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APGADINO TRIS ANGLIJOS KARO LAIVUS' 
VIDURŽEMIO JUROJE

Naciai Labai Apgriovė Plymouth Miestą; Anglai 
Bombardavo Dunkirką.

APSUPO DAR VIENĄ FORTĄ LIBIJOJE
LONDONAS, sausio 14. — 

Laivyno admiralitetas paskelbė, 
kad italų ir vokiečių bombane
šiai paskutinėmis dienomis ata-j 14, — šiandien šis Anglijos pra- 
kavo laivynąĮ Viduržemio Juroj, 
bet “nepadarė tiek nuostolių, 
kiek italai sako”.

Anglijoje —
PLYMOUTH, Anglija, saus.

Jie užgavo ir apgadino tris 
laivus. Tai 23,000 tonų lėktuv
nešis “Hlustrious”, kreiseris 
“Sojjthampton” ir vienas naikin
tojas. Puolimuose vokiečiai ir 
italai, sako admiralitetas, pra
rado 12 lėktuvų.

Libijos Fronte —
KAIRAS, saus. 14. — R.A.F. 

(Anglijos karo aviacija) bom
bardavo Sicilijos miestą Cata- 
nia 
iy

ir sunaikino devynis vokie- 
junkerio tipo lėktuvus, ku
bu vo atskridę italams pa-

i Libijos fronto mušiuo-
n 
gel 
se.

Kiti anglų lėktuvai bombar
davo airportus Libijoje, Etiopi
joj e, Eritrejoje,' įjJ&ro stovyk
lą ’už 130 mylių nito apsukto 
’tobrulto.^ ‘ ‘

AngH; mechanizuotos dalys, 
sako komunikatas, vakar už
puolė ir apsupo italų tvirtovę 
Jarabub, Libijos gilumoje, 
toli Tobruko buvo suimtas 
lų generolas Argentina, iš 
Barrani garnizono.

Albanijos Fronte ■
ATĖNAI, Graikija, saus. 14. 

— Italų lėktuvai vakar bom
bardavo graikų uostą Preveza.

Albanijos fronte italų pasi
priešinimas, sako karo praneši
mas, yra susilpnėjęs ir viena 
graikų armijos dalis skina ke
lią į Berati miestą, kur randa
si Albanijos aliejaus laukai. 
Anglų lėktuvai vakar Berati 
bombardavo.

ita-
Sidi

monės centras pietvakariuose 
1 pradėjo išsikasti iš griuvėsių, 
po baisaus nacių bombardavimo, 
kurį Vokiečių karo lėktuvai pra
dėjo vakar vakare ir užbaigė 
šiandien su aušra.

Jie apmetė visą miestą virš 
10,000 ugninių ir “tonais” 
sprogstančiųjų bombų. Jos su
kėlė kelis didelius gaisrus, ir 
sunaikino labai daug namų.

Vokietijoje —
. LONDONAS, sausio 14. — 
Blogas oras trugdė oro opera
cijas prieš Vokietiją, vienok an
glų bombanešiai bombardavo 
vokiečių submarinų bazes Dun- 
kirke ir Loriente. Oro ministe
rija sako, kelios bombos spro
go prie vokiečių laivyno sande
lio, o Dunkirke buvo sukelti ke
li dideli gaisrai.

Indokinijoje —- •
BANKOK, Whah (Siamas), 

saus. 14. — Karo štabas skel
bia, kad Thai armija yra už
ėmusi dalį Francijos' Indo-Kini- 
jos provincijos, Kambodia, ir 
kad armija eina į krašto gilu
mą nesutikdama jokio francu
zų pasipriešinimo. Tik vienoje 
vieloje, prie Mekong’o upės, ap
simainyta šūviais.

Kinijoje —
CHUNGKING, Kinija,

14. — Japonų karo lėktuvai kul
kosvaidžiais apšaudė miesto da
lį, kurioje randasi Jungtinių 
Valstijų ambasada, taipgi bom
bardavo Amerikos Pan-Ameri
can Airways kontroliuojamą 
airportą. Vieną linijos lėktuvą 

I japonų bombos sunaikino.

.saus.

ALUS VIETOJ DUONOS BELGIJOJ, PARY 
ŽIUJE BEVEIK BADAS, NĖRA KURO
Anglijoj Varžo Maisto Vartojimą, 

Trūksta Mėsos, Sūrio
BRŲSSELS, Belgija (per Ber

lyną), saus. 14. ~ Dėl didelio 
maisto trukumo vyrai čia pra
dėjo gerti daugiai! alaus, bet 
jį pirkdami turi atiduoti po 
vieną duonos kortelę už kiek
vieną stiklą alaus.

Kaltina Ūkininkus
(per Berlyną),

Paryžiuje dabar be-

bar siūlo franeuzėms varnas, 
20 ar daugiau frankų už vieną. 
Iš varnos, esą,' galima padaryti 
labai gerą .sriubą, panašią viš
tienos sriubai.

Ragina

po

PARYŽIUS, 
saus. 14. 
veik badas — labai .trūksta vi
sokio maisto. Paryžiečiai tą tru
kumą primeta ūkininkams, ku
rie nenori vežti produktų par* 
duoti, ir nępkupuotos, Francijos 
valdžiai, kuri buk neperleidžian- 
ti maisto į krašto okupuotą da-

Itales “Kečiupą” 
Naudoti
Italija, saus. 14. — 
riebalų trukumo vi- 

inaisto admini-

labai trūkstaParyžiuje taipgi 
kuro. Gyventojai kaltina trau
kinių susisiekimo —* 
faktas yra, kad 
paįro dėl to, kad trūksta anglu; 
ir garvežiams.

Siūlo Varnų Sriubą
Paryžiaus rinkose pirkliai da»

paįrimą, bet 
susisiekimas

Policija Prie Eaton Dirbtuves Saginavr, Michigane

i?

m

M

NAUJIEN V-ACME Telephotc
Vaizdas prie streiko ištiktos Eaton (Wilcox-Rich) dirbtuvės Saginaw, Mieli., 

kur užvakar įvyko smarkus susikirtimas tarp pikietininkų ir streiklaužių. Paveik
sle prie dirbtuvės matytis daug policijos.

ATSIUNTĖ ATSTOVI Į CHICAGO TAIKYTI 
HARVESTER IR C. L 0.

Liepia Michigano Streikieriams Grįžti Į Darbą.

Japonija Laukia
“Didelio Krizio”

Premjeras Prašo Laikraščių, 
Parlamento, Pramonės 

Paramos
TOKIO, Japonija, saus. 14. 

— Prie uždarytų ;dųrų šiandien 
įvyko svarbi Japonijos parla
mento,, spaudos/ pramones lyde
rių, taipgi generolų ir kabineto 
narių konferencija, 
premjeras Fuminaro
prašė visų paramos pagelbėti 
Japonijai pergyventi “didelį pa-

' kurioje
Konoye

Jis buk perspėjo konferenci
jos dalyvius, kad netrukus ga
li įvykti pasaulinis “sukrėti
mas”, į kurį ir Japonija bus 
įvelta dėl didelio antagonizmo 
Japonijai Jungtinėse Valstijose.

Japonijos parlamentas už sa
vaitės pradeda reguliares sesi
jas.

Japonai Protestuo
ja... Vokiečiams

SYDNEY, Australija, sausio 
14, — Pranešimas iš Tokio sa
ko, kad Japonijos valdžia įtei
kė protestą Vokietijai, kuriame 
reiškia didelį nepasitenkinimą, 
kad vokiečių karo laivas Paci- 
fiko vandenyne — “piratas” nai
kinąs anglų prekinius laivus, 
naudoja Japonijos vėliavą.

Rooseveltas Grįžo 
Į Washingtoną

Lavai Grįš Francijos 
Vyriausybėn

BERNAS, Šveicarija, sausio 
II. __ žinios iš Vichy sako, kad 
Į kelias dienas vėl bus perorga
nizuotas neokupuotos Francijos 
kabinetas, įr kad Hitleriui rei
kalaujant, Petain’as, įtrauks j 
vyriausybę pašalintąjį Piene 
Lavai. - '

Suomijai •Qręsia Ba
das, Laukia Pagalbos

■ Iš Amerikos
HEL'SINKI, Suomija, saus. 

14. —- Į šešis mėnesius ar ankš
čiau Suomijoje kils badas^1 jei
gu šalis nešaus maisto iŠ Jung
tinių ar kitos užsienio šalies.

Produktų ministeris, Vaino 
Kotilainan, pareiškė Amerikos 
laikraštininkams, kaęl lapkričio 
mėnesį Suomija pradėjo dery
bas .su Washingtonu prašyda
ma $7,000,000 kredito, bet jos 
ikišiol nedavė rezultatų. Užsie
nyje bijoma, kad Suomija eks
portuos gautą maistą į Vokie
tiją ar Rusiją, bet tam jokio 
pamato nėra, tvirtino Kotilai
nan. Patys suomiai neturi ką 
valgyti.

Pakeitė Generolus 
Indokinijoje

RYMAS, 
Dėl didelio 
soje Italijoje, 
stracija ragina šeimininkes vie
toj taukų ir sviesto naudoti po
midorų sunką ir amerikonišką 
“kečiupą”. Kaip sunka, ji sako, 
taip “kečiupas” yra ričbųs, “tin
ka vietoj riebalų ir maistui duo
da gerą skonį”.

Daugiau Bulvių, Morkų
LONDONAS, sausio 14. — 

Valdžia uždraudė valgykloms 
naudoti įvairios rųšies surius 
prieskoniais ir ragina gyvento
jus valgyti daugiau bulvių ir 
morkų. Sūrį galima naudoti 
svarbiausiai patrovai, bet ne už- 
kandžiams.

Londone dabar labai trūksta “hamburgerius” bandutėse.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 14. — Praleidęs kelias die
nas poilsiui Hyde Parke, N. Y., 
prezidentas Rooseveltas šiandien 
sugrįžo j Washingtoną vadovau
ti savo šalininkų kongrese pa
stangoms pravesti skubiai jo 
ginklų skolinimo-niiomavimo 
planą kariaujančias demokrati
jas aprūpinti ginklais.

BERLYNAS, sausio 14. — 
Galva buvo nukirsta vokiečiui 
Erich Mambrey iš Essen’o, ku
ris buvo apkaltintas ir nacių 
nuteistas už “šalies išdavimą”.

“Hitleris Ruošiasi
Pulti Airiją”

14.NEW YORK, saus. 
Amerikos karo ekspertai spėja, 
kad Hitleris netrukus puls ii 
bandys okupuoti neitralią Ai
riją.? Jam yra reikalingi Airijos 
uostai savo sųb/narinų ir avia
cijos blokadai sustiprinti prieš 
Anglijos laivų judėjimą. Tol kol 

.tas judėjimas nesuparaližuotas 
ir kol Anglija gauna reikmenų 
iš užsienio, tol Hitleriui busią 
sunku Anglijoj savo armiją iš
kelti. •

Šauki a Rumunijos 
Premjerą Į Berlyną

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
saus. 14. — Žinios iš Bukareš
to sako, kad Rumunijos prem
jeras gęrb. lon Antonescu gavo 
skubų pašaukimą atvykti į Ber
lyną konferencijai su nacių ly
deriais. Po paskutinio Antones- 
cu vizito pas Hitlerį Vokietijos 
armiją jo kraštą okupavo.

HANOI, Indokinija, saus. 14. 
— Iš Francijos atvykęs gen. 
Mordant šiandien perėmė Indo- 
kinijos arini jos vadovybę, pa
keisdamas gen. Maurice Martin, 
kuris atšaukiamas į Franci ją. 
Karo komunikatas pripažįsta, 
kad francuzų armija yra pasi
traukusi 35 mylias jį krašto gi
lumą Kambodijos provincijos 
fronte, kur ją atakuoja siamie- 
čiai.

sss=sar.7:.7,w.’iars.', e,T,Tj,ųų;
mėsos, marmaliado, konfitūrų 
ir cukraus. Amerikiečiai ten te
gali svajoti apie “šuniukus” ir

Naujas Gaisras Pa
rako Dirbtuvėje

KENVIL, N. J., saus. 14. — 
Hercules Parako dirbtuvėj e, kur 
rugsėjo 12* įvyko baisus spro- 
girnas, užmušęs 51 žmogų, šian
dien kilo gaisras.
ii> Sunaikino triobesį, kuriame 
buvo gaminami 
viniams. Trys 
lengvai sužeisti.
ko, yra,nedideli.

vamzdeliai šo- 
žmones buvo 
Nuostoliai, sa-

Mussolini Esąs Po 
Gydytojo Priežiūra

LONDONAS, sausio 14. — 
“London Daily Sketch” gavo ži
nią iš “neitralių šaltinių Ryme”, 
kad diktatorius Mussolini yra 
po gydytojų priežiūra. Atsinau- 
iino užsisenėjusi vidurių liga. 
Šis faktas slepiamas nuo Itali
jos žmonių.

ir

Penki Žuvo New 
Yorke Gaisre

N.EW YORK, sausio 14. 
Penki darbininkai sudegė
keli buvo sužeisti Brooklyn gai
sre, kuris sunaikino didelį san
dėli prie Gowanus kanalo. Su
degė 30 automobilių, taipgi už
sidegė keli gretimi namai.

VICHY, saus. 14. — Netoli 
Aries, neokupuotoj Franci joje, 
buvo atrasti du sušalę pieme
nys ir negyvos 800 avių, ku
rias jie ganė* Franci j oje dabar 
siaučia dideli šalčiai.

ORAS
Debesuota, protarpiais lietus 

ar sniegas.
Saulė teka 7:14 v. r„ leid

žiasi 4;45 v. V.

CHICAGO, III., saus. 14. — 
Į Chicago šiandien atvyko Wa- 
shingtono Darbo Departamento 
atstovas Davjd Roadley su in
strukcijomis neprileisti prie 
streiko šešiose International 
Harvester dirbtuvėse, Chicagoj, 
Rock Islande, taipgi Indiana ir 
Wisconsino valstijose.

Jis spręs ginčą, kuris vėl iš
kilo tarp C.I.O. Ūkio padargų 
unijos ir Harvester viršininkų 
dėl algų pakėlimo, panaikinimo 
darbo štukomis ir pripažinimo 
unijos keturiose dirbtuvėse. 
Dviejose unija kontraktus jau 
turi.

International Harvester mi
nimose šešiose dirbtuvėse da
bar pildo kariškus kontraktus 
ir valdžia yra susirupinusi, kad 
jose darbas dabar nesustotų, 
kuomet yra daromos didelės pa
stangos visur karo produkciją 
pakelti.

Reikalauja Eaton Dirbtuves 
Tuojau Atidaryti

DETROIT, Mich., saus. 14.

— James F. Dewey, va’džios 
arbitratorius pareikalavo, kad 
penkios Eaton Manufacturing 
Company dirbtuvės tuojau bu
tų atidarytos ir kad visi strei
kuoją darbininkai grįžtų atgal į 
darbą. Jis pareiškė, kad ginčą, 
dėl kurio kilo streikas, bus ga
lima sutvarkyti, darbą atnau
jinus.

Reikalavimą dirbtuves atida
ryti Dewey parėmė pareiškimu, 
kad jų operavimas yra būtinas 
krašto apsaugai. Visos penkios 
gamina karo reikmenis.

Streikas kilo Eaton firmos 
Saginaw, Mich., dirbtuvėje, kur 
C.I.O. Automobilių Uniją! užpro
testavo, kad firma nesilaiko žo
džio ir neima atgal 300 pir- 
mesniam streike dalyvavusių 
darbininkų. Kitos dirbtuvės ran
dasi Detroite, Clevclande. Battl-j 
Creek ir Marshall, Mich.

Unija su De\vey reikalavimu 
sutinka. Tikimasi šiandien ar 
rytoj streiką likviduoti.

Siūlo Šešių Dienų 
Darbo Savaitę

WASHINGTON, saus. 14. — 
Lėktuvu fabrikantas Glenn L. 
Martin pareiškė, kongreso ko
misijai, kad ginklų gamybai pa
didinti reikia įvesti šešių dienų 
darbo savaitę. Valdžia taipgi tu
rėtų gauti teisę, reikalui atėjus, 
mobilizuoti pramonę ir darbinin
kus tokiai gamybai, šešių dienų 
savaitė padidintų produkciją 
157c.

UŽDARYTA ELEKTRA 2 «/2 
VALANDOMS KASDIEN 

MEKSIKOS MIESTE

MEKICO CITY, saus. 14. — 
Ekonominio ministerio patvar
kymu elektra bus užsukta šia
me mieste 2'/-> valandoms kas
dien, apie vidudienį, o krautu
vės turės užsidaryti su saulė
leidžiu. Miestas buk suvartojęs 
daugiau elektros negu pajėgia
ma pagaminti.

REGISTRUOJA OLANDIJOS 
ŽYDUS

HAGA, Olandija, saus. 14. — 
Vokietijos komisionieriaus pa
tvarkymu visi žydai šioje šaly
je turi užsiregistruoti šešių sa
vaičių bėgyje. Visi olandai, ku
rių bent vienas tėvukas buvo 
lydiško kraujo, taipgi skaitomi 
šydais.

Reikalaus Pakelti 
Algas G. M. Dar-’ 

bininkams
DETROIT, Mich., saus. 14. — 

C.I.O. Automobilių darbininkų 
unija paskelbė, kad naujos nu
tarties derybose su General Mo
tors Korporacija, reikalaus pa
kelti algas visiems darbinin
kams korporacijos 68-iose dirb
tuvėse Amerikoje. Ji samdo 
160,000 žmonių.

INDĖNAI UŽMUŠĖ DU 
BRAZILIEČIUS

RIO DE .JANEIRO, saus. 11. 
— Vakar čia atėjo žinia, kad 
Venezuelos pasienyje, Amazone 
džiunglėse, 100 indėnų užpuolė 
Brazilijos komisiją, taisančią 
pasienio ženklus ir du narius 
nužudė. Puolime indėnai naudo
jo metodas, apie kurias dabar 
teskaitoma apysakos iš Ameri
kos pirmųjų dienų.

PARYŽIUS (per Berlyną), 
saus. 14. — Paryžiaus policija, 
sako oficialis vokiečių praneši
mas, suėmė daug gelžkelių tar
nautojų, kurie spekuliavo auk
siniais frankais “juodojoj bir
žoj”, ir milioną tokių frankų 
konfiskavo. Už vieną auksinę 
20 frankų monetą biržoj buvo 
mokama iki 600 popierinių fran
kų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Iš Elizabeth City, N. Carolina, į Bermudų išskrido pen

ki bombanešiai, Bermudoj juos perims anglų lakūnai ir nulėk- 
dins į Angliją karo tarnybai.

— U.S. Karo laivynas raportavo kongresui, kad į pavasa
rio pradžių išlavinsi po 800 karo lakūnų kas mėnesį ir kad per 
šiuos metus įsigys 4,000 vėliausių moderniškiausių lėktuvų, taip
gi stato 141 naujų karo laivų.

— Canberra, Australijoje paskelbta, kad premjeras Men- 
zies išvyksta į Angliją konferuoti su Winston Churchill’u.

—- Algų deryboms paįrus, 1,200 C.I.O. Automobilių un'jjs 
nutarė streikuoti lėktuvų dirbtuvėje, San Diego, Cal. Unija rei
kalauja 75 centus į valandų patyrusioms darbininkams.

— New Yorkan grįžo trys U.S. Ambasados Paryžiuje tar
nautojai, kuriuos vokiečiai pareikalavo atšaukti.

— Meksikoj eina pasitarimai su Jungtinių Valstijų eksper
tais kariniu bendradarbiavimo ir bazių reikalais.
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ėdė Amerikonas
Brone M—te

namo,

į nau

mažaę» 
re.ka- 
ir ge-

skaitydavo.
fITaip gerdama Stasė jau už 

vieną tūkstantį buvo išgėrusi ir 
jisai buvo jau grąžinęs ir vek-

gydy-

(Tęsinys)
Stasei parvažiavus

Juozas parašė savo broliui laiš
ką, pažymėdamas, kad jo duk
tė Stasė tai esanti tikra akiplė
ša ir jeigu jinai ir toliau bus 
tokia, tai nupirktą namą jisai 
padovanosiąs visai svetimam 
žmogui. Be to, tame pat laiške 
jisai priminė savo bro.iui Anta
nui, kad jam būtinai reikalingi 
pinigai ir prašė, kad jisai gali
niai greičiau pasistengtų tą pa
skolą grąžinti, nes jisai buvo 
paskolinęs tiktai dviem metam, 
o dabar baigiasi jau net treti 
metai.

Antanas ir jo žmona savo 
dukterį apibarė ir pasakė, kad 
dėdės amerikoį^) jinai turinti 
klausyti, nes jisai esą labai tur
tingas- žmogus ir galįs ją net 
ponia padaryti, o prieš.ngai tai 
jisai jiems galėsiąs padaryti la
bai daug nemalonumų ir žalos 
jų ukiui.

broliui Juozui laišką ir prašė, 
kad jisai Jjutinai atvažiuotų į 
Alsos kaimą ir čionai namuose 
galima bus išsiaiškinti visus ne
aiškumus. Juozas gavęs brolio 
laišką išvažiavo j Alsos kaimą. 
Atvažiavęs pasipasakojo broliui,

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

RADIOS
PO

\ DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

po $Q QE ir . 
wbww aukščiau.

50c įmokėti

$9-95 aukščiau
Išmokėjimais.
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos 

I.edaunės, Skalbyklos, Rakandai 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite 
YARDS 3088

kad Kaune pirkęs namą ir at
sivežė net namo fotografiją pa
rodyti. Jisai broliui Antanui sa
kė, kad nors jisai tą namą pir
ko ir savo vardu, bet vis tiktai 
jisai nusistatė jį padovanoti jų 
jauniausiai dukteriai Stasei. 
Tiktai tėvų akyse jisai Stasę į- 
spėjo, kad jinai esanti labai ne
klusni ir ne visai mandagi, o 
kai kada tai visai nenori jo 
klausyti. Brolis Antanas ir jo 
žmona Barbora piašė Juozą, 
kad jisai nupirktą namą pado
vanotų abiem jų dukterim, nes 
esą Genutė irgi sunkiai gyvena, 
o dabar net dukters susilaukė. 
Juozas atsisakė taip padaryti 
sakydamas, kad visų vaikų j.saA 
negalįs padaryti ponais, o jeigu 
vienai tą namą dovanos tai jau 
tikrai galės žmoniškai gyventi.

Taip besikalbant tėvams su 
dėde amerikonu atėjo ir Stasė ir 
visi namiškiai nutarė, kad jinai 
turi važiuoti su dėde į Kauną 
ir kad jinai turinti dėdes ame
rikono klausyti.

Stasė, kaip ir nujausdama sa
vo nelaimę, labai nenorėjo va
žiuoti į Kauną pas dėdę ame
rikoną, nes jinai gerai žinojo, 
kad dėdė amerikonas didelis 
girtuoklis ir iš jo nieko gero 
laukti negalima. Jinai žinojo, 
kad su girtuoklyste susiję, ir 
daugelis negražių darbų. Jinai, 
kad ir nenorėdama važiuoti ir 
gerai žinodama, kad dėdė ame
rikonas tą namą nei jai, nei 
kam nors iš namiškių neužra
šys, bet jinai mane, kad važiuo
dama pas jį į Kauną apsaugos 
savo tėvo ūkį nuo varžytynių.

Sieną ankstybą rytmetį Stasė 
kartu su dėde amerikonu išva
žiavo į garlaivį, o iš tenai į Kau
ną. Stasė gerai žinojo, kad dė
dė amerikonas labai negražiai 
pasielgė su jos brolio Fortūna
to žmona, todėl jisai jos akyse 
buvo dideliausias begėdis ir ap
gavikas, Bet jinai nieko pada 
ryti negalėjo ir visą tai žinoda
ma ir jo nekęsdama turėjo dar 
vadinti geruoju dčdukėliu.

Dėdė amerikonas pamatė, 
kad jo brolio duktė Stasė nors 
ir jauna mergaite, bet yra la
bai protinga ir sąmoninga.

Dėdė amerikonas pradėjo į- 
kalbinėti Stasei, kad į naujus 
namus gyventi keltųsi jie vieni, 
o Plikučiai, kad pasiliktų da-

partiniame bute. Stasė su to- 
I kiais dėdės amerikono reikala
vimais visai nesutiko ir jinai 
griežtai jam pasakė, jeigu jisai 
nepriims gyventi sesers i Genės, 
— tai jinai tuojau išvažiuoja į 
Alsos kaimą ir daugiau jau nie
kuomet neatvažiuos.

Stasė buvo patenkinta, kad 
jai pasisekė įgyvendinti savo 
teisėtus reikalavimus ir galėjo 
padaryti tai, kad į dėdės nu
pirktąjį namą galės pareiti gy 
venti ir Plikučiai, tuo labiau 
kad dabar pas juos yra 
kūdikis, kuriam būtinai 
linga geresne priežiūra 
resnis oras.

Persikrausčius gyventi 
jąjį dėdės nupirktąjį namą bu
vo kaip ir laisviau, nes nerė kė 
jo mokėti nuompinigių ir gy 
venti savo namuose geresnė 
nuotaika.

Dėdė amerikonas juo toliau, 
juo daugiau girtuokliavo ir pri
ėjo prie to, kad jisai be degti
nės visai negalėjo gyventi. Sta 
sei buvo gaila savo dėdės ir ji
nai jam laikas nuo laiko įkal
binėdavo ir prašydavo, kad ji
sai tiek daug degtinės negertų 
ir kad jisai pradėtų gyventi 
taip, kaip turi gyventi kiekvie
nas protingas ii’ sąmoningas 
žmogus.

Vieną kartą dėdė amerikonas 
pasivedė į savo namus girtą 
dailininką R., kuris buvo apie 
60 metų amžiaus ir pradėjo jį 
piršti savo brolio dukteriai Sta
sei. Dailininko ir Stasės akyse 
jisai jiems susituokus pažadėjo 
užrašyti naują nupirktąjį namą 
ir, be to, dailininkas lai dar 
ėmė girtis savo dideliais uždar
biais. Visai suprantama, kad 
mergaite turinti tiktai apie 20 
metų amžiaus, eiti už tokio vy-- 
ro, kuris turi jau apie 60 metų 
amžiaus, tai jau jokiu budu ne
norėjo. Sunku pasakyti, ar tose 
piršlybose buvo kas rimta, ar 
tiktai paprastas girtuoklių triu
kas. r | ’• '

Tokie gir įduok Davimai dėdės 
amerikono kompanijose tęsėsi 
be jcjkios pertraukos. Jisai gir
tuokliaudavo ne tiktai tuomet, 
kuomet būdavo rimtesnis reika
las, bet jisai gėrė ir gėrė visur 
ir visuomet. Nuo perdidelio

čiau. Matyt, kad jisai dabar gal
vojo, kaip atsikėlusią Stasę tu
rės sutikti. Jam taip begalvo 
jant į kambarį atėjo ir Stasė, 
sakydama:

—Na, plėšrusis žvėrie, jeigu 
jau tiek mane galėjai sužaloti, 
tai kodėl visai nenužudei...

— Aš... Aš... Nieko... Nie
ko aš nežinau...

Stasė išbėgo į kitą kambarį. 
Dėdė amerikonas nusigando 
nes jisai gerai žinojo/kad jeig 
Stasė apie tai praneš polic.jai 
tai jisai tuojau bus areštuotas 
ir padėtas į kalėjimą. Todėl ji
sai nieko nelaukdamas bėgo pa 
skui Stasę prašydamas, kad ji 
nai jam atleistų, bet Stasė nie 
ko nelaukdama ėmė taisytis i 
su dėde amerikonu visai dau 
giau nekalbėjo. Juozas norėjo 
užrakinti duris ir Stasės niekui1 
neišleisti, bet jinai griežtai jam 
pasakė, kad jeigu j.sai drįstų 
taip pasielgti, tai jinai pakel 
skandalą ir įsimaišys gyvento 
jai.

Stasė išėjo ...
Dėdė amerikonas, kaip tiktai 

Stase išėjo, nieko nelaukdamas 
bėgte išbėgo. Jisai tuč tuojau 
nuvažiavo į geležinkelio stotį ir 
išvažiavo į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur ir dabar tebegy
vena.

Antanas Narutis iš Šimkaičių 
pašto gavo pranešimą, kad jo 
vardu pašte iš Kauno yra gau
tas registruotas laiškas.

Laiškas buvo nuo jų jauniau
sios dukters Stasės.

Naručiai perskaitę laišką ne
žinojo nė ką daryti, — vieno 

iį rytą atsikėlė kaip liktai ankš- griebėsi — tai greičiausiai va-

Vieną kartą Plikučiai išVažia- 
vo į Alsos kaimą ir namuose 
liko tiktai Stasė ir dėdė ameri
konas.

Stasė nors ir labai nenorėjo 
gerti, net ir tos saldžios degti
nės, bet jinai labai gerai žinojo 
savo tėvo sunkią ekonominę pa
dėlį ir todėl jinai ryžosi išger
ti tą bonką saldžios degtinės ir 
tuo išgauti paskutinį vekselį iš 
dėdės amerikono.

Prieš gedama degtinę, jinai 
paprašė, kad dėdė amerikonas 
gražintų jai jos tęvo pasirašytą 
vekselį, sumoje vieno tukstan- 
ties litų. Juozas vekselį paieško
jo ir jį atidavė Stasei.

M •
Saldžioje degtinėje buvo stip

riai migdančių nuodų ir žmo
gus tų nuodų p^ėiųęs turėjo la
bai stipriai įmigti, o tuomet su 
juo buvo galima daryti tai, ką 
tiktai nori*

Stasė užmigę ir nieko nejuto, 
kas buvo su ja daroma. Tiktai 
rytą nubudusi suprato, kad ji
nai buvo nugirdyta ir pamatė, 
kad čionai dėdė amerikonas bu
vo jai* paspendęs paskutines 
kilpas. Tokiais atvejais kelti 
skandalą, daryti pranešimą po
licijai, kad su ja taip pasielgė 
jos tikras dėdė buvo kaip ir ne
patogu, juo labiau, kad tos ža
los, kurią jai padarė sugyvu Įė
jęs turtuolis, niekas atitaisyti 
jau negalėjo.

. Sužvėrėjęs, biaurus turtuolis

žiuoti į Kauną ir žiūrėti, kas 
tenai yra. Atvažiavę į Kauną 
savo butą rado užrakintą ir 
raktą paliktą pas vieną gyven
toją. Kur dingo Stasė, tai ir iki 
šiolei niekas nieko nežino.

(GALAS)

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tek PROSPECT 1930

Ir Kągi Jie Su 
Juo Darys?

Į apskričio ligoninės 
tojo Dr. Maurice B. Jacobs au
tomobilį prie Wacker ir Wa- 
bash avenue, įsilaužė nežino
mu piktadariai.

Jie pasivogė kelis chirurgi
nius Instrumentus ir — tumo
rą, kurį gydytojas buvo pasi
ėmęs studijuoti.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av. 

Telefonas:
HEMŲOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
lei. Hemlock 5849

Dr. i'eter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

LAIDOTUVIU DIREKTORIUS

JohnF. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

.,,3. •< p4U‘.6-lb-.iV . ii .Klo.'y •

AMBULANCE,
- DIENA IR NAKTĮ

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

' pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

Telefonas LAFAYETTE <727.

• koplyčios visose 
1 Ch i Gagos dalyse

jo širdis ir galima buvo laukti 
nepaprastai greitos mirties.

Dėde amerikonas savo vardi
nes tai jau visuomet keldavo, o 
šiais metais savo namuose to 
kias vardines sumanė padai yb 
labai iškilmingomis. Prieš ke 
lias dienas jisai Stase? padavė 
pinigų ir pasakė, kad šiais me
tais jo vardines reikia parengt, 
ypatingai iškilmingai. Stasė ir 
Plikutienė, gavusios užtektinai 
pinigų, rengė, ruošė ką galėjo 
ir ką liktai buvo sumaniusios. 
Varduvių dienai atėjus, tai jau 
iš pat ryto susirinko jo seni 
draugai — dideli girtuokliai, su 
kuriais jisai girtuokliaudavo ne 
tiktai vardinėse ar kitokiose su
eigose, bet po įvairius restora
nus ii' kiekvieną dieną.

Sakoma, kad lašas po lašo ir 
akmenį prakala, taigi ir kasdie
niniame Stasės ir dėdės ameri
kono gyvenime įvyko šiek tiek 
panašumo. Dėdė amerikonas 
būdavo labai patenkintas, kuo
met Stasė išgerdavo nors šiek 
tiek degtinės. Tokiuose baliuo
se ir sueigose, kur yra įvairių 
alkoholinių gėralų tai geleži
niais nervais ir plienine valia 
žmogui išsilaikyti labai sunku.

Dėde amerikonas surado dar 
naują būdą pripratinti Stasę 
gerti degtinę. Jisai jai pažadėjo, 
kad už kiekvieną išgertą degti r 
nės stiklą jisai jai sumokės po 
10 litų. Vietoje pinigų jisai ža
dėjo atsiskaityti iš jos tėvui 
duotos paskolos. Kadangi dėdė 
amerikonas turėjo iš Stasės tė
vo vekselių dviejų tūkstančių 
litų sumai, tai jinai norėdama

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

. . į su POVILU ŠALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
Laidotuvių Direktoriai

*9.50

No. 2641

J Vardas ir pavardė....^

Adresas.

gerti 200 stikliukų degtinės. To
kie gėrimai, tai jau buvo spe
cialus, t. y. jie turėjo būti kas
dieniniai, kuomet jau būdavo 
svečių* tai tokių gėrimų neuž- '

Tek YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3843 SO. HALSTED ST.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, BL 

1 čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

YARds 1419

iali'

6*

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE s 

( v 
,K

,*v

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Caliifornia Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

■fe-

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

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

................................ .. ........ ...

LĄCHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast lOSth Street Tel. Pullman 1270

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

33 COMt IVM, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

JIFFY CROCHET CLOTH PATTERN 2641

26-11 — Mėgstu staltiesė

Miestas ir valstija.

8

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių < 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

"aNTHONY b, PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

L J, ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6G31 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas;

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

•—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

t
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VIDURAMŽIU EUROPOS GYVENTOJU 
ETIKA IR TEISE

Sekančios epochos esminiams 
etikos ir teises požymiams cha
rakterizuoti aš imu tiktai vi
duramžių meto europiečių gy
venimą, nes jie, krikščioniškų 
tikybą priėmę, pasidarė kultū
ros ir civilizacijos progreso kū
rėjai.

Kadangi socialiniai reiškiniai 
labai palengvai evoEucionuoja, 
tai, kaip jau buvo pastebėta, 
pirmesnėje epochoje randama 
vėlesnės epochos esminių požy
mių užuomazgos, o taip pat vė
lesnėje epochoje randama pir
mesnės epochos esminių reiški
nių likučiai, pergyvenimai.

Pav., žmonos pirkimas yra 
randamas ne tik laukinėse tau
tose, bet ir tautose, kurios yra 
pasiekusios ne žemo kultūros 
laipsnio; jis ir dabar tebeprak
tikuojamas daug kur rytuos?, 
ypač Mahometo tikybos tauto
se.

Valstybinė forma, kini yra 
vadinama tiranija, arba despo
tija ir kurios esminis požymis 
yra tai, kad kraštą valdo vie
nas asmuo savo nuožiūra, ne
silaikydamas anksčiau išleistų 
įstatymų, o jei ir leidžia įsta
tymus, tai tik tuomet ir tokius, 
kokius jisai nori, buvo dažnas 
reiškinys pirmoje epochoje, 1 e; 
jis kai kur atgyja net musų lai
kais.

Ryžkiausi viduramžio požy
miai musu temos atžvilgiu yra 
šie: krikščienybės pi t’mas ir 
platinimas ir luominė visuome
nės santvarka.

Krikščionybė buvo platina
ma daugiaUsią kardu ir ugnim; 
tokį tos tikybos platinimą vė
liausiai esame patyrę mes, lie
tuviai, iš kryžuočių pusės. Val
stybe, susijungusi su bažnyčia, 
padėjo pastarajai kovoti su ti
kybos priešininkais žiauriausio
mis bausmėmis. Kai katalikų 
tikybos tarpe įvyko skiiimas, 
reformacija, įvyko eilė karų 
dėl t'kybos, kurių vienas gavo 
net 30 metų karo vardą, nes 
taip ilgai jis tęsėsi. Valstybės 
savo viduj naikino atskalūnus; 
kartais net masiniai juos naiki
no, kaip tai rodo Baltram e’aus 
nakties įvykis Prancuz joje. 
Hugenotai buvo išžudyti, arba 
priversti bėgti iš savo tėvynės 
Prancūzijos. Ispanijoje buvo iš
naikinti arba išvaryti maurai. 
Nors šie įvykiai buvo tais lai
kais, kurie istorijoje yra vadi

nami naujaisiais laikais, bet 
aš čia kalbu apie juos, viena, 
dėlto, kad persekiojimai dėl ti
kybos yra viduramžių požy
miai, antra, dėlto, kad, kaip 
sakiau, vienos epochos reiški
niai dar vyksta ir kitoj epo
choj.

Žlungant Graikijos ir Romos 
kultūrai, žmonijos buvo laukta 
išgelbėtojo iš šio žemiško gy
venimo negerumų: iš skurdo 
ir nelaimių. Tačiau to nesulauk
ta, ir krikščioniška visuomenė 
nukreipė savo viltį į tikybą, į 
žmogaus vėlės išgelbėjimą nuo 
pomirtinių kančių. Tikyba, šis 
grynai žmogaus sielos re.kalas, 
šioj epochoj buvo laikomas da
lyku, tvarkomu išorinės jėgos, 
bažnyčios ir valstybės turimos. 
Didesniai dievo garbei, “ad ma- 
jorem dei gloriam”, buvo vi
saip kankinami žmonės, kurie 
buvo įtarti ne taip tikį, kaip lie
pia bažnyčios dogma. Refor
macijai įvykus, katalikų visuo
menėje buvo sukurta ypatingi 
teismo forma, vadinama inkvi
zicija, nusidėjusiems dėl tiky
bos teisti. Kadangi tikyba yra 
žmogaus minties sritis, tai daž
niausia sunku ją susekti. Inkvi
zicinis teismas visaip kankinda
vo įtartuosius atskilimu nuo ti
kybos, reikalaudamas prisipa
žinti. Šitas nuiskaltimo aiškini
mo būdas buvo paskiau ir val
stybinio teismo vartojamas, nu
sikaltimams susekti. Toks b au
džiamasis procesas turi niek 13 
inkvizicinio proceso vardą. 
Dažnai visai nekaltas prisiim
davo kaltę, kad tik išsigelbėtų 
nuo tardymo kankinimų. M.n 
teko matyti muziejuose tų lai
kų tardymo kankinamųjų įran
kių rinkinius. Šiurpas ima žmo
gų, žiūrint į tuos žvėriškumo 
veiksmų pabūklus. Bausmės 
taip pat buvo labai ž’auiics: 
žmogus buvo kapojamas į da
lis, arba sukamas ant rato ir 
pan. Valstybė nepasitikėjo tei
sėjais: buvo nustatyta formalių 
įrodymų sistema: kiek liudinin
kų, kuriam nusikaltimui įrody
ti reikia ir t. t. Jeigu, pav., du 
melagiai prisiekę viena p paliu
dydavo, teisėjas privalėjo jiems 
tikėti ir laikyti jų liudytąją ap
linkybę įrodytą. Privilegijuoto 
luomo asmeniui buvo dang au 
tikima, nei prastam žmogeliui.
Visuomenė ankštybesnėse epo

chose buvo pradėjusi diferenci- 
juotis į luomus, pirmiausia į 
laisvuosius ir vergus, o laisvieji

SAPNAVAI? I

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauU už >1.00. Per paštą 
<*ur iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE 
1739 So? Halsted St 

CHICAGO. IUL.
V' :

į turtingus ir neturtingus. Ta
čiau luomine santvarka pilnu
tiniai išsivystė ir suklestėjo 
viduramžiais. Du svarbiausieji 
veiksniai buvo priežastys susi
daryti aukštam turtingųjų val
dančiųjų luomų: a) šeimos gal
va kaupė savo rankose turtus 
ir tie turtai, jam mirus, tekda
vo padaugejusios šeimos vie
nam, arba nedaugeliui narių, o 
kiti turėjo pasitenkinti maža 
dalimi; šie ir jų sekančios kar
tos sudarė žemesnįjį luomą, 
b) užkariautojai užgrobdavo 
įveiktųjų žemes ir turtus, o 
nugalėtieji, netekę savo turtų, 
virsdavo darbininkais ir tar
nais. Neturtingųjų luomas, il
gainiui labai padidėjo. Krikš
čionybė skelbė jam, kad taip 
dievo esą leista, jei vieni yra 
turtingi, o kiti neturtingi, ir 
neturtingiesiems žadėjo laimin
gą pomirtinį gyvenimą. Labiau
sia prislėgtas buvo valstiečių 
luomas, žemdirbių luomas, ku
rio žmonės buvo baudžiaunin
kai. Netenka plačiai kalbėti, 
norint parodyti žemos etikoj 
ir teisės požymius, vyravusius 
tiek ponų, tiek baudžiauninkų 
luome, esant šiai teisiniai san
tvarkai. Baudžiauninkų tarpe 
atsirasdavo vienas kitas, kuris

suprasdavo savo būklės netei
singumą, suprasdavo, kad tai 
nėra dievo leista. Kartais skur
das priversdavo baudžiaunin
kus masiniai sukilti. Bet los 
pastangos nueidavo niekais. To
buliau susiorganizavęs aukšta
sis luomas, valstybės padeda
mas, įve.kdavę maištininkas. 
Valstiečiai iniciatoriai žūdavo 
savo luomui: jie arba netekda
vo gyvybės, arba išbėgdavo į 
miestus, ar į kitus kraštus gy
vent:, į tyrlaukius, kaip pav., 
tie, kurie Rusijoj sudarė kazo
kų luomą. Baudžiauninkų būk
lė laikui slenkant darėsi vis 
sunkesnė. Aukštąjį luomą su
darė bajorai ir kunigai. Bajo
rų ir kunigų luomai pasižymė
jo išdidumu, pirmas dėl savo 
viešptaujančios padėties, nes jo 
nariai buvo valstybės valdovo 
pagalbininkai, o antras dėl sa
vo šventumo ir galios gelbėii 
žmonių sielas iš amžinos pra
pulties. šitie du luomai varžė
si tarp savęs dėl įtakos kitiems 
luomams, nes buvo dar ne tik 
baudžiauninkų luomas, bet ir 
pirklių ir amatininkų luomai; 
gi santykiuose su kitais luo
mais, bajorų ir kunigų luomai 
rėmė vienas antrą ir todėl abu
du yra vadinami “ponų” luo
mais.

Ilgainiui iš žemesniųjų luomų 
išsiskyrė praturtėjusių miesto 
gyventojų dalis, kurie gavo tre
čiojo luomo vardą. Praturtėję 
miestelėnai galėjo ir apsišvies
ti. Kai užėjo vadinamo huma
nizmo laikotarpis, kai žmonių 
protai nukrypo į senovės kul
tūros palikimą ir siekė patį 
žmogų pažinti, tasai apšvieti
mas labiau buvo trečiojo luo
mo pasiektas. Ponų palaidas 
gyvenimas, laisvi įpročiai, ypač 
turtingųjų dvasiškių tarpe, ug
dė tautose kritikos, malštinga- 
mo dvasią.

Ekonominiam ir socialiniam 
žmonių gyvenimui tūrig didelės 
reikšmės darbo vietą,k įmonės ir 
šiaip socialinių reiškinių vyksi
mo vieta. Daug pareina nuo to,' 
miestas ar kaimas yra toji vie
la, didelis ar mažas miestas, 
retai apgyventa kaimas apylin
kė, ar tankiai apgyventa. O ši 
vietoviška diferencija kaip tik 
šioj epochoj gavo pradžią ir, 
smarkiai vyko. Nurodytieji 
skirtumai nustato įvairius eko- . 
nbminio gyvenimo , budus, o 
taip pat ir jiems atitinkamas 
kitas sąlygas, jų tarpe etiką ir 
teisę.

Miestuose sparčiau ir gilau 
ima stiprėti proto jėgos, kur 
riomis žmogus siekia žinių. O 
moksliškas galvojimas griežtai 
skiriasi nuo tikybinio galvoji
mo.

Galvojimas protu jau sudaro 
šiokių tokių pakitimų šeimos 
narių padėtyje. Gefdingas sako 
tiesą, kai teigia, kad moters 
teisinė būklė šeimoje yra etinio 
visuomenės išsivystymo krite
rijus (77 psl.).

Viduramžiais pilna valdžia 
šeimoj priklausė vyrui — tė
vui. žmona turėjo klausyti sa
vo vyro. Ji pati negalėjo net 
savo turto valdyti. Gimdytojai 
lėmė vaikų likimą ne tik kai 
jie tebebuvo maži ir auklėja
mi, bet ir kai jie jau buvo už
augę; gimdytojai sprendė už ko 
turi tekėti, ką sūnūs turi vesti. 
Tačiau žmona jau nebeperka
ma, o jos tėvai turi duoti jai 
kraitį ir dalį. Vis dėlto faktas, 
kad galima turėti tik vieną 
žmoną, ir kad krikščionybė 
laiko jungtuves sakramentu, 
pakėlė moteries vertę visuome
nės pažiūrose. Nors vyrui buvo 
leidžiama svetimoteriauti, o 
žmonai griežtai draudžiama, 
bet žmona buvo gerbiama. Mer
gelės nekaltybė buvo brangina
ma.

Renasanso ir humanizmo 
laikais prasidėjęs moksliškas 
galvojimas labai surūpino tiky
bos atstovus. Mat, kuo tikima, 
tam nereikia jokių įrodymų, ir 
tikintieji griežta energija atme
ta šalin visokias abejones dėl 
tikimų tiesų, stengiasi jėga ir

prievarta ginti ir saugoti tiky
bą. Tuo tarpu mokslas leidžia 
veikti abejojimui, galvojimui, 
matymui tol, kol nėra pasiekta 
žisia, kurios tikrumo laipsnį 
siekia nustatyti mokslinė dva
sia, nes mokslui yra svarbu tik 
tiesa, o tiesa yra tai, ką gali
ma įrodyti, apie ką mąstyda
mas žmogus įrodymų keliu įgy
ja įsitikinimą. Dcmons.racijOu 
(įrodymai), anot Spinozos, yra 
mintijančios dvasios akys. Prieš 
moksliškai ga.vojančius ir sa
vo tiesas skelbiančius kovojo 
tikybos galingieji gynėjai. Ir 
ne tik galingieji, bet ir didelė 
visuomenės dalis buvo netole
rantiška, persekiojimų ir baus
mių “eretikams” šalininkė. To
kio dar žemo laipsnio buvo 
žmoniškumo etika ir teisė.

Tačiau mokcl'nė sąmo..ė vi; 
stiprėjo ir stiprėjo, p ėtėsi ir 
plėtėsi. Ji pasireiškė įvairios? 
filosofinėse sistemose. Juo stip
rėjo mokslinė sąmonė, juo ji 
labiau plėtojosi, juo labiau bu
vo kovojama su jąja. Tenka 
pastebėti, kad tikintieji valdo
vai žiauriau kovojo, negu val
dovai neutralus tikybos daly
kuose. Pav., Romos imperato
riai Kpmniodas ir Geliogabalas 
nusipelnė blogų valdovų vardą, 
bet krikščionių jie nepersekio
jo, nes jiems nerūpėjo žmonių 
busimas pomirtinis likimas, o 
dorieji imperatoriai Markas 
Aurelijus ir Julijonas buvo vie
ni žiauriausių • krikščionybės 
persekiotojų. Ispanų tautos gi
lus atsidavimas katalikų t ky
liai buvo priežast's žiauriausią 
veiksnių prieš kitaip t k nČius. 
šiai tautai tikybos saugojimas 
ilgus laikus buvo svarbiausias 
dalykas: viskas pasaulyje buvo 
aukojama šiam tikslui. Inkvi
zicijos vykdytojai daugiausia 
buvo nuoširdus entuziastai, ide
alistiškais siekiny ^besivaduo
ją asmenys, neveidmainiai, ta
čiau darė žiauriausius veiks
mus. Veidmainiai^ dažniausia

ėst j labai lankstus ir negali bū
ti visai žiaurus; jie taikosi prie 
žmonių jausmų ir silpnybių, o 
gilus įsitikinimas ir nuoširdu
mas gimdo neapykantą kitaip 
tikintiems ir pasiryžimą gelbė
ti juos nuo tariamai klaidin
gų įsitikinimų ii* norą gelbėti 
kitus žmones nuo eretikų klai
dinimų. Esant tokiai žmonių 
sąmonei, dorinis jausmas yra 
didel s šaltinis žiaurumams gin
ti ir klestėti. Karolis V ir Pily
pas, valdžiusieji Ispaniją ir Ni- 
derlandus (Olandiją), nuolat 
persekiojo eretikus. Tarp 1520 
ir 1550 metų Karolio V buvo 
išleista eilė įstatymų, pagal ku
riuos kaltieji erezija netekda
vo galvų, arba buvo deginami, 
arba gyvi užkasami žemėn. 
Prieš mirtį jisai padarė savo 
testamente prierašą, patarda
mas savo sunui niekuomet ne
reikšti eretikams malonė , 
smerkti visus juos įnirti ir 
remti inkviziją, kaip geriausią 
priemonę eretikams naikinti. 
Jo sūnūs Pilypas sakydavo, kad 
geriau visai nekaraliauti, negu 
būti eretikų karaliumi. Jis greit 
visai išnaikino eretikus Ispani
joje, gi Olandijoje, kur refor
macija buvo dar naujas tikėji

mas, Pilypo skirtas valdovas 
Alba 30 metų naikino eretikus 
ir gyrėsi, kad jis per 5—6 me
tus nužudęs iki 18,000 eretikų, 
neskaitant tų, kurie buvo už
mušti tikybiniuose karuose 
(Boklis 391—391 psl.). Maldin
gi, tikėjimui atsidavę Ispanijos 
monarchai davė bažnyč-ai daug 
turtų ir leido įsigyti iš tikin
čiųjų daug turtų ir pristeigti 
daug įstaigų. Net vėlesniais 
laikais, pav. XVII amž., Ispani
joje bažnyčia turėjo didelės 
įtakos visuomenės ir valstybės 
gyvenime. Pav., 1626 m. korte
sai (tautos atstovų susirinki
mas) įteikė karaliui prašymą, 
kuriame nurodė, kad Ispanijo
je yra daug vienuolynų —

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimai

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

TAUPYK!
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Busi turtinges
nis ir laimin
gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
Tv1rsS $1,000,000.00
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Į Turtas Virš$5,500,000.00
Į Apart Apsaugos, Mes Turime
I ATSARGOS FONDĄ Virš

$425.000.00
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, ĮN&ra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų
| —1 ■ —~~-------------------------------- —
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i LOAN ASSOCIATION of Chicago

| JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
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Undor U. ‘Govt. Supėrvision

ON SAVINOS 
& TNVESTMENTS

I.Currcnt Rate . Sharc Accounts

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATYDŽIAI tėmykit, kad 

švarumas butų 
mas apie barnus.

palaiko-

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

.popie- 
išmesti

• 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!

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

T. RYPKEVICIA
“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500
tt.-w u ii

VISI LIETUVIAI
REIKALAUJA

PLEITĮJ
Meikite į Phillip’s Dcntal Labo 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina
$9.50

ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 -00 .J 
Lena * ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 
' LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.
______________________ ■ >

Skelbi m a i N a u j i en ose 
’• nca nauda dėlto,

nrrio? Naujienos

MADOS

No. 4634 — Išeiginė Suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.. Chicago, I1L
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Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

by

,,Naujienos eina kasdien, išski- 
< riahfsękniadienius. Leidžia Nau

jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.,

Užsakymo kalba:
Chicago j e—paštu:

Metams ______   $8.00
Pusei metų ... .......................  4.00
Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiams ......  1.50
Vienam mėnesiui ..... ......... - .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija .... .................. - 3č
Savaitei ....... ......................_ 18c
Mėnesiui ..............................- 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

Užsieniuose:
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Trims mėnesiams ................. 2.50
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Chicago, III. Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

Revoliucinis judėjimas Italijoje
Chicagos dienraštis “Daily Times” gavo iš Romos 

pranešimą, aplenkusį fašistų cenzorius, apie revoliuci
nį judėjimą Italijoje.

Italijos žmonės, sakoma tame pranešime, žino apie 
fašistų armijos nepasisekimus Albanijoje ir Afrikoje. 
Tas žinias skelbia oro bangomis, iš slaptų radio stočių, 
Mussolinio priešai. Tie radio pranešimai yra duodami 
kiekvieną vakarą.

Kovai prieš Mussolinį vadovauja “Mazzinio Draugi
ja”, kuri turi 100,000 narių Amerikoje. Šios draugijos 
pryšakyje stovi italų tremtinis Albert Tarchiani, kuris 
pirmiau buvo apsigyvenęs Francuzijoje, o dabar yra at
vykęs į Jungtines Valstybes.

“Daily Times” korespondentas sakosi pats girdėjęs 
keletą kartų fašizmo priešų kalbas, sakomas iš slaptų 
radio stočių, pats buvęs slaptuose jų susirinkimuose ir 
lankęs juos privačiuose jų namuose.

Žmonių nusistatymas Italijoje darosi tolyn vis la
biau priešingas Mussoliniui. šiandien jie jau nesibijo 
aršiai jį kritikuoti atvirai reikšti savo džiaugsmą, kai

išgirsta apie jo nepasisekimus. Net Italijos lakūnai atsi
sako dalyvauti oro mūšiuose su priešais arba, išskridę, 
išmeta bombas laukuose ir nebesugrįžta.

Jeigu šitos žinios tikros, tai Mussolinio diktatūrai 
artinasi galas. Ir Hitleris vargiai begalės jį išgelbėti.

Bet galimas daiktas, kad korespondentas perdeda. 
Fašistų priešai, pavyzdžiui, jam sakę, kad net ir Musso
linio duktė Edda einanti prieš savo tėvą!

O vistiek negalima užginčyti to fakto, kad Italijos 
fašizme reiškiasi aiškus vidujinio supuvimo ženklai. Ko
dėl Mussolinio armijos visuose frontuose pralaįmi, trau
kiasi ir pasiduoda?

Po šio karo fašistų diktatūros Italijoje nebus. Dėl 
to nėra nė mažiausios abejonės. Ji gali susmukti, dar ir 
karui nepasibaigus. O kuomet Italijoje kils revoliucija, 
tai ji nušluos ne tiktai Mussolinį, bet ir jo talkininkus, 
aukštose ir labai aukštose vietose.

nių daugumai visai netinka, > .
Tačiau ar jisai tinka Lietuvos darbininkams? Sovie

tų Rusijoje žmonės neturi jokio balso valdžioje. Juos val
do diktatorius, su žvalgybininkų pagalba. t

Vienintelė “teisė”, kurią darbo žmonės turi Rusijo
je, tai — balsuoti už tuos kandidatus, kuriuos jiems pa
kiša valdžios partija, rėkti “Ura” už Stalino sveikatą ir 
“stachanoviškai” dirbti, gaunant už tai pavalgyti juodos 
duonos ir buizos. s' r

Todėl proletarams tokia šalis, kaip Tarybų Sąjunga, 
yra dar aršesnis pragaras, negu ūkininkams, kurie bent 
gyvena sodžiuje, toliaus nuo policininko nagaikos.

žodžiu, tas “tarybinis patrijotizmas” netinka nė vie
nam visuomenės sluoksniui Lietuvoje.

Jisai tinka tiktai valkatoms, dykaduoniams ir viso
kiems parazitams, kurie jokioje kitoje visuomenės sis
temoje nesuranda sau vietos, o gyventi nori, kaip ponai.

, Imkime tokį Paleckį. Pati “Tarybų Lietuva” apie jį 
neseniai rašė, kad Lietuvos nepriklausomybės laikais ji
sai vertėsi, spausdindamas kriminalinės kronikos sensa-, 
ei jas ir pornografiją (nešvarią literatūrą). O šiandien 
Paleckis stovi visų Stalino tarnų pryšakyje!

Tokiems ir.panašiems tipams “tarybinis patrijotiz
mas” tai, iš tiesų, tinka, kaip pirštinė ant rankos. Bet 
kam jį brukti Lietuvos liaudžiai?

RAUDONOJI ARMIJA 
“RINKIMŲ KOMI

SIJOJE”

Išmetė stambų šulų
Komunistų partijos valdančioji klika išmetė iš par

tijos buvusįjį “Daily Worker” redaktorių, Clarence 
Hathaway.

Tai buvo vienas stambiausiųjų komunistų šulų Ame
rikoje. Ne be reikalo “partija” buvo pavedusi jam re
daguoti vyriausiąjį savo spaudos organą. Tas pareigas 
jam beeinant, jisai priklausė visagalingajai . partijos 
“traicei” (triumviratui), kuri nustatydavo partijos po
litiką ir prižiūrėdavo, kad nė viena Stalino avelė nenu
kryptų nuo “linijos”.

Kuomet “tavorščius” Hathaway redagavo partijos 
organą, jisai įsivėlė į bylą ir teismas išnešė prieš jį gana 
aštrų sprendimą. O dabar jisai yra pašalintas iš partijos 
ir turi vienas ^ątpakutavoti” teismo paskirtą bausmę!

Tai ne pirmas žmogus, kuriam tenka šitaip nuken
tėti už savo tarnavimą komunistų partijai.

Sausio 12 d. tarybinė Lietuva neva rinko “deputatus” į aukščiausiąjį sovietą Maskvoje. Tiems “rinkimams” pravesti, kaip “Naujienose” jau buvo rašyta, bolševikai smarkiai dirbo per du mėnesiu, agituodami spaudoje ir susirinkimuose ir ragindami žmones parodyti savo ištikimybę “didžiajam genijui” Stalinui, balsuojant vien liktai už komunistų kandidatus (kitokių kandidatų ir nebuvo).Pradedant šita kampaniją, jau lapkįbįio m^jiešyję buvo sudaryta,Lietuvos “aukščiausios tarybos prezidiumo” įsaku, “rinkiminė komisija” iš 13 asmenų.Kaipo vienas tos komisijos narių buvo paskirtas Ivan Do- rofejevjč Stepanov, nuo Raudonosios armijos. Vadinasi, sovię- tų Raudonosios armijos atstor vas tvarkė rinkimus Lietuvoje!Kiti komisijos nariai buvo nuo komunistų partijos, nuo komunistų jaunimo sąjungos, nuo įvairių bolševikiškų profsąjungų ir t.t. O vienas “rinkiminės komisijos” narys, kaip ant juoko, buvo prof. Steponas Kolupaila, buv. katalikų veikėjas.Suprantamas dalykas, kad Kolupailą bolševikai įdėjo į komisiją su tikslu apdumti žmonėms akis, parodant, jogei ir katalikai pritaria tai “rinkimų” komedijai.

re, vykdydami šitą žemės “pertvarkymą”.O kaip jie aprūpino bežemius, kurie gavo po keletą hektarų, atimtų iš ūkininkų?Jiems buvo žadėta visokia valdžios pagalba, kad jie galėtų tuoj aus įsikurti, kaip ūkininkai, ir gyventi laimingai po “Stalino saule”. Prižadas buvo aiškiai melagingas, nes kiekvienas gali suprasti, kad be trobų, gyvulių, ūkio padargų ir sėklų žmogus negali nė pradėti ūkininkauti. Pažiūrėkime, ką tie naujakuriai gavo. gi

ŽEMĖS ŪKI “PER
TVARKIUS”

“Tarybinis patrijotizmas”
Lietuvos žmonėms dabar liepiama būti ne savo kraš

tų, ne savo tautos patryptais, bet — Sovietų Sąjungos.
Kauno oficiozas parašė vedamąjį (editorialą) apie 

“tarybinį patriotizmą”. Sako:
“proletarijatui, kuris dirba įr tik iš darbo gy

vena, tėvynė yra ten, kur nėra išnaudotojų, dvari
ninkų ir kapitalistų, kur darbo žmogus turi visas 
žmogaus teises, kur jis pats gali nuspręsti savo li
kimą, kur darbo žmogus gali pats valdyti ir tvarky
tis” '

’ Sakysime. Bet kaip tuomet su ūkininkais, smulkiais 
amatininkais, pirkliais ir kitais žmonėmis, kurie turi 
šiokį-tokį turtą?

“Proletarai” tai — tie žmonės, kurie neturi nieko 
ir gyvena tik iš darbo. Lietuvoje, kaip visiems žinoma, 
tokių žmonių yra mažumą, gal koks ketvirtai nuošimtis.

Tąigi iš patięs Kauno laikraščio aiškinimo išeina, 
kad “tarybinis patrijotizmas” milžiniškai Lietuvos žmg»

Lietuvos okupantai įvykdė Lietuvoje naują žemės “pertvarkymą”, nustatydami 30 hektarų “normą” vienam ukiui ir atimdami iš valstiečių kiek jie turėjo virš tos normos. Dvarų žemės (daugiausia Vilniaus krašte) buvo visai sukonf iškilotos. Atimti iš ūkininkų laukai, konfiskuoti dvarai ir bažnyčių žemės buvo paimtos į “žemės fondą”.Į tą “žemės fondą” buvo į- trąuktą viso 568,000 hektarų. Komisarų /Valdžia žadėjo šitą ‘‘fondą” išdalinti tarp bežemių ir mažažemių, bet ji tiktai 384,000 hektarų, žemių ji nedalįno, o jas sau, pavęrsdama“sov-chozais” (sovietiniais u- kiaįs). Be to, daugelis ir iš ūkininkų ir bažnyčių atimtų žemės sklypų teko ne bežemiams, bet įvairioms valdžios bei* komunistų partijos “kultūros” į- staigoms.Tai viena didelė žmonių ap
gavystė, kurią okupantai pada*

išdalinoDvarų pasiliko dvarus

PASKOLOS BEŽEMIAMS 
IR MAŽAŽEMIAMSSu tikšlu padėti bežemiams ir mažažemiams, kurie gavo iš “žemės\$SįnęĮo” po sklypelį lauko (vidutiniškai apie 5—6 hektarus) , - Lietuvos komisarų taryba nutarė paskirti 20 milijonų litų kredito.Tai atrodo labai didelis dalykas, bet pažvelgkiine į%šitą komisarų “geradarybę” arčiau.Kreditas reiškia paskolą. Gavusieji paskolą turės ją atmokėti, dar ir su nuošimčiu.* Valdžią paskelbė, kad nuošimtis turės būt pradėtas mokėti tik už dviejų metų — tai butų, be abejonės, palengvinimas. Tačiau, kaip pamatysime, jį ir šito prižado neištesėjo.Žmogus, dar nepradėjęs ūkininkauti ant savo 5—6 hektarų žemės, jau įsiskolina. Ar jisai galės iš to savo mažo ūkelio padaryti tiek, kad užtektų jam pragyventi su šeima ir dar atliktų skolai ir nuošimčiams mokėti? Labai abejotina.
Palūkanos ir komisai.Kiek nuošimčių naujakuriai mokės už paskolas? Komisarų tarybos nutarime skaitome;“Už duodamas paskolas žemės Ūkio Bankas ima 3.5% metinių palūkanų, o už praleistus pagrindinės paskolos mokėjimus — 6% metinių palūkanų.‘‘Ligi 1942 metų sausio 1 diejios jokių palūkanų neb mama; žemės Ūkio Banko administracijai išlaikyti iš skirtųjų 20 milijonų litų Bankas iš anksto atsiskaito 3.5%, atitinkamai sumažindamas visų ryšių paskolas.“Paskolų pinigų išmokėjimą ir jų tikslingo sunaudojimo priežiūrą Žemės Ūkio Bai\kas gali pavesti vietos smulkaus kredito draugijoms; už šį tarpininkavimą draugijos gauna 1% komisijos nuo išmokamos sumos.”Matote, kas čia, galų gale, išėjo iš t^^įsų ‘‘lengva-

tą” naujakuriams?Pirmiausia, tas komisarų pasigyrimas, kad per į du metu naujakuriai ūkanų nemokės, yra “bunk”. Palūkanos nebus imamos tik iki 1942 m. sausio 1 d., o tai faktinai reiškia tik per vienus metus, nes paskolas naujakuriai galėjo gauti tik apie pradžią 1941 metų.Nutarimas duoti kreditus buvo paskelbtas lapkričio 19 d. Pirma negu žmogus gali gauti paskolą, jisai turi paduoti prašymą, kurį peržiūri apsvarsto ir tvirtina tam tikros komisijos. Kaimiečiui pereiti per visą : šitą formalumų šerengą ima mažų-mažiausia mėnesį laiko. Tokiu budu paskola galėjo būti jam suteikta ne anksčiau pabaigos gruodžio 1940 metų — ir tik per 1941" metus žadama neimti iš jo palūkanų.Vadinasi, atleidimas nuo palūkanų buvo pasiūlytas pe dviem metam, o lik vieniems.Tačiau ar naujakuriai iš tiesų buvo atleisti nuo palūkanų mokėjimo per pirmuosius metus? Nieko panašaus! Komisarų tarybos patvarkyme aiškiai pasakyta, kad Žemes Ūkio Bankas “iš anksto atsiskaito 3.5 %”, duodant paskolą.Taigi matome, kad palūkanos yra imamos nuo pirmos dienos, ir dargi iš anksto, pirma negu žmogus gauna pačiupinėti skolinamus pinigus!To ne gana. Naujakuriai negali važinėti į Kauną prašyti paskolų iš Žemės Ūkio Banko. Jie turi kreiptis į vietines smulkaus kredito draugijas, ir Bau kas per tas draugijas paskolą išmoka. Bet komisarų patvarkyme yra nustatyta, kad tos smulkaus kredito draugijos turi gauti už savo patarnavimą “1% komisijos nuo išmokamos sumos”.Tokiu budu naujakurys per pirmuosius metus ne tiktai nėra atleistas nuo palūkanų mokėjimo, bet moka 4.5%. O toliau jisai turės mokėti minimom 3.5%, maksimam 6%.Palyginkite dabar šituos faktus su Paleckio organo pasigyrimais.
Oficiozo melas.Kauniškė “Tarybų Lietuva” vedamajame straipsnyje (1940 m. lapkr. 17 d.) giriasi, kad sovietinė valdžia rūpinasi valstiečiais daug geriau, negu “buržuazinės” Lietuvos valdžia. Steigiamojo Seimo žemės reformos vykdytojai, girdi, jokios pagalbos naujakuriams nedavė, o liktai laukė, kad naujakuriai įsiskolintų įr nusigy-

Si. Miščikas-žiemys.

i jokių pa- Del straipsnio apie Trockį
(PASTABOS PRIE PASTABŲ)

(šiąmę rašinyje yra palies
ta keletas svarbių įr įdo
mių klausimų. Po jo seks 
atsakymas, kuriame Redak
cija išreikš savo nuomonę 
tais klausimais.—“N.” Re
dakcija.)(Tęsinys)2. Kas tie Ortodoksiniai Marksistai?Daugiausia neaiškumų įnešė mano naujai pavartotas teiini- nas, lietuvių spaudoje bene pirmą kartą, ortodoksiniai marksistai.Redakcija savo straipsnyje rašo:“Pagal Miščiko-Žiemio aiškinimą apie ‘ortodoksinius marksistus’, tai nei Engelsas, nei socialistų partijos, susi- dė j tįsios į Antrąjį Internacionalą, nebuvo marksistinės! Pats Trockis ir Leninas taip pat nebuvo ‘ortodoksiniai marksistai’ — iki 1917 metų,

kadangi juodu, buvo Rusijos Social-Dcmokratų Darbininkų Partijos nariai. Tiktai kuomet juodu, padarę Rusijoje pučą, pagrobė valdžią į savo rankas ir, neturėdami daugumos savo pusėje, (pabraukta redakcijos. —S. M.) įsteigė teroristinę diktatūrą, kad išsilaikytų valdžioje, — tik tuomet ‘marksizmas' buvo prikeltas iš numirusių! Ar

dvejiems metams.Jeigu prasiskolinimas vedė į bankrotą ūkininkus “buržuazinėje tvarkoje”, tai tarybinėje Lietuvoje bus tas pats arba dar blogiau, kadangi komisarai ima procentus iš naujakurio, dar nepradėjus jam ūkininkauti.
Kiek paramos gauna 

naujakuriai.Kaip aukščiau minėjome, komisarų taryba paskyrė visos tarybinės Lietuvos žeįįiės ukiui kredituoti 20 milijonų litų, daug paskolų galės iš tos mos gauti tie, kurie buvo dalinti žemės sklypais?“Vilniaus Balse” (tai —tas oficiozas, panašus į kauniš
su-ap-ki

d. numeryje, skaitome:“Bežemiams, mažažemiams ir ordinarininkams išdalinta 384,000 ha, kurie teko 70,000 šeimų.”Oficiozas nepasako (matyt, tyčia), kiek tarp šitų 70,000 šei-

“Nieko panašu nebegali atsitikti dabar”, sako oficiozas, “nes partijos ir vyriausybės didžiausias troškimas, pagal esamas galimybes taip paremti naujakurius, kad jie galėtų be rūpesčio įsikurti ir tik visai susitvarkę, imtų grąžinti paskolą. Todėl ir duodamoji paskolą tiek trobesiams statyti, tiek gyvuliams, darbo įrankiams įsigyti, ištisus du metus po paskolos gavimo neapdedama jokiais procentais ir nereikalaują jna grąžinti. Tik 2-jų metų terminui praėjus, nu- statomi atskiroms paskolų rųšims grąžinimo terminą!, Tai yrą nepaprastas paleųgr vįnįniąs darbo valstiečiams^ naujakuriams, kurie ištisus du metu gali atsidėti tik savo ūkelio kūrimui ir tobuli' ijįmui.”čia yra aiškus ir begėdiškas melas.'Nes, kaip matėme, naujakurys moka procentus, su komisais “magaryčioms”, nuo paskolos gavimo dienos. O kai dėl paskolos grąžinimo, tai kiekvienas gali suprasti, kad paskola ūkio įrengimui negali būti trumpalaikė. "Ir nepriklausomoje Lietuvoje tos paskolos buvo duodamos ne vieniems arba daugiau nieko.

bežemių. Aišku, kad jų padėtis, gavus naują sklypą žemės, yra skirtinga. Mažažemis jau turėjo kokias nors trobas ir inventorių. Gavęs 5—0 hektarus žemės, jisai turi, gal būt, šiek- liek padidinti savo trobesius ir įsigyti daugiau sėklų ir inventoriaus. Kelių tų šitiems reikalams gaji užtekti.Jie t ordinarininkasžemis, kuris neturėjo jokio ūkio, yra priverstas susyk įsitaisyti viską, kas reikia ukiui, kad jisai galėtų pradėti gyventi: ir trobas, ir gyvulius, ir darbo įrankius, ir medžiagas.Padalinkite 20,000,000 iš 70„- 000 — kiek gausite? 285 su trupmenoms.Vadinasi, mažažemiai ir bežemiai gali gauti - pasiskolinti vidutiniškai po 285 litus su centais, kiekviena šeima. Amerikoniškais pinigais tai bus (pagal pereitų metų birželio men. kursą) kokie 45 doleriai, o bolševikiškais nusmukusiais rubliais (pagal oficialų Maskvos kursą) — apie 257 rubliai.Nagi tegu kas nors pamėgina už tokią sumą pasistatyti trobesius — kad ir menką stubel- ką, tvartą ir klojimą — nusipirkti keletą gyvulių, ūkio padargus, sėklas, trąšas ir kitus reikalingus ūkininkavimui daiktus!Tačiau . komisarų spauda Kaune ir Vilniuje šaukia: “žiūrėkite, kiek laimingų valstiečių dabar bus Stalino išvaduotoje Lietuvoje!”Tas bolševikų pravestas žemės ūkio “pertvarkymas” Lietuvoje tikrumoje tik praplėtė skurdą Lietuvos sodžiuje —

bei trąšųpradžiojearba be-

Ne visai taip! Ir štai dėl ko!Čia įvyko mažas nesusipratimas. Nesusipratimas įvyko todėl, kad redakcija sutapino paprastą marksizmą su “ortodoksiniu”, kuris yra skirtingas, tam jis ir turi priedėliu žodį “ortodoksas”.Mat, šis terminas “ortodoksas” prikergtas prie marksizmo dar nelabai vartojamas, bet jis nėra mano išradimas, nes jį pagimdė, jei neklystu, italų spauda, vėliau jis persimetė Lotynų Amerikos spaudon, kur aš jį sutikęs ir pasisavinau, įneš-I damas lietuvių spaudon.Ortodoksiniais marksistais čia pas mus P. Amerikoj vadina tuos marksistus, kurie, virtę savotiškais marksizmo z teologais, stengiasi marksizmą savotiškai aiškinti, aiškinti prisilaikant ne jo dvasios, bet raidės ir tiek, kiek tai naudinga tam marksistiniam sparnui.Daugiausia tais ortodoksiniais marksistais vadinami Trečio ir Ketvirto internacionalo marksistai, kurie visgi save marksistais vadina, nors gal kai kas jiems to nenori piipa- žinti.Tai ir charakteringa ortodoksiniams marksistams, jog pavyzdžiui, jie tvirtina, kad proletarinė diktatūra—100% marksistinė, nes Marksas viename laiške apie tokią galimybę užsiminęs.Taigi, ortodoksiniai marksistai arba teologiniai, gal dar tikslesnis butų šis mano naujas terminas, nesirūpina tuo, jog Marksas visame savo veikime ir visuose raštuose yra šalininkas vadinamos demokratijos, bet jiems pakanka, kad bent vienas sakinys, vienas žodis Markso pasakytas gal tai ‘pateisinti.Aš juos pavadinčiau sofisti- ’ niais marksistais, utinėtojais, , kurie lygiai kaip teologijos daktarai, iš vieno ar kito tariamo Kristaus žodžio išveda visai priešingus samprotavimus visam Kristaus skelbtam dalykui.Bet nepavadinau juos sofistiniais, nes teko sutikti žodį ortodoksinis, kuris tą patį sako.Taigi, mano terminas apie ortodoksinius marksistus nenori pasakyti, kad tie ortodoksiniai marksistai yra gryniausi, nors jie taip save skaito, bet norėjau užakcentuoti, jog jie skiriasi nuo visų kitų marksistų, nes jie savotiškai jį supranta.Ir todėl viršminėta citata nc- atatinka mano nuomonei ir visų kitų, jog ortodoksiniai marksistai iškasė marksizmą tik po 1917 m. revoliucijos arba jog Engelsas ir II-as Internaciona- los nėra marksistai ir tokiais nebuvo.Ir todėl:“Sulig Miščiko-žiemio a'ški- nimo apie ‘ortodoksinius’ marksistus, nei Engelsas nei II-as Internacionalas bei jame įeinančios partijos nebuvo ‘ortodoksiniais’ marksistais, bet tik marksistais. Maža to, pats Leninas ir Trockis iš dalies nebuvo taip pat ‘ortodoksiniais’ marksistais iki po jų 1917 m. pučo Rusijoje, nes jiems nebuvo reikalo lokiais būti iki po pučo, nes neturėjo teisinti savo nemarksisti- nių darbų Markso žodžiais.”(Bus daugiau)
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KAIP BUVO MINIMOS RUSU REVOLIUCI
JOS SUKAKTUVES LIETUVOJE

AMERIKOS GARLAIVIS U''ĖJO ANT SEKLUMOS.f

nių matyti, kad sovietų Lietu
vos valdžia nusavino 1,138 pre
kybos įmones. Jose buvo rasta 
prekių už 166 milionus litų, 
grynais pinigais ir vertybės po
pieriais — 32 mil. Ltų ir įvai
raus kito turto ir vertybių — 
35 mil. litų. Viso komunistai 
paėmė turto už 235 milionus 
litų.

Gauta papildomų žinių, kaip 
kai kuriose provincijos vietose

sukaktuvės oku»

Veliuonoje, kaip sakoma so
vietų spaudos pranešime, “per 
demonstraciją sveikinimo žodį 
tarė raudonosios armijos atsto
vai.’’ Vakare įvykusi “meninė” 
dalis, kurioje dalyvavo pradžios 
mokyklos mokiniai.

Kavoliuose, Rokiškio apskri
tyje, susirinkęs “nemažas” mo
kinių būrelis, VI skyriaus mo
kinė “draugė” V. Diolytė pa
deklamavo “gražų eilėraštį”. 
“Po nauja vėliava”, po to dek
lamavo kiti vaikai, 
pat padainavę. Po 
žaidė.

Rokiškyje buvo
tas Vytauto Didžiojo pamink
las, ant kurio buvo išĮcarstyti 
Lenino ir Stalino paveikslai, o 
taip pat pakabinta sovietų

kurie taip 
to vaikai

išprofanuo-

Matulžiuose; Valkininkų val
sčiuje, praėjo taip: “Lapkričio 
7 d. iš pat ryto visi rinkomės į 
musų paruoštą aikštelę, iš kur 
su vėliavomis ir vadų atvaiz
dais ėjome sutikti Giraitės kai
mų su vadovu. Sutikę draugus, 
grįžome į paruoštą iškilmėms 
vietą. Buvo pasakyta daug gra
žių kalbų, o vaikučiai padekla
mavo gražius eilėraščius. Pas
kum su dainomis ėjo į Giraitę, 
kur irgi buvo mitingas. O vė
liau buvo bendras pasilinksmi
nimas su šokiais.” Kaip moto- 
me viskas ten buvo gražu. Bet 
drauge pastebėkime, jog tie pa
tys žmonės buvo vedžiojami iš 
kaimo į kaimą, kad sudarius 
įspūdį, jog daugiau žmonių šio
se “gražiose” iškilmėse dalyva
vo.

Deltuvoje, Ukmergės apskr., 
dainavo “draugės” Natašos Or
lovai tės vedamas Milašiunų kai
mo komjaunuolių choras.

Raudondvaryje mitinge kal
bėjo iš Kauno atvykęs “drau
gas” Zibertas.

Garliavoje iškilmės vyko Be- 
kerio salėje, kur “meninę” da
lį atliko pradžios mokyklos 
mokiniai. Tas pat buvo Sere
džiuje, kur žygiavo Belvederio 
mokyklos mokiniai.

“Drobės” fabrike Kaune pra
kalbą lietuviams darbininkams

eippliop/NAl.JIENŲ-ACME 'l'alApftoM
S. S. Manhattan, $10,250,000 kaštavęs United States Linijos keleivinis laivas, 

užėjęs ant seklumos ties West Palm Beich, Fla. Laivas plaukė iš New Yorko į 
Kaliforniją Panamos kanalo keliu. Vykę 200 keleivių ir 556 laivo tarnautojai nu
kelti į krautą.

OTIIflIft G6 E- Van JBuren 
V I UUIU St- arti Michigan.

Dabar Rodoma!
Cenzoriai pagalios davė leidimą!

“AFTER MEIN KAMPF”

vas ščiuplov, o paskum daina
vo raudonarmiečių choras, 
raudonai miegai pašoko kazą- 
eioka.

Viešpataujant Ispanijoje dva
siai, juo daugiau buvo moko . 
Inas jaunimas, juo mažiau j*s 
mokėsi, nes jis buvo mokom s, 
kad žmonių troškimas yra nuo
dėmė, kad protas reikia slopin
ti ir kad nuolankumas ir tikė
jimas yra svarbiausios žmo
gaus dorybės. Hercogas Saint- 
Simonas, prancūzų pasiuntinys 
Madride 1721-—1722 m., iš 
vo stebėjimų padarė štai kokią 
išvadą apie Ispanus: jiems mo
kslas, esą, yra nusikaltimas, o 
nemokėjimas yra geras požy
mis.

Apskritai, viduramžių epo
chos europiečių etika buvo že 
mo laipsnio etika. Dievas buv. 
is.vaizduojamas piktas ir žiau
rus, kerštingas, reikalaująs sau 
nuolankumo ir aukų. Jisai do
vanai nieko neduodąs žmogui 
ir šis turi viską, kiekvieną maž
možį, išmelsti iš dievo, išpirk
ti. Išmelsti galima tiktai griež
tai save kankinant, pav., pas- 
nykais ir pan. Privilegijuoti 
luomai, tad ir bažnyčios atsto
vai, užgrobę turtus ir paglem- 
žę žmonių darbą savo naudai, 
buvo įtikinę mases, kad tokia 
santvarka yra dievo duota, ir 
teise buvo apsaugoję tos san
tvarkos pastovumą.

Begaliniai ir žiaurus tikybi
niai persekiojimai, vykdomi 

fanatiz 
dvasiškių tiranija prieš 

galingų,ų veid
mainiavimas santykyje su die
vu, silpnų j 12 visiškas nusižemi
nimas ir galingųjų dievu m s 
žemųjų luomų, ypač baudž ali
ninkų išnaudojimas ir bete s š 
ka padėtis — vis tai yra vidur
amžių epochos požymiai.

(Kultūra)
(GALAS)

hridgeport roofing and 
SHEET METAL CO

C! 16 S. Halsted St. VICtorj 4965
Stogus, rynas, stoglangiu* n 

sienų apmušimus.
aisome bet ką. Atnaujiname bei 
tą Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kantej
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Whoieaale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

KLINIKAS '
513.50 
$50.00 
$25.00 

$2.00

SVEIKATOS
TONSILUS
Išima už ........... .
prabuvjmas
Ligoninėje ...........
ttAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ....

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija C<f A A
ir vaistai ................... *LUU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

iždas ir menksta visuomenės 
ištekliai, iš kurių yra mokami 
mokesčiai ir duoklės. (Bokljs 
403 psL).

Turtuoliams, pasauliniams ir 
dvasiškiams gyvenant praban
goje, Madrido gyventojai bi- valstybės pajėgomis, 
davo, praeiviai gatvėse krisda- mas, 
vo žemėn, nusilpę iš bado, ir] tikinčiuosius, 
mirdavo, krašto pakelėse taip 
pat gulėjo mirusių iš bado kū
nai. Madride 1680 metais ne 
tik darbininkai, bet ir pirkliai 
iš didelio skurdo jungėsi į šut
ves, briovčsi dienos šviesoje į 
privatinius namus, plėšė turtą 
ir žudė žmones (Boklis, 413 ( 
psL).

Kremlio įnamių ikonų nebesi
matė maršalo Vorošilovo fizio 
nomijos. Taip pat sveikin'mo 
telegrama tebuvo pasiųsta mar
šalui Timošenko, o nabagas 
Vorošilovas jau buvo užmirš
tas. Tuo tarpu kai okupantų 
maskolių kariuomenė žygiavo j. 
Lietuvą, tai maršalo Vorošilovo 
paveikslas dar figūravo tarp 
komunistinių ikonų ir jo var
das buvo minimas kartu su 
Stalinu. Praėjo tik keli mėne
siai, o jau Lietuvos “išvaduo
toju” pasirodė nebe Vorcšilo 
vas, o buvęs caro armijos feld
febelis, o dabar maršalas Timo
šenko.

APIE ĮVAIRIUS 
DALYKUS

(Tęsinys iš 3čio pusi.)
9088 vyrų vienuolynai, neskai
tant moterų vienuolynų, kad 
dvasiškių yra labai daug, dau
giau negu reikia, kad domini
konų ir pranciškonų vienuolių 
yra 32,000 asmenų, kad nėra 
dienos, kurioje nepereitų koks 
žemes turtas iš pasaulinių as
menų rankų į dvasiškių ar 
bažnyčios rankas, ir prašė ka
ralių rasti priemonių, kad tam•reiškiniui butų padarytas ga
las, nes dėlto tuštėja karaliaus

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —
*
v

METINIS
IŠPARDAVIMAS

šiuo šauniu

bųdu

Jos. F. Budrik

JACK SWIFT'

'^Pasirinktinas įrengimas ant
Buick SPECIAL, standardinis visose kitose serijos.

Tada, .priedui, Compound Carburė- 
tjon sistemoj mes turime kuro šėrimo 
sistemą kuri prisitaiko visoms vaira
vimo sąlygoms.

pirmiau išsi- 
apibudinahtį

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

Turint tiek jėgos .pašaukimui, mes 
galime vartoti daugiau taupią greičių 
proporciją kaipo musų standardinį 
aukštą greitį—tai proporcija kuri pa
daugina mylias kiekviename^ galione, 
duodant ratams daugiau apsisukimų su 
kiekvienu inžįno apsisukimu.

pirmarankę pažintį su 
nauju 1941 Buicku/
Tai yra žodis kurį mes 
rinkom kaipo geriausiai
naują ir geresnį inžiną — bet jis. grei
tai tampa priimtas reikšti visiškai 
naują ir jaukų būdą važinėti auto
mobiliais.
Visoj šalyj “to fireball” dabar reiškia 
gėrėtis lengvumu ir greitumu. važinėti 
karu—su labai specialiu nauju 
taupymui.

Ne paprastą, atsižadantį, pasi
aukojantį taupymo būdą, bet 
taupymą su visais gerumais! 
Dabar, kodėl tas būna yra 
lengvai suprasti.

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

pasiklausyti.

FURNITURE — RADIOS

< AUJAS žodis atsirado tarpe auto- Padedant Compound CarbųretionHš šis 
mobilių savininkų kurie padarė FIREBALL eight išdirba beveik 17% 

daugiau arklių, jėgos su tuo pačiu 
kiekiu kuro. neturi pinigų, kreip- 

Naujienų spulką. 
paskolą ant ’ 1 g u

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

dirbimo įmonėje tarnautojams 
ir darbininkams surengtą mi
tingą atidarė liafkinas, po Jo 

ir raudon- 
“Livielos” 

komunistų 
pasveikino 
o Statybos

Aukštos Rųšies 1941 metų 
radijos gražiuose kabinetuo

se, vertos $95.00 už 
$45.00

Radio ir Victrola Kombina
cijos Automatiškai maino 

rekordus, už $59.50

3409-21 S. Halsted St
Tel. YARds 3088

armietis Šamafolov. 
fabriko darbininkus 
partijos vardu 
“draugas” Bakas,
treste kalbėjo sovietų politinis 
komisaras “draugas” Grudskis.

Dėl bolševikų procesijų Kau
ne su Stalino ir kitomis ikono
mis “Tarybų Lietuva” reiškia 
viltį, kad “ateity, turbūt, kai 
kurie paveikslai bus rimtesni, 
gražesni. Ir daug kas bus gra
žiau, nes matėm ir to, už ką 
verta botago..” Toliau laikraš
tis vedamajame straipsnyje pri-

ir įvairių nesklandumų, ku
riuos reikia šalinti.” Kai kurie 
po procesijas vedžioti gimna-’ 
zistai to laikraščio korespon
dentui nusiskundė, kad jie nu
sibaldė rankas ir kojas.

Kaune, kaip praneša “Tary
bų Lietuva”, darbininkų kolo
nijoj pirmasis žygiavo su rau
dona vėliava Petras Liutkus, 
apie kurio praeitį pats laikraš
tis pateikia tokių žinių: “Dėl 
jo aplinkiniai gyventojai nak
ties metu stipriau užsirakinda
vo duris. Ar užmušti jis ką 
nors gali ar apvogti, sakydavo.” 
“Užmušiu, ką nors, tikrai už
mušiu, jei neduosit darbo, — 
nugirdęs storu girgždančiu bgi 
su atsikirsdavo Petras Liut
kus.” Dabar šis nepataisomas 
girtuoklis Ir valkata susirado 
savo draugų kompaniją ir D£ša 
komunistinę vėliavą,

Tenka pastebėti, kad Kauno 
procesijoje tarp

Tad jūsų inžinas gauna kuodaugiausia 
naudos iš kuomažiausjo kiekio gaso- 
lino, duodant veikimą kurį reikalais 
j a t.
ir tai reiškia sutaupąs.
Tiek sUtaupų, kad vyrąs kuris jšva- 
žinėja 15,000 mylių į metus gauna iki 
2,000 mylių ekstra už tiek pat kuro.
Ir tas, Buick pirkėjai jums pasakys, 
yra labai vertas investigacljos pet dykai 
duodamą demon
straciją kurią 
jūsų Buick dy- 
leris maloniai 
suteiks.

Taisykite Savo 
N*»»w Pakol

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Motors VertybesPvz< General
III i |i Ii ■ ■

KAINUOJA nuo 
BUICK

*935
už Business

Coupe
Flint, Mich. Tak
sai, priediniai 1- 
rengimai ekstra. 
Kainos gal keisti? 

be iš anksto 
skelbimo

MADŲ

PATTERN BOOK

MILDA AUTO SALES
*J07 WEST 35th STREET CHICAGO, ILLINOIS

WHEN BETTER AUTOMOBILIS ARE BUILT BUICK WiLL BUILD THEM ••••••••••••••S

haT you shall die for CBASB* THE DBATH RAY 
SHALL C LAI M YOU TO O, , 
DOMO, t F YOU FIRE AT HIM!

FATHERį T, TETHA, PRINCESŠ 
of the realm, will ee _ 
RESPONSIBLE FOR JAGrt 6WIP1 KAINA 15 CENTŲ

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1789 So .Halsted Si., 
Ohioago. III.

Vardas

Adresas

Miestas

Vilktis
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PRAKALBOS LIETUVIŠKAM MONTREALEl KELEIVIAI NUKELIAMI NUO LAIVO.

Kanados Tarybos skyrius 
Montreale ryžtingai darbuojasi 
ir savo darbo vagą sparčiai va
ro pirmyn. Gruodžio 22 d. Vy
tauto Klubo svetainėje įvyko 
kovai už Lietuvos nepriklauso
mybę Tarybos surengtos pra
kalbos. Buvo atvykęs iš Toron
to kalbėtojas p. Burė. Taipgi 
kalbėjo ir vietiniai kalbėtojai: 
M. Vaišnora, A. Sakalas, A. Na
vickas ir kiti. Ypač reikšmingą 
ir ilgą kalbą pasakė svečias p. 
Burė.

Kalbėtojai savo turiningomis 
kalbomis nušvietė pavartotą 
Maskvos smurtą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės užgrobimo, 
kas buvo įvykdinta su pagalba 
būrelio paleckinių išdavikų. 
Taipgi kalbėtojai atidengė “iš
laisvintojo” Stalino verguvėje 
terorizuojamos Lietuvos ašaro
tą veidą. Kalbėtojų turiningos 
kalbos skaudžiai, deja, teisin
gais faktais pagrįstos “svilino 
akis” ten dalyvavusiems Stali
no klapčiukams, kurie ant Lie
tuvos nepriklausomybės kapo 
raudonąjį Maskvos kazoką šo
ka. Ypač kalbėtojas p. Bure 
dirbantiems judošišką darbą 
penktakolonistams tiek davė 
“kredito”, kad juos net prakai
tas išpylė. Kai kurie iš jų, ne
pakeldami tos “pirties” aukštos 
temperatūros, išsinešdino pro

duris.
Tik gaila, kad tų raudonoj p 

teroro garbintojų mažai ten at
silankė, nes jie buvo susispietę 
kitoje vietoje dęl 
čio maskoliškos 
sunkiai uždirbtu v savo grašių

Kalboms pasibaigus, 
trealo pasižymiejusieji 
ninkai: Jasiunas, Razauskas, 
Kajackas ir kiti kalbėtojų su
jaudintą publiką savo jumoriš- 
tiškomis dainelėmis palinksmi
no. Po to p. Tautkus perskaitė 
protesto rezoliuciją, smerkian
čią Maskvos pavartotą agresiją 
į Lietuvos nepriklausojnybę, 
kurią publika vienbalsiai priė
mė.

Mon- 
daini-

ženklelius segiojo p-le Y. Lek- 
vickaitė ir S. Pundziuvienė. 
Publikos prisirinko apypilnė 
salė, nors daugelis lietuvių ir 
nežinojo, kadangi tos prakal
bos buvo ant greitųjų sureng
tos, tai nebuvo suspėta laiku 
per laikraščius išgarsinti.

Reikalinga Montreale daž
niau surengti prakalbas, tuo
met bus greičiau išsijota “pe
lai” nuo “grudų” ir platesnės 
masės lietuvių bus greičiau 
įtrauktos į Lietuvos vadavimo 
darbą.
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Laukų Ramunė.

MONTREALO LIETUVIU REZOLIUCIJA
Mes, Montrealo lietuviai, 

Kanados Lietuvių Tarybos va
dovybe, susirinkę 1940 m. 
gruodžio 22 d., Vytauto klube, 
St. Catherine gatvėje, 2161 nr. 
Montrealo mieste, ir išklausę 
kalbų apie Lietuvos nepriklau
somybės neteisėtą išpiešimą, ir 
musų tėvynės po Rus jos lete
na pavergimą, visais balsais 
priėmėme griežtą protesto rezo-

po voje, skelbia, kad Sovietų Ru
sijos pravesti sufalsifikuoti rin
kimai Lietuvoje buvo demo
kratiškesni negu Kanados rin
kimai, todėl, atsižvelgiant į vi
sa tai, nutarta:

Mes, Montrealo lietuviai, Ka
nados ir Lietuvos mylėtojai, iš
tikimi Kanados piliečiai, griež
tai protestuojame ir pasmerkia
me grynai grobuonišką Sovie-

, IZ , • o • t o . tų Rusijos žygį prieš mažą ir1. Kadangi Sovietų Sąjungų . . . .. v., > . . r . . nieku nekaltą, taiką mylinčiabuvo padariusi su Lietuva su- r • 
tartį 1920 m., pripažindama jai ..
etnografines sienas, su jes am--SI^ 
žiną sostine, Vilnium;

2. Kadangi Sovietų Sąjunga, 
1939 m. spalio 10 d. grąsinan- 
čiai privertė Lietuvą ir pasira
šė su ja savitarpinio apsigyni
mo sutartį, ir pasižadėjo nesi
kišti į Lietuvos vidujinius rei
kalus;

3. Kadangi pagal šią verstiną

ga įsisteigė Lietuvoje militari- 
nes bazes ir vėliau, remdamiesi 
sovietų žvalgybos išprovokuo
tomis priekabėmis, Lietuvą 
okupavo, ir tuo budu sulaužė 
visas padarytas su Lietuva su
tartis;

4. Kadangi Sovietų Sąjungių 
jėga pavergus Lietuvą, prave
dė Lietuvos konstitucijai prie
šingus ir suklastuotus rinki
mus liepos 14—15 dienomis;

5. Kadangi, neteisėtai ir dik
tatoriškai išrinktas komunisti
nis seimas liepos 21 d„ 1949 
m., nutarė prijungti Lietuvą 
prie Sovietų Sąjungos:

6. Kadangi okupantai, Sovie
tų Sąjunga, uždarė visas lais
vas organizacijas, profesines 
sąjungas, spaudą, įvedė užsie
nio laiškams ir spaudai tau
riausią cenzūrą, įvedė Stacha- 
novo skubotumo sistemą dar
bininkų išnaudojimui, leidžia 
komisarams legaliai vogti ir 
plėšti ūkininkų ir darbininkų 
turtą (baldus, radijas, etc.), be 
teismo žudo, į kalėjimus kem
ša ir deportuoja geriausius 
Lietuvos sūnūs ir dukteris j 
Rusijos gilumą;

7. Kadangi Toronto leidžia
mas ir redaguojamas nelegalės 
Komunistų Partijos “Liaudies 
Balsas”, pilnai užgiria Sovietų 
Rusijos vykdomą terorą Lietib

kaip 
Rusijos žvalgybos agentūrą, ku
ri šiandien organizuoja, išdavi
kų būrius ir išdavinėja Mask
vos teroristų gaujoms musų 
brolius ir seseris. Nepripažįsta
me komunistinio seimo ir rau
dono diktatoriaus Stalino kon
stitucijos Lietuvai. Pasmerkia
me “Liaudies Balsą”, jo leidė
jus Maskvos agentus, Kanados 
ir Lietuvos neprietelius, biau- 
raus smurto ir sovietų diktatū
ros rėmėjus, kurie siuntė me
lagingas ir suklastotas Palec
kiui telegramas, buk Kanados 
lietuviai stoja už kruviną te
rorą Lietuvoje; taipgi už skel
bimą, kad sovietų diktatoriški 
rinkimai buvo demokratiškesni 
už Kanados bet kokius rinki
mus. Pareiškiame, kad tie, ku
rie nuo šio laiko palaikys 
“Liaudies Balsą” užsiprenume
ruodami jį, arba aukodami jo 
užlaikymui pinigus, lankys ko
munistų pramogas, nežiūrint 
kokios draugijos vardu tai d-
rytų, bus traktuojami kaip pa
laikytojai ir rėmėjai komunis
tinės veiklos, atkreiptos prieš 
išlaisvinimą Lietuvos ir įsteigi
mą sovietinės santvarkos Ka
nadoje.

Pasirašo Kanados Lietuvių 
Tarybos įgalioti:

Antanas Navickas 
Matas Vaikšnoras 
Petras Bagužis 
Juozas Paznokaitis 

Juozas Vilkaitis 
Antanas Sakalas 
Jonas Latvėnas 
Petras Zabiela 
Pranas Tautkus.

IŠ TORONTO PADANGĖS
Ir mes laukiam žmonių iš 

Lietuvos.
< • • I. . ' '

Teko nugirsti iš patikimų šal
tinių, kad iš Lietuvos atvyksta 
ir buvusių torontiečių.

Vos tik paėjo gandai, kad bė
ga žmonės nuo Stalino saulės, 
kaip tuoj radosi tokių, kurie 
žino ir atvykimo priežastis.

Girdi, esą, tingi dirbti, tai ir 
atvažiuoja. Tuogi tarpu mes 
aiškiai žinome, kad asmuo, Tu
ris sunkiais keliai grįžta, yra 
niekas kitas, kaip sunkaus dar
bo skruzdė. Grįžo Lietuvon tik 
tam, kad sutvarkyti savo mažą 
ūkelį ir senatvėje turėti užtik
rintą kampelį.

Tačiau žinome, kad tas , as
muo niekuomet nebuvo ne tik 
komunistu, bet ir jų rėmimą 
griežtai smerkė, todėl aišku, 
kaip į lokio žmogaus jausmus 
paveikė pavergimas tėvyškės' ir 
koks malonumas buvo likti 
vergu savo gimtinėj.

Tas žmogus rašo •, (iš kelio
nes), kad nors begalo gaila bu
vo palikti savo kampelį ir ne
laimingą Lietuvą, tačiau džiau
giasi, kad turėjo laimes išbėgti 
iš pavergtos pastogės.

Aišku, kad toks asmuo, ku
riam nors kiek teko pagyventi 
po staliniška saule papasakos šį 
tą daugiau, todėl jo
žmonės, kad labiau įsitikinti į 
dabartinius
Neprošalį pasiūlyti tiems, kurie 
taip “netingi dirbti”, kad lai
mingai sau keliautų pas Stali
ną ir jam dirbtų, kiek tik spė
kos leidžia.

ne tik pageidaujamas, bet ir la
bai reikalingas.

OTarybai ateis į talką su raš
tais iš plačiosios Kdriados lietu
viai, gelbėdami užpildyti leidi- . ■' - t*
>• Linkiu Tarybos nariams kuo- 
greičiausiai sumanymą įvykdy
ti ir turėti savo spaudą, kuri 
pagelbės atremti \ “Liaudies Bal
so” per daug neteisingus užsi 
puldinėjimus! ;

laukia

Lietuvos vargus.

Pasirodė Kan. Liet. Tar. 
pirmas biuletinis.

Prieš pat Kalėdas daugumas 
Kanados lietuvių gavo Tarybos 
išleistą biuletinį, kurio turinys 
ištisai tilpo “Naujienose” Ka
nados žinių skyriuje 8 d. sau
sio š. m. .,7 ‘

Su pirmuoju leidiniu Taryba 
supažindina lietuvius su nu
veiktais darbais ir trumpais 
bruožais pasidalina tolimesniais 
užsimojimais.

Teko patirti, kad Taryba 
rimtai nusistačiusi leisti mėne
sinį leidinį žurnalo pavidale.

Tai labai girtinas ir sveikin
tinas sumanymas. Neta abejo
nės, kad šis sumanymas įsigy
vens, ries Tarybą sudaro dali 
guma rimtą Žrifbniy ir gerokai 
apsipažinusių sti spaudos dar
bu. Supažindinimui lietuvių sa
vo veikimu, pasidalinimui ben-Pirkite tose krautuvėse, ku- vo veikimu, pasidalinimui ben- 

rioa garsinasi “NAUJIENOSE” drais tikslais, panašųą leidinys

ŽINIOS IŠ KANADOS MIŠKU DARBININKU 
GYVENIMO

Darbininkų uždarbiai. — Darbo sąlygos. — Susižeidimai.
— Pradėjo gaudyti “lomberdžekius”, kurie važinėja 
“zuikiais”. — Susitikimas su lietuviais.

iš-

' • . ’ • I ' * f t • • ’ ’

Vieša Bronėj ir Antano
7 Čirunų padėka.

Spalių iričn. 1939 m. Bronę 
Čirunienę, S.L.A.’ 236 kuopos 
narę; ištiko nelaimė. Nuo vėjo 
sUpptiįno gavo kai ir paralyžių, 
kuris dar ir dabar nenustoja ją 
kankinęs, nors jtni žymiai jau
čia,si geriau. Tačiau gydimasis 
dąr tebęsi tęsiu. , <

Kadangi čirunienė, turi vos 
kelių mėnesių sūnelį, tai jos. li
ga dar ląbįąų. apsisunkino.

Negaiedama, turėti nuolatinės

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Meilė Viskam At 

randa Kelią

no-
gy-

ge-

aukles kūdikiui, turėjo daug 
nesmagumo. Jai tą nesmagumą 
panešti pagelbėjo kuopos gero
sios moterys, kurios ateidamos 
ją atlankyti, visad pagelbėdavo 
atlikti namų ruošą, ar padabo
davo jos mažytį, kitos vėl 
riai gelbėdavo nuvykti pas 
dytoją.

Šiuo kart Br. čirunienės
ros draugės ir užtarėjos buvo 
sekamos moterys: O. Dagiliene, 
^t. Batkienė, Br. Kavęliunienė, 
Z. Uženieckiene, O. Margevičie- 
riė, L. Frėhželienėw V. Samule- 
vičięiie, D. Kazlauskienė, St. 
Bieliauskiene, O. Kuniutienč, Z. 
Stankienė ir A. Vekterienė, ku
rioms ji ir jos vyras reiškia tik
rai nuoširdžią padėką už prie- 
teliškumą. ■

Visa kuopa džiaugiasi savo 
narėmis, kurios nelaimėje pa
žįsta žmogų ir suteikia reikia
mą pagalbą. Nieko malonesnio 
ir būti negali, kai būti užjaus
tu ligoje.

Negali čirunai aplenkti nei 
savo gerųjų šeimininkų, gerb. 
Podolskių, kurie jai daug gel
bėjo, vežiojimų savo automobi
liu pas daktarą,, o šeimininkė 
daugi daug jai gelbėjo atitrauk
dama laiką nuo savo šeimos 
reikalų, nuo savo darbų. Jų ge
rumo Čirunai niekuomet nepa
mirš, tuo tarpu jie prašo pri
imti jų didelį ačiū.

STOCKHOLM, Švedija, saus. 
13. — Meile atranda kelią jau
niems žfnonems pabėgti ir iš 
nacių nelaisvės.

*?v • • •

Pranešimai iš Norvegijos pa
sienių sako, kad ten kasdien 
įvyksta po kelios vedybos. Jau- 
nasis-švedas-stovi Švedijos pu
sėj, jaunoji - Norvegijos, ir 
taip priima šliubą. Kai tik pa
žadais apsimaino, tai norvegės 
pereina sieną į Švedijos pusę 
ir pagal švedų įstatymus, pa
lieka Švedijos pilietėmis — ir 
nacių rankos jų negali pasiek
ti. ■

PASKYRĖ KOMISIJĄ RUPIN
TIS SLĖPTUVĖMIS

AMERIKOJ

VZASHINGTON, D. G., saus. 
13. _ Karo sekretorius Stim- 
son paskyrė specialę komisiją 
surasti priemones Amerikos 
miestus aprūpinti slėptuvėmis, 
taipgi apsaugoti vanderis ir 
elektros sistemas karė atsitiki
me.

f įkdrtiisiją įęiha Walter D. 
birigėr, Amerikos Civilių inži
nierių Sąjungos pirmiriinkas ir 
kitų inžinierių organizacijos 
lyderiai.

Iš S.L.A. 236 kuopos 
susirinkimo.

Sausio 12 d. įvyko kuopos 
metinis susirinkimas. Jame bu
vo įvesdinta naujoji valdyba, 
išduoti raportai iš 1940 m. vei
kimo ir atlikta daugiau gana 
svarbių reikalų, šis susirinki
mas minėtinas, savo retu tai
kingu nuo prasireiškimų ir en
tuziastišku ateities darbų užsi
mojimu.

Parengimų kom, raportavo, 
jog yra ruošiamas geras veika
las, kuris neužilgo bus suvai
dintas.

Šį susirinkimą nariai gausia: 
apsimokėjo užtęstus mokesčius, 
kuriuos ateityje prašomą nebe- 
užtęsti labai ilgai. Buvo rapor
tuota, kad iš vaikų skyriaus, 
jau. randasi pilnateisių persikel
ti į suaugusiųjų skyrių. 

r ■■■ ■■ f '' r'- ■Kaip greit laikas bėga, rodos 
dar v taip neseniai jie buvo tik 
vaikai, o jau šiandien žėngia į 
gyvenimą, kurio piliečiais lin
kėtina jiems būti ir gerais ir 
pavyzdingais.

Tikėsimės, kad visi šių metų 
susirinkimai, bus tokie gražus 
ir sklandus, koks buvo šis.

. o. L

ADAMS RIVER, Ont. — šio
je apylinkėje darbai daugiausia 
yra miškuose. Darbas akordi- 
nis. Už vadinamojo “korto” po
piermalkių pri kirtimą moka du 
dolerius ir 20 centu. O “korta” 
sudaro medžių krūva, kuri yra 
keturių pėdų pločio, keturių pė
dų aukščio ir aštuonių pėdų il
gio*

Už valgymą kompanija 
skaito 95 centus, per dieną.

Turtų susikrauti miškuose 
bedirbant negalima. Jei pasitai
ko labai geras miškas, tai dar
bininkas sukerta du ‘ kortus”, 
o jeigu prastas, tai vos t k už
dirba “ant burdo”.

Ka‘į kurie darbininkai gauna 
mėnesinį atlyginimą. Bet tuos 
darbininkus bosas spiria per 
dieną mažiausiai prikirsti vie
ną “kortą” popiermalkių. Ka
dangi paprastai jiems duoda
mas labai prastas miškas kirs
ti, tai jie turi nemažai vargo 
išpildyti reikalaujamą kvotą.

Pastaruoju laiku 
sunkėjo dar ir dėl 
krito daug 
sniegas yra 
minkšta ir 
darbininkai 
jie atrodo lyg “sušlapusios viš
tos”.

Apylinkėje yra nemažai rais
tų, ežerų ir kalnų. Vietos gana 
klaidingos. Vienas darbininkai 
vakare paklydo. Turėjo visą 
naktį po mišką klaidžioti. Pri
sikentėjo pusėtinai dėl šalč.o ir 
baimes. Visą parą išbuvo ne
valgęs. Kalbamas darbininkas 
šiaip taip surado kempę tik ki
tą dieną.

Pasitaiko, kad darbininkas 
susižeidžia ir nebepajėgia iki 
kempės prisigauti. Tokiais at- 
vėjais formanas arba darbinin
kai eina jo ieškoti.

Visai neseniai vieną darbi
ninką ištiko didelė nelaimė: jis 
neteko vienos rankos trijų pir
štų. Žinoma, tuoj liko į ligoni
nę išgabentas.

Reikia pasakyti, jog miškų 
darbininkai vasaros metu dau
giausia fanuose dirba. Kai lau
kų darbai baigiasi, tai jie sėda 
į traukinius ir važiuoja į miš
kus. Kai kurie važiuoja pasa- 
žieriniais traukiniais, o kiti 
“freitais”. Ir freitais jie važiuo
ja “zuikiais”; Vadinasi, už va
žiavimą nieko nemoka.

Seniau tai buvo visai papras
tas dalykas ir į tuos vadina
muosius “zuikius” niekas per 
daug dėmesio nekreipė. Tačiau 
dabar ir “zuikiams” ramybes 
nebeduoda,—juos pradėjo gau
dyti. štai prieš kiek laiko iš 
Winnipego skaitlinga partija

darbas pa
to, kad iš- 
Iš viršaus 
o apačioje

sniego.
pašalas, 
šlapia. Kai vakare 
grįžta į kempes, tai

“lomberdžekių” sumanė “zui
kiais” atvažiuoti į Kcnorą. Vis
kas klojosi gerai, kol jie pasu
ke Kenorą: čia padarė tikrą 
ablavą ir apie 70 lomberJ.žekių 
pačiupo.

žinoma, visi liko nugabenti i 
policijos daboklę. O ten spren
dimas buvo trumpas: užs.mo
kėk $4.50 (tiek geležinkelio bi
lietas pasažieriniu traukiniu at
sieina iš VVinn’pego i Kenorą) 
arba atsėdėk keturias dienas 
kalėjime.

Kurie turėjo pinigų, tai išsi
pirko ir liko tuoj paleisti, o ku
rie už bilietą negalėjo sumokė
ti, tai tiems teko pakutavoti.

Kaip matote, šį kartą zui
kiams labai nepavyko: kelionę 
turėjo vargingą, o už bilietą 
visvien reikėjo užsimokėti.

Kenora yra savo, rųšies cen
tras, kur tenka sustoti važiuo
jant į miškus. Buvau ir aš ten 
sustojęs pasidairyti. Juo labiau, 
kad man rūpėjo aplankyti po
nus Bacevičius, kurie čia nuo
lat gyvena. Tai labai draugiški 
ir malonus žmones. Jie mane 
gražiai priėmė ir pavaišino. Jie 
yra broliai ir abudu kalviai bei 
mašinistai.

(Bus daugiau)

Riaušės Ekuadore, 
‘ Užmušė Du '
QUITO, Ekuadoras, saus. 13. 

— Du demonstrantai buvo už
mušti, o 17 demonstrantų, taip
gi 13 policistų, buvo sužeisti 
trijų valandų riaušėse prie Ek- 
uadoro prezidento rūmų. Kai 
kurie demonstrantai apmetė rū
mus plytomis, bet prez. Carlos 
Arroyo Del Rio išliko nesužeis
tas.

Demonstrantai reikalavo pa
leisti iš kalėjimo 11 lakūnų, ku
rie pereitais metais bandė Del 
Rio nuversti ir įstatyti pralai
mėjusį kandidatą j prezidentus 
Gelasco Ibarra.

Ekuadoras šiomis dienomis 
pradėjo šaukti rezervistus karo 
tarnybai.

RUSAMS MINERALAI — KI
NIEČIAMS MAŠINOS

CHUNKGING, Kinija<sausio 
13. — Kinijos armijos laikraš
tis, “Sao Tang Jih Pao” skel
bia, kad buvo pasirašyta tre
čia sekcija prekybos sutarties 
su sovietų Rusija, kuria einant, 
kiniečiai pristatys rusams mi
neralus, o rusai parūpins įvai
rių mašinų.

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žiniai.

NAUJIENOSE neoenzurtioių žiBių M Lietarvm. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chieago®) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite fino antrašu:

“NAUJIENOS”
CHICAGO, ILLINOIS
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Trečiadienis, sausio 16,1941 NAUJIENOS, Chicago, PI,

Ką veikia Chicago Lietuvių Draugijos
Teisybės Mylėtojų 
Draugystė

juokingą 3-jų aktų komediją 
“Svetima Plunksna”. Svar
biausias roles loš Aldona Gra
žulis, Antanas Garčinskas ir 
Nancy Gordon. Apart to cho
ras dainuos keletą pępuliariš- 
kų dainų. Taip jau dainuos 
dainininkas Stogis ir 
džia 5-tą vai. popiet, 
te skelbimus visuose 
čiuose.

Piikniko komisija

Metinis Vakaras Sausio 19
Teisybės Mylėtojų Draugys

tes Metinis susirinkimas įvy
ko praeitą sekmadienį, sausio 
12-tą d., Chic. Liet. Auditori
joj, 3133 S. Halsted st.

Susirinkimą atidarė pirm. J.
Balchunas. Susirinkimas bu-j iš sekamų ypatų: J. 
vo skaitlingas ir buvo veda- kieno, J. Norkienė, J. Karai
mas sklandžiai. Nariai 
dr-stės reikalus svarstė 
tai ir geroj nuotaikoj.

$16,000 Turto.
Iš knygų peržiūrėjimo ko

misijos raporto paaiškėjo, 
kad knygos yra vedamos ge-j 
rai. Draugija turi 610 pilnų 
narių. Turtas siekia net iki j 
$15,915.74. Mirusių narių skai
čius 1940 metais sieke net iki 
20. Ligonių randasi neper- 
daugiausiai.

Metinio parengimo komisija 
pranešė, kad sausio 19 d. įvy
ksta teatras ir balius Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st. L. K. Choras suloš

kiti. Pra- 
Temyki- 
dienraš-

išrinkta
Budrec-

visus Renė ir J. Yushkewitz. Pikni- 
rim- kas įvyks birželio 1 d. Liberty 

Grove.
Valdyba 194/ Metams.

Draugystės valdyba 1941 m. 
susideda sekančiai:

J.
P.

Balchunas, pirmininkas, 
Killis, vicc-pirm., 
Kaulakis, nut. rašt., 
Kasper, fin. rašt., 

Z. Grigonis, kontr. rašt., 
J. Rachunas, iždininkas. 
J. Racev’ičia, kasos glob., 
L. Yucius, maršalka.
Kadangi Draugija išrinko 

mane oficialiu korespondentu 
1941 melams, aš stengsiuos 
laiks nuo laiko aprašyti vis^ą 
dr-jos veiklą.

—Steponas Narkis.
i 0 V EI K IS STel wSn^sleįS 
L U V LIIVIU Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

Lietuvių Demo 
kratų Lyga

M.

11 A Gėlės Mylintiems 
11 M U fl Vestuvėms, Ban- 

kietams, Laidotu- 
w ■ a ■ vėms, Pa p u o š i- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 
$ Phone LAĘAYETTE 5800 į

Paliko Seną Valdybą
į Lietuvių Demokratų Ly

gos Cook apskrity valdybą 
šiems metams buvo ' išrinkti 
šie asmenys:

Jonas T. Zuris, garbės pirm.
Aleksas G. Kumskis, pirm.,
Kostantas Kairis, 1-mas vice 

pirmininkas,

p^XOu““*2“ ”“i BRINKO ŠEŠIS SENUS, VIENA NAUJA Į
Juozas G. Kaminskas, nut.1 

raštininkas,
Jonąs Juozaitis, fin. rašt.,
Bruno Jakaitis, iždininkas, 
Rudy Vasilauskas, , teisių 

tvarkytojas.,
Stanley Gurskis, koresp.,
Stanley Įpibulsk|is, |tvarkos 

prižiūrėtojas.
Jie buvo išrinkti susirinki

me, kuris įvyko ' sausio 7 d., 
White Eagle Brewing Compa- 
ny name, prie 37th ir Raclne 
Avė. Tai buvo 
rinkimas.

Susirinko
Paprastai tie 

esti laikomi Lygos “headąuar- 
ters”, 6825 S. Western ave„ 
bet šis įvyko net alaus dirb
tuvės patalpose. Kiek teko pa
tirti, pasirodo, kad šį bravor 
rą atstovauja lietuvis Frank 
Spyčeris, kuris Lygą ir už
prašė pas save vaišėms ir, iš- 
tikrųjų, pavaišino gardžiu Al- 
weiden alučiu ir užkandžiais.

Susirinkime 'dalyvavo visa 
Lygos valdyba ir wardų atsto
vai, išskyrus kelis, kuriems 
laikas neleido dalyvauti.

Viena Permaina.
Po atidarymo susirinkimo, 

perskaitymo protokolo, vardo- 
šaukio, nebaigtų reikalų, ra
portų naujų sumanymų parei
kalavimo duoklių iš kliubų 
1941 metais, buvo renkama 
valdyba. Be triukšmo agitaci
jų, labai ramiai ir geroj nuo
taikoj liko vienbalsiai išrink
ta ta puti valdyba, kurie abe
jojo tęsti darbą, bet liko “draf- 
tuoti” ir apsiėmė, išskyrus tikį 
vieną. Į teisių tvarkytojo vie
tą, kurią turėjo adv. Konnie 
Savickas, dabar liko išrinktas 
adv. Rudy Vasalle- Vasiliaus
kas. —č>. Gurskis.

metinis jsusi-

Bravore.
susirinkimai

CHI. LIETUVIU DRAUGIJOS VIRŠININKUS
Vakar Įvyko D-jos Metinis Susirinkimas, 

Sekmadienį Metinis Parengimas

SUSIRINKIMAI |
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POLITIKOS KLIUBO metinis su
sirinkimas įvyks sausio 16 d. sve
tainėje adresų 3600 W. North Av., 
8 vai. vak. Bus smagus mitingas 
ir pavaišinimas dykai. —Valdyba.

CL ASSIFIED AOS.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo

$eši seni nariui ir vienas 
naujas buvo išrinkti į Chica- 
gos Lietuvių Draugijos direkci
ją 1941 metams.

Iš raporto, kuris buvo pa
skelbtas vakar metiniam Drau
gijos susirinkime Masonic 
Temple salėje, pasirodo, kad 
balsavimų rezultatai buvo se
kami:

“Be Praloto 
Padaryti Tarimai 
Nieko Nereiškia”

9

Triukšmas Indianos 
Lake Apskrityje 
Dėl Balsavimų

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ 
UŽ janitarių, turiu paliudymą. At
sišaukite laišku: 1739 So. Halsted 
St., Box 2450.

Balsai 
i ' .

Kairią 
Galsfes .. 
Maukus

Kastas 
Petras 
Vincas
Paul Milleb ........
Kastas Augustąs,. 
Paul Milaševičius 
Paul Ridikas ......

Jonas Degutis ....

1,590
1,738
1,771
1,723
1,692
1,638 
1,528 
1,020

balsavimų komisija, į kurią 
įėjo Antanas . Walskis, Kastas 
čepulevičius ir A. Yuris.

Pasiskirstys pareigomis
Išrinktieji ^direktoriai netru

kus pasiskirstys pareigomis, 
pasilikdami greičiausiai tose 
pačiose pareigose, kurias ėjo 
1910 metų direkcijoje.

Kastas Kairis turbut pasiliks 
prezidentu, Petkas Galskis pa* 
teks į vice-pirmininkus, Vincas 
Maukus -- į pro t. sekretorius, 
Povilas Milleris — į finansų 
sekretorius, Kastas Augustas 
— į iždininkus ir Povilas'Mi
laševičius, į iždo globėjus.

Antruoju iždo globėju 
bus naujai' Išrinktasis 
p. P. J. Ridikas. /

Metinis . pįisirinkimas
gana skaitlingas. Nariai išgirdo 
optimistišką, džiuginantį rapor
tą apie organizacijos stovį, pa
skyrė keliąs ^ą^toyias kpmisiJ 
jus, padajč'gįįę tjįrįmų, ir dar
bą užbaigė smagiu vakarėliu.

Metinis Vakaras.
Draugijos rMėtinis parengi

mas šiemet įVyksta Amąlgama- 
led salėje, 333 South Ashland 
avenue, šį sekmadienį, sausio 
19 d. Nariams įžanga nemoka
ma, bet jie turės sumokėti prie 
durų 5 centus taksų, o ne na
riams bilietai bus 50 centų jr

t urbti t 
narys,

buvo

f

ANTANAS TUMONIS

• ;

ir pažįstami 
suteikti jam

!h 
H

f"M

raH 

S?

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 12 d., 5 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs 64 metų amž., gimęs Kėdainių apskrity. Pa
nemunėlio parapijoj, Gudšiunų kaime. Amerikoj išgyveno 37 m.

Paliko dideliame nubudime moterį Anelę po tėvais Luko- 
ševičiutę, dukterį Eleonorą Jacobs, žentą Dr. Antaną Jacobs 
(Jakubauską), anūkę Celestę, dukterį Aldoną, 2 sūnūs Antaną 
ir Albertą, pusseserę Oną Žalienę jos vyrą Louis ir dukterį 
MIldą Ir daug kitų giminių ir Lietuvoj seserį Oną ir jos šeimą.

Kūnas pašarvotas namuose, 10742 So. Wabash Avė. Rose- 
lande. Pullman 8092.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 16 d„ 8:30 vai. ryto 
iš namų į Visų šventų parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Tumonio giminės, draugai 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Žmona. Dukterys, Sūnus, Žentai ir Giminės.

Laid. Direkt Lachawicz ir Sūnus, Tel. CANAL 2515.

-r

JOSEPHINE BAKUTIS 
PO TĖVAIS NIESTARAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 14 d., 7:15 valandą ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Tauragės apkr., Gildiš- 
kės parap., Tujienų kaime.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Juozapą, dukterį Marthą, 
du sūnūs, Bruno ir Charles, marčią Anną. 2 pusseseres: Pauli
ną Brazauskienę ir Vaicekauskienę ir jų šeimynas, 3 pusbrolius 
Stanislovą Vainauską, Grigorių ir Antaną Galminus ir jų šei
mynas; švogerį Franciškų I|akutį, švogerką Petronėlę Ar- 
monienę ir jos šeimyną ir daug kitų giminių. Lietuvoj seserį 
Anelę Mikulskienę, brolį Antaną ir jų šeimynas ir kitas gim.

Kūnas pašarvotas namuose 3447 So. Morgan St. Tel. YARDS 
2597. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 18 d., 8:30 vai. ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Josephine Bakutis giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: x .
Vyras, Duktė, Sūnus, Žentai, Marti ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138.

Į t 
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I linui III I|

Diena Iš Dienosj

J. Vaišvilai Išvyko
I Floridą

MARQUETTE PARK. — Jo- 
nas Vaišvilas su žmona ir dviem 
dukterim, 7222 So. Maplewood 
avenue, išvažiavo į Floridą tri
jų savaičių atostogoms.' P-s 
Vaišvilas yra savininkas Ar- 
mature ir Generator Workers 
Bridgeporte, ties 813 W, 
Street. Tai senas lietuvių 
nierius. J.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Ghicagoje)
Louis Rakash, 23, su

Walus, 25
Anthony Petraitis,

Eleanor Lesnievvski,
Carlo LeLuca, 19,

Rūta, 18

Reikalauja
Perskirų

Adelirie Belinsky
Belinsky

35 th 
biz-

Helen

22, su
18
su Marie

nuo

Gavo
Perskiras

Anna Suk nuo William

Gimimai
Chicagoj

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

ŠERPE, Miehael F., 3533 
Lexington street, gimė sausio 
31, tėvai: Joseph ir Amelia.

AMBROSE, Donald, 4521 $. 
Hermitage avenue, gimė gruo
džio 30, tėvai: Frank ir Marje. 
LAUSAS, Darlene, E., 7249 S. 
Wood street, gimė sausio 6, tė
vai: Peter ir Irene.

KLIMAS, William C., 2216 
West 23rd Place, gimė sausio 
5, tėvai: Charles ir Ęlena.

LITVIN, Brenda, 5042 Glep- 
wood avenue, gimė gruodžio 
31, tėvai: Daniel ir Elena.

Iš Bridgeporto Parapijos 
Susirinkimo

BRIDGEPORTAS. — Pereitą 
sekmadienį, sausio 12, įvyko šv. 
Jurgio parapijos metinis susi
rinkimas. Tokiems Susirinki
mams visuomet pirmininkauja 
klebonas, bet kadangi šiuo lai
ku kun. M. L. Krušas guli šv. 
Kryžiaus ligoninėje, tai susirįn* 
kimą turėjo vesti vienas iš dvie
jų vikarų. O kadangi vienas iš 
tų vikarų, kun. S. Gaučas, taip
gi atsidūrė ligoninėje, tai para
pijos susirinkimą vedė antrasis 
vikaras, kun. Jonelis.
Tad Kam Įnešimus Ir Daryti?

Susirinkę parapijonys ir pa- 
rapijonkos bandė duoti įneši
mus ir juos diskusuoti. Pavyz
džiui, -A. Gilienė buvo įnešus, 
kad parapijos mokykloje vieną 
kambarį reikia paskirti jauni
mui. C. Petraitienė buvo įne
šus, kad zakrastijonui ir jani- 
toriui reikėtų pakelti algas. Bu
vo ir daugiau įnešimų.

Bet susirinkimo vedėjas, kun. 
Jonelis, pasakė, kad visokie 
įnešimai turi būti atidėti.

Sako, nutarimai, be praloto 
padaryti, vistiek nieko nereik
štų. Tada vienas parapijonas 
atsistojo ir įrodinėjo, kad pa
rapijom! įnešimai svarstymui ir 
nutarimui nevykdomi. Todėl, be 
rąjkajo ir daryti tuos nutari- 
mus.jt’avyzjtjžiui, pernai, buvo 
nutarta išmaliavdti salę. Tas, 
kaip visi matote, neatlikta. O 
padaryta daug kitokių dalykų, 
kurie nebuvo nutarti. Pavyz
džiui, nebuvo nutarta šventorių 
išcementuoti, o tas padaryta ir 
atsiėjo, kaip parapijos atskaita 
rodo, veik tūkstantis dolerių.

Dimšai Nedavė Balso

Sako, ateiviai balsavę nelegaliai 
pereituose rinkimuose

HELP VVANTED—FEMALE .. 
DarbininlUų Reikia

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

Vienas Gary advokatas, ro
dos, gyvenąs Hammonde, Ver- 
gil Whitaker, naujo Indianos 
gubernatoriaus inauguracijų iš
vakarėse, sumanė paskandalin- cąg0>___________________
tL_. , .. , , . . , , MERGINA PRIŽIŪRĖTI vienų

Jis paleido kaltinimą, kad metų amžiaus mergaitę, nereįkvir- 
demokratas Henry F. Schricker ti arba skalbti. Gera alga, geri na- 
buvo nelegaliai išrinktas ir ne
privalo gubernatoriaus vietos 
užimti, nes Lake apskrityje už 
jį balsavo ateiviai, kurie nėra 
piliečiai ir neturi teisės balsuo
ti.

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

Schricker užėmė vietą
Jeigu ne tie nelegaliai bai

sai, tai, sako, butų laimėjęs re- 
publikonas Glen R. Hillis, ku
ris gavo beveik tiek pat balsų 
kaip ir Schricker.

Balsą skirtumas, rodos, tebu
vo apie 3,470.

Schricker užvakar užėmė gu
bernatoriaus vietą, bet repub- 
likonų partijos valstijos komi
tetas Indianapolise nutarė ad
vokato 
tirti.

daromus kaltinimus iš-

MERGINA PRIŽIŪRĖTI vienų

mai. HYDe Park 3281.
•U.

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

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbinmkų-DarbinijikiųBcikU.
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 

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

HELP \V AME D—MALĖ 
Darbininkų Reikia.

SKALBYKLAI ROUTEMAN. .
Reikalingas vedęs vyras tarpe 

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

Programą pildys “Naujos 
Gadynes” Choras, kuris turi 
paruošęs labai linksmą kelių 
aktų komediją.

Platesnės žinios apie susirin
kimą tilps reguliariame Draugi
jos skyriuje, kuris telpa “Nau
jienose” kiekvieną antradienį.

N,

Leo

Suk

Lie-
Sta-

Pirmą sykį Chicagoj — 
tuvių Universiteto Kliubas 
to žymią komediją importuotą 
iš Lietuvos, trijų aktų “TETA 
Iš AMERIKOS”. Ji paUnksmins 
visus Chicagos lietuvius sekma
dienį, sausio 26, Rietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Įžanga, 55c.

Po įpenstatymo šokiai, Studen
tai širdingai kviečia jumis at
silankyti,

■■■..................y—y"11 -

Nusibodo traflko 
John J. Gutknecht’ui
trafiko nusikaltėlių išsisukinė
jimų k skirti jiems bausmes, 
šiandien jis teismą apleidžia ir 
skrenda šešių savaičių atosto
goms į Pietų Ameriką. Aplan
kys visas pietų šalis, ■ išėrhus 
Venezuelą.

(Sp.)

teisėjui 
klausyti

apskričio lietuviai už 
Schrickerį

Indianos Lake apskrityje gy
vena labai didelis skaičius kaip 
lietuvių, taip ir kitų ateivių, 
nes čia randasi Gary, Indiana 
Jlarbor, Hammond ir vi^a eilė 
kitų pramones centrų. Kaip lie
tuviai, panašiai ir kiti ateiviai 
didžiumoje yra piliečiai, ir 
energingai gub. Schrickerį rin
kimuose rėme.

Lake
PATYRĘS FURMONAS ir Pro- 

duction. Gera alga. Valdžios Ser
vice kautų darbas, naktimis dirbti. 
H. Dukart, Ine. 402 S. Market.

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

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

Pagarsėjęs veikėjas Jonas 
Dimša per keletą karių bandė 
gauti balsą. Bet (nei sykį nega
vo nei išsižioti. Jonas Dimša, 
kaipo senas žinomas veikėjas, 
priguli prie keletos liberališkų 
draugijų, ir ten*visada gauna 
balsą. O čia vienas- iš seniau
sių ir uoliausių parapijonų, ne
gauna balso.

Parapijos komiteto nariai su 
mažomis permainomis pasiliko 
tie patys, šiaip nieko kito pa
rapijos susirinkime neįvyko.

Parapijomis.

Nelegalumo kaltinimai grei
čiausiai pasirodys nepamatuoti 
ir netrukus bus atidėti į šalį. 
Nei Indianos legislatura, net 
nei patys republikonų lyderiai 
jiems nepriduoda daug vertes, 
bet turbut dėl šventos ramybes 
adv. Whitaker’io kaltinimus 
pastudijuos ir pasakys, kad jau 
pervelu kas daryti, nes Schri
cker jau priesaiką priėmė 
pareigas pradėjo.

REIKALINGAS VYRAS PRIŽIŪ
RĖTI lovoj serganti ligonį. 1811 S. 
Hąmlin Ąve.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ na
mas su tavernų. 103-čios ir Ridge- 
land Avė., Chicago Ridge, III.

ir

PARSIDUODA GERAI išdirbtas 
kriaučiaus biznis, atdaras per 11 
metų. Randasi Bridgeporte, 3210 
So. Halsted St. 4 kambariai prie 
vietos. Parduosiu prieinama kaina.

Išsiuntė Walter 
Wrubliauską Į 
Camp Custer, Mich

Tarnaus Kariuomenėje 
Tris Metus

šįomis dienomis karo depar
tamentas išsiuntė į Camp Cus
ter, Mich., trijų metų tarnybai 
jauną chicagietį lietuvį, Walter 
Wrubliauską, 5817 So. Whipple 
Street.

Keturi mėnesiai atgal jis pa
sidavė savanoriu į 
ikišiol tarnavo Fort 
III.

Naujiems Metams 
gavęs '‘atostogas
tėvai pp. Joseph Wrubliauskai 
buvo surengę jam sutiktuves ir 
ankstyvas “išleistuves” į Mjchi- 
gano stovyklą. Vakarėlyje tarp 
svečių buvo pp, Prątapai Senjo
rai jr Juųiorai, taipgi p. šve* 
dįenė su įsunum. B.

armiją ir 
Sheridane,

jis buvo 
ir ta proga

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Trokas Sunkiai 
Užgavo Povilą 
Stančiką

Šoferį Suėmė
BRIDGEPORT. — Sausio 13 

d. prie 30-tos ir So. Halsted St., 
trokas suvažinėjo ir sužeidė Po
vilą Stančiką, 2857 So. Emerald 
Avenue.

Dabar 
Hospital, 
Avenue.

Troko 
kytas.

Nelaimė įvyko apie 6:40 P.M. 
Sužeistasis gyvena pas St. Dam
brauską.

vairuotojas yra sulai-

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
______Gy venimulKynbariai

RENDAI KAMBARYS DĖL vy
ro. Garažas. Be valgio. 2425 West 
45th St., 1-mas aukštas.

FURNISHtD RdOMŠ—WANWb= 
Reikia Gyvenimui Kambarių

IEŠKAU KAMBARIO prie šva
rios ir blaivios šeimynos, Brighton 
Parke, garu apšildomo. Rašykite 
pažymėdami vendą. R. G. L., 2421 
west 43rd St.

jis randasi Peoples 
22nd St. ir Archer

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žcmė Pardavimui

11 KAMBARIŲ ROOMING HOU- 
SE, 4073 Oakland Crescent, arti' 
4100 So. Ellįs Avė, Modemiškas, 
elektrlkos refrigeracija, Štymo Ši*- 
loma. Bargonas. FAlrftx 9582.VBA.

▼

Suėmė Konstebelį 
Už Pavogimą 400 
Dėžių Degtinės

PARDUOSIM ARBA MAINYSĮM 
biznio namą su 8 kambariais ir 
dviejų karų muro garažas. Randasi 
ant Halsted St. Bridgeporte. Mai- 
nysim ant 3 ar 4 flatų namo. 
Kreipkitės 3364 So. Halsted St.

už-S t. Bend kalėjime buvo 
darytas St. Joseph, Indianos, 
apskričio konš tabelis ir du jo 
sėbrai už apiplėšinėjimą trokų 
važiuojančių į Chicago, ir pa
vogimą 400 dėžių degtinės.

Suimtasis valdininkas yra 
Robert W. Clements, o du ki
ti — 23 metų Chester Manis ir 
jo brolis Harry, 21 metų am
žiaus. Visi trys gyvena prie 
South Bend. Jų pavogtoji deg
tinė buvo verta apie $5,000.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 

^^W^WM>*****,**V,,*ll*^***^,*l*V,*l*>^****V ,̂**,,w*^V>* 

mokydamas CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
Iki 60%. Mes pristatome bito kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik naclonaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westcrn Avė., 

Chicago, III.. Tel. REPublic 6051

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE-
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Ims Daug Lietuvių 
Į Kariuomenę 
Pirmadieni

Lietuvaitė Kaltina 
Agentą Išviliojimu 
$388; Jį Suėmė

Saukia Po Kelis Vyrus iš 
Bridgeporto, Brighton Parko, 

Bos c lando.

11-tas, 12-tas ir 9-tas wardas 
netrukus armijai atiduos po 
kelis jaunus lietuvius metams 
karo tarnybos. <

Jie sudafo dalį 193 vyrų 
kvotos, kurią armija šaukia 
privalomam Unreiviavimui pir
madienį, sausio 20-tą dieną.

šaukiami lietuviai yra:
Iš Bridgeporto

Feliksas Katauskas, 3518 
Union Avenue (savanoris)

John Vaishville, 3540 South 
Halsted Street (savanoris) 

3119 South 
(savanoris) 

2920 Cana’

So.

Union Avenue
Peler Brooks,

Street
Peter Tomasky, 3111 Litua- 

nica Avenue (savanoris)
Paul Baniulis, 3314 Šou t h

Halsted St. (savanoris) ir
Anthony Adams, 923 W. 33 

Street.
Iš Brighton Parko

Aloysius Evanauskas, 4129 S. 
Splman avenue (savanoris

George. Mistinas, 4026 South 
Ar lesiau Avenue, ir, rodos,

Altrin Mikei, 3939 South 
Campbell Avcmie (savanoris)

Iš Kitur
Melvin Tanis, 112 West 112th 

Placc (savanoris)
Anthony Skapas, 2880 East 

77th Street
Donald Gregg, 10G32 Ewing 

avenue, ir
Stehpen Gadus, 10558 Ave

nue F.

Kelia Algą Nornią 
Kai Kuriems Gelžk 
Darbininkams
Rock Island ir III. 
Darb. Gaus $569,000 

Kas Metai

Central
Daugiau

Kovo 1-mą dieną pradės 
veikti valdžios algų-valandų 
departamento patvarkymas, 
pakeliant išdaigas mažai ap-

Norėjo Pinigus “Studijoms 
Kurių Nestudijavo

MARQUETTE PARK.—-Char
les McReynolds, 38 metų agen
tas, turbut gailisi, kad šešta
dienį atėjo aplankyti 30 metų 
lietuvaitę, Estelle Rebikauskai- 
tę, gyvenančią adresu 2449 W. 
69tb street.

Kai tik jis pasirodė juos 
mucae, Bebikauskaitė tuoj 
šaukė policiją ir netrukus
Reynolds jau sėdėjo už grotų, 
apkaltintas išviliojimu $388.00.

“§3imyninis židinys“
Kaip vakar dalykas bus aiš

kinamas, McReynolds susipažino 
su Rebikauskaite kiek laiko at
gal. Pažinčiai pasidarius glau
desne, iškilo kalbos apie stei
gimą “šeimyninio židinio” ir Mc 
Reynolds paprašė jos rankos.

Rebikauskaite buk sutiko.
Bet yra viena kliūtis, aiškb 

no McReynolds. Jis mat, eina 
į daktarus, ir mokslą netrukus 
baigs, tik jam šiek-tiek trūksta 
pinigų. Jeigu, ot, brangioii Es
telle galėtų jam padaryti pa
skolą, jis savo medicinos stu
dijas baigtų be jokio vargo.

“Laivyne Tarnauja“
P-lė Rebikauskaite jam pati

kėjo ir įdavė $388. Bet kai tik 
McReynolds pinigus gavo, tai 
ir jo vizitai ėmė retėti, o prieš 
Kalėdas jisai jai pasakė, kad 
turi eiti tarnauti karo laivynui 
Greal Lakęs Navai stotyje, ir 
po to nebepasirodė.

Rebikauskaite pasiuntė jam į 
stotį telegramą, bet ji sugrįžo 
su žinia, kad jokio McReynolds’o 
tenai nėra. Tada jau buvo aiš
ku kame dalykas, ir kai tik 
McReynolds pasirodė pereitą 
šeštadienį, tai ir buvo suimtas.

, Pardavinėjo Valytuvus
Vakar jis kalbėjo Chicago I

Lawn nuovadoje, kad pinigai1 . - 
jam tebuvo paskolinti ir mielai Abravicius Dabar 
juos atiduos, taipgi mielai apsi
ves su p-le Rebikauskaite, jei
gu tik ji ištrauks 
kaltinimą.

Beje, kaip buvo 
’ti, pasirodė,. kad
jokios medicinos nestudijuoja

’ Jis užsiimdavo elektrinių valy 
mokaniiefns gelžkelių tarnau- tuv« Pardavinėjimu.
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Illinois Valstija Susilaukč Naujo Gubernatoriaus

na- 
pa- 
Mc
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Dvvigbt Green (dešinėj), kuris pradėjo savo karjerą kaip federalinis proku
roras byloj per kurią Al Capone užbaigė Savo gengs t orišką karjerą, sudeda Illi
nois valstijos gubernatoriaus p 
nolo vyr. teisėjas Walter Gunn.

Gub. Green Paskyrė 
Penkis “Kabineto” 
Narius Republikonus

Du Chicagiečiai
Vakar gubernatorius Green 

pasirinko penkis valstijos repu
blikonus į savo “kabinetą“, o 
legislaturos senatas juos netru
kus patvirtino. Jie yra:

George B. McKibbin, iš Chi
cagos — finansų direktorius

Gilbert E. Keebler, Chicago
— administracinis auditorius

Walter Rosenfield, Rock Is- 
land — viešų darbų adminis 
tratorius

Howard Leonard, Eureka — 
agrikulturo.s direktorius, ir

Robert M. Medill, Springfield
— kasyklų ijr mineralų: direk
torius.

Ekzekutyviu sekretorium 
Green pasirinko John W. Chap- 
man, taipgi chicagietį.

jam daromą •

galima spė- 
McReynolds

Žino, Kad Pasauly 
Yra Dar Teisybės

Ją priima Valstijos tribu-

• Trečiadienis, sausio 15,1941

VAKAR CHICAGOJE
Prie Madison ir Hoyne nesveiko proto ir uždarė jį Me- 

nard proto ligų ligoninėje. Jis 
per ilgą laiką mokytojavo Phi
llips pradinėj mokykloj. Nese
niai buvo apkaltintas išgėdini 
mu 15 metų mokinės.

• Nuo Frank Kowalskio, ne
toli jo namų adr. 2258 Adams 
street, du negrai atėmė $2.50. 
Kai jis bandė jiems pas priešin
ti, užpuolikai kirto jam kelis 
kartus su per iu į nugarą ir gal
vą. Kowalski guli sunkiai su
žeistas Cook apskričio ligoninė-

avenue ginkluotas užpuobkas 
atėmė $125 nuo gėrimų sales- 
mano, Harold Harrison, 3556 
Carmen avenue. >

• Į Skinner pradinę mokyk
lą, 1070 Jackson bulvaras, įsi
laužė vagiliai ir pavogė penkis 
moksliškus filmus, prožektorių, 
rašomą mašinėlę ir ladio apa
ratą.

• Prokuroras Courtney su
mažino savo dept. pohchtų 
skaičių nuo 108 iki 88. Tie po- 
licistai faktinai tarnauja Ch ei
gos miesto pol. departamentui, 
kuris kasmet prok. Courtney 
tam tikrą skaičių “paskolina”.

• Kriminalio teismo dakta
rai surado, kad 53 metų mo
kytojas, Samuel R. H. Reed yra

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Šiandien Laidoja 
Mata J. Lubiną

Buvo Tautiškų Kapinių 
pirmininkas

Adv. K. P. Gugis 
New Yorke, S.LA 
Daroma Revizija

Taisys Archer Avė
Tarp 47th ir 
Cicero Avenue

žuvo 3 metu merga tė

Knygas Peržiūri Penkių Valsti
jų Auditoriai

Išleis $150,303; žada ilginti 
Union Avenue

Netrukus valstija pradės tai
syti trokų išdaužytą, duobėtą 
Archer avenue gatvės galą tarp 
47-tos ir Cicero avenue.

Netoli namų į gatvę išbėgo 
ir po automobiliu pakliuvusi 
žuvo 3 metų Judith McClana- 
han, 1440 Thorndale avenue.

Automobiliai vakar ir 
kar taipgi užmušė šituos 
nes:

Eldred
Kimbark

m.
38 th street.

Watters, 331, 
avenue;
NVilliam Jonės,

East

užva- 
žmo-

318

• Iš Circuit teismo civilio 
skyriaus į kriminalį teismą bu
vo perkeltas teisėjas Stanley J. 
Klarkovvski. Tame teisme nuo 
rugsėjo buvo vakacija. Klar- 
kovvskio bylas civiliam teisme 
dabar klausys teis. AVilliam V. 
Brothers.

• Prie namų, 1124 Farwell 
avenue kas tai užpuolė ir peiliu 
į nugarą kirto 33 metų mote
riškei Miss Li llan Lally. Ji ne
seniai Chicagon atvyko apsigy
venti iš Londono, Anglijos.

• Už girtą važiavimą saugu
mo teisėjas Edelman pasiuntė 
tris chicagiečius j kalėjimą nuo 
10 iki 30 dienų terminams. Nu
baustieji yra, Thure Johnson, 
9237 South 54th avenue, John 
H. Clark, 5408 S. Michigan, ir 
James Yearby, 431 Bowen avė. 
Jie taipgi prarado teisę važinė
ti automobiliais metams laiko.

a

Darbą valstija pavedė 
A. McGarry, Chicagos 
torių firmai, ir už tai 
$150,303.

John 
kontrak- 
užmokės

ko n t ra k- 
Co. fir- 

Har.em avenue
tą Municipal Paving 
m a i pataisyti
gatvę tarp Chicago ir Division 
gatvių, šis kontraktas siekia 
$63,684.

, Į ' 1 11
Ta Union Avenue

Stato Chicagoje 
Dirbtuvę Bomboms 
Gaminti

Parinko vietą prie 75 
Kedzie avenue

ir

O Už seriją apiplėšimų West- 
sidėje vietos Marquette nuova
da suėmė du paroliuotus Pon- 
tiac, III. kalėjimo kalinius, 22 
metų Stanley Tryanowski, 2632 
Ccrmak Boad, ir 22 metų John 
Ross, 2911 Michigan avenue.

• šiandien Mount Carmel 
kapinėse yra laidojamas Senas 
Chicagos pol cistas, Thomas 'J. 
Brophy, kuris mirė sekmadienį, 
sulaukęs 75 metų amžiaus. Jis 
buvo garsiųjų Haymarket sker
dynių veteranas. Gyveno adresu 
4943 Van Buren street.

MARQUETTE PARK. — La
bai galimas daiktas, kad mar- 
quettcparkiečiai naktimis ne
miegos, kai ši dirbtuvė bus

Kiek laiko atgal miestas pa
dėjo pataisyti Union avenue 

Bridgeporle, kur ši gatvė yra 
lyg tarka, ir važiuojant auto
mobiliu, jautiesi lyg važiuojąs 
piano kliavisais.

Bet ‘darbą miestas nepradė
jo turbut dėl to, kad miesto 
taryboje eina kalbos aįie gat
vės liginimą ir paplat'n mą kai 
kuriose siauresnėse vietose 
Mat, Halsted gatvėje trofikas 
yra labai didelis, ypač prie

t i pavojingus produktus, ku
riems ji skirta.

Prie 75-tos ir Kedzie Ch’ca- 
gos firma, Rhcem Manufactur- 
ing Company stato didelę dirb
tuvę, kurią baigs apie balan
džio 1 d., ir tada pradės gamin
ti bombas lėktuvams. D.rbtuve 
bus dviejų aukštų ir užims 
150,000 k\adratinių pėdų plu

• Savo miegamajame kam
baryje pasikorė 54 mėty mote
riškė, Mrs. Theresa Neitzke. Ji 
gyveno adresu 4812 N. KJpat- 
rick avenue.

Adv. K. JJ^Guftis
Vakar ,su Š.L.A. centralinio 

iždo knygomis į, New Yorką iš
vyko adv. Kazys P. Gugis, SLĄ 
Centro iždininkas.

Susivienijimo raštinėje . New 
Yorke. penkių valslijinių apdrau- 
dos departamentų and toriai 
pradėjo metinę visų knygų re-

• Muštynėse, kurios įvyko 
alinėje ties 3457 Eist 106th st., 
buvo mirtinai sužeistas 47 me
tų chicagietis, Martin Zovko. 
Policija ieško kaltininko.

• American Fumiture Mart 
Chicagoje pranašauji, kad dėl 
karo netrukus Amerika gali su
silaukti baldų, gamintų ne iš 
medžio, bet įvairių dirbtinų 
medžiagų — “ersatzo”.

• Išėjusi į kinoteatrą su vai
kinu vardu “Jack“, namo ne-

Ądv. Gugis, tikisi grįžti atgal 
į Chicago į dvi-tris dienas.

Zuris Nubaudė 
šešis “Kukius”

naikinti, miestui siūloma Union 
avenue išvesti nuo 61-mos, kur 
ji dabar pasibaigia, iki 87-tcs.

Siūlo ilginti ir Emerald Avė.
Yra pasiūlymas panašiai iš

vesti Emerald avenue, kuri da
bar pasibaigia prie 47-toi, bet 
ta gatvė turės turbūt palaukti, 
nes miestui pakaks šiuo tarpu 
sutvarkyti Union avenue.

Tos gatvės pagerinimas ir 
pailginimas žymiai pagerintų 
susisiekimą visam Bridgeporle 
ir Englewoode. Dabar prie 63 
kartais tiesiog negalima pro 
spūstį prasimušti.

Firma yra gavusi didelį amu
nicijos kontraktą iš karo de
partamento, ir jį jau pido ke
liose kitose savo dirbtuvėse 
Chicagoje ir kitur. Chicagos 
dirbtuvė randasi ties 3425 So. 
Kedzie avenue.

Naujoj įmonėj dirbs apie 250 
daugiau darbininkų.

Miesto teisėjas John T.
ris, kuris dabar klauso bylų 
raketierių teisme nubaudė še
šis “bukins“ — arklių lenkty
nių lažybų “biržininkus”.

Visiems šešiems paskyrė
$5 pabaudos ir $8.50 kaštų.

Zu-

se, kurioms jis pirmininkavo, 
šiandien po pietų bus palaido
tas Matas J. Lubinas (Luben).

Laidotuvės prasidės iš Anta
no M. Phillips koplyčios, 3307 
Lituanica avenue, kur kūnas 
yra pašarvotas. Prie grabo 
koplyčioje taipgi kapinėse įvyks 
trumpos gedulo apeigos, kurio
se be kitų eulogiją sakys drg. 
V. B. Ambrose.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
•ios garsinasi “NAUJIENOSE

cille Emmerling, nuo 2525 
Burling Street. Jos ieško tėvai

P°

U. S. 6, III. 1, o Mnrphysboro 
ir Libertyville miestuose Jack- 
son apskrityje, bus statomi til
tai.

............ .............................. ..  ■ 11 ■ ....................  y.111 "■■■
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Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

tojams.
Patvarkymas paliečia tiktai 

bėgių taisytojus ir kitus pana
šius darbininkus, “raudonke- 
purius“ ir valgomųjų vagonų 
tarnautojus. Tokie darbinin
kai, kurie dirba prie ilgųjų 
ruožtų, gaus, pradedant kovo 
1 d., 36 centų minim u m į va
landą, o trumpuose ruožtuose 
jie gaus 33 centus į valandą.
Visų Geli. Darbininkams — 

$7,000,000

Rock Island ir Illinois Cent
ral gelžkeliuose šis patvarky
mas paliečia kelis tūkstančius 
darbininkų ir jam pradėjus 
veikti jie kasmet gaus po 
$569,000 daugiau algomis, ne
gu dabar gauna.

Per visą Ameriką patvar-. 
kymas paliečia apie 70,000 
gelžkelių darbininkų ir jų į- 
plaukas metams padidins apie 
$7,000,000.

$838,019 Vieškeliams 
Taisyti, Tiltams

Valstijos vieškelių departa
mentas išdalino $838,019 kon^ 
traktais taisyti kelius šešiuose 
Illinois apskričiuose, būtent, 
Alexander, Franklln, Jackson, 
Logan, Vermilion ir Will.

Vėlioms mirė sausio 11 d 
plaučių uždegimu apskrič o li
goninėje. Paliko žmoną Nellie 
Juozaitytę Lubinienę, kuri sun
kiai serga, dukterį Bernice Gus
tienę, podukrą Lucille Thomp
son ir posūnį Albertą LukoŠiu- 
ną. /

Laidotuvės prasidės apie 1:30 
p.p.

Lubinai gyvena adr. 827 W. 
34th Place.

Adresu 1142 North Dearborn 
Street, buvo atrasta negyva 62 
metų moteriškė, Grace Fitzpat- 
rick. Policija surado, kad. ji 
vienu laiku tarnavo už tarnai
tę turtingo spaustuvininko R. 
R. Donnelley namuose, 3r kąd 

Iji paliko apie $25,000 turto.

Paslaptingos Skolos 
Atmokėjimas

BRIGHTON PARK. — Dvy- 
likos metų vaikutis įėjo į Ni
kodemo Abaravičiaus grosernę, 
4600 S. Fairfield Avė., aną rytą 
ir sako:

“Aš noriu matytis su bosu-” 
“Tai aš,“ Abaravičius atsake. 
Jaunasis svečias tada jam 

padavė' voką ir nieko daugiau 
netaręs išėjo.

Abaravičius pažiurėjo į užra
šą ant voko. Jis buvo adresuo
tas “Bosui”. Tai paprastas da
lykas, manė jis sau. Gal kuri 
nors kostumerka nori atsipra
šyti, kad skola dar neužmokė- 
ta. O gal kuri nori iš anksto 
užsisakyti porčiapų.

“Atmoku Skolą“...
Tik kada voką praplėšė tai 

jo nustebimui nebuvo galo, Ten 
buvo laiškutis ir 26 doleriai pi
nigais. Laiškutis skambėjo;

“Aš esu įsitikinęs, kad aš 
!ums skolingas $24 su keliais 
centais. SkoĮa jau kokių trijų 
ar keturių metų senumo. AŠ 
jums vienu kart išmainiau Če
kį — tikrumoj tai buvo du če
kiai — sulipę. Dabar aš atmo
ku jums tą skolą su nuošim
čiu.“ , '

Laiškas buvo be parašo ir, ži
noma, Abaravičius po šiai die
nai nežino nei kas tas per Žmo
gus, nei kas ta per skola. Bet 
tie dvidešimt šeši doleriai jam 
aiškiai liudija; kad pasauly dar 
netrūksta teisingų žmonių.

Prisipažino Prie 
25 Apiplėšimų

Tai Buvo Jo “Darbas”
Joseph P. Bfarąba pakliuvo 

daugiausia dėl to, kad turėjo 
pilkai žalios spalvos automo
bilį, kuris buvo lengva įsite- 
myti. Įsėdęs į 'mašiną, jis be
veik kasdien, apie 6-tą vakare, 
išvažiuodavo “ į darbą“.

Tas jo darbas buvo apiplė- 
šipėt’i gasolino stotis. Papras
tai, yiėno apiplėšimo užtekda
vo gerą dienos uždarbį užtik
rinti. ' ■' ....

Prisipažino
Tokių apiplėšimų jis padarė 

26-is, ’ir noriai prisipažino, kai 
policija galiąu jį Susekė ir su
ėmė, tik ąpgMIastavo, kad ne- 
galėjo “dirbti“ ilgiau.

Karaba yra 3Q metų amžiaus, 
taipgi -naudoja pavarde, “Wil- 
liani F. Fallon”, ir gyvena ad, 
3001 Washlngton bulvaras.

Wilson Co. Padarė 
$3,624,645 Gryno 
Pelno
Apyvarta pereitais metais s ek_ 

$280,0.0,000
Wilson and Co., mėsos fir

ma išleido metinį raportą, ku
riame giriasi šėrininkams, kad 
pereitais metais padarė net 
$3,624,645 gryno pelno, apie 
$400,000 daugiau negu pernai, 
nežiūrint kad šįmet firma tu
rėjo mokėti daug daugiau mo
kesčių.

Apyvartos per metus firma 
padarė $280,000,060. Ji daro 
platų biznį- ne vien šioje šalyje, 
bet su pietų Amerika, Austrais 
ja, Naujaja Zelandija ir Euro
pos šalimis.




