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APSAUGAI NORI 10,811,314,600 DOLERIU/ / /

Kraštas privalo ruoštis totalitarinei apsau
gai, jeigu nori apsiginti

NACIŲ IR FAŠISTŲ “KULTŪROS” DARBAI NUTEISTI “DROBES” SAVININKAI

WASHINGTON, D. C., sau
sio 8 d. — Prezidentas Roose- 
veltas šiandien pasiuntė kon
gresui raštą, kuriame prašo pa
tvirtinti Jungtinių Valstybių 
biudžetą ateinantiems metams. 
Prezidentas prašo 17 su puse 
bilijono dolerių. Tai yra didžiau
sias biudžetas, kurj Jungtinės 
Amerikos valstybės turėjo tai
kos metu. .

Kongresui lydimajame rašte 
prezidentas aiškina, kad Ameri
ka negali ruoštis mažai apsau
gai. Tai bus bereikalingas pini
gų eikvojimas ir priešui kelias 
nebus pastotas. Amerika gali 
būti saugi tiktai tuo metu, jei
gu ji pasiruoš totalitarinei ap- 
saugai.

Atėjo metas, kuris verčia 
Ameriką be sustojimo duoti 
reikalingą karo medžiagą tiems 
kraštams, kurie ginasi nuo už
puolikų ir nenori leisti jiems 
primesti diktatorišką valdymo- 
si formą.

Prezidentas mano, kad po ka
ro kaimynines valstybės galės 
geruoju tarp sąyęs gyventi ir 
visai nereikės leistLlokias^mil- 
žiniškas sumas ginklams gąmin- 
tl. • ; '

TURIM SKUBIAI PADĖTI BRITAMS
— Pareiškė W. Bul- 

litt konferencijoj
CHAPEL H1LL, N. C., sau

sio 8 d.—Jungtinės Amerikos 
valstybės prialo duoti britams, 
graikams ir kiniečiams visą ka
ro medžiagą, kokia tiktai jiems 
yra reikalinga, pasakė W. Bul- 
litt, buvęs Amerikos ambasado
rius Paryžiuje.

Bullitt kalbėjo N. Carolina u- 
niversitete ir tai buvo pirma jo 
kalba, kai apleido diplomatinę 
tarnybą.

Duodami kariaujančiom val
stybėm ginklus, mes perkame 
sau reikalingą laiką apsaugai 
sustiprinti.

Neprivalome bijoti 
diktatorių

CHAPEL HILL, N. C., sau
sio 8 d.—Buvęs ambasadorius 
Bullitt pareiškė, kad dėl ginklų 
teikimo mes visai neprivalome 
bijoti diktatorių. Jie niekad A- 
merikai nedrįs paskelbti karo, 
kol nesunaikins Anglijos.

Jeigu Anglija, Graikija ir Ki
nija bus sunaikintos, tada jie 
skelbs karą Amerikai.

Bullitt neabejoja, jog toks ka
ras bus paskelbtas, nes diktato
riai nori panaikinti musų san
tvarką.

Britams parama 
greit bus duo

dama
AVASHINGTON, D. C., sausio 

8 d. — Kongreso pirmininkas 
šiandien tarėsi su sekrteoriais 
Cordell Hull įr Morgenthau. Ta
rėsi dėl įstatymų, kurie leis Ą- 
merikai greičiau padėti britams

Prezidentas pasakė, jog ame
rikiečiai privalės mokėti žymiai 
didesnius mokesčius ir turės 
atsisakyti nuo kai kurių pato
gumų. Tuo pačiu metu Roose- 
veltas visiems liepė taupyti.

Rooseveltas pradėjo taupymą 
savo kanceliarijoj. Praeitais 
metais prezidentas kelionėms ir 
kitokioms išlaidoms biudžete 
prašė 508,250 dolerių, o ateinan
tiems metams šias išlaidas jis 
sumažino ligi 458,230 dolerių.

Kitose valstybės Įstaigose 
biudžetas taip pat žymiai ap
karpytas.

Labai padidėjo krašto apsau
gos reikalai. FBI išlaidos taip 
padidės, nes mano žymiai pa
didinti agentų skaičių. Karo iš
laidos dar padidėsiančios, kai 
britams bus teikiama karo me
džiaga.

Biudžetas .sukėlė gyvų kalbų 
kongrese ir senate. Atstovai la-» 
bai gyvai diskutuoja visus Roo- 
sevelto biudžeto straipsnius.

Opozicionieriai rengiasi smar
kiai kritikuoti, bet senatorius 
Barkley pareiškė, kad tai .yra 
mažiausia suma, kurią mes pri
valome išleisti krašto apsau
gai.

vesti karą su naciais. .
Pirmininkas Rayburn aptarė 

reikalą, nes nori, kad vienu ir 
tuo pačiu metu kongresas ir se
natas priimtų reikalingus įsta
tymus šiuo reikalu.

Užsienio reikalų komisija pa* 
prašys liuli, kad jis informuotų 
apie susidariusią tarptautinę pa
dėtį.

Amerikos laivynas 
perorganizuojamas
WASHINGTON, D. C., sausio 

8 d. — Laivyno departamento 
sekretorius šiandien pasirašė in
strukciją, kuri perorganizuoja 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
laivyną.

Amerika turės tris laivų gru
pes: Atlantiko laivynas, Pacifi- 
ko laivynas ir Azijos laivynas.

Perorganizuotas laivynas pra
dės veikti nuo vasario 1 dienos. 
Vyriausybė paskirs kiekvienam 
laivynui naujus viršininkus. Vi
sų laivynų viršininku bus ad
mirolas H. E. Kimmel. .

KARIUOMENĖ TURI LĖKTU
VUS AUKŠTIEMS SKRI

DIMAMS

NEW YORK, N. Y., sausio 8 
d.—Karo vadovybe praneša, kad 
Amerikos kariuomenė jau turi 
didelį kiekį orlaivių/ kurie yra 
specialiai pritaikyti aukotiems 
skridimams.

Šios rųšies orlaivius gamina 
vyriausybės dirbtuvės Farm- 
ingdale, L. L*

Kariuomenė taip pat turi ir 
aukštiems skridimams paruoštų 
lakūnų.

Debesuotas ir .vėsesnis,
Sąulė teka 7:18 v. leid

žiasi 4 :86 v. v.

KAIP ATRODO LONDONAS PO BOMBARDAVIMO. — Vaizdas Londono gal- 
vėjo po ypatingai smarkaus bombardavimo vokiečių lėktuvų sprogstančiomis ir 
ugninėmis bombomis. Iš didžiulių triobesių šitoj gatvėj, liko tik dideles krūvos
plytų ir kalkių.

Mussolini neteko Britai leis vežti mai- 
■ stą francūzams200,000 kareivių

I s T' ---------

LONDONAS, Anglija, sausio 
8 d. —L B Aitų* kter vadovybė 
•apskaičiuoja, jog nuo karo pra
džios Mussolini neteko 200,000 
kareivių.

Lybi joj anglai paėmė nelais
vėn 75,000 italų. Sužeistų, ligo
tų ir prapuolusių be žinios skai
čius siekia' 15,000. Afrikoje už
muštų yra apie 5,000 italų. Da
bar britai apsupo naujus 30,- 
ooo. •> ;•

Graikai paėmė nelaisvėn. 24,- 
000 italų. Sužeistų, ligotų ir din
gusių yra apie 35,000. Kovose 
su graikais tapo užmušti 25,000 
Italu. , < L' k

Sprogo nacių ginklų 
traukiniai

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
sausio 8 d. — Beretijo Ufalu 
miestelyj susidūrė du vokiečių 
traukiniai, kurie buvo prikrau
ti karo medžiaga.

Įvyko labai didelis sprogimą?, 
kuris visiškai sunaikino didelę 
miestelio dalį ir išardė susisie
kimą geležinkeliais.

Truks kelios savaitės, kol vis
kas bus atitaisyta. Užmuštųjų 
skaičius nežinomas, bet mano
ma, kad jis bus la|>ai didelis...

Bulgarų ministeriai 
posėdžiauja už

miesty]
SOFIJA, Bulgarija, sausio 8 

d. — Bulgarų ministeriai -susP 
rinko posėdžiui Cham-Kouria 
miestely, kuris randasi 50 my
lių atstumoj' nuo sostinės.

Posedin atvyko pats bulgarų 
karalius. Ministeris pirminin
kas Phillof informuos susirin
kusius ministerius apie savo ke-
lionę “sveikatai gydyti”.

Phillof spaudos atstovams pa
reiškė, kad Amerikos spaudoj 
paskleistos žinios apie jo kelio
nės tikslus, neatatinka tikreny*
bę. Jis Vienon važinėjęs tiktai sti naciams vykti per savo teritorįją. Bulgarijoj minįste 
gydytis. \ Irių krizis.

LONDONAS, Anglija, sausio 
8 d. ■— Britų i. 'vyriausybė nu ta
rė patenkinti asmenišką prezi
dento Roosevelto prašymą ir 
leisti Amerikos laivams vežti 
maistą į neokupuotą Francuzi- 
ją.

Praleis pro blokadą Ameri
kos laivus su sąlyga, jeigu pa
tį maisto išdalinimą prižiūrės 
Amerikos Baudonasis kryžius.

Kitiems maisto produktams 
blokada bus tęsiama okupuotai 
ir neokupuotai Francuzijai.

NAIROĘI, Kenya, sausio 8 d. 
— Pranešama, kad lordas Ba- 
dcn-Powell, didelės skautų or
ganizacijos steigėjas, mirė sa
vo ūkyje.

Badcn-Powell ėjo 83 metus 
ir paskutiniais trim metais daž
nai sirguliavo. Ypatingai silp
nai jautėsi nuo lapkričio pabai
gos, kai jį ištiko širdies ant
puolis.

• Skautų organizacijoj Baden- 
Powell vietą užims britų lor-' 
Jas Somers.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Romos radijas, komentuodamas naują Amerikos biudže

tą, patarė Anglijai taikytis su “ašies” valstybėmis, nes “Roo 
seveltas ruošiasi karui ir užims visas Didž. Britanijos koloni 
jas vakarų žemyne”.

— Sekretorius Knox paskelbė, kad Amerikos laivynan bus 
pašaukta dar 40,000 jurininkų, kurie tuojau užims savo tarny 
bas karo laivuose.

Artt Londono vyskupo namų naciai užmetė 28 gaisru 
kelti bombas, bet patys tikybininkai visas jas užgesino. Jie sau
go vyskupo namus.- /•••• ; ' :

. — Jugoslavai skelbia, kad italai, vokiečių tankų padėdami, 
išmušė graikus iš vienų vakarų fronto pozicijų. Graikai panei 
ge šias žinias. ■

— Paryžiuje leidžiami laikraščiai smarkiai puola Vichy vy
riausybę ir kaltina ją dėl maisto stokos. Vichy vyriausybė kai 
tina anglų blokadą.

— Britai traukia dideles karo jėgas prie Tobruko ir ren
giasi pulti tvirtovę. Britų rankose jau visi įstiprinimai, kurie
supo tvirtovę, .•

— Petain priėmė Amerikos ambasadorių Leahy labai iškil
mingai. Pasakyta labai trumpos kalbos, nes “dabar ne laikas 
daug kalbėti”, sako spauda.
jų — Jugoslavijoj diplomatai kalba, kad bulgarai atsišakė lei-

Irių krizis.

Italai pataikė 
karo laivui

ROMA, Italiją, sausio 8 d. 
—. Italą, karę vadovybe skelbia, 
kad jų orlaiviai pataikė vienam 
britų karo laivui, kuris stovė
jo Sollum uoste.

Italams pranešta, jog Bardi- 
ja žuvo ir eina smarkios kovos 
tarp Bardijos ir To bruko.

Italai mano, kad gen. Ber- 
gonzoli, sugebės pabėgti nuo 
britų, nes jis visą laiką buvo 
geru kareivių.

Italai ima kariuome
nėn 19 m. vyrus

ROMA, Italija, sausio 8 d. 
— Karo ministerija paskelbė, 
kad vyriausybė nutarė imti ka
riuomenėn visus vyrus, kuriem 
suėjo. 19 ir 20 metų.

Iš viso bus naujai mobilizuo
ta daugiau nsgu pusė milijono 
jaunuolių.

Karo ministeris pasakė, jog 
ši italų kariuomenė bus perga
lės kariuomenė. Jie bus tuojau 
siunčiami Į fronto linijas.

Spauda skelbia, kad italų jau
nimas nori kariauti.

Lietuvon grįžusius Amerikos siuvėjus 
komunistai uždarė kalėjiman

KAUNAS, LIETUVA, sausio 8 d. — Kauno apygardos teis
mas sprendė akcinės bendrovės “Drobės” savininkų bylą ir vi
siems valdybos nariams atėmė turtą, o juos pačius nuteisė ka
lėti.

Teismas nutarė nubausti Juozą Šimaitį, Jurgį Garšvą, Julių 
Žostautą ir Jurgį Žiugždą po pusantrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Jiems atėmė civilines ir garbės teises.

Praną Strimą nubaudė vieneriais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Pijų Norkų, Antaną Slavicką, Povilą Vaitiekūną, Mariją 
Bernotienę nuteisė vienerius metus paprasto kalėjimo.

Feliksą Lapinską išteisino.

Nuteistieji buvo pa
prasti darbininkai
KAUNAS, Lietuva, sausio 8 

d. — Beveik visi nuteistieji 
buvo paprasti Amerikos siuvė
jai, kurie grįžo j Lietuvą ne
priklausomybės gyvenimo pra
džioje.

Jie norėjo pakelti krašto pra
monę. “Drobės” bendrovę gerai 
tvarkė ir Įsigyjo šiokių tokių 
turtu.

Kai užėjo rusai, bendrovė bu
vo suvalstybinta, o bendrovės 
savininkai patraukti atsakomy
bėn. Kaltino bendrovės saviriin- A
kus neteisėtai iš bendrovės ka
sos išėmus 338,389 litų.

SAVININKAI PRIVALĖS MO
KĖTI TEKSTILĖS TRESTUI

KAUNAS, Lietuva, sausio 8 
d. — Kai “Drobės” bendrovė 
buvo nacionalizuota, tai paskir
ti komisarai pastebėjo, jog iš 
kasos buvo išimta dide'ė suma 
pinigų.

TOBRUKE APSUPO 30,000 ITALU
Britai žygiuoja prie 

Derna uosto
KAIRAS,. Egyptas, sausio 8 

d. — Britų karo sluoksniuose 
kalbama, jog mechanizuota bri
tų kariuomenė jau apsupo To- 
bruka. €

Į šią italų tvirtovę Graziani 
jau negali pasiųsti didesnių ka
ro jėgų. Tobruke apsupti ita- 
’ai taip pat nega’ės pabėgti.

Britai sako, kad per dyku
mas gali prasprukti kai kurie 
italų žvalgai, bet ne kariuome
nės didžiuma. Karo laivai bom
barduoja Tobruką ir Derną.

Ruošia Tobruko 
apgulą

KAIRAS, Egyptas, sausio 8 
1. — Britų kariuomenė jau pri
artėjo prie Tobruko ir ruošiasi 
į apgulti, kaip apgulė Bardi-

Britų karo vadovybė apskai
čiuoja, kad Tobruko tvirtovėj 
vra 30,000 italų. Ten buvo dau
giau kariuomenės, bet Graziani 
laiku dalį jos atitraukė.

Pradžioje britai manė, kad 
Tobruke italai stipriai priešin
sis, bet pirmas kontaktas ro
do, jog čia pasipriešinimas bus 
silpnesnis, nes italai neturėjo 
laiko pasiruošti, be to, neturi 
ginklų.

Bendrovės savininkai aiškina, 
jog ilgus metus jie neėmė iš 
bendrovės savo dividendų, o da
bar teisėtai juos atsiėmė.

Tekstilės trestas atidavė ben
drovę teismui ir teismas paten
kino jų reikalavimus.

Savininkai privalės .sumokėti 
valstybiniam tekstilės trestui 
259,088 litus.

Pakeltas atlygini
mas laikomas 

priedu
KAUNAS, Lietuva, sausio 8 

d:'*— Komisaro Paleckio val
džia paskelbė, kad , nesenai pa
kelti darbininkams ir tarnauto
jams atlyginimai laikomi prie
dais.

Šiaip iš algos darbininkams 
daromi išskaitymai visokiems 
reikalams, bet iš priedų nieko 
neišskaitoma.

Lietuvoj viskas labai pabran
go, už maistą reikia mokėti ke
leriopai brangiau, bet algos ata
tinkamai nepakelto.?.

-ITALAI GALĖS GINTIS TIK
TAI BENGAZI TVIRTOVĖJ’

KAIRAS, Egyptas, sausio 8 
d. — Britu karo vadovybė turi 
pagrindo manyti, kad italų pa- 
sipriešinima.s Tobruko tvirtovėj 
bus daug silpnesnis, negu Bar- 
dijoj.

Didžiulė gen. Wavell armija 
lengvai tokį pasipriešinimą pa
lauš. \Vavell kovon metė visiš
kai naujas jėgas, kurios neda
lyvavo Bardijos apguloj.

Italai rimčiau britams galės 
pasipriešinti tiktai prie Benga- 
zi. Jeigu jie priešinsis Tobru
ke, tai nei vienur, nei kitur jie 
negalės rimtai kelio pastoti.

Generolas Bergon- 
zoli pabėgo

KAIRAS, Egyptas, sausio 8 
d. — Britų karo vadovybė pa
skelbė, kad generolas Bergon- 
zoli, kuris vadovavo Bardijoj 
įgulai, paspruko iš jų rankų.

Prieš Bardijos žlugimą jis 
perdavė komandą kitam gene
rolui, o pats pasislėpė. Jis ga
lėjo laiveliu pasprukti iš uosto 
ir pabėgti arba, persirengęs pa
prastu kareiviu, bėgti į dyku
mas.

Dykumų ir juros kariuomenė 
atydžiai gaudo pabėgusį gene
rolą.
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Dede Amerikonas
Bronė M—-tė

(Tęsinys)
Juozas nuėjęs į klėtį miegoti, 

dar ilgoką valandėlę kalbėjosi 
su Fortūnatais iki jie pradėja 
snausti. Juozas miego nenorėjo, 
todėl jisai savo mintimis perbė
go visą tą laikotarpį, kurį iš
gyveno Amerikoje. Daug laiko 
prabėgo iki jisai toje pat klė
tyje vėlei atsigulė į tą pat lovą, 
kurioje prieš keturiasdešimt 
metą migdė jo sesuo Onutė.

Per visą tą laiką Juozas gy
vendamas Amerikoje siekė vie
no: galiniai greičiau Užgyventi 
daug pinigų. Toje srityje jisai 
savo tikslą, kaip ir pasiekė, 
bet... šiandien Juozas ne tiktai 
pagyvenęs, bet jau ir pasenęs 
žmogus. Jisai visą savo jaunys
tę, gražiausias savo gyveninio 
dienas, nuoširdžią ir tikrą mei
lę pardavė už pinigus. Atsisakė 
tikrosios meilės tiktai todėl, kad 
Stasė, kuri jį nuoširdžiai mylė
jo, norėjo, kad jisai žmoniškai 
gyventų.

Šiandien jisai įvairiuose A- 
merikos bankuose savo vardu 
turėjo apie šimtą tuksiančių do
lerių. Šimtas tūkstančių... kokiu 
budu ir kaip tie pinigai uždirb
ti... kam jam dabar jie reikalin
gi... Praleisti taip niekingai visą 
savo jaunystę, eikvoti betiksLa* 
ir nesąmoningai visą savo kū
rybinę energiją, tai tokie veiks
mai jau niekuo nepateisinami.

Kuomet visos tos mintys at
sistojo prieš jo akis, tai jisai 
norėjo keltis iš tos lovos ir bėg
ti tenai, kur nėra jokių žmonių, 
kur viešpatauja aklas biznis ir 
tenai su visais savo turiniais pi
nigais, tarp jų gyventi ir jiems

papasakoti-, kaip tie pinigai už
gyventi.

To padaryti jisai nesiryžo, 
nes vėliai buvo patekęs į nor- 
maliŠkų žmonių gyvenimą, į jų 
draugystę. '

Taip galybdiahias Juozas už
migo ir pabudo tiktai apie 10 
valandą ryto, kuomet kili žmo
nės buvo ne tiktai jau sukilę, 
bet jau rengėsi eiti į Stakius.

Juozas irgi kėlėsi, nes jisai 
su kitais Naručių svečiais kar
tu norėjo eiti į Stakius. Jam be
sitaisant, į klėtį atėjo jo sesuo 
Barbora, kuri su savo vyru ir 
vaikais buvo atvažiavę į Alsos 
kaimą atlankyti savo brolio 
Antano.

—Na, Juozeli, sveikas gyvas, 
kaip išmiegojai, ir papasakok, 
kaip per visą tą laiką gyvenai, 
— sveikinosi sesuo Barbora.

—Išmiegojau, sesute, tai vi
sai karališkai, na gyventi, kaip 
čia tau pasakius, tai gyvenau ir 
tiek.

—O, su seserimi Onute ar 
dažnai susitikdavai, — teiravosi 
Barbora.

—Iki gyvenome viengungių 
gyvenimą, tai susitikdavome 
kiekvieną dieną. Kuomet jinai 
išėjo už vyro ir po to išvažia
vo gyventi į kitą miestą, tai tuo
met ir nutruko musų susitiki
mai ir net susirašinėjimai. Kar
tais jinai man parašydavo; pa
rašydavau ir aš jai, bet tokių 
artimesnių susitikimų ir pasto
vių susirašinėjimų tai jau netu
rėjome.

—Aš lai kaip tiktai vakar iš 
jos gavau laišką. Matai, kaip 
tiktai jie apsivedė, tai tuojau iš-

važiavo gyventi į Čikagą, tai 
dar ir iki šiol tenai gyvęna. Iki 
karo mes su ja visai normali^' 
kai susirašinėjome, o po karo 
tai j indi tuojau parašė Hiums 
laišką, dar šiek tiek ir pinigų 
atsiuntė.

—Man tai liet gėda ir prisi
pažinti, — aiškinosi dėdė ame
rikonas, — žinai, sesute^ kad 
net neteko ir sesers vestuvėse 
dalyvauti. Toksai matai njano 
kvėilas biznieriškas gyVehiihas- 
nieko jdu nepadarysi. Riada 
žmogus tiktai pradedi Rūpintis 
biznio reikalais, tai tuomet Vis
kas eina į šalį, nes kitaip tai 
turėtų biznis nukentėti.

—Kaltas, kaitąs, Juozeli, es(- 
Mums tai nė laiško neparašei.' 
Toks' apsileidimas tai jau visai 
neleistinas.

Ilgai labai kalbėtis jie negalė
jo, nes Stasė atnešė vandens 
praUsiniliisi ir prašė, kad dėdė 
amerikonas nlisiprausęs ir dp- 
sitaisęs eitų pusryčiauti, nes vi
si jau laukė. Juozas skubiai hu- 
siptausė^ apsitaisė ir namiškių 
lydimas nuėjo į seklyčią.

Brolis Antanas tai nieko dąu- 
giau ir nekalbėjo, kaip tik apie 
savo brolio Juozo turtingumą. 
Reikia tiktai pagalvoti, — dau
giau, kaip milijonas litų, tai ne 
štukos. Tokią pinigų sumą Už
gyventi tai labai sunku.

Visai suprantama ir naturdlu, 
kad tokiame dvigubame baliu
je be degtinės lai apseiti nega* 
Įima. Vienas normalus balius 
tai Antano vardinės, kuriame 
Naručiai iš savo kuklių šutau- 
pų buvo tinkamai pasirengę, o 
antras tai netikėtas Juozo par
važiavimas ir toks nenormališ- 
kai didelis kiekis degtinės atsi- 
vežimas tą balių pdddrė ypiitiri-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
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Nekentekite b^feikdlingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reUmatiškų skausmų, štrSnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rah- 
męnų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pairi-Efcpellėriu. šis sėnšacirigės lirit- 
Hieritaš urnai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kūčiū jau išparduota. TodSl nSAti- 
deliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expelleno su inkąru ant dėžutes.

litNuaNian ib«

kolei kas namo važiuos tiktai 
vienas Fortūnatas, o žmona su 
dėde amei’ikohU atvažiuos šiek 
tiek paskiau.

Fortūnato žmona Siunė~t<>- 
kiu dėdės amerikono siulyjimu 
buvo labai patėhkinlą, nęs jinai 
buvo irgi bajoriškos kilmės, to
dėl kur tiktai galėdama ir kaip 
galėdama visuohiet vengdavo 
darbo. Tikrenybėje, Fortūnato 
žmona buvo nusigyvenusio len
ko duktė, bet ir pas nusigyve
nusius lenkus, pasilieka kvailo 
bajoriškumo -r- puikybės ir ari- 
stokratiškųmę. Siunė galvojo, 
kad dabai’ tai jau tikrai gali su
sidaryti sąlygos, kad h? jų skur
dus gyvenimas galės šiek tiek 
pakilti ir pasidaryti geresnis. 
Fortūnatas ir jo žmona Siunė 
turtingam savo dėdei ameriko
nui pridavė labai daug reikš
mės ir jie buvo aklai įsitikinę, 
kad po tokių pažinčių ir arti
mesnių draugysčių tai dėdė a- 
merikonas jiems padės sutvar
kyti pašlijusius jų piniginius j-šimtus litų degtinės ir alaus. Vi 
reikalus, ir jie galės pradėti gy- sai suprantama, 
venti poniškai. .*

Visi Naručių svečiai grįžę iš1
Stakių savo namuose rado pri- kuo nors pavaišinti. Alsos kąi-

sirinkusių labai daug kaimynų 
ir pažįstamų, visi jie norėjo pa
matyti Juozą ir su juo pasikal
bėti. Visiems giminėms ir pa
žįstamiems Juozą įdomu buvo 
pamatyti ir todėl, kad jisai bu
vo turtingas žmogus.

Nors Juozas buvo ir turtin
gas, bet perdaug į puikybę ne
sikėlė. Juozas, kaip ir kiti Na
ručių šeimos nariai, su visais 
Alsos kaimo gyventojais vieno
dai i buvo mandagus ir su jais 
elgėsi, kaip su sau lygiais žmo
nėmis.

Natri tienė apie tai, kad jų 
brolis nepaprastai turtingas grį
žo iš Amerikos, papasakojo 
daugeliui Alsos kaimo gyvento
jams. Jinai tvirtino, kad jų Juo
zas esąs turtingiausias žmogus 
ne tjktąi Alsos kaime, bet ir 
už visus Lietuvos gyventojus. 
Jisai esąs turtingesnis ir už mi
nistrus ir net už patį preziden-

Kalbos apie Juozo turtingu
mą žaibo greitumu sklido, ne 
tiktai Alsos kaime, bet Šimkai
čių ir Stakių parapijose. Todė- 
visai nenuostabu, kad pas Na
ručius prisirinko tiek daug žmo
nių, jog juos visus negalėjo su
talpinti ne tiktai seklyčioje, bei 
ir kieme bei sode. Juozas ma
tydamas, kad susirinko tokios 
didelės žmonių minios ir norė
damas įrodyti savo turtingumą 
paprašė savo brolį, kad leiptų 
Savo sunui važiuoti į Šimkai
čius ir kad parvežtų už penkis

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

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

geriausių
$7.6B

$9.50

Juozas pirkdamas liek daug 
degtinės ir spirito gerai žinojo, 
kad jį aplankyti ateis ir arti
mi kaimynai ir pažįstami, o 
kaimiečius be degtinės tai jau 
nepavaišinsi. Nors jiems vaišin
tis seklyčioje buvo ir labai ge
rai, bet vis tikjJ^UgMhua svečių 
norėjo eiti į Stakius, juo labiau

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d.į neš Nuošimti Nuo 1 Dienris

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame 3^2% PQ' 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 m*.

STAjNDĄRD 
FEDEPAL.SAVINGS ---- ----------- an J —- - ------

LOAN ASSOCLATiONof Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALLY 
INSURED .

4192 ARCHER AVENUEVai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12
Sub. 9 iki 8 vak,

TeL VIRginia 1141

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2648
No. 2618 — Išsiuvinėjimas baltiniams

■■■• Mm» mmm. w mmi mm mmm '«mw Am <mmm

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., KTO. 2(518 I
| 1739 So. Halsted Si, Chfcago, HL į

j čia įdedu 10 centų ir prašau ateiųrti man Pavyzdį No________ .
I

I Vardas ir pavardė---- - ---- -------------------- ----- --------________ :________•„ |

' Adresas...... . ....................... ......i  .......................„  I

1 Miestas ir valstija............................  *........    I
— •— — —— «— —— 4— W MMM MM* MMM MMW MM*

mo gyventojai, kurių didelė 
dauguma buvo ūkininkai, teisy
bę pasakius, valgyti ir nenorė
jo, nes jie ir savo namuose už
tektinai turėjo ūkiškų valgių. 
Visai kitas dalykas su svaigi
namaisiais gėralais, nuo kurių 
niekas neatsisakydavo.

Susidarė tokia padėtis, kad 
svečius būtinai reikėjo padaly
ti į dvi dalis: artimuosius gimi
nes, kurie kartu su dėde ameri
konu buvo vaišinami seklyčioje 
ir sėdėjo kartu su milijonieriu
mi prie vieno stalo, o kiti bu
vo sode ir vaišinosi įvairiais al
koholiniais gėralais.

(Bus daugiau) *

tokias
žmonių minias, tai šeimininkė

1 jokiu budu negalėjo priimti 1.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą. 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

ir Juozas.
Visi svečiai pavalgę, ir išsigė- 

rę išsirengė į Stakius į švento 
Antano atlaidus. Nors Naručių 
šeima buvo mažai tikinti, bet 
į bažnyčią jie irgi kariais nuei
davo. Įteikia žinoti, kad pro
vincijos gyventojai labai dažnai 
eina į bažnyčią ne vien tiktai 
tų sumėtimų dėlei, kad tenai 
pasimelsti, bet ir šiaip įvairius 
reikalus atlikti, nes jie tenai su
sitinka su savo pažįstamais 
žmonėmis ir gali susitarti visi 
jiems rupimai^ klausimais.

Iki musų svečiai išsirengė iš 
namų ir nuėjo į Stakius, tai pa
maldos buvo kaip ir pasibaigu
sios. Jie nuėjo liktai po rinkelę 
pasivaikščioti, nes į bažnyčią 
tai buvo jau petvėlu. Jie pasi-

mais žmonėmis pasidalino min
timis ir visi kartu apžiūrėję Sta
kius ir kartu grįžo naino.

Juozui Stakiuose tai- tikrai 
buvo įdomu, nes jisai čionai 
buvo buvęs labai seniai, t. y, 
tiktai tuomet, kuomet dar gy
veno Alsos kaime.

Juozas juo toliau, juo dau
giau ėmė kreipti dėmesio į For
tūnato žmoną, ir jisai sumanė 
kelias dienas pabuvęs pas bro
lį Ąntaną važiuoti į svečius pa.' 
brolio stinų Fortūna tą. Teisybė 
pasakius, Juozas nuo kaimo 
gyveninio buvo jau ir atpratęs. 
Visai suprantama, kad svar
biausi priežastis, kodėl jisai no
rėjo važiuoti, buvo Fortūnato 
žmona. Nors Fortiiiiatąs būvu 
ir brolio sūnūs ir ieškoti kokio, 
nors 'įraukiamo prie jo žmonos 
buVo lyg ir nepatogu, bet šiais 
laikais į tai labai mažai kąt; 
kreipia dėmesį.

JiKaix įsikalbę j ęš su Fortūna- 
tu ir jo žmona sužipojo, kad 
Kėdainiuose jie laiko kavinę— 
cukrainę ir todėl jie begali ilgai 
svečiuotis, o ypatingai Fortui^a- 
tąs. Iš Stąkpį grįždami jie susi
tarė sd dėde ainerikonu, kad

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENA ir naktį

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T-V 1 i koplyčios visose
. 1 Chicagos dalyse

Klausykite nųMHI radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
mežtafa, 10:00 vai. ryto iš W. JL L P. stoties (1480 K.) 

‘ su POVILŲ ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos s
lllIlliltiliilliilllIlHIIIlHllllIlilili

iiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiit

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
m iiii ii m n linai uliniu m iiiiutin

J
4348 S. California

. LIUtEVIČIUS
Avenue Phone LAFayette 3572

' p.
3354 Bo. Halsted Slret

J. RIDIKAS 
it YARde 1416

1
1646 VVest 46th Stree1

. Jk ZOLP
t Phone YARds 0781

S. 1
3319 Luuariięa Avenui

< MAŽEIKA YARds 1138
Į . Y ARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<l Ptace Pbonė CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ėast 108th Street Tel. Pullman 1270

AL8ERT V. PETKUS
4704 Sq, Western Avenue Phęne LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avėntie Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So* Weątem Ava. Phone GROvehiU 0142
■141# 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 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
’ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Ncdėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2400 WEST 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.

DR. HERZMAN
':- i-IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATU
K. P. GUCIS

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.—Hydę Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HĄtSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 . Tel. STAte 7572
3149 SO. HAŲSTED STREET

Hety 2679
H i Į i !!■!*...... ....
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Clevelando ir Ohio Žinios
Pagaliau likvidavosi. — SLA 136 kuopos valdybos įves

dinimas. — Laukia Smetonos. —• Kitus baudė, o da
bar gal pats bus nubaustas. — Mirimai. — Susilau
kėme žiemos. — Senus metus palydėjus ir naujus 
pradėjus.

Nors jau darbas baigtas se
nokai, bet visgi nebus pro šalį 
apie tai visuomenei pranešti. 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyrius musų kolonijoje jau 
seniai užsidarė ir apie tai jau 
buvo rašyta. Tačiau tik šiomis 
dienomis darbas liko visiškai 
baigtas.

Užsilikęs komitetas turėjo 
susirinkimą ir aptarė, kur pa
dėti skyriaus likusius kelis do
lerius. Kadangi į komitetą įėjo 
daugiausia komunistai, tai dė 
to buvo kilę ir šiek tiek disku
sijų dėl likusių kelių dolerių 

T3et pagaliau liko padalinta 
tįiip: SLA į našlių ir našlaičių 
fondą $8.43 ir į LDS $8.42 naš
lių našlaičių fondui. Viso ižde 
..uvo skyriui užsidarius $16.86. 
Taigi Cle.elando skyrius darbą 
,au baigė.

Komi te.o susirinkime buvo 
. i ę karštų ginčų dėl apmokė 
j 4_.o kelionės lėšų Dr. P. Gri 
ga.čiui už atvažiavimą į (1 eve- 
landą ir pasakymą prakalbos. 
Grigaičiui tuo laiku buvo ap 
mokėta kelionė tik į vieną pu 
sę, o kom.tetas buvo pasižadė 
jęs vėliau apmokėti antrą pusę 
Bet dabar musų komiui sla 
Grigaičiui ke ienės llšų n.s.it.- 
ko apmokėti. Taigi, pasirodo 
kad iš tokių žmonių yra rei
kalinga iš anksto atsiimti, kas 
priklauso.

— d —

SLA 136 kuopa laikė savo 
metinį susirinkimą shusio 2 
dieną. Susirinkime ir naujoji 
valdyba liko įvesdinta. Tarpe 
visų reikalų buvo apkalbėti it 
kuopos jubiliejin s pareng mas

šiais metais. Kuopa gyvuoja jau 
25 metai, tai ir rengiasi dide
lėms iškilmėms.

Kai kurie musų kolonijos 
smetonininkai smarkiai rengia
si prie sutikimo Antano Sme
tonos Clevelande. Kur jie jį su
ras ir kaip į Clevelandą parsi
gabens, tai didelė paslaptis. Gal 
jie mano gauti likusius meda
lius? Smetona žino gerai, kiek 
jis skaitėsi su Amerikos lietu
vių norais, kada jis stovėjo Lie
tuvos valdžios pryšakyje. Na, 
ir kaip jis drįs stoti į akis 
tiems savo broliams, kuriuos 
jis taip žemai laikė? Ir jei tik 
butų galėjęs, lai net butų į ka
lėjimus susodinęs. O dabar jau 
Amerikos lietuviai tikri broliai 
r prieteliai!

— • —'
Clevelando garsusis tekėjus 

Aiva Corlett buvo patekęs į po
licijos rankas ir apie dešimt 
valandų išbuvo areštuotas už 
kivirčius namuose ir pasiprie
šinimą policijai. Na, o dabar 
turės stoti prieš kitą teisėją pa
siaiškinti dėl savo nusikaltimo.

Naujosios parapijos komite
tas praneša, kad Kalėdų d oną 
kolektos surinko per šešis šim
tus dolerių. Tai buvo gana ge
ras vienos dienos biznis. Kiek 
tenka girdėti, tai dabartiniu 
taiku naujoji parapija smarkiai 
auga.

Mirė Marijona • Bagočienė 
nuo 7014 Whitney Aye., sulau
kusi 47 metų amžiaus.

Mirė Povilas Mulevičius. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei-

gomis. Paliko du sūnūs ir tris 
dukteris.

Naujų Metų laukiant “Dirva” 
turėjo surengusi balių Lietuvių 
salėje. Kadangi tokis vakaras 
ir žmonės visur eina, tai ir 
šiame parengime buvo daug. 
Tą vakarą buvo daug žmenių 
ir kituose parengimuose.

Tuoj po Naujų Melų Cleve
landą ir apylinkę užklupo pū
ga, ir privertė apie tris colius 
sniego. Tai buvo pirmą sykį šią 
žiemą toks šaltas oras ir tiek 
daug sniego.

Pabaigę senus metus ir įžen
gę į naujus vėl turime pradėt 
tęsti naują kelią savo gyveni 
mui, kad galėtumėm prisitaiky 
ti prie naujų aplinkybių, kuria4- 
sutiksime šiais 1941 metais.

^TU50,000.00|
KAI SULAUKI 65 MEmUS? IŠTOKRŲJŲ, TAUPYDAMAS PO 
$f.5O KAS SAVAITE NUO 20 METU IKI SULAUKSI 65 ME 
TUS, SU 3«/3% DIVIDENDAIS, TURĖSI $50,000.00.

Su Naujų Metu pradžia pasirink sau tinkamą 
TAUPYMO PLANĄ ir pradėk taupyti dabar

MUTUAL FEDERAL SAVINGSB
AND

LOAN ASSOCIATION of CHiCACO M
2202 W. CERMAK ROAD, CHICAGO, ILL. '

BEN. .1. KAZANAUSKAS, Sec. KH
TURTAS VIRŠ $1,000,000.00 K

______ . —_______________________ Kr

Spausdinam
I *

pr AKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South HaltteJ Str.*' 

CHICAGO. ILLINOIS 
. Canal 8500

Per f praėjusius 1940 metus 
pasaulyje įvyko daugybė per
mainų, kurios paliete daugel’ 
žmonių, daugelį pasaulio tautų 
Labiausiai tie melai buvo skau
dus lietuvių tautai. Tai buvo 
didžiausia tragedija. Praradi 
mas nepriklausomos valstybės 
žodžiu sakant, Lietuvos nepri
klausomybė liko atėjūnų pa
smaugta, padedant tautos išda 
vikams ir išgamoms. Bet tokio 
užgrobimo niekuomet nepripa
žins tikras lietuvis bei demo
kratiškos valstybės.

Pereiti metai buvo ne’aimi.' 
gi ir dėl daugelio lutų mažų 
tautų. Jas taipgi parbloškė ga
lingesnės jėgos ir iš jų tautinę 
laisvę išplėšė. Mes gyvendam’ 
laisvoje ir demokratiškoje šaly
je Amerikoje taipgi matėme di
delį pasikeitimą pabaigoje 1910 
melų. Pasaulio varljot’ški dik
tatoriai privertė ir Dėdę Šamą 
rengtis prie kokios tai nelai
mingos ateities. Tapo įvesti įs
tatymai, kurių Amerikos gy
ventojai niekuomet nesitikėjo 
matyti, — tai priverstinas tar
navimas kariuomenėje. Ir nie
kas svajoto nesvajojo, 1<ad A- 
merika taip ginkluotųsi-, dar į 
karą nestojusi. Tai buvo labai 
didelis įvykis Amerikos istori
joje 1940 metais.

Taipgi buvo ir kitas istorinis 
įvykis Amerikos gyventojams, 
tai prezidento Roosevelto išrin
kamas trečiam terminui. Tai bu
vo didelis įvykis politišku at
žvilgiu.

MLijonai motinų baigė senus 
1940 metus papludusios ašaio 
se ir su geliančia širdimi, nes 
jų sūnus, kuriuos jos per skau
smus ant pasaulio paleido, 
šiandien laukia mirties ir neži
no, kada juos pasieks švino 
kulkos. Milijonai molinų suti
ko naujus metus su atviromis 
širdimis ir dideliu pasitikėjimu, 
kad jie bus daug laimingesni. 
Pasaulio motinos laukia tos 
dienos, kada jų sūnus grįš iš 
karo lauko. Jos maldauja, kad 
šie metai butų laimingesni ir 
karas baigtųsi. Daugelis sūnų 
grįš nebe tokie, kokie išėjo. 
Daugelis grįš be rankų, be ko 
jų ir be kitų kūno dalių. Ta
čiau motinų šerdys prie jų bus 
Jek pat atviros, ir jos jų lauks

Taigi, lai šie metai būna daug 
aimingesni ir tegul žmonija 
susipranta ir pasiunčia pačius 
diktatorius kariauti.

Jonas Jarus.

Pergyveno Net 
Keturias Sunkias 
Depresijas

Home Federal Savings 
Rekordas .

Home Fecįeral Savings and 
Loan Association, 18th ir Ash
land, gali pasigirti, kad sėk
mingai pergyveno ne viena ar 
dvi, bet net keturias depresi
jas.

Charles A. Zundalek, šios fi
nansinės įstaigos pirmininkas, 
pabrėžia, kad per jos 54 metų 
gyvavimą daug kas pasikeitė 
pasaulyje. Europos , kaikur.ių 
.valstijų rubežiai persimainė ar
ba buvo permainyti net ro ke
is kartus.' Užmirštos valstijos 
atgimė, plėtėsi nepriklausomy
bėje, — ir vėl žlugo. Maži mie
stukai išaugd į svarbius mie
stus, ir t.t.

Bet per visą tą laiką, — 54 
metus — Home Federal Sav- 
ihgs and Loan associacijos sau
gumas nesikeitė. Per tą laiką 
ši įstaiga nepražudė nei vieno 
savo narių cento.

Tą saugumą šiandien palik -| 
rina valdžios apdrauda, iki $5,- 
000 kiekvienam tanpytoiui O 
dividendai pavydėtinai geri. Da
bar mokama 31/) nuošimtis.

Gruodžio 31 d., 19^0 m. šio• 
įtaigos turtas siekė 
776.50'. (Sp)

,’!arvev Gyventojai 
benori Teismo

Harvcy, III , gyventojai atme
tė pasiūlymą įsteigti vietos mie
sto teismą.

Už balsavo 813‘?! prieš 740, 
bet projektas negavo reikalin
gų dviejų trečdalių balsų. To
kiu budu teismo Harvey netu
rės, ’ -

Per tuos 54 motus kur ais Home Federal Savings and Loan 
Association tarnauja tūkstančiams taupių žmonių, mes ma- 
tėm<? .i'ti.’ų kTmą ir žlugimą—mažų miestų augimą—pani- 
1 : ■ ir ųer.ų Ir.Oų .periodus. Bet, per visą laiką, gerais ir 
I l-.t/'čs Ip'k-i’š, ši įstaiga v’suomet išmokėjo nors 3^% ant 
• ■r i.i..u d;i’yv;n:ose sąskaitose, be jokios pražūties.
Kv.cčian e jus prisidėti prie tų 8,500 žmonių, kurio dabar 
i-a <do.?•?; šos garsios įstaigos modernišku patarnavimu— 
I g i te taupyti saugiai—kur jūsų pinigai apdrausti (iki 
1'5 00° ■ per F. S. L. I. C., Suvienytų Valstijų agentūrą.

•d i - sąs aitą š ai'dien. Ateikit, o jeigu .parankiau, nau- 
ū Us n u ų Paštu Taupymo planu, kuris suteikia visas 
formas ir nereikia mokėti už paštąį. Maloniai prisiusime 
brošiūrą. Rašykit arba šaukit.

HOME FEDERAL SAVINGS
A N D LOAN ASSO GI AT lpN O I'CĄGO f 
,18th Si.’ at-Aihįand.Avei’

n \ y'.-t."M'. ■ n '■ ... 7

1886

D/. BAR MOKAMA 
ANT SUTAUPŲ 
Turtas Virš $8,000,003.00

CHARLES A. ZUNDALEK, Prezidentas.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Gaisras yra įusų namo didžiausias

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus.

palaiko-

PR <1 ESĄS!

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Palengvinti q j f T
Vargams O Lu v-J vJI

A SKYSTIS
|i ■■ ■■ TABLETAI
|<w MOSTIS

' I NOSIMS LAŠELIAI
V V W COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tisin”—Puikus 

Tepalas

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką 
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai Visados. 

SCHLITZ ALUS.
PETRONĖLĖ IR ANTANAS 

PRONSKUNAI 
99th ir Artesian 

Tel. EVErgreen 7785

Šviežios ir Rūkytos _x v 
žuvys Kasdien

Mes Patys 1^ ’
Pagaunam '

ŽUVIS '
J. K. ANDERSEN

& SON
242.? SO. HALSTED ST.

Phone CALumct 2056

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
PerRraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 00G6

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

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

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

nedėlios rytą. 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

po $9 95 iVVi.vw aukščiau
50r jmokėti

ir
'»■ w«ww anksčiau

Išmokėjimais.
Rašomos Mašinėlės. Elektrikinės 
r edaunės Skalbyklos, Rakandai 

Pečiai. Karpetai.
V ui daktaras lietuvis, visados 

. ndasi krautuvėj dėl priskirimo 
akinių.

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

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

šaukite 
YARDS 3088

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Unijos patenkinlos 
teismo sprendimu
WASHINGTON?'D. C., sau- 

šio 7 d. — AFL ir CIO unijų 
viršininkai patenkinti aukščiau
sio teismo sprendimu, kur jis 
nepanaikino kontraktų tąrp 
darbdavių ir darbininkų.

William Green pasakė, ,kad 
teismo sprendimas neleis darb
daviams taip lengvai pašalinti 
darbininkų.

Murray sako, kad teismo 
sprendimas privers rašyti kon
traktas ir tuos pramonininkus* 
kurie nenorėjo tai daryti;.•et

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 

-Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA 
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500
y -................................................. ......... . .

.oopie- 
išmesti

* NEREIKALINGI
>riai turėtų būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMYKITE; kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę! 1
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LIETUVIU TAUTOS DUOBKASIAI
'■ ' * "...  1 --y- 1 —-ry 1 M

Bolševikiškas teisingumas
■ ..........

Iš Kauno atėjo žinia, kad tarybinis “teismas” nuteik 
sė ir nubaudė bendrovės “Drobė” valdybos narius; vienus 
kalėti pusantrų metų, kitus — metus. Vieną išteisino. 
Nuteisė juos už tai, kad jie pasiskyrė sau dividendus iš 
bendrovės pelno.

“Drobės” akcininkai (šėrininkai) daugumoje yra a- 
merikiečiai, kurie savo sutaupytais pinigais tą bendrovę 
Lietuvoje (steigė ir joje dirbo.

Lietuvos įstatymai tokias bendroves steigti nedrau
dė. Niekam skriaudos “Drobės” viršininkai nepadarė. Jie 
vedė biznį, kaip ir visi kiti kad veda panašios rūšies biz
nius. Visas jų “nusikaltimas” buvo tas, kad jie norėjo pa
sidalinti pelnu, kurį jų įmonė buvo atnešusi.

Tarybinė valdžia tą įmonę sukonfiskavo — atėmė iš 
savininkų, nedavusi jiems jokio atlyginimo. Atėmė ir 
pavedė ją valdyti komisarui. Tai, rodos, jau turėtų bū
ti su tais “kapitalistais” apsidirbta. Kuo jie gali būti “pa
vojingi” Stalino “saulei” arba sovietų “proletariato” at
eičiai ?

Jeigu “Drobės” savininkai mokėjo sėkmingai savo 
biznį vesti — mokėti darbininkams algas ir padaryti pel
no, tai dabar naujieji Lietuvos valdovai turi progą pa
rodyti, kad jie sugeba pramonę tvarkyti ne blogiau, kaip 
“buržujai”. Ne labai žmoniška kad ir “buržujų” pa
smerkti badavimui, atėmus iš jo visą turtą, bet tai jau 
čia “jausmo” klausimas.

Tačiau tarybiniam teisingumui to ne gana. Jisai tu
ri žmogų ne tiktai parblokšti ir suspardyti. Apiplėštieji 
“Drobės” savininkai eina į kalėjimą — už tai, kad jie 
“drįso” imti tą, kas jiems teisėtai priklausė!

Paugelis musų skaitytojų gi
ria Kazio Varkalos straipsnius 
apie prof, Vincą Krėvę-Micke; 
vi£ių, tilpusius “Naujienose”. 
Tai tikrai gražus ir įdomus raš
tai, kuriuose autorius vaizdžiai 
apibudina ne tiktai Vincą Krė
vę, bet ir visą “pąleękinės eros” 
gimimo eigą.

Tų straipsnių jau buvo “Nau
jienose” atspausdinta penkioli
ka, ir jų bus dar ,keletas.

Tenka pastebėti, kad straips
nių autorius buvo Lietuvos Uni
versiteto studentas ir prof. Krė
vę puikiai pažįsta, Pažįsta ir 
daugumą kitų dabartines “e- 
ros” didvyrių, “Kazys Vąrkala” 
yra lįtęratinis autoriaus vardas, 
o ne tikroji jo pavardė.

Vienas “penktakojis”, skaity
damas Kazio Varkalos straips
nius “Naujienose”, surado, kad 
Krėvė-Mickevičius esąs ... nie
kinamas! Keistas tų žmogystų 
“prothvimas”.

rybinę” taurę, kurią yrą priver
sti gerti Lietuyos žmonės. O jos 
klapčiukai —< Mizaros, Andrįų* 
liai ir k. — bando pusti durnus 
į akis Amerikos lietuviams, kad 
dabar, esą, jau visa lietuvių tąu- 
ta “jungiasi” į daiktą — po 
skaisčia Stalino “saule”.

NACIZMAS ŽLUGS

“JAUNIMAS” — KANA
DIEČIŲ ORGANAS

Paskutiniame “Jaunimo” nu
meryje, kuris išėjo iš spaudos 
prieš keletą dienų, pranešama, 
kad Kanados Lietuvių Taryba 
paėmė “Jaunimą” už savo ofi
cialų anglišką organą. Bendra 
visų srovių Kanados lietuvių 
organizacija pasižadėjo tą jau
nuomenės laikraštį skleisti “tar
pe Kanados lietuvijų, kurie ne
skaito lietuviškai”,

Jau ir Kanadoje, pasirodo, y- 
ra nemažai tenai gimusios mok
slą ėjusios jaunuomenės, kmi 
vartoja daugiau anglų, o ne lie-

J | Kaip “Lietuviszka Ceitunga’1 Ir prof. Kuršaičio redaguo
tas “Keleivis” mažosios Lietuvos lietuvių tautinę są
monę marino. — Prof. Kuršaitis ragino “viernai slu
žyti mylimam ciezoriui”, o Paleckiai, Giros, Venclo
vai, Cvirkos ir kiti pilvais šliaužioja prieš Staliną ir 
verčia kitus tą pat daryti. — Vieni kasa lietuviųverčia kitus tą pat daryti.
tautai duobę dėl neišmanymo ir apstulbimo, o kiti 
tai daro už menkos vertes rusiškus rublius.

Klaipėdoje išeidavo toks dięn- nimo despotui leksikonas dieną 
raštįs, kuris vadinosi “Liefu- 
yiszka Ceitunga”, Kaip ir kiti 
Mažosios Lietuvos laikraščįai, 
jis buvo spausdinamas gotiško
mis raidėmis. Laikraštis kaip 
laikraštis, rašytas, tiesa, vieline, 
klaipėdiškių tarme, bet vįs dėk 
to lietuviškas. Tačiau lietuvis* 
kump jaflie tik tiek tebuvo, kad 
jis buvo spausdinamas lietuvių 
kalba. Visas jo turinys bųvp 
grynai vokiškas. Per jį sistema* 
tingai buvo varoma vokietinimo 
politika. Tautiškai silpnai susi
pratę klaipėdiškiai lietuviai 
“Lietuviszką Ceitungą”, deja, 
skaitydavo, tuo pačiu nutolda
mi nuo lietuvybės. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo absurdišką, 
bet taip buvo: lietuvišką laik
raštį beskaitydami, lietuviai pa
mesdavo savo tautybę ir pavir
sdavo vokiečiais.

Jeigu pažvelgsime į kiek to- 
| lesnę Mažosios Lietuvos lietu-

Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Ieškomi 
Asmenys

Sąrašas Nr. 116

Bolševikiškų Lietuvos okupantų tarnai, kurie šitaip 
žmones “teisia”, ruošia liūdną galą patys sau. Juk ne am
žinai jie Lietuvą kankins. Kas jiems atsitiks, kuomet Pa
leckiui teks skubintis ieškoti spragos spygliuotoje tvo
roje, kuria dabar yra aptverta “Lietuvos Tarybų Respu
blikos” siena?..
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Mūšių laukai ir diplomatijos pinkles
Iš Balkanų sostinių vėl skrenda pranešimai į Ameri

kos spaudą, kad, Rusija ketinanti užkirsti kelią naciams. 
Vokietijos kareivių, esą, vis daugiau atvyksta į Bulgari
jos pasienį. Ar jie eis per Bulgariją pulti graikus? Sofi
jos (Bulgarijos sostinės) akys esančios atkreiptos į Mas
kvą. Stalinas galįs nacius sulaikyti.

Tai yra akių monyjimas publikai.
Maskva Hitleriui trukdymų nedarys, o jeigu jį ir 

bandytų jį trukdyti, nieko iš to neišeitų. Stalinas žino, 
kad jisai yra bejėgis prieš nacių karo mašiną. Nuo to 
laiko, kai Hitlerio generolai ištraukė už ausų iš Suomi
jos pusnynų bolševikų armiją, Kremliaus strategai nu
mano gerai, ko yra verti jų “raudonieji” pulkai. Nacių 
šarvuotosios divizijos pereitų per juos, kaip peilis pęr 
kisielių!

Tai kam tas Hitlerio baidymas sovietų “macia”?
Tam, kad Stalino diplomatai turėtų ką sakyti Lon

dono diplomatams ir Washingtono diplomatams.
Stalino diplomatų kanceliarijos šiandien yra tiktai 

Ribbentropo užsienių reikalų ministerijos skyriai. Kur 
neprieina nacių ambasadoriai, tenai eina bolševikų pa
siuntiniai.

Sovietų valdžia gauna iš Amerikos aliejaus ir įvai
rių mašinų, iš Anglijos ir jos kolonijų gauna kaučiuko 
(gumos) ir kitokių dalykų — ir dalinasi jaįs su Hitleriu. 
Ji, mat, yra “neutrali”.

O dar geriau, kuomet ji iškelia sugniaužtą kumšęią 
—- ir paleidžia gandą, kad tai esąs grūmojimas Hitle
riui. “Fiureris” žino, ką tai reiškia, ir prunkščia į sau
ją. Bet “penktakojų” propaganda užnuodytoje atmosfe
roje, demokratijų sostinėse, yra žmonių, kurie labai no
ri tikėti, kad Stalinas “jau” rengiasi kibti į akis savo ru- 
damjam priedeliui!

Bet kodėl ta kumščiu vėl išlindo dabar, nesunku su
prasti. “Ašies” biznis labai pašlijo Balkanuose ir Afri
koje. Bardia paimta. Tobrukas apsuptas. Mesopotamijos 
aliejus toli... Tad reikia prašyti, kad draugas’ Stalinas 
“papumpuotų” Washingtoną ir Londoną! ' ‘

“Jaunimas” eina du kartu 
per mėnesį. Metinė jo prenume
rata —r Vienas doleris (Adresas: 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
III).

NAUJA STALINO “MA
LONĖ” LIETUVAI

Stalino “gauleiteris” (apygar
dos vadas) Lietuvoje, Justas 
Paleckis, painformavo “Eltos” 
atstovą, kad jau galutinai yR 
nustatytos sienos “|arp Lietu- 
Vos Tarybų Respublikos į^ bro
liškosios Gudijos Tarybų Res
publikos”.

Pagal šitą sienų nustatymą, 
“tarybinė Lietuva” gavo keletą 
sričių iš “tarybinės Baltgudi- 
jos”. atseit^ švenčipųių, Melagi 
nų, Tverečiaus, Adutiškio, Mar
cinkonių, Rudnios, Ratnyčios ir 
Pruskininkų. šitose srityse, sa
ko, gyvena 82,110 žmonių, dau
giausia lietuvių (ar priskaitant 
ir tuos, kurie išgabenti į Sibi-

“Broliškas susijuftgimas”
Kai užpereitų metų spalio mė

nesį bolševikai grąžino Lietuvai 
Vilnių su sklypeliu Vilniaus 
krašto, tai aukščiau paminėtas 
sritis bolševikai pasilaikė sau,-- 
nors ir tuomet visi žinojo, kad 
jos yra daugumoje apgyventos 
lietuvių. Bet bolševikai sako, 
kad tuomet Lietuva buvo “smo- 
tonĮšką”, tąį tų sričių “proleta
riatas” nendrę j o prie Lietuvos 
dėtis ir paliko p.Q tarybinės 
BaltguJijos valdžia.

•O dabar, kai tapo “sutarybin- 
ta” visa Lietuva, tai Baltgudija 
♦♦broliškai” užleido jas Lieįuvai. 
Tikra liesa: broliai nelaimėje!

Tik nevisai suprantama, ko
dėl Vilniaus miesto, švenčionė- 
Jįo ir kitų apskričių gyventojai 
jau užpernai “sutiko” dėtis prie 
‘♦smetpnįškos” Lietuvos? Ar 
Vilniaus mieste žmonės labiau 
“proletariškai” susipratę ir di
desnį Lietuvos patrijptai, pęgu 
Švenčionių, Mplageiių ir Tvere
čiaus? ;

Maskva, kaip įmanydama, 
stengiasi pasaldinti. karčią “ta-

Bef Suvalkai, Augustavas, 
Seinai ir Klaipėdos kraštas dar 
tebėra atskirti. Stalino vyrukai 
neužmiršta ir jų. Sako:v

“Mes puikiai žinom, kad 
dar yra už Lietuvos respubli
kos sienų lietuvių, atskeltų ir! 
pavergtų. Turime galvoj Sei
nų sritį, kur gyvena daug lie
tuvių, pavergtų Hitlerio. Yra 
lietuvių ir Klaipėdos krašte.

“Anksčiau ar vėliau tie lie
tuviai bus sujungti su Lietu
voje gyvenančiais. Aišku, jie 
bus sujungti tuomet, kai 
žlugs juodasis nacizmas Vo
kietijoj, kaį ten darbo žmo
nės paims gyyenįmp vaįrą 
patys vairuoti.

“O kad nacizmas žlugs, nei 
vienas šiek tiek protaująs 
žmogus tuo neabejoja!”
Ir vėl mums tenka pasakyti, I vįy praeitį, tai pamatysime dar 

kad tai tikra tiesa. Nacizmas keistesnį reiškinį. 1849 m. Ka- 
žlugs! luo pasirūpins Europos ralįaučiu j e pradėta leisti lietu- 
ir Amerikos demokratija. viš^ laikraštį “Keleivį”, kuris

Bet kai jisai žlugs, tai kartu k,e pertraukos ėjo net iki 1880 
su juo žlugs ir bolševizmas. metų. Jo redaktorius buvo prof.

Kodėl? Dėl to, kad bolševizJ Kuršaitis, pasižymėjęs lietuvių 
mas yr» susijungęs su nacizmu. | kalbos žinovas, 
Ne kas kitas, o pats Molotovas, 
kalbėdamas Stalino reichstage 
(aukščiausiame soviete), Mask
voje, pareiškė, kad ryšiai, kurie 
1939 m. rugpiučio 23 dieną bu
vo užmegsti tarp Sovietų Są* 
jungos ir Vokietijos, yra ne lai
kinė politikos kombinacija, bet 
glaudaus bendradarbiavimo su
tartis, paremta “esminiais yąl- 
stybiniais interesais”.

ligį skęs akmuo, tai skęs ir 
bačiukas, kuris yra prie to ak
mens pririštas,

O kad “draugas” Molotovas 
sukę tiesą, ui parodo ir Suval
kų srities “sutvarkymas”, kuris 
buvo padarytas, pasibaigus Hit- 
lęrio^talino karui SU Lenkija. 
Tą “Suvalkų trikampį”, kaip ži
noma, buvo okupavusi sovietų 
Baudotoji armija. Bet paskui, 
nustatant sieną tarp sovietų ir 
vokiečių, bolševikai iš to “tri
kampio” pasitraukė ir jį užėmė 
naciai. Vadinasi, čia buvo pib 
UOS susitarimas, broliškas pasi- 
dalinimas svetimomis žemėmis.

Dabar Mizara rašo, kad Sei
nų srities gyventojai lietuviai 
yra “pavergti Hitlerio”. Tačiau 
yra faktas, kad juos atidavė į 
nacių vergovę Stalinas!

Jeigu Seinų, Suvalkų ir Ąm 
gustavo gyventojai yra paverg
ti su bolševikų pritarimu, tai 
aišku, kaip diena, kad jie galės 
patapti laisvais, tiktai žlugus 
tom abiem totalitarinėm dikta
tūrom.

Pagaliau, ar galima įsivaiz
duoti, kad demokratijos, iššla
vusius juodąjį nacizmą iš Eu
ropos, paliks didesnėje Europos 
dalyje kitą tokią pat šlykštybę 
Įmlševįzmo formoje? Absurdas!

JVAIROŽ1NIOS
ČĮLŠS NACIAI NEPATENKIN
TI ČAPLINO ^DIKTATORIUM”

SANTIAGO, Čilė, sąusio 3 d. 
—r- Lueia, (įįdžįausįam įan- 
tiago kino teatre, buvo rodo
mas Čaplino filmas “Didysis 
diktatorius”. Kine buvusieji na
ciai pradėjo kelti triukšmu ir 
rėkti: — Tegyvuoja Hitlerįs!

Teatran atvyko policija, iš
vaikė nacius ir žmonės vėl ta-‘ 
miai galėjo žiūrėti naują fil
mą. x

Buvo sužeis^ du asmenys 
triukšmo metu. Publikos dau
guma ifusistačiusi prieš nacius.

prirašęs daug 
mokslinės literatūros apie savo 
gimtąją kalbą. Tačiau niekas 
taip nėra prisidėjęs prie Mažo
sios Lietuvos lietuvių tautinės 
sąmones numarinimo, kaip tas 
didelis lietuvių kalbos mylėto
jas prof. Kuršaitis.

Kodėl taip atsitiko? Dėlto, 
kėd'prof. Kuršaičio redaguotas 
“Keleivis” tarnavo svetimiems 
dievams. Jis skiepijo lietuvių 
tdtitoje prisirišimą prie Prūsų, 
karaliaus, jis iš lietuvių skai
tytojų reikalavo, kad jie mylė
tų ir gerbtų vokiečių valdžią. 
Daugiau kaip 30 metų eidamas, 
“Keleivis” visiškai užmigdė Ma* 
žosios Lietuvos lietuvių tautinį 
susipratimą, jis padarė jups 
prieinamus vokietybei. Jeigu 
lietuvių kalba ir lietuvybė Ma
žojoje Lietuvoje sunyko, tai 
daug čia pasidarbavo prof. Kur
šaičio leistas “Keleivis”.

Tai keista, tai net tragiška, 
bet taip yra: pats didžiai nusi
pelnęs lietuvių kalbos mokslui, 
tą kalbą nepaprastai mylėjęs 
prof. Kuršaitis pasitarnavo vp* 
kietybei ir lietuvio tautinę šie* 
lą padarė nebeatsparią.

Kai skaitai dabartinės sovietų 
Lietuvos lietuvių spaudą, ligi 
stebi okupuotosios tėvų žemės 
gyvenimo reiškinius, nenoromis 
kyla prieš akis Klaipėdos “Lie- 
tuviszka Ceitunga” ir prof. Kur
šaičio redaguotasis “Keleivis”. 
Kas galėtų pasakyti, kad sovie
tų Lietuvos laikraščiai nespaus
dinami lietuvių kalba? Tiesa, 
Maskva privertė lietuviškus bpl- 
ševikėlius leisti rusišką dienraš
tį ir jį net padaryti savo ofi
ciozu. Bet tiek to. Čia turime 
galvoje lietuvių kąįba spausdi
namus laikraščius.

Taip, jie yra lietuviški. Ir 
tuo pąt metu jie nėra kas ki-’ 
tas, kuip “Lįetuvįszka Pcitųn- 
gu” nr “Keleivis”, Kaip aųie 
Mažosios Lietuvos laikraščiai 
jpigde lietuvių tautinę sąmonę, 
taip susovietintos Lietuvos laįk- 
rašČiai dieną iš dįenos pila7 nuo
dus į lietuvių sielą. Iš Mažosios 
Liętųvps lietuvių buvo reikalau
jama meiles Prūsų karaliams, 
buvo įsakoma klusniai tarnąu- 
ii Prūsų karališkajai valdžiai. 
Iš pavergtosios Lietuvos gyven
tojų reikalaujama dar daugiau. 
Tiesiog šlykštu žiūrėti, kaip lai
žomi raudonojo caro Stalino 
padai. Visas aziatiško nusižemi-

iš dienos išsemiamas “Tarybų 
Lietuvos” ir “Tiesos” skiltyse. 
“Mylimiausias ir genialiausias, 
brangiausias ir geriausias lietu
vių tautos globėjas ir tėvas, 
šviesiausia saulė ir išmintin
giausias vadas”, visa tai pėra 
nei dešimtoji dalis tų žodžių, 
kuriais lydimas Stalino vardas. 
Prieš sovietų Lietuvos lietuviš
kųjų komįsarįukų stiliaus per
lus prof. Kuršaičio reikalavi
mas “vieniai služyti mylimam 
ęieęoriui” visiškai nublanksta.

Justai Paleckiai, Liudai Gi
ros, Antanai Venclovos, Salo
mėjos Nerys, Petrai Cvirkos ir 
kiti Stalino padų kutento j ai yra 
toli pralenkę ir “Lietuviszkos 
Ceitungos” ir prof. Kuršaičio 
“Keleivio” stilių. Lietuviškų ko
misariukų pilami į lietuvių tau
tos sielą nuodai yra daug stip
resni, daug baisesni. Jų platina
mas žodis, tiesa, yra lietuviš
kas, bet jų sakomas ir rašomas 
lietuviškas žodis neša mirtį lie
tuvybei.

Kas iš to, kad laikraščiai 
spausdinami lietuvių kalba, kas 
iš to, kad veikia net Lituanis
tikos Institutas, Jturio uždavi
nys yra moksliškai tirti lietu
vių kalbą! Prof. Kuršaitis irgi 
kalbėjo ir rašė lietuviškai; jis 
parašė puikią lietuvių kalbos 
gramatiką, jo sustatytas žody
nas dar šiandien mokslininku 
didžiai vertinamas. Bet istorija 
savo bešališką sprendimą yra 
jau tarusi: prof. Kuršaitis pa
kirto Mažosios Lietuvos lietu
vybės šaknis, jis prisidėjo prie 
musų tenykščių tautiečių lietu
viškos sielos išrovimo.

Musų lietuviški komisarai ir 
kiti Kremliaus despoto garbin
tojai atlieka grynai judošišką 
darbą. Vieni tą daro dėl neiš
manymo ir apstulbimo, kiti ka
sa duobę lietuvių tautai, nes už 
tai gauna net ir ne sidabrinius, 
o paprastus beverčius rusiškus 
rublius.

IŠ Rusijos okupuotos Lietu
vos pabėgę ir svetimose vals
tybėse apsigyvenę Nepriklau
somos Lietuvos piliečiai ieško 
sekančių giminių ar pažįsta
mų asmenų:

1. ANTANAVIČIUS, Jonas, 
turėjo alinę ir gyveno Brook- 
lyne, N. Y. Prieš keletą metų 
lankėsi Lietuvoje. Ieško Niko
demas Antanavičius.

2. BALKUS, Andrius Jonas, 
kilęs iš Genionių km., Onuškio 
valsč., Trakų apskr. Gyveno 
Chicago, III. Ieško Juozas Bab < 
kus.

3. RLIMAITIS, Kazys, gyve
ną Chicago j e. Ieško sesers 
duktė Anelė Žilinskaitė.

4. KUBEKAITĖ, kilusi iš 
Jurgionių km., Aukštadvario 
valsč., Trakų apskr.

5. MALINAUSKAITĖ, Ona, 
kilusi iš Smalių km., Joniškio 
valsč. Pavardė po vyru neži
noma. Gyvena Chicago, 111. 
Ieško adv. Jonas Našiliunas.

6. MIKALAUSKAS, Dr. An
tanas, gyvenęs Kaune, Klaipė
doj, Berlyne. Neseniai atvyko 
Amerikon.

7. RADŽIŪNAS, Kostas (Gust 
Rogcrs). Gyveno Chicagoje. 
Jam yra laiškas iš Berlyno.

1 8. REMEIKIS, Antanas. Gy
veno 12707 Gruss Avė., Cleve- 
land, Ohio. Reikalas labai 
Skubus.

9. SAMOŠKA, Jonas, kilęs iš 
Kėbliškių km., Tauragės valsč. 
Gyvena Chicagoje.

10. ŠLAITIS, Kazys (Charles 
Szlaitis), gyvenę^ Wood, 
Wis., dabar gyvena Los Ange
les, Cal. Ieško Morta Skeivie
nė, gyv. Lietuvoje.

Ieškomieji asmenys arba 
apie juos žinantieji labai pra
šomi tuojau atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas,
30 North La Šalie St.

Chicago,

Tačiau lietuvių tauta nėra to
kia kvaiša, kaip lietuviškieji ko- 
niisariukai ir už jų pežių sto
vintieji maskolių ar žydų tik
rieji komisarai. Baisus kruvinas 
teroras užgulė pavergtąją Lie
tuvą, piktais nuodais nuodija
ma lietuvių tautos siela. Bet 
bolševizmo viešpatavimas, gali
me būti tikri, ilgai Lietuvoje 
netruks. Nelemtasis karas, nū
nai siaučiąs Europoje, yra at
nešęs daug staigmenų. Pats bol
ševizmas yra kilęs karo audro
se, bolševizmo kranklys nutū
pė ant gyvojo Lietuvos kūno 
karo sukeltuose verpetuose, bol
ševizmas, kaip koks piktas ša
šas, bus nušluotas, kai žmonija 
vėl atsipeikės ir pažins tikrąjį 
savo priešą, kurs drasko sielą ir 
sėja skurdą. Ta valanda, nors 
ir per baisias kančias, artėja.

Tuomet ir lietuvių tauta at
gaus laikinai prarastą laisvę.

Šokių Ir Pasilinksmi 
nimp Vakarai 
Sausio 11 ir 12

šeštadįenįo ir sekmadienio 
vakarais, lietuvių kalbos ir kla
siškų šokių mokyklos pandai 
bus smagus šokiai ir pasilinks
minimas prie labai gero orkes
tro, Jonistų salėje, 814 W. 33rd

Visus širdingai užprąšom .at
silankyti ir už paramą reįškią 
širdingą padėką.

— Mokyklos Taryba.

m.

Kaltina Buvusį 
Teisėją Vogimu

Buvęs Chicagos miesto 
.sėjas ir advokatas per 32 
tu, Joseph W. Schuiman, 
kar buvo apkaltintas pavogimu 
$350.00. Jis buk pinigus pasi
savino nuo chicagictės Mrs. Ca- 
therine Dobritz, 4628 W. Ohio 
Street.

Pereitą rudenį Schulman’ui 
buvo atimta teisė praktikuoti 
advokatūrą už ėmimą pinigu 
nuo kandidatų policijos dar
bams.

(ei
me-

Gaisrai Bridgeporte, 
Brighton Parke

Nuo gasęlino užvakar vakare 
Brighton Parke buvo užsidegu
si Home Crystal skalbykla, ad. 
4204 South Western avė., taip
gi užsidegė gretimas garažas, 
tips 4217 South Artesian avė.

Bridgeporte taipgi užvakar 
vakare buvo užsidegusi alinė 
ties 3100-3102 So. Halsted st.

Abiejuose gaisruose nuosto
liai nedideli.

Po 13 Metų Pasidavė 
Policijai

Nužudė žmogų

Robinson, III., policijai vakar 
pasidavė 50 metų vietos gyven
tojas, Frank Varbee. Jis pri
sipažino, kad 13 metų algai, bū
tent, 1927, jisai prie Hamnjondo 
nužudė 33 metų eastchicagietj 
John Rurt. “Sąžine jam neda
vus ramybės”, todėl jis pasi
duoda.

Varbee buvo perduotas East 
Chicago policijai.



I

Kętvirtadien., sausio 9,1941 NAUJIENOS. Chicago, III.

KOMISO KRAUTUVES IR SOVIETIŠKI 
ĮSTATYMAI LIETUVOJE

Lietuviai parduoda savo daiktus, o rusai juos superka.— 
Lietuvoje jau veikia staliniški įstatymai.

Paskutiniuoju laiku sovietų 
Lietuvoje labai paplito komiso 
krautuves. Ypač anksčiau bu- 
busios pasiturinčios šeimos, ku
rių duonos pelnytojai atsidūrė 
arba už kalėjimų grotų, arba 
paleisti iš tarnybų, dabar išpar
davinėja savo mantų, kad šiaip 
taip prasimaitinus. Todėl tokio
se komiso krautuvėse dabar 
pilna visa ko. čia galima rasti 
baldų, namų apyvokos daiktų, 
senų drabužių ir batų. Buvo pa
sirodę taip pat vertingų auksi
nių ir sidabrinių daiktų, bet ne
seniai paskelbtas įsakymas pa
gal kurį visi tokie daiktai turi 
būti suregistruoti. Bijodami 
konfiskacijos, žmonės visa tai 
vėl suslėpė.

Bet ne vien anksčiau geriau 
gyvenę žmonės yra nuolatiniai 
tokių komiso krautuvių aprū
pintojai. Taip pat dar tarnyboje 
pasilikę valdininkai bei darbi'

OTIIIlIfi 66 E. Van Buren 
Q||J|||||st. arti Michigan.

Durys atdaros 11:45 
Rodoma jau Ketvirta Savaitė 
“The MANNERHEIM LINE” 

Kas dėjosi Suomijoje. Komenta
rai angliškai.

Paskutinis Rodymas Pėtnyčioj

ninkai neša į jas, ką turi ver
tingesnio, nes iš gaunamų atly
ginimų nebegali suvesti galus 
su galais, pragyvenimui kelerio
pai pabrangus. Taip palaipsniui 
eina Lietuvos gyventojų visuo- 
finis subiednėjimas įr susilygL 
nimas su likusiais sovietų pilie
čiais.

O kai dėl tokių komiso krau
tuvių pirkėjų, tai į jas dažniau
sia ateina maskolių karininkai, 
iš Maskvos atvykę oficialus įr 
neoficialus komisarai ir komį 
surinkai. Jie kaip kokie krank
liai puola viską ir grūda saviš
kiams į sovietų Rusiją.

Taip pat labai išsiplėtojusi 
vadinama tarpuvarčių preky
ba. Pasigavęs porą kojinių, ga
balą muilo, siūlų špulelę ir t. t., 
toks “pirklys”ši)ibžda praeiviui 
tyliai į ausį ir siūlo šias prekes, 
kurios okupuotoje Lietuvoje, 
l>o kelių mėnesių maskolių šei
mininkavimo, iš rinkos išnyko. 
Pats oficiozas “Tarybų Lietu- 

i va” sako, kad tokie tarpuvarčių 
kupčiai už siūlų špuliukę rei
kalauja 6 litų (oficialiniu kur
su lygu vienam doleriui). 0 
nepriklausomojoj Lietuvoj to
kia pat špuliukė kainoje 75 
centus ir jų buvo, kiek tik no-

vadinami liaudies teismai. Tei
sėjus dabar rinks neseniai pa
skirti vad. miestų, apskričių iy 
valsčių vykdomieji komitetai, 
kurie susideda išimtinai iš ko
munistų apba jų pataikūnų. To
kių budu ir teisėjais galės būt. 
dktgį komunistaį ąrbp kpmu-

licistams reikia gana aštriai pa
sakyti keletą žodžių apie žiop- 
sojimą prie aųtomobijio vairo.

Štai, prie lĮ-tos ir State, prie 
pat policijos centralinės, du de
tektyvai išvažiavo savo ,skvad- 
karyje į ięlą ir susikūlė į Ar-

cher avenue gatvekarį.
Sužeistų nebuvo, bet policijos 

departameptųi teks pirkti nau
ją. skvadkarį.

Pirkite tose krautuvėse, ki, 
rios garsinasi “NAUJIENOSE'

.... ........................................ 1 • ■ .......... ...................

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

<ą Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas, 

i. ................ ... ... ....

MADOS

No. 4514—Elegantiška suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18 ir 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą b lan
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mięrą ir .aiš
kiai parašyti JsavP vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Paltam Dept.. 1739 
■so IImImI**,! St.. ChičMflo. III

— "f. 111 . I "L J 1 I i Mlt < . ■■■>

NAUJIENOS Pgttęrn Dept. 
1739 S. Kalstė J St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.... ...........

Mieros ...................... per krutįąę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(fiestas ir valstija)
-------------—. "i 1,1 ..........'f i i... ■ ir,

JACK SWIFT

13 metų beminkąs Ęob^rį 
Eberhart, su šąntųvn, ku
riuo jisai nušovė ūkininką 
Bcn Pęrrien, Ctear Lake, 
Michigane. Peryįen buvo jo 
šeimininkas.

ri. Panešiotų balų poros dįb4i 
pas perkupčius negalima ^nn- 
ti be 160—L50 Jįtų, o seną kP§i 
tiumą darbininkas gaunąs į mė* 
nesį 200 litų, teguli nupirkti įš 
2—3 mėnesių atlyginimo.

šiomis dienomis sovietų Lie
tuvos valdžia ėmęsi priemonių? 
kad panaikinus įr šias komieo 
krautuves. Išleistas įsakymas? 
kad komiso krautuvės tnri už
siregistruoti ir gauti speeialini 
leidimą. Naujų komiso krau
tuvių be leidimų negalima ati
daryti.

mstų partijos kontroliuojam* 
žmonės. Prie vad. liaudies teis
mų sudaromas “liaudies tarė 
jų’’ kolektyvas, kurio naria 
dus renkami viešuose susirinki' 
urnose. Antroji instancija bu 
apygardos teismas, kur>ų nu 
statyta 5: Vilniuje, Kaune, Ma- 
riampolėje, Šiauliuose ir Pane 
vtžyje. Apygardos U-smą pii 
mininkns įr narius “rinks” sj 
vtętų Lietuvos aukščiausioji ta
ryba, kuri pati buvo išrinkta 
okupacinei raudonajai armija 
.nėjus Lietuvon.

|VAIR1OS2IN1US
—— :—.*.Tcit t

Japonai protestuoja 
dėl kratą

TOKIO, Japonija, sausio 7 4, 
— Japonų mmisteris įteikę bri
tams labai griežtą protestą dęį 
daromą kratų japoną laivuose..

Britą karo vyriausybė iškra
tė transatlantinį japonu laivą, 
kuris praplaukė' pro Bermudus 
salas, Britai tikrino dokumen
tus vkrn keleivių ir kiekvieną 
jų iškrėtė.

Ministeris Matsuoka pareiškė 
protestą britą mmtetermi To
kio mieste, Pareikš jį ir Lon
done.

—r.T7—.7 i.*..1   %

Jie Bara Kitus, 0 
Kasgi Juos Bars?

Poiieistai meka ilgus ir te? 
bai pamokinančius pamokslus 
sakytį neatsargiems motoris
tams, bet kartais įr patiems po- 

f

Okupuotoje Lietuvoje panm- 
kįnti lįgšiol veikusieji baudžia
mosios įr civilinės teises įįti- 
tymai. SSSR aukščiausios tary
bos prezidiumo pirmininko Ka
linino įsakymu, Lietuvoje įves
ti šie SSSR kodeksai: baudžia
masis, baudžiamasis procesinis, 
civilinis, civilinis procesinis, 
darbo įstatymų kodeksas ir san
tuokos, šeimos ir g.obos įstaty
mų kodeksai. Naujieji sovietų 
kodeksai įsigalioja nuo gruo
džio 1 d., nors tas visą gyve
nimą apimąs įsakymas paskelb
tas irgi tik nuo gruodžio 1 d- 
Tad teismai neturėjo galimu
mo su panjais įstatymais net 
susipažinti, nekalbant jau apie 
pačius gyventojus. Faktišką), 
šie naujieji sovietų įstatymą’) 
įsigalioja net su užpakaline da
ta, n,es visi sprendimai bau? 
džiamose ir civilinėse bylose, 
Kurie patapyti einant Lietuvos 
ligšioliniais įstatymais, bet ne
įvykdyti iki sovietinės valdžios 
įvedimo, negali būti vykdomi.. 
šios bylos turi būti dar kartą- 
peržiūrėtos pagal naujuosius 
sovietų įstatymus. Tokiu budu 
jau vienų kartą išspręstos by
los dar grąžinamos teismams. 
O, kąip žįnorųą, pagal sovietų 
įstatymus bausmės yra labai 
pagriežtintos.

Tuo pat metu pagal nurodys’ 
mus iš Maskvos perorganizuo-. 
ta visa teismų santvarka. V’e- 
Ipn apylinkių teismų įvedaųp

PrącĮzįa tai sunkiausia kiekvieno darbo dąlįs... 0 ypąč naują tau- 
parpąąją sąskaita pradėti. Išradę liuoso laikp, ateikite į musą ras

tiną. Kada Čia patirsite kaip svei
kas yra musų investmentų planas, 
tyojąųs panorėsite 1941 metais 
«pirmupiu’’ pradėti taupomąją 
proęFftlPa. atsidarydami savo tau
pomąją sąskaitą šį mėnesi.

palūkanas skaitysime nuo mė- 
pęaįo pirmos dienos už indėlius 
padėtys iki dešimtos.

Atsidarykite savo 
pinigai.

taupomąją sąskaitą ir pažiūrėkite kaip joj augs

30 Metų Patikimos Tarnybos
Ątįdąrykite savo taupomąją sąskaitą ir pažiūrė

kit kaip pinigai augs

DABAR MOKAMASIS DIVIDENDAS

Remkite Lietuviški.
Žyduką

Nathari Kantei
MUTUAL LIQUOK 
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted St
Tei. Boulevard 0014

$13.50
$50.00
$25.00

$2,00

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

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Ekzaminacija $4 AA
ir vąistai .................. I bUV
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago 

*« > 1 .... ...  ... ...... 1 ■* 1 111

® FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

ENTAL PLAK
iiFr SPECIAL 

TRUMPAM 
L/HKUI

nesulaužomi

GUARANTEE
MONEY-BACK

MORTON PARR FEDERAL
SAVINOS & L0AN ASSOCIATION OF CICERO

2444 $o, 52nd Avė. Cicero, III.
x ĄĮJOVST F. SOBOTKA, Raštininkas

!.WIiieilW.iliWUiUP iwimw.ir,mw*i. ■ ■■ m-k—>

$17.50
viena

American Bcauly
Pleitai
Piom, natūralus, ir

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

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo

«lą 
DYKAI 
įspaudų 

gautų nuo laisniuotų dantistų.

ĘXCEL Dęntal Lab. 
ŠZ VV. VVAŠHINGTON ST.

Tel. DEArburn 1470 
MUara vakarais—4 aukštas

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

iki 9:io vai. ryto.
Subatomįs nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

arcus

iš stoties

RYTINE RADIO 
VALANDA

just what you want— 
light, delicious and of 
fine tę^ture.

DoubUTested'Double ActionKC BAKING PŪWDER

Usc pnly onc levcl tca»ąįį^ijįjįįy 
spopnful to a eup of

F S4MI 

50Y1.1R!?
ut
'h

sifted flour for most regipes.

1 MILUONS 0F POtINDS HAVF BFEH 
tUSED 8Y OUR GOVERNMENT
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Ketvirtadien., sausio 9, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

KOMISO KRAUTUVES IR SOVIETIŠKI 
ĮSTATYMAI LIETUVOJE

Lietuviai parduoda savo daiktus, o rusai juos superka.— 
Lietuvoje jau veikia staliniški įstatymai.

Paskutiniuoju laiku sovietų 
Lietuvoje labai paplito komiso 
krautuvės. Ypač anksčiau bu- 
busios pasiturinčios šeimos, ku
rių duonos pelnytoj ai atsidūrė 
arba už kalėjimų grotų, arba 
paleisti iš tarnybų, dabar išpar
davinėja savo mantą, kad šiaip 
taip prasimaitinus. Todėl tokio
se komiso krautuvėse dabar 
pilna visa ko. čia galima rasti 
baldų, namų apyvokos daiktų, 
senų drabužių ir batų. Buvo pa
sirodę taip pat vertingų auksi
nių ir sidabrinių daiktų, bet ne
seniai paskelbtas įsakymas pa
gal kurį visi tokie daiktai turi 
būti suregistruoti. Bijodami 
konfiskacijos, žmones visa tai 
vėl suslėpė.

Bet ne vien anksčiau geriau 
gyvenę žmonės yra nuolatiniai 
tokių komiso krautuvių aprū
pintojai. Taip pat dar tarnyboje 
pasilikę valdininkai bei darbi-'

OTIIflln66 E. Van Buren 0 | UU|||St. arti Michigan.
Durys atdaros 11:45 

Rodoma jau Ketvirta Savaitė 
“The MANNERHEIM LINE“ 
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.
Paskutinis Rodymas Pėtnyčioj

ninkai neša į jas, ką turi ver
tingesnio, nes iš gaunamų atly
ginimų nebegali suvesti galus 
su galais, pragyvenimui kelerio
pai pabrangus. Taip palaipsniui 
eina Lietuvos gyventojų Visuo- 
finis subiedpėjimas jr susilygi
nimas su likusiais sovietų pilie
čiais.

O kai dėl tokių komiso krau
tuvių pirkėjų, tai į jas dažniau
sia ateina maskolių karininkai, 
iš Maskvos atvykę oficialus įr 
neoficialus komisarai ir komį 
sariukai. Jie kaip kokie krank
liai puola viską ir grūda saviš
kiams į sovietų Rusiją.

Taip pat labai išsiplėtojusi 
vadinama tarpuvarčių preky
ba. Pasigavęs porą kojinių, ga
balą muilo, siūlų špulelę ir t. t., 
toks “pirklys”ši)ibžda praeiviui 
tyliai į ausį ir siūlo šias prekes, 
kurios okupuotoje Lietuvoje, 
po kelių mėnesių maskolių šei
mininkavimo, iš rinkos išnyko. 
Pats oficiozas “Tarybų Lietu- 

iva“ sako, kad tokie tarpuvarčių 
kupčiai už siūlų špuliukę rei
kalauja 6 litų (oficialiniu kur
su lygu vienam doleriui). 0 
nepriklausomojoj Lietuvoj to
kia pat špuliukė kabiojo 75 
centus ir jų buvo, kiek tik no-

13 metų berniukas Hobert 
Eberbart, su šautuvu, ku
riuo jisai nušovė ūkininką 
Bcn Perricn, CIeąr Lake, 
Michigapę, Perrįep buvo jo 
šeimininkus.

MADOS_ _ _

No. 4544—Elegantiška suknelė. Sukirptos niicros 12, 14, 16, 
18 ir 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku^ arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mįęrą ir .aiš
kiai parašytį $avo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept.. 1739

St.. Ch»ė,MQ<». III

—..I I iiiiįj ,1 I I^y..

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

čia įdedu 15 centą ir prašau 

atsiųsti ipan pavytį No.... :

Mieros ...................... per krutįąę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Afiestą/» ir valstija)
~~...........  1 ■ -T?T T"™* L1.1

JACK SWIFT>
ii,.,. ..............ii1,. ■' m".!iu 'n1.1".. ■ 1 . !'.|..I..IIX I'*?' i

HO, ,CAPTAtN, HERE iŠ A RECRUIT TO 
YOUR FlGHTlNG RE6IMENT OF GlRLS. 
LOOK TO IT THAT 5HE SEES ACTION 
WHEN WE ?TART OUR ęQNQŲ^ST 
lOF THE WORLD

ri. Išnešiotų butų poros i dutyu 
pas perknpčĮus negalima .giup 
ti be 160—150 litų, o seną ko§f 
tiumą durbininkus guunųs į mė- 
nosį 200 litų, teguli nupirkti |š 
2—3 mėnesių atlyginimo.

šiomis dienomis sovietų Lię*; 
tuvos valdžia ėmęsi priemonių, 
kad panaikinus ir šias komiso 
krautuves. Išleistus įsakymas, 
kad komiso krautuvas turi uz^ 
siregistruoti ir gayįį speęįulinį 
leidinių. Naujų komiso krau
tuvių be Leidnnų negalima at
daryti.

vadinami liaudies teismai. Tei
sėjus dabar rinks neseniai pa
skirti vad. miestų, apskričių ir 
valsčių vykdomieji komitetai, 
kurie susideda išimtinai iš ko
munistų arba jų pataikūnų. To
kių budu ir teisėjais galės būt. 
nktui komunistai arba komu- 
m.stų partijos kontroliuojam- 
žmonės. Prie vad* liaudies teis
mų sudaromas “liaudies tarė 
jų“ kolektyvas, kurio naria 
dus renkami viešuose susirinki 
urnose. Antroji instancija bu 
apygardos teisinus, kųr^ų nu 
statyta 5: Vilniuje, Kaune, Ma- 
riampolėje, Šiauliuose ir Fane 
vėžyje. Apygardos įe^mų pn 
imnmkus ir narius pa 
vfetų Lietuvos aukščiausioji ta
ryba, kuri pati buvo išrinkta 
okupacinei randonujui urm-ja 
.nėjus Lietuvon.

JVAliillMOS
Japonai protestuoja 

dėl kratų
TOKIO, Japonija, sausio 7 d.. 

— Japonų minUtorU įteikė bri
tams labai griežtų protestą dėl 
daromų kratų .japonų laivuose..

Pritk karo vyriausybė iškra
tė transatlantinį japonu laivų, 
kuris praplaukė pro Bermudus 
salag.. Britai tikrino dokumen
tus visų keleivių ir kiekvieną 
jų iškrėtė-

Minisįeris Matsyoka pareiškė 
protestą britų ministeriui To
kio mieste- Pareikš jį jr Lon
done,

—r.—:—77 - ■ 7 - -/

Jie Bara Kitus, 0 
Kasgi Juos Bars?

Polieietai' moka ilgus ir la
bai pamokinančius pamokslus 
sakytį neatsargiems motoris
tams, bet kartais ir patiems po-

licistams reikia gana aštriai pa
sakyti keletą žodžių apie žiop- 
sojimą prie automobilio vairo.

štai, prie U-tos ir State, prie 
pat policijos centralinės, du de
tektyvai išvažiavo savo ,skvad- 
karyje į ie|ą ir susikūlė į Ar-

cher avenue gatvekarį.
Sužeistų nebuvo, bet policijos 

departamentui teks pirkti nau
ją skvadkarį.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE'

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEE? METAL CO.

1216 S. Hglsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiu* ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bei 

<ą Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas.

Pradžia tai sunkiausia kiekvieno darbo dąlis... o ypąč naują tau- 
parpaąją sąskaita praduti. Išradę liuoso laikp, ateikite į musų raš

tinę. Kada čia patirsite kaip svei
kas yrą musų investmentų planas, 
tyojąps panorėsite 1941 metais 

3V. "pirmuoju” pradėti taupomąją 
Uroęrąma, atsidarydami savo tau- 

^Jppmąją sąskaitą šį mėnesį.
palūkanas skaitysime nuo mė- 1,^

pesįo pirmos dienos už indėlius 
padėtys iki dešimtos. Sl*v

IN$UO
1 . '■ ' ■ •» *

30 Metų Patikimos Tarnybos
Atidarykite savo taupomąją sąskaitą ir pažiūrė

kit kaip pinigai augs

DABAR MOKAMASIS DIVIDENDAS

Atsidarykite savo taupomąją sąskaitą ir pažiūrėkite kaip joj augs 
pinigai.

——W^RRWII ... ................... ....

Remkite Lietuviški.
Žyduką

Nathan Kantei
• »

MUTUAL LIQUOKco. — WhoLesale
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima už ..............
PRABUVIMĄS
Ligoninėje ............
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ....

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija ^į-4 Art
ir vaistai .................. ■ «vV
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

*13.5(T 
*50.00 
*25.00 

*2,00

® FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI

viena
American Beauty

*17.50
Pleitai
i-KM'i, natūralus, ir nesulaužomiMORTON PARR FEDERAL

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION OF CICERO
3444 So, 52nd Avė. Cicero, III.

x AWPST F. SOBOTKA, Raštininkas

10 Mėnesių Mokėti

Okupuotoje Lietuvoje panai
kinti ligšiol veikusieji baudžia
mosios ir civilinės teisės ųti- 
tyniai. SSSR aukščiausios tary
bos prezidiumo pirmininko Ka
linino įsakymu, Liętuvoję įves
ti šie SSSR kodeksai: baudžia
masis, baudžiamasis procesinis, 
civilinis, civilinis procesinis, 
darbo įstatymų kodeksas ir san
tuokos, šeimos ir g.obos įstaty
mų kodeksai. Naujieji sovietų 
kodeksai įsigalioja nuo gruo
džio 1 d., nors tas visą gyve
nimą apimąs įsakymas paskelb
tas irgi tik nuo gruodžio 1 <j- 
Tad teismai neturėjo galimu
mo su naujais įstatymais net 
susipažinti, nekalbant jau apie 
pačius gyventojus. Faktišką! 
šie naujieji sovietų įstatymą'/ 
įsigalioja net su užpakaline da
ta, n.es visi sprendimai bau? 
džiamose ir civilinėse bylose, 
Įjūrio padaryti einant Lietuvon 
ligšioliniais įstatymais, bet ne
įvykdyti iki sovietines valdžios: 
įvedimo, pegali būti vykdomi,. 
Šios bylos turi būti dar kartą 
neržiųrėtos pagal naujuosius 
sovietų įstatymus. Tokiu budu 
jau vienų kartą išspręstos by
los dar grąžinamoji teismams. 
O, kaip žinonja, pagal sovietų 
įstatymus bausmes yra labui 
pagriežtintos.

Tuo pat metu pagal nųrodyr’ 
mus iš Maskvos perorganizuo-. 
ta visa teisinu santvarka. V2e- 
tpn apylinkių teismų įvedaiųi

Federalės Vai

2729 West Cermak Road
Blokas j Rytus nuo California

Męs LųHmę 48 mrių patyrimą ir kiekviena sąskaita yra 
džms ągęntyros apdrausta iki $5,000.

Suskaites atidarytos iki sausio 15 dienos uždirbs viso mė- 
nesįo
Pirk $1,990 Lengyąis išmokėjimais. Keletas dolerių kas mėnesį jums atneš $1,000 
i šešis metus devynis mėnesius—jus sutaupote $877.5Q, o mes jums atiduodame 

įt&ąiM 4% dįvįdęptfą.
RąšyHUę arpą dėl brošiūros. Męs ųžųiokamę pašto kaštus jei 

taupysite per paštą.

Tel, LAWndale 6400
Chicago, Illinois

FAIRFIELD SAVINGS
■ AND DOAN ASSDCUTJON

INSURED

LATESTDIVIDEND
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0YE-BYE, OEAR. 
DON’T LET HER |f 
ROYAL K NO 03 

YAMP YOU.

JOAN. vyE’
UPS^T this

SO THESĘ ARE MY AMĄTON PLAYMATE5, EH? 
WELL’^’NOT 30 RAD. \ IUOT 50 GQOD, 

. EITHER. l W0NAPR WHAT THEY Dl D 
WITH PpOR ŲACP5Z

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

APSKAIČIAVIMAS 9.50 
t vie-"4

DYKAI
Pleitai gaminami nuo įspaudų 
gautų nuo laisniuotų dantistų.
EXCEL Dental Lab. 
32 W. WAŠHINGTON ST.

Tel. DEArburn 1470 
v-dara vakarais—4 aukštas 
. ....... .....  .............-.. ,

iš stoties

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

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

iki 9:io vai. ryto.
Subatomįs nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

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

DoubleTested-Doublc Action

KC BAKING POMHĮER

Ūse only onc lęvcl tea-^g^^^ 
spopnful to a eup of 
sifted flour for mest re^ipes.

I MIUIONS 0F POIINDS HAVE BEEH 
used ar our Government
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Vaikas ir Mokykla Į
Rašo L. NARMONTAITB
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Jūsų Namų Pažiba' KETURIEMS METAMS SUKAKUS

1. MOKYTOJAI IR 
MOKYTOJAI

Yra vienas dalykas lankyti 
mokyklą ir baigti mokytojos 
kursus, ir visai kitas dalykas 
tapti mokytojom. Galima turė
ti mokytojos paliudijimą (“cer- 
tificate”), bet tas nepadaro iš 
diplomuoto asmens mokytojo.

Ghicagoj studentai, kurie bai
gia Chicagos mokytojų kolegi
ją, turi šiais laikais laukti apie 
šešis metus, kol gauna vietą 
pradinėse mokyklose, šis pir
mas pasamdymas yra tiktai lai
kinis, tai yra ant trijų metų 
Po to laiko, jeigu mokytoja 
tampa pasekminga, tai ji gauna 
nuolatinį pa.iud.jmią.

Aukštesnės mokyklos irgi pri
silaiko prie tokios pat prakti
kos. kiekviena ’ nauja mokytoja 
turi išlaikyti tris mėginamus 
(“probationary”) kvotimus me
tus prieš įgijimą nuolatinio pa
liudijimo.

Bet yra daug sunkiau įstoti į 
aukštesnes mokyklas, nes ne tik 
kad reikia baigti miesto moky
tojos kolegiją, bet ir reikia tu- 
lėti aukštesni i.n.vcrs tct > laip
snį ir patyrimą kaipo mokyto
ja ir, be to, reikia išduoti sėk
mingai specialius kvotimus. Po
ra mėnesių atgal išėjo nauj i 
mokyklų tarybos taisyklė, kuri 
reikalauja ne tik bakalauro, bet 
dargi magisterio laipsnio tose 
šakose mokslo, kurį kandidatas 
nori mokyti, v

Yra ir keli išskyrimai. Kandi
datais kvotimams dėl kai ku
rių kursų gali tapti tik mokyto
jai, kurie dabar mokina Chiea- 
gos mokyklose. Kitų miestų 
mokytojai 'nėra priimami. Ke
liuose skyriuose mokytojai yra 
įleidžiami be bakalauro laips
nio.

Vė.esniame straipsnyje bus 
išsamiau aj rašytas šis klausi 
mas.

2. MOKYTOJŲ UNIJA
Didžiausia mokytojų sąjunga 

pasaulyje randasi Ghicagoj. Pa
gal vėliausias žinias, kurias iš 
leido ši didžiulė organizacija po 
vardu ‘The Chicago Teachers 
Union”, ši draugija peržengė 
dargi New Yorko miesto sąjun
gą. O tuo tarpu New Yorke yra 
daug daugiau mokytojų, negu 
Chicago j.

Priklausydami prie šios uni
jos, nariai automatiškai tampa 
nariais Amerikos Mokytojų Fe
deracijos ir Amerikos Darbo 
b'ederacijos, nes unija turi ry
šius su šiomis federacijomis.

• •IIMIHIHIMMIlIlIlIlimililII Mini 111111111111111111111111111111111111
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Veda—Nelda Gražinte.
Nors žiema vis tik prasidė

jo, bet pavasarinės mados pra
deda rodytis.

Viena iš naujų pavasarinių 
spalvų bus ne tamsiai ruda, 
arba sunki pritaikinti dėvėtor 
jai, bet aiškus tonas, lyg tų 
rusvų obuolių.

Rudi ir balti “prints” yra 
labai populiariški šiltuose 
kraštuose, ir madų žinovai sa
ko, kad tas bus dėvima ir 
šuose kraštuose ankstybam 
pavasaryje.

Kombinacijoj su ruda spal
va bus dėviami balti pridėČ- 
kai aiškiam kontrastui.

Žalia spalva ims antrą vie
tą pavasarinėj madų parodoj.

Pradedame Penktus 
Metus

Rašo L. Normantaitė
Su šia laida pradedam penk 

tus metus Moterų Skyrius gy
vavimo. Per pereitus keturis 
metus matėm daug gero, turė
jom daug džiaugsmo ir turėjom 
progos sutikti daug naujų drau
gių, ypatiškai ir per raštus.

Musų Moterų Skyrius atneša 
mums daug naudos kultūriška 
ir draugiškai, ne tik skaityto
joms, bet ir bendradarbėms. 
Dirbant išvien turėjom daugiau 
progų susipažinti geriau vien., 
kitą suprasti ir galėjom jaust.s, 
kad mes visos esame seserys.

Pasidalinome mintimis ir lin
kėjimais, o gal kartais ir pasi- 
barėm arba nesupratom viena 
kitos. Vis tiek viskas praėjo ir 
vėl išvien dirbom, kad galėtu
mėme palaikyti gyvą musų sky
rių.

Bet per šiuos keturis metus 
tuiėjom ir skausmų ir Rėjom 
daug ašarų. Gyvenimas nėra pa
darytas vien tik iš saulės ir 
linksmumo. Didžiausią širdgėlą 
jautėme netekusios musų drau
gės Mariutės Jurgelionienės

Jeigu Mariutė galėtų matyti 
musų šios dieno laidą, tai ti
kiu, jog ji džiaugtųsi ne tik 
dėl to, kad švenčiame pradžią 
penktų metų musų gyvavimo, 
bet kad mes sparčiai veikėm 
visą laiką ir kad nepraleidom 
nė vienos savaitės be skyriaus.►

Linkiu visoms bendradar
bėms galimybės ir noro ir ap
linkybių leidimo tęsti toliau šž 
darbą ir palaikyti gyvą šį musų 
skyrių, kuriame mes galime ra
šyti apie musų tiks.us bei iš
reikšti musu mintis.

Taipgi linkiu musų vedėjai 
p-a i Norai Gugienei daug links
mų metų šiame darbe, kuriame 
savo pareigas ji taip sėkmingai 
atliko pirmais ir dabartiniais 
(antrais) metais.
. Turiu vilties, kad Naujienos 
valdyba visados matys reikalo 
remti ir palaikyti šiame laikraš
tyje ši Moterų Skyrių, šis sky
rius yra kaipo paminklas visom 
moterims, kurios širdingai dir
ba palaikyti tą idealą, kad mo
terys turi irgi stengtis aptarti 
savo reikalus ir kad turint sa
vo kampelį viena paragins ki
tą ir gal bus galima įtraukti ki 
tas savo netaip drąsias drauges, 
kurioms ypatingai reikia tuo iš
siaiškinimo.

Šis skyrius yra kaipo pamink
las, nes visos bendradarbės dir
ba vien tik dėl idealo ir kuo 
širdingiausiai. Turiu prie to pri
minti, kad nei viena bendradar
bė, nei vedėja negauna atlygi
nimo už darbą. Visos dirbam iš 
širdies.

Linkiu Moterų Skyriui daug 
sėkmingų metų.

Naujos mados rodo pečių li
niją naturalėj vietoj, — tie 
visi vatiniai papildymai pra
deda laipsniškai išnykti.

Suknių medžiaga bus plonu
tėlė, kaip šilkas, vilnonė.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienas 
/ra naudingos.

i!®®!il||bR imm įS$Šįį

Kiekvienos šeimininkės troškimas yra turėti kuogražiausius namus, ši staltiesė, 
kurios pavyzdį matote paveiksle, kiekvieną btjilą ne tik pagražins, bet bus tiesiog jų 
pažiba. Kiekviena šeimininke, turinti patraukimą mezginiams, gali ją lengvai nu- 
megsti atliekamomis valandėlėmis. '

Pavyzdį staltiesei galite gauti prisiųsdamos 10 centų į “Naujienų” ofisą, ir pažy- 
modamos Pattern No. 2441. « .

Veda—NINA.

Prakaito atsidavimas yra 
moters didžiausias įpriešas. 
Žiemą, kada dėvite tamsias ar 
ba juodas prapanas, turite bū
ti daugiau atsargios. Prakai
tas daugiausia pakenkia šilko 
ir vilnų drapanoms, iš kurių 
yra sunku jį pašalinti. Todėl, 
dėl atsargos, reikia visuomet 
dėvėti taip vadinamus 
“shields”, ypatingai kada suk
nelė nauja. Tokius “shields” 
galima plauti ir mainyti dažr 
nai. Dar yra kremo ir kiti] 
tepalų, kuriuos irgi galima 
vartoti.

Svarbiausia viso yra švarus

| Musų Bendradarbė

p.,< ' J f/į ,,

PRANE PALIENE 
Žurnalo “Lietuva” 

“Managing” Redaktore
Nors jos nauja atsakomybė 

užims tiek daug laiko, kad ji 
nepajėgs taip dažnai bendra
darbiauti šiame Moterų Sky
riuje,—fko suprantama, mes------ -- - . ,

užsilaikymas. Reikia maudytis j visos tikrai apgailestaujame, 
, kaipo moterys, 

ir didžiuojamės, 
kad Prane Lapiene eina ata- 
sakomingas pareigas, kaipo 
“Managing” redaktorė rytuose 
leidžiamų žurnalo “Lietuva.”

“Lietuva”, kurio įsteigėju ir 
redaktorium yra rašytojas ir 
poetas, Juozas Tysliąva, eina 
jau savo antrus hietus. Savo 
užduotim šis žurnalas yra pa
sistatęs būti toli nuo partijų, 
stengtis savyje atvaizduoti A- 
merikos lietuvių k'ųlturinį gy
venimą ir įamžinti jame žy
mesnius žmones. Žurnalas yra 
tikrai įvairus ir tųrtihgaš savo 
turiniu .ir. artistiška išvaizda.

Pranės Lapienes rašlki kaip

kasdien. Tas bene ir yra vie-|~Tačiau, 
nas iš geriausių apsisaugoji-'džiaugiamės 
mų nuo nemalonaus prakaito 
atsidavimo.

Niekuomet nevartokite kve
palų (perfumo) prašalinimui 
prakaito iš drapanų. Kada per- 
fumas ir prakaitas susimaišo, 
tada daro dar blogesnį įspūdį. 
Tikrenybėje, kvepalai yra var
tojami ant kūno odos arba 
arba .skepetaitės, — niekuo
met nepilkite ant suknios. Ir 
niekuomet nenaudokite per 
daug ir per tvirtai kvepen- 
čius. H :

‘ - Ai ’
Atsiminkite, kad kas liečia 

perfumą, Jai yra “geriau mar 
žiau nekaip daugiau.”

! Prisiminus musų 
1 darbuotojos sidab

rinį jubiliejų
I r -_______________

Esu silpna tarp paukščių 
gražių. Neturiu puošnių plunk

snų. Galiu pasigirti tik savo 
čirškėjimu sodnelyje.

Bet atsimenu, kaip mažyle 
būdama atsigulus gilioj žolelėj 
ir man nutilus pasigirsdavo tik
ra gamtos simfonija. Atsimenu, 
kaip tie mažyčiai svirpliai, žio
geliai ir įvairus kiti gyvūnėliai 
pradėdavo per mane šokinėti. O 
iršuje, tarp medžių, visi paukš

čiukai —- strazdeliai, špokai ir 
net tie žvirbleliai nepasiduoda
mi viens kitam, rodos, be susto
jimo kartoja kiekvienas savo 
meliodiją. Koks tai muzikos 
puikus skambėsis. Niekas nega
li išreikšti, kiek tos dainos ir 
jų atsiminimas paliečia širdies 
jausmus.

Taip man ir šiuo laiku be- 
skantant Naujienose prisimena 
ir musų Nora Gugienė. Ji nie
kados nenuvargsta bedirbdama 
visuomeninėj veikloj. Laiko jai 
užtenka visiems darbams. Ji

šiame Moterų Skyriuje, taip ir 
minėtam žurnale jau seniai 
patvirtino jos gabumą būti 
tikrai dideliu kreditu ten, kur 
ji bendradarbiauja.

Sveikiname jus, ponia La
piene, Jūsų naujam darbe ir 
linkime kuogeriauslio pasise
kimo. Kartų primename, kad 
Jus busite nuolatos laukiama 
ir vįsudmet brangi viešnia šia
me skyriuje, per kurį ir pa
darėm musų pažinties pirmuo
sius ryšius.

—Nora Gugienė 

nuolatos atsimena musų tautos 
Jidvyrius, muzikos ku.ė,us ir 
mylėtojus, o ypatingai kompo
zitorių Miką Petrauską.

Garbė jai už nenuilstantį dar- 
bavimąsi. Tegul jos balsas il
giausius metus skamba tarpe 
musų lietuvių. I'egul jos jubi
liejaus sidabro lapai puošia ją, 
kol ji sulauks ir auksinio jubi
liejaus. Nenustok Nora puoštis 
musų tautą, kurią aš irgi taip 
myliu.

Tegul gamtos pavasaryje at
sibudę visi paukšteliai, svirpliai 
ir žiogeliai sveikina Jus visais 
tais įvairiais instrumentais, — 
kurie savo balseliais, kurie spar
takais, dar kiti kojytėms šoki
nėdami arba žandukais kraiky
dami, sudalydami tą stebuklin
gą gamtos simfoniją. Tegul jie 
visi čiulba ir griežia de. tavęs. 
I'egul pavasario gčės bučiuoja 
tave, daugiausia rožės, kurioms 
mėgsti savo plaukus papuošti ir 
šiaip pasidabinti.

Pagarbos reikia atiduoti No
rai Gugienei už jos Naujienose 
vedamą Moterų Skyrių, kurį aš 
niekuomet nepraleidžiu neskai
čius.

Linkiu Moterų Skyriaus ve
dėjai, bendradarbėms ir visam 
Naujienų štabui daug laimės 
šiais 1941 metais.

—Elizabeth Strazdas,
3990 Archer Avė.

Chicago.

|Kmo-TeatraS
( M O V I E S )

Taip kaip mokykloj jūsų Jo
nukas ar Aldutė kartais nesi
stengia perdaug atsižymėti, nes 
po didelio pasirodymo vis dau
giau ir daugiau bus iš jųjų lau
kiama — ir iš mokytojos pusės 
ir kitų studentų — taip ir Nel- 
son Eddy ir Jeanettc MacDon- 
ald mėgėjai po veikalo “Naugh- 
ty Marietta” daug daugiau rei
kalauja, negu kitaip juos užga
nėdintų tos muzikalės komedi
jos nematę. Tad “Bitter Sweet” 
Garrick teatre yra gan malonus 
perstatymas—technospalvis to
bulas — veiksmas pagal temos 
įtikinantis — dainos viliojan
čios — bet trūksta tos neatsi
sakomos esybės, kuri žavėjo 
pirmajam veikale. lan Hunter 
ir George Sanders prisideda 
prie “Bitter Sweet” romanso 
savo priprastu gabumu.

Ir George Sanders galima ki
tame vidurmiesčio teatre pama
tyti — RKO Palace — kur jis 
yra tas neįveikiamas gudruočiuj 
— The Saint. Veikalas yra mis
terija, klojasi Palm Springs re 
sorle, kuriame du žmonės žus 
ta dviejų pašto ženklelių dėlei 
Bet neilgai reikia galvą sukti— 
The Saint sugražina brangius 
ženklelius gražiai panelei, o \a 
gys, žmogžudžiai pakliūna į val
džios spąstus. Wendy Barrie 
yra ta graži ženklelių paveldė
toja.

Be “The Saint in Palm 
Springs’ Palace teatras siūlo 
“Kitty Foyle” su Ginger Rogers, 
Dennis Morgan, James Craig, 
Eduardo Cianelli, Ernest Cos- 
sart. Veikalas labai liuesai tese
ka Christopher Morley knygą; 
žinoma, rasite apdailinimų, nes 
knygos žodžiai, episodai tankiai 
tokie kurie netiktų generaliai 
publikai; ir tame veikalas pra
rado dalį vikrumo, kurį knygoj 
galima rasti, bet Ginger Rogers 
sukelia gan žingeidžia Kitty 

Būrelis Čikagos jymlų moterų, 
vadovaujant musų ncužmii šta
mai M. Jurgelionicnci, rantai 
apsvarstė “Moterų skyriaus“ 
reikalingumą ir būtinumą ir 
sausio 7 d. 1937 m. ryžtingai 
nulėmė jo pirmąjį pasirodymą 
“Naujienose”.

Jeigu mes bandytume su
rinkti visų laidų “Mot. skyr.” 
puslapius, tai iš jų butų gal 
ina sudaryti didžiulę knygą, 
kuri parodytų, kaip kiekybiškai 
ir kokybiškai augo ir tobu ėjo 
musų skyrius.

Pravartu pabrėžti, kad “Mo. 
skr.” per jo vedėjas, daugelį ii 
paprastų moterų, niek d ne 
bandžiusių eiti į spaudą pa
drąsino ir pagoLė„o i na 
plunksnos. Nors tų musų ty
rųjų laukų dukterų pirmiej 
žingsniai buvo nedrąsus, k di
lus ir nevisai darnus, talia.i 
nuolat rašant ir vis LbLu gi 
Imantis į literatūrą, šiandiena 
jau gal ine pastebėti pu ėJną 
pažangą.

Dėka moterų savo raštais 
statančių užtvarą šis skyrius 
garbingai sulaukė keturių me
lų nei karto nesuklupdamas, 
nei karto mus nea^vylęs. Rei
kia viltis ir tikėti, kad jo toli
mesnis gyvenimas, diktuojąs 
mums vis naujus uždavinius, 
nukreips jo gyvavimą ir tobulė
jimą plačia ir tvirta vaga. Mu
sų energingųjų ir gabiųjų ben
dradarbių raštai (nors ir netaip 
jau dažnai telpą) yra stiprus 
ginklas, duodąs vilties dėl sa- 
vingo ir kultūriško skyriaus to
bulėjimo.

Atsiminus tuos laikus, kada 
musų caristinių laikų veikėjų 
ginklas buvo irgi spauda, per 
ją nors paslapčiomis jie kovo
jo dėl lietuviško spaudos žo
džio, dėl kultūros, dėl nepri
klausomybės ir dėl laisvos min
ties. Jie dėl spaudos nors ir 
kentėjo persekiojimus, žuvo dėl 
jos, bet visgi tikslo atsiekė. 
Krauju atpirkta Lietuva turėjo 
savo spaudą, kuri nežiūrint kai 
kurių varžtų visgi per 20 metų 
gyvenimo padarė milžinišką 
progresą literatūroje.

(Bus daugiau)

Foyle mintyse, ir gaila jos ir 
pikta ant aplinkybių, žmonių 
silpnumo. Karakterizavimas vy
kęs; yra juokų; pergyvensi t pro- 
hibicijos laikus, depresiją; pa- 
matykit “Kitty Fdyle”i

S. Viliutė

Maistas
Veda MUKTA KUGlENfi

Maltos Mėsos StciUas 
(Hamburger)

Sumalkit svarą mėsos, pri
dėkit duskos, pipirų, jeigu 
norite, smulkiai sukapotą svo
gūną. Suminkykit gerai, pada
rykit bandukes ir kepkite 
skauradoje, gerai apdengę ke
ptais svogūnais.

Galima primaišyti į mč$ą 
išmirkytos duonos. Nusunkus 
vandenį, suminkykit su mėsa.

“Salisbury Steikas”

Salisbuty steikas yra iš gry
nai maltos mėsos. Nieko ne
reikia įmaišyti. Padarykit ban
dukes ir iškepkit. Paduoti sta- 
lan reikia su svogūnais ar bal
tu sosu.



t

Ketvirtadien., sausio 9,1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
» • • ' •. - , __ U____________________________________

SEKMADIENI R. R. KLIUDĄS RENGIA IŠ
LEISTUVES KARO AMŽIAUS NARIAMS

Apie 150 Turi Eiti Į Kariuomenę; Kliubas 
Išrinko Naują Valdybą

CICERO. —Raudonos Rožės 
Kliubas turėjo savo metinį su
sirinkimą. praeitą penktadie
nio vakarą, Liuosybės svet. 
Narių atsilankė nemažai ir 
visi su atyd’a klausėsi svarstė 
bėgančius reikalus. Pirmiau
siai priimti trys nauji nariai: 
seno kliubieČib Adomo Andri
jausko sūnūs, biznierių Bo- 
čiunų sūnūs Henry ir advoka
tas Kay-Kakanauskas. Visi 
trys eia-gimę, augę.

Dabar eina naujų narių va
jus ir per 6 mėnesius bus pri
imami vedę vyrai nesenesni 
35 metų.

Turto Turi $22,000.
Kalėdų parengimas davė 

pelno netoli šimto dolerių. 
Ateinančią vasarą piknikas 13 
dieną Liepos, Liberty darže, 
paskirta $300 dovanų ne pre
kėmis, bet cash.

Iš metinės atskaitos pasi
rodė, jog kliubo turtas paaugo 
netoli tuksiančiu dolerių. Vi-

A. + A.
DOMICĖLĖ KUNICKIENĖ 

po tėvais Knietaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

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

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

Nuliūdę liekame. Vyras> 
Sūnus, Pusbrolis ir Gim.

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

sas turtas apie 22 lakstančiu 
dolerių.

Buvusios Lietuvių “spulkos” 
reikalas pabaigtas certifikatai 
$5,900 parkeisti į UniVersal 
Savings and Loan Association. 
Už padėtus pinigus bus gau
ta 3% nuošimčio.

Nauja Valdyba.
šių metų kliubo valdyba: 
Frank Jasutis—pirmininkas^, 
Chester Arasim—vi c e-pirm
K. P. Deveikis—prot. rašt>, 
Ben Tamaviče—fin. sekr., 
Antanas Petkus—iždininkas. 
Leo Švėgžda—maršalka,
P. Yorke, C. Gasiunas, J. 

Černevičia—trustees.
L. W. \Kizas—advokatas.

Išleistuvės Naujokams,
Susirinkimai kas pirmą 

penktadienį, Liuosybės svet. 
Apie 150 kliubo narių žada 
eiti karo tarnybai, tad jų iš
leistuvėms kliubas savo lėšo
mis duoda banketą šį sekma
dienį, 12 d., Liuosybės svet. 
Valgius gamina Liberty ręsto- 
rantas, p. J. Pilkis. Pašaliniai 
taipgi galės dalyvauti, tik iš 
anksto turi turėti biletą. Jų 
galima gauti kliubo užeigoje, 
4932 W. 14 St. Klauskite Leo 
Švėgždos. Kiek teko patirti, 
banketas bus pirmos rųšies, 
kaip vąlgiai, gėrimai taip ir 
programas. Po programo šo
kiai.

SLA Metinis Susirinkimas

SLA 301 kuopa turės savo 
the.tiilį susirinkimą 13 dieną 
pirmadienio vakare, Shartieto 
svet. Natiai ateikite skaitlin
gai, išgirsti metinę atskaitą. 
Po susirinkimo valdyba pa
teiks vaišes. Bukite visi. Kuo
pos metinis parengimas 1 d. 
vasario, Shameto svet. Visi 
renkitės. —P. Deveikis,

MIIII — t      Ii IMI

Diena Iš Dienos

Nesvarbu Kas Ka C* 
Čia Pasišaukė
Į Talka

Skrinckiai Viskuo Labai 
' Patenkinti

MARQUETTE PARK. —Ger
biamieji skaitytojai, tikėkite ar 
ne, pasaulyje būna visokių at
sitikimų. štai, ar ne naujiena? 
Kalėdų Diedukas pasišaukė gar
nį į talką (o gal garnys pasi
šaukė Kalėdų Dieduką?) ir Ka
lėdoms padovanojo mano kai
mynams pp. J. Skrinckiams įpė
dinį, John Jerry.

Sūnūs svėrė (P/2 svarų. Jis 
su mamyte guli šv. Kryžiaus 
ligoninėje ir jaučiasi kuogeriau- 
siai. Į dieną-kitą žada grįžti na
mo.

P-s J. Skrinckus dalina ciga
rus iš džiaugsmo, gavęs “papos” 
vardą, o tėvukai pp. Vaičiuliai 
nemažiau džiaugiasi ir svečius 
traktuoja, sulaukę 
vardo “grandpa” ir 
ma”.

Linkiu naujagimiui
šeimynai kuogeriausios sveika
tos. Kaimynas.

Šauniai Minėjo 
Gimtadienį

MARQUETTE PARK. — An- 
tanas ir Evą Berneckiai, 6547 
S. Washtejiaw Avę., sausio 1 
d., savo dųkręlęi Julei buvo su
ruošę gimtadienio pokilį. Eva 
Berneckienė širdingai sutiko 
svečius ir susodinusi prie labai 
puošniai paruoštų stalų visus 
vaišino skajiiu maistu ir gard
žiais gėrinjais. Jos širdingu vai- 
šingUmu svečiai buvo labai pa- 
tenkyti, — visi dėkojo už ska
nius pietus irs linkėjo dukre
lei, gimtadienio čelebrantei 
daug laimės ir sėkmingumų. •

Dainavo Aldona Grigonis
Aldona Grigonis labai gražiai 

padainavo, “Happy Birthday to 
Yoų^ Svečių tarpe buvo Dr. 
LeVan Pulsuckis su 
vaistininkas Ivan 
Pranas ir Veronika 
Petronėlė Grigonis, 
bienė (Bučinskaitė),
na, Marta Pulsuckis, Antanas 
ir Juozefa Ramanauskai.

Julės sesute Ona pagelbėjo 
svečius priinjti, ir kartu su tė
veliais pp. Ęerneckiais širdin
gai dėkojo jiems už atsilanky
mą ir p-aj Veronikai Pulsuckis 
už labai skanų gimtadienio py
ragą. P-nai Berneckiai atsinau
jino “Naujienas”, už ką ir aš 
juos sveikinu.

Mirė Antanas 
Baublis, Downers 
Grovietis

DOWNERS GROVE — Va
kar mirė vietos senas gyvento
jas, lietuvis ūkininkas Antanas 
Baublis. Velionis buvo apie 59 
metų, ilgai sirgo vėžiu.

Laidotuves tvarko jaunas 
chicagietis laidotuvių direkto
rius, Povilas J. Ridikas. Apie 
laidotuves bus pranešta vėliau.

Drg.

Kalėjimas Visam 
Amžiui Už Skola

garbingo
“grand-

ir visai

Sunkiai Serga 
Wheatonietis 
Juozas Katutis

CEASSIFIED ADsTI
;—J
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Naudokitės & ■ • ■
SKELmPdAIS Naujienose
ŽODŽIŲ AR MAŽIAU — VIENĄ KARTĄ 

kiekvienas Ekstra Žodis po 4c—Darbo Ovv
Paieškojimai 25c

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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbininkiųRęikia
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 

dirbti virtuvėse. MODERN EMP- 
LOYMENT, 879 N. State St.

žmona, 
Pulsuckis, 

Pulsuckiai, 
pnia Gry- 
pnia Alek-

25 metų eks-kalinys Harold 
M. Rose buvo skolingas $5.25 
gasolino stoties savininkui 
Hernian Klees, 7951 Addison 
streėt. Spalių 22 d., tarp jų 
dėl skolos kilo ginčas, ir Rose 
pasigriebęs švininio vamzdžiu 
galą Kles’ą mirtinai sumušė.

Vakar kriminalis teismas 
paskyrė jam kalėjimą visam 
amžiui.

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KARPENTEfclS 
uždėti “Insul-Brick Siding”. Kreip
kitės: 3354 So. Emerald.

— Ona.

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui, prie mažos šeimynos, ne- 
ręik virti, savo skalijimas, gyventi 
ant vietos, alga $9. 5852 N. Kil- 
bourn.

REIKALINGAS NĘVEDĘS VY
RAS dirbti maudynėje, patyręs 
kūrenti boilerį. 1916 W. Division 
Street.

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NAM namų darbui, neneik virti. 
Gyvenimas vietoj. $7. 1430 North 
Kedvale, BELmoht 8084.

FURN1SHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, Švarus, 
apšildomas. 1900 So. Union Avė. 
CANAL 2183.

Sudegė 8 Mėnesių 
I Kūdikis

i B Kį A Gėlės Mylintiems 
> i’ M Vestuvėms, Ban- n O rl kietams, Laidotu

vėms, Pa p u o š i- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

A. + A.
PETRAS MUREIKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 7 d., 4:15 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs 48 m. amž., 
gimęs Suvalkų gub., Lukšių 
parap., Alečių kaime. Ameri- 

•'koj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Martin- 
kaitė, 2 sūnūs: Petrą Jr. ir 
Justiną, brolį Antaną, krikšto 
tėvą ir dėdę Juozą Naujoką 
ir šeimą, 3 pusseseres: Oną 
Chepaitienę ir Oną Gribinie- 
nę ir Tillie Breuer ir jų šei
mą; tetą Aleksienę, pusbro
lį Juozą Aleksą ir šeimas ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj, 
tėvą Juozapą; 3 seseris: Mari
joną, Oną ir vienuolę S. M. 
Agotą; 3 brolius: Juozapą, Ka
zimierą ir Pranšiškų.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
kopi. 6812 S. Western Avė. 
Laidotuvės įvyks šeštad.. sau
sio 11 d., 8 v. ryto iš kopi. į 
Gimimo Pan. šv. .parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę lieka: Moteris, Su- 
nai ir Giminės.

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

Guli Geneva Ligoninėje
Genėva, III., Community ligo

ninėje guli sunkiai susirgęs lie
tuvis p. Juozas Katutis, Whea- 
tono, Illinois gyventojas.

Ligoninėje jis praleido jau 
apie dvi savaites laiko, bet spė
ja, kad turės ten pagulėti ir 
keletą savaičių ilgiau.

Draugai ir pažįstami, kuriems 
laikas leidžia, yra raginami li
gonį aplankyti. D.

Persiorganizavo 
“Tautiška” Šv. Ma 
rijos Parapija

—.

Išsiėmė Įleidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Alfred Dutkus, 40, su Anna 

Christian, 28
Hovvard Jėnsen, 2.2, su Wan- 

da Beganis, 19
Joseph Ki'ųhottas, 43, su Bes- 

siė Lukšos, į8
James O’Ncip, 26, sU Sophie

Yurjonas, ,

Reikalauja
Perskirų

Julia Baugess nuo Ambrose
Baugess . z

Gavo
Perskiras

Margaret Skobis nuo John
Skobis '

8-ių mėnesių kūdikis vakar 
po pietų sudegė Hamondc, kur 
gaisras sunaikino gyvenamą na
mą adresu 470 Plumnier street. 
Jame gyveno Mack Spiller ir 
šeimyna.

Sudegęs kūdikis buvo jų sū
nūs Bobby. Trys kili vyresni 
vaikai ir Spiller’io žmona išsi- 
gelbėjo.

Studebaker Statys 
Didžiulę Dirbtuvę 
Maywoode

> .; i*. ■

Išleis $100,000,000.
Vakar paaiškėjo, kad Stude-

dėtą milžinišką lėktuvų dalių 
dirbtuvę ne pačioje Chicagoje, 
bet Mayvvoode, 111., prie lietu
viais tirštai apgyvento. Melrose

K H
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SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIET. MOTERŲ 

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

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

—B. Vaitekūnas, Rast.
KRIAUČIŲ LOKALAS 269 A. 

C. W. of A. laikys susirinkimą 
penktad., sausio 10 d., Amalgama- 
ted Centro Name, 333 So. Ashland 
Blvd., 7:30 v. vak. Bus svarbus kal
bėtojai, vienas iš viršininkų, dėl 
įvesdinimo Lokalo valdybos 1941 
metams. —Valdyba.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON 4 KAMB. štymu šildo
mi. Gražiai išdekoruoti. Trečios 
lubos" priekyje. 3117 So. Union. 
VICtory 2213.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos___

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

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

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

PARDAVIMUI PIRMAEILĖ BU
ČERNĖ. Kaina labai prieinama.

2851 West 59th St.PARENGIMAI
KEISTUČIO KLUBO CHORAS 

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

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

— Komisija.

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

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

Dirbtuvės statybai karo de
partamentas buvo paskyręs a- 
pie $38,000,000, bet vėliau pla
nus pakeitė, ir tą sumą padRib 
no iki $100,000,000.

Ši Studebaker dirbtuvė 
siunti didžiausia aeroplanų 
lių įmonė visam pasaulyje.

gelių paroda miesto 
PARKUOSE PRAIL

GINTAGimimai
Chicagoj

TAVERNAS IR RESTORANAS 
pardavimui. $3,000. 63 ir Western 
apylinkėje. Box 2447, 1739 South
Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

bu- 
da-

Laikys Susirinkimus 
Jonistų Salėje

Šv. Marijos parapija, sausio 
5, turėjo .susirinkimą, kuriame 
dalyvavo skaitlinga grupė na
rių, ir buvo nutarta ne tik su
sirinkimus laikyti Jonistų salė
je, 814 W. 33rd St., bet dar ir 
pamaldas klausys šv. Jono Ko
plyčioje.

Sekantį sekmadienį 11 vai. 
rytą sumą laiky.s kun. E. R. 
Maskaliunas ir po sumos apei
gų pamokslą sakys arkivysku
pas Geniotis. Į pamaldas visus 
širdingai užprašo parapijos ko
mitetas. /

Kun. E. R. Maskaliunas.

Chicagos didžiųjų parkų— 
Garfield ir Lincoln — gelių 
konservatorijos pasipuošę tūk
stančiais savo puikiausių žie
dų, ir kviečia visus lankyti sa
vo grožio parodą. Paskutine 
diena J i to s parodos ilur’ėjo 
būti praeitą .sekmadienį, bet 
buvo prailginta dar dviem sa
vaitėm.

Patartina visiems, kurie į- 
domauja gėlėmis, atlankyti, šią 
parodą. Yra tikrai ko pasi
žiūrėti ir kuo pasigėrėti.

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

BARTKUS, Simon, 4513 Sq_. 
Hermitage avenue, gimė gruo
džio 30, tėvai: Frank ir Rose.

YUCIUS, Judith, 44 West 
71st Street, gimė gruodžio 31, 
tėvai: Charles ir Elaine.

STOCKUS, Russfell Paul, 
11206 Vernon avenue, gimė 
gruodžio 9, tėvai: Paul ir Jua- 
nita.

KLIMĄ, Donald E., 926 Belle 
Plaine avenue, gimė gruodžio 
26, tėvai: Arthur ir Edna.

DOMBR0W, Donald R., 923 
West Sunnyside avenue, gimė 
gruodžio 24, tėvai: Roland ir 
Clementine.

HUPĖ, Kathlęen J., 735 . W. 
21st Place, gimė gruodžio 25, 
tėvai:. George ir Mildred.

STRAZAŠ, Nancy M., 4843 
South Kedvale avėnue, gimė 
gruodžio 28, tėvai: Stanley 
Lottie.

Darbo Taryba Tiria 
Rinkimus Goldblatt
Bendrovėje

Gavo Skundą, Kad Jie 
Nelegaliai.

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., 
BALTIMORE, MD.

Federalė darbo santykių ta
ryba tyrinėja darbininkų bal
savimus, kuriuos Goldblatt 
firma neseniai surengė AFL ir 
CIO unijų ginčui išspręsti.

Balsavimuose dalyvavo 275 
baldų skyriaus darbininkų, 
kuriuos abi unijos bahdo sli- 
organižUoti. C. I. O .unija bu
vo paskelbusi streiką, bet jį 
atŠailkė, kad reikalas buvo 
pavestas darbo tarybai.

Firma betgi nutarė darbo 
tarybos balsavimų nelaukti, o 
surengė savus, po teisėjų E. J. 
Jaivckio ir Waller La Buy 
priežiUi'a. AFL tuos rinkimus 
laimėjo, o nepasitenkinusi 
I. O. padavė skundą darbo 
rybah Todėl tai ir vyksta 
rinejupas.

VYRU PUIŠIENĖ

v >

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

VERONIKA MIKAITIS
PO PIRMU

Jau saulutė nusileido

Nebešviečia Jai daugiau

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Dieną' užbaigė paukšteliai,

Nebečiulba Jai ilgiau...

Ir mėnulis su žvaigždelėms

Neramina Jai širdies.

Vien tik šaltoji žemelė

Ją glaudžia prie savęs...

Persiskyrė su šiuo pasauliuPersiskyrė su šiuo pasauliu sausio 9 d., 1936 metais, sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Panevėžio apskr., Ramygalos parap., Auk
štadvario kaime.

Paliko dideliame nuliudime sūnų Juozapą ir dukterį Veroniką 
ir kitas gimines.

Nuliūdę liekame, _ _ .
VERONIKA IR JUOZAPAS

J. A. PUISHIS

svečiai iv

pagamino
Pullman Padare
$1,943,000 Pelno

ir
ta* 
ty*

Atsinaujino 
“Naujienas”

StellA PoUock ir Juozas Stro- 
ga, 6530 S. Damen Avė. savo 
užeigoje turėjo naujų metų su
tiktuves. Atsilankę
jų draugai smagiai linksmino 
si.

šeimininkė Stella 
skanių užkandžių, o jos vyras
Mikas aptarnavo visufa gard
žiais gėrimais. Pp. Pollackai ir 
Stroga visiems dėkoja už atsi
lankymą, o aš širdingai vertinu 
jų atsinaujinimą “Naujienų”-.

— Jūsų Ona.

Nors lapkričio m'ėnUę atnešė 
Pullmąn bendrovei $156,588 
nuostolių, bet per pereitus 11- 
ką mėnesiu firma deficitą no
tik išlygino, ‘ bet viso padare.

tuviai jg/ja naudin
gu žinių ir geru Pa
mokinimų.

$1,943,957.05 gryno pelno

Lietuvių Universiteto Kliubas 
stato lietuvišką komediją, trijų 
aktų “TETA Iš AMERIKOS”, 
sekmadienį, sausio 26, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
4:30 P.M. Įžanga 55 c. Po per
statymo šokiai.

Pelnas šio parengimo skiria
mas stipendijoms studentams, 
kurie nori pabaigti kolegijas ir 
reikalauja finansinės paramos. 
Studentai širdingai kviečia visus 
atsilankyti.

5229 UNION AVENUE
2 aukštų medinis namas, 2apart- 

mentai po 5 kamb. ir 2 po 4. Pe
čiais apšildomi, naujai maliavoti ir 
dekoruoti. Rendomis $53. Kaina 
$3250. įmokėti $500. $30 į mėnesį. 
Kohout Brothers, 145 N. Clark Št.» 
FRAųklin 5047.

WHOLE8ALE FURNITURB 
Rakandai ir įtaisai Pardavim«į
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nUo 40 iki <60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite,,ar 
rašykite dėl daugiau infortnačljų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago. III. Phone Renublič 6051

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



)

J ' NAlLTIEkOS, CMcago, III. 
..... -* .. .. I I »l , Retvi r tądien., sausio 9, 1941

NAŠLĖ REIKALAUJA $10,000 ATLYGINIMO 
NUO DEIKIU UŽ VYRO MIRTI

VALSTIJOS BIUDŽETAS $523,000,030 
ATEINANTIEMS DVIEMS METAMS

Jį ržmušė Aulo, Bet Deikai 
Apkaltinti.

Vakar buvo užvesta $10,000 
byla prieš Jurgį Deikus, 2958 
So. Union Avė. ir jo tėvus,

Padidino Naujokų 
Kvotą Illinois 
Valstijai

Didžiausias Valstijos Istorijoje; Vakar 
Susiorganizavo Legislatura

Beveik tuo pačiu laiku kai viršiję pusės biliono dolerių, 
mgrcsui VVasbingtonc buvę Siūlo Nuimti Maisto Sales 

Taksus,
užlaiko taverną tu ) adresu, o 
namas priklauso tėvams.

Bylą užvedė Annic Fitzge- 
rald, našlė Mykolo Fitzgerald, 
kuris buvo “precinc.t-kapi to
nu” Bridgeporte.

biudžetas, Illinois
federalis 

legislatura 
rekordinį

VAKAR CHICAGOJE

lankęs Jurgio taverną. Išėjęs, 
jis buvo automobilio užmuš
tas prie 30-tos ir Union gatvių.

Dabar jo našle reikalauja 
$16,000 atlyginimo iš Deikų., 
pasiremdama “dram-shop” įs
tatymų, kuriuo einant taver
nų savininkai ir tavernų na
mų savininkai gali būt palai
komi kalti jei pas juos atsi
lankę ir per daug gėrę svečiai 
susižeistų arba butų

Visi taverninkai 
seks šią bylą, nes 
gali ir jiems nekaltai papulti

sužeisti.

» bėdą. Deikai tvirtina, kad 
buk Firzgvrald Jurgio tavcrne 
išgėrė tik porą stiklų alaus* ir 
išėjo.

Dividendai Trijų 
Bankų Depozi- 
toriams

Išmoka $186,224.
Trys užsidarę Chicagos ban

kai vakar paskelbė $186,224 di

Bank and Trust
išmoka 5%, viso

Trust and Savings 
sumoj

Reliance
Company
$11 1,830.

Kimball
Bank išmoka irgi 5%, 
$63,115, o

Exchange State Bank of Chi- 
cago
dividendą, $8,279.

— paskutinį —

šauks 3,114, 1,494 iš Chicagos.
Drafto vvrlausvbė III nois * * *■ 

valstijoj vakar padidino nauju
kų kvotą sausio menesiui. Prie 
pirmiau paskelbtos kvotos j ri
dėjo 2,414, tokiu budu per valstijos finansų paveiksią'

ir paprašė 
(toms ateinantiems dviems 
fiskalvams metams, kurie 
prasideda liepos 1, 1911 ir pa
sibaigia birželio 30, 1943.

Dar niekad valstijos istori
joje Illinois biudžetai nebuvo

kusias sausio dienas į kariuo
menę turės raportuoti viso 3,-

Kvotą pakėlus, 
armija dabar p 
naujokus

Sausio
Sausio
Sausio
Sausio
Sausio
Sasuio
Sausio 21 — 151
Sausio 27 — 199.

sekamoj
16 — 182
17 — 261
20 — 193
21 — 201
22 — 156
23 — 151

vyrus

1,494

liam J. Vicars buvo išrinktas 
mažumos (dem.) lyderiu at
stovų bute, o Harold G.Ward, 
iš Chicagos, didelis mero Kel
ly rėmėjas,'—mažumos lydėč
iau senate.

Abu lęgislaluros butus šį 
kartą kontroliuoja republiko- 
nai, taipgi ateinantį pirmadie
nį visas valstijos vietas, išė
mus vieną, perims naujai iš
rinkti rępublikonų (valdiniin-

Stelle aiškino, kad dėl biz- kai.
nio pagerėjimo vastija šįmet Vienintelis palikęs demp- 
ir ateinančiais metais turės kratas yra valstijos sekreto- 
daugiau įplaukų, negu pap- rius Edward J. Hughes.
rastai, tad biudžeto išlaidas1 Politiniai jie dideli priešai, 
nebus sunku padengti. (bet Illinois gubernatorius 

Deficito net nebus, jeigu le- John Stelle (dešinėj) ir nau- 
$523,664,374 išlai- gislatura ir priims pasiūlymą jasis . republikonas gubernato- 

panaikinti sales taksus mais- rius Dvvight H. Green nešnai- 
tui, ko dabar jau reikalauja ravo viens į kitą, kai jie susi
nę vien republikona', bet ir tiko prioš-inauguraciniame 
demokratai. (Naujus guberna- bankete Springfielde.
torius Green tą sumanymą 
pirmiausiai iškėlė).

valstijos biudžetą.
peikdamas biudžeto projek

tą, valstijos gubernatorius 
John Stellenupiešė optimistiš-

ir

įžeidė Lietuvaitę;
Automobilis
Įvažiavo į Stulpą

Suėmė Vairuotoją.

automobi- 
Roger I). 

South Keeler 
jį suėmė ka- Jeigu kartais pinigų pritruk

tų ir susidarytų deficito pavo- 
dar viena au- jus, lai Stelle siūlo takšnoti

Green užims gubernatoriaus 
vietą sausio 13 d. Stelle, baig
damas savo tarnybos terminą,

000,000 biudžetą.

Snčmė “Finansnes”
Firmos Viršininkus

Prokuratūra vakar suėmė 
45 metų chicagietį Chris Dc 
PirrO, 611 S. Ada ir 21 metų 
Robert Rosier, 1409 E. 69th 
st. Jie yra kaltinami žmonių 
apgaudinėjimu.

| Adr, 30 N. La Salio street, 
jie įsteigė neva “finansinę” 
įstaigą paskoloms teikti ir dar
bus parūpinti invalidams, ko
pele tavo komisus iš prospektų, 
bet nei paskolų teikė nei 
bu parūpino.

" —: &.....

L e gis lataros Virsiu i nka i
Illinois legislatura vakar su

siorganizavo sekamai:UElmer J. Schna.ckenbe.rg iš 
Chicagos buvo Išrinktas legis-

31 metų lietuvaite, Virginia 
Vjnčius buvo sužeista kelei
viniam automobiliui įvažia
vus į gelžkelio tilto stulpą prie 
Campbell ir Ogden gatvių. Ji 
guli Mt. Sinai ligoninėje.

Ji buvo keleivė 
lyj, kiu;į vairavo 
Tanscy, nuo 800 
avenue. policija 
mantinėjimui.

Buvo sužeista
tomobilio keleivė, Elsie Bru- aliejaus produkciją
ckner, 50, nuo 21 South Lea- kuri ikišiol nebuvo taksuoja- laturos atstovu buto pirmi 
vilt street. ’ma, taipgi takšnoti anglis ir ninku.

Miss Vinčius gyvena adr. 45 kitokią gamtos turtų produk- 
Norlh Oa'kley avenue. valstijoje.

laikinu pirmi
ninku bus Arnbld P. Bensonį 
republikonas iš Batavia. \Vil;

dar-

$67,025,000.00
Autom. Taksai

1940 metais Illinois valstijoj 
gyventojai sumokėjo $67,025,- 
000 įvairiais automobiliu tak
sais — už automobilius, už ga- 
soliną, aliejų ir įvairias kitas 
mašinų reikmenas. •

1930 metais, depresijos pra
džioj, tokių taksų sumokėta apie 
$46,000,000.

e William B. Benton, Chi
cagos Universiteto vice-prezi- 
dentas, davė Anglijai pasiūly
mą užstatyti nepaprastai dide
lės istorinės vertės Britų mu
ziejaus turtus už ginklus, ku
riuos ji nori pasiskolinti iš 
Amerikos. Tai padarydama, sa
ko Benton, Anglija duotų ame
rikiečiams progą muziejaus rin
kinius pamatyti, ir tuo pačiu 
parodytų savo gerą valią, kad 
ji įvertina. Amerikos pagalbą, 
o ne vien nori amerikiečiais pa
sinaudoti.

• Spring Valley, II)., mirė 6 
metų berniukas Frank Casta- 
neda iš Depue, 111. Pereitą .sek
madienį jis buvo skaudžiai ap
degintas kai kiti vaikai įstūmė 
jį į degantį laužą, sukurtą iš 
išmestų kalėdinių eglaičių.

e Bevažiuodamas troku, 45 
metų šoferis James Kohout, 
2713 Harvey avenue, pajuto, 
kad širdis ėmė keistai plakti. 
Sustabdę troką prie 6255 South 
Ashland avenue, ir nespėjęs giu- 
ti daktaro pagalbos, pasimirė. 
Jis gavo širdies ataką.

® Karo departamentas auto
rizavo pastatyti karo ligoninę 
Fort Sheridan stovykloje, į šiau
rę nuo Chicagos. Tam tikslui 
skiria $295,500. Ligoninė turės 
iki 269 lovų.

e Detroite, Mich., atsakomy
bėn yra traukiamas Chicagos 
kontraktorius, Wil iam S. Lip- 
man, prezidentas Lipniau Con- 
struction Company. Vietos 
grand džiurė kaltina, kad Lip- 
man kyšiais papirkinėjo Detr:i- 
to aldermanus jo firmai paves
ti $8,300,003 kontraktą statyti 
visą eilę taip vadinamų Herman 
Gardens federaliu butu Detroi- 4 *

©'Laundry and Dye House 
Drivers Unijos lokalą 712 va
kar perėmė naują valdybą, ku
rią sudaro: George L. Knott— 
prez.; Jean R. Frank—vice- 
prez.; George J. Bendel, sekr.- 
ižd.; Joseph E. Piercey—pro t.

sekr.; Maurice Peterson, Ray 
O’Donnell ir Alfred Weymor— 
globėjai.

• Po ilgų šnektų ir tarimų 
darbininkai vakar pagaliau pra
dėjo lupti bėgės ir gatvekarių 
vielas iš Cicero avenue linijos, 
tarp Archer ir 63-čios. Ten da
bar kursuoja autobusai, ši gat
vekarių linija, ypač jos vielos, 
sudarė nemažą pavojų lėktuvų 
judėjimui Chicagos miesto air- 
porte, kurio vienas šonas eina 
su Cicero avenue nuo 55-tos iki 
63-čios.

• Chicagos policijos depar
tamentas siunčia 10 policistų į 
Springfieldą, III., palaikyti tvar
ką laike *Tiaujo gubernatoriaus, 
republikono Dwight H. Green 
inauguracijos, kuri ten įvyks 
pirmadienį.

© Vakar Chicagos Čigonai 
šventė naujus metus. Triukš
mingiausios sutiktuvės įvyko 
Pete Bimbo namuose, 1836 14th 
street. Jisai yra brolis čigono 
Tony Bimbo, gyvenančio New 
Yorke, kuris skaitosi Amerikos** 
čigonų karaliumi, čigonų Chi- 
cagoje pjiskaitoma apie 600.

® Pirmadienį kambarį ties 7 
\Vest Grand avenue nusinuomA- 
vo 50 metų vyras. Andrew B. 
Ander.son. Vakar jis ten pasi
korė. Sako, paėjo iš Homę- 
woodo, kur gyveno ad. 1257 
Ridge Road.

© Nusiritęs nuo aukštos kė
dės sprandą nusilaužė ir mirė 
4 Vi metų berniukas, Robert 
Stevens, 2052 Burling street. 
Tėvai buvo išėję į darbą ir sū
nų paliko vienos kaimynės glo
boje.

Miesto valdyba sako sužino
jusi. kad RFC netrukus duos 
Chicagąi $1,000,000 paskolą pa
statyti naujus administracinius 
rtnnus municipialiame airporte. 
Prie tos sumos lėktuvų linijos 
pridės $400,000, o WPA paru- 

[pins $413,000 algoms darbinin
kams.

M

.m

Gruodžio 29 tragedija ištiko didžiausią pasaulyje miestą, Londo
ną, Anglijos sostinę ir Britų Imperijos centrą. Tą naktį Londoną už
puolė šimtai Vokietijos karo lėktuvų ir visą miesto centrą apmėtė 
tūkstančiais sprogstančių ir ugninių bombų, sukeldami milžinišką 
gaisrą, kuris sunaikino visą taip vadinamą “Londono Senąjį Miestą,” 
Jame buvo finansinis distriktas, visokie istoriški triobėsiai, valdžios na
mai ir biznio distriklas.

Dėl tų gaisrų ir telegrafinis susisiekimas su Amerika buvo nu
trauktas keliolikai dienų. Susisiekimą atsteigus, telegrafu į Chicagą . . .
buvo atsiųsti šie trys paveikslai, kurie parodo kas iš Londono miesto 
centro paliko.

Pirmam paveiksle, kairėj, iš tarp griuvėsių tebekyšo bokštas “Old 
Bailey” rūmų, kuriuose randąs! Londono kriminalia teismas, irgi 
gaisre apgadintas. , J r

Antram Senojo Miesto griuvėsių paveiksle kairėj vėl matytis “Old 
Bailey” bokštas ir Šv. Povilo Katedra.

Kaip parodo trečiasis paveikslas, mažai kas teliko iš Londono 
Senojo Miesto dangoraižių, bet šios Šv. Povilo Katedros bokštas ir
kitos maldyklos dalys išliko sveikos. Ši maldykla yra dideles istorines 
vertės ir yrą dedamos didelės pastangos ją nuo bombų ir gaisro ap
saugoti.




