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PAĖMĖ ITALŲ BAZŲ GAZAL|
Tobruko apgula prasidėjo iš juros 

ir iš sausumos
KAIRAS, Egyptas, sausio 9 

d. — Britų karo pranešimas sa
ko, kad lengvos motorizuotos 
jų kariuomenės dalys vakar pa
ėmė italų karo bazę Gazalą, ku
ri randasi 40 mylių atstumoj 
nuo Tobruko, vakarinėje jo pu
sėj.

Britų tankus visų laikų lydė
jo karo aviacija, kuri nei vie
nai valandai nepametė kontak
to su pirmyn žengiančia kariuo
mene.

Dabar britų kariuomenė jau 
randasi 120 mylių Lybijos gi
lumoj. Britų karo jėgos nerado 
didelio pasipriešinimo ir sku
biai stumiasi pirmyn.

Gazala bazėje italai turėjo 
savo aerodromų. Britų aviacija 
smarkiai bombardavo Gazalų ir 
sunaikino daugelį ten buvusių 
orlaivių. Atvykusieji britų ka
reiviai rado 35 italų orlaivius, 
kurie nepajėgė arba negalėjo 
pakilti ir pabėgti. EI Adem aero
drome britai paėmė 40 orlai
vių. Iš viso naujame žygyj bri
tams pavyko sunaikinti 75 Ita
lų lėktuvus pA^imse^'Aerodro
muose. ,, u/

Britų karcį’laivynas jau pra
dėjo Tobruko bombardavimų, o 
britų sausumos kariuomenė jau 
gerai įsistiprino tvirtovės vaka

ANGLAI SUNAIKINO WILHELMSHAVEN
Nacių juros bazę 

c bombardavo per
7 valandas

LONDONAS, Anglija, sausio 
9 d. — Britų karo pranešimas 
tvirtina, kad jų orlaiviai pra
eitų naktį, 7 valandų laikotar
py j bombardavo Wilhelmshave- 
nų, vienų didžiausia nacių lai
vyno bazę.

Kiti orlaiviai bombardavo 
Emdenų ir sukėlė apie 20 dide
lių gaisrų. x

Wilhelmshavene britų lakūnai 
padegė nacių laivų dirbtuves 
ir sukėlė labai didelių gaisrų, 
kurie liepsnojo visų naktį.

Submarinų dirbtuvės 
sunaikintos

LONDONAS, Anglija, sausio 
9 d. — Britų lakūnai pradėjo 
bombarduoti Emdenų 8 valan
dų vakaro ir jame mėtė bom
bas be sustojimo ligi pat ry
to.

Praeitų naktį britai ne tik
tai sunaikino daugelį pagrindi
nių submarinams gaminti dirb
tuvių, bet minėtuose miestuose 
sugriovė ir daugelį pagelbinių 
■’Arbtuvėlių, kurios dirbo karo 
p ymonei.

wilhelmshavene sukelti gais
ai buvo pastebimi 50 mylių at

stumoj.

Airiai bijo nacių 
invazijos

BELFAST, Irlandija, sausio 
9 d. — Olandijos gyventojai 
labai susirūpinę nacių invazija.

ruose ir neleis italams iš jos 
išsiveržti.

Kitas britų karo pranešimas 
sako, kad patys etiopiečiai pra
dėjo naikinti italus savo terito
rijoj. Be britų karo jėgų pagel- 
bos, abisiniečiai sunaikino ita
lų įgulų Gubba miestelyj ir už
ėmė patį miestų. Gubba randa
si apie 20 mylių nuo britų Su
dano sienos, Etiopijos gilumoj.

Italų kariuomenė, kuri buvo 
Kassala mieste, pati iš jo pa
sitraukė į didesnius centrus. 
Miestų užėmė abisiniečiai.

Britų karo laivai bombarda
vo Bengazį, Tmimį, Martubų ir 
kitus italų laikomus Lybijos uo
stus bei tvirtoves.

ROMA, Italija, sausio 9 d. 
— Italų karo pranešimas sako, 
kad britų orlaiviai smarkiai 
bombardavo Napolį ir Palermo 
miestus. 5 italai buvo užmušti 
ir 30 smarkiai sužeista. Britai 
sugriovė apie 15 didelių na
mų.

Napolyj britai išmetė labai 
daug bombų, bet nuostoliai pa
daryti labai maži. Italai sako, 
kad bombų dauguma sukrito į 
jurų. •

Kiti britų orlaiviai bombar
davo Brindiz*', Tripolį, Siciliją 
ir kitas vietas, čia britai pa
darė didelių nuostolių.

Visuomenės veikėjai mano, jog 
toji invazinį netrukus prasi
dės. •

Nacių radijas paskelbė, jog 
britai planuoja užpulti Irlandi- 
jų šiomis savaitėmis.-Airiai ma
no, jog toks skelbimas yra la
bai blogas ženklas, nes vokie
čiai jau ruošiasi invazijai.

Prieš užimant Olandiją ir 
Norvegijų nacių radijas skelbė 
panašias žinias. Kai kurie siū
lo britams Užimti laiku kraštų.

NACIAI KULKOSVAIDŽIAIS 
ŠAUDĖ PARYŽIEČIUS

ęiURICHAS, Šveicarija, sau
sio 9 d. — Iš tikrų šaltinių te
ko patirti, jog paliaubų diena 
Paryžiuje ėjo didelės kovos su 
naciais.

Naciai ištraukė j Paryžiaus 
gatves kulkosvaidžius ir šaudė 
į paryžiečius. Tuo pačiu metu 
britų orlaiviai skraidė miesto 
padangėse.

Paryžiečių manifestacija bu
vo išvaikyta Champs Elysees 
aikštėse. Gyventojai šaukė J L- 
Tegyvuoja de Gaulle ir Rootfe- 
Velt! *

V i c h y rūpinasi ba
daujančiu Paryžium

VICHY, Francuzįja, sausio 9 
d. — Vichy vyriausybė deda 
visas pastangas galimai grei
čiau pagelbėti badaujantiems 
paryžiečiams.

Ateina žinios, jog visos Pa
ryžiaus krautuvės yra visiškai 
tuščios, prie jų žmonių susiren
ka didžiausios virtinės.

Petain vyriausybė prašė uki- 
ninkus siųsti maistą { Paryžių, 

Į bet jie neskuba.

NAUJAS SPARNUOTAS KARO MILŽINAS U. S. ARMIJAI.

SANTA MONICA, CAL. Vietos Douglas Aircraft Co. dirbtuvėse 500 darbininkų dienų ir naktį dirba sku
bėdami užbaigti stalyti milžiniškų, didžiausj pasauly, bombonešį Amerikos armijai, “Dengias B-19”. Lėktuvas 
sveria 80 tonų, sparnai siekia. 212 pėdų, gali skristi be sustojimo 7,500 mylių ir pakelti 18 tonų bombų.

Siamiečiai puola 
Indokiniją

BANGKOK, Siamas, sausio 9 
d. — Vyriausybė praneša, kad 
Siamo valstybės kariuomenė 
įžengė į franeuzų valdomų In- 
dokinijų.

Siamo kareiviai peržengė sie
nų Cambodia provincijoj ir ver
žiasi provincijos gilumon.

Vakar dienos bombardavime 
dalyvavo 90 karo orlaivių. Si- 
sophon miestas paskendęs liep
snose.

Prancūzai traukiasi7

nuo sienos
HANOI, franeuzų Indokinija, 

sausio 9 d- — Franeuzų guber
natorius praneša, kad jo ka
riuomenė visoj Cambodia pro
vincijoj pasitraukė 10 mylių 
nuo Siamo valstybės sienos.

Prancūzai skelbia, kad Šiam 
kariuomenė puolė dvi francu-

Graikai paėmė 300 
italų nelaisvėn

ATĖNAI, Graikija, sausio 9 
d. — Karo 'vadovybė praneša, 
kad vakar graikai smarkiai ko
voju su italais ir paėmė nelais
vėn 300 Mussoliriiv kareivių.

Graikai paėmė labai daug ka
ro medžiagos, ypatingai daug 
mortarų, kuriuos jie vartoja 
prieš pačius italus.

Graikų orlaiviai bombardavo 
ir kulkosvaidžiais apšaudė ita
lus. Prie Pogradec miestelio 
italai bandė pulti graikų pozi
cijas, bet jie buvo visiškai su
naikinti ir atstumti atgal.

Skuba padėti 
graikams

WASHINGTdNTD, C., sau- 
šio 9 d. — Administracijos vai
dininkai pareiškė, kad jie deda 
pastangas galimai greičiau pa
dėti graikams.

Tikisi, jog graikai netrukus 
gaus reikalingos karo medžiagos 
iš Amerikos.

Karo departamento sekreto
riaus padėjėjas deda pastangas 
pailginti darbo laiką karo dirb
tuvėse, kad tuo budu butų dau
giau pagaminta. Departamentas 
glaudžiai dirba su Knudsen ir 
Hillman.

Churchill giria 
Rooseveltą

LONDONAS, Anglija, sausio 
9 d. — Churchill, kalbėdamas 
susirinkime, kuris pagerbė Ame
rikon išvažiuojantį lordą Hali- 
faksą, pasakė, jog Amerika iš
gelbėsianti visą Europą ir žmo
niją nuo sugrįžimo į viduram
žius.

Churchill labai išgyrė Roose- 
veltų, nes jis turįs gerų pasau
lio įvykių vizijų ir suprantąs 
gerai artėjantį pavojų.

Churchill pasakė, kad dikta
torių galia jau palaužta. Nie
kas jau nebetiki jų neįveikia
ma galia, nes jų jėgos mitas 
jau subyrėjo.

Debesuotas ir šaltesnis.
Saulė teka 7:18 v. r., 

žiasi 4:87 v. v.

MUSSOLINI BIJO SUKILIMO
Paskyrė naujus par

tijos lyderius
ROMA, Italija,, Sausio 9 d. 

— Sąryšyj Asu nepasisekimais 
Lybijoj, Mussolini nutarė per
organizuoti Italiją ekonomiškai 
ir politiškai.

Mussolini .pašalino iš užima
mų Vietų 14 žymių fašistinių 
yderių, kurie'< jį atstovavo ilgus 
metus. Gyventojai reiškia dide- 
į nepasitenkinimą fašistais.

Mussolini pašalintus lyderius 
siunčia į pirmas fronto linijas. 
Paskelbė buk jie patys prašė
si eiti į pavojingas vietas. Pa
šalintųjų vieton paskyrė naujus 
žmones. • '

ALYTUJ DAUG RUSŲ KAREIVIŲ
Tarnautojus kilnoja 

iš vienos vietos
Į kitų

ALYTUS, Lietuva, sausio 9 
d. — Alytaus mieste yra labai 
daug kareivių. Užpildytos senos 
ir naujos kareivinės.

Daugelis namų rekvizuota 
atėjusiai rusų kariuomenei. Ru
sai gyvena pas miesto gyven
tojus ir visame mieste labai 
sunku surasti bnta.s.

Civilinių įstaigų tarnautojai 
nuolat keliami į kitas vietas. 
Atkeltieji negali surasti butų 
apsigyventi, nes viskas rusų už
imta.

Kilnojimas tarnau
tojų kenkia darbui
ALYTUS, Lietuva, sausio 9 

d. — Alytaus apskriites kari
nių ir civilinių įstaigų tarnau
tojai išleido sieninį laikraš
tėlį.

Jame tarnautojai nusiskun
džia, kad nuolatinis jų kilnoji
mas kenkia ne tiktai jiems pa
tiems, bet labai kenkia ir pa
čiam įstaigos darbui.

Atkelti tarnautojai neturi 
kur apsistoti, o ateinančiu die-

leid- ną darbui visai netinka,, nes 
| jaučiasi .išvargę.

Nori pertvarkyti kra
što ekonomijų

ROMA, Italija, sausjįo 9 d. 
Mussolini paskyrė tris nau

jus fašistų partijos inspekto
rius ir pakeitė keh.s provinci
jų sekretorius.

Naujai paskirtas industrijos 
diktatorius ruošiasi uždaryti kai 
kurias industrijos šakas. Itali
joj bus paliktos tiktai karui 
reikalingos industrijos.

Jis jau įsakė konfiskuoti val
stybės reikalams, kai kurių 
pramonininkų pas’eptą geležį ir 
plieną.

Paleckio valdžia 
skundžiasi ken

kėjais
KAUNAS, Lietuva, sausio 9 

d. — “Tarybų Lietuva”, oficia
lus sovietų valdžios laikraštis, 
parašė įžanginį straipsnį, kuria
me vėl labai smarkiai puola 
kenkėjus ir sabotažininkus.

Jie, girdi, ardo visą socialis
tinės valstybes ekonomiją.

Redaktoriai skundžiasi, jog 
kenkėjai veikia labai gudriai ir 
sunku juos surasti, nes jie mo
ka labai gerai užsimaskuoti. 
Siūlo vesti su jais griežtą ko
va. L

Rusai atstovaus Lie- 
tuvų Maskvoje

KAUNAS, Lietuva, sausio 9 
d. -L Ged vilos komisarinė val
džia renka kandidatus Lietuvai 
atstovauti Maskvos sovietuose. 
Kandidatais pastatyti lietuviški 
komisarai ir nelietuviški.

Gedvilą pastatė kandidatu ir 
Pozdhiako’vų, kuris anksčiau 
buvo rusų pasiuntinys Lietu
voj, Dabar atstovaus Lietuvą 
Maskvos sovietuose. Pirma jis 
atstovavo Staliną Lietuvoj.

Kandidatauja Baltruška, Pu- 
tįlovo darbininkas ir Guško, abu 
užsieniečiai.

CIO streikuoja avia
cijos fabrike

WASIIINGTON. D. C., sau- 
šio 9 d. — CIO automobilių dar
bininkų iyderis šiandien pareis-, 
kė, kad vakare darbininkai pra
dės streikuoti Farmingdale avia
cijos' dirbtuvėse.

Admirolas To\vcrs vakar in
formavo kongreso komisiją apie 
ruošiamą streiką Ranger En- 
gineering bendrovėj, kur karo 
departamentas užsakė 200 lėk
tuvams motorų.

Visi labai susirūpinę šiuo 
streiku, nes jis kenkia karo 
medžiagos gamybai. Senai lauk-< 
ti orlaiviai nebus pagaminti lai
ku.

Siunčia vitaminus 
britams

NEW YORK, N. Y., shusio 
9 d. — Britų-amerikiečių am- 
bulancijos korpusas nutarė pa
siųsti britų vaikams saldainių, 
kurie turi daug vitaminų.

Bus siunčiamas vitaminas A, 
kuris apsaugo nuo akių ligų. 
Vitaminas B, kuris reikalingas 
augimui ir padeda nervus stip
rinti.

Visi šie vitaminai yra įspau
sti į saldainius, kurie turi cina
mono skonį. Britams tai bus la
bai didelė parama.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Pranešama, kad Farmingdale dirbtuvių streikas pasku

tinę minutę atidėtas 48 valandoms. Tuo tarpu gal pavyks susi
tarti. Darbininkai prašo pakelti algas.

— Vokiečių aviacija smarkiai bombardavo Bristolį. Blogas 
oras sulaikė kitus orlaivius nuo bombardavimo.

— Harry Hopkins, Roosevelto atstovas, jau pasiekė Lon
doną.

— Britai rengiasi pagrobti franeuzų kolonijas, kad dery
bose su vokiečiais galėtų jas naciams atiduoti, — pareiškė šian
dien vienas Petaino ministeris.

— 18 japonų karo atstovų randasi Berlyne, kurie tariasi 
su “ašimi”.

— Kanados vyriausybė areštavo 10 propagandos agentų, 
kurie stengėsi padėti naciams. Suimtųjų tarpe yra rusų, austru 
ir vokiečių.

— Admiralitetas paskelbė, kad tapo paskandintas gen. de 
Gaulle submarinas Narvai.

— Iš Jugoslavijos pranešama, kad graikų torpeda pataikė 
dar vienam italų laivui, kuris vežė kareivius ir karo medžiagą 
į Albaniją.

— šveicarai nutarė pasiųsti delegaciją Rusijon. Užmegs 
diplomatinius ryšius.

zų tvirtoves. Puolimas prasidė
jo dviejose vietose. Šiam ka
reiviai puola ir Laos provin
cijoj.

Prancūzai yra pasiryžę ginti 
savo koloniją nuo Siamo ir ne
mano nusileisti.

Prezidentas tariasi 
su lyderiais

AVASHINGTON, D. C., sau
sio 9 d. — Prezidentas Roosc- 
veltas šiandien pasikvietė pasi
tarimui kongreso ir senato de
mokratų lyderius.

Jis nori aptarti su jais įstaty
mo pravedimą, kuris leis jam 
skolinti kariaujančiom valsty
bėm ginklus.

Rooseveltas nori, kad įstaty
mas duotų jam didelę laisvę ir 
nepaskirtų jokios komisijos, 
kuri vėliau gali kliudyti visą 
darbą. Matėsi su Rayburn ir 
Barkley.

VVASHINGTON, D. C., sau
sio 9 d. — Užsienio de;ai Li
mentas šiandien pranešė, kad 
atsisakė patenkinti franeuzų 
prašymą įsileisti šian kraštai! 
pas juos buvusius pabėgėlius.

Departamentas Petaino vy
riausybei atsako, kad jis jau 
išdavė 3,500 vizų įvairiems as
menims, bet jiems vis daromi 
apsunkinimai apleisti Francu- 
riją.
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Dėdė Amerikonas
Brone M—t&i

(Tęsinys)
Tie svečiai, kurie vaišinosi 

sode, kada gerokai įsigėrė, tai 
būtinai norėjo, kad Juozas pa
sirodytų jiems ir kad pasakytų 
keletą žodžių.

Juozas nors buvo ir turtin
gas, bet į puikybę nesikėlė. Ji
sai besimylėdamas su visais gi
minėmis ir pažįstamais taip la
bai nusigėrė, kad vos vos galėjo 
pasėdėti užstalyje. Nors Juozas 
buvo ir labai girtas, bet sąmo
nę tai turėjo, ir kuomet į jį 
kreipėsi sodo delegatai, tai su 
jais visai tvarkiai dar galėjo su
sikalbėti. Juozui labai patiko, 
kad jo kaimynai taip labai jį 
gerbė ir, anot jų, visi ‘norėjo 
pasiklausyti jo razumnių ir iš
mintingų žodžių.

Brolis Antanas matydamas, 
kad padėtis sunkoka, sumanė 
štai ką padaryti: pasiūlyti savo 
artimiemsiems, kad jie girtą ir

išneštų su kėde ir pastatytų. 
Antanas irgi buvo išgėręs, bet 
jisai paprastas žmogus, todėl 
savo proto tai jau niekuomet 
nepragerdavo.

bet

Naručių svečių, kurie dar nesu-

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. A. F. 920 k. kanarkos, 

nedėlios rytą. 9:30 A- M.

skubo visai nusigerti, Juozo 
kalbos visai nesuprato ir neži
nojo, ką jisai savo kalboje no
rėjo pasakyti.

Broliui Antanui ir jo vienam 
-sunui — Nuncijonuį, tai dėdės 
amerikono kalba visai nepati
ko. Antanas labai norėjų, kad 
jo brolis Juozas galimai grei
čiau baigtų tokius savo {betiks
lius plepalus, nes jam 'buvo gė~" 
da nuo visų savo žmonių. For
tūnatui, o ypatingai jo bajoriš
kos kilmės žmonai Siunei, dė
dės amerikono kalba labai (pa- 
tikjo.

Kuomet Juozas baigė savo iš
kilmingą kalbą, tai jisai vėliai 
taip išdidžiai ir su ta pat kė
de buvo atneštas į seklyčią ir 
vaišinamas įvairiais alkoholi
niais gėralais. Fortūnato žmo
na Siunė neiškentė ir pradėjo 
dėdę amerikoną girti už paša 
kytą kalbą. |

—-Pasirodo, kad dėdė ameri
konas esate labai geras kalbė
tojas, — sakė Siunė, — tokią 
reikšmingą ir turtingą kalbą ;aš 
labai seniai begirdėjau.

—Taip, ponia, Siune, aš .... 
matai aš ... jeigu jau kada ... 
kada noriu, tai apie biznį, -taip 
pasakius, galiu . . . galiu ... ga
liu pasakyti...

Brolis Antanas pastebėjo, kad 
brolis Juozas jau visiškai gir
tas ir prie stato pradėjo kalbė
ti niekus, tuomet jisai vėl pa
prašė savo sūnų ir žentą Joną 
Plikutį, kad jie dėdę amerikoną

Visai suprantama, &ajl Juo
zas taip greitai ^negalėjo išsipa
girioti. 'Bet jam nuo ^barščių; 
raugalo pasidarė geriau ir j'sail 
Įriedėdamas pradėjo kalbėti su 
Siune.

Tą vakarą Siunė su dėde -R-. 
merikonu sąmoningai susikalbę^ 
ti negalėjo, nes jisai .buvo labai 
girtas. "

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

PO

lovą, nes jisai esąs jau taip la- 
neibai .nusigėręs, kad nežino 

ką kalba, nei ką daro.

nesdę amerikoną nuneš į klėtį, 
čionai esą labai šilta ir trošku.

Nunešę į klėtį, nutaisė ir pa
guldė Į gražiai paklotą ir patai-.

RADIOS
Po

59.95 aukščiau.
50c įmokėti

$Q OE Ir 
aukščiau

Išmokėjimais.
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos 

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDR1K,
INCĮORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

Kodėl taip greitai ir labai nu
sigėrė dėde amerikonas, tai los

Artimieji Naručių giminės, 
dar gorokm ipabąliavoję miėjo 
miegoti, -ues visi gerai žinojo, 
kad rytojaus dieną, nors Sjta- 
Riuose dar ir buvo tęsjamįi at
laidai, buvo dačbo, ir jie Visi 
turėjo grįžti prie savo kasdie
ninių darbų.

Sakytą rytą svečiai vienas ki-J 
to tiktai ir_klausinėjo kaip svei
kas milijonierius, bet greitai su-' 
žinojo, kad milionieViaus svei-' 
kata visai tvarkoje, todėl vis 
svečiai ir Naručių šeimos na-' 
riai buvo labai patenkinti. Vi
si svečiai buvo ne tiktai sukilę, 
bet jau kai kurie jš jų buvo .pa
sirengę net ir į Jcelionę. Tuo 
tarpu atsikėlė ir dėdė ameriko
nas ir atėjo į seklyčią. Matyti, 
kad nuo įkarščių raugatlo jam ti
krai geriau pasidarė ir jisaJ 
greitai prasiblaivė.

Visi giminės papusryčiavę,, 
pasikalbėję, išvadinėjo į savo, 
tarnus, nes ?buvo vasaros darby- 
mętū. Fortūnatas atsisve(krnęs 
su dėde amerikonu irgi išvažia
vo į Kėdainius, nes jam reikė
jo būti ir prižiūrėti savo biz
nio įstaigą. Fortūnatas prieš iš-j 
važiuodamas labai prašė savo 
dėdę amerikoną, kad būtinai at
važiuotų pas juos į Kėdainius; 
nes tenai jam Jiusią ir geriau ir 
linksmiau. Dėdė amerikonas su
tiko ir pažadėjo už keleto die
nų atvažiuoti į Kėdainius ’šu 
Fortūnato žmona Siune.

Visiems giminėms išvažmč- 
jus, liko tiktai palys artimieji 
ir Naručių šeimos nariai. An-, 
tanas sumanė paprašyti} kad 
paskolintų šiek tiek pinigų sa
vo ūkio sutvarkymui. Jisai jam 
buvo jau sakęs, kad už paimtą 
iš žemės Ūkio ir Valstybės Tiir- 
tų Ministerijos miško medžiagą 
gięsė jam jau net varžytynės. 
Jisai norėjo iš savo brolio gau-

kuą, ir tuomet visi suaugę šei
mos nariai turėjo jo akyse pa
sirašyti. Kuomet vekseliai buvo 
jau .pasirašyti, tai jisai juos pa
ėmė ir tvarkingai sulenkęs įsi- 
(dęjo j piniginę ir iš savo žema- 
dano išėmė čekių knygutę pa
rašė čekį Lt.1880, nes iš kalno 
atsiskaitė sau 6%, taip kaip da
ro visi hąilkai. Duodamas savo 
broliui Antanui čekį paaiškino, 
kad norint gauti už tą čekį pi- 
iilįgus, tai nėra reikalo važiuot, 
.net į tą banką, kur jo pinigai 
padėti, o gali čekį . atiduoti į 
Šimkaičių bankelį ir tas jau pi
nigus pagal tą čekį iš Kauno 
banko išreikalaus.

Antanas ir visi namiškiai šir
dingai .padėkoj o dėdei ameriko
nui, (kad jisai jiems padarė to
kį didelį gerą ir pažadėjo su
tartu laiku jam priklausančiu^ 
pinigus grąžinti.

Iki dėde amerikonas gyveno 
pas savo brolį Antaną, tai mie 
goti visuomet eidavo į klėtį, nes 
vasaros anetu kaime gyvenan
tiems ponams tai klėtyje ge 
riausias miegojimas. Be dėdės 
amerikono klėtyje dar miegojo 
Fortūnato žmona Siunė ir Na
ručių 'duktė Stasė. Iki dėdė a- 
.merikonas gyveno pas savo bro
lį, tai visą ilaiką praleisdavo su 
.Fortūnato žmona Siune. Jie 
abu kartu būdavo ne tiktai na
muose, bet labai dažnai išeida
vo pasivaikščioti į mišką ar ki
tas gražesnes Alsos kaimo apy
linkes. Vieną kartą jie abu bu- 
vo nuvažiavę »net į Jurbarką, iš 
kur su Jaksi parvažiavo. Ilgai 
Alsos kaime jie gyventi neno-

bai tau pinigai ^ikal.ingi, tai 
jau du tūkstančius litų pasko- 
lįnsiu; bet žinok, ikad gi
minystė, brolyste, tai savvo -ke
liu, o biznis tai. jau lieka biz
ni iu. Tu turi pinoti, kad tpmigų < 
,be .nuošimčių tąi nieltas pi.ekam 
.neskolina. iš Ja.vęs, kaip iš įbro
lio, tai imsiu jau šiek tiek ma
žesnius .nuušifnčius, tiktai Mis. 
nuošimčius; šiaip tai Lietuvoje 
iš $$va$škų Amonių galima 
gauti met po nuoš'imčių.

-t-iDėkui, ihi^olužį, labai dėki^,> 
bet sakyk, kokiam laikotarpiui 
galėsi (paskolinti, mes gerai .ži
nai, kad Iš ūkio taip greitai sko-’ 
los grąžinti jau negalima. ,

- O kokiam laikui tu noiti,-—; 
.klausė .Juozas.

—.Aš manau, jeigu jau tu (iš* 
galėsi, tai .dyiem metam.

—-Garai, bet sakyk, kokias 
duosi garantijas, kad paskolin
tus pinigus tikrai man grąžinsi 
nustatytu laiku; turi žinoti, kad 
be reikiamų 'garantijų, tai pini
gų niekas miškam -neskolina, 
aiškino dėdė amerikonas.

— Man .rodosi, — tarė Anta
nas, — geriausiai ir patogiau
siai :tai vekseliai. ■

—’Bst žinai, kad vekselius tai 
jau turėsite pasirašyti visi; ^ge
rai -žinai, kad tąvo senatvė. Jei
gu, gink (Dieve, tu ;mirtumei, tai 
vėliau -aš galiu (turėti daug ne
malonumų, -o kuomet jau į vek
selį pasirašys visi vaikai, tai 
tuomet bus viskas tvarkoje ir 
aš busiu 'užtikrintas, kad mano 
pinigai nepražus. *’

Susitarę dėl gaunamos pasko
los, Antanas pasiuntė savo su- 
;nų Nuncijoną į ^Šimkaičius nu-, rėjo, nes dėdė amerikonas bu- 
pirkti .reikiamus vekselių blan- vo pripratęs gyventi mieste, to-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Stasė pasakė savo motinai, 
jog jinai mačiusi, kaip dėdė a- 
merikonas, kai tiktai grįžo iš 
Stakių, atėjęs j klėtį ir vienui-

nūs. Kuomet sužinojo brolis An
tanas, kad Juozas tiek daug 
degtinės išgėrė, tai jam pasida
rė net ir baisu.

*9.50

geriausių
*7.65

Ao

COPP. 1940, NStOLGCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED CHA1R SĖT PATTERN 2598

2598 — Mezginiai kėdei padengti.

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Av.en.ue
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

tančius litų.
Vięną kartą, kuomet Juozas 

sodelyje buvo vienui vienas, 
Antanas sumanė tą progą iš
naudoti ir paprašyti savo bralį, 
kad suteiktų reikiamą paskolą, 
Jisai priėjo prie savo brolio ir 
ėmė los paskolos prašyti stlky-; 
damas:

—Žinai, brolau, į tave turiu 
labai didelį .prašymą, buk 
geras ir padek man.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 f ,
4605-07 So. Hermitage Avė.

Z South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE MZ7

koplyčios visose 
1 Chicagos dalyse

p

toks

tau

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

11739 So. Halsted St, Chicago, HL 

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

No. 2598

I Vardas ir pavardė.Adresas
Miestas ir valstija. ’ff

brolau, .visuomet padėsiu. f 
—Majaį, brolau, jau tau ra

šiau savo laiškuose, kad ,po ka
ro tai mano padėtis labai pa
sunkėjo. Kaip matai, tai laikę 
karo sudegė beveik visos anano 
trobos ir reikėjo būtinai pirkt, 
miško medžiagos -trobų staty
mui. Pinigų visai neturėjau, mes 
visos -santaupos, kurias -turėjau 
banke, /žlugo. Maų rodosi, kad 
tau, .brolau, nesudarys didelių 
sunkumų, jeigu tu man pasko
linsi kokius keturis tuksiančiu^ 
litų, nes vistick pat tu savo -pi
nigus laikai bankuose.

—Matai, brolau, tu žinai, .kad 
aš pinigų turiu, bet važiuoda
mas į Lietuvą pasiėmiau tiktai 
dešimt tūkstančių dolerių, kitus 
visus savo pinigus palikau Ame
rikos 'bankuose. Galvoju, gal iir 
Lietuvoje kokį nors turtą pirk
siu, tai tuomet man pačiam pi
nigai ,bus reikalingi.

—Žiūrėk, (brolau, buk toks 
/geras, pasigailėk manęs ir mu
sų šeimos, aš, kaįp savo .broliuk, 
tai tau .pasakiau tikrą teisybę 
kad už skolas žeinės ilJ.hio Mi
nisterijai jau aprašyti musų iu-- 
skini reikalingiausi gyvujiai. JeL 
gu tos skolos faš sumokėti ne-: 
galėsiu, tai iš varžytynių :par-- 
duos musų ,reikalingiausius gy
vulius, ur tuomet visa mano 
ma Ir aš pats atsidursime labai 
sunkioje .padėtyje. j

—Na, getai, jeigu jo tedp

dėl kaimo .gyvenimas jam nepa
tiko.

Vieną gražų vasaros vakarą, 
prieš išvažiuodami, jie abu iš
ėjo pasivaikščioti Alsos pau
piais. Vaikščiodami jie kalbėjo
si:

—Žinai, ponia Siunė, tamsta, 
kaip moteris ir ponia, tai man 
labai patinki ir su tamsta aš 
sutikčiau važiuoti ir pagyventi 
net ir į didžiausią Vakarų Eu
ropos miestą.

—Labai dėkui už komplimen
tą; aš turiu tamstai pasakyti, 
kad savo vyrų aš esu labai ne
patenkinta. Jisai, matai tamsta, 
toks mužikas, tikras darbo 
žmogus. Jisai daugiau nieko ne
žino: dirbti, dirbti ir dirbti.

(Bus daugiau)

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimu.
Ofiso Tek: YARDS 4787

\ Namų Tel. PROSPKCT 1030

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 
Danes, 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. 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.

/ i Phone YARDS 1373

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
Fel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 68rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir .nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. TROSPECT 5737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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. HERZMAN

. " IŠ rOsijos '
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.Khreykite inusų radio .programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mečlala, W. H. I. P. stoties (1480 K.)

su POVILU ŠALTIMTERU. LIETUVIAI
8

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1413

•f!>

l

r

b

Phone CANal 2515 
Tel. pųllman 1270 J

S, F. MAŽEIKA YARds 1138
‘3819 Lituanica Avenue YARds -11.89

■ .....p-, ... ...............,,,,,, ,, .................................. .... ........................ ...

1ACHAWIICZ IR SŪNUS 
2314 West Ž3ird Plaęe 
SKYRIUS: 42-44 UaM lOĘth (Street 

■ ,n R i| K. 1 1 fu !'r ■<■'■■■ ! ' f-'l

ALBERT V. PETKUS
4704 Wčftterln Avenue Phone LAFayette 8024

ų .«^r.i ,j'ii i*- ................................................................ . ■■■ ■■

ANTANAS M PHILLIPS
3307 ^Lituanica Avenue " Phone YARds 4908

'-"T'/' ANTHONY B. PETKUS
.6812 Sp. TVeątąrn Avę. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th C.o»rt, Cfcęro Phone Cicero 2109

aiio.iiii t lŲiinuiiiii i

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių , 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir Nahtj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. MULEVIČIUS
4348 S. Caliiornia Avenue Phone LAFayette 3572
į > ii. ji ' J" —uuir-'j'ii 'n i ifM'.j,

P. J. RIDIKAS
#$54 So. Halsted Street

I. J, ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai.________
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Av.e.
— 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

t

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD ,1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 WEST MADISON STREĘT
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 1?.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

------------------------------ I >1 .................................... ... ........ .

K. P. G U GI S
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 44|l-2
ofisas—3323 So. Halsted SL

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1324. 
Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Jei. CALumet 6877

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

Room Jei. STAte 757^
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679
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POLITINIS KARAS INDIANOJE

“STOROSIOS BERTOS” PASLAPTYS

Tas Kruppo kūdikis kaštavo 23 milijonus markių

Karai mus papratino laukti dien j, Senos krante, su pragj- 
kokių nepaprastų technikinių'rišku trenksmu, nuaidėjusiu ne 
naujienų, beveik stebuklų, ilgii
laikytų paslaptyje ir paleistų į 
darbų tų momentų, kuris buvo 
laikomas tinkamiausiu priešo 
eilėse suirutei sukelti. Be abe
jojimo, ir šis karas patieks 
daug šiurpių staigmenų, apie 
kurias kalbės ir rašys ateityje.

Pasauliniame kare iškilo visa 
eilė karinės technikos naujienų. 
Sunku kalbėti, kuri iš jų pra
našiausia. Vis dėlto, bene smar
kiausiai žmonių vaizduotę pa
veikė nuodingosios dujos ir di
džiosios vokiečių patrankos, Va
dinamos “Storosiomis Berto
mis”.

Rodos, praslinko jau per 20 
metų, kai “Storoji Berta” pa
leido pirmųjį šūvi į Paryžių. 
Tačiau iki šiol labai daug pa
slaptingumo dengė šio nepa
prasto vokiečių karinio pabūk
lo atsiradimų ir jo veikimų. 
Tik paskutiniuoju laiku, main
ui.:, daug p slapčių paaiškėja 
r jau galima jas atskleisti vie

šumai. Tad užsienių spaudoje 
apie “Storųjų Bertų” jau gali
ma rasti įdomių duomenų.

1918 metų kovo 23 d., kai 
karas buvo įėjęs į paskutinųjų 
stadijų, jau daug iškentusį 
Paryžių ištiko naujas smūgis. 
Tai buvo tikras perkūno trenk
smas iš giedro dangaus: vidu-

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ 
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI 

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gaut’ už $1.00. Per paštą 
siun iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

tik sostinėje, bet ir provincijo
je, sprogo baisios jėgos ir ne
paprasto didumo patrankos šo
vinys.

Paryžiečiai apstulbo. Juk vo
kiečiai nuo Paryžiaus buvo per 
120 kilometrų! Iš tokio tolumo 
juk jie negalėjo Paryžių ap
šaudyti !

Pasklido fantastiškiausi gan
dai. Pasak vienų versijų, šovi
nį numetė milžiniškas lėktuvas 
iš 10,'000 metrų aukščių. Pagal 
kitų versijų — vokiečiams pa
vyko paimti arti Paryžiaus sto
vėjusių toli šaudančių prancū
zų patrankų baterijų; iš jos 
vokiečiai paleido šūvį į Pary- 

Į žiu, norėdami sukelti panikų. 
Buvo ir kitokių keistų spėlioji- 
'nlų-

Kariniai specialistai Žinojo, 
kad tie gandai neturi jokio pa
grindo.

Artilerijos ekspertai tų pa
čių dienų nustatė, kad kiekvie
nas tas stačiai iš dangaus krin
tantis milžinas sveria 185 kg., 
beveik tiek, kiek trys suaugę 
žmonės.

Paryžius ir visa Prancūzija 
atsidūrė mįslės akivaizdoje. 
Bet prancūzai tų mįslę atspėjo 
nepaprastai greitai, ypač, kad 
paslaptingieji šovinai sprogo 
vienas po kilo, nelc sdami gy
ventojams atsipeikėti. Po p'r- 
mojo sprogimo 20 minučių pra
slinkus sprogo antras šovinys 
prie pat durų į požeminį trau
kinį. Paskui įvyko sprogimai 
dar keliose Paryžiaus vietose, 
su tarpsniais kas 15 minučių.

- Trims valandoms praslinkus 
po pirmojo sprogimo prancūzų 
štabas jau žinojo, kad šoviniai 
yra paleisti iš kažkokios milži

NAUJIENU-ACME Photo
Virgil E. Whitaker, Hammond, Ind., advokatas, sii

“įrodymais”, kuriuos jis rengiasi įteikti valstijos legis- 
laturai. Jis tikrina, kad Henry F. Schricker neprivalo 
užimti gubernatoriaus vietos, nes “nebuvo teisėtai iš
rinktas” pereito lapkričio rinkimuose.

paprastai painių priemonių. 
“Storajai Bertai” nebuvo leng
va pajudėti.

“Storosios Bertos” pirmojo 
pasirodymo nekantriai laukė 
vokiečių vyriausias štabas ir 
Kruppo įmonių direkcija. Vo
kietijos gyventojai apie jų nie
ko nežinojo. Pirmam jos šūviui 
suvažiavo garbes svečiai, su 
kaizeriu Wilhelmu. Pirmasis 
suvis puikiai pavyko. Kaizeris 
karšiai \ sveikino konstrukto
rius. Jei jis prie los patrankos 
butų buvęs po dviejų dienų, 
galėjo būti liūdniau: prancūzų 
patrankos šovinio trenkta “Sto
roji Berta” truko ir prie jos 
žuvo 15 vokiečių karių.

Tuoj po to vokiečių kariuo
menei teko trauktis kelias de
šimtis kilometrų. Iš lokio to
lio sveikosios “Storosios Ber
tos” jau nebepajėgė šaudyti į 
Paryžių. Milžiniškosios patran
kos tik varžė: bijota; kad jos 
nepatektų priešui. Kai 1918 
melų gale prasidėjo masinis vo
kiečių traukimasis, sveikosios 
“Bertos” nuvežtos į Vokietijų. 
Ne vienam prancūzui, belgui ar 
ngiui nepavyko net žvilgtelti į 

jas.

Grąžintas į Vokietijų “Ber
tas” nugabeno į Essenų, į Kru
ppo įmones ir jas sutirpino. 
Patrankos konstrukcijos san
tarvininkai ilgai nežinojo. Tik 
1925 metais prancūzų slaptoji 
tarnyba pačiupo jos smulkų 
planų. Vienų pavykę patirti, — 
cheminės sudėties parako, ku
riuo buvo užtaisomi Bertos šo
viniai. Bet ateis laikas, kai ir 
įas bus žinoma. —S.

Plėšikai Sužeidė
J. Jagminą

John Jagminas, 3356 S. Eme- 
rald Avė., neseniai viešėjo pas 
draugus Mt. Greenwoode.

Vakare, grįštant namo, jį 
užpuolė plėšikai prie Spaulding 
ir lllth Street. Įvykyje J. Jag
minui prakirstas kairysis smil
kinys. Daktaras spėja, kad su 
kietu įnagiu.

J. Jagminas tikisi šią savai
tę pasveikti ir grįsti į darbų.

J. A. S.

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.

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką 
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai visados.

SCHLITZ ALUS.
PETRONĖLĖ IR ANTANAS 

PRONSKUNAI 
99th ir Artesian

Tel. EVErgreen 77«5

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
■dsokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

ir jos stovėjimo vietų.
Karo specialistams ir mate

matikams j pagalbų atėjo foto
grafai. Buvo aišku, kad milži
niškos patrankos atvežtos ne 
nuoga žeme, bet bėgiais. Tiesa, 
vokiečiai pasistengė tuos bėgius 
nuslėpti, apklodami juos sama
nomis, šakomis, net dirbtinai 
apsodindami medžiais. Bet fo
tografai, darę nuotraukas iš 
lėktuvų, vis tiek surado, kur 
bėgiai tiesti: foto nuotraukos

sekundę, tolimesnis — 800
900 mtr. šovinys liko į aukšti 
42 km.

Nežiūrint didumo, patranko 
veikė su laikrodžio t’kslumu 
o šaudyti iš jų į taikinį už 120 
km. galima buvo lygiai taip 
pat, kaip šaunama iš revo ve 
rio į 20 mtr. tolį. Patrankos 
vamzdis galėjo siekti kokio 
nors dangoraižio 10 tų aukštų.

Tas patrankas dirbdino dve-

RemKite tuos, kuru 
garsinasi

l ’-HENOSF

I Turtas Vi!š$5.500.000.00
** ' »■

I Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš

Į $425.000.00
į Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų

niškos vokečių patrankos, .pa
statytos 120—130 km nuo Pa
ryžiaus. O po 30 valandų buvo 
susekta ir tų milžiniškų patran
kų buvimo vieta taip tiksliai, 
kad prancūzų artilerija galėjo 
jų apšaudyti. Tai taip pat bu
vo laimėjimas!

Kovo 25 d. visi Paryžiąus 
laikraščiai buvo pilni sensacin
gų žinių apie “Storųjų Bertų”, 
kaip vokiečiai tų patrankų bu
vo pavadinę. Paslapties uždan
galas buvo atskleistas. Spėlioji
mai dingo. Paslaptingasis prie
šas buvo susektas.

Tai visus paryžiečius jaudi
nusiai paslapčiai atidengti bu
vo patelkti ne tik kariniai spe
cialistai, bet ir ramus matema
tikai, net ir astronomai. Tiks
liai skaičiuodami jie nustatė ne 
tik tolį, iš kurio šaudė paslap- 

| tingoji patranka, bet apytikriai

jus metus. Be darbininkų, prie 
jų dirbo geriausi Kruppo fab
rikų konstruktoriai ir artileri
jos specialistai. Darbas vykdo
mas didžiausioj.^- u paslaptyje, 
vokiečių užnugaryje, vienoje 
girioje. Patrankai riti vežti į gre
timų •miškų-, iš kur; turėjo Luti 
šaudoma į Paryžių, reikėjo ne

i
, Undor U," $■, Govf, Supervision

■'ir • ■< \

and
ASSOCIATIONoFChicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pieš. 

4192 Archer Avenue 
VIRainia 7/4/

VIST LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITŲ

Me’k'te j Phillin’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FTT __
FLEITAI

Lab. kaina

sg.so KSISmz
ir aukse ūuitwL- V
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Paisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... 4 .00 I
i iena * ■ ir aukš.
i’HILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas

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

nuo laisniuotų dentistų.

Spausdinam
pT AKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Str«^ 

CHICAGO, ILLINOIS 
Te/. Canal 8500

IIU III I' i' ■ r&«JJIiBUUBLL»SL»4l

patrankų 
tos patrankos pagal 
gali šauti 120 ir net 
Kariniai specialistai 
pritarė. Plieniniai

|Z ON SAVINOS
0£ INVESTMENTS

Currcnt Rate , Share Accourifs

Garsinkites “N-nose”

išaiškino visa, kas norėta nu
slėpti. “Storosios Bertos” sto
vėjimo vieta buvo atidengta.

Praslinko 30 valandų po pir
mojo sprogimo Paryžiaus cent
re, prancūzų dvi sunkiosios pa
trankos, atitinkamoje vietoje 
pastatytos, pradėjo šaudyti į 
aikštę, iš kur, kaip buvo spė
jama, leisti į Paryžių šoviniai 
po 185 kg. svorio.

Pirmasis prancūzų artileris
tų paleistas suvis nukirto šim
tametį ąžuolų, užmušė viena 
vokiečių karininkų ir kelius 
jaterijos tarnybos vyrus. Bet 
pati paslaptingoji patranka li
ko nepaliesta. Antrasis ir tre
tysis šūviai la:p pat nepalaikė į 
tikslų. Bet ketvirtasis buvo la
biausiai vykęs: jis suskaldė plie
ninio milžino vamzdį ir pabūk
lų padarė netinkamu vartoti.. 
. Vėliau paaiškėjo, kad buvo u 1 , ■ /' ‘ • • * f J *trys tokie pLenmiai milžinai.

1916 inetų , pavasarį žymus 
vokiečių fizikas von Eberhard- 
tsa Kruppo įmonių direkcijai 
patiekė milžiniškų 
projektų; 
projektų, 
130 km. 
projektui
milžinai pradėti statyti. Jie bu
vo paskirti Paryžių apšaudyti; 
siekta grynai psichologinių 
tikslų: sukelti paryžiečiams ne
suvaldomų baimę, kad jie įsi
kalbėtų, jog tolimesnė kova su 
Vokietija nebeįmanoma ir su
tiktų taikytis Prancuzijų žemi
nančiomis sųlygomis.

Tų trijų “Storųjų Bertų” sta
tyba kaštavo 70,000,000 mar
kių. O kas pasiekta? Patrankų 
šoviniai Paryžiuje užmušė 255 
žmones ir sužeidė apie 600. Su
griauti keli namai, sudegintos 
dvi požeminio traukinio stotys 
— tai ir visa. Psichologinis po
veikis paryžiečiams buvo labai 
menkas. Panika truko kokias 
24 valandas, o kai “Storosios 
Bertos” buvo surastos ir ap
skaldytos, prancūzams pakilo 
nuotaika: matote, jokie priešų 
išmislai mums nebaisus!

Pasauliniam karui pasibai
gus, iškilo aikštėn tų nepapras
tųjų patrankų techninės smulk
menos. Kiekviena “Storoji 
Berta” tegalėjo iššauti 50—60 
šūvių, o po to ji šaudyti nebe
tiko. Tuo būdu, vienas šovimas 
iš tų patrankų kaštavo lygiai! 
400,000 markių, šovinio pradi
nis greitis siekė 1,700 mtr. per'

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
NAUJA 

MADŲ 
KNYGA

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus.

palaiko

.popie- 
išmesti

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

f

• 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!

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. RYPKEVICIA
‘•RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500
mi

KAINA 15 CENTU
Hk kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, HL

Vardas .—.........-......... -...................

Adresas --------- ---- ~-----------------

Miestas------------------------------------

Valstija------------
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Telephone CANal 8500.
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$6.00 per year in Canada 
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$8.00 per year in Chicago 
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Šluota
Nepasisekus fašistų invazijai Graikijoje, Mussolinis. 

iššlavė keletą savo generolų ir admirolų, pakeisdamas 
juos kitais. Dabar, po antro didelio fašistų pralaimėjimo 
Afrikoje, jo šluota vėl dirba. Bet ši kartą yra šluojami 
partijos šulai Italijos provincijose.

“H duče” pašalino tris naujus “partijos inspekto
rius” ir penkis provincijų sekretorius. Tuo pačiu laiku 
jisai paskyrė pramonės direktorių ir maisto administra
torių.

Fašistinė diktatūra yra perorganizuojama politiškai 
ir ekonomiškai, besiruošiant, kaip sako vienas praneši
mas iš Romos, glaudesniam bendradarbiavimui su “ašies” 
talkininkais. Iš to nuomanu, kad Italiją dar kiečiau pa
ims į savo saują Hitleris.

Italijos fašizmas subankrotavo. Jį dar bandys išgel- 
hėti nuo pražūties naciai. Naujieji juodmarškinių parti
jos šulai, matyt, yra labiau patikimi Berlynui.

Apvalydamas savo partijos aparatą, Mussolinis tuo 
pačiu žygiu mėgina nusikratyti atsakomybės už Italijos 
pralaimėjimus xir nuostolius šiame kare. Bet atsakomy
bės už pati karą jisai nenusikratys. Jisai buvo neišma
nėlis stoti ant uodegos britų liutui.

Ruošia naują komediją
Šio mėnesio 12 d. Lietuvos okupantai darys naują 

“rinkimų” komediją Lietuvoje. Bus “renkami atstovai” 
į aukščiausiąjį visos Stalino imperijos sovietą. Jų bus 35.

B.et “rinkimai”; jau seniai yra atlikti. Valdžia pa-; 
skelbė kandidatus, kurių yra lygiai '35 —- lygiai tiek, kiek 
reikia “atstovų”. Taigi balsavimo dienoje jokio pasirin
kimo žmonės neturės: kiek nominuota,, tiek turės būt 
“išrinkta”.

Tarp kandidatų 22 yra kom-partijos nariai, o 13 “ne
partinių”. Kadangi juos visus skyrė “tavorščiųs” Poz- 
dniakovas (nes Dekanozovas dabar yra Berlyne), tai 
skirtumo čia, žinoma, nėra jokio, ar kandidatai yra “par
tiniai”,, ar “nepartiniai”. Aukščiausiame Maskvos sovie
te jie vistiek negalės nieko kito daryti, kaip- tiktai rėkti 
“Ūrra” Stalinui.

Bet tas faktas, kad tenka skirti “nepartinius” kan
didatus, rodo, jogei iš komunistų partijos narių nebuvo 
galima sudaryti pilną “atstovų” kvotą, kadangi Lietuvo
je tikrų komunistų yra tiktai saujelė: pasiųsti visus, juos 
i Maskvą juk negalima — kas tuomet ^šviestų” žmonęs 
Lietuvoje,?.

Tur būt, dėl šitos priežasties Pozdniakavas buvo pri
verstas dėti į kandidatų sąrašą raudonarmiečius ir rau- 
dongvardiečiuš, atsibasčiusius į Lietuvą , iš Maskolijos. 
Vienas kandidatas yra Antanas Jonaitis —- Raudonosios 
Armijos karys, kitas yra Baltruška — buvęs Raudono
sios Gvardijos narys Putilovo dirbtuvėse (Leningrade).

Pagaliau, Pozdniakovas paskyrė kandidatu ir save. 
Visi žino* kad, Pozdniakovas buvo sovietų pasiuntinys 
Kaune. O dabar jisai “atstovaus” Lietuvos liaudį Mas
kvoje, t. , s 4 ■ \

> Bet kokio čia daikto? Koks “parlamentas”, tokie “at- 
sUvai* \

\ Saulio 12 d< bus padaryta neva balsavimo komedija. 
Ji neturės nė tiek prasmės, kiek Hitlerio reichstago “rin
kimai^ Nes, renkant reichstagą, balsuotojas gauną ba- 
liotą^ kuriame jisai gali dėti kryžiuką ties žodžiu “JA” 
ąrbą tieį žadžiu Blalsavimas tokiu budu kaip ir 
patvirtina paoių paskirtus kandidatus.

Q renkant atstovus į Stalino sovietą, balsuotojams 
duoda korteles SU kandidatų vardais, ir jie turi jas grą
žinti be\ Jokių pažymėjimų arba braukimų. Ką gavai, tą 
ir atiduok atgal! ’ -
\ Šitokią “rinkimų sistema” Maskva nustatė, Lietuvos 
žmonėms —. lyg kad jie butų paskutiniai glušai, iš kurių 
bolševikiškas chamas gali tyčiotis kaip ųorH’

Wėll, — viena šunybė daugiau ar mažiau — koks čia 
skirtumas? Kada nors taę visas bolševikiškas šlamštas 
vistiek turės būt iš Lietuvos išvalytas.

T* f - r
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams  ........................ „ $8.00
Pusei mętų .................... ........ 4.00
Trims mėnesiams .........  2.00
Dvięm mėnesiams .......... _ 1.50
Vienam mėnesiui.   ,...............75

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ............    $6.00
Pusei metų ...........................  3.25
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui .............  .15

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

Orderiu kartu su užsakymu.

lai kuriųRASTA REKLAMA 
ORGANIZACIJAI

Prieš kiek laiko, vienas SLA. 
Apšvietos Komisijos narys pa
skelbė spaudoje laišką, kurį vi- 
ce-prezidentas J. K. Mažukna 
buvo parašęs organizacijos vir
šininkams “Tėvynės” redagavi
mo reikale.

Tarp redaktoriaus Jurgelio- 
nio ir vice-prezidento Mažuknos 
kaip žinia, eina “karas” — jau 
nuo pereitojo Pild. Tarybos su
važiavimo, kuriame SLA. va
jaus vedimas buvo atimtas iš 
redaktoriaus rankų ir atiduotas 
komisijai (Mažukna už šitą pa
keitimą griežčiausiai stojo), ir 
kuriame redaktoriui nepatiko 
vice-prezidento argumentavi
mas vienos pomirtinės išmokė
jimo klausimu, —r nors visa Pil
domoji Taryba Mažuknos pa
siūlymui pritarė.

“Tėvynės” redaktorius ėmė 
kaltinti vice-prezidentą, kad ji
sai reikalavęs pripažinti Lietu
vos okupantų autoritetą (tokio 
dalyko Pild. Taryba visai ne
svarstė) ir piešti jį, kaip “penk- 
takojį”, kuriam, esą, ne vieta 
būti lietuviškos organizacijos 
valdyboje. Iš SLA. kuopų tuo
jau pasipylė rezoliucijos su rei
kalavimais pašalinti Mažukną iš 
Pildomosios Tarybos — iš prie
šingos rezoliucijos su protes
tais prieš redaktorių. Rezoliuci
jos, palaikančios K. Jurgelionio 
pusę, buvo talpinamos “Tėvynė
je”; o kas rašė priešingo turi
nio rezoliucijas, tas buvo pla
kamas organe, kaip Lietuvos 
neprietelių užtarėjas.

Paskui “Tėvynėje” pasirodė 
straipsnis apie biznierius, ir pro
fesionalus, kurie garsinasi ko
munistų spaudoje, su pagrasini
mu, kad apie juos, kaipo “ko
munistų rėmėjus”, gali padary
ti “invesfjgaciją” Dies’o komi
tetas. Yra žinoma, kad kaį ku
rie tų profesionalų yra aiškus 
komunistų priešai ir už savo 
skelbimus komunistų laikraš
čiams seniai nieko nebemoka. 
Dies’o komitetui tokie “nusi
kaltėliai”, žinoma, nerupi,

Viceprezidentas Mąžukna, 
kurį Jurgelionis per keletą 
uesįų “Tėvynėje” atakavo* da
bar nutarė imti akciją prieš or
gano redaktorių ir parašė Pil
domosios Tarybos nariams, Ap
švietos Komisijos nariams ir
Kontrolės Komisijai, laišką, rei* 
kalaudamas, kad prezidentas F. 
J. Bagočius, atstatytų redakto* 
rių iš jo pareigų, iki Pildomo
ji Taryba galės sutvarkyti orga
no redagavimą sekamam suva
žiavime.

Laiškas nebuvo skirtas spau
dai, bet, kaip aukščiau minėjo
me, jisai buvo paskelbtas. Da* 
bar apie jo turinį ir apie tą vi
są konfliktą Susivienyme rašo 
įvairus laikraščiai.

§LĄ. gauna labai prastos re
klamos spaudoje. Visuomenėje 
skleidžiama gandai, kad šioje 
organizacijoje susuko lizdą 
Lietuvos nepriklausomybes prie
šai ir nelojalus Amerikos val
džiai elementai, kurie buk- turi 
savo rėmėjų net pačioje vyriau* 
šioje jos įstaigoje!

Brooklyno “Amerika” jau 
bando mesti dėmę net ir visai 
Sųsivienym.o “vadovybei”. Pa* 
stebėjusi, kad paskelbimas biz* 
nierių ir profesionalų, kurie 
skelbiasi komupisjų laikraščiuo
se, “labai svarbus ir liaudim- 
gas”, ji sako:

. “Yra žinių,, bud SLA. vice- 
i pumininkas dabar reikalauja 

prašalinti ‘Tėvynės’ redakto
rių už- minėtą komunistų rė
mėjų viešą paskelbimą. Įdo
mu, kaip šis klausimas bus 
išspręstas. Jo išsprendimas 
parodys, kur stovį ŠLA vada* 
vyh&”
O tuo tarpu komunistų laik-

r biznieriai, 
► paminėti “Tėvynėje

vardai 
gali 

apskųsti Susivienymą “Už šmei
žimą”.

Visą šita “reklama” yra labai 
nesveika Susivienymui. Ji dis
kredituoja atskirus asmenis, į- 
sfaigas ir visą organizaciją. Ar 
SLA. neturi priemonių išspręsti 
ginčus, kurie kyla tarp dvejeto 
jos ‘šulų”, be skandalo?

PENKTAKOJŲ 
DVYLEKIS

Pereitą pavasarį “Laisvė” rė
kė prieš “cenzūrą” Susivięny- 
me, Visi komunistai stengėsi 
“apginti” redaktorių Jurgelionį 
nuo. Apšvietos Komisijos ir Pil
domosios Tarybos, kai šios į- 
staigos bandė pašalinti konflik
tą, kilusį tarp SLA. organo ir 
viršininkų.

“Brolis” J. Miliauskas (ku
ris tuomet buvo Apšvietos Ko
misijoje), reikalavo, kad nebū
tų varžoma “Tėvynės” redakto
riaus laisvė rašyti arba dėti or
gane kas jam patinka. Už tai, 
kad Jurgelionis vanojo kailį 
SLA. viršininkams “optom i 
poštučno”, tai savo raporte sei
mui Miliauskas jį pagyre. Ir kai 
atėjo redaktoriaus rinkimo 
klausimas seime, tai komunistų 
frakcijos vadas KI. Jurgelionį 
nominavo ir visa “penktoji ko
lona” stojo už jį, kaip mūras.

O dabar?
' Dabar “Laisvė” rašo, kad rei
kalavimas atstatyti Jurgelionį 
iš redaktoriaus pareigų “yra vi
siškai vietoj ir laiku!”

Tai dar vienas komunistų 
veidmainiavimo pavyzdys,.

ANGLAI KALTI — KAD 
LIETUVA PAGROBTA

Žmoneš kai kada nušneka la
bai keistai. >

Vienas: pastabininkas rašo 
“Drauge’V kad Lietuva pateko 
Stalino vergovėn dėl britų (an
glų} kaltės. Netikite? Tai pa- 
klausykitei

“Hitlejis, buvo pasišovęs 
atgauti Vokietijai 
teritorijas, kurias 
taikos sutaTtia nuo jos atplė
šėt Tų teritorijų dalis turėjo, 
Čekoslovakija, Francuzija ir 
Lietuva* o Lenl<ija — dau
giausia.

‘Kai Vokietijos kariuome
ne pakilo tas teritorijas at- 
gautį pirmiausia Čekoslova
kija, o paskui1 Lenkija griež
tai pasipriešino. Jos tai darė 
britų raginamos. Britai ža
dėjo pagalba,'bet neištesėjo.

“Kai britai pamalė Hitlerio, 
armijų pa vykimus, ypač Len
kijoje, juos ištiko baimė dėl 
imperijos likimo ir paskelbė 
Vokietijai karą.

“Taigi jei ne britai, ir 
balti jis nebūtų pakliuvęs Sta^ 
lino vergovėn.”
Taip vakar buvo žodis žodin 

atspausdinta Marijonų dienraš
tyje, pirmojo puslapio pastabo
se. 1

Tos pastabos yra paremtos 
“pagalėjusio” kun. J. O’Brien’o 
(Notre Dame universiteto pro
fesoriaus) kalba, šis kunigas, 
siauro airių “patriotizmo” akL 
mis žiūrėdamas, neapkenčia 
Anglijos labiau, negu hiliepia
mo. “Draugas” jo prieš-britiš- 
ką nusistatymą pilnai priima, 

pastabininkas nepaiso net 
to, kad čia yra smerkiamas 
Klaipėdos krašto pervedimas 
Lietuvai, kuris buvo įvykintas 
po Versalio konferencijos. Klai
pėdos prijungimą prie Lietuvos 
tas airių kunigas laikė “skriau* 
,da” Vokietijai. Ir kartu su juu 
taip pat kalba Marijonų orga
nas! <

Ir vis britai kalti.
Hitleris, girdi, nieko sbliigQ.

nedarė. Jis tiktai n.otėjo atsito^ įdomu tai ^npK,

visas tas
Versalio

St. Miščikas-žiemys.

Vatikanas labai susirūpinęs
1 1 *

Kaip čia seniai Mussolinis pa
sirašė sutartį su popiežiumi į- 
kurdamas iš naujo bažnytinę 
valstybę, tiesa labai mažą, vos 
vienoketvirtainio kilometro 
plote, bet visgi valstybę, šian
dien tąs pats Mussolinis gąli 
būti priežastimi tos valstybės 
pranykimo ir bendrai Vatikano 
paskutinio puslapio rašytoju.

Vatikanas, nežiūrint, jog per
gyveno savo puolimo ir kilimo 
laikotarpius, paskutinius šimt
mečius irAlargi paskutinį tūks
tantį metų buvo juntamas pa
saulio politikoje, nebuvo vieno 
ar kito žymesnio pasaulio įvy
kio, kuriame nebūtų buvę dale
le jo darbų.

Tiesa, pradedant nuo Napole
ono -laikų, kuomet Napoleonas 
pats sau užsidėjo vainiką nelei
sdamas popiežiui tai padaryty, 
— nors anas buvo vainikavimo 
iškilmėse, popiežiai nebevaidina 
los rolės, kurią buvo pratę vai
dinti nuo Kanoso laikų impera
torių be kepurės ir basą turė
dami žiemos metu prie nulei
džiamo tilto, bet visgi jų bal
sas, jų intrigos, jų įtaka buvo 
be galo didelė.

Tiesa, paprastomis akimis 
žiūrint, jų negalėdavai dargi 
pastebėti pasauliniuose įvykiuo
se, bet jau vienas faktas, jog 
dargi šiandien prie jo nusiuntė 
Rooseveltas ypatingą pasiuntinį, 
parodo, kokis gyvas diplomati
nis centras tebėra Vatikanas, 
turįs bene geriausią žinių teiki
mo skyrių, geriausiai visuomet 
painformuotas per savo agen
tus, esančius visame pasaulyje, 
apie esamą ir galimą pasaulinės 
politikos pakrypimą.

Paskutiniai popiežiai, ypač po 
pirmo pasaulio karo, paskuti
niai du, buvo labai atsargus sa
vo žingsniuose, bet tai tik pa
dėjo jų įtakos padidėjimui ir 
dargi pradėjo svajoti vėl apie 
buvusią galybę, žuvusią prieš 
šimtą metų, kuomet bažnyčia 
galėjo diktuoti ir įsakyti.

Šiandien, nelaimingas fašiz
mas, tiek daug blėdies atnešęs 
pasauliui, tiek daug griuvėsių 
paliekąs, gal nusinešti dar vieną 
seną, archyvinį dalyką, visą Va
tikaną.

Tai bene butų vienas iš ge
riausių darbų, kuriuos atliko 
fašizmas,, ką jis paskubino pa
saulio naudai.

Mussoliniui, tveriant taip va
dinamą imperiją, buvo reikalin-

/
ti Vokietijai priklausančias že
mos, kurias buvo “neteisingai” 
nuo jos atplėšusi Versalio su- 
tartisv Tarp tų Vokietijai “pri
klausančių” teritorijų kunigas 
;Q’Brien ir “Draugas” suranda 
ir kai kurias Čekoslovakijos že
mes! Iš kur jie šitą absurdą 
iškasė,, jie nepasako.

Kad kilo karas, kalti britai, 
o ne Hitleris, kuris pagrobė Če
koslovakiją ir užpuolė Lenkiją! 
Kad Stalinas įsiveržė į Pabalti
jį ir pavergė Lietuvą^ Latviją ir 
Estiją, tai taip pat kalti — bri
tai!

Nereikia nė įrodinėti, kad čia 
nėra nei tiesos, nei logikos. Bet 
argi “Draugas” iš liesų mano, 
kad Hitleris yra nekaltas avi
nėlis, kuris nenm^ėjo. niekam 
daryti skriaudas, o tik buvo 
“priverstas” kovoti už savo kra
što teises?

Ąr Jisai tikrai, mano, kad A- 
merika. privalo neduoti pagal
bos Anglijai ir geisti Hitlerio 
pergales dabartiniame kąra? Ar 
jisai tiki, kad Lietuvą išvaduos. 
Hitleris?
į- Jeigu taip, lai ję. nusistaty- 
■ mas yra grynai “penktakojiš- 
kas”. Nesinęri tikėti, kad jisai 
butų taip staigiai atsisukęs 
prieš Rposevelto po
litiku kurią jiaąi pirmiau rė
mė. Aanerikos visuomenei bus

balsas bus pasaulio balsas.
• Kuomet įvyko šios istorinės 

fašizmo ir bažnyčias “vestuvės”, 
pasaulyje, dargi katalikiškame, 
įvyko nemaža ginčų, kurie tvir
tino jog bažnyčia laimėjo, gi 
kiti, jog pralaimėjo ir to žings
nio bažnyčia neturėjo žengii.

Pats naujas bažnytinės vals
tybės įkūrimas buvo atliktas la
bai kukliai ir daugelis pranaša
vo, jog dargi tie kardinolai, ku
rie džiaugėsi šiuo aktu — šir
dyje paslėpę dideles abejones 
ateičiai ir nors nesmerkė, nekė
lė dargi priešais balsą, labai bi
jojo, kad šis naujas Vatikano 
lyg pakilimo šuolis, nebūtų ne
tolimo galo pradžia.

(BUS DAUGIAU)

Literatūros Reikalais

gas Vatikanas su savo misijo- 
nieriais, kurie visą laiką, nežiū
rint nieko, tarnavo kolonialiai 
Prancūzijos politikai, nors pa
tys santykiai su Prancūzijos 
valdžia ne visuomet buvo drau
giški.

Mussolinis atstatė bažnytinę 
valstybę ir galvojo pasikinkęs 
savo karo vežiman vieną ge
riausių kovos žirgų, gi pati baž
nyčia, svajojus apie galybę, gaL 
vojo, kad prasideda nauja era 
pasaulyje, kuomet Vatikano

XVI.
Krėvės ministeriavimo 

laikotarpis.
Krėve praministeriavo vieną 

mėnesį ir vieną savaitę. Tikruo
ju ministeriu pirmininku buvo 
Dekanozovas, bet Krėvė oficia
liai ėjo mįnisterio pirmininko 
pareigas ir kalbėjo į žmones to
kiu tonu, tarytum jis butų tik
ruoju valdo_vu.

Kad Krėvė beministeriauda- 
mas Lietuvai daug blogo pada
rė, patyrėme iš jau praspaustų 
rašinėlių. Kad to blogumo mes 
tiktai vieną mažą dalį viešai te
žinome, mums parodys kiekvie
na ateinanti diena ir savaitė.

Kartais pasitaiko, jog suda
ryti kabinetai kraštui labai 
daug blogo padaro, bet vis dėl
to jų darbai ir šiokios tokios 
naudos atneša žmonėms. Bet 
kai nagrinėji Krėvės kabineto 
atliktus darbus ir nori surasti 
nors mažą dalykėlį, kuris galė
tų būti kraštui naudingas, nie
ko surasti negali.

Vienintelis dokumentas,* ku
ris Krėvei gėdos neatnešė, tai 
ministeriavimo pradžioje pasi
rašytas savo rųšies amnestijos 
įstatymas. Birželio 19 dieną 
Vincas Krėvė ir Paleckis pasi
rašė įstatymą, kuris paleido lai
svėn beteisiškai nuteistus kali
nius.

Šis oficialus dokumentas pa
sirašytas labai jau nevalstybiš- 
ka kalba, be to, padalytas kali
nius iš kalėjimų paleidus, kai 
jis jau buvo nereikalingas. Aiš
kiai matyti, jog tai yra darbas 
žmonių, kurie administracijos 
dalykuose nieko nenusimano.

Jeigu dėl šio dalyko Krėvei 
neteks raudonuoti, tai už tai jis 
privalo būti dėkingas geram sa
vo draugui, ponui Antanui Sme
tonai. Jeigu Smetona butų tu
rėjęs nors truputį daugiau poli
tinės išminties ir kalėjimuose 
bereikalingai butų nelaikęs ne
kaltų žmonių, šiandien Krėve 
nei šiuo savo amnestijos aktu 
butų negalėjęs pasididžiuoti.
Krėvė išjuokimui save stato.
Krėvė padarė daug blogų ak

tų, dėl kurių jis pats, pasilikęs 
vienas su savimi, greičiausiai 
gėdisi. Bet Krėvė, būdamas mi- 
nisteriu pirmininku ir užsienio 
reikalų minisleriu, kelis kartus 
save viešam išjuokimui pastatė. 
Nei vienas lietuviškas užsienio 
reikalų ministeris nei pats sa
vęs, nei visos Lietuvos tokion 
gėdon niekad nepastatė.

Paniekos vertų aktų Krėvė 
daug padarė, bet juokingiausią 
rolę jis suvaidino birželio 21 
dieną, kai priėmė svetimų vals
tybių mim$terius Kaune.

Lietuva buVo jau okupuota, 
visiems buvo aišku, kad. nepri
klausomybės jau nėra. Užsienio 
reikalų ministeriai gavo iš savo 
vyriausybių įsakymus išaiškinti 
kokia gi iš tikrųjų yra teisine 
Lietuvos, padėtis. Rusai skelbė, 
kad ji esanti savarankiška. Vi
si šie dalykai buvo labai, neaiš
kus.

!«■ Užsienio reikalų ministerijoj 
profesorių Vincą Krėvę, aplankė 

t

apaštališkas nuncijus monsinjo
rus Cenloza, Vokietijos įgalio
tas ministens Cechlinas, Latvi
jos įgaliotas mimsteris Sėja. 
Krėvei tą pačią dieną padarė vi
zitą ir Duiongas, prancūzuos 
mmisteris; Noremas, Jungtinių 
Amerikos Valstijų mimsiens; 
vestringas, Švedijos cliarge 
aauaires ir kiti.

nepriklausomos Lietuvos Iiko? 
ivOKias teises turi patys lietu
viai ir ką reiškia tokios uide- 
lės kariuomenės atvykimas jos 
teritorijon?

Dekanozovas Krėvei liepė įti
kinėti uzsieiuo atstovus, jog 
uiecuvos ueprituausomyne ne
panešta, ji turi visas savo tei
ses, o rusų armija lietuviams 
padėjo tiktai nusikratyti nepa
geidaujamo režimo.

Diplomatai buvo ne maži vai
kai ir žinojo, kad visa tai yra 
melas. Jie juokėsi is Krėvės na:- 
viškumo ir nesuprato, kaip Lc- 
tuviško universiteto profesorius 
tokius niekus galėjo pasakoti.

Krėvę gelbsti jo mokiniai.
Visl užsienio diplomatai juo

kėsi is Keisiu Krėves pareiSKi- 
mų. juoKesi, nes niekad nema
nė, kad ‘ liecuviskos lueraturos 
klasikas”, dešimties tomų auto
rius ir uiuversiieto ilgametis 
proiesonus, pasakodamas nie
kus užsienio Uipiomaiam^, ti
kės, jog užsienio diplomatai pa
likės jo žodžiais.

Kai tyčiojimasis iš Krėvės pa
siekė ir visuomenę, Krėvės 
draugai norėjo pagelbėti savo 
mokytojui *ir pateisinti jo elgse
ną užsienio reikalų ministerijos 
pryšakyj.

Tokių draugų tada Krėvė tu
rėjo gana daug. Vienas buvo 
Eltos pryšakyj, o antras sto
vėjo Lietuvos Aido ir Lie
tuvos žinių pryšakyj.

Buvo padarytas oficialus El
tos pranešimas apie užsienio at
stovų vizitus pas Krėvę, ir Elta 
pridėjo mažą pastabėlę, kuri 

raščių redaktoriai norėjo viską 
praspausti, nes jiems nesinorė
jo, kad jų mokytojas, jau pir
momis “valdymo” dienomis,

Bet jeigu Krėvė nieko sava
rankiškai daryti negalėjo, butų 
labai keista, jeigu jo pasekėjai 
galėtų laisvai pateisinimus da
ryti. Kai redaktoriai surinkta 
oficialių Eltos žinutę nunešė pas 
cenzorių, tai cenzorius be jokių 
ceremonijų nubraukė žinios pa- 
baigą.

Kas turi Lietuvos žinių 
140 numerį iš 1940 m. birželio 
22 dienos,, gali pastebėti cenzo
riaus nubrauktą oficialios ži
nios pabaigą.

Šitokiu savo pasielgimu De
kanozovas ne tiktai Krėvei, bet 
ir klevukams dar kartą primi
nė: aklai klausyti mano įsaky
mų ir nieko neišmislinėti.

—Kazys Varkala

)
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Detro»t, Mich

at-

gerų vardų ant toliau. 
—B. Keblaitienė.

Remkite Lietuvišk*, 
Žyduką

Nathan Kante)
MUTUAL LIQUOH 
co. — Who lesale

470? S. Hahsted St
Tek Boulevard 0014

Sėkmingas Dailės Choro 
parengimas.

Gruodžio 31 d. Dailės Choras 
surengė sėkmingas Naujų Metų

Penktadien., sausio 10, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
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STUDIJUOJA REKORDINI BIUDŽETĄ

kuo

mu- 
adv.

Įvesdinimas SLA naujų 
narių.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Detroito dvi kuopos, 
tai yra 352 ir 200 kp., tikrai 
nejuokais rengiasi prie didelio 
ir iškilmingo parengimo — 
bankieto, kuriame bus pager
bti ir įvesdinti nauji nariai 
prisirašę prie SLA laike ant
rojo Pažangos vajaus.

Bankietas įvyks sausio-Jan. 
26 d., 1941 m.

Bus gražus programas, kurį 
išpildys vien nauji nariai, 
taipgi bus ir klasiškų šokių, 
kuriuos išpildys Ruth Zigman- 
taitės mokinės. Ruth Zigman- 
taitė ir pati yra nauja SLA. 
narė ir jos klasiškų šokių mo
kykloj randasi gelios moki
nės, kurios irgi priklauso prie 
SLA. Jos pasižadėjo pasirody
ti ant to bankieto su 
nors nauju.

Taipgi turėsime svečių 
sų gerbiamų iždininkų
K. P. Gugį iš Chicagos, kuris 
yra pasižadėjęs dalyvauti nau
jų narių įvesdinimo ceremoni
jose ir pasakyti tam vakarui 
pritaikintų kalbų.

Gal dar daug yra detroitie- 
čių, kuriems nėra tekę girdėti 
adv. Gugio kalbos, tai dabar 
kaip ir bus proga ne tik išgir
sti jo gražių kalbų, bet ir ypa- 
tiškai su juo Susipažinti daly
vaujant taii^F bankiete.

Kada skaitome laikraščiuo
se, kad kitos kuopos turi įves
dinimus savo naujų narių, tai 
kitur duoda po rožę ar kų ki
tų savo naujiems nariams. Get
rai jiems tai padaryti, kai jie 
mažai turi tų narių. Bet kų 
mes galėsime duoti, kuomet 
mes turimi labai daug jų; ro
dos, arti 300 naujų narių.

Bet musų buvęs generalis 
organizatorius C. Martin ža
dėjo visvien kų išgalvoti, kaip 
paženklinti naujus narius, kad 
butų galima išskirti iš svečių. 
Taigi, gerbiamieji detroitie- 
čiai, jei kurie norėsite daly
vauti tame bankiete, o dar ne
turite įsigiję tikietų, tai ma
lonėkite gauti iš anksto pas 
organizatorius ar kuopos val
dybų. Tikietai tik 75c asme
niui. Prie duru tikietai nebus 
parduodami dėl bankieto, o 
tik dėl šokių galęsite gauti ti- 
kietus nuo 8 v; vak. 30c asme
niui. Vakaras prasidės 4 vai. 
po pietų Lietuvių svetainėje, 
25th ir W. Vernai.
Naujų Metų sulauktu vės.
Dailės Choras buvo suren

gęs šokių ir pasilinksminimo 
vakarų Naujų Metų pasiliki
mui. Publikos buvo suėję la
bai daug,. daugiausia jauni
mas. Turėjo labai gerų orkes
trų šakiams, visi gražiai links
ni i uos i ligi antros, vai. ryto.

tas žmogus yra niekas kitas 
kaip Stalino garbintojas. Dai
lės Choras ar kiti turėtų atei
tyje atskirti gerus žmones 
nuo išgamų ir vengti turėti 
kokius reikalus su tokiais 
žmonėmis, jei norima palaiky
ti

Programa susidėjo iš šokių ir 
buvo numatomos dainos. Ta
čiau publikos tiek susirinko, 
jog pasidarė tiesiog ankšta, A- 
pie dvyliktų valandų buvo tie
siog susigrūdimas. Daugiausia 
susirinko jaunimo. Rengimo ko
mitetas matydamas tiek . daug 
jaunimo, kuris buvo įsismagi
nęs šokti, nutarė nebeturėti 
koncertinės dalies.

Tiesų pasakius, tai buvo ge
riausia išeitis, juo labiau, kad 
dainų mažai kas ir tepasigedo.

Sekamas Daiies Choro paren
gimas įvyks -vasario 9 d. Suo
mių (finų) svetainėje, 5969 — 
14 St. Bus pastatyta scenoje 
operetė “Laima”. Choras, jau se
niai rengiasi tai operetei, tad 
reikia tikėtis, jog vaidinimas 
bus geras.

Tikietai iš anksto parsiduoda 
po 75 centus, o prie durų — 
85c.; rezervuotos sėdynės —

nuo kurio choro nario.

va-

kė- 
ne- 
dar

Mortai Strazdienei rengia
mas užuojautos vakaras.
Sausio 11 d. Miltono svetai

nėje (2384 — 24 S t.) yra ren
giamas Mortai Strazdienei 
karas. Įžanga $1.00.

Draugę Strazdienę prieš 
turis mėnesius ištiko didelė 
laimė: ji išsilaužė kojų. Ji
ir šiandien nepasveiko ir tebe
guli lovoje.

Kai Strazdienė buvo sveika, 
lai ji labai daug darbavosi įvai
riose organizacijose, kaip antai: 
Dailės chore, Susivienijime. 
LSS 116 kuopoje ir kitur.

Dabartiniu laiku Morta Straz
dienė yra namuose—7439 Prai- 
rie.

Komuuaciai rengia 
koncertų.

Musų komunaciškos organi
zacijos rengia Vytautui Bacevi
čiui koncertų Masonic Temple 
svetainėje. Iš viso susidėjo net 
septynios organizacijos. Bet ka-

. a tu 1EN U-at iM l». I<u< i>i>.

Senatoriai Pat Harrison (kairėj) senato finansų ko
misijos pirmininkas ir James F. Byrnes studijuoja $17,- 
485,000,000 biudžeto projektų, kurį kongresui įteikė 
prezidentas Rooseveltas.

KALĖDŲ RYTAS 
DŽIOVININKU
SANATORIJOJ

nors ir sniegas čia nedrimba, 
bet vėsumas tiek pakilo, 
kad prie nosies smarkiai 

kimba.
Mat, mes visi žmonės silpni, 
niekam tikę, niekam verti, 
o jei kiek šaltis pakyla— 
ir jei dar nuo šiaurės pučia,— 
tai'ir galvos mums pasvyra! 
Vienas dreba, dantims kala— 
mat, jis sveterio neturi, — 
ir jei dar ilgiau taip barškins, 
tai ir greit iškiš liežuvį!

nenud vesti, 
mus prižiūri,

Mat, suteikti medicinų, 
ar aliejaus patepimų 
tokiam vargšui nenaudinga, 
Visai kitas būt dalykas, 
jeigu mirtų koks didikas, 
tai ir dirbti būt garbinga. 
Dar praščiau viskas išėjo, 
kai pribuvo du nešikai, 
ir lyg tie žiaurus plėšikai 
savo darbų tuoj pradėjo: 
Vienas ėmė rinkti daiktus, 
kuriuos vargšas Čia paliko, 
antras kaldra jį apklojo, 
kad x nebūtų kūno pliko. 
Potam vienas apsisuko 
ir į antrų tuoj pamojo— 
nors ir abu tai žinojo, 
kas su mirusiu daryti,— 
antras buvo daug patyręs 
tuoj sučiupo jį už kojų, 
ir pasukęs greit į šalį 
ant neštuvų už voliojo. 
Liūdna scena susidarė, 
kų tu vargšas padarysi:^ 
žmogus mirė, Dievas gimė 
ir vėl džiaugsmas tau akyse !- 
Dabar buvęs mano bendras, 
gražiai guli išsitiesęs, 
žiuri jis tiesiai į lubas— 
ir gal keikia liūdnų dalį? 
bet kų mušto ar dūmoja 
niekas to atspėt negali...

—o—
Na, sakyk tu mano drauge: 
ko gyvenimas šis vertas? 
Nieko jis čia neturėjo, ’ 
niekas jam nepagelbėjo, 
o maitino pusbutelis 
jo paliko neišgertas...

—Joseph Sunonet. 
Gruodžio 27, 1940. 
ITabana, Cuba.

ir Madison gatve, Visos trys 
sukrito į gilų skiepų po šali
gatviu.

Užmuštoji buvo Mrs. Sarah 
Ernst, 4417 Montana.

Sunkiausiai sužeista yra 65 
metų Mrs. Louis Adelman, 
5438 Waveland Av<J. Guli. 
Washington Blvd. ligoninėje.

Laiškai Atėję Į 
“Naujienų” Ofisą

šie laiškai yra atėję į Nau
jienų Ofisų. Prašome juos 
siimti.

John Andrewski
Mary Jacevvicz
Joseph Krachas
Mary Stokus
C. Sundberg 
Frank Zdanawice

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias /' 

gimus.
Barėm

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

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Ekzaminacija <4 rtrt
ir vaistai .................... ■ >VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedeie Avė. Chicago

513.50 
550.00 
525.00 

52.00

FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 a i- 
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų

Draugijos. Kiiuhai ir viso 
kios įstaigos prašomos praneš 
ii “Naujienoms” dienas sav< 
aarenginių. Taipgi ir rengėjai 
)irm samdymo svetainių, pra 
<ome kreiptis j “Naujienas” 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei- 
laujamos konkurencijos. Š- 
oatarnavimų “Naujienos” tei 
Ha nemokamai

jei sulauksime Velykas. 
Bet šiandien dar ne Velykos, 
bet Kalėdų rytas švinta, 
laikrodis muša septinta, 
reik pradėti pagalvoti 
kai]) iš lovos atsistoti; 
atsistot ar atsisėsti, 
kad begulint 
Tarnas, kuris
vienoj rankoj krepšį turi, 
o antroj rankoj sudynų, 
iš kurio mums apdalina 
po karšios kavos stiklinę , 
o iš krepšio dar pridėjo 
dėl malonės Atpirkėjo 
rūgštaus malto butelinę.
Kai mus visus jau pašėrė-— 
kas galėjo dar išgėrė, — 
tada ėmė jis lakstyti, 
stojo darban kiek tik gali, 
kad mus visus apvalyti.

iVieriam lovos skurlius keičia, 
antram šaltų presų deda 
ir linkėja ' greit pagyti, 
tretį prilaikydama veda

Įgriuvo Šaligatvis,
Vieną Užmušė,
Du Sužeidė

Moteriške buvo užmušta, 
dvi kitos sunkiai 
kai vakar po pietų 
šaligatvis ties Oakley Bulvaru

o 
sužeistos, 

įgriuvo

Skelbimai Naujienose
Juoda naudą dėlto, 
ar! nnrinq Naujienos

vra nandin^nę

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties

Kasdien ruo 8:45 v. ryto 
iki 9:13 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

taipgi nėra gero maisto, 
nėra to, ko sirgdams nori, 
nėra spėkų, nėra vąistų. 
Antras sirgdams džiova kriau

kšt a, 
gaudo kvapų kiek tik gali, 
ir lyg tas paukštelis čiaukšia— 
mirdams vanago naguose,—- 
bet pasprukti jau negali. 
O kai kosti, tai bent vyras! 
nors ir plaučiams labai kenkia 
nors ir jį labai pritrenkia,— 
bet išspiauna kunkulais; , 
o jei kartais iš netyčių 
jo gerklėje užsitrenkia, 
tai tada ir per jo nosis 
išsiverčia burbulais.
Skrepliai, žinot, labai gražus: 
jie geltoni ir raudoni— 
kartais būna ir rožavi,— 
lyg to princo “džimmi” 1 
patentuoti “unaravi.” 
Biaurus Koch’as apkabinęs, 
lyg vampyras mus kamuoja, 
o krūtinėj pas., kiekvienų 
milijonai tų bacilų 
lyg perkūnai bombarduoja. 
Kova, žinoma, nelygi, 
nes mes visi neturtingi, 
mes neturim kovai ginklų, 
kaųj tie yponai “išmintingi,” 
Žmogus nori keptos bulvės— 
tau paduoda virtų jukų, 
;a jei geidi kokio skysčio 
kas tau skonį pataisytų, 
tai tu gausi be problemos 
pieno vandens primaišyto. 
Tai vis vien kaip ir motoras;, 
kuris suka tų mašinų, 
jei jam reiktų pilt alyvos, 
o jam verstų gasolinų. 
Trečias lovoj atsigulęs 
tai pasikel, tai pasvyra— 
kartais net ir jis sukranksi 
kasgi jam eiu pasidarė,, 
kas ištiko, šitų vyrų? 
-Bet. jis visgi nemmimatti 
jir į. šalį pasiduoda;; 
lyg su ranka kiek pamaja, 
tau su kaldra apsikloja, 
tai aukštyn pilvų jis pakol, 
tai vėl ramiai sau durnąja... 
Dabar galiu pasakyti, 
kad šį įvykį suprastų: 
vakar ponai vynų gėrė,— 
jį pagirdė su pųrganių. 
Darbas tikrai' kasdieninis, 
visai pajnrasta^ dalykas; 
ir nebus, jis paskutinis

sesė slaugė1 štai atėjo, 
visiems pulsus peržiurėjo, 
jei kuris jos vaistų prašė, 
tai į knygų tų įrašė.
Bet kurie liktai vepsėjo, 
žodį, kilų išstenėjo— 
jokių vaistų nebeprašė, 
į tuos sesė pažiurėjo 
nors ir gero jiems linkėjo, 
bet į knygų neįrašė.
Tas, kuris pirma “čiaukšėj( 
dabar tylų sapnų drožia... 
Gailus balsas jo nutilo, 
Mat, jo lupos susičiaupė, 
o jo akys užsivožė.
Gydytojo čia nebuvo,
kai šis vyras kojas spardė, 

batai,

KMJJIEMOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda valiausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE >ece«wun«>tų žinių iš Lietuvos.
. NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskite iiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLDKMS

taisykite Savo
• Pi kol

V? t’v ■tnifty
Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip 
Naujienų spulkų, 
paskolų ant ilgu

►

M

Parengimij kalendorius
Moterų Draugiško Kliubo ba

lius įvyks sausio 18 d. Lietuvių 
Svetainėje.

tuos Stalino paklepčikus. Mes 
visai nežinojom to.

Bet kiek man žinoma, tai ir

’i
kunigas irgi “užkliuvo,” 
nes per maža buvo garbė.

INVIHMIM

MflUONS PREFER

TO SEHE> THE

kitas. Nors ten, rodos, yra 
dauyiau linksmumo, mat ten 
baras, ten gaspadines su gar
džiais valgiais, viskas, rodos, 
turėtų būti linksma ir gera. 
Bet vis girdis vieni kitiems 
sako-: eikim narna ar kw ki- 

- Tu r; mums nereikia penktai- 
koįtj.

Mat. žemutinė svetaine bu
vo pasamdyta penktakojų 
muzikai. Choros komisija tei
sinos, sako, vienas musų ko
misijos narys pasamdė tų ki-

septyni žmonės gali sudaryti 
septynias organizacijas, tai or
ganizacijų skaičius nieko ne
reiškia.

Faktiškai ir palys komuna- 
ciai per daug savimi nepasitiki. 
Vadinasi, palys vieni nemano 
daug publikos sutraukti, šį kar
tų jie tikisi kiek kitataučių su
traukti. Bet ar jiems tai pasi
seks, lai jau kitas klausimas.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS I

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

OUINTUPLETS 
ūse MUSTEROLE for 

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 
This Šame Expert Care!

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catchiag coid—their chests and 
throats are ruhbed with Children’s 
Mild Musterole— a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’a colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of usinc* just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vrarmin^, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferrhig » stronger produet

Dailės Choras vasario 9 d. 
stato operetę Finų, svetainė j,e. 
Be to, choras dar rengia i€ kon
certų balandžio 20 d. Lietuvių 
svetainėje.

—o—
Sausio 25 d. L.A.P. Klubas 

rengia medinį balių Polish Ve
teran svetainėje.

—o—
L.P.P. Klubo metinis balius 

įvyks sausio 26 d. .
—o—

Demokratinė Sųjunga* vashriu 
2 d. rengia metinį: susirinkimų 
ir prakalbas adresu 9219 Rus- 
sell St.

DObTT F0RGET

UNIVERSALSAVIKRS&LOANASS’N
im SOUTH HALSTED STREET

AS PASIDĖS IKI SAUSia 11 TAM NUOŠIMTIS BUS 
SKAITOMAS NUO 1 D. SAUSia

Mokame 3‘A Nuošimčio ant Vfeą Investmentij.
Juaų indėliai apduauati iki $5,QO(hOO per Ffcderal Savinas aad boam Dumsaoc* Cerpoiatia*, 

W&shington, D. C.

MIRACLE

A FUV0R Ali
tO 0WN THAT



i ■
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NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadien., sausio 10, 1941

PERKŪNAS BOTO BEPRADEDĄS TRAN 
RYTIS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBES
Komunistai Žagariečių Kliube Nori 

Sveikinti Staliną Ir Tiek —
žagariečių nauja korespon

dentė, B. Gurskienė “Naujieno
se” trumpai ir kukliai parašų 
apie šį žagariečių susirinkimą, 
matyti, nenorėdama gaišuoti 
laiko.

Visųpirma, buvo kiek nusi
minimo, kad jaunuoliai ir žaga
riečių klubo valdybos pradėjo 
pasitraukti. Manyta, kad jų ei- 
l&s. sumažės. Onutė Užkuraičiu- 
tė-Kundrotienė, kuri ėjo finan
sų sekretoriaus pareigas, regis, 
tris ar keturis metus ir nuo
širdžiai dirbo, toliau tarnauti 
nebeapsiėmė. Bet ji turėjo į 
šią vietą kandidatę, taippat ge
rą lietuvaitę, būtent Stelių Gas- 
paraičiutę, kuri ir apsiėmė Onu
tės paliktą tuščią vietą užimti.

Jaunimo Yra Daug
Bravo, žagariečių jaunime! 

Jus savo pozicijas su pilnu kre
ditu išlaikote. Taipat ir kiti 
jaunuoliai, kaip Alex Niprikas, 
Staponas Niprikas ir jų drau
gai Juozas Gaižauskas, Chas. 
Gasper, Vitas Povilaitis. Vėliau, 
reikia tikėtis, ir daugiau šio 
gražaus jaunimo, kuris prisira
šė pęie kliubo, dalyvaus veiki
me.
Smarkus Vejai Pradėjo Pusti...

čia dar reikia pasakyti, kad 
Julius Adomaitis davė įnešimą, 
tiksliau sakant, pakėlė klausi
mą kaip žagariečių kliubas ga
lėtų prisidėti prie atkovojimo 
Lietuvos Nepriklausomybės. Tas 
šimtų daugiau narių išjudino, 
ir tuojau pradėjo iš dviejų pu
sių smarkus vėjai pusti.

Juozas Balakas sako, kad rei 
kia Justinui Paleckiui, kiti Sta
linui siųsti nuo žagariečių kliu
bo pasveikinimų. Prasiprašę 
halso karštai tam pritarė Do- 
veika-Smith, S. Vcrnis ir dar 
keli kiti nariai.

Sujudimas pasidarė didelis, 
rodos, kad padangė tuoj apsi
niauks, užkils didelis debesis ir 
pradės Perkūnėlis, tas lietuvių 
senovės Dievaitis — trankytis.

Kad nesuardyti kliubo drau
giškumų, šių žodžių rašytojas
patarė abu įnešimus atmesti. Ir dienį visi 
niekas tam nebuvo priešingas.

“Reikia Klausimus Išdiskusuoti
M. Karchauskas sakė, kad 

reikėtų šiuos svarbius klausi
mus gerai išdiskusuoti, ir da
bartinę Lietuvos vyriausybę ir 
Lietuvos nepriklausomybės klau
simą.

Dar Smetonai viešpataujant, 
kada Amerikos Lietuvių Kon
greso Chicagos skyrius, per dvi 
savaites rinko paliuosavimui 
Lietuvos politiškų kalinių, žaga- 
riečių kliubas buvo duosniau- 
sis ir sumušė visos Chicagos 
draugijų rekordą su didumu 
vo aukos, nekalbant apie 
tas aukas.

Viename jų susirinkime 
vo suaukauta virš $25.00.

R.

sa- 
ki-

bu-

š.

Vyry Choras Rytoj 
Dainuoja 25-tu Su- 
kaktuvių Koncerte
Pildys programų Garfield Par
ko Kliubo parengime; dainuos 

ir kiti

vių Vyrų choras dalyvauja kon
certe, kurį rengia Garfield Park 
Lietuvių Vyrų ir Moterų Pa
šalpos Klubas.

Koncertas įvyks Liuosybės 
svetainėj, Cicero, 14 St. ir 49 
Ct.

ši Garfield Parko 
draugija minės savo 
jubiliejų ir užkvietė 
Lietuvių Vyrų chorų
šalę Vyrų Choro, rodosi, daly
vaus ir daugiau dainininkų).

šeštadienio vakaras dauge
liui choro narių yra nepatogus, 
nes esant įvairiuose bizniuose

lietuvių
25 metų

(koncerte

į koncertų. Bet jubiliejinio 
koncerto svarba ir paties Vyrų 
Choro savigarba reikalauja, 
kad visi choro dainininkai bu-

pasimatysime Cice- 
roj. —Choro Koresp.

Patarimas Vyrams, Musų Bendradarbė | Ar Jūsų Gaminti
Einantiems į 
Kariuomenę
Padekite Pinigus Taupymo ir 

Skolinimo Bendrovėse
Tuoj po pravediino įstaty

mo vyrus traukti į kariuome
nę, pasirodė visokių pagarsi
nimų, kad vyrai nebijotų pirk
ti naujų drabužių, kadangi 
jiems įvairios krautuvės ati
duos pinigus arba kreditų, jei 
jiems reiks apleisti civilį gy
venimų.

Bet iki šiol nieko nematyta 
raštuose patarimų tiems, ku
riems nereikia naujų drabu
žių ir kuriems nereikia viso
kių kitokių pramonių, ir kuris 
nepaiso grąžinimo išleistų pi
nigų.

Be abejo, yra geras skait
lius tokių vyrų, kurie nesirū
pina kų pirkti ar nepirkti da
bar, bet svarsto ar bus su kuo
mi pirkti, kai užbaigs metų 
tarnybų kariuomenėj. Jie svar
sto kas butų saugiausia dary
ti užlaikymui tų pinigų, ku
riuos jie iki šipl taupino ir 
saugojo.
Galima Visais Indėliai Tvarkyti

Taigi, kaip tik tuo reikalu 
direktoriai CHICAGO SAV
INOS AND LOAN ASSOCIA- 
TION kalbėjosi ir nori pra
nešti, kad šios bendrovės raš
tininkas yra pasirengęs specia
liai priimti mažas ir didesnes 
sumas pinigų su nurodymais 
nuo taupytojo, kad niekas ki
tas negalėtų jų ištraukti arba 
jeigu vedęs, tai kad šeimyna 
galėtų po kiek ištraukti laiks 
nuo laiko. Visaip galima su
tvarkyti taupymo sąskaitų.

Moka 3Y2%
Pasidedant pinigus šioj sau

gioj bendrovėj, kur sutaupos 
yra apdraustos iki $5,000.00, 
nereikės rūpintis ir sugrįžę iš 
kariuomenės linksmi vyrukai 
atras, kad jų pinigai net ir ge
rus nuošimčius bus uždirbę.

Raštininkas John Pakel pra
neša, kad su pradžia šių metų 
buvo išmokėta 3Į/2 nuošimčių

tus. Taupin tojai vadinamos 
“Optional Class” yra kviečiami 
atsilankyti į bendrovės ofisų, 
6816 S. Weslern Avė., su kny
gutėmis nuošimčiams įrašyti.

—Direk. 5.

I

Vakar po šiuo paveikslu Mo
terų Skyriuje buvo įdėtas 
toks parašas: Pranė Palienė, 
žurnalo “Lietuva” “Managing” 
Redaktorė.

I Valgiai Pasižymi 
fe įvairumu?

Turėjo būti: PRANE LA
PIENE ir tt. Atsiprašome už 
klaida.

Diena Iš Dienos
Išvažiavo Į
Hot Springs, Ark.

Margaret Belcher 3749 South 
Halsted Street, praeitų pirma
dienį išvažiavo į Hot Springs 
kurortų. Tenai mano išbūti apie 
menesį laiko,t kad gerai atsil
sėti.

Biznį pasiliko prižiūrėti jos 
brolis Louis Kazak. Louis yra 
mandagus ir patyręs biznie
rius. — J. A. S.

1 • A t 1 __ 1 susidedan GamjnĮj RailtyS 
ti is groserninku kurie, noreda- . ■. T %.

Kuriuos Negalima 
Nuo Tikrų Atskirti

Midvvest Krautuvės Padės 
Tai Atsiekti

Kiekviena šeimininkė stengia
si kiek galint įvesti daugiau 
Įvairumo į valgių gaminimų, 
los žino, kad tie patys valgiai 
tankiai atkartoti nusibosta šei
mai ir nepacĮmina apetito.

O joms rupi, kad šeima bu
tų sveika, todėl prekiaudamas 
•eikalauja, kad perkamas pai
stas Jbutų šviežus ir aukščiau
sios kokybes.

Kad' patenkinti šeimynos rei
kalavimus dėl įvairumo, šeimi
ninkės turėtų prekiauti tokiose 
krautuvėse kur pasirinkimas 
yra didžiausias, puikiausios ko
kybės ir — kas irgi yra labai 
svarbu — žemiausiomis kaino
mis.

Tokios krautuvės yra Mid- 
west Stores. Jos randasi kiek
vienoj apylinkėj. Viso jų Chi
cagoje yra virš 500. l’ai koope-

mi pirkti ir parduoti maistą 
pigiau, perka visas preke? tal
koj.

Tokiuo budu, kadangi jų pa
reikalavimas yra milžiniškas, jie 
gali visiems, sutaupyti gražių su
mų pinigų kas savaitę. Pažiūrė
kite į Midvvcst skelbimą, kuris 
telpa “Naujienose” šiandien, ir 
patys pamatykit kokios progos 
tose krautuvėse randasi.

Svarbus Pranešimas

ant

tikros

Northwest
Buren gat-

priežasties

Atydai tų, kurie pirkdavo 
“Naujienas” 
kampo State 
vių :

Dėl tam
“Naujienos” dabar pardavinėja
mos ant Southwest kampo, sker
sai gatvės.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

*id pačios Naujiem s 
vra nandimnK

Visas vėliausias mokslas su
jungtas su gamintų dantų pri
taikymu yra vartojamas AAA 
Dental Laboratorijoje. Turint 
milžiniškų skaičių klijentų, jie 
gali pagaminti pačius geriau
sius dantis žemiausiomis kaino
mis.

Perkant pleitus, pirkėjas turi 
būti tikras, kad jie ne tik gra
žiai atrodytų, bet ir kad jie at
liktų užduotį be žalos nešioto- 
jui. AAA Dental Laboratories 
pardavinėja tokiuos tinkamus 
pleitus, tuo pat laiku pirkėjui 
sutaupydami pinigų.

Publika yra kviečiama atsi
lankyti į ofisą ir laboratoriją, 
1655 Mihvaukee Avenue, pama
tyti kodėl AAA Dental Labora
tories išaugo į didžiausią pana
šios rųšies Įstaiga Chicagoje.

(Sp.)

PUIKIAUSIA KOKYBE I
ŽEMIAUSIOS KAINOS

PRISIPIRKIT MAISTO ATSARGAI KOL EINA 
ŠIS IŠPARDAVIMAS PAS 

"MIDYVEST STORES"

Sugrįžo Iš 
Ligoninė's.

Kaspar Kasperunas, * savinin
kas, Kaspar’s užeigos, 31&8 So. 
Union Avė., praeita vasara įsir- 
go širdies liga. Rudenyje jis 
kelias savaites išbuvo ligoninė- 
je.

Praeita mėnesį K. Kasperunas 
dalinai pasveiko ir grįžo iš li
goninės. Dabar jis randasi na
mie po daktaro priežiūra.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Nefrio Addesson, 24, su 

nica Lisouski, 17 ,
Mo-

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., SAUSIO 10 ir 11 
‘'MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS GRYNOS SMETONOS

Sviestas “ sv. 33c
PUIKIAUSIA KĄ GAMTA PADARO. 92 SCORE AR AUKŠČIAU
ŠVIEŽI NO. 1 KOKYBĖS 
Tr. v • • Žvake Tikrinti irKiaušiniai Garantuoti

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

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

Tik Dvi Savaitės musų medi- 
Tių pastangų prieinama kai- 
a, yra gana užtikrinti žmonėms 

■ aują pažiūrą ant gyvenimo.
Mes pasekmingai išgydėmė su

žirs 50,000 žmonių. Musų įstaiga 
•rndasi patogioj vietoj ir vra mo- 
ierniškai įrengta. Mes užlaiko
me viską paslaptyj. Be jokių 
prievolių, rašykite arba telefo- 
nuokite dėl informacijų.

Washingtonian 
of Chicago

2319 BELLE PLAINE AVENUE 
Keystone 9050.

Liuosas ar 
Roles

tuz. 25?
Tikrai švieži G’eriausi“MIDWEST” kartonuose Kiaušiniai tuz. 30c 
‘‘MIDWEST*’ PUIKIAUSIOS ’ KOKYBĖS 
DELUXE KAVA Vac. Pakuota •sv. 240
“ELMDALE” PUIKIOS KOKYBĖS
TOMAITfiS No. 2 ken.
“MIDWĖST” PUIKIAUSI YELLOW CLING
PYČIAI aukš. 20 unc. ken.

3 už 25v
2 už 290

“CLAPP’S” Strained Valgiai______4^ unc. kcn. 3 už 21c
“CLAPP’S” Kapoti Valgiai 7te unc. ken. 2 už 19c
“WASHBURN’S” GELTONI AR ŽALI
SPLITJPEAS________ lsv. pak.
“SUNŠWEET” Dideles Slyvos
“MIDWĘST” Obuolių Sviestas

sv. p ak.
12*

2 sv. džar. 150

2202 W. CERMAK ROAD, CHICAGO, ILL.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec.

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00

žrrr«"ri.$50,ooo.oo
KAI SULAUKI 65 METUS? IŠTIKRŲJŲ, TAUPYDAMAS PO 
$9.59 KAS SAVAITĘ NUO 20 METŲ IKI SULAUKSI 65 ME
TUS, SU 3V2% DIVIDENDAIS, TURĖSI $50,000.00.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

Žagariečių
Parengimas

Reikalauja
Perskirų

Maria Casper nuo Kari 
per

Cas-

12 d.šį sekmadienį, sausio 
įvyks žagariečių Draugiško 
Klubo šaunus balius, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43 g-vė. 
Pradžia 6-tą vai. vakaro. Įžan
ga 25c.

Grieš iš Ciceros padangės at
vykę muzikantai po vadovyste 
jaunuolio Barčiaus. Bus parū
pinta sveikų-gerų gėrimų ir vi
sokios rųšies užkandžių, taip- 
pat ir kitokių pamarginimų.

Tadgi malonioj nuotaikoj, tik
rai užsimoka keletą valandų 
praleisti. Į žagariečių vakarė- 

i liūs atsilankykit visi jų parapi
jos kaimynai ir draugai.

Malonėkite ir tamsta būti. 
Užprašo Komisija.

Gavo
Perskiras

Stella J u kaitus nuo 
Jukaitus.

Albert

miesto

jimimai
Jhicagoj

(Informacijos paimtos 
n imu rekordų Chicagos
Sveikatos Departamente.)

VIETA, Ronald, 4644 South 
Wood Street, gimė gruodžio 22 
tėvai: John ir Gertrude.

MASKAL, Ronald, 6935 So 
Maplewoodi avenue, gimė gruo
džio 28, tęvai: Stanley ir Ber- 
nice.

SWEET FLORIDA
TANGERINES did. 176 mieros vienas 1
NAUJO DERLIAUS FLORIDA
SALIEROS did. stiebai
PUIKIOS CALIF.
CAULIFLOWER Did. 11 mieros
<<UNCOLNSHIRE’’VIRTI
Calas Kumpiai
“LIFEBUOY” MUILAS

3 už 13*
vienas 150

4-6 sv.

“LUX” Trupiniai 
“LAVA” MUILAS 
“iP & G” MUILAŠ~ 
“GOLD DUST” 
DIDELIS SPECIALAS!

Oxydol

maž. 9c

sv. 21^ 
3 už 170 

did. pak. 210 
___3_už 170 

did. šm. 3 už U* 
did. pak. 150

2 did. pak. 35c
2 maži pakeliai 17c

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

IDVVEŠf) NES PIGIAU

MIDWEST®STORES
PIRK NUO

MADOS

4578/

No. 4578—Ploninanti suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

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

JACK SWIFT

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

O

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted SU, Chicago, ID.

Čia {dedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd] Nn

Mieros _________ __ per krutinu

D! D harkI

MAS BEEN
LEO AWAY 

AND FORCED 
TO DON THE

UN

POLARIAN
ROYAL GUARD 
WHILE JACK

I
HELPLES5.

OAN

FORM
OF THE

HELD

WOULD NAMEr

I

I

t

.............. I AM UNWED. 
RA-MŪ, MY FATHER, (5 
VVITHERING. 5OON 
SHALL t BE QUEEN OF 
PO L. ARI S—AND IF I 
WED, MY HUSBAND W!LL 
BE KINO

i,iĮi'.iT.uiii'ir

^7
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Ką veikia Chicago Lietuvių Draugijos
Chicagos Suval
kiečių Draugija

Rezignavo G. Zelniutė.

Rengia Metinį Vakarą Sausio 26
Draugijos 1941 metų valdybą 

sudaro šie asmenys, beveik visi 
ir pereitų metų valdybos nariai: 
pirm. — A. Vahikas; vice-pirm. 
— B. Pajaujis; prot. rašt. — O. 
Svirmickienė; fin. rašt. — J. 
Misevičia.; kasininkas — M. Mi
liunienė; iždo globėjai — J. 
Stankus, J. Gerąitauskas ir O. 
Rudiene. Korespondente išrink
ta M. Cartor. \

Priešmetiniame susmukime, 
kuris įvyko gruodžio 26, Da- 
riaus-Giiėno salėje, pasirodė, 
kad Draugija turi apie 300 na
rių. Daugiausiai naujų prirašė 
O. Svirmickienė — viso 6. 4ž- 1 
de Draugija turi $178 — visi 
pinigai padėti banke.

Metinis Vakaras.

Nesmagu pranešti, kad iš 
choro mokytojos pareigų pasi
traukė p. Genovaite Zelniutė. , Ji 
atsisakė, paaiškindama, kad yra 
užimta kasdieniniais darbais.

Į choro valdybą 1941 me
tams buvo išr&kta darbštus na
riai — pirm/J. Nedvaras, prot. 
rašt. Ona Stankiutė, iždininkas 
M. Urnežis ir korespondentė 
Ona Svirmickienė.

Choro pamokos įvyksta <hi

Bud-ir penktadienį 7:30
rio salėje, 2710 Wcst 59th st.

Naujoji choro mokytoja yra 
p. Pipiraitė, neseniai atvykusi iš 
Lietuvos.

—Ona Svirmickienė

valdybai Kliubo jiariai išrinko 
sekamus asmenis: J. Areška — 
pirmininkas, J. F. Kimbarkas 
— vice-rpirmininkas, A. Andri
jauskas, — 2-dras vice-pirminin- 
kas, A. Tumavich — nutarimų 
raštininkas, P. Karkauskas—iž
dininkas, G. Pocius — finansų 
raštininkas, J. Balakas ir S. Ba 
kiltis — iždo globėjai, J. šu 
makaras — maršalka. Legaliu 
Kliubo patarėju buvo išrinktas 
adv. Norbert Tumavick. Nariai 
taipgi išrinko kelias pastovias 
komisijas.

Susirinkimai ir šiais metais 
bus laikomi Liuosybės svetai
nėje, kas antrą antradienį kiek 
vieno mėnesio. Tokiu bildu se 
kautis susirinkimas įvyks sau 
šio 14 d.

Cicero Liet. Namų 
Savininkų Pol. 
Kliubas

Sausio 26 d., Westsidc Hali 
salėje( 2244 West 23rd Place, 
įvyksta Draugijos metinis vaka
ras — koncertas su vaidinimu, 
kurio programą pildys draugi
jos suorganizuotas Suvalkiečių 
Choras. Rengimo komisiją su
daro J. Misevičia. B. Pajaujis, 
O. Svirmickienė, J. Grigonis ir 
M. Miliunienė. Jie raportavo, 
kad viskas vakarui prirengta, ir 
kvietė narius kuoskaitlingiau- 
siai susirinkti. Durys bus ati
darytos 3:30 p.p., o programas 
prasidės 5-tą. Įžanga tiktai 30c. 
Kas parduos 10 
gaus veltui.

Nori Apvalyti Lietuvių Apylin
kę, Reikalaus Gatves Taisyti.

CICERO. — Pradedamas nau
jus 1941 metus, Cicero Lietuvių 
Namų Savininkų Politikos Kliu
bas nutarė Cicero apvalyti — y- 
pač vakarinę lietuvių apgyven-

Bus Ir “Baliukų”.
Kaip ir prięšmetiniam, tai^ 

ir visuose kituose šių metų su
sirinkimuose reikalus užbaigus 
svarstyti įvyks “baliukai”. Bus 
statinukė alaus, užkandžių tad 
nariai galės truputį ir pabalia- 
voti. Prięšmetiniam susirinki
mui porą bonkų “maenosios” 
paaukojo uolus narys A. And
rijauskas, 1412 South 49th ave
nue, ir reikia tikėti, kad atsiras 
ir daugiau tokių duosnių biz
nierių. Buvęs

Lithuanian National
Democratic Club

Pagerbė

bilietų, vieną

Narį.
pirm. Valuko, 

kad mirė narys Antanas Petrai
tis, suvalkiečiai sustojo minutei

ten renkamos kas savaitę, vie
nok gatvės, ypač ielos, yra la
bai purvinos ir labai kenkia gy
ventojų sveikatai.

Tani reikalui sutvarkyti Kliu
bas išrinko komisiją ir pavedė 
jai susižinoti su W. Pralgausku, 
kuris išmatų valymu miestelyj 
rūpinasi.

nikų jo šermenims.

kad Suvalkiečių chore vakaras 
davė pelno $74.25. lĮraugijai is 
tos sumos perduota $50.00, o 
$21.25 palikta chorui smul
kioms išlaidoms padengti.

Daugiau Gatvių Kaip 50 Avė.
Kliubas savo priešmetiniame 

susirinkime, gr. 10 d., pareiškė 
džiaugsmą, kad 50-toji gatvė 
buvo gražiai sutaisyta, ir ne
trukus kreipsis prie miestelio 
Valdybos, kad panašiai sutvar-

50-tą gatvę ištaisiusįjį buvo 
išsodinta medžiais, po vieną 
kiekviename lote. Visi medžiai 
vienos rūšies ir vieno dydžio, 
tokiu budu labai gražiai atrodo.

.xAi.it1 n f Ai'ME Tftlephoto

U. S. LAIVYNO NAUJAS 
VIRŠININKAS. — Admiro- ; 
las Husband E. Kimmel už
vakar buvo paskirtas U. S. 
laivyno viršininku, tuo pa
čiu sykiu laivynas buvo pa
dalintas 
lanliko 
Sekciją 
Sekciją.

į tris dalis, į At- 
Sckciją, Pacifiko

SLA. 260-toji

Turės Ir Valdybą, Ir “Veikian
čių Komisiją”.

MABŲUETTE PARK. — ši 
kuopa 1941 metams išsirinko 
ne vien naują valdybą, bet taip
gi sudarė taip vadinamą “Vei
kiančiąją Komisiją”. Į ją įeina 
penki kuopos nariai, P. Vilke
lis., V. Urbonas, P. Vitkauskas., 
M. Aleksynienė ir G. Zelniutė.

Į valdybą buvo išrinkti seka
mi: pirm. T. Aleksynas, vice-' 
pirm. V. Urbonas, prot. irašt.— 
<x. Zelniutė, fin. rast. R. Račai- 
tis, ižd. B. Pužauskas, iždo glo
bėjai — p. Pužauskaitė ir P. 
Vilkelis, -maršalka — M. Kizas, 
ligonių Janky.tojai — SV. Urbo
nas ir P. 'Vilkelis, o Dr. įKvote- 
jas — Dr. lenkins.

Andrukaitis Atsisakė.

CLASSIFIED ADS
AUDOKITES A| • ■sa Naujienos h

ŽODŽIŲ AR MAŽIAU — VIENĄ' KARTĄ
Kiekvienas Ekstra Žodis po 4c—Darbo OUr

Paieškojimai 25c
Šaukite CANal S500 <

/PRIIMAM -SKELBIMUS RYTOJAUS LAIDAI IKI 7:30 V. V.

FLRNIŠHEDROOMS—KENT 
Gyvenimai Kambariai

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

FORNIŠIUOTAS KAMBARYS, 
rendon, .apšildomas, maža šeimyna 
—$3.00 į savaitę. 5827 South Sac- 
ramento, Bungalovv. Prospeet 9633.

HELP VVANTED—FEMALdE 
Darbininkių Reikia

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

Šįvakar laiko susirinkimą nau
joj vietoj; {turi naują pirmi
ninką.

Lilhuanian National Demo
cratic Club metinis posėdį 
įvyksią šįvakar adresu 4501 Si 
Ashland avė., Kriščiūno svetai
nėje, taigi matote, naujoje ir 
erdvioje vietoje.

Šį vakarą vielas užims nau
ja valdyba. Pirmininkas yra S. 
Gelson (naujas), gana energin
gas ir darbštus vyras, iš .kurio 
galima daug tikėlis.. Nėra ma:- 
žiausios abejonės, kad .kliubas 
paaugs kaip .finansais, taip ir 
nariais.

PETRAS MUREIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 7 d., 4:15 v. popiet, i 
1941 m., sulaukęs 48 m. amž., 
gimęs Suvalkų gub., Lukšių 
parap., Alečių kaime. Ameri- j 
koj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime ‘ 
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. Į 
Laidotuvės įvyks šeštad.. sau- . 
šio 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, Sa
nai ir Giminės.

Laid. Dirękt. Lachaw|cz ir 
Sūnus, Tel. CANAL 2515.

Rūpinasi Narių Skundais.
Kliubas rūpinasi ir pavienių 

namų savininkų reikalais, kaip 
pavyzdžiui nario J. Balčiaus at- 
vejyj. Jis pasiskundė Kliubui, 
kad jo kaimynai neturi sutvar
kę stogo vandens rynų. Kliubas 
tuojau kreipėsi prie miestelio 
valdybos, ir iš klerko A. J. Kur- 
picka ir statybos komisionic- 
riaus Anton F. Maurok gavo 
pranešimą, kad dalykas bus su
tvarkytas. Jei ne namo savinin
kai, tai pats miestas stogą ir 
rynas sutaisys.

Nauja Valdyba.
Viešu balsavimu 19.41 metų

Kiti valdybos nariai
Nutarimų raštininkas Ona 

Badžius (ta pati) — irgi darbš
ti kliubo narė. Vice-pinninin- 
kas yra p. Lukas, o antras vice* 
pirmininkas — Viršila (tie pa
tys). Finansų raštininkas Jad-

Jisai jau pernai norėjo užleis
ti savo vielą naujam pirmi
ninkui ir rengėsi atsisakyti, bet 
narių raginamas pasiliko, ir iš 
tikrųjų dirbo Kliubui atsidė
jusiai. ;

Užleisdamas vielą naujam 
pirmininkui, p. Švitorius pa
sižadėjo kliubą ir toliau rem
ti visomis spėkomis. ,

Pasirodo, kad Kliubui yra 
gera proga augti, nes visi su
tartinai dirba ir organizacija 
rūpinasi.

Padėka tfNaujienoms” 
, ' <; • < ■Kliubas t&ria širdingiausių 

ačiū dienraščiui “Naujienoms” 
už talpinimą Kliubo valdybos 
adresų, korespondencijų ir 
pranešimų. Ęai gyvuoja . dien
raštis “Naujienos”. Laimingų 
jam Naujų Metų!

■ -^Paul J. Petraitis.

Korespondente buvo išrinkta 
p. M. Aleksynienė, o organiza
toriais, P. Vitkauskas, Vilkelis, 
L. Bielskis, :E. Pužauskaitė, taip
gi p. Zelniutė.

Nariai norėjo pirmininko vieJ 
toj palikti A. Andrukaitį, bet 
jis atsiprašė, kad jau ištarnavo 
keturis metus ir norėtų pasilsė
ti. Tada nariai išrinko p. Alek
syną, kuris yYa senas SLA na
rys ir per ilgą laiką buvo pir
mininkas 60-los kuopos Grane 
Rapids, Mieli iganc.
Bernai Nemiegojo, o šiemet?

FOR RENJT—1N (jjENERAL 
Renddai—Bendrai____

RENDON 4 KAMB. štymu šildo
mi. Gražiai išdekoruoti. Trečios 
lubos priekyje. 3117 So. Unioų. 
VlCtory 2213. I

Paskutiniai keli kuopos susi
rinkimai buvo skaitlingi nariais 
ir matytis keli nauji veidai. Tas 
reiškia, kad pereitų metų orga
nizatoriai nemiegojo. Pažiūrėsi
me ar juos pralenks naujieji 
organizatoriai, išrinkti šiems 
metams. Visi ąįrodo pilni ener
gijos ir .noro dirbti. Jie prašė 
narių pągelbeti jiems naujus 
narius prirašyti, ir nurodė, kad 
kiekvienas narys, gavęs naują, 
gąus,ątlygininią?tokį pat kaip ir 
.orgauizaloriąi.

Kuopa ateinančiam SLA 6-to 
apskričio suvažiavimui išrinko 
10 delegatų. Iš A. Andriukaičio 
raporto apie pereitą suvažiavi
mą, atrodo, kad tai buvo vie
nas geriausių ir naudingiausių 
organizacijai per helis paskuti
nius metus, ir kuopa tiki, kad 
apskritys ir toliau pasekmingai 
darbuosis.

—Koresp. M. Aleksynienė

SUSIRINKIMAI

L Ui Ll HIU Visas Pasaulio 
Dalis

Gėlės Vestuvėms, Bankietoms 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tek YARDS 7308

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, 
kietoms, Laidotu
vėms, Pa p u o š i-

GĖLININKAS maras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE S800

Ban->

Metinės Mirties Sukaktuvės ■ 
ONA AUDENS, 

po tėvais GUČAITĖ 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

11 d. sausio, 1940 rn-> sulau- ‘ 
kus 39 metų amžiaus, gimus \ 
Lietuvoje Raseinių. apskr., Lo- 
lių parap. ir mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Leo, sųnų Clarence, 2 
seseris: Antaniną ir švogerį ( 
Joną McGrath, Sophįe ir švo- i 
gėrį Povilą Gillis, brolį Fran- , 
ciškų ir brolienę levąį Jucius, ! 
2 cioces Oną ir .Pranciškų Za- ■ 
lagėnus ir Zofiją ir Aleksan- ' 
drą Pocius, jų šeimas ir 
kitų giminių.

Liūdnai atminčiai musų 
brangiosios moteries ir mo
tinėles *bus laikomos Šv. Mi
šios šv. Kazimiero Vienuoly
ne 11 d. sausio mėn., 1941 
m. 6:30 v. ryto ir šv. Dovi- 
do bažnyčioje 7:30 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į .pamaldas.

Mes Tave musų brangioji 
moteris ir motinėlė niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes ank-‘ 
sčiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus^ ateinant!

Nuliūdę lieka:
Vyras, Sūnūs, Seserys, Brolis 

ir Giminės. '

PATYRUSI MERGINA ABEL
IAM namų darbui, neteik virti. 
Gyvenimas vietoj. $7. 1430 North 
Kedvale, BELmont 8084.

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui, prie mažos šeimynos, ne
įeik virti, savo skalbimas, gyventi 
ant vietos, alga $9. 5852 N. Kil- 
bourn. AVEnue 3930.

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

—B. Vaitekūnas, Rašt.
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.

ZARASIŠKIŲ KLIUBAS turės 
susirinkimą, sekmadienį, sausio 12 
d., 1941, 2 vai. popiet, Sandaros 
salėje, 840 W. 33rd St. Būtinai da
lyvaukite, nes turėsime išrinkti nau
ją valdybą 1941 metams.

K. Šileikis, Kl. Sekretorius.
SEKMADIENĮ, sau. 12 d. 2 vai. 

popiet Bimbos svet., 635 W. 119th 
St. įvyks SLA 55 kp. metinis su
sirinkimas. Bus išduotas metinis 
raportas iš praeitų metų kuopos 
darbuotės. Visi nariai atsilaikykite 
paskirtu laiku.

, —J. Tamašauskas, Sekr.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-STĖ 

laikys metinį susirinkimą sekmad., 
sausio 12. 1941, Chic. Liet. Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Bus rin
kimas darbininkų metiniam baliui, 
kųrįs bus saus. 19, Chic. Liet. Aud. 
ir taipgi yra kitų svarbių rcikąlų.

—A. Kaulakis, Sekr.

PARENGIMAI

REIKALINGA PATYRUSI 'ir 
teisinga MERGINA dirbti taverne 
prie baro; darbas yra Ciceroje. 
Atsišaukite 6910 S. Western Avė.

HELP VVANTE1)-MALE-FEMALE
Parbininkų-JDarbininkių Reikto >
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia • *

REIKALINGAS KARPENTERIS 
uždėti “Insyl-Brick Siding”. Kreip
kitės: 3554 So. Emerald.

BUS1NESS CHANOE8 
Biznio Progos

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

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
BUČERNĖ, su elektrine refrigera- 
cija. Pigi renda, šty/no šiluma. 
2242 W. 23rd St. /

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

VALYMO IR KR1AUCIAUS biz- 
nis, įsteigtas 10 metų, gera vieta 
darbščiam vyrui. Mes išmokysime 
biznį. Whitehall Cleaners. 907 N. 
State St., WHItehall 7.191.

bėja p-ia Staniulis (ta pati), iž
dininkas Kriščiūnas (tas pats). 
Tai yra vienas iš darbščiausių 
kliubo narių ir vienas iš ge
riausių kliubo •rėmėjų. Kores
pondentas — J. Bložis (tas 
pats).

Turi naujų sumanymų
Taigi, kliubiečiai, bukite vi

si .laiku, »kad išgirstumėte nau-’ 
ją pirmininką — kokius jis 
kliubui patieks planus, o aš esu 
šiur, kad jis turi ką nors nau
jo pasakyti.

Taigi, šį vakarą nei vienas, 
nępasilikite namie — įsitėiny- 
kite gerai naują vietą — 4501 
S. Ashland Avė.

Korespondentas.

Amerikos Lietuvių 
Piliečių P. P. 
Kliubas 12 Warde
Pradeda Naujus Metus Su Pa
dėka ir Gerais Linkėjimais.

Apie šios organizacijos me
tinį susirinkimą jau buvo ra
šyta* Buvo iminėta ir apie 1941 
metų valdybą, kurios pirmi
ninku yra jaunuolis K. Savas/ 
čia tų informacijų nėra rei
kalo kartoti.:

Buvusiam Pirmininkui—
Negalima betgi praleisti 

progos netarus padėkos žodžio 
senajam pirmininkui J. Svito
riui už jo pastangas Kliubui.

- - - - - - - - —SKAITYK OSOO-

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

U30 South HaistedStrcBl.CHICII60.lLl.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Studentų
Vakaras

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 55c. ‘Po per
statymo šokiai,

Pelnas šio parengimo skiria
mas stipendijoms studentams,1 
kurie nori pabaigti kolegijas ir 
reikalauja finansines paramos. 
Studentai širdingai kviečia visus 
atsilankyti.

KEISTUČIO KLUBO CHORAS 
rengia puikią “Birthday Party” 
šeštadienį, sausio 11 d., Hollywood 
svet., 2417-19 W. 43rd St. vienų 
.metų darbuotės pamipėjimui. 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.
GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ IR .MOTERŲ PAš. KLU
BAS rengia Jubiliejinį 25 metų 
Koncertą ir Balių šeštadienį, sau
sio 11 d., 7:30 vai. vak„ Liberty 
Hali,. 1401 So. 49th Court, Ciperoj. 
Įžanga iš anksto 35c, prie durų— 
40 centų.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Willow Springs, su visais geriau
siais įrengimais. Pigi renda ir pi
gus laisniai. Parduosiu greitai. 
Priežastis pardavimo: turiu du biz
nius. Atsišaukite: 7301 So. Peoria 
Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

,,, ■—   , j . — .... .

uropojeįvaras
Jei norįte žinoti apie kąrą ir kitus pasaulio 
Įvykius, tai .skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
.prenumerata metams .Aiinerikdje (išimant Chi- 
icagą.'), )$5.Q0. Chicagoje {ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar Čekį siųskite:

Naujienos”
1'739 South Halsted Street
. CUICAGO, JLLINOIS

^difipatinimui kopiją pąąiųsip^ veltui.

ChicjŲjos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
DR-STfiS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. iIR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rast.-—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeįko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. ¥uš- 
kenas, 25.47 W. 45th -St.; Ligonių 
apiekunas —A. ,F. Czesna, 4$01 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikąs, 4624 S. Mozart St.

5229 UNION AVENUE
2 aukštų medinis namas, 2apart- 

mentai po 5 kamb. ir 2 .po 4. Pe
čiais apšildomi, naujai maliavoti ir, 
dekoruoti. Rendomis $58. Kaina 
$3250. įmokėti $500. $30 j mėnęsį.- 
Kohout Brothers, 145 N. Clark St.,. 
FRAnklin 5047.

.....................................SS 
FARMS FOR SALE

PARSIDUODA FARMA arba 
mainysiu ant namo. 80 akrų, nauji 
budinkai, VVisconsino valstijoj, šau
kite tel. ALBANY 9627,

40 AKRŲ DOBILŲ, geri budin^ 
kai, grįstas kelias, elektra, $2900. 
20 akrų derlingos muckland žemės, 
grįstas 'kelias, arti miesto, didelis 
namas, $2000, išmokėjimais. RoL 
land Hąefner, Decatur, Miciugaru

Remkitc tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
VVHOLESALE FURNITURE 

Rakandai ir įtaisai Pardavipiui
MOKĖDAMAS *CASH už rakan< 

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bįle kur. Pašaukite ar* 
rašykite dėl daugiau 'informacijų. 
Vien tik nacionaliai žiporąi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Avė., Chi- 
cago. Ilk Phone Republic 6051

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios .garsinasi “NAUJIENOSE”
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VAKAR PRASIDĖJO, VAKAR PASIBAIGĖ, 
- MIESTO STREIKAS LIKVIDUOTAS

Unijos Ir Miesto Valdyba Sudarė Sutarti
Ne visos smulkmenos dar ži

nomos, bet vakar rytų paskel
btas miesto darbininkų strei
kas, vakar po pietų jau buvo 
pasibaigęs.

Apie trečių po pietų majo
ras Kelly paskelbė, kad jo raš
tinėje įvyko unijų ir miesto 
atstovų konferencija ir ten 
buvo sudaryta sutartis.

Unijos buk pTfncipe sutiko 
su miesto pasiūlytu kompro
misu algoms sutvarkyti, o 
miestas sutiko galutinų ginčo 
sprendimų pavesti arbitrtici- 
jai. Streikas viso užtruko še
šias valandas.

Kompromiso sąlygos yra pa
duotos žemiau žinioje.

Palietė f),200 Darbininkų.
Streikas paliete 5,194 miesto 

darbininkus, priklausančius į- 
vairioms 'jChicagos unijoms, 
kurios pasipriešino aldertna- 
nu tarvbos sumanymui nukir
sti unijistų algas 10 nu oš. šių 
metų biudžeto projekte.

Unijos griežtai kapojimų 
kovojo, grasino streiku, atlai
kė kelias konferencijas su 
miesto valdyba, atmetė ten pa
siūlytus kelis kompromisus, ir 
paskutinėms taikos pastan
goms nedavus rezultatų, pa
skelbė streikų vakar 8-tų vųl. 
ryto.

Miesto “Ultimatumas^
Tuojau atsisako dirbti ele- 

veiterių operatoriai miesto 
triobesiuose, elektros mecha
nikai, statybos darbininkai gat
vių taisytojai, vandens depar
tamento tarnautojai, tiltų pri
žiūrėtojai ir miesto triobesių 
prižiuretojai-janitoriai ir jų 
pagelbininkai.

Miestas streikicriams atsakė 
“ultimatumu,” kad jie bus pa
šalinti, jeigu tuojau nesugrįš 
prie darbo. :-i.v

Kad sustreikavę tiltų darbi
ninkai nepaliktų juos iškėlę 
oran, tuojau prie kiekvieno 
miesto tilto buvo pastatytų 
kelių policininkų sargyba, 
taipgi departamentas paskyrė 
daugiau, policijų patroliuoti 
vidurmiesčio gatves. Mat, vi- 
durmiestyje per kurį laikų 
buvo sustoję veikti ir trafiko 
šviesos.

Sustojo Laivų Judėjimas
Bet ypatingų incidentų ne

buvo. Tiltų darbininkai tiltų 
iškelti nebandė, tokiu budu 
trafikas į vidurmiestį nebuvo 
suparaližuotas. Bet laivams 
praleisti jie atsisakė tiltus 
pakelti, tokiu budu, Chicagos 
upėje laivų judėjimas buvo 
sustojęs.

Streikas buvo palietęs kelis 
karo departamento laivus, bet 
ir tie negalėjo plaukti, nežiū
rint gana piktų protestų mie
sto valdybai.

Tačiau tie protestai, ir karo 
departamento grųsinimai, kad 
streikuoju tiltų darbininkai 
“gali būti baudžiami”, nes 
“trugdo ginklavimo progra
mų”, turbūt nemažai prisidėjo

prie skubaus streiko likvida
vimo.

Miesto tarybos pasiūlytas 
algų kapojimas originaliai pa
liete tiktai mažų nuošimtį 
unijistų, tai yra tų, kurie gau
na didesnes algas, negu uni
jos turi nustatę privatinėse 
vietose dirbantiems darbinin
kams.

Kompromisas
Unijoms pasiūlymui pasi

priešinus, miestas štai kokį 
kompromisų padarė. Pasiūlė 
■kirsti algas visiems miesto 
darbininkams sekamai: 4% 
nuimti tiems, kurie uždirba 
$3,000 iki $3,500 per metus; 
7% nuo $3,500 iki $4,000, ir 
10% nuimti nuo algų viršijan
čių $4,000. Bet unijos atsisa
kė ir kompromisų priimti.

Per kelias streiko valandas 
gatvės nebuvo valomos, mies
to rotušėje eleveiteriai nedir
bo, tai daugeliui reikėjo laip
tais kojas pamiklinti, taipgi 
sustojo veikę trafiko šviesos.1 
Šiaip didesnių nepatogumų 
gyventojams streikas nesuda
rė. Jeigu jis butų užtrukęs iki 
šiandien, tai vakar naktį viso 
miesto gatves butų buvę be 
šviesų. Rs.

Nominuos Tris 
Lietuvius į West 
Point Akademiją
Senatorius Pavedė Privilegiją 

Dariaus-Girėno Postui

Neseniai išrinktas Illinois 
senatorius Washing’tone, p. 
Wayland C. Brooks, pakvietė 
Dariaus-Girėno Postų No. 271 
nominuoti tris jaunus lietu
vius į kadetus garsioj West 
Point karo akademijoj, New 
Yorke.

Senatorius Brooks prisiuntė 
Posto valdybai laiškų, kuria
me sako, kad paveda jam pa
daryti šias tris nominacijas at
sižvelgdamas į tai, kad Postas 
yra vienas didžiausių visoj1 
Illinois valstijoje, ir pereitais 
metais labiausiai pasižymėjo 
savo nuopelnais ne vien sa
viškių tarpe, bet ir visam A- 
merikos Legionui/

Turbūt Ims Aplikacijas
Kada ir kų Postas skirs, ži

noma, dar negalima pasakyti, 
bet Dariaus-Girėno Namo už- 
veizda p. J. Kelly-Kaledinskas 
pranešė, kad visi trys khndi- 
datai turės būti tarp 17 iki 22 
metų amžiaus, baigę High 
School mokykloj ir apie 5 pė
dų 7 colių aukščio.

Galimas daiktai kad Pos
tas priims aplikacijas iš pro
spektų ir iš jų darys paskyri
mus.

West Point Akademija yra 
valdžios užlaikoma įstaiga 
karininkams lavinti. Į ja pa
tekti — daugeliui jaunuolių 
yra labai didelė garbė.

NA »’TTENU-AC)\fE Tnlpnhotc 
.11 TOKIŲ SCENŲ NENORI. — Filmų aktorė Binnie

Barnes pagrasino byla vienai HollywOpd firmai, jeigu ji 
išleis į teatrus vienų filmų su scenomis, kurių pavyzdį 
matom paveiksle. Ji sako nežinojusi, jog tos scenos buvo 
filmuojamos, ir kad jos sudarys jai daug nemalonumų 
šeimyniniame gyvenime. Ji neseniai ištekėjo už Mike 
Frankovitch, garsaus foolballo lošiko.

CHICAGOS LIETUVIU DELEGACIJA VYKS
TA I GUBERNATORIAUS GREEN 

INAUGURACIJĄ 
•« < ....................... „ ■■ ■■ . ............. ... f—

Tikisi gauti kelias vietas valstijos adnp’n strscijoje

Harvester B-vės 
Darbininkai Nori 
Didesnių Algų

Chicagoj Dirba 25,000
C.I.O. Farm Eąuipment Wor- 

kers unija sako, kad Harvester 
darbininkų tarpe Chicagoje ei
na judėjimas už didesnes algas. 
Firma čia samdo apie 25,000 
žmonių, ir jau kelis kartus dė 
unijų, sutarties ir algų reika
lais .tu darbininkais buvo susi
kibusi.

Federale darbo taryba tebe
svarsto kiek laiko atgal iškel
tus kaltinimus, kad Harvester 
palaiko koinpanines unijas.

Šis “Apiplėšimas” 
Pačiam Banditui 
Kaštavo $4.64
Negavo Nei “Pundelio" Nei 

Grąžos.

Yra žmonių su įvairiais “gi- 
liukiais”. Vieni patampa hol- 
dapo auka ir medžiaginius 
nuostolius turi panešti. Bet 
kiti tai ir praturtėja.

Paimkime Juozų Baubkų, 
kuris užlaiko gazolino stotį 
Marųuette Parke, 7000 South 
Western avenue. Susilaukė jis 
vakar vakare kostumerio, ku
ris norėjo už 36 centus gaso- 
lino. Kostumcris padavė Bau
biau penkinę ir kaip tik pas
tarasis išsitraukė savo popie
rinių pundelį gružai atskaityti, 
nepažįstamasis klientas išsi
traukė revolverį ir pareiškė^, 
kad skaityti nereikia nieko, 
jis paims visų pundelį.

WASHINGTON VĖL IŠDALINO DAUG NAU
JŲ KONTRAKTŲ CHICAGOS FIRMOMS
Užsakė Motorų, Plieno, Amunicijos, Lovų

Karo departamentas vakar 
paskelbė, kad išdalino kelis 
šimtus tuksiančių dolerių kon-

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

■ .................................................................................................-.......................... I.............................. .

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

Pilna vilčių, kad ji iš Spring- 
fieldo parsiveš bent poi^, jei ne 
keliolikų vietų valstijos admi
nistracijoj, sekmadienį į naujo 
Illinois gubernatoriaus Dwighl 
H. Green i luuguraci j a A. n yks ta 
didelė Chicagos lietuvių delęga? 
cija. .. ...

Olis — lyderis
Jų sudaro keli Chicagos lietu

viai, kurie darbavosi Grcen’p ir 
kitų ' republikorių kand datų 
naudai, taipgi jų žmonos. ‘De
legacijos lyderis bus adv. An
tanas A. Olis, kuris pirminiu 
kavo Illinois Rėpublikonų par
tijos lietuvių sekcijai.

Su juo važiuoja V. Ollenė 
adv. J. J. ir Monika Grish’iai, 
Paul Barsheack, Vincas Douba 
adv. Antanas A. Dobbs ir adv. 
Albin Petcrs.

Inauguracija pirmadienį
Jie apleidžia Chicago sekma

dienio vakare, ir Springfielde 
bus pirmadienio rytų, sausio 
13, į laikų ir pamatyti inaugu
racijos ceremonijas ir priminti 
naujiems valstijos bosams, kad 
lietuviai republikonai, ypač jų 
lyderiai — tai yra delegacija, 
nemažai pasidarbavo demokra
tus iš Springfieldo išvalyti ir 
keturiems metams įstatyti per 
12 metų valdž o j nebuvusius 
republikonus.

Su Oliu lietuvių sekcijoje 
darbavosi adv; Grish, kuriam 
teko vice-piiunininko pareigos, 
p. Barsheack buvo sekretorium, 
o adv. Dobbs ir Duoba buvo 
sekcijos nariai. P-ųs Duoba 
vienu laiku buvo apskričio. De
puty šerifu ir turįs artimų pa
žintį su naujuoju valstijos pro
kuroru George F. Bafrett.

grįžti iš Springfieldo antradie
nį ne tuščiomis.

Inauguracija iyyks pirmadie
nį po pietų, da&įapjant visai 
valstijos rcpublmonų smetoiiai, 

j t ' ’ . v • >,
ir kai kuriems < •demokratams. 
kuriems nęreikia aiškinti iš ku
rios pusės ve jai pučid, ir kurie 
labai mikliai moka s visokiau
sioms permainoms prisitaikinti.

Rs;

Gavę Ne Vien Radio, 
Bet ir Kitų Dovanų
Lietuvaitė Miesto Sanatorijoje 

Dėkoja Geradariams
Keletu dienų prieš Kalėdas 

“Naujienose” buvo paskelbtas 
laiškas, kuriame viena jauna 
lietuvaitė-našlaitė, gulinti mie
sto sanatorijoje, paprašė ra- 
dio aparato. '

Į laiškų atsišaukė net keli 
“Naujienų” skaitytojai, ir li
gonės prašymų--'išpildė su kau
pu. ;

Vakar ji prisiuntė sekamo 
turinio laiškų redakcijai:
“Gavo Radio Į Antrą Dieną"

Sausio '6, 19'il 
Brangus Lietuviai:

Aš rašau šitų laiškų dėko
dama “Naujienoms” už įdėjimų’ 
mano laiško prieš Kalėdas. , 

Aš rašiau prašydama mažų 
radio, kurį gavau po tos die
nos kaip mano laiškas buvo 
įdėtas į “Naujienas”. Aš dar 
gavau ir kitų dovanų.

Aš neturiu tėvų ir dėlto esu 
dėkinga gerės i •'. širdies lietu
viams, katrie padarė mano Ka
lėdas linksmas. Aš esu linksma

Baubkus supratęs su kuo 
turįs reikalų tuoj užbėgo už 
gazolino pompos, vėliau kitos 
—o “koslumeris” pabūgo ir 
nutarė dumti... nei savo grąžos 
nepasiėmęs.'

Ir taip Juozas Baubkus pra
turtėjo $4.64. “GiliUkių” yra 
visokių.

Laiškai Iš Lietuvos 
Liudiją Kad Ten Jau 
Trūksta Ir Popierio

Naudoja popierį ryšeliams 
vynioti

(Tęsinys)
STANLER KYBART .......................................,............ $ 1.00
A. S. ALEKNIENĖ ................. -...............  100
J. P. DADELIS .........................  4.00
Buvo paskelbta .............................................. -........ •••■• 1,350.00

VISO .........................................................  -.........$1,356.00
(Bus daugiau)

“Davę garbės žodį”

O kadangi ir Barte 11 ir pats 
Green, sako, yra davę garbės 
žodį, kad rinkimus laimėję jie, 
lietuvių neužmirš, tai delegaci
ja ruošiasi į Springfieldą labai 
optimistiškame upę ir tikisi su-r

turėdama radio. '
Dėkoj u- visiems labai širdin

gai, kad jus man pagelbėjo^.
x Linkiu visiems geros sveika

tos ir daug’laimės, (X

Miss Annc Sadouski <
5601 N. Pulaski Rd.

f Cott. 7 East, Chicago, III.

Lietuvoj trūksta dabar ne 
tik rūbų ir ma.'sto, bet ir rašo
mojo popierio.

Apie tai tenka spręsti iš to, 
kad paskutiniu laiku chicagie- 
čių gaunami laiškai iš paverg
tosios Lietuvos ateina labai 
prastuose konvertuose. Jie pa
dirbti iš rudos, ne rašymui 
skirtos popieros, tokios, kuri 
pirmiau buvo vartojama krau
tuvėse vynioti pirkinius.

Laiškai eina apie 6 savaites
Kai kurie chicagiečiai paste

bi, kad jų gauti laiškai atėjo 
namie dalytuose vokuose, o pa
tys laiškai surašyti ant visokių 
šmotelių sutepto ir apiplyšusio 
popierio.

Dabartiniu metu laiškas iš
siųstas iš Lietuvos pasiekia A- 
merikų po apie pusantro mėne
sio laiko.

Gaisre Žuvo 
Moteriškė

Gaisras užvakar vakare su
naikino mažų gyvenama namu
kų ties Madison Street, ir Tri- 
state Road, Vilią Park priemie
styje. Sudegė name gyvenusi se
nelė, Fannie Thomas Small. 
Taipgi sudegė jos užlaikomi ke
turi maži šuniukai ir trys ka
tės.

Ji gyveno vienui viena, atsi
skyrusi nuo pasaulio.

VAKAR CHICAGOJE •
• 61 metų Edward Strauss, 

1232 South Keeler avenue, žu
vo po automobiliu ties 7206 
Vincennes avenue.

O Savo kambaryje, ad. 85f. 
Cambridge avenue, nusišovė 32 
metų chicagietis, Paul Cancil- 
lieri. Priežastis nežinoma.

O Iš Chicagos upės, prie 
VVebster avenue, vakar rytų bu 
vo ištrauktas nežinomas apie 45 
metų skenduolis. Jis buvo apie 
šešių pėdų aukščio, svėrė apk 
200 svarų.

© Policija ieško dviejų mer
gaičių, pabėgusių iš namų, 15 
metų Mary Alice Ruckett, 4511 
S. Emerald avenue, ir 16 m. 
Glenna Dovvfling, 4559 Inman 
avenue.

© Grand džiurė apkaltino pi
nigų išeikvojimu First National 
Bank of Dolton kasieriaus asis
tentų, Thomas Ra’ph Page, 19 
East Ohio Street. Jis prisipaži
no, kad išeikvojo $6,500. Pini
gus prašvilpė “arkliukams”.

© Per suvirš metus laiko 
Chicagos Mount Sinai ligoninė
je su vaikų paraližiumi kovojo 
18 metų berniukas iš Milwau- 
ke*e, Wis., Jerome Safur. Dak
tarai darė viską ką galėjo, bet 
berniuko gyvybes neišgelbėjo, 
vakar jis pasimirė.

© Chicagoj į rinkų netru
kus bus paleisti nauji, pagerin
ti miltai, kurie turi žymiai auk
štesnį vitaminų kiekį negu pa
prastieji miltai.

© Po šešių metų chicagietis 
Charles Nixon, 4322 Ellis avė., 
atgavo savo automobilį. Jis bu
vo pavogtas 1925. Vakar poli
cija pranešė, kad automobilį ra
do pastatytą ties 5510 Cornell 
avenue. Geriau vėliau, negu nie
kad...

• Už girtuokliavimą policija 
prašalina iš pareigų, policistų 
51 metų Patrick Gibbons, iš 
Suinmerdale stoties ir 31 met^ 
Jacob Woods iš Wabash avenue 
stoties.

Streikas Youngs- 
town Liejykloje

Užvakar 175 darbininkai iš
ėjo į streiką Youngsto\vn Sheet 
and Tube Company liejykloje, 
Indiana Harbore. Plieno Darbi
ninkų unija sako, kad firma ne
moka jiems sutartyje nustaty
tos algos. Vietoj 91c darbinin
kai gauna tiktai 81c valan
dai.

traktais visai eilei Illinois ir 
Chicagos dirbtuvių.

Vienas kontraktas buvo Ca
terpillar Tractor Co., firmai, 
Peoria, III., pristatyti laivynui 
motorų už $62,232.

Lietuvių darbininkų žiniai že
miau paduodam pilną kitų kon
traktų sąrašą:

National Tube Company, Chi
cago, steel tubing, $1,655;

Bradner - Smity & Co., Chi
cago, target paper, $6,526;

Republic Steel Corporation, 
Chicago, steel, $6,537;

Western Cartridge Company, 
East Alton, small arms ammu- 
nition, $33,385;

Marshall & Hushart Machin- 
ery Company, Chicago, broach- 
;ng machines, $9,004;

Illinois Tool VVorks, Chicago, 
reamers, $3,019;

Joseph T. Ryerson & ;Son, 
Tnc., Chicago, artillery material, 
$38,328;

Union Twist Drill Company, 
Chicago, drills, $1,986;

Onsrud Machine Works, Ine. 
Chicago, router, $1,442;

Magnaflux Corporation, Chi
cago, $4,796.

- $17,000 Cicero Firmai
Harris Hub Bed & Spring 

Company, Cicero, .steel cabinets, 
$47,150;

Schaar & Co., Chicago, labor- 
atory supplies, $3,123;

Anchor Products Company, 
Chicago, needles, $7,134;

Abbott Laboratories, North 
Chicago, drugs, $8,375;

Mills Hospital Supply Com
pany, Chicago, convalescent 
suits, $7,696;

Carver Pump Company, Rock 
Lsland, pumping sets, $71,869;

Whitcomb Locomotive Corpo
ration, Itochelle, locomotives, 
$61,460;

Cook Electric Company, Chi
cago, jacks, $35,278;

Kellogg Switchboard & Sup
ply Co., Chicago, microphones 
and jacks, $12,358;

Eicor, Inc.,> Chicago, dyname- 
tor units, $11,125;

Dean W. Davis & Co., Chi
cago, coils, $11,233;

Rauland Corporation, Chica
go, miscellaneous radio parts, 
$74,735;

Globė Feather & Down Co., 
Chicago, 40,000 feather pillows, 
$23,600;

Butler Brothers, Chicago, 25,- 
571 winter unionsuits, $14,429;

A.-an-E. Manufacturing Cor
poration, Chicago, 500,000 re- 
pair parts for folding steel cots, 
$44,2’50;

Logan Electric Specialty
Company, Chicago, 500,000 

repai r parts for folding steel 
cots, $60,000.

Pirjdfe tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




