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LIETUVOS VOKIEČIUS VARO VOKIETIJON1
Maskva džiaugiasi sustiprinusi taikos ir 

draugiškumo santykius su naciais
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 12 d. — Naujai pasirašyta 
vokiečių ir rusų sutartis, sako 
oficialus nacių pranešimas, iš
sklaidė visus gandus apie ko
munistų ir nacių nesantaiką ir 
apie galimą konfliktą tarp šių 
valstybių.

Pasirašyta visa^eilė papildo
mų sutarčių, kurios suglaus ar
čiau ekonomiškais ryšiais So
vietų Rusiją ir Hitlerio Vokie
tiją. Rusai žymiai padidins ja
vų, žibalo, medvilnės ir kitų 
karui reikalingų produktų eks
portą Vokietijon, o naciai siųs 
į Rusiją pagamintas mašinas.

Derybų metu, kurios prasidė
jo lapkričio pradžioje, visą lai
ką buvo pasitikėjimo nuotaika 
ir galima manyti, jog šios rų- 
šies veikimas dar glaudžiau su
ves abu kraštus, sako nacių 
laikraščiai.

Vienoje pasirašytų sutarčių 
galutinai sutvarkytos sovietų 
Rusijos ir Vokietijos sienos. Su
tvarkyti ir prekybos reikalai su 
Vokietija bei Pabalčio valstybe- 
mus. ____

Vienas sutarties punktas sa
ko, jog trijų menesių* lalkotar- 
pyj jš Lietuvos bus išvežti į 
Vokietiją 40,000 vokiečių, kur e 
nuo senų laikų gyveno Lietuvo
je. Kiti sutarties punktai regu-

liuoja minėtų vokiečių turto1 
reikalus.

Vokiečiai iš savo pusės iš
siųs iš Suvalkų gubernijos vi
sus lietuvius, kurie nuo šimt
mečių ten gyveno. Lietuvių ap
gyventi apskričiai, kuriuos bu
vo pagrobusi Lenkija ir dėl ku
rių lenkai su lietuviais niekad 
nesutarė, galutinai priskirti prie 
Vokietijos.

Latvijoj ir Estijoj gyvenan
tieji vokiečiai taip pat bus sium 
čiami į Vokietiją. Iš visų Pa
balčio kraštų bus išsiųsta apie 
63,000 gyevntojų.

MASKVA, Rusija, sausio 12 
d. — Maskvos laikraščiai pa
raše įžanginius straipsnius apie 
naujai pasirašytą rusų ir vo
kiečių sutartį. Laikraščiai sako, 
kad dabar žymiai pagerėjo 
draugiškumas tarp sovietų Ru
sijos ir nacių Vokietijos.

Praktika parodė, sako sovie
tų laikraščiai, jog tarp abiejų 
kraštų yra didelis pasitikėjimas

nominių ir finansinių klausi
mų.

Tie žmonės, kurie manė, jog 
tarp Rusijos ir Vokietijos kils 
ginkluotas konfliktais, tapo va-,, 
sai apvilti, nes visi reikalai tarp

sirašytomis sutartimis, tapo iš-

LIETUVOS ŽEMES ATIDUOTOS NACIAMS
Lenkų užgrobti ap
skričiai atiduoti vo

kiečiams
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 1 d. — Sulig naujai pasi
rašyta sutartimi vokiečių ir 
rusų rubežius eis buvusia 
Lenkijos ir Lietuvos sienos li
nija.

Rubežius seks upe Igorka 
kol pasieks buvusį Vokietijos, 
Lenkijos ir Lietuvos trikam
pį prie Vištyčio.

Vižainis, Pilipavas ir kitos 
nuo amžių lietuvių apgyven
dintos vietos, patenka Vokieti
jai. Tas žemes iš lietuvių buvo 
atėmę lenkai.

Rubežius seka Lietu- 
vos-Vokietijos sieną

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 12 d. — Nuo Vištyčio Vo
kietijos ir Sovietų Rusijos ru
bežius eis buvusia Lietuvos 
ir Vokietijos siena.

Klaipėdos kraštas, kuris pri
klausė Lietuvai, bet kurį Hit
leris prijungė prie Vokietijos, 
pasilieka ir prie Vokietijos.

Rusai leido vokiečiams pre
kiauti Pabalčio kraštuose, o 
vokiečiai leis rusams naudotis 
kai kuriomis teisėmis Klaipė
dos uoste.

ORAS

DU NEPERSKIRIAMI BENDRADARBIAI

lyderis ir Josifas Stalinas,Adolfas Hitleris, nacių 
artimas jo bendradarbis, šių diktatorių įgalinti agentai 
Maskvoje pasirašė naują bendradarbiavimo sutartį. Sta
linas pasižadėjo teikti Hitleriui reikalingą benziną ir 
duoną, kad naciai galėtų vesti karą prieš visas Europos 
valstybes. -

GPU SUŠAUDĖ 1209 LATVIU
Žmones nenori va

žiuoti Į Siberiją
Tremtinius veža lai

vu Josif Stalin .

Stan Laurel vedč bu
vusią žmoną

LAS VEGAS, Cal., sausio 12 
d. — Pagarsėjęs kino komikas 
'Stan Laurel šiandien vedu bu
vusią savo žmoną Virginia 
Ruth.

Pirmą kartą jiedu vedu 1931 
m., Meksikoj, bet pagyvenę po
rą metų, persiskyrė. Laurel ve
du dvi naujas žmonas, bet .su 
abiem persiskyrė ir nutarė grįž
ti prie savo antrosios, nes su 
ja geriausia sugyveno.

Laukeliui ramumo 
buvu|sios jo žmonos, 
reikalauja pinigų.

neduoda 
teismais

Per Šveicariją 
lai skraido lėktuvai

nuo

NACIAI PADEDA ITALAMS VIDURŽEMY
Pataikė 4 britų 

laivams
Vokiečiai nesigiria, 

kaip italai
BERLYNAS, Vokietija, sau-

HELSINKIS, Suomija, sau
sio 12 d. — Iš Latvijos atva
žiavę keleiviai pasakoja, jog 
vien tiktai liepos menesį, pra-

Suomija. sau- 
‘U, norėdama

britus Viduržemio juros ba-

ROMA, Italija, sausio 12 d.
—Italų karo pranešimas sa- šio 12 d.— Vokiečių karo pra- 
ko, kad vakar karo orlaiviai nešimas sako, jog jų aviacija 
pateikė 4 britų laivams, kurie padėjo italams vesti karą prieš 
iš Gibraltaro plaukė į rytus.

Italai skelbia, kad šioje ko- seinc. Vokiečiai visai neužsi- 
voje italams padėjo vokiečių mena ar jie numetė bombas į 
bombąnešiai. Vieną britų lėk- britų laivus, 
tuvnešį paliete italų paleista)! 
torpeda.

Kiti italų lėktuvai paliete du 
britų lydinius karo laivus. 
Vieną britų lėktuvnešį paliete

Vokiečiai skelbia, jog kova 
bus sustiprinta ir bus žymiai 
pakenkta britų juros susisie
kimui.

Gen. Franko šaudo 
respublikonus

ŽENEVA, Šveicarija, sau
sio 12 d. — Teko patirti iš dip
lomatinių sluoksnių, jog Ri-

publikos ministeris Šveicari
joj, Madride tapo sušaudytas.

Rivas šeri f buvo prezidento 
Manuel Asania švogeris ir pa
garsėjęs Ispanijos teatro kriti
kas. Jis parašė kelias kny
gas literatūros lemomis.

Rivas Šerif areštavo vokie
čių Geštapo ir įteikė Ispanijos 
fašistams.

J ' 'Labai debesuotas. Po pietų 
gali pradėti lyti.

Saulė teka 7:17 v. r„ JefcU 
žiasi 4:39 v. v.

Šaudo 1,20(T TrtfVhy '^iVž i nepa- 
klusnųlną.

8,000 šeimynų buvo areštuo
ta ir išvežta į gilias Rusijos 
provincijas arba į Siberiją.

Rygos geležinkelio stotyje 
buvo labai žiaurios 
kai tremiami I 
važiuoti į trėmimo vietas. 'provincijas.

HELSINKIS 
šio 1 2d. — i 
išvengti nemalonių ir publiką 
erzinančių scenų, iš Latvijos 
gyventojus įlabąr tremia ne 
geležinkeliais1, bet sovietų lai
vais.

ŽENEVA, Šveicarija, sausio 
12 d. — Praeitą naktį Ženevoj 
paskelbta aliarmas penkis kar
tus. Kiekvieną kartą svetimų 
valstybių lėktuvai skrido per 
šveicarų teritoriją.

Niekad Šveicarija neturėjo 
tokio dažno orlaiviu aliarmo. 
Orlaiviai skrido Italijon ir at
gal.

Berne turima žinių, jog pra
eitą naktį labai smarkiai nu
kentėjo italų ginklų fabrikai 
Turino mieste ir apylinkėse.

Kanada siūlo Ameri
kai orlaivių bazes

Naciams nepavyko 
padegti Londono

Vokiečiai tikisi visiškai su
stabdyti britų susisiekimą Vi
duržemių jura.

Bolševikų laivas Josif Stalių 
atplaukia į Rygos uostą, ten 
prievartai sukrauna tremiamus 
latvius ,ir veža juos Į Lenin-

scenos,1 gradą. Iš ten, ešelonais juos 
latviai atsisakė!jau veža į tolimas Siberijos 
-i ■ nrinlou ' I n n t i n n

Du trečdaliai kon
greso su Roose- 

veltu

Rooseveltas gaus 
įgaliojimus 2 

metams

Gen. de Gaulle turi 
30 karo laivų

LONDONAS, Anglija, sausio 
12 d. — Francuzų admirolas 
Muselier, kuris dirba su gen. de 
Gaulle, pareiškė, kad laisvi fran- 
euzai turi 30 karo laivų.

Be karo laivų, gen. de Gaulle 
jėgos turi 80 prekybinių laivų, 
kurie aptarnauja karo laivyną.

Beveik visus laivus aptarnau
ja ištikimi gen. de Gaulle juri
ninkai. Aleksandrijos uoste sto
vi keli francuzų laivai, kurie 
yra nuginkluoti.

WASHINGTON, D. C., satisio 
12 d.— Diplomatiniuose sluok
sniuose turima žinių, jog tur
kai yra patenkinti nauja sovie
tų ir nacių sutartimi.

Rusai pasižadėjo duoti vokie
čiams didelę ekonominę para
mų, o vokiečiai pasižadėjo ne
liesti Bulgarijos ir Turkijos.

Jeigu šios Žinios yra teisin
gos, tai pavojus Tukiją Įvelti 
karan žymiai sumažėjo.

fa'

WASHINGTON, D. C., sau
sio 12 d. — Laikraštininkai ap
klausinėj o kongreso ir senato 
narių nuomonę dėl Boosevelto 
paruoštų įstatymų 'ir rado, jog 
du trečdaliai palaikys preziden
tą.

Kongreso nariai sutinka duo
ti Rooseveltui skolinti ir par
duoti reikalingą karo medžiagą 
užpultiems kraštams.

Pirmiausia šį įstatymo pro
jektą svarstys kongresas, o vė
liau ir senatas.

WASHINGTON, D. C 
šio 12 d. — Kongreso ir senato 
narių tarpe kalbama, jog Roc- 
seveltui bus suteikti prašomi 
įgaliojimai, bet jie bus duodami 
tiktai dviejų metų laikotarpiui.

Prezidentas nepažymėjo kada 
jam teikiami įgaliojimai turėtų 
pasibaigti.

Opozicija yra pasiryžusi la
bai smarkiai pasipriešinti pre
zidento pateiktam įstatymo pro
jektui. Priešinsis kai kurie 
mokratai ir respublikonai.

sau-

de-

BRITAI NORI ATKIRST CIRENAIKĄ
Siunčia karo jėgas 

per dykumą
Britai bombarduoja 

Tobruką

0TTAWA, Kanada, sausio 12 
d. — Pranešama, kad Kanados 
vyriausybė nutarė pastatyti 
naujas karo bazes orlaiviams, 
kurias pasiūlys Jungtinėms 
Amerikos valstybėms.

Amerika stiprina savo karo 
bazes Aliaskos pusiasalyj, su
sisiekimas dažnėja, todėl jai rei*- 
kalingos bazės Kanados terito
rijoj, kad orlaiviai galėtų pa
imti reikalingos xnedžiagos.

Dabar ten skraido tiktai pre- 
kybiniaihėktuvai.

LONDONAS, Anglija, sausio 
12 d. — Praeitą naktį vokie
čiai vėl išmetu kelis šimtus 
gaisrą keliančių bombų Lon
dono centru ir priemiesčiuose.

Londono gyventojai išmoko 
greitai gesinti gaisrus ir vo
kiečiams nepavyko pasiekti 
tikslo. Tapo užgesinta dau
giau kaip 50 prasidėjusių gai
srų. . _ /

Vokiečių bombardavimas tę
susi ne. <itai» jis .buvo. 1U- 
bai * ihteifšyvus.'

Gaisrininkams gazd 
kiečiai išmetu daug 
triukšmą keliančių 
bet londoniečiai jų

nti, vo
šiu arkų 
bombų, 
ncišsi-

Epidemija trukdo 
prekybą

BOSTON, Mass., sausio 12? d. 
— Paskutinėmis dienomis gri
po epidemija tiek praplito, jog 
Bostone. ir apylinkėse 
daryti kai kurios 
įstaigos.

Daugelis mokyklų 
uždaryta, nes .susirgo
ir kai kurie mokytojai.

Dauguma ligonių blogai jau 
čiasi trejetą arba ketvertą die
nų, o vėliau ir vėl pasitaiso. 
Bostono? gydytojai privalo
dyti 500 gripu sergančių pa
cientų.

teko už- 
prekybos

visiškai 
mokiniai

gy-

Italų pagyros perdė 
tos, sako anglai

DONDONAS, Anglija, sau
sio 12 d. — Britų karo prane
šimas sako, jog italų paskelb
ti britų laivynui padaryti nuo
stoliai yra labai perdėti.

Italai sakosi, jog pataikė 
britu laivams, bet nieko nesa
ko ar tie laivai paskendo.

Britai tvirtina, jog visas ka-

lai- 
I ta

liją, bet ligi šiam metui italai 
dar šio kelio nepastojo.

kstę per j arą,

VISI NACIŲ FABRIKAI DIR
BA, SAKO GOER1NGAS

BERLYNAS, Vokietija, saiu 
sio 12 d. — Maršalas Goeringas 
šiandien pareiškė spaudos at
stovams, jog visi nacių ginklų 
fabrikai dirba. Britams nepavy
ko sustabdyti darbo nei viena
me ginklų fabrike.

Goeringas tvirtina, jog 70% 
britų pramonės tapo visiškai iš
ardyta.

Goeringas kalbėjo angliaka
sių susirinkime ir davė meda-l Naujai pasirašytoj su tarty j 
liūs labiau pasižymėjusiems an-! rusai pasižadėjo duoti naciams 
gliakasiams. didelius javų kiekius.

Rusai pirks javus 
naciams

Bl'ENOS AIRES, Argentina, 
sausio 12 d. •- Sovietų valdžia 
pasiuntė prekybinę delcgac.’ją i 
Argentiną, kur jie tikisi užpirk
ti d dž.'ausius kiekius 
mėsos.

Manoma, kad rusai 
šią maisto medžiagą
čiams, nes naciams ji labai rei-

javu n

parduos

neleidžia na-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

atgal didžiausioj betvar- 
trauktis atgal Adriatikos

visiškai nuvyjo italų or- 
sunaikino 5 fašistų aero-

KAIRAS, Egyptas, sausio 12 
d. — Britų karo vadovybe nu
tarė visiškai atkirsti italų C’re- 
naiką. Didžiulės britų karo jė
gos siunčiamos per Cirėnaikos 
dykumas. ’ ■ ~

Jos! turės pereiti 250 mylių 
dykumas, kol pasieks pakraštį. 
Karo vadovybė išdalino kariuo
menę į 4 dalis ir stumiasi pir
myn.

Sulig britų turimomis ži
niomis, italai vargu galės pasi
priešinti stiprioms britų karo 
jėgoms. Geriausi italų kariuo
menės pulkai jau sunaikinti, o 
fišistiški generolai pabėgo.

KAIRAS, Egyptas, sausio 
d. —- Britų karo laivynas 
naujai atvežtos sunkios patran
kos pradėjo bombarduoti Tob- 
ruko uostą ir tvirtoves.

I • * I

šiandien italų garnizono pat
rankos atsakė keliais šūviais į 
britų artileriją, bet ugnis labai 
silpna.

Dabar galutinai nustatyta, 
jog Bardijos tvirtovėj britams 
pavyko paimti nelaisvėn 2,041 
italų karininką ir 42,827 karei
vius. Britai mane, jog te& ras 
tiktai 20,000 italų, bet rado 
daugiau negu dvigubai.

12 
ir

Įgalios Rooseveltą 
rekvizuoti laivus

WASHINGTON, D. C., sau-
Administracijos at-sio 12 d

stovai studijuoja teisiškas ga- 
limybeą rekvizuoti Amerikos 
uostuose .stovintiems svetimų 
valstybių laivams.

Norima pasiūlyti kongresui 
Įgalioti prezidentą rekvizuoti 
šiuos laivus ir perleisti juos bri
tams, jeigu butų reikalas.

Amerikos uostuose yra 266 
svetimų valstybių laivai. Roo- 
seveltas neturės teisės rekvi- 
žuoti nacių ir italų laivų.

— Bulgarijos ministeris pirmininkas Philoff, kalbėdamas 
per radiją į krašto gyventojus, pareiškė, kad Bulgarija nebus 
naciška, komunistiška arba fašistiška.

— Iš Jugoslavijos pranešama, jeg graikams pavyko užim
ti Tepelcni miestelį. Italai traukiasi 
kėj. Italų kariuomenė buvo priversta 
pakraščiuose.

• — Britai skelbia, jog jų lėktuvai 
aivius iš kovos lauko. Britai visiškai
dromus. Maršalo Graziani kariuomenė dykumoje priversta ves
ti karą “aklai”? be orlaivių informacijos.

— Anglų parlamento narė Wi!kinson pranešė, britų krašto 
apsaugos tarnyboj aktyviai dalyvauja 63,000 Anglijos moterių 
Jos atlieka labai sunkias pareigas.

— Valdžiai artimas Brazilijos spaudos atstovas pareiškė, 
kad Brazilijos spauda privalo vengti bereikalingai užsipulti ant 
Jungtinių Valstybių.

— Sekretorius Hull pareiškė, jog Jungtinės Valstybes nu
tarė įsteigti ambasadą Uragvajuj. Ligi šiam metui ten buvo 
tiktai legacija.

— Hull sako, kad Amerika ir Anglija galutinai sutarė dėl 
8 didelių karo bazių britų salose. Sutarties punktus ruošia spe
cialistai.

— Willkie pareiškė, jog gyvename pavojingą laikotarpį ir 
siūlo paremti Roosevelto paruoštą įstatymą. Respublikonai ne
sitinka su Willkie nuomone.

. Bulgarijos ministeris Philoff pareiškė, kad valdžia gins 
savo sienas, jeigu kokia svetima kariuomenė norėtų Įsiveržti 
kraštan.

iB. ■,</ •; r A..;



Dede Amerikonas
Bronė M—te.=

(Tęsinys)
—Tiktai tiek. Tokia pinigų 

suma tai jau nedidelis dalykas,
- tarė dėdė amerikonas. — 

Padarysime taip: duosiu tau, 
Fortūnatai, pinigų ir tu biz
niauk, o gryną pelną tai jau da
linsimės.

Dėdė amerikonas, kaip tiktai 
rytojaus dieną turėjo važiuoti 
į Kauną, nes jisai buvo jau be
veik išleidęs atsivežtus pinigus. 
Tą vakarą pas Fortūnatus jie

tai Fortūnato žmona, bet ir 
Fortūnatas buvo labai paten
kinti tokiu savo dėdės pasiūliji-

toraną tai jau labai didelis ir

Rytojaus dieną dėdė ameri
konas išvažiavo į Kauną. Fortū
natas, kaip tiktai atsikėlė tai 
tuojau išėjo ieškoti tokiam res
toranui patalpų. Suradęs patal
pas, susiderėjo nuomą ir nuėję 
pas notarą tuojau surašė sutar-

Fortunatui iš to džiaugsmo, 
kad ji dėdė amerikonas toksai

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

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

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

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

po ir
aukščiau. 

50c įmokėti 
$Q QK * 

aukščiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, Elektrikinės

RADIOS
PO

Rašomos
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai. 

Pečiai, Karpctai.
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

getas, horėjO pasigirti savo 
žmonai Siunei sakydamas:

— Matai, Siiine, tu visą iilbno 
giminę vadini chamais, juodnu
gariais, chlopais, mužikais ir 
kitokiais negražiais vardais, o 
žiūrėk kokį gerą dėdę aš tUriu.. 
Matai, kaip jisai mane myli, net 
tokias pinigų stirnas man duo
da.

—Aš labai abejoju, kad tas 
pinigų sumas jisai duoda tau, 
kaip tėvo brolio vaikui. Tu ži
nai, kad kuomet mes pasiliko
me Alsos kaime, aš jam viską 
papasakojau; papasakojau, kad 
aš esu poniškos kilmės, kad 
man toks gyvenimas ne tiktai 
negalimas, bet ir visai nepaken
čiamas; pradėjau het verkti, ir 
tuomet jisai pabučiavo man į 
kaktą ir pasakė, aš jūsų gyve
nimą sutvarkysiu.

—Gal tu jam jau per daug 
nusiskuildei, tai jau ne visai pa
togu. Tu gerai žinai, kad Įneš 
jau nesame tokia visiški uba
gai. Nors tas biznis, kurį turi
me, ir nėra toks pelningas, bet 
iš jo duonos tai jau turime už
tektinai — aiškino Fortūnatas 
savo žmonai.

—Tau, kaip piekorhii, tai jhu 
daugiau nieko ir nereikia, kaip 
tiktai duonos, o kad mano rti- 
bai pasidarė jau visiškai uba
giški, kad mano širdis netvar
koje, kad nervai visiškai iširę, 
tai tu apie tai visai nenori ži
noti. Dzedekas, kad ir senas 
žmogus, pastebėjo, kad mano 
nervai, širdis ir rūbai netvarko
je. Jisai, kuomet aš jau ntisi- 
skimdžiau, kad musų gyveni
mas toks sunkus, išėmė ir pa
davė man penkis šimtus litų, 
štai, —- parodė gautus iš dėdės 
amerikono pinigus.

—Siunyle, 
Fortūnatas puolė 
žmoną ant kelių ir

susijaudinęs 
prieš savo 
ėmė bučiuo

ti jai tankas, - aš žinau, kad
tu esi poniška, bet tu irgi žinai,

jtiti, tu pati matai, kad aš dir
bu, kaip juodasis jautis; mažai 
miegu, kad tiktai galėčiau tave 
ir musu vaikus tinkamais išlai
kyti, aptaisyti ir išauklėti.

Fortūnatas nežinodamas ką

daryti meilinosi prie savo Žmo
nos ir prašė, kad jinai jam at
leistų už iki šiolinius jo neman
dagumus ir ateityje pasižadėjo 
būti mandagesnis. Siunei tiktai 
to ir tereikėjo, nfes tikrenybėje} 
tai jinai nesirgo jokia, liga, o 
buvo paprasta tinginė ir neno
rėjo dirbti jokio darbo.

Jeigu kartais visą dietlą jinai' 
būdavo namuose, tai dažniau
siai liet ir Durnos nesiprdušdb- 
vo it jeigu pasitaikydavo, kad 
kas nors ateidavo į svečius, (ai 
jinai nubėgusi į miegamąjį 
kambarį pudra išsimožodavo 
veidą ir tiktai tuomet pasirody
davo svečiui.

Nors jų vaikučiai buvo dar 
maži, bet jie jai jau turėjo pa
tarnauti iš pat mažens, nes ji
nai pusryčius visuomet valgyda
vo lovoje. Savo vaikus jinai ki
taip nevadino, kaip chamukais.

Grįžtis iš Kauno dėdei ameri
konui, Siuhė ir Fortūnatas mie
lai jį sutiko ir pasipasakojo, ką 
kuris iš ją buvo padarę sveika
tos ir biznio reikalais. Dėdei a- 
merikonui labai patiko, kad jie 
viską taip greitai daro. Dėdė a- 
hierikonas reikšdamas savo pa
sitenkinimą již tokį greitą dar
bą dar tą patį vakarą Fortūna
tui davė šešis tūkstančius litų, 
kaip jisai sakė biznio pradžiai.

—Na, tai še truputį pinigų h 
žiūrėk, kad iki liepos mėnesio 
pirmos dienos Kėdainiuose ati
darytume! saliuną — restoraną 
ir jį tinkamai sutvarkytumei.

—Taip, dėde, viską tinkamai 
sutvarkysiu, — tarė Fortūnatas, 
—ir nuo liepos mėnesio pirmos 
dienos Kėdainiuose pradės veikt 
vienas iš geriausių ir modomis- 
kiaus.ų restoranų.

-- Dzedek, mes tamstai tai 
jau amžinai busime dėkingi, 
kad tamsta tiek daug mums 
padedi. Bizniauti tai galima, bet 
tiktai tuomet, kuomet yra pini
gų, o be pinigų tai jau jokio 
biznio padaryti negalima, — 
aiškino ponia Siunė.

—Tai, kaip su žmoifbs svdi- 
kata, •— teiravosi^dėdė. ameri
konas, - - matai,f,jeigu4jau pa-i 
stebi kokia nors ligą, tai tuojdu 
reikia ir gydyti, ir reikia gydy
tis taip, kaip įsako gydytojas.

— Taigi, gerasis dėde, — tarė 
Fortūnatas, -- jinai vargšė man 
jau senokai 
serganti, bet 
neturi pinigų,

NAUJIENOS, Chicago, I1L 
pinigais dar sutiko vežti gydy
ti ir jo žmoną. Toks dėdės ame- 
rikoiio gėrtimas tai jau buvo 
vįcšnorminis. Fdrttinatas galvo
jo, kad kaip tiktai iš naitjo biz
nio aii^irinks feikiafhą pinigų 
sumą, tai jisai savo dėdei grą
žins paskolintus pinigus ir pa
siliks įsteigtojo restorano tik- 
Tas šavtniiiknš.

Dėdė amerikonas pilnai pasi- 
tikėdantas savo 'I^drluhhtu pali
ko jį vleiią KėdaihitioSo, o pats 
neghišindhmas braiigaius gydy
mo ir poilsio laiku Išvažiavo Su 
Fof(tinato žmOnh į Palangą gy
dyti nei^vų ir šifdičs.

sarVietėse, gyddsi didele daugu
ma tie 'tie, ’kltViėfits rš WiM$ų 
reikia gydyfis, bet tie, kurie ne
žino, kaip išleisti leng
vai Uždirbamus pipiglts.

Amerikonas būdamas turtin-' 
gaš, atvažiavęs į Palangą išnuo
mavo vilą iš keturių 'kambarių.) 
Pdiiiii Si tinę nesupta to, kam: 
dviem žmonėms treikalinga tiek 
daug kambarių. Dėdė airiėidko- 
nhs jai phbiškiho, ;kad kiėkvie-: 
nhm geriau gyvenančiam žmo
gui thi jau mažiausiai reikalin
gi du kambariai, nes vienas;, 
kambarys tai turi būti miega
masis, o kitas svečių. Pradžioje 
ponia Siunė ėmė het prieštarau
ti, kad jai ahtras kambarys tai 
esąs visai nereikalingas, nes pas 
ją tai jau jokių svečių nebusią.

Siunės nuomonė čionai turė
jo labai mažai reikšmės, nes ne mas Sekėsi irgi labai gerai, nes 
jinai pinigus mokėjo, bet dėdė Kėdainiuose įsteigus tokį švarų 
amerikonas. Ponia Siunė neno- restoraną, svečių buvo užtekti- 
rėjo, kad dėdė amerikonas nuo
motų tokį didelį butą, nes ji- vo laiškuose Fortūnatas klausė

nai kartais pamanydavo, kad 
pas jį pradės lankytis svečiai, o 
labiausiai jinai bijojo, kad ne
pradėtų lankytis kokios nors 
damos, tttdffiet ir jąja pasitikė
jimas galįs stimažėti.

Palangoje dėde amerikonas 
sumanė pagyventi visai žmoniš
kai ir įrodyti poniai Siunei, kad 
jisai nttika tikrai aristokratiškai 
gyventi.

Pradžioje jie Padangoje gy
venimą leido labai paprastai: 
keldavo apie 8-10 valandą, pa
pusryčiaudavo ir eidavo į ma
res pbsimaudyti ir prieš saulę 
pasikaitinti; po to jie grįždavo 
pietauti, o po pietų eidavo 'pa
sivaikščioti ir taip jie leido gy
venimo dienas. Daugelis kas 
manė, kad tas senyvas ponas 
šioje viloje yra apsigyvenęs su 
savo žmona ir daugelis kas ste
bėjosi, kad tie ponai tai tikrai 
veda pavyzdingą šeimos gyve
nimą. Toks gyvenimas kur nie
ko nereikėjo dirbti tai poniai 
Siunei labai patiko. Bet labai 
trumpą laikotarpį ponia Siunė 
taip sudrutėjo, kad pradėjo bū
ti ankšti net jos naujieji rūbai.

Siunė laikas nuo laiko savo 
vyrui rašydavo laišką ir saky
davo, kad jos sveikata jau šiek 
tiek pradeda taisytis, bet kolei 
kas tai jinai dar neesanti visiš
kai sveika. Fortūnatas tuo, kad 
jo žmonelės sveikata po trupu
tį pradėjo taisytis buvo labai 
patenkintas. Fortūnatui gpveni-

dėdės amerikono, ar jam kar
tais nereikalingi pinigai, nes ji
sai jau gerokai buvo iš to biz
nio susitaupęs.

Dėdė amerikonas parašė For
tūnatui laišką ir prašė, kad jisai 
būtinai atvažiuotų į Palangą, 
nes turįs svarbių reikalų su juo 
pasikalbėti. Nors Fortūnatas 
dabar turėjo savistovę įmonę, 
bet ekonomiškai vis tiktai jisai 
pilnai priklahse savo dėdei, to
dėl kiekvienas dėdės anherikono 
reikalavimas buvo greičiausiai 
ir tiksliausiai tenkinamas.

(Bus daugiau)
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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.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westemav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

AKIU SPECIALISTAI

nai ir biznis ėjo visai gerai. Sa-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBVLANCE
I DIENA IR NAKTĮ . .

Visi 'telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 07Z7

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse;

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TelT^I^iock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optomefrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik Susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

$9.50

Telefonas PORTSMOUTD
POCAI1ONTAS Mine Run iš

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue 

9022 
geriausių
$7.65

skundžiasi, kdd 
kuomet žmogus 
tai neturi ir gh- 
gydylis. šiandien

jinai buvo pas gydytoją ir gy
dytojas įsakė, kad jai esąs rei
kalingas kurortinis gydymas, 
taigi reikia važiuoti į Falangų, 
o pinigų tokiam svarbiam rei
kalui tai mes visai neturime.

—Taip, taip, dzedtilku, —pra-: 
dėjo aiškinti ŠiUne, — - gydyto
jas sakė, kad būtinai reikalin
gos šaltos nibrių vonios ir ma
rių saulė. Apie tai pasakiau vy* 
rui, bet vyras lieka vyru, — sa
ko, kad negiiliina, nes kolei kas 
tai mes pinigų neturime, gaili 
buti, kad kiidmet ilgiau pavary
sime tą liaują biznį, tbi sako 
tuomet su didžiausiu malonu-: 
rnu galėsime padaryti. Vyras tai 
mano labai geras, bet jisai 
ibbai neturtingas.

--Na, jeigu jau pradėjau pa
dėti, pradėjau taisyti j tisų rei
kalus, tai manau, kad reikia 
j uos visus tmka'niai sutvarkyti, 
jeigu reikia gydytis ir gydyto
jas nurodo gydymo budus, tai 
jau būtinai reikia tų jo nurody
mų ir laikytis. Aš, matot, va- 

jdu 
vb- 
vb-

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

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.

LIETUVIAI

yi‘a

thi,

No. 2712

I Vardas ir pavardė.

Adresas

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
| 1739 So. Halsted St, Chtalgo, UI.

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

žiuoju į Palangą, tai jeigu 
gydytojus įsakė ir žmonai 
žiuoti ’į Padangą, tai mes 
žinosime kartu.

Perkant 5 tonus ar daugiau.
Sales Tax ekstra.

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

COPR. 19*0, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

WAGONWHEEL PA^TĖRN 2712
No. 2712—Išsiuvinėjimas lovos užklodui sa-

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brinlswick 0597

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Kepublic 7868

aš hežihau kaip aš tamstai, 
rasis dėde, ir atsilyginsiu, 
Fortūnatas norėjo. bučiuoti 
vd dėdei ranką, bet dėdė ame
rikonas nedavė, sakydamas, 
rankų tai jau niekam nebii- 
čiiiok, nes toks įprotis perdaug 
jau mužikiškas. ,

Naručių Fortūnatui gyveni
mas pradėjo sektis: dėdė ame
rikonas .pašidurė toksai geras,, 
kad jisai davė pinigų ne tiktai 
restoranui atidaryti, bet savo'

I

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

miiiiiiiiiicii nu imu mini iiiiimt

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TUttIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

'iitirtiiVnininiiiiiiiirDiiiiiinliiiH

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. WėfJttern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

Phone GKOvehill 0142
Phone Cicero 2109

; J. LIULEVICIUS
1348 8. California AvėrtUe Phone LAFayette 3572

; P. J. RIDIKAS
3354 Šo. Halsted Street YARds 1419

1. J. ZOLP
H»'46 Wėst 46<h Street Phone YARds 0781

’ s. p. Mažeika tar^uks 
3:rf9 Lltdhnica Avefiue YARds 1139
■»< ... -t... ... .. --------- . .. —. . . x

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast >O8th Street Tel. Pullman 1270
r, l - |.t - -------------** . A ..  X.    

ALBERT V. PETKUS
' VlOii Sb. WeStėt« Averiue Phone LAFayette 8024

. C. e t ■ X... .. z.,.,. , .. . . .... ,........

ANTANAS M. PHILLIPS
3^307 ^V6nue Phone YARds 4908

8

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.

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.
T)R. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

I....... ... ...............  i ■ ■ —

DR. HERZMAN
' iŠ RUSIJOS Š,

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFIS AŠ

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 40 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. G U G IS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-tel. Central 4411-2

ofisas—*3323 So. HMKted St

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais

—pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Td. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. Vietiny 2679

A
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Penktakoįo troškimas
Kad davėm, tai davėm brač!.. 

Ir aš netylėjau... J smulkius 
skudurius sutriuškinom, šiur! 
Kraujais, burbulais išpėrėm kai-

Gal paklausit kas, kame?
Ogi mes bolševikai aštunto 

rajono konferencijoj ... nebet- 
koki, bet tikrieji bolševikai... 
Je! Sudavėm, nugalejom!...

Norite žinoti kam?
Ogi “Naujienoms” ir tam ly

deriui barzdukui... Kad kliuvo, 
tai kliuvo... Negavo pasakyti: 
kad “su tokiais be teisybės ir 
padorumo žmonėmis, negalima 
nė šnekėti!” — nusisukęs išėjo. 
O mes pas šliupą palydėjom ... 
O biesams mums tas žmonišku
mas, bile tik musų viršus... 
Mat kaip įveikėme kailį?...

Už ką? — paklausit. — Bu
vo už ką; už visokius triksus 
iš “Naujienų”, už darbininkų 
tarybą, už suvažiavimą, už tą 

lapelį prieš visus fondus...
Grigaitis . pasiskleidęs musų 

brangų lapelį, nori apginti lais
vės fondą.... Ar mes kvailiai 
duoti jam balsą?... Ką tik ne
pasakys, me,: netiesa, netiesa, 
nešelps bolševikų, tik buržujus] pamojęs vėl pašnibždės..
rems ... mes geriau žinom kaip 
darys ... tuoj ir užrėkiant, ne
duodant' nė išsižioti.... v

Ogi musų aštunto rajono 
koncertui, Meldažio svetainėje, 
kas pakenkė, ar ne “Naujie
nos”?...

Musų apgarsinimą kol dėjo, 
dėjo, paskui sumaišė, sumaišė, 
išmetė, o savo įkišo. Mu ų kon
certas — tuščias! Išsiteisinsi tu

M \ D O S
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bolševikų vir-

4629

bolševikų ko- 
o išmuštryla

0
u$

das šauksim ir tuoj nubalsuo- 
sim... še tau ir

ševikams aut ginčo.
Kita vėl vėpla 22 kuopa, iš

neša protestą prieš musų šven
tą lapelį, o ką gavo Pasakėm 
venbalsiai: i.aJ- 22 l,u>p da 

b š j

ižas uržu ų xlap 
.. o . do . . . s uš m j da 
yk..s ožio ragą... nei mus 

d rbus jU d. šui.č ų (Lib ane 
prJyginęs išėjo... Ar me pal
šom?.,. Musų aky.; nes bijo dū
mų...

Nėra tokio drąsuolio, kas bol
ševikus apveiktų... gal paga
liais, gal, — bet argumentais, 
darodymais niekuomet!’... Rodys 
juoda, mes sakysim baltas... Ro-

Bepigu tokią 
maudą sudarius;
— kai iš pypkės . 
ryti, kaip sakyti, vis bolševikiš
kai.

Turime gerus kamandierius, 
šaunius aficierius, junkerius, 
patfėbelius, patfėbeliencs su 
patfėbeliukais . .. Visą štabą vy
resnybės grynai bo’ševikiškos...

Tas musų pirmininkas —fain 
politikas! Visos konferene jos 
jam dėkingos kol neiširo. Tas 
savo gabumu visą komandą 
valdo.

Kilus kokiems ginčams, bol
ševikai ilgus spyčius rėžia, pa
punkčiai išdėsto priešo kaltybes, 
žodžius, sakinius iškraipo...

Priešas prašo balsą, nori at-1 
siginti... Copyricht 1941, Liccrrr & Mykus Tobacco Co.

JACK SW1FT

S

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

REVEAL THE 
SECRET OF 
THE GREAT 
©VROSCOPE

STAND THERE AND 
AN5WER TRUTHFULLY 
THE MASKED ONE’S

JUST A5 
TETRA 13

COME. DOG OF AN INVADERl 
YE HAVE TURNED THE 
PRINCESS HEAD. I KNOW 
THE TRUTH

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.......

Mieros ___________  per krutinę

TEAN’
OCD RA-MU, 

AGlNG RULER 
OP POL-ARIS.

*THE MAN IN W 
IRON MA5K,

immihi

(Miestas ir valstija)
MM

Pirmininkas žino dalyką, tuoj 
į publiką:

—Duoti jam balsą ar ne?— 
mes tuoj rankas kilst.

—Neduoti, teisintis neduoti!...
— Kitas: —Diskusijas uždaryti!
— sušunka. — Mes vėl rankas 
kilst: uždaryti, uždaryti!... Pir
mininkas ir juokiasi:

-—Ar aš kaltas, kad publika 
neduoda tau kalbėli? Sėskis, 
sėskis, ne apie tai dalykas, štai 
ir musų viršus...

Kažinkas pakišo ant stalo 
balsavimo įstatus. Liepia skai
tyti.... Musų pirmininkas skaito, 
skaito vis iš antro galo...

—Aukščiau skaityk, aukš
čiau! — kažkas mokino vos ne 
vos perslebezavo... Matyk, poli
tika — iš abiejų galų moka

Bepigu ir kamandai po gal
votais vadais. Sekretorius irgi 
neprastas, reikia žinoti, kad du 
džiąbus moka nuvaldyti — vie
name šmote organizatorius, ki
tame šmote sekretorius, Matyti 
čia galva — ne kopūstas, nc- 
dykai algą ima...

Piršteliu pasimos ką iš publi
kos, pasilenkęs paspaviedos, pa
šnibždės. Tas pasitrauks, kitą 

... Mes, 
visa kamanda ir teini j am; jei 
tie po spaviednės kelia ranką 
balsuojant, tai ir visa 
kilst! O jei ne, tai 
Taip ir liekia musų 
šus.

Arba vėl, musų 
riaus pakalikas, to 
barškalas: pinigus valdo ir kny- 

gano. Ar tai mažas džiabas,

armija 
visi ne. 

pusei vir-
ir

kamandie- 
galva ne

gas

BOT
‘>5

.. r. $

Tai vėsesnis 
geresnio-skonio 

lengvesnis cigaretas
Vadinamas RŪKYTOJO cigaretas . 

Chesterfield . . . dėlto, jog yra vienas ci
garetas, kuris jums suteikia PILNAI PATEN
KINANTĮ, rūką.

Jūs juos pabandote ir randate, jog jie 
yra VĖSŪS ir MALONŪS. Jūs užsidegate vie
ną ir randate, jog tikrai SKONIS GERESNIS. 
Jūs perkate pakelį po pakeliu ir randate, 
jog jie yra LENGVESNI.

AR JŪS RŪKOT CIGARETĘ KURISt^^^%Z...JIS YRA RŪKYTOJO CIGARETAS
........ - • ...... ' ' ... .... .. .... ..............

NAUJIENOS, Chicago, TU.

dargi dvilinkas?...

NAUJIEM U-AUME 'relepUuiu
KARIUOMENeN ĮSTOJA BEISBOLO ŽAIDĖJAS. — Matome, kaip Eugene 

Stack, pagarsėjęs Chicago beisbolo ža dejas, pasirašo šaukimą kariuomenėn. 
Jis privalės ištarnauti kariuomenėje ištisuš melus ir išmokti gerai vartoti mo
derniškus ginklus. Kartu su juo matome jo draugus, beisbolo žaidėjus.

ant balto parodo savo vertę...
Iš vieno galo salės į kitą pic, Aš •manau lapelius-užgirti... Va-

pic, pic, siu, šių, šių šnibždasi, 
pašnibždėjęs atgal — pic, pic, 
pic. Kitam prisikišęs šių, šių, 
šių, arba pusbalsiu—bam, bam, 
bam, matyk, tvarką daro: — 
nevaikščioti ir nešnekėti... O 
jam prašnekus, tai perlai, žem
čiūgai iš dantų byra; net bblše-

Kilus ginčams (lėliai musų 
lapelių, pirmininkas šaukiasi 
pagalbos, lapelius apginti. Ka
mandierius atsistojęs pavožniai 
prataria:

—Aš manau lapelių nerė kia 
apginti. .

lio! Visa kamanda rankas 
kilst!... — užgirti, užgirti!

Taip viskas bolševikiškai, lyg nulakstylų. Nebėra
ant taukų šliaužia, Tik vienas 
musų zvodnasis truputį išsišo
ko: Patarė “Naujienas” su 
“Draugu” suvienyti... Čia stam
bi klaida. Lyg bolševikams ne
pravers ‘‘Draugas”? Juk seniai 
jau vienu keliu cinam, vieną 
darbą varom: “Naujienas” bom- 
barduojam... O susitarę — vis 
dvi spėkos ne viena; bolševikai 
žinom jog vienybėje galybė” 

ukibę “Naujienas” 
kabarkšt nuo sosto, kojomis

lesterfields
paleidau/#

rai! To mums ir te reikia... 
Tuoj visi kapitalistai po kits ki
to, kabarai! kabarai! žemvn 

kas juos bėrėms?... Bolševikai 
ir valdom šalį!... “Draugui”, už 
gerą talką leidžiam inkv.’z ciją 
atnaujinti. Tuoj barzdukę ant 
laužo... () kad medis brangus, 
galėtų ir ant garo iškepti --- 
fain biznis!

Bolševikų valdžioje tvarka... 
na .. . pamatysit! Visi dykaduo
niai badu nusiraitys... Visi ka
pitalistai gatves šluos, Oi šluos! 
<jMusų valdonai taipgi nedy 
kaus... Bet kaip užsitarnavę,

MARY JANE YEO 
ir

JO ANN DEAN
Yorko pasekmingame 

Senutėmis čiužinėjimo 
■ perstatyme 

“įvyksta ant Ledo” 
Rockefęller Center 

Teatre

lengvesnį gaus džiabą... — Bol-jTel. VICTOR Y1272 
ševikų kamandierius važiuoda
mas iškilmingai “reksalai! rek-
alai!” pavožniai skelbsis.

O musų vakmistrienes mete
is... — Matote neturim bo’.še-

vikių moterų?... Oi turim, tu
rim ir baisiai karštų! Toms už 
karštą veikimą, lengvą darbą

DYKAI Apskaičiavimai 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

skirsim

visuomen.šką darbą skirsim ... 
na . . . bekauzes valyti.

Musų kamandos bolševikų 
žvaigždė su as stentais, lyg pa
nelė švenčiausia su apaštalais, 
Petru ir Povilu, per dieną sėd. 
prie stalo ir ... b ynus kepa. 
Pavakariais kaip ne pasipils iš 
»en įvairus įstatai ... ir prieš 
‘Naujienas”, ir piieš Lietuvos 
valdžią, ir prieš kariuomenę 
Kusijoj, ir prieš kalinių paLuo- 
savimą, ir pr.eš Rusą seimą 
Nc\v Yorke, ir dar, ir dar bly
nas ...

Nebemoku išvii ožvti... O kain 

kai juodas ant bako pamatytų...
Musų priešai nyko, nyko, ly

gu žydo bitės, plika bolšev.kų 
kamanda belikom, ginčų nebe
liko, mažne nosis nuleidom. Bet 
pirmininkas karštu spvčium 
mus parėmė:

—Kovokim — sako — bukim 
drąsus kareiviai, ginkim bolšę^ 
vizmą, į kovą, j kovą drąsiai!.. 
Lyg žvirbliai nuo katės — į tvo-

Mes nelindom į tvorą, bet 
skirstomos džiaugdamiesi bolše
vikų pergale, — kas prie stalo, 

lio!
Bolševikų kamanda urra!

—žemaitė

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

VIST LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... 4 .00
iiena • ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY

2358 WEST 63rd STREET
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

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

nuo laisniuotų dentįstų.

Skelbimai Naujienos^

r *
* 0

*
e

q ♦
«<3

No. 4629—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50. *

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
per year iri Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

$8.00 
4.00 
2.Q0 
1.50 
.75
3c 

18c

■R

$&00
$6.00
$8.00

3c per copy.
Entered as Second Class Matier 

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

Naujienos eina kasdien,” ^Išski
riant sekmddienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Šit.,

Užsakymo kaina:
Chicago j ė—paštu:

Metams ............................. .
Pusei metų .............. .........
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ........ ...
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Vieria kopija ....................
Savaitei ..............................
Mėnesiui ............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ............................. . $6.00
Pusei metų ............................ 3.25
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 75

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

Chičago, III. Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

Prezidento galia
Bėdos laikais visuomet tenka sustiprinti vykdomo

sios valdžios (vyriausybės) galią. Tai yra neišvengia
mas dalykas, nes valdžia turi būt pasiruošusi urnai ir 
energingai veikti. Kuomet skęsta laivas arba dega na
mas, negalima gaišinti laiką ginčams ir diskusijoms.

Bėdos padėtis Jungtinėse Valstybėse buvo 1933 me
tais, kai Franklin Delano’ Roosevelt pradėjo pirmąjį sa
vo prezidentavimo terminą. Tuomet kraštui gręsė pavi
jus paskęsti depresijos bangose. Buvo 16 milionų bedar
bių. Bankai užsidarinėjo. žmones buvo apėmusi panika.

Kongresas, tose aplinkybėse, suteikė prezidentui 
Roose veltui daug galios, ir prezidentas pavartojo visą 
eilę priemonių, kurįomis bedarbiams buvo suteikta pa
galba, krašto finansai buvo stabilizuoti, žmonėms buvo 
grąžintas pasitikėjimas.

Prieš pusantrų metų laiko Jungtinės Valstijos vėl 
atsidūrė bėdos padėtyje. Europoje išsiveržė karo lieps
na. Ta ugnis gręsė persimesti ir į šią šalį, todėl Ameri
ka buvo priversta apsisaugoti. Kongresas išleido tam 
tikrus įstatymus apie “neutralumą”, paskyrė dideles su
mas pinigų apsiginklavimui ir suteikė nepaprastų įga
liojimų prezidentui.

Pavojus šiandien yra dar didesnis, ir prezidentas 
Rooseveltas kreipėsi į kongresą, prašydamas jo galią 
padidinti. Jisai nori turėti teisę pagreitinti krašto apsi
ginklavimą ir pagalbos teikimą Anglijai.

Opozicija senate ir atstovų bute kelia dėl to triukš
mą. Ji šaukia, kad Rooseveltas norįs pasidaryti “dikta
torium” ir įtraukti Jungtines Valstijas į karą. Bet tai 
yra demagogiški priękAištai.

Amerikoje dabar jau visi, išimant fašistų ir komu
nistų agentus, pripažįsta, kad Anglijai reikia padėti, nes 
kol ji laikosi, tol Hitleris negali šio kontinento pulti. Bet 
jeigu pagalbą Anglijai reikia duoti, tai ji privalo būti 
suteikta be atidėliojimo — kol dar ne vėlu. Skubus vei
kimas feikalaūja sustiprintos galios prezidento 
sei

Kas tam prieširiasi, tas iš tiesų sąmoningai 
sąmoningai priešinasi Anglijos rėmimui.

ranko-

ar ne-

bendradarbiavimas
vietoje

St. Miščikas-žiemys.
I

Del straipsnio apie Trockį
Tikiu, jog nei Gerb. Redakci

ja, nėi Gerbiamieji skaitytojai 
tai ri'6 tik riėpas'kaityš už blogą, 
bet dargi įgis tarpusaviai pole
mikai medžiagos ir gal į kai ką 
išgirs nuomonę, kurios negirdė
jo.

-A P Z VA L G A --
i 
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kuriiė sutiko ariba įstbti į komi
tetą, arba Puti “toUiėjaiš”.

Amerikojė yra dari'^ liberalą', 
kū'riė pblitikbjė dažnai pasiel
gia, kaip “beibės”. Apsukrus 
Stalino agentai moka prie jų 
prieiti, užsidėję “priogresyvis
ką”, “labdaringą” arba “demo
kratišką” kaukę. Tokiu budu 
jieinš privyko iri šiai “gelbėjiriib 
(laiVb fhišijrii” priširiirikt’i įvai
rių garšėriybių į savo kbmifėtą. 

‘ Ėėt kai New Yorko Socialistų 
Savaitraštis “Nėw Lėader” iškė
lė šį komunistų “rakėtą” aikš
tėn, tai tie žmonės ėmė iš “mi
sijos” trauktis. Prieš kiek lai1 
ko “Naujienos” jau kelėtą to
kių vardų paminėjo.

Dabar tenka paminėti ir i>ią 
Roosevęltiėnę, J. V. priezidento 
žmoną. Pereitą savaitę rezig
navo iš “gelbėjimo misijos” ir 
ji. Mat, Mrs. Eleanor Roosevelt 
irgi buvo patekusi į “rėmėjų” 
listą, nežinodama, kad tai ko
munistiškų “penktakojų” sky- 
mas.

Piriiniaus buvo rezignavęs li
berališkas prbtestorių pastorius 
John Haynes Holmes. O kai 
pradėjo plačiau apie tai rašyti 
didieji New Yorko dienraščiai, 
tai iš “misijos” pasitraukė, be 
aukščiaus paminėtųjų asmenų, 
dar apie 14 “rėmėjų”, būtent:

“Henry Morgenthau Sr., 
buvęs J. V. ambasadorius 
Turkijoje (dabartinio J. V. 
iždo sekretoriaus tėvas. — 
“N.” Red.); Miss Mary E.

• Wooley, buvusi Mt. Holyoke 
Kolegijos viršininkė; Mrš. 
Carrie Chapman Catt, žino
moji moterų darbuotoja; 
James ,Truslow Adams, žino
mas istorikas; Williahi Pl
ekelis, negrų organizacijos 
Nationąl Assn. for the Ad- 
vancement of Colored People 
sekretoriiuš; ' Olin DdVvnes, 
‘New ‘ York TimeS’ muzikos 
kritikas; Dr. Robert' W. 
Searle, generalis Didžiojo 
NeW Yorko Bažnyčių Fedb- 
racijos r sekretorius; Robert 
G. GIdthier, Rutgers kolegi
jos prezidentas; Rev. John 
Paul Jonės, iš Brooklyno.”
Matote, kiek įvairių “garsių^ 

žmonių komunistams buvo pa
vykę apgauti? Dabar tiems 
žmonėms truputį sarmata, kad 
jie neapsižiurėjo.

Tai ko čia stebėtis, kad ant 
Maskvos meškerės pakliuvo kai 
kurie mūsiškiai “pryčeriaf’ iri 
profesionalai, kurie politikėje 
visuomet buvo analfabetai?

SVARBIAUSIAS FRON
TAS — VAKARUOSE

Sensacingi graikų pasisėki- 
mai Balkanuose ir anglį perga
lės Afriiltofė paskatino da'ugelį 
žmohiį manyti, kad dabartinį 
Eurbpoš karą gali ntilemti kO- 
vos Viduržemio j ūribš srityje. 
Bet šitą riuOhionę griežtai at
meta žyniuš karo komėiitatė’*- 
rius Amerikoje, majoras Ge6- 
rge Fielding Ėlibt.

Jisai nuolatos ir fniblatoš pa
brėžia, kad karas nebus laimė
tas arba pralaimėtas nėi Balka
nuose, nėi šiaurės Afrikoje, nei 
Ispanijoje.

“Nulemiantis karo veiks
mų teatras”, sako maj. Eliot, 
“yra Didžiosios Britanijos sa
la ir vandenys aplink ją, ir 
nulemiantis laikotarpis', vei
kiausia, bus ateinantieji šeši 
mėnesiai, jei ne greičiau.”
Todėl yra svarbu, kad anglai 

artimiausiu laiku gautų kaip 
galint daugiau paramos iš 
Amerikos, kad jie galėtų at
mušti nacių oro puolimus prieš 
Britanijos salą ir apginti nuo 
vokiečių submarinų bei lėktuvų 
laivus, kurie gabena anglams 
amuniciją ir maistą.

Jeigu Hitleris per ateinantį 
pusmetį nestengs užkariauti, 
sunaikinti arba badu priversti 
Britanijos salą pasiduoti, tai jo 
padėtis pasidarys beviltiška. 
Gamybos rungtynėse, kurios ei
na tarp Vokietijos vienoje pu
sėje ir Anglijos ir. Amerikoje 
antroje pusėje, Hitleris tolyn 
vis labiau ir labiau atsiliks, taip 
kad anksčiau ar vėliau turės 
ateiti valanda, kuomet nacizmo 
griuvimas pasidarys neišvengia
mas.

Sovietų-vokiečių1 sutartis, apie kurią šioje 
kalbėjome užvakar, yra daug platesnė, negu pradžioje 
atrodė. Tikrumoje tai yra keletas sutarčių; “draugingu
mo” sutartis, susitarimas dėl sienų, susitarimas dėl vo
kiečių evakuavimo iš Pabaltijo kraštų, suši’tarimas dėt 
ekonominio bendradarbiavimo ir nauja prekybos sutar
tis.

Susitarime dėl sienų bolševikai galutinai atidavė 
Hitleriui1 “ŠuValkų trikampį”, t. y. Seinus, Vyžainį, Su
valkus, AuįfuŠtavą ir Pilypavą.

Is kiek dokuihentų tie susitarimai nusideda, nėra 
pilnai aišku, ir tai ne faip svarbu. Galima neabejoti, 
kad, tie viešų sutarčių, kurias dabar Stalinas pasirašė 
su Hitleriu, yra ir slaptų pasižadėjimų, apie kuriuos pa
saulis, gal būt, patirs tiktai kada nors ateityje.

Iš viso ko matyt, kad šie bolševikų-nacių susitari- 
savo svarbumu toli pra- 

rugpiučio 23 d. Berlynas

ŽEMOS RŲŠIES KLASTA
A i( y y - 4

Priešmetiniame susirinkime 
ŠLA -38 kp4, Brooklyne, “išva
lė” iš sekretoriaus vietos bolše- 
vikę Sašną ir išrinko į tą vie
tą S t. Srazdą.

Po šito pralaimėjimo Stalino 
vaiškas susiorganizavo iš nau
jo ir sekančiame kuopos mitin
ge staiga pakėlė triukšmą, kad 
Sasnos oponentas neturėjęs tei
sės kandidatuoti į sekretoriaus 
vietą, nes jisai buvęs “suspen
duotas”. Tuoj po to prisipylė 
atakos prieš Sttaždą ir komu
nacių spaudoje.

O prišįrodo, kad tai buvo 
klasta, kuri buvo išaiškinta ki
tą dieną po mitingo. “Nauj. 
Gadynė” rašo:

“Tą dieną (ant rytojaus po 
niitihgb) ir paaiškėjo, kad 
Sasna bandė apgauti nė tik 
ŠLA sekretorių M. J. Vinį“ 
ką’, bėt ir pačią kuopą. Straz
das nėbūVo suspenduotas, tą 
žinojo pati Sasria ir tą rodo 
jOs rašyti protokolai 1”
Ištyrins višą dhlyką, kuopa 

dabari, žihoma; padarys tvarką, 
kad tokių apgavinglį “štukų” 
bolševikai daugiaus nebegalėtų 
trėsti.

, ŽMOGUS TAI —
“KAPITALAS”

(PASTABOS PRIE PASTABŲ)

iriai 
riėŠa 
ginamu kad naujoje prakybos sutartyje numatytas ap- 
sikėidAias pfekėifiis fafp Ėusijos ir Vokietijos esąs “di
džiausias pasaulio istorijoje”. L

Maskva' šiam riaujani Stalino “pasibučiavimui” su 
Hitleriui taip pat deda labai daug svarbos- Abu vyriau
sieji sovietų laikraščiai; “Izvestija” ir “PraVda”, pa
šventė ilgus straipsnius, aiškindami, kiek naudos busią' 
Rusijai- ir Vokietijai iš praplėstos prekybos tarp tų 
dviejų šalių, kurią, riuiriatio naujoji sutartis.

Visa tai reiškia skaudų smūgį optimistų (ar lengva
tikių) viltims, kad Stalinas su Hitleriu “susipeš”. Juo
du ne tiktai neketina peštis, bet suėjo į tokius glaudžius 
santykius, kokių tarp Vokietijos ir Rusijos dkr niekuo
met nebuvo. “Naujienos” visą laiką. įrodinėjo; kad taip 
ir bus,- ir mums nėra- nėkiek nuostabu, kad dvi giminin
gos diktatūros susiartino dar labiau. -

ROOSEVELTIENĖ PAS!
Traukė iš “gelbėjimo

MISIJOS”

“Naujienose” jau buvo rašy
ta apie naują Amerikos komu
nistų sumanymą pasipinigauti, 
■sudarant' komitetą1 neva' tam,: 
kad butų nusiųstai į Piėfii 
(fSraneužiją laivas. Ispanijos fo- 
jalistflhįš pargabčriti į; Aihdfifeąr 
Šitai “gelbėjimo laivo misijai” 
kbmuni^tai/ryždši sukelti $30();-‘ 
000;» oz kad publika riesuprliStų, 
kris už tos “miMjo^’ šiepiasi; 
tai jie pasirūpino gauti ištisą 1L 
faiiiją garbingų' žmbfiių vardą,

•* i* V*'“-' -j ' j“***’4

(šiame raširiyjė yra palies- ] 
fa kėlėtaš ŠVarbių ir įdo- 
įhių klriri’suhų. Po jo seks 
atsakymas, kuriame Redak
cija išreikš savo nuomonę < 
tais klausimais.—“N.” Re
dakcija.)

1. ViŠgl tririri pasisakyti.
. Manė bekriOlOgiriis straipsnis 

apiė TriČckį (Baiskrifirilam Mo- 
hikamri žfttVris)', filpęš “NAU- • 
jifĖNįj” iri 2W Nf: susilau
kė, 211 Nr. Apžčalgojė' redakci
jos prišt'aBiį, kūrioš vihgi skai- 
tytojūi gali suteikti klaidingą 
nuomonę apiė manė ir mano 
saniprbfavimuš arba dargi įtar
ti, jog aš norėjęs marksizmą 
pakeisti bakunizmu arba pana
šiai.

lŪaža to, iriau pati redakcija 
savo pastabose patiekia keletą 
esminių klaiisimų, į kuriuos 
skaitau savo pareigą atsakyti 
(tam jie ir pastatyti).

Kitas svarbus motyvas mane 
verčia apsistoti prie tų pastabų, 
bene svarbiausias: noras išaiš
kinti savas pažvalgas į kai ku
riuos dalykus.

Mano bendradarbiavimas 
“NAUJIENOSE” kai ką smar
kiai suklaidino ir kai kas dargi 
drįso primesti man kaltinimą, 
jog aš esu dabar socialdemo
kratas, kiti, kurie visgi aty- 
džiau Skaitė" mano straipsnius, 
bet irgi paviršutiniai žiurėjo, 
apkaltino mane trockistu, treti 
bakunistu ir t.t.

Aišku, butų keista ir dargi 
nelogiška, jei aš stengčiausi pa
sakyti, jog esu tas ar kitas, 
kuomet aš savo dėstomom min
tim visgi atstovauju tik save. 
Tuo labiau butų nelogiška, jei 
aš pasakyčiau, kad esu priešas 
vienų ar kilų, nes tuomet pra
sižengčiau pats prieš save, jaus
damasis ieškotoju, o ne jau su
radusiu tą tariamą tiesą.

Be tb, pasaulyje ne visai svei- 
' kas* tas sektantizmas ir aš nu

žiūriu į partiją ari šribvę, kaip į 
kažką jau amžiams nusistovė
jusį dalyką, nes tuomet ture; 
čiau atmesti progresą, turėčiau 
pripažinti; jog gyvenimas su
stojo ir pasaulis, kartą įsigijęs 
šavas pažiūras, jose suakmenės.

Neklaidingumo palmes vaini
ko nesuteikiu niekam ir neskai
tau tūbini pat save neklaidingu, 
bet tikiu, jog atlieku savo pa
reigą sakydamas tai; ką galvo
ju, nors tai įtartais netelph vie
nos ar kitos stovės ribose ir 
dargi priešinasi kai kurių nuo- 
niobei.

Ėaširirikęš “NAUJIENAS” 
kaip tribūną nei kiek riešukly- 
dau, nesuklydau tuo, jog “NAU
JIENOS”, nežiūrint jos politi
nių kriterijų, visgi vienintelis 
laikraštis, kuris leidžia phsiša- 
kyti ir kitaip galvojah tiems.

Redakcijos pastabos drirgi dėl 
to mario straipsnio tik patvir- 
tiiia mano nuomonę, nes patal
pinę sfriaipsnį, bėt nesitikdami 
su kai kuriomis jo vietomis ar
ba pagalvoję, jog įritino pareik 
stos mintys gal suteikti klaidin
gą nuomonę apie marksizmą, 
patalpino savas pristabris.

Ir tuo labiau nertbriu diti po- 
leriiikon arba dargi stengtis įti
kinti saVo pažiūrose, bet visgi, 
nors redakcija pati pusiau žiba 
prie kurio sparno aš labiau

i

Brooklyno komunacių orga
no redakcija aiškina:

“IMės turime tiek pasakyti, 
kad Sovietų Sąjungoj bran
giausiu kapitalu skaito žmb- 
gij.” ■ J 
Suprantama, kad tai yra pa

imta iš Maskvos kantičkų.
Tai labhi reikšmingas sovie

tų tojaus apibudinimas, žmo
gus, girdi, yria “kapitalas”, i? 
brizgi brangiausias.

Kapitalas, kaip visi žino, yra 
turtas, nešantis pčlną. Jį suda
ro pinigai, kurie yra įdedami 
į biznį; dirbtuvių trobos ir ma
šinos; medžiagos, iš kurios ga
minama prekės. arklys arba avis.

krypstu (tai pareikšti skaičiau 
□u tiriu, kad neįvyktų ateityje 
nesusipratimų), skaitytojuose 
gali būti nemaža abejonių, ir 
todėl noriu apsistoti dėl šių re
dakcijos pastabų šiek tiek il
giau, tuo labiau, kaip anksčiau 
sakiau, norisi atsakyti į man 
pastatytus klausimus.

(Bus daugiau)

John Bender, savininkas 
valymo įstaigos, 612rūbų

Wright\vood avenue, buvo pa
šautas, kai jo įstaigą užpuolė 
trys jauni plėšikai. Jie pasigro
bė $80.00.
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Literatūros Reikalais
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XVII.
Skaitytojams svarbi Krėves 

elgsena.
Kai kurie skaitytojai, ko ge

ro, paklaus: kuriam galui čia 
reikėjo aprašinėti Krėvės politi
nės veiklos smulkmenos, jeigu 
užsimojome kalbėti literatūros 
reikalais ir norėjome nagrinėti 
Krėvę — rašytoją? Gali pasa
kyti, jog Krėvė — politikierius, 
tai vienas dalykas ir Krėvė — 
rašytojas, visai kitas dalykas. 
Šių dviejų dalykų negalima vie
non krūvon sumesti, nes jie vie
nas, su kitu visai nesiriša.

Pats Vincas Ktove, kai jis 
kalbėdavo kaip literatūros pro
fesorius, dažnai nusiskųsdavo, 
jog žmones labai daug blėdies 
padaro rašytojui, sumaišydami 
bet kurią rašytojo ydą su lite
ratūriniu rašytojo veikimu. Krė
vė sakydavo, jog reikia kreipti 
dėmesys į sukurtą meno kurinį, 
bet ne į rašytojo kai kurias

Pavyzdžių neprivalome ieško- 
;i kitose tautose. Jų turime pa- 
<ankamai mažame savo krašte, 
kurie vyko paskutiniais dviem 
dešimtmečiais.

Niekam nepaslaptis, kad Ka
zys Binkis parode literatui i ų 
gabumų, daugelio atydžiai bu
vo sekamas ir su pasigėrėjimu 
skaitomas. Binkis pradžioje no
rėjo žengti su pažangia visuo 
mene.

Bot kai poetas Kazys Binkis 
pradėjo Smetonai giesmes gie 
doti, niekas jo į rankas neėmė. 
Daug nuostolių turėjo tautiniu 
kų centro komitetas, kuris Bin 
kio rašinius spaudė, o vėliau 
buvo priverstas voltui juos da-

Nesiginčysiu su profesorium 
Vincu Krėvė dėl šių jo pastabų, 
nors su jomis nesutinku. Žinau, 
kad literatūros istorija pažįsta 
keletą lokių atsitikimų, kur au
torius dorovės žvilgsniu buvo 
visiškas supuvėlis, bet parašė 
gražių literatūros kurinių, ku
rie ir šiandien mus sužavi, ne
žiūrint, kad praėjo keletą šimtų 
metų.

Imu reikalą iš paprasto skai
tytojo taškaregio, kuris nekrei
pia daug dėmesio į teoretinius 
išvedžiojimus, bet domisi lite
ratūros reikalais. Žiniau, kad ir 
didžiausiam Rašytojui reikalin
gas skaitytojas, nes be jo — 
rašytojo darbą kandys suės.

Jeigu šiandien aš, paprastas 
knygos skaitytojas, (reikalingas 
rašytojui, tai manau, jog aš tu
riu teisės pasakyti rašytojui kai 
kuriuos dalykėlius, į kuriuos jis 
privalo atkreipti dėmesį. O vie
nas tokių dalykėlių yra štai 
koks:

Kai aš nusiperku naują kny
gą ir esu pasiryžęs atydžiai 
skaityti visą jos turinį, tai kiek
vieną kartą man norisi žinoti 
šis tas ir apie jos autorių.

Man rupi autoriaus asmeniš
kas gyvenimas, man rupi jo pa
žiūros, man norisi žinoti iš ko 
jis duoną valgo, kaip jaučiasi, 
ką dirba, kuo gyvena ir t.t. No
riu šiuos dalykus žinoti, nes jie 
man padeda daug geriau supras
ti autoriaus dėstomas mintis, 
veikalo ritmą, sielos išgyveni
mus.

Niekam ne paslaptis, kad gy- 
veiiamė tokiais laikais, kada 
žmonija daro labai svarbius 
pėrisilaūžymus dvasiniame ir 
materialiniame gyvenime. Man, 
skaitytojui, svarbu žinoti kaip 
autorius vertina visą šį proce-

ir vel
niukas

taikosi

Kai Binkis išsigerdavo, tai 
savo artimiems papasakodavo, 
jog jis Smetonai giesmes gieda 
už pinigus. Smetona jam taip 
brangiai už eilutę mokėdavo, 
jog jis pajėgė net dvaro centrą 
įsigyti.

Nejaugi bent vienas save ger
biąs žmogus galėjo pirkti Bin
kio darbus ir gėrėtis jo kuri- 
niaiskkada visi žinojo, jog jis 
pats jais netiki? Smetona buvo 
vieninteliu žmogum, kuris Bin
kių buvo patenkintas, nes Bin
kis jį Užulėnio didvyriu ir ge
radariu padarė. Bet visa Lietu
va iš Smetonos juokėsi 
tui dalinamo Binkio į 
neėmė.

Šiandien Binkis jau
prie bolševikų. Jis skundžiasi, 

•jog Smetonos laikais rašytojai 
negalėję laisvai rašyti. Jis sako
si, kad jis esąs pažangus rašy
tojas ir yra pasiryžęs sukurti 
gražių kurinių. Esu tikras, kad 
ir pats Smetona šiandien su pa
sibjaurėjimu numes visus tuos 
sąsiuvinius, kuriuose Binkis jį 
didvyriu padarė. Kad nei vienas 
padorus žmogus Lietuvoj Bin
kio į rankas neims, tai žino vi
si Lietuvos gyventojai.

Kitas pavyzdys. Visi žinome, 
kad Liudas Gira nukalė kelis 
eilėraščius, kurie neblogai 
skamba. Bet kai Lietuvos skai
tytojai ir dainuotojai pamatė, 
kad Liudas Gira visą laiką ei
na su tais žmonėmis, kurie Lie
tuvos liaudžiai ant sprando sė
di, tai niekas jo į rankas neno
ri imli.

Bėt Štaliilb apšvieto^'organas1 \ Bet yra’ itfctiėb'fl, kad sdviėtų 
įsrilidį kad' kaįitįUflis' yi’av tdrįr 
pat fr žmogus. Tokiu budri so- 
^ičtiy i^bjtijė žittbgtis yriri šril^ 
■liritaš' sti- dhiktaiš; varfdjrilhais’ 
jlelito darymui t

N^fh ribėjbfiė^; kad lai tildą 
itiesd. trišk' Šb5Mbtiį Š'ąjūhgo'j'ė Mhis, UŽ- eitfifti^ 
žmč'gus neturi jbliių teisių, riėi

valgia Iriiko^ žriidgtį %rangiau- 
siii” kapitalu: Daug brangesni 
j d i yriri’ arkliai;’ maširibš' iri ki
toks viristyU^ tiiHity. Už riidši- 
rių gadiiMą Šaltai briudžih 
miritipf ihžin4erius;ir dkribiniti-

1

4—

jas Maskvos paktas- turintį būti paskutinis įspėjimas, 
_____________ _ __  _____ kad jokiu koncesijų bolševikams darjrti riėgaliriia,- nes 
Bet demola'a’Njbms Europoje ir Amerikoje šisK^kyieiRi tdkia nuolaida stipniia fr BMerj. X

chozo aruodo jisai sušaudo ūki
ninkus; o* uftinlHlltį* VMŪatns, 
kurie šhVo tėVuš ripškuridžia, 
duodu dovąriaš.

^triodo; kad' žriaogus soriėtįį

dhši.
skaitytojo nlidnio- 

riČs veritį.
Pats5 Krėv^ ir visi skaitytojai

labai1 gerai žinb, kad rašytojo 
ii* jb ėlgšėria titrii labrii 

didėles rieikšrriėš priSisekimui. 
Jis sitpri^nta, kad daugelis škai- 

sttžinbję apiė autoriaus 
iškrėstą Šunybę, visiškai ritsisa- 
kys jo7 knyįą pirkti, nors tai 
butų iri phSaulifiGS' literatūros 
&devn&. .......

nusipirkti Liudo Giros eilėraš
čių sąsiuvinys ir juos skaityti, 
tai mane pirma pakratytų pasi
bjaurėjimo jausmas. Nežinau ar 
turėčiau jėgų prisiversti juos 
perskaityti.

Mane apima tokia nejauki 
savijauta, nes žinau, kad Giros 
poezija yra nenuoširdi, kad ten 
,yra melas, kad kiekvienas jo 
eilėraštis buvo rdšfcihtte momen
to valdovi) užgaidoms palėrikin-

Tarptautiniame maštabe tas 
pats atsitillo su italų rašytoju 
d’Annuncio, su ispanų rašytoju 
ftamon dė Ayala, su kai kuriais 
vokiečių, norvegų, rusų ir ki
tais rašytojais.

Jeigu norinie nagrinėti rašy
toją Vintą Krėvę, tai privalo
me žinoti iri KričVės pasaulėžval
gą, Krėvės pažiūras į kasdieni- 
ritus gyvenimo įvykius, Krėvės 
įsitikinimus ir dorovinę jo elg
senos ptisę. Kazys Varkala
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KAIP BOLŠEVIKAI TVARKO LIETUVOS 
GELEŽINKELIUS

Krivonoso “pasižymėjimas”.— Lochmatovas tvarko Lie
tuvos geležinkelius. — Didžiausia betvarke remonto 
dirbtuvėse.

/

ASnoriu savistoviai važiuoti 
garvežiu. Padėkite man gauti 
mašiną, ir aš parodysiu, kad ji 
gali bėgti du kart greičiau.

Petrą Krivonosą paskyrė gar
vežio EU 684—37 mašinistu. 
Tai buvo sena, bet tvirta maši
na, iki kraštutinumo apleista. 
Tik KrivonOsui' išvalius ją ir 
išplovus nuo kaino iki ratų pa
sirodė, kad mašina buvo dažyta 
tamsiai žalia spalva.

štai šita nuvalyta mašina 
KrivonOsas pasiekė “nepapras
tą” rekordą: jis' pravažiavė nu
statytą normą — 23 kilomct- 
rd'š pėr valandą!

Už Šiūoš nuopelnus KriVono- 
sas gavo Lenino ir raudonosios

gelež nkelio

kad nepri-

privertei žmogui duoti ' apža
dus .. . Sunku ir suprasti, koks 
painus ir. suktas kelias ... Taip, 
žmogaus protas nesupras Tavo 
užmačių. Na, protingam žmo
gui, sakysime, čia neatrodys di
delis stebuklas: mano pinigai 
dingo sausumoje, o atsirado 
upėje.

tis nėlaiku sutrukdė.

/— ......................................................................
OTIinifl66 E. Van Buren 
wlUWIwst- art* Nfichlgan.

/ Dabar Rodoma!
Čenzofiai pagalios davė leidimą!

“AWeĖ MĖIN KAMPF’’

METINIS
IŠPARDAVIMAS

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

s - H

Aukštos Rųšies 1941 metų 
radijus gražiuose kabinetuo

se, vertos $95.00 už 
$45.00

Radio ir Victrola Kombina
cijos Automatiškai maino 

rekordus, už $59.50

Jos. F. Sudrik
Incorporated

FURNITURE — RADIOŠ

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

WCF*L Radio Valanda nedėlios 
vakare nuo 5:80 iki 6:30, įdomu 

pasiklausyti.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAttDĄ NAftkŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• A^DltAUbĄ LA^GŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta- 
vernąL-nuo Public Liabi- 
litieT

y Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

vėliavos ordinus, jis išrinktas- į 
SSSR aukščiausiąją tarybą ir. 
paskirtas vieno 
ruožo viršininku.

Tenka pastebėti
klausomoje Lietuvoje buvo lai 
koma savaime suprantamu da 
lyku, kad mašinistas turi pfF 
žiūrėti ir nuvalyti mašiną. O 
kai visoje sovietų Rusijoje at
sirado vienas mašinistas, kuris 
dasiprotejo nuvalyti mašiną L 
pravažiavo per valandą 23 kilo
metrus — jis pasidarė visos 
Rusijos didvyriu, apibertu or
dinais ir aukštomis vietomis!

Dabar šis Krivonosą stato
mas paVyzdžiu visiems Lietu
vos geležinkelininkams!

Mes jau nekartą rašėme, kad 
Lietuvos geležinkeliuose, ku
rių priešakiu atsistojo iš Mask
vos atsiųstas maskolis Lochma
tov (o ir visi Lietuvos geležin
keliai perėjo rusų žinion; nes 
Lietuvos susisiekimo ministeri
ja panaikinta!), įsigalėjo bolše
vikiška betvarke. Štai naujas 
įrodyinas, paimtas iš “Tiesės” 
No. 147. Laikraštis l___
“..daug kur pasireiškia sūsi- dčT° Pešti sau plaukus, verkti, 
trukdymų, štai Kauno remonto 'vaitoti. Kaimynai jam ir sako: 
dirbtuvėse pasitaiko; kad dėl “ Vulfkė, k'oks tu žmogus!1 
mažų pataisymų, kurie turėtų Kai numirė žmona — ašaros1, 
užtrukti vos pusvalandį, garve- nėnulašinai, o kai padvėsė ark- 
žiai stovinėja parke net keletą | — plešaisi ir staugi,
savaičių.
laikomasi eiles tvarkos': 
išrikiuoti

. , ’ NAUJIENŲ-ACM E Telpphutc
DVYNAI su skirtingomis PAŽIŪROMIS. — 

Matome Franką (kairėj) ir Harry (dėšinūj Kilbstnūs, 
kurie yra dvynai ir abu yra didelės arbatinės savinin
kai Waukėgan miestelyj, Illinois valstybėje. .Tiedu rtori 
tapti Waukegano’ miesto merais. Frank Kilbahe pri
klauso demokratų partijai, o Harry yra respublikonas.

BRIDQEPORT ROOFING AND 
SHĘET METAL CO

<216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiu.1 n 

sienų apmušimus
' aisorne bet ką. Atnaujiname bei 

ra Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas.

Vieną kart Vulfkė vos susi
laikė smarkiai nepamelavęs. Bu
vo' taip: karčiamoje įsikalbėjo 
vyrai apie arklius ir jojimą. Nu
tarė ir Vulfkė pasipasakoti:

— Buvau aš tuomet bajoro 
Korzono dvare ... — pradėjo 
jis. — Korzonas atvedė žirgą. 
Na, žirgas buvo pasiutęs: užsi 
spyrė, ir nieko neprisileidžia už 
sisėstu Bandė jį apžergti vie
nas smarkus ^ernas. Kai tik tas 
atsisėdo, — žirgas strakt, ber
nas — vikst i balą, ir šabas, 
je^imt vyrų bandė tą. neraliuo
tą gyvulį suvaldyti, — nieks ne
išėjo. Na, atėjo ir mano eilė, 
fuomįet buvau jaunas, grakštų 
vyriokas. Na, pasiraitojau ran 
kovės, susikišau švarko skver
nus už juostos, pašokau ir ...

Spėjo tik tiek Vulfkė pasaky
ti, kai staiga palhatė įėjusį į 
karčiamą patį bajorą Korzoną 
Vulfkė užbaigė:

. .ir ... ii1 negalėjau arklio 
apžėrgti ...

Remkitt Lietuviik.
Žyduką

Nathan Kantei
AIUTUAL LIQUOK 
CO. — WholėsKle

|7(h S. Halsted Si
Tel Boulevard 0014

4

Vieną žiemą Vulfkei buvo la
bai striuka su pašarais. Jis nu
sprendė: — O kas, jeigu aš ark
liui sumažinsiu avižų porciją?, 
— ir jis pradėjo arklį vis po 
mažiau Šerti, žiuri — arkliukas 
linksmas, gyvas, lyg niekur nie
ko. i Po savaitės Vulfkė arkliui 
pradėjo duoti perpus mažiau. 
Arklelis, tiesa, apfimo, nebėšo- 
kinejo, bet Vulfkei atrodė, kad 
niekė. Kai po mėnesio Vulfkė 
įsimanė duoti arkliui tik po sau
ją avižų per dieną, arklys atsi
gulė ir visai liovėsi ėdęs šiau
dus. Vieifą rytį; nuėjęs į tvar
tą, Vulfkė atrado arki į padvė
susį.

— Ech, — graudžiai prabilo 
Knipčika.s, — aš buč visai įpra
tinęs jį neėsti, tik gaila — mir-

SVEIKATOS KLINIKAS 
TON ŠILU S 
Išįiha už ...............
prabuviMaš 
Likrthftlėje ............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 

r Greita Pagelba ........  .------ ---
. GYDO VISOKIAS LIGAS

Ekžaminacija $4 HA
ir vaistai .................. ■ "VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicagd

*13.50
*50.00
*25.00
*2.00

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis už 1 a i- 
domis ir Hol)ywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

us :
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Turtas Virš$5,500,000.00
B

e

E

c
S e

Vulfkū atsake:
— Na, d' tik vakar maklerio

Garsinkitės “N-nose”

e,£rir$50,000.00
KAI SULAUKI 65 .METUS? IŠTIKRŲJŲ, TAUPYDAMAS PO 
$9;59 KAS .SAVAITĘ NUO 20, METŲ -IKI SULAUKSI 65 ME- 
TUŠ, SU 3K% DIVIDENDAIS, TURfiSI $5O;O0O.O0:

Su Naujų’ K'fėtų pradžia pasirink sau tinkamą 
TAVPYMČ PLANĄ ir pradek taupyti dabar

MUTOAL FEDĖRAL SAVINGS
AND

LOAN ASSOGIATiDN of CHICAGO
2202 W. CĖAmAK R'OAD, CHICAGO, ILL.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec.■*
TURTAS VIRŠ $i,000,600.00

Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų
E

4

or voia

t)F TO

...

VHstijg

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
(nūs; Siųskite savo orderiui:

i --

neturi pinigą, kreip- 
Naujienų spulką, 
paskolą ant i 1 r u

: NAtjJlteNfOS
1789 So' .Halsted St., 
Chicago; DL

Vardas .......................

Adresas ...................

ISTORIJOS APIE VULFKĘ KNIPC1KĄ
Numirė Vūlfkės žmona, bet sė jūbkdhtio:

jis neparodo jokio gailesčio nei — Vūlfke’ koks velnias tau 
susirūpinimo. Po kiek laiko nu- įstrigo į galvą už tokį nieką 

ra^o; gaišo Vulfkei arklys ir jis pra- prašyti tūkstantį rublių?

Biurokratiškai aklai — Kai numirė žmona, — ar- 
sakė Vulfkė, — sūsitinko kai- 

paeiliūi visi atliktihi mynai ir ramina: “Nesisielok, 
darbai; kai ateina eilė jų, tada Vulfkė!.. mėš tau pribirsime ki- 
jie taisomi. Taip susikrauna be žmoną... gausi dar geresnę’’, 
galo daug darbų, o mašinos pū- Na, o kai padvėsė arklys, — 
stovinūja dykai šimtus valandų. niekas neatėjo nuraminti ma- 
Kauno remdnto dirbtuvių kai- nęs. Argi aš neteisingai paši- 
vė nepasigamina įrankių rėzer- eigiau?
vo. Kai lūžta koks įrankis dirb
tuvėse, o tai būna gan dažnai, 
tai tenka bėgti į kalvę ir lauk
ti, kol iškals reikalingą įrankį. 
TuO tarpu dykiiiėja visa eilė 

! darbininkų ir darbas užsitruk- 
do. Daug kur rasi nešvarą ir 
netvarką. Be to, btivo ir piktų 
darbo drausmės ardymo atsiti
kimų. Būna net atsitikimų, kad

1 geležinkeliečiai ateidavo į savo 
I darbą girti. Su jais reikia ko
voti visais budais. Reikia grieb
tis griežtų priemonių su šakni
mis išrauti iš geležinkelių tran
sporto tinklo netvarką, apsilei
dimą, dykinėjimą bei nešvarą, 
išvaikyti piktus socialistines Į pirtyje miesto. burmistrą, 
darbo drausmes ardytojus, bei gU bučiau1 paprastas žmogus, 
kitus kenkėjus ir įvesti bolšėvi- h<ažm kiėk aš’ kainuočiau?” —- 
kišką tvarką ir griežtą discipli- paklausė lirikįstnas burmistras 
ną musų geležinkeliuose. ReF besiperiančio Vulfkes.- “Dvide- 
kia griebtis visų, liet if; visai gimt kapeikų” — atsakė Vulfkė. 
gi icžtų priemonių tam atsiek- “gį. durniau” — piktai sūri- 
p1, . . ’ kO burmistras, — juk tilt viena

štai kaip Lochmatov nušei- mano cigarnyčia tiek kainuoja!” 
in^nį.?^aV?. buvusius Lietuvos q Vulfkė, lyg niekur nieko ne- 
gėležinkeliūs. Bet bd reikalo ramiai atsakė: “Na, aš 

Tiesa pyksta' ir reikalauja cįgarnyčią tik ir* turėjau gal- 
įvesti bolševikišką tvarką. Juk Voje,”

I tos bolševikiškos tvarkos žiede- -x-
r(p<stls> ° Karlą smalsus kaimynai pa- 
vėliau Itai Vulfkės, ar ilgai dar

r , pūščiminid- žbidhes vis tai}! gims ir friirš.-
kaus. Tuomet atsiras dirva P^4 “Ėbl neprisipildys, pragaras ir 
sireikšti Krėivanosiams, kurte Jangus” — atsakė Vulfkė. 
paghlihu susipras, kad rėikid 
garvežį nuvalyti! Jull reikia gi 
kam nois Lenino ordiną pri-1 

[segti!
Dar įdomu pastebėti! kad 

LietkiVoš Bolšcvikėliah matyti, 
alšiUeję seka nuo bolševikų te
roro pabėgusių lietuvių veikimą 
užsienyje. “Draugas” Gedvilą,

— Vulfkė, koks tu žmogus!1 ug tokį pat nieką — stfrddįjtišj 
’ | kardą reikalavo tukstanties rub

lių tik dėlto, kad puolant prie
šą, tas kardas ištysta apie tre
jetą metrų’. O štai; kai mano 
pati užpyksta ir užsimoja tva
tyti mailė Šita kačerga, man 
atrodo, kad ji išauga iki dešim
ties metrų, o gal ir daugiau ...

*
Kartą iš Vulfkes pavogė pen

kis šimtus rublių. Vulfkė nuėjo 
į sinagogą ir iki pat ryto su 
ašaromis meldėsi Dievui, kad 
jam grąžintų pinigus.

I-yg tyčiai tuo pat metu, vie
tinis turtingas pirklys, užklup
tas audros, bekeliaujant laivii- 
ku per upę, pasižadėjo Dievui, 
jei išliks gyvas, paaukoti var
gingajam Vulfkei penkis šimtus 
rublių. Išsigelbėjęs pirklys įvyk
dė savo pažadus: Knipcikas ga
vo penkis šimtus rublių. Papa
sakojęs’ apie atsitikimą upėje, 
pirklys pridūrė:

— Mat, ačiū jūsų maldai, aš' 
išlikau gyvafe.

Vulfkė kiek pagalvojęs, pasa
kė:

— Stebuklingi tavo darbai, 
Viešpatie! Pirmiausia leidai kaž
kam pavogti iš manęs pinigus, 
paskum, norėdamas jūos man 
grąžinti, tū' pasiuntei audrą,

*
Kartą kaimynai Vulfkes pa

klausė : ,
— Ar tu pažįsti nors vieną 

musų miestelio gyventoją, kuris 
galėtų išsaugoti paslaptį?

— Aš žinau, kad svetima sie
la —~ ne mano aruodas, — atsa
kė Vulfkė, — ir todėl niekam 
saVo paslapčių nedalinu.

*
Kartą Knipcikas pareiškė: 

“Tai aš sumaniau valgyti duoną 
su sniegu, bet ir man pačiam 
tas sumanymas nepatiko”.*

Vulfkė pripuolamai susitiko 
. “Jėi-

uogutūs prisirps
Lochniatov dar

Vaikščiojo Knipcikas pb Kil- 
bėikių tu^gų ir bevaikščiodamas; 
tarp daiigelib nuostabių dalykų, 
pamatė maklerį parduodantį už 
tūkstantį rublių' kardą. Vulfkė 
pažiurėjo į kardą’ ir jerkiū; būdu 
įiegalejo suprasti, kodėl už to
kį nieką makleris reikalauja tuk- 
.stanties rublių. Jis kreipėsi į 
aplink susigrudusius žmones ir 

I jarri paaiškino: kai su kardu už- 
kao Išimoji priešui,, jis staiga pail-

Garsinkitės “N-nose’

Kauno “Maisto” fabrikų darbi
ninkų niitinge pareiškė, kad 
reikia šeimininkauti taip, 
“tie skrajūnai ponai nesijuoktų) gįja trimis metrais, 
užsieny iš musų, kad mes ne- Kitą dieną Vulfkė pačiupo iš 
mokame valdytis ir gyventi.” namų katogą ir atėjęs į Kilbei- 
Jeigu išgamos Gedvilai nedary- kių turgavietę, ėmė šaukti: 
tų eksperimentų ant gyvojo — Kačerga už tūkstantį rub- 
Lietuvos kūno, tai tikrai apie lių!! Už tūkstantį rublių! 
jų “šeimininkavimą” tegalima : žiribnėrris pasidarė įdoniu: jie 

I butų leisti juokų žurnalą. Bet rmkoši aplink Vdlfk'ę, vartė ka- 
dėja, pro juoką tryško če?gąYr pamatę, kad tai papras

čiausia, sulužusi kačerga; klau-
dabar, 
dšaros..

Apart Ailsaūįfos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš
$425.000.00

LOASl A&OČUTION o f Chicago 
JUSTIN* MACKIE^VICH, P?ės.

4192 Archer Avenue
VIRginia Ilki

arcus
RYTINE RADIO

VALANDA
iš stoties

DABAR LAIKAS IŠVEST U Oi I FlNĮtfįĮjS I

U NIVERS AL SAVINGS & LO A N ASS’H
1739 SOUTft HALSTED STREET

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

Mokame 3’/z Nuošiifičio ant Visu Investmėntų.
Jūsų indeliai apdrausti iki $5,000.01) per Fe^eral Sav'ings and Loan IrtSrurindė Corporation, 

VVashirigton, D. C.

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

lėigu
• kis f

gausi
metų.

1739 So. Halsted St.
i H1C.AGO. II I.

PATTERN BOOK
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“Nazi Poison”

Dr. E. G. Funkay

poison to break down the 
fight of an enemy or in- 
victim—that has been and 
one of the most effective

done is to 
of propa-

more tho- 
by reach-

likevvise used apony- 
to French soldiers at 
the Rhine, in Syria,Nazi 

will to 
tended 
štili is
weapons in Hitler’s arsenai for the 
destruction of democracy and free- 
dom. This nazi poison is psycholo
gical: it works on the mind of the 
intended vietim.

This nazi poison aims to weakęn 
the opponent by promoting disuni- 
ty, first between different groups 
and classes of a nation, and then 
within the individual himself. “Di- 
vide and conquer” is a military 
axiom dating back to dim prehis- 
toric times. Nor is propaganda it- 
self new. It has been used with 

» varying effectivenes ever since man 
contended against man, or group 
against group. It is contained in 
the old adage, “Give a dog a bad 
name and then hang him.”

What the nazis have 
inerease the efficiency 
gapda by making it 
rOugh and particularly
ing down to depths formerly a -^1 V4 voided as too degrading. For with\ jf 
the nazis there is no such thing as 
hitting below the beit. They take 
most literally the old axiom. “Ali 
is fair in love and war”, particu
larly in war. No holds are barred; 
nothing is too low, too mean, too 
filthy for them to employ against 
their intended vietim.

If Hitler can demoralize an 
ponent wholly or partly before 
military attack is made. then 
war machine can swiftly conquer 
the opponent. And anything that 
lessens the individual or national 
will to fight tends 
nation.

Anti-Semetism is 
old standbys for 
people. Fo rit helps break a ria- 
tion’s unity in two ways: 1) It sets 
Gentile against Jews, and makes 
them waste on each other the 
hatred and energy which they 
should em.ploy against the com- 
mon enemy—nazism. Anti-Seme
tism likevvise sets Gentiles to 
quarrelling among thcmselves as to 
hovv they should treat Jews. In this 
country Father Charles E. Cough- 
lin and the Christian Mobilizers, the 
Knights of the White Camella, 
and Colonel William Pelley’s Silver 
Shirts and some others give aid 
and comfort to the nazis by ped- 
dling hatred and lies against Jews.

Charges that American and Eng
land are plutocratic democracies 
aim, of course, to make the workers 
doubtful of their government and 
lukewarm in their support of its 
efforts against Hitlerism. Stirring 
up trouble and strife betvveen Capi
tal and labor, especially in the de
fense Industries, is one aspect of 
this sovving of class dissension. 
While weakening the national will 
to fight, such propaganda also con- 
fuses the vvorker and lessens his 
firmness to resist nazi aggression. 
For the worker is subtly told that 
his true enemy is not Hitler’s Ger
many, būt the capitalistic class in 
this country and 

A particularly 
nazi propaganda 
posteard pieture. 
bringing J^an^e 
Beautifully drawn and printed in 
four colors, this pieture at first 
sight shovved a vvounded French 
soldier lying amid the ruins of a 
town which was sketehed in the 
lower left-hand corner. The ręst 
of the pieture is blank, būt aeross 
the top is this ąuestion: “Where 
are the Tommies?” Būt if this pie
ture were held up with its back 
to the light, the blank space por- 
trayed a well-fed Tommy with his 
arm around a French woman, vvhile 
a Poilu hung on the wall behind 
the couple.

Satanically clever was the pur
pose of this pieture: To make the 
French soldiers suspect, first, that 
the Tommies had shirked their 
share of the war; and second to 
believe that the Tommies were se- 
dueing French women behind the 
lines while the Poilus manned the 
front Breeding in the minds of 
the French doughboys contempt and 
hatred of the Tommies as slackers 
and seducers, those pietures helped 
to break down France’s will to 
fight.

The nazis 
mous letters 
the front on 
and in North Africa. These letters
warned the absent Poilu that his 
wife or sweetheart was unfaith- 
fui with some stay-at-home malė, 
or with a Tommy with a soft job 
behind the lines. It’s easy to ima
gine the effect of such lying letters 
on the mind and imagination of 
the Poilu vietim.

Other nazi psychological weapons 
aim to beget shock and terror. 
Films of destroyed Poland, propa
ganda about terrible secret wea- 
.pons, pietures of monster German 
cannons are examples. Falše preten- 
sions of German friendship for the 
French on the Westem front also 
helped break the Poilu’s morale 
when the big May offensive came.

Būt, effective as Hitler’s diabo- 
lic methods have been with vari- 
ous nations, his poison propaganda 
fails against a firm, united people. 
From the armor.plate of unity in 
England today der Fuehrer’s blows 
glance off vvithout doing disabling 
injury.

we Americans will gird our 
Ibins with courage and if we will 
put on the armon of 
firmness and national 
too, side by side with 
allies, fighting and working together 
we will destroy this Anti-Christ.

Ziggie” Kleikun shovvn him- 
self up as a crack bowler lašt Sun- 
day at the L. U. C. Tournament 
by breaking 200 every game.

• Our L. U. C. Auxilidry is 
branching out into Brighton Park 
novv. Their first affair to raiše mo- 
ney for their own scholarship fund 
to enable high school graduates to 
go on to college vvill be a dance 
at Hollyvvood Hali February Ist,

• The L. U. C. Educational Com
mittee is sėt present making ar- 
rangements to have a speaker from 
the Selective Service Bureau to be 
present at one of our meetings to 
answcr the million-and-one perti- 
nent questions we have on the 
draft.

is 
a 

as 
as 
U.

good 
good

individual 
unity, we, 
our brave

op- 
the 
his

to demoralize a

one of Hitler’s 
demoralizing a

L. U. C. Scholarship 
Award

Outstanding 10 
Young Men in ’40 
Are Selected
One Chicagoan Included—Henry T. 
Heald, Head of Technologly School

from
Che-

Chief

WHO’S WHO.
A charter member of the Lithu

anian University Club who has 
capably fulfilled many positions in 
the .past nine years to nurture the 
Club to its present proportions 
John Balanda. John has been 
sort of guiding light not only 
president for the past year, 
author and actor of various L.
C. produetions for the past sevepal 
years,, būt as an all-around 
and demoeratie soul whose 
counsel is often sought.

John has his S. B. Degree 
the University of Chicago in 
mistry. He is at .present the
Chemist at the Jonės Metabolism 
Equipment Co. If perchance you 
are interested in goiter and nutri- 
tion, you will of course have bro- 
chures from the Jonės Co. And 
you will not have to look very 
elosely at the various pietures to 
see John handling the equipment. 
In their latest brochure, “World’s 
Largest Metabolism 
John is at his best
his winning profile should no doubt 
enhance the desirability of his 
company’s equipment.

TETA Iš AMERIKOS
There’s no doubt būt that every- 

one knows our Annual F' 
Sunday, January 26, 4:30 P. M. 
Lithuanian Auditorium, 3133 So. 
Halsted St., tickets 55c. Sočiai

Unit Plant”, 
— and with

Miss Pauline Wolfe of Willisville, 
Illinois, has been avvarded the se- 
cond .prize of $50.00 in the Lithu
anian University Club’s scholar
ship competition for the year 1940.

the fact that the financial Dancing to Mickęy Linon’s Orchįs 
of lašt year’s concert was 
than anticipated, we were 
inerease the seope of our 
in the scholarship field.

America’s 10 outstanding young 
men for 1940, as judged by the 
United States Junior Chamber of , t
Commerce, vvere announced in the 
association’s official magazine^ 
Future, published in Chicago. Of 
the 10, only one is a Chicagoan. 
He is Henry T. Heald, 36-year-old 
president of the Illinois Institute 
of Technology. He was 35, hovv- 
ever, vvhen he bocame president 
of what is regardod as one of the 
leading engineering schools in the 
country.

Lašt Tuesday, Heald received the 
distinguished Service award of the 
Chicago Junior Association ofCom- 
merce, as the city’s most outstand
ing young man of 1940.

Chosen by Magazine Editor.
.The 10 vvere picked by Felix B. 

Streyckmans, editor of Future. He 
is outhor of “Today’s Young Men”, 
a book published early lašt year, 
that told the achievements of Sev
erai score young Americans.

“The 10 for 1940 were picked on 
the basis of what they accomp- 
lished during that year,” explain- 
ed Mr. Streyckmans in his office 
at 134 North La Lasalle Street. 
“Only men between the ages of 21 
and 35 were chosen. To .pick the 
10, we looked into the careers of 
hundreds of young men.”

Among the 10 was William Saro- 
yan, 32, the only writer ever to 
have three plays running simulta- 
neously on ’ Broadway. During the 
lašt nine years he.Jtas had numer- 
our books of shoft

eutting and sewing rooms. Meet at 
2 .p. m., 6130 S. LaSalle St.

Friday, January 24. “Croats and 
Slovėnės in Chicago”. Visit an un
usual Croation Greek Orthodox 
church and hear of the activities 
of Croats in the ci'ty. Tour the
hcadquarters of the Slovėnė Socie- 
ty, view a film of Slovenia and 
hear folk tunes. Meet at 8 p. m. 
3046 S. Central Park Avė.

Satiirday, January 25. “Mjd-Win- 
ter Flowers”. See the noted con- 
servatory at Garfield Park. Inspect 
exhibits of bulbous plants, late 
winter flowers and early spring I 
plants. Meet at 2:30 p. m., 300 N. 
Central Avė.

For further infoęmątion call Mon- 
roe 9674 any week day, exccpt 
turday betvzeen 9 and 3:30 p.

Sa
ra.

Show is. plays published.

tra after the pėrfafmąncb. '
And many, no doubt, have an 

inkling to the hilaripus plot vvhich, 
if possible to compare it, might 
be with that gay old-timer — 
“Charlie’s Aunt.”

Būt hovv many knovv the effort 
and toil being put into this shovv 
to give the public the most polish- 
ed performance of the season? 
Very fevv. Yet the fact remains 
2-----English Page

. that of the many shovvs the L. U.
has produced, this vvill be a 

education the hard vvay. She has Performance a la perfection.
not received any financial aid from! P^a^ TE T IŠ AMERIKOS”, 
her parents; they were in no posi-' 
tion to give it. She came to the
Univensity two years ago fortified scr*P^was sent from Lithuania to 
with a small loan from the local 
Women’s Club, and has done office 
work at chool for tuition and

Due to 
success 
greater 
able to 
activity

Pauline is now a junior at South
ern Illinois Normai University in 
Carbondale where she is majoring 
in zoology. At the present time 
she is undecided between a career 
in medicine and one in inedical 
technology. She plans to teach a 
vvhile to raiše the necessary funds 
and then go back to school.

Miss Wolfe has had to get her C.

, vvas written in France and later 
translated into Lithuanian. The

the University 
ago and 
the first

will 
time

Club several years 
be .presented for 

by the L. U. C. on
hojisework in a .private home for January 26.

r£ ---- enjoy light-hearted come-

Britain.
vicious type of 
was the filthy 

It did its bit in 
to her knees.

room and board. Outside of that, 
her time, such as it was, remained 
for study. However, in spite of 
these handicaps she managed to 
carry a full-time school program 
and compile good scholastic re- 
cords besides. The L. U. C. grant 
will be sufficient to pay her tui- 
tion. All that 
worry about 
academic year 
board, clothes,
side work will not be quite as 
heavy, consėquently she will be 
able to devote more time to 
studies.

The L. U.
Miss Wolfe will succeed in 
chosen field. Anyone with enough 
determination 
economic obstacles in
the way she has done 
a good investment. J 

Today the L. U. C.
on its annual show to 
for 1941 scholarship
show will be a 3-act comedy “TE
TA IŠ AMERIKOS” to be present
ed January 26, Sunday, 4:30 P. M. 
at the Lithuanian 
Tickets will be 55c.
of this show will 
Scholarship Fund
other worthy college students 
Miss

If you
dies with no particular moral, you 
will centainly treat yourself to a 
rollicking good time by attending 
the L. U. C.’s performance 
“TETA Iš AMERIKOS.”

— Wenetta.

of

she will have to 
during the coming 
will be room and 

books, etc. Her out-

C. is confident

her

that 
her

to overcome the 
their path 

is certainly

is vvorking 
raiše funds 

grants. The

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

unusual 
becausc

Lithuanians To
Celebrate FDR’s
Birthday

RADIO: Tomorrow night Peo.n- 
les Furniture will begin a new se-Į 
ries of programs under 
circumstances... Unusual
even the sponsors do not yet know 
who is to participate nor v/hat type 
of program it will be . . . They are 
eurious. tho, and hope you arę 
too ., . PaupSaltimicras Icft for a ręst 
in Hot Springs yesterday, leaving 
the broadeasting worries to his two 
nėwscasters, Paredna Anthony Stel- 
mok . .. Stelmok’s addition to his 
cast lašt v/eek was more than a 
surprise—it was a shock, since it 
had been known far and wide that 
Stelmok considered
ing com.petitor tops in the Lithu
anian radio field . . . Those quiz 
programs, sorry to say, fell shdrt 
of expectations and possibilities 
and radio dials are clicking more 
merrilly. than a roulette bąli... 
Sponsors as well as listeners favor 
the nevzscasts which have been 
“Standard” equipment” on three 
daily programs since their incep-
tion ... The news, incidentally, is 
read almost solely from “Naujie
nos” on two of the broadeasts .. . 
If you likę to play games, pick 
u.p your “Naujienos” in the mor
ning and follow thru...

Chicago will have many special 
parties to celebrate the President’s 
Birthday January 30 for the rais- 
ing of funds for the Infantile Pa- 
ralysis Foundation.

Mr. Herbert J. Lorber, business 
executive and civic leader, announ- 
ced today that in addition to the 
Grand Birthday Bali being held by 
his committee at the Hotel Sher- 
man on the night of January 30th 
many other parties will be given 
by the Chicago foreign population.

stories and

of the youth committee undoubted- 
ly vvill choose him chairman of 
their body, a post which had also 
been held by Rulis lašt year ... 
Ridikas, incidentally, is the treastv 
rer of the Keistutis Club, another 
of

Paul’s even-

Special affairs are being given 
by the Lithuanians, Slovakians, Chi- 
nese, Italians, Germans, Yugo-Slo- 
vakians, Belgians, Norvvegians and 
Poles. Each group has planned ei- 
ther a dance or a sporting event 
in order to raiše funds in this an- 
nual drive to 

! lysis.
50% of all 

Cook County

fight Infantile Para-

Another among the 
Root, 29, acclaimed 
coverer” of Wendell Willkie and| 
“the man vvho brought Willkie’s!

10 was Oren 
as the .“dis-

the money raised in 
remains with the Lo- 

cal chapter and the othen 50% 
sent to the National Foundation 
New York City.

is 
i n

candidacy from the realm \of pri- iDefense Courses' 
vate 
wide

conversation into a nation- 
boom.

Others in Group.
Others in the group are Mark 

Matthevvs, 34-yearold president 
of the United States Junior Cham
ber of Commerce; Lyle M. Spen- 
cer, 29, director of Science Re
search Associates, and Dr. Irving 
P. Krick, 34, associate professor of 
metereology at the Califomia In
stitute of Technology.

The remaining four are Edwin! 
H. Land, 31, .president 
laroid Corporation;

At 2 More Schools

L. U. C. Auxiliary
L. U. C. AUXILIARY

The L. U. C. A. is planning to 
organize a branch in Brighton 
Park, and for that purpose is cal- 
ling a meėting of all Lithuanian 
H. S. Jr. College and first-year 
College students residing in Bright
on Park.

The meeting will be 
Gage Park, 55th and 
January 15, 7:30 P. M.

—o—
L. U. C. A. Dance —

remind>you— will take place pret,- 
ty soon 
Ist. The 
All you 
yourself

held at 
Western)

may we

now. The date—February 
place — Hollywood Hali, 
need is 60c. both for 
and for your fair lady.

—I. C. M.
Auditorium.

The proceeds 
go into the 
that will aid' 

of ''
Wolfe’s caliber.

MĮSCELLANY

• Claude Luth has been 
a year’s leave of absence. 
the Memphis army now.

our 
the 

jdue

the larger Lithuanian societies...

J. RIDIKASPAUL

YOUTH: During the past few 
years the older and larger Lithu
anian organizations have been put- 
ting more emphasis on youth, 
striving to interest the younger ge- 
neration by various means ... As 
a result, it was no more than logi- 
cal that younger people were elect- 
ed to offices ... Lašt year Algird 
Rulis was one of the seven direct- 
ors of the largest local organiza- 
tion, the Chicago Lithuanian So- 
ciety ... Personai matters forced Al 
to refuse a second term and for a 
while it seemed that the youth of 
the society would lose much 
ground becausę , of lack of repre- 
sentation.... Saturday, ho w e v e r, 
the count of the ballots of the an
nual eleetion revealed that Paul Beach, Florida... Frank (as Frank 
Ridikas, who had been active with Jacoba) is headlining the early 

youth committee, had morning show at Kitty Davis’ new 
been eleeted one of the officers for spot... We have asked the K.

year... Not only be-. Augusts. who are on their way to 
a director būt mainly Florida right this moment, to give 

; capable, the members|the folks our best regards...

Su.pplementing college grade en
gineering courses previously an
nounced and now under way at 
Illinois Institute of Technology 
here, the United States Office of 
Education announced further op- 
portunities for defense industry 
training in the Chicago industrial 

| area.
Two other nearby schools have 

of the Po- been included in the program made
Robert R.' possible by the federal grant of

Nathan, 32, chief of the division of $9,000,000 for intensive courses to
economic research of the United meet the shortage of engineers in 
States Department of Commerce; fields essential to national defense.

A course in produetion engineer
ing is going on at the University 
of Notre Dame at South Bend. At 
Rose Polytechnic Institute in Terre 
Haute, 
subject 
cation 
ing.

Robert A. Boyer, 31, head of thel 
research laboratory of the Ford 
Motor Company, and Leo M. Cher- 
ne, 28, executive secretary of the 
Research Institute of America.

Schedule Tour To 
Chicago Folk Center

Chicago, Tours For Next Week

A visit to a Chicago Folk Cen
ter devoted to the study of folk
lore, music and dancing is a ma- 
jor feature of the WPA Free Chi
cago Tours for the week of Janu
ary 19 to 25, 1941. Tours for the 
week include:

Sunday, January 19.
Folk Center”. Attend 
vai in miniature. See 
and view an exhibit 
and handieraft. Meet 
514 E. 61st St.

Tuesday, January 21. “The Har- 
ding Museum”. Inspect a noted 
p’rivate museum. See collections of 
armour, paintings, canes and World 
War posters. Meet at 2 p. m., 4853 
S. Lake Park Avė.

Tuesday, Janyary 21. “Chicago’s 
Water System”. Visit the vvorld’s

“Chicago 
a folk festi- 
folk dancing 
of folk arts 
at 3 ,p. m.,

A burly sergeant, looking very largest municipal ^umping station. 
canteen, and, i See equipment that .pumpš and pu- 

rifies Chicago water. Meet at 8 p. 
m., 4925 S. Western Avė.

Wednesday, January 22. “U. S. 
Pure Foods and Drugs Department” 
Leatn how the federal government 
helps to protect the welfare of t‘.„

glnm, entered the 
going up to the counter, gavę his 
order “Give m-j a piece o’ stale 
bread, two dirty platės, and a eup 
o’ cold tea.”

The waitress stared at the fat
C. O. vv'th mixed felfogs of p^y,|

ta būt complied with - the unusual eonsumer. Meet at 2:30 p. m., 433 
; rcquest.

leaving “Thanks, miss”, said the ser-Wally Pozer wiU be leaving inanKb’ iihm> , «
fold ta February. No-it’s not £ *nt, meekly. «Now «it down and 
army. He’s retuming to Pur- nag me; I’m teeita so bloomin 
to finish his college work. panešiok.to finish his college work.

the Lithuanian Uni-
presents “Teta iš

LUC: When 
versity Club 
Amerikos” on the 26th, the cast 
will be minus one of the ablest 
Lithuanian actors, in the LUC or 
out, Stan Cable ... Stan, a student 
at Goodmans, is too busy for that 
sort of thing right now ... We 
have been told the other day that 
Stan was screen-tested by -Para- 
mount... Just how true that is, 
we don’t know, būt its an interest- 
ing item to discuss with your 
friends tonite ... Bunni Sovetski, 
who had 
spirits in 
will also 
pet show 
\vhatever

KNICKKNACKS: We see by the 
papers that our popular Chicago/ 
ans, George and, Antoinette Stėphį 
ens and Frank and Aldona Jaką* 
vičius are doing all right in Miam!

tonite ... Bunni 
been one of the guiding

. former LUC presentation, 
be absent... He’s a pup- 
operator, manipulator, or 
you call them ...

courses are offered in this 
and in electric communi- 
and illuminating cngineer-

N. Y. A. Orchestra 
of 50 Ta Give 
Concert Here.

The National Youth Adminis- 
tration Orchestra, composed of 50 
boys and girls betvveen the ages 
of 18 and 25, will give a concert 
Tuesday evening in the concert hall 
of the Illinois music project at 
632 North Dearborn Street. The 
orchestra will be directed by Invin 
Fischer, pianist 'and composer.

The featured soloist will be 
Wayne Steinbeck, 
nor of Decatur, 
beck was first 
Louis Municipal 
for two years.
considerable radio experience.

soloist
20-year-old te- 

111. Young Stein- 
tenor of the St.

Opera Company 
He has also had

A Brand-New One.
new clerk was always late, 

alvvays had a different excuse.

the society’s

the current 
cause he is 
because he is

Princeton Scholar 
ship Offered 
in Chicago

Applications are being accepted 
for the Bradford Hill Whiting Me- 
morial Scholarship to Princeton 
University, to be avvarded in May 
to some youth in the Chicago area, 
E. W. McDougal Jr., secretary of 
the Princeton Club of Chicago, an
nounced today. The scholarship is 
vvorth about $1,000 for the fresh- 
man year, and vvill be re-awarded 
i n the lašt three years of study i f 
the student demoristrates fitness. 
Information is available at the Uni- 
veristy Committee on Scholarships, 
9 Nassau Hali, Princeton, N. J.

Unofficially būt almost definitely,. 
Birute’s chorus is to present the 
opera “Birutė” this spring. It deals 
vvith the ancient vvorship of Lithu
anians — the worship of nature.

I am certain this is good news 
to those who have already heard it, 
and vvill be good news to those 
who vvill hear it for the first time.

Ed “Peanuts” Gedvvill mušt be 
the spirit of svving because he in- 
sists upon svvinging “Linelius Ro
viau”.

Heart Association 
Opens Sale of 
Valentine Stamps

If the demon jealousy is around 
me for the next few weeks it is 
so because Sadie and Mary are 
lucky enought to be able to spend 
a month in sunny Florida. 

Well, such is life.
of

A
and
Arriving an hour late one morning
he was greeted by the

“Well-, Brown, what’s
this time?”

“Well, sir”, vvas the

boss with:
your story

reply,

With the slogan “Buy a Book 
•Stamps and Help Save a Child” 
the Chicago Heart Association to
day placed its Valentine Stamps on 
salę in all leading hospitals of 
Chicago and Cook County. Through 
the sale of these stamps the as
sociation ho,ps to raiše $15,000 du_- 
ring 1941 for its battle against 
rheumatic fever and other disea- 
ses affecting children’s hearts.

The little heart-shaped stamps, 
intėnded to be placed on mail be- 
tween now and St. Valentine’s 
Day, Feb. 14, when the sale will 
end, are a penny each and 
usually sold in books of 100 
$1 • each.

We have early birds in the cho
rus. Do they come to sing, you ask? 
No, they come for a game of chess 
before rehearsal.

Perhaps one of these days some- 
one vvill bring Francois a full deck 
of cards so that he will be able to 
complete a game of solitaire.

Again urging nevvcomers to join 
now, I remain,

Singingly yours,
—AMZ

Simple Remedy.

are 
for Destination Unknown.

Doctor: “Good mornjng, Mrs. Kel-“Well, sir , vvas the reply, “my 
daughters vvere afraid of the storm ^id you ta’<e your husband’sthe1 ~lašt night and turned the mirror on 
the mantelpiece round to the v^all.
When I came downstairs this morn rowed a barometer and placed it 
ing I couldn’t see myself in the on his chest; it said ‘very dry’, so 

ana

terrperature, as I told you?”
“Mrs. Kelly: “Yes Doctor, I bor-

Yorkshire man had died and 
widow was making arrange- 

ments for the funeral. 
the bąrber and asked 
he vvould charge to, 
deceas^d.

the
She visited 
how much 
shave the

W. Van Buren St.
Thursday, January 23. “WPA

“cloS S:"keS ^our4«‘ ™ |he's ba<* t0

Fe
“Half-a-crown,” said
“That’s a lot for a 

the widow. “And it’s 
f he were going anywhere in par-

ticular.”

the barber. 
shave,” said 
not even as
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žemaičių Kultūros 
Kliubas

“Natūralizacijos 
Parengimas”

DARBUOJASI STIPENDIJŲ FONDUI

Metinis Susirinkimas Trečiadie
nį, Sausio 15-tą d.

Sekantį trečiadienį, sausio 15- 
tą d., 7:30 vai. vakare, Holly- 
woo<l Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd Street, įvyksta Ženrfaičių 
Kultūros KliUbo metinis sttsirin- 
kiinas. i

Geistina, kad kliubo nariai 
skaitlingai dalyvautų. Valdyba 
ir komisijos išduos pilną meti
nę atskaitą apie kliubo stovį.

Po susirinkimo grupe žemai
čių muzikantų gros žemaitiškus 

- šokius, Nariai-es galės pasišok
ti. i^ei susirinkimas užtvirtins 
valdybos propoziciją, bus ir gė

lynų. Steponas Narkis,
žemaičių Kult. Kl. Prez.

Pasinaudodama susidomėjimu 
jilietybės reikalais, Chicagos 
German- Hungarian -American 
Citizens Organization vakar su
rengė NVicker Park salėje, 2’04 0 
W. Jorth, “pilietybės parengi
mą”, kuriame priesaiką priėmė 
ir pilietybės dokumentus gavo 
100 natufralizuotij ateivių.

Cerdmonijos įvyko akyvaiz- 
doje nemažo būrio publikos, ku
ri po viso ko, ir šoko ir links
minosi prie baro.

Parengime dalyvavo keli mie
sto ir apskričio teisėjai ir kiti 
valdininkai.

Lak. Kiela Išvyksta 
Į Washingtoną

Išvažiuoja į 
Springfield, III. CLASSIFIED ADS.

Antanas Tupikaitis ir Vincas 
Liutkus šiandien, sausio 13-tą 
d. išvažiuoja į Springfield, 111. 
Po gubernatoriaus inauguracijų 
jie mano aplankyti pažįstamus 
ir vėl grįš atgal į Gllicagą.

Rockford, Kewanee, 
West Frankfort 
Sumažėjo

Padidėjo Gyventojų Skaičiui 
Illinois Ūkiuose
metų cenzo skaitlinės 
kad pereitą dešimtmetį 
valstijoje didžiųjų miė-

SHTJATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO KAIPO bu- 
čerys. Pilnai patyręs ir atsakomin- 
gas. šaukite CANAL 1726.

HELP WANtED—FEMALB 
Darbininkių Reikia

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

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, 20—25 metų amžiaus. Vie
nas kūdikis. $7 savaitei. 3928 Jack- 
son Blvd., NĖVada 9849.

Mirė Sunaus 
"Sužeistas Tėvas

“N tįsi Vale Nuodėmių”
Alexian Brothers ligoninėje 

pasimirė 66 metų amžiau; 
George Surak, nuo 4533 Nort! 
Kilboum aventie. Pereitą penk
tadienį jį dideliu peiliu subadė 
nenormalus Surak’o sūnus 
John, kuris neseniai buvo pa
leistas iš proto ligų ligoninei 
Califomijoj.

Sūnūs, kaip jau buvo praneš
ta, aiškino, kad “dangiškas te 
vas liepė jam savo ‘žemišką’ te 
vą nužudyti savo nuodėmės nu 
valyti.”

MYKOLAS GUTOUCKAS

Tarsis Su Aviacijos Inžinieriais
BRIDGEPORT. — Naujų Me

tų proga lakūnas Antanas Kie
la, 3613 S. Halsted St., atlankė 
^avo pirmąjį miestą De Kalb, TU. 
kur Antanas atvyko iš Lietuvos 
1913 metais. Tenai gyvendamas 
Hsai susipažino su vietos popu- 
iriškiausu gyventoju velioniu 
"has. SpUrgiu, kuris tapo palai
dotas 1935 metais. Tai buvo vi
sų žinomas ir visų mylimas žmo
gus. Savo geraširdingumu, jisai 
ušelpdavo visus kas tik prie jo 

kreipėsi.
Kiela atlankė jo kapą, nes ne

žinojo, kad velionis Spurgis jau 
juvo miręs.. Lakūnas Kiela šią 
avaitę išvyks į NVashingtoną 
įasimatyti su aviacijos inžinie
riais naujo motoro reikalais.

Linkėtina gerų pasekmių la
kūnui Kielai. —VBA.

Šiais 1941 metais Lietuvių Universiteto Kliubas vėl dirba sukelti pinigų Stipendi
jų Fondui. Sekmadienį, saušio (Jah.) 26, bus statoma Lietuvių Auditorijoj trijų aktų 
lietuviška komedija “TETA Iš AMERIKOS”. Pradžia 4:30 P. M. Įžanga, 55c. Po per
statymo šokiai.

Atsilankykite — praleisite linksmai laiką ir pareinsite kultūringą darbą. Jus šir
dingai kviečia studentai. ’ '

Diena Iš Dienos
b n , —<

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms ,

(Chicagoje)
James Pavur, 23, su Ilelen

Shereiva, 20
Sam Bružas, 28, su Margaret

Blair, 20
Frank Benner, 28, su Mary

Blasevich, 19

Reikalauja
Perskirų

Florence Antrini nuo John
Antrini

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
skusio 10 d., 4:45 v. popiet'/ 
1941 m., sulaukęs 81 trietų 
amž., gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Joną, anukus: Harriet, 
Edwardą, Albertą ir Jurgį, 
marčią Agotą.

Kunąs pašarvotas kopi., 
2021 Dickens Avė. Laidotu
vės įvyks antradienį, sausio 
14 d., 9 vai. ryto, iš kopi. į 
Ali Saints bažnyčią, Dickbns 
ir Damen avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Mykolo Gutauc- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patais 
nayimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Sūnūs, Marti ir Anūkai.
Laid.. Direkt. Stephen Wi- 

niarski, Tel. HUMboldt 9463.

® Ledui lūžūs į Hyde ežerą 
nie 130-tos ir Mackinavv avė., 
krito ir vos neprigėrė du ma
ži berniukai, 9 metų Eugene 
Giemzik, 13542 Buffalo avenue, 
ir jo 8 metų brolis Richard. 
Juos išgelbėjo praeivis, Hen
ry VVatts, nuo 13037 Grenn Bay 
avenue.

Gavo
Pel’skiras

Josephine Bernot nuo Joseph
Berno t

Barbara Shaltincr jiuo Alberį
Shaltmer

A W F l If t H Siunčiam Gėles
lOVEiKIS^Ko1

Dalis
KV1ETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

11 fk a Gėlės Mylintiems 
i I M U A Vestuvėms, Bany 
li II Qm kietoms, Laidotu-

11 ■ 1 vėms, Pa p u o š i-
GĖLININKAS mam8 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

MATEUŠAS J. LUBEN
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

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

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

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

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje. 3307 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, sausio 15 
d., 1:00 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Mateušo J. Lu- 
ben giminės, draugai ir pažįs
tami esat huošifdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam pasktttiriį patar
navimą ir atsisveikinimą.

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

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, tel. Y A ROS 4908.

Gimimai
Cliicagoj

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

SHIMKUS, Juanita, 3318 W. 
Marųuette Road, gimė gruodžio 
31, tėvai: John ir Stephanie.

LŲNCKOS, Celest E., 1925 
NVest Division si., gimė gruo
džio 31, tėvai: Constantine ir 
R6se.

• Per langą vaistinės ties 4348 
W. Madison Street kas tai įme
tė plytgalį, ant kurio buvo už
vyniotas popiergalis sti žodžiu 
‘94ITLERIS”...Vaistinė priklau
so senam vietos biznieriui, Vic- 
tor Zucher’iui.

Nekaltai Išsėdėjo 
Kalėjime 23 Metus

M

Šią savaitę iš kalėjimo pa
leidžiamas buvęs Mount Carinei,- 
III., gyventojas, Jesse Lucas, ku
ris, sako, nekaltai išsėdėjo už 
grotų 23 metus laiko.

1909 metais jisai buvo nu- 
tėtetas amžinai kalėti už nužu
dymą vieno Clyde Showaltėr. 
Po keliolikos metų koks taii 
George Pond iš Decker, Ind;, 
prisipažino, kad jis Shbwalterį 
nužudė, ir kad Lucas yra ne
kaltas. Gub. Stelle tik šiomis 
dienomis reikalą galutinai išaiš
kino, ir Lucas’ui grąžino pilną 
laisvę. Jis yra 58 mėtų am
žiaus, o kai buvo pasodintas 
valstijos kalėjime, tai buvo 35 
metų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s
Ta naudingos.

B1LL BARTU S H •
Sausio 29 d. Ashland BOlilevard Auditorijoje 

dideles ristynčs Prezidento Roosevello fondui, kuris rū
pinasi vaikų paralyžio/ aukomis. Ristynes rengia Chicagos 
parkų vadovybė ir demokratų organizacija.

Ristynėse dalyvaus “Angeles” ir išgarsėjęs lietuvių 
ristikas BILL BARTUSII, kuris plačiai yra žinomas ne 
tik Amerikoje, bet ir Europoje.

įvyks

Žada Gražinti
Laisvę “Užmirštai
Moteriškei”

Užmirškit Tuos $20,0001

gos “Užmirštoji Moteriškė” 
netrukus gali pilnai atgauti

Apie septyni melai atgal ji 
buvo įkalinta^ kai atsisakė pa
sakyti teismui ką padarė su 
sdvo uošvio $20,000 palikimu. 
Moteriškė išsėdėjo kalėjime 
iki spalių 1939 m. ir, kadangi 
per kelis metus apie ją mažai 
kas buvo girdėti, ir niekas 
nedarė pastangų ją iš kalėji
mo išimti, tai ji btivo pramin
ta “Užmiršta Moteriške.”

Aukščiausias valstijos teis
mas davė jai iki kovo 15 įteik
ti pilnas laisvės prašymo tei
ses. Ji dabar yra išėjusi j 
laisvę po $1,000, ir prašo teis
mą jai keliamą skundą panai
kinti, nes uošvio “įpėdiniai 
yra išmirę, ir dabar nei ne
svarbu, kas su tais $20*000 at
sitiko.”

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

1940 
parodo, 
Illinois 
stų, išėmus Chicago, gyventojų
skaičius sumažėjo, o padidėjo 
jų skaičius ūkiuose ir mažuose 
miesteliuose.

Gyventojų balandžio 1, 1940 
Illinois valstija turėjo 7,897,- 
241, apie 266,000 daugiau ne
gu 1930.

Tarp sumažėjusių miestų yra 
Kewartee, Rockford, Lincoln ir 
Wėst Frankfort..

Vagiu Grobis Pernai 
Siekė $2,670,000

MERGINA ABELNAM - NAMŲ 
darbui, patyrtiši, tarpe 25-35. Ne
teik nei Vifti nei skalbti. Užlaiko
me kitą merginą. Prie 3 suaugusių. 
Nuosavas kambarys, alga $8.00. 
Šaukite po 16 vai. ryto. CALumet 
6849, 2021 Prairie Avė.

Nepelningi buvo pernykšti 
metai Chicagos vagiliams. Po
licijos koriiisionierius paskelbė 
skaitlines, kad per visus me
tus jie pasivogė turto ir pini
gų Už $2;670,865.

$54,743 pinigų policija atga
vo, taipgi $276,565 vogtų daik
tų, ir keliasdešimts vagių su
ėmė ir pasiuntė kalėjiman.

Vogė Savo Mylimai 
Žiedą Nupirkti

MERGINA abelnam namų 
darbui ir prižiūrėti kūdikį, Bright- 
on Parke. VIRginia 1749. šaukite 
po 5:30 popiet.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, 20-25 metų amžiaus, vienas 
kūdikis. $7 savaitei. 3928 Jackson 
Blvd., NEVada 9849.

.........................  1^11 t 1.1 , ,1

Už dalyvavimą 15-oj
Šimų buvo suimtas 18 metų mo
kinys iš John Marshall High 
School, Robert Van Kuren, 15 
North Kędzie. Jis maldavo po
licijos nepasakyti apie jo areš
tą “Virginijai”. Tai jo mylimo
ji.

Jis vogė, kad
Ii už žiedą ir 
bes, kurias jai

Su Kuren’u 
kiti berniukai, 
Warner, 2948
Earl Warren, gyvenąs su War- 
ner’iu.

apiplė-

galėtų užmokė- 
kitas brangeny- 
nupirko.
buvo suimti du 

18 m. Arthur 
Polk street, ir
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AMBASADORIŲ ANGLIJAI
PASKIRS ATEINANČIĄ

SAVAITĘ

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbminkių Reikia
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PATYRUS *BAR- 
BER1S. 660 W. 14th St.

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

SKALBYKLAI ROUTEMAN.
Reikalingas vedęs vyras tarpe 

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

BUSINESS UJUANCES 
Biztdo Progos

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

PRIEINAMA KAINA parsiduoda 
Roommg House greitam .pardavi
mui. 21 kambariai. Randasi North- 
westsidėj. Sa Vinickas, MONroe 
2797.

11 KAMBARIŲ ROOMING HOU
SE, 4073 Oakland Crescent, arti 
4100 So. Ellis Avė. Moderniškas, 
elektrikos refrigeracija, štymo ši
luma. Bargenas. FAIrfax 9532.

I , , R i ,i »i Iii i , į į m. I Į

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

H. Grhinafttfehė Sugrįžo 
Iš CalrfOrnia.

Ilclcn Gramantienė po ilgų 
atostogų (Kalifornijoj jau ir vėl

Sūnus į Floridą.
Dabar jos sūnūs Bruno iš

skrido į Floridą ‘su savo aero
planu. Kaip jis ten ilgai btis aš 
nežinau. Mat, ten gražu, ir ten 
šilta.

Draugai Grumentai užlaiko 
viešą Užeigą ir salę šokiams tlės 
num. 4535 So. Rockvvėll St.

•—4Stėp(>nas

NVASHINGTON, D. C., sau
sio 10 d. — Spaudos konferen
cijoj prezidentas pareiškė, kad 
Amerikos ambasadorių Angli
jai jis paskirs tiktai ateinančią 
savaitę.

Roosevelto atstovas Hopkins 
jau randasi Londone, kalbėjosi 
su Anthony Eden ir iižkan-. 
džiavo su Winston Churchill.

Londono vyriausybė paskyrė 
Neville Bullerį ministeriu prie 
NVashingtono, kad ambasado
rius Halifaksas neprivalėtų rū
pintis smulkmenomis.

40 AKRŲ DOBILŲ, geri budin- 
kai, grįstas kelias, elektra, $2900. 
20 akrų derlingos muckland žemės, 
grįstas kelias, arti miesto, didelis 
namas, $2000, išmokėjimais. Rol- 
land Haefner, Decatur, Michigan. 
i...... '"i1"*" " ri i........

WHOL.ESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimai
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago. I1L Phone Republic 6051

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lie
tuviai jgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

SSt

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA COMBINATION 

Pocius. Anglinis ir gasu, geram sto
vyje. Parduosiu pigiai. 3117 South 
Unidn Avė., Pirmos lubos. Victory 
2213.

Teikia Žinias ApU Paren
gimus.

^■a.n Ai i.Aih dA ii,.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kikibai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas «avo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą ‘^Naujienos” tei
kia nemokamai.

AR JIESKAI 
DARBO?

--------------SKAITYK KASDIEN-----------

LNAĮJJIENASj
I — IR TEMYK SKILTIS.....

“REIKIA tJARRHIBKir
Lietuviai taipgi perka ir perduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1111 Sint Iltini Skili, (imu, u.
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LEIS 120 NELEGALIAI ATVAŽIAVUSIU 
ATEIVIU APSIGYVENTI AMERIKOJE

JŲ TARPE, SAKO, YRA KELI CHICAGOS 
LIETUVIAI

Generalis Prokuroras Wa- »< . . . . n > _.
shingtone, Robert E. Jack- MOlOriStai SUmOkejC
son, įteikė kongresui sąrašą 
120 ateivių, kurie atvažiavo 
į šią šalį nelegaliai, su re
komendacija, leisti t.’ems at
eiviams pastoviai apsigy
venti šioj šalyje.

J sąrašą įeina ateiviai iš 
įvairių Amerikos dalių, jų 
tarpe yra rodos ir keli Chi
cagos lietuviai, bet dėl aiš
kių priežasčių jų vardai nė
ra išduodami, šitą reko
mendaciją kongresui proku
roras Jackson padarė pasi
remdamas pereitiį metų at
eivių registracijos įstatymu, 
kurio viena dalis yra taiko
ma tam, kad suteikti gali
mybę nelegaliai atvažiavu
siems ateiviams savo buvi
mą šitoje šalyje legalizuoti.

Kaip ateiviai gąuna teisę 
pasilikti

Einant to įstatymo nuro
dymais, prokuroras gali re
komenduoti kongresui “ati
dėti” šešiems mėnesiams ne
legaliai atvažiavusių ateivių 
“deportaciją”. Einant tuo 
pačiu įstatymu, jeigu kon
gresas per šešis mėnesius 
nenusprendžia išdeportuoti 

.nelegaliai atvažiavusio ir 
deportacijai skiriamo atei
vio, tai toks ateivis nebegali 
būti deportuojamas ir gau
na teisę čia pastoviai apsi 
gyventi ir savo Įvažiavimą 
sutvarkyti bei legalizuoti.) 
Pasinaudodamas tuo įstaty
mu, Jackson ir siūlo kon
gresui duoti nrogą išvardy
tiems nelegaliai atvažiavu
siems ateiviams čia pasilikti 
ir Įvažiavimo reikalą 
tvarkyti.

N etoli mo j e ateityje 
kuforas Jackson laiks 
laiko darys ir daugiau pana
šių rekomendacijų ir tuo 
brdu apsaugos nuo deporta
cijos pavojaus ir daugelį ki
tų ateivių, kurie prisipažino 
apie nelegalį įvažiavimą už
siregistruodami pa^al atei
vių registracijos įstatymą.

Pildo savo pažadą
Regislracijai tebovyks 

tant Jackson pažadėjo to
kiems atei iams pagelbsti, 
^eigu jie- užsiregistruos ir 
savo pažadą jisai jau pildo. 
Prie savo rekomendacijos 
Jackson pridėjo pareiškimą 
kuriamo sako, kad išvarJy- 
.ieji 120 a eivi yra pagei- 
dau ami šitam kraštui žmo
nės, kad jų deportavimas 
sudarytų jiems ir jų šeimy- 
roms daug vargo ir kongre
sas turėtų į tai atsižvelgti 
ir leisti jiems savo padėti 
legalizuoti.

Neatsargumą
Neatsargių Mažai

Neatsargumas Chicagos au
tomobilių vairuotojams pernai 
kainavo daugiau kaip pusę mi- 
liono dolerių, viso $503,951.

Tiek vairuotojai sumokėjo 
miestui už tikietus ir automo
bilių .teismui įvairiomis /pabau
domis.

Kad neatsargių vairuotojų 
yra tik mažas nuošimtis, pa
rodo faktas, kad pernai žmones 
užmušė arba sužeidė tik vie
nas automobilis iš kas 929-ių.

Į nelaimes paprastai įsivelia 
ir kitus įvelia tie patys vairuo
tojai, kurie kiekvienais metais 
po kartą ir kelis susikulia 
suvažinėja žmones.

Rockfordo Pieno 
Išvežiotojai 
Tebestreikuoja

SU-

pro- 
nuo

Kas Keturioms 
Vedyboms, Vienas 
Divorsas Chicagoje

ar

Reikalauja Pakelti Algas $2.00
Rockfordo šeimininkės jau 

antra diena rytmetį neranda 
pieno, palikto prie durų.

216 pieno išvežiotoji), kurie 
dirba septynioms vietinėms pie
ninėms tebestreikuoja. Jie rei
kalauja pakelti jiems algas $2.00 
savaitei.

Išvežiotojai ten gauna $34 sa
vaitei, o pieninių darbininkai 
viduj — $28.

Ieško Dviejų
Almės Plėšiku

Du Suėmė Po Susišaudymo 
Blue Islande

Su 
galba 
tadienį suėmė du plėšikus, ku
rie užpuolė alinę adresu 1283< 
South Western avenue, ir ieško 
dviejų kitų, kurie užpuolime da
lyvavo.

Visi keturi piktadariai alinė
je ištuštino registerį ir atėmė 
pinigus nuo 30 kostumeriu, 
so susirinkdami apie $2,000.

Pašovė Kostumerj,
Gavęs žinią apie užpuoliirr. 

prie alinės atvyko penkių Blu 
Tslando policistų skvadkaris, i’ 
įvyko susišaudymas, kuriam 
policistas Fabian Mitchell, bu
vo sunkiai sužeistas, o viena, 
kostumeris, Michael Margold, 
2250 Prairie avenue, lengvai pa
šautas į koją.

Suimtieji yra Peter Johr 
Montana, 25, nuo 1639 Orchard 
street, ir Joe Muscarello, 29. 
nuo 2413 Spaulding avė. Savo 
sėbrų jie neišduoda. Abu buvo 
suimti prie Homewood, kur jie 
nuvyko, pasprukę iš Blue Islan
do.

Homewood policijos pa- 
Blue Islando policija šeš-

vi

Perskiros Pernai žymiai 
Padaugėjo

Pereitais metais Chicagoje 
buvo labai daug vedybų, 44,126, 
bet kartu daug didesnis skai
čius šeimynų reikalauja divor- 
sų.

T"ernai divorso bylų Chicago.' 
teismuose buvo užvesta 11,174, 
1,148 daugiau, negu 1939 me
tais.

Skaitlinės parodo, kad kas 
keturoms vedyboms yra vienos 
perskiros.

lai nelabai malonus reiškinys, 
dėl kurio Chicagos valdžios įstai
gos, dvasiškiai ir įvairios or
ganizacija? yra labai susirūpi
nę.

*eško Didžiulio 
Gaisro Kaltininko

Ugniagesių
miesto advokatai bando patirti

ir

LORDAS HALIFAKSAS SVEIKINA ATSTOVĄ 
HOPKINS. ■— Kairėje matome Ilarry Ilopkins, prezi
dento- Roosevclto asmenišką atstovą Britanijai, kurį 
sveikina lordas Halifaksas, britų paskirtas ambasado
rius prie Washingtono. Ilopkins atstovaus Rooscveltą 
Anglijoj, kol bus galutinai paskirtas Amerikos amba
sadomis Didžiąja! Britanijai.

Šiandien Illinois 
Susilaukia Naujo 
Gubernatoriaus

Šiandien Perirtia 
Valstijos 
Administracija

Mirė Matas Lubin, 
Tautiškų Kapinių 
Pirmininkas

Sirgo Plaučių Uždegimu
Plaučių uždegimu šeštadienio 

vakare Cook apskričio ligoninė
je pasimirė Matas J. Lubinas, 
Chicagos Lietuvių Tautiškų Ka
pinių direkcijos pirmininkas.

Jis sirgo neilgą laiką. Ligo
ninėje buvo paguldytas Sausio 
5 d.

Velionis buvo apie 55 metų 
amžiaus, užsiėmimu darbinin
kas, ir nemažai veikė įvairiose 
Chicagos organizacijose. Nusi
statymu jisai linko į komunistų 
pusę.

Priklausė prie Teisybes My- 
’ėtojų Draugijos Tautiškų Ka
pinių direkcijoje tarnavo kele
tą metų.

Laidotuvės Trečiadienį
Jis bus palaidotas tose ka

pinėse trečiadienį, sausio 15 d., 
iš Antano M. Phillips koplyčios, 
3307 ’Lituanica avenue, kur jo 
kūnas yra pašarvotas.

Velionis paliko žmoną 
lę Juozaičiutę-Lubinienę,
terį Bronislavą, podukrą L:ci le,

Ane- 
duk-

giminių. Gyveno adresu 827 W. 
34th Place.

Velionio žmona sunkiai ser
ga, ir, rodos, guli lovoje, tad 
nežinia ar ji galės dalyvauti 
laidotuvėse.

C. L 0. AUTORIZAVO STREIKĄ ŠEŠIOSE 
INTERNATIONAL HARVESTER 

DIRBTUVĖSE
Trečiadieni Įteiks Reikalavimus; Nori Pa

naikinti Mokesti Nuo Štukų

vokalas ir rcpilbiikonų, veikė
jas. Taigi šiandien pareigas, 
pradeda visa eilė kitų repub- 
likonų viršininkų.

Iški.lm ės 11 vai. Ryto.
Inauguracijos iškilmės pra

sidės 11 valandą ryto Spring- 
fieldo Valstijos Armory rū
muose, su muzikaliu koncertu, 
kurį pildys operos dainininkas 
Tito Schipa ir. orkestras.

Apie 11:15 iš gubernatoriaus 
rūmų per Springfieldo biznio 
centrą pereis inauguracinė ei
sena su išeinančiu gub. J. 
Stelle ir gub. Green, o apie 
dvyliktą inauguracijai Armo
ry rupiuose susirinks valstijos

D. H. Green Priima Priesaiką
Po 12-kos metu Illinois val

stijos administracija vėl grįžo

Šiandien priesaiką priima 
ir gubernatoriaus pareigas ke
turiems metams pradeda

Venckaus Komanda 
Vėl Pralaimėjj

DW1GHT R^GREEN
Naujasis IUįn$įs guberna

torius, republikonas, šian
dien priima priesaiką inau
guracijos iškilmėse, ktirios 
įVvksla, valstijos sostinėje, 
Springfielde. Jis valdys val
stiją per ateinančius ketu
ris melus. (Sinlkmenos ži
noję). ' ‘

Loyola Universiteto baskel- 
ball komandai, kurios kapitonu 
yra George Venckus, vienas 
garsiausių Chicagos kropšia- 
svydininkų, šįmet nelabai seka
si.

Pralaimėjusi pirmiau kelis 
svarbius lošimus, ši komanda 
šeštadienį vėl pralaimėt o Du- 
ųuesne* universiteto penkinei, su 
kuria lošė Chicagos Coliseume. 
Rezultatas buvo, 33-28.

Tame pačiame
Bradley supliekė Chicagos 
Paul U. komandą, 48-45.

Vakarir Užvakar 
Chicagoje

• Ties 4600 W. Madison st., 
policijos skvadkaris suėmė 22 
metų jaunuolį, John Wise, 1815 
North Kedvale avenue, kuris 
tik kelioliką minučių pii š areš
tą apiplėšė kelis biznierius prL 
Madison ir Cicero avenue. Wise 
bandė gintis ir noiėjo šauti, bet 
policistai jį nuginklavo.

@ Už apiplėšimą, apie 50 na
mų ir krautuvių Northsidėj po
licija už grotų uždarė penkis 
jaunus vyrus ir vieną jauną 
moteriškę. Areštas buvo pada
rytas Baltijos (“Baltic”) vieš
butyje, 5107 Kenmorc avenue 
kur vienas jų gyveno. Suimtie
ji yra: Edmund Burke, 1546 
Ardmore, John Carroll, 5942 N. 
Paulina, Dale William, 5107 
Kenmore, Ray Rcden, 2417 Gun- 
ni.son, Robert Petraborg, 5108 
Glenvvood, ir Dorothy Williams, 
iš Clinton, lovca.

9 Iš jo kišeniaus iškritęs re
volveris, sunkiai pašovė 75 me
tų sargą skalbykloje ties 58 
East Cermak Road. Jis yra Na- 
than Gibson, 2135 Michigan 
avenue. Guli Peopk’s ligoninė
je.

O Drafto Taryba paskelbė, 
kad ateinantį ketvirtadienį pa
ims 182 naujokus į kariuome
nę ateinantį ketvirtadieni iš 31, 
42, 34, 35, 36, 37. 38, 39 ir 40 
svardų. Lietuvių jų tarpe, kiek 
teko patirti, nėra nei vieno.

C. I. O. Ūkio padargų darbi
ninkų unija (Farm Eąuip- 
ment Wortkers Oįrganiz.ing 
Comntittee) autorizavo savo 
lokalus šešiose International 
Harvester dirbtuvėse paskel
bti streikus, jeigu dirbtuvių 
vedėjai atsisakys primiti ar 
svarstyti unijos reikalavimus.

Tos dirbtuvės yra Chicago
je, Mihvaukee, Rock Island, 
East Moline, Rock Falls ir 
Richmond, Indianoje.

Nori 10% Pakeltu Algų.
Unija jau kelintu kartu rei

kalauja panaikinti dirbtuvėje 
darbą štukomis. pakelti algas 
10 iruoš., mokėti vyrams 75 
centų minimumą, moterims 65 
centus, taipgi pripažinti uni
jos lokalus dirbtuvėse kolekty- 
vėms deryboms. Bendrove buk 
minimose dirbtuvėse užlaiko 
neteisėtas kompanines unijas.

Unija jau pranešė firmai 
apie savo reikalavimus, bet 
formaliai juos įteiks trečia
dienį ir pareikalaus tuojau 
duoti konkretu atsakvma. V C

Atvyksta Valdžios Arbitro
torius

Kadangi Int. Harvester turi 
kelis karo kontraktus, lai, si
tuaciją atydžiai seka federalės 
valdžios darbo departamen
tas, ir kaip šiandien į Chica
go deryboms žada atvykti ar- 
bilralorius David Roadlev.*

Jis šiomis dienomis likvi
davo streiką Harvester dirb
tuvėje, Fort Wayne, Indianoj, 
kuri gamina t rokų dalis U. 
S. armijai.

Gub. John Stelle ■ 
Administracija
Įnešimą Daro Demokratas, 

Ne Republikonas.

Gubernatorius John Stelle 
yra demokratas, bet ne repub- 
likonai, o jo partijos kolegos 
nori surengti jam “pirtį.”

Demokratas AjJ. Sąm- Perry 
iš NVheatono .valstijos legisla- 
luroje šiandien įteiks pasiūly
mą nuodugniai ištirti visą 
Stelle darbuotę kai jis dar 
buvo leitenant-gubcrnatorius, 
laikinas gubeAiataopius laike 
Horncrio ligos ir, galiau gu
bernatorius per 100 dienų nuo 
Hornerio mirties . iki Green’o 
inauguracijos šiandieną.

Green Kalbės 12:30.
Netrukus po to vyriausias 

valstijos teisėjas Walter T. 
Gunn prisaikins gub. Green, o 
apie 12:30 dieną Green pra
dės sakyti inauguracinę kalbą, 
kuri bus transliuojama į vi
sas valstijos dalis. Chicagoje 
kalbą transliuos stotys W. B. 
B. M., WGN ir WMAQ.

Lietuvių Delegacija Nori 
Darbą.

Iš Chicagos į inauguraciją 
nuvyko lietuvių delegacija, 
kurią* sudaro adv. Olis, adv. 
Grish, adv. Dobbs, adv. Peters, 
pp. Duoba, Barsheack ir jų 
žmonos.

Jie tikisi Springfielde gauti 
iš naujos administracijos ke
lis valstijinius darbus.

Tuo reikalu turės kręiptiš 
prie specialus komisijos dar- Stelle'žvaistgs < pinigus ir gas

Coliseume
De

AUTOMOBILIU

uzva.-Automobiliai vakar ir 
kar taipgi užmušė šiuos žmo
nes:

56 metų elginietj, Walter J. 
Hebenstreit (jisai žuvo trijų au
tomobilių susikulime prie Hig- 
gins Road ir vieškelio 59);

72 metų ciceriet1* John Beloch. 
4621 West 20th street, prie Ci
cero ir 20th street;

31 metų Louis Koschka, 9017 
Grant a'venue, Brookfield, III. •

14 metų Ruth Rowe, 
Bernard street, ir

28 m. William Murphy, 
Wėst 71st street.

/ e Po 26 metų tarnybos Chi
cagoje, iš pareigų pasitraukė 
John Vtnnema, Olandijos kon
sulas. Vietą pavedė savo asis
tentui J. I. Noest’ui, buvusiam 
Olandijos konsului Azijoj A f 
rikoj ir Pietų Amerikoj.

9 Chicagietė Mrs. Stanley 
Goodfriend, 5114 Greenwodd 
avenue, raportaVo policijai, kad 
vienos North Michigan avenue 
krautuves moterų kambaryje ji 
pražudė du $3,300 vertės žie
dus. Juos nusiėmė rankas nusi
plauti, ir pamiršo pasiimti. Kai 
grįžo, žiedų nebuvo.

q Fort Sheridan suvaržė va
landas lankytojams. Naujokų 
giminės ateityj fa'ės juos ap
lankyti nuo 12 dienos iki 11-tos 
naktį paprastomis dienomis, ir 
nuo 8-tos ryto iki 11-tcs nak
ties sekmadieniais. Turistams 
valandos nuo 12-tos iki 5-ių va
kare.

O Al Capone ir kalėjime sė
dėjo už income taksus, ir su
mokėjo keliasdešimts tūkstan
čių dolerių pabaudomis, bet jo 
bėdos dar nepasibaigė. Federa- 
’ė valdžia turi išėmusi $265,877 
ieškinį prieš ji už nesumokėtus 
taksus nuo 1924 iki 1929, ir da
bar visur ieško Capone turto. 
Jo yra nemažai, bet visas pa
slėptas. Ieškinys yra Chicagos 
prokuroro J. Albcrt Woll globo
je.

e Vienas chicagietis ir du 
kareiviai iš Wisconsino buvo už
mušti automobilio nelaimėje 
prie Natchitoches, Louisiana val
stijoje. Mašina įvažiavo į tiltą. 
Visi trys tarnavo Camp Beau- 
regard karo stovykloje, prie 
Alcxandria. Chicagietis buvo 
James C. Davis, o vviseonsinie- 
čiai Josrph H. S?ra?s iš Beloit, 
ir Kenneth Nusslock iš Mi!wau- 
kee.

391‘?
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Ieško 9 Metų 
Mergaitės Užpuoliko

Pėrry kaltina,, kad per tą 
100 guberiiatoriavimo dienų

kas padegė didelį keturių au- bams dalinti, kurią guberna- padoriavęs . lyg girtuoklis,, ir.

Winnemac Parko apylinkėje 
policija ieško nedide’io, tamsaus 
vyro, kuris prisiviliojo 9 metu 
mergaitę, pažadėdamas jai le
dų nupirkti, nusivežė ją savo 
automobilyje ir išgėdino.

Mergaitė guli Columbus ligo
ninėje.

kŠtų mūrinį namą ties 12-14 torius Green 
Kinzie street. Namas staigiai kar, inauguracijos išvakarėse, 
užsidegė keliose vietose šeš
tadienio rytą ,ir ugnis netru
kus persimetė į 
namą ties 400 N. State, kuria- publikonų 
me randasi Newcomb Mack- William M. Marks iš Lake, savo kandidątą W. O. Ęd- 
ling Picture Framing Co. * «Vilią, Ben L. Berve, valstijos, wąrds iš Danville, Iii., , bet

Pirmasis namas labai smar- republikonų pirmininkas, Al-. Pįrry ir jo pritarėjai tą už- 
kiai apdegė, jo paliko tiktai fred F. ScKupp, iš Jolietp, ir lįįįtanymą kovojo ii* lyderiu iš- 
sienos. Nuostoliai siekia apie Frank G.
$75,000. | Vernon.

paskyrė nžva- keršydamas. Hornerio .šalinin
kams Ujž pasipriešinimą jo į- 
vairiems užmanymams, visus 
mętė. iš .vietų it terorizavo.

Stelle bandė į demokratų 
lyderius legislahiroje pravesti

Speciali Darbą Komisija.
Jos pirmininku yra John T. 

gretimą Dempsey, ’Cook apskričio re- 
vadas, o. nariąi:

M. Murks iš Lake r savo kandidątą

Thompson iš Mount tinko William Vickars iš 
jPontiac, 111. .k

Sprogo Padanga, 
Sužeidė Žmogų

Sprogusi troko padanga, kuj 
rią jisai taisė, sunkiai sužeidė 
45 metų clpcagietį, Edwardą 
Skibbį. Padangos lankas prakir
to jam galvą.

Skibbis’gyvena a<j. 5410 Aga- 
Įtite avenue.




