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PAĖMĖ NELAISVĖN 25,000 ITALŲ 

------------ A 

Britų kariuomenė eina prie Tobruko
KAIRAS, Egyptas, sausio 5 menės dalys artėja prie 

d. — Karo pranešimas sako, bruko, 
kad britų kariuomenė paėmė 
Bardiją. Britai paėmė nelaisvėn 
25,000 italų kareivių. Suimtas 
italų generolas Annibale- Ber- 
gonzoli, kuris dalyvavo Ispanų 
civiliniame kare. Suimta 6 ita
lų armjios generolai.

SYDNEY, Australija, sausio 
5 d. — Australijos karo minis- 
teris Spender, kuris inspektuo
ja savo krašto jėgas Afrikoje, 
praneša, kad Australijos ka
riuomenė pralaužė, italų tvir
tovių linijas prie Bardijos.

Australijos generolas Mac- 
kay, kuris komanduoja savo 
krašto karo jėgas, įsiveržė į 
tvirtovių rajoną, sunaikino 
dalį tvirtovių ir paėmė nelais
vėn daugiau negu 8,000 italų 
kareivių.

KAIRAS, Egyptas, sausio 5 
<1.—Visų rūšių britų kariuome
nė—karo laivai, orlaiviai, ar
tilerija, tankai ir bombąsvai- 
džiai— pralaužė italų tvirtoves 
ir įsiveržė į ginamų apylinkių 
vidų. ’

Keli britų karo laivai be su
stojimo bombardavo Bardią 
ištisas 19 dienų, bet kai nu
tarta pradėti tvirtovių puoli
mą, tai atvažiavo žymiai di* 
dėsnis karo laivų skaičius ir 
dar smarkiau naikino italus.

Liudininkai tvirtina, kad 
britų karo laivynas visoj savo 
istorijoj taip smarkiai neap
snūdę ne vienos tvirtovės, 
kaip tai darė prie Bardijos.

Pirmiausia britai apšaudė 
smarkia artilerijos ugnimi ita
lų įtvirtinimus. Vėliau neria
mieji lėktuvai išmetė daug 
bombų. Kai italų patrankos 
nutilo, tvirtoven įšliaužė britų* 
tankai. Tankus pasekė kitoę1 
motorizuotos australiečių da\

AMERIKOS KONGRESO ATIDARYMAS

Britų kariuomenei / pavyko 
paimti nelaisvėn didelis ' italų 
skaičius. Karo vadovybė ma
no, jog trečdalis Bardiją gynu- 
sių italų jau pateko nelaisvėn. 
Tikijnasi netrukus nusiginkluo
ti ir likusias dalis. Puolami 
italai prašė pagelbos pas Gra
žiam, bet jis nieko prisiųsti 
negali, nes kitos brilų kariuo-

tvirtovės jrajonan įsiveržę 
australiečiai pradėjo iš užpa
kalio apšaudyti kitas tvirto
vės vietas ginančius italus. 
Britai turėjo mažai nuostolių.

Penki dideli italų orlaiviai 
nusileido į britų nepaimtą 
Bardijos tvirtovių dalį. Mano
ma, kad jie atskrido paimti 
Bardiją gynusius generolus ir 
išvežti kariuoniėittės dokuP, 
mentus.

Kai tiktai italų orlaiviai 
nusileido, britų lėktuvai juos 
labai smarkiai t apšaudė ir 
lengvos artilerijos šūviais juos 
visus suvarstė. Manoma, jog 
nei vienas atskridęs orlaivis 
negalės pakilti.

GRAIKAI ARTĖJA PRIE VALONUS
. Paėmė svarbias 

viršukalnes
ATĖNAI, Graikija, sausio 5 

d. — Karo pranešimas tvirti
na, kad graikams pavyko žy
miai priartėti prie Valonos.

• Graikų kareiviai užėmė ke
lias viršukalnes Klisura apylim 
kėse, kurios dominuoja į Valo
ną einantį slėnį. Mūšiuose pa
vyko paimti nelaisvėn 200 ita
lų.

Italai bandė susiorganizuoti 
ir pradėti puolimą, bet graikų 
kareiviai parode daugiau drą
sos ir išardė italų planus.

Graikija veda karą, nes ji nori 
laisvai vystyti materialines ir 
rhoralines savo jėgas.

Graikai nenori grobti 
mų kraštų, bet jie jokiu 
neleis ir netoleruos, kad 
tautos atimtų graikams 
laisvai vystytis,

Jeigu butume turėję 300 or
laivių, pareiškė generolas Papa- 
gos, tai šiandien graikų-italų 
karas jau butų baigtas ir Grai
kija butų laisva.

sveti- 
budu 
kitos 
teisę

Graikų submarinas 
skandina italus

ATĖNAI, Graikija, sausio 5 
Graikų submarinas Kat-d. — Graikų submarinas Kat- 

sonis/ kuris eina sargybas Ad- 
riatikos juroje, paskandino vie
ną italų laivą.

Graikai paleido dvi torpėdas 
į italus, bet kai šios nepataikė, 
tai pradėjo šaudyti iš artileri
jos. Artilerijos ugnis ir padegė 
italų laivą.

Centralinėj fronto zonoj pasi
rodė nacių tankai, bet graikai 
neleido jiems prasiveržti 
fronto linijas.

Vanduo plauna Į 
krantų lavonus

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 5 d. — šiaurinėje Adria- 
tikos juros dalyje vanduo iš
plovė paskandinto keleivinio lai
vo laužą.

Manoma, jog tai yra paskan
dintas italų laivas, kuris vežė 
kareivius į Albaniją.

Prie šibenik vanduo išlovė 
italų baržą, kuri buvo prikrau 
ta benzino bakais. ;

Jurininkai surado baržoje la
voną su italų artilėrijos kari
ninko drabužiais. Vanduo iš
plauna daug italų lavonų.

—------ -------
Dėl ko graikai 

kariauja

POLICIJAI UŽMOVĖ “FURASKĄ”
Keičia policiją 

ir uniformą
Baus už nesiregis 

travimą
KAUNAS, Lietuva, sausio 5 

d. — Paleckio komisarai visiš
kai pakeitė Lietuvos policiją. 
Dabar nevadina policininkais, 
bet milicininkais.

Kaune jau pasirodė milicinin
kai su naujomis uniformomis. 
Lietuviškų milicininkų unifor
mos nukopijuotos nuo rusiškų

jų.
Milinė, mundiras ir kiti dra- 

I bužiai toki palys, kaip ir sovie
tiškųjų milicininkų. Lieluviš- 
kam policininkui ant galvos už- 

| movė “furašką”.

KAUNAS, Lietuva, sausio 5 
d. — Kauno miesto civilinės 
metrikacijos skyrius įspėja gy
ventojus, kad vaiko gimimas 
turi būti įregistruotas ne vėliau, 
kaip vienas mėnuo po gimimo.

Mirimas privalo būti įregis
truotas ne vėliau trijų dienų 
po mirties. Už šių taisyklių ne
paisymą grasoma protokolais ir 
teismais.

Visi nustebę, kad metrikaci
jos skyrius, o ne teisingumo 
komisaras, grasina bausmėmis.

Savavališkai kerta 
mišką

Atima privatines 
bibliotekas

b< AUJIEN Ų-ACME Telephoto
Tikybininkas James Sliea Montgomery, kongreso kapelionas, meldžiasi kartu su tikin

čiais kongreso nariais, 77 kongreso atidarymo proga, šis kongresas turės išspręsti keletą la
bai svarbių tarptautinių problemų ir prhales labai gerai apginkluoti Jungtines Valstybes. 
Viršuje matome plienines štangas, kurios laikinai paspiria kongreso stogą, kol jis bus ga
lutinai pataisytas. , .

Bulgarų karalius iš* i Rusai fUošia žibalo
vyko Vokietijon

SOFIJA, Bulgarija, sausio .5 
d. — Bulgarų 'vyriausybė pa
ruošė savo kariuomenę, kad ne
būtų ištikta kokio nors netikė
tinumo. Bulgarai yra pasiryžę 
ginti savo kraštą, jeigu kas ban
dys, jį užpulti. ;

Bulgarų karalius vėl išvyko 
Berlynan, kur jis nori su na
ciais tartis dėl vokiečių kariuo- 
mehes prie Rumunijos sienos. 
/■Bulgarų ministeris pirminin
kas kuris buvo Vienoj, išvažia
vo į Salzburgą. Ten mano su
sitikti su Hitleriu ir Ribbentro-
pu. -

Syrija privalės klau
syti Weygando

BEIRUTH, Syrija, sausio 5 
d. — Naujai paskirtas Syrijos 
gubernatorius privalės klausyti 
ne Petaino vyriausybės, bet Af
rikoj esančio generolo Weygan- 
do.

Manoma, kad Petain šitaio 
pasielgė, norėdamas išvengi! 
vokiečių kontrolės. Dabar vo
kiečiai Syrijos reikalais priva
lės kreiptis į Weygandą.

Jeigu naciai užimtų neoku
puotą Francuziją, tai Weygan- 
das galėtų geriau operuoti.

Didelė karo orlaivio . I .
nelaime

pro

Didelis debesuotumas ir daug 
sniego. ■ \

Saulė teka 7:17 v. t 
žiasi 4:32 v. v.

SAN DIEGO, Cal., sausio 5 
d. — Karo vadovybė skelbią, 
kad didelis karo orlaivis, kuris 
iš Texas skrido į Kaliforniją, 
reikia laikyti žuvusiu.

Jame skrido 11 karo lakū
nų. Orlaivyj buvo ir 4 lakūnai, 
kurie prieš porą dienų dėl dide* 
les audros buvo priversti nu
sileisti Texas laukuose.

Mandina, kad orlaivis žuvo

atsargas
n Hopkins tariasi 

su Hull

VILNIUS, Lietuva, sausio 5 
d. — Nuo rusų okupacijos pra

džios labai praplito savavališkas 
I miško kirtimas. Kasdien urėdi
jos gaunančios deMintis proto
kolų, o vagysčių skaičiaus ne
galima nei susekti.

Dabar ant visų kelių girinin
kai pradėjo sulaikinėti vežimus 
su malkomis ir reikalauja įro
dyti, jog tos malkos yra nevog
tos.

žmopes bijo iš miško ir- ža
garų vežimo parsivežti.

VILNIUS, Lietuva, sausio 5 
d. — Pranešama, kad į Vilnių 
yra atvežtos konfiskuotos Plia
terių, Zilbergų, Roemerių ir ki
tų asmeniškos bibliotekos.

Konfiskuota didelė Vilniaus 
miesto klubo biblioteka. Ji su
sidėjo iš 15,000 tomų ir buvo 
paslėpta pas pirklį Baranovski. 
Ten buvo labai daug knygų iš 
prieškarinių laikų.

Valdžia Vilniun žada atvežti 
apie 180,000 tomų knygų, ku
rios tapo konfiskuotos iš kra
što gyventojų.

WASH.INGTON, D.
šio 5 d. — Harry Hopkins, nau
jai skiriamas prezidento atslo-

sau- Eūropoi siaučia di
deli šalčiai

MASKVA, Rusija, sausio 5 
d. ■— Maršalas Timošenko šian
dien išleido įsakymą, kuris lie
pia raudonai armijai padaryti
dideles žibalo atsargas. Tuo pa- vas Anglijoj, 45 min. laikotar 
čiu metu jis liepia karininkams 
bereikalingai neleisti benzino.

Kariuomenei skirti laikraščiai 
sako, kad r Ūsų armiją turi pa
kankamai žibalo, bet jis reikia 
labai taupyti, ne,s tai yra bran
giausia valstybės nuosavybę.

py tarėsi su sekretorium Hull.
Jis nėra oficialus Amerikos 

pasiuntinys Anglijoj, todėl ir 
užsienio- departamentas nieko 
su juo bendro neturi, bet jis 
vis dėlto pasitarė su Cordell 
liuli. '

AIRIŲ-NACIŲ SANTYKIAI AŠTRĖJA
Naciai mėto magne

tines bombas
DUBLINAS, Irlandija, sau

sio 5 d. — Irlandijos 'vyriausy
be rado kelias naujas bombas, 
kurias vokiečiai numetė prie 
Dublino uosto žiočių.

Bombų sudėtis aiškiai rodo, 
jog jos yra padirbtinos vokie
čių fabrikuose.

Jeigu vokiečiai 
airių reikalavimų, 
bus nutraukti visi
.santykiai. Toks yra vyriausybės 
narių daugumos įsitikinimas.

nepatenkins 
tai su jais 

diplomatiniai

Naciai tyčiojasi 
iš Roosevelto 

t

LONDONAS, Anglija, sausio 
d. — Vyriausybės sluoksniuo

se manoma, kad naciai, tyčio
damiesi iš Roosevelto kalbos, 
nutarė bombarduoti Irlandiją.

Savo kalboje Rooseveltas už
siminė apie Irlandiją ir jos ne
priklausomybę.

Manoma, kad. bombardavi
mais Hitleris nori atstumti; Ir- 
landiją nuo artimesnio bendra-

5

Vokiečiai negavo 
airių protesto

sausio 
d. — Visoj Europoj siaučia 

labai didelė šalčio banga.
Praeitą naktį Maskvoje šaltis 

siekė 47 laipsnių. Sustojo gele
žinkelio susisiekimas. Vokietijoj 
sniegas sutrukdė kareivių per
vežimą.

Anglų lakūnai negali skristi, 
nes jų orlaiviai greitai aptrau
kiami ledu.

Madride vėjas buvo toks 
smarkus, kad daugelį kaminų 
nuvertė ir vietomis išardė susi
siekimo priemones.

BERNAS, Šveicarija,

sake, kad Amerikos laivynas 
privalėtų būti pasiųstas Euro
pon ir išsprogdinta Vokietija.

Jis remia Roosevelto politi
ką, bet sako, kad viskas daro
ma labai lėtai ir neparodoma 
reikalingo griežtumo.

Amerika privalo parodyti 
daugiau pasiryžimo ir būti ak
ly vesne.

Komisija britams 
ginklus teikti

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 5 d. — Nacių vyriausybės 
sluoksniai šiandien pareiškė, jog 
užsienio reikalų ministerijoj vo
kiečiai negavo jokio oficialaus 
Irlandijos protesto.

Vokietis pasakė, kad Irlandi- 
jos 'vyriausybė neturi pakanka
mai įrodomos medžiagos, todėl 
ir nutarė neprotestuoti.

Vokiečiai nesiuntė orlaivių 
Irlandijon ir rimtai airiai jiems 
negali primesti nebūtų dalykų.

ANGLIJĄ PASIEKĖ NACIŲ 
INVAZIJOS KAREIVIAI

LONDONAS, Anglija, sausio 
Britų radijas paskelbė, 

kad Angliją senai pasiekė nacių 
invazijos kareiviai.

Vyriausybė praneša, kad 15 
nacių pėstininkų, kurie pasiekė 
Angliją spalių 15 dieną, randa
si belaisvių stovykloj. (

Visi jie išlipo pietų Anglijos 
pakraščiuose ir buvo pirmais 
invazijos armijos kareiviais.

Tai buvo vieninteliai naciai, 
kurie gyvi pasiekė Angliją. Su
imtieji priklausė prie ašutonių

5 d.

prie. Lake Morena, netoli Mel6. darbiavimo su Artglija ir Ame
sikos rųbęžįąųą. Dedama pa- rika. Jeigu airiai eiš su britais, skirtingų nacių armijos dali-

Nacius reikia iš
sprogdinti, sako 

Glass
VVASHINGTON, D. C., sau

sio 5 d. — Demokratų senato
rius Cartcr Glass, kuris šven- 

83 gimimo sukaktuves, pa-te

WASHINGTON, D. C., sau
sio 5 d. — Amerikos 
denius ruošia kalbą 
rytoj pasakys naujai 
kušiam kongresui.

Pasakojama, kad 
jektuoja sudaryti 
kuri rūpinsis visais 

ginklų

kuria c 
snsirin-

suristais su 
britams.

Manoma, 
savo kalboj 
kalą pradėti
tarytum Amerika vestų karą.

jis pro- 
komisiją, 
reikalais 
teikimu

jog q)>rezl (lentas 
pasakys apie reu 
gaminti ginklus,

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Diego, žuvo 11

Tobruką. Britų 
pradėjo bomhar-

— Jukka Rangell sudarė naują ministerių kabinetą Suomi
joj. Naujas kabinetas koalicinis.

— Didelė oro nelaimė įvyko netoli San 
aviacijos karininkų.

— Britų kariuomenės didžiuma skuba į 
aviacija, kaip tiktai sustojo mūšiai Eardijoj, 
duoti Tobruką.

— Danijos karalius atsisakė klausyti vokiečių ir keisti sa 
vo'kabinetą. Vokiečiai norėjo, kad socialistai butų pašalinti.

— Italai pradėjo didelę ataką Albanijoj, bet graikai sulai
kė jų tankus ir beveik visuose frontuose pasistūmė pirmyn. Pa
ėmė daug belaisvių.

— Vokiečiai smarkiai bombardavo Londoną gaisrą kelian- 
čiom bombom, bet šį kartą anglai labai greitai užgesino gaisrus.

— Stalinas pakvietė į Maskvą savo ministerius iš Balkanų 
valstybių. Nežinia ar jie sugrįž atgal

. Sofija paneigė žinias, kad jų karalius išvyko Į Vokie
tiją.

-*• Amerikos ambasadorius atvyko vakar į Vichy. Antra
dienį maršalas Petain priims admirolą Leahy.

5

niy.I tai jis viską ftijtaikfris.
ATĖNAI, Graikija, sausio 

d. — Graikų ministerU pirmi
ninkas šiandien pareiškė, kad

lejd-'< y 
stangos ji surąsti.
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Dėde Amerikonas
s Brone M—te.

(Tęsinys^
Juozas, išvažiuodamas į Ame-

mylimai mergužėlei, kad jisai 
nuoširdžiai ją myli ir mylės vi
są savo amžių. Visos jo šventos 
svajonės ir pasižadėjimai nuėjo 
niekais. Teisybe, jisai dabar 
turtingas žmogus, visi jį gerbia. 
Keturiasdešimt metų jisai tam 
tiktai ir dirbo, kad užgyventų 
galimai daugiau medžiaginių

Prieš važiuodamas į Lietuvą 
Juozas vadino ir savo žmoną,

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

kad ir jinai kartu važiuotų su 
juo, nes kaip vienas, taip ir an
tras seniai jau buvo buvę Lie
tuvoje. žmona tai visai katego
riškai pareiškė,v kad važiuoti į 
Lietuvą jinai nėmanyte nema
no. Palydėdama savo vyrą, jinai 
sutiko nuvažiuoti į Angliją ir 
tenai praleisti kokį laiką. Ang-< 
Tijoje jinai buvo buvusi po iš
tekėjimo už savo pirmojo vyro.

Prieš išvažiuodami iš Ameri
kos Juozas su savo žmona turė
jo aptarti savo turto valdymą 
Tuos klausimus Juozo žinom 
kėlė aikštėn, nes jinai jau bai
gė septintąjį dešimtį metų. Vi 
sai suprantama, kad tokio am 
žiaus žmogus turi pagalvoti ii 
apie mirtį. Juozas su savo žmo
na turto valdymo dėlei susitarė 
taip: vieni namai lieka ir toliau 
Juozui, nuomininkai nuomą 
moka į nurodytą banką; gi tie 
namai, kuriuos pirko paskiau, 
yra žmonos žinioje ir nuosavy-

beje. Turimus pinigus pasidali
no taip: du trečdaliai uždirbtų 
pinigų iš bendro biznio priklau
so Juozui ir vienas trečdalis' 
žmonai; los gi piniginės slitau- 
pos, kurias turėjo prieš sueida-' 
m i į šeimyninį gyvenimą, pri
klauso kiekvienam paskirai.

Toks turto pasidalinimas tai 
dar jokiu bildu ncre.škė išsisky
rimo iš bendro šeimyninio gy- 
venimo> nes šeima kaip buvo 
taip ir pasiliko.

Viską tinkamai apsprendę ir 
sudarę reikiamą testamentą iš
važiavo į Europą. Juozo žmona 
važiuoti į Lietuvą ar Lenkiją 
griežtai atsisakė, nes tenai va
žiuoti jinai neturėjo jokio pa
traukimo.

Važiavimas tai buvo labai ge
ras, nes į tą kelionę išvažiavo 
gegužės mėnesio pabaigoje, ge 
gūžės mėnesio pabaigoje ir bir
želio mėnesio pradžioje, tai ne 
tiktai marėmis, bet ir sausuma 
važiavimas yra labai ^eras. 
Nors jie buvo išsirengę ir į di
delę kelionę, bet kelionėje j*e 
negalėjo matyti jokių sunku
mų, nes jie važiavo pirmąja 
Klase. Musų turtuoliai atsisvei
kino su Ilazletono miestu ir iš
važiavo į New Yorką, o iš tenai

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

PO «9.95 augiau.
50c įmokėti

$9.95 augiau 
Išmokėjimais.
Mašinėlės, Elektrikinės

RADIOS
Po

Rašomos
LedaUnės, Skalbyklos, Rakandai 

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

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite 
YARDS 3088 
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jam pasakė, kad lėčiau važiuo
dami į Alsos kaimą jie nuva
žiuos maždaug per 3—4 valan
das. Juozas kaip tiktai ir pra
šė, kad jisai važiuotų kiek ga
lima lėčiau, nes jisai norėjo pa
matyti tas apylinkes, kurių ne
matė apie keturiasdešimt metų.

(Bus daugiau)

cijtj. Juozlii buvo įdomu ir to- 
dėl, kad bėvėik jau keturiasde
šimt metų, kaip jisai išvažiavo 
Iš Alsos kaimo ir per visą tą 
laikotarpį nebuvo buvęs; be lo, 
jam buvo įdomu pamatyti ir 
brolio Antano šeimą. Jisai no
rėjo pamatyti ir įsitikinti, kaip 
gyvena jo brolis Antanas. Nors 
brolis Antanas jam rašė, kad ji
sai turįs didelę šeimą ir kad du 
jo sūnus yru Lietuvos kariuo
menės savanoriai, bet visą tai 
jisai norėjo pamatyti savo aki
mis.

Prieš išvažiuodamas į Alsos 
kaimą Juozas turėjo nusipirkti 
ir lauktuvių, nes iš Amerikos 
tai jisai nieko savo giminėms 
nevėžė. Juozas gerai žinojo, kad 
jo brolis Antanas per šventojo 
Antano atlaidus kaip tiktai ke
lia ir savo varduves. Važiuoda
mas jisai apsistojo prie yalsty 
bulės degtinės parduotuvės ir 
nusipirko vieną dėžę paprasto/ 
degtinės ir dešimt bonkų spiri
to, nes getai žinojo, kad sve
čių pas brolį Antaną bus laba, 
daug. Lauktuvių iš rūbų ir ava 
lynes tai jisai nepirko, nes jisa 
kiekvienam brolio sunui at 
dukteriai duos po kelias dešim
tis litų, tai jam bus pigiau ir 
jie bus geriau patenkinti, nes 
už gautus pinigus jie galės nu
sipirkti tai, ką tiktai jie norės. 
Be degtinės, jisai dar nupirko 
20 kilogramų įvairių saldainių 
ir šokoladų, nes brolis rašė, kad 
sūnūs Fortūnatas yra vedęs ir 
turi mažų vaikučių, taipogi iš
tekėjusi ir duktė Genovaitė.

Juozas prisipirkęs tiek lauk
tuvių išvažiavo į savo gimtąjį 
Alsos kaimą. Taksi savininkas

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: VAROS 4787 

jNamų Tel. PROSPECT 1930

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANČE 

MOVING
Pęrkraustom fotničius, pianui ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom a'n*- 
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonais YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

f
A.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2-—4 popiet ir 7—9 
vakaro, ti’ečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
Šeštadienį ir sek
madienį— į Sand 
Dunes, Central av. 
3everly S h o r e s, 
. nd. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Fel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. We§tern Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir mio 7 iki 9kaimą, tai iki pat Šilinės rei

kia važiuoti pAiiemuniais.
Birželio mėųesįo 12 dieną 

Juozas būtinai turėjo būti Al
sos kaime, nes birželio mėnesio 
13 dieną Stakiuose labai dide
li švento Antano atlaidai, šven
to Antano atlaidai Juozui ne
buvo jau toks svarbus reikalas, 
bet jisai žinojo, J^gicĮ pagal senas 
Naručių tradidį

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2530 West 63rd Street

Ofiso vaiąndos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso f ei. PROSPECT 6737
Namų ’iei. VIRGINIA 2421

AKIU SPECIALISTAI

*9.50

KITATAUČIAI

JL Jyk
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LIETUVIAIpanemuniais

labai geras. Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAI

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik Susitarus.
Phone YARDS 7299

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

su POVILU ŠALTIMlERU.

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

'■•■ to ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

a AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

.i,., i,..;. , ■A.UĮ.-t, -it W ..muiux».

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

/ DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted ' St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
/ Nedėliomis pagal sutartį.

YARds 1419

.fe

Phone LAFąyette 8024
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134b S. California Avenue

I. J. ZOLP■ ■

Phone YARds 07811646 West 46th Street

LACHAWICZ IR SUNKIS
2314 Wėst 23rd Piace
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

YARds 1138
3319 LYtuanica Avenue YARds 1139

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehiU 0142

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAIIONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

tsTirSSO,000.00
KAI SULAUKI 65 METUS? IŠTIKRŲJŲ, TAUPYDAMAS PO 
$9.59 KAS SAVAITE NUO 20 METŲ IKI SULAUKSI 65 ME- 
TUS, SU 3»/.% DIVIDENDAIS, TURĖSI $50,000.00.

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

MUTUAL FEOERAL SAVINGS
/ AND

LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2202 \V. CERMAK BQAD, CHICAGO, ILL.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Scc.

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00

New Yorke jie ilgai neviešo
jo, bet greitai sėdo į laivą, ktP 
nuo išplaukė į Angliją. Angli
joje tai Juozas sustojo labai 
trumpam laikui. IŠ Anglijos lai
vas nuplaukė tiesiai į Hambur
gą, iš kur Juozas nusipirko ge
ležinkelio bilietą į pat Kauną.

Kadangi kelionė sekėsi labai 
gerai, tai birželio mėnesio 8 
dieną Juozas buvo jau Kaūhe. 
Teisybę xpasakius, Kaune Juo
zas labai didu Jų reikalų neturės* 
jo, vienas iš didesnių darbų bu
vo tai nueiti į Brauno banko 
namus pažiūrėti ar jo vardu nė- < 
ra persiųsti pinigai ir paimti 
čekių knygutės, ilgesniam lai
kui Juozas Kaune 'dabar pasilik
ti nenorėjo, nes jisai norėjo 
pirmiausia pamatyti^ 
tąjį Al^os kaimą.

-Juozai nuėjo sutVąrkyti savo 
piniginius reikalus, lies važiuo
damas į savo gimtąjį Alsos kai
mą jisai turėjo pasiimti dau
giau pinigų, kadangi norėjo pa
sirodyti ne liktai savo broJui 
Antanui, bet ir kitiems Alsos 
kaimo gyventojams, kad jisai 
iš Amerikos parvažiavo visai 
turtingas žmogus. Susisiekimas 
iš Kauno su Alsos kaimu bu
vo geras.
plento ir nebuvo, bet vasaros 
metu tas vieškelis
Viešbutyje Juozas jau nakvojo 
kelias naktis ir sužinojo, kad 
viešbučio šeimininkas turi savo 
taksi ir reikalui esant jisai ji 
gali nuvežti į Alsos kaimą. Už 
nuvežimą iš KaUho į Alsos kai
mą Juozas sumokėjo vieną šim- 
„ą ntų, nes kelio buvo apie šim
tą kilometrų. ,

Į Alsos kaimą Juozas nusi
statė važiuoti dienos metu, nes 
j.sai norėjo pamatyti Lietuvos 
gamtą ir padarytą pažangą. 
Juozas prisiminė, kad beveik 
prieš keturiasdešimt metų j sj.r 
buvo Kaune. Tais laikais ne tik
tai Kauną, bet ir visą Lietuvą 
valdė Rusijos caras su Visokiais 
ponais, aristokratais ir savo 
žandarais. Tuomenis ir dabarti
nis Kaunas, — tai į vienas ant
rą labai mažai panašus. Tuome- 
Jniamė Kaune namai buvo blo
gi, apleisti, o gatvėse tai toks 
purvas, jog sunku būdavo ir iš
bristi. Dabartinės Kauno gatvės 
tai išgrįstos lygiu grindiniu ir 
jos savo gražumu ir švarumu 
prilygsta net Amerikos didmies
čių gatvėms. Juozas matj’da- 
nias, kad Kaune padaryta to
kia didelė pažanga, norėjo pa
matyti ir įsitikinti, ar tokia put 
pažanga padaryta ir provincijo
je. Jisai dienos metu norėjo pa
matyti ir mažesniuosius mieste
lius, kaip tai: Raudondvarį, Vil
kiją, Veliuoną. Svarbiausia jam 
buvo matyti maloniuosius Ne
muno krantus, nes jisai gėfcai 
žinojo, kad važiavimas į Alsos

i’o g.m-

$įer žtųos at- 
ladius tai jau suvažiuoja visi 
giminės. Juozui buvo įdomu su
žinoti, ar jo brolis Antanas ir 
dabar dar tebesilaiko tų tradi-
__.............. ... .'.-..i-.._______ _ ...

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

«iiiiiiiihiįii<iiiiiiiii|i*iimiiiiioii

NARIAI
Chicagos, 
Cicero / 
bietuvių į, , 
Direktorių 
Asociacijos
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
.n 11111111 u n mum omui utį iii m

ft,

A >
ir

J. LHJLEV1CIUS
Phone LAFąyette 3572

3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

S. P. MAŽEIKA

Phdne CANal 2515

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Aventie

6812 So. W0stėtn Avė.
U410 South 49th OmrL Cicero

Phone YARds 4908

Phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daiigelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde tark 3395

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

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

,, , I tll... t... III. » .,6^.. ....

DR. HERZMAN , 
RUSIJOS .

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

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

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______  Draug i jos N a riai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE.

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofi^s—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St, 
Valandos Vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YAftbS 9818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—-pagal sutartį.

St.

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

2400 WEST MADlŠON STRfcET
Vai. 1 iki 3 popiet, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597
- ■ - - - - - .. - -I - - -

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 Sa HALSTED STREET
Tek CALumet 6877

Vai. 11—2 di
134 N. LA

Room 2014 —_ __ -
3149 SO. HALSTED StREET

Tel. VlCtm 2879

ULE STREET 
Tel. STAte 7572
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Pirmadienis, sausio 6, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III,

Į KORESPONDENCIJOS
IŠ BROOKLYNO PADANGES

LSS 19 kuopos veikla. — Trys periodai. — Tiksliai išpra * 
našavo. — Vakarienė ir programa. — Svečiai iš kitų 
kolonijų. — Penktakojų priekaištai. ** SLA 152 kuo-1 
pa. — Pyksta, kai jiems pasiūloma važiuoti į Stali
no rojų.

Musų LSS 19 kuopa turi gra
žų rėmėjų būrį* Tai parodė va
dinamoji 35 metų jubiliejinė va
karienė, kuri įvyko gruodžio 11 
d. Vakarienė visais atžvilgiais 
pasisekė gerai: žmonių susirin
ko daug ir jie smagiai ir links
mai laikų praleido.

Vakarienės metu pirmininkas 
pakvietė kai kuriuos svečius pa
kalbėti. Pirmiausia buvo papra
šyti pratarti kelis žodžius buvu
sieji kuopos nariai, kurie vėliau 
dėl įvairių aplinkybių organiza
cijų apleido. Jie labai šiltai apie 
kuopų atsiliepė. Tas faktas, kad 
j e į vakar enę atvyko, rodo, 
og ir dabar jie kuopos veiki

mui simpatizuoja.
Į vakarienę atsilankė ir advo

katas Briedis. Jis pasakė labai 
simpatingų kalbų. Pareiškė, jog 
jis tikrai stebisi, jog organiza
cija galėjo 35 m. išsilaikyti ir 
įrašyti į savo istorijų visų eilę 
gražių atliktų darbų.

Iš visų kalbėtojų J. Stilsonas 
pasakė ilgiausių kalbų. Tačiau 
nė vienas neprisiminė, jog kal
bamai organizacijai < teko trys 
periodai pergyventi.

Pirmas periodas — tai orga
nizavimosi laikotarpis. Prieš so
cialistus buvo vedama didžiau
sia akcija iš sukurstytų davat
kų pusės. Tuolaikinių kunigų 
sufanatizuotos minios naudojo 
smurtų prieš pažangesnius žmo
nes. Visai buvo paprastas daly
kas ardyti socialistų prakalbas. 
Į svetainių savininkus būdavo 
daromas ‘didžiausias > apgudintas,' 
kad jie nenuomotų . sociųlislų 
susirinkimams ir prakalboms 
patalpų. Pavyzdžiui, Girardvii- 
le, Pa., kai ten 1907 metais su
sitvėrė Socialistų kuopa, tai tie
siog kuopos nariai buvo skun
džiami mainų bosams * kaipo, 
anarchistai. Laimė, kad bosas 
buvo gana rimtas ir išmintin
gas žmogus: jis ištyrė dalykų ir 
daugiau į skundus jokio dėme
sio nebekreipė. • / , . 1 -

Nežiūrint visokių atakų ir 
puolimų, socialistų organizacija 
augo ir stiprėjo. 1914 m. ji jau 
priskaitė 6,000 narių. Nesulaikė 
to augimo klerikališkų ir kito
kių fanatikų biaurųs žygiai, 
kaip antai kalbėtojų mušimas 
(Perkūnas, pavyzdžiui, buvo 
tiek sumuštas, jog nebeatgavo 
sveikatos ir pasimirė suparaly
žiuotas).

Antras periodas prasidėjo, 
kai Rusijoje nusirito nuo sosto 
“batiuška” caras ir ten įsigalė
jo vadinamieji bolševikai.

Bolševikiškomis bacilomis 
užsikrėtė ir kai kurie Amerikos 
lietuviai, kurie pirmiausia su
draskė socialistų sųjungų. “Ko
va” liko sunaikinta, tokio pat 
likimo susilaukė ir “Naujosios 
Gadynės” žurnalas. “Kovos” 
mašinas pasigrobė komunistai. 
Tomis mašinomis komunacių 
laikraščiai dar ir šiandien nau
dojasi.

Trečias periodas prasidėjo di
deliu “bolševikų” karingumu. 
Amerikoje begyvendami parapi- 
jonai, kurie prieš keletu metų 
socialistų prakalbas ardė, pusė
tinai sukulturejo ir išmoko elg
tis taip, kaip civilizuoti žmo
nės elgiasi.

Bet jei zį)arapijonai padarė 
pažangų, fai vadinamieji bolše
vikai virto tiesiog kažkokiais 
laukiniais žmonėmis. Pradėję 
garbinti pusiau aziatiškų bolše
vizmų, jie ir patys virto azia- 
tais. Tiesiog šlykštu ir prisi
minti tuos baubimus ir kauki
mus, kuriuos tais laikais sukel
davo bolševikai.

Tai tokius tris periodus

mums teko pergyventi. Butų 
buvę gerai, jei kas apie tuos 
periodus butų plačiai vakarie
nės metu pakalbėjęs.

Buvo ir dainų. Prieš metus 
laiko surengtoje socialistų va
karienėje Kriaučiūnas sudaina
vo labai budingų dainų, būtent, 
“Lietuva Vilnių atgavo, bet Ru
sijos burliokai jau visų Lietuva 
pasigavo”* bangelis tų dainų 
prisiminė ir paprašė Kriaučiū
nų, kad jis jų ir vėl padainuotų.

Kriaučiūnas ne tik tų daine
lę padainavo, bet ir kelias ki
tas, kuriose jis nupasakojo apie 
tai, kaip atėję rusai viskų na
cionalizavo, — netiko nė dešrų, 
nei kumpių, skilandžių, lašinė- 
l ų, o liko tik pantukai ir vir-

vutės, ant kurių buvo pakabinti 
Lietuvos ūkininkų padalyti mė
sos dalykėliai, šiaip viskų išsi
nešė ruskiai komunistėliai.
. Tos dainos labai patiko susi
rinkusiems. Kelias dainas su
dainavo ji* Aleksas Vasiliaus
kas. Publika jam tiek plojo, jog 
jis buvo priverstas ir antru 
kartu dainuoti. Jam akompana
vo Antonaitienė. Potain buvo 
šokiai.

Pastebėjau svečių ir iš kai
myninių valstijų, kaip antai: 
Kazanauskų su pulku draugų iš 
New Jersey; Cibulskais iš San- 
ford, Conn.; Vizirius iš Bridge 
port, Conn., ir kitus. Buvo ma
lonu su tais senais draugais su
sitikti ir pasilinksminti.

Vakariene praėjo labai malo
nioje nuotaikoje. Kuopai Lks 
gražaus pelno. Rengėjai taria 
širdingų ačiū visiems, kurie va
karienėje dalyvavo.

— o —
Penktakojai nesitveria kaily

je mus bešmeiždami. Komuna- 
cių komisarai prikiša mums j 
Smetonos rėmimų. Girdi, me- 
kolektuojų pinigus Smeton i ir 
jo žvalgybininkams remti.

Nė vienas socialistas nėra

Amity Taupymo Įstaigos Namas

»Wįj>»»į

Amity Federal Savings and Loan Association, 6910 So. 
Halsted St., tai finansinė įstaiga, kuri tarnauja ištikimai sa
vo apylinkėje jau nuo 1893 metų.

ši įstaiga sėkmingai pergyveno keturias depresijas, 
kad nepražudė savo narių sutaupų. Dabar, visi indėliai 
drausti iki $5,000. .

Amity Federal Savings and Loan Association duoda 
nų finansinį patarnavimų: moka gerų dividendų ant 
taupų; duoda paskolas ant namih remontams arba statymui; 
reriduoj saugias “safety deposit” dėžės.

Pradėkit šiandien taupyti Šioje saugioje, parankioj vie
toj esančioje įstaigoje. (Sp.)

nie-
ap-

pil-
su-

rinkęs aukų Smetonai rer?tį. yra rinkę aukų Smetonai, tai 
Jei tie Stal.no batlaižiai įrodys, aš duosiu penkis dolerius bet 
kad LSS 19 kuopos soc'a'istai j kuriam stalincų fondui.

Penktakojai iš “Laisvės” pri
kiša mums Smetonos rėmimų. 
O ar seniai jie rėmė Smetonos 
“ginklų fondų”?

Tada jie buvo dideli “patrio
tai” ir labai “rūpinosi” Lietu
vos nęprįklausęmybės įšlųiky- 
mu. Bet tie škurnmkąi tik 
šlykščiai veidmainiavo: jie bu
vo patriotai tik tol, kol Stali
nas nepasiryžo “išlaisvinti” Lie
tu vų nuo nepriklausomybės, o 
Lietuvos žmones nuo užgyven
to turto.

Ir dabar tie komunaciai ne- 
■ sitveria kailyje iš džiaugsmo, 
kad Stalino 
sų Lietuvų 
kraštu.

Nesidrovi 
svaidytis fašistais, 
jie vadina kaip tik tuos, kurie 
savo garsinimais remia jų laik
raštį. Tys iavos doleriai, kuriuos 
jis mokėjo- “Laisvei” už žurna
lo “Lietuvos” spausdimmų, ne
buvo “smetoniški”. Nieko “Lai
svė” neturi ir prieš 
dolerius, kurie yra 
už skelbimus.

Kažin kaip ilgai

atsiųsti kacapai vi- 
pavertė skurdžiuK

Stalino
Ir

agentai 
fašistais

Strumskio 
sumokami

laisviečiamr 
seksis Čigoniška politika: kirst 
šakų, ant kurios jie tupi?

THAT MAY MAKE YOU
* jBi 1 

■1“ ■; '* •/’" , —■* . 1j* į i;.! '.‘j ' '■ ®

JLOMORROW massive bronze doors in an old financial land- 
mark will open to an opportunity for you—-the means to make 
čhemost of your money. Tomorrow an institution vvhich has thus 
helped your nčighbors since 1893 will open new offices most con* 
venįent for you*

Here, at Amity Federal Savings and Loan** Association, 
youtil find the best of both old and new. Old World 
courtesy and brisk, modem efficiency serve you in up-to- 
the-minute surroundings.

Your money will be supremely šafe in Amity Federal, in* 
sured up to $5,000 by F. S. L. L C.—-a U. S. Government 
agency. And further proteeted by the prudent policies 
vvhich have guided us through four major depressions.

four money vvill grow faster here, aided by the really 
liberal retum paid on savings every six months for nearly 
’ialf a century. To vvhatever amount you sėt aside 
\mity Federal adds dollars you might not get, othervvise.

Convenience

You’ll find a complete financial 
yorvice in the Amity Federal 
Building. Olose to shopfftng.

SAVINGS and inrestments in in* 
dividual, joint or guardian accounts.

LOANS for construction, improve- 
ment or refinancing of kome 
properties.

OTHERS inciuding Currency Ex- 
change and Saf© Deposit Vaults.

Directors

' AM
SAVING® 
6910 S. M

<• *‘-f-

ASSETS OVER $1,000,000,00

JOSEPH KAHN 

F. T. McDONOUGH 

OTTO J. GEHRER 

WARREN B. OGDEN 

MORRIS LASKY 

AUGUST ZIPPER 

JOER. COLLINS 

E. B. BELDING

ibe sooner you start, the more you’ll. havę. So visit 
Amity Federal . . . open an account with your reguląr 
savings or just a dollar. And you can even save by mail. 
Won’t you come in tomorrovv?

— o —
Mizarai neduoda ramybės 

SLA 152 kuopa, kurių jisai vi 
saip dergia. Kuopa esanti ir šio
kia ir tokia.

Kodėl tas nepasitenkinimas?
Ar todėl, kad penktakojai ne

galėjo Čia ęliktatoriauti ir “ta- 
vorčka” Sasna turėjo bėgti lauk 
ir ieškoti palankesnių sau sųly- 
gy?

— o —
“Laisvės” penktakojai baisiai 

dūksta ant Bagočiaus už tai, 
kad tasai pasiūlė keliems ko- 
munaciams išpirkti tikietų į 
‘matuškų Rasejų”.

Rodosi, ko čia sielotis? Juk 
jei Stalino karalystėje taip ge
rai, tai turėtų tuoj viskų mesti 
ir važiuoti. •

Faktas yra tas, kad tų šarla
tanų nė su pagaliu iš šio kraš- 
.o neišvarysi. Kai Bimba, šo- 
omskas ir kiti komisarai siūlė 
.’ruseikai į Maskvą važiuoti, lai 
.asai ėmė apie červonsus kalbė
ti.

žino tie Maskvos agentai, jog 
luvažiuoti į Stalino karalystę 
lėra sunku, bet iš ten grtžti, — 
.ai jau kitas reikalas.

Nuvažiavo juk ten Matulai- 
_.s, Žalpis ir kiti, o kur jie da- 
jar? To pat Pruseikos kapas 
greičiausiai jau seniai butų žo- 
.e apžėlęs, jei jis butų paklau- 
.ęs Bimbos patarimo.

Ne, komunaciai pas Stalinų 
nevažiuos, jie tik šioje šalyje už 
červoncus Maskvos agentų pa
reigas eis. —Frank Lavinskas

Worcester, Mass.
Penktakojai pradeda nusiminit.

Šios kolonijos penktakojai, 
atseit, komunistai pradeda ne
kaip jaustis. Dalykas lokis, kad 
šio miesto lietuviai, kurie yra 
Amerikos piliečiai ir kurie yra 
pasiryžę šių šalį ginti nuo viso
kių priešų, kokiomis kaukėmis 
tie priešai nebandytų savo tik
ruosius veidus paslėpti, padavė 
peticijų, kad butų uždarytas 
penktakojų lizdas, kuris yra va
dinamas klubu. Po ta peticija 
pasirašė 311 žmonių.

Peticijos svarbiausias tikslas 
buvo paveikti valdžios organus, 
kad jie nebeišduotų klubui lei
dimo pardavinėti svaiginančius 
gėrimus, juo labiau, kad klu
bas yra visai netinkamoje vie
toje;

Penktakojai šoko po peticija 
pasirašiusius lietuvius niekinti. 
Girdi, , musų kolonijoje priskai- 
toma apie 15 tūkstančių lietu
vių, o po peticija pasirašė tik 
311.

Tai buvo tik tuščias komu
nistų džiaugsmas. Lietuviai, ku
rie yra pasiryžę su penktako- 
jais kovų vesti, pareiškė: “Jei 
tų parašų mažai, tai mes tuoj 
surinksime 3,000”. Ir jie stojo 
į darbų.

Penktakojai dabar dreba, kad 
nebūtų gėrimų laisnis atimtas. 
Nes kai neteks laisnio, tai ir jų 
lizdas turės pakrikti.

— o —
Penktakojų organe skelbia

ma, jog musų kolonijoje atsi
darė “klasės”, kur yra “vyraži- 
jimas” Markso mokslas. Tas 
klases lanko keli seni vyrai ir 
kelios senos moterys. Į pirmų 
klasę liko susodinti tie, kurie 
šiaip taip gali iš raidžių žodžius 
sudaryti, o antros klasės stu
dentai jau yra tiek pamokyti, 
jog gali jau skaityti, nors ir 
mikčiodami.

Musų kolonijos lietuviai, ku
rie yra šios šalies ištikimi pilie
čiai, yra nusitarę vesti griežių 
ir neatleidžiamų kovų su visais 
penktakojais, o ypač komuna- 
ciais. Ne tik šiame mieste, bet 
ir kitose musų valstijos koloni
jose prasidėjo judėjimas prieš 
penktakojus. Klubai jau pradė
jo nebeprenumeruoti komuna
cių laikraščių. Bendrai prasidė
jo agitacija, kad Stalino garbin
tojų laikraščiai butų vejami 
lauk.

Korespond. Jyrgh Upinskas

Stal.no
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Metams

Ambasadorius Leahy
Naujasis Jungtinių Valstybių ambasadorius Fran

cuzijai, admirolas William D. Leahy, šiandien jau bus 
pasiekęs Vichy. Jisai praleido keletą dienų Ispanijoje, 
tardamasis su Amerikos ir Britanijos diplomatais toje 
salyje ir, gal būt, su gen. Franco atstovais.

Ambasadoriaus Leahy misija yra be galo svarbi. Ji
sai eis savo pareigas toje Europos dalyje, kuri gali su
vaidinti nulemiantį vaidmenį dabartiniame kare. Nuo 
to, kaip elgsis Francuzijos Betaino vyriausybė, gali pa
reiti visų “ašies” planų pasisekimas arba nepasisekimas 
Viduržemio juros srityje, t. y. pietų Europoje,, šiaurės 
Afrikoje ir Mažojoje Azijoje.

Turėdamas tai galvoje, prezidentas Rooseveltas pa
skyrė ambasadorium Francuzijai, vietoje atsistatydinu
sio p. Bullitfo, ištikimą savo draugą ir pasižymėjusį ka
ro laivyno vadą, kuris turi daug gerų pažįstamų, dar iš 
praeitojo pasaulio karo metų, aukštose Francuzijos ka
riuomenės ir laivyno sferose.

Admirolas Leahy, žinoma, stengsis padaryti kaip 
galint daugiau įtakos į maršalą Betainą ir artimuosius 
jo patarėjus, kad jie nepasiduotų naciams, kurie reika
lauja, kad Francuzija padėtų Hitleriui sumušti Angliją. 
Amerikos ambasadorius stengsis, be abejonės, sulaikyti 
ir Ispaniją nuo nedraugingų žingsnių prieš Ameriką ar
ba Angliją.

Jungtinių Valstybių ambasadorius atvyksta į Fran- 
euziją labai kritingame momente, kuomet santykiai tar
pe Berlyno ir Vichy “kabo, kaip ant plauko’’. Hitleris 
dar vis stengiasi priversti Francuzijos vyriausybę “ko
operuoti” su Trečiuoju Reichu “naujosios tvarkos” kū
rime Europoje. Maršalas Betainas priešinasi, bet tuo 
pačiu laiku bijo nacių keršto. Kasdien sklinda tai iš 
Berlyno, tai iš Vichy nauji gandai apie artėjantį san
tykių nutrūkimą tarpe Vokietijos ir Francuzijos.

Bet reikia pasakyti, kad baimė reiškiasi ne vienoje 
tiktai pusėje. Bijo ir Hitleris. Paskiausios informacijos, 
gautos Washingtone, sako, kad dabar jau ne tiek Hit
leris terorizuoja Betainą, kiek Betainas Hitlerį. Senis 
franeuzų maršalas grasinąs rezignuoti ir patarti savo 
kabinetui persikelti į Afriką. Tegu naciai tuomet oku
puoja visą Francuzijos teritoriją Europos kontinente ir 
daro su ja ką nori, — bet franeuzų kolonijos ir armija 
Afrikoje tuojaus stotų į karą Anglijos pusėje, ir pirmas 
dalykas, kuris atsitiktų, butų tas, kad anglai ir francu- 
zai bendromis jėgomis nušluotų visą Italijos fašistij 
“imperiją” Afrikoje!

Kur tuomet dingtų Mussolini? Ką galėtų daryti 
Hitleris, matydamas, kaip jo ištikimiausias sąjunginin
kas žlunga?

Maršalo Betaino pasišiaušimas prieš Hitlerį, matyt, 
nėra tuščias smarkavimas. Prieš dvejetą dienų jisai pa
skyrė savo komisarą Afrikoje, gen. Weygandą, viršinin
ku ne tiktai Afrikos kolonijoms, bet ir Syrijai. Jeigu 
Francuzijai tektų susikirsti su Hitleriu, tai visos ištiki
mos Vichy vyriausybei jėgos tose šalyse, kurios guli pie
tuose, vakaruose ir rytuose nuo Viduržemio juros, butų 
po viena vadovybe. Gen. De Gaulle, veikiausia, taip pat 
netruktų susitarti su Weygandu. • ’ ’ 1

Štai iš ko kyla Hitlerio rūpesčiai. Jisai anaiptol nė
ra toks galingas, kaip atrodė prieš pusę metų laiko. Ir 
dabar, kuomet susidarė šitokia padėtis Europoje, atva
žiuoja į Prancūziją Dėdės Šamo pasiuntinys pasakyti 
maršalui Betainui ir jo ministeriams, kad Jungtinės 
Valstybės yra pasiryžusios visomis jėgomis remti Bri
taniją, kol Europos ir Azijos gengsteriai nebus sutriuš
kinti!

Pirma negu ambasadorius Leahy buvo pasiekęs 
Francuzijos sieną, milionai franeuzų .okupuotoje ir ne
okupuotoje teritorijoje jau girdėjo tą pranešimą prezi
dento Roosevelto kalboje, kuri buvo perduota oro ban
gomis iš įvairių radio stočių Europos kontinente ir Ang
lijoje. Jeigu ta kapituliantų klika,/kuri yra susispietusi 
aplink maršalą Betainą, ir norėtu “kooperuoti” su na
ciais prįeš Angliją, tai Francuzijos žmonės imtų kelti 
maištą. Nes Amerika atgaivino/juose viltį, kad Hitlerio 
jungas bus nuo jų sprando nuimtas.

Bate ambasadoriaus * Leahy buvimas Francuzijoje 
šitą viltį Francuzijos Žmonyae nuolat stiprins.

AMERIKOS VOKIEČIAI 
PRIEŠ HITLERĮ

Tarp Amerikos vokiečių yra 
tam tikras skaičius hitlerinin
kų. Agresingiausiėji iš jų pri
klauso pagarsėjusiam vokiškai- 
amenkomškam “Bundu! pri
ris skleidžia nacių propagandą, 
mokina smogikų muštro savo 
narius ir palaiko artimus ry
šius su rudmarškinių centrais 
Vokietijoje.

Bet tai yra tiktai nedidelis 
Amerikos vokiečių nuošimtis. 
Prieš tuos hitlerininkus veda 
griežtą kovą demokratiškai nu
siteikusieji Amerikos vokiečiai, 
tarp kurių žymiausią grupę su
daro socialdemokratai, v iem 
jų yra seni Amerikos gyvento
jai, kiti yra dar nesemai atvy
kę iš Europos. Vokiečiai nacių 
priešai yra suorganizavę “Ame
rikos V okiecių Demokrat. jos 
Kongresą” (German-Amencan 
Congress for Democracy).

Ši organizacija remia Jungti
nių Valstijų politiką dabartinia
me Europos kare, t. y. ji stoja 
už tai, kad,; Amerika teiktų 
kuodidžiausią pagalbą Britani
jai kovoje prieš hitlerišką Vo
kietiją. Vienas pritariantis Kon
gresui laikraštis tuo klausimu 
rašo:

APGAILĖTINAS VIEN 
PLSiškUMAS

Savaitinėje pasaulio, įvykių 
apžvalgoje “Tėvynė” nurodo, 
kad savo kalboje gruodžio 2a 
d, prezidentas Rooseveltas pa
sisakė už “sutriuškinimą” Hit
lerio, bet visai neužsimipė apie 

Staliną, kuris
pavergęs Lietuvą, pusę

kitą grobiką 
yra 
Lenkijos, dalį Suomijos, Estiją, 
Latviją, Besarabiją 
ną su 25 milionais 
tose teritorijose.

“Butų gerai”, 
organas, “kad 
paaiškintų ar jis norėtų, kad 
šiame kare butų sutriuškin
tas ne tik Hitleris su savo 
sistema, bet taipgi ir Stali
nas su savo sistema. Kada 
pažangus Amerikos žmonės 
ir net C. I. O. unijų sąjunga 
ant lygios pasmerkia ir na
cizmą ir komunizmą, prezi
dento Roosevelto užtylėjimas 
apie komunizmo pavojų pa
darė blogą įspūdį.”

Tai yra tiesa, nors ne

ir BukoVi- 
gyventojų

sako SLA 
prezidentas

visai

Tiesa, kad smerkimas 
nos despotizmo sistemos, 
tu užtylint kitą tokią pat, 
net aršesnę despotizmo

St. Miščikas-žiemys.

Viduramžių Europos Padangoje
sufa- 

radau 
fašis- 
vilkai

I

t

is tiesų, Kad ir yra vi
siems Amerikos vokiečiams 
labai skaudu, žinant, jogei 
daugelis jų viengenčių ir gi
mimų turės nukentėti, Vo
kietijai pralaimėjus karą, 'ta
čiau abejonės nėra, kad tik
tai galutinas Hitlerio sumu
šimas karo lauke gali sugrą
žinti Vokietijos žmonėms 
laisvę ir ateitį.”

Tai yra protaujančių ir giliai 
susipratusių žmonių nusistaty
mas. Jie nėra slauriž nacionalis
tai, ktfriė "Vistroifttet remia “sa
vo” valdžią, nežiūrint ar ji el
giasi gerai ar blpgai. Ir jie nėra 
bailiai, kurie nedrįsta pasisa
kyti nei už vieną, nei už antrą 
pusę ir todėl bando pasislėpt: 
po “pacifizmo” skraiste.

Demokratiškai nusistačiusieji 
vokiečiai eina atvirai prieš Hit
lerio diktatūrą, kuri šiandien 
valdo Vokietiją. Paviršium žiū
rint, atrodo, kad jie kovoja 
“prieš savo tautą”, bet tikru
moje tai yra vienintelis kelias 
vokiečių tautą išvaduoti.

Aukščiau pąminėtaįai Ame
rikos Vokiečių Demokratijos 
Kongresas pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui telegramą, išreikš
damas savo pilną pritarimą 
prezidento kalbai, kuri buvo 
pasakyta per radio gruodžio 29 

Čia paduodame jos turinį.d.

TELEGRAMA ROOSE- 
VELTUI

vie
ką r- 
arba 
siste

mą, sukelia abejonę ir nusivy- 
tiiną klausytojuose.

Deja, toks vienpusiškumas 
visą laiką reiškiasi taip Ameri-

j e. “Naujienos” daug kartų yra 
tatai pastebėjusios. Jos nesi
liauja nurodinėjusios, kad de
mokratinės valstybės pačios sa
vo poziciją silpnina, kuomet 
jos kpvoja prieš Hitlerį ir tuo 
pačiu laiku dar vis bando flir
tuoti su Stalinu, nežiūrint to 
fakto, kąd tuodu diktatoriai 
jau geniąją “pasibučiavo” ir lai
ko bendru frontą prieš demo-

“Kalbėdamas visą laisvę 
mylinčią vokiškos kilmės 
amerikiečių vardti, Amerikos 
Vokiečių Demokratijos Kon
gresas geidžia parodyti savo 
iš pilnos širdies plaukianti 
pritarimą Tamstos poat.kai, 
kaip kad ji buvo išdėstyta 
Tamstos pereitojo sekmadie
nio (gruodžio 29 d,) kalbo
je. Mes žinome, kad visi tik
rieji Amerikos vokiečiai pil
nai sutinka su Tamstos pa
sakymu, jogei nelemtoji to- 

. talitarinią valstybių sąjunga 
turi būti nugalėta, kad butų 
apsaugota Amerikos denio* 
kratija ir kad butų padėtas 
pagrindas pastoviai taikai.” 

>. , *

Vokiečiai, kurie pasiuntė pre
zidentui šitą pareiškimą, yra 
aktingoji (veiklioji) mažuųia 
tarpe milionų amerikiečių, kilu
sių iš Vokietijos. Bet ir tos 
Amerikos vokiečių masės, ku
rios nėra prisidėjusios prie De 
mokratijos Kongreso, šitam 
nusistatymui, be abejonės, dau
giau pritaria, negu hitterižmui.

[turos, Kl. Jurgelionis štai kokį 
pranašavimą daro apie Lietu
vos ateitį:

K “Jeigu su Amerikos pagal
ba Anglija sumuš Hitlerį ir 
Amerikos valstybė nebejaus 
iš Hitlerio pavojaus, tai nei 
Anglijai nei Amerikai nebe
rūpės tarptautinio teisingu
mo principai ir neberūpės 
Lietuvos ir Lietuvos žmonių 
apverktinas likimas.”

Iš to išeina, kad arba Lietu
va turi geisti pergalės Hitleriui. 
— arba . nustoti vilties kada 
nors atgauti savo nepriklauso
mybę. Pirmame atsitikime 
Amerikos lietuviai, kuriems ru
pi jų gimtojo krašto pteitis, tu
rėtų dėtis į hitlerišką “penktų
jų koloną”, kuri, kaip visi ŽL 
nome, yra ankštai susijungus/ 
su Stalino “penktakojais”. Ant
rame atsitikime nebeaktų Ame
rikos lietuviams nieko daugiau, 
kaip numoti ant visko ranka ir 
pavesti Lietuvos žmones malo
ningai Maskvos globai.

Abu keliai veda, galų gale, į 
tą pačią vietą.

Mes neabejojame, kad Kl. 
Jurgelionis vadovaujasi nuo
širdžiausiu noru padėti Lietu
vai ir jos žmonėms, kuomet ji
sai “Tėvynės” špaltose nuola
tos “garbavoja” okupantų pri
tarėjus ir ypatingai “Maskvos 
šunelius”. Bet anksčiaus pa
duotieji jo žodžiai tai — toks 
patarnavimas Lietuvos nepri
klausomybės priešams, kad ge
resnio negalėtų atlikti joks 
“penk tako jis”. Ir, deja, tai nė
ra tik neapgalvotas jo išsišoki
mas.

Kitoje “Tėvynės” apžvalgos 
vietoje pasakojama apie “Na-: 
cionalio Jaunuomenės prieš-ka- 
rinio kongreso” susirinkimą 
Madisone (Wis.), į kurį per 
telefoną kalbėjo žinomas “tai
kos” apaštalas, senatorius 
Wheeler. Tas vadinamas kon
gresas buvo pilnoje komunistų 
ir jų “bendrakeleivių” kontro
lėje, bet “Tėvynė’’ kalba apie jį 
labai palankiai'. Taigi viename 
“Tėvynės” puslapyje redakto
rius Jurgelionis vadina komu
nistus “Maskvos šuneliais”, o 
kitame puslapyje užgiria 
“veikimą”.

Kapituliacija prieš 
hitlerizmų

Redakciniame straipsnyje 
Jurgelionis aiškiai pasisako 
prieš demokratijų laimėjimą 
dabartiniame kare, Jisai reika
lauja, kad butų daroma taika 
tuojaus, pirma negu Hitleris 
yra sumuštas, ir jisai visai ne
dvejojančiai išreiškia nuomonę, 
kad, jeigu tik Amerika neįsikiš, 
tai Hitleris bus pergalėtojas,— 
nes, girdi, —

“Amerikos įsikišimas į ka
rą gali tik pailginti karą.”

Pailginti learą Amerikos įsi
kišimas; aišku, gali tiktai tame 
atsitikime, kai Amerika rems 
silpnesniąją pusę. Prisidėjimas 
prie stipresniosios pusės karą 
sutrumpintų, o ne pailgintų, 
nes tuomet ta stipresnioji pusė 
greičiau laimėtų.

Vadinasi, “Tėvynės” redakto- 
rius mano, kad Hitleris neilgai 
trukus karą laimės, jeigu tik 
Amerika neitų į pagalbą Ang
lijai. Hitleris jau dabar iuri 
prisigrobęs pilnas rankas sve* 
timų teritorijų. Todėl, jeigu tai
ka įvyktų tuojaus, Hitleris iš
eitų pergalėtojas. Jeigu karas

sakinį, saldžiai džiaugiasi, 
fašizmas išsigimė, jo par 
laimėjimo valanda išmų

tai ne sveti- 
šios kartot

Viduramžius,

dik-

prieš 
pa.si-

Dar ne taip senas laikas, kai 
Anglija (iir Amerika) pataika
vo net ir senajam Hitlerio part
neriui Mussoliniui, pasitikėda
ma atitraukti jį nuo “ašies”. O 
kas iš to išėjo? Mussolini vis- 
tiek pasiliko ištikimas naciams, 
bet per tuos devynis su puse 
mėnesius, kuomet jisai buvo 
“neutralus”, jisai galėjo padi
dinti savo pramonės ir karo iš
teklius ir, atėjus patogiam mo
mentui, “įsmeigti peilį į. nuga
rą” anglų sąjungininkei, Fran- 
euzijairi^’lv' ' .

Tačiail llel šitos apgailėtinos 
ydos dėmhkratijų politikoje vis
gi neteikia perdaug nusiminti. 
Ji nereiškia, kad demokratijos 
yra tokios pat blogos, kaip ir 
diktatūros. Ji tiktai reiškia, 
kad demokratijoms dar toli 
šaukia iki tobulumo, kurį mes 
norėtume^ jose matyti.

Kai dėl prezidento Roosevel
to, tai visi žino, jogei jisai 
anaiptol nepritaria Lietuvos ir. 
kitų Stalino “išvaduotų” tautų, 
pavergimui. Juk pats “Tėvy
nės” redaktorius kiek kartų yra 
pabrėžęs tą faktą, kad Roosc- 
velto administracija atsisakė 
pripažintį sovietų okupaciją Pa
baltijo kraštuose ir iki šiol dar- 
tebelaiko • nunistoį ^adeikį 
ir konsulus teisėtais Lietuvos 
valstybės atstovais. O atsilan
kiusiai Washingtone lietuvių 
delegacijai, spalio 15 d>.» pats tęstų®! ir Amerika nepadėtų 
V. prezidentas pareiškė, kad] Anglijai, tat K. Jurgelionio 
“Lietuva nėra galutinai pražii
džiusi savo neprikla*m>myfeės> J tų pergalėtojas’ Ir šitaip many-

KL

(Tęsinys)

Viename kairiame, labai kai
riame, iš kairumo dargi 
šistėjusiame laikraštyje 
tokį sukinį: “Rumunijos 
tai viens kitam kaip
kramtosi gerkles”! Biauru, ne
paprastai biauru žmogui apie 
žmones dargi politinius priešus, 
skaityti tokį sakinį, kuris patį 
žmogų tiek nužemina, jog dar
gi kaip gyvuliui jam nėra vie
tos dėl jo nežmoniško darg. 
antgamtiško elgesio.

Ir paprastas, eilinis skaityto 
jas, perskaitęs savo laikraštyje 
tokį 
jog 
tijai 
šė...

Bet, žmogau, sustok ir pagal 
vok!

Džiaugiesi svetimos partijos 
degeneracija, bet 
mos partijos, bet 
degeneracija !

Tai grįžimas į
į priešistorinius laikus, bendrai, 
tai baisiausias išsigimimas!

Ir prisimena man komunistų 
džiaugsmai, kuomet Hitleris 
vieną birželio 30 d. suruošė 
Baltramiejaus naktį savo kovos 
draugams. Roehm ir kiti pagul
dė savo galvas, nes per daug 
žinojo apie savo gengsteriškos 
bandos vado metodus bei žy
gius.

Džiaugėsi, didžiavosi, keikė, 
spiaudė ir drabstė purvais, va
dino išsigimėliais, kuo tik no
rite, bet... praslinko kuris lai
kas, tą patį, tik jau daug “gu
driau” padarė Stalinas suruoš- 
damas bylas Bucharinui, Tu- 
chačevskiui, Putliai, Kamenc- 
vui, Zinovjevui ir t.t.

Ir tie atsidūrė prieš vamzdį!
Atėjo kitų eilė džiaugtis!

X
Bet kas sekė gerai Stalino su

ruoštas bylas, turėjo pastėbča, 
jog tos bylos jau buvo lyg kt- 
sakymas į anų pagal Stalino 
įsakymą nužudytų, žmonių žu
dynes, nes, pav. Bucharinas bu
vo apkaltintas tokiu kvailu kal
tinimu, kaip kad jis dar 1918 
m. suruošęs nepasisekusį kėsi
nimąsi prieš Lenino gyvybę, 
nors anas su Leninu gyveno 
puikiai ir bene buvo vienas iš 
didžiausių jo garbintojų ir ben
drai minkštas, kaip vaškas.

Maža to, jiems buvo primesta 
kaltė būti savotiškais pastumė- 
tojais daktarų, kurie nunuodi
ję Gorkį; (tai skaitosi įrodytu 
dalyku sovietų teisme) ir visas 
šia® bylas suruošė Jagoda, ku
ris vėliau pats atsistojo prieš 
sieną už jo tariamas provokaci
nes bylas, kurių dvasiškas tėvas 
buvo pats Stalinas, kuris dar
gi .Leninui įteikė ligos metu

esą, neverta nė galvoti:
“Nes juk nei nebus skirtu

mo Europos žmonėms ar vie
noki ar kitoki išnaudotojai 
ant jų sprando atsisės.” 
Tai 

ta iš 
frazė, 
reikš 
Ot, .

Lietuva bus laisva”!
šituos be galo svarbius 11010- 

viams faktu® “Tėvynė” -užtylė
jo, įr padare iŠ Roosevelto kai* 
bos išvada®, kurto® yra vieopiu- 
siškesnės, negu Rooseveitę kai* 
ba.

JUODA PRANAŠYSTĖ
Tik dėl. to, kad prezidentas 

Rooseveltas savo kalboje nepa
minėjo nelemtos Stalinę dikta-

beveik žodis žodin paini- 
komunistų propagandos 
Demokratijų laimėjimas 

“išnaudotoj ų” laimėj imą! 
jeigu demokratijos nesi

spardytų prieš Hitlerį ir pada
lytų su juo “taiką”, palikdamos 
jį Europos valdovu, tai butų 
kas kita: žmonių žudymas tuo
met pasibaigtų, ir visi galėtų, 
pasidarę klumpes, eiti žemę ar
ti, pabėgdami nuo kapitalizmo, 
Jurgelionis pateikia ištisą šito*' 
kio žmonijos “išsivadavimo” 
programą “Tėvynės” skaityto
jams.

Natūralūs dalykas, kuomet, 
SLA organo redaktorius šitaip 
galvoja, tai jisai negali maty
ti nieko gero prezidento Roose-; 
velto politikoje ir bendrai de-' 
mokratijų pastangose apsaugo
ti pasaulį nuo totalitarinių dik
tatūrų slogučio. Todėl ir Lietu
vos klausime jisai skelbia, vie
toje kovos prieš pavergėjus, 

Europą valdys? Jokio. Apie tai,'nusiminimą ir rezignaciją.

Aųgbjai, lak K. Jurgelionio 
nuomone, Hitleris taip pat bu-

damas apie jėgų pasidalinimą 
kare, “Tėvynės” redaktorius 
peikia Iloosevelto politiką už 
Anglijos rėmimą!

Two tarpu iš Anglijos per- 
galės jisai'nelaukia nieko gero. 
Jisai ;sako, kad jos pergalė gali 
įvykti tiktai po penkių ar sep
tynių metų karo, kurie prives 
Europą “prie visiško ekoriomi- 
nio sugriuvimo”. O tuėmet, 
girdi, koks bus skirtumas, kas

nuodu, kad anas tik paskubėtų 
mirti, ir šiandien niekam nepa- 
slaptis, jog Leninas butų pasila
kęs dar ilgiems metams para
litiku, jei nebūtų Stalinas jam 
įteikęs nuodų, kurių, tiesa, pats 
Leninas prašė ir prašė ne pas 
jį vieną, bet pas daugelį ir tik 
jis vienas išdrįso, dėl savo nau
dos. tuos nuodus įteikti.

Dabar antra Baltramiejaus 
naktis Rumunijoje, nes pirma 
buvo dar prie Karolio II-o, ryt 
kita kur nors kitur ir Lt.

Sugretink, dabar, skaitytojau, 
šiuos visus įvykius ir pagalvok: 
KUR EINA PASAULIS?

Tai kažkoks košmaras, kaž
ką primena istorijoje, bet vis
ką viršinal Nei tikybiniai karai, 
nei sostų intrigos nebuvo tokios 
biaurios, kaip Šiandieninio pa
saulio pranašų, vadinamų 
tatorių, paūksmės.

Ir turiu pasakyti, jog 
trejetą metų sarkastiškai
juokiau sėdėdamas vienos P. 
Amerikos valstybės parubežio 
upės krante vakarieniaudamas 
su kontrabandislais, kurie turė
jo man pagelbėti be dokumen
tų persikraustyti kiton valsty
bėm kuomet viename laikraš
tyje perskaičiau nepaprastą pa
sipiktinimą prieš to laiko Bo
livijos prezidentą, pusiau dik
tatorių, generolą Bošą, kuris su
žinojęs, kad vienas užuitos pa
rapijos klebonas nedorai pasi
elgė su dešimties metų mergai
te, sava parapijiete, įsakė jį be 
teismo sušaudyti!

Tai buvo nepaprastas val
džios pasisavinimas, nepapras
tas prasižengimas ir dargi dė
mė tam prezidentui, sulig Ame
rikos spaudos, kuri dar nepra
tus prie Baltramiejaus naktų, 
kurios virto kažkas kasdieninio 
Europoje.

Gal tas patvirkėlis kunigas, 
nors veįkiaut karo stoviui, ati- 
duotns tęjsąiui, butų nesusilau
kęs tokios žiaurios bausmės, 
bet visgi šis Bolivijos preziden
to pasielgimas dai- pateisina
mas, bent pakenčiamas, nes nu
baustasis visgi buvo prasikaltė
lis ir jau ne pirmą kartą, ir 
bausmė tik buvo paskubinta bei 
padidinta, bet tie žmonės, ką 
šiandien slapta žūva GPU, Ges
tapo, Ovra, ir kitais vardais pa
krikštytose žvalgybos raštinėse 
bei urvuose kuo kalti, kad dar
gi nedrįstama ruošti jiems vie
ši teismai? O tarpusavūs žudy
nės diktatorių kabinetuose bei 
jų buvusių draugų namuose? 
Tos Baltramiejaus naktys apie 
kurias jau mes skaitome, kaip 
apie paplistas vagystes, dargi 
jau nejaudina?

Ir jeigu jau kalbame apie tai, 
noriu bent kelis žodžius tarti 
apie minėtų Bolivijos preziden
tą, pusiau diktatorių, generolą 
Bošą, kuris metus laiko pa val
dęs savistoviai—nusižudė pats!

Tai bene buvo vienintelis dik
tatorius pasaulyje, kurį galima 
pavadinti sąžiningu, kuris už
sikrėtė diktatorių liga, bet ne 
su šios ligos bacilomis gimė.

Reiktų apie jį atskirai para
šyti) kad pasaulis suprastų, 
koks klaidingas kelias ir pra
gaištingas, neįmanomas taip va
dinamų diktatorių!

Tai buvo jaunas žmogus, ge
nerolo laipsnį įgiję? karo metu 
Žaliajame Pragare (čakę), ku
ris nelaimingai pasibaigė Boli
vijai, nors jos buvo išprovo
kuotas, ,

Čako karas kažkas panašaus 
į dabartinį Graikijos-I talijos 
karą, kur galingesnis pradėjo 
karą, bei ir jį pralaimėjo.

Bet ne tai svarbu.
Karui užsibaigus ir dar jį 

pralaimėjus, nebuvo galima 
laukti Bolivijos ramių laikų, ir 
buvęs kariuomenės vadas, gen. 
Bošas, griebėsi valdžios vadelių 
ir nutarė vienas, savo valia iš
vesti kraštą jš krislo tiek mo- 
ralio, tiek politinio bei ekoim 
minio. (Bus daugiau)

t
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LIETUVOS {STAIGU IR ĮMONIŲ PINIGUS 
KONTROLIUOJA SOVIETU BANKAS
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B
Tel VICTORY 1272 

DYKAI Apskaičiavimu

Lenino ikonos garbinimas. — Progresas į atbulą pusę

Susovietintos Lietuvos komi
sarų taryba išleido įsakymą, 
kuriuo visos įmonės turi kas
dien atidavinėti savo gaunamus 
pinigus SSSR valstybinio ban
ko skyriams Lietuvoje. Įsaky
mas liečia šias įmones: visas 
valstybines ir kooperatines 
prekybines ir ūkines įmones, 
geležinkelius, prieplaukas, paš
to telegrafo įstaigas, ūkines ir

OTIinin66 E- Van Buren 
W. lUulUst* arti Michigan.

Durys atdaros 11:15 
Rodoma jau Trečia Savaitė 

“The MANNERHEIM LINE“ 
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.

METINIS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

Kiekvienų melų po švenčių 
Budniko Krutuve išparduoda 
likusias prekes Rakandų ir 
Radijų už pusę kainos, kad 
padaryti vietą pavasariniams 
rakandams. 500 Radijų, 230 
Elektrikinių šaldytuvų, 175 
Skalbiamų Mašinų, 194 Par- 
lor Setų, 254 Karpetų, Lovų, 
Matrasų, Pečių, Elektrikinių 
Dulkių Valytuvų, Liampų.

Midgct Radijos vertos $12.00

Naujos Radijos 8 tūbų gra
žiuose kabinetuose vertos 

$69.50 už $34.50
RCA Vieior Automatiškos 
Radijos ir Victrola Krūvoje 
vertos $99.50 už $49.50

Jos. F. Budrik
Incorporaicd

3409-11 S. Halsted St,
Krautuvė tu Mėlynu Frontu.

BUDRIK
Fumiture Annex

3417-21 So. Halsted Street

Tel. YABds 3088

ymus Budrikę Radijo Progra
mai iš WCFL. 970 kd. nedėljo«5 

vakare nuo 5:30 iki 6:30.

visuomenines organizacijas, tu
rinčias pajamų už prekes L 
patarnavimus.

Tenka pastebėti, kad okupuo
toje Lietuvoje likvidavus Lie
tuvos Banką, jo pareigas peiė 
mė Sovietų Sąjungos vaLtyb. 
nis bankas, kuris Lietuvoje ati
darė skyrius. Tad visi Lietuvos 
įstaigų ir įmonių pinigai turi 
būti kasdien sunešami į SSSR 
valstybinio banko skyrius. Kaip 
sovietų Rusijos bankas naudos 
iš Lietuvos gyventojų gautis 
pinigus, įsakyme nieko nepasa
kyta. Jis gaji Lietuvos surink
tus pinigus siųsti kur nori, ir 
naudoti kaip nori.

Įstaigos ir įmonės gaji pasi
laikyti savo žinioje tiktai tokią 
gaunamų kasdien pajamų dalį:

Miestuose; a) komunalinės 
įmonės (viešbučiai, pirtys, kip 
pyklos, autotrestai ir kit.), vi
suomeninės organizacijos, spek- 
taklinės įmonės (kinai, teatrai 
ir kt), gyventojų aptarnavimo 
dirbtuvės ir kitos organizacijos
— 3%, b) įmonės, prekiaujan
čios pramonės prekėmis — 5%, 
c) įmonės, prekiaujančios mai
sto prekėmis — 7%, d) įmo
nės, varančios mišrią prekybą
— 6%, e) gamybines įmonės— 
pagal susitarimų su Sovietų 
banku, f) geležinkelių jr van
dens kelių bufetai ii' restoranai
— 20%, kitos visuomeninio 
maitinimo įmonės — 20%, 
lombardai — pagal susitarimą 
su sovietų banku.

Kaimo vietovėse: a) komu
nalinės įmonės, visuomeninės 
organizacijos, spektakiinčs įmo
nės, gyventojų aptarnavimo 
dirbtuvės — 3%? b) įmonės, 
prekiaujančios pramonės pre
kėmis — 5%, c) įmonės, pre
kiaujančios maisto prekėmis —- 
20%, mišriosios prekybinėj 
tmonės ^-15%, ^ėležinkeLų ir 
vandens kelių bufetai ir resto
ranai 25%, kitos visuome
ninio maitinimo įmonės — 
15%, gamybinės įmonės — pa
gal susitarimą su sovietų ban
ku,.

“Tarybų Lietuvoje“ įdėta 
kažkokio Iz. Rez. aprašymas, 
kaip jis lankėsi Lenino mauzo* 
iiejuje Maskvoje. '‘Lėtai eida
mas stengiesi giliau užfiksuoti 
atmintyje išvaizdą to genijaus, 
kuris gyveno ir dirbo tau ir 
visiems darbo žmonėms. Nori 
amžinai atsiminti tąjį Leniną, 
kuris visai žmonijai atmerki 
akis, išvedė darbininkiją iš ka
pitalistinio pragaro ir nurodė 
ai^kų kelią į socializmą, į žmo
nių rojų — komunizmų. Pilnas 
dėkingumo ir gilios pagarbos, 
tu palydi jį dar kartų savo 
žvilgsniais ir atsisveikindamas,| 
nenoromis palieki šių brangiui 
vietą. Išeini iš mauzoliejaus ir 
vėl esi žemės paviršiuje.“

“Draugas“ Jz, Rez„ lankyda
mas Lenino mauzoliejų, be abe
jojimo, pastebėjo ir užrašų, ku
ris yra virš Lenino karsto: 
“Leninas mirė, bet jo idėja yra 
gyva“. Milionai žmonių, kurie 
vedami prie Lenino ikonos, be 
abejojimo, butų laimingesni, 

I jei Leninas butų gyvas, bet jo 
idėja butų mirusi, Pagaliau, ir 
Lenino idėja yra seniai bankru
tavusi, o pasilikę tik despotiš
ka raudonojo caro diktatūra,.

“Tarybų Lietuva“ dar kartą 
kelia mintį, kyd visur ten, kur 
kaimai dar neišskįrstyU į vien
kiemius, butų palikti kaimai. 
Girdi, to reikalaujanti “pačių 
valstiečių gerpvč“. Nepriklauso
mosios Lielpvos vyriausybes 

į skirstė kaimus - vienkiemiais, 
nes tiktai skyrium gyvendamas

I ūkininkas
I tvarkyti savp ūkį. Nereikėjo 
I ūkininkui kilometrų klampoti, 
į kol pasiekia savo žemės akly 
Į pų,, Dabar, kaip matome, vė 
I įvedama maskoliška žemes Te-

galę jo

n*

įvedama maskoliška žemes 
žiu sistema.

j:
O

■ Mį

4

andIRUST COMPANY
HALSTED AT 63RD STREET

Statement o f Financial Condition

DECEMBER 31, 1940

RESOURCES
$14,973,256.64
.. 4,725,539.79
....  4.6,723.87
....  617,336.57
... 1,055,003.00

Residentjal

1,601,900.00
3,126,534.63

938,321.67

< art »ii>
.xauju» u varivuMs ucmum. suuj m«« 
medžiaga, rėmai, durys, stogai u» 

| mams. Pagerinimus finansuoja m<
nereikia įmokėjimų—.1 metant' 
mokėjimai, lietuvė- pardavėjai

3039 S. Halsted Si.
CHICAGO, ILL

KRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO

<216 S. Halsted St. VICtory 4965 
žiogus, rynas, stoglangiu? o 

sienų apmušimus
aisome bet ką. Atnaujiname bet 
<a Darbas užtikrintas Pilnai 

apdraustas.

.? t

Remkite Lietuviai, 
Žyduką

Nathan Kentei
MUTUAL LIQUOK
CO. — Wh o Lesale

4707 S. Halsted St
Tel, Boulevard 0014

naujienų ACME Telepjioto
GRIŽO WASHINGTONAN. — Į paskutinį pereito 

kongreso posėdį atvyko ir vice-prezidentas J o h n 
Nancc Garner, kurio Washingtone nebuvo per kelis 
paskutinius mėnesius. Pereitam men. užbaigus sesiją, 
vakar prasidėjo naujasis 77-tas kongresas, kuriam pre
zidentas Rooseveltas pirmadienį išduos metinį raportą, 
(Garner stovi kairėj).

sĮvairios pasaulines žinios
Italai pataikė britų 

kreiseriui
ROMA, Italija, sausio 3 d. 

— Italų karo pranešimas sa
ko, jog italų artilerija ir 
banešiai pataikė vienam 
kreiseriui, kuris 
kos pakraščius.

Italai sako, 
graikų aviacija 
nuostolių ir užmušė kelis civi
linius gyventojus.

Graikai stengėsi pulti įvai
riuose frontuose, bet naujai pa
siųsti italų kareiviai juos 'visur 
sulaikė^ ; ;.ie ...Jc

apšaudė

bom- 
britų 
Afri-

kad Elbasane 
padare didelių

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

Gen. Gailės grįžta 
Meksikon

1 1 „ J

SAN DIEGO, Gal., sausio 3 
d. — Plufarco EliaS' Callcs, bu
vęs Meksikos prezidentas, ku
ris paskutiniais metais gyveno 
Kalifornijoj, "nutarė grįžti į 
vo kraštą.

Calles prezidentavo labai 
ramiais laikais, bet vėliau
vo priverstas apleisti Meksiką, 
nes buvo priešingas gen. Car- 
denas politikai.

■ /

Calles prisakė, kad jis niekad 
daugiau nemanąs aktyviai da
lyvauti politiniame gyvenime;

sa

ne- 
bu-

Garsinkite “N-nose

Cash on Hand and in Other Banks
U. S. Government Bonds .................
MunicipaI Bonds .................... .
Other L>»ted and Mnrketable Bonds
Commereial Paper ........ ...... ,............ .....
Purehared Notos Secured by Stock

Exchange Co tetcral ...... . .................
Loans and DtecotmU ............ ..............
Real Estate Loans
Industrial and Commercial Beal Estate Loans 880,780.34 
Federal Housing Administration Mortgage

Loans . ............. .......... r...................................... 2,091 2 0.28
Bank Building ......     700 000.00
Bank Real Estate Lease ........................................ 1,00
Customers* Liability on Letters of Credit ............ 5,0r0.12
Other Resources ...................     415,764.15

LIABILITIES

?31,530,449.03

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS C4O
Išimą už ..............
™™TAS *50.00Ligoninėje ................
RAUDONGYSLIŲ $OC firt 
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS flfi
Greita Pagclba ...........

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija <4 AA
ir vaistai .................. ■ iVU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė, Chicago

Capital .... .................................... ...........................
Surplns ...........,..................j..f...............„........ ,,....... .
Undivided Profits ...... ............. ......... ...........
General Reserve .....................   .....
Contingent Reserves ...........................................
Reserves for Taxes, Interest and Insurance
Federal Houslng Administration

Tax, etc., Deposits ......... ................................
Liabilities on Letters of Credit ...................
Deposits ......... ....................................................

Robert
Herman

Edwin Carson 
Jlans D. Claussen

Peter Dc Vries
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Anderson 
A, Becker

DIRECTORS
FraC. Rathje 

Sam Ehrlioh
Charles W. Hę'del 
Henry F, Jaeger 
Fre'l H. Korthauer 

Chestęgr W. Kulp

... $800,000.00 
L. 800/ 00.00 
.... 340,197.03 
....... 74,272.06 
...... 16,031.01 
.......  68,927.04

... 155,336.17 

....... 5,0'042 
29,300,5"4.73

m;5C0,449.06

W. H. McPonnell 
James McIIuęh 
John Mueller 
Adolph Quist

J. Parker Smith

va

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
i

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite j Phillin’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-F1T
PLEITAI 

Lab. kaina

$g.5O
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... < .00

• na ■ ir a ūks
HILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd S TREET 

Prospect 2174
'.ietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomi 
•agal sutartį. Pleitai gaminami 
ik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

ERTU PU
LIFE SPECIAI

TRUMPAM 
LAIKUI

GUAAANTKt
MONEYBACK

$17.50
viena

American JBeauty
Fleitai
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

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

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo 
gautų nuo laisniuotų dantistų.
EXCEL Dental Lab.

32 W. VVASHINGTON ST.
Tel. DEArborn 1470

Atdara vakarais—4 aukštas.

§

“4 
DYKAI 
įspaudų,

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 6:45 v, ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 6:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

praneštoms.

RemKitp Ino? \ 
garsinasi
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Churchill Appeals To Italy

of

on the other hand to call 
over the Brenner pass 

hordes of ravenous sol- 
his gangs of Gestapo po-

is to
’ the

in

Is Sophomore at Chicago 
Institute

L. U. C. Grants $150 |Chi Graduates 
Scholarship To 
Al. J. Rudis

Form Auxiliary 
Speakers’ Group

Art

Did Britain’s prime minister, 
Winston Churchill, tell the truth in 
blaming Mussolini and him alone 
for having plunged the Italian 
people into the whirlpool of war 
with the British Empire? What 
will be the result of that mingled 
appeal and vvarning?

In replying that Italy will fight 
to the end on all fronts, the fas
cist leaders rehashed the two 
points that Mussolini named in his 
reply lašt May to Churchill’s plea 
for peace. Those points are that 
by controlling both ends of the 
Mediterranean Sea — 

the Straits of 
holds Italy in 

of servitude in 
that England 
in applying

the Suez 
Gibraltar 

an “ac- 
her own 
took the 
sanctions

that is on record between

is a hard choice for the 
people. Būt it is the price

lUlUpilDU

Youngest members cf the 77th Congress are representatives 
Hale Boggs, Alabama Democrat (left) and VVilliam G. Stratton, 
Illinois Republican. Both are 26.

canal and 
—England 
tual statė 
sea”. and 
initiative
against Italy when in 1935 she at- 
tacked Ethiopia, a fellovv member 
of the league of nations. Either ii 
duče is štili very sore because of 
those sanctions, or else he has 
found them good propaganda for 
whipping up Italian feeling against 
the British.

The sanctions, in the eyes of 
any fair-minded person, rebound 
to Britain’s credit, while Italy’s 
brutal and unprovoked invasion of 
Ethiopia marks Mussolini down as 
a covvardly bully. The gist of the 
whole sanctions affair is that when 
Italy broke the league covenant, 
which both she and Britain had 
signed, by attacking a fellow lea
gue member, England kept her part 
of the covenant by coming to the 
aid of the member attacked. Hence, 
if any blame attaches to Britain 
hcre, she is blamevvorthy for 
having acted more vigorously 
more effectively against the 
gressor—Italy.

As to the fascist claim of
Mediterranean as Italy’s sea (mare 
nostrum), that is a pretty big 
claim, because that strategic body 
of water betvveen Europe and Af- 
rica washes the shores of a good 
many nations besides Italy. They 
are: Spain, France, Greece, Tur- 
key, Palestino, and the French and 
Spanish colonies of northern Af- 
rica; vvhile Jugoslavia, Rumania, 
Bulgaria, and Russia have indirect 
outlets on the strategic Mediterra
nean. So long as France maintains 
her North African colonies, she 
will be quick to object 
įontrolling the western 
ranean, vvhereas Greece, 
and Egypt will hardly šit
Italy is master of the eastern por- 
tion of “mare nostrum”. Moreover, 
the Mediterranean is a vital life- 
line of the British Empire.

gan barbarians.” Britain is without 
blame for the war against Italy: 
the blame rests solely on Mussoli
ni.

Churchill is right also when he 
says that Italy’s >choice now 
stand up to the battery
whole British empire on sea, 
the air, and in Africa, and the vi- 
gorous counterattack of the Greek 
nation; or 
in Attila 
with his 
diery and
licemen to occupy, hold down, and 
protect the Italian people for whom 
he and his nazi followers cherish 
the most bitter and outspoken con- 
tempt 
races.”

That 
Italian
they mušt .pay so long as they al- 
low Mussolini to rule. For, in 
spite of boundless promises, dicta- 
torship comes vary dear. Fortuna- 
tely, there is another way out for 
the Italian people, the way of com- 
mon sense and courage and stout 
hcarts. Let them drive out Musso
lini ant take into their own hands 
the shaping of their future.

While the Italian people may 
not do this sensible and soul-saving 
house-cleaning of their chief cri- 
minal immediately, they will even- 
tually again become men enough 
to do so. Meanvvhile, Churchill’s 
bitting indietment and ringing 
challenge will hearten and encoura- 
ge liberals and demoerats and 
lovers of freedom everywhere.

not ( 
and į 
ag-

the

See How Russians 
Celebrate Their 
Christmas

Chicago Tours For Next VVeek

to Italy 
Mediter- 
Turkey, 
quiet if

Medit- 
injured

irutė PIRMYN
SHARPS AND FLATS

Friday—eight P. M., Sandara’s1 
Hali—chords by Mr. Byanskas, a 
signal to start the finai rehearsal 
of 1940.

I glanced around and what did 
I see būt a handful of long drawn 
faces and half clo.^ed eyes.

Then 8:10, 
two the ręst 
marching in 
and by 9:00
house and rehearsal really started.

8:20, 8:30 and two by 
of the 
very 
P. M.

members came 
nonchalantly, 

we had a full

After intermissjon members were 
their usual selves, such songs as 

1 Lituanica, God Blcss America and 
Auld Lang Syne were sung.

What’s 
some of 
members

this 
our 
had

pictures 
feminine 
the “An- 
Jaunirpas 
American

LET’S NOT TALK ABOUT IT.

about the 
beautiful 

taken with
(the wrestler), at

Chr’/ tmas Party at the 
Legion Hali, Christmas Day? Just 
leave it to the girls to have their 
pictures taken with a bona fide 
“Frenchman.”

This week let’s not say any- 
thing about “Carmen”. Let’s not re- 
mind everyone that Pirmyn is pre- 
senting it on April 6 at the Good
man Theatre and let’s not t,ell the 
pople of the swell cast it wil 
boast of and let’s just forget about 
the whole thing for this week, for 
we have a New Year’s Party to 
talk about!

A Happy 1941, folks—may it be 
YOUR year—a year of health and , 
happiness.

We don’t know how you welco- 
med this New Year, būt we cer- 
•ainly hope it was as pleasant as 
our get-together at the Slaki’s 
home. What grand and hospitable 
people! Dr. Slakis urging us to eat 
and drink our fili, and if we out- 
did ourselves she promised to put 
us back in the pink of condition. 
Mr. Slakis promising all his legal 
aid perhaps some escapade. And 
Helen, a charming hostess, over- 
looking none of the entertainment 
possibilities that really made for a 
grand New Year’s Eve Party.

HI-HO HI-IIO
Was our Christmas Eve Carol- 

ing Party a success? It was indeed! 
A group of 53 met at Anne Ben- 
nes’ home and started the evening 
with a round of songs and food 
and drink midst mellow-glowing 
candle light. An hour later found 
the group entertaining and enter- 
tained at Eileen Mason’s home^ 
Thence to the cordiality of Evelyn 
Kazy’s home. And concluding the 
party on Crandon Avenue with our 
“grand oi’ pals”—the Slakises. The 
evening was a definite success.

at the 
is the

Nineteen University of Chicago 
graduate students in anthropology 
whose travels and research have 
covered most parts of the world 
today formed an auxiliary speak- 
er’s bureau on subjects relating to 
race, račiai origins, and minority 
problems.

The group was formed under 
| the sponsorship of Dr. Fay-Cooper

NEW YEAR’S PARTY—
Received a swell send-off by the 

inception of a hot pinochle game. 
Later in the evening all received 
all sorts of comical hats, streamers. 
horns and other favors in order to 
welcome 1941. t 

o—o
The Mathews’, Helen and Bruno, 

put in an a.ppearanęe shortly 
fore midnight. 

o—o
At the stroke of t\velve, the

be-

ec-

PROSPECTIVE MEMBERS
Prospective members present 

the December meeting were:
• Roman Mankus — Attending 

Armour Institute. Majoring in Me- 
chanical Engineering. Is vice-presi- 
dent of his Junior Class.

• Josephine Aleksa-Misiurevicius 
—University of Chicago. Just retur- 
ned from Lithuania where she was 
attending Vytauto Didžiojo Uni 
versity for the past two years.

• Dr. Frank Balkevitch—Univer
sity of Chicago. Medicine. '

• Eileerr Mason—Just retūrned 
from Vytauto Didžiojo University 
in Lithuania.

at

A tour of Chicago’s Russian Co- 
lony visiting the Russian Greek 
Orthodox Cathcdral and the Rus
sian American Citizens Club to 
learn about Russian Christmas and 
New Year customs is featured by oncs- New members are urged to

Chicago Tours for J°m

Don’t forget rehearsal Friday, 
all ye faithful regular members, 

į būt here’s hoping we see some ne y

stasy and joy of giving kiss for • Helen Kungis — Wright 
kiss and the feeling of good will College and Central Y. M. C.
and wonderful wishes to everybody 
was a never to be forgotten 
for sore

sight

Jr.
A.

her lot 
when

Free 
of January 12-18, 1941. 
the week include:
January 12 “Russian 
Holidays”. Inspect the

Birutės Happy Family.

Rehearsals are held every Fri
day, 8:00 P. M., in Sandara’s Hali 
840 West 33rd St.

eyes.
o—o

esteemed director,
Stephens cavorted

eli-

Mr. 
him-

Till next week.
I remain your basso 

correspondent.
profound

AMZ.

of im- 
2:30 p.

“School

Promotions 
Now Available 
In CCC

Training In National 
'.Contihues

Defense

College.
TETA IŠ AMERIKOS

You will recall Vincas, our 
gible young bachelor living in Lith
uania, has been writing his wealthy 

i aunt in America such untruths as 
behind the bar, taking care of getting married, having a baby, 
wants and whims of the thir- etc„ so that she would send him 
At midnight all wanted- to some of her surplus cash. You 

th-e maestro good luck for the remember, too, that on his birthday 
quite a few Vincas didn’t receive his customary

Our 
Charles 
self 
the 
sty. 
<iss
coming year, būt 
found it rather difficult to reach check from “Teta” and went to the 
over the bar to do so. 

o—o
post office to investigate.

In that interim “Teta” comes 
A slight pride was discerned in'from America. She enters his home 

the bearing of Jačkie as she went to find Lukošius, Vincas’ best malė 
;he rounds showing off the beautiful companion who 
pin she had received from 
buyer—originally priced at 
I’m told.

$18.50,

is by trade an ac- 
female attire. The 
Lukošius for Vin- 
kisses and blesses 

their dearAlthough Britain has for nearly 
70 years controlled the Mediter
ranean as much as she now does, 
yet during that time Italy has 
grown from a group of weak statės 
largcly under the brutal heel of 
Ąustria into a United nation. Since 
1900, moreover, Italy has gained 
vast possessions in Africa—Lybia, 
Eritrea and Italian Somaliland, and 
just recently Ethiopia. Both unity 
and these colonies have been gained 
by Italy in spite of her being, as 
she contends, held in “actual servi
tude in her own sea”. Plainly, then, 
British dominance in the 
terranean has not really 
Italy.

Why, then, did Italy cast 
with the nazi overlords
France colla.psed and Britain ap- 
peared to have been knocked grog- 
gy? Simply and solely because one 
man, who had grabbed and kept 
power by lies and clubs, revolverš 
and cąstor oil, decided that it 
would be profitable for him to play 
the jackal to the German lion. 
Mussolini jumped on an England 
knocked groggy by the nazi war 
machine simply and solely because 
he hoped to be in on the kili and 
so get a fat share of the spoils.

Hence Churchill is quite right 
when he says that “It is all one 
man who, against the crown and 
royal family of Italy, against the 

. pope and all the authority of the 
Vatican and of the Roman Catholic 
church, against the wishes of the 
Italian people, who had no lust for 
this war, has arrayed the trustees 
and inheritors of ancient Rome 
upon the side of the ferocious pa-jm’

the WPA 
the week 
Tours for 
....Sunday, 
Christmas
Russian Cathedral, a Russian club 
and a Russian Workers’ Cooperative 
and Russian folk songs. Meet at 3 
p. m., 1121 N. Lcavitt St.

Tuesday, January 14 “Book Shops 
and an Art Studio” See fine ex- 
amples of book binding and em- 
bellishing. Vicw a display 
.ported handeraft. Meet at 
m., 410 So. Michigan Avė. 

IVednesday, January 15.
of Domestic Arts and Science”., In
spect the interior decorating, home 
management and child care depart- 
ments of a noted school of home 
economics. Meet at 2:30 p. m., 
320 Belden Avė.

VVednesday, January 15. “ 
•ine Branch of the Chicago 
Club”. Tour recreation rooms, 
aasium, 
torium 
Meet at 
Avenue.

Thursday, January
Osteopathic College and Hospital”. 
Vievv a film depieting the work of 
one of the largest institutions of its 
kind in the country. Meet a t 2:30 
p. m., 5200 S. Ellis Avė.

Friday, January 17. “La Šalie 
Street Business.” See trading in the 
“Pit” of the Chicago Board of 
Trade and on the floor of the Stock 
Exchange. Meet at 9:30 a. m., 141 
W. Jackson Blvd.

Friday, January 17. “The Greek 
Delta”. Ex.plore the city’s oldest 
Greek Orthodox Church. See na
tive Greek shops, coffee houses and 
Stores. Meet at 8:00 p. m., 1101 So. 
Peoria St.

Saturday, January 18. ?_
Sočiai Hygiene Clinic”. Visit a cen-i centrai repair shops, in radio com- 
ter for the dissemination of cor- munications and in other civilian 
reot knowledge’ concerning sočiai, activities useful in national defense. 
hygiene and venereal disease. Meet Young citizens of our communi- 
at 2:30 p. m., 9 E. Huron St. i ty who wish to .participate in these

For further Information call and many other phases of the C. 
Monroe 9674 any week day, excdpt ’C. C. program may apply at once 

’ Saturday, between 9 and &30 p.‘at the selecting office at 2547 So.
Archer Avenue.

swimming pool and 
of a modern
8 p. m., 3400

Valen- 
Boys’ 
gym- 
audi- 
club.boys’

So. Emerald

16. “Chicago

It develops
Kuchin and

Wally

for ste.p-opportunities
camp administrative po-
young men enrolled in

Conservation Corps,

that Ev. Kazy,
Bron Tamulion are 

good listeners (Maybe thinking of 
something else).Greater 

ping into 
sitions for 
the Civilian
has been announced by the Chica
go Selecting Office, 2547 So. Arch
er Avenue. Applications for the 
current enrollment are 
cepted by this office 
the month of January.

Because of the

being ac- 
throughout

ex.panding 
National Defense Program, more 
and more of the C. C. C. officers 
are being called to active duty 
with the U. S. Army. Since this 
necessitates filling these positions 
with other than reserve officers. 
enrollees are now being trained to 
take over the responsibilities of 
company commanders, subalterns, 
educational advisers, and technical 
foremen.

Train In Ūse of Mechanized 
Eąuipment

It is also announced that men in 
the camps are now being trained 
in the maintenance and operation 

1 of automotive and mechanizec
Illinois eąuipment, in auto mechanics at

A giggl-e with a real feminine 
touch was let out with gusto by 
one S. Parker, who sęemed to have 
the world by the tail, from what 
the freąuent sąueaks revealed.

To wind up the exit of 1940, all 
Pirmyn members transported them- 
selves to Jackie’s for coffee and— 

o—o
NEVV YEAR’S RESOLUTIONS—

a hat tor, dressed in 
aunt mistakes 
cas’ wife. She 
him and asks to see
darling little baby. Astrange baby’s 
cries are heard and the aunt 
rushes out and comes back with 
the butler’s baby. And then Vincas 
returns. You can imagine HIS sur- 
prise to find that in his five-minute 
absence his best pal became his 
wife and an infant he never 
became his son and his Aunt 
arrived from America.

And here we will leave our 
as the curtain drops on the

the second 
riotous co- 
from Lith- 

the Lithua-

Walter Danzul—“To be more 
careful when asleep.

Stanley Danzul—'To be .perfect”
“Punchy”—To eat,. and eat, and 

eat.”
Stanley Yasaitis—'“To have some 

new ideas. \ I know I can do it.”
Frances Matės—“To beseech Mrs. 

Stephens to have a< drink”.
Johnny Avelis—“Never to fall iri 

love unless the right girls come 
along”.

Helen Siman—“Tq> • become a 
Pirmyn members agąin.”

Ona Skever—‘To have a sizzling 
romance.”

Ed Stankus—“To got gumption 
enough to jitterbug.”

Evelyn Stankus—“Not have to sėli 
anymore horns.”

Mr. Stephens—“To produce 
biggest and best shows”

Eleanor Krišciun m* “To have 
sister in my boots”.

get a beautiful

the

my

Žukas—“To

Algerd J. Rudis, a student 
Art Institute of Chicago, 
winner of the $J50 first .prize scho
larship grant of the Lithuanian 
University Club for the current 
school year. He is about to enter 
his sophomore year at the Art In
stitute where he is preparing forlQoje> chairman of the department 
the profession of commercial art. of Anthropology, and the Universi-

Algerd’s scholastic record is good. ty’s speaker’s bureau. Because of 
His professors speak highly of his the totalitarian nations’ exploita- 
work and his personality. They have tion of race and the conseąuent 
stressed that he has the ability to focusing of public interest on this 
make a success of himself in his subject, faculty members of the 
chosen field. Furthermore, he has University in this field have been 
ambition and determination. It is jnable to meet the number of 
well exemplified in what he is do- speaking demands, Dr. Cole repor- 
ing to further his education. Dur- Į ted. 
ing the lašt school year he worked 
as a student-janitor for his tuition. 
His duties took an everage of 25 
hours .per week, or about 4 hours 
per day. In spite of this handicap, 
he was able to devote enough time 
to his studies to make a 
lastic record. With the 
LUC award, he will 
vote štili more time I 

‘ This means a lot
studying art. In the past Algerd’s 
job took up his daylight hours so 
that he had to study and paint by 
artificial light. An artist mušt 
work from nature where the color 
values are seen in their proper per- 
spective. Artificial light sharpens 
shadows at the expense of losing 
color values. Only after years otlin anthropology and has participa- 
work can an artist overcome this ted in. archaeological field work in 
handicap. Thus, it can readily be 
seen that the LUC award will be 
a boom not only from the point 
of view of lessening his outside 
work būt also because it will per- 
mit him to work directly from na
ture.

The LUC is quite confident that 
Algerd Rudis will make the most 
of the opportunity afforded him by 
our award. We have been singu- 
larly fortunate in the selection of 
our candidates thus far. For in- 
stance, Alvina Ciparis, vvinner oi 
our lašt award, has been awarded 
a half scholarship at the 
tute for the current year 
nition 
record 
of the 
justify

Finally, we should likę to stress 
the fact that these scholarships 
are made .possible through the loyal 
support by th-e Lithuanian public 
of the sočiai affairs of the LUC. 
Next year’s awards will depend on 
the support we receive at our Sixth 
Annual Concert and Dance 
given this year on January 
the Lithuanian Auditorium, 
ry entertaining comedy is 
prepared for your enjoyment; so 
keep that date open not only for 
a good time būt also for a worthy 
cause.

LUC Scholarship Committee

saw 
had

hero 
first

act. What happens in 
and third acts of this 
medy imported directly 
uania you will see at
nian Auditorium, Sunday, January 
26, 4:30 P. M. Admission, 55c.

Yes sir—here’s one comedy you 
don’t want to miss this season. 
When you see “Teta Iš Amerikos” 
you will sūrely agree it’s one of 
funniest, most • upfoarious comedies 
ever presented before the Lithua- 
nian public. —Wenetta.

falsetto.1”

TO SEVERAI PIRMYNITES— 
One Way to Fix It.

If you don’t feel just right, 
If you can’t sleep at night, 
If you moan and; sigh, 
And your throat reels dry, 
If 
If 
If 
If 
If 
Why not marry the giri?

—M. T. DOME

you don’t care to smoke. 
your food makes you choke, 
your heart doesn’t beat, 
you’re getting cold feet, 
your head’s in a whirl—

be
to

to

good scho- 
aid of the 
able to de- 
his studies.
one who is

The students all have had field 
experience and eminent academic 
backgrounds. Three of the speak- 
ęrs are women.

One, Ethel J. Alpenfels, former 
Denver, Colo., junior women's ten- 
nis Champion, has done research 
throughout North America, held a 
Rockefeller scholarship, was a 
member of the Laboratory of Anth- 

. ropology expedition to study the 
California Modoc Indians and has 
done enthnographic studies among 
Indians of Washington and British 
Columbia. »

Iva Terūko Osanai, a native of 
Fairbury, Nebraska is of Japanese- 
American parentage. She has twice 
won graduate honor scholarships

Southern Illinois and in ethnologic 
research among the Navajo Indians 
of Chaco Canyop, New Mexico.

Art Insti- 
in recog- 
scholastic 
conviction

of her excellent 
there. It is the 
LUC that Algerd will also 
our faith in his ability.

Five Boys To 
Receive Armour 
Scholarships

to be 
26 at 

A ve- 
being

The third woman partlcipant, 
Rachel Reese, is a Chicagoan, a 
long-time resident of the Abraham 
Lincoln Centre. Her field work.has 
extfended to Mexico where ,she 
was a member of an archeologicfll 
field party at Monte Alban.

Among the men are John V. 
Murra, a native of the Ukraine, 
vvho was senior honor scholar in 
the department of Sociology of the 
University in 1935 and spent the 
following two years touring Eu
rope, and William Armand Lessa, 
born in Nevvark, N. J., of Italian 
parents and for the lašt decade a 
resident of Honoloulu 
sive traveller

Commenting 
jects and this 
tai enterprise,

in the
and exten-

Far East.
lecture sub-on the 

student-departamen- 
Dr. Cole said:
the English langua-■ “No word in 

ge is of greater importance than 
race. Under this term we legislate; 
because of it peoples in many lands 
are being deprived of their home 
and liberties. Claims are made con- 
cerning superior and inferior races 
or the contribution of various races 
to civilization.

“Despite the importance of race 
the term is often misunderstood 
or falsely used. We need straight 
thinking on a subject of such vital 
importance in a nation such as 
ours which is made up of many 
races and we feel authoritative In
formation on race and minority 
problems may in this enterprise be 
made more readily available.”

K

Five boys, graduates of public 
and private high sc^ools in Chi
cago in the February classes, 1941. 
will be avvarded one year scholar
ships to the Armour College of 
Engineering, the Illinois of Tech
nology announced today. The 
scholarships are valued at $300 and 
will be won 
tervievv and 
The personai 
completed by
tion day will be January 11.

U. of C. To Of fer 
TIhysical Course 
For Army Life

through personai in- 
written examination. 
interviews mušt be 
Jan. 9. The examina-

Flower Show Continued
To January 19

Because the flowers are in such 
fine condition, the Chicago Park 
District’s 28th annual Christmas 
Flower Show will continue unof- 
ficiall^ for another 
both Garfield and 
conservatories.

The show, sėt to 
night 
main 
ever, 
a. m.

fortnight at
Lincoln Park

close Sunday 
will now re-(January 5)

open until January 19. How- 
the hours 
till 10:00

till 5:00 p. m., 
shows schedule.

will shift from 8:00 
p. m. to 8:00 a. m. 
the usual between-

The University of Chicago an
nounced lašt night it would start a 
special course of physical condi- 
tioning for prospective soldiers Jan. 
13. The university’s department of 
physical education will be in 
charge of the instruction.

Eligible to attend are all stu
dents, faculty, and staff members 
and others who expect to be called 
into service in the next 18 months. 
All būt the students mušt pay a 
$2 fee. Initial registration will be 
limited to 100. Classes will be held 
in Bartlett gymnasium.

Among the subjects to be taught 
will be wrestling, boxing, jujitsu. 
combat games, svvimming, and first 
aid methods. T. Nelson Metcalf, 
university director of physical edu
cation, said the course will be in 
line with one recommended by the 
College Physical Education associ- 
ation. A

t
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Nesistengė.
United Air Line linijos* lėk

tuvas išlėkė į Cheyenne, Vyo- 
ming, be stewardesčs Helen 
Throne, 6646 Stonv Island avė- 
nue.

Apie antrų ryto užvakar ji 
sėdo į gatvekarį važiuoti | mu- 
nicipialį airportų. Pradėjo skai
tyti knygų, ir tiek įsigilino, kad 
airportų pravažiavo. Apsižiūrė
jo po laiko.

Norėjo “Myluotis”.
Turėjo iš gatvekario išlipti 

Kito nebuvo, o jau mažai laiko 
beliko airportų laiku pasiekti. 
Pastebėjusi į airporto pusę va
žiuojantį automobilį, ji pasipra
šė jų pavėžėti. Vairuotojas su
tiko, pradėjo merginai myluo
tis ir atsisakė jų prie airporto 
išleisti. Nuvežė jų iki 63-čios ir 
Lainon. Mergina pasileido į air
portų bėgti — buvo keli blokai 
— bet jau nebesuspėjo.

Merginai pasiskundus apie šį I 
įvykį, Chicago Lawn nuovados 
seržantas atsakė, kad trečių va
landų naktį važinėti automobi-

Premija
liuose su svetimais vyrais gra
žiai jauital panelei yra gana pa
vojingas dalykas.

Miss Throhe su tuo sutiko.

Trokų Šoferiams
Kelios trokų firmos, kurios 

daro biznį tiktai valstijos ribo
se, ir AFL šoferių linijos pa
sirašė naujų sutartį, kuri pake
lia šoferiams algas, $3.00 savai
tei ir prideda po 10c., prie kiek
vienos valandos viršlaikio.

Sutartis paliečia kelis šimtus 
šoferių.

Kokius Automobilius 
Chicagiečiai Perka

Jei Kalėdų Diedukas Užmiršo...

seseris
Salo- 

ir kitas gi-

D. L. K. 
ir Lietuvių

ANTANAS URPOLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 4 d., 10 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
Amerikoj išgyveno 35 m.

Paliko dideliame nuliudime 
žmoną Teklę Praninskaitę— 
Urpolienę, dvi dukteris — Te
klę ir Oną, anūką Ronald, 
brolį Povilą ir tris 
Lietuvoj—Lavanoriją, 
mėją ir Petronėlę 
minės.
, Priklausė prie 
Vytauto Dr-jos 
Ukesų Kliubo.

Kūnas {pašarvotas Russel 
C. Norris Funeral Home, So. 
Third st., St. Charles, III.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, sausio 8 ęl., 9 v. ryto iš 
kopi, bus nulydėtas į Unioą 
kapines, St. Charles, III.

Visi a, a. Antano Urpolio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. Nuliūdę 
liekame: žmona, Dukterys, 
Anūkas, Brolis ir kiti Gimi
nėm.

Laid. Direkt. Rusa

Daugiausiai Chevrolet, Ply- 
mouth, Buick ir Fordų

Chicagos automobilių agen
tūros džiaugiasi, kad gruodžio 
mCnesį pardavė 12,216 naujų 
Automobilių, apie 2,200 daugiau 
negu paprastai gruodžio mėne
sį (1939 metais pardavė — 10,- 
u21, 1938 — 10,082.').

Daugiausiai chicagiečiai iš
pirko Chevroletų, o antroj vie
toj yra Plymouthai.

Žemiau telpanti lentelė paduo
da skaitlines apie visų gamybų 
mašinas ir kiek jų Chicagoj 
parsidavė:

Chevrolet ..........
Plymouth ...........
Buick ................
Ford ..................
Pontiac..............
Oldsmobile .......
Dodge ..............
Chrysler ...........
Nash ..................
De Soto ..........
Mercury ...........
Studebaker .......
Cadillac-La Šalie 
Hudson ..............
Packard ..........

...Lincoln'tZephyr//•
Graham ...........
Willys-........... .
Kitų ................. „

Frank Barthuis, Chicagos 
Parkų distriktb gėlininkas, 
šiomis dienotais gavo $1,- 
000 pretaijų iŠ McMillan 
knygų bendrovėj už knygą 
apie gėles, kurių jisai para
šė minėtos bendrovės kon
kurse. Jis pasirinko savo te
mai g&les auklėjamas na
mie. iParko distrikte tar
nauja 12 metų.

Priėmė
Išleido

ir

Viso

C. Nor-

MARtHA SARAFlN
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

sausio 4 d., 2:15 v. popiet, 1941 
m., sulaukus 46 m. amž., gi
mus Patakių kaime, Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 30 m.. 
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, sūnų Jurgį ir 
daug draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Skudo 
koplyčioje, 718 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, sausio 8 d., 1:00 vai. po
piet. Iš koplyčios bus nulydė
ta į Concordia kapines.

Visi a. a. Marthos Sara-
; fln giminės, draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras ir Sūnūs.

Laid. Direkt. S. M. Sku- 
das, Tel. MONROE 3377.

■

g g n n A Gėlės Mylintiems 
11 Ule A Vestuvėms, Ban- II II Un Metams. Laidotu- 
w • vėms, Pa p u o š i- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

i nVFIKlV™&G«T■ M 1 mlU VisasPasaulio*
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėm^ Bankietams 

ir Pagrabams '
3316 So. Halsted StYeet

Tel.YARtJS 9308

Jei Kalėdų Diedukas užmiršo jūsų stinui ar dukre
lei atnešti kai kuriuos megiamūs žaislus, lai jie nesirū
pina. Chicagos parkuose yra įvesti tam tikri “knygyną”, 
kur nuėję vaikai gali tuos žaislus pasiskolinti, panašiai 
kaip knygas knygynuose.

Tie skolinimo centrai turi didelį pasirinkimų viso
kių visokiausių naujausių žaislų ir juos skolina nemoka
mai. < :

2,662 
1,488 
1,267 
1,173 
1,025 

997 
691 
560 
368 
363 
313 
301 
295 
275 
268 

u. 91
41 
30 

8

12,216

Reikalauja Užpilti 
“Mirties Duobę

Aldermanas Rowan 
miesto tarybai reikalavimą pa
skirti mažų sumą pinigų ir pa
samdyti darbininkus užpilti taip 
vadinamą “Mirties duobę”, prie 
92-tros ir Stony Island avė.

Ten randasi vandens pilnas 
apleistas akmenynas, kuris yra 
nepaprastai gilus ir jau atėmė 
gyvybes šešiems neatsargiems 
vaikams.

įteikė

Osmanskis Išvyko 
Į Providence, R. L

18-TA APYLINKĖ. — Vie
tos parapijos salėje vakar va
kare įvyko skaitlinga vakarie
nė — vienam asmeniui priim
ti į 18-tos padangę, kitam išly
dėti.

Dievo Apveizdos parapijos 
parapijonai vakarienėj oficialiai 
“priėmė” į savo klebonus kum 
Antaną C. Martinkų, kuris čia 
buvo atkeltas iš šv. Kazimiero 
parapijos, Chicago Heights, III.

18-iečiai vakar taipgi “atsi
sveikino” su buvusiu klebonu 
kun. Ignatius Alba'vičium, ku
ris neseniai perėjo į Cicero šv. 
Antano parapijos klebonus.

Užbaigęs nepaprastai pasek
mingų footballo sezoną su Chi
cago Bears komanda trumpoms 
atostogoms pas tėvus išvyko 
footballininkas Bill Osmanskis. 
Jis praleis kelias dienas Provi
dence, Rhode Islande, kur tė
vai gyvena.

Osmanski šįmet buvo vienas 
geriausių profesionalės Chicago 
Bears komandos lošikų.

Šiandien Mokyklos 
Atnaujina Pamokas

šiandien visos Chicagos vie
šosios ir parapijinės mokyklos 
užbaigia Kalėdų atostogas ir at
naujina pamokas:’ Prie knygų, ir 
darbo turi grįžti apie 500,000 
vaikų.

Sekančias atostogas jie gaus 
balandžio 25. Mokyklos tada už
sidarys savaitei pavasarinio pro
tarpio.

$46,747,000 — 
Karo Dirbtuvėms 
Illinois Valstijoj

Diena Iš Dienos
SVĘIKINIMAI 
Iš FLORIDOS

Dr. V. C. Steele (Stulginskas)-, 
jaunas lietuvis dentistas iš Bri- 
ghton Parko, atsiuntė atvirutę 
iš Floridos su; sveikinimais šta
bui švenčių proga. Dr. Steele, 
kurio ofisas randasi 4174 Ar
cher Avė., kasmet su šeima iš
vyksta Floridon praleisti Kalė
dų ir Naujųjų Metų šventes.

Karo departamentas skelbia, 
kad yra paskyrę,s $46,747,000 
statyti keturias naujas karo 
reikmenų dirbtuves Illinois val
stijoje.

Į šią sumą įeina pinigai ski
riami, ir didžiulei dinamito dirb
tuvei prie Jolieto, III.

Nežinoma Moteriškė 
Bandė Nusinuodyti

Vaistinėje ties 1 N. Wacker 
Drive nežinoma jauna ir graži 
moteriškė nusipirko nuodų ir 
išėjusi į gatvę juos ten išgėrė, 
skaudžiai išsidegindama burną.

Ji guli Henrotin ligoninėje. 
Moteriškei viduriai buvo išpum
puoti, tad pavojaus jos gyvybei 
nebėra, bet nežinia kas ji, nes 
atsisako išduoti savo pavardę 
ir gyvenimo vietą.

ISTORIJOS APIE

Vulfkė, norėdamas kaip nors 
kad berniukas parbėgęs pšsa 
kytų pačiai, jog čia buvo vagis 
ir net nuo jo galvos pačupo ke
purę, pradėjo švilpauti ir tris 
kartus, mosuodamas ranka, pa
rode į galvų. Berniukas pama
nė, kad Vulfkė liepia tris kar
tus pasiūbuoti lėkštę ir sriubą 
išversti Vulfkei ant galvos. 
Taip ir buvo padaryta. Ryžių 
sriuba nuo Vulfkės galvos pra
dėjo tekėti veidu žemyn, per 
barzdą, ant rūbų, tačiau Vulf
kė atkakliai tylėjo.

Berniukas grįžo namo ir pa
pasakojo, kad Vulfkės namuo
se viskas sujaukta, dėžių, spin
tų stalčiai ištraukti, visur ne
tvarka. Papasakojo berniukas 
ir atsitikimą su sriuba.

žmona suprato, kad ten kas 
nors įvyko, — ir tekina namo. 
Kai tik ji pamatė vagystės žy
mes, įsiutusi puolė prie vyro, 
Vi,s tebemurpsančio užkrosny, ir 
paleido kakarinę:

— Ai, ai, tai padarė vyre
lis!!

— Na, eik pašert arklį — 
linksmai atsiliepė Vulfkė ir dar 
pridūrė: — matai kokie tavo 
užsispyrimo vaisiai.

*
Vulfkė sodino jaunas obeli- 

kes. Pamatė kaimynas ir sako:
—Oi, kol jos užaugs ir duos 

vaisius, tavo ir kauleliai supus. 
Ar apsimoka dėl kitų pirvo taip 
darbuotis, Vulfkė?

Bet Vulfkė atsakė:
— Juk ir mes valgome vai

sius tų medžių, kurie sodinti 
ne musų, o anksčiau gyvenu
sių. Tegul anūkai valgo nuo se
nelių pasodintų 'vaismedžių.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO KAIPO jani- 
torius arba prie namų. Turiu 2 me
tų .patyrimą kaipo karpenteris ir 
maliavotojas. 13 East Main St., 
St. Charles, III. A. G. K.

CLASSIHED A

HELP VV ANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

JAUNA MERGINA LENGVAM 
namų darbui, prižiūrėti kūdikį ir 
mokyklą lankantį vaiką. Nuosavas 
kambarys, $5 savaitei. 3408 West 
16th St.

REIKALINGA MERGINA prie 
abelno namų darbo gaminti valgį, 
nėra skalbimo. Atskiras kambarys 
ir maudynė, šaukite Fairfax 7278.

MERGINA PADĖTI MOTINAI, 
prie namų datbo. Gyventi vietoj. 
Irving 7183, 3257 Warner. Antras.

HELP VVANTED—MALĖ 
_______Darbininkų Reikia______

REIKALINGAS VYRAS prie 
“short orders” ir prigelbėti už ba
ro. Kambarys ir valgis. 5758 West 
65th St.

FURN1SHED ROOMS —TO BENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS, APŠILDOMAS, 
nevedusiam vaikinui arba dviem 
vyrams. 7040 So. Talman, HEMlock 
4791.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Pet-Michael Banzimų 47, su 
ronella Dideika, 53

James Zegar, 37, su Esther
Hayword, 35į

Reikalauja
Perskinj € ,

Jean Grygą nuo Antoh Gry
gą

Gavo
Perskiras

Olga Martin nuo Ewald Mar
tin.

Gimimai
Chicagoj

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

WILK, Denius j., 3331 North 
Natchez Avenue, gimė gruodžio 
26, tėvai: John ir Wanda.

SEMENIC, Ėlizabeth, 2212 
North Keyslone Avenu’e, gimė 
gruodžio 20, tėvai: John ir Vio
la.

Išgriebė Skenduolį 
Iš Upės

Prie Grand avenue iš Chica
gos upės vakar buvo išgriebtas 
kūnas nežinomo apie 37 metų 
skenduolio. Diržo sagoje buvo 
inicialas “J”, bet šiaip jokių 
kitų žymių velioniui pažinti ne
buvo.

r t.t.;,5,

Jis Nebebus Geru 
Samariečiu

Paskaitęs laikraščiuose apie 
darbo neturinčią, išbadėjusią 
jauną moteriškę, cicerietis Roy 
Misenar, 1Ž42 49th avenue, nu
tarė jai pagelbėti. Pasamdė jų 
už tarnaitę.

Moteriškė buvo Mrs. Grace 
Crowther.

Pereitos savaitės pabaigoje 
ji dingo. Kartu dingo Misenaro 
$200 ir rūbų už apie $50.

Garsinkitės “Nonose”

fa
Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame TJž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

CHARTERED BY U. S 
GOVERNMENT

^.„......AVLNGS
~~Žana '■ ..'.TT-Z ’

LOAN ASSOClATONof Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel vntghiia 1141

■i., .................. . 11 <      ......i

4192 ARCHER AVENUB'

Nuėjo kartą Vulfkė į pirtį. 
Pirtininkai jam davė senų kiau
rą indą, suplyšusį rankšluostį 
ir niekam netikusių šluotelę. 
Vulfkė nieko nesakė ir išeida
mas iš pirties padėjo pirtinin
kams “už patarnavimų” dešimt 
kapeikų. Pirtininkai nustebo ir, 
be abejojimo, pradžiugo.

Po savaitės Vulfkė vėl atėjo 
į pirtį, šį kartą pirtininkai sten
gėsi visaip jam patarnauti ir. TZ . _ . . . .i . . i v. . Karta Vulfkė nujojo i turgųįtikti: davė nauja indą, gražiai . ... .:v . . , v ,2, ... ir nusipirko pūrą avižų, kuriasissiuvinetą svarų rankšluosti ir . .v ‘ ..... . xr • t , _ supylė j maišą, maišą užsidėjot. t. Vulfkė vėl nieko nesake, , v. x . t ,..v . , .v . ... sau ant pečiu, užsisėdo ant arK-tik neidamas i8 pirties padėjo L jr joja naW() paM susį. 
pirtininkams vieną kapeiką žmon->s sako.

Pirtininkai, nustebę, piktai
pradėjo kalbėti: — Vulfke> juk tu galėtum

— Vulfkė, argi taip galima? avižas pasidėt ant arklio nu-
Nėr ko čia stebėtis, — at- garos, greta savęs, ir ramiau- 

siliepė Vulfkė: L- tai, ką jums šiai jotum.
daviau šiandien — užmokestis Į tai gudrusis atsakė: 
už praeitų kartų, o tie pinigai, — Arklys ir be to mane ne
kurtuos daviau praeitą kartą — ša, o čia dar aš jį apkrausiu 
bus už šiandieninį patarnavimą, maišais! Eikit jau, negailestin-

* ’ gieji. Iki šiol aš taip nedariau
Nusibodo Vulfkei šerti ark- ir nedarysiu!

lį ir jis sako pačiai: *
— Nuo šiandien tu rūpinkis Vienas^ kaimyhas Vulfkės pa-

arkliu. klausė:
Tačiau žmona nesutiko ir jie — Kas naudihgiau, saulė ar 

pradėjo karštai ginčytis. Pagk- mėnulis?
liau abu nutarė tylėti, ir kas Vulfkė atsakė: 
pirmas prabils, — tas ir pašers — Saulė užteka dieną, kai 
arklį. šviesu, ir iš jos todėl menka

Vulfkė pasitraukė į užkrosnį nauda... mėnulis gi pakyla nak- 
ir keletą valandų sučiaupęs hl- lį ir nušviečia visą pasaulį... 
pas tylėjo, žmonai nusibodo na- Taigi, mėnulis naudingesnis, 
mie, ji užsisiautė skarą ir iš
bėgo pas kaimynus. Ten ji iš- Vulfkės žmona pradėjo skų- 
sėdejo iki vakaro. Neiškehtusi stis, kad .jos viduriuose prasi- 
ji pasiskundė kaimynui, papa- dėjo diegliai. Ji prašė Vulfkę 
šakojusi apie ginčą su vyru: pakviesti gydytoją. Vos tik

— Užsispyrėlis man vyrelis... Vulfkė išėjo pro duris, žmona 
mirs badu, o tylės. Nagi, nu-1atidarė langą ir suriko: 
siųsiu jam sriubos lėkštę.

Moterys įdavė vaikui lėkštę 
ir liepė jų nunešti Vulfkei.

Reikia pasakyti, kad tuo tar
pu, kai Vulfkės žmona sėdėjo 
pas kaimynų, į namus Įlindo va
gis ir pasigrobė visus vertin
gus daiktus. Bešliundrinėdamas 
po kambarius, vagis pamatė ra
miai, sustingusį, kamputy be
sėdintį Vulfkę. Iš pradžių vAgis 
išsigando, bet paskui, pamatęs, 
kad namų šeimininkas nekreipia 
j jį jokio dėmesio, pradėjo tie
siog iš po Vulfkės nosies grob
styti daiktus. Vagis nusprendė, 
kad namų šeimininkas parali- 
žuotas, arba kurčias ir aklas.

Vis dėlto vagį gundė sužino
ti, ar jis kartais neapsirinka: 
“Na, pavogsiu nuo jo galvos ke
purę, galvojo sau vagis, 
ir pamatysiu ar jis atsilieps, aV 
ne.”

Vagis nuėmė nuo Vulfkės gai
vos kepurę ir beskubėdamas, 
viską sukrovęs į maišų, išėjo.

Tuo pat laiku atbėgo berniu
kas su sriubos lėkštę ir, kreip
damasis į sustingusį Vulfkę, 
prabilo: “jums atnešiau sriu- 
bbs”.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

■ ■■.■.■...n i    i ..„..„imi i„ į l,i tf —

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ SU GRAŽIU namu 
greta miesto, gera žemė, tekantis 
šulinys. Frank O’Toole, Belle Plai- 
ne, la., savininkas.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionalini žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS. 
Sūnūs, 6343 S. Westem AVe., Chi
cago. III. Phone Renublic 8051

Gaisras Padarė 
$25,000 Nuostolių
Garaže

— Gali grįžti, jau aš svei
ka.

Vulfkė tekinas nubėgo pas 
gydytoją ir jam pareiškė:

— Buvo susirgusi pati... tu
rėjau jai pakviesti gydytoją, 
bet kai tik aš išėjau jo kvies
ti, ligonė iškišo galvą pro lan
gą ir pranešė, kad ji pagijusi. 
Taigi, aš ir atėjau pasakyti, po
nas gydytojau, kad jus nesiru- 
pintumet ir neitiimėt pas mus.

Liberty ville, 111., priemiestyje 
ties 615 N. Mihvaukee avenue, 
sudegė garažas su keliais auto
mobiliais, savininkams padary
damas apie $25,000 nuostolių. 
Gaisras kilo, kai sprogo garaže 
pastatytas policijos skvadkaris.

Suėmė Už Neužsire 
gistravimų Draftui

Draudžia Pardavinė 
ti Degtinę 
Kareiviams

Lafayette, Indianoje buvo 
suimtas 31 metų agentas iš Au
rora, 111., George Šzilage Jr. Ji
sai yra kaltinamas nesireglstra- 
vimu privalomai karo tarnybai. 
Szilage užsiima žurnalų parda
vinėjimu.

High-Visi 23 aludihlnkai 
wood, III., miestelyj, vakar ga
vo perspėjimą sustoti pardavi- 
nėjus degtinę buteliais karei
viams iš artimų Fort Sheridan 
kareivinių. To reikalauja Forto 
vadovybė. 
;_ x___ -j------------------ ---- -___
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Didelis Gaisras 
Grudų Elevatoriuj

Dėl nežinomų priežasčių ki
lęs gaisras Norris Grain Co. 
elevatoriuje, šeštadienį padarė 
$6,000 nuostolių. Elevatorius 
randasi prie 98-tos ir Caluniet 
upes, netoli vietos, kur stovė
jo 1939 metais sudegęs Roaen- 
baum grudų elevatorius.

Gaisrininkai ugnį užgęsino į 
porų valandų.

A
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Ii \I)IO Iii “ASLAI1” KOVA PALIETE III
LIETUVIŠKUS RADIO PROGRAMUS

Nebegalima transliuoti kai kurių dainų, 
valsų ir polkučių

“B.M.I.”

ra
li <-

popu-

buvo apsaugoti 
kurinius nuo pla- 
garantuoti jiems

Tinklai tą reikalavimą griež
tai atmetė, derybos paįro, bet 
“ASCAP” nenusileido. Stotys 
tada nutarė nuo “ASCAP’o” nu
sikratyti ir suorganizavo kitą 
muzikų sąjungą, vadinamą, 
“Broadcast Music, Incorporat- 
ėd”—“B.M.I.”, į kurią sukvietė 
prie • “ASCAP” nepriklausan 
čius kompozitorius ir visokius 
mėgėjus, kurie bando muziką 
rašyti.

Gruodžio 31 d., naktį, radio 
“tinklų” sutarčiai pasibaigus su 
“ASCAP’u”, stotys nebegalėjo 
transliuoti “ASCAP” kompozi
torių muzikos, tad kaip paste
bėjote, ikišiol dažnai transliuo
tų dainų jau nebegirdėti. Jų 
vietoj orkestrai groja mažai 
žinomus populiarius kurinius 
arba klasinių kurinių improvi- 
zijas.

“Tinklams” nutraukus ryšius 
su “ASCAP’u, jas pasekė ir 
daugelis nepriklausomų radio 
stočių. Rezultate, Chicagoj su 
“ASCAP’u” santykius palaiko ir 
sutartį atnaujino tiktai viena 
didesnė stotis, būtent, W.C.F.L. 
Visos kitos tegali naudoti 
tai “B.M.I.” muziką.

Tokiu budu, ir lietuviški 
gramai, transliuojami per 
priklausomas stotis, kurios
sidėjo prie BMI, nebegali trans
liuoti dainų ir kitokios muzi
kos, kurią parašė “ASCAP’o” 
kompozitoriai.

Kuo šita “muzikos kova” pa
sibaigs, nežinia, bet ji bus įdo
mi sekti. Ilgainiui “tinklai” tur
būt bus priversti sudaryti kokį 
nors kompromisą su “ASCAP”, 
nes klausytojai greitai pasigęs 
dainų, kurias jie girdėjo per 
metų metus ir labai pamėgo. O 
klausytojai pagaliau, nuspren
džia kokie radio programai pri
valo būti.

tik-

pro- 
ne- 
pri-

stovu, SauJIENU-AI
PASIPUOŠUS INAUGURACIJAI. — Ponia Ėleanor 

Roosevęlt pasipuošė naujais drabužiais, kuriuos ji mano 
dėvėti prezidento inauguracijos dieną, šiuos drabužius ji 
pasisiūdino trečiąjai Roosevelto inauguracijai,

Dabar Income 
Taksus Reikės 
Mokėti Nuo $800

Vedę Mokės Nuo $2,000.
Šiandien, rytoj, o gal dieną- 

kitą vėliau income taksų blaiu 
kas gaus visi chicagiečiai, kurie 
taksus mokėjo pernai.

Šiemet betgi didesnis skai
čius, negu pernai tuos taksus 
turės mokėti.

Ikišiol nevedę mokėjo jeigu 
uždirbo $1,000 ar daugiau per 
metus. Dabar ta norma buvo 
numažinta iki $800. Taigi, kas 
uždirba $800 ar daugiau, tas 
turi taksus mokėti, arba bent 
špildyti income taksų blanką 
(daugelį nuo mokėjimo paliuo- 
suos įvairios išimtys).

Vedę šiemet turės mokėti 
taksus nuo $2,000 vietoj $2,500 
metinių įplaukų. Prie $2,000 
normos jie turi teisę ir toliau 
pridėti po $100 kiekvienam ne-

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

■. i J1ENŲ-A<-M E Telentioto
VYKSTA LONDONAN.— 

Harry Hopkins, buvęs pre
kybos departamento sekre
torius, kurį Rooseveltas siun 
čia Angįijpn, kol bus pa
rinktas Amerikos ambasa
dorius Didžiąjaį Britanijai. 
Hopkins neturi oficialių val
stybes įgaliojimų ir skaitosi 
prezidento asmenišku at-

Laimė, kad lietuvių kompozi
toriai nepriklauso prie “AS
CAP’o” — kitaip lietuviški 
dio programai beveik turėtų 
sidaryti.

Kaip dabar dalykai stovi, 
programai gali kol kas neblo
gai gyvuoti, bet jau valsų, pol
kų ir nelietuviškų dainų pasi
rinkimas jų vedėjams gerokai 
apribotas.

Štai kame dalykas.
Kas “ASCAP”

Beveik visi Amerikos
liarės muzikos kompozitoriai, 
taipgi didelis skaičius užsienio 
kompozitorių, kurių muzika yra 
žinoma šioje šalyje, yra susi
organizavę j taip vadinamą są
jungą, “American Society of 
Composers, Authors and Pub- 
lishers — “ASCAP”. Prie jos 
priklauso autoriai žodžių dai
noms, taipgi dainų leidėjai, ir 
asmen.vs, kurie iš mirusių kom
pozitorių yra paveldėję jų ku
rinių teisei. “ASCAP” viso kon
troliuoja apie 500,000 muzikos 
kurinių.

• Sąjungą suorganizavo šio 
šimtmečio pradžioje dar ir šian
dien labai populiarių operečių 
kompozitorius, jau miręs, Vic- 
tor Herbert.

Jo tikslas 
kompozitorių 
giarizmo ir
šiek tiek įplaukų.

Prieš tai kompozitorių gyve
nimas buvo labai vargingas. 
Pavyzdžiui, garsiausias Ameri
kos dainų rašytojas, kuris at
eities gentkartėms paliko nepa
prastai gražių dainų tikrą loby
ną, Stephen Foster, mirė badau
damas ir be pastogės. Buvo 
ir daug panašių atsitikimų. 
“ASCAP’o” steigėjų taorąs bu
vo neleisti jiems pasikartoti.

Kaip “ASCAP” Veikia
“ASCAP” pradėjo kolektuoti 

honorarus iš teatrų, leidėjų ir 
visų kitų įstaigų, kurios nau
dojosi Sąjungai priklausančių 
kompozitorių muzikos kuriniais, 
o iš surinktų pinigų mokėjo 
savo nariams tam tikrą savai
tinį ar mėnesinį atlyginimą.

Kai atėjo kalbami krutamie- 
ji paveikslai, vėliau ir radio, 
“ASCAP” ir su filmų ir radio 
bendrovėmis pasirašė tam tik
ras sutartis ir iš jų taipgi ko- 
lektavo atlyginimą už savo na
rių muzikos kurinių naudoji
mą.
“ASCAP” ir Radio Susipyksta

Pereitais metais “ASCAP’o” 
ir radio stočių santykiai paįro. 
Pagal buvusią sutartį, kuri išsi
baigė pereitą antradienį, gruo
džio 31, 1940, radio stočių at
lyginimas “ASCAP’ui” buvo iš- 
skaitliuojamas labai komplikuo
tai. Su pavienėmis, nepriklau- 
somis stotimis ypatingo vargta 
nebuvo
CAP’o” muzikos kurinių stotis 
naudojo per savaitę — tiek ir 
tiek už tai užmokėjo. Bet visai 
kitas dalykas buvo su stočių 
“tinklais”, čia reikėjo skaičiuo
ti kiek tinklas tų kurinių nau
dojo ir kiek stočių tinklo pro- 
gramus transliavo. Jų skaičius 
niekad nebuvo vienodas. Vieną 
tinklo programą transliavo vi
sos stotys, kitą tik dalis. Čia 
atlyginimą “ASCAP’ui” išskai* 
čiuoti buvo keblus ir kompli
kuotas dalykas.

Prasidėjus naujos sutarties 
deryboms pereitų metų pradžio
je, “ASCAP” pasiūlė tą keblią 
procedūrą baigti, ir už muzikos 
naudojimą pareikalavo “tinklų” 
sumokėti tam tikrą nustatytą 
sumą visiems metams, rodos, 
apie $7,500,000.

Po buvusia tvarka “ASCAP’ 
gaudavo apie $5,000,000

WPA Samdė 139,000 
Darbininkų; 
Išleido $143,500,000

tiek ir tiek “AS-

Dabar Turi Darbininkų 
Apie 107,000

139,000 bedarbiai Illinois val
stijoje gavo pragyvenimą, kad 
ir menką, iš WPA, pereitais 
metais. Taipgi pereitais metais 
algomis ir medžiagai darbams 
WPA išleido apie $143,500,000.
J.

Pereitų metų pabaigoje, kar
tu ir šių pradžioje WPA sam
da tesiekė apie 107,000, /taigi 
apie 32,000 mažiau negu visų 
metų vidutinė 139,000 skaitline 
rodo.

Užpernai bedarbių skaičius, 
dirbančių WPA., buvo žymiai 
didesnis, negu pernai. Tada jų 
buvo priskaitoma 181,000, o al
goms ir medžiagai išleista $177,- 
900,000.

Šitos skaitlinės rodo, kad be
darbių skaičius, palyginus su 
1939 metais, dabar yra žymiai 
sumažėjęs.

General Electric 
Statys Naują 
Didžiule Dirbtuve

Cor-

*— ------------------------------ ....——-----------------

Šiandien į Armiją 
Eina Dar Benki
Lietuviai

General Electric X-Ray 
poration skelbia, kad netrukus 
pradės statyti naują didžiulę 
penkių aukštų dirbtuvę prie 
Seejey avenue, netoli dabartinės 
dirbtuvės ties 2012 West Jack- 
son bulvaras.

Triobesys užims 100 per 125 
pėdų žemės plotą ir kainuos 
$250,000. L
. Architektai yra Graham, An- 
derson, Probst & White.f

Viso šaukia 145 Naujokus f. \
šįryt metams privalomos „ka

ro tarnybos turi ^raportuoti Šie 
penki lietuviai: ' ■

Thomas Daugėjo, 11584 La- 
fayette Avenue ; (savanoris) 1

Frank Rimkus, 12217 South 
Halsted Street ’ ;

Bruno Lubas, 2877/ South 
Throop Street,■ ‘■ ’

Anthony Dauknš, 6220 South 
Parksidė Avenue ' . '. ’. y', ■

Bruno Mąstai, 5349 Soutli 
Seeley Avenue. •/■. v 1 , / . /

Viso armija šiandien .Šaukia 
145 naujokus jiš .Chicagos? Pe
reitą penktadienį pašaukė 127- 
is, bet 30 atmete dėl blogos 
sveikatos.

Reportuos Rytoj
Antradienį teks reportuoti 

šiems lietuviams: . ;
Edvardas Kavaliauskas, 10506 

Maryland Avė. (savanoris)
Anton Rimski, 10449 S. Wa- 

bash Avė. (savanoris)
John Jucius, 14 E. 107th St. 

(savanoris)
Augustas Lukšo, 10657 So. 

Michigan Avė.
Joseph Gaižauskas, 4527 So. 

Sacramento (savanoris)
Joseph Gula (?), 3226 W. 38 

PI. (savanoris) -
Anthony Dambrauskas, 3523 

W. 38 St. (savanoris)
CheSter Kančius, 4506 South 

Albany.
Stanley Strakšis, 7434 South 

Oakley (savanoris)
Stanley Navickas, 6931 So. 

Rockwell (savanoris)
Joseph Petrokaš, 7115 

Rockwell (savanoris)
Chester Rakštis, 6125

Kolmar (savanoris)
Albertas Dūlski, 6735

Clairmont (savanoris} / /v
Peter Poshkus, 4625 S. Pau

lina.
Anthony Gleizni^, 5607 South 

Ashland. /

South

South

SoUth

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pači >s Naujien 
yra

Didelis Gaisras 
New Chicago 
Viešbuty j /

Lietuvis Antanas 
Urpolis
Gavęs Širdies Ataką Užkrito 

Ant Karšto Boilerio

Visi Amerikos gyventojai, ku
rie pernai mokėjo taksus, šie
met turės sumokėti speciali 
10% “surtax” mokestį (t. y. 
10% lošiką mokėjo pernai) ša
lies ginklavimosi reikalams.
“Naujienos” Pildys Blankus.
Platesnes informacijas apie 

income taksus galima gaut. 
‘Naujienose”. “Naujienų” rasi
nėje taipgi bus galima išpildyti 
blankas.

CIO Reikalauja 
Garantuoti Darbus 
Naujokams

• Dlvorsą nuo žmonos gavo 
chicagietis Leroy Peterson, 3958 
Drexel bulvaras. Po 19 metų 
vedybinio gyvenimo jie persi
skyrė ir žmona prieš pat Kalė
das vyrą uždarė kalėjime kai 
jis užsiliko $500 su alimonija. 
Teisėjas Desort bandė juos su
taikinti, bet Peterson neprisilei
do, pareikšdamas, kad žmona, 
kuri uždaro savo vyrą kalėjime 
nėra verta jo meilės.
• Peabody No. 18 kasyklose, 
prie Bentono, Ilk, anglys už
griuvo ir užmušė 48 metų kasė
ją, Stanley NVhittington. Jis bu
vo bcntonietis.
• Prie namų, 1408 East 69th 
Street, vagys užpuolė chicagie- 
tį Edwardą Johnson, ir atėmė 
jo naujai pirktą siutą, paltą, 
taipgi $2.00. Vilkėjo naują siu
tą pirmu kartu. < . . , , ,
• Už pardavinėjimą cigaretų 
vaikams buvo areštuota saldai
nių krautuvės savininkė, Bessie

100 Atsidūrė, Gatvėj
• Vienmą^kiniai.,

Apie šimtas/y$ijų : Jr moterų 
turėjo’ bėgti įHgatvę beveik 
vienmarškiniai, kai šeštadienį 
kilo gaisras New Chicago vieš
butyje, 441 South, Halsted št. 
ir buvo pavojus; kad užsidegs 
gretimas New Vbrk Jlotei; 445 
S. Halsted, ‘ . /

> ;Ųgnis prasidėjo maisto, krau
tuvėje, pirmumų- viešbučio auk
šte. Svečiai miegojo, bet tąr- 
naudojai visus sužadino, išveng
dami mirčių ir ąpdegimų..

'Trafilias Halsted įįatveję bu
vo sutrukdytas - kelioms valan
doms. Gatvekąjiai buvo nu
kreipti1 į Desplainės gatvę.

Nuostoliai viešbučiui siekia 
apie $5,000. ■. . v

žada Paskirti 
$31,000,001

Pensijomis Seneliams, Akliems
Kai tik Valstijos legislatura 

susirinks Springfielde trečiadie
nį, jos pirmas ir svarbiausias 
uždavinys bus paskirti pinigų 
pašalpos reikalams, taipgi pen
sijoms ir aklų žmonių užlaiky
mui.

Viso paskyrimų legislatura 
žada padaryti apįe $31,000,000.

$21,300,000 eis bedarbių pa
šalpai, apie $9,350,000 senelių 
pensijoms; o akliems —• $600,- 
000. ' ’/.?/ . / .//

Pinigų paskyrimas turi. bųti 
padarytas skubiai; ties dabarti
niai pinigai; išslbstigia Sausio 
15 d. /': ' . :;>/ S : ’
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Apiplėšė Alinę 
Northsidej

$600,

f
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Aludininkas Adomas Dulski, 
1859 Hastings raporta
vo policijai, kad trys ginkluoti 
plėšikai užpuolė jb įstaigą ir- iš 
registerio ir keturių kostume
rių susirinko$U0

Fritz ,Carlson rūmuose, St. 
Charles miestelyje, vakar buvo 
atrastas nudegęs senas , vietos 
lietuvis, Antanas Urpolis.

Kūną namo skiepe atrado ve
lionio žmona ir duktė, kurios 
nuėjo jb ieškoti, kai jis nepa
rėjo namo iš darbo.

Jos atrado ji gulintį ant kar
što boilerio namo skiepe. Kaip 
spėja, tai bedirbdamas velionis 
tgrbut gavo, širdies ataką ir už
virto T ant bbįlerio. Nilo jo už
sidegė rūbai ir labai apdegė vie
nas kūno šonas.

Velionis,’buvo apie 65 metų 
amžiaus ir per kelis kartus bu
vo pirmininkas vietos D.L.K. 
Vytauto Draugijos. Dirbo Carl- 
son rūmuose už užveizdą.

Jis paliko žmoną Teklę, dvi 
dukteris, Teklę ir Anne, anūką 
ir kitus gimines. Bus laidoja
mas trečiadienį St. Charles 
Union kapinėse.

Įteikė Pasiūlymą Naujai III., 
Legislaturai

Naujoji. Illinois valstijos le- 
gislatura, 62-tra, kuri pradės 
sesijas trečiadienį Springfielde, 
turi visą pluoštą pasiūlymų iš 
C.I.O. unijų.

Svarbiausias jų yra reikalavi
mas pravesti įstatymą, garan
tuojantį darbus naujokams, ku
rie yra pašaukti į kariuomene. 
C.I.O. sako, jog naujokai pri
valo turėti užtikrinimą, kad už
baigę karo tarnybą jie atras dar
bus privatinėj samdoj.
Prieš Sales Taksus Už Maistą

C.I.O. taipgi siūlo legislaturai 
panaikinti “Sales taksus”, ima
mus už maistą, praplatinti ne
darbo apdraudą, pravesti valsti- 
jinį valandų-algų įstatymą, taip
gi garantuoti visiems darbinin
kams apmokamas atostogas.

Sužeidė Daug 
Žmonių Chicagoj; 
Gatvės Slidžios

Chicagos Bankai 
Turi Depozitų 
$4,177,745,000

Per

$1,797,185,000, ir

Padidėjo $200,000,000 
6-is Menesius

Iš visų Chicagos bankų me
tinių raportų pasirodo, kad jie 
dabar turi $4,177,745,000 depo
zitų, apįe $200,000,000 daugiau 
negu 6 mėnesiai atgal.

Skolomis ir diskontais ban
kai turi $823,711,000, “cash” 
resursų
$647,970,000 taupymo sąskaito
se. ; /.. •;%. ■' •

Lietuvių Breiizų vedamas Me
tropolitan State Bankas viso de
pozitu turi $3,703,000.

Paskolose bankas turi $184,- 
000 ir pinigais ant rankų arba 
įvestavęs j greitai likviduoja
mus įnvestment.uą— $1.848,000.mus investmentus - 

Taupymo sąskaitose bankas
turi $2,583,000.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

Automobiliai Negalėjo Sustoti; 
Labai Daug Susikulimų

Vakar ir užvakar labai dide
lis skaičius chicagiečių sužeista 
dėl slidžių gatvių, kurių, net 
prie didžiųjų vieškelių miestas 
dar nepasistengė užpilti smėliu 
ar druska.

Daugiausiai žmonių sužeista 
automobilių susikulimuose. Kai 
kur mažesnėms mašinoms buvo 
tiesiog neįmanoma sustoti, ne
bent atsimušus į šaligatvį, stul
pą — ar kitą automobilį. Re
zultate, ligoninės turi daug nau-I 
jų “kostumerių”.

Vakar Buvo Zero
• Gatvės pasidarė ledingos
sniego audra, kuri naktį iš penk
tadienio į šeštadienį atūžė į Chi
cago su šalčiais, kurie vakar 
buvo pasiekę zero.

Sužeistųjų tarpe yra:
Patrick Benesh, 31 m. am

žiaus, nuo 4157 South Halsted 
Street;

Stanley Minkus, 2’1, nuo 1621 
West Division Street;

Rosemary Dunn, 21, 7936 S. metų Jaunuolį Joseph Maas. Jis 
Elizabeth Street, F L ‘ .

Ray Maki, 17, iš Brulei, Wis. prfe Rooeevelt Road.

su

0 Reguliarę karo tarnybą Al- 
exandria stovykloje, Louisiana 
valstijoje, vakar pradėjo Illinois 
nacionalės gvardijos 106-tas ka
valerijos pulkas.
• Trys, banditai įsigavo j Mrs. 
G.Slavin namus; adf. 5122'NO. 
Kimball avenue, ją supančiojo, 
taipgi du jaunus sūnūs, ir susi
rinkę daiktų už kelis šimtus do
lerių pabėgo.
• Užvakar federaUs mokesčių 
biuras Chicagoje išsiuntinėjo 
income taksų blankas 600,000 
Illinois gyventojų. Jas reikia iš
pildyti ir gražinti valdžiai nevė
liau kovo 15 d.

• Neklauskit kaip jautėsi 
šie du berniukai, kai užvakar 
po pietų, bežaizdami Ogden; Par
ke, jie-įkrito | lagūną ir išsi
maudė keliose pėdose vandens. 
O užvakar buvo labai šalta, tik 
apie 5 virš zero. Abu guli St. 
Bemard ligoninėje. Jie yra Ge- 
rald ir Bernard Fadden, 6729 
South Loomis Street — vienas 
8, kitas 9 metų amžiaus.

• Viešbučio klerkas Jerry 
Wagner, labai piktas. Ketvirtu 
sykiu vienų metų bėgyje vakar 
jį vėl apipiešė nežinomas, apy
jaunis piktądaris. šį kartą at
ėmė $23, $7.00 mažiau negu 
anais atvėjais. Wagper tarnais 
ja Gašs viešbutyje, 640 North 
Wabash Avė.

• Šiandien Joliete Will ap
skričio teismas pradės teisti bu
vusį apskričio iždininką Conrad 
J. Wirth. Jis yra kaltinamas 
išeikvojimu $95,000.

• Sears, Roebuck and Co., 
skelbia, kad pridės vieną auk
štą ir žymiai padidins savo de- 
partamentinę krautuvę adresu 
1900-1930 Lawrence Avenue.

• Illinois Central gelžkelis 
stato 15 naujų prekinių vago
nų. Tam tikslui išleidžia $500,- 
000,

• Išgėręs perdidelę dozę mie
go miltelių mirė 58 metų chi
cagietis, James Adair. Gyveno 
Edgewater Beach viešbutyje. 
Sako, jis nusižudė dėl finansi
nių nepasisekimų.

• Penktą ir “paskutinj” kar
tą su savo vyru persiskyrė 24 
metų chicagietė Mrs. Evelyn L. 
Kazys, 5442 North Wayne Avė., 
žmona advokato Frank Kazys, 
10 South LaSalle. Po pirmesnių 
persiskyrimų jie vis susitaiky
davo. Bet šį kartą — “FINIS”.

.4

žuvo Po
Traukiniu
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Prie Edson gatvės kryžkelės 
Chicago, Aurora & Elgin trau
kinys sudaužė automobilį, už
mušdamas jame važiavusį 23

4

gyveno Lombard priemiestyje,
naudingos.
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