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MIESTĄ PERĖMĖ KOMISARŲ PASKIRTAS 
“VYKDOMASIS KOMITETAS”

Panašus Komitetai Perima Ir Kitus Lietuvos 
Miestus.

KAUNAS, Lietuva, saus. 13.
— Dr. A. Garmus buvo praša- 
lintąs iš Kauno burmistro vie
tos. \

Miesto administraciją parėmė 
“Vykdomasis Komitetas”, ku
riam panašus komitetai perimi- 
nėja ir kitas- Lietuvos savival
dybes.

“Burmistro” pareigas dabar 
eis minimo “Vykdomo komite
to” pirmininkas, “draugas” 
Aleksandras šimanas.

Pasitraukdamas iš
Dr. Garmus pabrėžė, 
Kauno miesto valdžia
tikriesiems šeimininkams”.

KAUNAS, Lietuva, saus. 13.
— Kaip jau ankščiau buvo pra-|kaitis.

nešta, sovietų šeimininkai Lie
tuvoje uždare žemes Banką ir 
Kooperacijos Banką. Dabar tų 
bankų turtą perėmė sovietų 
Rusijos bankas ir jų vietoje ati
darė Lietuvoje savo kontorą 
(skyrių), kuri perima ir visas 
Lietuvos smulkaus kredito drau
gijas.

Taigi, dabar, visų Lietuvos 
Bankų vieton ateina SSSR ban
kų kontora ir ji tvarkys Lietu
vos piniginius reikalus taip kaip, 
žinoma, Maskva norės.

Kontoros valdytoju buvo pa
skirtas koks tai Dr. Bieliukas, 

’o jo pavaduotoju, Alfredas Lu-

KONGRESAS UŽ ROOSEVELTO GINKLU 
PAGALBOS PLANA -

BET ŽADA UŽDĖTI LAIKO APRIBOJIMĄ

WASHINGTON, D. C., sau
sio. 13. — Roos&MąįtQ.^,ąUiDn^ai 
vakar laimėjo pirmą susikirti
mą kongrese su priešininkais 
prezidento pasiūlyto ‘‘skolinlmo- 
pirkimo” plano Angliją, ir kitas 
su diktatoriais kariaujančias ša
lis aprūpinti ginklais, būtent 
Graikiją ir Kiniją.

Viešu balsavimu atstovai nu
tarė plano projektą pavesti kon
greso užsienio reikalų komisi
jai. Plano priešai, daugiausiai 
izoliacininkai, varėsi jį pavesti 
karo reikalų komisijai.

Užsienio komisija skubiai pra
dės plano projektą svarstyti ir 
šiandien šaukia valstybės sek
retorių Cordell Hull liudyti apie 
reikalingumą pagalbos mini-

rnoms šalims. Taipgi liudys ki
ti Rocsevelto šalininkai ir vė
liau gaus progą nuomones pa
reikšti ir opozicija. ^Tardymams 
pasibaigus komisija gražins pla
ną atstovų butui su savo reko
mendacija, kuri busianti planą 
patvirtinti.

Willkie Indorsavimas
Rep. kandidato į prezidentus 

W. Willkie indorsavimas planui 
žymiai sustiprino jo šalininkus 
kongrese ir neabejojama, kad 
jis bus priimtais. Rooseveltas 
gaus teisę parduoti ar skolinti 
ginklus, bet tai ir kitoms tei
sėms, kurių Rooseveltas prašo, 
gali būti uždėtas laiko apribo
jimas. Siūloma teises jam duo
ti 2 metų periodui.

KOMNISTAI IŠMETĖ IŠ PARTIJOS LYDE
RI CLARENCE HATHAWAY 

“Neišpildė Politinių Atsakomybių”
NEW YORK, sausio 13. — 

Komunistų partijos laikraštis 
“Daily Worker” oficialiame par
tijos pareiškime sako, kad ji 
išmeta iš narių Clarence Hatha- 
way, vieną įtakingiausių savo 
lyderių ir buvusį “Daily Wor- 
ker’io” redaktorių.

Pareiškime partija aiškina, 
kad jisai “neišpildė savo ašme
nių ir politinių atsakomybių 
partijai, taipgi atsisakė ir ne
sistengė savo stovį partijoje 
pataisyti”.

Hathavvay buvo “Daily Wor- 
kerio” redaktorium iki liepos 
mėnesio 1, 1940, komunizmą 
priėmė 1919 metais ir pagel
bėjo Amerikoje partiją suorga
nizuoti.

Iki redaktoriavimo laikų ji
sai priklausė prie partijos 
“triumvirato”, kuris tvarkė vi
są komunistų darbuotę šioje ša
lyje.

Svarbiausia prašalinimo prie
žastis esanti ta, kad per kurį 
laiką Hathaway gynė Stalino- 
Hitlerio pasibučiavimą, ir Suo
mijos užpuolimą, bet vėliau ne
tikėtai atsisakė partinės linijos 
laikytis ir pradėjo ją smerkti.

Molotovas Surengė 
Banketą Vokiečių 

Misijai
Vaišino ir Hitlerio Ambasado

rių Maskvoje
MASKVA, saus, 13. — Sovie

tų užsienio komisaras nutarė 
pasauliui dar kartą parodyti 
Stalino ir Hitlerio solidarumą.

Maskvos cenzūra perleido į 
užsienį žinią, kad Vyačeslav Mo
lėto v’as .savo rezidencijoje, Spi- 
ridonovka, surengė iškilmingus 
pietus Vokietijos prekybos mi
sijai, kuri dabar vieši Maskvo
je. Molotovas į puotą taipgi pa
kvietė Vokietijos ambasadorių 
Maskvoje, grafą Friedrich Wer- 
ner von der Schulenberg’ą ir 
visą Vokietijos ambasados šta
bą.

No. 11

U ;R. A. GARMl

■ NAUJTENU-ACMK Tel*phou>
Vyrai ir moters, dalis 400 žmonių, kuriuos vokiečių kariniai laivai nuėmė 

nuo dešimties laivų pirm negu naciai juęs paskandino Ramiajam vandenyne, at
vyksta į neįvardintą Australijos uostą. Kurį laiką vandenyne su savim vėžinę, 
vokiečiai tuos belaisvius vėliau išsodino tropiškoje Emiru saloje iš kur jie buvo 
Australijos laivyno išgelbėti.

Oro Karo T e m p a s šimtai Žmonių žuvo
Kyla —■ Anglai Da

rosi Drąsesni
Dienos Metu Bombardavo 

Vokiečių Pozicijas

LONDONAS, sausio 13. — 
Naujos rųšies Anglijos karo 
lėktuvai dienos metu atakavo 
Vokietijos kareivius Francijos 
pajūrio apkasuose ir juos šau
dė kulkosvaidžiais. '

Bombanešiai 
metu ir naktį 
refineriją prie 
joje, vokiečių 
zes Franci jo j e 
miestus kaip

okupuotoj

ITALIJA VĖL PAKEITĖ GENEROLUS 
ALBANIJOS FRONTE

PAŠALINO GEN. SODDU “DĖL BLOGOS SVEIKATOS

RYMAS, Italija, saus. 13. •— 
Mussolini vėl pakeitė savo ge
nerolus Albanijos fronte. “Dėl 
blogos sveikatos” prašalino to 
fronto vadą gen. Ubaldo Soddu, 
ir į jo vietą įstatė gen. Ugo 
Cavallero, Italijos armijos ge- 
neralio štabo viršininką.

Tai jau antra permaina Al
banijoj, nes tik lapkričio 10 d., 
dabar prašalirftas gen. Soddu 
buvo paskirtas mušius vesti su 
graikais, po kelių nepasisekimų 
po pirmesnių karo vadu Alba-

čia suvažiavo Britų 
laivyno ir aviacijos 

konferencijoms su

Britų, Turkijos Ge
nerolai Konferuoja

ANKARA, Turkija, sausio 13. 
— Vakar 
armijos, 
generolai
Turkijos generaliu štabu.

Tai yra pirma tokia turkų1 
britų konferencija po Francijos 
sugriovimo pereito biržei.o mė-

Londoną,

SALT LAKE CITY, Utah, 
sausio 13. — Gaisras sunaiki
no United Airlines hangarą su 
dviejais keleiviniais lėktuvais ir 
įvairiais įrenginiais lėktuvus 
tąisyti. Nuostoliai siekia apie 
$300,000.

Syrijos Potvyniuose
■ 1 /L.--- - - -> •- ■ ---■

ISTANBUL, Turkija, sausio 
13.' — Čia .gauta žinios, kad 
prie Alexandretta, .Syrijoje, ne
toli Turkijos .sienos, išsiliejo upė 
Asi ir kilt) <‘potvynis,' kuriame 
žuvo šimtai /'žmonių.

Vanduo nunešė daug namų, 
tiltų, medžių, sutrukdė susisie- 

| kimą ir . padarė labai didelius 
nuostolius. . '

taipgi dienos 
atakavo aliejaus 
Venecijos, Itali- 
• stibmarinų ba- 

ir kelis kitus 
Vokietijoj, taip

Italijoj ir vokiečių 
Belgijoj.

Vokiečiai šiąnakt kdfp pa
prastai bombardavo
vieną didelį miestą, vakarų An
glijoje ir kelis kitus jau pirmiau 
bombarduotus pramonės cen
trus.

Hopkins .Konferuoja 
Su Gnurchill, 

Karalium
LONDONAS, Anglija, sausio 

13. — šiandien apie valandą lai
ko Buckingham rūmuose kon- 
feravo asmenis prezidento Roo- 
sevelto atstovas Anglijoje, Har- 
ry Hopkins, Anglijos karalius 
Jurgis ir premjeras Winston 
Churchill.

Hopkins atvyko į Londoną 
pereitos savaitės pabaigoje spe- 
cialei misijai, ir ją atlikęs ne
trukus grįš atgal į Washing- 
toną raportuoti prezidentui.

Paklaustais ko atvažiavo į 
Londoną, Hopkins atsakė, “ne 
vien todėl, kad mėgsta keliau
ti”.'

AFL Kovos Streiko 
Teises Varžymus

WASHINGTON, D. C., sausio 
13. — Amerikos Darbo Sedera- 
cija pareiškė, kad unijos yra 
pasirengę pasiaukoti Amerikos 
ginklavimo reikalams, bet iki 
paskutinių kovos bandymus su
varžyti teisę streikuoti.

“Butų pragaištinga”, 
Federacija,

sako 
atsisakyti nuo de

mokratijos, tuo pačiu laiku kai 
Amerika ginkluojasi dcmo-

Ji taipgi kovosianti pastan
gas pakeisti arba panaikinti 
dabartinius n federalius įstaty
mus, išleistus '■ darbininkams 
apsaugoti.

Laivas “Manhattan” 
Užėjo Ant Seklumos

PALM BEACH, Fla., sausio

seklumos netoli šio uosto ūžė- 
' jo didžiulis United States Uni
jos laivas “Manhattan”, su 750 
keleiviais ir įgulos nąr’ais. Lai
vas plaukė iš New Yorko į Ca- 
liforniją. Pavojaus keleiviams 
nėra ir tikimasi, kad netrukus 
pasiseks laivą nutraukti į gi

TORTOSA, Ispanija, sausio 
13. — Trijų dienų bėgyje Ispa
nijoje įvyko jau ke’inta trauki
nių nelaimė — keleivinis trau
kinys sudužo užvažiavęs ant 
praskleistų bėgių prie Alcahaf. 
Žuvo 6 žmonės. Per visas tris( 
dienas žuvo 18.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras giai dienai pra
našauja:

Debesuota, gali būti lietaus.
Saulė teka 7:15 v,

jžiasi 4:41 v. v.7
r., leid-

Baus Du Rusus Už 
U.S. Laivyno Pa
slapčių yogimų(

Abiejų Laukia Kalėjimas

WASHINGTON, D. C, 
šio 13. — Aukščiausias 
mas šiandien patvirtino 
sprendį, kurį Californijos 
ralis teismas neseniai 
prieš du rusus, kaltinimus šni
pinėjimu.

Vienas yra Rusijos pilietis, 
Nicholas Gorin, tarnautojas Los 
Angeles turistų agentūroje, an
tras —- naluralizuotas rusas, 
Hafis Safich, kuris dirbo lai
vyno žvalgybos skyriuje.

Teismas atrado, kad Safich 
pardavinėjo Gorin’ui laivyno 
paslaptis ir vienu atveju gavo 
$1,700 atlyginimo.

Abu bus uždaryti kalėjime 
dar nenustatytiems terminams.

, sau-
Teis- 
nuo- 
fede- 

išnešė

Didelės Patrankos
Bombarduoja 

Tobruką
CAIRO, Egiptas, saus. 13. — 

Nuginklavę italus ore Libijoje 
anglai dabar bombarduoja tvir
tovę Tobruką didžiulėmis pa
trankomis, kurias naudojo Dar
di jos užėmime. Patrankas rei
kėjo traukti 70 mylių per smė
lynus ir tyrlaukius, kurie Bar- 
diją nuo Tobruko skiria.

Anglai laiko Tobruką apsup
tą ir atskirtą nuo pagalbas jau 
savaitę laiko, ir tikisi, kad jei 
ne spėka, tai vandens trukumas 
privers italų garnizoną pasi
duoti. > Jis siekia keliasdešimt? 
tūkstančių kareivių.

16 BRITŲ LAKŪNŲ ŽUVO 
AFRIKOJE

JOHANNESBURG, Jungtines 
Pietų Afrik. Vai., sausio 13. — 
Oficialjs pranešimas sako, kad 
Tanganikoje susikūlė Britų ka
ro lėktuvas su 16 karo lakūnų. 
Visi buvo užmušti. Lėktuvas 
buk paklydo tirštoje migloje ir 
įvažiavo į kalną.

Ryšy su gandais, kad naciai 
rengiasi okupuoti Bu’garją, 
Turkijos vyriausybė paskelbė, 
kad‘tokiai okupacijai pasiprie
šins ginklu.

Rekrutuoja Norve
gus Kariauti Su

Vokiečiais
STOCKHOLM, Švedija, saus. 

13. — Oslo, Norvegijos sosti
nės laikraščiuose, vakar tilpo 
nacių agento Vidkun Quislingo 
atsišaukimas i “tikrus norve
gus” suorganizuoti pulką karei
vių pagelbėti Vokietijai kariau
ti su Anglija. Pats Qui.sling, sa
ko, busiąs pulko viršininku.

Suvaržė Gelžkelius 
Francijoje, Truk- 
/ sta Kuro
V1CHY, Neokupuota Franci- 

ja, sausio 13.— Pradedant šian
dien, labai suvaržomas keleivi
nių traukinių judėjimas Fran
cijos gelžkeliuose. Jiems ope
ruoti trūksta kuro — anglių ir 
žibalo, taipgi aliejaus lubrika- 
cijai.

Kuro rezervai, kokie yra, bus 
naudojami tiktai būtiniausiam 
prekiniam traukinių judėjimui.

nijoj, gen. Sebastiano Prasca.
Italija šiandien taipgi skelbia, 

kad jos karo aviacija, kartu su 
Vokietijos “stuka” lėktuvais 
(neriančiais bombanešiais) iki 
vakar vakaro “apgadino” įlevy- 
ni.s anglų karo laivuą yfdurže- 
mio juroje. • *•<«>•

Gen. štabo karo komunikatas 
toliau pranešė, kad anglų, lėk
tuvai bombardavo Italijos rpie- 
stus Turiną, Veneciją ir *Cata- 
nia, “padarydami Šiek tiek nuo
stolių, užmušdami vieną žmogų 
ir sužeisdajni kelis”.

Ju-
kad

Dideli Mūšiai Prie 
Tepeleni Tvirto

ves, Albanijoj
ATĖNAI, Graikija, saus. 1 

— Žinios ateinančios nuo 
goslavijos pasienio sako,
graikų armija jau turi užėmu
si labai svarbią Albanija? tvir
tovę Tepeleni. Bet Graikijos ka
ro vadovybė to kol kas nepa
tvirtina. Komunikate tesako, 
kad armija prasimušė iki to 
Tniėslo ir prie Tepelini dabar ei- 
na .dideli mūšiai. ,a _____

Ši tvirtovė saugo vienintė’į 
vieškelį, kuris eina į uostą Va
loną, kurio okupacija yra grai
kų strategija* tikslas.

Graikų armija eina į Valoną 
pajūrio frontu, iš Klisuros, ku
rią graikai okupavo užvakar, ir 
Tepelini vieškeliu. Tarp K isures

savo linijas, bet užimdami Kli- 
surą graikai pro jas prasimu
šė. Kai Tepelini puls, tai ke
lias į Valoną bus atdaras.

Streikas Automo
biliu Daliu Dirb- c- 

tuvčje
SAGĮNAW, Mich., saus. 13. 

— Septyni žmonės, pikietinin- 
kąi ir policistai, buvo sužeisti 
prie Eaton Manufacturing Co., 
dirbtuvės, kai AFL automobilio 
unijas darbininkai bandė per
eiti per pkkietų liniją. >

Kilo muštynės, kuriose vie
tos ir valstijos policija naudojo 
buožes ir ašarines dujas. C.l.O. 
Automobilių unija paskelbė 
streiką dėl šalinimo iš darbo 
C.I.O. narių. Policija . septynis 
pikietininkus areštavo.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Keturi krantų apsaugos laivai vakar išskubėjo į pagal

bą prekiniam laivui, “West Kebar”, kuris pakliuvo į audrą 600 
mylios į rytus nuo Baltimore ir šaukiasi pagalbos. Pranešė, 
kad pamažu skęsta.

— Curtiss Wright lėktuvų korporacija pranešė kongreso 
komisijai, kad laivyno užsakyti lėktuvai bus pavėluoti 
mėnesius. Kiti užsakymai, daugiausiai Anglijai, taipgi 
tobulinimai ir darbininkų trukumas pristatymą SU-

lai-
jau

laivyno 
keturis 
lėktuvų 
trugdė.

— Vėliausios žinios sako, kad dar nepasisekė nutraukti 
vą “Manhattan” nuo seklumos prie'Palm Beach, Fla., ir kad 
pradėta nuo laivo imti keleivius, nors jų gyvybėms pavojaus 
nėra.

— Prie Detroito ūkininko triobesiui užsidegus sudegė ūki
ninkas Leon Felton, jo žmona ir du vaikai.

— Anglija praneša, kad dabar iš Jungtinių Valstijų gauna 
keturių ryšių bombanešius. ’

— Naujas U.S. ambasadorius Neokupuotoj Francijoje ad
mirolas WiUiam D. Leahy, buvo priverstas atsigulti kelioms 
dienoms į lovą. Jis gavo bronchitą.

ŪMI
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Dede Amerikonas
Brone M—te

(Tęsinys)
Fortunatas atvažiavęs į Pa

langą buvo labai patenkintas, 
nes žmona jam pasipasakojo, 
kad nervų ligą jinai jau išsigy- 
džiusi, dar reikia šiek tiek šir
dį pasigydyti. Fortunatas papa
sakojo dėdei amerikonui ir sa
vo mylimai žmonelei, kad biz
nis jo sali line — restorane eina 
labai gerai ir jeigu ilgiau taip 
eis, tai įdėtas kapitalas greitai 
grįš. .

.. . 1 1 " i ii 

atvažiavimas galės tinkamai pa
slėpti jų meilės padarinius. Dė
dė amerikonas Fortūnatą vaiši
no kiek tiktai galėjo, nes jisai 
būtinai norėjo, kad jisai gero
kai pasigertų ir būtinai pasilik
tų nakvoti. 

—o—
Išgyvenę Palangoje daugiau, 

kaip du mėnesius Juozas su po
nia Siune parvažiavo į Kėdai
nius. Fortunatas labai džiaugė-

mėnesio pirmos dienos, o iki 
rugpiučio menesio 15 dienos,

daugiau, kaip du "tūkstančius li
tų, iš kurių du tūkstančius litų 
atidavė savo dėdei. Duodamas 
pinigus dėdė amerikonas priė
mė labai maloniai, bet jisai ma
nė, kad tie pinigai jam duoda
mi ne skolos sąskaitom bet tai 
yra pelnas iš jo bendro biznio. 
Fortūnatas galvojo visai kitaip,

daugiau taupyti ir tas visas san
taupas grąžinti dėdei ameriko-

mo grįžusios savo žmonelės, nes 
jisai likėjo, kad dabar jo žmo
na tai pasigydė ne tiktai ner
vus, bet ir širdį. Fortūnatas sa
vo dėdei pažadėjo, kad gali bū
ti, jog jisai iki naujų metų ga
lėsiąs jam grąžinti paimtą pa
skolą. Dėdė amerikonas grįžęs 
,š Palangos apie bendrą biznį ir 
kalbėli jau nenorėjo. Jisai da
bar galvojo, kaip galima grei
čiau atsiimti savo paskolą ir iš
bėgti nuo savo pirmiau gerbia
mos ir garbinamos širdies da
mos ponios Siunės, nes jisai la
bai bijojo, kad tas viskas ne

Dėdė amerikonas reiškė dide
lį patenkinimą ne tiktai todėl, 
kad Fortunatas atvažiavo ir at
vežė jam pinigų, bet jisai bu
vo patenkintas tpde!, kad tas

Tokios aplinkybės sudarė są
lygas, kad dėdė amerikonas 
pradėjo labai girtuokliauti. Visą 
laiką jisai būdavo girtas ir gir-

į savo sųnų Fortūnatą manyda
mas, kad jo brolis Juozas susi
tvarkys ir padarytą žalą atly
gins medžiaginiai. Todėl tą įvy
kį žinojo tiktai Naručių šeimoj 
nariai... į Fortūnatų sūnau > 
krikštynas Fortūnatai dėdės a- 
merikono visai nekvietė,,.

Kaip tiktai tuo metu Antano 
Naručio žentas Jonis Plikutis 
gyveųo Kaune ir dėdė ameriko
nas apsigyveno pas Piilęuči.is. 
Apsigyvenęs pas Plikučius dėde 
amerikonas pradėjo vėl dažmi 
nuvažiuoti pas savo brolį j Al 
sos kaimą. Po visų tų įvykių 
jisai savo broliui Ant pili pa
sidarė daug geresnis jr nuolat 
dėsnis ir net niekuomet neužs. 
mindavo apie paskolos grąžm 
mą ir laikas nuo laiko pradej 
davinėti nęt ir be juk ų vekse
lių pinigų.

Vieną karią dėdė amerikonas 
įsikalbėjęs su savo broliu An 
tanu prisipažino, kad g i bata 
jog jisai iki šicLi vedęs kaip b 
ne visai normalų gyvenimą. Ji 
sai pasįsakė, kad dabar kvaila 
senberniško gyven om periodui 
jau pasibaigęs ir kad pradėsiąs 
gyventi visai ndrmališk^ gyve
nimą- Pasipasakojo jisai savo 
broliui, jad jisai per tokį savo 
kvajlą gyvenimą jau prabaliavo- 
jęs net keletą dešimčių tūkstan
čių Jitų. Jisai pasgfcė savo bro
liui Antanui, kad jo jauniausią

ryti laimingą, nupirkdamas jai

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

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

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

nedėlios rytų. 9:30 A M.

P° $Q Į1*, aukščiau.
50c įmokėti

59.95 augiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, Elektrikinės

RADIOS 
po

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

Fortunatas pastebėjo, kad dėl 
jo žmonos sveikatos viltis buvo 
irgi nelabai džiuginančios. Nors 
jinai Palangoje nervus ir su
tvarkė, bet skrandį labai suga-

jinai taip labai sirgdama ir ma
žai galėdama valgyti nesikreipė 
pas gydytoją; jisai buvo bema
nąs, kad jos nervai tikrai su-

Laikas nuo laiko Juozas vis 
ilgiau ir ilgiau Kaune pasilikda
vo gyventu ir į Kėdainius vis 
rečiau atvažiuodavo. Fortūna-

Po visų tų įvykių ir viskam 
iškilus aikštėn Fortūnatų šei
myniniai santykiui beveik visiš
kai iširo. Fortunatas buvo griež
tai nusistatęs su savo žmona 
išsiskirti, bet apie tai sužinojo 
jo tėvai ir kiek galima viską 
prašė nutylėti. Tėvai buvo net 
atvažiavę į Kėdainius ir savo 
sūnų Fortūnatą įkalbinėjo, kad 
jisai tokių dalykų niekam ne
pasakotų, nes esą tas žemina jų 
šeimą. Senis Narutis taip veikė

geriausių

$9.50

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš
mainų, daug dulkių išimta *7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Spies Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

COPR. >9*0, NMDUCRAFT S6RVICE, INC.

CUDDLE TOYS PATTERN 2622
No. 2622—Žaislai kūdikiams

nupirksiu? Kaune namą ar pro
vincijoje didelį ūkį — dvarą.

Taip broliams susikalbėjus, 
Juozą? išvažiuodamas gyventi 
Kauną išsivežė ir jauniausiąją

t Nepaprastas Palengvinimas
ReumatHkų Skausmų

NekentSkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieječ nepaptąstą palengvinimą 
reumktiškų skausmų, strėnų raumenų 
Skaudėjimų, išsinąrinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas urnai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. VlrS 17 mhUonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Rain-E^pejlerio, Reikalaukite Pain- 
Rxpellęrio su inkaru ant dėžutes.

4-1THUAN1AN
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dorovingume, *umąpume, darb
štume. Teisybę pasakius, aš tiek 
daug tų turtų ir nenoriu, pra
gyveno piąno tėvai ?ų nedide- 
icis turtais — pragyvensiu ik 

aš. ,
—Stasę, Stase, prisimip?i, kad 

dėdė amerikonas teisybę kalbė
jo. Ąš tąu tvirtinu, kad žmo
gau? laimę Jai glitai turtuose; 
aš nemaęiaų, kad pavargėl.ai 
butų laimiuos., .,Ę?i f,ar jauna, 
^yvenįmą visikai nepažįsti, ta>- 
gi pępąžįsti ir tos tąip vadina
muos laimes. Pagyvensi, teks su
sidurti sp bu|iniausiais gyveni
mo reikaląyimais ir tiktai tuo
met suprasi,; kąa yra turtas ir 
kas tai yra Jąimė...

—Pčdųkčii, aš supraųtų, kas 
yra, bet aš gerai žinau, Jiad dar
bo žmogus įš tijiro savo darbo 
tai jau jojdb turto užgyventi 
negali; jisai gali Įgyti turtą tik
tai kitų darbo'’ žmonių sąskai
tom Aš jieiTiąnan, kad gaiščiai 
panaudoti Žmogų tdin, kad ji
sai padėtų ir privalėtų man pa
dėti užgyventi Wtų, todėl apie

čiau buvusi labai patenkinta, 
jeigu mane tėvelis butų leidęs į 
mokslą, tuomet tai kitaip dar 
galėčiau ne tiktai galvoti, bet...

—-Ąš tau sakau, kad tu gali

—Na jeigu jau dėdukėlis sa
liai, kad turtą galima įsigyti ki
lus darbo žmones nepanaudo
jus, tai paaiškink kokiu bildu, 
— teiravosi Stasė.

—Matai, jeigu tu busi mąn 
gera, mane mylėsi, mapęs klau
sysi, tai Kaune aš tau nupirksiu 
didelį dviejų aukštų namą, o 
jeigu busi tokia ožys, kaip kad 
esi dabar, tai, žinoma, nieko ge
ro nelaimėsi ir turėsi vėl ei Ii į 
Alsos kaimą ir
pagalvok ir apsispręsk, nes 
bar pats laikas, — eėnau 
pervėiu...

—Dėdukėli, tamsta man 
kaišioji, kad aš tamstos nokiau

Taigi, gcr.x 
da 
btu

mus namus ir kelis iš jų užsira
šė ir išėjo pažiūrėti. Stasei pa
tiko geriausiai vieni namai, ku
rie buvo Kapsų gatvėje, ir jinai 
ėmė prašyti savo dėdę, kad ji
sai tuos namus pirktų, ,

Po to, kaip dėdė amerikonas 
namą nusipirko savo vardu, 
Stasė įsitikino, kad dėdė ją ne 
liktai monija, bet dar rengiasi 
kokiems tai negražiems veiks- 
nams. Jinai išvažiavo į Also? 
kaimą. Išvąžiuodama namo ji
nai pasakė, kad Kaune gyvent* 
nenorinti jr kad čionai jinai ne
matanti nieko gero. Stasei la
biausiai nepatiko, kad dėdė a- 
helikonas jai liepdavo gerti 
degtinę,

daugiau)

neteisingi. Aš tamstos klausų. 
ir darau visą tai, ką tanu, 
man įsakai...

—Nė, nevislią, nevislią...
Dėdė amerikonas pia lydu

mas, kad jauną mergaitę, kuri 
degtinės negeria suvilioti nega
lima, norėjo ją daugiau užim
ponuoti turtu. Jisai savo vardi 
Kaune nusipirko dviejų aukštų 
medinį namą, Jisai tą namą ir 
ne mane perleisti 
įdukterei,' bet vis 
jau kuomet jinai 
namas nupirktas, 
pasidarys jam palankesnė.

Mrs. A

savo brolio 
galvojo, 

matys, 
tai gal

ką c 
kac

: ?e|, kad šiandien eisime pirk ii 
turtų įsigijimą aš visai negalvo- namo. Abu nuėjo pas vieną a- 
jįr. Aš noriu tiktai mokytis, bu- genią, kur sužinojo parduoda-

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

vak. Nedėlioj pagal 'susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930
L

DR. C. L. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
>630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

AKIU SPECIALISTAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
i ei. Hemlock 5849

Dr. reter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

liktai 19 metų amžiaus. Juozas 
savo ln ulini tvirtino, kad jam 
šeimininkė būtinai reikalinga ir 
kad tas pareigas pilnai galėsian
ti eiti jo duktė Stase, nes esan
ti visai žvali ir sumani mergio
tė; Nusivožęs.Stasę į Kauną, tuo
jau jie pradėjo’ ieškot? pirkti 
namų ir kartais išvažiuodavo 
net į provinciją ieškoti tinkamų 
dvarų.

Kuomet jau jie pavažinėjo po 
provinciją, jisai ją dažnai pa
vaišindavo poniškais valgiais, 
norėjo pradėti mokyti ir Stasę 
aristokratiško gyvenimo, bet 
Stasė nors ir jauna mergaitė 
buvo, bet buvo tvarkinga ir k*as 
svarbiausia, kad jinai ajkoboli- 
nių gėralų kaip ir negėrė, todėl 
dėdės amerikono visos paštam 
gus kol k^8 ėjo niekais..

Stase matydama, kad dėdė 
amerikonas ją tiktai monija ir 
suvedžioja viešai ėmė daryti 
priekaištus ir pasisakė, kad ji
nai Kaune gyventi nenorintį 
nes jinai čionai nieko gero už
gyventi negalėsianti. Dėdė ame
rikonas jai buvo pažadėjęs 4a- 
bai daug, bet Stasė pažadąL 
mažai tikėjo, todėl visos dėdė 
amerikono pastangos kūlei kas 
eidavo niekais. Visą tai jinai 
matydama pradėjo savo dėdei 
net prikaišioti,

—Stase, — tarė dėdė ameri
konas, norėdama iš manęs įsi
gyti kokį nors turtą, turi bu t, 
man kitoniška, — jeigu tu ir 
toliau pasiliksi prie to mužikiš
ko akiplėšiškumo, tai gali būti 
tikra, kad iš manęs nieko ųa*> 
gaus1, —- paaiškino dėdė ameri
konas.

—Dedu kėli, kodėl tamsta įmi
nė vadini akiplėša, —- klausė 
Stase, —- esu kaimietė lųergai” 
lė, atvažiavau tamstai šeiminin
kauti; šeiniiiiinkauju taip, kjip 
mane mamytė išmokė, d r|ni 
sąž.ningai, l< 
manęs nori?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
. ... ■ ••

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCK ’
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
■005-07 So. Hermitage Avė.

jO47 South Fairfield Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

‘ Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

1 pirma.' ' ' •
4712 Soutlr Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Weptworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

tamsta i4

- ■. tarė dėdė 
žino

tokia 
savo 

amžiuje jokių turtų neturėsi, — 
paaiškino dėdė amerikonas.

—Žinaj, dėdukėji, nors ir jau
na esu, bet nemanau, kad tai 
tūriuose yra žmogaus laimę. 
Man rodosi, kad įurfįngąs 
gus nėra laimingas. Aš ųiąpąiL 
kad didesnė laimė tai žmogaus

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
1 Chicag'os dalyse

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

į su POVILU ŠALTIMIERU.
Q

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1413
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TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LĄFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Weštern Ąvę. Fhone GRQvehill 0142
1410 South 4$th Court, Cicero Phone Cicero 2109

Olltllllllllipllf ipiffttl JMMIlOlI

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir Naktj

P, J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

I. J. ZOLP
J 646 Wę»t 46th įStręęl Phoiie YARds 0781

!*'

YARds H38
YARds 1139

■Į'

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

DR.HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi Nariai.___
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 1Q iki 12
Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
nuo

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Vardas ir pavardė.

Adresas

Miestas ir valstija

ir

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2622
| 1739 So. Halsted St, Chicago, DL

1 Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

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

2400 ĮVEST MAPISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet, 6 iki 8 vak- 

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

S, MAŽEIKA
3319 Litųąnięa Avenųeamerikonas, — ne darbu 

nes turtus užgyvena, bet 
riimu; taigi, jeigu busi

ALBERT V. PETKUS
4704 Sq. Western Avenue Phone LAFayętte 8024

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

---- --- ,TJ. .......... ..........- ■ ■ ............

LACHAWICZ IR SŪNŪS
8314 We«t 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 43-44 Rast l«8th Street Tel. Pullman 1370

ANTANAS * M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

* ■ H % '<

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

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

šventadieniais: 11 iki 12- 

DR. V A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 T<I. STAte 7572
3149 SO. HĄLSTED STRĘET 

Tel. VlCtojy 2M9
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Dr. P. Slavėnas,

Kalendoriaus kilmė
7. Kalendorius iš Saulės ir 

žvaigždžių

Laiko skaičiavimas bei ka
lendoriai visose tautose atsi
rado dar neatmenamais seno
vės laikais. Dar neturėdami 
tikro rašto žmonės jau mokė
jo įvairiais ženklais žymėti 
dienas, mėnesius ir metus. Vi
sų tautų kalendoriai turi daug 
bendrų bruožų, nes visi jie yra 
kilę iš tų pačių gamtos reiški
nių. Dangus, — kur teka ir lei
džiasi Saulė, Mėnulis žvaigž-

buvo stebima dviem budais: 
iš žvaigždžių ir iš Saulės. , , 

žvaigždėtas dangus ne kiek
vieną mėnesį vienodai atrodo. 
Tiesa, yra žvaigždynų, kurie 
matomi danguje kiekvieną 
giedrią naktį per ištisus metus, 
pav. Grižulio Ratai. Tačiau 
nemaža yra žvaigždynų, ma
tomu tik tam tikrais laikotar- v
piais. Pavyzdžiui, visiems 
nomas Sietynas rudeniop 
raj pastebimas danguje, o

suliai)—buvo pirmas laikro
dis ir pirmas kalendoriaus pa
grindas. Bet jis per daug su
dėtingas. Tad žmonės savo rei
kalams sugalvojo paprastes
nius kalendorius, kurie šiek 
tiek^ atitiktų dahgaiiš reiški
nius, bet kartu butų supranta
mesni.

Už vis lengviau buvo skai
čiuoti dienas, nes kiekvienam 
aišku, kada diena prasideda ir 
kada baigiasi. Diena kartu su 
naktimi sudaro parą. Senovėje 
paros pradžia laikyta saulėte
kis arba saulėleidis, 
žiui, ir dabar žydai pradeda 
šabasą musų penktadienio va
kare, temstant, ir baigia jį ki
tą vakarą. Lygiai taip pat skai
čiavo dienas daugelis tautų 
(babilioniečiai kiniečiai ir k.). 
Tačiau būdavo ir priešingai: 
pavyzdžiui, senovės persai pa
rą skaičiuodavo nuo rytmečio 
iki rytmečio. Bet graikai, pas
kui ir romėnai pradėjo skai
čiuoti kalendorines dienas nuo 
vidurnakčiu i k i vidurnakčio. 
Šios tvarkos ir mes laikomės.
2. Septynių ir dešimt dienų 

savaitė.

Tel. VICTORY 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.

čio metų eigiptiško kalendo
riaus metai vėl sugrįždavo į 
pirminę būklę: Patys eigiptie- 
čiai gerai žinojo savo kalendo
riaus trukumus, tačiau, būda
mi prisirišę prie senų papro
čių, ilgai jo nekeitė ir kiekvie
nų minėtų kalendoriaus grįži
mų į pirminę būklę laikė dide
le švente.

tus pradėdavo pavasarį. Kovo 
1 d. jų skaičiavimu buvo metų 
pradžia. Vasaris, kaip pasku
tinis mėnuo, pagal reikalų tc-

manio Juliaus Cezario kalen
doriuje mėnesiai turėjo po 31 
d. arba no 30 dienų pakaitomis.

madienis — Mėnulio, antradie
nis—Marso, trečiadienis—Mer
kurijaus, ketvirtadienis — Ju
piterio, penktadienis — Vene
ros ir šeštadienis — Saturno 
diena. Kai kurie šitų pavadini
mų išliko svetimose kalbose 
iki šių dienų (vokiečių, pran
cūzų, anglų), žydai kad ir ne
daug kreipė dėmesio į dangaus 
kimus, tačiau labai uoliai lai
kėsi septintainės savaitės ti
kybiniais sumetimais, stropiai 
švęsdami septintą dieną. Krikš- 
uionys šiuo, atžvilgiu pasekė 
žydus, bet poilsio dieną nus
tatė .sekmadienį vietoj šešta
dienio. Panašiai pasielgė ir 
mahometonys (arabai, turkai, 
totoriai): pas juos poilsio die
na—penktadienis.

Mėnesiai senovėje buvo 
skaičiuojami pagal Mėnulio 
atmainas. Jaunas Mėnuo žy
mėjo mėnesio pradžią, pilna
tis—vidurį, delčia—galą. Dėl 
to daugelyje kalbų—taip pat 
ir lietuvių kalboje — žodžiai 
“mėnuo” ir “Mėnulis” turi ben
drą kilmę. Skaičiuojant mėne- 

i dažnai tekdavo 
svyruoti dėl. vienos ar dviejų 
dienų, nes mėnesio pradžia 
nėra jau taip aiški. Be to, tik; 
rasis (vadinamas sinodinis) 
mėnuo, kuriame kaitaliojasi 
Mėnulio fazės, nesudaro svei
ko (apvalaus) dienų skai
čiaus: jis tęsiasi vidutiniškai 
29 dienas 12 (valandų ir 44 
minučių su keliomis sekunde** 
dis; t. v. su viršum 29 Va d i e- 
uos. Tad senoviški mėnesiai 
turėjo dažniausiai po 29 ar 30 sis Sąulės takas kas diena kin- 
dienų. Paprastai tokie mėne
siai ėjo pakaitomis: vienas 29 
dienų, antras 30 dienų ir tt. 
Tačiau, laikas nuo laiko reikė
jo vieną kokį nors mėnesį pa
ilginti, arba pakartoti vieną 
mėnesį su .30 dienų nes kitaip 
[mėnesių skaičiavimas atsiliktų 
•nuo Menulio. Tokiu bildu mė
nesiams skaičiuoti atsirado į- 
vairios taisyklės. Lotynų kal
boje menesio pradžia buvo 
vadinama “kalendae”. Iš to 
kilo žodis kalendorius, reiš
kiąs laiko skaičiavimo knygą.

Kaip atsirado melai. ;

Senovės tautoms metai irgi 
sunku buvo skaičiuoti. Visi 
gerai suprato 'metų eigą: ži
nojo, kuo skiriasi vasara nuo 
žiemos; tačiau ne taip lengva 
sužinoti tikrą metų ilgį. Taip 
pat sunku susitarti, kada vieni

pa- 
Tą- 

da Sietynas užteka kartu su 
Saule ir dėl to pranyksta Sau
lės spinduliuose: Saulės švie
sa jį nustelbia. Tas pat atsi
tinka ir su daugeliu kitų žvai
gždžių. Metams praslinkus, 

dangausnaktinis 
vaizdas vėl kartojasi. Senovė
je žmonės atsidėję sekė tokį 
žvaigždžių pranykimų bei pa
sirodymų. Tačiau metai, n ti

truputį perilgi. Skaičiavimo 
Skirtumai per kelis šimtmečius 
gali sudaryti keletu dienų.

Daug tiksliau, nors kiek ir 
sunkiau, apie metų eigų spręs
ti tiesiog iš Saulės. Dabar mo
kslininkai dangui stebėti turi 
daugybę gerų prietaisų. O se
novės astronomai tenkinosi ba-

Pavvzd-sius senovėje • f > —«

judėjimų dan- 
pasirodo ilgas 
kylant, šešėlis 
ir rytus, eina

4. Kalendoriaus Reformos

3-me šimtmetyje prieš Kristų 
graikai užkariavę Eigiptą, pa
dalė kalendoriaus reformų; 
įvedė keliamuosius metus. Kas 
ketvirti metai—vadinamieji ke
liamieji metai — gavo po vienų 
dienų viršaus, taigi iš viso 366 
dienas.

Pirmame šimtmetyj prieš 
Krislų visuose kraštuose prie 
viduržemio juros, neišskiriant

romėnai. Iš karto jlj kalendo
rius buvo painus ir netvarkin
gas, nes tinkamai dangaus ste
bėti jie nemokėjo, ir menesius 
stengėsi skaičiuoti pagal Mėnu
lį. žyniai, kurie tvarkė kalen
dorių, savo noru pratęsdavo 
arba sutrumpindavo mėnesius 
bei metus. Tatai daug reiškė 
Romos vadams, kurie buvo 
renkami arba skiriami ribo
tam laikui., žyniai buvo įtarinė
jami imu kyšius iš suintere
suotų asmenų ir be reikalo pai-

tol, kol 47 m. prieš Kristų di
dis Romos politikas, karalius 
ir valdovas Julius Cezaris, dar 
būdamas vyriausiu žyniu, nu
sprendė reformuoti Romos ka
lendorių, pavyzdžiu imdamas

lytu vidury lygios aikštelės. 
Jie, stebėdami saulės šešėlį, 
žymėjo jo ilgį beį kryptį, ir 
tuo sekė Saldes 
gujo. Rytmetį 
šešėlis. Saulei 
sukasi į šiaurę
trumpyn. Vidudienį jis už vis 
labiau sutrumpėja; paskiau 
vėl ilgėja. Diena iš dienos še-Į reformuotąjį eigiptiečių kalen- 
ščlio galas kas karią eina Iru-įkopiu (Papildomų dienų, kaip 

i putĮ nauju keliu, nes regima- senoviškame Eigipto kalendo
riuje, nebuvo padaryta; už tat 

ta. Vasaros melu Saulė teka mėnesiai gavo nelygius dienų 
šiamės lytuose aukštai pakyla įkaičius. senojoponios ka- 
danguje ii nusileidžia šiamės Jendoriaus teliko nenešiu var- 
vakaniose. Tada rytą ir vaka-dai> bci jų suskirstymas/

Dienos yra jungiamos į sa
vaites, šiuo reikalu senovėje 
nebuvo ’ vienodumo. Kai kur, 

žiui, Eigipte, buvo pri- 
“de.šimtainė savaitė”, 

ne 7, bet 10 dienų. Se- 
romėnuosc buvo 8 d.i i 

Dabartinė septynių 
savaitė yra paimta iš 

Septynių dienų savaitė

re šešėliai truputį atsiVanda į 
pietus. Apie birželio mėn.r22 
d. (musų kalendoriumi)' būna 
ilgiausia diena ir trumpiausia 
naktis, gi apie gruodžio 22 d. 
būna trumpiausia diena ir il- 
gausia naktis. Pastaruoju at-turinti 

nOvės 
savaitė 
dienų 
rytų.
senovėje sietą su tikyba: sep
tyni buvo mėgiamas skaičius. 
Be to, buvo žinoma septyni 
dangaus kūnai, kurie danguje 
juda kitaip negu žvaigždes, 
būtent: Saulė, Mėnulis ir pen
kios ryškesnės planetos: Mer
kurijus, Venera, Marsas, Ju
piteris ir Saturnas. Septynios 
dienos savaitėje buvo sugre
tintos su tai.* 
gaus kūnais.
vo laikomas Saulės diena, pir-

d. Tokiomis dienomis 
galai slenka tiesiai iš 
į; rytus. Tų, bent apy- 
žinojo senovės gyven-

li* septyniais dan-i metai baigiasi ir kiti praside- 
. Sekmadienis bu- da. Butu labai netikslu metu u

vis ilgiausias. Diena lygi nak
čiai būva du kartu per me
tus: apie kovo 21 d. ir Rug
sėjo; 24 
šešėliu 
vakarų 
tikriai,
tojai. Tokias dienas jie laike 
metų pradžia arba vidurių. 
Vienodumo nebuvo: pav. se
novėje romėnai savo metus 
pradėdavo pavasarį, o žydai 
iki šiol naujus metus švenčia

eigų spręsti iš oro, nes oro rei
škiniai vyksta labai netaisyk
lingai. šiltas pavasaris kar-

susitarimo 
su gamtos

dalykas, nesusijęs 
reiškiniais.

kalendoriuose buvo
Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
\ ’-n naudingos.

kartų gali pavėluoti. Norint 
tiksliau skaičiuoti metus, rei
kia stebėti dangaus reiškinius. 
Jau žiloje senovėje melų eiga

dienų, Rugsėjis — 31, Spalių 
mėn.—30, Lap'kritys—31, Gruo
dis—30, Sausis—31, o Vasaris 
29 arba 30 dienų. Bet ši tvarka 
netrukus suiro dėl nerimtų 
priežasčių. Mat, Liepos mėnuo, 
kuriam lotynų kalboje nebu
vo tinkamo pavadinimo, gavo 
Juliaus vardų (Juliaus Cezario 
garbei). Netrukus Rugpiutis ga
vo Augusto vardų, Cezario įpė
dinio Oktaviano Augusto gar
bei. Pastarojo valdovo gerbė
jai nutarė, kad nepridera Au
gustui būti mažesniam už Ju
lijų: tad atėmė iš Vasario vie
nų dienų ir pridėjo Rugpjū
čiui. O kad nebūtų trijų mėne
sių po 31 dienų iš eilės, jie su
trumpino viena diena Rugsėjį

Gruodį prailgino. Tokia tvarka 
lieką iki šiolei.

(Tęsinys 5-tam pusi.)
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PAGELBAI NUO
RAUMENŲ SKAUSMO
Johnson s Red Cross Plaster 
šildo, ramina ir paremia. Pade
da nugaros ir strėnų skausmus 
pašalinti, pasireiškusius nuo 
raumenų skausmų, raumenų su- 
stipimo, sukimo, niksterėjimo, 
pasitempimų ir paprastų kruti
nės slogų. Lengvas vartoti. 
Ekonomiškas.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių da’.ykų išdirbėjų

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

RED CROSS
PLASTER

Pastebčkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Garsinkites “N-nose”

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

ATSARGOS FONDĄ Virš
$425,000.00

2

K

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite j PhilliD’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kabia

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 1 -OO „ 
diena • ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuoti] dentistų.
|
5.

ĮNėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų!
z

Ieed
__  and
LOAN ASSOClATIONof Chicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia ikd

i'

SAVINOS

Skelbimai Naujienose 
’norta naudą dėlto, 
'ad pačios Naujienos 

•m naudingos

Undor V, S? Govt. Supervision

MADOS
Romėnai, kaip minėjom, mo

Į 
S
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Gaisras yra jusiį namo didžiausias

PRIEŠAS!
■4636

Scnoves
sunku suderinti metų skaičia
vimas su mėnesių skaičiavi
mu. 12 tikrųjų mėnesių nesu
darė pilnų metų: dar liko ke
liolika dienu. Todėl kai ku
riais metais reikėjo pridėti 
tryliktą mėnesį. Metai pasida
rė nelygus metams. Dėl tokios 
painiavos viena senovės tautų 
—eigiptiečiai—jau kelis tūks
tančius metų prieš Kristų lio
vėsi mėnesius skaičiuoti pagal 
Mėnulį: mėnuo egiptiečiams 
liko grynai sutartiniu) laiko 
vienetu. Eigiptiečių kalendo
rius visai paprastas. Visi jų' 
mėnesiai buvo lygus — po 30 
dienų. Metai turėjo 12 mėne
sių, ir be to, metų gale buvo 
pridedama 5 papildomos die
nos. Taigi eigiptiečių metai bu
vo lygus ir turėjo po 365 die
nas, Tik viena bėda, kad jų 
metai pasirodė pertrumpi. Tik
ras metų ilgis (vadinamųjų 
atogrąžinių metų) dabartiniais 
duomenimis yra- 365 dienos 
5 vai. 48 min. ir 46 sek. Dell 
to eigiptiečių metai kas kart 
atsilikdavo nuo tikrųjų mėtų 
eigos. Po kelių šimtų metų va
sara atitiko žiemos, mėnesius, 
o žiemą — vasaros mėnesius 
Maždaug po pusantro tukstan

A
Spausdinam palaiko-

7

šaukite GA N AL 8500 (Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas far valstija):

.popie- 
išmesti

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

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

• ATYDŽĮAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus.

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

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

čia įdedu 16 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį Nn
Mieros - ■■ - per krutinę

NAUJIENOS
1739 South Halsted StreO 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeL Canal 8500

pi AKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 

Y . DR-MS ATVIRUKUS 
konstitucijas ir 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

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

No. 4636 — Mergaitėms suknelė. 
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12, 14 
ir 16 metų.

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.
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Savivaldybių panaikinimas Lietuvoje
Okupavusieji Lietuvą bolševikai atliko dar vieną res

publikos griovimo aktą: panaikino miestų, apskričių ir 
valsčių savivaldybes.

Apie šitą nelemtą Maskvos komisarų darbą mes pa
tylame tiktai iš Kauno laikraščių numerių, kurie vakar 
pasiekė Chicagą (žiur. Apžvalgą), nors jisai jau buvo 
atliktas viduryje lapkričio mėnesio. Jo rezultate yra pa
šalintas iš Kauno burmistro vietos Dr. A. Garmus, o taip 
ir kitų miestų bei apskričių viršininkai.

Lietuvos miestai, apskritys ir valsčiai dabar jau ne
beturi žmonių renkamų organų. Miestų, apskričių ir vals
čių reikalams vesti centralinė valdžia (komisarų taryba) 
skiria “vykdomuosius komitetus”. Šie, aišku, jokios atsa
komybės prieš žmones neturi; jie atsako tiktai komisa
rų tarybai. x

Savivaldybes Lietuvoje jau buvo pusėtinai apgriovęs 
Antanas Smetona. Tautininkų valdžia pirmiausia išleido 
“įstatymą”, kad miestų burmistrus ir apskričių viršinin
kus renka miestų ir- apskričių tarybos, bet “tvirtina” vi
daus reikalų ministeris. Vėliau ministeris ėmė juos tie
siog skirti.

Bet prie tautininkų režimo, miestų ir apskričių tary
bos dar visgi būdavo žmonių renkamos, kad ir labai su
siaurinta rinkimų teise. O bolševikai dabar rinkimus 
miestuose, apskrityse ir valsčiuose visiškai panaikino.

Taigi ir šiame atsitikime Lietuvos okupantai nuėjo 
daug toliau į reakcijos pusę, negu Smetonos režimas.

Bolševikai steigia Lietuvoje centralizuotą biurokra- 
tiškai-policinę sistemą, paremtą teroru.

Wendeil Willkie remia prezidentą

NAUJIENOS, Chicago, UI.

TARYBINĖ MAKA 
LATURA

Vakar vėl atėjo į Redakciją 
didelis glėbys tarybinių laikraš
čių iš Kauno ir Vilniaus. Pas
kiausi jų numeriai — iš antro
sios pusės lapkričio mėnesio.

• Per kelias savaites jų prista
tymas buvo nutrukęs — tai, ži
noma, daugiausia dėl susisieki
mo keblumų, kuriuos pagami
no karas.

Kauno ir Vilniaus laikraščiai 
dabar yra pripildyti, nuo pir
mo puslapio iki paskutinio, “pa
mokslais” ir agitaciniais straip
sniais. Bešališkų žinių reikia 
ieškoti su žiburiu, o laisvos, ne
priklausomos minties nėra nė 
pėdsako. Viskas padiktuota “iš 
viršaus”, ir dažniausia taip įky
riai, kad skaitytojams turi būti 
nemalonu ir į’ranką imti tokią 
“makalaturą”.

Štai pavyzdėlis. Lapkričio 15) 
dieną Maskvos “aukščiausias 
sovietas” įsakė perkelti keletą 
valsčių Vilniaus krašte iš Balt- 
gudijos Tarybų Respublikos į 
Lietuvos Tarybų Respubliką (a- 
pie šitą Stalino “malonę” jau 
buvo “Naujienose” rašyta). Už 
dienos-kitos Kauno laikraščiai 
įdėjo žemėlapius, parodančius, 
kurias vietas Maskva perleido 
Lietuvos Tarybų Respublikai, o 
po žemėlapiu padėjo šitokį pa
aiškinimą:

“LTSR gauna tą naują plo
tą tik toje valstybėje, kuri 
jau ne kartą sugrąžino LTSR 
jos sostinę Vilnių, kurioj taip 
puikiai šviečia Stalino kons
titucijos saulė, žydi Stalinis- 
ka tautų draugyste, nuošir
dus, vaisingas artimų dirban
čių , tautų

; mas.” .

baigė savo “rinkiminio” susirin
kimo rezoliuciją vienos šakių 
lentpjūvės darbininkai;

“Dėkojame mūšų avangar
dui, Komunistų Partijai, kuri 
veda mus į laimingą rytojų, 
ir reiškiame savo bolševikiš
ką (! — “N.” Red.) padėką 
mylimam musų didžiajam ir 
brangiajam vadui Draugui 
Stalinui.”

Komisarų tarybos pirminin
kas paskyrė “vykdomąjį komi
tetą” Kauno miestui valdyti iš 
šių asmenų:

“Pirmininkas Aleksandras 
Šimėnas, sekretorius Juozas 
šermušenka, nariai Antanas 
Petrauskas, Nikita Paraščen- 
ka, Bolys Baranauskas, Ma
tilda Domeikienė, Antanas 
Garmus, Stasys Vabalevičius 
ir Kusinovas.”

lių valsčiaus Juozas Kunca, miems dievams tarnauti.” 
Kazlų valsčiaus Jonas Kar-; Ne vieną savo skurtą did- 
kauskas, Krosnos valsčiaus vyrį Vincas Krėvė nužudė dėl 
Aleksas Janušauskas, Liuba- daug menkesnio nusikaltimo.

bendradarbiavi-

kad Lietuvos

Buvusis republikonų kandidatas į J. V. prezidentus, 
Wendell L. Willkie, pasisakė už tai, kad prezidento Roo- 
sevelto Apsigynimo bilius butų, su kai kuriais pakeiti
mais, priimtas.

Šitoks Willkie’o nusistatymas reiškia didelę morali
nę paramą prezidentui.

Dauguma republikonų vadų, kartu su “izoliacinin- 
kais” iš demokratų partijos bei vadinamų “progresyvių”, 
užėmė labai griežtą poziciją prieš aukščiau paminėtąjį 
bilių. Todėl jiems buvo sunkus smūgis, kuomet jie išgir
do, kad jų kandidatas, kurį jie pernai visomis jėgomis 
rėmė, pritaria Roosevelto reikalavimui.

Alfred M. Landon, kuris 1936 m. ėjo į prezidentu/ 
republikonų sąrašu, taip nusivylė Willkie’o pareiškimu, 
kad jisai pasakė, jogei Willkie nebūtų buvęs nominuotas 
nė kandidatu j prezidentus republikonų konvencijoje per
eitą vasarą, jeigu jie butų žinoję, kad jo toks nusistaty
mas!

Bet reikia pastebėti, kad Willkie jau ir rinkimų kam
panijos metu buvo pasisakęs už teikimą kaip galint di
desnės pagalbos Anglijai. O ar ne toks tikslas, galų gale, 
yra to biliaus, kuris dabar yra įteiktas kongresui?

Šis įstatymo sumanymas, tiesa, siūlo duoti daug ga
lios prezidentui apsigynimo reikaluose. Bet kokiu kitu 
budu Amerikos valdžia galėtų ūmai ir efektingai Angli
ją remti?

Jeigu kiekvieną kartą, kai valdžia norės paskolinti 
Anglijai keletą laivų arba kanuolių,, ji turės atsiklausti 
kongreso ir kongrese “izoliaeininkai” bei Hitlerio šimpa- 
tizatoriai sakys ilgiausias kalbas ir darys obstrukciją, 
—tai naciai laimės karą* pirma negu Amerika prisirengs 
aprūpinti anglus ginklais.

Willkie sako, kad nepaprastos galios suteikimas pre
zidentui turėtų būti apribotas tam tikru terminu, saky
sime, dvejetu metų. Šita mintis, gal būt, nėra bloga, bet 
ar nebūtų praktiškiau nustatyti, kad tas terminas tęsis 
iki karo pabaigos?

• Tačiau tai nėra svarbus klausimas. Svarbiausia yra 
tai, kad Amerikos valdžia turėtų galią veikti — nedel
siant ir nesvyruojant. •

Nenuostabu 
žmonėms taip įkyrėjo ta “Sta
lino saule”, jogei laikraščių 
skaitymas be galo sumažėjo.

Pirmiaus Lietuvoje ėjo dau
gybė visokių krypsnių periodi
nės spaudos organų. Bolševikai 
juos visus uždarė ir, jų vieto
je, paliko tiktai keletą “kazio- 
nų” leidinių, kurie yra brukte 
brukami žmonėms, bet, išimant 
valdininkus, niekas jų neima.

Labai keista, kad bolševikai 
rado reikalinga vesti šitokią rė
kiančią “rinkimų” kampaniją 
— per ištisus du mėnesiu, kuo
met “rinkimai” buvo užtikrinti 
iš anksto. Jokia partija neturi 
teisės veikti, kandidatus stato 
tiktai Maskvos komisaro Poz- 
dniakovo valdomas komunistų 
centro komitetas, jokių laikraš
čių, išimant bolševikiškus, nė
ra: tai kam tas bereikalingas 
energijos eikvojimas “kampani
jai”?

Riksmas, matyt, buvo daro
mas tam, kad atrodytų, jogei 
čia eina kokia tai- “rinkimų ko
va”, ir kad žmonės užmirštų 
apie tai, kas iš tiesų aplink juos 
dedasi. Tai minių svaigimmo 
priemonė.

Kitąsyk Amerikoje turėjo di
delio pasisekimo “evangelistas” 
Billy Šunday. Publikai, susirin
kusiai paklausyti jo pamokslų, 
jisai parodydavo, kaip jisai 
“nugali “velnią”: pasiraitojęs 
rankoves, jisai mosuodavo Su
gniaužtomis kumščiomis ore ir 
šaukdavo, kad jisai sudavė 
“Velniui” į žandą, į ausį, į snu
kį. Ir kai Billy Sunday, paga
liau, surikdavo, kad “Velnias” 
jau nusivertė ragožiais į praga
rą ! — tai užhypnotizuota šito
mis “bokso rungtynėmis” minia 
imdavo giedoti “Aleliuja” ir 
mesti pilnas saujas dolerinių į 
evangėlišto gurbą!

Bolševikiški šarlatanai varto
ja panašią metodą Lietuvos 
žmonėms apmulkinti.

Ne tiktai Kaune, bet ir viso
je Lietuvoje savivaldybių teises 
tapo panaikintos ir miestams 
bei valsčiams valdyti tapo pa
skirti “vykdomieji komitetai”.

VALSČIŲ VYKD. KOMI
TETAI M AKI J AMPO- 

POLĖS APSKR.

apieKauno oficiozas rašo 
“vykdomuosius komitetus”, ku
riuos komisarų taryba (kitaip 
.sakant, Pozdniakovas) paskyrė 
Marijampolės apskrities vals
čiams :

vo valsčiaus Pranas Radzevi
čius, Marijampolės valsčiaus 
K. Stankevičius, Prienų vals
čiaus Pranas Kazlauskas, Ši
lavoto valsčiaus Antanas Mi- 
kušauskas ir t.t.”
Bet valsčių komitetų narių 

valdžia dar nepaskyrė — ma
tyt, nerado pakankamai “išti
kimų” žmonių. Įsakyta tuo tar
pu tiktai pirmininkams veikti. 
Spalių 22 d. visi “vykdomųjų 
komitetų” pirmininkai turėjo 
susirinkti Marijampolėje ir iš
klausyti, ką jiems pasakys “vy
riausybė”.

Tokiu budu bolševikiški oku
pantai panaikino paskutinius 
demokratinės tvarkos likučius

Užburtame kalne, Vjnkšnių 
pilies valdovas, senis Šaulys, 
sužinojęs, kad bajoras Raive- 
dys pradėjo svetimiems 
vams tarnauti, surinko 
vyrus ir visus Raivedžio 
rus išdegino, o jį patį iš 
navos išvyjo.

Dar griežtesnį elgesį mato
me Krėvės Milžinkapyj. 
kryžiuočiai užpuolė 
ir apsupo Merkinės 
Mykis nieko su jais 
nenorėjo turėti. O kai
Čiai pasigavo Zubrio, vyriau
sio Mykio sunaus, mylimą, 
kurios vardas buvo Meiluže, ir 
atsivedė ją prie pilies, reika
laudami lietuvius pasiduoti,

dre
savo 
dva- 
Dai-

Kai 
Dainavą 
pilį, tai 
bendro

“RINKIMINĖ KAM
PANIJA”

Naujakurių reikalai Lietuvoje

Sausio 12 d., kaip jau žino
me, Lietuvoje buvo padaryta 
neva “rinkimų” komedija* nes 
tarybinė Lietuva turėjo pasiųsti 
35 “deputatus” į Maskvos tau
tybių sovietą.

Lapkričio mėnesį jau buvo 
užsukta “rinkimų kampanijos” 
mašina. Laikraščiuose pasipylė 
atsišaukimai, raginimai, rezo
liucijos ir visokie agitaciniai 
straipsniai, čia paduosime porą 
pavyzdžių. Ve kaip skani Išta
kių valse, ūkio darbininkų su
sirinkimo telegrama ‘Stalinui:

“Prisiekiame Tau, Didysis 
Genijau, kad dėsime visas pa
stangas musų tėvynės spar
tesniam žydėjimui. Pasižada
me savo eiles suglausti apie 
Lenino-Stalino partiją. Visi 
kaip, vienas atiduosim savo 
balsus už Stalino bloko ko
munistų ir nepartinių kandi
datus.”
Tik įsivaizduokit: šakių vals

čiaus ūkio darbininkai daro ši
tokias priešaikas “Didžiajam 
Genijui” Stalinui! Jeigu jų pa- 
klaustum, ką reiškia “genijus”, 
tai jie, veikiausia, manytų, kad 
kalba eina apie kokį nors mar- 
įgą paukštį arba žalmargį jautį. 

O štai, kokiais žodžiais pa?

KAUN# PAĖMĖ J SAVO 
RANKAS “TIKRIEJI 
/ ŠEIMININKAI”

Atėjo Žinia, kad Dr. Antanas 
Garmus jau yra pašalintas iš 
Kaimo burmistro vietos!

Miestą paėmė į savo rankas 
“tikrieji šeimininkai”, t. y. bol
ševikai.

Lapkričio 17 d. šitas “perver
smas” 1 yra aprašytas Kauno 
spaudoje. “Tarybų Lietuvoje” 
skaitome:

“LTSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo š. m. X\f 13 
d. įsaku Kauno miesto vyk
domojo komiteto pirmininku 
paskirtas drg. Aleksandras 
šimanas. Lapkričio 15 d. Ro
tušės šalę j e įvyko iškilmin
gas aktas — Kauno miesto 
valdžios perdavimas Kauno 
miesto vykdomajam komite
tui. Aktą atidarė buv. Kauno 
m. burmistras Dr. A. Gar
mus, pabrėždamas, kad šio 
susirinkimo tikslas perduoti 
Kauno miesto valdžią tikrie
siems jo šeimininkams ir pa
linkėjo komitetui darbe sėk
mės darbo žmonių gerovei 
kelti.

“Paskui žodį tarė kompar- 
f lijęs Kauno miesto komiteto 

sekretorius drg. Petrauskas. 
Jis perskaitė LTSR komisarų 
Tarybos pirmininko Gedvilo 
telegramą,; kurioje praneša
ma Kauno miesto .vykdomo
jo komiteto personalinė su
dėtis.”
Vadinasi, komisarai paskyrė, 

telegrama pranešė — ir atliktas 
kriukis. “Demokratiškiausia” 
Stalino konstitucija! >

Rytoj “Naujienos” paduos žinių apie tai,, kaip sovie
tiniai Lietuvos valdovai planuoja padėti tiems bežemiams, 
kuriuos ji "apdovanoja” sklypais laukų, atskeltu auą

stambesniųjų ūkių.
Bus paliesta ir daugiau įdomių dalykų iš sovietinės 

Lietuvos gyvenimo, apie kuriuos praneša tik-ką atėjusie
ji iš. Kauno ir Vįbušus latoaščiai

“Marijampolės apskrityje 
jau paskirti visų valsčių vyk
domųjų komitetų pirminin
kai. Pvz., Balbieriškio mies
telio Petras Naujevičius, Bal
bieriškio valsčiaus Petras 
Naujelis, Liudvinavo vals
čiaus Vincas Kubilius, Gude-

Net prie caro valdžios vals
čiai Lietuvoje turėjo teisę patys 
išsirinkti “šaltyšius” ir “vaitus” 
(“Storastas”). Nepriklausomy
bes laikais žmonės linkdavo 
viršaičius ir seniūnus. Demo
kratijos metais (prieš tautinin
kų perversmą) ir apskritys 
rinkdavosi savo administraci
jas: valdybą su apskrities vir
šininku priešakyje.

O dabar viską skiria valdžia. 
Žmonės jokių teisių nebeturi.

do.

Literatūros Reikalais

XVIII.
Kada lietuviams Krėvė patiko.

Lietuvos gyventojams, ypa
tingai paprasčiausią lietuvišką 
raštą skaitančiai visuomenės 
daliai, rašytojas Vincas Krėvė 
paliko, kol nieko apie jį ne
žinojo. Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus ir Bobulės 
vargus su pasigerėjimu tadq 
skaitė..

Gyventojai nematė Krėvės 
kovotojų dėl laisvės eilėse, bet 
niekas tokio dalyki) tuo'metu* 
jam neišmetinėjo. Kovos dėl 
laisvės reikalas tuo metu buvo 
mažos pasiryžėlių saujos rei
kalas, gyventojų dauguma toj 
kovoj aktyviai nedalyvavo, to
dėl ir Krėvei to nedalyvavimo 
neprikišdavo.

Kai Krėvė tapo universiteto 
profesorium ir su dideliu au
toritetu pradėjo naujai kylan
čių rašytojų darbams įvadus 
rašyti bei oficialius žurnalus 
redaguoti, didelė krašto gy
ventojų dauguma nepastebėjo 
jo darbų ir savo nuomonės dėl 
jų nepareiškė. Naujai leidžia
mų Krėvės raštų neskaitė, nes 
po kraštą pasklido gandas, 
jog Krėvė jau ne Krėve virto.

Gyventojų dauguma Krėvę 
prisimindavo tokį, koks jis bu
vo Gilšėje, Milžinkapyj, Už
keiktoj mergoj. Lietuviams pa
tiko, kai jis apie Dainavos ša
lį rašė, apie Liškiavą, Merki
nę. Kai Krėve parašė Prat- 
jekabuddhą, lai gyventojai ne
suprato ką šis žodis reiškia ir 
dešimto Krėvės tomo visai į 
rankas neėmė. Gyventojai ne- 

’> žinojo kur Gangas teka, neį
domios jiems buvo ir jo bangų 
pasakos, nežiūrint, kad Krėvė 
tas bangas šventomis vadino..

Knygas skaitanti visuomenė 
(naujai spaustuose jo raštuose 
rašytojo jau nerado, o profeso
riškais išvedžiojimais pradėjo 
abejoti. Skaitančią visuomenę 
abejoti pats Krėvė privertė.
Krėvė liepia: žiūrėti į vakarus, 

r ; o pats žavisi rytais.
Universiteto katedroj ir 

šiaip rašiniuose Vincas Krėvė 
savo mokiniams' ir lietuviškai 
inteligentijai liepė žiirėt į 
vakarus. Lteraturos kritikams 
jis patarė mokintis iš vakarų 
Europos rašytojų ir kritikų, 
rašytojams nuolat siūlė skaity
ti vakatrų Europoj sukurtus li
teratūros kurmius.

i Skaitanti visuomenė negale-

jo - tikėti šiais autoritetingo 
profesoriaus patarimais, nes 
pats profesorius jų nesekė.

Kai Panait Istrati, ilgus me
tus Prancūzijoj gyvenęs ir 
prancūzų kalba rašęs rumunų 
rašytojas, kuris beveik ištisą 
dešimtmetį gražiais savo dar
bais žavėjo besimokinantį Eu
ropos jaunimą, susižavėjo 
“naujomis idėjomis”, nuvažia
vo į Rusiją ir ten metus pra
buvo, tai grįžęs parašė tris 
knygas, kurios ir šiandien su
krečia kiekvieną skaitytoją. 
Europa mylėjo istrati, nes jis! 
buvo nuoširdus ir parašė gra
žių dalykų, kol mirties patalan 
neatsigulė ir nebuvo uždarytas 
vienuolyno ligoninėn.

Grįžęs Istrati parašė trijų

mylimą nužudė, bet kariu- * ' 
narns įsake mėtyti akmenis, o , 
moterims liepė verdančią 
smalą ant užpuolikų lieti. Ko
vos ėjo, -kol kryžiuočiai buvę 
sumušti.

Iš viso Krėvės vaizduojami | 
senovės valdovai kai ranką 
iškeldavo, tai dešimtis kry
žiuočių išklodavo, o kai kardą 
ištraukdavo, šimtai gudų kris
davo.

Lietuvos gyventojams patiko 
tok’ia valdovų elgsena su už
puolikais ir okupantais; jiems 
patinka griežti ir drąsus vyrai.

Krėvė išsiSmalavo.
Taip elgėsi Krėvės vaizduo 

jami valdovai, na, o 
valdovas Vincas Krėvė 
gė, kai kraštą svetimi 
lė? Kokiam žygiui jis
Ką jis buvo nusistatęs paauko- 
ti? 1

ka’jpgi 
pasiel- 
užpuo- 
ryžosi ?

čia paleido, nei savo pavaldi
niams liepė verdančią smalą 
ant priešo pilti. Visoj šioj liū
dnoj istorijoj Krėvės nepada
rė nei vieno drąsaus žesto, o 
pats labai nelemtai išsismala- 
vo. Ta biauria smala jis tiek 
išsitepė, kad šiandien nieku 

j daugiau nesirūpina, bet t.ktai 
galvoja kokiu budu greičiau 
atsismaluoti.

Kiekvieną dieną didėja Krė- 
vės rūpesčiai, nes tiktai da
bar pradeda pastebėti, jog iš- 
sismalavo tokia smala, kurios 
negalės atsmaluoti Ugi grabo 
lentos. Jis žino, kad ji dvoks 
ir po mirties, žibalo ir muilo 
dabar Lietuvoje nėra, o che
mikai dar . nesurado tokios 
formulos, kuri atskiestų Gru
zijos alchimiko junginį.

Kai lietuviai laikraščiuose 
skaitė kaip vakarų Amerikos 
reakcionieriai smaluodavo at
važiavusius “tiesos skelbėjus”, 
tai užjausdavo išteptiesiem. 
Jiem reiškė simpatiją, nes jie 
prievarta kilų buvo ištepti. Bet 
kai lietuviai sužinojo, kad 
lietuviško universiteto profe
sorius pats išsismalavo, tai jo
kios užuojautos jam nereiškia.

Ne tiktai Krėvei neužjaučia, 
bet iš jo tyčiojasi ir nuošir
džiai pasijuokia.

Su Krėve lietuviai dabar 
vengia susitikti, nes bijo, kad 
ir jų neišsmaluotų neatplau
nama smala, o jo raštų visai į 
rankas nenori imti, nes žino, 
jog tiktai kitiems rašomi tušti 
žodžiai, kurie skiriasi nuo au- 
toraus darbų.

—-Kazys Varkala.

Nurengta Sovietų Rusija. Is- 
trati dėste saov patyrimus ir 
perspėjo visą galvojantį Eu
ropos jaunimą apie didelį me
lą, kuris slepiasi po sovietinės 
propagandos skraiste. Dauge
lis ir šiandien yra dėkingi ra
šytojui Istrati už akių atida
rymą.

Rusijon nuvažiavo ir Vincas 
Krėvė, bet ką jis pasakė galvo
jančiam jaunimui?;—Nagi, kad 
ten'eina labai įdomus procesas 
ir verta juo susidomėti. Tik
rai profesoriškas (atsakymas, 
kuris nieko nepasako.

Kai didelis prancūzų rašyto
jas Andre Gide nuvažiavo pa
sižiūrėti “sovietų rojaus” ir 
jame pabuvo keletą savaičių, 
tai grįžęs parašė tragiškiausių 
išgyvenimų puslapius. Abidvi 
A. Gide knygos Europoj sukė
lė didžiausią audrą ,visa inte- 
lingentija jas atydžiai skaitė 
ir nustojo tikėti komunistų 
skleidžiamais melais. Gide nu
važiavo (Rusijon tikinčiu ko
munistu, o grįžo “praradęs sa
vo tikėjimą.”

Ką Krėvė pasakė padaręs 
antrą kelionę Maskvon?—Na
gi, kad jis buvo susižavėjęs.

Po šitokių pareiškimų sava 
galva protaujantieji jau nebe
tikėjo nei Krėve-rašytoju, nei 
Krėve-mokslininku. Krėvė lie
pė kitiems mokintis iš vaka
rų Europos protų, o pats iš jų 
nieko nesimokė.

Dar blogiau dalykai virto, 
kai Krėvė pradėjo alkūnėmis 
trintis su tautininkais. O rei
kalai visiškai pablogėjo, kai 
visiems buvo aišku, jog jis
ne tiktai liaudies priešams pa-1 metų John Lockhouse, 
taikau j a, bet nuėjo “sveti* 2435 West 46tli street.

Sunkiai Serga 
M. Gudelis

Martinas Gudelis, “Naujienų” 
pirmo puslapio vedėjas, vakar 
sunkiai susirgo. Turi aukštą 
temperatūrą ir randasi po gy
dytojo priežiūra.

e Iš lovos iškritusi mirtinai 
susižeidė 76 metų chicagietū 
Virginia Hearth, 519 Belden 
avemie. Pavirtęs gatvėje taipgi 
sunkiai susižeidė ir mirė 51

nuo
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K PAVERGTOS UETUVOS
Neteko žemės, kurią pirko sunkiu darbu uždirbtais 

pinigais
Štai visiškai autentiškas pa

vyzdys, įrodęs, prie kokių dan
gun šaukiančių neteisybių atve
dė Lietuvos bolševikų fanatiš
kas doktrinizmas. Dėl supran
tamų priežasčių, aišku, negali
me minėti pavardžių.

Dar nuo prieš pasaulinio ka
ro laikų kažkaip Šveicarijon 
atsidūrė lietuvaitė, kuri čia dir
bo kaipo tarnaitė. Būdama tau
pi, ji per daugiau kaip 25 me
tus sunkaus tarnaitės darbo 
susitaupė kelioliką tūkstančių 
frankų. Senatvei užsimanė nu
sipirkti savo tėvų šalyje ūkelį, 
kuriame mane baigti savo am
žių. Taip ir padarė. Bet būda
ma dar šiek tiek pajėgi, ji pa
vedė ūkelį valdyti savo gimi
naičiui, o pati pasiliko Šveicari
joje, kur toliau dirbo, norėda
ma dar šiek tiek užsidirbti ir 
susi ta lipytipihigų.

e. ^an Buren 
vlUUlU^t. arti Michigan.

Dabar Rodoma!
Cenzoriai pagalios davė leidimą! 

“AFTER MEIN KAMPF”

METINIS
IŠPARDAVIMAS

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

i t

L'.

f

Auksės Rųšies 1941 metų 
radijos gražiuose kabinetuo

se, vertos $95.00 už 
$45.00

Radio ir Viclrola Kombina
cijos Automatiškai maino 

rekordus, už $59.50

Jos. F. Sudrik
Incorporaled.

FURNITURE — RADIOS

i kad jų metai būna šešių ru- lendorių, kuris negreit užleido KRIDGEPORT ROOFING AND 
8HEET METAL CO. , 

<216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius n 

sienų apmušimus.
•’aisome bet ką. Atnaujiname bet 

Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

šių. Paprastieji metai turi 12 vietą krikščioniškajam. Tiktai 
mėnesių, • keliamieji 13 mė- nykstant žyniams, nyko ir se- 
nosių. Be to, ir paprastieji ir nasis kalendorius. Pasak Nar-, 
■keliamieji metai gali būti su-.buto, kardinolas Petras d’Ail-1 
trumpinti arba prailginti viena n, lankęs Lietuvą 1418 metais,' 
diena Mėnesiai būna po 29 ar
ba 30, dienų; metai — po 353, 
354, 355, 383, 384 arba 385 die- * nas. Tokie kalendoriai remia
si sena, chaldėjų surasta tai
sykle, kad 9 tikrų metų turi 
beveik lygiai 235 tikrų mene-

\

Lietuvą okupavus bolševi
kams ir pradėjus vykdyti “že
mės reformą”, jau nebe jauna 
tarnaitę grįžo Lietuvon, nes 
prisibijojo, kad jos sunkiai įsi
gyto ūkelio irgi neišdalintų. 
Jos baimė, deja, pasitvirtino. 
Giminaitis, valdęs jos ūkelį, at
sisakė jai žemę atiduoti, o bol
ševikiška žemės ūkio komisija 
išaiškino, kad tarnaitė žemės 
pati nedirbusi, tad žemė iŠ jos 
turinti būti atimta.

Dabar senyva tarnaitė, visą 
savo amželį sunkiai dirbusi ir 
dėjusi skatiką prie skatiko, pa
siliko be nieko. Koks likimas 
ją laukia sovietų Lietuvoje ne
sunku pasakyti. O tai tėra tik 
vienas iš daugelio pavyzdžių, 
prie kokių absurdų privedė bol
ševikų betvarke.

Iš “tūkstančių” fašistiško 
režimo politinių kalinių vos 

300 tesurado
Lietuvos bolševikai kiekvie

na proga kartoja, kad nepri
klausomosios Lietuvos kalėji
muose buvę tūkstančiai geriau
siųjų sūnų ir dukterų, kurie ten 
buvę pūdomi. Bet štai pats Po
vilas Pakarklis, sovietų Lietu
vos teisingumo komisaras “Ta
rybų Lietuvoje” (lapkričio 7 d. 
No. 33), paskelbė straipsnį, ku
riame žodis žodin rašo: “Pir
mas naujosios Teisingumo Mi 
nisterijos žygis — tai politinių 
kalinių paleidimas iš kalėjimų. 
Tą pačią dieną, kada Liaudies 
Vyriausybės Teisingumo Minis- 
teris pradėjo darbą, tapo paleis
ti iš Kauno kalėjimo visi politi
niai kaliniai. Tuoj buvo sure
gistruoti ir paleisti politiniai ka
liniai iš visų Lietuvos ka ėjimų 
Paleistų politinių kalinių skai
čius siekia apie 300 žmonių.”

Štai tau ir “tūkstančiai” po
litinių kalinių! O “draugas” Pa
karklis paleido tiktai “apie 300 
kalinių”. Bet ar “draugas” Pa
karklis. negalėtų paskelbti, kiek 
lietuvių inteligentų atsidūrė už 
grotų, atėjus bolševikų okupan
tams?

Tame pat straipsnyje Pa
karklis priminė, kad buvę pa
leista “100 su viršum” krimi
nalinių kalinių. Lietuvos kalė
jimuose net pritruko vietos vi
siems lietuvių inteligentams su* 
talpinti, nors kameroje, skirto
je 5 žmonėms, buvo siigruda- 
mi po 20 ir daugiau žmonių. 
Todėl reikėjo paleisti visokius 
žmogžudžius, arkliavagius ir 
kitokias žmonijos atmatas, kad 
paliuosavus vietą lietuvių švie
suomenei. O tie “1000 su vir
šum” kriminalistų, aišku, pri
tapo prie bolševikiškos santvar
kos ir, ko gero, sėdi komisarų 
vietose.

Kitas komunistų agitatorių 
arkliukas yra — apšaukti ne
priklausomosios Lietuvos teis
mus “kapitalizmo ramsčiais” 

n

apraše, jog lietuviai tada tū
lojo savo astronomus, įgudu
siai stebinčius laikų. Lietuviai 
skaičiavę mėnesius pagal Me
nulį, nuo jaunučio. Skaičiuo
dami mėnesius pagal Mėnulį, 
lietuviai negalėjo išvengti kai

13 METŲ NUOTAKA SUGRĄŽINTA Į MOKYKLĄ. 
—Matome 13 metų mergaitę, Mildred Counts, kuri apsi
vedė su paveiksle matomu TToyd Wėst, 25 metų amžiaus 
Michigano valstybės gyventoju. Mergaitės tėvas patrau
kė teisman West už mažamečių viliojimą, o teismas nu
tarė jaunametę pasiųsti atgal į mokyklą. Mergaitė pa
reiškė, jog ji žadanti gyventi su Westu, kai busianti pil
nametė.

sių. Jei imsime 12 metų po 12 kuriuose metuose papildomo 
mėnesių ir 7 metus po 13 mė- i3ųojo mėnesio. Spėjama, kad 
nešiu, tai iš viso gausime kaip toks mėnuo buvo vadinamas 
liktai 19 metų ir 235 mene-‘“Siekis”' arba (žemaitiškai) 
sius, šitą taisyklę senovės “Sykis”, bet lai galėjo būti ir 
graikuose įvedė 5-me šimtine^ kitas Gruodžio mėnesio vir
tyje prieš Kristų astronomas das. Vargu senovės lietuviai 
Metanas. Dėl to- laikotarpis iš žinojo Metono ciklą trylik- 
19 metų ir 235 mėnesių iki tam mėnesiui įstatyti. Spėja- 
šiolci vadinamas Metono ciklu. ma, kad 13-tas mėnuo buvo 
Senovės chaldėjų ir graikų ka- kas treti metai. Minėtasis kar- 
lendorius buvo nustatomas ne dinolas sako, kad senovės lie- 
metams, kaip dabar, bet iš kar-( tuviai vartoję sepfintainę sa

vaitę, kurią pradėdavę penk
tadieniu. Sekmadienis buvęs 
pašvęstas Saulei, penktadienis 
—Perkūnui. Dėl pastarosios 
tenka abejoti, nes kitose tau
tose žaibo ir griaustinio die
vas (chaldėjų Mardukas, grai
kų Dzeusas, romėnų Jupite
ris, germanų Toras arba Don- 
nazas) visur buvo laikomas 
ketvirtadienio, o ne penkta-

Remkite Lietuviška
Žyduką

Nathan Kante)
MUTUAL LIQUOR 
co. — Wholesale

4707 S. Halsted St
TeL Boulevard 0014

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

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaroinacija C 4 flfl
ir varstai .................. I -U U
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

$13.50 
$50.00 
$25.00 

$2.00

KALENDORIAUS 
KILMĖ

slančių metų.
Taigi dabar musų vartoja

mas kalendorius tiksliai eina

lo devyniolikai metų, šiam lai
kotarpiui praslinkus, metai ir 
mėnesiai kartojasi ta pačia 
tvarka. Panašiai elgiasi iki šio
lei žydai, kad ir su kai kuriais 
pakeitimais.

Dabartinis krikščionių kalen
dorių vienu atvejų, surištas su 
Mėnuliu, būtent — nustatant 
Vehjkas, Sekmines ir kitas “ke
liamas” šventes. Pagal Bažny
čios nutarimą, padarytą Nikė- dienio globėju, 
jos mieste 325 metais pirmoji 
Velykų

• 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

(Tęsinys iš 3 Čio pusi.)
Krikščionys priėmė Juliaus 

kalendorių beveik be jokių pa
keitimų. Tiktai pradėjo skai
čiuoti metus ne nuo Romos į- 
kurimo, 
nai, bet 
Be to, 
priėmė

ne

Apie senovės lietuvių kalen- 
diena yra — pirmas dorių tikrų žinių daugiau veik 

sekmadienis po pirmos Menu- neturime.
lio pilnaties, įvykstančios po
Kovo 2 d. (kada 
nakčiai). Pirmai . ...su na gali pasitaikyti įvairiomis arcus

Senovės lietuviai turėjo la- 
diena lygi'bai daug pavadinimų mėne

siams. Krikščioniškam kalen
doriui įsigalėjus įvairus lie
tuviški mėnesių vardai, maty
ti, gerokai susipainiojo ir ne
greit įgyjo pastovią prasmę. 
Taip sausis mėnuo buvo vadi
namas—siekis, pusčius, Balan
dis — mildvinis, sultekis ir kt.

Pirmas spausdintas kalen
dorius Lietuvoje pasirodė 1846 
metais, pavadintas “Metu skait-

lietuviai lūs ukiszkus ant metu Wiesz- 
kąlendorių, palies 1846”. šis kalendorius 

atspausdintas Vilniuje, J. Za
vadskio- spaustuvėj. Išleido ne
turtingas žemaičių bajoras 
Laurynas Ivinskis, gimęs 1811 
m., miręs 1881 m. Sudaryda
mas kalendorių Ivinskis sten-

ša su Mėnuliu. Tuo tarpu ma
hometonu kalendorius eina 
pagal Menulį ir nesiriša 
Saule. Mahometonų mėnesiai menesio dienomis — nuo Ko- 
turi po 29 arba 30 dienų, ir[VO 22 d. iki Bal. 26 d. Kartu 
kaitaliojasi pagal tam tikras'SIl Velykomis keičiasi Sekini- 
taisyklęs, kad atitiktų tikrą nių, Devintinių ir pan. šven

čių dienos.
/>. Lietuvi t} Kalendorius

Mes dabar naudojamės ben
dru krikščioniškuoju kalendo- 

bet senovės 
tos, bet dąugumasjų atsisakė turėjo savotiškų 
po nevykusių pastangų. Vie pagonų žynių tvarkomą. Tasai 
ni, kai ęigip.tiečiai, nuo seno- kalendorius išnyko beveik be 
ves būdama žemdirbių tauta, pėdsakų, kartu su senovės lie- 
atkrėipė dėmesį tik į metų ei- tuvių tikyba. Jo istorinių 
ga, o mėnesių skaičiavimą ap- 
Ierdo: ir. suprastino. Šiuo keliu 
išsirutulioja esamas krikščio
niškas kalendorius. Už tat kla
joklių tautoms, — kokie pra
džioje buvo mohametOnys, a- 
rabai, ir turkai, t— Mėnulis tu
rėjo didelės reikšmės gyveni
me. Jie sutvarkė kalendorių 
lik ,pagal Menulį,- daug nekreip
dami dėmesio į Saulę. Taigi 
įvairios tautos pasirinko vie
na arba antrą kelią. Tiktai žy
dai iki šiol mėnesius tebeskai
čiuoja pagal Mėnulį, o metus 
—pagal Saulę. Jų kalendoriaus 
sudėtingumas matyti jau iš to, šimtmetyje tebeturėjo savo ka

taisykles, kad 
menesių eigą.

Daug sunkiau buvo sudaryti i 
kalendorių, kuris tiksliai de-| 
pintųsi ir su Saule ir su Menu-j 
liti.. Tokius kalendorius seno
vėje bandė ,sudaryti visos tau- riumi; 

bei dąugumasjų atsisakė turėjo *1 •' i T-Y*U

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

Kasdien r.uo 8:45 v. ryto 
iki 9:lo vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.pa
tikstabų pavidale liko bene 

mėnesių vardai. Istorikas 
Narbutas duoda šiek tiek 
nių apie senovės lietuvių 
lendorių. Tarp kitko jo mini-

Į

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Visl ab 4fnige

tuvių rašto žmones, be eilinių 
žinių talpino įvairių straipsnių. 
Taigi jo kalendorius buvo vie
na pirmų lietuviškų knygų, 
skirtų kaimui.

Maždaug tuo pat laiku Ma- 
_  __ žojoje Lietuvoje pasirodė E. 

paskuij Ševnako kalendorius, spausdin
tas gotų raidėmis: “Prusiszkos 
kalendros ant Melo -1847”. Vė
liau, lietuvių spaudai stiprė
jant, atsirado daugybė kitų 
kalendorių, ėjusių L. Ivinskio

k a-

savotiškaisžinė lazdelė su 
enklais, sukaltais iš smulkių 
,.alvarinių vinelių. Tenai visų 
pirma pavaizduoti Vytis ir 
Gedimino stulpai, o i 
kaip spėjama, eina senovės lie
tuvių kalendorius — dienų /ir 
mėnesių ženklai.

Kas ten bebūtų, galima ma
nyti, kad lietuviai dar XV

kaip tai darė roinė- 
nuo Kristaus gimimo. 
krikščionys galutinai 
septintainę savaitę ir 

vietoj pagoniškųjų įvedė krikš
čioniškas šventes. Ir krikščio
nių kalendorius ne iš karto su
sitvarkė. Daug kur, pavyzdžiui 
Rusijoje iki Petro Didžiojo, bu
vo įsigalėjęs metų skaičiavi
mas sekant žydus, “nuo pasau
lio sutvėrimo”. 'Metai buvo į- 
vairiai pradedami: vienur nuo 
kovo 1 d., kitur nuo Kalėdų, 
trečiur nuo Rugsėjo 1 d.; tik 
vėliau prigijo Sausio 1 d., kai]ę 
Nauji Metai.
5. Popiežius Rašo Kalendorių

Astronominiu atžvilgiu Juk 
Cezario kalendorius
buvo tobulas. Vidutiniški Ju
liaus metai, kaip jau buvo sa
kyta, pasirodė perilgi. Ilgainiu 
tas kalendorius pradėjo atsi
likti nuo tikrosios metų eigos. 
Jau 4-me šimtmetyje po Kri
staus kiekvienų pavasarį diena 
tapdavo lygi nakčiai apie ko
vo 21 d. o jau 16-me šimtme
tyje tas pats įvykis atsitikdavo 
kovo 11 d. Kai kalendoriaus 
trukumas galutinai paaiškėjo, 
Tai Popiežius Grigalius 
pravedė svarbią kalendoriaus 
reformą. Visų pirma buvo iš 
karto Įmetėta dienų. Ikitent, 
po ketvirtadienio, 1582 m. Spa
lių 4 dienos iš karto sekė Spa
lių 15 dienos penktadienis. 
Kad kąlendęrius ateityje nebe- 
.vėluotų, nuspręsta sumažinti 
keliamųjų metų kiekį. Anks- 
eianr Juliaus kalendoriuje kas 
^ketvirtiep! metai buvo kelia- 
^mie’ji. Tiksliau sukant visi me- 
,taU kurių eilės numeris dali
josi iš keturių, buvo keliamie
ji. Naują reformą pravedus, 
jau buvo padaryta išimtis: bu- 
.tcnl, visus melus, kurių eiles 
numeris dalijasi iš 100 bet ne- 
sidalija iš M)0, nutaria laikyti 
paprastais. Tuo hutfit 1709-tie
ji, 1800-tie j i ir 1900-tieji metai 
išimties keliu buvo paprasti, at
seit turėjo po 365 dienas. Re- 
ormuotasis—vadinamas Griga
lius arba gregorijo-niškas ka
lendorius dabar yra paplitęs 
beveik visame pasauly, net ne
krikščioniškose tautose. Vidu
tiniški gregorijoniški metai jau 
taip gerai atitinka tikrąjį me
tų ilgi, jog iš klaidų susirinks 

1 viena diena tik po kelių tuk-

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką, - 
gausi paskolą anl ’lgu 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS I

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

tytojai Prašomi

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

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

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

pasiklausyti.

Raštinėje 'per
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta- 
k vemai nuo Public Liabi- 
0 Uties.

INVIITMIM

vaLrtfls

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,009.08 per Fedtaral Saviags and tosuranee Corporation, 
Waphtagten, D. C

3409-21 S. Halsted St.
Tel. YARds 3088

mus sako, kad “naujoji san
tvarka reikalauja, kad teismai 
stiprintų socialistinę santvarka, 
kad jie kovotų su tais, kurie 
kliudytų komunizmo stiprėji
mui Lietuvoje.” Pasak jo, tei
sėjai turį “giliai persiimti so
cialistine teisine sąmone”. Jau 
nekalbant apie tai, kad sovietų 
“naujoji santvarka’’ tiek bend
ro teturi su socializmu, kaip, 
sakysime, su budizmu, bet iš 
“draugo” Pakarklio pasakymų 
aiškiai matyti, kokiam “teisin
gumui” jis tarnauja. Kaip so
vietų Rusijoje, taip ir sovietų 
Lietuvoje teismas tėra papras
tas įrankis “genialiojo” Stalino 
asmeninei diktatūrai vykdyti.

UNI VERS AL S AVINES & UAN ASS'N
. / I ‘ >

1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame Nuošimčio ant Visų Investmentų.

PATTERN BOOK

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

NAUJIENOS
So .Halsted st 

Chtearc. UI.

i Vardas
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0ilc ag'o
CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai 0117 

VALDYBA
K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

gėrimų buvo gera muzika, tai 
svečiai ir linksminosi iki 5 va
landos ryto.

Reikia pabrėžti, kad pp. Gus- 
tainių krautuvė įrengta geriau
siai visame Melrosc Parke. Aš 
manau, kad mažai tokios rųšies

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

yra ir Chieagoje. Dirba ape 30 
darbininkų, tarp kurių 
daug lietuvių. Taipgi tokiu 
du turi tokį pat biznį iš 
loit, Wis., kuriame dirba 
10 darbininkų.

Abu biznio savininkai
Chicagos Lietuvių Draug jos 
nariai. —Ten buvęs.

yra 
var- 
Be 

apie

v ra

ŠIANDIEN CHICAGOS
LIETUVIŲ DRAUGIJOS

METINIS MITINGAS

Ma-
1547

šiandien, sausio 14 d. 
sonic Temple svetainėje, 
N. Leavitt St., įvyksta Chica
gos Lietuvių Draugijos metinis 
susirinkimas. Visus draugijos 
narius kviečiame atsilankyti į 
šį susirinkimą, nes šiame susi
rinkime bus išduotas raportas, 
kurie kandidatai liko išrinkti į 
draugijos direktorius, išgarsite 

* raportą iš auditoriaus apie 
draugijos padarytą biznį perei
tais metais ir apie visą stovį 
musų draugijos.

Taipgi šiame susirinkime bus 
renkamos įvairios komisijos ir 
daromi kiti svarbus tarimai.

rengę važiuoti busti į vakarą 
praneškit tuojau, nes reikia ži 
noti kiek ypatų važiuos, kad 
galima butų žinoti kiek vietų 
užsakyti.

RACINE IR KENOSHA

Chicagos Lietuvių
Draugija

VVAUKEGAN IR NORTH 
CHICAGO

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai, kitaip sakant, VVauke- 
gan Kultūros nariai, iš Wau- 
kegan ir North Chicagos, ku
rie pasirengę važiuoti į Chica
gos Lietuvių Draugijos metinį 
vakarą sausio 19 dieną į Chica
gą su busu, tai malonėkit kreip
tis dėl informacijų pas pirmi
ninką J. K. Malelo. 925 — 8 SI. 
arba pas sekretorių Miss S. 
Gabris, 730 McAlister St., Wau- 
kegan, 111.

Gerbiami nariai! Kurie pasi-

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai iš Racine ir Kenosha, ku
rie norit važiuoti į Ch. L. Drau
gijos metinį vakarą sausio 19 
dieną į Chicagą su busti, lai 
malonėkit kreiptis dėl informa
cijų pas Mrs. K. Radavičienę, 
3626 — 18 Avė., Kenosha, Wis. 
Kreipkitės tuojaus, nes reikia 
žinoti kiek ypatų važiuos busti 
į vakarą.

metinis vakaras įvyks sekina

Biesa Iš Dienos
- - ' -------------------- ----- ------------------J

Alkoholizmas
Visų Laikomas
Išgydoma Liga

MELROSE PARK, ILL.

John ir Elizabeth Guslainiai, 
seni Melrosc Park biznieriai, 
turinti Bonnie Bee Food Mart 
biznį, 107 Broadvvay St., trum 
poje ateityje perkels savo biz
nį į savo 
mą, 1800 
Park, III.

nuosavą naują na- 
Main St., Melrosc

Kadangi biznis bus perkeltas 
į naują vietą, tai sausio 4 d. 
buvo puikiai įrengtoje naujoje 
vietoje įkurtuvių pokilis, kuria
me dalyvavo apie 900 ypatų. 
Ponai Guslainiai visus svečius 
vaišino skaniais valgiais ir gė
rimais. Kadangi prie valgiu ir

Chicagos Lietuvių Draugijos

metinis vakaras

meitų svetainėje, 333 So. .Ash
land Blvd. Pradžia 5 vai. vaka
re. Programą pildys Naujos Ga
dynės choras. Visiems nariams 
tikietai jau yra pasiųsti. Kurie 
atvyksit į vakarą prisiųstą ti- 
kjetą išmainysi t prie langelio į 
kitą primokėdami 5 centus. Ki
taip sakant atsilankiusiems 
draugijos nariams į metinį va
karą tikietas kainuos penk 
centai. Kurie nepriklauso į drau
giją tiems tikietas kainuos 55 
centais.

Visi draugijos nariai nepa
mirškit atsilankyti į metinį va
karą ir atsivesk)t su
draugus ir pažįstamus.

Nauji Nariai.
Į Chicagos Lietuvių Draugiją 

pereitą metą įsirašė virš 1,000 
naujų narių. Jeigu visi nariai 
butų pasilaikę draugijoj, tai 
yra, nebūtų reikėję išbraukti už 
neužsimokėjimą mokesčių į 
draugiją, tai šiais metais jau 
butum turėję virš 6,000 narių. 
Kad musų draugija augtų kaip 
augo iki šiol, mes turim įra^- 
ti kiekyionais melais • mažiausia 
509 naujų narių. Todėl visi 
draugijos nariai kviečiami ir 
toliau darbuotis priraŠinėjant 
naujus narius į Chicagos Lietu
vių Draugiją.

—o—
Chicagos Lietuvių Draugija, 

nežiūrint didelio skaičiaus ligo
nių, per pereitus metus padarė

N AUJIENŲiACME Telephoto
UŽIMA ALLEN WHITE 

VIETĄ. — Buvęs senato
rius Ernest W. Gibson tapo 
išrinktas Ginkime Ameriką 
p ad ėdami są jų ngi n i nk ams 
komiteto pirmininku. Pir
muoju 
ninku 
•kuris 
no.

šio komiteto pirmi- 
buvo W. A. White, 
neseniai atsistatydi-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

savim

Japonai padės 
naciams

Sausio-Jan. 19, 1941
Pradžia 5 vai. po piet

AMALGAMATED CENTRE
333 S. Ashland Blvd

Bus Suvaidinta Ko*nedija

“VELNIAS NE BOBA”
O Paskui Koncertas

gijos nariai atsilankę į metinį 
draugijos sausiosusirinkimą, 

išgirsite auditoriaus 
pilną raportą apie 
stovį. Skaitlingai da-draugijos 

lyvaukit metiniam susirinkime i

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

1 M PRAISED 
O'. FROM
I COAST 

TO 
COAST!

No matter whatyou’ve tried vithout 
success for unsigntly surface pimples, 
blemishes and similar skin irntations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich ąuiekly relievea 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuoua success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe casea 
jnay need Extra Strength Žemo.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chieagoje)
Joseph Bartkus, 23, su Anna

Pcchnok, 19
Joseph Kakarevvicz, 54, su

Anna Biga, 46
Edvvard Jalovvy, 24, su Albi

na Milkintas, 23
Frank Srebalus, 23, su Do-

rothy Garth, 21
Adolph Geriančius, 51, su Ur-

sula Gestautas, 40
Joseph Marriglio, su Gene- 

vieve Chapkauskas
Anthony Hoerr, 30, su Helen|dynm jau per 77 metus.

Dundul, 23
Joseph Solner, 18, su Aldona

Yurgaitis, 22
John Kaczynski, 26, su Ber-

nice Palus, 21

Washingtonian Įstaiga Gydė 
S dvi r s 51,000

Dabar jau dauguma eksper
tų pripažino, kad alkoholiz
mas, arba girtuoklybė, yra iš
gydoma liga.

Kada alkoholis taip užka
riauja kūną, kad jo pageida
vimas nuolatos pasireiškia, 
medikalis gydymas yra reika
lingas.

AVashinglonian of Chicago, 
2319 Bclle Plaine Avė., taf į- 
slaiga kuri užsiima tokiu gy-

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

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

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

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

Washingtonian 
of Chicago

BELLE PLAINE AVENUE 
Keystone 9050.

!319

Reikalauja
Perskinj

Joseph Jurgutis nuo 
Jurgutis

12TOKIO, Japonija, sausio 
d. — Domei, informacinė ja
ponų valdžios agentūra, pa
skelbė charakteringus genero
lo Horinouchi pareiškimus.

šis generolas sako, jog Ja
ponija eis Vokietijai į pagelbą 
su tokiu pat entuziazmu, kaip 
Jungtinės Amerikos valstybės 
eina į pagelbą Didžiąja! Bri
tanijai.

Generolas nepareiškė kokiu 
bud u Japonija mano' padėti 
naciams.

Bulgarai žada pra 
leisti nacius ' -- #SOFIJA, Bulgarija, sausio 12 

d. — Vienas bulgarų parlamen
to narys pareiškė, kad Bulga
rija privalės praleisti svetimą 
kariuomenę per savo teritoriją, 
jeigu stipresnė valstybė parei
kalaus.

Bulgarija 
savo duris, 
Stalcf.

Valdžia pareiškė, jog tai yra 
asmeniška parlamento atstovo 
nuomonė, bet manoma, jog ir 
vyriausybė yra taip nusistačiu
si.

Mary

iš gi 
miešti*

Jimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos 
mimų rekordų Chicagos
Sveikatos Departamente.)

STALILIONIS, Judith, 919 
West 33rd Place, gimė sausio 
2„ tėvai: Joseph ir Stephanie.

PROKOP' Robert L., 1745 
Crystal street, gimė sausio 3, 
tėvai: John ir Florence.

IlemKite tuos, km 
garsinasi

AI UTENOS r’

pareiškė atstovas

ROOSEVELTAS NUSIŽENGIA 
TEISEI, SAKO NACIAI

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 12 d. — Vokiečių laikraš
čiai, komentuodami Roosevelto 
kalbą kongrese, pasakė, kad jis 
yra pasiryžęs nusižengti tarp
tautinei teisei. *’

1907 m. Jungtinės Amerikos 
valstybės Hagoje ' pasirašė su
tartį, kuri neleidžia kariaujan
čių valstybių laivams naudotis 
uostais.

Jeigu Rooseveltas leis britų 
karo laivams įvažiuoti į Ame
rikos uostus, jis sulaužys tarp
tautinės teisės nuostatus.

Ekspertai sako, kad išgydyti 
alkoholizmo auką, būtinai rei
kalinga, kad jis arba ji visiš
kai atsitolintų nuo kasdieninių 
įpročių nors trumpam laikui. 
Washintgonian įstaiga todėl

siliktų dviem savaitėm, nuo
šaliai nuo gundymų ir drau-

rnų.
Labai Gražioj Vietoj

Washingtonian įstaiga ran
dasi labai gražioj vietoj, nuosa
vame 10 akrų parke, kur gali
ma gerai pailsėti. Narnas yra 

Į moderniškas, kaip ir visi įren
gimai.

Dviejų savaičių gydymo kai
na nėra aukštesne už ta kuria ,1 v
reikia mokėti gerame viešbu
tyje už tik kambarį ir valgį—- 
Washingtonian kaina yra $50 
savaitei.

O tie pinigai daug nereiškia 
palyginus su džiaugsmu kuris 
randasi šeimynoj jos sergančiuį 

1 nariui išgijus.

Nuostabi Knyga Apie 
Dusui?-DYKAI

Dykai knyga, tik ką išėjusi, iškelia labai 
svarbių žinių dusulio bei briancialio kosulio 
aukoms. Prašykite kopijos šiandien, jei du
sulio antpuoliai ^trugdo miegą, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jeT~kosi ir šniokšti. Net ir 
jei butum per metus kankinęsis ir bevilties 
išgyti, Įsigykite Šią knygą. Ji atidarė palai
mos duris tukstanėiams—ji gali tai padaryti 
ir jums! Nesiųskit pinigų. Nėra prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks jums visiškai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni, rašyk šiančien. 
NACOR 8319 M State Life Bldg., 
tndianapolis, Indiana.

SAVAITRAŠTIS

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien-

a 9?

NAUJIENOS
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda Toliausias pasaulines Žinias. 
NAUJIENOSE uocenanmots žinių M Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.oa

NAUJIENOMS—pinigus siųskite fino antrašui

“NAUJIENOS”

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

pasislėpę jį 
savo parapi- 
jį j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti ?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės" mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iŠ viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS

CHICAGO, ILLINOIS
Garsinkites “N-nose

JACK SWIFT

IM

Programų išpildys “Naujosios Gadynės” Choras. 
Po programo šokiai M1CKEY LENON Orchestra

įžanga 55 centai, bet nariai, priduodami orderį ir sumokėdami 5 
f 

centus federalių mokesčių, tikietą gauna nemokamai.

Z*

THEY’RE NOT SPIES, AS YOU 
CALL ’EM. BŪT AS FOR LOOMING 
FOR THEM------- JUST VVAITĮ
BE HERE EVENTUAL.L.Y.

YVHAT WEAPONS1 2 THAT VOICE 
HAVE THEY? f SOUNDS FAMIUĄR.

I’M GOING TO LIFT
THAT MA5K

COUNT DONl YOU Tl 
YOU*VE 5OLD OUT TO 
THE5E POLARIANS WHO 
HAVE 5OME SCHEME 
AFOOT TO RUIN THIS 
PUANET.

[jaiMASKED 
MAN SEEhS 

TO WREST 
FROM JACK 

rHE LOCATION 
OF JIMMY, 
(JNA AND

KRAFT FRENCH 
DRESSING
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Antradienis, sausio 14, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

Ką veikia Chicago Lietuvių Draugijos PASIBAIGS MUMS KOVOS, UŽSIRŪKYKIME...

Keistučio Pašalpos 
Kliubas
Geram Stovy; Nereikėjo Imti 

Iš Atsargos Kapitalo

Lietuvių Keistučio Pašelpi- 
nio Kliubo meftnis susirinki
mas įvyko Sausio 5 d., 1941 
m., Hollywood salėj. Jį atida
rė pirmininkas F. Jakavičius. 
Jis paprašė, kad visi butų 
draugiški ir reikalus svarsty
tų rimtai.

Pereito susirinkimo užrašai 
buvo priimti taip kaip per
skaityti. Priimta ir du gauti 
laiškai, vienas iš American 
Bonding Go., kuri ieško buvu
sios Keistučio Kliubo iždinin
kės, Mrs. Warnis, o antrasis iš 
Demokratų Lygos.

Komisijų Raportai.
Biznio komisija išdavė ra

portą iš įvykusio parengimo, 
kuri^, pasirodo, labai gerai

MATEUSAŠ J. LUBEN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 11 d., 5:20 v. vakaro, 
1941 m-. sulaukęs 57 m. amž., 
gimęs Lietuvoj Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parap., 
Gustonių kaime. Amerikoj 
išgyveno 29 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Anelę po tėvais Juo- 
zaičiutę, dukterį Bronisiavą ir 
žentą Kazimierą Gust, poduk- 
rę Lucille ir žentą Joną 
Thompson, posūnį Albertą 
Lukošiuną, dėdę Povilą Ru- 
nelą, 2 pusbrolius Joną ir Syl- 
vestrą Lubinus, 3 pusseseres, 
Kotriną Keturakienę, Juzefą 
Stankienę ir Verą Casper ir 
jų šeimynas ir kitas gimi
nes Amerikoje, Lietuvoje se
serį Juzefą Nedvarienę ir jos 
šeimyną ir gimines.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Dr-stės ir buvo pirmi
ninkas Lietuvių Tautiškų Ka
pinių.

Kurias pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje. 3307 
Lituąnicsb ^'Ave. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, sausio 15 
d., 1:00 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.
' Visi a. a. Mateušo J. Lu- 
ben giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Duktė, Podukra, Po
sūnis, žentai, Dėdė ir Gimin.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, tel. YARDS 4908.

nusisekė ir paliko kliubui ge
roko pelno.

Investmentų komisija savo 
raporto eigoj pranešė, kad Li
berty bendrovė tvarkosi gerai 
ir, kad jau numokėjo $1,000 
skolos. Pažymėta, kad ta ben
drovė abelnai stovi geroj pa
dėty.

Lietuvių Auditorija, komi
sija raportavo, gavo paskolos 
$19,000 tik nepatirta iš kur.

Pranešta, kad Roselando 
Darbininkų bendrovė tvarkosi 
gražiai ir žada netrukus įsi
gyti nuosavą namą. Visi rapor
tai priimta.

Nauja Valdyba Perima.
Pabaigus darbą su komisijų 

raportais, naujoji kliubo val
dyba užėmė savo viejas. Nau
jasis pirmininkas J. Sholte
manąs pratarė kelis žodžius j 
narius, kviesdamas visus ko- 
operacijon su valdyba rimtai 
veikti kliubo gerovei.

Sholtemanas pranešė, kad 
naujų narių vajus nenusisekė 
ta’ip kaip buvo tikėtasi. Cho
ras, po kita ranka, gyvuoja la
bai gražiai.

Valdybos Raportai.
Pirmininkas pranešė, kad 

jau padaryta sarpos grabne- 
šiams. Jos susirinkime buvo 
ir parodytos.

Finansų raštininkas pranešė, 
kad ligonių kliubas turi ma
žai. Pažymėjo, kad Gruodžio 
mėnesis buvo nelaimingas — 
net penki nariai numirė. Mi
rusiųjų narių atmintį susirin
kimas pagerbė atsistojimu.

Kitų valdybos narių rapor
tai taip pat parodė, kad kliu
bas gražiai gyvuoja ir progre
suoja. Priėmus visus raportus 
nutaria ir toliau kliubo susi-

NAUJIENU-ACME TeJephrno
Italai belaisviai, anglų suimti Afrikos kare, godžiai siekia cigaretų, kuriuos

jiems siūlo anglai, šią fotografiją padare oficialus Australų foto vienetas su Britų 
kariuomene. Anglų cenzoriaus perleista.

r 11 Į f I u I n Siunčiam Gėles L U V EIK ISv^&o'
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

• ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Pa puoši-

GELININKAS mams

ONA GEČAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausios 12 d., 2:15 vai. .po 
piet, 1941 m., sulaukus 29 m. 
amž., gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Vincentą, 2 brolius Juo
zapą ir Vincentą, gimines ir 
draugus.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 668 W. 
18 St., Radžiaus koplyčioj.

Laid. įvyks seredoj, 15 sau
sio, 8:30 vai. ryto iš koplyčios 
į Dievo Apveizdos parap’ baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Gečaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvas, Broliai, Giminės, 

ir Draugai
Laid. dir. J. F. Radžius, tel. 

CANal 6174.4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

rinkinius laikyti toj pačioj, 
Hollywood salėj. į

Svarstyta laiškas nuo L. R. 
K. L. Sąjungos, kuris buvo pa
liktas iš pereito susirinkimo. 
Ta sąjunga rašo, kad ji nori 
statyti seneliams namą ir pra
šo paramos. Po apsvarstymo, 
susirinkimas nusprendė neda
ryti skyrimo iš kliubo iždo, bet 
parinkti tarp narių. Tas pada
ryta ir surinkta $22.40, kurie; 
bus priduoti su aukavusių 
vardais į reikiamą vietą.

Geras Finansinis Stovis
Svarbiu .susirinkimo dieno

tvarkes punktu buvo knygų
I peržiūrėjimo komisijos rapor-j 
tas. Nors jis nebuvo galutinai 
užbaigtas, vienok parodė, jog 
kliubo finansų stovis yra la
bai džiuginantis. Kliubo me
tinės įplaukos padengė visąs! 
išlaidas taip, kad nereikėjo 
nieko imti iš atsargos kapitalo. 
Keistučio Kliubo turtas • gruo-1 
džio 31 d. buvo $31,113.05.

Pereitais metais kliubas ne* 
turėjo savo legalio patarėjo, ką 

! daugelis narių apgailėjo. Tas 
reikalas tapo šiame susirin
kime pilnai sutvarkytas, kada 
patarėju išrinkta adv. Ražie
nas.

Kiti reikalai.
J. Kųndroška rezignavo iš 

biznio^ komisijos. Jo vieton 
išrinkta, draugas K. Yurganas. 
Ligonių lankytojais išrinkta: 
N. Klimas ir Žilevičius (abu 
nauji).

Investmentų komisija pasi
liko ta pati: Stalioraitis, But- 
vill ir Bendokaitis.

Buvo iškilę karštų diskusijų 
svarstant ar reikia siųstij at
stovą į “aukštų kainų” orga
nizaciją. Nubalsavus pasirodė, 
kad didžiuma narių prieš. At
stovas nebus siunčiamas.

Keli nariai atsišaukė apie 
laikraščiuose tilpusius kai ku
rių asmenų pavadinimus “par- 
tijiniais”. Bet šis klausimas 
neleistas net diskusijoms.

Nutarimai dėl Ateities.
Naujų narių vajaus planų 

sudarymas palikta valdybai.
Nutarta paukoti $50.00 iš iž

do savam, chorui.
Susirinkimas baigėsi kaip 

paprastai, ligonių raportais ir 
(išmokėįtinų sąskaitų užtvirtį- 
j nlmu. Nors pats susirinkimas 
užsibaigė 6 vai. vakaro, valdy
ba turėjo dirbti iki 9-tos. Fi- 

jnansų stalas, kuris buvo la
biausia užimtas savo darbą 
pradėjo tą dieną 10 vai; rytų.

Po susirinkimo Keistučio 
choras gražiai pavaišino ir 
palinksmina visus narius.

— Kor. N. K.

MILWAUKIEČIAI PASI
RENGIA ORINĖMS ATA
KOMS. — Mihvaukiečiai su
organizavo grupę ex-mari- 
nų į “Oro Atakų Wardėnų 
Korpusą”, kuris mokins to 
miesto žmones kaip apsi
saugoti per Oro atakas. Wil- 
liam G. Hoppe (viršuj) ta
po paskirtas to korpuso ko- 
mandierium.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kedrie ir Westem Avė. gatve- 
kariai vežtų keleivius tiesiog į 
miestą be persėdimo.

Reikia Trafiko šviesų
Dirbama ir dėl įtaisymo tra

fiko šviesų prie Marąuette Rd. 
ir California Avė., ir 71st St. 
ir Cąlifornia Ąve.

Yra ir kitas svarbus reikalas 
— 69-tos gatvės pataisymas. 
Spiriama politikieriai, kurie jau 
seniai žada taisyti, bet jų dar
bo nesimato. Vis teisinasi, kad 
neturi finansų. Kliubas jiems 
priminė, kad Marąuette Parkie- 
čiai taksus moka be sustoji
mo.

Lietuviai, gyvenantieji musų 
apielinkėj, Marąuette Parke, 
turėtų į šį kliubą įstoti ir ben
drai dirbti dėl savo kolonijos 
bei savo nuosavybės geroves.

John D. Si man s.

N. S. Moterų Kliubui 
Patiko Senoji V-ba— 
Užgyrė, 1941 metams
Northsidietės Gražiai Veikia

PERSONAL 
Asmenų Ieško

KAS ESATE BUVĘ su Michael 
N. Zackus Specialty Sales and 
Mfg. Co. suėję į partnerius ar 
davę kokį kitokį biznį ir jaučiatės 
neužganėdinti, kreipkitės prie

EVA GUDIENĘ,
6740 So. Campbell Avė.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, patyrusi, tarpe 25-35. Ne
įeik nei virti nei skalbti. Užlaiko
me kitą merginą. Prie 3 suaugusių. 
Nuosavas kambarys, alga $8.00. 
šaukite po 10 vai. ryto. CALumet 
6849, 2021 Prairie • Avė.

MERGINA ARBA MOTERIS 
prižiūrėti kūdikį, atlikti lengvą na
mų darbą. Gyventi vietoj arba ki
tur. 817 W. 51 PI.

MOTERIS ABELNAM NAMŲ 
darbui. Gyvenimas vietoj, nėra 
vaikų. Randasi Clarendon Hills. 
Kreipkitės 1024 W. 34th PI., Chi
cago.

MERGINA PRIŽIŪRĖTI vienų 
metų amžiaus mergaitę, nereik vir
ti arba skalbti. Gera alga, geri na-
mąį. HYDe Park 3281.

I A. Ufban .........-............ 25c
Jonas Kondroška ....... 10c
J. Bendokaits ............. 10c
Mr. Grina ...................... 10c
Mr. Chekonis ............... 10c
Lucille Dagis ..............  10c
Smulkių aukų ........... 35c

Viso surinkta ........... $22.40
Kęstučio Kliubo vardu tariu 

širdingą padėką tiems geros 
Valios lietuviams,* kurie at
jautė lietuvius senelius ir au
kavo jų likimo palengvinimui.

—Leonas Klimavičius.
• »

Marąuette Parko
, Piliečiu Kliubas
I * ■ (

| Turi Naują Valdybą
Rūpinasi Kolonijos Pagerinimu

MARQUĘTTE PARK.—Mar
ąuette Parko Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo metinis .su
sirinkimas įvyko Gruodžio 29 
d. Svarbiuoju dienotvarkės pun
ktu buvo naujos valdybos rinki
mas.

Senasis pirmininkas Antanas 
Malinskas nusiskundė, kad jis 
kliubui pirmininkauja jau daug 
metų ir yra nuvargęs. Prašė, 
kad kliubas jo nerinktų, duotų 
progos pailsėt. Jo vieton vien
balsiai išrinkta John D. Si-

NORTH SIDE.—North West 
Lietuvių Moterų Klubas šiomis 
dienomis buvo .surengęs pasek
mingą Kortų ir Kauliukų vaka
rėlį. Jis įvyko J. Grigaičio sve
tainėje, 3804 Armitage Avė.

Rengimo komisiją sudarė p.p. 
Kairienė, Stasunienč ir Aleknie
nė. Narės klubietės sunešė daug 
gražių dovanų ir laimėtojai tik
rai turėjo iš ko pasirinkti.

Pirmininkės Gimtadienis
Svečių atsilankė vidutiniai. 

Vyrai kortavo, o moters lenk- 
tyniuodamos kauliukus bėrė. 
Kadangi tą dieną pripuolė klu
bo pirmininkės p. Kraučiunie- 
nės gimtadienis, tai ir narės ir 
svečiai ją gražiai pagerbė.

Kliubo išrinkta komisija iš 
p.p. Burbienės ir Valulienės 
įteikė Kraučiunienei gražią do
vaną, o sekretorė A. Aleknienė 
klubo vardu prisegė gražų gy
vų gėlių korsažą.

Vakaras gražiai tęsėsi, mo
ters lenktyniavo su kauliukais, 
iki Kairienės dukrele Onutė 
(dabar ponia Pronskaitiene) 
pranešė, kad “žaidimas užbaig
tas ir laimėtojais su didesniu 
skaičių taškų atsiimkite dova
nas.” Po to visi pavaišinti kava 
ir keksu, kurį iškepė ponia Sta
siūnienė.

ANGLIŠKAI KALBANTI mergi
na abclnam namų darbui. Gyveni
mas vietoj, geri namai. $7. OAK- 
land 2323.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ASMUO prižiū
rėti Rooming House už rendą. 
697 Milwaukce Avė., krautuvė 
MONroe 2797.

SKALBYKLAI ROUTEMAN.
Reikalingas vedęs vyras tarpe 

25-35 metų, kad butų malonaus 
budo, turėtų pardavinėjimui ga
bumą. Dėl Marąuette ir Brighton 
Park apylinkės. Patyrimas nerei
kalingas. Uždarbis vidutiniškai apie 
$50 savaitei. Rašykite pilnas infor
macijas apie patyrimą praeityje. 
BOX 2448, 1739 So. Halsted St.

PATYRĘS FURMONAS ir Pro- 
duetion. Gera alga. Valdžios Ser
vice kautų darbas, naktimis dirbti. 
H. Dukart, Ine. 402 S. Market.

REIKALINGI VYRAI OPERA
TORIAI, Gorge Sewers, first bas- 
ters prie mašinų, back makers ir 
rankovių siuvėjų, ir steam pressor 
ant Valdžios vilnonių Service kau
tų. Dirbti naktimis, 5:30 iki 1:30. 
H. DUKART Ine., 402 So. Mar
ket

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ parda
vimui, labai prieinamai. Randasi 
3701 So. Paulina, LAFayctte 7409.

KEISTUČIO KLIUBO NARIŲ, 
AUKAVUSIŲ SENELIŲ PRIE

GLAUDOS ; STATYMUI, 
SĄRAŠAS:

Jonas Yuska ..............  $1.25
F. Jakavičius .... .......... 1.00
J. Balinis ...................... 1.00
N. Klimas ...... .........  1.00
Mrs. Evaitįenė ........... 1.00
Adv. J. Kariūnas ..........1.00
Mrs. Stamauskas ....... 1.00
Mr. Sumeivičius ........... 1.00

. M. Palionis ..............  1.00
J. Matikaitis ............... 1.00
Mrs. Kubllėnas ........... 1.00
Mrs. Adomaitienė ....... 1.00
Mrs. Raila .................. 1.00
L. Klimavičius ............... 1.00
J. Dambrauskas ........... l.Q0
P. Alįsauskas ............... 50c
P. Šapas ...................... 50c
P. Skirmontas ..........  50c
Mr. Bepirštis ..................  5Qc
Mrs. Grina ...................... 40c
Mrs. Norkienė ............... 50c
Mrs. česna ................. 25c
J. Dalinkevičius ........... 25c
P. Yasis .................  25c
A. Milk’mt ............   25c
Mrs. Veselia ................... 25c
H. Martis .......   25c
Mrs. Šapas ................... 25c
P. Mažeika .... .......... ...2£>c
Mrs. Urbonas a.... ......... 25c
J. Stalioraitis ..... 25c
Mr. Starolonis..„....25c
Mr. T-vafkulias ........... 25c

mans.
Simans Pirmininkas.

Kiti naujos valdybos nariai 
yra: S., Balčiūnas, vice-pirm., 
Edward Dirgelis, užr. .seki’., 
Adam Oškeliunas, fin. rast,, Vįn- 
cent Dirgelis, ižd., Vincent Kil
kus, maršalka.,

Adv. Joseph J. Grish išrink
ta legaliu patarėju; Anton Ma
linskas korespondentu. Į Pildo
mąją Tarybą pateko: Frank 
Dargella, Ąl. Kumskis, J. Jana
vičius, K. Macjiernis ir J. K už
minąs.

Kliubas yra ne politiškas, ne
sikiša į jokias partijas ar po
litiką, bet rūpinasi tik savo ko
lonijos piliečių civiline gerove.

Lietuvių Kolonija
Pildomosios Tarybos posėdy, 

kuris įvyko trumpai prieš me
tinį .susirinkimą, pavyzdžiui, 
plačiai apsvarstyta negrų ten
dencija kraustytis į Marąuette 
Parko koloniją. Kadangi kitų 
kolonijų patyrimai parodo, kad 
kur negrai įsigyvena tai nekil
nojamosios nuosavybės vertė 
labai nupuola. Marąuette Par
kas yra visų žinomas kaip Lie
tuvių kolonija, ir kliubas nu
tarė darbuotis, kad Lietuvių ko
lonija ir pasiliktų.

Kitas reikalas, kuriuo kliu
bas rūpinasi, tai geresnė trąns- 
portacija iš Marąuette Parko į 
vidurmiestį. Rūpinamasi, kad

Ta Pati Valdyba 1941 m.
Gruodžio 18 d. klubas laikė 

savo priešmetinį susirinkimą p. 
Kairienės namuose, 3036 No. 
Parkside Avė. Raportas iš pa
rengimo parode, kad klubui at
liko keliolika dolerių pelno.

Kadangi senoji valdyba savo 
pareigas per pereitus metus pil
dė labai gerai, tai susirinkimas 
vienbalsiai užtvirtino tą pačią 
ir 1941 metams.

Po susirinkimo p. Kairienė 
visas pavaišino virduly virta 
arbata.

“Naujienų” Skaitytojos
Turiu pasakyti, kad N.W.L.M. 

klubietės visos yra “Naujienų” 
skaitytojos ir geros rėmėjos.

Pereitais metais, per vajų, 
mes pasigavome ir dar kelias 
kitas naujienietes i savo “ne
laisvę”. Jų tarpe žinomos vei
kėjos V. Faizienė ir Kungienė.

Rytoj Susirinkimas
Sekantis, metinis, klubo su

sirinkimas įvyks Sausio 15 d., 
7:30 vai. vak., draugės Šlaute- 
rienės namuose, 3132 N. Luna 
Street. Prašome visas nares su
sirinkti laiku ir atsivesti nau
jų narių. Vajus jau eina prie 
pabaigos — vėliau reikės mokė
ti įstojimas. O. A.

• Su lupų dažais ant veid
rodžio parašiusi, “Man skaudų, 
kad kitos išeities neturiu1*, 20 
metų mergina Helen Zalewskj, 
2600 N* Kimball avenue, išgėrė 
nuodų. Ji dabar guli apskričio 
ligoninėje, ir turbut pasveiks.

BUSINESS CHANCES 
Biznio PfOgOS

PRIEINAMA KAINA parsiduoda 
Rooming House greitam pardavi
mui. 21 kambariai. Randasi North- 
vvestsidėj. Savininkas, MONroe 
2797.

REAL ESTATE FOR SALE . 
Namai-Žemė Pardavimui

11 KAMBARIŲ ROOMING HOU
SE, 4073 Oakland Crcsccnt, arti 
4100 So. Ellis Avė. Moderniškas, 
elektrikos rcfrigeracija, štymo ši
luma. Bargenas. FAlrfax 9532.

VVHULESALE
ĮUiuuacUu ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CAbH uz rakan

dus, sutaupysi nuo -tu iki ou %>. Mes 
pristatome PHe Kur. Pasaukite ar 
rašykite dėl daugiau mtormacijų. 
Vien tik nacionaiiai žiuoini daiktai 
randasi pas mus. A .LISAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago. HL Phone Kepublic 6051.

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 

BAS laikys savo mot. susirinkimą 
treč., sausio 15 d., Hollywood svet., 
2417 W. 43rd St. 7:30 y. vak. Na
riai privalo skaitlingai susirinkti 
ir išgirsti metinį kliubo stovį.

—Jalta Fetraitlenė, Balt.
NORTH-WĘST LIETUVIŲ MO

TERŲ KLIUBAS laikys mutinį su
sirinkimą, sausio 15 d., 7:30 vat 
vakaro, draugės šlauterienės na
muose. 3132 N. Luna St. Prašome 
susirinkti laiku ir atsivesti nauju 
narių prirašymui prie moterų 
klubo, nes vajus eina prie pabai
gos ir vėliau reikės mokėti įstoji
mą, —A. Aleknienė, N. Rast

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, TU

NAUJAS GUB. GREEN PRIĖMĖ PRIEŠAI-
K4, ŽADA DAUG VISOKIU REFORMŲ 
Modernizuos Valstijos Administraciją, 

Kovos “Chicagos Mašiną”

Anglams Atitekę Italų Sunkvežimiai Sidi Barrani

Naujasis valstijos guberna
torius I)wighl H. Green vakar 
priėmė priesaikų, valstijos Ar- 
mory rūmuose, Springfielde, ir 
savo inauguracinėje kalboje pa
skelbė visą eilę reformų, kurias 
jis stengsis įvykinti per atei
nančius keturis metus.

Gub. Green pareiškė, kad pir
miausia, bandys panaikinti sales 
taksus imamus už maistą.

Davė Didelį Pažadų 
Pasirinkimą

Toliau, jis bandys apkarpyti 
valstijinių tarnautojų skaičių, 
bendrai, modernizuos valstijos 
administraciją, ir pertvarkys 
valstijos padalinimų legislaturos 
nariu rinkimams, kad kiekvie
nas distriktas gautų lygesnę 
atstovybę legislaturoje, negu 
dabar. '

Green taipgi pareiškė, kad “ir 
toliau ves kovą prieš Kelly- 
Nash mašiną”, ir atydžiai seks 
tos mašinos gaspadoravimų Chi
cagos miesto reikalais.

Pašalpa “Biznio Pamatais”
Jis prižadėjo gerinti valstijos 

vieškelių sistemą, padėti bedar
bių šelpimų ir pašalpos darbus 
ant “biznio pamatų”, teikti ir 
toliau ikišiol veteranams ir se
neliams teikiamą pašalpų, taip
gi palaikyti dabartinius įstaty
mus darbininkų teisėms apsau
goti.

Inauguracijos iškilmėse vyko 
Springfielde vakar per visą die
nų ir šventadienio ūpas ten ne
išnyks per kelias dienas. Į 
Springfieldą yra sugarmėję tūk
stančiai republikonų, kiekvienas 
gerame upe, kiekvienam akyse 
stovi gero darbo prospektai, tad 
kiekvienas ir linksminasi ib ūžia.

Demokratai Jau Ruošiasi...
Demokratai, žinoma, šypsosi, 

bet jie nusiminę, nes Springfiel
dą turi apleisti keturiems me
tams, ir dabar turės ir pavarg
ti ir pabadauti. Jie betgi tikisi į 
valstijos kontrolę grįžti 1945 
metais.

Gubernatorius Stelle, kuris 
vakar užbaigė terminą, tam jau 
ruošiasi. Jis nuo seniai organi
zavo savo politinę mašinų ir 
agitaciją už savo kandidatūrą 
pradėjo pereitiems rinkimams 
neprasidėjus. Tą agitaciją jisai 
vykino dalindamas šimtus dar
bų per savo trumpą 100 dienų 
administraciją tokiems politi
kos veikėjams, kurių parama 
jam reikalinga rinkimuose tu
rėti Šiek-tiek šansų laimėti.

Daugelį ' jo paskirtų tarnau
tojų Green’as išvalys, bet dau
gelis ir pasiliks, nes juos ap
saugo eivilės tarnybos įstaty
mai arba legislaturos nustatyti 
tarnybos terminą*’

šiandien Grižta Lietuviai
Kaip šįryt iš Springfieldo ža

dėjo grįžti ir lietuvių delegaci
ja, kuri buvo nuvykusi Green’o 
inauguracijai. Netrukus gal iš
girsime kokių žinių apie vietas 
lietuviams jie parsivežė.

Delegacijai pirmininkavo adv. 
adv. Olis ir J. J. Grish.

Rs.

Tėvas Žaidė su 
Kūdikiu, Motina 
Rado ji Negyvą

Grįžęs iš darbo užvakar va- 
kere, Edmund Rudzinski, 8242 
Mackinaw avenue, priėjo prie 
lopšelio, kuriame gulėjo jo ke
turių metų jųmus Edward, ir 
per keletą minučių su juo žai
dė.

Vaiandai-kitai praėjus, kai 
motina grįžo namo, ji priėjo 
prie lopšelio ir rado kūdikį ne
gyvą. Jo mirtį tyrinėja korone
ris. - - - '

Kartais ir Didelių 
Legalių Protų 
Nuomonės Skiriasi

O gal tik teisėjo Zuiio š rdis 
buvo minkštesnė

Ateityje, jeigu 28 metų chi- 
cagietei Miss Mary Sullivan, 
3022 Broadvvay, teks pakliūti į 
teismų, ji norėtų atsidurti pas 
teisėją John T. Zurį. Jis goriau 
supranta jos reikalus, ji aiški
na, negu pavyzdžiui Zurio ko
lega, miesto teisėjas John Gut
knecht.

Buvo taip, kad pereitos sa
vaitės pabaigoje Miss Sullivan 
mažai žinodama apie vairavi
mą, bandė automobilį vairuoti.

Tai buvo vidurmieątyje. Pri
sistatė policija ir paklausė ka
me dalykas. Miss Sullivan pa
rodė į šalę automobilyj sėdintį 
kompanionų, John Atella, 32 
metų amžiaus, nuo 4917 Mę- 
dill Street.

Gutknecht iškolektavo $3
“Jis autoinob lio savin'nkas, 

bet girtas, negali važiuoti. Aš 
už jį važiuoju”, ji paaiškino.

“O ar turi laisnius?” paklau
sė policistas.

Mergina jų neturėjo ir netru
kus ji jau stovėjo prieš trafiko 
teismo teisėjų Gutknecht.

“Suprantu padėtį ir žinau 
kaip ten buvo, bet automobilio 
be laisnių negalima vairuoti, 
ypač nemokančiam”, jis aiški
no, ir priteisė merginų užsimo
kėti $5 pabaudos ir $1 kaštų.

O Zuris pagyrė
Miss Sullivan girtas kompa

nionas, kai išsiblaivė, turėjo 
stoti pasiaiškinti pas teisėjų Žu
lį. Atellai jis pasakė pamokslų 
apie reikalingumą saiko geriant 
alkoholinius gėrimus, o išgir
dęs apie merg nos patyrimus 
su automobiLu, teisėjas jos ne 
tik kad nenubaudė, bet dar pa
gyrė.

“Atellai vairuoti butų buvę 
labai pavojinga”, jis kalbėjo, 
“už tai panelę reikia pagirti, 
kad jam neleidai vairo imti į 
rankas ir pati bandei važiuoti.”

Tie teisėjo Zurio žodžiai Miss 
Sullivan’aitei buvo malonus, 
bet jie butų buvę dar malones
ni, jeigu jis butų grąžinęs jai 
tą šešių dolerių pabaudą.

Skiria $39,000,000 
Pašalpai, Pensijoms

Valstijos legislaturos atstovų 
butas vakar be opozicijos pa
skyrė $39,000,000 bedarbių pa
šalpoms, taipgi senelių pensi
joms per ateinančius du me
tu.

Paskyrimą dar turi patvir
tinti legislaturos senatas.

Augustai 
Floridoje

“Naujienų” antrasis redakto
rius p. Kastas Augustas ir p-a 
Julija Augustas, “Naujienų” 
ofiso vedėja, išvyko j Fort Lau- 
derdale, Floridoj, trijų savaičių 
vizitui. Jie apsistos pas ten gy
venančius pp. V. Rushinskus.

------ — v
• Į. Weineriy namus, adre

su 5117 Ingleside avenue atėjo 
trys plėšikai. Radę namie tar
naitę ir sūnų Hyman Weiner, 
piktadariai įsakė parūpinti 
jiems vakarienę, ją suvalgę, per 
porą valandų pasakojo ap e sa
vo drąsius banditiškus žygius, 
pę to susirinko įvairių daiktų 
uį $200 ir pabėgo.

Paimti Italų sunkus motorvežimiai prie Sidi Barrani dabar siunčiami i Britų 
užfrontę, šį paveikslų, anglų cenzoriai^ išleista, nutraukė Australų foto vienetas 
su Britų kariuomene.

Jau Pasirodė ir 
Filmų Mašinos

Kai kuriose Chicagos alinėse 
ir kitose viešose vietoje jau yra 
įrengtos filmų mašinos, pana 
šios muzikos mašinoms. Įme
tus dešimtuką, jos rodo trijų 
minučių garsinius filmus.

Mašinas stato ir į rinkų lei
džia Chicagos firma, Mids- Bro
thers, o filmus ganiina Globė 
Productions, Ine., bendrove, 
kurių suorganizavo prezidento 
Roosevęlto sūnus, James Roosc- 
velt. : . • 1

Town of Lake 
Policija Turi 
Misteriją

Su kroviniu kaulų j DaHing 
Fertilįzer CoihpaHy Irašį dirb
tuvę, 4101 South Ashland avė., 
buvo atsiųstas j popierį suvy
niotas žmogaus kojos kaul. s.

Jis buvo perduotas vietos 
New City policijos nuovadai, 
kur kaulas atsirado. Buvo su- 
kur laukas atsirado. Buvo su
vyniotas į Detroito, Mich., laik
raštį, gruodžio 29 dienos.

Pasibaigė Rockfordo 
Pieno Išvežiotoji]
Streikas J t , ?

Dvi dienas užtrukęs Rockfor
do, III., pieno išvežiotoji] strei
kas pasibaigė, kai pieninės suti
ko jiems pakelti algas $2 sa
vaitei.

Pieninės taipgi sutiko, kad 
pridės išvežiotojams dar $2, jei
gu ateityje jos pakels pieno kai
ną nuo 11 iki 12 centų kvortai.

Daugiau Šviesos 
Ant 63rd Street

Englevvood Business Men’s 
Asociacijos pastangomis ir 17- 
to vvardo aldermano William 
T. Murphy pasidarbavimu, šio
mis dienomis jau eina įtaisymo 
darbai, kuriems užsibaigus 63- 
čioji gatve tarp Halsted ir 
Wentworth gatvių bus švieses
nė — pridedama 42 gatvinės 
lempos.

Įtaisymas atsieis apie $5,000.

Statys Didžiulę 
Amunicijos Įmonę 
East Altone

Viena Illinois valstijos įmo
nė šiomis dienomis gavo iš fe* 
deralės valdžios $18,600,000 
kontraktą pastatyti didelę šovi
nių dirbtuvę East Altone,, Ilk, 
netoli East St. Iziuiso. Tai 
Westem Cartrige Company. , 

ši firma taipgi gavo $2,150,* 
000 kontraktą parūpinti armi
jai smulkios amunicijos.

VAKAR CHICAGOJE
O St. Elizabeth ligoninėje 

mirė langų p’o ve jas, Peter 
Newrot, nuo 1943 Eye green 
avenue., šeštadienį jisai buvo 
pašautas laike ginčą su v.enu 
Augustu Rybandt, alinėje ties 
2038 West North avenue. Abu 
priklausė prie Ame.ican Le jon 
Pulaski Posto.

• Big Four keleivinis trauki
nys ties Li ly, III., užmušė ūki
ninką William T. Lind.ey, iš 
Blpomington, III. Traukinys su
daužė ir jo automobilį.

O Iš Kansas ‘City, Mo., teis
mui į Chicago ;buvo atvežtas 
piktadaris, IfyejdjGurney, alias 
Fred Bukowski^(įfiiiis yra kal
tinamas apiplėšimu Pulaski Se- 
eurity Associątion, 1062 N. 
Ashland, pereitą vasarą. Jisai 
su keliais sėbrais pasigrobęs 
$400.

, • Beklausydamas mišių St. 
Hyacinth bažnyčioje, 3631 Geo
rge street, krito negyvas 61 
melų gelžl^e.J^o tarnautojas, 
John H. Borikyj81|6,l B r, y avė. 
Gavo širdies ataką,

, Pereitą, sąvaitę 123 jau
nuoliai Ch’cagoj) įstojo rekru
tais į U. S. laivyną. Jie bus la 
vi^ami Great Lakęs laivyno 
stotyje, į šiaurį nuo Clčicagos.

© Viršininkai kol ų stambių 
Chicagos ir kitų valst jos kor
poracijų įsteigė “Taxpayers Fe- 
deration of ą Illinois”, kurios 
tikslas busiąs kovoti už mo 
kesčių numažinimą, kaip valsti
jos, taip apskričių ir miestų 
reikalams. Viršininku yra Se- 
well Avery, Montgomery Ward 
firmos prezidentas.

• Iš Manųfacturers Tin Coii 
Co. dirbtuvės, 2505 S. Pulaski 
Road, kas tai pavogė toną alu- 
minijaus, skaičiavimo mašiną 
ir rašomąją mašinėlę. Grobio 
vertė siekia apįę $700.

• Už pavogimą $100 vertės 
žiedo nuo pažįstamos mergai
tės buvo suareštuotas .17 metų 
Gerald Horne, 2231 Wilson avė 
Mergaitė buvo Bety Seifert, ir
gi 17 m., 2416 Winona ąvenue. 
Pasiėmęs žiedą,1 berniukas din
go, vėliau sustojo gasolino sto
tyje nusipirkti gasolino, o ka
dangi pinigų neįdėjo, |ai žiedą 
pąliko užstatu. (Įąsolino stoties 
savininkas, Gęorgę Kimiai),. 225 
West 46th street, - kuris , žiedų 
priėmę, buvo apkaltintas be-, 
tvarkiu elgesiu.

• Neseniai iš pataisos namų 
paleistas 15 metų ‘ berniukas, 
Joseph Motin, šiandien vėl ten 
sėdi. Jis pasivogė automobilį 
Municipialiame aįrportę, pri
klausantį American* Airlines li
nijai, ir bandė apiplėšti gasoli
no stotį. Berniukas gyvena 
2822 West 22nd Piace.

• e Chicago Heart Ąssociation 
skelbia, kad iš kas 10J naujo
kų kariuomene Turi atmesti ke
turis dėl įvairių širdięs ligų 
Pernai dėl tų ligų Chicago j mi
rė 2,329 žmonių. *

Siūlo Telegrafo 
Unijoms Taikytis

Nepriklauso telegrafo darbi
ninkų organizacija, Tclegraph 
Wbrkers Independent Union, 
įteikė C.I.O. ir A.F.L. telegra
fo darbininkų unijoms pasiūly
mą susitaikyti.

Ji siūlo jiems ištraukti Įvai
rius kaltinimus, kuriuos įteikė 
darbo tarybai prieš viena kitą 
ir prieš VVestern Union, o tei
sę darbininkus atstovauti toje 
bendrovėje nustatyti balsavi
mais.

“Pirmiau Jus Lan
kiau, Dabar Pats 
Norėčiau Lankytojų”

Laiškas “N:oms” Nuo
L. ,1. Poszkaus

Į “Naujienas” atėjo laiškas 
iš I.ouis J. Poszkaus, didelio 
šio dienraščio rėmėjo ir platin
tojo, iš kurio sužinom, kad 
Poszkus dabar sveikatos nete
kęs turi gulėti Hines ligoninėj.

Jis .savo laišku kreipiasi į sa
vo pažįstamus skaitytojus bei 
prietelius, kad tie progai pasi
taikius jį aplankytų.

“Pildamas sveikas aš dauge
lį jusų aplankiau ir daug žinių 
teikiau, dabar bučiau dėkingas 
jei mane aplankytų ir man ži
nių iš lietuvių gyvenimo atneš
tų,” rašo Poszkus.

Jis randasi Ward C. 219, 
Hines Hospital, Hines, III.

Lietuvių Prekybos 
Buto Susirinkimas 
Įvyks Rytoj

Rytoj vakare, Dariaus-Girėno 
Salėj, įvykš metinis Chicago.s 
Lietuvių vaizbos buto susirin
kimas, kaip praneša sekreto
rius John Pakel.

Bus renkama penki nauji di
rektoriai ir valdyba 1941 me
tams.- Susirinkimas šaukiamas 
8 vai. vak. Dariaus-Girėno sa
lė randasi Brighton Parke, 4416 
So. VVestern Avė.

Gaisras Maldykloje 
Sužeidė Ugniagesį

Begesinant gaisrą Mount 
Olive Methodist Episcopal mal
dykloje, 3416 South Michigan 
avenue, buvo sužeistas, ugnia
gesys* George WaboFas, iš No. 
11 komandos. Dalis, muro pa
stogėje lūžo, ir nukrito ant 
Wabol’o, sužeisdama jam gal
vą. Jis guli Michael Reese ligo
ninėje.

Viduj buvę penki žmonės, 
kunigas S. P. Johnson ir jo šei
myna išsigelbėjo.

/ 'Antradienis, sausio 14, 1941
——H .——i. u ■»!! | ui Į«ir t

NEREIKIA EUROPOS, DIDELIS SMARKUS 
KARAS VYKSTA ČIA PAT PRIE 

CHICAGOS
Elginas ir Cook Apskritys Grumiasi Dėl Sklypo žemės 

Su M. Sinkaus Aline

Bombos čia nesproginės ir 
pėstininkai neatakuos priešo 
tranšėjų bajonetėmis, bet vis* 
vien Chicagos pašonėje eina 
smarkus, karštas karas dė 
sklypo žemes, kuriame randasi 
Miko ir Sofijos Sinkų alinė.

Alinė yra Elgin, Illinois, bet 
tokioje laimingoje vietoje, kad 
ji gal ištrukti nuo Elgino įs
tatymų, kurie draudžia alinėms 
daryli biznį sekmadieniais.

Beveik visas Elgino miestas 
priklauso Kane apskričiui, bet 
las sklypas žemės, kuriame Siu-

Per 11 Dienu 
Užmušė 26 Žmones
Chicagoje

Sužeidė 708 

Prie 95-tos ir Vincennes avė. 
Rock Island gfžkelij “Rocket” 

i greitasis traukinys sudaužė au
tomobilį, kuriame važiavo 53 
metų chicagietis, Julius Sketin, 
nuo 9107 St. Lawiencc avenue. 
Jis buvo mirtinai sutrintas.

Policija spėja, kad Sketin su
simaišė ir užvažiavo ant gclž- 
kelio bėgių, manydamas, kad 
tai Vincennes avenue. Kiyžke- 
lė ties ta vieta yia labai kom
plikuota.

Kitos nelaimės
Prie Ilumboldt Bulvaro, ne

toli Armitage avenue automo
bilis užmušė 5(8 metų našle, 
Mrs. Einma Smclters, nuo 2019 
North Albany avenue.

Prie Gtcen Bay Road ir 
Homexvood avenue, Highland 
Parke, po automob l.il žuvo 65 
metų Miss Mary E. Polratz, 211 
North Second stie-t, o prie 
Cheslerton, Indiana, žuvo Carl 
V. Ošinau, 131 East 5th stieel, 
Gaiy, Indiana gyventojas. Jis 
mirė po troku, kurį vairavo 
chicagietis H. Ross Brown, nuo 
6314 South Mozart street, Mar- 
ųuette Paik.

® Per 11 šių metų dienų au
tomobiliai Chicagoje užmušė 
26 žmones, sužeidė 708.

261 Raportuos į 
Armiją Penktadienį

Penktadienį į kariuomenę 
metams tarnybos turės rapor
tuoti 261-as vyras iš Chicagos 
North ir Norlhwestside dalių. 
84 yra savanoriai.

Po mcdikalčs egzaminac’jos 
visi bus pasiųsti tarnybai į 
Camp Custer, Michigane.

Jūsų parama

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

“SALIJIENLĮ” NAf’O FONDUI
bus nuoširdžiai įvertinta

kai bizniavoja, priklauso Cook 
apskričiui. Tuo pasiremdami, 
savininkai Sinkai neseniai krei
pėsi*! teismą aiškindami, kad 
kadangi jie neįeina į Kanč ap
skritį, tai faktinai kaip ir ne
priklauso prie Elgino miesto, ir 
tokiu budu to miesto įstatymai 
jiems nepritaikomi.

Jie nori apskričio įstatymų 
klausyti

Elginas draudžia atidaryti 
alines sekmadieniais, bet Cook 
apskritys leidžia, o jeigu jie 
priklauso Cook apskričiui, tai 
jie ir privalo klausytį apskričio 
įstatymų. Apskričio autoritetas 
visgi aukštesnis, negu mažo 
miesto, kaip Elginas. Reiškia, 
jie turi teisę alinę sekmadie
niais atidaryti. O tai, juk; pel
ninga diena.

' .C’ / X

Teismas pripažino Sinkams 
raciją ir jiems leido sekmadie
niais biznį daryti.

Viskas butų buvę gerai, jei- 
I gu Elginas butų nurimęs. Bet 
kur tau. Miestas sujudo nepasi
duoti. Copk apskritys kėsinasi 
atimti dalį jo teritorijos! Mes 
nenusileisim! Kovosim iki pas
kutiniųjų už savo žemės ne ie- 
čiamybę!

Karas
Ir karas prasidėjo. Elgino 

miesto advokatas Pcirv B. 
\Vclls tuojau pradėjo rekru
tuoti armiją. Visiems Elgino 
gyventojams, kurie gyvena de
šimties blokų rate apie Sinkų 
alinę, jisai išdalino peticijas, su 
reikalavimu, kad Sinkų žemės 
sklypas, kaip ten nebūtų, pri
klausytų Elginui. Negana tė, 
peticija toliau reikalauja, kad 
ateityje išvengti tokių keistų 
situacijų, kokioje randasi Sin
kų alinė, tas žemes sklypas pri
valo būti priskirtas Kane ap
skričiui. Tada nebūtų įstatymų 
dvilypumo ir Elginas be jokių 
ginčų galėtų parodyti savo am 
toritetą.

Patriotiški elginiečiai uoliai 
po peticijomis susirašė, ir jo
mis apsiginklavęs advokatas 
Wells dabar ruošiasi eiti į Kane 
apskričio teismą dalyką ant sa
vo pastatyti. Jeigu bus re.kalo, 
lai jis nepabugs stoti ir į savo 
priešų Cook apskričio teismą ir 
ten teisybės ieškoti.

O Sinkai džiaugiasi
O tuo tarpu, karui besiarti

nant, Mikas ir Sofija Sinkai 
atidarinėja alinę sekmadieniais 
ir džiaugiasi girdėdami skam
bančio regfsterio muzika, ku
rios tą dieną nėra kitose Elgino 
alinėse.
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