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J. A.V. ATMUŠĖ JAPONU LAIVUS NUO MANU
63 JAPONU BOMBANEŠIAI APŠAUDĖ 
MANIU, ATVIRĄ, NEGINAMĄ MIESTĄ

Japonų kariuomenė randasi tiktai 45 mylių 
atstumoje nuo Manilos, kovos smarkios

gr.
Generolas McArthur 

karo departamentui, 
bombanešiai

bombardavo filipinų

VVASHINGTON, D. C 
30 d. - 
pranešė 
kad' 63 japonų 
žiauriai
sostinę Manilą.

Japonai nekreipė jokio dėme
sio į tai, kad Manila buvo pa
skelbtas atviru miestu, kad iš 
jo tapo iškelta visa Jungtinių 
Valstybių kariuomenė ir išsi 
kėlė visa filipihų valdžia.

Japonai bombardavo civilinių 
gyventojų apgyventus distrik- 
tus, sugriovė kelias bažnyčias, 
palietė ligonines, padegė senas 
bibliotekas ir padarė miestui 
labai didelių nuostolių.

Japonų bombanešiai praskris
davo pro Manilą, kol j"oje buvo 
įtaisytos priešlėktuvinės pa
trankos, bet kai Amerikos ka
riuomenė iškėlė šias savisau
gos priemones, kai niekas mie
sto negynė, tada japonai išti
sas valandas jį naikino.

Gen. McArthur sako, kad ja
ponai prasižengė "žmoniškumo ir 
tarptautinėms taisyklėm^, todėl 
savo laiku jis patars tinkamai 
atkeršyti japonams už padary
tus žiaurumus.

MANILA, gr. 30 d. — Japo
nų aviacija trijų valandų laiko
tarpyje bombardavo Corregidot 
salos strateginius punktus, šio
je saloje yra Amerikos tvirto
vė, kuri' gina visą Manilos įlan
ka, c

Kiek vėliau keli japonų karo 
laivai bandė priartėti prie Ma
nilos įlankos, bet sunkiosios 
Amerikos patrankos privertė 
japonų laivus pasitraukti.

Manoma, kad japonų karo 
vadovybe norėjo išbandyti tvir
tovės ir visų J.V. karo jėgų at
sparumą. Jeigu pasipriešinimas 
butų nedidelis, tai japonai ban
dytų pulti pačią Manilą.

Japonų . kariuomene, kuri iš
lipo pietinėje Luzon salos da
lyje, šiandien jau pasiekė Lui- 
siana ir Dolores miestelius. Iš 
ten japonai randasi tiktai 45 
mylių atstumoj nuo Manilos.*'

Visuose Luzon salos fron
tuose eina labai smarkios ko
vos. Kovose žūva labai didelis 
japonų skaičius.*'Tajug srityje 
amerikiečiai su filipinais pri
vertė' japonus trauktis.

LIBIJOJE BRITAI SUNAIKINO 42 NACIU 
TANKUS, ARTĖJA PRIE SIRTES

Britų aviacija bombardavo Tripolitaniją, 
padegė dideles nacių benzino atsargas
KAIRAS, Egyptas, gr. 30 d. 

— Britų karo jėgos šiandien 
sunaikino 42 vokiečių tankus 
pietuose nuo Agedabia, skelbia 
britų štabas.

Vokiečiai bandė pastoti kelią 
britams, bet jų pastangos ta
po palaužtos.

Britai bombardavo ne tiktai 
Tripolį, bet ir kitus karo cen
trus visoje Tripolitanijoje. Bri
tų lakūnams pavyko padegti ke
lis nacių benzino atsargos san
dėlius į vakarus už Tripolio.

naikino 74 britų vežimus. Vo 
kiečių lakūnai sunaikino 6 bri
tų orlaivius.

Britų aviacija bandė bombar
duoti “ašies” lydimą kanvojų 
į Tripolį, bet vokiečių lakūnai 
nuvyjo britų lėktuvus.

gr. 
pa-

Britai paėmė daug 
belaisvių

KAIRAS, Egyptas, gr. 30 d. 
— Agedabia srityje britams pa
vyko paimti nelaisvėn kelis tūk
stančius vokiečių. Naciai bandė 
pasipriešinti britams, bet bri
tai prasiveržė per nacių apka
sus ir artėja prie Sirte mie
sto.

Laisvų prancūzų aviacija 
smarkiai bombardavo Bardija 
srityje įsikasusius vokiečius.

Britų lėktuvai bombardavo 
vokiečius Kretos saloje ir pie
tų Afrikoje.

Vokiečiai vers Eif 
felio bokštą

BERLYNAS, Vokietija, 
30 d. — Vokiečiams teko
tirti, kad prancūzai yra verčia
mi nuversti pagarsėjusį Eiffe- 
lio bokštą.

984 pėdų aukščio bokštas yra 
geležinis ir norima visa jo ge^ 
ležis 
mui. 
1889 
vedė 
tave

Visi prancūzai didžiavosi Eif- 
felio bokštu. Iš jo galėjai ma
tyti visas Paryžiaus apylinkes.

suvartoti 
Bokštas 
metais, 
prancūzų 
Eiffel.

šovinių gamini- 
buvo pastatytas 
statybos darbus 
inžinierius Gus-

Vokiečiai paėmė 
britų nelaisvėn

d. — 
Wi- 

britų

BERLYNAS, Vokietija, gr.
30 d. — Vokiečių karo jėgos
Agedabia srityje paėmė nelais
vėn kelis šimtus britų karei
vių, skelbia vokiečių štabas.

Vokiečių kariuomeiiė smar
kiai pasipriešino britams ir su- lauš dokumento su sovietais.

KARO VEIKSMAI

baimingą j^aiiĮU jlBetu
T#talentą j^aujteąu Diaugams, ^kaitptojants 
3BennraDarlJtanta, • Rėmėjams, Garsintajame tr 
Visiems Geros Wlios įmonėms Činkt

• * * N * X •

VALDŽIA NELEIS KARO METU IŠKILTI 
NAUJIEMS MILIJONIERIAMS

VISI LIETUVOJ PASILIKĘ GYDYTOJAI 
MOBILIZUOTI KOVAI PRIEŠ ŠILTINĘ

Miestuose, kaimuose, kryžkelėse iškabin 
tos taisykles, kaip apsisaugoti nuo ligos

SINGAPŪRAS, gr. 30 d. — 
Japonų orlaiviai 4 kartus at
skrido bombarduoti Singapūro^ 
Japonai paleido bombas iš di
delės aukštumos ir padarė ma
žų nuostolių. Jiems pavyko pa? 
degti maža benzino atsarga.

MASKVA, gr. 30 d. — Ore! 
ir Klugos. srityje sovietų ka
riuomenė išmušė vokiečius iš 
naujai pastatytų tvirtovių. Pie
tų fronte sovietų aviacija vy
rauja ore ir duoda naciams 
smarkių smūgių./'

Sovietų frontuose rusai varto
ja roges, kad galėtų pulti vo
kiečius. Centro fronte vokiečiai 
buvo užpulti, bet užmušė 400 
rusų. Vokiečiai bombardavo 
Maltos salą, paskandino vieną 
britų laivą.

ČUNKING, ■ gr. 30 d. — Ja
ponų kariuomenė sutraukė di
deles jėgas iš šiaurės ir veržia
si čangša provincijoje.

TOKIO, gr. 30 d’. — Japonai 
numušė 9 orlaivius filipinų van
denyse. Borneo saloje japonai 
numušė 11 britų lėktuvų. Fili
pinuose išardyti keli amerikie
čių aerodromai. Bombarduoja 
iš Manilos uosto bėgančius lai
vus.

LONDONAS, gr. 30 d. — 
Vokiečių lėktuvai bombardavo 
Anglijos rytų pakraščių mies
telius. Britams pavyko numuš
ti tris vokiečių lėktuvus.

KAIRAS, gr. 30 d. — Britų 
karo jėgos paėmė nelaisvėn di
delį nacių karavaną, kuris trau
kėsi į vakarus.

— Premjeras Churchill va
kar pasakė kalbą Kanados par
lamente. Kalba padarė labąi di
deles jtąkos, nes ji buvo labai 
energinga. Churchill kalba su
kėlė didelį pasitikėjimą parla
mento narių tarpe.

Užsienio spauda iš 
vytą iš Maskvos

Rengia naujus įstatymus, kurie suvaržys 
didelį pasipelnymų iš karo pramonės

WASHINGTON, D. C., gr. 
30 d. — Kongreso finansų ko
misija rengia įstatymo projek
tą, kuris uždraus karo metu 
iškilti naujiems milijonieriams.

Praeito karo metu daugelis 
pasipelnyjo, užtat ' dabar ren
giamasi pasipelnymą suvaržy
ti-. * '■ I ..

Įstatymas .lies' ne tiktai pa- 
viemų4a^^4plaukas>,.bąt. .U- 
bendrovių bei korporacijų? Di
delis pelnas manoma apkrauti 
90% niokėsčjų. pasta.

ję, kad jis išstojus iš J. Val
stybių aviacijos korpuso. Ar- 
nold nepasakė ar departamen
tas rengiasi teigiamai atsaky
ti Lindberghui.

Japonai bus sumuš- 
, ti, sako Wheeler

Paramount traukia 
teisman Browne

NEW YORK, N. Y., gr. .3O 
>d. — Paramount filmų bendro
vė traukia teisman buvusį uni
jos lyderį Browne ir Bioff.

Bendrovė sako, kad dabai 
kalėjime sėdį asmenys prievar
ta išreikalavo iš Paramount 
100,000 dolerių sumą ir niekad 
jos nesugrąžino.

Browne ir Bioff prisipažino, 
kad jie iŠ bendrovės tokią su
mą buvo gavę.

P, C., gr. 
30 a; — Senatorius VVheeler. 
kuris smarkiai priešinosi 'Roo- 
sevelto politikai, dabar skelbia, 
kad japonai bus sumušti.

Wheeler mano, kad Vokieti
joj kilsianti maišatis, nes žmo
nės ir dabar labai 
ti.

Jeigu Vokietija 
kinta, tai Japonija
sumušta. Japonus puls Jungti
nės Valstybės, britai, olandai ir 
rusai, sako Wheeler.

nepatenkin-

bus sunai- 
bus lengvai

Moterys tarnaus 
Amerikos ka

riuomenei

Lindbergh nori su 
grįžti aviacijon

WASHINGTON, D. C., 
30 d..

gr.
Gen. Arnold pareiškė, 

kad lakūnas Lindbergh padavė 
prašymą karo departamentui. 
Jis nori vėl sugrįžti į Ameri
kos aviaciją. .

Praeitą pavasarį Lindbergh 
sakė izoliaciopistines kalbas ir 
priešinosi Ropse velto politikai.

Lindbergh paskelbė spaudo-

WASHINGTON, D. C
30 d. — Projektuojamas nau
jas įstatymas leis moterims tar
nauti J-V. kariuomenėje, r

Nebus sudaromas joks atski
es moterų kariškių 'vienetas, 
bet jos tarnaus kiekviename 
kariuomenės dalinyje.

Moterys dėvės žalsvą unifor
mą ir eis pagelbines pareigas 
kariuomenėje. Pasiūlymą pri
imti moterių kariuomenėn pa
darė atstovė Edith Rogers.

gi’.

ORAS
Lengvas sniegas.
Saulė teka — 7:18; leidžiasi 

— 4:28.

Blum, Daladier at 
vežti teisman

Eden informuoja 
Amerikos amba

sadorių
LONDONAS, gr. 30 

Amerikos affibasadorius 
nant šiandien atvyko j
užsienio reikalų ministeriją, kur 
Eden jį informavo apie Mas
kvoje vestas derybas.

Eden tvirtina, kad pasikalbė
jimai turi labai didelės ‘svar
bos ir jis informuos parlamen
tą slaptame posėdyje. ?

Eden nepasirašė jokio oficia-

MASKVA, Rusija, gr. 30 
d. — Visi užsienio korespon
dentai, kurie turėjo progos 
Maskvą atlankyti, vėl išvežti 
iŠ sovietų sostinės.

Gruodžio 28 dieną visi už
sienio korespondentai tapo 
išvežti | Kuibyševą. Užsienio 
laikraščių ~ ir informacinių 
agentūrų korespondentai pa
siliks Kuibyševe. \

Siame mieste išeina vienas 
bolševikų dienraštis iš kurio 
korespondentai ir semia vi
sas žinias.

SAUSIO 1 DIENA 
“NAUJIENOS*' NEIŠEIS ir 
Naujieną Raštinė bus už
daryta.

Apgarsinimus TELEFONU 
CANAL 8M0 
galite priduoti Sausio 1 d.
4 vhl. popiet,

VICHY, Prancūzija, gr. 30 
d. — Prancūzų socialistų lyde
ris ir buvęs premjeras Blum 
šiandien pervežtas j Bourassol 
pilį, šalia Riom. .

Kartu su juo pervežtas ir bu
vęs premjeras Daladier. Valdžia 
rengiasi juos teisti.

TOKIO, Japonija, gr. 30 d. 
—: Jąponų karo ministerijos 
atstovas pareiškė, kad Manila 
bud paimta prieš sausio 10 die
ną.

Karo vadovybė sako, kad vi
sos karo operacijos eina sulig 
numatytu planu ir nemano, jog 
amerikiečiai laiku pajėgs at
vežti sustiprinimų.

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
BERNAS, Šveicarija, gr. 30 d. — Vokiečių paskirti komi

sarai rodo susirūpinimo vis labiau plintančia dėmėtąja šiltine 
ir pradeda organizuoti kovą prieš šią epidemiją.

Vokiečiai mobilizavo visus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
pasilikusius gydytojus ir deda pastangas organizuotai pastoti 
ligai kelią. Taip pat mobilizuoti visi anksčiau kariuomenėje tar
navę gydytojai ir visas medicinos personalas.

Miestuose, kaimuose, kryžkelėse ir visose viešose vietose 
iškabinti atspausti lapeliai, kurie nurodo kaip apsisaugoti nuo 
ligos.

Iš Lenkijos ateina žinios, kurios sako, kad vokiečiai buvo 
priversti naudotis gydytojais žydais. Iki šiam metui žydams ne
leido gydyti žmonių, bet dabar patys vokiečiai kviečiasi pagel- 
bon žydus gydytojus, žydes slauges ir padėjėjus.

Gandhi nevadovau
ja kongreso partijai

BARDOLI, Indija, gr. 30 d. 
— Mohandas Gandhi šiandien 
pasitraukė iš visos Indijos kon
greso partijos vadovybės.

Gandhi sako, kad jis nesu
tinka su Indijos kongreso par
tijos narių daugumos nuomone 
ir mano tęsti pasipriešinimą 
-tiktai su ištikimais patarėjais?

Manoma, kad partijos dau
guma rems britus kovoje prieš 
užpuolikus, jeigu britai pasiža
dės duoti Indijai laisvę karui 
pasibaigus.

Atima salas iš laisvų 
prancūzų

d. — 
prari

atiduoti vokiečiams li

LONDONAS, gr. 30 
Pasakojama, kad laisvi 
cuzai bus priversti atiduoti St. 
Pierre ir Miąuelon salas Vichy 
valdžiai.

Jeigu šios salos nebus atiduo
tos, tai Betainas gali būti pri
verstas
kusio prancūzų laivyno dalį.

Sąjungininkai mano, Petaino 
kontroliuojami karo laivai ga
li atnešti daug žalos, jeigu j it 
pateks į vokiečių rankas, todėl 
ir vers de Gaulle atiduoti sa
las.

— Uragvajaus valdžia pada
rė daugiau negu 30 kratų na
cių ir italų centruose.

— 'Prezidentas Rooseveltas 
studijuoja biudžetą, kurį pasiųs 
kongresui.

Lipčiene dainuoja 
vokiečių kalba

Daininikė M. Lipčiene per 
Kauno radiją padainavo kelias 
Šuberto ir Šumano dainas vo
kiečių kalba.

Iki šiam metui Lietuvos ar
tistai nebuvo verčiami dainuo
ti vokiškai, bet paskutiniu me
tu vokiečių spaudimas darosi 
toks didelis, kad jie yra ver
čiami tai ųaryti.

Balys Buračas per radiją pa
sakodavo- kaip seniau lietuviai 
rugius kuldavo. Per radiją dai
navo dainininkė Antanina Bin- 
kevičiutė.

Paskaita apie Vil
niaus pilį

Per Vilniaus radiją buvo per
skaitytas jauno archeologijos 
daktaro Puzino straipsnis apie 
Vilniaus pilį. Kai kurie lietu
viški rašytojai skaitė paskaitas 
ir naujų savo rašinėlių ištrau
kas.

Per radiją grojo mandolinų 
orkestras, kurį diriguoja Vla
das Ščepanskis. Keletą liaudies 
dainelių sudainavo Klementina 
Binkevičiutė.

Visos dainos Lietuvoje yra 
populiarios ir gyventojų plačiai 
dainuojamos.

— Vokiečiai skelbia, kad 
Vengrijoj ir Rumunijoj bus 
įvestos duonos kortelės.

— Prancūzijoj įvyko didelė 
traukinio katastrofa ir tapo 
užmušta 50 asmenų.

— Corregidor salos užpuolimo metu japonai užmušė 27 as
menis ir sužeidė 80. Manilos srityje eina smarkios kovos. Pie
tuose amerikiečiai pasitraukė į geresnes pozicijas.

— šalia Bengasi britai rado 200 “ašies” lėktuvų, kurie bu
vo palikti, nes naciai neturėjo laiko pakilti.

. — Krymo pusiasalyje rusai pradėjo smarkią ofensyvą ir 
.atėmė iš vokiečių Kerčo ir Teodosijos miestus. Sevastopoliui 
pavojus žymiai sumažėjo.

— Gandhi buvo priverstas apleisti partijos vadovybę, nes 
partijos dauguma reikalauja remti britus kovoje prieš fašistus.

— Nacių ambasadorius Argentinoje 
“savo valdžios informuoti”.

— Laivyno departamentas skelbia, 
Čiuose pasirodė pirmi priešo karo laivai.

— Britai paskandino nacių narlaivį
— Olandų karo jėgų viršininkas pareiškė, kad laukta pagel- 

ba iš Amerikos jau artėja ir netrukus prieš japonus bus pra
dėtas puolimas visame fronte.

— Petaino policija areštavo Leon Jouhaux, buvusį Prancu- 
Izijos profesinių sąjungų ilgameti sekretorių.

išvažiavo į Vokietiją

kad Aliaskos pakraš-

tolimoje šiaurėje.
šiandien ‘^Naujienų” rašti-^ 
nė bu? ATDARA tiktai’ iki 
6-tos valandos po pietų.

N. ADMINISTRACIJA
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W. A. R0WAN
Aldermanas 10-to Wardo
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James J. McDermott
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girios sargas
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FRANK J. NO V AK 

DONALD O’BRIEN
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s.u šautuvu; plaukai jam buvo 
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FRANK j. PETRU, Prez.
JOŠEPH B. KOVARIK, Seki 

EDWARD CEPAK

Jeigu neturite pinigą, kreip- 
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14-to Wardd

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
• v

Linki

vh vadinamos Paukščių piėv'oš 
linkui,' kur augo daug karklų. 
PaukšČlą. pibVa buVo aukšlei 
ąhapus miško. Pakeliui Ųėvas 
dažnai sdstodaVo, pasirėmęs 
ant lazdos atgaudavo kvapą, ir 
klausdavo, ar riešuvAlgyčiau 
duonų^ riekelės.

Perlipus per Avių Kuprą, kur 
ant jaunų maumedėlių dar ži
bėjo rasa, pamatėva, kaip tan
kumynu šmėktelėjo pro mudu 
žmogus. Ant pečių jis nešėsi 
kažin kokį žvėrį ir ant nugarės 
lyg šautuvą. Taip bUvo susilen
kęs, kad jo galvos buvo matyt 
tik juodas plauką pluoštas.

Kai tas žmogus praėjo, tė
vas vėl stabtelėjo ir tarė:

— Ar matei: Tai buvo juo
dasis Tbniš. I

Juodasis Tonis buvo žmogus, 
nuo kurio visi duris rdky'davo-

šunkii biivo pašaknį; ar jis iŠ 
tikrų j tį taip kietai miega; kaip 
atrodė. . \u.
I Tėvas pagaliau Žengė pbiė jo; 

mane ranka paštuinėjįs į užpa
kalį. Pamatė^ žmogų,, .gulintį 
ferauti ubšfe;, Ki .
kaklo žaizdoj BuVo beveik ufe 

’džiuvęš.
Tėvas susidfej,^ Mnfeš tarė 

toliai:
t — Sargą Volfą nudėjo!

Kai ėmiku v'ębkt,. Tėvas ma
ne apkabino;' jis norėjo atro
dyt ramus, bet aš jaučiau, kaip 
smarkiai jo širdis plakė. Paskui 
ištyrė gulintįjį.: akys buvo pa- 
štyrusios, lupbš - išblyškusidš, 
nebegyvas. ų u

— Karklą šiandie nepiausŲ 
va, — tarė tėvas: — vienas tu- 
rėsiva eit žmonių pasišauki, 
kad paimtų Volfo, kubą, kitas 
tbo tarpti tiiVėsiVa čia palikt: 
Kūno vieno negali palikt, iki

LAIMINGŲ NAUJŲ MĖtŲ
Linki

Visiems Piliečiams ii* Pilietėms 14-to
Wafdo ir Visiems Lietuviams

laimingų Naujų metų 
Visiems Lietuviams!

„ Peter RtSseįget , i i >

SARGYBOJE
Maho tėvas tUoinėt sirgo il

ga niatleidžiančiU li£U. Prie jb 
pagrastai būdavo tįjk aš, jo vy
resnysis sūnelis, Kurtais ,in gu 
rioš sargas Volfas pasėdėdavo 
su juo ant suolelio prie kros
nies iir džiaugdavosi,. kui ilgo* 
bis skaniai VŠlgjyH^Vb- padova- 
botą j.Uih paukštį. paiikj’ 
čitį mėsos tėvas tiek Sustiprė
jo, kad viėHą dieną — tai pil
vo rugpiučio mėnesy apie žo
linę — tarė į mane:

— Vaikeli;- aš betgi vėl im
siu ką nors dirbt. Kaip manai, 
nian rodos, kad pajėgsiu krep
šius pint?

— SUlikU, vaikeli; žmogui; 
kuriam taip eina, kaip tam To
nini, — kalbėjo tČvas, kai at~ 
sisėdova pasilsėt ant gulinčio 
medžio. — Jis bematęs nei tė
vo, nei motinos. Jį kūdikį at
vežė į mūšų pddąngęt.js. prie
glaudos. Ne iš geros širdies, tik 
dėl pinigą viena anglių dfeipnį 
fd’ja pHėnlė jį per sūnų. f%<- 
ugejęš Tonis valkiojoši po gi
rią, iiiekUš juo neširUpitid; per 
tai jis pasileido, pasidarė Talu 
kinis. Kai pamotė pamatė, kad 
jos posūnis lik gedą, jai daro; 
.tai pasakė: “Toni, valkata, kad 
tu man namo nepareitum!”

“Tai kur man dėtis?” paklau? 
sė Tonis. Kur jis paskui mė
gino belstis,, visur durys jarri 
buvo uždaros. Kai nepriėmė jd 
žmonės, tai jis prasidėjo sd 
žvėrimis: ėmė medžiot. Anaiš 
metais girios sargas Volfas bu
vo jį pristatęs į kalėjimą; da
bar jis vėl laisvas, bet niekaš 
nenor su juo susitikt, nors ne
manau, kad jis butą kam blo» 
ga padaręs; Sakau, jis nėra 
blogas žmogus; bet visai iš vė
žių išėjęs. Dažnai, vaikeli; kai 
žniogų nuš-tbmib į slidų kėlią; 
tai jis ritasi paskui, ritasi ir 
negal susilaikyt.

Fo tų žodžių mudu vėl ž«n- 
gėva palengva tolyn.,Perėję ke
lis miškelius ir prižėlusia^ dau
bas, priėjo va pagaliau Paukš
čių pievos aikštę. Jos dalyje 
dar lebegulėjo Velniąkalnio še
šėlis ; bet upelio karklai, ilga 
eile apstoję, tyliai tekantį van
denį, taip žvilgėjo, lyg jų la: 
pai butų buvę sidabriniai. Pie
va buvo nėšeriai nupiahta ir šie* 
nas suvežtas, dėl to atrodė tuš4 
čia, negyva. Pakraščiais augo; 
širdžolių, ir svogūnėlių jau bu? 
v<\ pasirodę.

Bulovą atčję karklų, augu
sių prie upelio, žj.dva įstrižai 
pie vą į j oš kraštą, k uę. vėl pirįu 
sideda aukštos pušys; tenai sto'- 
Vėjo raudonai nudažytas kry
žius, jo stogelis buvo tirštai 
apžėlęs samanomis. Čia norėjo- 
va prisėst prieš pradėdami dar
bą, pasidairyt po medžius ir 
duonos užkąst.

Tėvas prieš sėsdamas ilgai ir 
neramiai žiurėjo į vieną vie-

Įėjo tėvas man pasiūlyt palikt 
manė kelioms Valandoms vieną ' 
girioje prie, numirėlio! Bet aš 
bežibėjau.kelio ir nebūčiau med- ; 
kirčių radęs. ,

žinau, vaikeli, kad. Ibu ne • , 
jauku< bdš laukt; — kdlbČjo tė- "i 
Vais, — bbb vfėhas turiva Vėl- : 
hį pasąUgČt, privalo v A .atlikt
kriRŠčidniškį pAteigą.

AŠ židbėjSu į lavoną.
Te’va^ išsitraukė iš už diržo 

kirvį, kurį buvo pasiėnięs kar
klams kapot, prikirto šakų ir 
užklojo jomis girios sargą. Pa
skui atsiklaupė prieš, žalią ka
pą ir- Nukalbėjo TČve Musą. At
sistojęs, tarė: ‘ >

— Dabar, vaikeli, teik arti
mo meiles pareigą ir saugok. 
KitVį tau paliksiu, tu jį kie
tai laikyk. Gal atsirašt lapių 
ar varnų, kitų plėšikų šidme 
krašte nepažįstu. Gali- vaikščiot?- 
tenai iki karklų, bet ne toliati.'

IIEO— ITCHY— SQALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežčjimį ir tuojau ima 
gydyti, paraudusią nušašusią q- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugįau 
nei 30 metų! firmas bandymas 
Žemo įtikinai
Visose vaisli- ^/.EMO 
nese .................

NAUJIENOS. Chicaeo. IU. ,_____________________
jis riephlaidolte, lengvai gal 
koks žvėris užeit. Geriausiai aš 
pašoksiu į kirtibiį paš medkir- 
Čidš; tU pasėdčšį darbiai po kry
žinei.

Reguliari Demokratų Organizacija.
.................25 Wardo

SEASONS GRIETI N GS
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Širdingiausi Linkėjimai Naujų

MeluVISIEMS LIETUVIAMS!

MICHAEL TREMKOPIOTR P. JEZIERNY
Miesto Teismo Teisėjas9-to Distrikto Atstovas

GEORGE B. WEISS
MIESTO TEISĖJAS

JOSEPHL
GILL

JOSEPH P. ROSTENKOWSKI
32-ro Wardo Aldermanas

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Piliečiams, 13-to Wardo

Gyventojams ir Bendrai Lietuviams

Michael P. Hogan
Aldermanas 13-to Wardo Miesto Teismo Bailiff’as

GARSINKITE “NAUJIENOSE

tenai po šakomis guli? Aš pa. 
sutraukiau ir, nuėjau karklų lin

HENRY J. SANDUSKY, Policijos Teisėjas
E. MARVIN CAPOUCH, Miesto Advokatas 
MICHAEL G. JELINEK, Viešųjų Darbų Komisionierius 
JOSEPH F. KRAL, Civil Service Komisionierius 
ANTON P. MOUREK, Statybos Komisionierius

į ARTHUR A. NEDWED, Vandens Dept Superintendentas
JOHN W. RALEIGH, Ugniagesių Skyriaus Komissionierius 
JOSEPH A. ROBERTS, Vyriausias Elektrotechnikas 
MARCIN WOJCIECHOWSKI, Policijos Viršininkas.

— Žiūrėk, Agute, štai prie 
kryžiaus sėdi vaikas ir kalba 
Tėve musų; tai caca vaikas. ' 
> Paskui ji priklaupė ant ak
mens, susidėjo rankas ir ėmė 
melstis. Vaikas darė tą pat ir 
žiurėjo' rimtai.

Man buvo neapsakomai skau
du. Argi galėjau pasakyt, kas

Aš pasiskubinsiu; ūki šešėlis 
ims ilgyn eit, kas nors jau bus 
čionai/ > ‘ '

Padėjo man duonos po mede
liu ir nuėjo. Nuėjo skersai pie
vą, kaip, buvo va atėję, ir pra
nyko njiško tamsumoje.

Taigi patikau vienas pievo? 
j e tarp miškų. Sauįė pylė švel
nią šviesą į pievą, žvilgančius 
karklus ir' tylius krūmus pa
giryje. Nenorėjah žiūrėt į pa
liktą kapą, žengiau karklų lin
kui, bet mano akys vis krypo 
atgal prie raudonojo kryžiaus 
ir prie to, kas tenai greta gu;

— Dabar, širdele, eisiu pri- 
sipiaut širdžolių, o tu atsisėsk 
štai ant šakų krūvos ir ska
byk spyglius. Netrukus, ateis 
tėvelis iš Vėlniąkalhio, tai su
sėsim visi, užkąsim sūrelio, tu
riu pintinėje, ir tripsesįm kar
tu namo. ..

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE’

pasimeldė, paskui paguldė jį ant 
nęštuvų, padėjo xgreta šautuvą 
'ir nunešė.

Moteries pintinė paliko prie 
širdžolių, ji nuėjo paskui neš
tuvus. Ji nepratarė nė žodžio, 
nepraliejo-nė vienos ašaros. Ant 
rankų nusinešė' bežaidžiančią 
dukrele. Išbliškusio, sustingusio 
moteries veido, ' raudonskruo- 
tęs, mėlynakės, garbiniuotos 
mergytės prie neštuvų — to aš 
niekad nepamiršiu.

Aš taip gi paskui nusekiau. 
Karklai stovėjo drėgnoje švie
soje; eglių šešėliai gblėjo nu
tįsę per visą pievą. Raudona
sis kryžius ramiai stovėjo pa
miškio tamsoje. Neštuvai nu
svyravo į girios sargo namusy 
Aš nuėjau namo linkui. Priei
nant man prie namų, tvirti vy
rai atvedė čionai negeros išvaiz
dos žmogų. Tai buvo juodasis 
Tonis. Kai buvova jį maume
džiuose pastebėję, tai tėvas jį 
nurodė. Atėjo teisėjas ir po di
deliu uosiu, augusiu ties musų 
namais, ištardė dalyką. Tonis 
prisipažino nušovęs sargą Vol
fą iš keršto. Jį'* surakintą nu
vedė į tą patį miestą, iš kurio 
jį kūdikį buvo kitados atsiun-

CICEROS MIESTO DEPARTAMEN 
TŲ VIRŠININKAI

Ir pasodino vaiką ant šakų 
krūvos, ant tėvo kapo. Pati nu
ėjo su pintine į pievos pakraš
tį, kur augo širdžolės. Iš. tenai 
ji šuktelėjo man, ką aš vienas 
darąs pievoje, ar nepaklydęs, 
gal ožkų ieškąs. . • . , \

Nežinojau ką sakyt, parod
žiau į didelį baltą drugį ir pa
sakiau:

— žiūrėkit, kaip drugelis lak
sto ; žiurėkįt, .kaip laksto! <

— Matau, tu žiopliukas be
esąs! — atsiliepė moteriškė nu 
sijuokus ir nuėjo prie savo dar-

CHIEF CLERK OF THE 
SUPERIOR COURT

Vargšas Volfas! Dar galėjau 
gerai atsimint, kaip jis prieš 
keletą metų'su savo žmona' ir 
vestuvininkais važiavo pro mu
sų namus. Dūdos ir būgnai taip 
ugė, kad musų langai tarškė
jo. Volfas buvo gražus • vyras; 
ant kepurės nešiojo didelį 
plunksnų pluoštą, užpakalyje 
kabojo ties pakaušiu raudona 
juosta lygiai toje vietoje, kur 
dabar kraujo takas ėjo.

Ėjau išilgai karklų. Kai kur 
Šakelės sukrus ir juda, svyruo
ja. ApJink šokinėja žiogeliai. 
Praskleidžiau šaltelės, pasižiu
rėjau į vandenį: jis stovėjo ra
mus po tirštu šakų tinklu ir 
vos žvilgėjo. Raibas driežas iš
lindo iš karklų, ir ėjo tiesiog! 
į mane; išsigandęs nubėgau ša-

Agotytė žaidė ant šakų krū
vos, gaudė šakeles, maigė jas, 
vėlė. Paskui jai pasidarė nyku, 
ėmė šaukt motiną. Kai moti
na atėjo, mergytė atkišo jai 
žiedą ir tarė:

— žiūrėk, radau, tai tėvelio.
Motina balsiai sušuko:

Vaikeli, kur tu jį radai?
Mažiulė .juokėsi patenkinta.
Moteriškė nukėlė vaiką nito 

krųvos, žvilkterėjo į šakas ir 
sukliko ne savu balsu: pro sk
itas ji pamatė žmogaus rąri-

Kaip pašėlus šoko ji prie krū
vos ir ėmė su įnirtimu ir bai
me blaškyt į šalis žalias ša
kas, paskui atšoko atgal ir už
sidengė rankomis veidą. Prieš 
ją gulėjo sustingęs nugalabiti 
tas jos vyras. ’

Tuojau atėjo pieva du med
kirčiai su neštuvais. Pirma at
siklaupė ties negyvėliu, tyliai^

Širdingai Linkime 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Ciceros Lietuviams

Reguliari 32 ,Wardo Demokratų 
: .Organizacija

, Paskui ėmiau savo striukais 
žingsniais matuot medžių šešė
lių ilgį: kai jie ims ilgei, ateis 
žmonės. Bet šešėliai dar vis 
ėjo striukyh. Saulė stovėjo auk
štai ant Velnio Akmens, klo
nyje gulėjo melsvi garai.

Grįžau prie kryžiaus ir at
sisėdau ant akmens, ant kurio 
paprastai klūpodavo maldingi 
keleiviai. Kryžius buvo aukštas, 
be mukelės. Jis plačiai skleidė 
savo rankas, lyg norėdamas ap
glėbti girią.

Atsigręžiau nu6 kryžiaus ir 
kapo ir žiurėjau į Velnio ak
mens keterą. Dangaus skliau-. 
tas buvo žydras, ore nei paukš
čio, nei muselės. Buvo lyg iš
svajota ankstybo rudens diena, 
amžinos tylos apsiaųpta.

Jį bus nušovę slaptieji 'mėg
džiotojai. Ėjau pieva ir kalbė
jau sab; kai pereisiu skersai 
pievą dešimts,kartų, tai vėl še
šėlį išmatuosiu. Bet šešėliai dar 
labiau traukėsi po medžiais, 
nekaip pirma. - d

Tuomet nuėjau prie užkloto 
lavono ir . ilgai ties juo stovė
jau; beveik : jo hebijojau. Pa
skui vėl atsisėdau po kryžium 
ii’ suvalgiau duonos riekelę. Tik 
staiga‘ išgirdau braškėjimą; pa
mačiau stirną stovinčią ir žiū
rinčią iš po medžių.

Pagaliau gyvulėlis priėjo be
veik prie pat šakų krūvos ir 
ėmė uost; jis to medžiotojo ne
bijojo. Tik kai užuodė paraką 
iš šautuvo, JtAi dideliais šuoliais 
sustryksėjo į tankynę. >

Pagaliau, kai dar kartą iš
matavau šešėli, jis buvo kiek

* l •

pailgėjęs. Buvau kelias valan
das Paukščių pievoje išbuvęs.

Kaip visada, taip ir dabar 
tėvas buvo tikrai pasakęs: iš
girdau girioje mišrių garsų šu
kavimą. Artinosi žmonės. Bet 
tai nebuvo medkirčiai, kurie tu
rėjo ateit prie Volfo: skersai 
pievą ėjo į mano pusę jauna 
moteriškė, su pintine ant pe
čių ir vedėsi maždaug trejų 
metų, vaiką. Jiedvi dainavo 
linksmą vaikų dainą, mergytė 
juokėsi ir vikriai šokinėjo po 
minkštą žolę. ■* '
; Aš tuojau jiedvi pažinau: tai 

buvo nušautojo sargo Volfo 
žmona ir. duktė. *
> Kai jiedvi priėjo ir mane pa
matė, tai motina tarė dukre-

Kai atėjau į pirkią, tėvas sė
dėjo ant savo lovos. Jis buvo 
labai susijaudinęs, pasisodino 
mane ant kelių ir tarė:

Biauri diena buvo, vaikeli. 
Man tu labai rūpėjai.

Tais metais nebeėjova į 
Paukščių pievą. Paskui kelis 
kartus esu tenai buvęs. Kar
klai žvilga, pušys stovi dar šian
die ir jų šešėliai striukėja ir 
ilgėja, kaip neaiški žmogaus 
laimė, jų šešėliai ilgėja ir striu
kėj a, kaip žmogaus gyveni
mas.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Linki

LAIMINGŲ IR SĖKMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
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NAUJŲ 1942 METŲ 
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Ant slenksčio į naujus metus
Šie metai turi dvi dideles datas: birželio 22 dieną ir 

gruodžio 7 dieną. Pirmoji data reiškia galą nelemtam 
Stalino kooperavimui su Hitleriu; antroji — reiškia pra
džią Jungtinių Valstybių dalyvavimo kare.

* . .’ į

Sovietų Rusija per 22 mėnesiu laikėsi “palankaus 
neutraliteto” Vokietijos link. Tas neutralitetas davė ga
limumo Hitleriui pradėti karą. Pati Maskva, lygiai me
tai laiko atgal, komisaro Molotovo lupomis, vięšai pasi
gyrė tuo, kad jos sutartis su naciais užtikrino Hitlerio 
armijoms rytų sienos saugumą, taip kad vokiečiai galė
jo pulti Vakarų Europos šalis, nebijodami įsivelti į 
4‘dviejų frontų” karą.

Už šitą didelį patarnavimą naciams, kurio pasėkoje 
Hitlerio šarvuotosios divizijos galėjo trumpu laiku su
triuškinti Holandiją, Belgiją ir Francuziją, Stalinas ga
vo stambių “koncesijų” iš savo rudojo sėbro: Pabaltijo 
kraštus, dalį Suomijos, Besarabiją ir Šiaurės Bukoviną, 
— nekalbant apie pusę buvusios Lenkijos teritorijos.

, Bet kuomet Hitleris sutrempė savo priešus vaka
ruose, jam atsidarė kelias i rytus. Jisai dabar galėjo be 
baimės pulti savo “draugą” Staliną, žinodamas, kad jo 
vakarų siena yra saugi. Tą jisai ir padarė birželio 22 d.

Draugingumą tarp Vokietijos ir Rusijos sulaužė ne 
Stalinas, bet Hitleris. Stalinas ėmė kovoti su Hitleriu 
prieš savo norą, — ką jisai visai atvirai pripažino savo 
radio kalboje ir savo pasikalbėjimuose su Amerikos de
legatais Maskvos konferencijoje. ' x
į Šito fakto demokratijos neprivalo užmiršti — taip 

jos neprivalo užmiršti, jogei sovietų valdžia 
prie to, kad dabartinis karas iš viso tapo pra-

Okupuotose šalyse vokiečiai 
atima viską iš gyventojų savo 
armijos naudai. Del šitos prįe- 
žasties, Latvijoje (kaip ir Lie
tuvoje) jau net sodžiaus gyven
tojai neturi pakankamai mais
to. Mėsos vartojimas sodžiuje 
yra griežtai kontroliuojamas.

Kaip rašo Latvių Informaci
jos biuletenis, vokiečiai įsteigė 
gyvulių supirkinėjimo monopo
lį. Tik vokiečiai turi teisę Lat
vijoje pirkti gyvulius, už ku
riuos ūkininkai gauna beverčius 
popiergalius. Su tais vokiečių 
“pinigais” negalima nieko nusi
pirkti. Net vokiečių kareiviai įš 
tokios /‘prekyboj” juokiasi, 
dainuodami: “Mein ist d.ein 
Schwein, deiji ist mein Schcin, 
Lieb’ Vaterląnd magst ruhig 
sein!” (Tavo kiaulė mano, mą- 
no kvitą, tavo; mieloji tėvyne, 
gali būti rami.)

ter yra Lenkijos žydų darbinin
kų vadai.

Amerikos žydų darbinimkų 
.veikėjai ir inteligentai dabar 
siunčia protestus sovietų amba
sadoriui Washingtone, M. Lit- 
vinovųi.

NE KRITIKA, TIK 
PASTABOS

Dėl to, kad “Naujienose” bu
vo padaryta keletas pastabų 
apie K. Pakšto brošiūrą “The 
Lithuanian Jįątuajtįoji”, tai “D- 
gas’’ karščiuojasi ir daro muiųs 
vįsar neapgalvųlų priekaištų. 
Esą, mes nepajėgią duoti “rim
tos, visapusiškos kritikos”. Kam 
jau taip iš'aukšto kalbėti?

Visapusiškos kritikos mės ir 
neketinome rašyti, kadaųgi 
mums atrodė, jogei bus sveį-

B URMĄ*

ATSIŠAUKIMAS Į LEN
KUS, GYVENANČIUS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJ

p^sia 
dėtas.

Kam mes apie tai kalbame, — juk tai praeities da
lykai? Kalbame tam, kad norime geriau pramatyti at
eitį. Iš praeities reikia mokytis. Šio karo pradžia ir jo 
eiga per pirmuosius beveik dvejus metus rodo, kad Ru
sijos sovietų valdžia stojo į kovą prieš Hitlerį, ne kaipo 
demokratijų draugas, o tiktai gelbėdama savo kailį. Jei
gu savo kailiui išgelbėti ji surastų, kitokią išeitį, tai jos 
ir demokratijų keliai vėl persiskirtų. \ ‘ * I

Tie keliai dar ir šiandien ne pilnai supuola. Anglija 
ir Jungtinės Valstybės kariauja su japonais, o sovietų 
Rusija nekariauja. Tuo pačiu laiku, kai britų užsienių 
ministeris Eden šiomis dienomis tarėsi Maskvoje su Sta
linu apie bendrus karo veiksmus prieš nacius, tai Kui- 
byševe sovietų valdžios atstovai derėjosi su japonais dėl 
žuvavimb sovietų vandenyse (derybos dar nepasibaigė).

Derybos į du frontu, bet karas tik viename fronte. 
Tokia yra Stalino taktika, kuri pilnai sutinka vsuJ“ašies” 
agresorių strategija. Ta sovietų politika, kuri 1939 me
tais “atkėlė vartus” į antrąjį pasaulio karą, kaip mato
me, dar ir šiandien yrą pilnoje galioje. Galima drąsiai 
sakyti, kad japonai nebūtų drįsę gruodžio 7 'dieną pulti 
Jungtines Valstybes ir Britaniją Pacifike, jeigu jie ne
būtų turėję užtikrinimo, kad jų siena su Sovietų Sąjun
ga yra saugi. ' ,

Demokratijos šitų faktų negali ignoruoti, nes ji,e 
liečia gyvybės ir mirties klausimus.

Tačiau 7 diena yra svarbesnė data, negu birželio 22- 
ji. Tą dieną stojo į Į^ąrą Jungtinės Valstybės.

Dėl tos priežasties, kad Ameriką buvo judošišku bū
du užpulta, ji stojo į karą tokju vįeningumu, kokio dar 
nėra buvę jos istorijoje. Visa izoliacininkų ir kompromi
so su agresoriais šalininkų ųppzioija prieš Rooseveltą ta
po susyk kaip šluote nušluota! Jokioms “penktoms kolo
noms” nebeliko dirvos. Gali būti, žinoma, slaptų šnipų 
ir sabotažninkų, bet valdžios įstaigos su jais apsidirbs.

Tas faktas, kad Amerika stojo į kąrą Britanijos pu
sėje, kurią ji ir pirmiau rėmė, reiškia neišvengiamą pra
žūtį agresoriams. Jungtinės Valstybės yra perdaug ga
lingos, kad jos leistų priešui laimėti pergalę arba bent 
išsisukti nuo galutino sumušimą.

Tai žino milionai žmonių ir agresorių šalyse. Tai ŽL 
no dauguma Hitlerio okupuotų šalių gyventojų. Ne tik 
ginklas, bet ir didelės moralinės jėgos dabar veiks demo
kratijų naudai.

Bet pergalė neateis pati savaime. Reikės padėti daug 
darbų ir aukų; reikės sunkiai kovoti, kadangi agresoriai 
yra geriau pasiruošę kąrui, negu demojtrątijos. Per at
einančius metus šis demokrąriju atsilikimas turės būti 
išlygintas. 1942 metai turės būti pergalės paruosimo m.e-; 

•tai. ’ ..........L’

• Lenkų Demokratijos Draugui 
Amerikoje paskelbė savo biule
tenyje “Poland Fights” įdomų 
dokumentą: atsišaukimą į Len
kijos piliečius, gyvenančius So
vietų Sąjungoje, kad jie stotų 
į lenkų kariuomenę ir kovotų 
prieš Hitlerį. Kaip žinoma, Leų- 
kų Vyriausybė Užsienyje šią 
vasarą padarė taikos sutartį su 
SSSR valdžia, ir vienas tos su
tarties punktas yra tas, kad 
lenkai gali organizuoti SSSĘ 
teritorijoje savo armiją iš Len
kijos, piliečių, kuri kovos prieš 
nacius po vyriausiąja sovietų 
karo vadovybe.

Taigi paminėtame atsišauki
me ir buvo raginami Lenkijos 
piliečiai Sovietų Sąjungoje ra
šytis į tą armiją.

Po atsišaukimu .pasirąšė H. 
Erlich ir W. Alter, kurie buvo 
dvejus metus išsėdėję bpĮ$teyi- 
kų kalėjime po to, jkąį juądu 
pabėgo į SSSR, kuomet vokie
čių ir sovietų armijos pkupav.ę 
(1939 m.) Lenkiją; ir kui’ią bu
vo iš kalėjimo paleisti, kuomet 
Sikorskio vyriausybė pereitą 
vasarą pasirašė taikos sutartį 
su Maskva.

Ret šiomis dienomis lenkų 
pasiuntinys Washingtone gavo 
netikėtą žinią iš Kuibyševo, kad 
Erlich ir Alter yra yel suareš
tuoti ir uždaryti sovietų kalėji
me! Apie tai vakar buvo rašy
ta “Naujienose”.

Jų atsišaukimas skamba taip:
“Nauja Lenkų Kariuomenė 

yra šiandien orgapizuojąmą 
kovai tęsti prieš Hitlerį, šita 
proga mes atsišaukiame į

šiuroje visai negyildenti. Pasi
tenkinome tiktai keliomis pą- 
stabomis, kas ir buvo pažymėta 
Apžvalgoje. Nematome reikalo 
nė dabar dėti prie jų ką nors 
daugiau.

O kai dėl “partinių akinių”, 
tai broliai iš “D?go” geriati pa
tys pasižiūrėtų į veidrodį.

. . n aOJ1knV-aCn A.T< < tpūovo
J.V. kanai su pilipiniečių pagelba atlaikė japonų puolimą šiauriniam Luzone 

(1), bet, anot pranešimų, priešas paslinko pirmyn pietiniam Luzone (2), Sara\vak 
(3), Malėjoj (4), ir nuleido parašiutininkų Sumatroje.

Lenkijos pilieįį Sovietų §ąr> 
juągoje.

‘.‘Stokite į eiles kąTąiyių,

kijos nepriklausomybės įr bū
rio, kartu su kitomis Sąjun
gininkų Armijomis, išvaduos 
Lenkiją ir vigą pąsąulį nuo 
nepakenčiamos rudosios ver
govės. Tuos, kurie nepajėgia
te vartoti ginklo, mes ragina
me padėti kuo galint kariuo
menei, ka^l ji pasiektų per-

• galę.
“Dalyvauti šiame kare yra 

pareigą ir garbė. Vardu žydų1 
darbų mąąių ir žydų^ iąįteli- 
geptų, kąrį pasitj^ėjipią.me& 
turime, mes esame ‘pasiryžę 
atlikti savo (Įajį šioje koyąje 
ir reikalauti Jąją progos.”
Ir jie gavo ‘-progą”: spviąlų 

žvalgyba uždare ’Jšį’lįąhą įr Ąl- 
terį kalėjimei į

VĖL IŠKĖLĖ KORESPON
DENTUS Į KUIBYšEVĄ

Per kokias dvi savaites Ame
rikos spauda gaiidavų praneši
mų nuo savo korespondentų iš 
Maskvos. Bet dabai’ korespon
dentai vėl turėjo grįžti į Kuiby- 
ševą, už 450 mylių į rytus nuo 
sovietų sostinės.

New Yorko laikraštis “Times” 
gavo iš Maskvos tokią telegra
mą:

“Užsienio spaudos ekskur
sija į’ R'itsijos sostinę, kurips 
metu korespondentai buvo 
nuvežti į frontą, šiandien pą- 
jiįbaįgę, kai jie sugrįžo į Kili- 
jjyšėyįį. , - .

“Daugeliui ekskursijos dą- 
lyyių Jpn|m jau antrą kartą 
Šįeaųet keltis iš Maskvos. Pir- 
XĮią įmrtą jie išvažiavo vidu
ryje spalio mėnesio, kai vo- 
kįe$ų šarvuotieji pulkai grę- 
sė prasilaužti (per rusų lini
jas).

^’Tokio pavojaus sostinei 
šiandien nebėra. Skelbianti 
dideli koncertai, ir vaikai 
renka Naujiems Metams švę
sti šakas priemiesčių parkpp- 
se, kur pereitą mėnesį jie 
galėjo bijoti susitikti su vq- 

’kiečių tankais.”
Matote, vaikams nėra pavo

jaus Maskvoje gyventi; publika 
gali rinktis į koncertų svetai
nes, nebijodama vokiečių borų- 
bpnešių.'Bet Amerikos ir Ang
lijos laikraščių kdrespondentąi 
turi keliauti į K'uibyševą, khr 
jie ne liktai nematys keliaująip 
,čįą į frųntą aybą tgrįžtančių iš 
$$jito kaneįyių, bet nežinos, ir 
jką^ jdedasi sovietų sųstinėje.

•patikėjimo tajep sovietų 
valdžios ir Vakarų demokratijjų 
dar iki šiol nėra.

ŽINIOS Iš PRIEŠO šALlV

Kadangi Jungtinės Valstybės 
šiandien kariauja su “ašies” 
valstybėmis, tai Amerikos spau
dą neturį ir negali turėti savo 
a.tstQVų Vokietijoje, Italijųję, 
Jąppąijųje arką jų okupuotose 
dedtorijpąp. O betgi Amerikos 
žjnon.ė/rų> yra ^varfrą kas 
tęsę ^ąlysė dedasi.

Tai ką Amerikos spaudą jr 
gurios nori paduo- 

ti
Vįeąą, jps iąia žinias, kulias 

loądųoda Šye$.jos, Šveicariją?, 
ikurios kitos nę- 

Henryk Erlich ir Wiktor Al- utralios šalies spauda, turinti

savo korespondentus kariaujan- 
čiosė valstybėse. Antra, Ameri
ka gąudp iš oro pranešimus, 
kuriuos skelbia per radio Ber
lynas, Tpkyo, Roųia ir 1.1. Ki
taip sakant, Amerikos laikraš
čiai pakartoja nacių, japonų ir 
fašistų skelbiamas žinias. Ne
retai jie pakartoja ir ištisus 
G,oebbelso straipsnius ir Hitle
rio manifestus arba Japonijos 
ministerių pareiškimus, jeigu tų 
straipsnių, manifestų ir pareiš
kimų turinys būna paskelbtas 
p.er radio.

Kas netiki, kad Amerikos 
spauda šitaip daro, tas tegu at
skleidžia kurio nors didelio A- 
inerikos dienraščio puslapius ir 
pasižiiuy.

Koks /nors komunistiškas fa
natikas, prisiklausęs Bimbos, 
Andriulio ir- kitų “raudonųjų 
švietėjų” rinksmo, pasakys, kad 
Amerikos spauda “skleidžia 
priešo propagandą”, šitaip da
rydama. Bet protingi žmonės 
taip nemano. Jie žino,* kad tai 
yra daroma su tikslu informuo
ti visuomenę. Kitokio kelio gau
ti informacijų iš priešo šalių 
šiandien nėra, todėl tenka nau
dotis net ir paties Goebbelso pa
rašytais arba suredaguotais 
pranešiniaisf

Tiesą pasakius, žinios api,e 
Vokietiją, Italiją arba Japoni
ją, kurios ateina iš neutralių 
šalių, yra taip pat perleistos per 
nacių, fašistų arba japonų .'pro- 
pagandos koštuvį. Laikantis 
binibiškp “principo”, jas irgi 
reikėtų atmesti, — ir tuomet 
nei spauda, nei radio jokių ži
nių iš priešo šalių nęturėtų!

Dabar matote, kokie idiotai 
yra komunistų redaktoriai ir jų 
bendradarbiai, kurie plusta 
“Naujienas” ir kitus laikraš
čius, dėjusius žinias apie Lietu
vą, kuomet jos būdavo siunčia
mos per radio iš Berlyno. Tai 
buvo vienintelis būdas tas ži
nias gauti. Didžioji Amerikos 
spauda korespondentų Lietuvo
je nelaikė. Dabar karas susisie- 
kijną su Vokietija nukirto, to
dėl daba;* patiriame apie tąi, 
kas (}.ędasi Lįetuvoje, tik tiek, 

•jiįęk išgirstame aplinkiniais ke
liais, per neutralias Jalis. “Nau
jienos” ląčiau dar vistiek tų ?i- 
nių kai kada gauna, o bim- 
binįųkąi sprogsta iš pąvydo.

— Brazilijoj valdžia arešta
vo daug nacių, kurie vedė pro
pagandą provincijose.

— Stavanger mieste, Norve
gijoj, vokiečiai sušaudė 10 as
menų.

Japonai sako, kad jie bom
barduosią Kalkutą, jeigu britai 
ten steigsią karo bazes ir apy
linkes vartos aerodromams.

— Paparasta musė vos 
išsiperėjus būna jau pilnai 
augus.

— Conneclicut valstybė
mutinė pradėjo tabaką auginti 
komercijai. Tai buvo 1640 įlie
tais.

uz-

pir-

daugiau,, negu 8,000,000 įvai
rios veislės šunų.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

T-*""*"-(MM—"ii"-""""*■■■■

Nežiūrint to, kad jie, gal būt, atneš mumę sunkių 
valandų ir skaudžių nusivylimų, Amerika į juos žengs 
su vilčia ir pasitikėjimu.

•Taigi visiems savo draugams ir skaitytojams “Nau
jienos” liiijii laimingų Nąųjų .IJętų!

MOTERŲ SKYRIUS
•l

dė] vietos stokos atįdedamąs
KITAI SAVAITEI, kada bus i 

z atžymėta skyriaus sukaktis.

KANADOS \ 
LĮĘTŲyiŲ ŽINIOS

pasirodys PENKTADIENĮ, 
sausio 2 dieną. *

BUY
UNITED

• STATES 
SAVINGS 

^BONDS 
ANDSTAMPS

ON SALĖ ATTOtIRroSTOmCEOR BANK

America On guard!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing aji exact 

t JupJication of the original “Minute 
Mhti’* etatue by famed Bfculptor 
Daniel Cheeter French. Defense 

. , Bonds and Stamps, on sale at yo®r 
bank or post Office, are a vital ptfrt 
of Amenca’s defense preparationa.

Garsinkites “N-nose”

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tek Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FZRANKOM LAZDAS .. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
CASH AND CARRY.

Pradžia yra sunkiausia kiekviename darbe... ir ypatingai pasi
renkant vietą savo ekstra fondams investuoti. Atliekamu laiku* 

atsilankykite j musų ofisą, 
kurs randasi parankiai, čia 
patyrsite apie operavimą mu
sų investmentų planų, ir bu
kite tarp “pirmųjų“ 1942 me
tais uždirbti dividendus ant 
savo investmento.

9 Dolerius 1942 Melais

INSURED

3
Mes skaitysime divjdeądus nuo 1 dięnos mėnesio ant visų fondų 

investuotų iki ĮO-ios.
32 METAI PATIKROS TARNYBOS 
DABAR MOKAMA 3% DIVIDENDŲ.

Agentai .pardavimui Jungtinių Valstybių 
DEFENSE BONŲ. Pirkite Defense Bonus.

MORTON PARK FtDERAL
, Savings & Loan Association of Cicero

--------------- ----  - .„rMni . CICERO, ILL.
K
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ M
Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams g®

K. Augusi a ‘

CO *>14 C V F lOlU/HO C.L4.JJCO C 4 f 14 U'«

Peoples Hardware and Paint Co. į|

į Tnnn r » .... tK0DEL KENTĖrl dėl kojų. KLSTSSSJODO myliu automobiliu r
ĮBROLIAI GREGORAVIČIAI, Sąy. >

g 1901 W. 47th St. Tel. LAFayette 4139 |
> LXII.

ŽUVAVIMAS. — ŽUVAUTOJ AI MĖGSTA PASIGIRTI. 
GALSKIO ^GANOKIŠKA” DIETA.—NEPASIKEI
TĖ. — ŽMONĖS IR JAUJOS APLINKYBĖS. — 
FARM ERIŲ VARGAI. ,

vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkiėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 Jtf.AsJhlu.nd A v. rrįuns.*72om

ML l'UAL LIQUOK 
CO.— WHOLESALL

4707 So. HHaLsted Si
Tel Boulevard 0014

n.H.olU UiVlHVtSkg 
ryduką,

NAI'HAN KANTER

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Draugams ir Kostumeriams

žuvavimąs — tai p. Kviklio 
didžiausia pramoga.

Kai prasideda sezonas (laši
šoms gundyti, tąi jis šventadie
nius ir praleidžia bežuvąuda- 
mas\ Išvažiuoja anksti, grįžta 
vėlai. Jr grįžta ne tuščiomis, — 
po keliasdešimt svarų Šviežiau
sios žuvies parsiveža.

“Ostlando” komisarų 
suvažiavimas

SUTEIKITE VAIKAMS DŽIAUGSMĄ
ŠIA DIDELE

ŽAISLU SUTAUPU KNYGA

uKIMUĖruKT ROOFING AND 
3UEET METĄL CO.

<216 S- Halsted St. VICtęry 4965 
stogus, rynas, stoglangius ii 

sięrių apmosimus.
aisome bet ką. Atnaujiname bei 

Dalbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

0, BURBA ;
TAiLflR and FURRIER ’

FURS CLĖANED, REMODELED an.d STORĘD <

1857 West 47th St. YARds 6311 \

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

LINKIME LIETUVIAMS IR 
VISIEMS MUSŲ KOSTU- 

MŪRIAMS LAIMINAU 
NAUJŲ METŲ

gąyęs apie 60 $yąrų lašišą.
Tai bent žuvis!
Turėjęs apie porą * valandų 

kovoti, kol pagaliau žuvį 'įvei
kęs ir ją į krantą ištraukęs. Te
gul niekas nemano, kad be jo
kio vargo lašišą galima pagauti.i 
To nepakanka, kad ji “užsika
bina”, — svarbiausias dalykas 
yra ją ištraukti.

Čia reį^įą didelio sumanumų, 
įpratimo ir mokėjimo žuvį pą- 
alsinti. O jei smarkiai griebsi, 
tai ji tikrai ištruks.

Lašiša yra nepaprastai kovin
ga ir pajėgi, tai savo rųšies di
namito gabalas. Jei užsižiopso
si, tai kaip bematant ji ištruks.

Nors žuvautojų pasakojimai5 
manyje paprastai sukelia abe
jingumo (labai jau jie mėgsta 
pasigirti), tačiau p. ’Kyiklis kal
bėjo taip įtikinančiai, jog sun
ku buvo nepatikėti. Be to, iš 
kitų buvau girdėjęs, kad jis yr« 
tikrai šaunus žuvautoj as. Paga
liau ir jo pasakojimuose nėra 
pasigyrimo, — atrodo, jog be 
jpkių pagražinimų jis pasakoja 
tai, kas iš tiesų įvyko.

Žuvies čia gali pasigauti kiek
vienas, tvirtina p. Kviklį s. Eže
rai ir upės labai žuvingos, — 
reikia tik noro ir pasiryžimo.

Iš viso atrodo, kad Portlande 
galima lengviau .verstis nei ki
tur: žuvies nesunku pasigauti, 
o vaisiai ir daržoves labai pi
gus. Galskis tatai juokais pa
tvirtino.

Sako, čia ^žųlėmis’^ galima 
maitintis. Daržovių yra daug ir 
visokių, o vaisių dar daugiau. 
Koinoš ganą pigios.

Sverte nesveriau, bet p. >Gals- 
. tikrino, jog jis numetęs 
ikiolika svarų. Vadinasi, tiek 
W nustos.
Gįiydį, mėsąs dabar beyeik vi
ltai nevalgau, — 
žęlčmis pigiau,

“Deutsche Zeitung irn Ost 
land” rašo, kad Rygoje buvo 
susirinkę Vokietijos komisarai 
“Ostlųnde.” Suvažiavimui pir- 
mįn nkavęs Vokietijos reicho 
komisaras “Dstlandui” H. Loh 
se; dalyvavę generalinis komi- 
sarsa Lietuvai Dr. von Renfeln, 
gęų. komisaras Latvijai — Dr. 
Dre.ehsJ.er, naujai paskirtas genJ 
komisaras “buvusiai la syai Es-: 
tij.os valstybei” — •Litzmann,', 
gen. komisaras Baltgudijai Ku-į 
be, be to, apygardų ir miestų 
komisarai, aukštesnieji reicho, 
komisariato valdininkai, saugu
mo ir viešosios policijos atsto
vai ir kiti.

Reicho komisaras Lohse ap
žvelgęs vokiečių civilinės admi
nistracijos ligšiol atliktus dar
bus ir supažindinęs savo ben
dradarbius su ąrtimiaus.os atei
ties svarbiausių uždavinių pa
grindiniais bruožais. Po to 10 
reicho komisariato bendradar
bių padarę pranešimus apie at 
akinis klausimus. Kalbėję šie 
„smenys: ministcrialinis pata
rėjas* purmeister, vyriausybei - 
patarėjas Trampedach, vyres
nysis vyriausybės patarėjau 
Gentz, viceprezidentas Dr. Pe 
ersen, Dr. Wegner, vyr. v ■ 

riausybes patarėjas Dr. Theue 
pirmas s prplyuroras Richter, 
prof. Dr. Spoljr, Dr. Stegmann 
ir propagandos šefas Schier- 
holz. , į .

Dydis 6% colių per 
8% colių.

Kaina
Tik

25c

N eprjKlausomybč 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras ’ žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagąį musų ilgamečio iš
mokėjimu pląnus. ^Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3M%.
KEIST UTO SAVINOS 

and LOAN ĄSSOC1ATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

piniga,S

dovana, kuri suteiks džiaugsmą bet kuriam vaikui
2 iki 12 metų. Tvirtai padaryta spalvinga ir didelė

Štai 
nuo 
knyga, kuria vaikai galės ne tik džiaugtis, bet kuri taipgi 
mokins juos taupyti. Knygoj yra spalvoti paveikslai, są
mojingi posakiai ir įdomios trumpos pamokos, raginančios 
vaikus taupyti. Yra plyšiai .pinigams įdėti, kad pabaigus 
knygoje paveikslą. Pirkit šią knygą kiekvienam vaikui 
kaip Kalėdų dovaną. Pasiųskite šį kuponą su 25c, arba 
atsilankykite asmeniškai į HOME FEDERAL ofisą bet ku
rią dieną.

uutor Bagdonas'
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraųstom forničius, pianus ir 
• isokius rakandus bei štorus. 
ežam į farmas ir kitus mies 

us. Žema kaina Musų darbas 
‘rantuotas. ‘ Taipgi pristatėm 
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel VICTORV 0066

• < O OGIMFAS
CONRAD
IOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir 
mos (ųšie> su m<» 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywou< 
šviesomis D a r b a> 
s>a rantuotas.

420 W 63rd Si 
l'el. ENG. 5883-5840

prasimaitin-
— juokavo

Joatrųdo, kad ta 
tą labai butų

‘gandhiška” 
suvarginusį 

ikį. Jis vis toks pat, kaip iv 
la: gyvas, energingas ir,

COAL CO.
KAZIMIR PAZDON, Pres

3025 West 26th Street
< Tel. Rockwell 8200

GAlĮSINKITliS “NAUJIENOSE”
. — —. .  i.— A R . ■    ■ I... .1   .

igstą jič išdaigas kr.ėsti, juo- 
uti ir šiltoje draugų -koinpa7 
joje sųiagnąi laiką praleisti.
Kąip ten beb.uttų, o naujoje 
jtoje įsikurti nėra jau taip 
lįiya, p ypačiai sene$nį,o ąin- 
nis žmogui, kurio papročiai 
ą maždaug “sustingę” įr pri- 
aikymas prie naujų aplinky- 
ą nustojęs elastiškumo. 
žįųoųią, ir $iųp ątyejų toli 
ąžu nę visi žmonės yra vie7 
4i: .yįenį naujoje vietoję lep
iau prigyja, o kiti sunkiau, 
^ekjyąiu pasakęs, jog Galskis 
iklauso pirmai žmonių rųšiai; 
t be didelių sunkumų gali, 
ip saŪOĮJįą, ųaujoj & yįetoje 
ijįmąti^uptis, ąt$eit, su jiaųjo- 
įs ąpimk^ėmis apsmukti. Q 
i dėl to, kąd su naujais žmo7 
Imis Jis lengvai gali susidrąu7 
uti ir susiprasti.
Klausiamas, ’ ar pesirengip 
licagon grįžti, GaJskįs atsakė 
id kol kas ne. Girdi, ir čia ne- 
ogai. Dirbu, o jei to darbo ne7 
lesių, tąi .eįsių ,pas faiTnerįus 
lisių rinkti, — juokais pridu7 
' jis. . '.
Pąskųi paaiškino, jpg Jąjrme- 
ai tiesiog nežiną ųę daryki: 
Učiai jąu priųokę ir gęndą 
ukuose, ,o darbininkų negalį 

eauti. Dąrbininkįims moką iki 
septynių dolerių per dieną, ir 
tai negalį jų gauti. (B. d.)

Kitą dieną vykusiems pęsėd 
žiams vėl piriiiininkayęs reicho 
komisaras Ltįftsę. Posėdžiai bu
vę daugiąušiA' pašvęsti ūkio 
klausimams. 'Kalbėję vyr. vy- 
riąusybės patarėjas Dr. Mai- 
comes, karo administracijos 
vįcešefas Matthiesen, karo ad
ministracijos įkyria,us šsfas 
Grthmann, vyr. vyriausybės pa
tarėjas Dr. Hofmann, karo ad- 
mįnistrac jos skyriaus šefas Dr. 
Savellmuls, karo Administraci
jos patarėjas Dr. Funken, Dy. 
Albers, reicho banko direktorius 
Kreutzęr, yyr. miškų urėdas 
Schįahįtz, prpv. statybos pata
rėjas Kocj), vyr. vyriąųsybės 
patarėjus Schmidt ir įgaliotinis 
jaųp mo darbui' Sųeęr. šie re
feratai, kaip sako laikraštis, pa
rodę, “kokiu rimtu atsakingu- 
uiq jausmu” buvę išspręsti ar 
dar sprendžiami klausimai yi$,o 
s,e žemės ūkio bei verslų, med- 

bei miškų srityse, kainų ir 
jų priežiūros, technikos bei su- 
sisiekim.o srityse. Esą leidžiami 
parėdymai, kuriais butų vėl. įve
sta sveiką detaliųė prekyba, 
amatai įr smulkioji pramonė, 
kuriai vadovautų, privatinis ver
slininkas. šios ūkio sritys bu 
sjanęįos pamažu grąžintos i 
priyatinio ųk.o formą.

Leidžiant atidarinėti privati 
ųęs dątalines krautuves bus 
siekiama patikrint, ūkio gep 
bių pą$kir$tym^- Tomis prįemc 
nėmis esą manoma pašalint. 
stpvin.ęjinĮą eilėse prie maiste 
krautuvių “iki pakenčiamos ri 
hos.” x

Vėliau kalbėjęs Minsko gene
ralinis komisaras Kube, kuris 
apibudinęs tsavo srities specia- 
liniųs klausimus, kurie turi “le- 
m>amos reikšmės visam Ostlam 
dųi.”

Skelbimai Naujienose 
dpoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

IŠKIRPKITE ŠĮ KUPONĄ

Home FEDERAL
SAVINOS AND AOAN ASSOČ1ATION 

18-ta ir Ashland, Chicągo, 111.
.Malonėkite atsiųsti man...,.... ....kopijas knygos “MY OWN

SAVINAS J3OGK”. Čia įdedu .....................(po 25c kiekvienai
knygai)“ už atsiuntimą ir pašto kaštus.

VARDAS .
ADRESAS
MIESTAS . VALSTIJA

LAIMINGIEMS NAUJIEMS METAMS

Fine Wines and Liųuors
TĄVĘRNŲ SAVĮNINĘŲ DĖMESIUI 

Kas pas mus kartą pabando, tas 
perka visuomet

Didelis sandelis Degiklių, Li
kerių, Konjakų Pietinėje Mies
to Dalyje. Pilnas pasirinkimas 
Jūsų Reikalavimams. Patirki
te apie musų lĮc'ąįųais, ir tikrai 
patarnausite savų KJįjęntąms 
.musų .prekėmis. Dėl platesnių

Telefonuokite Tuojau
vįrginią 0044

A. J. SAMUILS CO
*- * »-• ♦ • •* •*

2439 W. 47th STREET

Oophie 
Bąrcus 
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:16 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

SANDELIS VISpKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

Aukso Altorėlis (Tilžės), pa
prastu apdaru    .......  60c
Ta pati knyga, Geluloido gražiu 
apdaru ..................................  $1-60
Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kp.$1.75 
Katekizmai ir Ministrantura .... 25c 
Gydyklos n,up Baimės Mirties —su 

daugeliu paveikslų ...... 50c
Pontsko Pilojtp .Galas ........ -.... 10c
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį .... 10c 
Kabalas arba Salamono Išmintis į5c 
Girtuoklių .Gadžiųkps .......   15c
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 50c 
Sapnų Knyga,* apdaryta, su pa

veikslais \.................    $1.60
lengvas Budas Išmokti Angliš

kai kalbtėi be' kito pagalbos 35c 
Mikaldo? ^Pranašąyųųai .......... 26c
Istorija Sęno įr Naujo Testamen

to, šu paveikslais ........   25c
Sveikata' Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kaip 
tinkamos ....   25c

Karvės, jų nauda įr kaip padaryti 
gerus sudus ..... ..‘...i......... 25c

ŽOLĖS
Dusulio Arbata, BOc; Nervų arbata 
85,c; Vidurių Valytojas pQc- piajikų 
Apsaugotojas nuo pleiskanų ir prą- 
žiLmo 60č; Moterų mėn. reguliato
rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar
bata k6Qc; Kraujo Valytojas 6Dc; 
Peršalimo ir Kataro Arbata 85č; 
Trajafikės, štanibių ir getų šaknų 
^0c; Gukripęs Ligos (diabętes) Ąr- 
oąta 85p;' Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl aumenkiino 
diktuoliams Vandeninės Ligos 
Ąub^tą^SOc; jr Akmenėlių

M. BUKAITIS, 
SPEN^P&“>.
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Announcements
JOBS IN WAWAH; NAVY 
WANTS MEN AT PEARL 
HARBOR

War in the Pacific has in- 
tensified efforts by the United 
States Civil Service Cofnmi- 
ssion to furnish the Navy with 
skilled workers for the Pearl 
Harbor navai base in Hawaii.

Ages — 18 to 62
«

The Navy wants unmarried 
men from 18 to 62 years of 
age, either skilled or semiskill- 
ed, for a long list of jobs. 
Married men will also be ac- 
cepted, būt their families mušt 
remain in this country. The 
Civil Serviče board enlists the 
workers and conducts a rigid 
investigation of their abilities 
and connections. The men, on 
acceptance by the Navy, are 
given transportation to the 
Mare Island Navy Yard in Ca- 
lifornia and from there sent to 
the islands.

Paid .75 to $1.30 an Hour
Workers are transported to 

Hawaii in navai vessels and are 
paid \vhile enroute on an eight- 
hour day basis. Salaries on the 
job range from 75 cents to 
$1.30 an hour. Skilled \vorkers 
average more than $1 gn hour.

Among the jobs open , are 
those of boilermaker, blašk
am ith, chipper and caulker, 
coppersinith, cranernan, electri- 
cian for radio, goųad, ship and 
shop; engineman, flange tur- 
ner, heavy forger, foundry 
chipper, foundry furnaceman, 
gas fitter and burner, instru- 
ment maker, machinist for in- 
side and outside Avork, sheet 
metai worker, shipfitter, help- 
er, holder on, rivet heater, air- 
craft mechanic and aviation 
metalsmith. Applicants may 
obtain Information from the 
Seventh Civil Service District 
examining board at the Chi- 
cago Postoffice.

_* i

LANE TECH HIGH OFFERS 
CLASSES ON DEFENSE JOBS

Training for men in highly 
skilled jobs necessary to na- 
tional defense are offered in 
classes conducted at Lane 
Technical High School by the 
Chicago Board of Education,

Young men over 18 years of 
age are eligible to enroll in the 
training courses, held three 
hours each night Monday 
through Friday. There is no 
fee for the courses, and enroll- 
ments are accepted from 3:30 
to 10 p. m. daily, A. R. San- 
sone, the high school principai, 
said.

Offer 26 Courses
Twenty-six courses are now 

offered in the night classes and 
additional courses Avilį be open- 
ed as the demand for trained 
men increases. Some of the 
courses available include avia
tion mechanics, aircraft and 
glider building, boat building, 
industrial chemistry, marine 
draAving, radio and communi- 
cation, ship lofting, tool and 
die design, blueprint reading, 
precision inspection, gas and 
electric Avelding, electric motor 
repair, and wood pattem mak- 
ing.

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

JOHN MIKNIS
Praneša, kad persikėlė į Chicagą iš Willow Springs, ir užprašo visus 

draugus ir pažįstamus' atsilankyti į i >

Naujų Metų Sutiktuvių Party 
savo naujoj tavernoj, 5959 South Čarpenter St., Chicago, 

seredoj, gruodžio (Dec.) 31,1941
Bus Visokių pamarginimų, skanių užkandžių. . .

Kviečia visus » 
. J. MIKNIS
v , . Tel. Englewood 6286

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Širdingai Linkime Savo Draugams ir Kostumeriams

LITTLE BOHEMIA RESTAURANT
1722 So. Lomis Street .

. Arti ppie 18-tos
Telefonas CANAL 9836

Tegul lietuviai ir čokoslovakai dirba glaudžiuose santykiuose

I

Sveikinu Visus Savo Draugus ir Kostumerius su 
Naujais Metais. Kviečiu visus atsilankyti ir 

Smagiai Naujus Metus Pasitikti.

A. ZALAGĖNAS
7132 South Racine Avė

Sveikini; Visus Lietuvius su Naujais Metais

LEONARD F. BUKAUSKAS
NAUJAS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

/ ■ '
10821 South Michigan Avenue

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3bfjn jf. (Bubeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

k605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairįield A venų* 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
~ £ KOPLYČIOS VISOSE

UjIkO 1 CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš VVHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

1646 West 46th Street

▼

t

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

AAAAJVWVWWW5

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue ' Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
134N S. California Avenue Phone LAFayette 3572

I. J. ZOLP *
Phone YARds 0781

P: J. RIDIKAS < 
3354 So. Halsted Street ' 710 West 18th St

Tel. YARDS 1419 / /

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th, Streęt Tel. PULLMAN 1270

ANTHONY B. PETKUS
6812 Soi^h VVestern Avenue- Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero - JPhone Cicero 2109

JWJWJWVWW 
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 

. Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 
/vwwwvwww

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Liet. Demokratai 
Rengs “Lojalumo 
Demonstraciją”

........... 1 1 1 ............ " 1

Diena Iš Dienos
•u

=Mabto
Suvalkiečių Choro
Pamoka Penktadieni

Turi daug kvietimų dainuoti
- ----------- ;--------r—-—• r .

žada suruošti didelį vakarą 
Amfiteatre \ '

Lietuvių Demokratų Lyga 
Cook apskrityje 'praneša,' kąd 
ji planuoja surengti didelį ma
sinį mitingą Tarp tautiniame 
Amfiteatre, kad parodyti “lie
tuvių lojalumą šiam kraštui*’.

Tai bUs “Lojalumo Demons
tracija”, su kuria demokratai 
pradės vajų platinti apsaugos 
bonus tarp lietuvių, taipgi or- 
ganižiioti juos civilei apsaugai.

* 't

Svarstys ir kandidatūras
Smulkmenos projektui bus 

išdirbtos reguliariame Lygos 
susirinkime, sausio 7-tą. Ten 
taipgi bus apkalbėtos teisėjo 
J. T. Zurįo ir A. G. Kumškio 
kandidatūros balandžio nomi
nacijose. Zuris kandidatuos dar 
vienam terminui į teisėjus, o 
Kumskis bandys gauti demo
kratų indorsavimą į sanitario 
distrikto trustees.

Ir Nauji Metai, 
Ir Gimtadienis
, BRIDGEPORT. — šįvakar 
pas pp. A. Cibulskitis, 836 W. 
33rd Plące, susirinks i būrelis 
artimu draugų ir giminių. Jie 
ne vien Naujų Metų lauks; b,et 
karĮiu švęs ir p. v Alekso Cibul
skio .gimtadienį. Mat, jisai yra 
gimęs Naujų ■ Metų dieną.

Vaišėmis rūpinasi p-a Cnbul- 
skienė. < ',( J. S.

Fairfield Savings 
and Loan As- 

šociation 
M

Planai baigiami paruošti Fair- 
field Savings and Loan Asso- 
ciation naujos 'buveinės Grand 
Opening’ur prie kampo Milwau- 
kee Avenue. North ir Damen 
Avenues- Atidarymas įvyks še
štadienį, .sausio 10 d.

Pasak /p. Frank Sobotka, 
Fairfield’s energingo preziden
to, Grand Opening žada būti 
Vienas didžiausių ir spalvingiau
sių Chicagos istorijoj.

Apylinkės biznieriai ir civi
liai, tikybiniąįi , ir. fraternalių 
grupių lydęriaįipkopperuoja tik
slu padaryti atidarymą juo sėk
mingiausią. ? Apylinkės versli
ninkai išdalins, $500 vertės prL 
zų. Ruošiami' specialus .gAt'yių 
ir krautuvių.- lapgų papuošimai 
ryšium., sų šiuo įvykių,,

Fairfield’s nauja buveinė yra, 
be abejonės, geriąųsios patal
pos, kokias Chįęagos taupymo 
ir paskolų -bendrovės turi už
ėmusios. Naujoji /buveinė, yra 
buvęs Noel Statę Banko trobe- 
sis, kurio pastatymas kaštavo 
vieną milioną ir-250 tūkstančių 
dolerių.

Fairfield Savings and , Loan 
Association pergyveno nepa
prastą augimą. Įsteigta prieš 
40 metų, bendrovė ypatingai 
smarkiai augo huo 1939 me
tų, kai p. Frank Sobotka įstojo 
organizacijom Nuo tos laiko 
bendrovė padaugino savo turtą 
iki dabartinio dydžio virš dvie
jų milionų dolerių. —Sk.

Ši įstaiga teikė atsa
kingą patarnavimą 
daugiau nei 32 metu

Morton Park Federal Savings 
and Loan Association of Cice
ro, 2444 So. 52nd AVęnue, yra 
viena senesniųjų finansinių 
įstaigų. ’ r

Jos atsakomingas tarnavimas 
daugiau nei-30 metų įgijo jai 
pasitikėjimą ir pritarimą visos 
vietos bendruomenės. Jos pasi
sekimas žymioj daly priklauso 
nuo dabartinio sekretoriaus, 
August F. Sobotka. Sekreto
riaus sąžiningas darbas ir žino
jimas yra aukštai vertinamas.

p Taigi, kai ieškote saugios vie
tos sąvįemk ekstra doleriams 
investuoti, atminkite šią įstai
gą. čia gausite geriausią patar
navimą ir finansiniuose reika
luose patarimą. Jūsų invest- 
mentas yra apsaugotas apdrau- 
da ir geru rezervų fondu.

Dabar mokama 3 nuošimčiai 
dividendų, ir visi fondai, inves
tuoti iki mėnesio 10 dienos, mo
ka dividendus nuo mėnesio 1 
dienos. Pasirinkite šią įstaigą 
savo doleriams investuoti.

/... . r , . ' sk.

PARK. — šio- 
laiką Naujus 
su saviškiais.

GRĮŽO Iš 
LIGONINĖS

MARQUETTE 
mis' dienomis, į 
Metus praleisti
iš šv. Kryžiaus ligoninės namo 
grįžo p. Eufemija Balczis, 7027 
So. Talman Avė. Jai buvo pa
daryta sunki, bet pasekminga 
operacija.

Išsiėmė Leidimus *
Vedyboms

(CHICAGOJE)

Peter Yakutis, 28, su Estelle
BakešauSkas, 25

Joseph Grigaity, 29, su Ber-
nice Petrauskas, 25

Harold Swinwerth, 25, su Jo-
sephine Rasimas, 22

Edwin Forbes, 41, su Bernice
Dowiatt, 23

Reynold Warnis, 24, su Lor-
raine Buettner, 20

Rudolph Šeitman, 27, su Ber-
nice Taraška, 26

Reikalauja
Perskirų

Dorothy Yuraška nuo Albin
Yuraška

Sophie Petrovich nuo Felix
Petro vich
Gauna
Perskiras'

Charles Davis nuo Mary Da- 
vis, -;

GIMIMAI 
CHICAGOJE

Web-; GABRYS, Diane, 1147 
sterv avenue, gimė gruodžio 8, 
tėvai: Frank ir Jean.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistaę
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo*- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pįrma.
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEŠT 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARL NURKAT
. * (NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTITVC

Budriko Radio
Programas Rytoj

~ • U. ■ ,

Pašvęstas Naujiems Metams
Rytoj, Naujų Melų vakarą, 

yra transliuojamas Budriko ra
dio programas (7-tą) iš sto
ties WHFC, 1450 kc.

Tai bus visa valanda geros 
niuzikos, dainų, pranešimų ir 
Naujų Metų sveikinimų.

12-ti metai
Budriko radio programas iš 

WHFC stoties Ciccroj yra 
transliuojamas vis tuo pačiu 
laiku, 7-tą vakare, jau 12 me
tų.

širdingus Naujų Metų linkė
jimus visiems siunčia progra- 
mo leidėjai, Jos. F. Budrik, 
Ine., 3241 ir 3409 So. Halsted 
street, tel. YARds 3088.

* Pranešėjas.

Penktadieni SLA 
63 Kp. Susirinkimas

BURNSIDE. — SLA 63-čios 
kuopos metinis susirinkimas 
įvyksta penktadienį, sausio 2 
d.,' 7:30 vai. vakare, priprastoj 
vietoj. Visi nariai prašomi 
kuoskaitlingiausiai susirinkti, 
nes susirinkimas svarbus.

Rast. A. Laurutanas

LIETUVIAI

Reguliarę Suvalkiečių Choro 
repeticija įvyks antrą Naujų 
Metų dieną, penktadienį, sau
sio 2, Gagc Park salėje, 55th ir 
\Vestdrn, 8 v. v.

.Visi nariai yra prašomi da
lyvauti, nes choras turi daug 
įvairių užkvietimų programuo- 
se dalyvauti.

Sekr. Ann Stankin

A1 DAKTARĄ1

Dr. P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913 S.' Halsted St.

Phone CANAL 4796
Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR?A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
• • Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643 

Emergency MIDVVAY 0001

Al. J. Valibus. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: 1 iki 3 .popiet. 6 iki 8 vak.
2408 West 63rd St.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Režidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:'1 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak 

Pirmadieniais 7 iki 9. 
šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’IS
Gydytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak/ Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas^VARDS 2246
V&landoš: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ii 7—9 

vakąro, trečiadieniais ir sekmadie- 
niaiš pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 > 
Namu tel. REPUBLIC 4688

KITATAUČIAI
. / ___________ a__________

1 DR. HERZMAN č
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija 
1031 W. 18th St. netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110 '
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS:

*729 S. 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.
T’bonp MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12,
Rez. Telenhone KENwood 4300

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. DearbOrn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

mTOElTARUTIS 
ADVOKATAS 1 

3!33 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET 

Room. 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto

Garsinkites “N-nose”
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NAUJIENOS. Chlcago, IB.

VISIEMS MUSŲ DAUNINKAMS IR KLIJENTAMS, 
TAIPGI

Visiems Lietuviams Linkime 
LAIMINGŲ NAUJŲ metų

Peoples Federal Savings
anfl LOAN- ASSOCIATION bf ėHlUAGO

(Prdėity)
. (PtAŠT i^DEBAL SAVINGS AND LOAN ASSOČlATION) 

Itdd Wfest 21st Strfeėl 
ADMINISTRACIJA ir direkcija

f LUDWJK &TANASZEK, prez.
į STANLEY W. ROPA, 

ekzekutyvis vice-prez.
’ AL. C. ROPA, asįjstentas Sę-
f kretorlus ir rhūriadž'eris

f biĖĖKTOinAI:—Aldcrrhūnaš Josef F. Ropa, Mich'al Wležfen,
f llėūry Czekajski ir Josief j&rosz.

J’OŠEF J. BAR'č, 
KASPER ROPA,

vice-prez. 
admin.
sekretorius

Linkime Laimingų Naujų Metų Visiems Musų 
Kaitumermmš ir IfrAufiamš ®
Tol. victaly 0840

BRI NO'S TAVERN i
BRUNO GAIOYMoWICŽ, Sav. |

732 West 31st St. Chicago, III. s

-■ ■ -    „ —- - - -• j .T—  —

MANO ŽVĖRYS
---------- . -..... k......... ‘ —

VL. bUROVAS
— ------------------------------------------------------- į—_

*

7?

LINKIME LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMŠ IR DRAUGAMS 

PI :

EAGLfc RESTAURANT
1745. So. Halsted Strėt

Tel. SEELEY 9453

Laihiirigiį Naujlj Mėtų lanki

3235 West 23-čia Gatvė
TELEFONAS ROUKAVELL 1291 

’ ■ ' > ’ * K

Gerai atliekame visokius statybos darinis. 
Busite ir jus patenkinti

lAiMingV NAUJŲ 
LINKIME DRAUGAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS

DRIGOt BOTTLING IVOlIKS
S\VAN BRAND BEVERAGES 

k sbbA, And MifcfckAL watėA 
STANLEY 41RIG0T, Savihihkas 
5114-1B Sb. Khdx Avėhuė 

Tel. LAFAYETTE 6573

ECONOMY MEAT MARKEI
2033 So.Halsted Street

Tel. CANAL 4621

K. NORKUS, Savininkas

LAIMINGŲ
■ NAUJŲ

METŲ

LINKI
VISIEMS 

Liėtftviams
Ii

K

GOLDSMIM P1CKLĖ C0„ INC.
• 4941 SO. RAGINE AVĖ. 

Tėl. Bbulevard 9600

, \ \..........  —----- ------------------- ----- 'J. ’
Vi. purovą^ gimęs Mask- Kai iŠel'ddvtah į aikštę/pratb 

voje 1863 iii. Eidamas pehk- mų dūryt; mus visados Jydėda- 
tiis nietus paliko našlaitis; yo niUsy mylimas šuniukas Va- 
jį feaėnie ąųkletį jb lurlih- 
gaš kiikŠto tevias.

Namlejč mėgdavo.’ klausyt, 
kaip jb dėdcį kiek keistaš 
žmogus, gražiai pasakodavo 
apie gėles ir gyvulius. Nuo 
tada ir susidomėjo gyvuliais.

Mokėsi iš pradžių kariškoj 
gįniiiazijOj, paskui btivO ati- 
dtibtūš į kitą iiiokyklą ir įgy- 
veiidintaš bbvusiaiiie ųitie 
tds mbkyklOS bendrabutyje.

Mokslas Durovui sekėsi, 
bet dar kariškoj gimnazijoj 
jis susidomėjo cirku ir 
drauge su broliu ėmė slapčta 
mokytis cirko gimnastikos, O 
paskui, metę mokslą, išvar 
žiavb su Vi’enu1 čibku iš Mat 
škvoš. Patyrę daug vargo; 
Broliai grįžo pas krišto tėvį 
ir į mokyklą, bet po klek 
laiko vėl Bėgb.

Septyniolikos metų vaiki* 
nas, Vladimiras Durovas, iš
laikęs vidūrihėš mokyklos 
mokytojo egzaminą, pamė
gino niokytbjo darbą dirbti; 
liet tUojdii metė ir stojo j 
valdininkus, heš ii* tas dar
bas jam nepatiko. Pagaliau 
stojo galutinai į cirką, ėmė 
mokyt žvėris ir su jais ro

dytis cirko žiūrovams. Jam 
tai sekdavosi, ir jis pagarsė
jo kaip žvėrių mokytojas ne 
tiktai Rusijoj; Bet ii* užsie
ni uBsc.

Savo gyviirėlius lAurovas 
mokė ne židUriimU, kaip kiti 
darydavo, bet gėrUniu, švel
numu ir tuo bųdu daug leng
viau ir geriau išmokydavo.

Nuvargęs bėkeliaiujamąs 
šu cirku, apsigyvena Mask
voje ir toliau tyrinėja gyvu-

bdiitikak. M ūš šti juo ž^izda- 
voni ir atiduodavom, kaš dtlik- 
dhvo nuo pi^tų?

Tik gimnazijos sargas kažin 
kur gavo kitą, šuniuką. Vaba
liukui iŠ kario pablogėjų. Jo 
sargas Čiriė hfekęšti. Kai šarghš 
paiitatyHhvo, kad kas duoda 
jam kokį ką»ifclį, tai. niurniSUkr 
vo, šalin jį varydavo, o kartą 
net karštų vandeniu apipy’ė; 
•Vargšas- Vabųliukas sustugęš

Aš užneriau šuniui kilpą ant 
kaklb ir husivedžiau. į daržinę.* 
Šuo. ėjo ramiąi, maloniai Uode
ga vinguliuodamas. Tamsioj, 
daržinėje po stogu jiiodavo balt 
kiš.

Pasistiepęs permečiau peb 
balkį virvės galą ir, pagavęs jį, 
ėmiAU traukt., širdis man ėmė 
alpt; kai išgirdau šunį krio
kiant — tai virvė jį smaugė.

Mane šiurpas pagavo. Ką gi 
darau? Juk noriu užmuši gy- 
vhlį, kUrs liįeko blogo įlepada- 
ręš, kurs Su tokiu pasitikėjimu 
daveši užsinert virvę aiit kak
lo. Kuo gj jis nusikaltęs? Ne
galima toliau dirbt tą nedorą 
darbiu reik iii esi virvę ir- bėgt... 
bėgt....

Bet ką Utaū$ai įsakys? Ar
sonas

piikl, Oda luptis..
Tą pačią diėiią gimnazijos 

kOridotidUs kertėje paUkrėni 
nepaĮii*aštą poše’dį; Mes dštUdni 
mokiniai teišėin sargą. Kalbė
jom apie j’O šlykštų pašielginią 
su VabūliukU, įtariiiėjohi, kad 
nuo dabar jis Visaip uis musų 
Vabaliuką, kad visi miisų' atlie
kami kąsniai tektų jb šūniUii 
Visi buvom baisiai įpykę. Mes 
nėgalVojoni; kaip Vabaliuką ap
saugot, įhiinis (Ik rūpėjo, kaip 
galėtume sargui atkeršyt.

Vienas pakhUisč:
—Ta i ką gi j am pada r y si iii ?
—Jį reikia pamokyt... Užmu

šim jo šbnį.
—Užiu'ūšihil.. Užrtiūšiin!..
—Akmeniu užmušimi
—-Prigirdysim';!
—Kur gi prigirdysi iii ?' 
—Pakaršini.
Geriausiai,, pakaršini.
Taip ir buvo nuspręsta: 

kart.
—Traukini korteles, kuris 

turim pakart, — pasiūlė vienas 
iš draugų.

Paėmėm astuonias korteles, 
vienoje parūšėni “pakak’t” ir stir 
Sukom/Paskui traukėm. Man 
teko kortelė’įti žodžiu “pa- 
kart”<

Tai -buvd bdišus maii žodiš. 
Pirmd z karta' gyvenime teko 
inah žudyt.

Ryžomės ' tuojau 
' sprendimų iri nuėjom 
. šuns, ieškot: uL”f:

Radę jį kiėm'ė; tuojau ėmėm 
j vįlibt. Šuo pribėgęs iVodėgū pa- 
I ViiiguiidvOj nieko blbgd nešiti- 
I kėdamas. y
I Man hub tokio šuns pašiti- 
[ kėjiinb nejauku pasidarė1. O 
[ vienas iš draugų piktai pasa- 
I kė *.
į —Mat; koks atsiganęs... O 
| musų Vabalėlio šonas nupliky

tas...

pa

riūkus, su; kuriais..rodėsi; čir- 
ke. ■ .

kĖRSTAS
Tai buvo seniai; k?*da dai 

mokiausi kariškoj gimpazijoj
sirgo

PETRONĖLĖ GRIMELIENĖ, 
po tėvais Pocius.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 28 d., 12:14 v. ryto, 
1941 m,, sulaukus pųisės amž.,_ 
gimus Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Pagramančiu parap., 
Kreivių kaime. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrąh Juozapą; 2; sunūs Joną 
ir Stanislovą, marčią Mdrię 
iV anbką, dukterį' Brbnislavą; 
žentą; Stąnįslovą. Petraitį ir 

, ąnųk^, brpjį Vincentą ir ser , 
šers vaikus: Betmęę, Ju'pza- 
pą, Joną, Stanišiovą, Laurą; : 
Helen Jurgens, pusbrolį Juo
zapą Rakauską^ švogęrius Jo
ną Rimkų ir Mykolą Grlinelį , 
ir jų. šeim'au, ir dėug kitų > 
giminių.

Kūnas pašarvotas namuose 
2312 So. See^ey Ąve. Laido- ; 
tuvės įvyks .pėnktad., sausio 
.? d,, 8:30 vąl. ryto iš namų į- > 
Aųšrps Vartų p.arap. bažny- j 
Čią, kurioje atsibos gednlin- ■ 
gos pamaldos.už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kažimie’ro kapines.

Visi a. a. Petro'nėlės Gri- 
melienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
Kviečiaini dčly Vėtiti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį į 
patarnavimą ir atsisveikinimą

< JNulių^ę.^Ųekamę: Vyras, | 
Sūnūs. Duktė, Marti, žentas 
it Gimines. j

' . - A J

. Laid.> Direkt,,. Lachąwicz ir 
Sfotiai, Tęl. CANAL 2515.

kortelę išlbaųUęš? Argi nerei
kia šargiii alk'etšyt? Nfenoriu, 
kad draugi, ihhtife 0askui bai
liu vadintų..

Ir vėl patrallkid'u virvę; Šuo 
dar smarkiau Šuhribke, o aš pa
jutai, kad< visdi virpu, bbebaiit 
ti rdiika hojĮąjegė išlaikyt šuhš 
svorio. PklėiHiali vlrVę, ir šud 
driblelėjd į Žeidę: NttbriBo šuo; 
ir maiii kas viduriuose nukrito: 
Man pašidate Balsu, pagaild 
štinSx pajutaii, kad jį mėgstu. 
Jis, rhatyl- trokšta^ Baigiasi. Rei
kia jį pribžii'gti, ir ko greičiau
siai... ko greičiausiai, kad neši
ką ūkinių.

Pag’riėlnmi dkmėnį ir svie
džiau; į šunį ■bežiūrėdamas; Ak- 
md'd atsiihiišė į minkštą daik
tą. Vadinasi — baigta, užmu
šiau...

Ąfsi'gręžiau. sustdjęš. Į mane 
žiurėjo didelės, rudos šuns 
akys, pilnos ašarų; jose pama
čiau baisias kančias ir klausi
mą: “už ką?”

Nėištutėjau tokio žvilgsnio. 
Pasvirau ir kritau apalpęs...

Atsipeikėjau, kai paguldė Į 
lovą, Stovėjusią tarp daugelio 
kitų lovų. Tai Buvo mūsų ligo
ninė.
• Prie manęs priėjo felšeris ir 

pasilenkęs tarė su • užuojauta:
|—Atsipeikėjai? Ir * nugąsdinai 

mūs! 1
Žvilgterėjau jam į veidą ir 

pamačiau tokias pat akis, kaip 
tenai daržinėje, Jose įžiūrėjau 
tokį pat nuliudijdą. priekaištą 
ii* tą pat klausimą, kaip tenai...

Nedrįsau apie nieką klausi
nėt. Jaučiausi nusikaltęs. Atsi- 
gręžiah į sieną ir apsiverkiau.

Pravėręs akis, pamačiau ša
lia lovoje sergantį tos pačios 
gimnazijos mokinį. Jis buvo iš
blyškęs, matyt, smarkiai sirgo. 
Nuo ilgdš ligos jo SūdžiUvęS 
Veidas biiVo net painėlynavęs. 
0 akyš... akys pilnos pasiilgi
mo, skausmo ir UiAldaujanidS 
— tai buvd akys to šuns, kurį

žudytasis šuo tupėjo prie sar
go, iškišęs nuo karščio liežuvį. 
Jis mane pažino, pribėgo ir, lyg 
nieko nebūtų buvę, ėmė suki
nėtis aplink mane unksdamas. 
Jis paliko tuomet gyvas, o tas 
minkštas daiktas, į kurį akme
niu trenkiau, buvo molis.

Širdis ėmė man smarkiai 
plakt, man darėsi trošku iš 
gailesčio ir gėdos. Tai štai 
kauk aš, žmogus, užpykęs ant 
kito žmogatis, tyžauši nužudyt 
nieko nekėlią gyvulį, o tas gy
vulys, niano baisiai iškankin
tas, visa tai užmiršo ir eina 
prie manęs su pilnu pasitikėji
mu.

Šuo pasirodė geresnis už 
žbiogų. Tai man paaiškėjo ir 
dėl to pamėgau jį ir ūmiau 
gbrbt. Nuo to laiko pradėjau 
Vimtai domėtis gyvuliais.

CLASSIFIED ARS.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ar*at». -• / ' ra*

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia ^w^W^*^*^^**a^*^*^<^^w***,^**^>M*>**^^>**>a^-**^«**^**^^ *•* ^**>*^^*»

GERA PROGA 
SENYVAM ŽMOGUI ARBA 

JAUNUOLIUI 
uždirbti pinigų. Town of Lake 
kolonijoje tuojau reikalingas 
laikraščių išnešiotojas, seny
vas žmogus arba high school 
jaunuolis, dalį laiko pašvęsda- 
mas gali neblogai uždirbti. 
Tuoj kreipkite^ į

NAUJIENAS, 
1739 So. Halsted St. 
Tel. CANAL 8500

KORESPONDENCIJA
Portland, Oregon

Miestas prisirengęs užpuolimui
Čia Kalėdų šventes buvo 

ideališkos, ‘— oras toks, koks 
būna per Velykas Chicagoj. Mės 
:dar nematėm sniego Portlande. 
Kas nbri pamatyt sniego, tai 
turi važiubt į rytus, kelias de- 
šimtis mylių, tai ten jo yra už
tektinai.

Visos karo restrikcijos nuim
tos prieš šventes: “blackoutai” 
bus praktikuojami tik gresiant 
pavojui iš priešo puses.

Įvedė signalus, kuriuos kon
troliuos ugniagesių skyrius. Jau 
bandymai buVo daryti nede
gioj, Dec. 28 d., tai yra ypatin
gas gandymas. Tie signalai bus 
duodami gresiant užpuolimui 
ant miesto iš oro su orlaiviais.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
patyręs. Gyvenimas vietoje—kam
barys jr valgis. 3738 S. HALSTED 
STREET.

REIKALINGAS DARBININKAS 
apvalyti taverną ir pagelbėti už 
baro.

3200 So. Lituanica Avenue •

FURN1SHED ROOMS—TO RENT 
^yenimui Kambariai

KAMBARYS RENDAI, apšildo
mas, vyrui, prie mažos šeimynos. 
1850 So. Harding, 1-mas aukštai

FOR KENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

4 KAMBARIAI ANT RĘNDOS, 
su maudynėmis, Pečium Šildomi. 
Renda $18.00. 3308 So. Union Avė.

KLUBAI IR DRAUGYSTĖS, ku
rie norite užimti piknikams Svilai- 
nio daržą, prie Tautiškų Kapinių, 
prašomi kreiptis pas Svilainį, 3428 
S. Halsted St. Telephone Yards 
2074.

RENDAI GASOLINO stotis. Yra 
vietos dėl delicatessen. 106 South 
Cicero Avė. Kreipkitės adresu 2126 
S. Halsted St., Canal 3888.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GROSERNĖ IR MEAT MARKET. 
Senas išdirbtas biznis. Gyvenimui 
kambariai. 3553 So. Wallace St. 
ROCkvvell 8714.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
bųčernė. Per 10 metų biznis išdir- 
<W>'. Priežastis pardavimo, — sa- 
vipinkai sergi. Atsišaukite;

1 2421 /w ėst 43rd St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namairžemė .Pardavimui

PERKAM; parduodam ir mainom 
.paihuš, lotus, farmas ir bizniui 
Turime (didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arl.a mainais. Norinti 
pirkti ar fnainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001

iURUSSi
: VlllJOvenis<>*a®Wh'.... r taams. *
*
I 4180 Archer Avenue.j 
< Phone LAFAYETTE 5800 *•» 1

r—r i

v i 
s Pasaulio <

-- ' • <w -,IJ ' IIJ Dalis. <

Jj. Gėles y^st^vąink^Bankietains 

3316 SO. HALSTED ST.
Tel. YARDS 7308 

xxxxxxx^

M

4
■; .3'

PETŪAŠ BALČIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

' gruodžio 29 d.- '6:15 Vai. va- 
i Rato 19‘41 in.,; sulaukęs pusės < 

amžiaus; gimęs .Lietuvoj, Pa
nevėžio apškr., PAU'ovėžio pa- 
Vėpij'dj; Pašilių kaimę. Ame
rikoj išgyveno 38 metus. Pa
liko dideliaine iiūliuclime mo- 
•teri Katryną, po tėvais Slc- 
kaitę; s.unų Ošwąldą, 3. bro
lius: JdozMpąt, , Pranciškųir : 
Iz’idorį jr Jų šeimas, ir dęug , 

( kitų giminių. Lietuvoj paliko 
j 2 broltas, Motiejų ir Antaną 
‘ir jų Šeitnaš. Priklausė prie 

Chicagos Liet. Draugijos. Kų- 
. naš . pašarvotas Lachawįėziaūs 

koplyčioj,2314 ?W. 23 PI.
Laidotuvės įvyks ąėštadiėnį, 

gausio 1942 m. 8:30 vėl. ■ 
■ ryto'iš namų į Aušros Vartų 

parapijos bažnyčią, kurioje at- . 
sibus gedulingos pamaldos už 
velįphip. sielą, 
^nulydėtas į ŠV. 
kV.nines^ 

■ghniriė's
• *.v»v***~» V v<c*—■ -

lyvauti laidotuvėse ir suteikti
atšisVėlkinitę-į Nubudę: 

Moteris, Sunus, Broliai 
<•'- <J ’A Giminės, Laidotuvėse patarnalija Taid. 

direktorius Lacbawicz ir Su- 
nUS, 2515. .,*

o iš ten bus 
Kėž’u'niėro

. C m,., .... 1
Visi a. .ą. Petito Balchuno 

įimiriės, drąufeai ir paĮįs&jįl ■ 
iasat nudtoažiai kviėčlaūii da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jaiiri įąskųtiid. patarnavimą ir

Aplinkui, kur tik žiurėjau; 
ligonių (ov’ošė , mačiau vis tas 
pačias akis, nes skausmą lygiai 
jaučią, žmones ir gyvuliai.

Užsimerkiau ir galvojau, 
sunkiai, skaudžiai galvojau apie 
tai, kaip drįsau nužudyt šunį, 
Įkurs jaučia taip pat, kaip ir aš 
ir kaip visi kiti žmonės. Mat, 
aš tą šunį laikiau per negyvą 
daiktą, kurs buvo sargo, o aš 
norėjau tam sargui atkeršyt. 
Dabar supratau, kad padariau 
negera ne sargui, o visai nekal
tam šuniui.

Kažin ką bučiau davęs, kad 
bučiau galėjęs tą šunį atgaivint.

bei didelio nervų šušieržinU 
mo tuojau dūr pagulėt ligoni
nėje. Apie šunį Bijpjab kišiiši- 
het, ir niėkaš fnan apie jį nė- 
plrišimih'ė. Kai išėjati iš ligoiii- 
nW, vėl prasidėjo priįjras^ds 
mokyklos gyVenidias: mokiau
si', šaudžiau, ėjau rikiuotę.

Eidamas k&rfą iiiusų aikštb, 
p'ėnią^iau 'stebuklą s mano hti-

s

i

Si

L-

4656SiWestern Avė

A. ‘

. f
LAIMINGŲ NAUJŲ MĖTŲ 

E/SiVAis /fas/umeriams ir Dvduįfarhs

JULIA’S. RESTAURANT’
JULIA PO'ClUS, Sav.

Tel. Lafiayėtte 2879 f

Patvarkymas iš Washingtono 
Visiems Italijos, zJaponijos ir 
Vokietijos piliečiams septynių 
Valstį j ų, / kaip tai: Caiif orai j os, 
Washingtono, Oregon, Monta
na, Idėho ir Nevada, — turi 
Valdžios įstaigoms atiduoti 
“short wave” radijo aparatus, 
fotograftjų aparatus (mažus), 
— didėlius tik turi registruo
ti. Pradeda spausti kariaujan
čių šalių piliečius. Vietos gyven
toj amš tuo tal’pu dar nep&r- 
matorria naujų patvarkymų.

Linksmų ir Laimingų Naujų 
1942 Metų “Naujienoms” ir vi- 
slėms draugams kaip Chicagoj, 
taip ir kitose kolonijose.*

P. Galskis.

Ir Čia Naujų Metų 
Lauktuves

Nitu jų Mėtų šaunus lauktu
vių pokiiis įvyks šiandien, 
gruodžio 31, 7:30 vai. vakare, 
Jonistų salėje, 814 W. 33rd St.

PaiVngįntas bus gražus ir 
įdomus. Tad visus širdingai 
kviečiam atsilankyti, nes čia 
buš getas orkestras, skabus už
kandžiai, nepaprastos naujertį> 
bės. ir visokie paįvairinimai. 
Užįltašo —- Taryba. (Skl.)

PARDUODA IR MAINO &AR- 
QŲETTE PARKE sekančius namus:

2 flatų, 5—5 kambarius \
5 flatų, 5—3 kambarius \
6 flatų, 3—4 kambarius \
8 flatų po 4 kambarius N

12 flatų 3 ir 4 kambarius.
3 labai geri prie Parko.
Kas norite dar įsigyti ar išsimai

nyti gerų, namu, rašykite ar maty
kite:

JOSEPH VILIMAS QO., 
6753 So. Rockwcli St. 
Tel. HEMLOCK 2323.

rARMis .ix)R SALE
• ________________

112 AKRŲ FARMA su staku ar 
be stako. Geri pastatai, geras vieš
kelis. 2VŽ mylių nuo miestelio. Par
duos nebrangiai. Duokitę atsakymą 
angliškai. MIKE KOCINSKI, 
Friendship, Wis.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Par^y^

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pąšaųkite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi .pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
t 6343 Su. Westęm Avė.

Chicago, Iii Tel. RĖPublic 6051

PARENGIMAI,
PARENGIMAS 

SUTIKITE, su savo draugais. Nau
jus Metus gruodžio 31 d. Mildos 
salėje. Prie geros muzikos smagu 
bus šokti, pasilinksminti. Pradžia 
nuo 7-tos vąl. vakaro.
Kviečia L. T. K. Bažnyčios Valdyba

pirkinių reikalais M i 
tas kraatuDeSf

GERB. Naujienų skaityta 
tr skaitytojai pralontt

auiiu/M. A M. < » 

skelbiasi Naujienose 
iw m
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YFAR GRFET1NCS TO YOV • 1942
Laimingų Naujų Metų Visiems Savo Kostumeriams, 

Draugams ir Visiems Lietuviams Linki

Cari l’aiuora
CENTRAL AUTO & SERVICE 

3207-09 South Halsted St. Chicago, III.

M

. NAUJIENOS,’ Chicago, UI. .
o

Trečiad., gruodžioJįįJAllr— ;----------------------------- — 4

Kur Sutikti A
Naujuosius Metus

Kur Naujus Metus sutiksite ar šeiniau paminė 
tuose lietuviškuose parengimuosė, ar pas draugus, ar 
namie, ar net vidurmiestyj — visi smagiai praleiskite 
laiką. . ■ , į ; ‘

Lai Nauji Metai būna visiems duosnųs ir laimingi. 
Lai jie atneša skubų laimėjimą musų kraštui — Jungti 
nems Amerikos Valstybėms ir gražiną nepriklausomą 
laisvą gyvenimą musų gimtinei — Lietuvai!

Kostumeriams

Laimingų

1912 Metu c

THORNTON, ILL.

Branch

3917 So. Lowe Avė
su-

Tel. Yards 1502

Four Cirown ’Premium & 
Extra Pale Beer

Dariaus-Girėno legionierių 
tiktuvės, Posto salėje, 4416 S. 
VVestern avenue. Įžanga —- tik 
3 pakeliai cigaretų. šokiai, pro
gramas, ir “favors”; kąlakutie-

Linki Visiems

w>■.

P r

Viktoras Raubunas,
Lietuvis Atstovas

Lietuviams

Linksmu ir c

FREDERICK BROS 
BREWING CO.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTII 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug >8.35 

dulkių išimta ..............................
PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU.

i SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.
BLACK BAND LUMP ....... $10.25

Sales taksai ekstra.

UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ...
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS 

____  PAS -
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
• BEN. J. KAZANAUSKAS. Sekr.

Taupytojams 
Mokame 

3'/2% Dividendus
INSURED

Darom 1-mus 
D Morgičius Leng

vom Sąlygom
TURTAS VIRŠ $1,100,000.00

2202 W. Cermak Road. Tel. CANAL 8887

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
. H. Rajewski “Shorty”

Milda Buick Sales
VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, Chicago, III.
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

Širdingai Kviečiame Tamstas Atsilankyti 
Į Musų

GRAND OPENING
SAUSIO 10-tą

su veniRai ... MUZIKA

Musų Naujas 
Namas, kam
pas Mihvaukee, 
Nort ir Damen 
Avenues.

PRADEKIT NAUJUS METUS 
TIKSLIAI

Atidarykite Apdraustą Šerų Sąskaitą Mokan
čią 3% (dabartinis nuošimčių dydis). Idealus 
investmentas paskiriems asmenims, valdyboms, 
trustų fondams, partnerystėms ir korporaci- . 
joms. Pinigai, padėti iki 15-tos, uždirba kaip 
padėti nuo 1 mėn. dienos. Stokite į musų 1942 
metų Kalėdom Sutaupų Klubą, Prasidedantį' 
Dabar.

Pirkite Defense Bonus Čia »

FAIRFIELD SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

> Dabartinė Viąt: «
2729 West Cermak Road, Chicago

NAUJA VIETA PO SAUSIO 10-toa, 1942: 
KAMPAS MILWAUKEE, NORTH ir DAMEN AVENUES, Chicago

Įsteigta 1901 Turtas virš $2,000,000

uos vakariene* už 75c. Visa* 
pelnas H i nes ligoninės invali
dams. U. S. kareiviai, jurinin
kai, marinai unif.onnose galės 
įeiti nemokamai.

“Pirmyn” ir Vyrų Chorų 
tradicinės Naujų Metų sutiktu
ves W. Neffo salėje, 2435 So 
Leavitt sti'cet. Vakarui rengė
jai perima visą p. Neffo įstai
gą. Už vakarienę, šokius, do .a- 
nėles, programą tik 75 centai. 
Pelnąs cbora.iiisl palaikyti.

Lithuatnian National Demo- 
cralic Club siilattktuvės Ch. 
Kriščiūno salėj, 4501 South 
Ashland. Nariąms —- 50 centų, 

‘svečiams $1 už viską, — vaka
rienę, gėrimus, šokitis, etc. 8

Sulauktuvės Jonlšty salėje, 
814 W. 33rd Street, 7:30 v. v.

Kitos sutiktuvės įvyks Rose- 
lande, Ciceroj, taipgi beveik 
visuose lietuviškuose ta Vernuose 
Chicagoj.

TAUPYMO BENDROVĖS IŠMOKA 
DALININKAMS $81,60000 DIVIDENDAIS
Už Antrą 1941 Pusmetį; Lietuvių B-vės 

Išmoka Kelis Šimtus Tųk^tapčių
Lietuviškos taupymo ir skb- 

linimo bendroVčs (taip vadina
mos “spulkos”) jaii išmokėjo 
arba netrukus išmokės savo 
dalininkams kelis šimtus tūk
stančių doĮėrių dividendais už 
1941 anj>^ pusmetį. Juos mo
kės kaip valstijinės, taip ir fe-> 
deralės spulkos.

Chicagoj ir apylinkėse tokių 
bendrovių, kurias užlaiko lietu
viai, yra 12-ka. K

Labai Platus Biznis
Kaip plačiai yra išaugęs ir 

stiprus taupymo bendrovių biz
nis, parodo United States Sav
ings and Loan Lygos skelbia
mos skaitlinės.

Ta įstaiga sako, kad vien už 
antrą 1941 metų pusmetį tokios 
bendrovės Amerikoj išmokės 
viso $81,600,000-. Tai milžiniška 
suma pinigų, atstovaujantį už- 
darb’, kurį gauna taupytojai 
už savo pinigus, įdėtus į tau
pymo bendrovių Šerus.

Į tą sumą neįeina nuošimčiai, 
kuriuos gauna taupytojai, tau
pą pinigus tokiose bendrovėse, 
panašiai kaip dėdami depozitus 
į bankus.

Su NaujaisMetais— 
Ir Incoine ^Taksai
žiūrėkite .PęnkjĮa^i^hio “N-nas”

Su sausio 2Hrą diena fedš- 
r

ralių mokesčių biuras Chicago- 
j e pradės siuntinėti visiems 
jphięagos distrikto gyventojams 
1941 metų inedme taksų blan
kas. . j.

Taipgi sausio 2-trą dieną 
“Naujienose” bus paskelbtos 
plačios informacijos apie nau
jus tų taksų • patvarkymus, ir 
kas turės juos mokėti. Bus pa
duotos ir skaitlinės.

“N” Pildys Blankas
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šįmet “Naujienų” raštinė 
yra pasiruošusi income taksų 
blankas pildyti ir priimti pini
gus už taksus.

Lietuviai Įtakingi
Lietuvių Taupymo bendrovės 

“Savings and Loan” biznyje 
Amerikoje lošia nemažą rolę, o 
Lithuanian/Building and Loan 
Ųeague, apimanti Chicagos ir 
apylinkės lietuviškas bendroves, 
turi didelę įtaką visuotinoj Illi
nois valstijos Building and 
Loan Lygoj, kuri apima visas 
valstijos bendroves..

Lietuvių Lygos pasidarbavi
mu, kaip sako sekr. J. P. Var- 
kala, U.S. iždo departamentas 
dabar, ragindamas amerikiečius 
pirkti apsaugos bonus ir ženk
lus, visuomet pabrėžia, kad juos 
gali pirkti ne vien bankuose ir 
pašte, bet taipgi ir taupymo 
bendrovėse.

Tas labai daug prisideda prie 
taupymo bendrovių populiariza- 
mo visuomenėje.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

I

VAKAR CHICftGOJE■1

O Cook apskričio grand džiu- 
re tyrinėja darbuotę neseniai 
panaikinto policijos “morals” 
skvado, kuriam buvo pavesta 
kovoti sir gembleriavimu, pa
leistuvavimu, etc. Skvadas bu
vo panaikintas, kai pasirodė, 
kad jis pareigų neatlieka ir sė
brauja su geng’steriais, kurie 
jvairius nelegalius biznius ChL 
eagoj kontroliuoja.

• Su naujais metais nauj / 
gyvenimą žada pradėti 31 me
tų , Effie Parker, 917 Windsor 
avenue. Ji ruošėsi nušokti Chi- 
eagos upėn nuo Madison gat
vės tilto, bet ją laiku pastebė
jo ir sulaikė, netoliese buvęs 
laikraštininkas Eugene Cook. 
Jisai įtikino moteriškę, kad tik 
bailiai žudosi.

• Užvakar, gruodžio 29-tą,
397 savanoriai įstojo į armiją, 
marinus ir laivyną per rekru- 
tavimo raštines Chicagoj. Jie 
pasiliks tarnyboj iki karo pa
baigos. -C

e Chicagos saugumo komi
tetas skelbia, kad automobiliai 
saugiausiai važiuoja vidurmie- 
styje ir Hyde Park apylinkėse. 
Ten mažiausiai automobilių ne
laimių.

O Jolieto policija ieško ne
žinomo žmogaus, kuris paleido 
revolverio šūvį į kariškį, sau
gojantį Jolieto airportą.
e Deryboms pakrikus, į strei
ką vėl išėjo darbininkai May- 
wodd Farm pieninėj, Maywoode. 
Išvežioto jų unija sako, kad fir
ma nenori pasirašyti sutarties.

e Prie Clark ir Lawrence 
užvakar vakare susikūlė du 
gatvekariai, sužeisdami leng
viau ir sunkiau 16-ką keleivių.

• Keistu budu gyvybę sau 
atėmė 22 metų jaunikaitis, 
VVąlter Brunken, Kankakee li
goninėje. Visą galvą taip apsu
ko limpančiu bandažu, kad ne
begalėjo kvėpuoti ir nutroško.

• Valdžia žada sumažinti 
ūkio mašinų gamybą apie 20%. 
Tas patvarkymas skaudžiai pa
lies darbininkus International 
Harvester dirbtuvėse.

Pavogė Daug 
Brangių Įrankių

Žvalgyba ieško vagilių, kurie 
pavogė apie $400, vertės bran
gių įrankių iš National Cylin- 
der Gas Co., 1035 W- Lake st. 
Firma gamina reikmenis ka
riuomenei. Be įrankių dirbtuvė 
negali tęsti darbo.

Zuris Nubaudė Už 
Uniformos įžeidimą 

v . v ’

Teisėjas J. T. Zuris, Stock- 
yards teisme, paskyrė 60 dienų 
kalėjime 54 metų, chicagiečiu; 
William Chujko, 5001' South 
Paulina.

Chujko ėmė kolioti 28 m. ka
reivį John Zintek, nuo 5120 
South Wood st., ir negražiai 
atsiliepė apie jo uniformą- Zin
tek kirto Chujkai per veidą, ir 
nusisuko. Chiljko tada smogė 
jam peiliu į nugarą. Sužeidė 
nesunkiai.

Majoras Paskirs 
Blokų Wardeniis

Majoras Kelly skelbia, kad 
pirmą Naujų Mętų dieną jisai 

■ paskirs “blokų wardenus” — po 
vieną kiekvienam Chicagos blo
kui. Kas 10-čiai blokų bus pa- 

< "slartas wardenas-viršininkas.

Pirkite tose krautuvėse, kd- 
rios garsinasi ^NAUJIENOSE”

Žagariečių Kliubas 
Aukoja $25.00 
Raudonam Kryžiui

Perka Apsaugos Bonų 
už $1,000

Niekas nepralenks žagaric- 
čių. • z ,

Pereitame savo susirinkime, 
sekmadienį, jų Kliubas nubal
savo paskirti $25 auką Į Rau
donojo Kryžiaus Karo Fondą, 
kuriam ta organizacija dabar 
bando sukelti $50,000,000.

Kliubas taipgi vienbalsiai nu
balsavo eiti Dėdei Šamui į tal
ką su pinigine pagalba.
; Nutarė pirkti apsaugos bonų 
už $1,000.

Turtas Virš $6,5 00, D 00.00
Apart Apsaugos, Turime OCtfi fl 0 0 00 
ATSARGOS FONDĄ ViršdJuUjUUUiUU

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

____________ and 
LOAN ASSOCIATION 
JUSTIN MACKIEW1CH, 

4192 Archer 
VIRginia

PEOPLES FURNITURE CO
Sveikina savo Draugus, Prietelius ir Visus Lietuvius su

NAUJAIS METAIS
Linki daug Laimės ir Geriausio Pasisekimo Visiems

TUOJ PO ŠVENČIŲ

PEOPLES
KRAUTUVE

PRADEDA INVENTORY ĖMIMO DIDELĮ

ISPARDAVIMA
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Visų Prekių Kainos
Numažintos

; NUO 20% IKI 40%
ANT KALĖDINIŲ DALYKŲ: TOYS, VAIKAMS RAKAN

DŲ, RADIOS, RAKANDŲ SETŲ, PEČIŲ, KRĖSLŲ,

Pirkite dabar ir su taupinkite iki 40%!
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

Didi nuolaida už senus rakandus mainant ant naujų.

PEOPLEC rpURNITUReJ
a ^.1 i i t? a. <• -I- i i a • ^.1 r* r~\ n a. k.i

4179-83 Archer Avenue
Prie Richmond. Gatves.

Telefonas Lafayette 3171

LAIMINGŲ NAUJŲ METU
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS, RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS

Grėat City Linen Supply
1421 W Harrison St __QUICK SERVICE — Tel. SEEley 0139

WE CARRY COMPLETE LINE OF LINENS FOR ALL PURPOSES.
Represeiited. by C. NOBARAS
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