
Jt

i

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Oa«ly New*

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUĖ. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVIII Kaina 3c

f
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

<ss

AGALiAU SUTIKĮ

* A'

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, III., Pirmadieniu Sausio*Jamiary 20 d., 1941 No. 16

RAtlJĄBECIAM TERMINUI

r

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter Marčh1 7,1914 at the Post Office at Chicago, UI, 

under the Act of March 3, 1879

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Dailv

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois 

Phone CANal 8500

JOS KABINETĄ

P.

• M

MUSSOLINI MALDAUJĄS HITLERIO GEL- TARĖSI BALTAJAM NAME; ŠIANDIEN ROOSEVELTO INAUGU- PIERRE LAVAL VĖL GRĮŽT A Į FRANCI
*   — — —     - —   — — i ___ - — J r ~ •      ' _____ __________v -      

BETI JĮ ALBANIJOJE IR LIBIJOJE
Abu Diktatoriai Susitikę Salzburge Pasitarimui 

(Kiti Sako, Kad Dar Susitiks)
BELGRADAS, Jugoslavija ir vą, “Sardegna”. Vakar jie irgi 

BERNAS, Šveicarija, sausio 19 paskelbė, kad paskandino 15,- 
20 (Pirmadienį).— čia šian
dien paplito žinios, kad Salz* 
burge, Vokietijoje, susitiko 
Italijos ir Vokietijos diktato
riai, jir kad Mussolini Hitlerio 
beveik maldavo gelbėti jį Al
banijoje ir Libijoje^

Kitos žinios vėl sako, kad 7 
diktatoriai “dar susitiks”, o 
“gal jau ir susitiko” Brenner 1^1^)11010 
slėnyje, (kur jie tarėsi kelis 
kartus praeityje), ir ten su 
ekspertais tarsis, o gal jau 
tariasi ir ruošiasi dideliam 
“smūgini Bakanuose”.
Norį Pakeisti Opiniją J. V-se.

Jo tikslas busiąs ne vien pa
statyti anglus pavojuje Vidur
žemio juroje”, bet ir “sukrės
ti” viešąją opiniją Jungtinėse

000 tonų “Liguria” ir 20,000 
tonų “Lombardia” vežančius ka
reivius į Albanją.

Suėmė 1,000 “Vilkų
Klisuros fronte graikų armi

ja .suėmė 1,000 kareivių iš gar
sios “Toskanijos Vilkų” divizi
jos.

velto inauguracijai nespėjus

Patikimi asmenys sako, kad 
‘ abu diktatoriai Jj;ęiom slepia 
žinias apie savo susitikimų, 
kad kelti nerimų kitose Šaly
se. Pasimatymų jie patvirtins 
po to kai jis jau bus įvykęs.

Sušaukė Italijos Fašistų

HENRY A. WALLACE

Nuplėšė Svastiką 
Nuo Nacių 
Konsulato

da-

vo-

Suezą

RYMAS. Italija, sausio 19. 
—Italijos rad’ib paskelbė, kad 
buvo sušauktas skubotas visos 
fašistų partijos 
posėdis Italijos 
čiai aptarti.

direktoriato 
karinei pade-

vieni praneši-
italų civilis

reikalams.

Šveicarijos

mai sako, kad 
traukinių judėjimas buvo su
stabdytas. Visos gelžkclio lini
jos pavestos karo
Italai “Albanijoje

Kitos žinios iš
patvirtinamos Londone, sako, 
kad Italijos padėtis Albanijos 
fronte yra “desperatiška” ir 
kad ten italų armija turės 
graikams pasiduoti, jeigu vo
kiečiai nesuteiks skubią pa
galbą).

LONDONAS, sausio 19. —- 
Anglijos motorizuota kariuome
ne užėmė didelę italų tvirtovę 
Kassala, Abisinijos-Sudano pa
sienyje. Italai, kartu apleido ke
lias stiprias pozicijas tvirtovės 
apylinkėje.

CAIRO, saus. 19. — šiandien 
paaiškėjo, kad mažas būrys An
glijos karininkų suorganizavo ir 
lavina, taipgi apginklavo būrius 
Etiopijos partizanų, kurie 
bar veikia Etiopijoje.

Anglai skelbia nukovę 5 
kiečių lėktuvus Maltoje.

Viduržemio 
Juroje —
Vėl Bombardavo Maltą,

BERLYNAS, sausio 19. — 
Vokiečių ir italų lėktuvai šian
dien vėl ( jau 3 kartus) bombar
davo anglų bazę viduržemyje 
Malta taipgi anglų pozicijas 
prie Suezo kanalo. Valetta uo
ste, sako komunikatas, gaisrai 
tebedegė nuo pirmesnio bom
bardavimo, kuris buvo nukreip
tas į uostą, arsenalą, dirbtuves 
ir karo laivus.

Šį kartą daugiausiai nuken- 
;ėjo Maltos aerodromai.

Lėktuvai taipgi bombardavo 
uostą Egipte ir anglų kariuo
menės koncentracijas ir susisie
kimo Linijas visose Afrikos 
dalyse.

Anglijoje —
Naciai Vėl Londone

“Pablogės U.S.-Vokietijos 
Santykiai” t

SAN FRANCISCO, .saus. 19. 
— Jurininkas R. J. Sturtevant 
buvo suimtas už nuplėšimą sva
stikos nuo nacių konsulato šia
me mieste. Minia Sturtevant’ą 
sveikino.

* • ■ * A’ -

BERLYNAS
Tai dar vienas “šlykštus įžeidi
mas” didelėmis antraštėmis apie 
San Francisco incidentą rašo 
Vokietijos laikraščiai. Jie taip
gi pareiškė, kad dabartiniai ap
siginklavimo įstatymo debatai 
kongrese” labai neigiamai atsi
lieps į Vokietijos-U.S. 
kius”.

• ' v •••
sausio 19.

šanty-
f i

19.

NACIAI NUŽUDĘ 
100,000 BEPROČIŲ 

LONDONAS, sausio
Katalikų Labdarybės Komiteto
Genevos korespondentas prane
ša, kad “naciai nužudė • apie 
100,000 bepročių Vokietijoje, 
paaiškindami, kad jie buvo na
šta visuomenei.” Jie buvę nu
troškinti nuodingomis dujo
mis.

Willkie^vyksta 
l Anglija;- Matys 
Churchilją

WASHInJt0NV D. c., 
19. —■ šįvakar, prez. Rooseveį- 
to inauguracijos išvakarėse, 
Baltajame name jį ąpla .kė jo 
oponentas rinkimuose rep. 
Wendell Willkie. Tai buvo jų 
pirmas • susitikimas po lapkri
čio rinkimų^

Abu pasisVeikino, Willkie pa
linkėjo Rooševeltųį “laimingų 
keturių metų”, o Rooseveltas 
jani/įteikę gsmenį laišką Ang
lijos premjęiiii Winston Chur- 
chill’ui. Wiljkie trečiadienį iš
skrenda į Angliją, susipažint 
su “tenykščių dalykų stoviu” ir 
patirti Anglijos kąro tikslus,

AVillkie laikėsi pąs preziden
tą lydimas valstybės sekreto
riaus Hull’o,* su kuriuo jis il
gai konferavo Anglijos reikalu.

Washingtone vaikšto gandai, 
kad Willkie Įgali būti paskirai- 
ambasadorium Anglijai.

‘ ■ A ‘ V-
Inauguracijos iškilmės •

WASHINGTQN, D. C., saus. 
19. Visųįapkštų valdininkų 
ir užšiėiiTo^iplbtiiaJų akyva le
doje prezidentas FrankLn De- 
lano Rcosevęlt šiandien priims 
trečio termino priesaiką ir pa
sakys trumpą, 12 minučių 
inauguračiiię /kalbą.

(Visos radio ' stotys Ameri
koje, priklausančios “tinklams” 
inauguracijos iškilmes ji r kalbą 
transliuos, pradedant 10:30 
»val. ryto Cliicagos, laiku).

Nors prezidentas priešą kos 
dar nepriėmę, jis šiandien jau 
gavo sveikinimą trečiuoju ter
minu iš Chųngking’o, Kinijos, 
kurios laikas yra visa d-.ena 
pirmiau musų (šiandien ten 
antradienis. —- Red.)

Priesaiką šiandien taipgi pri
ims naujas vice-prezidentas 
Henry A. Wallace,

saus.

■ FRANKLIN D. ROOSEVELT

Unija Įsakė 3,500 
Streikieriams 
Grįžti Į Darbą

DETROIT, Mich., saus.
— C.LO. automobilių unijos 
prez. Thomas įsakė 3,500 strei
kieriams Chrysler Corp. New 
Castle, Ind., dirbtuvėje grįžti į 
darbą. Jis pagrasino jiems su
spendavimu, Ginčas kilo dėl su
tarties valandų paragrafo inter- 
prefitcljdjJ.

Baudžia Visą Nor 
vegijos Distriktą

19.

i

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 19. — Už sabotažą naciai 
paskyrė 109,000 kronų ($22,000) 
pabaudą visiems Norvegijos 
Vestopland distrikto gyvento
jams, uždraudė .susirinkimus 2 
menesiams ir išeiti iš namu t ■ • . *
8-tos vakaro.

NEPRIKLAUSO 
“NO FOREIGN 
KOMITETO

PRIE
WAR”

saus.

po

Mat, Tai

RYMAS, Italija, sausio 19. 
—Į Italijų atvykę vokiečių 
lakūnai pradėjo šaipytis iš 
italų, kad jie ikišiol 
neužėmė stiprios 
zės Viduržemio 
Maltos. Ir ji tik 
nuo jūsų krantų,
Mussolinio kareivius!

Italai atkirto,
“Mat, kaip Anglija, taip ir 

Malta yra sala.” ’

dar 
anglų ba- 
Juroje, 
60 mylių 
jie erzino

LONDONAS, sausio 20 (pir
madienį). — Nacių lėktuvai 
šiandien netrukus po vidurnak
čio pradėjo bombarduoti Lon
doną ir kitus miestus.

Vakar naktį Angliją aplankė 
tik vienas lėktuvas.

Vienam rytų mieste nume
tė bombų, kitame kulkosvaid- 

žmo- 
An-

TIK 42 BELGIJOS MIESTAI 
IŠLIKO SVEIKI

WASHINGTON, D. C., saus. 
19. — Prekybos dept. raportuo
ja, kad mūšiuose su vokiečiais 
lėktuvai ar artilerija apgadino 
2,639 Belgijos miestus ir kai
mus. Tik 42 išliko; sveiki.

Maršalas Petain Pasidavė Hitlerio Spaudimui 
“Nemalonus Nesusipratimai” “Išsiaiškino”

Europoje {steigė 
Vyriausi Lietuvių 
Komitetą
Koordinuos veikimą už Lietu

vos nepriklausomybę
CHICAGO, sausio 19. — Eu

ropoje pereitą savaitę buvo įs
teigtas “Vyriausias Lietuvių 
Komitetas”, kuriam vadovaus 
keturi Amerikos lietuviams ge
rai žinomi Lietuvos lyderiai.

Komiteto svarbiausias tikslas 
bus koordinuoti lietuvių veiki
mą užsieniuose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimo.

Komiteto nusistatymas yra 
veikti neturint nieko bend o 
su buvusiu Smetonos rež’nnu.

Lietuvoje Jau 
Steigia 
Kol-chozus

CHICAGO, sausio 19. — Iš 
Kauno ką tik atėjr‘ laikraščiai 
praneša, kad Lietuvoj2 jau yra 
steigiami kol-chozai — kolek
tyviai ūkiai. Jie vad narni “gru
pinėmis sodybomis”.

(Smulkmenas apie šį naują 
apsireiškimą okupuotos Lietu
vos ūkininkų gyvenime paduo
da šios dienos “Naujienų” Ap-

VICHY, Neok. Francija, sau
sio 19. — Maršalo Petain’o vy
riausybė oficialiai paskelbė, 
kad Petain’as “susitaikė” su 
Pierre Laval’iu, vice-preinjeru 
ir užsienio ministeriu, kuris 
neseniai buvo prašalintas už 
pataikavimą Hitleriui.

Lavai reikalavo atidaryti vo
kiečiams neok. Franci jos uos
tus ir leisti jiems naudoti Fran
ci jos laivyną prieš Angliją.

Oficialis pranešimas sako, 
kad “Petain ir Lavai laikė ilgą 
pasitarimą, kuriame visi ‘ne
malonus nesusipratimai’ buvo 
išaiškinti.” Pranešimas duodi 
suprasti, kad Lavai (kaip jau 
buvo pranešta “Naujienose”) 
netrukus grįš į Franci jos kabi
nėta. 4»

Iki šiol buvo pas vok’eč us
Didelį spaudimą į Peta n’o 

vyriausybę Lavai atgal priimti 
į valdžia darė Hit’eris per O.t) 
Abertz’ą, savo agentą okupuo- 
.UlLJ'rancijai.. Prašalintas iš 
pareigų Lavai buvo pldęjas po 
areštu, liet Abctz privertė Pe- 
tain’ą jį pSrtiuosuoti. Lavai 11- 
da išvyko į Paryžių ir ik šiol 
ten gyveno ir tarėsi su Abetz’u.

AMBASADORIUS LEAHY 
SVEIKSTA

Į

■

i
S

žvalgu, 4-taine puslapyje).

ššššš! Sekretas!
Niekam Nesakykit!

19. — 
garsu-

19.

19. —

V1CHY, Neok. Francija, sau
sio,19.— Adm. Wm. D. Leahyx 
naujas U.S. ambasadorius Fran- 
cijai, jau sveiksta. Sausio 11 
jis gavo bronchitą.

NUO EĖGIŲ NUŠOKO — 
PARYŽIAUS-BERLYNO 
EKSPRESAS

Albanijoje —
ATĖNAI, saus. 19. — Italai 

visomis galimomis priemonėmis 
skubina naujas divizijas ir tan
kus su lėktuvais j Albanjios 
frontą, stengdamies išgelbėti 
savo armiją ten 
fos.

Graikai taipgi 
jų submarinas
skandino 11,452 tonų italų lai

nuo katastro-

praneša, kad
Adriatike pa*

žiai apšaudė gatvę. Keli 
nes buvo užmušti. Visoje 
glijoje siautė pūgos.

Vokietijoje —
LONDONAS, sausio

Anglų lėktuvai bombardavo ke
turis vokiečių prekinius laivus 
Olandijos pakraštyje. Vieną pa
skandino, kitas buvo apgadin
tas.

Indokinijoje —
Thai’iečiai Užėmę Kambodiją

BANGKOK, Thai (Siamas), 
saus, 19. — Karo komunikatas 
tvirtina, kad Thai armija at
ėmė nuo franeuzų Indokinijos 
Kambodijos provinciją ir iškėlė 
joje Thai vėliavą.

Fronte franeuzai visur trau* 
kiasi nebandydami priešintis.

ANGLAI UŽGRIEBĖ 
FRANCUZŲ LAIVĄ

RIO DE JANEIRO, saus.
— Prie Brazilijos anglų karo
laivas užgriebė, 8,119 tonų fran- 
euzų laivą “Mendoza”, kuris per 
kelias 
bandė 
kadą.

Japonas Abejoja 
Vokiečių Laimėjimu

TOKIO, Japonija, saus. 19. — 
Gcn. Kazuma Suzuki, japonų 
karo ekspertas pareiškė, kad 
Vokietijai bus sunku Angliju 
įveikti. ;Jos laivynas daug di
desnis.

Butų neprotinga manyti, kad 
ir Kinija greitai suklups. Kinija 
gauna Amerikos pagalbą, ir 
kaip Kinijoje, taip ir Europo
je Amerika gali “sulošti nule
miantį vaidmenį”, aiškino 
nerolas.

NEW YORK,
Charles A. Lindbergh, 
sis lakūnas, Cedar Rapids, la., 
majoras Frank Hahn ir rašy
tojas Clarence Buddington Keh- 
and pareiškė, kad jie nepriklau
so prie “No Foreign War Com- 
mittee” ir nėra jos direktoriai. 
Organizacijos vedėjas Vernon 
Marshall buvo paskelbęs jų var
dus komiteto viršininkų sąraše 
(“No Foreign War Committee” 
yra fašistams pritarianti izolia- 
cininkų organizacija. Spėjama, 
kad ją finansuoja naciai.)

Jis atvažiuoja ‘ incognito”
CHICAGO, sausio 19. — čia 

atėjo kelios įdomios smulkme
nos apie daug kartų minėtų, 
daug kartų žadėtų buvusio Lie
tuvos prezidento Antano Sme
tonos atvažiavimą į Jungtines 
Valstijas.

VICHY, Neok. Francija, sau
sio 19.—Laikraščiai praneša, 
kad netoli Paryžiaus nuo bė
gių nuėjo Paryžiaus-Berlyno 
ekspresinis traukinys. Trys žmo
nės buvę .sužeisti. Kitų smulk
menų nėra.

l

ge-

“incognito”, 
apie tai r»c-

dienas nepasekmingai 
ištrukti per anglų blo-

19.

SUOMIJA PRARADO
90 jLAIVŲ

BERLYNAS, sausio
Oficialis vokiečių pranešimas
sako, kad pereitais metais Suo
mija dėl karo prarado 90 laivų, 
siekiančių 60,000 tonų įtalpos.

LONDON, saus. 19;'- Lai
vyno vadovybė paskelbė, Had 
buvo paskandinti du žvejų lai
vai, Ghestnut ir Ęesiree. Abie
jų įgulos išgelbėtas. ?

WASHINGTON, D. C., sau
sio 19.— Darbo Departamen
tas skelbia, kad per gruodį su
taikė 230 ginčų pramonėje, iš 
vengdanias tokį pat skaičių 
streikų, kurie butų palietę 190, 
732 darbininkus.

slaptai, ir niekas 
privalo žinoti.

Jam buvo duota 
po valstybės atstovui, bet kai
po privatiškam piliečiui ir jam 
bus uždrausta šioje^šalyje kiš
tis į politinį veik.’mų.

(Smetona dabar yra Lisabo
noje, Portugalijoje, kur laukia 
aivo į New Yorkų).

viza ne kri-

. BALTIMORE, M<L, saus. 19. 
— Johns Hopkins ligoninėje dar 
savaitę laiko turės išgulėti Syd- 
ney Hillman, ginklų produkci
jos tarybos ko-direktorips. Jis 
serga gripu.

CANBERRA, Australija, sau
sio 19.— Vyriausybė uždrau
dė Jehovos liudininkų sektai 
veikti, pasiremdama tvirtinimu, 
kad jie kelia nesantaiką ir trug- 
do karinį darbų.

19.

SIŪLO GARNĘRIŲI 
VIETĄ FILMUOSE

NEW YOĘĘ, sąus.
John Nance jGarner, U.S. vice
prezidentas, kuris pirmadienį 
užbaigia savo tennmą ir naujo 
negavo, gavo pašildymą vaidin
ti filme, .vaizduojantį U.S. Se
nato darbuotę. Vice-prezidentas 
šioje šalyj ę yra ir senato prezi
dentas.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fedeį 

ralio oro biuras šiai dienai’pra
našauja:

Debesuota, gilčiau.

MONTEVIDEO, Uruguajus: 
P. A., saus. 19.— Sėptyni uru- 
guajiečiai ir du italų jūreivių 
karininkai buvo suimti už su
kėlimą riaušių rodant Charles 
Chaplin’o filmą, “Didysis Dik
tatorius”.

DUBLINAS, Airija, saus. 19. 
—? Sean Lemass, maisto mini- 
steris, raportavo parlamentui, 
kad Airija turi tik šešių mė
nesių kviečių išteklių, ir kad 
padėtis kritiška su kitomis mai
sto reikmenimis.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Keli greiti, bet maži vokiečių laivai apšaudė Anglijos 

krantų sargybą, bet pabėgo, kai pasirodė angių destrojeriai.
— Vokiečiai steigia visą eilę airportų pietinėje Rumunijoj, 

prie Bulgarijos pasienio, sako žinios iš Jugoslavijos.
— Penkių Bulgarijos partijų lyderiai išleido pareiškimą, 

kad Bulgarija “nori gyventi taikoje, ir priešinsis visiems, ne
žiūrint kas bandys Bulgariją okupuoti.

— “Dėl kuro trukumo” nutraukiamas civilis gelžkelių su
sisiekimas Bulgarijoje.

— I Sofiją, Bulgariją išvyko U.S. karo observatorius Col. 
William J. Donovan. Jis iki šiol buvo Albanijoj, prieš tai Li
bijoj. »

— Mexikos vyriausybė pareiškė pageidavimą išimtinai J. 
V-oms parduoti karo metalus, kuriuos dabar daugiausiai ima 
diktatoriai.

— Nežinomi lėktuvai bombardavo Palestiną.
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h Pietų Amerikos
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St. Miščikas-Žiemys.

PLUNKSNOS DRAUGAI LIETUVIAI PIETŲ
AMERIKOJE

ŽIŪRĖKIT, KAS KABO.

(Tęsinys)
Butų galima parinkti vienų 

kitų, bet išskiriant minėtus, jau 
pasižymėjusius poezijoje, dar 
ncgaLma skaityti šios srities 
darbininkais. Daugumoje tai de
biutantai, kurių tolimesnis dar
bas ir pastovumas — než no- 
mas, nors medžiagos kiekvienas 
turi pakankamai.

Geriausiai bene stovime su 
publicistais, dienos klausimais, 
nes jų n ra gera krūvelė ir kai 
kurie jau išsidirbę plunksnų 
nors ne visuomet savo raštais 
gausus.

Tiesa, šioje srityje yra daug 
vardų, nors po jais užtinki tą 
patį asmenį, bet visgi nusiskųs
ti negalima.

Giedraitis, Lazdauskas, Peč- 
kauskas, Krasinskas ir keletas 
kitų užpildo laikraščių pusla
pius.

Turime ir keistenybių, pav. 
du redaktorius, kurie veik nei 
žodžio neparašo, o jei kada 
nors jau išdrįsta — skaitytojai

NUDRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. b- 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. 9^0 k. kanarkos, 

nedėlios rytą, 9:30 A M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

Po $Q QE ir 
vbwV aukščiau.

50c įmokėti
KABIOS $□ QC ir 

po w»ww aukščiau
« Išmokėjimais.

Rašomos Mašinėlės, Elektrikinės
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai 

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

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite 
YARDS 3088

pra$o liautis; abudu kraštųti- 
ųiaį, vienas labai kairus, antras 
dešinys.

Norkus-Gįiedrąitis bene gau
siausias ir ypač paskutiniu lai 
ku pasirinko puikių šakų: su 
jažindinli sų Leluv4ku koloni
jos gyvenimu aprašant biznio 
cius, amatninkus ir kitus lietu
vius, kur.e kuo nors prasimu
šė gyvenimo paviršiun.

Tiesą, kartais š.os rųsįes 
draipsn.uose, ypač kitų parašy 
ipose, randame išpūtimo, perdė
jimo, bet Norkus prisilaiko lygr 
svaros.

Ne kam kitąrp, kaip jam len
ką priskirti ir “Arg. Liet. Bal
io ’ leipų įžangmįaį bei konien- 
tarai.

Bet jo jau negalimą prisRaį- 
tyti prie vietos žurnalistų, nes 
atvyko čioy jau išsidirbęs, toje 
srityje žinomas, kaip Urugvaju
je esantis Vijoms, kuris pasku
tiniu laiku vis mažiau ir ma
žiau pasirodo.

Viena bloga ypatybė musų 
žurnalistų, jog jie neprogresuo
ja kokybe, laikosi tame pat pa
viršiuje, kuriame buvo prieš ke
liolika metų.

Savotiškų šuolį padarė Al
fonsas Pcčkauskas, kuris pra
dėjo bendradarbiauti laikraš
čiuose gan anksti, vėliau visai 
nutraukė ir prieš du metu pasi
rodę vėl ‘'Momente”, iš karto 
sveikatos klausimais, jo profe
sijai taip ąrliipiems, vėliau so
cialiais ir dargi istoriniai-psi- 
chologiniais.

Negausus, bet darbštus. Sti
lius savotiškas: lakoniškas ir 
jei nepails, jei vėl -hepasiitns iP 
gesnių atostogų, kaip po pirmo 
pasirodymo, galima tikėtis vie
los skaitytojams darbštaus ir 
/lomaus gyvenimo gvildentojo.

Bent kol kas debiutavo pa
kenčiamai ir kiekvienas naujas 
straipsnelis teikia vilčių, jog 
progresuos, nes matyti žmogus 
dirba ir nesitenkina vien sveti
mų minčių atątrajojimu, nuo 
kai kas pasižymi. Bene origina 
Jausiąs i p tokiame “Momente” 
vienintelis. Kiek aplinkuma ir

. U-ACMt l'elepHutu
Mąuricę Jeffries iš Fairjand, Įnd., važiuodamas 

ties New Bethel, Ind. išsisuko iš kęlio, atsimušė į tvorą 
ir pagaliau užsįrepfipję ąnt telęfono stulpo, šoferis ir 
jo trys bendrakeleiviui išlipo nesužeisti.

pačio laikraščio atmosfera, ku
ri gan/sunki, leis jam išskėsti 
sparnus-parodys ateitis.

Lazdauskas paskutiniu laiku 
mėgina savo jėgas tarptautinės 
politikos klausimuose. Tiesa, A- 
merikos dar nesurado, daugiau
sia atpasakoja, kas kilų pasaky
ta, perdaug nuobodus, bet lai
kui bėgant gal išsidirbs. TunT 
tų daugiau studijuoti, suslpa-

pjiskaitytį dąugįau, nes jie se
zoniniai ir kartais labai gausus, 
gi vėliau, lyg po audrai, pražū
va veik visi, gero koresponden
to neturime, o jei vienas kitas 
yra, sunkų jį iššifruoti po jo 
ga u s i a i s s la p t va r d ž i a is.

mine geografija, bendrai eko
nomika ir pagilinti savas žinias 
istorijoje.

Ši sritis labai sunki ir prade
dantiems suteikia ’dąug keblu
mų bei liapsusų; ‘bet 'pasiryžt 
mas ir darbštumas nugali viską. I 

kito kol kas neNei vieno, nei 
matyti.

Krasinskas. - 
nors negausus, 
dėl Lietuvos

- senas paukštis, 
paskutiniu laiku 

įvykių atsidūręs,

Tiesa, “Laisvoje Tribūnoje’ 
(“Arg. Liet. Balse”) pareiškė 
savo nusistatymą priešingą da-

O jų turėtų būtį daugiau, jie 
patys turėtų būtį pastovesni ir 
to vardo veyti.

Iš kurios pusės bepažiurėsi, 
visgi plunksųos darbininkų ma
ža, niaža dąr tuo, jog jie nepa
stovus, pasirodo, vėliau pražū
va, kurio ląįįco vėl išlenda, 
bet tokiu savo nepastoviu dar
bu negali užindomauti skaity
toją įr įepkįa ne tH< pątys ąau, 
bef ir redakcijoms. •

Bet d.džiausia neląimę fai nę- 
tųięjįmąs profesionalės gyslo 
lės, draugiškumo tarpusavyje 
Kiek bebūtų tų bendradarbių 
jie gąlętų daug kitopiškiau pą 
statyti musų spaudą, jei bent 
uirpusavyje san.ikiautų geriau 
nesiskaitytų priešais (mirti
nais), vien todėl, kad vienas 
.mename, kitas Kitame laikrašty- 

de Lendi ądąrbiauja.
Nejaugi nėra bendrų klaus, 

mų, ypąč atmenant, kad daugu
ma pradedantieji, dar neįgudy . 
L šis selytąnl zmas, sųsisjialdy 
iųas dėl DieUpf dargi ne dėl ną 
žįįiių, iigąi truHdyji masy spau- 
dps darbą ir pati spauda pęąt- 
sįstps fmjmmoje ąujišHimcijp.

Tiesa, Jahai sveikintinas daly
kus, kąd iš musų laipraščiij 
vęjb pranybp tie biaprų§ šmeiž
tui, grypąį asmeniški, pprs jet- 
kąrčiąis pasirodo, bet visgi Pe 
tąip gausiai, kaip prieš dešimt 
inetų/šitas apsivalymas visiems 
į naudą išėjo, nors po‘paskuti
nių Lietuvos įvykių, politiniems 
klausiniams paaštrėjus, mėgina 
vėl rodytis. Bet gal neįsivyraus, 
kaip anksčiau!

(GALAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS’

JohnF.Eudeikis 
SENIAUSIA1 IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE ,
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605r07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

: Telefonas LAFAYETTE OTSfl
1—X_ I -i _ __ • koplyčios visose 
1 J JUsl c-1 1 Chicagos dalyse

Peikia Domaševičių DR. STRIKOL’IS
Komunistų partijos organas 

“Tiesą” užsipuola teisingumo 
komisaro pavaduotoją K. Do
maševičių. Teisingumo komisa
riatas kaltinamas, kad Vilniaus 
apygardos teismo tarnautojai 
netaiku gavę spalio mėnesio at
lyginimą. Todėl per rusų bo.še- 
vikų revoliucijos sukaktį tos įs
taigos tąrųautojai Lkę be pini
gų. Tai esąnti nepagarba “di
džiajai spalio šventei”, kur. 
esanti padaryta tyčia, iš noro 
sudrumsti “didesniam kolek^y 
vui šventadienio nuotaiką.”

Garsinkitės “N-nose

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Westem av. 

Telefonas:
HEMŲOCK 9252 

.kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį— į Sand 
Qunes, Central av. 
leverly g h o r e s. 
nd. Tel. Michigan 

City 2799-R 3.

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. L. YEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Streęt 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nųų 9 iki 8 vakaro 

Sęretįoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
"ei. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDV’ TAS IR CHIRURGAS 

6į5j S. AVc^tęrn Ąve.
VALANDOS- 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A, JENK1NS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiąo vąlandos: nuo 1—4 ir puo 
7—0 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
NąnĮR fpk VIRGINIA 242Į

POCA11ONTAS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta 
Derkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP ........

CRANE COAL COMPANY ' 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

geriausių
57.65

59.50

sekančiuose matoma abejonė. 
Kas labai keista pas žmogų, ktu 
ris visuomet numatė daug to
liau už kitus. Tikėsimės, jog 
buvusi kovingoji dvasią atsigaus 
,r veidas galutinai išaiškės.

Su korespondentais P. Ame
rikos spaudoje tikras va.gas, 
veik nei vienas lietuviškas laik
raštis neturi jų gausiai ir svar
biausia, visi nepastovus, 
o vočiai arba perdaug
.aiomei reikia suvesti asmenis- 
Kas sąskaitas.

Pas mus dar vis nenorima 
įsitikinti, jog geras korespon
dentas, dargi reporteris laikraš
čiui daugiau turį lejkšmės, uo
gų poetas ar beletristas.

Korespondentai —puikiausias 
saulės spindulys laikraščiui, nes 
jis turi būti jo plakančia širdi
mi, kurią pajustu skąitytųjąi.

Ir iędaktp|’iaį dainai prįvers-

ret. 
d^žni.

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

su POVILU ŠALTTMTERU.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akįų 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.
Phope YARŲS 7299

Tęl. Office Weųtwor|h 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių DirbtuvėOfisas ir
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir’ Laboratorija
1Q34 W. 18th S|., ųetpli Morgaų SL 

Valandos nąo 10—12 piejų įr 
nuo 6 iki 7:30 vak vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakarų 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

HOUSEHOLD LINĘNS PATTgRN 2729
2729 — Išsiyvįnėjjmai

^M MM MM MM MM —M MM MM MM M^M MM MM Mp —p. MM MM MM> M^

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2729 |
| 1739 So. Halsted St, Chicago, DL

| Čia įdedu 10 centų ir prašau ąt^iųąti mąn Pavyzdį -------,rw,

I Vardas ir pavardė......-----------w-------- «..............................— ------ ~— |
1 Adresas.............. .........  |
1 Miestas ir valstija................................. ,........... ......... .......... r—------------ I

fabrikuoti korespoųdenęijąs, 
nes, kažkodėl yra įsivyravus 
nuomonė, jog būti korespon
dentu laikraštyje, tai tas puls, 
ką būti vien sargu — šlavėju 
ministerijoje.

Tai labai klaidinga nųcųi|oqę. 
Aišku, būti geru korespnntįęnįų 
nelengvą, bet tai |ik parodo, 
jog jo darbas tiek pat garbin
gas ir svarbus, kaip keno kito.

Būti geru korespondentu, ręi 
škia būti mokytoju, kelrodžiu 
tai vietai kur gyvena, sąvot^kn 
dvasios vadovu ir Tocjel turį bū
ti gan aukštos dęros žmogus, 
Kuris noįneš savų asmeniškų 
ginčų spaudom lęųp taip gžM" 
krėtę musų kprespop^ntąi.

Taigi, nors bųtij galima jų 
f

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

YARds 141$

1046 \Ynst 46fh Street Phone YARds

Phone QRpYehill 0142
Phone Cicero 2109

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

S. P. MAŽEIKĄ YĄRds 1138
3319 Įjluapica Avenue YARds 1Į39

P. J. RIDIKAS
3354 So. Haičiu Street

LACHAWICZ JR SUNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-4# Ęast 108th Street ________ Tel. Pullmąn 127Q

ANTHONY B. PETRUS 
6812 So. WestęrĮi Avę.
Į 410 ^ppth 40th Coiirt, Cięero

L
.................. M.................... ... — .................................................. ... ....... .. ............

! J. MULEVIČIUS
4348 S, California Avenue f*hqnę LAFayette 35j2

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanięąį Ąvenup Fhone YAR(įs 4908

Chicagosk
ticero
sėtuvių 

a/irektoriy 
\ sociącijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną

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. paga] sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nųp 2 iki 
4 vai. popiet įr nuo 7 iki 8:30 vą] 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 1!

valandai dieną.
^hone MIDWAY 2880

X. . . • • ' •

\ • /

.-V:..! k. . ....... «A. .. ■ *1.^.1..-^.------- ----------- .......................................................... .............................. . im K̂

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOŲŲEVAĘP 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Telefonas YARDS 0994 .

Dr. ’laurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄY1 

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13
Rez. Telephone PLAZĄ 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

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

Ą; Montvid, M, D.
West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet, 6 iki 8 vąk.

Telefonas SEELEY 7330
Namų tęjęfonąą Bruųswįęk 0597

Tel. YARDS 3146
VĄLANDČ“ “ " ■ * ‘

‘ir 7 iki 9.
Pirmadięniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

§yentadiepiąis: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritai^p.
3343 80. IlĄLSTED ST.

>S: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4

K, P. GUGIS
ADVOKATAS 

ęfisas—127 N. Dearborn St 
|43i-1434-Tęl. Central 4411-2
ofisąs—3323 So. Halsted St

Miesto
Kąrųb.
Nanjų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadįęniais ir Sįekzn^dięyiais 

—pagal sutarp.
t

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn St, 

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824. 

Nąmų tai.—Hyde Pąrk 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877 *

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

Room 2014 Tel. STAte 7578
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3U9 SQ. HALSTED STREET 
Tel. VĮC|ory 2679
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PittSiU gir o Naujienos
MASKVOS KLAPČIUKAI S.L.A. KUOPOSE 

MAŽUMOJ, BET KELIA TRIUKŠMĄ ' v
Carnegie Lietuvių Naujienos.

Ambasadorius Leahy Susitinka Su Francuos Pareigūnais.

CARNEGIE, Pa. — Iki s ol 
pas mus žiema buvo labai leng
va. Oras gražus. Audrų ir snie
go pūgų neturėjome.

Šioj apielinkej žmonių su nu
siminusiais veidais beveik nesi
mato. Atrodo, kad laikai gerė
ja. Vietinės pieno dirb'uvės 
dirba su 2—3 atmainoms, o 
daugelis gauna ir viršlaikio su 
didesniu atlyginimu įdirbti.

Darbai Gerai Eina.
Anglių kasyklos irgi pusėti

nai gerai dirba. Nežiūrint to, 
vistiek turime ir bedarbių. Bet 
tarp tų bedarbių yra ir tokių 
kurie nenori dirbti, apie darbų 
nenori nei galvoti. Tai žmonės, 
kurie priprato gyventi iš val
diškų pašalpų ir jie sako, kam 
čia dirbti, kad galime ir be dir
bimo gyventi.

Jei turi darbų kur turi valan
das užlaikyti, tai gavęs pėdę ir 
pagit tuokliavęs pora dienų, 
kaip pasirodai dirbtuvėj, tai ta
ve prašalina, jie sako. Su pašal
pa tai kas kita — nutraukda
mas biskį nuo valgio užtenka 
ant gėrimo ir nereikia rūpintis 
apie valandas, apie darbo pra
radimų ir apie patį darbų. O 
ček gauni kas savaitė paskir
toj dienoj.

Draugijos Save Laidoja.
šv. Antano d augija pamažu 

save laidoja. Seni n r ai \Lns 
po kito serga ir pas Abraomų 
3 enka, o jaunieji nesiiašo. Da_- 
bininkų . susivienijimo, kucp. 
taip pat labili silpnu gy^uoj/i 
Nauji nariai nesirašo, yra to
kių, kurie patys išsibraukla. Ki
tus gi Abraomas išbraukia.

Turime čia Aukščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoj 
3-čios kuopos namcjlį su maža 
svetainėje, lyg koks pamestas

T A 11 D VIZI Busi turtinges- nuril\inis ir laimin- Ifivi ■ ilgesnis Tur-Si
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL S AVIKGS
and LOAN ASSOCIATTON

OF CHICAGO
Mokame 314% Dividendų

2202 VV. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

T v'JrT $1,000,000.00 8

Įl Kasdien skaitydami 
| “NAUJIENAS” lie- 
B tuviai įgyja naudin- 
I gij žinių ir gerų pa- 
I mokinimo.

griekas be vardo. Pora Stalino 
garbintojų prisišlieję prie to 
namelio sau privatiškų vardų 
užsidėję, buk tai Lietuvių Pilie
čių Kliubas, ir svaiginančia 
gėrimus pardavinėja sau priva
tiškų biznį darydami.

SLA Kuopų Vakaras.
SLĄ kuopos, 128 ir 323, ben 

dromis jėgomis rengia užgavė 
nių vakarų vasario 9 d , Lietu 
vių Svetainėj, 313 Center St. 
Giepdale Carnegie, Pa. Vakara 
prasidės 7:30 vai. vak. ir ren
gimo komisija nuoširdžiai už
prašo visus apielinkės lietuvius 
dalyvauti,

Stalino Klapčiukai Skan- 
dalinasi.

SLA 128-tos kuopos meti
niam susirinkime kuopos pir
mininkas Jonas Galaveckas su- 
siskandalino išbiaurodamas 
tuos Susivienijimo narius ir va
dus, kurie nepritaria Stalino 
diktatūrai ir biaur.ai Lietuvos 
okupacijai.

Susirinkimas, įvykęs sausio 
12 d., ėjo sklandžiai iki priėjo 
.a.škų skaitymas. Sekretorė E. 
K. šiuri..aitienė pers a te 1 iš 
kų iš SLA 3-člo apskr., kuriuo' 
kuopa kviečiama išrinkti atsto
vus į draugijų suvažiavimų sau
sio 19 d. apkalbėjimui Lietuvos 
likimo ir darbo dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo.

Didžiuma Balsavo “Už”. 1
Kada laiškas tapo perskaity

tas tai pirm. Gataveckas tylėjo. 
Sekretorė tada susirinkimo pa
klausė kas su laišku turėtų būt 
padaryta. Tada Gataveckas pa
šoko ir sako, toks laiškas rei
kia numest. Jam pritarė ir už
rašų rast. J. Žukauskas. E. K 
Š. pakartojo, kad čia yra svar
bus laiškas. Tada po karštų dis
kusijų nutarta balsuoti ar laiš
kų priimti ar atmesti. Didelė di
džiuma nubalsavo, kad laiškas 
butų priimtas.

Koliojasi Pagal Įprotį.
Gatavecko bei jo pasekėjų 

pusė liko mažumoj, bet ilgai 
nenustojo lieję savo tulžį. Jie 
porino, kad Bakams, Dargis, 
Virbickas (iš apskr. valdybos) 
ir Šiurmaitįenę yra “darbinin
kų priešai, Smetonos čebatlai- 
žiai”. Nepaliko ir kitų veikėjų. 
Jurgelįonį melagiu išvadino. 
“Tėvynė” tai ‘ šlamštas”. “Gri
gaičio ‘Naujienos’ vien tik ne
teisybę rašo ir jų žmonės suvis 
neturėtų nei skaityti nei klau
syti.” E. K. šiurmaitienė

•» * A C JIE N U-ACM E Telepnotr.
Maršalas Henri Petain (vidury), Francijos valstybės galvą, priima Admirolų 

William D. Leahy (dešinoj), naująjį Amerikos ambasadorių ftaUcWa^ Šalia Petain
stovi Picrre Flandin (kairėj), Francuzijos užsienio reikalų ministras. Priėmimas 
įvyko laikinoje Francijos sostinėje Vichy. Šis paveiksiąs pasiekę Ameriką per 
Berlyną.

Hemphill, W. Va.
Nelaimės Lanko Lietuvius.
Čia pietinėj West Virginia 

valstijos daly kur daugiausia 
verčiama i a gitų kasimu, lie
tuvių yra mažai. Ir gaila paša 
kyti, kad tuos pačius nelaimė • 
lanko.

Susižeidė.

ĮVAIRENYBES
.............................   ■■■■■'■■ ' I

Spausdinam
pi AKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Stanislovui Šalčiui prieš kiek 
laiko kasykloj vagonas nuplo
vė abi kojas žemiau kelių, šal
tis turi moterį Illinois valstijoj.

Numirė.
• - ' **«.

O sausio 8 d. pasimirė Ona 
Lengaučienė, labai gera mote
ris ir susipratus lietuvė. Ji pa
liko vyrų, tris dukteris ir 4 sū
nūs. Ji turėjo taip pat sesutę 
Chicagoje, Paulinų Verbickienę, 
kuri su savo dukrele buvo at
važiavus į laidotuves. Verbic- 
kienė yra naujienietė.

Apie Darbus.
Darbai čia pradėjo eiti kiek 

geriau tik beda, kad kompani
jos labai darbininkus skriau
džia.

“Naujienų” Skaitytojas, 
Juozapas Kalvaitis

Kas Galėtų Būti 
Ristiko Kandroto 
Vietininku?

BROOKLYN, N. Y. — Pasku
tiniu laiku Amerikos lietuviai 
atletai retėja musų tarpe. Ypač 
ristikų, drutuolių ir kumštinin
kų mažai turime. Senesni at
gyveno savo laikų ir labai ma
žai veikia ne tik musų tarpe 
bet ir tarp svetimtaučių. Tas 
parodo kad reikia naujos spė
kos, jaunų atletų, kurie keltų 
lietuvių vardų svetimtaučių tar
pe savo gabumais, kaip, kad iki 
šiol senesni atletai pagars’no.

Daug lietuvius išgarsino An
tanas Randuotas ir Jack Shar- 
key. Kiti sportininkai irgi ne
mažai atliko, ne tik Amerikoj 
bet ir kitose šalyse. Kandrotas 
dabar pritaria minčiai, kad pa
daryti kontestų tarp jaunų lie
tuvių atletų Amer.koj ir išsijo
jus visus galėsim rast vienų, 
kuris galėtų būti žinomas kaip 
Kandroto vietininkas.

ninkai ir šio laikraščio skaity
tojai prašomi pranešti mums 
kų jus manot apie tokį kontes
tų ir ar jis yra reikalingas Ą- 
merikos lietuviams. Rašykite: 
J. Jakubs, 110 So. First St., 
Brookiyn, N. Y.

$36,000,000 Karo
l zsakymas Buick Co.

DETROIT? MICIJ, — Buiek’o 
automobilių dirbtines, Michi- 
gane, gavo $36,000,000 kon
traktų iš karo , departamento 
gaminti Pratt and Whitney 
aviacijos motoru^ karo lėktu
vams. / .

Nash-Kelvinator 
Gavo Dideli C*' •
Užsakymą <

Gamins 25^000 ša’dytuvus 
karo dept.

DETROIT, Mich. — Nash- 
Kelvinator firma paske’bė, kad 
ji gavo karo departamento 
kontraktų aprūpinti naujai sta
tomus kariuomenes triobesių-/ 
5-iais tuks'.ančiaiš .1941 metų 

modelio šaldytuvų.
Kiek pirmiau firma gavo už-

sakymų parūpinti 4,000.
Visi šaldytuvai bus pagamin

ti Nash-Kelvinator Detroito
dirbtuvėse.

To kontesto teisėjais* galėtų

NAUJIENOS
1739 South HaltteJ Str.i' 

CHICAGO. ILLINOIS 
Tat. Canal 8500 
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būti pats Kandrotas, Jack Shar- 
key ir kiti atsižymėję sporte 
svetimtaučių tarpe. Kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj yra jaunų 
sportininkų, kurie gali patys at
siliepti arba kas kitas 
jų vardas ir antrašus.

prisiųst 
Sporti-

iš Honolulu, bet niekas negali l 
atsakyti kaip ir iš kur Honolu
lu jų pagavo.

Anglija Susirupinus.
Kad gripas tikrai keliauja į 

rytus ir, kad jo sekant‘s susto
jimas bus Europoj, galima ma
tyti iš to, kad šiomis dienomis 
Anglija paprašė, ir gavo, didelį 
siuntinį iniluenzos skiepų mos; 
ties, /neseniai patobul.ntos 
Rockefellerio Medicinos Tyr: 
mo -Institute, New Yorke. Ne
patvirtinti raportai sako, kau 
Anglija šia mostimi skiepys 
kiekvieną žmogų karinėje tar
nyboje.

Anglijai yra pavojus pačiu 
pirmai pagauni Amerikos gripv 
už tai, kad ten dabar vyksta 
didžiausias susisiekimas su šia 
šalimi. Spėjama, kad k'.ckvie 
nas laivas, kiekvienas lėktuvas 
vyksiąs iš Jungtinių VulsLjų į. 
Angliju yra a ps.krėtę gr p 
bakterijomis.

Negali Sustabdyti.
Visa beda yra ve kokia. Yr 

žinoma, kad bakterijos Euro
pon kraustosi, bet niekas nega
li jų sustabdyti užtai, kad me- 
dikaliai autoritetai dar nežino 
kaip tos bakterijos atrodo.

Net kada žmogus turi gripų 
labai dažnai daktarams sunku 
padaryti tikrų diagnozę. Viena

Tek VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimai 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

' 11 11..........
66 E- Yan Buren 

Q|(JUIljSt. arti Michigan.
Antra Savaitė

Adolnh Hitler dalyvaujant, 
“AFTER MEIN KAMPF” 

Angliška kalba.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 006«

Gripo Epidemija, 
Siautusi Amerikoj, 
Persikels Europon

Sekantis Gripo epidemijos 
sustojimas — Europa!

Nors medicinos autoritetai
nenori per daug aiškiai tuo rei-, Pa 
kalu išsireikšti, gripo iki šiol 
paimtas kelias rodo, kad Euro

iš didžiųjų gripo ypatybių yra 
ta, kad kada ji žmogų užpuola, 
tai užpuola kaip žaibas. Papra
stai žmogus ima staiga kentėti 
nuo didelio karščio, galvos 
skaudėjimo, ir didelio, lyg ir 
sustingusio skaudulio peč ų 
rankų ir kojų raumenyse.

Nemaloni tai liga. Ameiika 
jau baigia pasveikti, bet Euro 

tai dreba.
Visa laimė, kad ši epidemija 

yra lengvoj formoj — beveik
pa gali trumpu laiku epidemi
jos susilaukti.

Pirmiausia pranešimai apie 
gripo susirgimus, pradėjo eiti iš 
Honolulu salų pereitos vasaros 
gale. Kiek vėliau ta liga papli
to Californijoj ir sveikatos au
toritetai ištyrė, kad gripų į Cal- 
ifornia atvežė keleiviai iš Ho
nolulu.

Keliauja Pamažu.
Iš Galifornijos gripas pama

žu keliavo į rytus. Viena valsti
ją po kitos raportavo, kad gri
po susirgimai didėja. Bet dau
giausia susirgimų pasirodo yra 
arčiau kelių kuriais eina susi
siekimas iš vieno Amerikos 
krašto į kitą.

kaip ir nebuvo jokio mirtingu
mo nuo gripo.

Pataikūnai meni
ninkai

“Tarybų Lietuvoje” įdėtas 
straipsnis, kuriame kritikuoja
mi naujai išleistų sovietiškų 
lietuvių knygų viršeliai. Juos 
gaminę pataikūnai menininkai, 
bet skaitytojas nega’įs suprasti, 
ar viršely atvaizduotas “visš- 
kaii sulūžęs, sukrypęs tankas, 
ar traktorius”. Tiek knygų vir
šeliai, tiek i.iustracijos esteti
niam skoniui “tuo tarpu liepa- 
tarnauja”.

MADOS

Surinktos skaitlinės parodo,
kad gripas iš vakarų į rytus ke
liauja maždaug po 50 mylių į 
dienų. Dabar žinoma, kad ta
nemalonių ligų Amerika gavo

Skelbimai Naujienose 
-oda naudą dėlto, 

načios Naujinrio*
■ < ■( h ’ i trog

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

UNIVERSALSAVINGS& LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visų Investmentų.

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C. . .

J

No. 4635 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti m i erą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pai- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St„ Chieago, I1L

NAUJIENOS Pakero Dept. 
1789 S. Halsted SU,' Oicago, HL

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavysdj

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija) 
—■■■ ■ i i ————
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“META Iš PARTIJOS” 
WILLKIE

Kennedy aiškinasi
Buvęs Jungtinių Valstybių ambasadorius Britani

jai, Joseph P. Kennedy, neturi geros širdies Churchiilo 
kabinetui ir jo griežtam nusistatymui prieš nacius. Ji
sai draugavo Anglijoje su dešiniausiais konservatoriais, 
kurie norėjo susitaikyti su Hitleriu ir šituo tikslu pa
aukojo rudiemsiems grobikams Čekoslovakiją.

Dauguma Anglijos konservatorių, su Chamberlainu 
pryšakyje, po Miuncheno konferencijos suprato, kad 
Hitleris juos apgavo, ir kai nacių armija įmaršavo į 
Prahą, tai jie atsisuko prieš nacius. Bet ambasadorius 
Kennedy savo pažvalgos nepakeitė. Karas prieš Vokie
tiją jam atrodė “bereikalingas” ir net pavojingas, nes 
tas karas gali praryti Anglijos lordų ir kapitalistų lo
bius kartu su jų privilegijomis ir, dar ko gero, duoti' 
“progą” Rusijos bolševikams įsigalėti Europoje.

Baimė bolševizmo, tur būt, buvo svarbiausia prie
žastis, dėlko Anglijos valdovai taip ilgai vengė kovos su 
Hitleriu. Bet anglai, galų gale, pamatė, kad naciai yra 
tokie pat akiplėšos, kaip ir bolševikai; o ambasadorius 
Kennedy da ir šiandien daugiau bijo Maskvos, negu 
Berlyno. Todėl jam visą laiką rupi, kad hitlerizmas ne-' 
butų galutinai sutriuškintas — nes kasgi tuomet apgins 
Europą nuo “raudonojo pavojaus”?

Su Churchillu susikalbėti jisai negalėjo ir buvo pri
verstas važiuoti namo. Ambasadorius Kennedy pagrįžo 
į Jungtines Valstybes dar prieš prezidento rinkimus. Ji
sai pasakė vieną kalbą, agituodamas už Rooseąelto iš
rinkimą trečiam terminui, bet apie karą savo nuomo- 
nes viešai nesakė. Kol jo rezignacija nebuvo priimta, 
diplomatinė etika jam neleido išeiti atvirai prieš savo 
vyriausybę. Tačiau privačiuose pasikalbėjimuose jisai 
savo mintis išreiškė daugeliui, ir vieno tokio pasikalbė
jimo turinys buvo patekęs į laikraščius. Kennedy tenai 
tarp kitko pareiškė, kad esą “absurdas” manyti, jogei 
Anglija kovoja dėl demokratijos; demokratijos, girdi, 
jau dabar nebelikę “nė pėdsako” pačioje Anglijoje.

Šitą pareiškimą ambasadorius parėmė tuo, kad 
Anglija išleido įstatymą, kuris suteikia galią valdžiai, 
jei to reikalauja krašto gynimas, paimti į savo rankas 
bet kurią privatinę įmonę arba įsakyti bet kuriam žmo
gui atlikti tokį darbą, kokį valdžia paliepia. Kennedy 
pranašavo, kad, jeigu karas prasitęs ilgiau, tai Anglija 
susilauks tokios valdžios, kuri niekuo nesiskirs nuo na
cių diktatūros.

Tuos savo pareiškimus jisai paskui bandė atšaukti, 
bet korespondentai, kurie buvo juos girdėję, tvirtino, 
kad jie esą tikri. Tokiu budu visuomenėje plito gandai, 
kad ambasadorius Kennedy yra priešingas Roosevelto 
politikai ir turįs kokių tai labai svarbių argumentų 
prieš Angliją, kurių prezidentas neleidžiąs jam viešai 
išdėstyti.

Pereitą šeštadienį Kennedy, pagaliau, prašneko į 
publiką per radio. Bet nieko sensacingo jisai nepasakė, 
nors visi izoliacijos šalininkai jo kalba džiaugiasi.

Daugiau kaip pusę savo kalbos Kennedy pašventė 
pasiaiškinimams. Jisai nesąs priešingas tam, kad Ame
rika duotų kaip galint daugiaus paramos Anglijai. Ji
sai nesąs “appeaser’is” (diktatorių maldintojas), nes ji
sai neturįs jokio pasitikėjimo Hitlerio prižadais. Jiąai 
pritariąs tam, kad J. V. prezidentui butų suteikta galia 
veikti su pilnu autoritetu. Ir jisai sutinkąs su tais, ku
rie geidžia, kad karą laimėtų Anglija, o ne Hitleris. 
Bet...

Kitoje dalyje savo kalbos Kennedy polemizavo su 
tąja “menka mažuma”, kuri nori, kad Amerika stotų į 
karą Anglijos pusėje. Čia jisai pakartojo kai kuriuos 
savo prieš-britiškus argumentus: kad dabartinis karas 
yra “ne musų karas”, o Anglijos; kad, duodant pagalbą 
Anglijai, reikia neiti per toli; ir kad ilgas karas gali 
užtraukti bolševizmą ant Europos. Kennedy pastebėjo, 
kad ir prezidentui Rooseveltui duoti perdaug galios bu-, 
tų pavojinga.

Tik tiek pas jį bepaliko iš jo senųjų “miuncheniš- 
kų” idėjų. Reikia pasakyti, kad jos labai nubluko, ir jei
gu jomis džiaugiasi hitleriškos “taikos rėmėjai Ameri
koje, tai, matyt, jų pozicija yra visai silpna.

Hitleriškos “taikos” šalinin
kai labai užsirūstino ant perei
tųjų metų republikonų kandi
dato į prezidentus, kuomet ji
sai pasisakė už Apsigynimo i>i- 
lių, kuriuo suteikiama nepa
prasta galia Rooseveltui. Chi
cagos dienraštis ‘ Tribūne” pa
taria mesti Willkie iš repubL- 
konų partijos ir sako:

“Jeigu Wendell Willkie 
dar nepasiėmė savo kepurės, 
tai reikėtų jam jo kepurę 
paduoti. Su juo nereikėtų 
daugiaus tartis nacionalihėje 
partijos organizacijoje ir ne
reikėtų jam duoti balso par
tijos reikaluose, jo patarimų 
nereikėtų klausti nei jam pa
tarimus davinėti. Jisai buvo 
republikonas .iš vardo ma
žiau, kaip per metus laiko, ir 
tai buvo perilgas laikas.

“Partija atsisveikins su bu
vusiuoju savo vėliavos nešė
ju, tikėdamasi, kad ji dau
giaus nebematys jo ir jisai 
jos.”
Nes, girdi, republikonų par

tija nėra “nei karo, nei dikta
tūros” rėmėja.

Ar republikonų partija savo 
buvusiam kandidatui “paduos 
kepurę”, kaip pataria Chicagos 
republikonų laikraštis, tai dar 
nežinia. Pati “Tribūne” ne vi
suomet buvo ištikima partijos 

Kai pirmasis Roosc- 
Theodore Rooseve t, 
pakėlė maištą prieš

dymo, kad- pasaulis butų 
saugus lobininkams iš ‘City 
of London* ir iš Wall stry
ko.” ;
Londono “Daily Worker”, 

kaip matome, putoja prieš 
Jungtines Valstybes dėl to, kad 
jos nori suteikti kaip galint 
daugiaus pagalbos Anglijai ko
voje prieš Hitlerį! Tas komu
nistiškų penktuko jų organas 
džiaugtųsi, jeigu Amerika leis
tų Hitleriui Angliją užkariauti.

Geriaus patarnauti Hitleriui 
negalėtų nė jo pasamdyti agen
tai. čia turime labai ryškų pa
vyzdį, kaip “draugas” Stalinas 
per Kominterno sekciją Angli
joje padeda savo rudajam part
neriui kovoje prieš demokrati
jas.

Remdamas Hitlerį, Anglijos 
komunistų organas, aišku, ne
gali pritarti prezidento Roose
velto politikai. Todėl yra visai 
logiška jo pusėje atakuoti tos 
politikos rėmėjus, — lygiai, 
kaip juos atakuoja Chicagos 
“Tribūne”.

Visų šalių penk takojai eina 
išvien.

“linijai”, 
veltas, 
1912 m. 
republikonų partijos'bosus ir
įsteigė “progresyvią partiją”, 
tai Chicagos “Tribūne” jį uoliai 
rėmė. Bet vėliau ji susitaikė su 
republikonų šulais ir pasidarė 
konservatyviškiausrife • partijos 
organas.

Republikonų partija šiandien 
anaiptol nėra vienodo nusista
tymo karo klausime. Dr. Gal- 
lup’o ankietos rodo, kad dide
lė dauguma republikonų stoja 
už Anglijos rėmimą visomis 
priemonėmis, išimant karo pa
skelbimą, — tuo tarpu kai de
mokratų partijoje yra atkakli 
mažuma (senatoriaus Wheeler 
vadovaujama), kuri agituoja 
už izoliaciją, nežiūrint 
kaina.

Chicagos “Tribūne” 
sudalyti su demokratų
num Wheeler’u atskirą parti
ją, kurioje neblogai jaustųsi ir 
“draugas” Browderis.

kokia

galėtų 
senato-

ANGLIJOS KOMUNISTAI 
PRIEŠ WILLKIE

Lyg tyčia, tuo pačiu laiku, 
kai Chicagos ‘‘Tribūne” pa
smerkė buvusįjį republikonų 
kandidatą už jo paramą prezi
dentui Rooseveltui, tai prabilo 
visai panašiu budu ir Anglijos 
komunistų organas “Daily 
Worker”. Londono komunacių 
organas irgi smerkia Willkie už 
jo pritarimą “diktatoriškos” 
galios suteikimui J. V. prezi
dentui, tik, žinoma, papuošda- 
mas savo pro-hitleriškus išva
džiojimus demagogiškomis fra
zėmis apie Wall-strytį, didįjį 
biznį, liaudį ir t. t.

Stalino organas Londone su 
pasipiktinimu sako, kad Wen- 
dell Willkie savo pareiškimu, 
pritariančiu Apsigynimo biliui, 
kuris dabar yra svarstomas J. 
V. kongrese, numaskavo “be
gėdišką ‘demokratijos’ farsą, 
kurį lošia Wall Street (t. y. A- 
merikos kapitalistai) ”:

“Nuoga šios falšyVos de
mokratijos apgavystė dabar 
stovi prieš visų akis. Didžio
jo biznio jėgos jungiasi su 
tikslu užkarti' diktatūrą A- 
merikos liaudžiai ir šitaip ją< 
supančiotą tempti į pasauli
nes imperijų grumtynes dėl 
pasaulio perdaliųirpo ir vai

GPU AGENTAS SU 
LENINO ORDINU

“Elta” praneša, kad Kauno 
apygardos teismui teksią svar
styti vieną svarbią bylą:

“Lapkričio 19 d. Kauno 
Apygardos teisme bus na
grinėjama didelio apgaviko 
Stepono Dambrausko byla. 
Šioje byloje Steponas Dam
brauskas yra kaltinamas, 
kad, pasivadinęs save GPU 
agentu ir prisisegęs Len no 
ordiną, važinėjo po Kau .o 
apylinkes į ir apgaudinėjo 
žmones. Tuo jis nusikalto 
B. St. 595 str.”
Kad apgavikas yra traukia

mas tieson, tai čia nieko nepa
prasto. Bet4 įdomus yra būdas, 
kurį tas .^nusikaltėlis vartojo 
žmonėms Apgaudinėti: jisai pa
sivadino GPU agentu ir prisi
segė Lenino ordiną!

Iš to galima numanyt), kad 
Lietuvoje šeimininkauja Ma
skvos žvalgybos agentai, ir 
žmonės yra taip terorizuojami, 
kad jie nedrįsta tiems Stalino 
paukščiams priešintis. Todėl 
bile žulikas; norėdamas pasipi
nigauti arba prisiplėšti kitokio 
turto iš žmonių, pasisako esąs 
“GPU agentas” — ir šienauja. 
O jeigu jisai dar prisiseka Le
nino ordiną, lai jam sekasi dar 
geriau.

Steponas Dambrauskas buvo 
neautorizuotas plėšikas — ma
tyt, nesuspėjo įsirašyti į Stali
no “partiją”. .Todėl jisai pate
ko į bėdą. Juk ir plėšikų gau
ja turi tam tikrus “įstatymus”. 
Bet jeigu tas “draugutis” butų 
įsirašęs, tai kažin ar Paleckio 
teismas butų galėjęs jam ką 
padaryti ?

PIRMAS ŽINGSNIS Į 
KOL-CHOZUS

Lietuvos okupantų vyriausy
bė pradžioje “bažijosi”, kad 
rusiški sov-chozai ir kol-chozai 
nebusią Lietuvoje steigiami. 
Lietuvos valstiečiams, girdi, 
bus palikta laisvė turėti indivi
dualius ukius. Kad nurimtų 
Lietuvos ukįųinkai, kurie bijo
jo bolševikiškos “kolektyvizaci
jos”, Paleckis savo deklaracijo
je “liaudies seimui” pereitą va
sarą pareiškė:

“Bandymai prieš darbo 
valstiečių valią primesti 
jiems kolchozų organizavimą 
bus griežtai nubausti, kaip 
kenkią liaudies ir valstybės 
interesams.”
Bet tas “liaudies seimas”, ne

trukus, visas Lietuvos žemes 
paėmė į valdžias rankas, palik-

damas ūkininkams teisę tiktai 
valdyti savo ukius, kol valdžia 
jų neišmeta. Toliaus okupantų 
vyriausybė pravedė naują “že- < 
mes reformą”, apkarpydama 
valstiečių ukius ir paimdama į 
valdžios rankas dvarus. 

/ 

šitie dvarai taip ir paliko 
valdžios rankose. Ji pavertė 
juos valstybiniais ūkiais, kita.p 
sakant, “sov-chozais”. -

Viena bolševikiškų ūkių rų- 
šis tuo budu Lietuvoje jau la
po įsteigta. O dabar einama 
ir prie kol-ėhozų. Paleckio 
spauda bando šį faktą nuneig
ti, bei ji meluoja.

■ -V ..

“Grupinės sodybos”

Pirmas žingsnis į koLchozus 
tai — vadinamos “grupinės so
dybos”.

“Naujienų” skaitytojai jau 
žino, kad apie 380,000 hektarų, 
kurie buvo atimti iš stambes
niųjų ūkininkų, tapo išdalinti 
tarp 70,000 bežemių ir maža
žemių šeimų. Jiems įsikurti 
valdžia paskyrė 20,000,000 litų 
paskoloms —- iš ko išeitų apie 
286 litus kiekvienai šeimai. 
Kaip bežemio šeima, gavusi 
mažiau negu tris šimtus litų 
paskolos, gali pasistatyti tro
bą ir nusipirkti reikalingą 
ūkini inventorių, tai nė gudru
sis Saliamonas, tur būt, nesu
galvotų.

Bet apie tų paskolų davimą 
komisarų taryba nutarė dar 
štai ką:

“Plane numatytomis visų 
ryšių paskolomis visų pirma 
aprūpinti grupinių sodybų 
naujakuriai, ypatingai buvu
sieji kumečiai ir bežemiai, 
laikant grupine sodyba tris 
ar daugiau ūkio vienetų.”
Vadinasi, valdžia duos pa

skolas pirmiausia tiems nauja
kuriams, kurie pasižadės gy
venti “grupinėse sodybose”, su
jungiant į daiktą ne mažiau 
kaip tris ūkio vienetus.

Kuo šitos “grupinės sody
bos” skiriasi nuo rusiškų kol
chozų? Kauno oficiozas jokio 
skirtumo nenurodo, tik smar
kiai pabrėžia, kad kolchozų or
ganizavimas nebus vykinamas 
“prieš darbo valstiečių val.ą”. 
Bet tai reiškia, kad, jeigu val
stiečiai organizuosis į kolcho
zus “savo valia”, tai viskas bus 
tvarkoje.

O t, šitam tikslui, kad pas 
valstiečius tokia “valia” atsi
rastų, komisarų taryba ir nu
tarė padaryti aukščiaus pami
nėtą patvarkymą. Ji duos pa
skolas pirmiausia tiems, kurie 
sutiks eiti į kolchozus, tariant, 
“grupines sodybas”. Kad 
siems tatai butų aišku, tai pa
sako ir “Tarybų Lietuva”:

“Liaudies Komisarų Tapy
bos nutarime pasakyta, kad 
planas numato pirmiausia 
aprūpinti visų rųšių paskolo
mis tuos, kurie eina į grupi
nes sodybas.”
Toliaus Paleckio 

graudena:
“Todėl teikiant 

labai svarbu, kad 
nukrypstama nuo 
Liaud. Komisarų 
nutarimo teikiant pirmenybę 
grupinėms sodyboms įsikur
ti.”
Laikraštis dar priduria, kad 

“daugelis valstiečių, iš dauge
lio Lietuvos vietų, jau pasisa
kė, kad jie pritaria tik grupinių 
sodybų steigimui”, — kas, ži- 
homa, yra grynas humbugas, 
nes Lietuvos valstiečiai iki to 
laiko nebuvo nė girdėję apie ši
tą komisarų “skymą”.

Taigi Lietuvos žemės ūkio 
kolchozacija jau yi*a vykdomą, 
ir tai ~ “ne prieš valstiečių 
valią”. Vilkas bus Sotus ir avis 
bps čiela!

O Paleckis su Gedvilu įgis 
komunistiško kapitalo ir kartu 
nepraras savo nekaltybės, kaip 
toji unter-oficierio našlė. Nes 
juodu gi davė “žodį”, kad prieš 
valstiečių valią kolchozai ne
bus steigiami.

St. Miščikas-žiėmys.

Del straipsnio apie Trockį
(PASTABOS PRIE PASTABŲ)

(Šiame rašinyje yra palies
ta keletas svarbių ir įdo
mių klausimų. Po jo seks 
atsakymas, kuriame Redak
cija išreikš savo nuomonę 
tais klausimais.—“N." Re
dakcija.)

(Tęsinys)
Bet kadangi šis klasinis mas

tas visgi šiandien turi p.lietine- 
je kalboje savotišką reikšmę, 
kad ir ne atatinkančią, aš labai 
dažnai paprastuose straipsniuo
se šiuos terminus vartoju pa
našia prasme, bet vien todėl, 
kad ta vadinama darbo klasė, 
pavergtoji klasė kurią visi de
magogai nori išskirti iš visų vi
suomenės sluogsnių, tik supias- 
tų, kas su ja pasidaro, jei ji 
pasiduoda, tiki tiems taria
miems vaduotojams.

Maža to, valstybės atsiradi
mas žmonių visuomenėje ben
drai pasuko kovos tėkmę dviem 
vagom: ekonomine ir grynai 
politine, kuri turi pagelbėti, pa-

Gal tai tikrai savotiškas ba- 
kumzmas, bet negaliu paneigti, 
jog tame nėra tiesos, ir todėl aš 
žiuriu į išsiliuosav.mo kovą, 
tiek ekonominę, tiek poLtinę, 
Kurios sutapę kitoniškai, negu 
senieji marksistai linkę žiūrėti, 
ir man revoliucijos klausimas 
yra ir įgyja kitonišką atspalvį.

Nenoriu tuomi pasakyti, jog 
aš teisingas, o kiti kiys.a, be<. 
negaliu teigti to, kuo net.kiu ir 
štai kodėl:
4. Revoliucija ir demokratija-

Demokratija, kol ji neiškovo
ta, kol ji neteikia garantijos, 
kad daugumos valia bus ger
biama ir jos valiai reikštis ne
bus pavartota brutalė jėga — 
tuščias žodis.

Maža to, kas gi ta demokra
tija?

Demokratija moderniškais 
laikais pirmiausia kilo Š. Ame
rikoje, vėliau susilaukėme 
Prancūzijoje. Senovėje tmėjo
me savotišką demokratiją dar
gi primityviose giminėse, vėliau 
demokratinę Graikijos respubli
ką, dar vėliau ir dar šiandien 
mes vadiname demokratine val
stybe Angliją, kur visgi yra net 
karalius. Lyg to butų maža, 
Stalinas taip pat paskelbė savo 
despotizmą demokratija.

Kuri dabar tikra, kuri “falšy- 
va”?

tos masės, kurios nors sudaro 
daugumą, priverstų kitus vi-| 
suomenės sluoksnius pildyti jų 
valią, nors jos ir gautų daugu
mą?

Tikėti tuo, reiškia nesiskaity
ti su faktais.

Visame pasaulyje, lyg viesu
lą, perplaukė fašizmas — ge
riausias įrodymas, jog tie, ku
rie privilegijuotoje padėtyje 
šiandien sėdi, niekuomet neiš
sižadės savų privilegijų vien dėl 
kažkokio demokratijos princi
po gerbimo.

Kol yra valstybė, kol yra val
džia, kol yra ekonominė nely
gybė, visi tie, kurie tuo naudo
jasi ir laikosi paviršiuje, neno
rės nusileisti žemiau arba susi
lyginti su kitais gerumu ir vi
suomet ieškos būdų savo privi
legijuotoje padėtyje pasilikti ir 
kiekvieną kartą, pajutę pavojų, 
sau iš daugumos valios prieš ją 
pastatys mažumos brutalę jė
gą, kuri, esant ekonominei ne
lygybei, visuomet suras kas jai 
padės tame.

Lietuvoje mažuma pamynė 
daugumos valią, pavartojus ka
riškius. Ispanijoje tas pats. Vo
kietijoje daugumos valią supro- 
fonavo teroru, papirkinėjimais, 
ekonominiu spaudimu dar ne
atėję valdžion hitleristai, ir 
taip įvyks ir toliau. '

Tad nejaugi galima būti nai
viems ir tikėti, kad tokioje An
glijoje arba dargi Š. Ameriko
je valdantysis luomas pasiduos 
daugumos valiai?

Nejaugi šalia savęs tokia š. 
Amerika neturi gyvo pavyzdžio 
Meksikoje, kur, Caniacho išrin
kus, jo prieškandidatas ruošia 
ginkluotą sukiLmą? (Ruošė, 

’ bet nesuruošė. — “N.” Red.)
Demokratija leidžiama val

dančiųjų, ekonominiai stipres
niųjų tol, kol tai nekenkia 
jiems vaidinti vadovaujamos 

, rolės.
Tik prisiminkime to paties 

Roosevelto kai kurias reformas 
ir Fordų bei kily sukeltų skan

vi-

oficiozas

paskolas 
nebūtu 

minėtojo 
Tarybos

Jeigu žiūrėti demokratijos 
kilmės, istorinės eigos, lai pir
mapradė demokratija buvo sa
votiška valdymosi forma, kur 
kiekvienas giminės asmuo, su
augęs, turėjo pilną balsą visuo
meniniuose reikaluose.

Graikijos demokratinėje res
publikoje jau randame šiokį to
kį nukrypimą: ten turi lygybės 
balsą tik graikai, bet ne jų ver
gai.

Philadelphijos Dekleracija ir 
Prancūzijos Žmogaus Teisių de
kleracija skelbia vėl kitonišką 
demokratijos principą, kuriame 
metamas obalsis; “Liaudies val
džia liaudžiai ir per liaudį”.

Bet jei mes primityviose gi
minėse matėme visų lygybę, 
graikuose bent pusiau lygių su
sitarimą, tai toliau mes mato
me, kad lygybės principas pa
lūžta dėl ekonominės nelygy
bės, o be ekonominės lygybės 
negalima politinė lygybe.

Jei prieš pirmą pasaulio ka
rą buvo galima svajoti, jog de
mokratija, nors ir tarp nelygių 
bet gavus visgi lygias politines 
teises, bus galima šis tas pa
siekti, tai šiandien ( ši svajonė 
reikia pamiršti (argi? — “N.” 
Red.).

Tiesa, kai kas sakys, nerei
kia maišyti dviejų dalykų: eko
nominės lygybės su politine, 
bet, nejaugi įmanoma politinė 
lygybė be ekonominės lygybės? 
(O kodėl ne? — “N.” Red.).

Nejaugi žemesnysis luomas,

iai neprivertė dar tokių For
dų už Roosevelto pečių organi
zuoti sukiLmo, nes šios refor
mos nebuvo tokios skaudžios ir 
patys fabrikantai, visi pasitu
rintieji suprato, jog be refor
mų, esant tokiam dideliam be
darbių skaičiui, galima susi
laukti blogesnių laikų.

Jei šiandien kai kur pasauly
je buržuazija kalba daug apie 
demokratiją, lai vien todėl, kad 
ji pati suprato, jog griebtis fa
šizmo nebeužsimoka (taigi 
mat! — “N.” Red.), nes tas fa
šizmas iš karto esantis buržu
azijos sargu, vėliau virsta tos 
pačios buržuazijos parazitu, nes 
jis, atsidūręs valdžioje ir, norė
damas joje išsilaikyti, pradeda 
ne tik vartoti brutalią 
prieš visą visuomenę, bet 
atmindamas, jog brutali 
iki laiko skalsi — taip, 
absoliutizmo
prieš du šimtu metų ■— prade
da laviruoti tarp pasiturinčių
jų ir vargšų, tai vienus pape
šiodamas, tai kitus.

Privačiam kapitalui neužsi
moka šiandien eiti prie fašizmo 
vien todėl, kad jis jiems pa
tiems perdaug kainuoja ir, ap-

jėgą 
gerai 
jėga 
kaip

karaliai

ti visuomenės ramumo palaiky
mui, patys gali tai padaryti pa
silikdami brutalios jėgos pavar
tojimą tolimesniems laikams, 
kuomet jau kitos išeities ne
bus, kuomet klausimas atsistos 
“rebrom”, arba išsižadėti savų 
privilegijų arba jas atlaikyti 
brutalia jėga, negalint, nepa
kankant ekonominio spaudimo.

Ir prieš įvykusius faktus bei 
jų pasikartojimą atsistojęs, ma
tau vieną išeitį — pajėgos var
tojimą.

(Bus daugiau)
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sienų apmušimus
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Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas.
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Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS! pattern book

i fuuiin

Viskas daroma pagal Maskvos nurodymais. — Nenori 
pinigų, kadangi už juos nieko negalima nupirkti. — 
Pakražančio dvaras. — Derlius menkesnis. — Na
mų nacionalizavimas.

Dabar yra geras laikas įsi
gyti sau gerą radiją, Parlor 
Setą, Bedroom Setą, laike !

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus.

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

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

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS
Knygvedystės, Stcnograf t j 

Mašinėle Rašyti, Aritmetikos 
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po piet 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių Mokykla
816 VV. 33rd Place, Chicago, III.

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

BUDR1KO INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMO

Susovietintos Lietuvos švie
timo komisanato meno reikalų 
vaidybos viršininkas P. Juode
lis pareiškė, kad konservatori
jai ir muz.kos mokykloms pa
ruošti ir patvirtinti pereinamie
ji mokslo planai. Dabar esą 
ruošiami ateinantiems mokslo 
melams planai pagal kitų są
junginių respublikų pavyzdį. Iš 
šio P. Juodelio pareiškimo aiš
kėja, kad “laisvojoje” Lietuvo
je net konservatorija ir muzi
kos mokyklos turi pritaikinti 
savo programas Maskvos nuro
dymams.

Vilniuje steigiamas valstybi
nis kultūros muziejus.

Kultūros fondo valdyba leido 
meno reikalų valdybai paskelb
ti konkursą dailės kuriniams 
paruošti bolševistinemis temo
mis. Už geriausius darbus busią

Refrigeratoriai 
JAU IŠKRAUTI
Sutaupymas Nuo 

*50.09 iki *70.00 
Perkant Dabar

paskirta 18 premijų, kurių dvi 
busiančios po 5,000 litų.

“Tarybų Lietuva” rašo apie 
rudens darbus Vilniaus apskri
tyje: “Keliuose dvaruose dėl 
įvairių gamtos sąlygų liko ne
nukąstą daug bulvių. Pav. Ja- 
šunų, Turgelių ir Nemenčinės 
valsčių dvaruose liko nenukąs
tą per 50 ha bulvių, čia nenu- 
kasimo priežastis buvo patys 
darbininkai, nes jie nenori už
mokesčio už darbą pinigais, bet 
rugiais, o rugiais neįmanoma 
mokėti, nes pernai buvo daug 
mažiau jų pasėta kaip kitais 
metais.”

Net oficiozas pripažįsta, kad 
darbininkai nenori imti užmo
kesčio pinigais, o reikalauja 
grūdais. Tas prisipažinimas ge
riausiai įrodo, kad darbininkai 
nemato jokios prasmės imti pi
nigus, nes už juos vis vien nie- 

| ko nenupirksi.
Sovietų Lietuvos spauda pra

neša, kad esąs išdalintas Pa
kražančio dvaras, Kelmės vals- 
čiuje. šį dvarą savo laiku buvo 
pirkęs žemaičių vyskupas Mo- 

i tiejus Valančius ir čia atva
žiuodavęs vasaroti. 1919 m. šį 
dvarą nupirkęs Izidorius Pilipa
vičius, kurio tėvas buvęs vysk. 
Valančiaus giminaičio Berenšos 
baudžiauninkas. Iz. Pilipavičius 
pereito šimtmečio pabaigoje 
buvęs nuvykęs Amerikon, kur 
užsidirbęs pinigų, ir vėliau su
grįžęs Lietuvon. Iš pradžių jis 

i nusipirkęs ūkį Tadeišavos kai
mo, netoli Eržvilko, 33 ha did »- 
mo, vėliau šį ūkį pardavęs ir 
įsigijęs Pakražančio dvarą. Čia 
jis įsitaisęs garinį malūną ir 
milvelį. Dabar šis dvaras nusa
vintas, nors Filipavičius įtodi 
nėjo, kad jis pats yra baudžiau
ninko sūnūs ir tik savo triūsa 
bei sumanymu įsigijęs turtą.

Šiauliuose buvo susirinkusi 
apskrities žemės ūkio komisija, 
kuri 
mes 
kad 
tais
mažesnis: žiemkenčių 
10%, vasarinių šiaudų 
šieno bei dobilų 20%. 
su tuo nutarta mažinti
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Nauji refrigeratoriai vert’i
$150.00 už ............  $99.50
General Electric, VVestmg- 

house, Crosley, Norge, 
Kelvinator.

Jos. F. Budrik
l neorporai ed

Furniture and Radios
3409-21 S. Halsted St.

Tel. YARds 3088

WCFL 970 Kil. Radijo valanda 
transliuojama nedėlios vakare 

nuo 5:30 iki 6:30 P. M.

svarstė aktualiuosius že
nk io klausimus. Paaiškėja, 
lyginant su pereitais mė

sinis metais derlius yra 
šiaudų 

40% it 
Ryšium 
gyvulių

•ių. Pirmon eilėn busią 
naikinami senesnio amžiaus ir 
menkaverčiai gyvuliai, kas su
daro 4% viso gyvulių skaičiaus.

Toliau komisija konstatavo, 
kad žemės ukiui reikalingų pra
monės gaminių kainas pakilo, 
todėl reikalinga ieškoti prie
monių pakelti žemės ūkio ga 
miniams kainas. Tenka prisi
minti, kad “Maistas” tiktai šio
mis dienomis pakelė gyvulių 
kainas 30%K tačiau pramonės 
gaminių kainas yra dar labiau 
pakilusios.

žuvusio čekisto Fabijono 
Stanislovavičiaus žmonai vi
daus reikalų komisariatas su
teikė vienkartinę pašalpą 1,030 
litų. Komisariatas darąs žygių, 
kad šio lietuviško čekisto šei
mai butų paskirta pensija.

Kauno konfekcionų koopęra- 
tinės gamybinės artelės valdy
ba praneša, kad artelės narių 
tarpe esą daug bedarbių. Teks
tilės medžiagas okupantai iš
graibote, todėl Lietuvos siuvė
jai neturi darbo.

Į Rygą buvo atvykę, kaip 
“Tarybų Lietuva” praneša, ge
riausi Maskvos kar.nės apygar
dos lengvaatlečiai, krepšininkai 
ir futbolininkai. Prieš juos žai
dė raudonosios armijos Balti
jos karo apygardos sportinin
kai, kuriuos sudaro lietuviai, 
latviai ir estai. PahaltieČiai 
krepėinyje maskviečių geriau
sius sportininkus sumušė 45:28. 
Pati “Tarybų Lietuva” pripa-

Sovietų Lietuvos komisarų 
taryba paskelbė biudžetą 1940 
m. spalio m,ėn. 1 d. iki 1940 
m. gruodžio mėn. 31 d. Paja
mų nustatyta 324,067,283 litai 
ir tiek pat išlaidų. Tenka pa
stebėti, kad nepriklausomos 
Lietuvos laikais visas metinis 
valstybės biudžetas sudarydavo 
nedaug ką didesnę sumą. B j 
abejojimo, bolševikų propagan
da šaukia, kad tai esąs geriau
sias sovietų Lietuvos praturtė
jimo įrodymas. Tačiau tikrove 
yra visiškai kitokia. Lietuvos 
pinigas yra nustojęs bet kurios

tarptautinės reikšmės, tad Kau
no spaustuvės gali prisispaus*, 
dinti sovietų valdžios reikaLm> 
beverčių pinigų, kiek Ūktai no 
ri. Antra vertus, viskas taip 
yra pabrangę, jog naujasis biu
džetas nebegali būti lyg.narna. 
su nepriklausomos Lietuvo > 
valstybės biudžeto pozicijomis. 
Įdomu dar pastebėti, kad pa
skelbtoji sąmata pasitenkina 
tiktai bendrąją suma, nenuro- 
dydaina nei iš kokių šaltini... 
susidaro pajamos, nei kokiem 
reikalams pinigai išleidžiami.

•v- /

Naujlenų-Acme Teiepooto
Miss Vera Hruba, 20 metų čekoslovakė gražuolė, 

dabar turinti rolę Kansas City statomam vaidinime ant 
ledo, gavo pranešimą iš autoritetų, kad jos vizi tariaus 
leidimas gyventi Amerikoj daugiau negali būti atnau
jintas. Ji turės būti’deportuota nebent ištekėtų už Ame
rikos piliečio. Jaunoji čekė sako, kad jei ji grįžtų į Vo
kietiją tai jos gyvybei gręstų pavojus.

žįsta, kad pabaltieč ai vi ši j o 
maskviečius tiek tcchn šk i, 
tiek taktiškai. Maskviečiai žai
džią labai senov.škai. Taip pat 
futbole pabaltiečlai sumušė 
maskviečius 4:3.

Nekartą buvo rašyta apie 
dezorganizaciją, kuri įsiviešpa
tavo Lietuvos geležinkeliuos j, 
juos “t.arkant” Maskvos me
todais. Dabar sovietų geležin
kelių valdyba skelbia, kad “nuo 
š. m. gruodžio mėn. krov.nių 
pervežimas geležinkeliais ' bus 
vykdomas pagal planą”, šisj 
“planas” pasireiškia tuo, kad 
siuntėjai turi henl vieną mėne
sį iš ankšto pranešti, kada jie 
mano prekes krauti ir kiek Va
gonų jiems reikalinga. Kas bent 
prieš mėnesį nebus pildavęs pa
reiškimo, tam vagonų nebus 
duodama. Kaip žinoma, visas 
sovietų gyvenimas vyksta “pa
gal planą”, todėl jis taip ir dez
organizuotas.

Sovietų Lietuvoje dar nepa
skelbta, kiek namų bus nacio
nalizuota. Bet iš davinių ap.e 
namų nacionalizaciją Rygoj: 
matyti, koks namų nuošimtis 
iš savininkų atimamas. Rygoje, 
kur veikia toks pat nacionaliza
cijos įstatymas, kaip ir Lietu
voje, iš 19,000 namų nusavina
ma 12,000 namų.

Sovietų okupantų kariuome
nei statomų kareivinių darbi
ninkai Gaidžiunuose buvo pri
versti dirbti sekmadienį ir sa
vo uždarbį paaukoti komunis
tinei liaudies pagalbos sąjun 
gai.

Zakristijonas 
Neteko Plaukų

62 metų zakristijonas George 
Shaw neteko plaukų, kai jam 
bedeginant popierius kilo gais
ras jo bažnyčios skiepe. Jis ei
na zakristijono pareigas North 
Shore Čommunity bažnyčioje 
1011 VVilson avenue.

Ugnis padare namui apie 
$700, (neskaitant zakristijono 
plaukų) ;

Remiate ujo- k .• n 
garsinasi 

"NAUJIENOSE

Renkite-tuos, kurie 
garsinasi 

‘‘NAUJIENOSE

Ateikit ir Pasilinksminkit! METINIS SU DOVANOMIS

MASKARADINIS BALIUS
Illinois Latvian Benevolent Society
šeštadienį, Vasario 8 d., 1941

Parkside Čommunity Hali,
446 North Parkside Avenue

blok. į vak. nuo Central Avė. % blok. į šiaurę nuo Lake St.)
Publika paskirs dovanas: pirmai grupei šešiems, $10, antrai 

grupei keturiems—$5.
DOVANOS PRIE DURŲ. GERA MUZIKA, VAIŠĖS.

Grand March prasidės 10 vai. LYGIAI. Įžanga 40c.

Turtas Virš $5,500,000.00
M

Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš

$425.000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Undcr U. S. Govt. Supervision

FEDERU.S/MNGS
$nd -.............

LOAN ASSOCIATlONof Chicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia iW

SAVINOS 

0£ INVESTMENTS 
n 

Sharc 'Accounfs

Sunku butu suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVICIA
‘RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS <4 0
Išima už .............. ■ w.UU
PRABŲVIMAS $cn nn
Ligoninėje .......... *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ A A
Išėmimas ir Ligon. CviUU
REUMATIZMAS fiA
Greita Pagelba ...........*fa»UU

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminaeija C 4 ftA
ir vaistai ..... ........... * I «UU
DOUGLAS PARK HOSP1TAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
uos rųšies su mo
tiniškomis užtai- 
lomis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties

W.G.E.S
Kasdien r.uo 8:45 v. ryto 

iki,9:15 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.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Mnige

y

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. H.L.

KAINA 15 ( EM C
Dk ką gavome naują madų 
knygą, kurią ’ galite gauti pas 
nūs Siųskite savo orderius

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St. 
Chicago. UI.
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The World at a Glance
Dr. E. G. Funkay

OUR THIRD TERM PRESIDENT ....... ..... —=
We Americans have just witnes-' IjltrOdUCCS Bill FOV 

sėd the colorful inauguration of - <■]
our first third term president — 4-1 CftF bOllCgC 
Franklin D. Roosevelt. His elect- T■m 

ion lašt November and his induc- Ali VillvdgU 
tion into Office now form a great 
landmark in the history pf our 
country, because FDR, leader of the Į 
more unpopular of the two major, 
parts since the Civil War, waa 
chosen on a stięąight-out third-tem) 
issue. For he had had two full 
terms before he was drafted lošt 
summer.

With the smoke and roar of lašt 
fall’s political battle long died 
away> ^e do well to recall the 
basic issue in the November eleetr 
ion. It was whether the centųry- 
old tradition against a third term 
was more important than hąving 
in the White House during oną of 
America’s greatest crises the mąn 
most eminently fitted by tpaining, 
experience, and the people’s con
fidence to guide our ship of statė 
through the roaring seas of the 
next Your years.*

Between Roosevelt’s nomination 
and his eleetion many true, intel- 
ligent patriots wondered vvhether 
we Americans would prove o.ur- 
selves politically wise enough to 
rate the no-third term tračtftioit 
at its true value: as 
tant than putting the 
our nation’s helm in 
tempest. Fortunately
also for the ręst of the world, we 
Americans lašt November 
ourselves wise enough and 
tie enough to meet grim 
vvitb.good common sense.

Franklin Roosevelt’s inaugura
tion for a third term likewise 
stands out in sharpest contrast to 
vvhat is happening in many parts 
of the world. While other povverful 
countries spit on demoracy, insist 
that 
dead 
club 
and 
and
“unity”, our great American Re- 
public choose its lawmakers and 
its executive in a free eleetion.

Since Franklin Roosevelt wąs 
inducted into office four yeary 
ago, freedom and democracy have 
fallen on cruel times. Long is the 
roll-call of the nations thcn en- 
joying national freedom and repre- 
sentative government būt nov/ 
und<r the heel of the totalitarian 
monster: Austria and Czechoslova- 
kia, Poland and Norvvay and Den- 
mark, Belgium and Holland and 
France. The Spanish Republic, 
though already attacked by the 
forces of fascim, had not yct been 
chocked to death by the farcical 
blockade
Albania, Hungary, and Roumania* 
mere puppets now, in 1937 enjoyed 
national independence. And Britain 
today fighting grimly and cou^a- 
geously for herself and others, was 
then lullcd into the opium dream 
of the lotus eater. 
lands has freedom 
out since Franklin 
cond inauguration!

Būt during those 
years, when in nation 
freedom was crushed 
to death by tank and airpląne of
the dietator, Franklin Roosevelt 
strove to arouse his fellow country- 
men Irom the lotus eateFs dream 
that ddpmed France. The brave 
resistanc
wealth -di nations and the Atlantic 
Ocean have given him antį other 
clear-vissioned Americans time to 
pull the scales from the eyes of 
their fellow countrymen. 
with him at the helm, 
United States forms the 
that attracts and holds
hope of believers in freedom an<j 
liberty everywhere.

Under Franklin Roosevelt’s able 
and courageous leadership Amer
ica will not fail the millions round 
the world who place their 
and trust in her.

New York Tas Five of Them, 
Chicago — None

Rep. Edward P. Saltiel, of the 
31st Illinois distriet lašt week in- 
troduced a bill for the CHICAGO 
4-YEAR COLLEGE COMMITTEE, 
to Illinois legislature in S.pring- 
field.

This bill which enables Chicago 
to create a 4-year college was 
drawn up by Walter F. Dodd, no- 
ted legislative lawyer.

Rep. Saltiel 
stated, “The need 
lege operated by 
cago should be
Many young Chicagoans who gra- 
duate high school and who are 
desirous of obtaining a college edu- 
cation find the financial problem 
insurmountable even at our statė 
universities. The opportunities for 
part time work, while attending 
college, are naturally much grėat- 
er in a city likę Chicago than they 
are in a smaller college communi- 
ty-

There’s One In

today officially 
for a 4-year col- 
the City of Chjp 
apparent to all.

less impor- 
best man at 

thi§ raging 
for us and

Detroit Too
New York has 
and that many

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

At Three O’Clock 
On The 2nd!

proved 
patrio- 
reality

the democratic way of hfe is 
and rotten, and rely upon 
and revolver, machine gun 

castor oil, lying propagandą 
concentration camp to secure

of the Great Powers.

“The fact that 
five city colleges 
other cities ranging from Charles- 
ton, South Carolina, with a popu- 
lation of sixty-five thousand to 
Detroit with a population of over 
a million also have municipal col
leges should establish their nced 
and practicability.”

Everyone interested
the campaign for a 4-year 
financially or otherwise 
contact the COMMITTEE 
Broadway.

in aiding 
college 
should 

at 3743

?ay From Former 
Employees to Army 
Trainees ir O. K.’d

active Ar-

In how many 
been blacked 

Roosevelt’s se-

fateful four 
after nation 
and bombed

is a ques- 
employers 

their

WASHINGTON, D. C. — Thou- 
sands of selectees, reserve officers 
and National Guardsmen called to 
active duty for a year of training 
in the Army expansion program 
may receive pay from their former 
civilian employers without objection 
from the War Department.

The issue had been raised as to 
vvhether the men, holding jobs in 
private firms, statė or municipal 
offices, were eligible to continue 
to receive .pay while on 
my duty.

It was stated that it 
tįon for the individual
to continue or discontinue 
employees’ pay. The War Depart- 
ment’s position is that “active” 
duty is a full-time job, hovvever, 
and that the soldiers mušt devote 
their entire efforts to it.

Some statės have ruled, for ex- 
ample, in the case of National 
Guard officers called to active 
Service that they can hold both 
civil and military posts. This 
fords the officers a chance to 
tain their benefits of seniority 
civil Office, pension 
surance funds and 
terš.

Officials cited the 
Service Act, which
ply to the regular Army, as to the 
right of those temporarily on 
tive duty to receive dual pay. 
act statės:

“Nothing contained in this or 
other act shall be construed as
bidding the payment of compensa- 
tion by any person, firm or 
poration to persons inducted 
the land or navai forces of 
United States for training and
vice under this act, or to members 

I of the reserve components of such 
I forces now or hereafter on any type 

pf active duty, who, prior to their 
induction or commencement of ac
tive duty, were receiving compen- 
sation from such person, firm or 
Corporation.”

af- 
re- 
in 

in-programs, 
similar mat-

new Selective 
does not ap-

of the British Common-

And now 
our own 

lodestar 
the lašt

ac-
The

any 
for-

cor- 
into 
the 

ser-

True Love

hope

Mairie: “Are they in love?”
Mazie: “They mušt be. She list- 

ens to him describe. a bąli game 
and he listens to her telling how 
her cousin’s new dress was made.”

Where to Go on
Sign on Dance Hali: 

dancing every night 
day.”

Sundays.
“Good, clean
except Sun-

By WILLISTON FISH
THE LAŠT WJLL OF CHARLES LOUNSRURY

H E ivas stronger and clcve.rer, no dpgbl, than 
other men, and in broad tinęs of biisįness he 
had groivn rich, until his įvealth ęxceed.ed ex- 

aggeration. One morning, in his Office^ he directed a 
reguest to his confidential launjer to come to him in 
the afternoon—he intended to have his ivill d rauki-

A ivill is a soleinn matter, even ivith men idhose life 
is given u p to businesst and ivho are bg hab(t m.indfiil 
of the future. After giving this direclion he topk up 
no other matter, būt sat (d his desk alone and in sįlence.

It ivas a day ivhen summer ivas first nęiu, The pale 
leaves upon the trees įvėrė starting forth upon the get 
unbending brančhes. The grass in the parks had a 
freshness in ils green likę the freshness of the blue in 
the sky and of the yelloiv of they sun-^-a freshness to 
make one ivish that life'might reneiv it\s youth. The 
clear breezes from the south ivantoned about, then 
įvėrė štili, as if loath 'to go finally aivay, Half tdly^ half 
thoughtfully, the rich man ivrote upon the ivhite paper 
before him, beginning ivhąt he ivrote ivith cąpilal let- 
ters, such as he had not made since, as a boy in school,

" In the NAME of GOD, AMEN

H
 CHARLES LOUNSBURY* beiflg of sounc} 
and disposing mind and memory Qię Jingered 
on the word Memory), do noxv make and 
publish this my Lašt Will and Testament, In 

order, as justly as I may, to distribute my interęst in 
the world among succeeding men.

And first, that part of my interests which is known 
among men & recognized in the sheep-bound vohimeg 
of the law as my prbperty, being inconsiderahle and of 
none account, I make no disposal of in this my will.

My right to live, it being būt a life estate, is not at 
my disposal, būt, these things excepted, all else in the 
■vvorld I now proceed to devise and beąuęat^i.
ITEM: And first, I give to good fathers and mothers būt 
in trust for their children, neverthelcss, all good little 
words of praise & all quaint pet narnės, and I charge 
said parents to ūse them justly, būt generously, as the 
needs of their children shall reąuire. 1
ITEM: I leave to children exclusively, būt only for the 
life of their ch’ildhood, all & every the dandelions of 
the fields and the daisies thereof, withfthe right to

New Auditions For 
Youth Orchestra 
Here Next Month

Winncrs Will Tour Canada 
and Mexico

howYou do not have to know 
to play bunco to win a prize and 
you do not have to be an expert 
at cards—bridge or pinochle—be-. 
cause your partner may earn a 
high score for you and YOU might 
win the prize.

Try your luck at the K R Card 
and Bunco Party, February 2, at 
Darius-Girėnas Memorial Hali, 
4414 So. Western Avė.

AND there will be prizes for the 
men as well as the womenfolk! 
Since a mixed gathering is expect- 
ed, the committee statės that there 
will be prizes for men and they 
will nęt have to be a-goin’ home 
with tea pots or aprons, as they 
have been a-doing from some card 
parties.

Having been active in Club work 
for 15 years, the K R’s think of 
everything and make fine hostes- 
ses. The committee for this Card 
Party includes Bernice Balickas, 
Aldona Gura and Victoria Keser.

The newly-elected officers of 
the K R’s for the year of 1941 are

Preliminary auditions for places 
in the All-American Youth orches
tra of 1941 will be held in Chicago 
during the late part of February, 
it was announced by the Illinois 
division of the National Youth ad
ministration, which is cooperating 
with Leopold Stokowski in 
formation of the orchestra.

the

Age Limits—17 to 24.
Boys and girls from 17 to 24, 

clusive, are eligible, and in cases 
of unusual talent these limits may 
be lowered or raised slightly. Ap
plication blanks may be obtained 
by vvriting the National Youth 
Administration of Illinois, Mer- 
chandise Mart, Chicago. This second 
All-American Youth orchestra will 
make a tour of the United States, 
Canada, and Mexico in the 
springs.

(Among the finalists in 
year’s auditions were Severai 
cago Lithuanian girls playing 
the Women’s Symphony).

in-

late

last
Chi- 
with

Bernice Balickas, president, Anne T-f Voii KliniV Vmir 
Kairis Prantis (Mrs. J.), vicepresi- [ A Ull IvIlUVv A V UI

Languages, Here’s 
Your Choice —

Malela Lima (Mrs. 
and Lucy Sadaus-

and members, re-

dent, Bernice
J.), treasurer,
kas, secretary.

The bfficers
presenting all parts of Chicago and 
suburbs, cordially invite everyone 
from ėveryvvhere for THREE 
O’CLOCK ON THE 2ND!—at Da- 
rius-Girėnas Hali.

; r ' f * • H ’ ’

Buzz-z-z... have you heard ... 
do you know ... my dear, really .. 
it’s current gossip—the L. U. C.’s 
Annual Show “TETA IŠ AMERI
KOS” is only 6 days away. And 
it’s going to be one of the funniest 
comedies ever presented. A laugh

play among them freely, according to Jhę cųstom of j 
children, warning them at the šame time against thę 
thistles. And I devise to children the yellow shores of j ----— --
creeks and the golden sands beneath the ‘Vaters there-1 at every turn. And after the show 
of, with the dragon-flies that skim the surface of said, 
waters, and the odors of the willows that dip into said 
waters, and the white clouds that float hįgh over the 
giant trees. And I leave to children the long, long days 
to be merry in, in a thousand ways, and the Night and 
the Moon and the train of the Milky Way to wpnder at, 
būt subject, neverthelcss, to the rights hereinafter given 
to lovers; and I give to each child the right to choose a 
star that shall be his, and I d’irect that the child’s fa- 
ther shall tell him the name of it, in order that the 
child shall always remember the name of that star af
ter he has learned and forgotten astronomy.
ITEM:I devise to boys jointly all the useful idle fields 
and commons where bąli inay be played, & all snow- 
clad hills where one may coast, and all streams and 
ponds where one may skate, to have & to hold the šame 
for the period of their boyhood. And all meadows, with 
the elover blooms and butterflles therępf; and all 
woods, with their appurtenances of sąuirrels apd whir- 
ring birds and echoes & strange noises, ahd all distant 
places which may be visited, together with the adven- 
tures there found, I give to sa!d boys to be theirs. And I 
give to said boys each bis own place at įhe fireside at 
night, with all pietures that may be seen in the burn- 
ing wood or coal, to enjoy without let or hindfance and 
w’ithout any incumbrance of cares.
ITEM: To lovers I devise their imaginary vvorld, with 
whatever they need, as the stars of the $ky? tį^e red 
roses by the wall, the snow of the hawthorn, the sweet 
strains of music, or aught else they may desire to fi- 
gure to each other the lastingness & beauty of their love. 
ITEM: To young men jointly, being joined in a brave, 
mad crowd, I devise and beąueath all boisteroys, inspir- 
ing sports of rivalry. I give to them the disejain of 
weakness, & undaunted confidence in the’ii* own 
strength. Though they are rude & rough, I leave to 
them the power to make lasting friendship$& of posses- 
sing companions, and to them exclusively I give all 
merry songs and brave choruses to sing, xvith smootti 
voices to troli them forth.
ITEM: And to those who are no longer ‘ children, or 
youths, or lovers, I leave Memory, and I leave tę them 
the volumes of the poems of Burns & Shakespęare, and 
of other poets, ’if there įre others, to the end (hat they 
may live the old days over again freely & fully, wilhout 
tithe or diminutipn; and to those who are no longer 
children, or youths, or loverš I leave, too? the know- 
ledge of what a rare, rare vvorld it is.
SKThe name, Charles Lounsbury, of the devisor in the will, is 
a name in my family of three generations ago, bąck in York 
State where the real owner of it was a big, strqngt ąlj-ąround

there wi.ll be sočiai dancing.
The galą affair will be held 

the Lithuanian Auditorium, 3133 
So. Halsted St., this Sunday, Janu- 
ary 26. Doors open at 4:30 P. M. 
Admission is būt 55c.

Oh, yes—and very important— 
the zproceeds of this evening arę 
going to the 1941 L. U. C. Scholar- 
ship Fund. It promises to be not 
only a worthy affair to attend būt 
holds forth promises to meet your 
old friends and make new friends 
and have a really good time with 
the L. U. C.

Būt we mušt get along. There’s 
a lot of work to be done. See you 
Sunday. .—Wenetta.

Wanted: Young 
Ladies to Dance 
With Soldiers
Oh, Yes, There Will Be Chaperons

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

the 
un- 
the 

will

being organ- 
of the really 

in “Carmen”. 
Stephens said

Many Posts Open in Civil Service
Applications for positions in the 

classified Service of the federal 
government will be received by the 
United States Civil Service Com- 
mission at Washington from any- 
one living in the 
area up to February 
nounced today.

The positions for 
nations are to be
thereaftr include three junior oc- 
cupational aidės at salaries of 
$1,800, $1.620 and $1,800 respective- 
ly. Ages 21 to 45 years.
SOCIAL SERVICE CONSULTANT

centrai statės
10 it was an-

which exami- 
held shortly

the cast, leaves no 
minds of evryone 
will, be well done.

ON CARMEN—
Chicago’s Lithuanian audiences 

will be in for a rare treat, when 
on April 6, PIRMYN will nresent 
“Carmen” at the Goodman Theatre.

This is, no doubt. one of 
heaviest tasks PIRMYN has 
dertaken, and judging from 
response of the choristers, it
be carried thru to a successful fi- 
nish. The girls have been rehear- 
sing Tuesday on their chorai num- 
bers, the men on Wednesday and 
the combined chorus on Fridays, 
and now on Saturdays a s.pecial 
children’s chorus is 
ized to sing Severai 
beautiful numbers 
Incidentally, as Mr.
at the lašt rehearsąl—“if you have 
any brothers, sisters, friends or 
children, bring them down to Nef
fas’ Saturday ąfternoons.” This is 
an invitation to parents of children 
betvveen 7 and 12 to bring them 
down pn Saturday. 

o—o 
AT LAŠT—THE CAST— 

Glancing ąt 
doubt in th 
of a job that 
Take a look—
Carmen .................  Alice Stephens
Done Jose .............  Victor Bender
Micaela .................... Ona Skever
Frasquita, Companion of Carmen 
............................. Anita Navickas 
Mercedes, Another Companioh .....
............................... Aldona Grigonis 
EI Dancairo, Smuggler ................... i
......................................  John Avelis 
EI Ramando, Smuggler .................
........................ .......... Bruno Norman 
Zuniga, Capt, of Guard .................
..................................  John Rukstala 
Morales, Lieut. of Guard .............
...................................... Joe Žukas

Beat it if you can!

Consultants in sočiai Service for 
the Children’s Bureau, Department 
of Labor; bureaus of Public As- 
sistance, Research and Statistics, 
Sočiai Security Board. 
$3,200 to $4,600 per year.
cants mušt have completed 
year college course.

Under and minor library 
ants, $1,400 and $1,260 .per 
Some training in
library school or certain paid 
rary experience required.

FOR TRANSLATORS.

Salaries
Appli- 

four-

assist- 
year. 

a recognized 
lib-

sten- 
$1,800 
have 
more

Translators and bilingual 
ographers, various grades, 
to $2,300 per year. Mušt 
acquaintance with one or
languages beside English. Salaries 
$1,800 to $2,300 per year.

Information as to the require- 
ments for the examinations and 
application forms may be obtained 
at the Office of the U. S. Civil 
Service Examining Boards, New 
Post Office Building, Chicago.

“BUSINESS MAN’S EXPENSE 
ACCOUNT”

SIDELIGHT—-
For real concentration on “Car- 
men one has only to watch Al 
Rimkus beating time furiously to 
the music with his gum.

ROMANCE RUMORS—
Flo Bender and Stanley Stašaitis.

PREFERENCE—
Stel Parker says she would ra- 

ther šit at Neffas’ and si.p wine 
than anyplace else. Says its so nice 
and quiet.

ANGRY—
It is good to know someone does 
read this column. Lašt Monday, it 
seems, when the column failed to 
appear, Marian Patti stalked angrily 
into Mrs. Stephens’ studio and said: 
“Look, I can’t read a word of Li- 
thuanian. I buy the “Naujienos” be- 
cause of the English Section and 
mostly for PIRMYN Sharps and 
Flats. And look, it isn’t here!”

Marian—it’s hard putting out a 
column every week by oneself 
without any help from the other 
members. Occasionally, you are 
forced to abandon the column for 
an issue. If all the members would 
get behind it, we could guarantee 
it for every week. Anyway, we’ll 
try not to disappoint 
one else again.

you or any-

Note to young ladies:
The soldiers at Fort Sheridan 

haven’t enough dancing partners 
for their weekly Thursday night 
dances in the post gymnasium and 
Maj. Glenn R. Douglas, morale of- 
ficer in charge of entertainment, 
asks that if you have nothing else 
to do, come to the dances.

Mąj. Douglas promised that spe- 
cial arrangements would be made to 
bring groups of young women to 
the dances and take them home 
with proper chaperons.

Lašt Thursday the 15 piece or
chestra .played loudly būt there 
was a feeling of gloom — the sol
diers outnumbered their partners 
by almost 4 to 1.

As Usual.
Ęd: “It’s sure a bother about 

lidays.”
Willie: “It doesn’t bother me. 

boss telis me when to go and 
wife telis me where.”

ho-

My 
my

18

19
20

22

— want ad for steno-
grapher $

— violets for steno- 
grapher

— stenographer’s sala-

steno-

wife 
steno-

— roses for
grapher

— candy for
— lunch for

grapher
—i stenographer’s

salary
— picture show

with wife
— Theatre self and 

stenographer
— candy for wife
— dinner and theatre 

with steno.
— Lillian’s salary

Fur coat for 
wife
Want ad for malė 
stenographer

.50

15.00

3.00
.75

6.75

20.00

7.50
.75

21.75
25.00

850.00

good kind of a man... So I took the name of Charles Louns- 
bury to add strength and good will to my story. W. F.
(A LAŠT WILL was written in 1897 by Wilhston Fish. 
It first appeared in Harper’s Weekly in 1898. Mr. Fish 
died just before Christmas 1939.)

saw
Mr.

a beau- 
Walter

BIG TIME—
A contrib reads: “Just 
tiful thing introduce
Zemgul to Alice Marble and Mary
Hardwicke before their tennis 
match recently at the Chicago Sta- 
dium.”

And here I though it was 
ley who was the tennis bug.

Stan-

John 
quart 
later

MEMORIES THAT BURN— 
The Time at Paw Paw when 
Avelis thought he had a 
safely tucked away and
found out it had been refilled with 
Coca Cola and Ginger Ale, some
one else having taking the bene- 
fits of the other liquid.

—M. T. DOME

Invariably.
Science Prof.: 

when a 
ter?”

Coed:

“What happens 
body is immersed in wa-

The telephone rings.”

Lull in Her Life.
An American film actress was 

applying for a passport.
“Unmarried?” she was asked.
“Occasionally,” she answered.



Pirmadienis, sausio 20, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III

GRUZDIETIS PRISIMENA LIŪDNA SAVO
PARAPIJOM) LIKIMU

Bruožai iš a. a. Benio Kvašio Gyvenimo
Traukėme lyg magneto vilio

jami. Vyko kaimo ir jaunimas 
ir senimas į Ameriką — laimės 
šalf.

Jaunas, vienturtis ukininkai- 
tis-miesčioniukas — išlepintas 
Denis, vos tik spėjęs atitarnau
ti rusų kariuomenėj, irgi vyko 
j Ameriką. Atvažiavo 1905 m. 
Benis į Melrose Parką. Padir
bėjęs kurį laiką geležies fabri
ke, jis persikėlė į Chicagą. Mė
gino ir vėl fabrike dirbti, bet 
užaugęs labai gerai, jokio sun
kaus darbo tėviškėj nedirbęs, 
sunku jam buvo priprasti 
sunkaus fizinio darbo.

prie

Jaunystė, Bet Dabar? 
gaila pamačius kas su 
atsitinka. Ypač kada

pas 
Vie-

Užėjo Blogi Laikai
Nutaria ir stoja dirbti 

tautiečius, sąįiune už baro, 
nu ląiku jąu iy savo karčiamą
turėjo. Vėliau vėl grižo už bar- 
tepdeyį prie kitų. Taip gyveno 
pęy eilę metų.

Užėjo Benįyi blogi laikai. Jo 
tautiečiai duodavo jam tik ga
liūnas apšvarinti. Ant galo ir 
visai pavarę. Ilgą laiką pąskui 
gyveno ąnt 14-tos gatvės pąs

vieną lietuvį. Dirbinėjo, krutėjo. 
Apšepęs senelis, į pečius susi
traukęs.

Iš šaunaug jaunikaičio—“abu- 
vatelio”, iš gražąus ir gtipraus 
vyro prie kurio Lietuvoj1 męr- 
ginog kaip rpugės prie medaus 
lipdavo, pasiliko tik suvytęs, 
nuskuręs senelis. Lietuvoj kiek
viena mergina norėjo už jo te
kėti ir būti laiminga — dabar 
buvo gyvenimo nukamuotas, iš
čiulptas.
Sąųlėta

Tikrai 
žmogum
žinai kokia šviesi jo praeitis bu
vo, kokia saulėta jaunystė.

Užmiršo namiškius Lietuvoj. 
Ir prašomas nerašydavo nei vie
no žodelio. Apniurusias dienas 
senelis leido. Pragyveno iš re- 
’ief gaudamas šiokio tokio mai
sto.

Keli metai atgal, kada lan
kiausi Gruzdžiuose, su Benio se
sute ir jos dukrele susiėjau. Jos 
sakė, labai jį mylinčios ir kas
dien laukiančios iš Amerikos 
sugrįžtant. Graudžiai jos pra
virko.

Lakintas Kiela Sako 
Turi Išradęs Naują 
Karo Lėktuvą

Režisorhis

JONAS BALTRŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 19 d., 1941 m., sulaukęs 
30 metų amž., gipięs spalio 21 
d., 1910, Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Irene, po tėvais Con- 
nors; motiną Oną, po tėvais 
Babsanskaitę; 2 seseris: So- 
phia ir švogerį Carl Swan- 
son, Oną ir švogerį Antaną 
Žvirblį; du brolius: Antaną ir 
Kazimierą, tetą Marijoną ir 
dėdę Antaną Lėkius ir šeimą, 
dėdę Kazimierą Babšauską ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks treč., 
sausio 22 d., 8 vai. ryto iš 
kopi. į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus ge£u<- 
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Baltrūno gi
minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

Ilyvąuti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Moteris. Motina, Seserys, Bro

liai ir Giminės.
Laid. Direkt. A. M. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

Laukė Sugrįžtant Tėviškėn
Keli metai atgal prisiminiau 

jam Gruzdžius, jo sesutę ir se
sutės dukrelę, kuri labai dėdę 
myli ir kasdien nekantriai iš 
Amerikos .sugrįžtant laukia, ir 
graudžiai pravirko senelis. Aša
ros kaip žirniai 'vargo išvagotų 
ir nusenusiu evidu riedėjo.

Ir tą kadaise gražų linksmą 
vyrą, dabar jau 66 metų vargšą 
senuką aplankė giltinė Gruodžio 
15 d. Prislinkus giltine paspau
dė savo mirties delną ir Benio 
gyvenimo kelias jau užbaigtas. 
Visi rūpesčiai ir vargai išken
tėti.

• : f •. . ••

Dabar ilsėkis ramiai Lietuvių 
Tautiškose kapinėse. Tegu bus 
tau lengva mielas parapijone 
šios, šalies žemelė.

Gruzdietis R. Š.
P.S. Benis Kvašis tapo pa

laidotas Gruodžio 19 d. Laido
tuvėmis rūpinosi plačiai žino
mas gruzdietis biznierius Vincas 
žakaitis (Zieęk). Jąm prigęlbe- 
jo Vincas Lipkųs, Frank Qu- 
žauskas, Ka^yę fiąlkuą, Julė 
Zieck ir daug kiĮvj gru^d’eč ų.

W.asĮiįpgtopąs Prašo Pagaminti 
Pavyzdi Bandymams

BĘjDŲEPORT. — Antanas 
Kielą, lietuvis lakūnas, 3613 S. 
Halsted Street, sugrįžo iš Wa- 
shingtop, p. C., kur jis buvo 
išvykęs tartis su karo departa
mento inžinieriais apie Kielo.s 
išrastą kąrinip tipų lėktuvu, ku
ris gąli skristi be vairuotojo 
pagelios.

Kięją sako, kad inžįiiįeriąi tą 
lėktuvą pilnai užgyrė ir davė 
leidimą gaminti.

“Prpgą Lietuviams Pradėti 
Pelningą BĮ?nįv

Kąd pradėti masinį šių lėktu
vų gaminimą, reikalinga didelė 
dirbtuvė su finansai,s. Kiela vie
nas nepajėgia tokią dirbtuvę 
įsteigti ir mano, kad butų gera 
jei atsirastų lietuvių, kurie su
sidėtų į kompaniją.

Jis sako, kad yra keli svetim
taučiai, kurie .suprasdami pelno 
galimybes aviacijos srity bando 
Kielą prie savęs pritraukti. Bet 
Kiela norėtų geriau su lietuviais 
dirbti.

o Jei yra susidomėjusių lietu
vių lai atsišaukia į Antaną Kie
la dėl platesnių informacijų 
viršuj nurodytu adresu. (Sp.)

Kaimynas.

Chesterfield’s
Pasiūla Sulauks
Daug Atsišaukimų

z--'

Hy toj Atpigintas
Pienas Vaikams
Mokyklose

Į CLASS1F1ED ADĮj

šiąndien pradinių mokyklų 
kąfeterijos (ivešose ir parapi
jinėse) pradės pąrdavinėti pie
ną vaikams po centą už pusę 
paintcs. Ikišiol jis parsidųodavo 
po tris centus.

Toks pienas bus pardavinė
jamas tiktai mokyklose, kurios 
randasi “neturtingose apylinkė
se”.

HĘLP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbinin^
REIKALINGA VEDUSI PORA 

arba motęris prižiūrėti rooming 
house — “Managing.” Pašaukite—? 
OAKland 8937.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MOTERIS ABELNAM NAMŲ 
darbui, ne daugiau 40 metų. Gy
venti namie. Pastovus darbas, $7. 
OAKland 2323.

J. J. Balanda visas pastangas 
deda režisuoti šių metų Lietu
vių Universiteto Kliubo trijų- 
ąktų komediją “TETA Iš AME
RIKOS”. Joyas yra tik vienas 
iš 75 narių, kurie dilba šio va
karo pasisekimui. Jis rengiamas 
Stipendijos Fondo naudai.

“TETA IŠ AMERIKOS” bus 
statoma šį sekmadienį, sausio 
26, Lietuvių Auditorijoj, 4:30 
P.M. Įžanga tik 55c. W.

Knyga, “Tobaccoland, U.S.A.”, 
Bus Duodama Dykai.

“Tobaccoland, U.S.A.”, kuri 
labai išsamiai vaizduoja toba- 
kos farniavimą ir cigaretų iš
dirbinių, yra įdomi knyga ku
rią dykai siulyja publikai Clies- 
terfields cigaretų išdirbėjai, 
Liggett & Myers Tobacco kom
panija, naujojp skelbimų kam
panijoje.

ISPORTASl

Lietuvis Atsigulė 
Pasilsėti, Numirė

šeimynos Padėką Draugams 
Už Laidotuves

CAŲUMET CITY, 111. — Pra
nas Kavaliauskas, 43 — 155th 
Street, atsigulė Naujų Metų 
dieną pasilsėt įr bemiegodamas 
numirė. Jis buvo palaidotas 
Sausio 4 d.- Velionis paliko žmo
ną, penkis sūnūs ir viepą duk-

“Sportas” Davis Šį 
Vakarą Risis Su 
Lenku Krauseriu

šiandien vakare, White City 
arenoje, 63rd St. irt South Pa?k 
Avė., įvyks ristynių vakaras, 
kurio programoje svarbiausios 
ristynės bus tarp Diz?y Dąvįs, 
Tė^as sunkiojo svorio milžino 
ir Karol Krausėrio, didžiojo len
ko. Davis žinomas tuo, kad į 
areną ateina “statiškai” apsi
rengęs, net su atlapėj.

hti. ■ >

Kituose . susitikimuose bus 
Abe Coleman -/vs. Pete Sęhu, 
Mike London yą. Jack More ir 
Frankie Hill ’vs. Ūkininką ,Mąck.

' ' bf ■ b'J ’ ? ‘ S.
. .-----------------------f-—-----------r-.-.,-

Chicagiečiąi į Prez.
Inauguraciją

Gyveno Kankakee
Savo laiku Kavaliauskas 

veno Kankakee, Ilk, tai laido
tuvėms iš to miestelio atvyko 
daug jo buvusių draugų, šv. 
Jurgio draugijos narių, kurie 
nešė grabą. Kadangi velionis 
buvo labai malonaus budo žmo
gus, su plačia pažintimi, jo pa
lydėti susirinko labai daug ne
tik lietuvių, bet ir vietinių sve
timtaučių.

Našlė su šeima, 5 sunumi ir 
diiktcre, reiškia nuoširdžią pa
dėką 'visiems,
laidotuvėse ir išreiškė jai 
jautos jausmus. J. 

t

gy

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ MO

TERŲ KLIUBO CHORO dainų 
pamokos atsibus sausio 20 (pirma
dienį), 7 vai. vakaro, Darbininkų 
svet., 10413 S. Michigan Avė. Po 
tuo pačiu adresu turėsime kon
certą ir balių sausio 26, 8 vai. vak. 
Dainuos musų choras, todėl visos 
susirinkite ant pamokų.

—Renginio Komitetas,
CHICAGO LITHUANIAN COM- 

MUNITY CENTER, Ine. metinis 
susirinkimas visų ščrininkų įvyks 
pirmad., sausio 20 d., 8 vai. vak., 
Auditorijos salėje, 3133-37 South 
Halsted St. Kiekvieną šėrininką 
kviečia atsilankyti, bus išduotas 
raportas iš finansų ir kitų nuveik
tų darbų, bus rinkimas 3-jų naujų 
direktorių, taipgi bus nutarimai 
apie Auditorijos perėmimą ir sko
los atmokėjimą.

J. Rūta, Prez.
M. Z. Kadziauskas, Sekr.

AMERIKOS LIETUVIŲ LAISVA
MANIŲ Etinės Kultūros Dr-jos 
No. 1 kp. met. susirinkimas įvyks 
pirmad., sausio 20 Darbininkų svet., 
10413 S. Michigan avė. 8 v. v. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susi
rinkime, nes bus renkama valdyba 
sekantiems metams..

P. J. Kučinskas, Sekr.
D. L. K. VYTAUTO DR-JA lai

kys metinį susirinkimą antrad., 
sausio 21 d., Chic. Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halęted St., 7:30 
v. v. Turim svarbių reikalų svars- Į 
tymui, kaslink pomirtinių mokesčių 
už mirusius narius. Kurie draugai 
esate pasilikę su mokestimi puti
nai pasirūpinkite apsimokėti.

—P. K., Sekr.

kurie dalyvavo
UŽUG-
M.

REIKALINGOS MOTERYS sor- 
tuoti senus žurnalus popierių ša- 
poj. Lissner Paper Stock Co., 1801 
N. Leavitt St.

REIKALINGOS MOTERYS sor- 
tuoti skudurus junkšapy. Tik paty
rę atsišaukite. Pastovus darbas. 
BERGER BROS., 2248 W. Lake St.

PATYRUSI MERGINA ABEL
NAM namų darbui. Nuosavas kam
barys, maudynė, prie mažos šeimos. 
Nuo $8 iki $10. DORchester 2121.

Adv. Kazys Gugis 
Sugrįžo Iš New York

PATYRĘ OPERATORĖS
Prie single needle mašinų siūti • 

“tailored” suknes. Pastovus darbas, 
geras mokestis. Kreipkitės 366 W. 
Adams.

REIKIA PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ prie siuvamų mašinų, shea- 
ring, air tuckers. Pastovus darbas, 
geras mokestis. Atlas Pleating > 
(Jo., 333 S. Market.

PATYRĘ OPERATORS prie 2 
needle siuvamų mašinų. Geras mo
kestis, malonios darbo sąlygos. 
Ero Manufacturing Co., 714 West 
Monroe.

MERGINA NAMŲ DARBUI, vir
ti, nereik skalbti. Nuosąvas kam
barys, maudynė. $10 .ROGers Park 
0735.

REĮKIA PATYRUSIŲ operatorių 
prie jėga .varomų mašinų siūti 
canvas darbines .pirštines. Diamond 
Glove, 333 So. Market St.

I KAZIMIERAS STACRUNAS 
gyv. 3443. Lituanica Avė.I

I
 Persiskyrę su šiuo pasauliu 

sausio 18 d., 10:20 v. vak., 
1941 m., sulaukęs pusės ąmž., 
gimęs B.iržų ąpskr., Pabiržės 
parap.. Gulbinų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
posūnį Joną Galminą ir jq 
moterį, pusbrolį Kazimierą 
Aiduką ir jo šeimyną, o Lie
tuvoj motiną Oną; 4 brolius: 
Joną, Juozapą, Antaną įr A- 
domą; seserį Kastanciją ir jų 
šeimynas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 3. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
sausio 23 d., 8 v. ryto, iš kopi, 
į šv. Jurgio parap. pąžpyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Stač- 
kuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutin įaotar- 
navimą ir atsisveikinimą.

!
 Nuliūdę liekame:

Posūnis, Pusbrolis ir Giminės.
Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-39.

PADĖKA.
šiuo dėkoju visiems gruzdie

čiams, parapijonams įr drąu- 
gams, kurie aukavo padengimu! 
Benio Kvašio palaidojirpo kaš
tų. Taip pat dėkui visiems už 
skaitlingą dalyvavimą laidotu
vėse. Wm. Zieck.

LOVEIKIS«S?
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

I 11 H D A Gėlės Mylintiems I i M l< A Vestuvėms, Ban- UriDr4 kietams, Laidotu- 
w - 1 vėjps, Fą puoši-

GĖLININKAS mams
! 4180 Archer Avenue

Phoiic LAFAYETTE 5800

POVILAS STANČIKAS 
2857 Emerald Avenue

Persiskyrę su šiuo pasaulių 
sausio 18 d., tį:30 vai. vąk.j 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžip apskr., Ku
piškio parap., Vidugirio kai-, 
me.

Paliko dideliame nųliudįmę 
pusbrolį Petrą Stanių ir ją 
šeimyną ir kitą§ girpihes.

Priklausė prie Ohicagps 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj," Š319 S. Lituanika 
Avė. Laįdotuvė§ įvyks trečia
dienį, sąuąip 22 (į, 8:00 vai. 
ryto, iš kopi. į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Povilo Stančiko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse suteikti 
j a.m paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę Įįęką:

Pusbrolis Ir Giminės.
Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138. >

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Nąujienos 
yra naudingoj

tabakas yra auginamas, išdžio
vintas ir priruoštas, taipgi at
vaizduoja gyvenimą pietinėj ta
bako šalyj, su suvirs 100 pa- 
yęiįislų ir piešinių. Ta kpyga 
dąįiąr nąudojąsi kolegijos ir 
knygynai visoj šalyj, ir pratyt 
taip suįdomavo publiką, kąd 
buvo nuspręsta ją dykai išda
linti.

Kaip Gauti.
Kopijos tos knygos buę pri

siųstos asrpęnjnis arba grupėms 
Kurie jos prašys, rašydąmį i 
Lįgget & Myers Tobąęcp Com- 
pany, 630 Fifth Avenue, New 
York, N. Y.

Tokie garsus žmones, kaip, 
Ann Sheridan ir Eilėn Drew, 
kino žvaigždės, ir Mary Jane 
Yeo ir Jo Ann Dean, žvaigždės 
ledo karnavalo, “Įvyksta ant 
Ledo”, dalyvauja naujoje Ches- 
terfięlds skelbimų kampanijoje, 
kuri bus vedama per visą šalį.

Kampanijoj bus vartojamos 
i§kabo$ dylerių languose ir prie 
vieškelių.

Taipgi tęsis tie du populiarus 
Che§teyfields radio programai, 
PycęĮ Waring’s “Pleasurę Time” 
įp Glenn Miller’s “Moonllght 
Sipręnądc”, traliuojami per 
didžįųpsius tinklus. (Sk.)

GAVO DIVORSĄ, SU VYRU 
JAS “APLAISTĖ”,
SĖDI KALĖJIME

10 dienų kalėjime užvakar 
Roękforde, Ilk, gftvo 39 metų 
įelęĮtįetę- Lęla De Primą. Ket- 
vįptąiiieąi jį gąyp 4i¥orsą nųp 
savo 44 metų vyro George. Iš
ėję iš teisimo abu nutąre savų 
perskiras “aplaistyti” įr pa
triukšmauti.

Abu nusigėrė ir buvo suimti 
kai nevisai blaiva Mrs. De Pri
ma bandė važiuoti automobi
liu, ' :

Stotys Transliuos Iškilmes 
10:30 vai. ryto.

toną išvažiavo ke|i Bpltimorė 
ąnd Ohio linijos1 specialiai trau
kiniai sų chicaįiiečiąis, važiuo
jančiais į prezideuto Hobseveį- 
to inauguracija trečiam termi
nui. Ji įvyksta šiunc|iep.

Visos iškilmės bus transliuo
jamos per dųlžiasįas radip stqr 
tis, Chicagoje, pradedant 10:3Q 
valandą pyto.

Teis. Zuris Paskyrė 
“Blogus” Pinigus 
Geram

“Bukių” įstaigoje ties 10 W. 
71 s t Street, policija padarė kra
tą ir rado $14.00,

lyądapgi tęjsejąą John T. Zu
ris, dabap klauso Vylų raRetie- 
rių tęisme, tai policija jam apie 
kratą raportavo ir atidavė pi
nigus. . r

Ęąi plekas peątsišaukė jų at
siimti, teisėjas Zuris pinigus pa
skyrė į prezidento RoosęvęĮto 
•‘Qįiqtadtęnio Fopdą”, kuris bu
vo Įstęigtąs kovui su vaikų pą- 
ralyžp liga.

Armijos Rezervo 
Korpusui Reikia 
1,955 Daktarų

6*to armijos (Chicagps)6*to armijos (Chicaggs) ęjis- 
trįkto vjršinjRkęs, brig. gepęro- 
las Charles H. Įmonesteel, skel
bia, Į<ad arpu j os ipcdikaliąm 
rezervo korpusui reikia 1,955 
medicinos daktarų, ir 212 tar
nautojų administraciniam sky^ 
riuj.

Aplikacijas reikia priduoti 
d įstrik to raštinei. ‘ .

Karo Aviacijai 
Reikia Mechanikų

9 • i . jtj t”• Illinois, Michigane ir Wiscor- 
sine kariuomenės aviacija re
krutuoja tris tūkstančius jaunų 
vyrų tarnybai airportuose prie 
karo lėktuvų taisymo ir prižiū
rėjimo darbų — ne skraidy
mui.

Taipgi reikia aviacijos foto
grafų “Velderių” ir mašinistų.

Drafto T-os Atmete 
Kelių Lietuvių 
Apeliacijas

Tyri Eiti į Kąriyoiyenę.
Pereitos savaitės pabaigoje 

Chięagos drafto tarybų apejia- 
ęipės komisijos ątnietė trijų 
lįętuvių prašymus pakeisti jų 
klasifikacijas ir paliuosuoti 
juos nuo karo tarnybos.

Jie yra:
John Visius, 5921 South Fair- 

field avenue (sako, 
kyti motiną),

Frank Yushkaitis,
49th avenue, Cicero 
piotiną), ir

JosepĮi Geryba, 1324 South 
50th Court, Cicero (motiną).

turi užlai-

1625 So.
(žmonų ir

Bedarbis Pasikorė 
Bridgeporte

Savo namų sklępe, ties 954 
West 37th strėet, pasikorė 43 
ipetų bridgeportietis, Ha?ry 
Bandermer.

Jisai buvo bedarbis, sako 
licijos raportas.

po-

NULAUŽĖ KŪDIKIUI 
KOJĄ, GAVO 4 «/2 
METŲ KALĖJIME

Mąrshall ąniestei
23 metų Jay Theron Rutledge, 
iš Battje Creek, gavo 4^2 iki 5 
mętųt kalęjiipp. •

Jisai prisipažino, kad jo de
vynių mėnesių sūnūs nuolat 
verkšleno, ir kad tas jį išvedė 
iš kantrybes. Jis’ ėmė kūdikį 
mušti ir nulaužė jam koją.

SLA 
reita 
įvyko 
grįžo

le ur

Sako, Traukiniai Užsigrudę
Adv. Kazys Gugis, kuris yra 

iždininkas, praleidęs pe- 
savąįtę New Yorke,
SLA knygų revizija,. su-
Chicagon ir vėl priima 

klientus savo ofisuose, 127 N. 
Dearborn St. ir 3323 S. Hal
sted St.

Gugis, kalbėdamas apie ke
lionę, pažymėjo, kad dabartiniu 
metu judėjimas traukiniais yra 
labai padidėjęs ir traukiniai yra 
kupini keleivių. Ekspresiniuose 

gautitraukiniuose sunku net 
vietos.

Prašalino Suvirs 
10Q Valdininkų

išNaujasis gub. Green 
lių valstijos departamentų 
šaliko ąpįe 100 demokratų 
dinipl^ų. Sako, jie buvo nerei
kalingi.

Naujų tarnautojų į jų vietas 
gub. Green neimsiąs.

ke- 
pra- 
val-

Jonas Brenza Per
rinktas Metropolitan 
Banko Prez.
Kiti VįršįninkąĮ Irgį Tie Patys

Metropolitan State Bankas, 
2201 West Cermak Road, laikė 
valdybos rinkimus su sekan
čiais rezultatais: John Brenza, 
prezidentas; Julius Brenza, 
vice-prez. ip iždininkas; S. S. 
Tyrakovvski, vicę-prez.; W. F. 
Įtrenza, vice-prez.; Dr. S .Bren
za, dįręktorius.

Jonas Brenza paskelbė, kad 
šuvirštam banke dabar yra 

$4,000,000.00 depozitų.

ATIDARĖ' NAUJĄ 
TUMORŲ KLINIKĄ

va-frie Heąrotįn ligoninės 
Įcar buyo atidaryta nauja tumo
rų klinika, kurios specialybė bus 
vėžis ir įvairus kiti žmogui pa
vojingi arba pragaištingi aug
menys.

Ji bus aprūpinta visokiomis 
rentgeno (X-ray) spindulių ma
šinomis ligoninis gydyt \ tąipgi 
tyrės radiumo.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbiniu. Reikia____

WISCONSI1\E
PAIEŠKAU DAltBiiMlNKO PRIE 

farmos, tarpe 20 ir 50 metų amž. 
Mokam $30 mėnesiui su valgiu, 
skalbimu ir kambariu. Turi mokėti 
gerai karves milžti, vairuot troką 
ir traktorį ir atlikti kitus farmos 
darbus. Pastovus darbas ant visa
dos. Atsišaukite greitai.

JURGIS A. ORINIKAITIS 
R. 3, Box 37, 

Merrill, Wisconsin.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyveniniai Kambariai

FORNIŠIUOTAS KAMBARYS 
rendon, apšildytas. Vyrui. Gali 
patys valgyti virti. 817 W. 34 PI.

FORNIŠIUOTAS APŠILDOMAS 
kambarys prie dviejų augusių žmo
nių. Pirmas aukštas, pavieniui ar 
vedusiai porai. 4609 So. Rockwell.

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

MOTERIS REIKALAUJA kam
bario .prie pavienės ypatos arba 
mažos šeimynos. Diversey 2693.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ su ar be namo. West 
Sidėj, lietuvių kolonijoj. Biznis iš
dirbtas per 30 metų. 2316 South 
Hoyne Avenue.

n o ■ > Ja ’
REAL E STATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
PARDUOSIM ARBA MAINYSIM 

biznio namą su 8 kambariais ir 
dviejų karų muro garažas. Randa
si ant Halsted St. Bridgeporte— 
Mainysim ant 3 ar 4 flatų namo. 
Kreipkitės 3364 So. Halsted St.

BARGENAS
6 FLATŲ PO 4 KAMBARIUS 

namas, $100 mėnesinės įplaukos, 
kaina $8500. Mūrinis, pečiais ap
šildomas. Randasi 4453 So. Wood 
St. Pamatykite arba šaukite Joseph 
Ragor, 619 Bėlden Avė. Tel. DIV- 
ersey 0725.

FARMS FOR ALE 
Ūkiai Pa'davimui

FLORIDOJ
PRIVERSTAS PARDUOTI gra

žią vietą labai pigiai. Didelis orin
čių sodas. 8 kambarių fornišiuotas 
namas, viso 17 akrų. Arti Daytona 
Beąch, Floridoj, šaukite BOQkwell 
3405.'

VVHOLESALE FURNĮTURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH—
UŽ rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 00%. Mos pristatome Vile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randami pas mus.

Ališauskas, sūnūs, 
6343 So. tyestern Avė.,

Chicago, III. Tel. REPublic 6051
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Mirė Automobilio 
Sužeistas Povilas 
Stančikas
— Kitos Nelaimės Chicagoje, 

Apylinkėj) —
Užvakar vakare Peoples ligo

ninėje, prie 22nd ir Archer 
avenue, mirė bridgeportietis Po
vilas Stančikas, nuo 2857 Eme- 
rald avenue.

Pereitą pirmadienį jis pakliu
vo po troku prie 30th ir Halsted 
Street, ir buvo labai sunkiai su
žeistas.

Velionis buvo apysenis, gyve 
no Bridgeporte per ilgą laiką 
Šeimynos neturėjo. Artimiausi 
giminaičiai yra pusbrolis Petrar 
Stankus ir jo šeimyna.

Velionio kūnas pašarvota 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Li 
tuanica avenue, iš kur bus lai
dojamas trečiadienį šv. K .zimie- 
ro kapinėse.
r Troko vairuotojas buvo Frank 
F. Hirsch, 6740 Paxton avenue.
Užmušė Du WPA Darbininkus

Važiuodami i.š darbo prie 
naujai statomos dinamito dirb
tuves Wilmingtone, II)., troko 
nelaimėje žuvo du W.P.A. dar
bininkai, James Littie ir George 
Skamen’as, abu 60 metų am
žiaus ir abu iš Morris, III. Ke
turi kiti darbininai buvo sužei
sti.

Trokas, kuriame jie važiavo 
susikūlė su kitu,

Kitose automobilių nelaimėse 
mirė:

27 metų Anna McBride, 4940 
Winthrop avenue, ir

44 metų janitorius, Claude 
Mann, 9145 Wentworth avė.

• J" ■ -

Lietuvis Policistas 
Darydamas Areštą 
Neteko Vienos Akies

Seniausias Kėnoshos !
Policininkas.

Perspėjo Mokėti 
1939 Metų Taksus

Apskričio iždininkas John To- 
man perspėja užsilikusius na
mų savininkus, kad jie privalo 
iki antradienio sumokėti 1939 
metų ręal-estate taksus.

Nuosavybės tokių savininkų, 
kurie neatsiskaitys, bus “par
duotos”. (Tai yra, jų neužmo
kėtos mokesčių sąskaitos bus 
parduotos spekuliantams, kurie 
bandys pinigus iškolektuoti su 
5% uždarbio, grasindami nuo
savybes atimit, jeigu savininkai 
ir jiems nemokės.)

aTIDARė IDA B.
WELLS BUTUS

Vakar nuomininkams buvo 
tidaryti federalės valdžios pa

matyti “pavyzdingų” butų taip 
vadinami, “Ida B. Wells” Na
mai. Jie užima didelį plotų že
mės tarp 37th ir 39th, ir tarp 
Cottage Grove ir South Park. 
Namai skiriami išimtinai netur-'

TRAUKINIŲ SUSIDŪRIME 2 ASMENYS ' SUŽEISTI.

N AUJIENU-AOME Teienhot-
Du traukinio darbininkai buvo sužeisti šioje traukinių katastrofoje ties Lock- 

port, III.) kada keleivinis traukinys nubrozgū prekinį. Abiejų traukinių vagonai ’iš 
bėgių iššoko.

i » . .t šeimynoms, kurios p banditai, kurie atėjo į 
turi vaikų. .

Namuose yra butų keliems M. Pavalon io gėrimų krautu-
tukstančiam.s žmonių. vę, adresu 2733 Devon avenue,

ne vien norėjo pinigų, bet b* 
gerti. Nuo savininko atėmė $175, 
ir dar pasiėmė bonką degtinės

ir bonką vyno išsigerti.
.Gal jie nežinojo, kad negerai 

maišyti ?

Žurnalas “Life”
Apie Lietuvą

Paskutiniame iliustruoto žur
nalo “Life” numeryje, kuris iš
ėjo penktadienį, yra įdomus 
straipsnis apie pašto ženklus.

Autorius sako, kad “filateles- 
tai (ženklų rinkėjui) saujelė pa
što ženklų kartais, gali pasaky
ti, nuo pradžios iki galo, isto
riją tokios šalies kaip Laisva 
Lietuva.”

Prie straipsnio pridėti keli pa
vyzdžiais Lietuvos pašto žen
klų nuo vokiečių okupacijos lai
kų, Didžiojo karo metu, iki Lie
tuvos prijungimo prie sovietų 
Rusijos. i

Gaisre Žuvo Du
Maži Vaikai

Tėvams išėjus aplankyt drau
gus, kilo gaisras jų bute adre
su 328 N. Washtcnaw avenue. 
Sudegė jų 2 metų duktė Mary- 
lyn Collins ir 7 mėnesių sūnūs 
Albert.

Kitas sūnūs, 4 metų Robcrt, 
išsigelbėjo.
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PARENGIME
su vaidinimu 3*atyu komedijos

KENOSHA, Wis.—Tony Bor- 
den, Kėnoshos seniausias poli
cininkas,, lietuvis (Antanas Ba- 
rodiča), šiomis dienomis sutiko 
skaudžią nelaimę.

Jau trisdešimt motų ištarna
vęs policijoje neužj’go buvo be
sirengiąs pasitraukti ant pensi
jos ir pasidžiaugti gyvenimu. 
Bet dabar turės džiaugtis tik su . 
viena akimi.

Eidamas savo pareigas, prieš 
kelias dienas Borden užėjo į 
relief stotį. Čia, jis sako, jis iš
girdo žmogų, Charles R. Dick- 
inson, 33 metų, keliant triukš
mą. Borden jį suareštavo ir pa
šaukė policijos automobilių.

Sudaužė Akinius.
Kada Bordenas vedė Dickin- 

son’ą į sėdynę, kad palaukti po
licijos vagono, tai šis bandė pa
bėgti. Bordenas jį griebė. Tada 
Dickinson’as užsimojęs užkirto 
policininkui per veidą. Kadangi 
Bordenas turėjo akinius tai tie 
sudužo ir stiklas perplovė vie
ną akį.

Nuvežus ligoninėn daktarai 
atrado, kad ta akimi Bordenas 
daugiau neregės. X.

Daugėjo Susirgimai 
Plaučių Uždegimu

Valstija Duoda Vaistus 
NEMOKAMAI

Valstijos sveikatos departa
mentas skelbia, kad kaip ir vi
suomet šiuo laiku, taip ir šį
met padaugėjo susirgimai plau
čių uždegimu.

Kiekvieną dieną ta liga su
serga tarp 60 ir 80 žmonių..

Departamentas sako, kad yra 
pasirengęs visiems daktarams 
suteikti nemokamai vaistus ir 
antinuodžius (serumus) ligai 
gydyti.............................

PARAŠĖ PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

Van Buren and Ashland Boulevard
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Vakar ir Užvakar 
Chicagoje •

• Gaisrui kilus gyvenamam 
name ties 10236 South Sanga- 
mon, iš degančio kambario be- 
gelbedama kūdikį apdegė 32 
metų motina, Mrs. Gladys 
Dodge.
• Illinois Central traukinys 
lies Dante ii Dorchester avenue 
užmušė j mokyklą einantį ber
niuką, 12 metų Jack Ilagan, 
6942 Kimbark avenue.
O Už trijų slaptų degtinės va
ryklų operavimą federaliai a- 
gentai suėmė šešis chicagiečius: 
Louis Lavender, 4421 South 
LaSalle; Jack Soroka, Harry 
Segal ir Milton Gladstone, 7519 
Exchange avenue; ir William 
York su Harry Anderson, Les 
6421 Normai avenue.
• Automobilių inspekcijai šiem 
melams miesto automobiLų de
partamentas vėl atidarys septy
nias stotis. Jos veikia nuo 8-tos 
iki 6-tos vakaro. Važiuojant au
tomobilį atiduoti inspekcijai pa
klauskite policisto kur yra arti
miausia stotis.
O Nuo Michigan avenue tilto 
nušoko nežinomas 45 metų 
žmogus. Netoliese buvęs poli
cistas numetė jam kamštinį ra
tą gyvybei gelbėti, bet nežino
masis jį atstume nuo savęs ir 
netrukus prigėrė.
• Prie Jacksonville, Fla., auto
mobilis užmušė 40 metų chica- 
gietį Louis L. Goodman’ą, 1026 
East 46th street. .lis buvo pre
zidentas LaSalle Insurance As- 
sociation apdraudos firmos.
G Chicagoje vėl pasireiškė ty
mai. Nuo metų pradžios susir
go 1,652 vaikai. Pernai per vi
są sausio mėnesį susirgimų bu
vo tik 69. Sveikatos departa
mentas sako, kad tymai pasie
kia epidemijos proporcijos kas 
trys metai. Jeigu susirgę vai
kai neprižiūrimi, tai dažnai iš
sivysto plaučių uždegimas.
• Prieš pat Kalėdas ties 5957 
65th street, Clearinge, keturi 
piktadariai atėmė $2,800 nuo 
Harry I). Crooks’o, prezidente* 
Crooks Terminai Company. Ji
sai rengėsi tuos pinigus pada
linti darbininkams Kalėdų bo- 
nilsais. Vakar išsiaiškino, kad 
apie pinigus plėšikams davė ži
noti ir nurodė kur Crooks api
plėšti jo paties asmenis sekre
torius, Andrew Rusnak, 26 me
tų amžiaus, nuo 5601 So. Cali- 
fornia avenue.
O Paslydusi ant ledo Mrs. Bri- 
dget Swanson, 1263 Ardmore 
avenue, užvakar su visu auto
mobiliu įvažiavo per langą į Mi- 
lady plaukų taisymo salioną, ties 
608 Belmont avenue. Automo
bilio šonai buvo “sugarbanuo- 
ti”, bet vairuotoja išliko svei
ka.
• Savaite laiko atgal Madisc- 
ne, Wis., apsivedė Clyde C., ir 
Leoną Martinai, 40 ir 30 m. 8. 
Atvykę į Chicago “honeymoon- 
ui” jie apsistojo Morrison vieš
butyje. Užvakar vakare Mrs. 
Martin iššoko iš kambario lan-

ir užsimušė nukritusi 25-is 
aukštus.
• Mažas gaisras buvo kilęs Ar- 
mour and Company dirbtuvė ie, 
prie 42-tros ir Bishop Ugnia
gesiai turėjo gesinti ugnį tam 
tikromis putomis—“foamite”, 
nes vanduo gaisrą tiktai didi
no.
• Užvakar naktį, dideliam šal
čiui siaučiant, trys šeimynos su 
10 vaikų turėjo bėgti iš butų 
į gatvę, kai užsidegė gyvena
mas ir biznio namas ties 8915 
So. Commercial avenue.
e Policija ieško 14 metų ber
niuko, Joseph Teceno, kuris 
gruodžio mėnesį pabėgo iš na
mų East Detroite, MichiįVne. 
Jo motina labai pavojingai ser
ga.
• Iššokęs iš 3 aukšto lango sa
vo name, 1511 S. Lawndale avė., 
užsimušė 70 metų anglių pirk
lys, Nathan Riceman. Jo žmo
na mirė keli metai atgal.




