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MUA SU HITLERIU
GRAIKAI PAĖMĖ KLISUROS MIESTĄ

Graikai artėja prie Valonos ir 
Berati miestų

FORDAS GAMINS DALIS

ATĖNAI, Graikija, sausio 10 
d. — Graikų ministeris pirmi
ninkas Metaksas oficialiai šian
dien paskelbė, jog graikų ka
riuomenė paėmė Klisurą, svar
bų strateginį punktų tolimes
niems užkariavimams.

Metakso pranešimas išsiųstas 
graikų kariuomenės dalims ir 
paskelbtas visam kraštui. Kaip 
sostinėje, taip Misose fronto zo- 
nuose reiškiamas didelis pasi
tenkinimas. j

Graikai paernė nelaisvėn to
ki didelį italų skaičių, jog ligi 
šiam metui dar visų jų nega
lėjo suskaičiuoti.

Italai žinojo, kad Klisura tu
ri labai didelės strateginės svar
bos, todėl ten pasiuntė didelius 
kariuomenės dalinius, manyda
mi, kad jie pajėgs atsispirti 
graikams. Bet graikų kariuo
menė visiškai apsupo italus ir 
suėmė nelaisvėn didelį jų skai
čių, nes fašistai nepajėgė tinka
mai gintis.

Graikų kariuomenė nesiten^ 
kino vien pačio miesto užėmimų^ 
bet naujus 
te į kitus punktus. Viena grai
kų kolona eina Berati įplėšto 
link, o antroji skuba į Valoną.

Vienai italų kariuomenės da
liai pavyko iš Klisuros pabėg
ti. Graikai juos veja ir pake
liui naikina.

Manoma, kad netrukus grai
kai paims ir Tepelenį, nes da
bar italams bus labai sunku jo 
apylinkėse laikytis. Netekus 
Klisuros, Tepeleni labai lengva 
bus apsupti iš trijų pusių.

Graikų kariuomenė labai ge
rai sustiprinta, šiandien grai
kai turi daugiau moderniškų 
ginklų, negu jie turėjo karo 
pradžioje. Beveik visi moderniš
ki graikų ginklai yra gaminti 
Italijoj, fašistų dirbtuvėse.

Britų kariuomenė Afrikoje 
paėmė dideles itališkų ginklų 
atsargas. Paėmė gana daug vi
siškai naujų ir kovai tinkamų 
italų tankų. Britai italų ginklų 
nevartoja. Visus tinkamus gin
klus jie sudėjo į laivus ir at
vežė graikams.
g Dalis nelaisvėn paimtų italų 
kareivių sava valia pasisiūlė 
mokyti graikus, kaip vartoti 
'paoderniškus italų tankus.

Albanijoj kariaują italų ka
reiviai, sužinoję apie, Bardijos 
žlugimą ir Tobruko" apsupimą^ 
visiškai nenori kariauti.

DIENOS METU BOMBARDUOJA NACIUS

, , ■ NAUJIBNŲ-ACME Telephoto

Edsel Ford (dešinėj) kalbasi su. vąldžios atstovais 
šalia didžiojo B-24 bombonešio Consolidated Aireraft 
dirbtuvėje, San Diego, Cal., kur paskelbta, kad Ford 
Motor kompanija planuoja dirbdinti atskiras (bombone
šių dalis.

Stalinas patenkino 
Hitlerį ir popiežių
WASH1NGTON, D. C., sau

sio 10 d. —- Pranešama, jog Hit
leris kreipėsi į‘Staliną, kad jis 
leistų okupuotuose Pabalčio kra
štuose tikintiems žmonėms švę
sti Kalėdas sulig jų įsitikini
mais.

Stalinas patenkino Hitlerio 
prašymą ir įsakė komisarams 
nekliudyti gyventojams švęsti 
minėtų švenčių.

Popiežius buvo labai paten
kintas šitokiu Hitlerio tarpinin
kavimu ir pasiuntė jam padė
ką už padarytą intervenciją.

Anglų minos Norve
gijos pakraščiuose
STOCKHOLMAS, Švedija 

sausio 10 d. —- Iš Norvegijos 
ateina žinios, jog Norvegijos 
pakraščiuose minos susprogdino 
kelis vokiečių prekybinius lai
vus.

Laivai vežė maistą ir kare 
medžiagą Norvegijoj stovin
tiems vokiečiąH?. Tvirtinama, 
kad minas paleido anglų kare 
laivai.

Vokiečiai labai nepatenkinti 
Quislingu, nes jis nemoka pa
traukti 'krašto {gyventojų sim
patijų. Maficttna, jog jį’ pakeis 
naciš Tėrboven.

Siamiečiai keršy ja 
franeuzams

NACIAMS LEIDO PREKIAUTI VISUOSE 
PABALČIO KRAŠTUOSE

Nauja prekybos sutartis naudinga naciams
BERLYNAS, Vokietija, sausio 10 d. — Vyriausybė skelbia, 

kad vokiečiai pasirašė naują sutartį su sovietais dėl visų Pa- 
balčio valstybių.

Naujoj sutartyj aptarti sienų reikalai ir sutvarkyti pre
kybos santykiai.

Rusija leido vokiečiams vesti prekybą Lietuvoje, Latvijoj 
ir Estijoj, tokiomis pat sąlygomis, kaip jie prekiavo prieš ru
sų įsiveržimą.

Sutarties punktai bus paskelbti spaudoje rytoj, sako 
naciai.

Vokiečiai vedė derybas su rusais dėl prekybos Lietuvoje 
nuo praeitų metų lapkričio mėnesio pradžios. Naujai pasirašy
ta prekybos sutartis labai naudinga naciams.

— Maskva praneša, kad šiandien su Vokietija tapo pasira
šytos penkios naujos sutartys, kurios dar labiau suginus abie
jų valstybių bendradarbiavimą.

KOMUNISTAI KURSTO LIETUVIUS GINTI
SOVIETU RUSIJA

Netikėtas britų avia
cijos žygis

LONDONAS, Anglija, sausio 
10 d. — Karo vadovybe skel
bia, kad didelis britų bomba- 
nešių skaičius, lydimas lengvų 
žvalgybinių lėktuvų, bombarda
vo didelius nacių okupuotos 
Francuzijos plotus.

Naciai buvo netikėtai užpul
ti, nes ligi šiam metui anglai, 
dėl didelės orlaivių stokos, nie
kad dienos metu nebombardavo 
vokiečių.

Britai naikino aerodromus, 
karo įrengimus ir uostuose sto
vinčius laivus.

Nukentėjo vokiečių 
aerodromai

LONDONAS, Anglija, sausio 
10 d. — Anglų aviacija padarė 
labai didelių nuostolių vokiečių 
aerodromams, kurie yra išmė
tyti kanalo pakraščiuose.

Vietomis vokiečių orlaiviai 
bandė kilti ir priešintis atskri- 
dusiems anglams, bet žvalgybi
nių lėktuvų jie buvo numuš
ti.

Anglai numušė tris jau iški
lusius vokiečių orlaivius. Pa
čiuose aerodromuose britai su
naikino daug vokiškų orlaivių.

Praeitą naktį bom
bardavo Brestą

LONDONAS, Anglija, sausio 
10 d. — Praeitą naktį, 6 va
landų laikotarpyj. britų avia
cija be sustojimo bombardavo 
Brestą, didžiulę nacių karo lai
vų bazę.

Kiti orlaiviai naikino Ruhro 
apylinkių dirbtuves.

Breste susprogdino didelius

nacių karo sandėlius. Sprogimas : 
ir liepsnos buvo matomi ir gir- ; 
dimi net Anglijos pakraščiuose. ' 
Tai trečias Bresto bombardavi
mas šią savaitę.

Britai traukia jėgas 
prie Tobruko

KAIRAS, Egyptas, sausio 10 
d. — Britų karo pranešimas 
sp.ko, jog karo vadovybė kon
centruoja britų kariuomenę ir 
sunkias patrankas aplinkui To- 
bruką.

Kiti britų kariuomenės dali
niai žygiuoja pirmyn juros pa
kraščiais.

Karo sluoksniuose kalbama, 
jog britai bandys eiti tiesiai 
per Cirenaikos dykumą ir at
kirsti Bengazi nuo kitų uostų. 
Britai nemano sutikti didelio 
pasipriešinimo.

Belaisviai trukdo 
karo operacijas

KAIRAS, Egyptas, sausio 10 
d. — Pasakojama, kad britai 
nepradėjo pulti Tobruko, nes 
dar neišsprendė belaisvių pro
blemos. Toks didelis belaisvių 
Skaičius labai apsunkina karo 
operacijas.

Bardijoj paimti belaisviai dar 
nenuvežti į užfrontę. Jeigu bri
tai paims Tobruką, tai ten ras 
dar apie 30,000 italų.

Tokiam dideliam kariuome
nės skaičiui britai neturi pa
kankamai maisto. Britai turi 
žinių, jog Tobrukas bus leng
viau paimti, negu Bardija.

Rooseveltas kviečia 
valdžion Laguardia

NĖW YORK, N. Y., sausio 
10 d. — “N. Y. Times” paskel
bė, kad prezidentas Roosevel
tas pasiūlė New Yorko miesto 
merui tvarkyti vi.są Amerikos 
apsaugos reikalą.

Laguardia butų tarpininku 
tarp prezidento ir įvairių kra
što apsaugos departamentų.

Laguardia pareiškė, kad jis 
mielu noru užims bet kokią pre
zidento skiriamą vietą, jeigu tai 
yra reikalinga Amerikos apsau-

Sąjungininkų laivy
nas veiks kartu _ _ • i

MANILA, Filipinų salos, 
sausio 10 d. — Teko patirti, 
kad Anglija, Amerika ir olan
dų Indija nutarė bendromis 
jėgomis ginti savo interesus 
tolimuose rytuose.

Minėtų trijų valstybių lai
vynai veiks kordinuotai.

Jeigu prasidėtų karas, Ame
rikos karo laivai galėtu nau
dotis kilų valstybių karo ba
zėmis. Minėtoms valstybėms 
priklausą laivai galės naudotis 
ir Amerikos uostais.gai ir stiprėjimui.

LEIS ROOSEVELTŪfskOLINT GINKLUS

šeštadienį: Debesuotas ir 
šaltas.

Sekmadienį: Giedra.
Saulė teka 7:17 v. r.» leid

žiasi 4:38 v. v.

Įstatymo projektas 
pasiųstas kongresui

WASHINGTON, D. C., sau
sio 10 d. — šiandien preziden
tas pasiuntė Amerikos senatui 
ir kongresui įstatymo projek
tą, kuris jam leis duoti arba 
skolinti ginklus Anglijai ir ki
tom kariaujančiom valstybėm.

Valdžios ir kongreso sluok
sniuose manoma, kad šis įsta
tymas bus priimtas ir prezi- 
dėntas netrukus turės teisę 
teikti karo medžiagą prieš dik
tatorius kariaujantiems kraš
tams. / . •

Prezidentas prašo 
didelių teisių

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 10 d. —- Pirmas įstatymo 
punktas leidžia Amerikos pre
zidentui gaminti karo sandė
liuose arba įsigyti kitose vie
tose visą reikalingą medžiagą ir

perleisti ją tai valstybei, ku
rios gyvavimas svarbus Ameri
kos apsaugai.

Leisti prezidentui, pasitarus 
su atsakomingais karo depar
tamento atstovais, parduoti, 
skolinti, perleisti bet kurią ka
ro medžiagą kitoms valsty
bėms.

Karo laivus taisys 
Amerikoj

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 10 d. — Kongresui pasių
stas įstatymas leis prezidentui 
leisti taisyti, apžiūrėti, bandy
ti kituose kraštuose gamintus 
ginklus ir karo pabūklus.

Jeigu šis įstatymo punktas 
bus priimtas, tai britų ir ki
tų valstybių karo laivai galės 
būti taisomi Ametikos karo 
dirbtuvėse. .!• , *; ' . • • > . '< j • .7 h? ■

šioms išlaidoms padengti, 
manoma, kšd bus reikalinga 
apie 10 bilijonų dolerių,

BANGKOK, Siamas, sau
sio 10 d. — Vyriausybė skel
bia, kad ji nutarė atkeršyti 
franeuzams už jų sostinės ir 
trijų miestų bombardavimą.

Siamo valdžia įsakė bom
barduoti Sąigoną, Dalatą lir 
Ponompen miestus.

Siamo kariuomenė, kuri va
kar įsiveržė į franeuzų Indoki
niją, eina pirmyn visose zono
se. Prancūzai traukiasi atgal 
be didelio pasipriešinimo.

Italai giriasi dide
liais laimėjimais

ROMA, Italija, sausio 10 d 
— Italų karo vyriausybė skel
bia, kad jie laimėjo didelius mū
šius Viduržemių juroje. Italų 
aviacija paskandino du britų 
submarinus, du keleivinius lai
vus ir torpeda palietė kitą pre
kybinį laivą.

Sako, kad vienas paskandin
tas submarinas yra gen. de 
Gaulle laivas Narvai, kuris žu
vo prie Afrikos pakraščių.

Sako, kad fašistų karo laivai 
labai taikliai apšaudė Graikijos 
pakraščius ir padarė graikams 
didelių nuostolių, <

Gedvilus karinga 
kalba

KAUNAS, Lietuva, sausio 10 
—». Komisarų tarybos pirmi

ninkas Gedvilą <pasakė visiems 
krašto gyventojams kalbą apie 
artėjanti karo pavojų.

Tuo tarpu, kai mes, sako 
Gedvilą, ramiai dirbam savo 
darbą, Europoj tūkstančiai jau
nų vyrų įniršta apkasuose už 
saujelės savanaudiškus intere
sus.

Komisaras šumauskas pasa
kė, kad visam pasauly siaučia 
badas, o jie Lietuvoj kuria so
cializmą.

Lietuvos teatruose 
maskoliški vei

kalai
KAUNAS, Lietuva, sausio 10 

d. — Pamažu iš Lietuvos tea
trų išstumiami lietuviški veika
lai ir jų vieta užpildoma rusiš
kais.

Dramoje statoma Gergelio ir 
Litovskio pjesė “Motina”. Taip 
pat režisierius pakviestas iš 
Rusijos. Visą šj veikalą stato 
publikai visiškai nepažįstamas 
Marten.

Vilniuje nutarta statyti ru
siška pjese “Tania”. Kituose 
teatruose statomi kiti rusų da
lykai.

AVASHINGTON, D. C., sau
sio 10 d. — Olandijos diplo
matai pareiškė, kad karo su 
vokiečiais metu, Olandija ne
teko labai didelių turtų.

Vien tiktai 5 dienų laiko- 
tarpyj vokiečiai sunaikino O- 
ląndijos turto už 500 milijonų 
dolerių.

Ypatingai daug nuostolių 
padaryta Rotterdame. šį mie
stą vokiečių aviacija bombar
davo kelioms valandoms pra
ėjus po olandų prašomų pa
liaubų.

Glovackio kalba vi
sai kitaip skamba
KAUNAS, Lietuva, sausio 10 

d. '— Komisaro Glovackio kal
ba visai skiriasi nuo Ged vi los 
ir Šumausko.

Gyvenam karo atmosferoj, 
Sako jis, aplinkui neramus ir 
krauku kvėpiąs oras.

Turime atkreipti tinkamą dū
me’} į savo sienų saugumą. 
SSSR supranta padėtį ir ski
ria dideles lėšas apsiginklavi
mui.

Mes paliksime nebaigtas sta
tybas ir visomis jėgomis, viso
mis lėšomis remsime apsigink- 
’avmą, kad musų didžiosios tė
vynės SSSR sienos butų sau
gios.

“Žaibo” spaustuvi
ninkai skundžiasi
KAUNAS, Lietuva, sausio 10 

d. — “Žaibos” spaustuvės spau
stuvininkai gauna tiktai pusę 
to atlyginimo, kurį gauna ki
tų spaustuvių darbininkai.

Jie smarkiai skundžiasi, nes 
pakilus maisto produktų kainai, 
negali pramisti.

Anksčiau “Žaibo” spaustuvė
je buvo spausdinamas “XX am
žius”, o dabar ji perėjo j ko
munistų rankas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Washingtone valdžios sluoksniai mano, kad per 10 die

nų kongrese bus priimtas naujai pasiūlytas įstatymas. Hoove- 
ris mano priešintis.

— Nacių aviacija smarkiai bombardavo Liverpool apylin
kes.

— Rusai pasižadėjo parduoti .vokiečiams 15 milijonų tonų 
žibalo ir. labai daug javų, o vokiečiai duos sovietams įvairios 
rųšies mašinų.

— Graikai paėmė nelaisvėn 600 italų ir tikisi paimti Tepe
lenį miestą.

— Britų aviacija visiškai sunaikino nacių miestą Galsen-
kirchen.
ventojų.

Vokiečiai sako, kad užmušė labai daug civilinių gy-

— New Yorko teismas nuteisė rumunų žydą Isidore Laža
ms už pasporto falsifikavimą. Lazarus dirbo naciams ir bu
vo artimas Goeringo draugas.

— Britų kariuomenė pradėjo užiminėti pasienio miestus Abi
sinijoj. Italai bėga vien tiktai aviacijos pagąsdinti.
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)ėde Amerikonas
HIęBrone M—te

(Tęsinys)
Aš manau, — tarė dėdė ą- 

merikonas, — reikės jį pamo
kyti, kaip jisai su tamsta turi 
elgtis; jisai turi pinoti, ka<^ Įmu
šta tai tiligenliška moteris, ži
noma, jisai myžiko vaikąs, tai 
iš jo jau daug reikaląuti ir ne
galima.

—Už tai tai aš tamstai.. 
tamstai . . . nežinau ką padary
siu...

O kokia jūsų piniginė pa
dėtis? — teirąyosi dėdė ameri
konas.

—Piniginė musų padėtis tai 
labai sunki, — aiškinosi Fortū
nato žmona Siunė.

Aš manau, kad čionai tai 
jau reikės padėti tamstoms. į.'- 
noma, tas daugiausia ])rikląųsys 
nuo tamstos... Tamsta gerai ži
nai, kad aš parvažiavau į Lie
tuvą tiktai pailsėti. Pailsėti ga
lima tiktai tuomet gerai ir nuo
širdžiai, kada žmogus turi da
mą, kuri tavimi rūpinasi ir ta-

kas, ,tąi dėdė ąpięyikpnas su 
Fortimąto pasi
vaikščiojimą baigė ir atėjo mie
goti. Visai suprantama, kad a- 
pie kokius nors įtarimus ar ki
tą ką negalėjo bity jokios kįl- 
|bos.

$£asę nors ir jaipi^ gemoje 
jbuyo, bęt jinai įtari, kad dėį.ė 
.amepikoiias ir broįėųę Siunė 
yra užmezgę kokius tai ypatin
gai artimus santykius. Jinai vi- 
šą tai gęrąi suprato, Jjet apie 
tai niekam nepasakojo.

Stasė, kajp vienintelė darbui 
tinkanti moteris, turėdavo kel
ti labai anksti; dar gerokai

Dzedek, dzedulėk, aš labai 
pa lenkinta, kad tamsta supranti 
mane...

Kadangi buvo jau vėlus lai-

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.
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DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

$9.95 aukšėteu.-
50c įmokėti

’9.95 au^iau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, Elektrikinės

je vasaros metu ilsėtis tai jau 
nėra ,kąda-

Dėdė .amerikonas ir Upr^ųna- 
to žmona Siuųė po jos vyro iš
važiavimo pabuvo Alsos kaime 
dar kelias dieųajs ir nusistatė 
važiuoti į Kėdainius. Jie buvo 
galutinai susitarę, kad kaip tik
tai parvąžiuos į' Kėdainius, taj 
tuojau pradės daryti reikiainus 
žygius, kad gąlimai gręįęiau iš
važiuoti į Palangą.

Vieną popįe.lį Antano sūnus 
Nųncijonas ponus išvežė į Ši-, 
laukio geležinkelių stotį, nes 
nuo Alsos kaimo artimesnės ge
ležinkelio stoties nebuvo. Dėdė 
amerikonas laikinai atsisveiki
no su broliu Antanu ir kitais 
namiškiais. Atsisveikindamas sy 
Antano dukterimi Stase išmetė 
jai net du šimtus litų. Jauna 
mergiotė, gavusi tokią i)inig1ų 
sumą, net nežinojo kaip džiaug
tis. Ji savo amžiuje tiek pinigų 
dąr niekuomet nebuvo turėjusi. 
Iš to didelio džiaugsmo jinai 
savo dėdei norėjo net ranką pa
bučiuoti. Tadi.au .dėdė ameriky- 
nas rankos bučiuoti nedavė sa
kydamas, kad fan/iąs bučiuoti 
lai jau niekam nereikia. Už ty-

NAUJIENOS, Chicago, ID 
.... ...    Į., ,,,|f ,W . W.x.. tu—.— '■ .Ai 
jokio rimtumo tyikaty mpty pi
nigus.

Dėdė, amerikonas visur ir yi- 
suomet Jąikydavją^i ręjjdap^ fa
sono, todėl jr ^įaįikip stotyje 
pirko bilietus ya^iayųųiųi į jAęJ 
dainius pirkęs,įęą kfesę^- Va
žiuoti pirmąja klase Siunei bu
vo tikra naujiena, iV?ai: 
buvo ii* poniškos Ulinės, ' bet' 
kadangi jos tėvas buvo prasiba- 
liavojęs su^ankrį$j$‘ dv^j- 
įlinkas, tąi pi^įų jiepi^UO^i 
neturėjo. $uĄfs ru^i v.^žlųo/J 
pirmųjįtĮ klasę 
bėjo )je .tijktpi ęme^k.^a^! 
bet tai matė ir jautė ir jinai pa-1 
ti. Vienas tiktai buvo išgany-

• L V vr*

inąs, lųid jie yajžiayo atskiroje 
kupė, todėl ųuo ^pašalinių ąspie- 
Dų buvo visiškai ląisvi. Važiuo
dami jie daug kalbėjosi ir dėdė 
amerikonas sumanė savo širdies• f • I f . ‘A ?
damai padovanoti piniginę do
vaną.

-—Na, matai, ponia Siunė, va
žiuojame kaip tikri ponai ir day 
net atskiroje kupė, — liktai tei
sybę sakant tamstos rūbai pir
mai klasei jau nelabai tinka. 
Gerai, kad aš sugalvojau paim
ti atskirą kupė, priešingai tai 
ir tamstai ir man butų buvę 
labai nemalonu, 
t . I r . '• J * J

—Taip, dzedek, taip. Ąš tą 
labai gerai žinau, bet apie tai 
aš jau tamstai pasakojau, kad 
musų piniginė padėtjs labąi 
sunki ir aš iš savo vyro nega
liu gauti pijąigų, geresnius ru
bus įsitaisyti. Be to, važiuoda
ma į tokius s.v,eči,us, lai nęt ir 
nemaniau, kad tenai galėtu bu-

kaip tamsta. Mes į tuos šyyntp 
Antano atlaidus, tai važiuojame 
kiekvienais metais, bet būdavo 
paprastai lai tenai suvažiuoja 
vispkie chamai, juodnugariai, 
o prieš tokius svečius, tai jau 
nėra jokio poro geriau apšilai-! 
syti. Be to, kaip tamstai pir-; 
lųfau sakiau, tąi jau kelinti mę- 
tai, kaip išteisėjau, todėl vjĄiis 
geresniys sąyo rybųs .jąų, sųyjl-; 
kėjąu, o pasitaisyti gerus rubus' 
tai mes ir pinigų neturime', — 
skundėsi ponia Siunė.

šeštadienis, sausio 11, 1941

Rašomos
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai 

Pečiai, Karpetai.
Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

merikoną pradėjo vadinti: “Ge
ruoju dėdukėliu”. Antano sunyi 
Nuncijumi i už nuvedimą į silai^i- 
J<io geležio keli p stotį išmetė ąO 
litų. Nuucijoųas gavęs liek pi-Į 
nigų buvo irgi labai patenkin-j

Ponia Siunė tokiu dėdės ąmę- 
i ikonų duosnumu nelabai buvo 
patenki n.lą. .Ibiai ę.mė l?ayy$M_:

vo ję myli-’ tocįĮęl jinai ręikaįavę, kad vai
ką! iš pąt mą/ęp? i?,ūių mokomi 
leįi^kiš^ai. Vyrąs tykių jos rei 
^kąjavimy tykinti ^tegalėjo, nes 
jisai buvo ne tiktai nu-širdus 
UetįuyĮs, bet jis^i buvo ir Lie- 
ttuy,9§ kąrįųąųieĮnės savanoris, 
todėl jisai negalėjo leisti, kad 
jo yąikučiąi l^utų auklėjami 
svetimos tautybės dvasioje, be
žiūrint į visus sunkumus, ponia 
$$/iė ^ąyo yaikus ą,uklęti pą-i 
^ąpadę ąąklę — lenkę, bet Ra-i 

tyji auklė tyrėjo dirbti ir

vi>" JėiojoCjiSi!et? m Fort“w
. tas Pats mažai mokėdamas len-

py^siveĮė dędę ą/nerjkyną 

jautė, kad dėaė amerikonas įeis 
l jP padėtį įr jąįivj 
ftuiy^kyji hjznių fęijkaįv.?. Taipj 
galvodamas jisai visai neklydo, 
■hės j,š .įė,<įlė a^kp^as: 
.valiuodamas jaju geležinkeliu į. 
Kėdainius jy pairusius ne tiktai

W ’r ^myvw,“s 
‘WkV^”-

t(.ai-,utis .jlė^ęs

džiausiu sąyp išgelbėtoj
gęr.ai žinojo, lyad dėdė amęriko-, 
nąs yra mijįy^įerįus, nogėjo, 
kaip nors prie jo prlsimeilikau-
jof' >io. .> f>,.. r.; j

i' y
jy sta1 w yje-
‘W.>
'Sęljftšą# s,usi,t.ari-
'W’

w Le»-
< ■

4^ ^aik\W’ 
b^,l fJĮ.otina prie vaikų .tęj 
j?v
jw M*
iyOFj.9> y?i y/-

Jvs »,yejk?is-

p«e š?.?-

w ?f «■ w-
biąy^ias jys, įkąip jąiotinos, bu- 
dayy darkąs, jęigu jinai kartais 
be i^ikąįo sąyo vaikųčjįs 
apkumšęiupžavo.
W'y$w ............. .. .....

^y.? t?* j?p ji?? i°fs ir
haj jię^utįąre, jįsąi Ji]k.* ^lonės esate,
r^s li^.uyis, o jo žr^oną lokio įbi^jąįo, kokį jus turjte, gę-

)

kų kalbos su tarnaite ir su vai- 
)<ai.s .visuomet kalbėdavosi lie- 
^.uyiskai, todėl jjsaj yr ty taip 

vai^v ^is;ai
yyj išiiiokę lięlųvi^kąi. Įiadan- 
gY po^iią Siuųė savo yąijkų ne
kylėjo, todęl jie visą laiką 
dįryugąudąyo sų tęvu ir tąynaite 
ir taip draugąudanii jie visai 
Jiąnįiyšo lenkų kalbą ir tikrą 
savų moliną, ir budayo tiktai 
pj’ie savo tėvo. Dėl ty ponia 
Siiuie ląljiai nesisielojo, įiięs Kę- 
dai.niuose j inai užtek tina i ture-' 
jo ^ų^ies ntięriy’

ppr^u/iątąs savo dėdę ymeri- 
jkyuą lalėjo, kuo ir kaip gale- 

lies jie aklai tikėją, kad 
jy .yteiJtįs .prjklaųso tiktai nuo' 

anierikono. Dėde mneri- 
kopą^ pamalęs Fortūnatų bizni 
įsitikino, kad iš tokio biznio, 
kokį jie vedė, t. y. Ji.epyjklos ir 
cukrainėj, tai nieko gero pada
ryti Jieb.ua galima, todėl jisai 
jiepas patardajųas įąkė:

ro ir žjpęmško pelno neturėsi
te, — man rodosi, — tarė dė
dė amerikonas, — vietoje šilo 
oiznio, įsitaisykite gerą šaliuną 
— restoraną, ot tuomet tai jąu 
<itas dalykas. '

—Tai, dėde, aš žinau, kad ge
ras, bet tokiam bizniui reikalin
gi pinigai. T,ąms.t.a žinai, kad 
tokiam restoranui vien patentas 
įliptais kainuoja apie tris tyjes- 
iančius litų, o be ;to, reikia iš
nuomoti geras patąlpas, jtaį irgi 
kainuoja dideli pinigai, (lokiu 
budu tam tikslui reikalinga tu
rėti ąpie šešis tukstąnčms litų.

(Bus daugiau)

Garsinkitės “N-nose”

, • • * f * • t . *, • w“* 7 1

niekur važiuoti negaliu, bet tas 
t 4

klintis pašalinti tai jau mano -vi . •. • t
reikalas. Dabar aš tamstai duą-

liauti,

*9.50

i 

f

Perkant 5 tonus ar daugiau.
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .........

geriausių
*7.65

CRANE' COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine' Run' iš

" ČOPR. NtiotžadFf iŠRVfct INČ ’

CROCHETED PANEL PATTERN 2708,
No. 2708—Mecstas paveiksiąs arba padyškąitė

n

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki'S1 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlipj pagąl susitarimą^ 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930 
v »

DR. C, Z. VEZEL’IS 
DENTISTAŠ' * “ * 

4645 So. Ashland Ąye.
Jarti'47 Stfėėi ’ 

Telefonai YARDS 2246 
yalandos nuo'9 iki 8 Vakarą 

Serėdęj pagal subarti. ‘
.................................w ............ —I..—......  

t

DR. BRUNO J. 
ZUBRlCk’AŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSĮCAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

VALANDOŠ: 2—4 popiet ir 7—9 
vąką.ro, .trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOjCK 7899 

Namų tėl. VINC^NNES 5272

<

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

AM SPECIALISTAI
DR. Ą, JĘNKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd SJręet
Ofiso valandos*: nuo 1—4 ir nuo , 

’7—9 vai. Dakaro ir pagal šutartį.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
^’amų Tel. yjR(GINJĄ 2421

jlyjsytumei yisai pydorips m- 
b.us. Ąš įpyliau, j^eigii jtyiųsl^ps 
.yyyas kvailys, Įąj ajš tam
sių gyyepiiuy visai gerai sy- 
lvarkj;si(u. i

Ponia S^ųė įųvųsj jt^ijų pi
nigų sųipų nęžinųjo nė įųaip s,u 
ją ‘ dįciąų^lis jr is tų diijclio 
.(j?Aai,l^ųi,o pradėjo (Jęcįę amerę-; 
k,oną byčiųptji. •

rovės neturėjo, nes jisai buda^1 
inas pinigingas žmogus taip gy-’ 
veno ne' tiktai Lietuvoje, bet' 
jisąi taip sąvo gyvenimą'tvarkę 
ir Amerikoje. Jisai viską rėmė' 
biznių, jąjy yjįsai jbuvo natūrą-

■

ž.moii^. u pipirų ąunją už

j/sąi .dą^yr ^uniyjiyjo likląi 
r.ankpinigįys, o ki^y didesnę su
mą jisai buvo nusistatęs J\yiyy-

tyrioje. pep^dayysi:
yra bi^nj^’.’, tyty ka^a 

ir daro .visi biznieriai; taip pa
darė ir musų biznierius dėdė a- t t ♦ r » .i, i • i c.nierikOnas.

•Važiavimas buvo labai mali
nus ir jie nė juste nepajuty, 
kaip gerasis jų vagonas aps.stų-

I Vardas ir pavardė - 
' Adresas.....................

’ Miestas ir valstija.

NAUJIENOS NEEDLECRĄFT DEJ’T.
1139 JSp. Halsted St, Chięą^o JRJ.

Čia jdedu 10 centų tr prašau atsiųsti man Pavyzd) No

N.ę.

U,-V «W51

stotyje. 7 j
Tais' laikais Kėdainiuose bu-.*< . <• .i-./k -T’

vo toks vežikų įprotis, ka<|: 
traukiniui atėjus jie keleivius, 
pasitikdavo ne.perone, liet eičla- 
W i 'ije jffi.davp ^veik

vo važiuoti su jais į
Žįuomaj 

•VSŽW'° ffP W lWr?-at^ 
tKW?> hel W Aoldos Ri^-

MWŠJJis Au.vo,

t eicųi- 
hpveik

JLĄIDOTUVIU DIREKTORIUS

JohnF. Eudeikis
SENIAUSIA' IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 
r m o M' 'A-4 ■ i * v ' ’■ ■■

AMBULANCE

Visi IMefonai YARDS 1741-1742
Žį^OŠ-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

• koplyčios visose
I Čhicagos dalyse

DR. VĄITUSU, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Ontometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjinio 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
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

,. pirmą.,
4712 S6uth Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone VAĖDS 7299 ’

Tel. Office Wentworih 6330 
Rez. įyde Pąrk ^95

Dr. Sušauną Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted Sti’

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus scredomis ir subatornis.

<t
1

JK|*n*yJdte musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio rrt- 
‘ M -9 V- 9 t- *• <’"• 9)

/i 1-o kJ I

Laidotuvių Pįręidęriąį

YAKds 14LV

4814 vfet 
įit

, < •■• ►' j,

NARIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

aLbERT V PETKUS
J,7.0 4 So. VVesiern Avenue pbOI\e LĄjPąy^tty ^24

p. j. Ridikas
3354 Halsled Street 1

Cice^
Lietusių

Asociacijos
■ ■IIKIIIIIKlIlIlUlIlIlIlItlIlHlllllli

I. J. ZOLR
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. AIĄŽEIKA YARds U38
3319 Liluanica Avenue ’’ " - ■ YARds 1139

Ląchą vyi.cz ųi sūnūs 
1 W Phone CĄfial 2515
42-44 Eąst 108th Street Tel. Pullman 1270

............. J. UIŲlMlČIUS
^48 Ąyę^ue Phone LAFayette 3572

Ąnjbulance 
Pa]tąpnąpr 
mas Dieiji) 
ir Naktj

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Ąkinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal Sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTIŠTAl 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

■' Draugijos Nariai.
JPhone CANAL 6122

DR. S' BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tėlefonąs Rępuh.lic 786$

KilATAUęlĄI
DR. HERZMAN

' Iš’kUSlJOS.' '
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.s'

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal p#u- 
jausįus metodus X-Ray ir^kitoklus 
elektros prietaisus:

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

Valandos npo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, jšskiriant Šeštadienio yA^ro 
ir' nedėlibmis. '' *

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior .9454 ąr Cęątraj 7464

Dr. Charles Segąl
OFISAS“ '

4729 So. Ashland Avė.
<r f .*• ♦ f . "i • J » IH ’ « ’— 2-ros lubos —

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12"'val. ■’tytby nųę 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 Vai. 
vąkaro. Nedėliomis nuo 1() iki 12 

valandai dieną.1'
Phone MIDWAY 2880

r

i

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
kezidėriėijds' Telefonas: 

15EVERLY 8244
Jeigu neatsiljepią, šaukite:

' BOULEVARD J040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandą?:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS ir chirurgas

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

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631'sęuTH Ashland avė.

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

pie.t, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telęphorte PLAZA 320Q

^ADVOKATAI
K. P. (ILGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—121) N. Ilearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 jki 8:30

Telpfpnas Vąrps osis
Ketvirtadieniais ’ ir Sekmadieniais

1 ' * —pagal sutartį.***''

A. IVĮont yid. M. II.
West Town Statę Bank Ęlęlg.

2400 WEST MADISON STREET
*Val 1 iki'3 popiet, 6 'iki 8 vak1.

• Jelefonas SJEELEY 7330 
Namų tpfeidnąį |yrunswick 0f»97

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.'

DR. y. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ‘ Ift CHIRURGAS 

ir AtffriiUs J^ritaiko: 
3343 SO. HALSTED ST.as labai nudžiugo Jie

t
’ m. pmcLip^....

Ayjpve PhoĄe YAR^ą 4?.??

.... ■' ANTHDNYKPKtKjTS
5?.- Are- 1 ’ P&įe Gffpyehin 014?

A. A. SLAKIŠ
AByOfCATĄŠ

7 So. Deorboru St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824. 
Namų tel.—Hyde

VYTAUTAS TARUTIS
AfcyOKĄTAS

3133 SO. HALSTElS STREET
' * ‘ T01. CALumfet 687T * - 

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

Room 2014 ’’ TTef. StAU 7572
3149 SO. UALŠTED STREET 

Tel. yjtCtpjy 2679

■f

Tadi.au
Jieb.ua
v%25c4%2585k%25c4%2585.ro
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ViminHs Pasakojimas
Kiekviena tikybinė sekta ru- savo šeimynoje, nei savo gimi- 

pinasi gauti atsivertėlių. Atsi- nėse, kaip tėvo taip ir motinos 
vertimais ypač mėgsta didžiuo- pusėje, jokiu bildu negalėjau 
tis ir girtis Romos katalikų surasti nei kibirkštėlės kata- 
bažnyčia. Tie atsivertėliai ne- likystės. Kodėl Dievas, žinoda- 
retai viešai aiškina apie tai, mas atskalūnišką maniškių 
kaip jie surado “tikrąją tie- nusistatymą katalikybei, mane 
są”. Tos atsivertėlių išpažintys viena išsirinko, tebėra neatsa- 
kartais esti nebe savotiškų įdo- kytas klausimas.
mumų. | “Mano tėvelis nepriklauso

štai populiariškas Amerikos'Į
Romos katalikų laikraštis “Our 
Sunday Visitor” kovo 31 d. 
1940 m. turėjo vienos atsiver- 
tėlės, tapusios vienuole, pasa
kojimą apie tai, kaip ir kodėl 
ji įstojo J Romos katalikų baž
nyčią. Va jos žodžiai:

“Kaip aš nebandžiau, aš nei

METINIS
IŠPARDAVIMAS

Rakandai, Pečiai, Karpetai, 
Lovos, Parlor Setai, Elek- 
trikines Ledaunės, Skalbia
mos Mašinos, parduodamos 
dabar su didele nuolaida.

eina į bet kokią bažnyčią. Ant 
kiek aš žinau, tai jis tebėra be 
krikšto. Motinėlė yra metodis
te.

“Kūdikystės dienose aš sy
kiu su savo vyresniojo broliu
ku ir sesyte buvau siunčiama 
į vokiečių reformatų bažnyčią 
ir sekmadienio mokyklą. Ma
no sesytė buvo pakrikštyta to
je bažnyčioje, bet nežinau, ar 
mano broliukas kada nors ir 
kur nors buvo krikštytas ar ne. 
Musų šeimynoje krikštas nebu
vo skaitomas Imtinu žmogui 
dalyku. Tai ir aš likau nekrik
štyta.

“Paaugusi aš su savo sesyte 
mečiau vokiečių reformatų baž-

norą bnti gera. Aš gerai atsi
menu, kad paskutinį misijų 
vakarą aš nunešiau gražų gė
lių buketą ir padėjau ant to 
pamokslininko sakyklos.

“Tas dvasinis nubudimas, 
vienok, nesitęsė pilnybėje. Bet 
manyje užsiliko paprotys kas 
vakarą paprašyti Dievą būti 
man vadu.

“Sekamais metais aš Su mo
tinėle lankydavau metodistų, 
baptistų ir įvairias kitokias 
protestantiškas bažnyčias, bet 
ne prie vienos iš jų aš neprisi
rišai!. Tik kai sulaukiau 24 me
tų amžiaus, tai Dievo apvaiz
da atvedė mane prie tikrosios 
tikybos. O tas atsitiko šitaip:

“Aš draugaudavau su viena 
mergina, kuri buvo tvirta ka
talikė. Retkarčiais ji mane ves
davosi į katalikiškas misijas. 
Aš eidavau ten daugiausia dėl 
to. kad įtikti savo draugei ir 
taipgi dėl žingeidumo. Kas kar
tas, vienok, aš ėmiau ten jaus
ti ypatingą vidinį jausmą. Aš 
žavėjausi ne tiek tuo, ką mi
si j onįerius pasakodavo, kiek 
bendrai viskuo, kas yra ir kas 
dedasi Romos katalikų 
nyčioje.

“Mano draugė katalikė 
kuomet neužsimindavo 
savo tikybą. Todėl aš jai __

Church.!įspūdžių ir nepasakodavau. Bet

vietas kurios ją, žinoma, suža
vėjo dar labiau, negu papra
stos Amerikos Romos katalikų 
bažnyčios. Kad ji į vienuoly
ną įstojo, tai, žinoma, jai ti-. 
ko ilgos maldos. Vienu žodžiu 
ji susižavėjo tuo, kas Kristaus 
mokslui ir tikrai krikščionybei 
yra svetima. Jei ji butų gyve
nusi Kristaus laikais tai ji ne
būtų pasekusi Kristų, o butų 
likusi ištikima fariziejams ir ra
što žinovams, tai yra tiems, ku
riuos Kristus pasui erkė^labiau, 
negu pagonus muitininkus iy 
visokius nusidėjėlius.

Ilgomis maldomis, savęs afi- 
šavimu, iškilmingomis cere
monijomis ir apeigomis, didin
goms! šventyklomis, ištaigingu 
gyvenimu pasižymėjo farizie
jai ir rašto žinovai. Tuo pasi
žymi dabar Romos katalikų 
dvasiškija. Kristus gi vaikščio
jo basas ant žemės, dažnai bu
vo alkanas ir neturėjo kur gal-

tojas, Kristaus pirmtakunas,

Atsidūrė Teisme
Firma Kaltinama Teismo 

Paniekinimu.
Į teismą antradienį turės sto

ti viršininkai Spiegei, Ine., ben
drovės, 1061 West 35th streat. 
Jie yra kaltinami teismo panie
kinimu ir turės aiškintis apskri
čio teišeini Charles A. Will-

iams.
Skundą teismui padavė buvu

si firmos darbininkė Dora 
(TConnor, 28, nuo 5615 South 
Union. Ji buvo pašaukta tar
nauti džiurėje dviejų savaičių 
periodui. Kai užbaigė, ji skun
dėsi, ir grįžo dirbti bendrovei, 
ji patyrė, kad buvo prašalinta. 
Firma buk reikalavo, kad ji nuo 
džiurės tarnybos atsiprašytų.

Tel. VTCTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimai 

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.

Pirkite tose krautuvėse, k b 
rios garsinasi “NAUJIENOSI

CENTRAL NATIONAL BANK 
IN CHICAGO

Roosevelt Road and Halsted Street 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP.

CONDENSED STATEMENT OF CONDITION. DECEMBER 31, 1940

UŽEIKIT PAS 
PRONSKUNUS 

Naujai įrengtą modernišku 
Rodauzę 

Havvaiin Gardens 
Užkandžiai visados. 

SCHLITZ ALUS. 
PETRONĖLĖ IR ANTANAS 

PRONSKUNAI 
99th ir Artesian 

Tel. EVErgreen 7765

pie- 
apie 
savo

Aukštos Rūšies 1941 metų 
rūdijos gražiuose kabinetuo

se, vertos $95.00 už 
$45.00

Radio ir Victrola Kombina
cijos Automatiškai maino 

rekordus, už $59.50

Jos. F. Budrik
Incorporated

FURNITURE — RAD1OS

3409-21 S. Halsted St
Tel. YARds 3088

WCFL Radio Valanda nedėlios 
vakare nuo 5:30 iki 6:30, įdomu 

pasiklausyti.
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vadinama Christian <
Tą darėme ypač dėl to, kad 
ten lankėsi daugiau jaunimo 
ir smagiau laiką praleisdavo
me, negu anoj bažnyčioj. Ne
trukus mano broliukas liovėsi 
eiti į bet kokią bažnyčią.

“Man jaunai labai patikda-!
vo biblijiniai pasakojimai, ku- tekėjimą, mano motinėlė išsi- 
riuos girdėdavau sekmadienio reiškė, kad ji bevelytų mane 
mokykloje, bet niekuomet man matyti grabe, negu ištekėjusią 
nepareidavo mintis į galvą, kad’už kataliko. Kita proga mano 
tie pasakojimai turi ryšio su 
mano siela.

“Tik kai aš sulaukiau 15 me
tų amžiaus, (ai tąsyk tepajutau

vėliau sužinojau, kad ji už 
mane melsdavosi.

“Kai aš vis labiau ėmiau do
mėtis Romos katalikų bažny
čia, lai panorėjau išgirsti, ką 
mano tėveliai apie tai mano. 
Karlą namie, kalbant apie iš-

mą. Kaip sykis tuo'laiku musų 
apylinkėje laike savo misijas 
garsusis Billy Sunday. Mano 
motinėle buvo juo labai susi
žavėjusi. Kadangi nei mano 
tėvelis, nei mano broliukas ne
kvaršino savo galvų religiniais
dalykais, (ai į Billy Sunday šarojo džiaugsmo ašaromis ir 
misijas aš teėjau su savo mo- pasakė, kad ji už mane mels- 
tinėle. '

“Aš a įsimenu, kad aš su sa
vo motinėle kas vakarą į tas

tėvelis išsireiškė, kad Romos 
katalikų bažnyčia esanti vien
intelis ant žemės daiktas, dėl 
kurio jisai nekvaršinąs sau gal
vos. To man buvo gana.

“Bet aš nerimau ir su savo 
mintimis nuėjau pas : ‘Romos 
katalikų kunigą. Jisai* ’ sutiko 
duoti man pamokas apie ’Ro
mos 'katalikų tikėjimą. Tada 
itpie savo žygį aš pasakiau sa
vodraugei katalikei. Ji apsia-

kais, valgė skėrius ir miškinį 
medų. Tokiais asmenimis mi
nėta vienuole atsivertėlė nega
lėjo susižavėti, nes jai impo
navo kitokie Dievo tarnai— 
tokie, kurie vilki švelnius rū
bus, kurie gyvena puošniuose 
rūmuose, kurie skaniai valgo ir 
geria brangins gėrimus, kurie 
važinėja brangiais automobi
liais ir kurie visur reikalauja 
sau pirmųjų vietų. Jai impona
vo popiežius, kurs gyvena ka
rališkuose palociuosc; vysku
pai, kurio gyvena gubernatoriš- 
kuose rūmuose ir kunigai, ku
rie gyvena buržujiškose k’ebo- 
nijose. taipgi vienuolynai su 
visokiais moderniškais įreng- 
mais.

Tai, mat, kokie.* dalykai pa
veikė jauną prot,$įt£ntę ir kas
• t i 1 ** ORy **

ją paakstino atsiVersti į Ro
mos katalikų bažnyčią-

—Tiesos Ieškot o jas

davosi, kad aš tą žingsnį ženg
čiau. Nuo tada mano atsiverti
mas įgavo rimtumo. : . i

“Mano pamokos apie katali-' 
kybę tęsėsi apie 5 mėnesius, ir

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$425.000.00

RESOURCES
Cash and Due Irom Banks............................
U. S. Government Obligations......................
State and Municipal Obligations................
Corporate Bonds and Other Securiiiet.... 
Loam and Discounts .............................•
Federal Reserve Bank Stock............. •..........
Real Ėdate Owned......... ......... ...................
Furnitūra and Operating Eguipment...........
Accrued Interest ........................ .............
Customert' Liability on Accepfancei.........
Other Resources .............................. ..

TOTAL RESOURCES.......................... ..

LIABILITIES
Ca pital
Surplus ....................................................
Undivided Profili and Reserv^s........... . ...
Unearned Discount ......................;.................
Dividend Payable.............................................
Liability on Acceptances by Other Banks. 
Deposits ..............................................................

TOTAL LIABILITIES...................... ..............

$ 7,872,371.71 
1,976,562.40 

75,999.01 
10,600.00 

4,839,174.40 
15,000.00 
Nona 
46,624.06 
13,686.47 
11,196.28 
20,899.86

$14,882,114.1,9

$ 300,000.00 
200,000.00 
158,030.49 
53,435.80 
15,000.00 
11,196.28 

14,144,451.62 
$14,882,114.19

A Record Breaking Public Acceptance
DEPOSIT GROWTH

Oct. 1936 2,949.16

'Dec. 31. 19/7
Dec.31,1938 

Dec. 30.
Dec. 31/1940

Dm. ,1. I

39
.451.62

"Serving Chicago Business'
UNUSUAL SERVICE IS ONE OF THE REASONS 

OF GENEROUS PUBLIC ACCEPTANCE

$14,1

1^.604.37

I44.Ž3
SMN..596.84
$11,090,744.83

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
•kokius 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.
Saukit Tel. VICTORY 0066

VIST LIETUVIAI
REIKALAUJA
FLEITŲ

Meikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

$9.50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 ,.
•Urna I ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL
LABORATORY 

2358 WEST 63r<l STREET 
Prospect 2174 

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MAS KALA 

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

nuo laisniuotų dentistų.
<lsa===

SOOTHE WORKED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!

EYES OVERWORKED? Dothcysmart 
and būni? Murinę brings ąuick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Ėyes are 
irritated and reddened or feel tired.

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

/ĄaEYEs
SOOTHCS . CLKANSES . REFRESHF' J

To pamokslininko pamoksluo-i Lyhę tęsėsi apie 5 mėnesius, ir 
se buvo kažkas tokio, kas ma-’iada aš jau buvau ' prirengta 
nyje sužadino numanymą, kad.krikštui. Apie, tai aš. prisipaži- 
yra Dievas, kurs mane myli, naų ągvo motinėlei.- Nors, tai 
kaip ir visus kitus. Aš pajutau buvo jai skaudus smūgis,/Vie-? 

nok. aš neatsižadejau savo žy
gio ir apsikrikštijau.

“Po dviejų metų po to, kai aš i 
įtapau katalikė, aš keliavau po' 
Europą. lankydama šventąsias 
vietas. Tada įsitikinau didybe 
savo tikėjimo ir tada tikėjimas 
man patapo vieninteliu mano 
gyvenimo interesu.

“Romos šv. Petro bazilikos 
didybė, šv. Tėvo švelnutis lai
minimas, kankinių karstai ka
takombose, Scala Santa šven
tieji laiptai), Lhirdas ir daugy
bė kitų šventviečių mano šir
dyje paliko neišdildomą ant
spaudą ir sustiprino mano įsi
tikinimą didybe man suteiktos 
Dievo dovanos.”

Tiek tai iš tos atsivertėlės 
vienuolės pasakojimo.

Kas tame pasakojime yra 
įdomiausia ir svarbiausia? Ma
no žvilgsniu—tai jos nurody
mas, kas labiausiai jai užim
ponavo ir kuo ji labiausiai su
sižavėjo atsilankiusi į Romos 
katalikų bažnyčią. Ji pareiškė, 
kad ji nelabai interesavosi Ino, 
ką Romos'katalikų mišijonie-l| 
rius aiškindavo. Jai imponavo 
ir ji žavėjosi Romos katalikų 
bažnyčios įrengimu. Reiškia, jai 
imponavo ir ji žavėjosi teatra
liškais Romos katalikų kuni-Į 
gų rūbais, sudėtingomis cere-| 
monijomis, įvairiomis ąpeigo-įj 
mis ir visu ritualu. Jai tiko ai- j 
toriai, stovylos, paveikslai, de
gančios žvakės, rožančiai skap-j 
lieriai ir t. t. Europoj jai terū
pėjo matyti puošnias šventąsias
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iarsinkitės “N-nose

and
MNGS

Undor U. S Govt. Supcrvision

LOAN ASSOClATIONoFChicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia IM

i

s

luuun

SAVINOS 
0£ INVESTMENTS

Cūrront*.Role Share Accounts
3
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NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

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

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus.

palaiko-

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

.ooįiie- 
išmesti

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Ser 
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

PATTERN BOOK

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, I1L

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates: 
$6.00 per yehr in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Vėl pasibučiavo
Vakar Sovietų Rusija pasirašė naują draugingumo 

sutartį su Vokietija. Šia sutartimi, kaip praneša Berly
nas, bus sureguliuoti tie klausimai, kurie iškilo tarpe 
Maskvos ir Trečiojo Reicho 1940 metų Sigoje.

Tarp kitų dalykų, sutartis išsprendė problemas, ki
lusias ryšyje su sovietų okupacija Pabaltijo kraštų. Tai
gi ir dėl Lietuvos kailio bolševikai su naciais galutinai 
susitarė.

Vadinasi, Stalinas su Hitleriu vėl pasibučiavo. Bet 
yra naivių žmonių (net tarp diplomatų!), kurie dar vis 
nenori tikėti, kad tuodu diktatoriai kits kitą “myli”.

Po šios sutarties seks naujos prekybos sutarties pa
sirašymas. Berlynas praneša, kad derybos su Maskva dėl 
šitos sutarties jau baigiasi.

O anglų Cripps’as tebesėdi Maskvoje ir kairiąja akim 
merkia Molotovui. Ar ne laikas jam butų atmerkti abi
dvi akis ir pažiūrėti tiesiai į tų šarlatanų veidus?

Riaušes Paryžiuje
Buvo gandų, kad vokiečių okupuotame Paryžiuje per 

pasaulio karo paliaubų minėjimą, lapkričio 11 d., žmonės 
buvo neramus. Tiktai dabar viena Amerikos žinių agen
tūra patyrė, kad tą dieną Paryžiuje buvo kilusios riau
šės, kurias okupantai buvo priversti malšinti mašininių 
kanuolių šoviniais.

Paryžiečių minios buvo susirinkusios prie Are de 
Triomphe ir bandė maršuoti į Place de la Concorde, dai
nuodamos patriotiškas dainas ir sukandamos: “Vive De 
Gaulle!” Gen. DeGaulle vadovauja “Laisvos Prancūzi
jos” jėgoms Afrikoje.

Vokiečių kariuomenė, apsiginklavusi kulkosvydžiais, 
demonstrantus išsklaidė. •'

Kitoje vietoje žmonių minios šaukė “Vive” (tegyvuo
ja) prezidentui Rooseveltui, Amerikai ir Anglijai. O tuo 
tarpu anglų lakūnai, atskridę vidury dienos ties Pary
žium, rašė milžiniškomis durnų raidėmis padangėje 
“Courage” (drąsos) ... “Confidence” (pasitikėjimo). Vo
kiečių lėktuvai nebandė vyti juos šalyn.

Dabar bus suprantama, kodėl pastaruoju laiku jau 
ir Vichy vyriausybė ėmė statyti keterą prieš Hitlerį. Se
nis maršalas Petain ir jo kapituliantų klika jaučia, kad 
Francuzijos liaudis pradėjo atsipeikėti, ir jiems gali pa
sidaryti labai karšta, kai ji visai atsikvoš.

Mussolinio pastumdėlis
Italai tremtiniai Amerikoje atliko gerą darbą, nu- 

maskuodami karalių Viktorą Emanuelį, kaipo uolų fašis
tų “bendrakeleivį” ir pakaliką (žiur. Apžvalgą).

Reikėtų faktus apie tą krašto pardavikų dinastiją 
paskleisti plačiai, ne tiktai Jungtinėse Valstybėse, bet ir 
kitose šalyse.

Net ir Washingtonas dar, matyt, nėra visai laisvas 
nuo to įsivaizdavimo, kad Italijos monarchija “kovoja” 
prieš Mussolinį. Daug prie šito suklaidinimo prisidėjo 
Vatikano diplomatai, kurie milžinišką pagalbą suteikė 
fašizmui Etiopijos karo metu ir paskui per Ispanijos pi
lietinį karą. Prezidentas Rooseveltas siuntė dargi spe
cialų savo įgaliotinį į Vatikaną, kad jisai tenai patirtų 
“tikrą tiesą” apie fašizmą ir sudarytų “bendrą frontą” 
prieš Hitlerį.

O tuo tarpu visi faktai rodo, kad Mussolinis ir Hit
leris yra neperskiriami draugai. “Priešais” juos piešia 
tiktai fašistų propaganda — taip pat kaip komunistų 
propaganda piešia Hitlerio “priešu” Staliną.

Gaila, kad ir Churchillui ta propaganda kartais ap
dumia akis, — nors šiaip jisai atrodo labai protingas 
vyras. * • . . ........

Visuose frontuose
Graikai, apie kurių žygius paskutinėmis dienomis 

buvo beveik negirdėt, vėl laimėjo didelę pergalę Albani
joje, paimdami svarbią juodmarškinių bazę Klišurą.

Anglai pliekia fašistus Tobruko apielinkėje ir Suda
ne. Taip pat ir Etiopijoje, kurios gyventojai jau pradėjo 
ofensyvą prieš italų kariuomenės garnizonus. Etiopai su 
anglų aviacijos pagalba išvijo fašistus iš Gubbos.

žodžiu, Mussolinio legionai gauna į kailį visuose 
frontuose.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ____________  3c
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 .............. - .75

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

Orderiu kartu su užsakymu.

LIETUVOJE JAU KUR
SUOJA RUBLIAIVienas Lietuvos mokytojas, pritariantis “tarybinei tvarkai”, rašo laiške savo sunui į Ameriką: “Nuo lapkričio 25 dienos paleista į apyvartą SSSR valiuta: červoncai ir rubliai. Červoncas -—10 rublių. Apyvartoje yra ir litai. 1 litas — 10 kapeikų. Už rublį reikia mokėti 1 litą 11 centų. Bankai litus priima, bet išmoka tik rubliais. Tokiu budii rubliai plihta, o litai nyksta.“Algą gavome jau rubliais. Algas gauname 2 kartu per mėnesį: 15-tą ir 30-tą dieną.’ červoncų ir rublių įvedimas, kaip matome, prasidėjo jau lapkričio mėnesį. Iki šių metų sausio mėnesio jie, veikiausia, jau bus visai išstūmę litus iš apyvartas.Bet pas žmones, ypač Sodžiuje dai* bus pasilikę nemažai litų, nes sovietiniais pinigais jie nepasitiki, žinodami iš praeities, kad jų vertė yra labai menka. Kai sovietų valdžia paskelbs (o gal jau ir paskelbė), kad litai yra panaikinti, tai žmonėms pasidarys skaudus nuostoliai.

INFLIACIJA SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE i>Aukščiau paduotoji laiško ištrauka rodo, kad Sovietų Sąjungos pinigai yra labai nusmukę.Tenai sakoma, kad “už rublį reikia mokėti 1 litą 11 centų”.Sovietų rublio auksinė vertė buvo prieš keletą metų nustatyta, kaipo lygi vienam penktadaliui auksinio dolerio, (t. y. 20 centų). O litas yra lygus vienam dešimtadaliui auksinio dolerio (t. y. 10 centų). Tokiu budu rublis turėtų būti dvigubai brangesnis, negu litas. Už rublį turėtų būti mokama 2 litai.Bet bolševikai, kaip matyt iš aukšČiaus paminėto laiško, už 1 rublį reikalavo tiktai 1 litą ir 11 centų. Tai ieiškia, kad, palyginti su litu, sovietų rublis buvo nukritęs 44.5 nuošimčius.Ir reikia neužmiršti, kad Šita proporcija tarp rublio ir lito kurso buvo nustatyta lapkrityje, kuomet žymi dalis Lietuvos aukso atsargos jau buvo “įšaldyta” užsieniuose!Čia turime aiškų įrodymą, kad “buržuazinės” Lietuvos — ir dargi tokios mažos šalies — finansinė sistema pasirodė esanti daug stipresnė, negu Sovietų Sąjungos.^Tai kas dabai* gali tikėti komunistų pasakomis, kad Maskvos komisarai atnešė Lietuvai “geresnę” ekonominę santvarką?

MURAVJOVO APLINK
RAŠTISLabai įdomų istorinį 'dokumentą paskelbė “Jaunimas” savo pirmame šių metų numeryje: Muravjovo Koriko aplinkraštį iŠ 1863 ui.To aplinkraščio turinį buvo padavęs Londono dienraštis “Times”, 1864 m. sausio 7 d.Visi yra girdėję apie baisųjį general-gubernatorių Muravjovą (Muraviev’ą), kuris malšino iifetuvių-lėnkų sukilimą prieš Rusiją ir paskui gaudė sukilimo dalyvius ir korė.Pariinėtasai “Koriko” cirku- liorius buvo išleistas 1863 m. gruodžio 10 (22) d., įsakant kokiam teh “ekscelencijai” žiūrėti, kdd nė vienas iš sukilėlių nepabėgtų. Jame sakoma:“.♦.Aš šiuonu įsakau Jū

sų Ekscelencijai priminti a- pygardų karo viršininkams ir visų laipsnių policijai ypatingu budrumu žiūrėti, kad neišsisuktų nė vienas, kuris turi būti įtrauktas į aukščiau paminėtus sąrašus ir kad bu- t^ stropiausiai ieškoma visų neištikimų asmenų, sukilimo dalyvių ir buvusiųjų sukilėlių; jie visi turi būti suimti, lygiai kaip ir tie, kurie duoda jiems prieglaudą arba padeda jiems pasislėpti, ir tuojau tuin būt pasiųsti, po stipria sargyba, gubernatoriams kad šie deportuotų juos į Rusijos gilumą.”Murovjovas liepia ypatinga pasirūpinti tuo, kad butų padarytos kratos “Romos-Katahkų vienuolynuose, klebonijose ir kunigų rezidencijose bendrai ir bajorijos namuose bei dvaruose”. (žiur, “Jaunimo” 7 pusi. “Muravieff’s Rule in Lithu- ania”).Teisingai “Jaunimo” redakcija pastebi, kad šiandien Lietuvoje siaučia panašus Muravjovai: “Truputį pakeitus datas ir vardus, galėtum manyti, kati tas aplinkraštis buvo išleistas pereitą mėnesį Maskvoje.”
ITALIJOS KARALIUS —

fašizmo rėmėjasYra plačiai pasklidusi nuomonė Europoje ir Amerikoje, kad Mussolinio diktatūrai nepritaria Italijos karalius, Viktoras Eiųapuelis. Šitą nuomonę neperseniai išreiškė savo kalboje Anglijos premjeras Church- ill’as, kuomet jisai pareiškė, kad į dąpąrtinį karą Italiją į- trauke “tįktai vienas asmuo”, Mussolinis^ : iItalai tremtiniai, gyvenantieji Jungtinėse Valstybėse sako, kad karaliuj y ik toras Emanuelis, jo šeima įr Jp partija yra fašizmo rėmėjai ir todėl butų didžiausia nesąmonė tikėtis, kad karalius prisidės prie Italijos žmonių išvadavimo iš Mussolinio diktatūros. Po Curchill’o kalbos tų tremtinių komitetas parašė vienam Nevv Ydrko laikraščiui tdkio tarinio laišką:“Leiskite italų tremtinių grupei, kuriai rupi jų mylimos tėvynės likimas ir garbė, išreikšti savo paŽvalgas apie Churchill’o kalbą Italijai.“Anglijos ministeris pirmininkas pradėjo gerai, atsišaukdamas į Italijos žmones, primindamas jiems tradicinį Anglijos-Italijos draugi ilgumą, prasidėjusį nuo tų laikų, kuomet Mazzini ir Garibaldi kovojo dėl savo tautos nepriklausomybės ir vienybės, remiami britų parlamento ir žmonių.“Tačiau Churchillas klysta, tikėdamas, kad Mussolini privertė Italijos žmones stoti Hitlerio pusėje prieš kara- * liaus šeimos norus. Anglijos premjeras, tur būt, nustebo, išgirdęs, kad karalius, atrem- damds tuos jo žodžius, tuojau pareiškė savo ištikimybę fašistų režimui-ir jo karui. Bet Italijos žmonės ir italai tremtiniai tuo nesistebi.“Jie to laukė, kadangi Mazzini desperatiškai kovojo, kad kraštas nusikratytų reakcingosios Savojos dinastijos, kuri yra svetima Italijai, ir į- steigti Italijos demokratinę respubliką.“Bet jam nepasisekė, ir nuo to laiko monarchija dėjo visas pastangas, kad italai užmirštų tuos principus, kuriais vadovavosi Italijos Ri- sorgimenlo (Atgimimas).”
Karalius stojo’už Vokietiją.Laiško autoriai, Dr. Andrew

At JIENU-AOME TelephotoJIS DABAR LAIVYNE.— Gene Tunney, buvęs pasaulinis bokso čampijonas, vėl sugrįžo į laivyną ir eis atletikos direktoriaus pareigas Pensacola bazėje. Tunney dabar dėvi Lieutenant Commander of U. S. Navy uniformą. Prieš dvidešimt metų, Tunney laivyne tarnavo paprastu jurininku.R. Ingrao, prof. Ugo Mameli, Mrs. Alexander Caroti, Mario Carrarra, Oswald Florlani ir Carlo Fragiacomo, — toliau nurodo, kad jau pereitame pasaulio kare karalius Viktoras Emanuelis ir jo klika norėjo įtraukti Italiją į karą Vokietijos pusėje, bet žmonių nusistatymas buvo tam priešingas, ir Italija stojo į karą prieš Vokietiją.Karalius negalėjo to atleisti žmonėms.“Karalius tačiau”, skaitome laiške, “atkeršijo Italijos žmonėms 1922 metais, sulaužydamas Italijos konstituciją ir savo priesaiką ir atiduodamas beginklę tautą į kriminalisto ir jo gengsterių gaujos rankas, kurie įstūmė Italiją į politinę vergovę, ekonominį bankrotą ir karo katastrofą.“Čia bus pravartu priminti, kad, Mussoliniui pasiekus galią, Badogiio (kuris neseniai buvo pašalintas iš armijos vadovybės, kad butų suversta ant jo kaltė arba dėl to, kad jisai yra žydas) prašė karalių duoti įsakymą ‘apvalyti Italiją nuo tų nenaudėlių’, žadėdamas karaliui atlikti tai per 24 valandas su vienu šaulių batalionu. Bet karalius niekuomet tokio įsakymo nedavė. *“Jisai pilnai rėmė fašistų režimą; sosto įpėdinis dėvėjo fašistų juodus marškinius ir net princesė, visai neseniai, įstojo į fašistų organizaciją, duodama tuo budu atsakymą į Churchillo kalbą.“Todėl yra nesąmonė tikėti, kad Italijos išganymas y- ra karaliaus, jo šeimos arba jo partijos rankose. Italijos tautai tėra tiktai vienas kelias: ji turi nuversti Mussolinį, jo valdžią ir jo gengstorius, ir kartu ji turi pašalinti jų padėjėją karalių, jo šeimą ir jo partiją iš viešojo Italijos gyvenimo.”
Sustiprinta Panamos 

kanalo apsaugaWASHINGTON, D. C., sausio 9 d. — Karo departamento sekretorius šiandien pareiškė, kad Panamos ‘kanalo ir Karibų juros apsauga pavedama vienam viršininkui.Tokiu budu bus geriau viskas suderinta ir geriau galės šias bazes ginti. Kaip vienur taip ir kitur įgulos bu$ žymiai padidintos.Stimšon atsisakė pasakyti kiek kareivių bus pasiųsta į minėtas bazes. Jų apsauga pavesta gen. Voorhis, kuris dabar komanduoja' visas Panamos kar 1’6 jėgas.

Vatikanas labai susirūpinąs(Tęsinys)Pesimistai nesuklydo: Vatikanas iš šio bažnytinės valstybės atgaivinimo akto nieko nepasipelnė, bet daug ką pralaimėjo ir šiandien dargi bijo, kad nepražūtų kartu su tuo, kas juos atgaivino — būtent fašizmu.
II.Pats italų valdžios susitarimas su Vatikanu suteikė fašizmui daug naudos ir daug privilegijų katalikiškame Italijos jaunuomenės auklėjime, gi Hitleriui užėjus valdžion, tuojau prasidėjo nepaprasti konfliktai dėl Vakarų bei Pietų Vokietijos katalikų tarp Vatikano ir nacių.Neįmanoma buvo dviem jėgom, kurios abidvi siekia monopolizuoti vien sau pasauli, nuoširdus susitarimas. Tiek Vatikanas, tiek fašizmas, siekia valdyti visą pasaulį, diktuoti jam savo vaiią ir pavergti. Ir todėl Vaitkanas tuojau pradėjo dairytis pasaulyje ieškodamas

Niekam nepaslaptis šiandien, jog dargi pačio Hitlerio žengimas valdžion įvyko su Vatikano palaiminimu ir dargi jo intrigų dėka už savos partijos žmonių pečių.Bet šiandien pasauliui, kuris visą laiką žiurėjo į Vatikaną, kaip į amžinos reakcijos lizdą pasaulyje, nesvarbu kokios įtakos jis turės dar ateityje, bet sVarbu kiek jis gali šiandien padėti vienos reakcijos formos panaikinimui, nors jo paties sukurtos.Paskutinės žinios iš Vatikano galutinai parodo ir dargi įtikina, kad Vatikanas visa daro, kad tik pagreitinti, nors kartu ir sušvelninti, fašizmo žuvimą, nes tolimesnis fašizmo laikymasis, stengimasis išsilaikyti, gi išsilaikyti nėra jam vilčių, gali vien pakenkti pačiam Vatikanui ir staigus fašizmo puolimas, skendimas, gali būti pavojingas pačiam Vatikanui.Vatikano radijo stoties ginčai su vokiečių telegramų agentu-geresnių ramsčių, propaganduo- dami taip pat fašizmą, bet paremtą kitais, dieviškos valios, pamatais.Iš karto turėjo dargi pasisekimą, nes tokioje Austrijoje, kur dar Prano laikais Vatikanas turėjo tiek įtakos, surado žmonių, kurie žadėjo vesti Va- tikanišku keliu, bet... neilgam: tas pats fašizmas, kuris suteikė naują gyvybę Vatikanui, sutriuškino ir taip brutaliai, kaip visuomet, tą Vatikano kurini. Dolfuso užmušimas, Austruos okupacija pritariant pačiam Mussoliniui, parodė dar kartą Vatikanui, kad jis suklydo susidėjęs su fašizmu, bet buvo jau vėlu.Dabartinis popiežius, kuris būdamas dar savo pirmtakunO valstybės sekretoriumi buvo pradėjęs šiokią tokią kovą prieš fašizmo akiplėšiškumus, išrinktas į popiežius, nuėjo senais takais: bendradarbiavo ir tebebendradarbiauja su fašizmu, norėdamas apeiti fašizmą ne atvira prieš jį kova, bet diplomatine intriga.Jo pritarimas Ispanijos pilietinio karo metu ir po jo masiniams šaudymams dargi tų pačių kunigų fašistinių gaujų, parodė, kad jis nedrįsta pakelti balsą.Bet Vatikano politikos pasikeitimas link fašizmo visgi įvyko ir nors pamažu, jis vystosi vis griežtesnėn kovon, nes Vatikanas pamate, kad fašizmo laivas gali ir turi sudužti povandeninėse uolose ir kol laikas reikia iš šio laivo išlipti ir vairuoti kiton pusėn.Fašizmas šiandien dar per daug stiprus, kad Vatikanas drįstų jam paskelbti atvirą kovą, antra, tas pats fašizmas, kaip ne kaip visgi jam iš dalies malonus, dargi butų ir toliau geras draugas, jei klausytų pačio Vatikano, bet ne kito nurodymų, ir todėl ši slapta kova tarp fašizmo ir bažnyčios vyksta, kaip ir anksčiau su kitais galiūnais, diplotine intriga iki ateis momentas galutinai nuo jo atsikratyti ar jį pasikinkyti.Antroji galimybė matyti labai menka ir Vatikanas darg. Šiandien didelių pastangų nedės to siekti, bet numatydamas greitą atsiskyrimą, šiandien pradėjo naują politiką ir vis labiau ir labiau ją gilina: Vatikanas nori šiandien įrodyti pasauliui, kad jis visuomet buvo prieš fašizmą, kad jis buvo iš dalies savotiškas laisvas fašizmo kalinys.Žinoma, tame galės įtikinti tik tuos, kurie dar bent kiek priduoda kredito Vatikano žodžiams, bet ne tuos, kurie aiškiai žino ko Vatikanas visą laiką siekė ir su kuo jis ėjo bei kam padėjo visą laiką.

St. Miščikas-žiemys.

ra dėl melagingų žinių apie tikrąją Vatikano politiką, tos pačios stoties skleidžiamos žinios apie katalikų persekiojimą vokiečių okupuotuose kraštuose, grąžinimas paskutinio savo organo redaktoriaus redakcijom kuris buvo pašalintas fašistams reikalaujant, parodo, kad kova užvirė.Kitoniškai ir negalėjo būti: paskutiniai italų nepasisekimai fronte, nepaprastas vidaus supuvimas, liaudies vis griežtesnis pasisakymas prieš esamą režimą ir artimos revoliucijos žaibai, privertė Vatikaną pain- tensyvinti kovą prieš fašizmą, kad fašizmui puolant bedugnėn, Vatikanas nebūtų . paskaitytas jo sandarbininku i? jį patį nepasiektų keršto banga.Savo kailio gelbėjimas šiandien Vątikanui rupi ir jis skuba parodyti pasauliui, kad jis jau ne su fašizmu, maža to, jis prieš jį ir nebepaslaptis, jog artimoje ateityje galime išgirsti žinių, kad Vatikanas dalyvauja sąmoksle prieš patį Musso.inį, kad jį nuvertus ir išgelbėjus bent du dalyku: patys save ir monarchiją.Nei popiežius, nei pats karalius nenori sulaukti tos valandos, kada ne jie,-bet pati liaudis suves sąskaitas su fašizmu, nes tuomet bus jau vėlu jiems patiems gelbėtis, jie nori šiandien paprastu rūmų perversmu atsidalmti nuo fašizmo ir tuo išgelbėti dar tai kas galima išgelbėti.Ar tai jam pasiseks — ateitis parodys, bet visgi netolimoje ateityje galima sulaukti labai įdomių žinių iš Italijos ir kažin ar toks Mussolinis, sutvėręs bažnytinę valstybę, šiandien nepanorės ją panaikinti kaipo intrigų šaltinį prieš save.Bet visa tai tik parodo, jog fašizmo galas netolimas, nes dargi Vatikanas, kuris labai juslus, šiandien atsistojo, nors ir ne nuoširdžiai, fašizmo ] riešu pusėn, tiesa, savotiškais tikslais, bet šiandien ne tai svarbu, svarbu, kad tik butų daugiau fašizmo priešų, gi visa kita sprendžiant, galime būti tikri, jog ateityje Vatikano balsas bus bejėgis. (GALAS)VVASHINGTON, D. C., sausio 9 d. — Naujų Metų proga Amerikos respublikos prezidentas pasikeitė telegramomis su maršalu Petainu.Rooseveltas Petainui pasakė, kad jis pageidautų matyti ateinančiais metais laisvą Francu- ziją, kad joje klestėtų laisvė, lygybė, brolybė.šiuos franeuzų revoliucijos obalsius dabartinis franeuzų režimas panaikino, Lavaliui pasiūlius.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS GARNERIS PASITINKA ĮPĖDINĮ

Liaudies teismai. — Inžinierių ir darbininkų delegacija į 
Maskvą. — Nesiseka primasinti inteligentų.

Nors paskelbta, kad sovie
tiškosios Gudijos gaunamos kai 
kurios teritorijos (Švenčionių 
ir Druskeninkų rajonai), bet 
tikrovėje tos teritorijos vis dar 
sovietų Lietuvai neperleistos. 
Sausio 12 d. paskelbti taria
mieji rinkimai į SSSR aukš
čiausiąją tarybą, bet rinkimai 
neįvyks teritorijoje, kuri turė
jo būti perleista sovietų Lietu
vai. Be to, pagal naująją sovie
tiškąją teismų santvarką nusta
tyta, kad steigiami 136 liau
dies teismai, bet jų veikimo 
ribos nustatytos tik 132 teis
mams. Keturių liaudies teismų 
veikimo ribos paliktos kaip sy
kis toms teritorijoms, kurios 
turėjo tekti iš sovietų Gudijos. 
Terminas kada ši teiitoiija tu
ri būti peneista sovietų Lietu
vai, vis dar nenustatyta.

Iš Kauno pasiųsta statybos 
darbininkų ir inžinierių dele
gacija, kuri Maskvoje padirbės 
dvi savaites prie įvairių staty
bų, kad “įgijus reikalingo paty
rimo”. Koks bus tas patyrimas, 
pranešime nepasakyta, bet de
legatai, greičiausia, “šviesis’ 
bolševikiškų mokslų srityje. 
Įdomus pačios šios delegacijos 
sąstatas. Į ją įeina: J. Potapov, 
“draugė” S. Kotova, inž. C. Zi
manas, inž. P. Lamdanski, be 
to, A. Ataniuk, V. Baranaus
kas ir inž. J. Mikalauskas.

Komunistų partijos organas

“Tiesa” nusiskundžia, kad į 
Virbalyje sušauktą darbininkų 
ir tarnautojų priešrinkimini 
mitingą “nesimatė inteligentų”. 
Jų butą ‘labai maža”. Pasak 
laikraščio, “išeina, kad inteli
gentų dalis nesidomi Vykstan
čiais istoriniais įvykiais, musų 
tėvynės didžiausiais darbais, 
užsimojimais, statyba; jiem • 
visuomeninis gyvenimas nei u 
pi.”

Tame pat mitinge buvę pla 
čiai kalbėta apie kovą ‘ prie 
gandų skleidėjus ir soelalistin. 
darbo trukdytojus'’. Dabartinė
je raudonoje Lietuvoje visi tie. 
kurie nešaukia “ura” Stalinu, 
apšaukiami gandų sk eidėjais i 
“soJalisbnės” statybos trukdy

“Tiesa” paskelbė kažkokio A. 
Fogelio straipsnį, užvardintą 
“Aš matau prieš save laimingą 
ir gražią ateitį”. Deja, tiktai 
įvairus Fogeliai okupuotoje 
Lietuvoje mato prieš save lai
mingą ir gražią ateitį...

“Tiesa” deda piktą straipsnį 
apie Šiaulių Prekybos Institu
tą. Nors Institute įsikūrusi ko
munistinio jaunimo kuopelė, 
“bet ji kol kas, matyt, nepaje-

n a i i.IlbN U-aUME Teiepuou*

Vice Prezidentas Garneris pasitinka Henry A. Wal- 
lace, kuris yra naujai išrinktas Vice Prezidento vietai ir 
ją perims sausio 20 d. Wallace ką tik sugrįžo iš Meksi
kos praleidęs ten apie pusantro mėnesio.

to gyvenimo”. Ji nepajėgianti 
patraukti geresniųjų paskui sa
ve. Ligi šiol Institutė nesą nei 
“tokio svarbaus dalyko, kaip 
rusų kalbos lektoriaus”. Insti
tuto taryba nesuradusi ligšiol 
nei “socialistinių mokslų” lėk-

• 80 metų John ErPui, 3537 daužė abiejų paveikius, žmona 
N. Hermitage, 64 metų žmolia sumušė, ir dabar ilsisi už gro- 
Josephiiie per ilgą laiką išme- Town Hali nuovadoj. Ten, 
tinejo, kodėl gi jis negali būti sak°’ bcn‘.

. toks kaip pirmesni jos du nerelk,a klausy‘>- 
vyrai. Jie tai buvo ir negir- 
tuokliai ir netinginiai! Vakar/vietos biznieriui, Victor Tuck- 
jo kantrybe išsisėmė. Jis su-'er'iui.

DAUG DAUGIAU ŽMONIŲ TURĖS PILDYTI 
TAKSU BLANKAS ŠIAIS METAIS

štai ke’etas pavyzdžių. — Perskaitykit atydžiai!

Josephiiie per ilgą laiką iŠme- Town Hali nuovadoj.

Vaistinė priklauso senam

Jei Sprendžiate Pagal Skonį - 
Mėgink Chicago’s Own 

MONALCH ALŲ

Labai Nedaug 
Kam Taip Gimti 
Pasitaiko

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI 
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
KAINOS DABAR GILIUOJA 

?ečiams Aliejus "7 r gal.
Ne mažiau 150 gal. ■
?urnasams Aliejus Č &al’ 
Ne mažiau 400 gal, y V

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

6MEM. Naujieną įkaitu 
fee ir skaitytojai praiond 
pirkinių reikalais eiti į

Iš šio straipsnio sužinome, 
kad Institutas sugrustas į ne
pakenčiamas patalpas. Visas 
antrasis kursas esąs priverstas 
lindėti pogrindyje, kur sutal
pinta taip pat mašinraščio pra
tybų. Šiose patalpose visa 
esanti “romantiška prieblan
da”.

Kauno apygardos teismas 
sprendė šių spekuliantų ir at
sargų sudarinėtojų bylą: Dovy
do Migdaliausko, Maušos Vol- 
perto, Maušos Jutkelevičiaus, 
Dovydo Rogovo, Josclio-Viniko, 
Alios Vinikicnės, Joselio Baso, 
Jankelio Abramsono, Rochos 
Gohibaitės, Leibos Golubo ir 
Urijo Sluckio.

Viena svarbiausių permainų 
“Income Tax” reikalavimuose 
šiems metams paliečia profesio
nalus ir mažesnius biznierius, 
kuriems nereikėdavo praeituo
se metuose visai rūpintis ne 
tik apie taksus, bet ir apie 
blankų pildymą.

Tačiau šiais metais visiems 
patartina gerai suskaičiuoti, 
kiek buvo iš viso įplaukų per 
metus.

Ką biznierius turi daryti
Kad aiškiau dalyką pastaty

ti, mums lietuvis auditorius 
Juozas Varkala padavė sekantį

Sakysime, kad vaikinas užlai
ko mažą barzdasku tykią ir vie
nas sau dirba. Per melus jo 
įplaukos buvo apie $900. Jo 
nuoma, skalbiniai ir kiti biznio 
reikmenys kainavo $400, kas 
palieka tik $500 gryno pelno 
arba uždarbio pragyvenimui.

Jei Turite Nuosavybių
—Turėtumėt Padaryti Testamentą

įplaukos ($900) ir viršįno $800 
normą, tai jam reikalinga pil
dyti blanką, pažymint visas 
įplaukas ir visus išmokė j.‘mus, 
nepaisant kad taksų ir nereikės 
mokėti.

rokuoti 10% “defense” surtak- 
so, kuris šitam pavyzdyj sieks 
vieną dolerį ($1.00) — 10% 
nuo reguliario 10 takso. Tai
gi, iš viso už $250 dabar bus 
mokama vienuolika dolerių 
($11.00).
Jei abejojat ar reikės mokėti, 

pildyk it bent blunka:
Toliau prikalbant su Varka

lį! išgirdoiH, kad yra nemažas 
skaitlius lietuvių, kurie atydos 
nekreipia į‘pildymą blankų, jei 
tik jie sprendžia, kad jiems 
nereikės taksų mokėti. Bet jau 
daug iš jų pasimokino, kai val
džia klausimus pristatė net ir 
tris metus vėliau, užklausiant 
apie tuos praeitus metus. Tuo
met jie pi‘aso viską “pafiksin- 
ti”, ką, žinoma, negalima pada
ryti ir tada tenka pabaudas 
mokėti.

Išeina daug pigiau kasmet 
savo užduotį valdžiai atlikti ir 
visuomet būti gerais piliečiais. 
Tada nebus rūpesčių ateityje.

Rep. S.

Pirkite tose 
r jos garsinasi

krautuvėse, ku- 
“NAUJIENOSE”

[Marelę
4

monarch BrevviHg COM»**r į 
n -Chicaoo. iuu ✓

Kad suprasti tikrą, reikšmę 
poilsio ir linksmybės po sunkios dar
bo dienos, viena ar dvi bonkos Chicago’s 
Own Monarch Alaus yra kaip tik tikras 
“receptas”.

Yra sunku pažinti gerą alų 
iš “išvaizdos” ir ne daug žmonių 
pamano,, kad reikia prašyti arba reika
lauti gero alaus.

Monarch yra GERAS alus — 
be to jis yra Chicagos mėgiamiausias 
alus...

Jei esi pripratęs prašyti vien- 
tik “stiklo alaus”, malonėki kitą kar
tą nueiti ten kur Monarch parduodamas, iš
gerk porą stiklų Monarch, tada pamatysi 
kad yra malonus skirtumas.

Lai Jūsų Skonis Sprendžia
Alinlnkilc — NAm puikesnio alaus už tą 

gaminti, čia pat Chicagoje. Rukitc 
ištikimi savai apylinkei.

OWN

Klausykite “bowlcr’s Ilroadeast” su Hal 
Tottcn W, C. F. L. Kasdien 6:30 v. v. 
išskyrus šeštadieni. Sekmadienį 2:00 v. p. p.

lllonanh lyeer
Monarch Brevving Company__________

Tik atydžiai parašytas testamentas gali apsaugoti jūsų šeimyną 
taip kaip jus norite. Jei nėra testamento, Valstija yra priversta iš
dalinti nuosavybes prisilaikant neišvengiamų reguliacijų. Ar nebū
tų gerai pasimatyti su savo advokatu šiandien, padaryti testamen
tą, Ir paskirti šią patyrusią trust kompaniją savo testamento iš* 
pildytoja ir trustee?

Mes mielai bet kada su tamsta ir tamstos 
advokatu pasikalbėsime apie šį reikalą.

Jei su šeimyna

Drovers National Bank 
Drovers IkusT &. Savinos Bank 

MEMBERS. FEDERAL LEPOS1T INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND AS H LAN D AV E N U E • CHICAGO

^£?'^ho, ooo.oo
KAI SULAUKI 65 METUS? IŠTIKRŲJŲ, TAUPYDAMAS PO 
$9.59 KAS SAVAITE NUO 20 METŲ IKI SULAUKSI 65 ME
TUS, SU 3lA% DlVlftENftAIS, TURĖSI $50,000.00.

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

Jeigu, sakykime, kad bizni 
užlaikė ne vaikinas, bet vedęs 
žmogus, gyvenantis su žmona, 
ir jo įplaukos iš viso per me
tus nesiekė $2,000, tai jam ne
reikės blankos pildyti. Bet jei
gu jos pasiekė ar viršijo $2,000, 
tai jis privalo blanką pildyti.

Praeitais metais profesiona
lams ir biznieriams nėr upėj o 
pildymas blankų, jeigu jų meti
nės įplaukos nesiekė $5,000 ir 
grynas gyvenimui uždarbis ne- 
viršino $1,000 vaikinams arba 
$2,500 vedusiems. Bet kaip čia 
dabar išaiškinta, tai šių metų 
patvarkymai daug pasikeitė. Šie 
nauji įstatymai sulygino darbi
ninkus su biznieriais ir profe
sionalais blankų pildyme.

“Defense surtax”

Čia jums pinigai dirbs saugiai

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND J

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

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec;

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00
MMi<L -4_ a

inas paliečiantis visus, tai taip 
vadinamas “defense surtax”.

I Sulig auditoriaus J. P. Varkalos 
paaiškinimu, Štai konkret škas 

1 pavyzdys:
Suskaičius visas įplaukas ir 

išlaidas ant taksiiojamo balan
so ir atėmus visas legales išim
tis (pav., po $409 vaikui auklė
ti), normali taksas yra 4%. 
Jeigu tas balansas grynas pel
nas, sakysime, siekia $250, tai 

Jinomalis taksas bus dešimts do- 
| lerių ($10), tai.yra 4%. Anb 
3 šio takso dabar dar reikia pri-

Mes turime'48 metų patyrimą ir kiekviena sąskaita yra Federalės Val
džios agentūros apdrausta iki $5,000.
TĖMYKITE! Sąskaitos atidarytos iki sausio 15 dienos uždirbs viso mė
nesio dividendą.
Pirk $1,000 lengvais išmokėjimais. Keletas dolerių kas mėnesį jums atneš $1,000 
j Šešis metu? dęyynis mėnesius—jus sutaupote $877.50, o mes jums atiduodame 
$1.000 iškaitant 4% dividendų.

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

FAIRFIELD SAVINGS
•AND 1MN ASSOCIATION

Kai “Gimė” Nauji Metai, 
Gimė Ir S. Rakščiai

Likimo buvo lemta, kad mar- 
ųuetteparkiečiai p p. S. Rakštys 
ir jojo žmona gimtų Naujuose 
Metuose, tad Naujų Metų išva
karėse sausikvietį skaitlingą bū
rį draugų savo namuose, 6915 
S. Washtenaw avė. nusprendė 
tinkamai tai atžymėti, tai yra 
abiejų ponų Rakščių ir sjddu 
žinoma ir Naujų Metų gimta- 
lienius.

Trilypės Iškilmės
Prie stropiai prigamintų už

kandžių ir kitokių vaišių tik
rai šauniai apvaikščiota trilypė 
“celebracija” — su gausybe 
sveikinimų, linkėjimais ilgiau
sių ir laimingiausių metų ir 
t. t.

Kaip ponai Rakščiai, taip be
veik ir visi jųjų draugai yra 
uolus naujieniečiai ir jųjų kal
bos gana sklandžiai supuolo 
kalbant apie dabartinį Lietuvos 
likimą.

Vienas Norėjo Džiaugtis
Bet pasitaikė taip, kad vie

nas iš svečių užsimanė pasi
džiaugti Lietuvoje esama “pro
letariato diktatūra” ir kitomis 
laimėmis. Prie tokios “muzikos” 
svečiai negalėjo prisitaikyti jo
kiu budu ir po nesėkmingo ban
dymo pakeisti draugo nusista
tymą, galinu buvo priversti pa
prašyti “apleisti auditoriją”, 

• ad visi kiti galėtų draugingoj 
nuotaikoj tęsti celebracijas.

Nutarta-padaryta, ir vaišės 
tęsėsi iki aušros.

Draugas.

BRIDGEPORT roofing and 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, etoglangtUF h 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas uztikrintak Pilna* 
apdraustas.----------------- _____________ i

Rėmkite Lietuvišk*.
Žyduką

Nathan Kante)
MUTUAL LITUOK 
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted Si
Tel. Boulevard 0014

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Tštma už .......
*RABUVIMAS

Ligoninėje .....

*13-50 
*50.00 

RAUDONGYSLIŲ $OC nn 
’šėmimas ir Ligon.

*2.00REUMATIZMAS
Hreita Pagelba

GYDO VISOKIAS LIGAS
V/aminacija $4 rtA

:r .vaistai .............. . T LvU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
J00 So. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

Sopnie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:<B v. ryto 

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

vai. ry,to.
Pirmadieniais taipgi 7:00 * 

vai. vakare.
Išgirskit Vėliausias tintas 
muziką ir kittts įdomius 

pranešimus.

2729 West Cermak Road Tel. LAWndale 6400
Blokas į Rytus nuo CalifOtnla

/
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Rengia Lietuvos 
Nepriklausomybes 
Paminėjimą

Lietuviui Ligoniui 
Skubiai Reikia 
Kraujo

Įvyks Lietuvių Auditorijoj
šįmet, vasario 16, pripuola 

šventadienyj, Auditorija paimta 
yra vakarui. Bus geras progra
mas.

Visi Chicagos lietuviai renki
tės paminėti Lietuvos nepri
klausomybę.

Lietuva buvo nepriklausoma, 
ir netrukus ateis laikas, kada 
visi “penktakojai” iš Lietuvos 
išsidangins. P.

Serga Peter Rakauski
Peter Rakauski, 7048 South 

Western Avė., serga ir randa
si Cook County ligoninėj. Ji,s 
prašo, kad jojo draugai ir ge
ri prieteliai duotų savo krau
jo.

Kurie sutiktų duoti kraują, 
tuojau atsilankykite į County 
Hospital. Ligonio gyvastis yrr. 
dideliam pavojuje.

— Draugas.

bui Choras jau duoda apčiuo
piamą naudą. Todėl, visi keis- 
tutiečiai, jus gerai žinote, kad 
inusų šventa pareiga paremti 
Chorą, šįvakar, sausio 11 d., 
Hollyvvood salėje, 2417 W. 43rd 
st. choras rengia vienų metų sa
vo gyvenimo sukaktuves — 
Birthday Party.

Musų atsilankymas j šį 
rengimą bus morališka ir 
teriališka Chorui parama.

Na, iki pasimatymo šįvakar!
— Dėdė Perkūnas.

Waltz and Chorus from “Faust”
Gounod

Choras and Orchestra

Rimsky-Korsako^
Waltz from “Mireille” Gounod 

Miss Pons and Orchestra

pa- 
ma-

Suėmė Du Už 
Pinigų Dirbimą

Už netikrų penkinių dirbimą 
ir platinimą federaliai agentai 
vakar suėmė chicagiečius Max 
Field, ir jo žmoną Betty Field. 
Jų “fabrikas” buvo adresu 1816 
South Millard avenue.

Keistučio Choras 
Šįvakar Švenčia 
1-mas Sukaktuves

Budriko Radio 
Teatras

Radio valanda oro bangomis 
iš galingos stoties WCFL, 970 
kil., sekmadienio vakare, nuo 
5:30 iki 6:30 p. m. Lietuviškos 
dainos, muzika, ir drama. Iš- 
pildo žymus artistai, ir 15 
muzikantų Simfonijos orkes
tras.

Programas leidžiamas lėšo
mis Jos. F. Budrik, Ine., Radio 
ir Rakandų Krautuves, 3409-21 
S. Halsted St.

The Lašt Bose of Summer from 
“Martha” ...................... Flotovv

Miss Pons, Chorus and 
Orchestra

“Shepherd’s Hey” .... Grainger 
Orchestra

Overture to “The Merry Wives 
of Windsor” .............. Nicolai

Orchestra

AUDITORIUM
RESTAURANT

A Song of India

Lily Pons Fordo 
Radio Programe

Now Praise We Great and Fam- 
ous Men ...... Scottish Psalter
Miss Pons, Chorus, Audien.ce 

and Orchestra

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su1 Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

d.12 
Draugiško

Žagariečių 
Parengimas

šį sekmadienį, sausio 
įvyks Žagariečių
Klubo šaunus balius, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43 g-ve. 
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
lius atsilankyki t visi jų parapi
jos kaimynai ir draugai.

Malonėkite ir tamsta būti. 
Užprašo Komisija.

Rengia “Birthday Party”
Per pastaruosius kelis metus 

Keistučio kliube kildavo suma
nymai, kad reikalinga organi
zuoti ir traukti į kliubą jauni
mą. Kad’ palaikyti kliube jau
nimą, aišku, kliubas turėjo jau
nimui ką nors pasiūlyti.

Pabaigoje 1939 metų, rodos, 
spalio mėnesį, kliubo valdybos 
ir komisijų posėdyje, prieita 
prie išvados, kad kliubas orga
nizuotų Chorą. Sekantis kliubo 
susirinkimas Choro tvėrimą už- 
gyrę.

Jeigu tamsta bu tu m jaunas, 
mandagus vaikinas ir gyven
tum Lietuvoj, o turėtum pini- 
guolą tetą Amerikoj—ar ne
bandytum vienaip ar kitaip iš- 
vylioti nors truputį pinigų?— 
Juk ji pati negali .sunaudoti 
tiek kiek turi?

buvo
ra,

kuri
Cho-

tas 
mandagus vaikinas 
sekmadienį, sausio

^Tlinift66 E- Van Buren w I U UIU St. arti Michigan.
Dabąr Rodoma!

Cenzoriai pagalios davė leidimą!
“AFTER MEIN KAMPF”

N. Klimo Nuopelnas
senosios komisijos, 
paskirta organizuoti

iš 3-jų paliko tik vienas,
N. Klimas, ir reikia pripažinai, 
kad ačiū N. Klimo pastangoms, 
šiandien Keistučio kliubas turi 
Chorą.

Lapkričio 17 d. Choras, Keis
tučio kliubui išpildė programą, 
— geriau negu iš jauno Choro 
buvo galima tikėtis.

Jau Neša Naudą
Iš to kas aukščiau pasaky

ta, aišku, kad Keistučio kliu-

25 METU JUBILIEJUS
Galfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinis Kliubas 

Rengia KONCERTĄ ir BALIŲ 
Sausio (Jan.) 11,1941

LIBERTY HALL, 1401-3 So. 49th Ct., Cicero
Programą pildys Naujos Gadynės Choro Grupės, solistė Aldona 
Grigoniutė, Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, po vadovyste K. Ste
ponavičiaus. Kalbės Advokatas K. P. GUGIS ir tvėrėjas šio Kliubo 
N. WILIMAITIS. Garbės nariai, kurie nesirgę per 10 metų gaus 
dovanas, šokiams grieš P. Eitmont orkestras. Pradžia 7:30 v. vak.

Įžanga tik iš anksto 35 centai. Prie durų—40 centų.

ŽIŪRĖKIT, KUR MUDU 
ATSIDŪRĖM!

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

JONAS BAGDONAS,, Pad.

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

Tel. Orland Park 45-M-2

JACK SWIFT>
IT MUŠT BE LEAR ) 
YEAR ON THE ’ 
POLARIAN CALENDAR.

JACK 15 A5T0UNDG0

0vardo, arba ateiki-

SULAIKYKIT 
PATRUKUSIEJI

100% garantuoti Fittings 
padaro paraistes 100% 
Apsaugančias ir 400% 
Pataisančias. Sukeliamas 
specialus stimuliantas— 
Naujų stiprių muskulų ir 
audinių sudarymui viso
se silpnose dalyse. Duo
da pakankamai pageri
nimo, kad paliuosuoti jus 
iš Paraistės Vergijos į 
Trumpą laiką.

Šimtai pasveiko. Ko
dėl ne jus? žiūrėkit į 
liudymus. Atsilankykite 
norėdami gauti DYKAI

Fittings ir pamatyti, kaip jūsų pa
ties Paraistė arba nauja, taip pi
giai kaip už $5.00, duoda jums nuo
stabius rezultaįus. Rašykite klaus
dami informacijų.
DR. SCHYMAN IR SANDRAUGAI 

DAKTARAI
100% RUPTURE & TRUSS 

SERVICE
Musų 20 metų patyrimas užtikrina 

pasisekimą.
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
Įėjimas .per krautuvę į 2 aukštą 

Vai.: Kasdien 11-8; sekmadienį iki 2

______

Nustokit Vargę Rankomis Kūrenti
TURĖK LINK-BELT AUTOMATIŠKĄ ŠILUMĄ, 

ĮRENGTĄ PER TIK 4 VALANDAS.
Nereik daugiau keltis šaltame name... Nereik kū
renti ugnį rytmetį. Mes instaliuosime Link-Belt au
tomatišką elektrikinį anglių stokerį į 4 valandas, ne- 
atšaldydarni jūsų namo ir be kitų nepatogumų, įmo
kėjus tik $8.00, lengvomis sąlygomis. Galėsi užmiršti 
apie rankomis kūrenimą ... sutaupysi pinigų ant ku
ro ir turėsi švarią, saugią, uniformią automatišką 
šilumą per visą žiemą. Galite sulygti, kad dabartinės 
anglys butų išmainytos ant stokerių 
kuro. Klauskite apie musų specialų 
žiemai planą, šaukite Canal 2400 dėl 
artimiausio dylerio 

tfSAM te į dirbtuvę.

jg LINK-BELT
COMPANY

ĮmĄ S t o k e r D i v i s i o n 

m 17th & Western 
CHICAGO

Canal2400

Dainuos Ištraukas iš “Martha”, 
Indijos Dainą

Garsioji koloratūra soprano 
Lily Pons dainuos Fordo Ben
drovės simfoniniam programe, 
kurį rytoj transliuoja CBS sto
tys 9:00 valandą vakare New 
York o laiku
Chicagos, iš W.R.B.M. 760 kc.

Ji dainuos “Paskutinę Vasa
ros Rožę” — ištrauką iš ope
ros “Martha”, Rimsky-Korsa- 
kovo “Indijos Dainą” ir kelis 
kitus gerai žinomus numerius.

Jai akompanuos Fordo Sim
fonijos orkestras, diriguojamas 
muziko Eugene Goosens.

Programas
žemiau seka pilnas translia

cijos programas:
Overture to “Lc Roi la dit”

DeJbes
Orchestra

Variations .... ,......    Proch
J’

Miss Pons and Orchestra
En Bateau) ....
Cortege ) ....

From The “Petite
Orchestra

8-tą valandą

pNK-BEU

LINK-BELT Electric FIRING

MADOS

Universal Restaurant
’ » f. » * I } . . . ( , I • » ’ ’ • '

750 W. 31st St
Debussy
Debussy 
Suite

UNIVERSALSAVINGS& LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Pamatykit ką Vincas, 
jaunas 
darys,
(Jau.) 26, Lietuvių Universite
to Kliubo statomo j komedijoj, 
trijų aktų “TETA Iš AMERI
KOS”, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., 4:30 P. M. 
Įžanga 55c. Visus širdingai 
kviečiame atsilankyti.

Diena Iš Dienos
■ -

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Charles Venckus, 24, su San

dra Mourgelas, 20
Anthony Zigmonta’tis, 26, su

Sophie Wenerowicz, 24
John Urban, 33, su Emily

Plekavičius, 22
James Lavaty, 23, su Mildred

Gasparevich, 20

Reikalauja
Perskirų

Walter Gimbut nuo Florence
Gimbut

Gavo
Perskiras

Frank Prascewicz nuo-Stell.
Prascewicz.

iimimai 
liicagoj

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

SURMA, Kathleen M., 274C 
West 16th Street, . gimė gruo
džio 31, tėvai: Henry ir Elea- 
nor.

SKINSKUS, John G., 7031 
South Maplewood avenue, gimė 
gruodžio 27, tėvai: John ir Jo- 
sephine.

| DEMBAUSKI, Alfred Jr.. 
į 1826 Evergreen street, gimė 
gruodžio 17, tėvai: Alfred ir 
Genevieve.

Rengiatės Vestuvėms?
O gal taip sau kokiai parei ar baliui?
Vestuvių arba baliaus pokylis bus malo
nesnis visiems jeigu visą maisto paruosi
mą darbą pavesite Norkui.
Norkus primos gardžiausių valgių ir pri
statys jums i namus arba salę, pagal užsakymą.

Del platesnių informacijų ateikite arba pašaukite telefonu

VICtory 9670

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į
_l» VOUI 

ikvihmim

INSUREO

KAS PASIDĖS IKI SAUSIO 11 D., TAM NUOŠIMTIS BUS 
SKAITOMAS NUO 1 D. SAUSIO.

\ f ■ ■

Mokame 3!4 Nuošimčio ant Visų Investmentų.
Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savinas and Loan Insurance Corporation, 

Washington, D. C.
Draugystės kviečiamos renduoti musų daržą piknikam^

0Y A PROPOSAL

OO NOT JE5T. 
I OFFER YE 
THE VVORLD. 
SOON VVILL IT 
ALI. 0EOUR3.

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

® .....
No. 4630—Apatiniai rūbai. Su

kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 44, 
46, 48 ir 50.

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No. .... . ,
Mieros ..................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

OF MARRIA0E FROM PRINCES5 TETRAį^. (MiaatM ir valstija)



Ką veikia Chicago Lietuvių Draugijos
GAKHEHI PARKO KLIUBAS ŠIANDIEN 

ŠVENČIA 25 MĘTU JUBILIEJŲ
Ęepgią Kkįjąiipgą Kojicertą Liberty Salej

_ I

GARFIELD PARK. — Vietos jjs duoda jiems progos 
Garfield Parko Lietuvių Vyrų 
ir Moterų Pašalpinis Kliubas šį
vakar švfenčįa 25 melų jubiŲe- 
jy-

Šis kliubas per pereitus kelis 
ųiet.ųs daug yiskę peigyv.ę.np, 
^savitarpiniu rietenų ir ginčų 
Ne vieno ar kelių, bet turbut 
vis,ų ną.riy troškimas yra, kad 
ateinančiam kętvirt^daįyj šimt
mečio kliubo gyvavimas butų 
draugiškesnis ir kad tos riete
nos, nuomonių skirtumai gą-

Pagęrįis Keturių pąriųs
Kępcęri.ę pertrą,uj<,o^ ipetu 

kliubas taipgi pagerbs visus sa
vo nąriųs, kurie nedirgo ir ne- 
ėmė pąšąjpęs per pąsliutiųiys 
10 metų. Jie yra Alarcęilą j^- 
sįnskas, Magdaleną Baulikė,

jĘfoicgffo, jūl

“Jaunimas” Benar- 1i

■F

GPApšKAŲ DARBO KAIPO bu- 
ęery$.’ Pilnai patyrę? įr‘a.ts.akomin- 
gas: šAukit-e: ' ,ČA^ĄL 4^?

Kliubo pasekmingesnio gyva
vimo narių ir fųiaiisiniu atžvil
giu, turbūt, ųereįkia linkėti, 
ųes kaip nariais taip turtu jis 
yrą stiprus ir laikosi kuogeriau- 
siai.

furi daug gabią veikėją

Kliudąs turi įaug patyrusių, 
gabių veikėjų, ir jeigu jie savo 
mažus asmeniškus skirtumus 
atidėtų į šalį, tai draugingumo 
atmosferų kliube žymiai sustip
rintų, o kas svarbiausia, jie ne
duotų progos kai kuriems ne
pageidaujamiems elementams 
tuos skirtumus išnaudoti ir na
rius kiršmti.

Tie nepageidaujami elemen
tai, tiesa, yra kliubo nariai, bec 
jiems tiek kliubas terūpi, kiek

KAZIMIERAS SAROCKAS 
gyy. • 1821 S. |Lawndale Ąye. I

Persiskyrė su šiuo pasauliu j 
sausio 9 d., 1:30 vai. popiet’, 
1941 m., sulaukęs pusėš amž., 
gimęs Vailabų km., Viduklės 
pašt., Raseinių apskr.* Ameri
koj išgyveno 40 m. .

Paliko dideliame nubudime 
mbterį Juzefą, po tėvais Rut
kauskaitę; dukterį Marijoną 
Azubales ir vyrą Joną; 4 sū
nūs: Juozą, žmoną Antaniną. 
Alfęną, žm°hą Aleną, Petrą

Kazimierą, Jr. ir dąug 
draugi ir pažįstamų. Lietu
voje* ’ ciocę Julę G’avemenę.

Priklausė prie šv. Kazi
miero Dr-§tės, \Vestville, III. 
ir Darb. Susiv.' Chicagojc. 
Weątviljie, III. išgyyeno 24 m. 
Per paskutinius 16 metų gy
veno ’ Chfca^o j e.

Kūnas pašarvotas Ernest 
Hales, ^615 (Cęrjuak Rd. 
Laidotuvės kįvyks pirmhd., ‘ 
šaUsio 13 d., T0:00 v. ryto iš 
kopi- bus nulydėtas į Lietu- . 
vių ‘ Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazųniero Sąroę- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami ’esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laięlo.tuvėso ir 
suteįkti jam. paskutinį patąr- ‘ 
rikvitną ir atsišveikihirrią.

Nuliūdę liekame: .poteris, 
Duktė, Sūnus ir Draugai.

Ldid. Direkt. Antinas Pet
kus,Teh CICERO 21.Q9.

lĮOVE Kis8
ĮUU • taiw Visas Pasaulio 

'"DąUs ‘ t - 1NjęAg 
ankietams 

' Tf PagraJbams 1 ' [
3316 $o. įialsted Ątrętįt 

•TęJ. YARJPS 7308 Į

KVJŲETKININK
Gėlės Vestuvėms1, Įsa

ii riri Gėlės Mylintiems, 
11 M r? A Vestuvėms,’ Ban- 
VlliJfll Otelams, Laidotu-

’ vems, Ęa p u oš i-.

4180 Archer
Phone LAFAYETTE 58Č0

f .

■i

»

4

; savo 
komunistinę propagandų vary
ti, kitų spėkas vaidais skaldyti 
ir tuomi pasinaudojant kliube 
šeiminiųkąuti. Kas komunistų 
lydęriai kliube yra, patys na
riai gęyąi žino ir n.c čia vietą 
juos įvardyti.

Aldona Grigonmtė

Koncertas prasidės 7:30 vai. 
vakare, p įžanga bus tiktai 4,0 
centų prie durų. Po programą 
įvyks balius ir šokiai. Kaip 
garfieldparkiečiai, taip cicerię- 
čiai ir visi Gayfieįd Parjto Kliu
bo draugai žada susjrjnkti la
bai skaitlingai įų svarbų jubi
liejų pažymėti.

Ryt susirinkimas
Smagiai, triukšmingai at

šventę sukaktį, kliubo nariąi 
sekmadienį įmes pirmą 26-tųją 
gyvavimo melų • susirinkimą, 
Jis įvyks Napolęon saloje, lies 
3958 Wcst 5th avenue, pirmą 
valandą po pietų. Tai bus me
tinis susirinkimas, kuriame bu,s 
svarstomi svarbesnieji kliubo 
reikalai, 
perims jo 
tams.

Naująją 
nariai:

George 
mininkas;

sjio pirpja fefe.Čjo čfe'?, 
ife feri

eisvįį t^š^Įtį pjrenujue- 
rątprįų.

‘‘Jaųnijąiąs’’ yra yį(ępint(ėjjįs

skaityti jaųjįpji kąyįą.

t I • I 1 r B.? • » » \ • / I ) 7)'. 1 ' 1*. t O

iųet,u.s y,U s.ąojplę skaitytų j,įįjk 
Cįiięągojc, “Jąuųipią.s” šiąi^dįeu 
fefefefe sfefefe 
jų beveik kiekvienoje Ii ('tuvių 
kolųpijųje, Įieskąitąnt paėjus 
Cliicagos k,ur “Jaunimo” pjrC- 
uu m ei a torių armija šiandien y-

taipgi nauja valdyba 
tvarkymą 1941 me-

valdybą sudaro šie

pažymėti kliubas 
šįvakar rengia iškilmingą kon
certą Cicero Liuosybės svetai
nėje, prie 14-tos ir 49th court. 
Jo prpgram,e dalyvaus garsi, 
visų mylima dainininke Aldona

Choro dainininkai ir Chicągo > 
Lietuvių Vyrų Choras, vedamas 
Ka^io Steponavičiaus.

Kalbės Gugis, Vilimaitis
Koncerte taipgi dalyvaus sve-

gi drg. N. Vilimaitis, viepiąs

nuplėšdami kliubo gyvayimą, 
jo nuopelnus ir ateitį, kuri jo 
laukia einant prie auksinio ju
biliejaus. t

Bę Viiimąičip, kili šio J>liu- 

 

bo steigėjai buvo C. KatpJTo, M. 
Kriščukėnas,

čius.

PADĖKAVONĖ

BARBORA BAŠKIENĖ^ 
po pjrmu vyru B.utmanienė. 
mirė sausio 2 d., 1,941 m., ir 
palaidota tapo sausio .6, 194Ų 
b clabar ilsis šv.‘ Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus ir 
nęgalėdamą atsidėkąvoti 
tiems, ’ kurie suteikė jai ’ paš- 
kutinį patarnavimą ir palydė
jo ją į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu- , 
sų tarpo, reiškiame 'giliausią 
padėką dalyvavusiems 'laidd- 
tuvėse žmonėrris ir sukeiku
siems vainikus draugams. t)ė- 
kaVojame graboriui S. P. Ma
žeikai^ kuris“ mandagiai pa- ‘ 
tarnaudamas garbingai nuly- - 
dėjo ją į amžinaslį, o mums 
palengviho bėrkėsti nuliūdimą 
ir rūpesčius; .Dėkavojąme 
grabpešiams, šventų Mišių 
aukautojams ir gėlių aukau- 
tojatns ii' pagalios, dėkavoja- 
me visiems dajyyąvusiems .' 
laidotuvėse žmonėms; o ' ttiu 
musų įpylimą mętinėle ir se
sute’ sakėme: ilsėkis šaltoje 
žemėje. Nuliūdę lįbka:

.Sippųs, Seęęjys įr fGimįpės.

4

MęcĮalinskas — pir- 
John Yuknjs •— pir. 
:as; M. Mędalinskie- 

nė — raštininkė; M. Kariūnas 
— kasierjus; Charles Katallo — 
fin. rašt.; V. Manikąs — kont. 
rast.; J. Gąradąusjcąs ir M. I)a- 
vidonis globėjai; J. Zubačius — 
maršalka ir J. Benekaitįs — 
koresponden tas. —Reporteris.

SLA 251-moįi
Kuopa

Maža, Bei Veikli; Rengia 
Vakarą Sausio 26-tą

SLA 251 kuopos metinis su
sirink ųnas įvyko ^sĄiisįo 7, p. 
S. Mitchell namo salėje, 6059 
S. -\Vashleųaw Avė. JSekan 
tiem metams liko išrinkta val
dyba, į kurią įeina visi perei
tų metų valdininkai.

Sausio 26 d., 2 vai. po picl 
ši kuopa turės šaunų pokilį 
toje pat salėje, kur vyksta jos 
susiėjimai, 6059 S. Washten- 
aw Avė. Ark. S. A. Geniotis, 
kalbėdamas apie pokilio pa
rengimo reikalus, paprašė, kad 
biznieriai prisidėtų dovano
mis. rr»’

Biznieriai Aukoja
Nęrs ši kuępą ncskąitling'a 

biznieriais 
riais,
si parodė 
Juozas 
ninkas, 2651 W. 59th St 
i I ‘ l *
aukavo pusę 
Kuopos pirmininkas D. Šur-:
kus, irgi laverno savininkas, 
1058 E.1 65th Št., paaukavo dvi 
kvortas „skaisčiosios”, o An
tanas Mozgeris, apartmenlų sa
vininkas, vakaro rengimo 
misijai įteikė vieną dolerį.

Gaus Daugiau Nariu
šios pcskailUngos kuopps 

pariai nę įt& ęą.yo' 
pasižypiėjjp, įąjr jie pri.si-

JUOZAS LUKAS
Persiskyrė su šiuo pasaulin sausio Q d., 5:17 vai. \yą 
pietų, sulaukęs apie 60 melų amžiaus. Iš Lietuvos buvo 
kilęs nuo Mari j ampules. Artimesnių giminių nepaliko. ...» .1 r ^.1 . . . -4 . * ■ ».■*■

Kūnas pašarvotas P. J. Hįdil^o koplyeioję, 3^54 Sq. 
Halsted SI. Laidotuvės įvyks pinųadjenį, sausio 13 d., 
^30 vai, po pietų. Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Laid. Direktorius P. J. Ridikas, Tel. YARDS 1419.

v

<

^ąnadi.ęęįlų priapas.
Piįrpį.ąįiu šių metų nųniery, iš- 

(;jusi;ui) ])crcil;i savailę, “Jau 
nimas” praneša, kad Kanados1 
Lietuvių Taryba vienbalsiai nu
balsavo “Jaunimą” ofįciąjli.u są- 
vo prgapų anglų kalba.

“Pasėkoj to akto, ‘Jaunųnąfe 
susilauks mažiausiai 500 naujų 
prenumeratorių Kanadoje,’.’ pa
reiškė to laikraščio redaktorius 
Juozas Poška.
Turi Ir Lįejtuvišjkų Straipsnių.

Nebiįtų visai teįsiųga pasaky
ti, kad visas “Jaunimas”, 
anglų kalba. Ne 
numery telpa 
straipsnių, \ypač 
žinoma kolumna
rint.” Kadangi “Jaunimas” yra 
grynai bepąrlyvis ląi tuose ra
šiniuose lietusių gyvenimas yra 
gana atvirai svarstomas ir ydos 
iškeliama nežiūrint kam nuo to 
skaudėtų.

Dėl tų lietuviškų kolumnų, 
daugely* namų- šiandien “Jauni
mas” lygiai suįdomina ir jauni
mą ir senimų.’'

Dabar skaitytojų vajaus me
tu “JaunimP^^^’Gnumerata dar 
galima gauti .už vieną dolerį 
melams. Ją pasiųsti: “Jauni
mas”, 1739 §o. Jįals.ted Street, 
Chicago, III.

OIBBfflIAi
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS ir 

KŪL-^URpS KLUBO m>L Susirin- 
kimąs'įvyks ę^m'ajd., sausio 12 d. 
1.941 'm1., 1:30, y. popiet,” Hbllywood 
įrin', 2-417 W. 43ril St.’ ,Visi: nariai 
pfaęomi 1 atsilankyki, nes y t a labai 
datig reikalu dėl apsvarstym'o. 
Taipgi ątsiveskUė' norš p6' vieną 
narjrįrąiyti ‘ į Klubą.

—B. Rašt.
ZĄĘĄSĮŠKIŲ ' KLIUDĄS turės 

susirinkimą/' šekmačliėriį,'''sausio 12 
d., 1941, 2 vai. popiet, Sandaros 
salėję/ 840 33rd St?' Būtinai dą- 
lyVaąkite” nės turėšimfe išrinkti nau
ją valdybą 1941 rnekąibš.

K* Šileikis; Kl.: §ek^ętorius.
sekmadienį, sau. 12 d. 2 vai. 

popiet Bimbos syet., ,635 yf. 119th 
St. įvyks SLA 55 kp. metinis su
sirinkimas. Bus išduotas inetinis 
rapolrtaš iš praęįtų mėtų, 'kuopęs 
darbuotes. Visi nariai atsilankykite 
paskirtų laiku.

į--^. Tąmąšaųs^as, Sekr.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-STĖ 

laikys' mėtinį susirinkimą šėkmad.', 
sausio 12, 1941, Chic. Liet. Audito
rijoj, 3133 S o. Halsted S t. Bus rin
kimas darbininkų metiniam baliiii, 
kuris bus saus. 19, Chic. Liet. Aud- 
įr taipgi yra .kitų svarbių reikalų.

—A. Kaulakis, Sekr. r i . % ’ r T
GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ IR MOTERŲ Pašelpinis 
Kliubas laikys metinį susirinkimą 

’sekmad., šdu'sio 12 d., 1 Vai. po
piet, Napolean Hali, 3958 W. 5th 
Avė. —M. Medalihskaš.

eina 
Kiekviename 

ir lietuviškų 
skaitytojams 

“Iš šalies žiu-

Rytoj Garsias Vardo 
Lietuvaičių Šokiai

‘‘Naktis Hawaii Salose”

15

AUPOKITĖS beša Naujienose
ŽODŽIŲ AR MAŽIAU — VIENĄ KARTĄ 

Kiekvienas Ekstra' Žodis po 4c—Darbo 
Paieškojimai 25c

Šaukite CANal S500
PRIIMAM SKELBIMUS RYTOJAUŠ LAIDAI IKI 7:30 V. V.

HĘLP VVANTĘD—FEMALE 
' Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NĄM namų darbui, nereik virti. 
Gyvenimas vietoj. $7. ‘1430 North 
Kedvale/BELmont 8084. ’ ‘ ‘‘

REIKALINGA MERGINA namų 
dą'tbui, prie mąžos šeimyftoę, nė- 
ręik virti, sąvo skalbimas, gyventi 
hrit vietos,' ‘‘alga $9. ' 5852 N. Kil- 
bourn. AVEnue 3930.

JIELP VVANTEJfeĮUALE-FEMALE 
Darbiųinkų-Darbininkių Reikia

‘ REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
dirbti virtuvėse. MODERN EMP- 
LOYMENT, '879 N. State St.

PARENGIMAI
KEISTUČIO KLUBO CHORAS 

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

Be to visi atsilankiusieji gaus 
paragauti 'skanaus “Birthday Ca- 
kė” prie putojančio alučio. Komi
sija užprašo visus atsilankyti ir už
tikrina kad turėsite “Good1 Time.”

— Komisijai.
, GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

vyRV IR Moterų p aš. klu
bas rengia Jubiliejinį 2.5 metų 
Kofecertą ir Bąlių šeštadienį, sau
sio 11 d., 7:30 vai. vak., Liberty 
Hali. 1401 So. 49th Court, Ciceroj. 
Įžanga iš anksto 35c, prie durų— 
40 centų.

duos penkis, gaus vieną nemo
kamai.

Kliubo pirmininkas yra J. 
Damkus. Jis su visa valdyba 
ir rengimo komisija k.viečia 
m arq ue t,tepar k i e ę i u s k.u os kai i - 
lingiausiai susirinkti.

Rengimo Kom.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PATYRĘS BAR- 
BER1S. 660 W. 14th St. ' "

REIKALINGAS PORTERIS TA- 
VERNUj. Katpbarys, valgis ir alga. 
1544 S. CICERO AVĖ.

REIKALINGAS ASMUO prižiū
rėti Rooiriing House už rendą. 
697 Milwaukee Avė., krautuvė 
MONroe” 279*7.’

FURNISHED ROOMŠ —TO RENI 
Gyvenimui Kambariai

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

o taip pat ir na- 
bet katrie priklauso, vi- 

savo širdingumą. 
Kiauda, tavern savi- 

., pa-,
statinės alaus.

ko-

keletąs "darbščių yei^ėjų ir ną- 
pų nuotaiką

•val- f? vfe- w
lyvauU įętik feojpįs narius,’ 
bet ir vislus jų draugus, pažįs- 
famus, o
rie suninkate ^įrašyti j musų; 
251 kuųpų. Apari skanaus, 
maisto ir gardžių gėrimų, bus 
Jr gera muziką pasišokti, tad 
nepamirškit musų šaunaus pa
rengimo. ;

-—Pavarduviškis

Pamačinsį s^yo vyrą ąljuieję 
su kita moteriške nuodų pa
ėmė ir vos nenumirė 20 melų 
Mrs. Marion Gimdlach, 1736’ 
N. Spaulding avemie. Ji ap
sivedė keturi mėnęšįa,i. ątgąl.

ickutik; h. o i Al is, r’i uK' 'b/kJLE -

■ĄPDRAUDOS KOMPANIJA siu-* 
lo paraavnnūi 3 aukštų mutinį 17 
apartmentų namą adresu 1445 — 
‘k'l Carmen Avė. Galima pirkti la
bai lengvomis sąlygomis, ilgų mętų 
morgičiu, žemu palūkanų nuo- ' 
simciu. Sharon Mortgage Co., 105 
W. Madison, RANdoiph 5656.

5229 UNION AVENUĘ
2 aukštų medinis namas, 2 apart- 

mentai po 5 kamb. ir 2 po 4, Pe
čiais apšildomi, naujai maiiavoti it 
dekoruoti. Rendomis $53. Kaina 
$3250. įmokėti $500. $30 į mėnesį.' 
Kohout Brothers, 145 N. Clark St.,* 
FRAnklįn 5047. *

PARDAVIMUI NAMAS, STO
RAS ir' 4 kamb. viršui 2 fl. po 6 
kambarius, dviejų karų muro ga
ražas. Dabar yra tavern biznis. 
Esame per seni, todėl parduosime 
pigiai. Namas yra ant 63rd St. At
sišaukite prie L. V. SlRUS. 3553 
So. Halsted St. Tel. YARDS 5118.

SAVININKAS PARDUODA 2^ 
flatų mūrinį, 5 ir 5 kambariai, kar
što vandens šiluma, privatiškas, r 
uždaromas porčius, 2 karų garažas, 
puikiam stovy. 6515 S. Maplewood 
Avenue. ‘ .

FORNIŠIUOTAS KAMBARYS, 
rendon, apšildomas, maža šeimyna 
—$3.00 į savaitę. 5827 South Sac- 
ramento, Bungalow. Pro&pect 9633.

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys, apšildytas Vyrui ar vedu
siai porai. REPublic 5169. 7030 S. 
Campbell Avė. 2-ras aukštas.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS 
pavieniui vyrui arba vedusiai po
rai. prie mažos šeimos, apšildomas. 
1-mas aukštas, 4027 ’ So. Brighton 
Place.

KAMBARYS ANT RENDO.S į 
bungalow, nėra šeimynos vaikinas, 
mergina ar vedusi pora. Visi pa
rankamai ir gera transportacija. 
šaukite HEMlock 0391.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rep ddai—Bendrai "'

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio JProgos

SUTVARKYTI PALIKIMĄ, pa
veldėtojai paaukos už cash 3 flatų 
medinį namą, 8-8-7 kambarių, su 
muro pamatu ir cemento grindi
mis beišmonte, furniso šiluma 1-m 
aukštui, 2 karų medinis garažas.

Reikia pataisymų. Puiki proga 
gabiam vyrui su didele šeima. Pa
matykite namą adresu 2622 West 
38th Street, arba šaukite W. J. 
RAYMOND, PORtsmouth 6624, sek
madienį, ‘ sausio 12 dieną. Kaina 
$2200? Namas butinai turi būti' par
duotas.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui'

PARSIDUODA FARMA arba 
mainysiu ant namo. 80 akrų, nauji 
budinkai, Wisconsino 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. Rpl- 
land Haefner, Decatur, Michigan.

Garsaus Vardo Lietuvaičių 
^Draugija rytoj vakare žadą sa
vo nares ir svečius ąuvežti į to
limą Pacifiko vandenyną ir pra
leisti “Naktį Havajuose”.

Taip jos pavadino šokių va
karą, kurį Draugija rengia ry
toj vakare, Marąuette Parko sa
lėje, prie 6912 South Westęru 
avenue. Gros South Sea Sere- 
naders prkpstrąs.

Svečiams įžanga tiktai 30 ir 
3 centai taksų karo reikalams, 
viso 33c. Visi bukit, nes smagiaj 
tą “Naktį Havajuose” pralei
si.. J. K—ė.

v ■

M^Fos iRate,io 
ėfeO?

P4JJK. —Vįe- 
,tos parapijas s^Jęje, prie 68tlj 
IT rytoj va
kare įvyksta Marauette Parpij) 
Namų Navininkų Kliubo trečias 
metinis balius.

Programai išpildyti yra 
kviestas Lietuvių Kultūros 
telįę .Choras.

Dalius Dovanas
V •* ♦ <• S * ■ t • ♦ • t >

Vietos .bįząįęriaj taipgi suku
kavo daug dovanų, kurios bps 
Išdalintos syečiatiis. JL

Vakaras prasidės 7 valandą. 
Bilietai prie kasąs 35c., iš ank
stą — 30c. kurie paį-

pa
Rą

Mirė Juozas Lukas
Užvakar pasimirė Juozas <■' ♦ k ’ '

Lukas, kuris per daugelį metų 
vertėsi pardavinėjimu laikro
duku ir kitokiu auksiniu daik
tų.

Paskutiniais metais los rū
šies biznis lątyai sumažėjo, 
tad Lukas yiduriniestyje vie
nai kilai firmai tarnaudavo 
. ■' • ‘‘‘ .» ’i ■■ :v i 'kąipo pasiuntinys: nunešdavo 
siuntinius į paštą ir t. t.

Pęrcitą vasarą jis prąęlėjo 
nekaip jaustis. Lapkričio pa
baigoje išvažiavo į ligoninę. 
Po trijų savaičių grįžo namo, 
bęt sveikata vis ėjo silpnyn. 
< Pagąliau ketvirtadienį jis 
tiek susilpnėjo, jog amŲulan- 
su jį teko į ligoninę nuvežti/ 'v f • t , ’ į i

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

36 AKRŲ VIŠTŲ arba daržovių. į 
farma, gera žemė, geri budinkai.- <* 
Elektros Šviesa, taipgi 5 ir 10 akrų’ 
sklypas prieinama kaina. Žemi a 
taksai, sąlygomis. 25 mylios į va-» • 
karus nuo Chicagos. Jošeph Diė-J * 
ter, Rm. 18 Ross Bldg., Downers- 
Grove, Illinois.

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

TAVERNAS IR RESTORANAS 
pardavimui. $3,Q00. 63 ir Westėrh 
apylinkėje. Box 2447, 1739 South 
Halstęd St. r

80 PAGERINTŲ AKRŲ, prie * 
valstybinio vieškelio, elektra. Reik 
biskį cash, likusius lengvomis są
lygomis. Dr. A. G. CATT, Rensse- ’ 
laer, Indiana.

VALYMO IR KRIAUČIAUS biz
nis, Įsteigtas 10 metų,' gera vieta 
darbščiam vyrui. Mes išmokysime 
biznį. Whitehall Cleaners. 907 N. 
State St., WHItehalI "7191.

PARDAVIMUI TAVERNA S 
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.

tiek įsigalėjęs, jog jokios pa
galbos jau hėbebuvo galimą: 
suteikti. Ligos metu daugiau-: 
šia juo rūpinosi Karolis Požė-; 
la ir K. Ąugūsląs. Jie sutvarkę 
ir laiįoiuves. ~ ' 'J

Juozas Lukas bus laidoja
mas ' pirmadienį, sausio 1^'3/ 
Iš P. J. RiHito ^ęplyčio$, g354(wStsidW 
So. Halsted 1-3P, vai. po 2797.

ęląš į Tarškas

DIDELIS BARGENAS 
PARSIDUODA BUČERNfi IRgro- 

sernė gotoj apylinkėj. /Biznis gerai 
išdirbtas per daug metų. Visi fik- 
čeriai moderniški ir gražus, Ir Vis
kas sanitariškai įrengta. Parduoda 
labai pigiai, nes savininkas pri
verstas apleisti miestą. Kręįptįs 
adresu: 3553 1 So. Halsted Stl,' tel. 
YARDS 5118.

PUIKUS ŪKIS SUVIRS 200 AK
RŲ, 18 kambarių nąrriąš? ’ Reko-; 
menduojahia dėl vištų, kiaušinių ar 
pieno farmos. Apie mylią nuo mie
sto. Mieste yra 2 dideli fabrikai, 
kur vynai gali eiti darban, šaltinio * 
vanduo. Oras rekomenduojamas1 li
goniams. Dalį kambarį galima iŠ- 
nomuoti dėl vdkacijų arba*per vi
sus metus. Randasi Barre, Massa- ' 
chusėtts. ’ Dėl svarbius priežasties 1 
parduosime labai pigiai, arba ren- 
duosime atsakomingai šeimynai ar
ba mainysime ant namo Cničagoje. 
Dėl platesnių informacijų * šaukite 
vakarais. Mrs. M. Pocius; 6230 'So. 
Roękwell St., PROspect ,9131. (
V--’.......... *■■■ ..h ■ .

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai itĮtaigai Pardayi mtii 
MOKĖDAMAS CASli už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%.Mės 
prištatomę bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl d.aųgiąu InformacijU 
Vien tik nacipnaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus.c ALIŠAUSKAS. 
Sūnūs. 6343 S. W®$tęjrn Avė., 'Chi- 
čaffo. ifL Phonp Repųblic 6Q51

PRIEINAMA .KAINA parsiduoda 
Rooming House greitam ‘ .paręiąvi- 
muf. 21 kambariai*. Randasi North- 

jSavinibkas, MONroe

’ ’• TROfrfcŠsrONAL SfiftVlCĖ r

SALDAINIŲ, CIGARŲ, žurnalu 
krąutuvė su soda fountain parda
vimui. Seniai ' įsteigta,“ 'pjinijįį pa
sai High mokyklos, arti Public Tno-

kapines.

U Z išeikvojimą $0,0'11 daranti apylinkės krautuvė skėf- 
vGemtral National Banko, 728 High mokyklos, arti PuMc ipo- 

»!.'»»■ j z ? f > • kykloę. Renda $35. štymo šiluma, Raosevelt Road, teismo jaukią gyvenimui kambariai su maudyne.
Lavvrence Daivson, 510 Keen- 
ey avenue, Evanpton ir jo 
žmoną ihedda'Elsię.

Dėl geros priežasties parduosiu vis
ką už $650, dalį lengvais išmokėji
mais ' jei reikės; 1418 •'N/* Lcavitt, 
greta Schiller gat.-kampo. *

AR TURITE FISTULĄ arba hę- 
mmoroidus? Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskit štampuotą 
konvertą. H. K. Bergman, P. O. 
Box 56, Cpicago, Įll.

FURNITURE-FIXTURE Ft)R-SAUE 
Ttakandal ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA C0MBINATION 

Pečiuj. Anglinis ir gasu, geram sto
vyje. Parduosiu pigiai. 3117 South 
Union Avė., Pirmos lubota Victory 
22X3.
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PO 17 METŲ - PETRAS TAMOŠAITIS 
NUTARĖ GRJŽTI NAMO

Namai Tai Vis Namai — Jam Nei Chicago 
Nepatiko

Streikas “Nuvargino” Savivaldybes
Tarnautojus.

ši žinia priklauso Philadelphi- 
jai, Pa., bet kadangi ji dalinai 
paliečia Chicago, tai Chičagos 
skyriuje ją ir naudojame.

Apie 17-ka metų atgal iš sa
vo namų Philadelphijoje d n jo 
apysenis lietuvis, Petras Tamo
šaitis.

Kas su juo atsitiko — niekas 
nežinojo — nei šeimyna, hsi 
draugai, nei policija.

Anot Teismo, — Mirė.
Kadangi jis paliko š’ck-tiek 

turto, tai jo giminaičiai kreipė
si į teismą palikimo reikalus su
tvarkyti. Teismas tai padarė. 
Teismas taipgi paliko tam tig
rų laiką Tamošaičiui atsišauk
ti, bet kai laikas pasibaigė, o 
žinių apie jį nebuvo, — tai ne
sprendė, kad Tamošaitis lega
liai yra miręs.

“ ... šaltoj žemelėj”.
Gimines velionį apraudojo, 

palinkėjo jam ‘ ramiai ilsėt s 
šaltoj Amerikos žemelėj” ir 
metams slenkant pradėjo jį pri
miršti.

Tad galite įsivaizduoti kas 
atsitiko Tamošaičio giminių tar
pe užvakar, kai juos aplanke 
ne dvasia, bet apysenis vyras, 
užsiauginęs didelius usus ir 
barzdą. Neilgai jiems tereikėjo 
žiūrėti, kad pažintų savo “mi
rusį“ ir dingusį, “palaidotą“ gi
minaitį Petrą Tamošaitį.

“Velionis“ atėjo į savo sese
rų namus Philadelphijoje, ir su 
jomis kol kas gyvens. Jos yra 
Rozalija Noikuvienė ir Mon.ka 
Varnienė.

Gaus $10,000 Turto.
Tamošaitis ne tik negavo nuo 

seserų barti, bet patyrė ir ma
lonią žinią, kad jam turbūt teks 
per tuos 17 metų susirinkęs 
apie .$10,000 turtas, kuris leis 
jam senatvėje patogiai, ramiai 
gyventi.

Tamošaitis per “dingimo“ 
metus, rodos, apsuko bene vi
są Ameriką, kurį laiką 
do Chicagoj, bet po 17 metų 
turbut nusprendė, kad visur 
gražu ir visur gera, bet namai 
tai vis namai, — ten geriausia.

Šeimynos kamantinėjamas 
Tamošaitis aiškino, kad dau
giausiai laiko praleido dirbda
mas ūkiuose Maryland ir Dei- 
aware valstijoje.

Jo klausė kodėl seserims ne
davė žinios apie save, Tamošai
tis atsakė, kad nebuvo reikalo.

“žinojau, kad visi mano gi
minės tvarkoj.’’

pralei-1 ams

Gaisras Sunaikino 
$500,000 Prekių

Vakar sudegė du didžiuliai 
sandėliai Gibson City, III., mie
ste, priklausą Gibson City Can- 
ning Co., ir Wabash gelžkeliu. 
Ugnis sunaikino prekių už 
$500,000, kurių didelis nuošim
tis priklausė federalei valdžiai.

Aukos “Naujienų”
Namo Fondui

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

(Tęsinys)
Mr. ir Mrs. JAMES PŪKIS ............................   - $ 2 00
J. BUKAUSKAS, E. Dearborn, Mich..................... 1.00
OLGA ir P. KAVALAUSKAI, Cicero . ...............  2.00
Buvo paskelbta ..................    -..................... 1,356.00

VISO ....................... ........................................... $1,361.00
(Bus daugiau). Garsinkitės “N-nose” i

Sumažins W. P. A. 
Darbininkų Skaičių 
580,000-ių

Skiria $400,000,000 Mažiau 
Pašalpos Darbams.

VV.P.A. netrukus pradės at’ei- 
dlnėti po tam tikrą skaičių dar
bininkų Chicagoj ir kituose 
miestuose, jei kongresas patvir
tins 1911 f iškaliu metų biudže
tą.

šiems fiskaliams metams, ku
rie pasibaigs birželio 30, WPA 
reikalams kongresas buvo pa
skyręs $1,501, 915,000, bet ki
tiems metams tą sumą nori nu
kirsti keturiais šimtais milonų 
iki $1,050,000,000.

Biudžeto projektas sako, kad 
Amerikai pradėjus ginkluotis, 
bedarbių skaičius pradėjo smar
kiai mažėti, tokiu budu WPA 
reikalams nereikia tiek pinigų 
kiek praeityje.

Dabar WPA turi apie 1,800,- 
000 darbinininkų. Biudžetą pri
ėmus, jų skaičius bus sumažin
tas iki 1,300,000.

Pamišęs Sūnūs 
Bandė Nužudyti 
Savo Tėvą c

“Norėjo Nusivalyti Nuodėmių, 
Dangiškas Tėvas Liepė Jam 

Tai Padaryti”
Alexian Brothers ligoninėje 

guli sunkiai sužeistas 66 metų 
chicagietis George Surak, o jo 
38 metų sūnūs John sėdi už 
grotų apkaltintas bandymu tė
vą nudurti.

Abu iki vakar po pietų dirbo 
odos dirbtuvėje, National Wool 
Pulling and Scouring Co., 1716 
Web.ster, kuri dalinai Surak- 

priklauso.
Nei iš šio, nei iš to, sūnūs 

tėvą staigiai parmušė ir pasi
griebęs didžiulį peilį kirto jam 
į krutinę. Pq to nuėjęs prie ki
tų savo broliu dirbtuvėje, Su
rak pasigyrė, “Aš nužudžiau tė
vą, šaukite policiją”.

Jis vėliau aiškinosi, kad “Dva
siškas tėvas danguje- liepė jam 
savo tėvą žemėje sunaikinti”.

“Kaip Bitės Tranus žudo...”
“Man gaila,” jis toliau pa

sakojo, “kad turėjau taip pada
ryti, bet kitos išeities nebuvo 
— aš turėjau jį nužudyti savo 
nuodėmėms nuvalyti. Taip kaip 
bitės metų pabaigoje užmuša 
tranus, taip aš turėjau užmuš
ti savo tėvą”.

Policija surado, kad vienu 
laiku Surak buvo gydomas 
Stockton, Californijos proto li
gų ligoninėje. Matyt, pilnai ne- 
pasveikęs dabar vėl pamišo.

NAUJIENO-aCME Ftiou.
Joan Uoli, Esther Siegel ir Lorraine Ceske (iš kai

rės dešinėn) sustojo pasilsėti po to kaip pėkščios pasiekė 
šeštą aukštą Chičagos rotušės name. Pėkščios turėjo eiti 
dėl to, kad elevatorių operuotojai kartu su 1,909 kitų 
savivaldybės tarnautojų buvo paskelbę streiką dėl pro- 
ponuoto algų mažinimo. Streikas tęsėsi šešias valandas.

...........  ■' : 1 1,1 r- ■■■y..—■ ■

Reikalauja Rodyti
Filmą Apie 
Chičagos Lušnynus

Trauktas 18-toj Apylinkėj.
Federale valdžia neseniai 18- 

toje apylinkėje pagamino filmą 
apie gyvenimą žmonių, gyve
nančių lūšnų distriktuosc. J| 
pavadino “The Fight for Life’ 
— “Kova už. Bųyį’’. >f

Valdžia neseniai išleido pa 
veikslą teatrams, bet Chcago.-, 
cenzoriai atsisakė duoti leidimą 
jį rodyti.

Vakar valdininkų un'ji, 
“State, County and , Munic'pal 
Workers of America“, Chičagos 
.okalas 30, įteikė majorui Kę.- 
ly reikalavimą draudimą panai
kinti. ' ‘ . v ’•

“Lai chicagiečiai pamato, kad 
ne visas Chičagos miestas yra 
‘gražus’, kad yra ir labai negra
žių pakampių, kuriuos būtinai 
Teikia • išnaikint).”

Šis Bankas Viską 
Išmokėjo — Ir 
Dovaną Davė

Laimingi Kewaniečiai!
Nepyksta depozitoriai, kurių 

pinigus buvo uždaręs Kevvanee 
State Savings Bank and Trust 
Company, Kewanee, III., mies
te.

šis bankas vakar paskelbė, 
kad išmokės jiems $45,599. •. t

Kiek laiko atgal jis išmokėjo 
depozitoriams visus uždarytus 
pinigus, bet kadangi turto lik
vidacija davė daugiau įplaukų, 
negu bankas turėjo depozitų, 
tai receiveris nutarė taupyto/ 
jams išmokėti ir nuošimčius.

$45,599 suma tuos nuošim
čius ir atstovauja po 5% ui 
kiekvienus metus, kuriuos už
darytieji pinigai banke išbuvo.

Chicagietis Mirė 
South Bend Gaisre

South— Bend,. Ind., viešbučio 
gaisre vakar rytą mirė ęKica- 
gietis W. C. Mahonėy, nuo 2506 
East 78th Street. Jis buvo ap
sistojęs Hotel LaSalle. Vietos 
ugniagesiai spėja, kad Mahoney 
turbut užmigo berūkydamas ci
garetę.

Mokyklą Taryba, 
Apskritis Ruošiasi 
Kirsti Algas
Miestas Biudžetą Jau Priėmė.
Po šešių valandų miesto dar 

blninkų streikui'Užvakar vakare 
miesto taryba pravedė savo su 
manymą kirsti algas ir priėmė 
1941 metų biudžeto projektą.

šiais metais miestas išleis bė
gantiems reikalams $54,546,000, 
apie $2,090,000!'mažiau negu 
pernai. Sutaupytieji pinigui at
stovauja nuo 1% iki 10% algų 
kurių šiemeti Uchegaus miesto 
darbininkai, uždhbę Jį3,0j0 a 
daugiau.

Apskritys Nori Sutaupyti 
$3,000,000.

į ■ ■ ••• Ą

kBet ne vien miesto algos š:c 
mėt .bus striukešįres. Jas rengia
si panašiai kapoti Cook apskri
čio valdyba, taipgi mokyk ų ta 
iyba, kurios dabar svarsto sa 
vo biudžetų projektus. Apskri
tys išlaidų žada turėti $2.,000,- 
000, o įplaukų tikisi tik $18,- 
000,000, tokiu budu turi kaip 
nors sutaupyti $3,000,090.

Apskričio valdyba pirmadienį 
turės viešą posėdį, kuriame bus 
padarytas pasiūlymas nukirsti 
algas šešiems tūkstančiams ap
skričio darbininkų.

Mokykloms $72,000,000.
Mokyklų taryba savo biudže-

Jūsų parama 

“MAUJIENU” NAMO FONDUI 
bus nuoširdžiai įvertinta

VAKAR CHICAGOJE •
® Maxwell policija nori žino

ti kam priklauso juodas, gra
žus darbinis arklys, kuris už
vakar vakare atklydo į nuova
dą vilkdamas tuščią vežimą.

9 Prie Milwaukee ir Devon 
miške- buvo rastas pasikoręs 50 
metų chicagietis, E. Haenseroth, 
nuo 1273 Victoria avenue. Jis, 
.Tako, sunkiai sirgo.

9 Metinių Chičagos baldų 
parodų rengėjai šįnut džiaugia- 
i. Sako, kad apyvartos šią sa

vaitę padarė apie 25% dau
giau, negu pirmą parodos sa
vaitę pereitais metais.

• United Air Lines vakar 
paskelbė, kad steigia lėktuvų 
rusisiekimą su Indija, Azijoje. 
Kalcutta ar Bombėjų oru bus 
galima pasiekti i dešimts die
nų.

9 Išėjęs iš lygsvaros dėl žino
tos irirti.es nusižudė stambus 
Chicago? biznierius C. Warren 
Doubleday. Jo kūnas buvo at
kastas Plaza viešbutyje, 1553 N. 
Clark Street.

9 Už apiplėšimą kelių vieš
bučių ir keliolikos alinių poli- 
nia vakar suėmė tris jaunus 
chicagiečius, Tony Granito, 23, 
2939 W. Van Buren, 28 metų 
Floyd Noe, nuo 338 S. Artė
liau avenue, ir 2’3 metų Albert
Stolfo, 709 S. Spaulding avė.

9 Per 18 mėnesių chicagie
čiai George Frey, 1257 East 
16th Street, užlaikė invalidą 
Frank Burns. Vakar jisai su
daužė jų radio, suardė ša^dytu- 
ą iv pasivogė Frey’ų vaikų ban

ku tį. Kai Frey jam pasiprieši
no, Burns jį skaudžiai sumušė 
savo lazdomis. Jis buvo areš
tuotas. .

& A utomobilių nelaimėse va
kar buvo užmušti šie žmonės:

55 melų Genevieve Clifford, 
229 North Kostner avenue;

.38 m. Herman Luig, 323) 
Seminary avenue,. ir

41 m. Robert J. Drake, ^811 
Linscott avė., Downers Grove.

© Keturių aukštų namo gai
sre, 1257 West Van Buren, va
kar buvo apdegintas ugniagesys 
Fred. Perkins iš No. 103 koman
dos, Ugnis išmetė 20 namo gy
ventojų iš butų.

o projekte numato išlaidų 
$72,498,090 apšvietus reikalams. 
Tai yra apie $1,055,030 dau
giau negu pernykščiame biudže
te.

Vakar ta taryba susidūrė su 
kelių pilietinių organizacijų rei
kalavimu biudžeto projekto iš
laidas sumažinti bent $5,009,- 
000. Jeigu tas reikalavimas bus 
priimtas, tai ir čia turbut nu
kentės darbininkų “pėdės“.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
•ios garsinasi “NAUJIENOSE“

Visi Trokštam,
Kad Ta Paukštytė Butų Sidabrinė
Ir Pp. Gugiams, Visieitfs Lietuviams, Ir Visam 

Pasauliui

VIENAME Žemaitijos kampelyje stūkso gan aukštas 
kalnas su senu, gal tūkstantiniu ąžuolu. Pačiame 

viduryje to kalno randasi vos žymi anga i urvą.
Man pasakojo senutė senelė, kad kiekviename dvi

dešimts penkių metų laikotarpyje iš to urvo, kuris siekia 
iki žemės branduolio—širdies, išlekia maža paukštytė.

Jeigu ateinantis 25 metą laikotarpis žada būti sun
kus, neramus ir vargingas žmonijai, tai paukštytė yra 
tamsios spalvos, ir, liūdnai sugiedojusi, paskraido ir vėl 
pasislepia urve.

O jei laikotarpis žada žmonijai ramumą, laisvę, švie
są ir gerovę, tai paukštelis žiba sidabrinėmis plunksno
mis. Paskraidęs, jis nutupia ąžuolo viršūnėje ir skardžiai 
užgiedą/ o jo balsas žavingesnis už lakštutės, čiulbančios 
vasaros svajonių naktimis...

Šiuomi noriu pasveikinti pp. Norą ir Kaži Gugius 
sidabrinio vedybinio jubiliejaus pro^a, ir palinkėti, kad 
sidabro paukštytė Jiems gursiai meiliai čiulbėtų (kol ne
pavaduos ją auksinė), skelbdama ramumą, pasitenkini
mą ir gerbūvį, taipgi dėkingumą plačios visuomenes už 
nenuilstantį darbą ir geraširdingumą.

Prie progos taipgi sveikinu 1941 metais “Naujienas”, 
“Naujienų” Moterų Skyrių ir visus naujieniečius, linkė
dama daug laimės ir pasisekimų. O. V.

PAPRASTAI MPAMNKA TIKTAI 
FILMUOSE IR APYSAKOSE

Bet Nekitaip Buvo Pp. Gugių Atsitikime
Rašo Al. M i erinei u s

II
M. Petrausko laikais beveik 

visas muzikalis veikimas Chi- 
cagoje sukosi jo paties sukur
toje “Birutėje“, kurią jis pats 
ir vedė. Viešame .gyvenime 
svarbią rolę lošė “Aušra“, ku
rios vedėju buvo malonus, vi
sų mėgiamas asmuo, “Dėdė” 
Mišeika, jau nužengęs į am
žiną poilsį.

Jo vedamos “Aušros“ tiks
las buvo remti studentus — 
tai čia buvo visas pažangios 
inteligentijos centras. Atvykę 
iš Lietuvos jaunuoliai čia sa
kydavo prakalbas ir visaip 
prisidėdavo prie lietuviu ap
švietus.

Al pyksta Tas Gausus 
Studentas.. .

Ir, štai, visa Chicago pradėjo 
kalbėti apie vieną prie “Auš
ros“ veikiantį studentą, baigu
sį gimnaziją Lietuvoje. Jis bu
vo jaunas, gražiai nuaugęs, pil
nas energijos ir geras kalbė
tojas. Kuomet jis kalbėdavo 
svetainė paprastai būdavo pil
na. Pirmiausiai lankė Annour 
Institutą ir ten baigė inžineri
jos skyrių, o vėliau išėjo ad
vokatūrą Northwestcrn Uni
versitete. Tuo studentu buvo 
ne kas kitas kaip dabartinis 
adv. K. P. Gugis.

Viešuose parengimuose ir 
baliuose, o ypatingai šokių va
karuose tas musų jaunas advo
katas būdavo apsuptas rinkti
nų ponių ir panelių, o mums, 
kiliems jaunikliams, jeigu ga
lima taip išsireikšti, palikdavo 
tiktai ‘antrinės*’.

Petrauskas Išnyksta į 
W aterbury

Tuo laiku komp. Petrauskas 
jau buvo apleidęs “Birutę” ir 
Chicago. Kai jis už kiek laiko 
grįžo iš Italijos, jisai apsigy
veno nedideliam Waterbury, 
Conn., kur buvo nemažai lie
tuvių.

Ten jisai tuojau sutvėrė 
chorą, o mes chicagiečiai ne
trukus pradėjom laikraščiuose 
skaityti apie vieną p. Petraus
ko solistę ir vaidintoją jo ope
retėse, kaip tai “Birutę”, “šie- 
napiutę”, būtent p-lę Norą 
Pricevičiutę.

| Ji buvo talentinga vienos 
vietos kolegijos studentė ir 
duktė pažangios Pricevičių 
šeimynos, gerai žinomos vL 
siems waterburiečiams.

Dumia Gugis į Waterbury
Žinoma, apie ją neužilgo 

sužinojo ir mūsiškis chicagie- 
lis “Romeo“, adv. Gugis. Ir, 
štai, vieną gražią dieną visi 
nustebę skaitom naujieną, kad 
jisai jau nudumė į AVaterlni- 
ry ir p-lės Noros širdį pavilio
jęs, nusivedė ją prie altoriaus. 
Tai buvp gruodžio 28 d., 1916 
metais.

Naujų Metų dieną jaunave
džiai jau buvo lietuvių sosti
nėje Chicagoje. Buvusi p-lė 
Pricevičiulė apleido savo my
limus tėvelius, savo gimtinį 
kampelį ir įsikūrė musų tar
pe. Kai kuriais atžvilgiais 
mums vyrams adv. Gugio žy
gis buvo pliusas, nes turėjome 
šiek-tick daugiau šansų su vie
tos panelėmis paflirtuoti. Pa
siimdamas p. Norą už gvveni- 
mo draugę, p. Gugis to “flirto 
monopolio” Chicagoje netekę.

šiandien mes esam labai dė
kingi adv. Gugiui, kad jis 
mums Norą atvežė, nes čia at
vykusi ji įnešė didelį gyvu
mą į musų kultūrinį gyvenimą, 
ir mes gėrimės jos darbais 
kaip muzikos srityje, taip ir 
bendram socialiam gyvenimą.

Tai Štai Kaip Viskas J nyko
Taigi, dabar visiems aišku 

kaip p. Nora pateko į musų 
sostinę. Ji čia atvykę todėl, 
kad Petrauskas nutarė Water- 
burej apsigyventi ir suorgani
zavo chorą, kuriame p. Price- 
vičiutė dainavo. Ji pakliuvo į 
laikraščius, ir juos pasiskai
tęs, adv. Gugis neilgai laukęs 
nudumė pažiūrėti kaip ta nau
ja lietuvių žvaigžde atrodo. 
Kad jis nebuvo apviltas—mes 
visi gerai žinome.

Sekančiame straipsnelyje 
“Naujienose“ aš jums bandy
siu atvaizduoti p. Noros pirmą 
pasirodymą solistės rolėje tais 
laikais rengiamam koncerte, 
ir visą jos darbuotės pradžią 
meno sr/iyje.

(Bus daugiau)

Gaisras
Bridgeporte

Užvakar nuo neatsargiai nau
dojamų degtukų buvo užsidegęs 
namas adresu 2628 Wallace 
Street, kuriame gyvena lietuviai 
J. Judakus ir šeimyna. Nuosto
liai maži.

irirti.es



