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AMERIKA TURI GREIT GINKLUOTIS
Negalima sutikti su diktatorių 

primetama taika
WASHINGTON, D. C., i 

šio 6 d.— Prezidentas Roosb- 
vellas šiandien pasakė kalbą 
į naujai susirinkusį Amerikos 
kongresą. Pačioje kalbos pra
džioje prezidentas pabrėžė, 
kad niekad Jungtinės valsty
bes ir demokratinė tvarka ne
buvo tokiame dideliame pavo
juje, kaip dabartiniu metu.

Visuose pasaulio kraštuose 
diktatoriai veda karą prieš 
demokratines valstybes, jie 
dės pas/angas sunaikinti de
mokratiją dr Amerikoje, 
tiktai įveiks jiems kelią 
šiai pąstojančias tautas.

Nei vienas į gyvenimą 
liai žiūrįs amerikietis, 
prezidentas, negali 
diktatorių garbingos 
nemano, kad jie sugrąžins už
imtiems kraštams nepriklau
somybę, negali laukti iš jų žo
džio laisves arba tikėtis* su 
jais vesti prekybą.

Amerikiečiai gali didžiuotis 
savo geraširdiškumu, bcL .ne
galima norėti, kaęL jie butų 
minkštapročiai. • '

Diktatoriai dės pastangas 
pavergti Ameriką, nors pra
džioje jie neužims strategini^ 
punktų ir nesiųs savo karei
vių. Strateginiai punktai slap-

shu-jtų agentų ir kvailų jų įrankių*

kaip

rca- 
sako 

laukti iš 
taikos,

bus užimti pirma, negu regu- j 
liari diktatorių kariuomenė 
drįs artėti prie šio kontinen
to. Daugelis tų slaptų agentų 
jau randasi šiame krašte ir 
lotynų Amerikos valstybėse, •r 

Kad Amerikoj < demokratinė 
tvarka butų išsaugota, kraštas 
privalo labai greitai ginkluo
tis. Privalo kreipti visas savo 
jėgas ginklų gamybai ir padėti 
tiems kraštams, kurie drįso 
pastoti kelią diktatoriams.-

Amerika šiandien yra daug 
geriau ginkluota, negu ji bu
vo prieš trumpą laiką. Bet

tas dabartiniu Amerikos apsi
ginklavimu. Juo yra nepaten
kinti ir kiti valdininkai, kurie 
rūpinasi krašto apsauga.

Prezidentas prašo kongresą

nigų ginklams gaminti ir leis
ti jam teikti atatinkamus gin
klų kiekius toms valstybėms, 
kurios šiandien veda kovą 
prieš diktatorius. - Amerika 
privalo būti ginklų sandeliu 
tiems kraštams, kurie kovoja 
su diktatoriais ir neleidžia 
jiems priartėji prie Amerikos

NACIAI DAVĖ ULTIMATUMU BULGARAMS
Bulgarai mano nusi

leist Hitleriui
NEW YORK, N. Y., sausio G 

d.—Turima žinių informacijos 
agentūrose, kad netrukus vo
kiečių kariuomenė įžengs į Bul
gariją.

Neseniai naciai įteikė bulga
rų vyriausybei ultimatumą, ku
rį, tvirtinama, Bulgarijos vy
riausybė sutiko patenkinti.

Pasakojama, jog nacių ulti
matumas bdvo įteiktas šešta
dienio vakarą. Vokiečiai pereis 
Bulgariją, kad galėtų padėti ita
lams mušti Graikiją.

vokiečiams skelbti karo Graiki
jai.

Dabar jie sutraukė daug ka
riuomenės prie Bulgarijos rube-

Jugoslavai mano, kad Hitle
ris paliks juos nelietęs, kaip 
paliko Švediją.

Maskva kviečia savo 
diplomatus iš 

Balkanų

RUSAI LEIDŽIA IMTI BULGA
RIJĄ, SAKO NACIAI

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 6 d.—Oficialus vokiečių 
atstovai pareiškė, kad Hitleris 
taikėsi su Maskva Balkanų rei
kalu ir sovietai leido vokie
čiams užimti Bulgariją.

Vokiečiai už tai rusams leido 
užimti visą Finlandiją. Vokie
čiai leis rusams užimti ir Mol
daviją, jeigu jie norės.

Jeigu rusai leido užimti Bul
gariją, sako, pareiškė Philof, 
tai ši maža valstybėle negali 
naciams pasipriešinti.

Turkai koncentrubja 
kariuomenę

UŽMUŠĖ VIENUOLIKĄ LAKŪNU

Likučiai laivyno, kuriame

®s

••/••■į’’

NAUJTENŲ-ACME Tolępho*" 
o į kalną prie San 
is. Jo keleivių tarpe 

buvo keturi laivyno lakūnai, kurie porą dienų atgal parašiutais išsigelbėjo iš kito

BARDIJOJ PAĖMĖ 30,000 ITALŲ
Britai turėjo nedaug 

nuostolių
‘ ’ • 1

KAIRAS, Egyptas, sausio G 
d. — Vakar vakare italų gar
nizonas, kuriam Mussolini įsa- 

Bardiją ligi mirties, 
Australijos kariuome-

manė, kad Bardijoj 
bet iš vi- 
apie 30,- 
nuo nuo-

kė ginti 
pasidavė 
nei.

Britai
bus apie 20,000 italų, 
so paimta nelaisvėn 
000. žuvo daug italų 
latinio britų bombardavimo.

Britai turėjo labai mažu.s nuo
stolius, Užmuštųjų ir sužeistų
jų skaičiuš nesiekia 500.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, sau
sio 6 d.—Teko patirti, kad Mas
kva įsake savo diplomatams 
Vengrijoj, Rumunijoj, Bulgari
joj ir Jugoslavijoj skubiai su
grįžti į Maskvą. 

A

Stalinas nori išaiškinti apie 
susidariusią Balkanuose padėtį 
ir patirti ką Hitleris 
ryti su Balkanuosna 
kareiviais.

Pasakojama, kad 
spėję Hitlerį dėl Eftilgarijos oku
pacijos. Stalinui nepatiks, jeigu 
Hitleris ten įsistiprins, bet-ne
žinia ar Hitleris kreips daug dė- 
rtiesio į Stalino pageidavimus^

mano da- 
vežamais

rašai per-

Stalinas pratęsia 
karo tarnybų

ZARASU KOMUNISTAI PAIMA KANKA

Airiai iteike naciams C. 
protestą

Britai kovoja prie 
Tobruko

KAIRAS, Egypta.s, sausio 6 
d. — Kai britai įsakė pulti Bar- 
diją, pasiuntė dideles ųr'aivių 
eskadras Tobrukui bombarduo
ti, kad Graziani negalėtų pa
siųsti jėgų apsuptai Bardijai.

Dabar britų tankai jau ran
dasi 20. mylių nuo Tobruko ir 
50 mylių už Bardijos.

Australijos kariuomene nesu
naikinta prie Bardijos, todėl vi
sa j o.s jėga vyksta supti kitos 
maršalo Graziani tvirtovės.

BhnLiNAS,, Vokietija, sau
sio G d.—Oficialiai pranešama, 
kad airių pasiuntinys Williąm 
Warnock Šiandien lankėsi vo
kiečių užsienio reikalų ministe
rijoj ir įteikė protestą dėl ta
riamų bombardavimų.

Airių pasiuntinys pareikalavo 
iš vokiečių atlyginti už visus 
bombardavimo metu padarytu 
nuostolius.

Nacių lėktuvai tris kartus 
bombardavo Dublino apylinkes 
ir išmetė magnetinių bombų.

Visą turtą atiduoda 
partijos orgahi- 

zacijai
KAUNAS, Lietuva, sausio 6 

d. — “Tiesa”, komunistų laik
raštis, aprašinėja, kaip komuni
stų sekretorius Kunčinas, pasi
remdamas negerai suprasta in
strukcija, įsakė Zarasų įstai
goms perduoti partijai visą sa
vo turtą.

Kunčinas įsakė visoms Zara
sų miesto ir apskrities įstai
goms atiduoti komunistams jų 
kasas, pinigus, knygas, archy
vus ir visus kitus turtus.

Gedvilą suvaldo ko
munistų sekretorių

KAUNAS, Lietuva, sausio G 
d. — Zarasų bankas liepos 27 
d. buvo nacionalizuotas, todėl 
direktorius protestavo prieš .ši
tokį nusavinimą. Banko direk
toriaus protestai negelbėjo.

Kol žinia pasiekė Kauną, tai 
“draugas” Kunčinas visą Zara
sų kredito įstaigos turtą jau 
buvo susigabenęs i vietos ko
munistų partijos centrą.

Centro komitetas sako, kad 
Kunčinas nesuprato partijos in
strukcijos.

Atstatytas Vilniaus 
burmistras

VILNIUS, Lietuva, sausio 6 
d. — Paleckio valdžia nesenai 
paskyrė Vilniaus miesto burmis
tru sukomunistėjusį J. K. Drū
tą, bet dabar vėl jį nuo tų pa
reigų atleido. Vilniaus burmis
tru paskirtas Vitas, vykdomo
jo komiteto pirmininkas.

Vilniaus universiteto ūkio rei
kalams tvarkyti paskirtas do
centas Kazys Bieliukas.

Vilniuje pradėjo surašinėti 
gyventojus naujiems sovietiš
kiems rinkimams.

Rusai pasienyj nai
kina miškus

KAUNAS, Lietuva, sausio 6 
d. — Teko patirti, kad GPU 
agentai visame Lietuvos ii’ Vo
kietijos pasienyj kerta miškus.

Jie nori sudaryti plačią keliu 
mylių juostą, kad niekas nepa
stebėtas negalėtų priartėti prie 
sienos.

Prie pasienio zonos be le’di- 
Tftt)“ negalima priartėti, o į ją 
įžengti tai be GRU visai ncgali- 
liui. Visame Lietuvos pasienyj 
naikina sunkiai išaugintus gra
žius miškus.

Italams didelis smu 
gis, sako fašistai

žlu- 
gali

bri- 
ko-

ROMA, Italija, sausio 6 d. 
— Italų valdžia dar nepaskelbė 
gyventojams apie Bardijos 
girną, bet perspėjo, jog ji 
patekti į priešo rankas.

Jeigu Bardija patektų 
tams, sako Ansaldo, radijo
mentatorius, tai italams butų 
labai didelis smūgis.

Anglams tai butų didelis lai
mėjimas, bet savo tikslo jie ne
pasiekė. Britai manė, kad suda
vus smūgį italams, pastarieji 
nuvers Mussolini ir sudarys ki
tą vyriausybę, bet italų liaudis 
tokio dalyko nepadarė ir ne
darys.

Italų generolai ne
galėjo pabėgti

Vienas britas veda
500 italų

6

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 6 d. — Turkai pareiškė, 
kad jie skelbs karą, jeigu vo
kiečiai įžengs į Bulgariją.

Turkai žino, kad vokiečiai len 
eina su tikslu vėliau pulti Tur
kiją ir Graikiją. Turkai neleis

MASKVA, Rusija, sausio 6 d.
— Sovietų aukščiausioji taryba 
pratęsė karo tarnybą visiems la
kūnams.

Ligi šiam metui lakūnai pri
valėjo ištarnauti kariuomenėje 
tris metus, o sulig nauju dekre
tų jie privalės tarnauti keturis 
mętus.

Visupmenei nepaaiškino tar
nybos pratęsimo priežasčių.

BARDIJA, Lybija, sausio 6 
d. — Britų kariuomenė turi di
delių rūpesčių kokiu budu nu
gabenti užfronten tokį didelį be
laisvių skaičių.

Britų kariuomenė nuginklavo 
italus ir vyksta į fronto lini
jas. Vienas britų kareivis ima 
500 italų belaisvių ir gabena 
juos į užfrontę.

Britai dabar turi nelaisvėje 
12 italų generolų. Britų kariuo
menė užėmė 100 mylių.jusotą 
ir dykumos. Ji neina vien 
kraščiais.

Dėl ūkanos žuvo
11 lakūnų

SAN DIEGO, Cal., sausio
d. — Civiliniai ir karo eksper
tai tvirtina, kad didelė orlaivio 
nelaimė įvyko dėl didelės ūka
nos.

Jeigu orlaivis butų skridęs 
20 pėdų aukščiau, tai jie lai
mingai butų atskridę karo aero
dromam

Sudužęs orlaivis karo depar
tamentui kainavo 120,000 dole
rių. Nelaimė įvyko 20 mylių at
stumo j nuo aerodromo. Orlaivis 
palietė viršukalnę ir užsidegė.

pa

Graikai paėmė
250 italų

6

KAIRAS, Egyptas, sausio 6 
d. — Maršalas Graziani atsiun
tė 5 didelius orlaivius, kad ga
lėtų pabėgti; italų generolai ir 
kariuomenes štabas su doku
mentai^ bet nei vienas italų 
generola.s nepabėgo.

Britų aviacija sunaikino vi
sus atskridusius italų lėktu
vus.

Prie vienos tvirtovės vienas 
Australijos karininkas ir 8 ka
reiviai paėmė nelaisvėn 2,000 
italų. Jie nežinojo Įdek britų 
buvo lauke.

ATĖNAI, Graikija, sausio 
d. — Italai deda pastangas įsi
stiprinti prie pat Valono-s uo
sto, bet graikai neduoda pakan
kamai laiko.

Kariuomeriė priartėjo 
Valonos, 
dirbančius 
kus.

Tepęleni
se graikai paėmė naujas viršu
kalnes. Vienoje viršukalnėj pa
ėmė 100 kareivių ir 4 karinin
kus. Italai pareiškė nenorį ka 
riauti.

prie 
£uėmė įtvirtinimus 
kareivius ir karinių-

ir Klisura apylinkė-

Tardys nacių taikos 
agentą

WASHINGTON, D. C., sau
sio 6 d. — Didelis žibalo biz- *
nierįus bus senato komisijos 
tardomas dėl tariamos nacių 
siūlomos taikos.

Kelis kartus buvo minima, 
kad biznierius Rhodes Davis, 
1939 m. pabaigoj įteikė užsie
nio departamentui nacių taikos 
sąlygas, bęt Hull neatkreipė Į 
tai reikalingo dėmesio.

Tai tvirtino senatorius Whee- 
ler, bet Davis per savo advoka
tą paneigė tokias žinias.

Žuvo lakūnė Amy 
Mollison

LONDONAS, Anglija, sausio 
6 d.—Pagarsėjusi britų lakūnė 
Ainy Mollison buvo priveistu 
leistis parašiutu iš savo lėktuvo. 
Nelaimės vieton tuojau buvo 
pasiųsti laiveliai ir orlaiviai, bet 
jos nepavyko surasti.

Rasti tiktai jos vardu padary
ti dokumentai. Manoma, kad ji 
žuvo. Nelaimė įvyko Temzės 
žiotyse.

Mollison buvo karo tarnyboje 
ir vežiojo orlaiviais skubiai rei
kalingą karo medžiagą. Ji viena 
buvo perskridusi Atlantiką ir 
turėjo kelis aviacijos rekordus.

Darbiečio Bevin 
svarbios pareigos
LONDONAS, Anglija, sau

sio G d. — Britų ministeris pir
mininkas šiandien paskyrė gin
klų gaminimo komisiją, kurios

. darbietį Ernestą Bevin.
Kitais komisijos nariais pa

skyrė lordą Beaverbrook, admi
raliteto lordą Alexander ir kap. 
Lyttleton.

Sudarė importo komisiją ir 
Anglijos atstatymo komisiją. 
Pastarajai pirmininkauja Ar- 
thur Greenwood.

Rooseveltas tariasi 
su Hillmanu

WASHINGTON, D. C., sau
sio 6 d. — Prezidentas Roose
veltas šiandien pasikvietė Sid- 
ney Hillmaną ir Knudseną pa
sitarimui.

Rooseveltas ruošia nuostatus, 
kuriais bus nubrėžta visa ad
ministracija ginklams gaminti. 
Prieš baigiant dokumentą jis 
rado reikalingu pasitarti su Hill
manu.

Naujai sudaromo organizmo 
pirmininku bus Knudsen, o vice

pirmininku padėjo išgarsėjusį' pirmininku bus Sidney Hillman.
 .

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

:: Debesuotas. Iškris truputį 
sniego.
, . Saulė teka :18 v. r., leid
žiasi 4:32 v. v.

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 6 d. — Užsienio reikalų de
partamentas praneša, kad jie 
glaudžiai seka ispaniškų fašis
tų veikimą lotynų Amerikos 
valstybėse.

Ispanijos fašistai bendradar
biauja su naciais, jie yra nacių 
įrankiai^ tod^l į jų veikimą ir 
atkreiptas dėmesys.

— Britų ir Kanados valdžios atstovai atydžiai klausėsi 
Rcosevelto kalbos. Anglai mano, kad Rooseveltas labai teisin
gai įvertino tarptautinę padėtį.

— Harry Hopkins, Roosevelto atstovas Anglijai, orlaiviu 
išskrido į Londoną.

— Britų bombanešiai paskandino kelis italų submai inu 
kurie stovėjo Bordeaux uoste, nacių okupuotoj Francuzijoj.

— Sofijoj pasakojama, kad rusai ir turkai padės bulgarams, 
jeigu vokiečiai jėga bandys užimti kraštą.

— Ekvatoriaus vyriausybe praneša, kad prie Peru valsty- 
bės^sienos įvyko susišaudymas, kuris tęsėsi 30 minučių.

— Japonų ir franeuzų atstovai pradėjo naujas derybas dėl 
Indokinijos.

— Washingtono karo sluoksniai ruošia konkrečius planus 
kaip greičiau padėti kariaujančiom valstybėm. Medžiagai sių
sti reikalingi laivai.

— Didelė kongrese ir senatorių dauguma palaikys Roose- 
veltą ir duos jam reikalingus įgaliojimus.

— Turkų radijas praheŠė, kad britai nepuls Tobruko, bet 
eis tiesiai prije Bengazi ir atkirs visų italų Cirenaiką.
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Dede Amerikonas
Bronė M—tė

(Tęsinys)
iš Kauno išvažiavus Juozas 

ypatingai domėjosi visomis vie
tovėmis, pro kurias jie tiktai 
važiavo. Pavažiavę kokį laiko
tarpi plentu, jųe privažiavo mn- . 
ž, miestuką; taksi savininkas'^tosl trobėsius savo sklypuo 
jam pasakė, kad tai esąs Rau
dondvaris, kuris per Didįjį pa
saulinį karą buvęs visai išgriau
tas ir karui pasibaigus gyvento- to, kaip atsidūrė Šilinėje, o nuo

naujas ir naujas sodybas, šo
feris jam paa.škino, kad kuo
met lietuviai atgavo laisvę, tai 
iš įvairių ponų nusavino dva
rus ir juos išdalino bežemiarąs 
a* mažažemiams^, kurie dabar ir

se.
Juozas taip bekalbėdamas su 

taksi savininku ir juste nepauu-

jai iš naujo atsistatė. Toliau 
važiuodamas Juozas pastebėjo, 
kad tose vietovėse, kur pirmiau 
buvo dvarai, tai jisai matė’ vis

BL’DRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

Šilinės iki Alsos kaimo tai jau 
patys niekai. Juozas, atvažiavęs 
į šilinę pamatė, kad ji kaip bu
vo, taip beveik ir tebėra tokia 
pa apsileidusi ir jokios pažan
gos nepadariusi. Tais laikais ši
linė buvo vadinama “Borki”, 
bet vien tiktai pakriks tijūnas 
dar nesudaro sąlygų pažangai. 
Atvažiavęs į šilinę Juozas pri
siminė, kad beveik prieš ketu- 
riasdeš.mt metų jisai čionai,

ručlų Antano sodybą. Be to, jie 
įspėjo, kad važiuojant pro miš
kelį kastinė busianti labai blo
ga.

Buvo jau pavakarįs, kuomet 
Juozas atvažiavo į Aisos kaimą 
ir artinosi prie brolio Antano 
sodybos. Prieš švento Antano 
atlaidus, kur .e svarbus ne tik
tai stakiškiams, bet jie buvo 
tiek pat svarbus ir als.škiams, 
nes kaip tiktai per tuo» atlai
dus suvažiuoja pas juos laba, 
daug giminių.

Antano žmona, Barbora, pa
matė, kad pamiškio kasime iš 
lengva važiuoja automobilis, ii 
jmai pradėjo net nerimauti, 
manydama, kad automobilių at
važiuoja koks nors policijos 
viršininkas ar teismo anstolis. 
Policija tai kaip tiktai tokiais 
laikotarpiais, kuomet žmonės 
prieš didesnius atlaidus rengiasi 
pabaliavoti, atvažiuoja pasižiū
rėti ir paieškoti ar kartais ne
turi pasidarę naminės dęglinės. 
Naručiai nors neturtingai gyve
no, bet naminės degtinės tai jau

Lengvai Plengvinti 
Raumenti Skausmus

Kada • raumenys sustyrę ir 
skaudus uždėkite Johnson’s Red 
Cross Plasterį. Jis ramina,, šil
do i ir atleidžia nugaros ir strė
nų ; skausmus paeinančius nuo 
raumenų skausmų ir niksterėji- 
mus, sukimus ir paprastas kru
tinės slogas. Milionai vartoja 
per suvirš 50 metų. Ekonomiš
kas.

pelnus. Reikia pasakyti, — aiš- 
k.no Juozas, — kad karas, tai 
Amerikos biznieriams išėjo į 
sveikatų. Sunku jums ir įsivaiz
duoti, kokius pelnus Amerikos 
kapitalistai ir fabrikantai turė
jo iš tos baisiosios žmonių žu
dynės. - " y

Juozas su taksi savininku ir 
namiškių pagalba iš automobi
lio išėmė visas atvežtas dova
nas ir visų tau ką jis buvo at
sivežęs. Išėmęs iš automobilio 
dovanas, Juozas kreipėsi į bro 
Uenę prašydamas^ kad taksi sa- 
.iipriką pa vaišintų, nes iki a t 
važiavę iki Alsos kaimo, gero-

Antanas, jo žmona Barbora 
ir visi namiškiai, tiktai lakstė, 
tiktai triūsė apie savo mylimus 
svečius, nežinodami nė kaip j.

labai sunkus. Jau, rodosi, vienų 
aikotarpį pradėjau žmoniškiau 

gyventi. Matai, kada apsive
džiau, rodosi, kad gavau visai 
gerų pasegą ir dali, ir tuomet 
jau buvau pradėjęs visai žmo
niškai gyventi: buvau pasistatęs 
geras trobas, sus.taisiau gerus 
gyvulius, na, keletą šimtų rub
lių turėjau pasidėjęs į oanką, 
bet užėjo baisusis karas ir vis- 

.Ką pražudė. Trobas sudegino 
geresnius gyvulius vokiečių o- 
xupacinė valdžia atėmė; pini 
jai, kuriuos turėjau pasidėję 
I banką, žuvo; turėjome jau 
jiek tiek sus.taupę ir vokiškų 
markių, tos irgi žuvo ir likome 
kaip po gaisro.

(Bus daugiau)

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

vak. Nekėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Te!.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

,645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

RADIOS
PO

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODŽLIŲ

p° 59 95 !rx- aukščiau.
50c įmokėti

$Q 95 aukščiau
Išmokėjimais.
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos 

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRiK,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

pėsčias ir nelaimingam seniukui 
užfundijo garlaivio bilietą į 
Jurbarką. Nuvažiuoti Alsos 
kaimo vietovę iš šilinės tai bu
vo- nedidelis dalykas, nes buvo 
titkai apie šešiolika-septyniolika 
kilometrų. Bet susirasti Antano 
Naručio sodybą tai jau sunkes
nis dalykas, nes jisai ž.nojo, 
kad Alsos kaimo gyventojai jau 
yra išsiskirstę į vienkiemius. 
Nuvažiavę į Alsos kaimą, jie 
apsistojo ir paklausė vietos gy
ventojo, kur čionai yra Naru
čių Antano sodyba. Alsos kai
mas nors ir didelis buvo, bet 
gyventojai ir vienkiemiuose gy

vendami vieni antrų sodybas 
geriausiai žinojo. Jie nurodė ne 
tiktai kelią, kuriuo Juozas tu-

Na r ut ietie, pamačiusi atva
žiuojantį automobilį, pranešė a- 
pic tai ir kitiems namiškiams, 
ir beveik visi namiškiai ir sve
čiai išėjo į kiemą žiūrėti ir sek
ti, kur tas automobilis važiuos. 
Vieni iš jų spėliojo, kad auto
mobiliu važiuojąs policijos nuo
vados viršininkas, kiti sake, 
kad į Stakių šventojo Antano 
atlaidus važiuojąs koksai nors 
kunigas ar klebono giminaitis. 
Taip jiems bespėliojant, auto
mobilis važiuodamas Stakių 
link vis artinosi ir artinosi prie

PLASTER
• ” • ’* • ’’ ' y l ?a .

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

V
Padarytas Johnson & Johnson didžiausią 

pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

žus sveikų ir linksmų žmonių 
ir giltinių burtas.

‘ —Na, sakyk, .brolau, kaip 
praleidai karo baisenybes ir 
kaip gyveni, — klausė Antanas.

Žinai, brolau, kad gyvenan
tiems Amerikoje tai jokių bai
senybių ir sunkenybių nebuvo. 
Kuomet jus vargote ir, kaip sa
vo laiške rašei, įvairių okupan
tų buvote kainuojami, tai nies- 
anierikiečiai dalėme didžiausius 
biznius ir turėjome geriausius

ir mylėti. Svečius tuojau pava 
d no į seklyčią įr juos tenai pra
dėjo vaišinti kuo tiktai turėjo 
ir kaip tiktai jie sumanė.

Taksi savininkas pasivaišinęs, 
padėkojo už vaišes ir greita, 
rengėsi važiuoti namo, nes au
tomobilio skaitukas nuo Kauno 
iki Antano Naručio sodybos 
radę lygiai 92 kilometrus kelio.

Taksi savininkui išvažiavus, 
prasidėjo giminiškos kalbos, 
kurios turėjo paliesti keturias
dešimt metų praleistą laikotar 
P!

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
3630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį'— į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

Jt. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 VVest 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

i

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. We£tern Avė. 
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

AKIU KPECIALISTAI

jus gyvenate nepriklausomoje 
Lietuvoje, — klausinėjo ir įdo- 
mavosi dėdė amerikonas.

- Žinai, brolau, — tarė An
tanas, — kad Lietuvoje kaip 
buvo, taip ir tebėra gyvenimas

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2509 VVest 63rd Street

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

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

$5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame 3^% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- * _

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

Turtas virš -

LOAN ASSOClATlONoF Chicago

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 AVENUE
TeL VIRginia 1141

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP ........... $9.50

KNITTED SOUARE PATTEr
No. 2687 — Mėgsta lovos kapa

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardė.

\dresas

Miestas ir valstija

No. 2687

kelių, kuriuo reikia įsisukti į 
Naručių sodybų, jisai užsisuko' 
ir visiems pasidarė aišku, kad 
ponas, kuris važiuoja automo
biliu, atvažiuoja pas Naručius. 
Narutieuė net ir nusigando, ma
nydama, kad tikrai atvažiuoja 
policijos nuovados viršininkas 
ar teismo ant^tolįš 'ir gali jiems» 
padaryti kokių nors nėmalonu-

dinę nuotaikų. Kadangi auto
mobilis važiavo tiesiai į jų kie
mų, tai noromis nenoromis rei
kėjo eiti jį patikti ir atkelti var
tus. Atvažiuojančio svečio su
tikti kaip tiktai išėjo pats Na
ručių Antanas,^manydamas, kad 
greičiausia atvažiuoja te.snio 
antstolis, nes už paimlų miško 
medžiagų atstatymui sudegusių

mes Ūkio Ministerija dar galu
tinai nebuvo atsiskaitęs, taipogi 
nebuvo sumokėjęs ir subankro- 
tarusio kooperatyvo skolas, te

pasirengę 
Teis
inio-

auto-

dėl Naručiai buvo 
kiekvieną dieną susilaukti 
m o antstolio ar polici jos 
vados viršininko.

Antanui varius atkėlus,
mobilis įvažiavo į kiemą ir va
žiavo prie durų, kur buvo su
stojusi visa Naručių šeima ir 
laukė nežinomojo svečio. Auto
mobiliui apsistojus, iš jo išsiri
to storas ponas. Nors nuo to 
laiko, kaip Juozas išvažihvo į. 
Ameriką praslinko apie ketu
riasdešimt metų, bet Antano 
žmona tuojau pažino Juozą, sa
kydama;

- -Juozeli, lai ir tu parvažia
vai aplankyti gimtojo Alsos kai
mo! ,

—Taigi, brolien, parvažiavau; 
sakau, kad nors prieš mirtį dar 
reikia pamatyti savo gimtąjį 
kaimą ir gimines.

Vietoje nusiminimo ir nuliū
dimo užviešpatavo ypatingas 
džiaugsmas. Visi buvo labai pa
tenkinti, kad Juozas Įiarvažiavo 
tokiu geru laiku, kaip tik
tai šventojo1 Antano atlaidų iš
vakarėse, kada Naručių šeiiiiii- 
n.nkėš, laukdamos svečių, visai 
žmoniškai buvo pasirengusios. 
Iš džiaugsmo kaip Antano, taip 
Juozo ir visų namiškių akyse 
pasirodė ašaros.

Antanas brolį Juozą supažin
dino sii visa savo šeima, iš ku
rios du sųųųa ir duktė Geno
vaitė buvo jau Šeimyniniai. Juo
zas buvo labai patenkintas,, kad 
jį pasitiko toks didėlis ir gra-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

, DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4^05-07 So. Hermitage Avė.

, 4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

t—'ą -g • koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Cicero f,
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■I11111011111 II 11 III 01H11 * HI * 1111H11H1 i

J. LIULEVIČ1US
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

' P. J. RIDIKAS
3354 So. Haisted Street YARds 1413

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street \ Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3.319 Lituanika Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VVest 23rd Piace
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street

Phone CANal 2515
Tel. PUllman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westerir Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Westem Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

, / y >: J i. pirma. '
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

: KITATAUČIAI ‘ 1b

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėiiomis pagal sutartį.

L1E1UV1AI
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR’ CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDVVAY 2880

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.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI A

*

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

4

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tek CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 
\ Tel. VTCtory 2679

■
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KAIP ŽEMAIČIAI PRIEŠ 400 METU IŠŽUDĖ 
SAVO TĖVŪNUS IR KITUS SAUVALIAU

JANČIUS DVARININKUS

ir riaušes. Pasiremiant jau mi
nėtojo Goštauto pranešimu, iš
skaičiuojami keli n

ijvyko Bartenderių 
Unijos Rinkimai

Leningrado valstybinio A. S. buvę susirinkę į didelę sueigą, 
Burnovo vardo universiteto is
torijos fakultetas neseniai iš
leido I. I. Jakovkino parinktus 
ir sutvarkytus “Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos XV- 
XVI šimtmečio įstatymleidystės 
aktus”. Tai palyginti nedidelis 
152 psl. istorijos tikslams skir
tas leidinėlis, tačiau jame yra 
gana įdomių aktų apie tokius 
istorinius įvykius, apie kuriuos 
musų visuomenė labai mažai 
težino. Tarp kita ko į leidinėlį

čia turėję savo pasitarimą ir 
išmušę visus tuos tėvūnus ir 
dvarininkus, kurie* nenorėję 
prie sukilimo prisidėti. Zig
mantas tuo Žemaičiu sukili
mu matyti buvo labai susirūpi
nęs, nes prašo savo rašte Kmitą 
Kuncevičių smulkiai ištirti ne- 
ramiiųių priežastis, apklausti 
žmones, kodėl jie nėra paten
kinti tėvūnais, dvarininkais ir 
kitais ponais, kokius moka mo
kesčius, kokius dirba darbus ir 
kt. Nors rašte Zigmantas pa
žymi jau pasiuntęs į Žemaičių 
valsčius savo atsišaukimus, bet 
jis per dvarininkiją jų dar at- 
siųsdinęs Kmitai Kuncevičiui, 
kuriam įsako juos paskleisti 
Žemaičių valsčiuose. Tame pa
čiame rašte Zigmantas Kmitai 

žinomas, tai pravartu juos čia Kuncevičiui pataria prieš at- 
plačiau atpasakoti. vykstant į bet kurį valsčių pir-

Pirmame savo rašte Zigman- ma pasiųsti savo patikimą žino
tas rašo Kmitai Kuncevičiui,1^ ir žemaičiams pranešti, kad 
kad neseniai jis iš Vilniaus vai- j Zigmantas jiems žada savo 
vados ir kanclerio, Belsk o jr;malonę, ir iš jų išklausyti apie 
mozūru Storastos Albrechto Co- v 
štauto gavęs pranešimą, jog 
Žemaičių valsčiuose prasidėjęs 
didelis sukilimas ir žmonių už
mušimas. Telšiuose žemaičiai

Vilkmergės ir Anykščių ponui 
Kmitai Kuncevičiui, kuris yra 
prašomas vykti į Žemaičius ir 
ištirti jų sukilimo priežastis, o 
patį sukilimą nutildyti. Kadan
gi šis Žemaičių sukilimas gana 
menkai tėra musų visuomenės

,4

mik

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip 
Naujienų spulką, 
paskolų ant ilgu

1739 So. Halsted St
. CHICAGO. ILL

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi
lities.

NAMŲ NUO

Ibe jo žinios tėvūnų jiems da
romas skriaudas ir lupamus 
mokesčius. Toliau 
kad tose vietose, kur 
Kuncevičius atvyks,
turi susirinkti į draugę. Čia gi 
jis turi į susirinkimus taip pra
bilti, kaip jam nurodyta kita
me rašte, Zigmanto vardu. Iš I e
dalijęs žemaičiams Zigmanto 
atsišaukimus, Kmita Kuncevi
čius yra prašomas smulkiai už
sirašyti visus skundus prieš tė
vūnus ir jų vietininkus, ypa
čiai tuos, kurie jų yra padaryti 
Zigmanto vardu. Charakterin
ga, kad rašte Kmitai Kuncevi
čiui yra uždrausta iš žmonių 
imti bet kuriuos, kelionės mo
kesčius ir naudotis jų arkliais 
ir vežimais. Kašte įsakyta nu
vykti ir į tuos valsčius, apie ku
rių neramumus jis išgirstų sa
vo kelionėje. Visa, ką Kmita 
Kuncevičius šioje savo kelionė
je patirtų, per specialų dvari
ninką pasiuntinį tuojau turi 
pranešti Zigmantui. Kelionės iš
laidoms padengti reikalingas 
lėšas ir maistą jam leidžiama 
imtis iš kai kurių Upytės vals-

nurodyta,
Kmita 

žemaičiai

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

dvarų. Visas kilusias ’ dėl ke
lionės išlaidas Zigmantas pa
žada rašte skubiai Kmitai Kun
cevičiui grąžinti ir įspėja, kad 
jam bus užmokėta iš valstybės 
iždo ir kad jis nuostolių dėl to 
neturėsiąs.

Antrame . rašte ; 
Kmitai Kuncevičiui 
kaip jis turi kalbėti atvykęs į 
sukilusius Žemaičiu valsčius. 
Šiame rašte vėl paminimas Vil
niaus ir Didžiosios Kunigaikšti
jos kancleris Albrechtas Mar- 
tvnavičius Goštautas, kuris 
Zigmantui pranešė apie di
džiuosius žemaičių sukilimus

Zigmantas
nurodo,

ninkas Jokūbas Soškavičius, 
buvęs žemaičių užmuštas aš
tuntas vietininkas Flerijanas? 
ketvirtas vietininkas Micova,

Po Teismo Priežiūra
Vakar apskričio teismo 

muose, po priežiūra teisėjo K
ru

penktas vietininkas Kasparas j Dunne, įvyko Chicagos bąr- 
Beleviėius, penktas, ir <1. k. tenderių unijos valdybos rinki- 
žmonių ir dvarininkų buvę su- maj
mušta. Vadinasi vien lik iš Go-Į Unija dabar yra po teismo 
štauto pranešimo matyti, kad paskirto receiverio kontrole. Jis 
buvę užmušti 22 dvarininkai.!su teismo pagalba bando atim

ti uniją iš gengsterio kontro
les ir pavesti ją pačių narių lais
vai išrinktiems valdininkams.

Ką bartenderiai į valdybą iš
rinko šią žinią rašant nebuvo 
žinoma.

— — - —------------------- — - f -

buvę užmušti 22 dvarininkai.' 
Kmitai Kuncevičiui Zigmantas' 
savo rašte įsake taip kalbeli į 
susirinkusius žemaičius:

Karalius mane į jus atsiuntė 
ir įsakė jus apklausti ir sužino
ti, kodėl jus tokį sumišimą pa
kėlėte ir dėl kurių priežasčių 
jus taip padarėte? Jei tėvūnai 
jus spaudė sunkumais ir 
skriaudomis, arba jus vargino 
žiaurumais ir plėšimais. Sun
kiais darbais ir per dideliais 
mokesčiais, sau kraudami iš to 
pelną ir uždarbį, nesilaikyda
mi nustatytųjų taisyklių ir įsta
tymų, — viską man papasako
kite, kaip jūsų tėvūnas ir jo 
vietininkas su jumis elgėsi, 
kiek jis imdavo mokesčių ka
raliui ir, sau, kuriais darbais 
jus apsunkino ir kokius kitus 
sunkumus jis jums darė. Kara
lius pirmas rūpinasi savo val
dinių gerove, apsaugodamas 
jus nuo tėvūnų išnaudojimo, 
sunkių darbų ir per didelių 
mokesčių, išleisdamas savo 
valdiniams naujus nuostatus a- 
pic tas žemes, kurios jiems 
priklauso. Visus tuos darbus, 
kuriuos jus dirbote velioniui 
Storastai ir tėvūnui, ii’ jų pel
ną bei tuos mokesčius, kurie 
buvo renkam ibe karaliaus va
lios, jums karalius atleidžia. 
O už tuos darbus ir sodybas, 
kurie yra leisti karaliaus, per 
metus nuo kiekvieno jautimo 
arklo mokėsite po pusę kapos 
grašių, o už arklinius atkilią po 
pusę to, tai yra po penkioliką 
grašių, o už vieną rinkliavą po 
dvidešimtis grašių, kaip tai yra 
paskelbta jums karaliaus nuo
statuose. Visus tuos mokesčius 
kiekvienais metais turite ati
duoti valstybės iždui, visiškai 
nesiskųsdami. Tačiau, šį kartą 
jo malonybė karalius sužino
jo, kad jūsų tarpe kilo baisios 
žmogžudystės ir sukilimai prieš 
tėvūnus. Tačiau jis nežino dėl 
ko visa tai atsitiko. Ir taip ka
ralius man įsakė iš jūsų neimli 
jokio pinigo nei jokio vežimo 
ir kitų dalykų sau ir arkliams, 
jet paliepė man smulkiai suži
noti visas jums daromas tėvū
nų skriaudas ir priespaudas ir 
apie jas duoti jam žinią. Ir jei 
karalius sužinos, kad tėvūnas 
ir jo vietininkas jus neteisėtai 
plėšė ir skriaudė ir neprisilaikė 
įstatymų, tai jis juos kuo žiau
riausiai nubaus ir jūsų skriau
das atlygins iš savo dvarų. Ka
ralius jums, savo valdiniams, 
prašė pasakyti, kad esate jo 
malonėje ir dėl to nekelkite

“Bankas Patarnavi 
mui” Halsted Exch. 
Nat. Bank of Chicago

Halsted St. prie 19th PI.
Kiekvienoj didesnėj Chicagos 

miesto apielinkėj randasi ban
kas. Prie Halsted St. ir 19th 
PI. taipgi randasi žynius ban
kas, kurio vedėjai sako, kad jų 
bankas yra “Jūsų patarnavi
mui”. Taip ir yra.

šios apielinkės biznio įstai
gos ir profesionalai turi didęlį 
patogumą mainyti čekius, iš 
mainyti reikalingų pinigų biz
nio apyvartai ir algų išmokėji
mui. Ir kiliems būtiniems rei
kalams.

Kaip kiti bankai, taip ir š'.s, 
yra narys Federal Reserve Sys
tem ir Federal Reserve Deposit 
Insurance Corporation. Reiškia, 
kad kiekvieno asmėhs indei.ai 
čia yra apdrausti iki $5,000.00.

Teikia Visokį Patarnavimą.
V b ' • .

Čia galite laikyti pinigus tau
pymo skyriuje. Galite išsiimti 
čekių knygelę, ir, reikalui esant, 
išrašyti čekį, čia taipgi yra sau
gios dėžutės, kuriose galite lai
kyti savo brangius dokumen
tus: čia jie nepražus, vagis ne 
pavogs ir gaisre nesudegs.

Rauko vedėjai yya patyrę ta 
me biznyje asmen^šV>Turi apy
vartoje turto virš dešimties ini- 
lionų dolerių.

■ Šio banko metinė atskaita 
telpa šiandien “Naujienose”.

Chicagos Knygynas 
Išskolino 12,500,000 
Knygų

Metiniame raporte Chicagos 
viešasis knygynas skelbia, kad 
per pereitus metus išskolino chi- 
cagiečiams 12,500,000 knygų, 
beveik po 4-ias kiekvienam mie
sto gyventojui.

Skaitytojų su kortelėmis vie
šasis knygynas turi 700,000.

Daugiau Sniego 
Chicagai

Chicagos oro biuras vakar va
kare pranašavo, kad šiandien 
turėsime daugiąu sniego, bet 
šalčiai šiek-tiek atslūgs, ir ne
reikės virpėti laukan išėjus.

Gatvės tebėra slidžios. Visi 
motoristai perspėjami važiuoti 
atsargiai.

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
■ CHICAGO, ILL.

whhout

■

Per tuos 54 metus kuriais Home Federal Savings and Loan 
Association tarnauja tūkstančiams taupių žmonių, mes ma
lėme tautų kilimą ir žlugimą—mažų miestų augimą—pani
kas ir gerų laikų .periodus. Bet, per visą laiką, gerais ir 
blogais laikais, ši įstaiga visuomet išmokėjo nors 3*/2% ant 
su.taupų dalyviniose sąskaitose, be jokios pražūties.
Kviečiame jus prisidėti prie tų 8,500 žmonių, kurie dabar 
naudojasi šios garsios įstaigos modernišku patarnavimu— 
kur galite taupyti saugiai—kur jūsų pinigai apdrausti (iki 
$5,000) .per F. S. L. I. C., Suvienytų Valstijų agentūrą.

. I. c. >
Pradėkite sąskaitą šiandien. Ateikit, o jeigu^ .parankiau, nau
dokitės1 mūsų Paštu Taupymo planu/ kuris?' nuteikia visas 
formas ir nereikia mokėti už paštą. Maloniai prisiusime 
brošiūrą.' Rašykit arba šaukit.

HOME FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO. 
18+h St. at Ashland Avė. . PKonc Monroe 8100 .•

DABAR MOKAMA 
ANT SUTAUPŲ 
Turtas \ Virš $8,000.000.00

CHARLES A. ZUNDALEK, Prezidentas.

Halsted Excharige National Bank

Ir vėl Švenčių Sezonas sutei

kia mums linksmą progą iš-

reikšti nuoširdžią padėką už

Statement of Condition
At the Close of Business, December 31st, 1940

Assets

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
/isokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. ‘žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas mįesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA

PLEITįJ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
FLEITAI 

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena ... $1.00
Lena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

$z

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South H.lsted Stre,^ 

CHICAGO. ILLINOIS 
r«L Canal 8500

čiau jei jūsų tėvūnas arba jo I 
vietininkas vistiek jus spaustų 
sunkiais darbais ir per dide
liais mokesčiais ir sau pelną I 
krautų bet kuriais kitokiais 
jūsų apsunkinimais, tai apie tai 
surašykite raštus ir juos pa- r 
siųskite karaliui ir jo malonei I 
apie tai praneškite. Jūsų valdo
vas tokių tėvūnų daromų junu?. 
sunkumų nepakęs.

Dvarininkų sauvaliavimo ta
da matyti butą labai didelio, 
nes ir tuose raštuose kalbama 
apie tėvūnų ir jų vietininkų ne
teisėtai imamus mokesčius, už
kraunamus darbus, persekioja
mus ir kitokius apsunkinimus. Į 
Tie visi valstiečių persekioji
mai turėjo pasiekti tokio di
delio laipsnio, kad pagalau ne 
taikus ir ramus žemaičiai jų 
nebepakėlė ir pradėjo negailes
tingai žudyti savo išnaudoto- I 
jus. Šiuo faktu dar kartą labai 
ryškiai pasireiškė žemaičių 
liaudies laisvės ir savarankiš
kumo didelis pamėginamas įr 
j u gynimas. A. N'. L

su jumis turėti ir turime vilty

kad musų nuoširdus santykiai

tęsis per šiuos ir ateinančius

metus.

Cash and due from Banks ........... ...................
U. S. Government Securities (At Market 
Value or Less) ................................... ..............
Municipal Bonds (At Market Value or Less) 
Loans and Discounts ...... .................. .............
Federal Reserve Bank Stock .......................
Accrued Interest ..............................................

’ Furniture, Fixtures and Vault Eąuįpment .
Real Estate Owned ............,............................ ...
Other Assets ...........................1...................... ....

Totai Assets

Liabilities

Capital ...... ................................... .......
? Surplus ................. ............ .......................
' Undivided Profits ...... ....................... .

Reserve for Contingencies ............ ...
Reserve for Interset, Taxes, Etc. . 
Dividend Payable, January 2, 1941 
Interest Collected būt not eamed .. 
Deposits ...........  ,...............

MADOS

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimų Bet* 
kalai* Eiti | tas Krautuvą, 
taurias Skelbiasi Naujiena—

• A

$6,076,311.44

2.019,399.72
429,243.47

2,074,869.48
13,500.00
14,039.51

1.00
None

11,763.87

2
7

*7

$10,639,128.49

$ 200,000.00 
250,000.00 

’ 59,651.77 
15,000.00 
20,430.55 
3,000.00 

36,886.60 
10,054,159.57

No. 4626—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16. 18 ir 
20; taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

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

Bąnh
410,639,128.49

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
jų gynimas.

Totai Lįabilities

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No

Mieros ___________  per krutinę
*

Mčmber Federal Reserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation.

HALSTED STREET at 19th PLACE

MM



NAUJIENOS, Chicago, III • Antradienis, sausio 7, 1941
tai dar ir po Leipcigo mūšio pralaimėjimo jisai butų bū-Užsakymo kaina:

Chicagoje—paštu:
Metamš ..... ........................
Pusei metų ....................... .
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ......... ...
Vienam mėnesiui .............

Chičagoj pef išsiūPtiriėtojūs
Viena, kopija ..... ...............
Savaitei ........ .....
Mėnesiui ........a......’...........'.’.....

jungtinėse^ vaistine,g.ne^^hicagoj,Į į Budapeštą, sutriųškifiti liaudies judėjimą ir ūž-
Metarils ’ $6 (į0 karti ant sprando žmonėms biauriausių reakcininkų kli-
Pusei metų ...................  3.25 L™ su admirolu Horthy pryšakyje. Anglai arba f rančų-

I T* I C 4* Yi Cj 1 C2 I t I **

Dviem mėnesiams L25 zai būtų leūgvai gūlėję Rumunijos militaristūs sudrausti.
Vienam menesiui .......  75 j*e gitįfėjo prb plTŠtŪSj kai Budapešto gŪtVėSė IlO’jo-
Metams ...U.z.si.e.n.1“°.T......... $8.oo si darbininkų kraujas. Jų pasiteisinimas buvo tas, kad rū-
Pi»ei i»etį VėŪ’grijąĮ ūuo žiaurios diktatūros, ku-
Pinigus reikita siųsti paštb Moriėy W istėigęs* Bėla’ Kun. Tačiau tas sutvėrimas jau

’ ‘ pWai bWb išdūfūęs į Maskvą.
0 ar tafiglai Prancūzai bent pirštu pajudino dėl 

delū'bkYatijoš Aūšttaijb'j’ė, kūomet kruvinasis išgama Doll- 
__________ fūsšas,’ šūfcūrštytas ir apginkluotas Mussolinio; bombai4- 

Savo pranešime J. V. kongresui prezicfeMa^ KoOše- darbinirtkų rezidefieijaš? “Demokratai”
' ’ 'Lembite' if Pa^ziūjė Nusisuko į kitą pusę,- kad tas bai

li sū® r'ėgi’ūys jiėūi!a fiogadintų geros nuotaikos.
0 ką darė pasaūlib defnokratijos (neišimant ir mū

siškės,’ amerikoniškos)’,- kai Vokietijos naciai ir Italijos 
fašistai žūcfe Ispanijos respublikos gynėjus?..

Taigi šblWarūW tiarpe demokratijų iki šiol beveik 
nebūvo". Po' perėitojb' kūro pergalėtojai išliejo savo kerš
tą d'ėl kaizerio* piktadarybių ant Vokietijos respublikos profesorius

• NAUJOSIOS
The Lithutaiiian Daily News 

Pųblished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pufe. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephonė CANal 8500.

Subscription Rates: 
$6.00 per year iri Canad’a 
$6.00 per yeaf čufsidta of Chicagč 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Ciass Matter 

Mafch 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii, urider the act 6f 
March Std 1879.

Naujienos* eina kasdien, išski- 
firint sekmadienius. Lėidžia Nau
jienų BendfoVė, 1739 S. Halstęd Si,
Chicago, m. Telefonas Čarial 8500. Ordefiu kaYtir su užsakomu.

Busimoji taika

$8.oo vęs paliktas Francuzijos soste;
2oo Karaliai visi yra su kits kitu susigiminiavę,' vadina 
lso kits kitą “pusbroliais” (“cousin”), tūfi šavb “internacio

nalą”. Todėl jie kits kitą bėdoje užtaria. O demokratijos?
JĮ; žiūrėkite, ką padarė su Vengrijos respublika, 1919‘
76c m., Santarvės valstybės: leido Rumunijos armijai mar-

Literatūros Reikalais
■ ■■■■■1    i imi įsr

veltas nūrodė, bendrais bruožais’, kokis1 turės būti jo nuo-1 
mone pasaulis po karo, kai demokratijos* laimės- pėng^l’#. 
Prezidentas mano, kad demokratinės tautos visame pa
saulyje turės sudaryti sąjungą “teisingos taikos^ palai- 
kymui.

Toliau, prezidentas mano,* kad taikos apsaukojimūi 
nepakanka tiktai susitarusių valstybių jėgos. Turės’ bū-1 
ti taip pat užtikrintas saugumas' gyVenifliė kiekvienos at-’l 
skirtos šalies žmonėms. RooseVeltas stoja už šias pagrW 
dines žmonių teises:

žodžio ir išreiškimo (spaudos, meno, kritiškos min
ties) laisvė — kiekviename pasaulio krašte/

Laisvė kiekvienam garbinti Dievą, pagal savo išma
nymą — kiekvienoje vietoje pasaulyje.

Laisvas nuo skurdo gyvenimas tiėkvienani žmogūi— 
visur pasaulyje.

Laisvė nuo baimės —- nusiginklavimas iki to laips
nio, kad nebebūtų pavojaus nė vienai šaliai būti užpultai 
— visame pasaulyje.

Tai didelė ir toli siekianti programa. Jeigu ji bus 
įvykdyta, tai pasaulis bus nužengęs* stambų žingsnį į ge
resnę ateitį.

Nesigilindami čia į atskirus punktus, mes norime pa
brėžti tą faktą, kad Jungtinių Valstijų valdžios galva 
jaučia, jogei tarptautinės taikos apsaugojimas turės bū
ti bendras visų demokratinių valstybių reikalas.

Šitą supratimą, turėjo ir preziderttas Wilsonas, kuo
met jisai Versalio taikos konferencijai pasiūlė įsteigti 
Tautų Sąjungą. Bet Amerikos visuomenė ir kongresas 
nebuvo tai idėjai parūošti. Senatas atsisakė ratifikuoti 
Versalio sutartį- ir kartu su ja išmetė lauk Tautų Sąjun
gos statutą.'

Dėl šios priežasties — daugiau, negu dėl ko kito1, 
Europa po pereitojo* karo ilgai negalėjo susitvarkyti. 6 
kuomet atsigavo ir sustiprėjo militarizmo jėgos, kurias 
karas buvo pritrenkęs, bet ne sunaikinęs, tai nebuvo kas 
jas suvaldo. Anglai Varžėsi su franeuzais, kiekvieni ieš
kodami atsparos “nuskriaustose” valstybėse. To dėka, 
šios tolyn darėsi vis felbiau agresingos ir, galų gale, su
kilo prieš pergalėtojus.’

Šiandien viena tų “nuskriaustųjų” valstybių — Vo
kietija —- jau yra beveik užkariavusi Europą ir grasina 
pafclūpdytl Jungtines' Valstybes!

Atsisakiusi dalyvauti kartu su kitomis demokratijo
mis tarptautinės taikos saugojime, Amerika dabar turi 
mokėti brangią kainą už savo saugumą.

Amerika negali lėisti, kad ir po šio karo butų pada
ryta vėl tokia pat klaida. Todėl prezidentas Rooseveltas 
gerai daro,' jau dabar iškeldamas šį be galo svarbų rei
kalą. Tegu jį sVarsto kongresas ir visi žmonės. Tegu 
kiekvienas šios šalies pilietis supranta, kad tie bilionai 
dolerių, kuriuos kongresas skiria apsiginklavimui, nebus 
išmesti į balą, jeigu Amerika atliks savo pareigą po ka
ro.

Kai pašibnigš* fcaFš!š> Amerikos žmonės numanys, ko
kios taikos jie nori, ir reikalaus iš savo atstovų 
konferencijoje, kad jie atitinkamu budu elgtųsi.

Krašto ir asmens saugumas

reikėjo pavartoti prievartą, kad gyventojai eifų į gatves šokti, tai profesorius Vincas Krėvė pats laisva valia nuėjo šokti. Jis ne tiktai pats šoko sulig okupantų muzika, bet pasisiūlė ir visą Lietuvą pašokdinti.Tas noras kitus pašokdinti ir buvo didžiausia Krėvės nelaimė. Senai jis norėjo Lietuvą pašokdinti pagal savo muziką, bet jo užgaidoms nelemta buvO išsipildyti.Ne dyvas, kad Krėvė tokį norą turėjo, šią' figą paveldėjo didelė prieškarinės infeli- genfijoš dalis. Daugelis universiteto profesorių vien ir tesvajojo, kaip kitus pašokdinti.Pirštais galėtum suskaityti tuos prieškarinius šviesuolius, kurie įgytas saVo žinias butų ryžęsi. laisvai didesniam žmonių Skaičiui perduoti ir savo krašto gerbūviui panaudoti. Retas jų stengėsi gerbūvį sėti logiškais samprotavimais ir gyvais savo elgesn’os pavyzdžiais. Jie svajojo prikopti dirigento kėdę ir iš jos šokdinti.Aišku-, juo tas noras kitus šokdinti buvo didesnis, tuo didesnes nelaimes atnešdavo visiems Lietuvos gyventojams.Kol lietuviško universiteto docentas Smetona apie graikus paskaitas skaitė, labai maža gyventojų dalis juo skundėsi. Maža grupė studentų tarp savęs pasiskųsdavo, kad jo paskaitos labai nuobuodžios, bet kitiems didelės blėdies jis nedarydavo.

Gyventojų dauguma stebisi, kaip Vincas Krėvė, žilo •plauko" sulaukęs žmtagus, tae- įsūpfato tokio paprasto dalyko, kuris yra suprantamas net paprasčiausiam žinogėliūi. Mokyklos suolo visiškai nefry’nęs kaimietis, kurį prakaitės išpija, kai turi savo pavtafdę ptaši- rašyti, klausia: 1 . •—Kokios vertes turi tas ūtai- versit’et’ų mokslas, jėigu žnio- guš, kuris ūnivefsifėtų rūmuose didžiausią savo gyvetainlo" dalį praleido, nėšūpfa’ntta, jog su okūptanfais, bfuttalia jėga kraŠfan įsiveržusiais, negalima bendradarbiauti ?—Kuriam galui skaityti tiek daug visokių knygų, jeigii žmogus, šimtus jų per savo rankas perleidęs, nei vienoje neįskaitė, jog bet kokia kelione Maskvon yra pragaištinga ne tiktai pačiam keleiviui, bet ir visam kraštui iš važiuoja?—Kuriam tikslui džiausius “mokslo” keliuose tomuose

Urėde traukidši (ii§ politiko^Kai Krėvė grįžo iš Maškvoš/ visiems pradėjo giedoti sa'vcy įprastą giesmelę: j iš ne poįi- fikas ir norįs galimtai greičiau i’š politikos pasitraukti. Jis jaučiasi literatti, turįs rašytojiŠ- kų palinkimų ir notfįs vėl atsiduoti vieta tiktai, literatūros darbui.Į Tokią giesmelę giedodavo rašytojas Vincas Krėvė, kai' kraštą ištikdavo didesnė nė- laimė arba jis pats pakliūdavo blogoji padėliu.! Krėve buvo labai patenkin- tasy kai naujai sudarytas mi- nisterių kabinetas buvo sudarytas be jo.Tikrųjų to priežasčių mes kol pats Krėve papasakos. Manau, kad neapsiriksime, tvirtindami, kad susidūręs politika, Kai Krė- ministė-’ riauti, tai manė, kad jis Tikruoju krašto valdytoju, labai greitai ' įsitikino*, taip nėra ir taip niekad bus. Tatai jį įtikino pats kanozovas ir, matyt, labai kiai jam tai parodė pati Maskva.Krėvė—ne mažas vaikas, suprato, kad jis yra paprastu imperialistines Maskvos politikos įrankiu, todėl jam ir atėjo didelis noras “iš politikos”

nesužinosime,’ mums jų ne-
Krėvė, su realia okupantų “nagus nusidegino.” kurio jis

— todėl ji if negalėjo' tvirtai atsistoti ant kojų. Todėl 
Sandien feikM 1MŠW su Hitleriu!

Dntigiau tai nėpri^alo pasikartoti. Prezidentas Roo- vė buv0, . pakviestas
J- , —į -u * _ f . l-i. rtni iv*! nn n iro

sevelt^s parodė n$ūj$ kelią tarptautinei demokratijų po
litikai. Jisai siūlo, kad demokratijos po karo susijungtų," 
Viena kitą remtų ir bendrai rūpintųsi demokratinės san
tvarkos apsaugojimd kiekvienoje šalyje. O kad ta san
tvarka būtų tikTai tvifta, jisai mano, kad turi būt ap
saugotas nuo vargo kiekvienas žmogus.

Šitokiu’ pagrindu' padarius taiką, ji galės būti tikrai 
pastovi.

St. Miščikas-žiemys.

Viduramžių Europos Padangėje

taikos

LtaMi iteikstfiiMg# prezidento Roosevelto pareikš
tose fnintyse apie būsimą ttaiką yra tai, kad jisai jungia 
taūtą saūguftio sū atskirų žmonių reikalais
fciėk'Vąėfidjė taūtoje.

Tūi bėra visa* nauja riiiritiš, bet ją iki šiol daug ge
riau suprasdavo kabliai ir kitokie žmonių valdovai/ ne- 
gū paprasti ŽfMiiėš’ ir jų afefėval; Prisiminkime,’ sū ko-* 
kiu. rūpestingumo' po kiekvieni p¥£eities karo budaVo' sū- 
tSVarkbmi Vrstį pafiestų fcar'ališkę dinastijų interesai/ Net 
tf ka/'ų praldimiėjęš į'draliū ’s Visublnet galėdavo tikėtisr 
kad jatfi i!>W jtf titras,- turtai ir pensija.

Po Napoleono karų, tiesa, Ėoft^artaš būVo ištfėfff- 
fas', betz jisai neturėjo giltinių kitose karališkose šeimo
se/ Tikrieji “Dievo pateptiriiai”' žiurėjo į jį is aukšto, 
kaip į želnoš kilmės avaritiuristą. Pagaliau, jį išdavė jo 
paties diplomatai h’ gendrdiai, — jei ne ši jo nelaimė,

(Tęsinys)Jo nuoširdumu nei kiek neabejojusia galiu užtikrinti, jo'g gen. Bošas šio žingsnio nežengė vien dėl valdžios noro, bet tvirtai tikėdamas, jog tuo pasitarnaus savam kraštui, savai tėvynei.Energijos ir gerų norų pilnas griebėsi sunkių iif pavojingų dbfo diktatoriaus pareigų.Pasipylė dešinttys, šimtai dekretų, kurie fu rojo pakelti gerbūvi, kurie turėjo panaikinti taip vtadinainą' nelygybęvalstybėje.Bet jau trečiame ar ketvirtame mėnesyje jo valdymo, pasireiškė kažkoks jame apsivylimai, nors ta'ei kiek nemažo jo pasiryžimas bizunu gydyti politines ligas. Politines? Visas!Tai buvo naivus jaunuolis, kuris galvojo, jog savo paširyži- mu, savo žodžiais įstengs pakeisti pasaulį...Jis nežinojo, kad įstatymai, dekretai tai vienas, o jų vykdymas antra, jog dekretai žiYiolYės nėkėis ir jų dorovinį Stovį nepakels. Jėr įstatymai butų visuomet aiškinami ne pažodžiui, ne raidiškai, bet pagal jų dvasią, tai kam dar reiktų tokią gudrių advokatų?Ir šičia paslyd’o diktatorius*.Jis kasdiėū. leido naujus dekretus, naujus įstatymus gyvenimo pagerinimui, patobulinimui, gi tie, kurie turėjo' tuos dekretus vykdinti, kurie dargi jį supo jo prėžiJento raibuose ir skaitėsi jo dešinia ranka, juos savotiškai aiškino ič dar savotiškiau vykdė... Gaudavosi kaip kartas atvirkštiniai rezultatai... -Jis stengėsi sudaryti žmo- nems galitffybę feisV’taT jam as- T'h'ėiYiSktaii škWita,-feW.' sltundų biYvo liek) jog jų jis teaprėpė, ,maža to,* tie,« kurie lurėjd vietoje tuos skundus patikrinti, tikrino juos savotiškai, o ka- dtaffgi fiefris fikfinfbjams buvo suteikta daug teisių, gaudavosi vėl' luta į>tats: sktaftdikas būdavo visuomet kaltas, gi varnas Varnui nekirto* į akį.
' Negalima1 Žmogų z padalyti į 
dtit: duoti jatai nepaprastai tei
ses ir tuo pat liepti jam gerb-

ti kito teises: Jis sūsipainios if 
visuomet savas teises skaityta 
aukščiau ir teisingiau, negu sve
timas.Ir netruko žmonių, kurie generolui Bošui per asmemškuš laiškus pranešinėjo, jog visi jo dekretai, visas jo idealizmas, mesijiškumas atsimuša į sava- naudžių, |iorus, kaip žirniai į sieną be "jokių pasekmių.žmogus buvo nuoširdus. Pamatė savo klaidą, pamatė, jog vienas žmogus su bizūnu, prie geriausių norų negali nieko pasavus visų nedaryti, nes, kad galėtųnorus vykdinti, jie turi pirma atatikti daugumos norams ir svarbiausia, jų vykdty

rašyti di- darbus, nagrinėtibus kunigaikščių, krivių ir papras- jorf tų piliečių teises* bei prievoles, nė- Dė- aiš-

Krėvės politinė “išmintis”

kasa duobę?Ir kruvina puota, daug baisesnė,’ negu Viduramžiais, tebetęsia Europos padangėje...Ir visgi, atmenant, nors blogai išmoksta gimnazijoje istorijos pamokas, lieka viena vJlis: žuvo Viduramžiai, žuris ir šxc! Ligoniai, tariami ligoniai, kaip Moliero komedijoje, pasipriešins gydytojams ir juos suval- dys, patys pradės gydyti gydytojus, nieko bendro su gydymu neturinčius.Tokios mintys mano galvoje skrajojo pažvelgus per laikraščių pirmus puslapius, surinktus

jeigu tuose darbuose nėra vienos eilutės, kuri pasakytų: niekad negalima uzurpuoti liaudies teisių ir be liaudies pritarimo ir sutikimo, negalima jos vardu kalbėti?—Kam yra reikalingas profesoriaus iifulas, jeigu žmogus šiandien, 1940 metais, dar nežino tokio paprasto dalyko, kurį žino kiekvienas paprastas darbininkas, būtent: niekad jokiame darbe nebendrauk su bolševikais, nes visuomet busi apviltas? v
Lietuvos bemoksliai iš mintina 

gesni už Krėvę.Lietuvos paprasti darbinin-

Daug blogiau dalykai virto, kai Smetona tapo dirigentus ir kitus šokdino pagal savo pageidavimus. Tada ne tiktai gyventojų dauguma skundėsi, bet daugelis jų ir karčias ašaras pradėjo lieti.Tas pats atsitiko su profesorium Voldemaru. Kol jis universitete paskaitas skaitė, kunigas Jakštas-Dambrauskas net Dievui dekavojo, kad jiskai ir kaimiečiai šiuo atveju Lietuvai tokį išmint ingę profc- 
nni'ArlA Hnna dnnoriniil •nr»lifino<4 '___ • - v it • a___ .___«• L .parodė daug daugiau' politinės išnimties, negu musų universiteto profesorius ir dešimties tomų autorius.Kai Maskvos invazijos armija pasileido Lietuvos keliais ii* vieškeliais, tai kaimiečiai .suėjo į savo naiUiis, užsidarė ii* Užsklendė duris ir praeinančius tankus sekė tiktai per langų plyšius.- Jie nenorėjo nei sti užpludu-kuri tomis reformomis užintė- resuota. Bet gydyti ligonį jtfm nepasakius nuo ko jį gydo’ ir duofi1 jaita vaišius, nėš galvoji, jog jis serga, varymas jo mir- tin.Tiesa, jam buvo vienas kėlias: grįžti prie laisvės, bet..*, jis^ pūikitai žintajta\ ktad (ta laisve dar Bolivijoj negali ptasi- ireikšti, nes dargi laisviaušiūs rinkimų įstatymus paskelbtas, visvien tie rinkimai bus supčė- foihibfi. Jis neftarėjo tieji pajėgumo, gi to pajėgumo nenorėjo ieškoti liaudyje, nes galvojb, kad ji nesubrendus ir... apifn- tas apsivylimo, vieną naktį, pėt- šktaifęš laišką, ktatiame jtatai pranešama, kaip atvirkščiai vykdomi jo dekretai, jis ntasi- šovė...Kitas jo vietoje butų surub- šęs Baltramiejaus naktį tieftis tariamiems ar tikrieids jo dėlios profbiitabfbjams ir butų ifu- ėjęs Sįtalitao1, IŠIussolinio, Hitlė- rio ttaktais.Bet gen. Bošas apsivylė dftl-* ta turą,, apsivylė stavi-mi ir ptaši- trtauke’ iyg tub dubdamas Suprasti, jog neatsiklausęs pačio1 ligonio, neleidus jam pasakyki, kūb jo^ serga, litagalima vientata¥ gydyt'bjtal gjcį^i.Bet tai vienas iš šimto...O vįsi kiti arba fanatikai arba tiek jiems patinka tas žMo-' nių gydymo amatas,, jog nėštū pratę ligos — varo kapuo^iia visą tautą, valstybę ir patys saif

dargi visą pasaūlį.Pčsiifiišt'inės, bet.. . atgims .fitašaulisfNėra gero tae blogo, kas ani- žinai tęstųsi, bet* juo labiau siūta fiY’iėžodziū pasitikint nereikia sūdė jūs rankas laukti!Bet, kad nesudėti rankas, nepasiduoti šiai fataliai tekmcL reikia įstengti pažvelgti į pasaulį plačiau ir giliau, pasistengti i bent susidėti pirmus puslapius laikraščių vieno mėnesio ir kada nors ramiai atsisėdus* juos fperskaityti antru kartu, kad galėtumėte susidaryti teisingesnį, gilesnį vaizdą apie musų gyvė- namus laikus Ir pamatysite, jo'g negalėsite ramiai pasėdėti, nė- noromis išspruks jums iš lupų šukfs:“Ėet reikia ką nors prieš tdi daryti!”Iš karto tik noras, vėliau pi- siryžimas. 6 nuo pasiryžimo iki reakcijos prieš šį ptirvą, menktas' žingsnis, fuo menkesnis prie laimėjinio ptasiryžimūi 'ėšatif.Gi IkT šiol, pastaulis apkurtęs tano visų sėh^tačingų žinių, gal- ’VbJa; kad fą'ip' turi įu‘ti arba t čia (ftar nė faip baisu, tai tik- iš- jirta'tyš, kta i’š tiesų įiera: tai liga, Tai tVffti žingsniai į fšigimimą, įjėf ta'ėfctK tokataios fėakGij<?s.1 Gi tas šį kartą tik mažą dalelę' tb pūfvo paliečiau. O kilosliltišų figos?Bėį nėgydykinie jas burtais, ]5tižTfikime patys sačo ligų, nesi- dtYd’danii įkalbėti kitas 1...7 /(GAĖAŠ)

armija už-miestelius,
žvilgsniu susitikti siais vergais.Kai raudonoji puolė Miestus irpanašiai pasielgė ir darbininkai. Jie užsidarinėjo savo lindynėse ir gatvėn vengė išeiti.Paprasti žmonės žinojo, kad juo toliau busi nuo okupantų, juo rečiau su jais susitiksi, tuo bus geriau, šios- taisyklės nežinojo lietuviško universiteto profesorius.Kai okupantai pamatė, jog krašto gyventojai labai šaltai juos priima ir vengia su jais bendrauti,’ pradėjo ieškoti pir- kalikų, kurie žmones iš namų į gatves siuntė. Žmonės išėjo 
į gatves, bet baimės apimti lafetai bailiai žiučėjo į okupantus.Kai okupantai pastebėjo išblyškusius gyventojų veidus, tada liepė jiems linksmintis ir džiaugtis'. Kai liėtutiai’ taė šio įsakymo neklausė, tai ant kiekvienos gtatvėta kertes pa^ Stale muzikantus ir liepė šokti ir dž'itaūgfis.šitaijb- dalykinis* ėStant, atšaku, žmonės gatvėse “šoko ir džiaugi’*. ftaM'ifas ir spauda visam sviettai skelbė,' jog Lietuva šoka ir džiaugiasi savo išvaduotojais. Tiktai nei radi- jtas, nei spauda nepasakė, kad galvėkampių muzikantai buvo Okupantų pasamdyti, o žmo- taės — gatvėn prievarta* išvalyti.

Krėvės didžiausia nelaimė.

« Jeigu okupantų pakalikams

šorių davė, bet kai Augustinas 'Voldemaras pradėjo Lietuvą šokdinti, tai ne tiktai Jakštas buvo juo nepatenkintas, bet ir visa Lietuva.Kai krašto gyventojai atsisakė šokti pagal Voldemaro norus, tai jis karo stovį įvedė, o kai ir tada jo' neklausė, tai jis ir karo teismus1 civiliniams gyventojams pradėjo taikyti.Nesveikas Krėvės noras šokdinti Lietuvą pagal savo užgaidas irgi nieko gero kraštui nebūtų atnešęs. Jis geriau butų nepasielgęs, negu profesorius Voldemaras,- nes kraštas nenori šokti pagal kitų muziką. Jam patinka Šokti, kai jis pats savo muzikantus užsako.kfėvė buvo pasiryžęs Lietuvą šokdinti Su raudonos armijos pagelba. Bet Maskva jam šokdinti neleido. Nė tiktai jam šokdinti neleido, bet pareikalavo, kad jis šoktų pagal Maskvos muziką. Krėvei tai neįtaigi ptafikė, nės buVo Suardyti visi jo ilgų svajonių planai, todėl jis ir stengėsi “pasitraukti iš politikos”.
—Kazgs V ar k ai a

Barkley ir MacNary 
— senato lyderiaiVVASrflNGTON, D. C., sau- šio 51 . — Senato demokratai Vietabtalsiai vakar išrinko savo lyderiu Kentucky senatorių Albeta W. Barkley.Respublikonų grupės senatoriai savo lyderiu išrinko se- nta*toriU Charles McNary, kuris atstovauja Oregoną.
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virius Budrike Radijo Froįra- 
na? iš WCĖt. 970’ kiT. nėd&ios

Vakare rtūb 5:30‘ iki

Mi’dget Radijos vėrfoš- $12’. 00
x po $5.9Š

2729 West Cermak Road
Blokas į Rytus nuo Califotfnla*

kĄ. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.Gražios dainos, 

‘Gimnazisčių” vaizdelis 
Įdomybės ir 1.1.

Primintina ratilo 
j am s 
įvyksta 
programas 
goniis Peop'les -Fui n.ture 
gany iš Stot.ės WGEŠ,

moteris. Juos visus, išėmus sa
vininkus, kaltina nepadorių el
gesiu, o pačius savininkes—pa
leistu vystės namų užlaikymų.

Alinėje taipgi svaigalai buvo 
pardavinėjanti fiepilfiamėčiamš;

klausyto- 
kad šiandien, antradieiTį, 

rėgūliaris antraYLenio 
leidžiamas pas fau

nom- 
13(53

BUDftIK
Furrtftttre Anrčė'š

30 Metų Patikimos Tarnybos
Atidarykite savo taupomąją sąskaitą ir pažiurę 

kiti kaip pinigai augs

foĄ
WOMEN APS

TRĄi N&D 
BUADB 

FROM GHILDHOOD

Remkitė Lietuvišku 
Žyduką

Nathan Kante!
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesa!e

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

5URPRIŠ6 , K hi£R 
HE CAVtaRN ROOF

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.Naujos Rūdijos 8 tnbu gra
žiuose kabinetuose vėriėš 

$69.50 už $34.50
RCA Victor AutonVatiškos 
Radijos ir Victrola' ĖritVėje 
vertos $99.50 u f $49.SO

MORTON PARK FĖDERAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION OF CICERO 

2444 So. 52nd Avė. Cicero, 111
AŪGŪŠT F. SOBOTKA, Raštininkas 
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Kiekvienų meta po švenčių 
(Sudriko Krutuvė išparduoda 
likusias prekes Rakandų ir 
Radijo už pusę kainos, kad 
padaryti vietų pavasariniams 
rakandams. 500 Radijų, 230 
Elektrikinių šaldytuvų, 175 
Skalbiamų Mašinų, 194 Par-

Policija Vakar padarė kratų 
alinėje ties 407 South Wabash 
aVenue, ir suėmė 84 vyrus ir

pagal tam-tam ritmų, sukosi ap
link’ ratų, išbėgėta vo iš jo, nu
bėgdavo tuščion vieton, apvirs
davo ant žemės ir šokdavo toL 
liari anf kėfių. Maždatrg tuė 
urėtu“ iš1 ratu išbėgdavo j au ti a 
mergaitė, kėij>‘ ridMyš iš mėtyk- 
leš, ir iftiddvb šokti pašiuthšką 
Šokį. Paskui buvo padaiini'ėioš 
kėlioj dainos; kur.os eurOpfe- 
čfo' ausiiYi atrodo nepaprasta; 
•kėrštėš, neįprastos. Nors vieni 
tratindavo vienus škiefnen’is* ki
ti kitus; bėt v.sumoj da.h'cs su
darė retų, harinon’iška darnu

mt’idjąfe vaikas —- bfef niūkus ė r 
mergaitė, pagal žiūrovų norą. 
Taigi, burtininkai čia yra ihe 
jiuėktii: t!a“i galingi žmėfiėš. Ir 
fodėt ^vėfrtojiai bli’rtirtinkė’s 
gerbia ir... jų prisibijo.

Aplamai, negrai, vlsps Afri- 
ItoV hegrai1, Visokių giminių ii’ 
genčių negrai dar tebėra labhi' 

ios motefyS dfrorfč apsėstos.- hėkiilturiiigi, priihilyvųs žmb-

šokis vis ddneši judresnis. 
‘Nfeiulio šviesoj jo lirizmAs* taF 
. į>V>' laukinis, demoniškas. Kai

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠiės su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
'viešomis. Darbas 
'arantuotas.

420 W. 63rd St.
^el. ENG. 5883-5840

turi n vi 
blogusia 

dvasias (panašiai, kaip 
įvairiomis baidyklėmis stengia
mės išbaidyti iš daržų ir laukti 
paukščius).

Burtininkavimas ir čia labai 
paplitęs. Burtininkai naudojasi 
didele valdžia ir dažnai d d Te 
žmonių pagarba arba, teisin
giau, didele baime. Mat, gyven
tojai paprastai tiki, kad burti- 
minkar turi nepaprastai didelės 
galios ir gali žmonėms, jei no 
rėš, visokių nelaimių pridaryti 
Tai kaip’ čia negerbsi (žinoma, 
is baimės) tokį žmogų', kuris, 
jei panorės, gali tau visokių 
'blogybių pridaryti. Apie dides
niuosius burt’ininkūš,- apie jų 
nuostabius darinis gyventojai 
paprastai prikalba visokiausiu 
fantazijų, kuriomis, žinoiiia, jie 
patys tiki ir laiko burtininkų 
nepaprastu, viską galinčiu žmo
gum. štai gyventojai pasakoja“, 
kad vienas burtininkas kaYd i 

.perkirtęs pusiau gaidį. — ir abi 
{gaidžio pusės likusios gyvoS1: 
iŠ6kiWėjusioš,' -bėginėjusios, k 61, 
j pagaliau*; vėl sušokusios kiė- 
'V'on' ir gaidys likęS svėikų svėiL 
kutelis-,- ėmęs bėgiot 
lyrh tik: hfėkiS prieš tai,- kų dėr’ 
’btiYtihinka'i ga’fi phdiaryfi. Bur- 
(tihiiTkas daugybes žiūrovų aki'- 
vai/dbje pa imąs medžio lapą, ji 
suplėšąs ir skiautus numetąs

Gyventojai gyvena tam tik 
ruošė keis tuose, iš molio’ nu ii 
pintūosė hameiitiOsė. šitie na
meliai, statiniai yra paiiėšų. 
lyg į aukštus kugiUs. I^aty^ 
aukščiausieji siekia iki7—8 m’ 
aukščio'. Juose gyvena' žmonėm 
kartu su tūriniais gyvuli jis“. 
Mažuosiuosė hameliuošė yr.^

šios' (Lenos programas bus 
ypatingai gražus ir įdomu;. Da- 
yvaiiė žymus talentai, bus ir 

•"Gimnazisčių”, vaizdeli , gerų 
ž nlų ir patarimų. Patartina už- 
sYstatyti savo radxo ir pasii;kui
syti. —-Rep. Vxx

tuose teužtiksi.
Negrai pagal savo kalbų, pa

pročius ir kt. yra skirstomi į 
keletu grupių, tose grupėse vėl' 
yra daugybės tautų, (auteliu, 
gi/rrihi^ 1Y getfiĄp fetf k6*ioš 
gentys yra m<
skaitfrfgbtf,- kad tėsadaY6‘ voš 
vieną kaimą. Ėėt fa gėftfe iat 
I)-a atskira savo kalba, tūri dažf- 
aai sfcrftiivgiį papročiu t. t.

Čado ezėro apylin’kėsė' ^yvė- 
liančioš riėgėty ghhirt’ėš pašižy- 
mi savo luino tvirtumu, gYa'žiu 
sūdėjhWi!il,> lfekiWnWr,' mfetiik- 
gm*nYr. Nfassa gžftfihėš h'e'gį-ai, 
kptfiė gyyewa įvetof? ttp?ą,. pasL

W pat Y šVafiliWra,' iu6 
dapgiš 1^’ą gitarą negal'i 
pasigirt?.- iMassa giri¥iWėS' vyrai 
nė'šfofa fik faW fi’kraa lietas 

f pilVo, dažniausiai i£ kdkio 
žvėrelio kailio papildas. Puoš
nesnieji ir turtingesnieji turi 
ir drabužinių “rūbų” — pilvui 
aprišti juostų, kurias nusiper
ka iš klajoklių arabų, atkeliau
jančių prie Čado ežero per Ša- 
haros dykumų. Prie Čado eže
ro dažnai atkeliauja iš Š. Af- 
r.kos karavanai, kurie atgabe
ni visokių prekių'. Dalis fų pre
kių kaip tik patenka ir piečiau 
gyvenančiosioms negrų gimi
nėms. Negrų vyrai; kuriė turi 
įsigiję drabužines* juostis, jo
mis, žinoma, be galo didžiuoja
si, laikydami, kad jie yra už 
Visus gražiausia*? pašipūbšę.

Tuo tirpti moterys, kis ga
na įdėmu, dažniaii’šiAi vaikšto 
visiškai ntiogos, jei liešakityti 
rubti karolią juostelių, kūrio- 
mis‘ jos* apsijuosia pilvus;- Kai 
kurios, tiesa, kaip ir vyrai, tam 
tikras kunty vieta's pridengia 
siauromis drabiižihėnfis juoste
lėmis arbi žolių kuofcštelėmiš. 
Ant kiklė; rankų- ir kojų tarp 
pat mėgsta užsikabinti žicdtlš 
ir karėlii^ ėfles. Pažymėtina, 
kad Ma’ssa ir kitų Čado apylin
kėse gyvenančių negrų giminių 
moterys negadina ir nebiauro- 
ja savo htpų, įsi verdamos į jas 
kokius rinkius ar šiaip jas išu 
tempdamos. Pasenusios mote
rys mėgsta rūkyti pypkes,- ku
rių dažnai iš dantų nepaleidžia 
ištisas dienas.

Kafrnųai dažnai su rengia tam 
tik rėš šVenteš, pėr kiftias yra 
šokama, griežiant tatn-tam“ itiu- 
Zikai. Viėnas rašytojas, kuris 

, dalyvavo tokioj švontėjė', $rsa- 
ko$a, kad pirmiausia pradėjo 
Vaikaf, 0 paskui1 įishnaišė Viši. 
Šbkis' nebuvęs phiiašuš į lėtolš, 
Ph’tdniTS gYtipių' arb# ptMefi$Ws 
lėkius, kuriuos dažnai šoka kai 
kiYTios kitos* negrų gimines,- ir 
:kiWie dažniausia*! vėlibū Virsta 
r Orgijomis, bot tai buvo tyras, 
tikslus, ritmiškas šokis. Ir pil- 

hrtla'Š įvairumo. Mergaitės ir ber- 
A’Mka^B šokė' atskitoih'is gnVpė-

Šenėšfiėš iViotėrys “groj'o^’^ 
itaVskindamos tam tikrais iii- 
Išlementais, pritaisytais prie’ 
įlWrfuz(hj. ŠitiV irtslVinneij’tai’, 
:faWi tikri’’ Valikšlia1!, pa dalyti

ti reikmenys.
Kai vyrai išplaukia kur to

liau žvejotif tai jiė' namo nak
voti negrįžta,- bet nakvoja sa
vo laiveliuose, b’et ft>‘ laivei a. 
yra padaromi specialūs,- su- slo
gais. Prie laivelio daž’i’iiaūsiai 
susikuriama ugnis. Viehaš pa 
silieka saugoti, o kiti eina1 mie
goti; Taip bežvejojant tenka 
pergyventi ir visokių nuotyk.ų.

C'Timifl66 E- Van Buren 
VlUUlUSt. arti Michigan.

Durys atdaros 11:45 
Rodoma jau Ketvirta Savaitė 

Ine MANNERHE1M LINE’
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.
Paskutinis Rodymas Pėtnyčioj

TeL LAftndale 6400
Chicago, Illinois

Jiicagoj
(Informacijos paimtos iš gi 

mimų rekordų Čhicagos miešto 
Sveikatos Departamente.)

STANIS, Stanley, 454 West 
42nd Place, gimė gruodžio 24, 
tėvai: Edward ir Anna.

BENESKĮ, Theresa, 5148 So. 
Marshfield Aveniu?, gimė gruo
džio 21, tėvai: Theodore ir 
Mary.

KRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.

M 7.50 W 
viena

American Beauty 
Fleitai
Ploni, natūralus, ir

10 Mėnesių
FACE-F O R M I N G 
P L E I T AI, natūra
liais gurnais, nesu 
laužomi ..................

APSKAIČIAVIMAS
Ploitai gaminami nuo 
gautų nuo laisniuotų dantistų

EXCEL Dental Lab
32 W. WASHINGTON ST.

Tel. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

si apsisaugoti nuo ve nių, ku
rie ateina žmonėms pikta pa
daryti. Į kitokias dvasias jie 
beveik netiki, kaip tik į blogą
sias. įdomu tai, kad jie tam 
tikrėše viėlosė statė nėt tam 
tikrų statinių, kurie 
baidyti ateibančiaš 

(panašiai

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS EA
Išima už ............. *lw.0U
PRABŲVIMAS $£f| f!
tigohfnėje ................ 4’0U.UU
RAUDONGYSLIŲ $9C 0(1
Išėmimas ir Ligon. CWbUU
REUMATIZMAS Cįt" Afl
Greita Pagelba ..........*CrUU

GYDO VISOKIAS LJGjAS
ERžaminaciji C 4 rt p
ir vaistai ............ ■ ■ V U
DOUGLAS PARK HOSPFTAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

ČADO EŽERO APYLINKIŲ NEGRAI
Afrika pa prastai yra vaidina

ma juoduoju kontinentu. Taip 
ji vadinama dėl to, kad dai
giausia yra apgyventa juodosiės 
rasės žmonių — negrų. Iš tiė- 
sų, beveik visa vidurinė, pu
siaujo Afrika yra gyvenami 
vien tiktai įvairių' negrų gimi
nių, o kitų rasių žmonių, dau
giausia europiečių, čia tik vie
nur kitur, tik svarbesniuose 
punktuose, didesniuose mies-

Mes tūririiė 48 mėtą patyrimų ir kiekviena sąskaita yra Federalės Val
džios agentūros apdrausta iki $5,000.
TfiMYKITE! Sąskaitos atidarytos iki sausio 15 dienos’ uždirbs Vist) mė
nesio diyidėndą.
Pirk $1,060 įerigVafš išm'6kėjim>is. Kelčfas dolerių Ras mėAesį jums atneš $1,000 
į šešis mėtiis dėvyn'iš mėnesius—jus sutaupote $877.50, o* mėš jums atiduodame 
$1.000 įskaitant 4% dlVidendą.

Rašykite arba atėikit dtel brošhifoš. Klės užmokalhe pašto kaštus jei 
taupysite per paštą.

FAIRFIELD SAVINGS
AW lūAN ASS'OtMltėN

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

tinę. Kada čia patirsite kaip svei
kas yra musų investmentų planas. 
Tujjaus panorėsite 1941 metais 
“pirmuoju” pradėti taupomąja 

^•ffl^ir.”ri)gilamą,- atsidarydami savo tau- 
oriąją sąskaitą šį menesi.
Fa inkaras skaitysime ntjo mė- 

nėšio pirmos dienos už indėlius 
padėtus iki dešimtos. SY**

Atsidarykite savo taupomąją sąskaitą ir pažiūrėkite kaip joj augs 
pinigai.

IN5URED

LATEST DIVIDEND



CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVTDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
PRADEDAME NAUJUS 

METUS.
Praūžė, prabėgo senieji me

tai.
Ir juste nepajutome, kaip jie 

praėjo.
Bet nors metai greit praeina, 

vienok per metus daug visokiu 
įvykių tenka pergyventi tiek pa
skiriems žmonėms, tiek organi
zacijoms.

Musų draugijai per pereitus 
metus teko ir blogo ir gero pa
tirti. Pereitą pavasarį baigėme 
kontestą, kuris truko šešiolika 
mėnesių. Kontestas, galima sa
kyti, buvo visai sėkmingas. 
Naujų narių buvo gauta apie 
tūkstantis.

Draugijos parengimai visais 
atžvilgiais nusisekė gerai.

Per pereitus metus gražiai sa
vo darbais pasireiškė vadinama
sis jaunuolių komitetas, kuris 
surengė šokius ir ekskursiją lai
vu. Tame komitete pusėtinai 
darbavosi p-lės Millerlutė, Moc- 
kiutė, Ladyga, Povilas Ridikas 
ir kiti.

Jaunuolių komitetas stengsis 
ir šiais metais kiek galima dau
giau veikti, nors iš anksto gali
ma pasakyti, jog veikimo sąly
gos bus pusėtinai pasunkėju
sios. !

Dalykas tas, kad daugumas 
jaunuolių nežino, kas su j lis 
atsitiks. Kaip sakoma, jie nei 
pakarti, nei nuleisti. Visiems 
jiems teko užsiregistruoti. Da
bar jie laukia savo eilės, kada 
bus pašaukti į armiją.

Tiesa, daugeliui tarnauti ar
mijoje nereikės. Bet kol padėtis

Kodėl Kentėti Girtuo- 
klybės Prakeikimą?

- Girtuoklybė yra liga, kuri ąt- 
neša nelaimių tau ir šeimynai. 
Per 77 metus musų įstaiga sėk
mingai padėjo daugeliui praša
linti šią baisią ligą.

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

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

W ashingtonian 
of Chicago

231» BELLE PLAINE AVENUE 
Keystone 9050.

išsiaiškins, tol jaunuolių rankos 
bus surištos.

Nėra reikalo aiškinti, kad vi
sa tai pusėtinai palies ir musų 
organizaciją. Tam tikro am
žiaus jaunuoliai jau bus gana 
sunku begauti.

Per pereitus metus teko atsi
skirti su pusėtinai didoku narių 
skaičium. Kai kurie jų buvo 
šaunus musų organizacijos rė
mėjai.

Skaudu buvo jų netekti ir su 
jais ant visados atsiskirti.

Bet nieko nepadarysi: musų 
organizacija ir yra tam sukur
ta, kad galėtų teikti paramą 
sergantiems, o mirus.ems pas
kutinį patarnavimą.

Su visais draugija stengėsi 
atsiskaityti taip, kaip pridera, 
kaip jos patvarkymai rodo. Sa
koma, kad ir šeimoje pasitaiko 
visokių nesusipratimų, tai juo 
labiau tų nesusipratimų galima 
tikėtis vadinamoje musų “šei
moje”, kuri priskaito kelis tūk
stančius narių.

Tačiau visi nesusipratimai, 
kokie tik pasitaikė, buvo ban
doma išlyginti taip, kad niekam 
skriaudos nebūtų.

Ir mums labai malonu, kad 
tie nesusipratimai, palyginti, re
tai teįvyksta ir jie pasiseka gra
žiuoju1 likviduoti.

Šiuos metus draugija prade
da pilna vilčių, kad jie bus sėk
mingi. Ir jie bus sėkmingi, jei
gu musų geri bičiuliai padės 
mums ir prisidės prie organi
zacijos ugdymo.

BALSAVIMAI
Kitą šeštadienį, sausio 11 d., 

baigiasi balsavimo terminas. 
Nariai, kurie dar nebalsavote, 
malonėkite tai padaryti.

METINIS SUSIRINKIMAS
Kitą antradienį, sausio 14 d., 

įvyks Chicagos Lietuvių Drau
gijos susirinkimas. Tai bus me
tinis susirinkimas, kuriame bus 
išduoti įvairus raportai ir pa
daryti svarbus tarimai.

Susirinkimas įvyks Masonic 
Temple, 1517 N.’ Leavitt St. 
Prasidės 8 vai. vakaro.

KULTŪROS DRAUGIJOS
Kultūros draugijose dabar 

eina savo rųšies persiorganiza
vimas: renkamos yra naujos 
valdybos, kurios turės susitvar
kyti ir pradėti veikimą.

Chicagos Lietuvių Draugijos

metinis vakaras
Sausio-Jan. 19, 1941

Pradžia 5 vai. popiet

AMALGAMATED CENTRE
333 S. Ashland Blvd. '

Bus Suvaidinta Komedija

“VELNIAS NE BOBA”
O Paskui Koncertas

Programą išpildys “Naujosios Gadynės” choras. Po programo šokiai. 
Jžanga 55 centai, bet nariai, priduodami orderi ir sumokėdami 5 

centus federalių mokesčių, tlkietą gauna nemokamai^

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, sausio 7, 1941

GENETIKA

teorija > 1926 daug nusipelnę 
yra genetikos klausimų spren
dimams.

Paveldėjimas glaudžiai susi
jęs su lytine atranka ir fiziolo
gija. Po ilgų pastangų buvo su- 
ehromosomai, kum yra ląstelių

Patarnauja
Lietuviams
Jau 32-ri Metai

Darvinas .svarstė veislių evo
liucijos klausimą, o genetika 
svarsto veislių paveldėjimo pro
blemas, genetiko pagrindinė 
mintis galima išreikšti posakiu: 
panašus gimdo į save panašius. 
Nors paprastai genetika prieš
pastatoma veislių evoliucijos hi
potezei, tačiau tariamasis 
prieštaravimas išnyksta, • kada 
susiduriama su veislių atrinki
mu (selekcija) kontroliuojamu 
žmogaus, šių dienų selekcijos 
bandymai įrodė, kad tarp gene
tikos ir darvinižmo jokio prieš
taravimo nėra, kad genetiko 
veislių evoliucijos nenuneigia, 
bet tik ją papildo.

Veislių pastovumo ir jų kili
mo problemos žmonėms rūpėjo 
dar ir prieš Darviną. Antai dar 
XVIII a. švedų mokslininkas 
Linėjus visus augalų ir gyvu
lių pasaulio gyvius suskirstė 
veislėmis, giminėmis, skyriais 
ir manė, kad visos veislės esan
čios pastovios ir amžinos. Sa
vo požvilgį ir suskirstymą jis 
aprašė savo veikale .“Gamtos 
sistema” (Systema naturae) 
1735. Tačiau anglas gamtinin
kas R. Hookei dar XVII a. kal
bėjo, kad naujos veislės atsi
randančios, kad veislių skai
čius nesąs nuo pasaulio prad
žios aprėžtas ir pastovus, kad 
kinta pati gamta, o jai kintant, 
kinta ir gyvių veislės. Prancū
zų gamtininkas Biufonas XVIII 
a., rašydamas savo Gamtos is
toriją (Histoire naturelle 1749), 
nemanė, kad veislės esančios 
pastovius, nors veislių kitimo 
dėsnių dar jis ir nesurado. Vei
slių kitimo ir evoliucijos prad
menis aiškiai jau pabrėžė pran
cūzų zoologas Lamarkas savo 
veikale Zoologijos filosofija 
1809 m. čia Lamarkas sumi
nėjo ir veiksnius, kurie verčia 
veisles keistis. Tųjų veiksnių 
tarpe buvo: aplinkos kitimas, 
reikalavimų kitimas, gyvių elg
senos ir įpročių kitimas, gyvių 
organų kitimas, gyvių organų 
naujai aplinkai ir naujiems rei
kalavimams prisitaikymas. De
vynioliktojo amžiaus pirmosios 
pusės du prancūzų mokslinin
kai: Sentileris (Saint-Hilaire) 
ir Kiuvijė (Cuvier) skelbė du 
priešingu dalyku: Sentileris 
tvirtino ir įrodinėjo, kad veis
les kintančios iš lėto, paleng
va, evoliucijos keliu viena iš 
kitos, o Kiuvijė sakė, kad dėl 
didelių gamtos katastrofų vie
nos veislės staiga žūstančios, o 
po tų katastrofų atsirandančios 
naujos veislės, bet kaip tos nau
jos veislės ir iš kur atsirandan
čios. Kiuvijė nepaaiškino, kai 
kurie jo, Kiuvijės, mokiniai ir 
šalininkai ėmė aiškinti, esą tas 
naujas veisles, vietoje senų žu
vusiųjų, iš naujo tveriąs Die
vas. 1830 m. Paryžiuje, mok
slo akademijoje įvyko šių dvie
jų vyrų: Sentilerio ir Kiuvijė 
ginčas. Ginčus laimėjo Sentile- 
ri.s ir veislių evoliucija buvo ap
ginta. Į tuos ginčus reagavo ir 
didysis poetas Gete. Jis pasisa
kė už veislių evoliuciją ir pa- 
1aikė Sentilerio pusę.

Iš Sentilerio ir Kiuvijė gin
čų paaiškėjo viena, kad veis
les nėra amžinos ir kad jos žū
sta; antra, kad atsiranda nau
jos veislės; trečia, kad naujų 
veislių atsiradimui paaiškinti 
reikalinga tam tikra teorija, 
kurių Sentileris siūlė evoliucinę 
teoriją, o Kiuvijė gamtos ka
tastrofų teoriją. Veislių pasto
vumo ir amžinumo mintis bu
vo sugriauta ir buvo gyvas rei
kalas kalbėti ir svarstyti veis
lių kitimo ir kilmės klausimus, 
šiokia padėtis gamtos moksluo
se buvo prieš Darviną.

Darvinas ir sprendė veislių 
kilmės ir jų kitimo klausimą ir 
sudarė hipotezę, kad gyviai gy
venimo kovoje taikindamiesi

kintamai aplinkai, keičia savo 
įgudimus, polinkius, spalvas, 
net galūnes ir organus, kad tuo 
budu apsaugotų veislę nuo iš
nykimo. Tas veislių kitimas yra 
lėtas ir ilgas procesas, tačiau 
jis yra. Ilgainiui vienos kurios 
veislės šaka kitokioj aplinkoj 
tiek pasikeičia, kad ji tampa vi
sai skirtinga puo tos Veislės, iš 
kurios ji atskilo. Darvinas, kal
bėdamas apie veislių kitimą 
(mutaciją ir Varijaoiją) sakė, 
kad veislių kintamieji Savumai 
esą vieni paveldimi,' kiti ne. čia 
veislės saVumų paveldėjimas 
yra ir pagrindas veislių evoliu
cijai. Juk jei kintamieji savu
mai ar organai nebūtų pavel
dimi, tai jų kitimas baigtųsi su 
jų kartos mirtimi ir sekančioji 
karta vėl turėtų kartoti viską 
nuo pradžios.

Tuo pat metu, kada Angli
joj Darvinas tyrinėjo ir skelbė 
veislių kitimo dėsnius, ano me
to Anglijoj, o šių dienų Čeko
slovakijoj, gyveno kuklus au- 
gustinas vienuolis Grigalius 
Mendelis. Jis, gyvendamas Erno 
mieste, ėmė svarstyti vieną 
klausimą, veislių kryžiavimo 
klausimą, kergiant viends veis
lės atstovus su kitos veislės at
stovais. Savo bandymams jis 
ėmė augalus ir tai dar ankšti
nius augalus: žirnius ir pupas. 
Vienas rųšies žirnius su kitos 
rųšies žirniais kryžiuodamas 
pastebėjo, kad laikinai žirniai 
paveldi abiejų rųšių savumus 
(spalvą, dydį), bet jau trečioj 
ar ketvirtoj kartoj jie vėl iš
siskiria, vieni jų grįžta prie 
vienos rųšies, kiįi prie kitos 
rųšies. Išvada buvo aiški: dvie
jų rųšių žirnių r,i kryžiavimas 
naujos rųšies neduoda, o duoda 
laikiną tik dviejų* rųšių mišinį 
hibridus), kuris paskui vėl grįž
ta prie savo pinntakunų. šiuos 
savo bandymus Mendelis aprašė 
savo straipsnyje V Augalų mai
šymo bandymai” (Versuche 
uber Pflanzenhybriden), kurį 
išspausdino 1865 m. Brno gam
tininkų draugijos žurnale. Bet 
tas žurnalas mažai tebuvo mok
slo žmonėms žinomas, todėl ir 
Mendelio straipsnis buvo moks
lininkų nepastebėtas ir pamirš
tas. Tiktai 1900—1905 m. tar
pe, kada paveldėjimo klausi
mai buvo vėl gyvai i svarstyti, 
kuomet trys dideli botanikai: 
olandas H. Vries, austras E. 
Tchermak ir vokietis K. Cor- 
rens vienas nuo kito nepriklau
somai surado paveldėjimo dės
nius, tuomet Mendelio straips
niai buvo iškasti iš archyvo, —• 
Correns juos naujai perspausdi
no, — buvo vėl susidomėta Men
delio bandymais. Buvo sudary
ta descendencijos (paveldėjimo) 
teorija, kuria toliau rutulo j o A. 
Weismanas, Freiburgo univer
siteto profesorius. Apie descen
dencijos teoriją jis paraše kele
tą knygų, kurių žymesnė “Pa
skaitos apie descendencijos te
oriją” 1913 m.

Genetikos problemos buvo 
svarstomos ir pačioje Anglijo
je. Čia Darvino brolėnas Pra
nas Galtonas, Darvino teorijos 
įtakoje susidomėjo paveldėjimo 
problema visai kitais sumeti
mais. Galtonas norėjo /pratęsti 
gamtos atrankos ir lyties atran-

protoplazmoje ir kurių skaičius 
atskiroms veislėms esąs vis 
skirtingas, bet pastovus. Imta 
manyti, kad veisimųjų savumų 
paslaptis gludi tuose chromoso- 
muose, todėl paveldėjimo hipo
tezė buvo vadinama dar ir chro
mosomine teorija ar hipoteze. 
Maišant* kelių rųšių augalus jų 
‘hromosomai susimaišo, l??l ne 
susilieja, o augalams prie savo 
rųšių grįžtant išsiskiria ir jų 
chromozonai. Taigi išeina, kad 
veisles galima tik maišyti, ta
čiau f o maišymo ainiai vėl 
skirstosi ir grįžta prie savo rū
šių, iš kurių kilę. (“L. Ž.”)

Ar Jiįs Žinot?

Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago, 

2202 W. Cermak Rd.

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas“

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai.

adresuojant.

“A. L. Balsas’ 
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE K A 
RAŠO

kos dėsnius ir pritaikinti juos 
veislėms, ypač žmonėms, gerin
ti. Jis juk buvo kūrėjas eugeni
kos, veislės gerinimo teorijos. 
Galtonas parašė du svarbius 
veikalus: Paveldėjimas, jo dės
niai ir pasekmės 1869 ir Natū
ralūs paveldėjimas 1889. Gene^- 
tikos problema, persimetusi 
Amerikon, rado gerą jos'gynė
ją biologą T. Morganą, kuris
nustatė paveldėjimo dėsnius ii 
tipus. Jojo veikalai Paveldėji
mas ir lytis 1913, Fizinis pavel

Liet. Universiteto Kliubas 
stato Lietuvišką Komediją “Te
ta iš Amerikos”, sekmadieni, 
sausio 26, 1941, Liet. Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 4:30 
P. M. Įžanga 55c.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
Manau, kad jau beveik visi 

žino, kad Chicagoj, West Sidč.i, 
randasi žymi lietuvių finansinė 
įstaiga, — MutuaUPėderal Sav
ings and Loan Association c f 
Chicago.

Teikia Žinias Apr Paren
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda- naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

ši finansinė įstaiga jau yra 
patarnavusi tūkstančiams lietu
vių: paskolomis, pirkimui arba 
taisymui namų. Per trisdešimts 
dvejus metus šioj įstaigoj ran
dasi desėtkai tūkstančių užga
nėdintų kostumerių. čia kasdien 
kreipiasi lietuviai su Įvairiais 
klausimais ir parašo suteikti pa
tarimą: kur pirkti namą, kur 
gauti paskolą, kiek nuošimčių 
reikės mokėti už paskolą? Ir 
įvairiais kitais klausimais.

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi 

čia, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti ?

Nei Kunigą paAisiėp^ j] 
studijuoja, nors savo parūpi 
lonitng draudžia jį i ranka 
paimt.

‘Keleivį’ žmonės mėgsta dėl
Kad jis niekam nepataikau l 

’eisybe kelbti

■ i, ų iiuikiuLOJU n apg<.
ps;p Im loki, iiasi

-.iilCi.im.

Oi v< ,UllK idS< Ibt'KIŲ pa
.rni’U. pamokinimų gražių

< * ų, įdomiu pavf ik-dų • žinių 
-a- pasaulio i

Kainuoja tik S2.OV metama
\dresa toks

“KELEIVIS’’
Turto Virš $1,000,000

Ben. J. Kazanauskas, sekre
torius, kuris tarnauja jau 28 
metai, visiems maloniai sutei
kia naudingus ir nuoširdžius pa
tarimus. Užtai lietuviai šia ištai
ga yra pilnai užganėdinti.

Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago tu
ri virš $1,000,000.00 turto, čia 
kiekvieno asmens pinigai yra 
apdrausti iki $5,000.00. žodžiu, 
šioj lietuvių finansinėj įstaigoj 
galite daryti bizni be jokios ri
zikos.

Mutual Federal Savings and 
Loan Association skelbimas tel
pa kasdien “Naujienose”.

— A. Z.

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

THROAT

000.00
KAI SULAUKI 65 METUS? IŠTIKRŲJŲ, TAUPYDAMAS PO 
$9.59 KAS SAVAITĘ NUO 20 METŲ IKI SULAUKSI 65 ME
TUS, SU 3’4% DIVIDENDAIS, TURĖSI $50,000.00.

Su Naujų Metų pradžia pasięink sau tinkamų 
TAUPYMO PLANĄ, ir pradėk taupyti dabar

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
! AND

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

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec.

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00

after sudden exposnres

gargle Listerine
Sudden temperature changes, likę dralts 
. . . wet feet . . . and fatigue, may lower 
body resistance. Then colds or sore throat 
often develop and germs in the mouth get 
theupperhand.Promptandfreouentuseof 
Listerine Antiseptic may often head off an 
irritated throat and kee j a cold from be- 
coming troublesome—because it kilis sur- 
face germs associated with theseconditions. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, M o.

Kilis germs on throat

SOOTHE VVOfMED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

EYES OVERWORKED? Dotheysmart 
and burn? Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 

I morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas/teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

si* for fVfc
SOOTHES » CLEANSES « REFRESHr-

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

No matter vhatyou’ve tried without 
auccess for unsightly surface pimplea, 
blemishes and siinilar skin irritauons, 
here’s an amazingly succossful doc- 
tor’fl formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—-wnich ųuickly relieves 
itehing soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous auccess! Let 
Zemo’s 10 different marveloualy effec- 
tiye ingredienta help YOUR akin. 
Also olntment form. Severe 
may need £xtra Strength Žemo.dėjimo pagrindas 1920 ir Geno'
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Chicagois ietuvių Draugijų
Apžvalga

buvo rinkimas naujos valdy
bos. Į ją pateko sekantieji:

Nauja valdybi

Chicago Lithuanian 
Political Club

Išrinko naują vadybą; 
rengia šakius

Ch’cagos Lietuvių Politiškas 
Kliubas laikė savo priešmetinį 
susirinkimą gruodžio 27 (Leną 
po antrašu 6332 So. Kedvale 
avė.

Babilus. Tai yra visi veiklus 
žmonės ir daug žadą kiiubo 
gerovei ateinančiais metais.

Chicagos Lietuvių Politiškas 
Kliubas — vandas skamba po
etinis ir yra veikiama politikoj 
bet nariai tarp savęs yra drau
giški ir priimami į kliubą be 
skirtumo pažvalgų, kaip vyrai, 
taip ir moterys. Vyrui metinė 
duoklė yra vienas doleris, mo
terims penkiasdešimts centų.

Teikia pagalbą nariams
Nors nariai buvo kviečiami 

per atvirutes, bet atsilankė vi
dutiniškai — galėjo atsilankyt 
narių daugiau. Atrodo, kad na
riai nežingeidauja khubo reika
lais.

Valdybos nariai

Pirmininkas — Paul Petro
nis; 1-mas vice-pirm. — Steve 
Dombro; 2-ras vice-pirm. — 
Albin Petronis; raštininkė ----- 
Ona Žilis; finansų lašt. — Jo- 
kimas Pivorunas; iždininkas— 
Adąm Padzukas; maršalka — 
Jonas Bumbiauskas; kas is glo
bėjai — Marijona Gudav č.enc 
ir Jonas Alijošius. Execut*vc 
Komitetas — N. Badžius, Al. 
Kezis, S. Žilis, Frank Žilewicz, 
Mrs. Eliz. Dombro, Petras Ku- 
chins, A. Stalmonis, K. Dagis 
ir J. Viliunas. Kiiubo korespon
dentai — Ona žilis ir Jokimas 
Pivorunas. —Ona žilis,

Kiiubo korespondentė

lių vainikas ir reikalui esant 
.nleikiama kitokia pagalba.

Kiiubo šokių vakaras įvyks 
šeštadienio vakare, sausio 11 d., 
po antrašu 3941 W. 65 PI. Įžan
ga veltui. Visi nariai yra kvie-

Roselando Lietuvių
Kultūros Draugija

Naujos 1941 metų valdybos 
nariai yra: pirmininkas A. Šo
kus; vice-pirm. S. Grabas; nu
tarimų rašt. C. VVerbick.; fin. 
rast. V. Bubilus; iždininkas I).

sivesti. Linksmas vakaro pra
leidimas užtikrintas visiems, 
nes rengimo komitetas suside
da iš gana darbščių narių.

Kiiubo korespondentė

Paliko seną, valdybą naujiems 
metams; stato “Vyšnių Sode 
lyje”.
Roselando Lietuvių Kultino 

Draugi jos metinis- susirinkimą ; 
įvyko sausio 2 d. 1941 m. 
daugi nariai susirinkiman 
vo šaukiami per atvirutes, 
ir narių susirmko daugiau

Ka-

tai
ne-

United Lithuanian
American Political
Club

Perskaičius protokolą, eitu 
prie komisijų laportų. Parengi
mo komisija pranešė, kad jau 1>T. COMDR. STEPHEN COOKE

Lt. T. M. FLEMING

SUSIRINKIMAI

LT. COMDR. J. H. GOWAN

LIET. MOTERŲ DRAUGIJOS 
APŠVIETOS mėn. susirinkimas 
įvyks šiandien, sausio 7 d., 8:00 
vai. vakaro senojoj Sandaros svet., 
814 W. 33rd St. Prašome visas na
res atsilankyti. —Valdyba.

•VISI SUVALKIEČIŲ CHORO na
riai ir kurie norite priklausyti prie 
choro, prašomi dalyvauti antradie
nį, sausio 7 d., .pamokose Budrio 
salėje, 2710 W. 59th St., nes penk
tadienį choristai turės susipažini
mo vakarėlį veltui. Reik prisireng
ti prie draugijos metinio vakaro. 
Vaidinsim “Duktė Nekalta”,' West 
Sidė Hali sausio

--------------------------------------------------------------ClftSSlFIEI) ADS.
SITUAT1ON VVANTED 

Ieško Darbo
IEŠKAU DARBO KAIPO jani- . 

torius arba prie namų. Turiu 2 me
tų .patyrimą kaipo karpenteris ir ' 
maliavotojas. 13 East Main St., 
St. Charles, III. A. G. K.

26 d.
—Koresp. O. S.
LIET. MOTERŲ
susirinkimas įvyks

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

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

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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

JAUNA MERGINA LENGVAM 
namų darbui, prižiūrėti kūdikį ir 
mokyklą lankantį vaiką. Nuosavas 
kambarys, $5 savaitei. 3408 West 
16th St.

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

LIETUVIŲ
MERGINA PADĖTI MOTINAI, 

prie namų darbo. Gyventi vietoj, 
irving 7183, 3257 Warner. Antras.

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

yvardas; John Dovviatt, 15 yvar
das; John P. Stankovvicz, En- 
glevvood; Dr. T. Dundulis, 19 
yvardas; Edvv. Chcrnauskas, 21 
yvardas; Vincent Rėkus, North- 
west side; Anton Shumkus, 
Humboldt Park; Stanley Gra
bas, Chicago Lithuanian Po.iti- 
cal Club; Norberl Tumavick, 
Cicero; ir Peter Gaddy, Mclrose

REIKALINGA LIETUVAITĖ 
prie namų darbo, valgis ir kamba
rys. 4501 So. Paulina.

MERGINA prižiūrėti 
dienas savaitėje. Nereik

JAUNA 
kūdikį 4 
dirbti vakarais. 2806 S. Union Avė. 
2 aukštas.

1’UK1\1SX1ED KO U Al b — TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS, APŠILDOMAS, 
nevedusiam vaikinui arba dviem 
vyrams. 7U40 So. Talman, HEMlock 
4791.

MARTHA SARAFIN
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

pausio 4 d., 2:15 v. popiet, 1941 
m., sulaukus 46 m. amž., gi
mus Patakių kaime, Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, sūnų Jurgį ir 
daug draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Skudo 
koplyčioje, 718 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, sausio 8 d., 1:00 vai. po
piet. Iš koplyčios bus nulydė
ti į Concordia kapines.

Visi a. a*-' Marthos- Sara 
fin giminės, draugai ir pažįs 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras ir Sūnūs.

Laid. Direkt. S. M. Sku- 
das, Tel. MONROE 3377.

Paul Petronis pirmininkas
BOSELAND. — Suvienytų 

Lietuvių Amerikos Politikos 
Kliubas 9-to Wardo laikė savo 
priešmetinį susirinkimą pirma
dienio vakare, gruodžio 
1940 m.

Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Svarbiausias

| vyks ta 9 d. vasario Liet. Darb. 
svet. Parengimas bus su pro
gramų. Bus suvaidinta vaizde
lis iš Lietuvos “Vyšnelių Sod-

Programe šakar-Makar choras

LT, V. Š. GAŲLIN
' a uj lEMj-ACMt. relephoto

ŽUVO LĖKTUVO TRAGEDIJOJE. — Keturi laivyno 
lakūnai žuvo, kai didžiulis laivyno pasažierinis lėktu
vas sudužo i kalną prie San Diego, Cal. Jie yra: Įeit, 
commander J. H. Gowan, pilotas, (virš, kairėj), J. M. 
Fleming (virš, dešinėj) ' Įeit. Stephen Cookc (apačioj 
kairėje) ir V. S. Gaulin.

Keistučio Choras
t LitiMl UKE-FiAl LKL FUK-SALE 

Rakandai ir įtaisai Pardavimui

30 d.

labai 
įvykis

Visą programą išpildys lietu
ves —šakar-Makar choras. 
žinoma, “šakar—maknnetęs”
publika mėgsta, nes jų dainos

ANTANAS URPOLIS
PIVARONAS

5:50 vai. vakaro,

ALBINAS VAITEKŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avė. 
Raidotuvės įvyks ketvirtad., 
sausio 9 d., 8:00 vai. ryto iš 
kopi. į šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Albino Vaitekūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Moteris, Sūnus, Dukterys, 
Marčios, Žentai ir Giminės.

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

POVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 5 d., 
1941 m., sulaukęs 29 m. amž., 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Barborą, po tėvais 
Stulginskaitę, seserfT~ Myrtle 
Meiron, švogerį Deo, sesers 
mergaites Leonorą ir Marion; 
5 dėdes: Domininką, Petrą ir 
Benį Pivaronus ir jų seimas 
ir Vilimą ir Joną Stulgins
kius ir šeimą, tetą Josephine 
Tamkevičienę ir jos šeimą ir 
gimines.

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

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

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

Nuliūdę liekame:
Motina, Sesuo, švogeris, Dė
dės, Teta ir Giminės.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 d., 10 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
Amerikoj išgyveno 35 m.

Paliko dideliame nuliudime 
žmoną Teklę Praninskaitę— 
Urpolienę, dvi dukteris —■ Te
klę ii’ Oną, anūką Ronald, 
brolį Povilą ir tris 
Lietuvoj—Lavanoriją, 
mėją ir Petronėlę 
minės.

Priklausė prie 
Vytauto Dr-jos 
Ukesų Kiiubo.

Kūnas {pašarvotas Russel 
C. Norris Funeral Home, So. 
Third st., St. Charles, III.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, sausio 7 d., 2 vai. 
kopi, bus nulydėtas 
kapines, St. Charles, 

Visi a. a. Antano 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. Nuliūdę 
liekame: Žmona, Dukterys, 
Anūkas, Brolis ir kiti Gimi
nės.

Laid. Direkt. Russel C. Nor
ris, Tel. St. Charles 51.

seseris
Salo- 

ir kitas gi-

'tankiai huną liaudies dainos, 
kurios lietuviams visados ar
čiau prie sieloj,

Nenori “naujų”
r\ . . AV s 11 'C-. '■ ; -■
Toliau rinkta valdyba šiems 

metams. Noks visa senoji vai- 
dyba norėjo atsisakyti, kad ga
lėtų naujesni pasidarbuoti, bei 
susirinkusieji i nedavė progos 
nei išsižioti, vien tik girdėjos: 
ta pati, vienbalsiai.

Ir žinoma, kada valdyba 
to, jog visi jos nori, 
malonu ir apsiimti.

tai
ma- 
vra

Švęs Metines 
Sukaktuves

Vakarėlis Šį šeštadienį

Lietuvių Demokratų 
Lyga Šiandien Rinks 
Nauja Valdyba. .

Nori Lietuvio Kandidatūros 
Sekančiuose Apskričio 

Rinkimuose.
Cook Coiihty Lietuvių Berno

vo metinį susirinkimą per kurį 
bus išrinkta nauja valdyba.

Susirinkimas bus laikomas

uz-Keistučio Klubo Choras 
kviečia visus, senus ir jaunus, 
didelius ir mažus, į savo “birth- 
day party” šeštadienį, sausio 
11 d., Hollyvvood svetainėje, 
2417-Į9 W, • 43rd slr. Choras 
visus palinksmins gražiomis dai
nelėmis ir kitais įvairumais, po 
vadovybe talentingo muziko p. 
Sarpaliaus..

PARSIDUODA COMBINATION 
Pečius. Anglinis ir gasu, geram sto
vyje. Parduosiu pigiai. 3117 South 
Union Avė., Pirmos lubos. Victory 
2213. 

. ,, -----
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
PARSIDUODA BUČERNĖ ir 

groserne su visais fikcenais, išdir- 
otas per daug metų. 1245 So. Cice
ro Avenue, Cicero, III.

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

ir Lietuvių

popiet iš 
į Union 
III.
Urpolio

ZENONAS PETRAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

tausio 6 d., 3 vai. ryto, 1941 
>n., sulaukęs pusės amž., gi
męs Mažeikių apskr., Sedos 
parap., Grūstės kaime. Ame
rikoj išgyveno 27 metus.

“Pranas” 3735 South Racine Avė.

Choras savo vienų metų gy
vavimo sukakties proga pavai
šins visus atsilankiusius su 
“Birthday Cake”, taip pat bus 
ir skanaus alučio. Be to 
mingas Numeris” turės 
piauti “Cake”.

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

“Lai- 
garbę

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

žinoma, kas be ko, yra 
“Pranas” ir pas mus, 

nenurimsta, bet jis jau 
savo

iNa,
vienas
kuris
visiems senai žinomas, ir

na. Tankiai susirinkusieji gau
na ir pasijuokti.

Draugija stovi gana gerai, 
tvarka vis laipsniškai eina ge
ryn. Taipgi ir laikraščiuose ne
retai žinučių pasirodo. Ir šia
me susirinkime nariai žinių ra
sėj u i pastebėjo, kad butų ma
lonu ir kituose laikraščiuose 
matyti aprašymus iš musų 
draugijos veiklos. —Stepukas.

Rytoj SLA 109-tos 
Kuopos Susi-mas

Svarstys Sekančius Rinkimus.
Juozas Kaminskas, lygos se

kretorius praneša, kad šiandie
niniam susirinkime bus plačiai 
apsvarstyta lietuvių kandidatų 
įtraukimas į kandidatų tikietą 
sekančiuose Cook apskričio 
kiniuose.

Anot Kaminsko, Lietuvių 
mokratų Lyga šiandien 
Centralinio Cook Aspkričio 
mokratų Komilero pripa?
kaipo rcprezentalivč Cook ap
skričio lietuvių organizacija.

rin-

Be
yra
De-

šokiai
gerosPaskui bus šokiai prie 

muzikos. Pradžia lygiai 8 vak 
vakare, 
lyvauti, 
šile.

Visi esate kviečiami da 
atvažiavę — nesigailč- 

Komisija.

Sausio 12 Žagariečių 
Kiiubo Vakarėlis

šoks—Ulios”.

PARDAVIMUI PIRMAEILĖ BU- • 
ČERNe. Kaina labai .prieinama.

2851 West 59th St. !

REAL ESTATE FOR SALE 
_____Namai-žemė Pardavimui_____

APDRAUDOS KOMPANIJA siu- 1 
lo pardavimui 3 aukštų mūrinį 17 
apartmentų namą adresu 1445 — 
47 Carmen Avė. Galima pirkti la
bai lengvomis sąlygomis, ilgų metų 
morgičiu, žemu palūkanų nuo
šimčiu. Sharon Mortgage Co., 105 
W. Madison, RANdolph 5656.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Zenoną, marčią Jose- 
phine ir anūkę Dianą, Vero
niką Domikienę, švogerį ir 
švogerką Jasmontus, dėdę 
Žiogą ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

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

m
Gėlė§ Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS . mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

MYKOLAS GROBSTĄ 
6929 So. Maplewood Avė. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 S. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks ketvirtad., sau
sio 9 d., 2:00 vai. popiet, iš 
J. F. Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas | Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Mykolo Grobsto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidętuvese ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Pusbrolis. Draugai ir Giminės

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

Rytoj Walter Neffo Salėje, 
2415 South Leavitt street, įvyk
sta metinis SLA 109-los kuo
pos susirinkimas. Prasidės 7:30 
vai. vak.

Knygų peržiūrėjimo komisija 
yra prašoma susirinkti apie va
landą anksčiau savo raportui 
priruošti.

“Ji užlaiko savo raštinę 6825 
South Western Avė., susiorga
nizavus 15 lietuvių demokratų 
kliubų į vieną kūną ir padeda 
užlaikyti laikraštuką, The Lith
uanian Leader, su tikslu teikti 
informacijas apie demokratų 
partijos veiklą įvairių išrinktų

Apie dvi savaites atgal žaga- 
riečių skaitlingame susirinkime 
nariai pageidavo, kad klubo val
dyba netrukus parūpintų kokią 
pramogą, kad ir vėl sukviestų 
daug svečių ir duotų progą su- 
eiti-pasimatyti ir su saviškiais 
ir su pažįstamais draugais ir 
nedraugais praleisti smagiai lai
ka, v

Hollywood Salėje
publikai.

Zuris Garbės Pirmininkas.

Anglijoje Žuvo
III. Lakūnas

Salem, IJL, gyventoja, 
Naomi Leckrone, vakar 
pranešimą nuo Anglijos oro mi
nisterijos, kad jos vyras Philip^ 
tarnavęs karo aviacijoj užvakar 
buvo'; užmuštas.

Liepos 2’6 d., pereitais mę- 
tąis jis išvyko į Londoną, ten 

dalyvavo 
vokiečiu

Mrs. 
gavo

Teisėjas John T. Zuris yra 
lygos garbes pirmininkas, Alek
sandras G. Kumskis, pirminin
kas, Konstantinas Kairis ir An
tanas Gudaitis* vicepirmininkai, 
Jonas Juozaitis, fin. raštininkas, 
Juozas Kaminskas, prot. rašti
ninkas, Bruno Jakaitis, iždinin
kas, ir adv. Kostas Savickas, te
galįs patarėjas.

Ekzekutyvis Komitetas.

• GERAS PIRKINYS BALTIMORĖJ
Parsiduoda 10 kambarių namas , 

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

ALEKSANDRA 
^MIKALAJŪNAS > 
508 So. Paca St, 
BAŲTIMORE, MD.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

HoHywood

80 AKRŲ SU GRAŽIU namu 
greta miesto, gera žemė, tekantis 
šulinys. Frank O’Tooie, Belle Plai- 
ne, la., savininkas.

Taigi, tą norą jau ir pildo. 
Visa valdyba su. pirmininku Ar
lausku rengia margą-naujovišką 
vakarėli su gera muzika, val
giais, gėrimais ir kitais sma
giais daug linksmumo teikian
čiais dalykėliais
Inu, 2417 W. 43 g-vė, sausio 
12 dieną, sekmadienį.

Jau galite išanksto rengtis 
dalyvauti, ir užsirašykite ant 
savo naujo 1941 metų kalendo- 
riau ■ kad nepamirštumėte. Te- 
mykite prie galo savaitės, pama
tysite ir daugiau pranešimų su 
užkvietimu visų savo parapijo
nų ir kaimynu. Oh! šoksim 
uliuosim, niekam neduosim. Tik 
tiems, kurie atsilankys pas ža- 
garicčjus R. š.

WHOLESALE FURNITURE
Rakandaiir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Avė., Chi
cago. DL Phone Republic 6051; Ekzekuty vį komitetą sudari): 

Adv. A. A. šlakis, 7 vvardas; Al. 
Kezis, 9 wardas; John Sucilia, 
10 vvardas; William Poppel; 1% 
yvardas; Dr. John Poška, 13 
Kardas; Anthony Patricks, 14

mūšiuose su
Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Marti, Švogerisr ir švo- 

gerka ir Giminės.
pasidavė savanoriu ir 
keliuose 
lakūnais

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, 111. Antradienis, sausio 7, 1941

KOMUNISTAI DAR KARTA PRAKIŠO 
KEISTUČIO PAŠALPOS KLIUBE

Neišdegė Bandymai Savo Įtaką Parodyti; 
Kėlė Daug Triukšmo

Kai pereito mėnesio pradžio- bet turėjo pasiduoti. Patriukš-
je “Naujienose” tilpo praneši
mas, kad komunistai prakišo 
Keistučio Pašalpos Kliubo vai
dybos rinkimus ir prarado be
veik visas vietas, tai jų laikraš
tis Chicagoje giedojo visai ki
tokią giesmę.

Jis per kelis kartus rašė, tik
rino saviškius, bažijosi, kad 
“mūsiškiai”, “pažangieji” rinki
mus laimėjo, o “Naujienų” 
šnektos apie kokį tai “komunis
tų pralaimčjmą”, lai tik šlykš
tus, purvinas prasimanymas.

“Piššš”.
Užvakar įvyko Kelstiič.o 

kliubo metinis susiiinkimas, ku
riame komiui štai matyt bau Ic 
pasauliui parodyki, kad j c Kliu- 
bą tebckcntroliuoja. Bet i ; vis i 
jų pasL.n.ų išėjo didelis ‘ p š. š’.

Per porą valanuų jie kėlė d.- 
(lėlį triukšmą, karščiavos:, py
ko ir draskėsi, bet po v so ko 
jie turuut jautėsi kaip į muro 
sieną įlėkę.

Jų “florlyderiais” kaip papra
stai buvo Stalioraitis, žaldokas 
ir Skeberdytė.

Jie bandė Kliubą įtraukti į 
komunistų suorganizuotą “Auk
štų Pragyvenimo Kainų Komi
tetą”, bet tas nepasisekė.

Prieškarinė Rezoliucija.
Jie bandė pravesti kokią tai 

prieš-karinę lezo.iuciją, bet ir 
čia prakišo. Tikrenybėje, pralai
mėję “Kainų Komiteto” reika
le ir nebegalėdami savo pozici
jos apginti, jie padavė rezoliu
ciją pirmininkui, bet klausima 
vėliau nedrįso nei kelti.

Jie kėlė didelį lemtą dėl mi
nėto pranešimo “Naujienose’* a- 
pie valdybos rinkimus, taipg. 
dėl kelių straipsnių apie Kliu
bą prieš rinkimus, bet ir čia 
n.eko nepešė.

“Teisybė Nepatinka”.
Skeberdytė, komunistų šulas 

Kliube, labai pyko ir koliojosi 
kodėl “Naujienos” ją pavadino 
komuniste, ir kodėl pasakė, kad 
ji “buvo išmesta iš valdybos”.

Vienas narys atsistojo, rodos, 
tai buvo Valukas, ir jai atkirto 
daug-maž šitokiais žodžiais:

—Panelė juk visuomet buvai 
komuniste? Kodėlgi dabar pyk
sti kai kas teisybę pasako?

Karščiausia kova ėjo dė. 
“Kainų Komiteto”, į kurį ko
munistai vienu laiku buvo Kliu
bą įtraukę. Stalioraitis vėl rei
kalavo išrinkti delegatą į komi
tetą ir paskirti $3.50 sumokėti 
Komitetui narinę mokestį. Kai 
tas pasiūlymas buvo atmestas, 
Stalioraitis sutiko, kad jis ir 
kiti jo pritarėjai patys sudės 
$3.50, jei tik KHubas paskirs 
delegatą. Bet nariai balsavi
muose atsisakė ir tą pasiūlymą 
priimti.
Kliubą Perėmė 1941 m. Valdyba

Stalioraitis tiesiog draskėsi,

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

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

(Tęsinys)
Wm. MILLUSH, Melrose Park, III......................... .$ 2.00
VINCENTA ir JUOZAS SLAŽAS ....................... . - 2.00
JUOZAS RODZUS ..... ..... i..................................   1.00
BUVO PASKELBTA ........................       1,345.00

VISO ..............................      $1,350.00
(Bus daugiau)

mavę ir matydami, kad nieko 
įiepeša, vėliau nutilo ir Skeber
dytė, ir Žaldokas ir visi jų pri
tarėjai.

Kiti susirinkimo darbai buvo 
i atlikti tyliaį ir sklandžiai. Nau
joji valdyba, su pirmininku J. 
Sholtcmanu, užėmė vietas; iš 
Biznio Komisijos pasitraukė J 
Kundroška ir į jo vietą išrink
ta K. Yurganas, ir įvyko valdy
bos įvesdinimo vaišes, kuriose 
dalyvavo didelis skaičius nar.ų. 
Jos užtruko iki apie 10-tos va
karo. Buvęs

Automobilis Užmušė 
Lietuvi, Kazimiera 
Lukša c

žuvo prie 55 h ir’AuRin;
Milė šeši kiti žmonės

Pereitą šeštadienį automobilis 
prie 55th ir Austin bulvaro už
mušė nežinomą apysenį žmo
gų.

Tik vakar pasirodė, kad tai 
buvo 60 metų lietuvis, Kazimie
ras Lukša, nuo 5720 Mayfielu 
avenue. Jį pažino draugas, Luk
šos pasigedęs ir atėjęs į apskri
čio lavoninę jo ieškoti.

Automobilio vairuotojas bu
vo George Neumann iš Ann 
Arbor, Mich.

Kitos Nelaimės
Vakar ir užvakar automobi

liai užmušė dar ir šiuos žmo
nes:

61 metų Robert R. Dean, 347 
West 37 th street;

38 metų policistas Walter 
Sparks, 4019 Lowell avenue;

20 metų Arthur Owen, iš De
troito, Mich.;

42 metų John Hasbrook, Hins- 
dale, III.;

68 metų Johanna Walsh, 
VVau.conda, III., ir

John Vadinsky, 75 metų am
žiaus, 2114 West 51st street.

- -   -1—I

Šiandien Laidoja 
Saintcharlesietį 
Antaną Urpolį
Atkėlė Laidotuves Vieną Dieną

Vakar “Naujienose” tilpo šei
mynos pranešimas apie mirtį S t. 
Charles, Ilk, lietuvio, Antano 
Urpolio, kuriame buvo pasaky
ta, kad laidotuvės įvyks trečia
dienį.

Laidotuves tačiau teko atkel
ti vieną dieną, tokiu bildu jos 
įvyks šiandien, 2-trą valandą po 
pietų, o ne trečiadienį.

Velionis sudegė užvakar ry
tą, kai gavęs širdies ataką jis 
užvirto ant karšto boilerio sa
vo darbo vietoje.

Jo kūnas yra pašarvotas Nor-

... NAUJIENŲ-ACMp Tftlenhoto
ATLIKO REKORDINĘ KELIONĘ. —Naujas keturių motorų armijos bom

bonešis, kuris vakar atliko rekordinę kelionę-—išbuvo ore virš 15 valandų ir išskrai-
dė 3,000 mylių su pilnu kroviniu. Lėktuvas pakilo ir'nusileido Daytone, Obio. Jo 
įgulą sudarė (iš kaires) Įeit. G. E. Globei’, Įeit. P. F. Davis, Įeit. M. II. Munn, serž. 
H. A. Lindle, kap. O. O. Benson ir serž E; W. Meeker.

ris koplyčioje, prie So. Third 
.street, St. Charles, iš kur lai
dotuvės prasidės. Jis bus palai
dotas vietos Union kapinėse. 
Prie grabo ir kapuose atsisvei
kinimo kalbas pasakys chica
gietis, drg. V. B. Ambrose.

Tėvas Sudegė 
Begelbėdamas 8 
Metu SunuV : C

Sudegė ir Sūnūs; Trys kiti 
žmonės Apdegė

Drąsus tėvas vakar anksti ry
tą sudegė veltui bandydamas 
išgelbJti nuo mirties savo 8 
metų sūnų, kurį šeimyna užmir
šo paimti, bėgdama iš užside
gusio buto.

Tragedija įvyko Schillėr Park 
priemiestyje, ties 9819 Law- 
rence avenue, kur gyveno Sut- 
ton’ų šeimyna mažam mediniam 
name. -

Visi buvo sumigę, kai ugnis 
kilo. Namiškius pažadino mote
riškė, gyvenanti skersai gatvės, 
kuri tuojau pašaukė ir ugnia
gesius.

Tėvai du vaikus, 12 metų sū
nų George ir 18 mėnesių kūdikį 
Joseph, iškėlė laukan per lan
gą, po to patys išbėgo, jau ge
rokai apdegę, čia jie atsiminė, 
kad viduj dar paliko 8 metų 
sūnų Charles.
Rado Abu Negyvus Prie Lovos

• ■

Visas namas liepsnojo, bet 
tėvas puolė vidun per ugnį, bet 
nebeišėjo... Kai ugniagesiai ug
nį užgesino, jie rado ir tėvą ir 
sūnų negyvus prie lovos, kurio
je pastarasis miegojo.

Namas užsidegė nuo kerosi- 
ninio pečiuko, kuris stovėjo prie 
tėvų lovos. ’

Velionio Harvey Sutton’c 
žmona Agnės, ir du išgelbėtie
ji sūnus, guli apskričio ligoni
nėje. Berniukai mažai tenuken- 
tėjo, bet motina yra kritiškam 
padėjime.

Pirmoji pagalba jiems buvo 
suteikta Melrose Parko West- 
lake ligoninėje.

Kavalunas Nori 
Buti“Smithu”

Chicagietis Jonas Kavalunas 
padavė prašymą apskričio teis-, 
mui duoti jam teisę pakeisti 
savo pavardę, Pavarde “Kava-i 
lunas” — if perilga ir persunkti 
kitataučiui ištarti.

Kavalunas ateityje nori būti 
žinomas pavarde “Smith”. ,
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Nauji Kariškį 1 
Kontraktai Chicago s 
Dirbtuvėms
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Vakar ir pereitos savaitės pa
baigoje karo ir laivyno depar
tamentai išdalino sekamus kon
traktus Chicagos ir apylinkės 
firiųoms:

.-I s '

Powers & Co., Ine.,\ Chicago, 
25,000 Avaterprępf będding rolls,
$222,000; . tr

Edward Katzinger Co., Chi
cago, 120,000 baking and roast- 
irig pans, $59,6d0;

Rubin Grais ' & Sons, Chica
go, 15,000 mackinaw coats, $30,- 
000; <

Monarch Pennant Co., Chica
go, sleeve' iitsignia,- $22,340 20; 
-R. II. Armbruster Manūfac- 

turing Co., Springfield, 5,000 
pyramidal tents, $67,450;

Highway Steel Products Co., 
Chicago Heights, 29,500 trunk 
lockers, $79,945; a

National Enameling. & Stamp- 
ing Co., Granite City, 32,000 
tinned cake pans, $1,712;

Coleman Lanip and Stove 
Company, 1,241 gasoline hand 
lanterns, $3,822;

B. Kremen & Company, 16,- 
401 union suits; $11,480;

M, Handel.sman Company, 
12,450 cotton ymion suits, $8,- 
715; ■ '

C. D. Osborn Company, 90,- 
000 unlined hprse hide riding 
glo'ves, $46,47$.'

Mokytoją^
J. L. Juozaitį

■■
Marąuette Park turi pi ietybes 

-kĮasėš.
Marąuette Parko lietuvių pi- 

ietybes klasė vedaina Jono , L. 
Juozaičio, pę .ądrėsu 6825 So. 
Westerh Avė., išrinko naują 
valdybą naujiems metams, ir 
vietoj tos naujos valdyboj pa
gerbimui surengė didelę “Kalė
dų Party”, kurioje pagerbė sa
vo mokytoją, išreikšdaini savo 
linkėjimus ir suteikdami jam 
dovanų. .

Mokyklos kambarys buvo 
gyaziai išpuoštas su visokiomis 
,<Bkoracijomis ųr puikiai išręng- 
ta eglele. Komisija, susidedanti 
išr lĮp.. ’M.’ Payilionfėhes,r;L. Ge- 
damavičienės ir E. Aglis, pri
rengė skanius valgiūš ir 
no su vynu ir soda.

vaiši-

Pamokos ketvlrladiznį
. Po vaišių mokytojas prane

šė, kad duos visiems dvi savai
tes atostogų. Klasės ir vėl pra
sidės ketvirtadienį, sausio 9, 
1941 m. lygiai 7 vai., 682.5 So. 
Weslern Avė.

Klasės valdybą sudaro N. 
Moskalunas, pirmininkė; S. Vy- 
čas, vice-pirmininkas; L. Geda- 
mavičius, raštininkė; E. Aglis 
ir A. Slasunas, globėjai.

Studentas.

Automobiliai Per 
Metus Užmušė 153

653 žmonės pernai prarado 
gyvybes Chicago,s automobilių 
nelaimėse — beveik po du žmo
nes kiekvieną metų dieną.. Už
pernai, betgi aukų skaičius sie
ke 696, tokiu budu pernai gil
tinė 43-ių žmonių pasigailėjo.

Sužeistų priskaitoma tūkstan
čiais.

Spręs Pomirtinių 
ir Mėnesinių 
Mokesčių Reikalą

Rytoj Palaimintos Lietuvos 
Draugijos Susirinkimas

Draugijos Palaimintos Lietu
vos metinis susirinkimas įvyk
sta trečiadienį, Sausio 8 d., Chi
cagos Liet. Audit., 3133 South 
Halstėd^ St. šiame susirinkime 
knygų revizavimo komisija pa
teiks savo raportą, iš kurio ga
lėsime sužinoti tikrą draugijos 
finansinį stovį pradedant šiuos 
1941 m.

Kaip buvo nutarta priešmeti- 
niame susirinkime, šiame susi
rinkime reikės galutinai išsprę
sti narinių mokesčių bei pomir
tinių išmokėjimo ,reikalą, todėl 
kiekvienam nariui šis susirin- 
kimas turi būti labai svarbus 
ir kiekvienas turi jame daly
vauti. B. J. J.

Nušovė Žmogų 
Bridgepbrte

Peoples ligoninėje vakar po 
pietų pasimirė 34 metų meksi
kietis, vakar rytą mirtinai pa
šautas ties 618 West 26th str. 
Tai buvo Giidardo Espinosa, ad. 
534 West 27th. street.

Bridgeportietis Harry Wag- 
ner, 620 W. 26th st., pasakoja, 
kad jis užtiko Espinosa belan- 
džiojantį po, tuščią namą ties 
aukščiau paduotu adresu ir šo
vė, kai jis bandė pabėgti.

Anna .Kaskas Vėl 
Chicagoje

Vienintėlė lietuvaitė daininin
kė New Yorko Metropolitan 
Operoje, Anna Kaskas, netru
kus vėl bus Chicagoj.

Ji čia išpildys koncertą apie 
sausio 25 d. turbut Civic Teatre. 
Sausio 27 d., ji dainuos Kansas 
City mieste, Missouri valsti
joje.

Šįvakar Įvesdins 
Naują SLA 238-tos 
Kuopos Valdybą

Ceremonijas Atliks Centro 
Iždininkas Gugis.

BRIGHTON PARK. — šįva
kar Grainonto Salėje įvyksta 
svarbus SLA 238-tos kuopos su
sirinkimas, kuriame naujoji 
valdyba perims kuopą valdyt 
šiais naujais 1911 metais.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vak., o Gramonto sale, kaip 
žinote, randasi ties 4535 South 
Rockwell street.

Įvyks Vakarėlis.

Naują valdybą įvesdins SLA 
Centro iždininkas adv. K. P. 
Gugis. Po susmukimo gi įvyks 
šeimyniškas vakaiėlis — bus 
užkandžių, alučio, o norintieji 
galės ir pasišokti.

Todėl susirinkime bukite visi 
nariai. Turėsime progos arčiau 
susipažinti, susidraugauti ir 
smagiai praleisti kelias valan
das laiko. Įžanga visiems lais
va. Atsiveskite ir tuos savo 
draugus, kurie nori į SLA įsto
ti.

Banketo Atgarsiai.
Prie progos noriu prisiminti 

ir musų iškilmingą naujų narių 
įvesdinimo banketą, kuris įvy
ko lapkričio 23 d. To parengi
mo mes negreit užmiršime. Da
lyvavo, daugybė profesionalų, ir 
net keturi Pildomosios Tarybos 
nariai, būtent, adv. Gugis, Sekr. 
Dr. Vinikas, Dr. Krutėjas, Dr. 
S. Biežis, ir Iždo Globėja, p-lė 
Ę. Mikužiutė. Taipgi buvo 6 to 
apskričio pirmininkas Dr. A. 
Montvidas, Dr. ir p-ia Striko- 
liai, K. P. Deveikis, V. M. Stul
pinas, Baronai, kelios SLA vei
kėjos, kurių pavardžių nežinau, 
daug jaunimo, biznierių ir gerų 
SLA veikėjų, kaip Laurutanas 
iš Roselando ir Burnsidės.

Ačiū!
Kaip žinote, per antrą vajų 

organizatorius Jonas Kaulinas 
prirašė apie 30 naujų narių.

Visiems Pildomosios Tarybos 
nariams, ir visiems kitiems sve
čiams, kurie bankete dalyvavo, 
ir padarė jį tokiu pasekmingu, 
tariame širdingą ačiū.

F. T. Puleikis, Sekr.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Jūsų parama

“NAUJIENŲ” NSMO FONDUI 
bus nuoširdžiai įvertinta

VAKAR CHICAGOJE
•

• Per pereitus tris mėnesius 
degtindarių firma, Distillers 
Corporation—Seagrams Limited 
padarė $1,294,294.97 gryno pel
no. Tokias skaitlines firma pa
duoda savo bertaininiame rapor
te.

• Merchandise Mart ir Fur
nitūrą Mart rumuo.se vakar bu
vo atidarytos metines baldų pra
monės parodos, kuriose yra iš
statyti visokiausi vėliausios ma
dos įrengimai namams. Parodos 
atdaros tiktai baldų biznieriams, 
bet ir pašalietis kartais gali įsi
gauti ir pamatyti ką fabrikai 
išgalvojo jo namams papuošli 
ir jam gyvenimą padaryti pa
togesniu.

• Per ilgą laiką kankinamas 
chroniškos vidurių ligos, vakar 
didelę dožą miego miltelių pa
ėmęs nusinuodijo 69 metų chi- 
cagietis, William Taylor Rob- 
bins. Kūnas buvo atrastas Glad- 
stone viešbutyje, 6200 Kenwood 
avenue.

• Roosevelt gatvės eleveite- 
rio stotyje krito negyvas 51 me
tų Jack Temple, 511 W. Mar- 
ųuctte Road, Marshall Ficld 
krautuvės tarnautojas.

• Policija ieško jauno pik
tadario, kuris Northsidėj ban
dė apiplėšti tris žmones, bet 
kiekvieną kartą pabūgo, ir ket
virtą sykį galiau atėmė nuo 
žmogaus $1.00, bet sąžinės ka
muojamas dolerį atgal sugraži
no ir pabėgo. Dolerio laikinai 
neteko, bet tuojau jį atgavo 
chicagietis John D. FuLsang, 
1518 North Richmond Street.

e Teismo laukia jaunas chi
cagietis, Norman Smith, nuo 
1428 N. Tripp. Jis neseniai pa
bėgo iš St. Charles pataisos na
mų. Prisipažino nepadoriu elge
siu su keturiomis jaunomis mer
gaitėmis ir viena suaugusia mo
teriške. Dviejų mergaičių tėvai 
vakar jį skaudžiai sumušė po
licijos centralinėje, kur įvyko 
kamantinėjimas.

© Aldermanas Paul H. Dou- 
glas įteikė miesto tarybai pla
ną, kurį priėmus miestas buk 
galėtų sutaupyti $3,024,961 iš
laidų. Jis siūlo apkarpyti keliais 
ar keliolika tūkstančių doleriu 
įvairių fondų išlaidas, bet svar
biausia, visai perorganizuoti iš
matų rinkimą ir naikinimą. Mie
stas taipgi galėtų sutaupyti apie 
$2,000,000 pertvarkęs įvairių 
reikmenų užpirkimus.

“Beit” Linija Užsakė 
1,250 Vagonų

Elgin, Joliet and Eastern 
(‘"Beit”) gelžkelio linija rengia
si išleisti $2,900,000 paskalos 
bonus, ir sukeltus pinigus su
naudoti naujiems prekiniams 
vagonams pirkti. Gelžkelis to
kių vagonų jau užsakė 1,250.

rumuo.se



