelaimės Chicagoje —
Prie Jackson ir Ashland va

kar dieną susidaužė <ju automo
biliai. Vienas* išėjo. .13 kontrolės 
ir peršokęs šaligatvį susikūlė į 
langą buto ties 1.612 Jackson 
bulvaras, vos neužmušdamas 
jame gyvenahįią 51 mėtų mo
teriškę, Elizabeth Cūnningham.

Sužeidė Du Marųuette- 
parkieėius

Abiejų autoinobilių keleiviai, 
•viso 5, buvo sunkiai siižei^i, 
tarp jų 80 metų Josęph Minė- 
que, 7145 South Claremont avė.,

ir 77 metų Loųis Krist, nuo 
2505 West 69th street, mar
ei u et tepa rk iečiai.

Kitose automobiliu nelaimėse 
žuvo šie žmonės:

H metų Robert Van ir 9 me
tu Harold Hutchinson —- abu 
buvo užmušti kai jų dviratis 
pasimaišė automobiliui. Abu 
buvo Salem, III., gyventojai;

12 mėtų Elmer W. Bude Jr., 
iš Markham, 111., ir

48 metų Michael Rome, 1803 
West Adams street.

Jis žuvo po troku prie-27-tos 
ir Ashland. Troko vairuotojas 
buvo Chicago Heights gyvento
jas, Jonas Katavičius, nuo 53 
įsas t Main street.

Traukiniai Užmušė 
Du Žmones

Du žmones vakar žuvo po 
traukinių ratais. Prie 73rd ir 
Exchange avenue Illinois cen
trai suburbau traukinys užmušė 
80 melų John Irving Pearce, 
turtingą brokerį, nuo 7337 Coles 
avenue. Ties 95th st., kryžke
lei Worth - valsčiuje Indiana 
Ilafbpr. Beit linijos garvežys 
mirtinai suvažinėjo 65 metų 
oaktawnieti,. George Sawdo, nuo 
9321 73rd court.

“Keistutis” Rytoj 
Įvesdins Naują 
Valdybą

Choras Susirinkimui Rengia 
Programą; Įvyks Vaišės

Rytoj Keistučio Pašalpos 
Kliubą formaliai perims naujo
ji valdyba, išrinkta gruodžio 
mėnesio susirinkime. Jos pirmi
ninku yra J. Sholteman’as.

Valdybos įvesdinimas įvyks 
rytdienos susirinkime, Holly- 
wood Inn salėje, adresu 2417 
West 43rd street.

Po susirinkimo ir įvesdinimo, 
Keistučio Choras sudainuos dai
nų programą, taipgi bus užkan
džiai ir baras. Visi nariai ra
ginami kuoskaitlingiausįai susi
rinkti.

Užmušė Darbininką 
Harvester Dirbtuvėj 

' * ■ . . . ■ f

International Harvester ben
drovės dirbtuvėje, ties 3600 W. 
31st street, žuvo 42 metų dar
bininkas, Walter Tychewicz. 
Dalis vienos mašinos sutrynė 
jam galvą. .

Tychęvvicz gyveno adresu 
14554 Damen avenue, Harvey 
priemiestyje. Jis dirbo už ma
šinistą.

Toje pačioje nelaimėje antras 
darbininkas buvo sunkiai sužei
stas. Mašina jam sutrynė deši
niu ranką. Tai Frank Ruzycki, 
nuo 2819 N. Hąrding street.

Jis guli St. Luke ligoninėje.

0 Dabar Teisėjas 
John T. Zuris 
Teis Raketierius

< Darbuosis miesto teismo 
kriminalėj šakoj

Kaip jau vakar buvo praneš
ta “Naujienose”, po pasekmin
go ir sumanaus administravi
mo Grand Crossing ir South 
Chicago teismo skyriuose, lie
tuvis Chicagos miesto teisėjas 
Jonas T. Zuris buvo paskirtas 
vesti pagarsėjusį Rackets Court, 
kuris randasi kambaryje IDOJ, 
1121 S. State street.

Būnant South Cbicagoj buvo 
net vietiniai biznieriai ir veikė
jai teisėją Zurį pagerbę, su
rengdami jam banketą ir savo 
kalbose labai jį gyrė. Vietinė 
spauda daug apie šį įvykį rase.

Pasižymėja civiliam skyrių ja
Teisėjas Zuris, kuris pirmiau 

darbavosi civil šakose ir p.id.i- 
i'2 labai gerą rekordą (apeliaci
nis teismas parėmė jo sprendi
mus dažiyfau, negu bet vieno 
kito miesto teisėjo), dabar i: 
vėl siekia/ naujo rekordo krimi 
nalinėj šakoj.

Numatoma, kad ateityje, ka
da jis bus ir vėl kand.datas, j.s 
gaus indorsavimą ne tik savo 
partijos, bet ir Įvairių Bar (ad 
vokatų) Ąssociacijų ir Civlc 
organizacijų. —J- L.

Pagerbs Kelis 
Pasižymėjusius 
Lietuvius Mokinius

I.anko Tilden Mokyk'ą
Keli jauni lietuviai studentai 

Tilden mokykloje ketvirtadieni 
bus pagerbti už pasižymėjimą 
savo studijose.

Ta vakara Stock Yards Inn 
salėje įvyks Tilden High School 
mokinių banketas, kuriame prie 
garbės stalo sėdės: Robertas 
Chilenskas, Ray Jakubauskas, 
Henry Javor, Edmund Jucevic, 
Richard Makrickas, Kazimieras 
Oksas.

Tilden mokykla randasi ties 
4747 South Union avenue.

Nušoko Nuo Bėgių 
Chicagos Traukinys

Prie Grenada, Mississippi val
stijoje, nuo bėgių nušoko Illi
nois Central gelžkelio ekspresas 
“Creole”, kursuojantis tarp Chi
cagos ir New Orleans. Sužeisti: 
keleivių nebuvo.

N AUJIENŲ-AUN E Tfllepbott)
BOSTONIEČIAI LAIMĖJO. — Vaizdas Naujų Metų 

lošimo tarp Tennessee ir Boston College footballo ko
mandų, New Orleans, Loujsianoj. Bostoniečiai laimėjo 
19—-13.

Šeštadienis, sausio 4, 1941

VAKAR CHICAGOJE
• Drafto vedėjai prane^ša, 

kad armijos gydytojai atmetė 
daugiausiai naujokų pirma, dėl 
sugedusių dantų, antra, dėl blo
gų akių. Trečią vietą užima hėr- 
nijos.

• 29 njotų chicagietis, George 
Anderson, 3218 Wabash avenue, 
prisipažiųo, kad pereito lapkri
čio Į.0 d., jisai nušovė gatveka- 
rio konduktorių William Custer, 
nuo 10224 S. May avenue. Ji
sai bandė konduktorių apiplė
šti ties 43rd ir St. Lawrence 
avenue.

• širdies liga mirė Thomas 
Gallagher, senas Chicagos, po
licijos departamento detektyvas, 
daug kartų laimėjęs įvairius 
pasižymėjimus už drąsą. Gyve
no ad. 4810 Jackson bulvaras 
ir buvo priskirtas prie Hudson 
avenue stoties.

• Federalis teismas vakar 
nuteisė kalėjimu penkiš chięa- 
giečius kaltinamus narkotikų 
pardavinėjimu negrų apgyven
tose apylinkėse.

• Į kriminalio teismo rumus 
atėjo apysenis vyras, persistatė 
prokurorui esąs Thomas R. 
Page, 19 East Ohio st., ir pa
reikalavo ji suimti. Prisipažino, 
kad' “pavogė $6 500” iš First 
National Banko Doltone, III., 
kur jis ' tarnavo už kasieriąųs 
asistentą.

O Ant šaligatvio ties Loomis 
ir Van Buren street, vakar bu
vo atrastas negyvas 33 melų 
chicagietis, Frank Emitz, 317 
South Throop street.

O Policijai skundžiasi 66 me
tų moteriškė Anna Holzbauer, 
kad koks tai agentas pasiėmė 
jos $10,000, žadėdamas juos pa
dvigubinti biržoje, bet kažkur 
dingo, ir kartu su juo dingo pi
nigai.

• Štai keletas įdomių skati- 
linių. Pereitais metais 898,473,- 
469 keleivių naudojosi Chicagos 
gatvekariais, autobusais ir “L” 
traukiniais. Automobilių Chica- 
goj pernai buvo 549,537 ir jų 
savininkai miestui sumokėjo 
$5,451,818 už laisnius.

Sprogo Padanga, 
Užmušė Žmogų

Sprogusi automobilio padanga 
vakar užmušė 35 metų chica- 
gielį John Sliwa, 5837 Ainsli« 
avenue.

Ją betaisydamas, Sliwa kirto 
padangai su kuju, ji sprogo ir 
rato lankas įlėkė Sliwai į gal
vą, ją prarpušdamas.




