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SEKRETORIUS HULL PRAŠO KONGRESO 
SKUBĖTI SU PAGALBA ANGLIJAI

“Laiko Labai Mažai;” “Diktatorių Laimėjimas. 
Amerikai Gali Būti Pragaištingas”

SENTIMENTAS KONGRESE Už GINKLŲ SKOLINIMO-NUO- 
MAVIMO ĮSTATYMO PRIĖMIMĄ SU MAŽOMIS 

PERMAINOMIS

WASHiRgTON, D. C., saus.lnyti, bet dikiatorius tiktai su- 
15. — Valstybės sekretorius ■ stiprins”.
Cordell Hull šiandien nepapra-Į Rytoj ir per kelias ateinan- 
stai-stipriais žodžiais ragino čias dienas kongresui ginklų 
kongresą kuogreičiausiai priim- skolinimo-nuomavimo įstatymo 
ti ginklų skolinimo ir nuoma- reikalu liudys ginklų produkci- 
vimo įstatymą, nes “laikas la- jo.s viršininkai Knudsen ir Hill- 
bai trumpas, reikia skubėti, ’ man’as, taipgi visa eilė admi- 
skubėti”, kad Angliją, taipgi 
kitas diktatorius kariaujančias 
šalis į laiką aprūpinti būtinais 
ginklais.

Jis pareiškė, kad “Hitleris 
lengvai galės peržengti Atlan
tiko vandenyną į Šį kontinen
tą” ir Jungtines 
pulti, jeigu jam 
gliją sumušti.
Diktatoriai “Gali

Jurą’
Tol kol Anglija, su Graikija 

ir Kinija diktatorius kariauja^ 
tol Amerika yra apsaugota nuo 
Hitlerio puolimo pavojaus. Bet

Valstijas už- 
pasiseks An-

Kontroliuoti

nistracijos lyderiu, ir keli as
menys iš opozicijos.

Sentimentas Už Įstatymą
Sentimentas kongrese yra už 

įstatymo pravedimą su dviejų 
metų laiko apribojimu jame au- 
toriztiotoms teisėms preziden
tui, ir keliomis kitomis mažo
mis permainomis.

Įstatymas įgaliuoja vyriausy
bę, kongreso neatsiklausiam 
kiekvieną kartą, teikti diktato
rių priešams tokią pagalbą, ir 
tiek, kiek aplinkybės reikalau
ja.

PILNOS PAGELBOS ĮSTATYMAS No.1776 Ekstra! “Stalino 
Kandidatai Laimėjo 
Lietuvoje!”
“Stalino . Tikietas” “Nušlavė” 

Viską! .
MASKVA, sausio 15.—Komu

nistų partijos oficiozas “I’rav- 
da” šiandien reiškė “didelį 
džiaugsmą”, kad “suvirš 90/o 
balsuotojų” Lietuvoje dalyvavo 
sekmadienio “rink muose” “at
stovų” į sovietų Rusijos aukš
čiausią sovietą.

“Pravda” gyrėsi, kad ir Jung
tinių Valstijų prezidento rinki
muose dalyvavo tiktai 62% pi-

”lr visur” rašė “Pravda” 
“ ‘laimėjo’ ‘musų Stalino drau
gai*.” (Buvo tik vienas sąrašas 
kandidatų, jie negalėjo pralai
mėti. -—Red.)

Latvijoj ir Estijoj balsavimu, 
davė dar didesnį pamala
‘džiaugsmui” negu Lietuva — 
.en balsavo 96%, o Besarabijoj, 
kurią Rusija neseniai 
nuo Rumunijos už ! 
"kandidat js” “pasisakė ne.

ANGLAI-VOKIECIAI RUOŠIASI SMARKIOM 
VARŽYTINĖMS VIDURŽEMIO JUROJ
Vokiečiai Okupavo Siciliją; Norį Parimti 

Francijos Laivyną
LONDONAS, saus. 15/— Ge

rai painformuoti diplomatiniai 
šaltiniai sako, kad Vokietijos 
kariuomenė turi užėmusi Sici
liją, ir kad vokiečių aviacija ten 
įsteigė bazes žūtbūtinei kovai su 
anglų laivynu už Viduržemio ju
ros kontrole.

Informantai sako, kad Čia ga-

Anglijos Darbininkai
Prašo Pakelti Algas

U.S. Laivynas Statys
Dar 400 Karo Laivų

Pagalbą 
pareiškė 
aprupin- 
ginklais.

opinija yra

Prašo Kongrese $310,460,000
WASHINGTONAS, D. C., 

saus. 15. — U.S. karo laivynas 
kreipėsi į kongresą paskirti 
$310,460,000 400-ams naujų karo 
laivų ir $25,000,000 naujoms 
dirbtuvėms tuos laivus pasta
tyti. Jie bus daugiausiai- sųbma- 
rinų gaudytojai,’ minų naikin
tojai ir torpediniai laivai.

Prašyme ■ laivynas pridūrė, 
kad 280 laivų yra skubiai rei
kalingi. Jie bus statomi Michi- 
gan ir kitų didžiųjų ežerų 
stuose.

u o

; NAUJIENU-ACME Phot.
Didžiumos lyderis atstovas John W. MęŲarmack, 

Mass., skaUo^ ‘įpįlpps Pagalbos*’' t Ąnglij^jį. ir ^Įton^^.-ką- 
riaųjančlhrfiš '‘d'cfffbkr’atijomsiTiiiių Alei *k\lrio dabartiniu 
motu/kongrese Ciną karšti ginčai. Biliaus nuineris yru 
1776, ta pati skaitlinė kaip ir metų kuriais paskelbta 
Amerikos Nepriklausomybė. Ragindamas kongresą šį 
įstatymą skubiai priimti Valstybės sekretorius Cordell 
Hull vakar padarė savo nepaprastai /stiprų pareiškiiua 
apie Hitlerio pavoju Amerikai. . ./ </.

Nacių Bombos 
Kliuvo Lietuvos 
Atstovybei Londone

m

Pragyvenimas Labai Pabrangęs
LONDON, saus.

lionas suviršum Anglijos darbi
ninkų amunicijos dirbtuvėse 
kreipėsi į vyriausybę reikalau
dami pakelti jiems algas. Pra
gyvenimas tiek iškilęs, kad da
bartinėmis įplaukomis jie nega 
’i pragyventi.

Vidutinė alga žemiausiai ap
mokamam Anglijos darbinin
kui karo pramonėje yra.$17.00,.
‘Jų prašymą svarsto specialia 

darbe/ tribunolas, kuris kai kup
rių kitų pramonių algas sutiko 
pakelti.

Mi-

Laivų Jardai Dirbs 
72 Valandas

su Italija ir Japoniją ’ pasiims 
vandenyųų kontrolę į savo ran
kas, ir tada nei platus Atlan- 
tikas neapsaugos Jungtinių Val
stijų, ypač Pietų Amerikos, nuo 
jų įsibriovimo pavojaus.

Tiesa, kalbėjo Hull, Jungtinės 
Valstijos ,turi didelį laivyną, 
bet diktatorių “traecė” irgi ben
drai turi labai didelę spėką ju
roje, ir jie nesvyruos? Amerikos 
žemyną atakuoti, kai išsisems 
jų maistas ir žaliavos.
Amerikos Opinija Už

šio. krašto apsaugai, 
Hull, Amerikai būtina 
Ū diktatorių priešus 
Amerikos viešoji
vieningiau tuo klausimu nusi
stačiusi negu kuriuo kitu klau
simu. Amerikos žmonės nepri
valo duotis užliuliuojami Hit
lerio nepavojingumu, kaip bu
vo užliuliuotos Danija, Belgija 
ir Olandija.

“Nesuvaldomi Gruobonys”
Diktatoriai sako, kad siūlo

mas ginklų planas nusideda 
tarptautinei teisei. Keista, pa
stebėjo Hull, kad “nesuvaldorpi 
gruobonys”, kurie yra sulaužę 
kiekvieną žmoniškumo principą, 
drįsta šitam kraštui primesti 
teisių laužymą. Jungtinėj Ame
rikos Valstijos niekam spėką 
negrąsino. Ji praeityj atkarto- 
tinai Japonijai ir Italijai nuro
dinėjo šio krašto pageidavimą 
ugdyti draugiškus santykius. 
Bet dabar, “Amerika, prieš sa
vo norą, yra priversta griebtis 
ginklavimosi”.

Jeigu Amerika neduos gin
klų Anglijai ir Kinijai su Grai
kija, ir jeigu Anglija pralai
mės, tai šitam kraštui vienin
telė išeitis gali būti arba taip 
gintis kaip dabar ginasi bom
bų daužumo Anglija arba su
tikti merdėti diktatorių paverg
tame pasaulyje*

“Anglijos Nerėmimas Taikos 
Neatneš”

“Ąnglijos nerėmimas neatneš 
taikos, kaip kas yrą linkęs ma?

saus.

NACIŲ TAIKIKLIAI 
BLOGESNI Už U.S.

WASHINGTON, D. C
15. — U.S. karo ekspertai iš
studijavo tris vokiečių bombo
nešių taikiklius, .nuimtus nuo 
lėktuvų, nukritusių Anglijoj, 
ir surado, kad jie neprilygsta 
taikikliams, kuriuos turi išra
dusi Amerikos armija.

Rusai Steigiu Laivy
ną Vokietijai 
Pagelbėti

LONDONAS, sausio 15. — 
Britų ekonomijos ministerija 
gavusi žinių, kad sovietų Rusi
ja steigianti 200 laivų preky
binį laivyną gabenti prekes iš 
pietų Amerikos į Rusiją, dau
giausiai maisto reikmenis ir 
pramonės žaliavas.

Iš Rusijos toa prekes busian
čios persiųstos { Vokietiją ka
ro reikalams.

WASHINGTON, D. C., saus. 
15. — Laivyno sekretorius Knbx 
paskelbė/ kad jardai, kurie sta
to karo laivus, netrukus pra
dės dirbti po 72 valandas sa
vaitėje. Darbininkai, kaip ir iki- 
šiol, dirbs po 48 valandas, gau
dami pusantros algos už 8 va
landų viršlaikį.

20 Italu žuvo 
Vokietijoje

BERLYNAS, saus. 15. ?
vakar paaiškėjo, kad prie Gel- 
senkirchen’o, Vestfalijoje, an
glių kasyklų sprogime Žuvo 2D 
kasėjų, importuotų darbui iš 
Italijos, žinia apie ivykį ftebu* 
vo skelbiama Vokietijoje.

Tik

Suėmė Komunaciu
l

Agentą Meksikoje
MEXICO CITY, saus. 15..— 

Policija šiandien suėmė Adolfo 
Ossorio, “pabėgėlį” iš Venezue- 
^s, kuris pasirodė esąs Vienas 
vyriausių nacių agentų, veikian
čių Meksikoje. Taipgi buvo su
imti keturi jo sėbrai.

Ossorio raštinėje buvo užtik
ti įrodymai, kad jisai su komu
nistais vadovavo gatvekarių 
darbininkų streikui, varė at
kaklią anti-semitišką propagan
dą ir sukėlė riaušes rodant 
Chaplin’o filmą “Diktatorių”.

$2,000,000 PRODUKTŲ 
GRAIKAMS

NEW YORK, saus. 15. —- Į 
Graikiją išplaukia prekinis lai
vas su $2,000,000 kroviniu mai
sto,, drabužių, medikalių reik
menų ir ambulansų. Produktai 
buvo nupirkti aukbmis. ■

.  ..... . ... ....— ----- —

ORAS
- Kiek Šilčiau, lietus/: b.
. Saulėj teka v- 7 :14 y. T*, leid
žiasi

SUSTABDĖ PREKYBĄ
SU SIAMU

VICHY, saus, 15. — Neoku
puotos Francijos. valdžia išlei
do dekretą sųstąbdycįamą yisą 
prekybą tarp franeuzų Indoki- 
nijos ir Thai (Siamo).

POPIEŽIUS SMERKS
CIVILIŲ BOMBARDAVIMĄ

RYMAS, saus. 15. — Popie
žius' Pins XII netrukus išleis 
“svarbų dokumentą”, kuriame 
dar kartą pasmerks barbarišką 
ir sistematinį civilių žmonių 
bombardavimą iš karo lėktu
vų.

SENTIMENTAS ANGLAMS ' ' 
AUGA FRANCI JOJE

LONDON, saus. 15. — Anglų 
šaltiniai tvirtina, )<ad sentimen
tas už Anglijos laimėjimą pa
skutinėmis dienomis pradėjo 
“labai augti” * Francijoj, 
okupuoto j daly j.

ypač

KARAS — $53,000,000
KIEKVIENĄ DIENAI

LONDONAS, sausio 15. — 
Anglijai karas dabar kainuoja 
po $53,000,000 kiekvieną dieną. 
Armijai, laivynui ir aviacijai 
išeina $47,000,000> likę kitiems 
reikalams. '

Visas Pasisekė Laiku Užgesinti
LONDONAS, sausio 15. — Pe

reito šeštadienio vakare, Lietiu 
vos y Atstovybė Londone turėjo 
keletą labai nejaukių valandų;

“Musų gatvė buvo nusėta 
Įimtais sprogamai padegamų 
bombų, kurių dvi krito ant mu
sų/namo, bet laiku užgęsintos. 
Astuonios musų darželyje, vie
na jų nesprogusi.

“Musų kaimyniai namai su
degė, kiti artimi gaisrai užgę- 
sinti. Lietuvos Pasiuntinybė 
nuostolių neturi. Ministras Ba
lutis ir kiti Pasiuntinybės na
riai išliko sveiki.”

PADIRBINĖJO DOLERIUS 
FRAKCIJOJE • •

PĘRPIGNAN, Franci j a,, sau
sio 1*5. — Keturi vyrai čia bu- 
vo suimti už padirbinėjimą ame
rikoniškų dolerių. Klišės buvo 
taip gerai padarytos, kad tik 
ekapertai galėjo nętiĮcrąsįas 

nuo tikrųjų

Palaidojo Rašytoją 
Joyėe Ant Kalno

ZURICH, Šveicarija, saus. 15 
d. — Ant aukšto kalno Alpiuo
se, šiandien buvo palaidotas 
po nepasekmin'gos vidurių 
operacijos čia staigiai miręs 
James Joyce, garsus Airijos ra
šytojas, autorius audrą sukėlu
sio veikalo “Ulysses” ir eilės 
kitų apysakų ir kritikos raštų.

liau bus išspręsta kova už pir
menybę tarp karo lėktuvų ir 
karo laivų.

čia eina gandai, kad nacių 
bombanešiai paskutinių dienų 
atakose prieš anglų laivyną ap
gadino daugiau karo laivų, ne
gu admiralitetas pripažįsta.

“Konferuos”
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

saus. 15. — Vietos diplomatai 
sako girdėję, kad Hitleris su 
Mussolini netrukus konferuos 
su Francijos laivyno admirolu 
Dariau ir gen. Iluntziger’iu. 
Diktatoriai buk reikalaus Vo
kietijai perduoti Francijos ka
ro laivyną ir leisti vokiečiams 
naudoti Toulon’o bazę Vidurže
mio juroje.

Albanijos Fronte —
ATĖNAI, Graikija, sausio 

15. — Graikų armija šiandien 
pasivarė kiek arčiau prie ita
lams svarbaus Valona uosto 
ir atmušė dvi italu kontrata- 
ksr*

• Raportai iš Jugoslavijos pa
sienio sako, kad vakar ryte 
Valonos uostą smarkiai bom
bardavo graikų ir britų lėk
tuvai.

Anglijoje —
LONDONAS, sausio 15. — 

Po 21 valandų pertraukos dėl 
blogo oro, šiandien vėl virš 
Anglijos pasirodė keli nacių 
lėktuvai. Jie apmėtė bombo
mis vieną miestą rytinėj An-

Antanas Smetona
Portugalijoje

Laukia Laivo į Ameriką
LISABONA, Portugalija, sau

sio 15. — Vakar vakare čia at
vyko buvęs Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona, laukti 
laivo į Jungtines Valstijas.

Pereito rugsėjį mėnesį jisai 
gavo diplomatinę vizą Amerikos 
atstovybėje, Berlyne, ir kelis 
:artus rengėsi į Ameriką at
vykti, bet dėl įvairių kliūčių 
telionę nutraukdavo.

Pranešimai žinių agentūroms 
lieko nęsako apie tai ar jis va
žiuoja vienas ar su šeimyna.

Etiopijoje Sukilėliai 
Kamuoja Italus

KHARTOUMAS, Sudanas, 
saus. 15. — Britų šaltiniai tvir
tina, kad Etiopijoje jau veikia 
organizuotoms sukilėlių grupės ir 
atakuoja italų garnizonus pa
liktus kraštą patroljuoti. Suki
lėliai paVeržę iš italų visą pro
vincijų kontrolę. Italai savo ran
kose teturi “svarbiausius vieš
kelius Ir didesnius neėstus”.

INDIECIAI RENKA
$25,000,000 DOVANĄ
SAVO “DIEVUI”

BOMBĖJUS, Indija, saus. 15. 
— Ismaili Mahometonų .sektas 
dvasiškiai pradėjo rinkti dei
mantus nuo savo pasekėjus, ku
riuos žada įteikti sektos vy
riausiam vadui ir “dievui” Aga 
Kahn’ui, 1945 metais. Tais me
tais jisai švęs sektos vadovavi
mo deimantinį jubiliejų. Pašę 
kėjai žada sudėti dovanų tiek 
deimantų, kiek Aga Kąhn sve
ria. Jų vertė siektų apie $25,- 
000,000. >

Anglų aviacija bombardavo 
tris vokiečių bazes Norvegi
joje, Stavangcrį. Maudai, taip
gi vieną neįvardintą uostą. 
Šioj operacijoje lakūnai nau
dojo Amerikoj gamintus Lock- 
heed-Hudson bombanešius.

Libijos Fronte
SU BRITŲ ARMIJA PRIE 

TOBRUKO, Libijoj, sausio 15. 
—Obscrvaciniai lėktuvai ir 
patruliai raportavo, kad ita
lai stengiasi įsteigti apsigyni
mo liniją prie Demos miesto, 
apie 90 mylių į vakarus nuo 
apsupto Tobruko. Jų tikslas

ravanų kelius, kurie eina iš 
Tobruko į vieną belikusią

Benghazi.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Buvo daromi jau keli bandymai, bet laivo “Manhattan” 

vis dar nepasisekė nutraukti nuo seklumos, ant kurios jis už
ėjo prie Palm Beach, Fla. Visi keleiviai buvo nuimti.

— Leięester, Mass., prie Worcester, gyvenamo namo gaisre 
sudegė keturi maži vaikai.

— Dėl ginčo valandų reikalų į streiką išėjo 3,500 darbinin
kų Chrysler korporacijos New Castle, Indiana dirbtuvėje.

— Visame Atlantiko pajūryje siaučia influenzos epidemija. 
New Havene, Conn., liga paguldė 2,500 darbininkų Winchester 
ginklų dirbtuvėje.

— Labai apdaužytas anglų lėktuvnešis “Illustrious” vakar 
atplaukė j neįvardintą uostą Viduržemio juroj, kur lėktuvai jį 
bombardavo.

—r Smarkus žemės drebėjimas ištiko Rabaul salą prie Au- 
stralijos,

— Šįryt (sausio 16) naęių lėktuvai pradėjo bombarduoti 
Londoną.

Dmobn
■uNK&Jd
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Iš Pietų Amerikos
b t

St. Miščikas-žięmys.

PLUNKSNOS DRAUGAI LIETUVIAI PIETŲ 
AMERIKOJE

Be abejo, “NAUJIENŲ’ skai
tytojai pastebėjo, jog nors aš 
labai gausus laikraštyje iš visų 
sričių, visgi niekuomet nepalie
čiau Pietų zlmerikos lietuvių 
gyvenimo, nors su juo esu tam
priai surištas, gi būdamas kla
joklis, dargi tenka aplankyti 
lietuvius ne vienoje kurioje 
nors valstybėje.

Bet šios temos aš vengiu ir 
tik retkarčiais ją išdrįstu pa
liesti, nes tai jau šeimyninis 
reikalas ir svarbiausia todėl, 
kad mano mintys, lyg girto sei
lės — liečia ir teka nežiūrėda
mos ar kam patiks...

Na, o lietuviai, pasižymėję 
taip smarkiai bylinėjimuose 
Lietuvoje ir visame pasaulyje, 
kur nereikia samdyti bent ad
vokato bylos pradėjimui, kaip 
tai būtina daugelyje Pietų Ame-

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

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

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

nedėlios rytą. 9:30 A M.

I M

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

1,0 $9.95 aiiau.
50c Įmokėti

$9.95

rikos valstybių, stengiasi suves 
ti teisingas ar neteisingas są
skaitas su savo oponentais bent 
per laikraštį.

O tai, jau, gerbiamieji, gal 
labai blogai baigtis rašančiam, 
kuris ypač nežiūrint savų asme
niškų nuodėmių, norį matyti 
idealų pasaulį arba bent idealę 
lietuvišką šeimą užsienyje, ku
riai ateityje teks tokia didelė 
našta, kaip NĘPRJKLAUSOMY- 
BftS kova LIETUVAI!

Ir todėl vengiau ir vengsiu 
liesti musų brolį lietuvį tiek su
tiktą šeimoje ar kelyje, kad ne
sukelti bereikalingų ginčų.

Bet neiškenčiu, nors po dvie
jų melų, trečius pradedant sa
vo bendradarbiavimo “NAU
JIENOSE” nepalietęs lietuvių, 
bent savo collegų sulig plunksn
uos.

Neiškenčiu dėl vienos gysle
lės, kurį manyje užsiliko dar 
nuo gimnazijos Jaikų -— istori
nės.

Prakeikta istorija!
Savo laiku Lietuvoje, pirmais 

savo veikimo metais komunistų 
partijoje, turėjau pasiutusio 
vargo su Lietuvos 
kuomet ji pas mane

dirbo žvalgybą teisinę posėdyje, 
jog ana ppisidepgus veidą išėjo, 
nors turėjo provokatorių—Kąr 
jetoną Povilaitį, kuris turėjo 
viską “įrodyti”.

Tiesa, tas tipas ga|ejo įrody 
ti, bet nusigandęs feęrtto ir tUU 
laiku sėdėjęs pats kalėjime ii., 
dokumentų padirhįp)ą{ nedrįso 
tų įrodymų pateikti.

Ot, ta istorinė gyslele mane 
ir verčia bent apičiupai palesti 
savus collegus lietuvius P, Ą- 
merikoję, nors kai kurie iš jų 
dėl pažiūrų skirtumo dargi ęoL 
lęga nenorį pavadinti.

Savo laiku pas mus spaudoje 
buvo paskelbtas Arėjo Vitkaus
ko, collegps taip pąt sulig 
‘NAUJIENŲ” (kartu bendra
darbiaujame viename laikrašty
je) pranešimas, kuriame buvo 
pranešta, jog ruošiamą monp- 
grafija apie Amerikos lietuviu^ 
rašytojus ir buvo kviesti jie at
siliepti savo raštais bei fotogra
fijomis.

Laukiau labai šio leidinio, sa
vo laiku dargi norėjau jame 
dalyvauti, kad “įamžininti” ir 
savo vardą, bet* nėtikčLas kalė
jimas Argentinoje dėka smete- 
nininkų įskundimo (Ųaučio) 
man tai sutrukdė, peš po Arr 
gentinos kalėjimo teko dargi 
Ąrgentipos valdžios kaštu pa-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAIPALENGVINAMI
Nękęntėkitę bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai Žmonių 
paalekB nepaprastą palengvinimą 
reumatiku skausmų, strėnų raumepų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau-

ĮW wijįinųvien i$sitrindąmįsų

RADIOS 
po

ir 
aukščiau 

Išmokėjimais.
Rašomos Mašinėlės, Elektrikinės 
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai 

Pečiai, Karpetal.
Akių daktaras lietuvis, visados 
rnndasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDR1K,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

1921 m. 
dienypų, 
nors taidienyną “ISTORINI”, 

tektų paimti į kabutes. Tame 
rastame dienyne buvo tiek me-

ti žvalgyboje, kur laukė bizū
nai,

Laime, jog tardytojas, nors 
buvo piktas (Kudirka nuo Ša
kių), bet visgi leido daugiau 
nesąmonių kalbėti ir dėka, to, 
kad musų byla buvo nagrinėja-

snie tuojau po atostogų, kuo
met te’sėjai dar nebuvo tinka
mai pasiruošę dirbti, nes neper- 
žiurėjo musų bylos, mes iš tei
smo sales išėjome namon ne
kaltais avinėliais ir priedo, ad
vokatas Andrius Bulota tiek su-

žandarui.
Bet, deja, nežinau kodėl, tas 

kūrinėlis, monografija neišvydo 
pasaulio.

Ir kadangi los monografijos 
nėra, visgi norisi ateities kar
toms palikti beųt keliąs žinu
tes apie plunksnos darbininkus 
lietuvius P. Amerikoje.

Bet šį kartą prabėgtinai pa
liesiu lik kai kuriuos ir turiu 
pasakyti, jog jų dar liks pa
kankama^ bet juk visų neap
ims!, tuo labiau, kuomet nema
nau rašyti monografijos, bet 
tik metmenis jai, tai palieku 
jau gabesniems įr darbštes- 
niems. . .

Ir prieš eidamas prie pačio 
dėstymo, iš anksto, iš kalno, 
jei šis terminas lietuviškesnis, 
atsiprašau savo kolegų, jei kurį 
paliesiu ne visai tengiamar, „bet 
turiu pasakyti, jog kiekvienas 
liestas bus paliestas bešališkai, 
nežiūrint asmeniškų santykių, 
o tuo labiau pažiūrų. Žiūrėsiu 
vien kaip į coUegas pilnoje to Į- 
žodžio prasmėje vertindamas

lengvmimą, Viri' 17 milijonų bdhr 
kum jau išparduota. TodŠl neati- 
dfiliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. . Reikalaukite Pain- 
Expcllerio bu inkaru ant dėžutės.

\ MTąUANIĄN

gąlėjąų tinkamai sękti dėl savo 
nepastovaus gyvphiiuo, kuomet 
tekdavo pergyventi laikus ne
pamačius ištisą pusmetį lietu
višką laikraštį leidžiamą Pietų 
Amerikoje.

Bendrai, nui
cjp kitais

Vieni išyąžiąvo į L.ietuvą kapr 
jeros da^ti (Paliukas), kiti nu
skendo pigiame U’ skąniąme 
vynelyje Amei’h

(P. čiučelis), treti bendrai 
pąsitpaukė dSl yispkių aplinky
bių iš spąndęs.

Tiesa, truputį keista, jog tu
rint tiek lietuvių P. Amerikoje, 
si|dėjus vįsįją bus bene apie 80,- 
000 lietuviu negalime priskaity- 
ti dargi dešimtie^ šiek tiek žy
mesniųjų plunksnos darbiniu-

Tiesą, spaudoje galima butų 
surinkti nemaža vardų, bet ar 
tie vardai reiškia ir kitus asme
nis, tenka labai abejoti, peš 
musų lietuviai labai pratę slap
stytis po slaptvardžiaįs ir musų 
redakcijos, norėdamos parodyti 
dąugiaii bendradarbių turinčius, 
slppgįasi dargi savavaliai keisti

slaptvardžiųs, kad parodyti jog 
daug bepdrądąrbių įųp.

Kita priežastis ta, jog kai ku
rie redaktoriai, nenorėdami pa
rodyti savo analfabetiškumą, 
nes pątys neįstengia nieko pa
rašytį, bet vien žirklėmis dirbti 
ir tai netikusiai, bijo, kad J<u- 
ris nors jo bendradarbis nepra
simuštų, neišsidirbtų vardą ir 
nesudarytų konkurencijos jam 
jo užimamoje vietoje, todė 
stengiasi kaip gąlįnt bendradar 
bius varžyti, nors tie bendra 
darbiai daug doresni už paL 
redaktorių, nes ne tik nereiku 
lauja honoraro, bet skaito sa
vo bendradarbiavimą tame lai 
kraštyje kaip savo pareigą, o 
nę garbę,

Na, bendrai, jei kalbėtume 
apie redaktorius, bu|ų tiesiog 
nemalonu, nes jų tarpe pas mus 
yra lokių, kurie dargi kores
pondentais netinka.

Netenka minėti pavardžių, 
nes Pietų Amerikoje juos v.si 
pažįsta, gi š. Amerikoje jų ne
šino ir pavardės pavadinimas 
nieko naujesnio nesuteiktų, tad 
ramybės dėlei paliksime juos, 
gi jei kuris iš jų atsilieps — 
puiku tuomet prisiminkite lietu
višką priežodį: “Žirkles atsilie
pė”, nes bus pataikyta į jį.

III.
Daugiausia turime bene poe-

Kai kurie iš jų šion sritin pa
kliuvo įsimylėję, kiti griebėsi 
ejles rašyti, peš skaitė, jog pa
kanka pakeisti svetimuose eilė
raščiuose žodžius ir busi poe
tas, buvo atsilikimų jog darg 
nukopijavę svetimus eilėraščius

siuntė redakcijon pasitikėdami I 
redaktorių nesusipažinus su li
teratūra, ir tilps.

Bet trys pasaulėžvalgų šakos 
turi po vieną savo poetą. Bu* 
lent: bepartiniai arba teisiu-1 
giau pasakius srovė, kuri pa- 
Kenčia visus, nors stovi griežto
je revoliucinėje platformoje, 
kur talkinmku gali būti kiek
vienas doras žmogus, savo žy
miausiu poetu skaito ndomą 
Liačą, kilme žemąjį, kažkur 
nuo Plungės.

Jis bendradarbiavo veik viso
je spaudoje lietuviškoje, kuri 
oenl kiek įžengė žmoniškesnės- 
na vėžėsna.

(Bus daugiau)

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ- 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westemav. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį— į Sąnd 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

s r

DR. C. L. VEŽELIS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

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 
TelTHemiočir5^ ™

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. A. JENKINS

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vąl. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIĄ 2421

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8ĘNIAUSIA IR piDžIAVSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

AMBULANCĘ 
- DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue 
A Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
1 Chicag'os dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
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 Weųtworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

COPR. 19*0. NEEOtfCRAFT SERVICE, INC.

J1FFY KNIT SHAVVL PATTĘRN 2718
No. 2718—Megstas šalikas.

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 *9.50

Nenoriu keltį asmeniškų gin
čų, bet noriu suteikti šiek tiek 
medžiagos ateities istorijai, je. 
ją kas norą rašys apie lietuvi^5 
užsienyje-

H*
Rašant šias eilutes man pri

simena draugo Pijaus Glovau 
kio, buvusio Lietuvęs likvidacir 
jos Paleckio kabineto nario n 
užsienių reikalų ministerijos vi. 
ceministerįo, bet visgi mylimu 
draugo, žodžiai, kuriuos jis pa
sakė mums, dar gimnazistams,, 
stojant kųpiųnistų partijon; 
‘Butų gerai, kad bent pusė pa

siliktų tokiais, kokiais nori bu*

Tuomet piai) pasirodė draugu 
Pijaus žodžiai keistais, nes mes 
visi, kurie stojome komunistu 
partjjun, hųvųiųę pasiruošę jo
je ir mirti. Jei tąip peątsitiko, 
tilvių, jog drangas Pijus (Rims 
dar su jais), pripažins, kad dc 
musų kaltė, peš pati komųnis- 
tų partija nuėjo ne taįs Ibiais, 
kuriais ėjo, kuomet rpes joų

|  .................... ————>
... - . . v

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

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
8

DR. HERZMAN
,x; iš rusuos

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi

. No. 2718

Adresas

I Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija..

dumblyne ir nutarė, jpg ne
menkesnė žmpgąus pareiga rų- 
piųtjs šeima ir tųq pat visuo
mene, negu rašant vįgĮionąeųi- 
nįąis. kJąusinpiis ąr kjloje srity
je. :: .. . \ -

Ir šiąųdien skaįtąnt tlips/ku
rie rąžo, kurię bent dažniau ggį 
Siroęlp spalvoję, suskaitytipaA 
kaktų dargi rajįm tuo
MM jų dalintų mano 
šiatnie laipsnyje, peš pg vi^us'

Laidotuvių Direktoriai

o

t
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTHONY B, PETKUS
Phone GROvehiU 0142

Phone Cicero 2109
T J I 7 I» • . z 4<

6812 $Q. We$tern Avę.
JL4Į0 ^oųth 4(Jth Ųotų^t, Cicero

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių f 
Direktorių 
Asociacijos
ilICIlHlllltlIlIlIlItlIHUIHIIIIIIilIll

Ambulancę 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso Valandoj:

10—12 "vai. ryto, nuo 2 iki

YĄRds 1419

liau, laikui ĮjegapJ', daugelis mu«

TTFT

Tas pats atsitiko-su Pietų Ą-?

s,l

ALBERT V. PETKUS
4704 So. We«tern Avenue Phone LAFayette 8024

J. LIUIJEVIČĮUS
4^48 S. California Avenue Phone LĄFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

ANTANAS M. PHILLIPS 
$397 Lltuanica Avenue Phpne YARds 4908

LACHAWICŽ IĘ 3UNUŠ
2314 We8t 23rd Place Phąne ęANąl 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pųllman 1270

1 ’i ; .--r..................j.1 1111 " r 11 ui y'j .

I, J. ZOLP
1(»46 VV«Sl 46th (Streęl Phone YARds 0781

‘ . S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lnuaniea Avenue YARds 1139

• ■■■ v • ..-si■..< .... ■ . .* 1

Ofiso Tel. VIRginią 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.

Nuo
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.

Ofi^o 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

F. Pulsuoki Le Vai) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 3 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HAŲSJED ST.

K, P. GUGIS
ADVOKATAS

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

ofisas—3323 So. Halsted SL

Miestų 
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 Pąrk 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Te|. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.
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TU MELAVAI
Nuo senų, gelstančių laiškų 

pluošto, kurį aš slaidau tą 
niūrų rudens vakarą, į mane 
padvelkė būtąja laime, saule 
ir šviesa.

Su deginamu ilgesiu žiūriu 
aš į mielą rašyseną, turinčią 
pavidalą byrančių smulkių

Nuo mažų lakštelių plaukia 
visa banga švelnių, pažįstamų 
man kvepalų ir pasitarnau
janti piešia man mielus bruo
žus, kurie sunkaus priekaišto 
budu įsiskverbė į mano dva-

Viliojančiu šešėliu praduluo- 
ja tavo vaikiškai grynas pa
veikslas... Lyg gilus ežeras, 
įaudrintas audros,, suvirpėjo 
nuvargusi širdis... Juodos, ly
gios eilutės—jos, rodos, kalba 
man daug ką, lyg kad tylia 
melodija ėmė kalbėti...

Jose slepiama tiek aiklios, 
moteriškos malonės... Arklia 
banga sėlina ta užmiršta dai
na ir galingu saldžiu kvėpa
vimu žadina praėjusius 
mirksnius.

Bet... meluoja, meluoja 
gyvos eilutės...

Prisiminė mano tvli,

ne

T A 11 D V J/ I Busi turtines- IMU" i a “t8Ji !?imin gesnis. Turėsi
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVIN6S 
and LOAN ASSOCIATION 

O F CHICAGO.
Mokame 3>/2% Dividendų

3202 W. Cermak Rd. Cana! 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

Tuv«™s SLOGO,COOOJ

Prašo Rinkimų Laimėjimo Paliudijimo

—i-----------------------

Ii kertelė ir linksmas gegužės 
mėnesio dięnos triukšmas ten 
už lango...

Vaidenasi
kimas lupų 
sidabrinis

man karštas dvel- 
ir toks meilus, 

balsas,-—stebėtinų 
grakštus sąskam-

bis.,.
Svajingos galvutės balta

plaukis pluoštas palietė mano 
karštą veidą ir aš girdžiu ne
aiškų šnibždesį... Jis kupinas 
malonaus meilės ilgesnio

Bet... tu melavai....
—o—

Atsimenu aš nedrąsias kal
bas, nepabaigtas kalbėti musų 
susituokimuose, kupinas be
protiškos laimės, ir praėjusių 
dienų liepsningus sapnus...

Toli nuo besiblaškančio gy
venimo, ten tylioje — ramioje 
vietoje, meiliai žiurėjo tavo 
viliojančios akutės, nušviečia
mos virpančios, baltos nakties 
šviesos... Jos, žydrios, kaip 
dangaus žydruma ir gilios 
kaip kalnų ežeras, liejo švelnų 
spindesį mano niūriam ir 
tamsiam, kaip rudens naktis, 
gyvenimui... Pakilusiu džiau
gsmu. virpėdavo širdis...

Bet dabar... Visa, kas kadai
se atrodė artimu dalyku, 
brangiu,—dabar toli nuo ma
no vienatviško gyvenimo, kaip 
sidabrinis žvaigždžių kelias

žemės.

■tBit..

NA UJIENŲ-ACME Telephoio
Forrest Donnell, republikonas Missouri valstijos 

gubcrnatorius-elektas, buvo pasirengęs užimti tą aukštą 
vietą kada demokratai ėmė įrodyti, kad jis rinkimų nė
ra laimėjęs. Dabar jis prašo Missouri valstijos tribuno
lą išduoti paliudijimą, kad jis yra teisėtai išrinktas gu
bernatorius. Su Donnell paveiksle matome jo advokatą 
ir tribunolo tarnautoją.

kilusios

—o—
Atsimenu tuos stebuklingus 

akimirksnius, musų praleistus 
.knygas beskaitant... Dvasia de-

si, tų šit nusižeminimu atsi
čiaupei, grakšti ir gryna, kaip 
rojaus lelija,—ir dargi prieš 
Dievo Motinos gryną veidą... ' 

Tu melavai, tu' melavai...
Verte Ariįjas Vitkauskas.

Amerikos Viza 
Lietuvoj Gaunama 
Į šešis Menesius

Imigracijos i Ameriką kvo
tos padėtis dažnai keičiasi. Dėl 
karines maišalienes yra .sunku 
gauti teisingos žinios kaip ku
ri Europos šalis dabar stovi. 
F.L.I.S. organizacija sako, kad 
kiek liečia Lietuvą, State de
partamento rekordai rodo, kad 
ten dabar reikia vizos į Jung
tines valstijas laukti maždaug 
šešis mėnesius.

■ Kadangi Sovietų valdžios rei
kalavimu Amerika turėjo savo 
konsulatus Pabalčio valstybėse 
uždaryti, tai dabar Lietuvos 
žmonės Amerikos kvotos ar ki
tais reikalais norėdami pama
tyti Amerikos konsulą turi vyk
ti i Maskvą.

Pirkite tose krautuvėse, ku* 
Hns garsinasi “NAUJIENOSE’
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Maino
BUDRIKO 
PROGRAMAS

Gražios dainos Budriko radio 
choro pereitą sekmadienį link
smino radio klausytojus. Taipgi 
šaunus orkestras išpildė keletą 
gražių numerių.

šiuos programus jau 11 me
tu leidžia Juozo Budriko radio 
ir rakandų krautuve Chicagoje, 
3409 S. Halsted st., kurioje dau
guma lietuvių perka sau namr 
reikmenis. Programas tęsiasi 
visą valandą nuo 5:30 iki 6:3P 
vakaro kas sekmadienį. Yra vi
sų mėgiamas, ką 
gaunamų laiškų 
programų iš visų 
kos ir Kanados.

Beje, buvo pranešta, kad nuo 
kito sekmadienio prasidės nau
jas vaizdelis, “Amerikos lietu
viai”.

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

liudija, šimtai 
po kiekvieno 
dalių Ameri-

šįvakar Kitas Programas
Ritasi Budriko programas yra 

ketvirtadienio vakarais iš Cice
ro stoties WHFC nuo 7 iki 8 
vai. vakaro. Z.

(Turtas Virš$5,500,000.00
nežino dainų,—ji tyli savo be- gaila tiktai vieno: 

iribianie džiaugsme,r—ji sus
tingsta nebyliame pasigėrėji
me,—-be menkų šūkaujančių 
kalbų... Mes degdavome degi
namų veržimusi ugnyje... Tu 
mokindavaisi, troškai žinių ir gundą-—tai pačioje paslapčiau- 
tavo vaikiškai paprasto budo šioje tavo širdies kertelėje, po 
patraukime buvo kažkas aik- 
lu, šventa... Buvo jaučiamas

Kad tu melavai, tu melavai..
Kai dieviškai gryna šypsena 

šypsodamasi, Jtu ėjai tuoktis 
su nemylimu žmogum, nusi
leisdama prieš šlykščią pa^

B 
3

X

I
3

3

Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš
$425.000.00

VIST LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateik’te j Phillin’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Paisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 ,,
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTALLABORATORY 
2358 WEST 63r<l STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

____  and
LOAN ASSOClATIONof Chicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
' VIRginia 1U1

Aukščiausio laipsnio laimė Tu veržeisi žygio link, į švie-

Bet tu melavai,—tu mela
vai... '

Geso meilė,— klaitlžipjanli 
ugrt'elė, dingo be pėdsakų tam
sioje gyvenimo baloje...

Tu ilgai ruošei tą sunku nu
traukimą... ir nubloškei mane 
paskui kaip nereikalinga, nu
sibodusį aprėdalą, - 
gal 'joniškos

kurį pa- 
moteries užgai- 

mainyti tai])
dažnai...

No. 4389—Elegantiškas kostiumas. Sukirptos 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- 
ardę ir adresą. Kiekvieno pa- 

v zdžio kaina 15 centų. Cali- 
pasiųsti pinigus arba paš- 
/rnkleliais kartu su užsaky- 

tiškus reikia adresuoti:
Pattern Dept., 17391 

Halsted SL. Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. HahteJ St., Chicago, III

Čia (dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No..............

M toros ..................... per krutinę

/Ūndof' Ui; $f. ‘ Govt. Supervision

0/ ON SAVINOS 
L./(U INVESTMENTS

čuiTėnf -Rptę Sharc Accounts

r l'KinjOKKIh.J
5OYEAR5’

zsotms '
■Ujor

are sure to be 
just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

Ūse only one level 
spoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes.

DON’T FORGET 
TO SEND THE^VINGSnekaltu sutuoktuvių aprcdalu 

nedrąsiai prakalbėjo atgaila-

amas... ?
Tu pagailėjai manęs..
Bet buvo perdaug vėlu...
Lyg kad . karšiai melsdamo

Tu atidavei mane kančioms, 
vienatviškų bemiegių naktų, 
negailestingai ir žiauriai ran
ka suardžius! mano nedrąsias 
svajones, — tą trumpą, minu
tės ilyumo, sapną...

Tu atėmei nuo manęs švie
są ir šilumą,—tu viena, kuriai 
geriausius troškimus paauko
jau, kaip dievybei, tavo nuo
lankus vergas, sutriuškinai 
mano širdį, kaip nežinąs gai
lesčio šaulys perkerta mirtį 
nešančios kulkos pagalba be 
rūpesčio skraidinančio paukš
čio sparną,1—perkirsdama jo

Ir kaip tu bijojaisi bepro
tiško išsiveržimo piktumo, —- 
deginamų ašarų ir prakeis- 
mų 1... * , ''
/Galios kupina šypsena sten

giasi tu išblaškyti mano kan
kinamą ilgesį, kaip voras pan
čiojęs savo auką...

Tavo akys, kupinos klausi
mo ir baimės—jos šypsojosi 
aiškia šypsena... Tu kvatojai... 
ir melavai, melavai...

Mano dvasioje viešpatavo 
ilgesiškai, be nušvitimo nak
tis. Slėgiąs rukus tiesė savo 
kabius glėbius...

Aš nei verkiau, nei keikiau
si... Norėjau užmigti, užsimir
šti, norėjosi nuvargusioms 
mintims ramybės...

Senai pergyventos kančios... 
aš • dovanojau, — dovanojau, 
kaip dovanoja gyva dvasia 
mirštančiam, kuomet mirtis 
galinga ranka nutraukia musų 
gyvenimiškus apskaičiavimus.

Dvasioje buvo tuščia. Tai 
buvo baugšti tyla po audros. 
Ten liūdnai klaidžiojo mintis 
apie nelaimingą paukštį su 
pašautu sparnu^., ir man buvo

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

>J:į

A FlAVOR Alt 
iTS 0WM nur

DoubleTesteJ-Double Action

KC BAKING POftfflER
/II f am*

MIUtONS OF POUNDS HAVE BĖEN 
USEDBY OUR GOVĖR N M E N j

WATCH YOUR

THROAT
after sudden exposures

gargle Listerint
Sudden temperature changes, likę draita 
. . . wet feet . . . and fatigue, may lower 
body resistance. Then colds or sore throat 
often develop and germs in the mouth get 
the upper hand. Prompt and freauent ūse of 
Liaterine Antiseptic may often noad off an 
irritated throat and kee p a cold from be- 
roming troublesome—because it kilia sur- 
face germs associated withtheeeconditions. 
Lambert Pharmacal Co., SL Louis, M o.

Kilis germs on throat

___________________
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.
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$6.00 per year in Canada 
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Vandenynas, kaipo apsauga

di-

šis

Del straipsnio apie Trockį
(PASTABOS PRIE PASTABŲ)

si. MBataS.ži«myS. VASARIO 16, 1918
a Va '

KETVIRTA DALIS tijos laikais Egypte prasidėjo 
gyvas protinis judėjimas tar

pa- tingų a pasauliečių eilėse, it ša- 
trijotizmas”, vakar, buvo pa- koma, kad po faraono Alųnoso 
sakyta, kad žmonių, kurie ne- i vadovybe, apie 1580 m. prieh 
turi nieko Ir gyvena tik iš dar- krikščionybės gadynę, susidarė 
bo — t. y. “proletarų” T1 ’ ‘ ■
tuvoje yra “gal koks ketvirtas 
nuošimtis”. Tai, žinoma, klai
da. Turėjo būt: gal koks ket
virtadalis.

Straipsnyje “Tarybinis

“RAKTO” IEŠKOTOJAI

SLA prezidentas, adv. F. J. 
Bagočius, yra “didžiosios bal
tųjų brolijos”, arba “The 
cient and Mystical Order 
sae Crucis”, narys. Vienu 
ku jisai buvo'tos brolijos
stono, ložės Didžiuoju Magis-

su-

Kai Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktas |juvo Vilniuje(šiaine rašinyje yra palies- ( 

ta keletas svarbių ir įdo- , 
mių klausimų. po jo seks 
atsakymas, kuriame Redak
cija išreikš savo nuomonę 
tais klausimais.—“N.” Re
dakcija.)

(Tęsinys)
Juk jeigu Leninas ir Trockis 

po antros revoliucijos ar pučo, 
žodis nesvarbu, butų galėję val
dyti sU Steigiamu Šėlimų iš
rinktu dar prieš jų įsitvirtini
mą ir terorą, jiems nebūtų rei
kėję knistis po pageltusius 
Markso laiškus ir dar privačius, 
kad surastų bent vieną žodį, 
kuris pateisintų jų įvedamą 
diktatūrą, nes butų galėję de
mokratiniu budu valdyti ir to
liau su kitais marksistais tvir
tinti, jog Marksas pripažino de
mokratiją.

Bet jų nelaimė ir buvo, kad 
nenorėjo prarasti marksisti 
vardo ir kartu norėjo pateisin
ti diktatūrą, pateisinti terorą, 
pateisinti skelbiamą egzaltuotą 
klasių kovą, kurią propaganda- 
vo ir tebepropaganduoja užsie
nyje, ir to reikalo spiriami jie 
virto ortodoksiniais marksis
tais, nes pamynę esmę, kibo 
prie Markso žodžių ir jais no
rėjo paremti, nors ir iškraipy
dami Markso mintį, savo elgesį.

Taigi, ortodoksinių marksis
tų era prasideda veik su Ill-čio 
internacionalu įsteigimu ir tę
siasi dabar su IV-tuoju inter
nacionalu, įkurtu Trockio.

Tai savotiški marksistiniai 
jėzuitai ir todėl juos pavadino 

■ ortodoksais, kaip panašius dog- 
• mų utinėtojus vadina visus ki

dargi trockistai, pavertė mark
sizmą savotiška mistine, pusiau!paskelbtas 16 vasario 1918 me- 
tikybine doktrina, nors ir be tais, visa 
aiškaus dievo. Juk paimkite tik Vokietijos kariškoje oktipaci- 
kurį nors bolševikų kūrinėlį ar joje. Nepaisant tos nepapras- 
raštą, kuriame kas nors dėsto
ma, tuojau stengiamasi viskas 
paremti Lenino ar Markso vie
nu ar kitu žodžiu, sakiniu, išsi
reiškimu, lyg dvasiški tėvai ci
tuoja evangeliją ar šv. raštą.

Bet čia jau ne mano kaltė,' 
kad taip suprofonavo marksiz
mą bolševikai arba trockistai.

Juk šiandien, visai be ironi
jos, pas bolševikus, dargi pas 
trockistus, gaunasi štai kokia 
kombinacija: aukščiausias die
vas — Marksas su Engelsu, jo 
vienintelis ir tikrasis pranašas, | vos laisvė įmesta bolševikų 
savotiškas Magometas — Leni
nas, gi žemiškas popiežius vie-lva. Netik kad gyva, bęt ji gy 
nienls Stalinas, kitiems buvo 
Trockis.

Ir nors bolševikams dievas 
yra Marksas, visgi didesnės 
reikšmės jiems turi tariamas jo 
pranašas — Leninas, kuris tu
rėjo monopolį savotiškai aiškin
ti ir patį Marksą ir daugiau, 
girdi, reikia tikėti Leninu, negu 
pačiu Marksu, nes Marksas ne 
viską įsteigė pasakyti, gi Leni
nas, kažkokios dvasios šventos, tavais ir komunizmo rūkais, 
apsėstas — ant visų “i” padėjo 
taškus.

Bet kadangi tas nelaimingas 
Leninas taip pat paliko savo 
raštuose daug “i” be taškų, tai 
dabar taškus deda pas vienus 
Stalinas, pas kitus Trockis. Taip 
sakant, šie du Markso pasekėjai ir kaimus, jie nesigėdi skelbti 
ii’ aiškintojai yra Markso pra- buk Lietuva savo noru prie jų 
našai, gi vėliau įvyko neaišku
mų ir pranašo Lenino aiškini
mus vieni suprato vienaip, kiti 
kitaip, ir vieniems Stalinas bu
vo ii* pasiliko popiežius neklys
tantis, o kitiems Trockis ar kas 
kitas dabar. • įjię turi žodytį visus nekaltus

Ir šioje popiežiškoje schizmo- žmohes ,'Uas komunizmo nc- 
je vyksta kova, kaip lygiai abie- supranta. Bet kad ta’ip yra 
jų popiežių su kitais marksis- liudija perpildyti kalėjimai, 
tais, kurie vėl savotiškai aiški- liudija tūkstančiai ištremtųjų 
na Marksą, daug arčiau, negu į Sibirą ar Kazakstaną, liudi- 
antrieji du. ja šimtai pabėgėlių—protes-

šito negali niekas paneigti, tautų, atsidūrusių Prūsuose ir 
nors tai malonu ai’ ne* nes taip kituri Nukentėjusieji yra 
yra: tiek trockistai, tiek stali- žmonės visų visuomenės sluo

ksnių, neišskiriant net lietu
viškesnių komunistų. Lietuviš
kųjų bolševikų vadai padary
tų tautai didelį patarnavimą, 
kad dabar patys nuvyktų ten 
į Lietuvą ir persitikrintų, ar 
Lietuvos žemdirbiai ir darbi
ninkai GPU saulės paliesti 
dainuoja ar dejuoja.

Susirinkę į “16 vasario” iš
kilmes negi turime verkti, 
nors linksmintis nebegalime. 
Musų šventa pareiga pagelbėti 
visiems kentantiems pačioje 
okupuotoje Lietuvoje; bet jei 
Paleckis ir sutiktų, tai Mask
vos agentai neleistų. Belieka 
vien pabėgėlius Šelpti* nes jų 
pabėgimas yra nevien savo 
gyvybės gelbėjimas, bet drau
ge protestas prieš rusų impe
rializmą. Kadangi Lietuvos 
tremtinlų-pabėgėlių šelpimas 
Šiuo tarpu yra iš viso svar
biausias uždavinys, kadangi 
tas šelpimas yra mūšų sąži
nės Ir garbės dalykas, kadan
gi tas Uždavinys vos tik te- 
pradėtas vykdyti, todėl var
dan Lietuvos ir artimo, meiles 
kviečiame L. G. T. ir Susivie
nijimus ir draugijų sąryšius 
didmiesčiuose pašvęsti šių me
tų “16 vasario“ parengimus, 
iškilmingus ir gausingus, trem
tinių likimo palengvinimui.

Lietuvos Atstovybe. 
1941 m., saus. mčn. 10 d. 
Washington, D. C.

Lietuva tebebuvo

tos aplinkumos, — Lietuvos 
laisvė visgi gimė. Dabar, va
sario 16, 1941 metais, Lietu
vai lemta vėl atsidurti veik 
tokioje pat padėty kaip 23 
metai atgal,—skirtumas betgi 
toks, kad. vokiečių okupacija 
į musų kraštą atėjo kaipo ka
riškos pergalės išdava, gi da
bartinė ruskių okupacija atė
jo bolševikiškos klastos keliu.

Nepaisant šios irgi labai ne
paprastos apystovos, Lietuvos 
ląisvė visgi nemirė,— Lietu-

Lie- slaptas mokslo vyrų būtys — 
'“Didžioji Baltųjų Brolija.” 

Vėliaus, kitas faraonas* A- 
inenhotepas IV (arba Akhna- 
ton), atėmė vienų šventovę iŠ 
kunigų ir pavedė jų paminė
tąja! Brolijai, p po to jisai dar 
pastatė kitų šventovę Luksore.

“... statydamas tvirtovę 
Luksore, (faraonas Amenho- 
tep) pastatė jų kryžiaus pa
vidale, o pati brolija 1350 
m. prieš krikšičonybę, savo 
ženklu pasirinko kryžių, su 
raudona rožė viduryje^ 
Trumpai sakant, tai yra pa
vidalas žmogaus, {Stovinčio 
su išskėstomis rankomis ir 
atskleista širdimi.”
Taip tašai mistiškas ordinas 

atsirado.
Nesunku suprasti, kodėl jo 

steigėjams mokslas atrodė su
sidedąs iš kokių tai paslaptim 

Igų “žinojimo raktų”. Faraonai 
' ir jų rėmėjai, nugalėję kunigus 

i ir išveržę iš jų rankų mokslų, 
norėjo patys vartoti jį tokiu

An- 
Ro- 
lai- 
Bo-

Bago- 
įdomų

tarpli-

Kas yra tas “Rožės Kryžiaus” 
ordinas ir kokie jo siekimai? 
žurnale “Lietuva” adv. 
čius paraše apie tai 
straipsnį. Jisai sako:

“Tai tarptautiška,
kybinė draugija tokių žmo
nių, kurie nori surasti raktų 
į gamtos paslaptis ...

“Rosikrucų pastangos 
atrasti ir suprasti viskų, 
mes dar nežinome, nors 
sa tai yra musų tarpe. Jie pa^ kokiu jį vartojo dva- 
istengiasi surasti raktų, ku- sįškija: jie laikė jį. slaptybėje, 
riuo butų galima atrakinti apjc jį nepath*tų “minios”, 
visas paslaptis, kaip kai ku- kiirias ponai ir karaliai išnau- 
rias jau yra atrakinę buvir doja. Nes mokslas reiškia ga-

ko 
vi-

kalėjiman, betgi ji tebėra gy

vuos ir vėl nepriklausoma 
busi Lietuvių tauta laisvėje 
gyvenusi vergu nebus; • lietu
viai nemažiau kaip rusai turi 
teisę būti nepriklausomi ir pa
tys savo kraštą valdyti. O gi 
rusams,i kultūros atsilikė
liams, kitas tautas pavergus 
valdyti niekas gi teisės neda
vė,—jie tik patys tr teisę sau 
prasimanę, pasiremdami dur-

Jungtines Valstybes iš dviejų pusių supa dideli van
dens; iš rytų pusės Atlantiko vandenynas, o iš vakarų 
— Ramusis vandenynas. Kai kurie žmonės sako, kad ši
tie du“okeanai pilnai apsaugoja Ameriką nuo priešų puo
limo.

Tok; argumentą ypatingai mėgsta vartoti Roosevel- 
to užsienių politikos priešai, kurie nori, kad Jungtinės 
Valstybės “nesikištų* į Europos karą. Jie sako, jeigu 
Hitleris ir sumuštų Angliją, tai ko čia Amerikai rūpin
tis? Jisai dabar negali perplaukti siauro kanalo, kuris 
skiria britų salas nuo Europos kontinento, tai kaip jisai 
perplauks Atlantiko vandenyną!

Vakar tą argumentą pakartojo kai kurie kongreso 
nariai, statydami klausimus valstybės sekretoriui Hull-ui, 
kuomet jisai aiškino atstovų buto komisijos posėdyje, 
kodėl reikia priimti Roosevelto pasiūlytą apsigynimo bi- 
lių. Vienas jų nurodė, kad Amerika turi šešis kartus 
dėsnį karo laivyną, negu Vokietija.

Tiesa, kad turi. Bet ar turės, kuomet pasibaigs 
karas?

žmonės nepagalvoja apie tai, kad jeigu Hitleris
muštų Angliją, tai jisai kontroliuotų ne tiktai Vokieti
jos laivyną, bet ir Anglijos, Francuzijos ir Italijos. Vie
nas tiktai anglų laivynas yra beveik toks pat stiprus, 
kaip Jungtinių Valstybių. 0 kur dar Japonijos laivynas? 
Japonai yra nacių talkininkai.

Sudėjus tuos visus laivynus į daiktą, pasidarytų 
“ašies” pusėje bent dvigubai didesnė jurų jeg^v, negu Dė
dės Šamo.

Ir nėra pagrindo tikėtis, kad Anglija, pralaimėjusi 
karą su naciais, atsisakytų eiti į talką Hitleriui prieš 
Jungtines Valstybes. Churchillas, veikiausia, neitų. Bet 
taikos konferencijoje, pralaimėjus karą su Vokietija, 
anglus atstovaus ne Churchillas, o visai kitas asmuo — 
gal būt, fašistų viršila Mosley (kuris dabar sėdi kalėji
me) arba kas nors iš tos Cliveden’o klikos, kuri visą lai
ką ieškojo taikos su Hitleriu.

Kai Francuzija buvo sumušta, tai derėtis su naciais 
ėjo ne Reynaud arba Daladier, bet Petainas ir Lavalis, 
ir juodu buvo taip gražiai susitarę su Hitleriu, kad Fran
cuzija bemaž nejstojo i karą Vokietijos pusėje prieš bu
vusiąją savo sąjungininkę, Angliją! Nuo to žingsnio 
Francuzijos kapituliantus sulaikė tiktai baimė, kad Ang
lija, su Jungtinių Valstybių pagalba, dar vistiek gali ka
rą laimėti — ir kur tuomet maršalas Petainas ir jo drau
gai pasidėtų? .

Bet jeigu Anglija bus priversta padėti ginklą, tai 
sulaikyti ją nuo visiško pasidavimo naciams nebebus 
kam. Iš piktumo, kad Jungtinės Valstybės, po visų iškil
mingų prižadėjimų, nedavė anglams pakankamai pagal
bos atsiginti nuo Hitlerio, jie jį remtų tyčia, keršydami 
Amerikai.

Atlantiko vandenynas tokiose aplinkybėse nebūtų 
jokia apsauga Jungtinėms Valstybėms.

Nereikia užmiršti dar ir kito dalyko. Sakysime, kad 
po karo Vokietija bus labai pailsus ir nestengs tuojau 
pasiųsti didelės jėgos prieš Ameriką; Jungtinės Valsty
bės gaus progą savo laivyną ir savo apsiginklavimą sau
sumoje padvigubinti, pirma negu joms teks stoti į kovą. 
Bet jeigu Hitleriui pavyks užkariauti visą Europą, o iš 
tenai paimti savo kontrolėn Afriką ir Aziją, tai jo ran
kose bus daug didesnė pramonė, daug daugiau dokų lai
vams statyti, daug daugiau lėktuvų ir ginklų dirbtuvių, 
negu kad turi arba gali įsitaisyti Amerika.

Prieš viso “Senojo Pasaulio* pramonės pajėgumą 
Jungtinės Valstybės neatsilaikytų, kad ir jos dėtų di
džiausias pastangas pralenkti Hitlerį. Todėl leisti na
ciams paklupdyti Angliją, pasitikint, kad jie “neper
plauks Atlantiko*, tai — pavojingiausias Amerikai da
lykas, kokį tik galima šiandien įsivaizduoti. Tai tiesiog 
beprotystė!

šieji šviesuoliai.”
Ret ar tam reikia kokio 

mistiško rakto? Gamtos 
slaptis išaiškina mokslas, 
kio kito budo joms pažinti iki dėl 
šiol dar niekas nėra suradęs.j Hk kaip praeitų gadynių 
Pats straipsnio autorius nUro-|lnantiška liekana, 
do, kad, pav. daug dalykui 
apie elektros jėgų atidengė 
Stcinmetz įr Edisoų. Bet jlė ši
tam tikslui; jokio “rak(6” ne
turėjo, o darė eksperimentus 
ir žiurėjo, kokios priežastys

lią.
Bet šiandien mokslas yra at-ton

pa- daras visiems. Jokių misteriš- 
‘‘raktų” jame nebėra. To- 
“rosikručai” yra įdomus,

ro

JSAKAS APIE SAVIVAL
DYBIŲ PANAIKINIMĄ

šioje vičtoje jau rašėme, 
kad bolševikiški okupantai

elektros jėgų pagamina ir kaip panaikino vielines savivaldy- 
ta jėga veikla. Tolimesnė pa- bes Lietuvoje ir pavedė 
žanga šitos gamtos “paslapties” 
tyrinėjime eis irgi panašiu ke
liu. Visų gamtos paslapčių,, 
mokslas, žinoma, neatrakins 
niekuomet, kadangi gamta ne-

“Rosikrucai” daro iš mokslo 
misteriją, šitoks jų nusistaty
mas yra kilęs iš tų praeities 
laikų, ^kuomet mokslas buvo 
mažos žmonių saujeles privi
legija-

“Rožės Kryžiaus” ordino pra
džią adv. Bagočius savo straip
snyje nukelia į senovės Egyp- 
tą, už pusantro tūkstančio me
tų prieš krikščionybės gadynę. 
Mokslas kai kuriose srityse 
(ypač astronomijoje) jau tuo
met buvo pasiekęs Egypte gan 
aukštą laipsnį, bet jį laikė sa
vo rankose kunigai. Kadangi 
mokėjimas suprasti tam tikrus 
gamtos reiškinius ir juos iš 
anksto atspėti (pav. saulės už
temimus) sutelkdavo kuni
gams milžinišką galią, tai jie 
savo žinojimu nesidalindavo 
su žmonėmis, bet, priešingai, 
uoliai jį nuo visų slėpdavo. 
Slėpdavo ne< tiktai nuo papra
stos liaudies, o ir nuo kitų 
aukštų luomų ir nuo paties 
karaliaus.

i val
dyti miestus, apskritis ir vals
čius kopliffc’ų tarybos paskir
tiems “vykdomiesiems komi
tetams.” v

Tai buvo padaryta net ne 
įstatymo keliu, o dekretu (į- 
saku), kurį išleido lapkričio 
12 d. “aukščiausios tarybos 
prezidiumo” vardu J. Palec
kis ir S. 'Papeikia. Dekrete sa
koma, kad tie “vykdomieji 
komitetai” šeimininkaus, iki 
bus išrinktos “vietinių darbo 
žmonių atstovų Tarybos” apr 
skrilyse, miestuose, valsčiuo
se, miesteliuose ir. apylinkėse. 
Toliaus tas Paleckio “įsakas” 
skamba taip:

“Nustatyti, kad Vykdo
mieji Komitetai sudaromi

Visai kitas klausimas, ar dėl 
tokio Markso aiškinimo galima 
juos vadinti marksistais, kad ir 
ortodoksiniais, čia jau kiekvie
no pareiga 'pagalvoti pačiam ir 
pasisakyti.

Tiesa, bolševikai, teisingiau 
pasakius stalinistai, vis mažiau 
ir mažiau tebeprisimena Mark
są ir baigia jį pakeisti Markso 
naujovišku aiškintoju Leninu, 
todėl jie ir vadina save leninis- 
tine partija, pridedami dar sta
linistinė.

Tikiu, jog ir redakcija pripa
žins, kad stalinistai iš dalies

priklausomybės 'jnlestuose >* 
b) patikrinti sudųrymų prie 
Vykdomųjų Komitetų sky
rių, Lietuvos TSR Konstitu
cijos numatytųjų, o taip pat 
paringti ir patvirtinti tų 
Vykdomųjų . Komitetų sky
rių vedėjus.

“Pavesti apskričių Vykdomie
siems Komitetams parinkti 
ir patvirtinti valsčių, apskri
tinės priklausomybės mies-

Albanų partizanai
9

Varžybos dėl mokslo
Tačiau, galų gale kilo kova 

tarp aukštosios dvasiški jos ir 
pasaulinių valdovų^ Faraonai 
(karaliai) nebenorėjo dau
ginus klausyti kunigų ir ėmė 
skatinti savo artimuosius pa
tarėjus, kad jie išgautų kunigiĮ 
paslaptis apie mokslą ir pa
tys imtųsi tyrinėti tai kas iki 
tol buvo laikoma kunigų privi
legija. Aštuonioliktosios dinas-

Fašistų priešai Albanijoje veda partizanišką karą 
prieš italus, uŽpuldlnėdami jų amunicijos sandėlius,: mai
sto transportus ir susisiekimo punktus. Jiems vadovau
ja vienas sukilėlis, Malik Dėbren. I šiame -kare/ -

ties—iš ^Vykdomojo Komite- 
. to pirmininko, pirmininko 

pavaduotojo, sekretoriaus ir 
2-6 Vykdomojo Komiteto 
narių; b) miestų (Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir

pava- 
ir 2-6 
narių; 
(nedi- 
miės-

iš Vykdomojo Komiteto pir
mininko, pirmininko 
duotojo, sekretoriaus 
Vykdomojo Komiteto 
c) valsčiaus, miestų 
deliuose miestuose),
telių ir apylinkių (buv. se
niūnijų)—iš Vykdomo Ko
miteto pirmĮininJko, pirmi* 
ninko pavaduotojo ir sek
retoriaus.

“Pavesti Liaudies Komisarų 
Tarybai:

a) parinkti ii' pateikti Alik- 
ščiausioš Tarybos Prezidiu
mui patvirtinti Vykdomųjų 
Komitetų asmens sąstatus 
apskrityse ir respublikinės

Vykdomųjų Komitetų as
mens sąstatus.”
Toks biurokratiškas apara

tas Lietuvai valdyti buvo su
darytas lapkričio mėnesį. Pa
gal šitą sistemą, valsčių ir 
miestelių komitetus skiria ap
skričių komitetai; apskričių 
komitetus skiria komisarų ta
ryba, kurią yra paskyręs 
“aukščiausios tarybos prezi
diumas”; o prezidiumo Vardu 
veikia Justas Paleckis, kuriam 
įsakymus duoda Maskvos vie
tininkas Kaune* Pozdniako-* 
vas.

Tai “diktatūros ' piramida”, 
kurios viršūnėje stovi pats di
dysis “voždius” Stalinas.

Visai tokią pat valdžios sis
temą įkūrė Vokietijoje Hitle
ris, o Italijoje — Mussblihi. 
Tik vardus jie vartoja kito
kius.

“Rinkimai”, kurie toje so
vietinėje tvarkoje kurtas nuo 
karto būna paskelbiamų yra

Albanų pagalba graikams iki Šiol'dar nebuvo tpilnai tiek pat reikalingi, kiek penk- 
riolkfoa Vari ii nulėmė ne vieni/muši tas ra«w vežimui. Bet žnionfs{vertinta. Galimas daiktas, kad ji nulėmė ne vien^. muši

Proletarijato vardu tie car° 
Petro Pirmojo ir Ivano Bai
siojo imperialistai atėjo Lie
tuvos darbiečių ir kaimiečių 
valdyti.

Bent 250,000 raudonarmie
čių sugrudę į Lietuvos miestus

jusiai, tiek pats Leninas Mark
so neišsižadėjo, bet kadangi jie 
tą Marksą “bukvojiediškai” aiš
kina — juos vadiname orto
doksiniais marksistais, nors gal 
ii' šio vardo neverti/bet tai jau 
atskiras dalykas, kurio aš ne
siimu spręsti.

Iš to nesunku dabar suprasti, 
kodėl aš savu straipsnyje visgi 
galėjau sugretinti du dalyku: ir 
Trockio skelbimą diktatūrą ir 
Markso demokratiją. AŠ tai pa
dariau neaiškindamas savo nuo
monės, bet išeidamas iš Troc 
kio taškaregio, kuris visgi tai 
sutaiko. Ar jis teisingai sutaiko 
ir ar tai daugiau bakunizmas 
ar Marksizmas — kiekvienas 
pasakys, kaip jis tai suptas.

Bet išeidamas iš to taškare- 
gio, jog Trockis ir dargi Letib 
nas, neišsižadėdami marksizmo, 
iižgyrė ir propaghndavo revoliu
ciją bei diktatūrą, aš negalėjau 
to nepasakyti, nesileisdamas į 
tolimesnius teoretinius sampro
tavimus, kas visai ne vietoje bu
tų trupame nekrologiniame 
straipsnyje, kur gali tik pra- 
bėgtinai viską paliesti, 

k

Ir todėl įvyko klaidingas ma
no straipsnio supratimas ir dar
gi galėjo gautis nuomonė, 
aš tokį Markso aiškinimą 
imu už gryną pinigą.

(Bus daugiau)

kad 
pri-

• Prie Madison ir Markei 
su “Daily Times” dienraščio 
tarnautojo Jack Lau pagalba 
buvo suimtas 30 metų plėšikas 
James Brandi, 1453 West Ma
dison slrcet. Jisai bandė api
plėšti apysenį praeivį. Lau 21 
metų amžiaus ir tarnauja 
“Times” admiuifctracijoj.

diktatoriškos bolševikiškai- 
totalitarinės Sąjungos prisidė
jusi. Tokie tai tie nauji Lietu
vos okupantai. Ar tai okupan
tų aziatiška nolura, ar tai jau 
tokia bolševizmo esmė, kad

• Širdies liga mirė 45 metų 
Cornclius II. Vau Eilėn, 
West 62hd Street, kuris užlai- 

krau-
tuvę prie Englewood
School. Jis buvo didelis 
nių draugas ir jų labai mėgia
mas.

moki-

yrri gaišinami ir mulkinami!

______________________________



v i

Ketvirtad., sausio 16, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

RAUDONOJO CARO STALINO KAZOKAI 
“KULTURINA” LIETUVĄ

Okupantai bando užliuliuoti Lietuvos gyventojus

Kai rugpiučio 4 d. Lietuva 
oficialiai buvo okupuota ir 
įjungta į SSSR, buvo paskelb
ta, kad sovietų Lietuvai perlei
džiama Švenčionių apskrities 
dalis. Dabar eina jau ketvirtas 
mėnesis, tačiau nieko negirdėti, 
kad ta sritis tikrai butų sovie
tų Lietuvai perleista. Toks del
simas darosi tuo labiau įtarti
nas, jeigu prisiminsime, kaip 
sovietų Rusija skubino nusta
tyti sienas su nepriklausoma 
Lietuva, kai Vilnius grįžo prie 
motinos tėvynės.

Sutartis apie Vilniaus perlei
dimą buvo pasirašyta 1939 m. 
spalių 10 d., nors Lietuvos ka
riuomenė į Vilnių tegalėjo įžy
giuoti spalių 28 d. žiema 1939- 
40 metais pasitaikė ypatingai 
šalta. Bet viso to nepaisydami, 
sovietai skubino kuo greičiau
sia nustatyti su Lietuva naują
ją sieną. Jau lapkričio mėn. 
Lietuvos ir sovietų Rusijos ko
misijos susitiko, kad pradėjus 
vietoje nustatinėti sieną. Musų 
tarnautojams teko klampoti 
2—3 metrų gilumo sniegą, dirb
ti 40 laipsnių šalčiams siau
čiant. Tad siena buvo vietoje 
nustatyta jau kovo mėn. pra
džioje.

Dabar gi praėjo tinkamiau
sias tokiems darbams vasaros 
ir rudens laikas, o apie naujų
jų sienų nustatymą tarp sovie
tų Lietuvos ir sovietų Gudijos 
nieko negirdėti. Ar tai reikštų,

kraštą įstūmė, jie 
kino pa-

KETURIOLIKOS SVARŲ ‘NAUJAGIMIS

CTIIHIft60 E‘ Van Buren Q||J|||||st. arti Michigan.
, Dabar Rodoma!

Cenzoriai pagalios davė leidimą!
“AFTER MEIN KAMPF”

Palengvinti q j * f T
Vargams O JLu

SKYSTIS 
ri |> |» TABLETAI
H kl Pi MOSTIS

NOSIMS LAŠELIAI 
W V W COUGH DROPS
Mėginki! “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

Vakar Concordia 
Kap. Palaidojo 
Joną Lekaužį

Jau Užteko 54,000 
Mylių Aukštyn

BRIDGEPORT ROOFINO AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

kad per tą

eleveiterio
Title and
West Wa-

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Rantei
MUTUAL LIQUOR
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Btivo MiHinai Sužeistas Darbe
Concordia kapinėse vakar po 

pietų buvo palaidotas senas Chi- 
cagoš lietuvis, liuteronas Jonas 
Lekaužis, 24&5 W. 46th st.

Velionis mirė pereitą sekma
dienį, mirtinai sužeistas Link- 
Belt dirbtuvėje, kur jisai tar
navo.

Pamaldos už velionį įvyko 
Ziono Lietuvių Liuteronų baž
nyčioje, prie Bell ir Cermak Rd» 
Jisai buvo liuteronas.

Paliko žmoną Bertha Lekau- 
žienę, taipgi sūnūs Michael ir 
George.

Pavažinės Skersai Ir Išilgai
Ghieagietis Olaf Erne* 2711 

\Wh Albany avenue, per 18 
metų tarnavo už 
operatorių Chicago 
Trust rūmuose, 69 
shington bulvaras.

Jis apskaičiuoja,
laiką išvažinėjo feleveiterials — 
aukštyn ir žemyn, aukštyn ir 
žemyn — viso 54,000 mylių. Į 
dieną padarydavo po 10 mylių, 
nes namas yra 16-kos aukštų.

“Užtenka’1, aną 
šalt Erne, ir vakar 
tė.

Dabar išvažiuoja
ir bandys pavažinėti po pasau
lį skersai ir išilgai. Aukštyn ir 
žemyn nusibodo.

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima už ..............
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligoti. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba ....

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija A A
ir vaistai .................. I ■ UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

$13.50 
$50.00 
$25.00 

$2.00

kad Švenčionių sugrąžinimas 
sovietų Lietuvai liko tik agita
cijos reikalams skirtas nutari
mas?

Iš įvairių pavergtosios L etu- 
vos vietų gauta žinių, kaip oku
pantai stengiasi užliuliuoti Lie
tuvos gyventojus. Norėdami už
tušuoti skurdą, kuriu okupan
tai per kelis savo viešpatavimo 
mėnesius
maitina gyventojus 
veikslais, sporto rungtynėmis 
ir koncertais. Visose vietose, 
kur sustojo okupantų raudono
sios armijos kariai (o maskolių 
kareivių knibždėte knibžda ne 
tik miesteliuose, bet ir bažnyt
kaimiuose), be pertraukos ro
domos agitacinės komunistų
filmos. Reikia pripažinti, kad 
bolševikai visada buvo neblogi 
propagandos meistran Jų visas 
viešpatavimas, galutinėj išda
voj, yra paremtas dviem meto
dais: kruvinu teroru, vykdomu 
per GPU, ir agitacija, kurią 
skleidžia komunistų partija.

Taip pat pavergtoje Lietuvo
je okupantai liko ištikimi savo 
valdymo metodams. GPU agen
tai siaučia Lietuvoje, suiminė- 
dami kiekvieną jiems nepatin
kantį žmogų. Iš kitos pusės ko
munistai rodo — kino filmas. 
Bilietų kainos nustatytos labai 
pigios, o dažnai viešose vietose
— aikštėse ir didesnėse salėse
— agitacinės filmos rodomos 
nemokamai. Greta to, raudon
armiečiai rengia tariamus kul
tūros vakarus, per kuriuos pa
šoka kažačioką, padaimioja ru
siškas dainuškas, kareivių dū
dų orkestras pagroja kariškus 
maršus ir internacionalą. Ren
giamos taip pat vadinamos 
sportinės rungtynės. Sukviečia 
bažnytkaimio bernus ir raudon
armiečiai spardo su jais futbo- 
ą. Ypač didelio aktingumo ro
do raudonieji kazokai, kuriuos 
Lietuvos žmonės pažįsta dar iš 
carų priespaudos laikų, kada 
kiekvienas pasipriešinimas ma
skolių Valdžiai buvo malšina
mas kazokų nagaikomis. Dabar 
raudonojo caro — Stalino ka
zokai atėjo į Lietuvą kaipo 
“kultūrtregeriai”! Jie rengia 
arklių lenktynes, šokinėja per 
tvorą, kapoja šiaudinių iškam
šų galvas ir t. t.

Kiekvienas toks filmų vaka
ras, kiekvienos futbolo rungty
nės ir kazokų švaistyniasis su 
kardais prasideda ir baigiasi 
komunistų agitatorių mitingi
nėmis kalbomis. Jose dergiama 
visa tai, kas kiekvieno lietuvio 
širdžiai yra artima, ir keliama 
į padanges “laime”, kurią Lie
tuvai atnešė “tautų tėvas, my
limas išvaduotojas, genialus ir 
dar geniališkesnis draugas Sta
linas“. * Tokių pramogų uoliau
si lankytojai yra miestelių 
driskiai, ypač žydeliai paaug
liai, kurie kiekvieną kartą, kai
po paminimas Stalino vardas* 
ima nežmoniškai ploti ir tie
siog staugti. Visa ši minia su
daro “džiaugaujančią Lietuvos 
liaudį”, kurios vardu siunčia
mos telegramos į “Maskvą “sti 
Ugninga padėka už Lietuvoj

Mniiiipnu-Arme Telophoto
Mrs. Evelyn Hohsoll iš Los Angeles, CaL su savo 

nauja dukterimi, Joaii Joanne, kuri gimė sverdama 14 
svarų ir 4 Uncijas.

Mirė Antanas 
Pavilionis

dieną tarė 
darbą me-

atostogom

Užsimokėjo $100 
Už Džiaugsmą 
Hitlerio Žygiais

Grąžino Pilietybę
Keliems Lietuviams
Hammonde, Gary

Cantone, Indiana, valstijoje 
šios savaites pradžioje pasimi
rė senas vietos lietuvis, Anta« 
nas Pavilionis.

Jis buvo 56 metų amžiaus.

235 Mokiniai Gavo 
Influenzą

• 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 
Tol. ENG. 5883-5840

bu-
Illb

Vakar žymiai praretėję 
vo eilės mokinių Duųuoin, 
nois pradinėse ir high mokyk
lose. 235 vaikų gavo influen
zą.

Mirė Besukdamas
Troko Motorą

44 metų Jacob Knap, 
\Vest Superior strcet,

Lenkui Skwirut’ui> Jos Džiaug
smas Buvo Labai Nemalonus

Kiekvieną, kartą, kai Hitleris 
laimėdavo mūšį, chicagietė Ei
si© Newrohr, 4854 Melrose st., 
surengdavo triukšmingą vaka
rėlį savo namuose savo džiaug
smui pareikšti.

šalę jos namų gyvena lenkas, 
Frank Skvvirut, 4852 Melrose.

Nereikia sakyti, kad kiekvie
nas Hitlerio laimėjimas jam to
li gražu ne džiaugsmą nešdavo. 
Mrs. ,Newrohr tai žinojo, ir iš 
kaimyno Skwirut’o pasityčioda
vo, o vakarėliuose ypatingai 
smarkiai triukšmaudavo, kad 
jis jos džiūgavimą girdėtų.
Pasistatė “Siegfriedo Liniją”
Atsimokėdamas jai, Skwirut 

kartą į jos kiemą išpylė krūvą 
šiukšlių. Ji tada pastatė labai 
aukštą tvorą, tiek aukštą, kad 
į Skwirūt’o kambarius neįeidavo 
saulės šviesa. Tas - privedė prie 
smarkesnių ginčų. ;

Užvakar abu atsidūrė miesto 
teisme, pas ‘teisėją*. Doughėrty. 
Išklausęs abiejų skundus, jis 
priteisė Mrs. New-rohr užsimo
kėti $100 pabaudos.

Jiė Prarado Pilietybę Dėl 
Vedybų PHeš 1922

Federalis imigracijos biuras 
Hammondė, Ind., šią savaitę 
grąžino pilietybę keliems Gary, 
Hammondo ir East Chicagos 
lietuviams,, kurie 
radę 
liais 
kitų

buvo ją pra
šu svetimša- 

metus, ir dėi
dėl vedybų 
prieš 1922 
priežasčių.

Viso Atgavo 50
Tam reikalui Calumet Cib 

teismas laikę speciales vakari
nes sesijas, kuriose teisėjas 
John J. Wallące suteikė naujai 
naturalizuojamiems piliečiais 
priesaikas *

Panašios ceremonijos įvyko 
ir Hammondė. Kartu su lietu
viais viso. 50. ateivių čia atgavo 
savo pilietines teises.

1507 
su ran

kena bandė uždegti savo troko 
motorą. Motorą uždegė, bet 
rankena sprūdo iš troko ir 
įlaužė Knap’ui krutiną ir šon
kauliu pervėrė jam plaučius. 
Jis mirė.

Jeigu susirgimų skaičius ir 
toliau didės, tai miestas mo
kyklas uždarys ir uždraus 
žmonėms rinktis į būrius.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

MARY BUTKUS
“GIMTADIENIO PARE”

ĮVYKSTA RYTOJ, 
Penktadienį, Sausio 17 d. 
MOONLIGHT TA VERNE 

935 West 59th Street
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus smagi mu
zika,'gardus užkandžiai DYKAI.

MARY BUTKUS. Tel. NORMAL 7479

Sophie

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3!4 Nuošimčio ant Visų Investmentų

JACK SWIFT'
I WIU_ MAhį HIM FPRG6T HIS 
euOriOE SVVEETHEART WHO 
> HUMILIATED ME< ►

Šviežios ir Rūkytos 
žuvys Kasdien
Mes Patys
Pagaunatn

ŽUVIS
J. K. ANDERSEN

& SON
2423 SO. HALSTED ST.

Phone CALumet 2056
-.......... . ............>■>...

■i i4> ■

A-MU 
1NDUU3ES THE' 
PRINCE55 TETRA 

IN HER 
PLEA THAT 

JACK SWIFT 
0E ALLOWED 

TO LIVE

HE 13 HAND5OME-AND MORE 
l NTELL.I (3ENT THAN ANY OE

MY ROLARIAN SŲITpRS

ueturi pinigų, kreip-

KAINA 15 CENTŲ
Hk ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis / Naujienų spulką,- 
gausi 
metu.

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 pėr Pėderal Šavihgs and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

5AV1VY

INVIITMINT

UŽEIKIT PAS 
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką 
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai visados. 

SCHLITZ ALUS.
PETRONELfi IR ANTANAS 

PRONSKUNAI 
99th ir Artesian 

Tel. EVErgreen 77K5

Su Nulaužta Koja, 
Nugarkauliu — Ne
norėjo Pagalbos
Automobilis skaudžiai sužeidė 

seną chieagietį
Prie Clark ir Kinzle bežino-1 

mas automobilis suvažinėjo 68 
metų chieagiėtj, Thomas Mc
Evoy, 2001 West North avenbe. 
Praeiviai pasiūlė jam pagelbėti, 
bet McEvoy atsakė, kad nerei
kia ir parvažiavo namo.

Tik vėliau jis pašaukė poli-, 
ciją it* paklausė ar negalėtų! 
jam atsiųsti ambulansą. Jis ttir. 
būt “truputį sužeistas”. *1 

Apskričio ligoninėje pasiro
dė, kad jam. buvo nulaužtų 
šlaunis ir nugarkaulis. Dakta
rai stebisi* kaip McEvoy galėjo 
nežinoti, kad- jis pavojingai šit4 
žeistas* ir lyg niekas nieko, pat-* 
vyko namo iš nelaimės vietos.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į
Taisykite Savo 
.Narnąs Pakol 
Vįs! *»« Hni’fe

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. TLL.

UNIVERSALSAVINGS&LŪAN ASS’N MADŲ

PATTERN BOOK

TO ATTEMPT <•
NO*

POLARIS
FĖS50R, Ji MM Y

NAUJIENOS 
1759 So .Halsted St 
Chicago,

Vardas

Adresas

MiesUs

Valstija

nt
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0 BRANGI LIETUVA! j| šiltoj Floridoj MUSU PRAEITIES MOTERŲ SILUETAI

Tinkamas apsirėdymas
Važiuodama gatvekaryjc vie

ną šalčiausių dienų, pastebėjau, 
kad mergaitės važiuodamos na
mo iš aukštesnės mokyklos nė
ra tinkamai apsirėdę. Sekda
mos vėliausią “madą”, jos ne
dėvi nei kepurių, nei jokio ša
liko, nei kojinių.

Kokia tai “mada”, jeigu at
neša sveikatai didelį pavojų? 
Ypatingai yra pavojinga šiom 
jaunom mergaitėm, kurių kū
nas mainosi per šiuos augan
čius metus.

Jos atsako, kad dabar neser
ga ir negauna slogų.

Gal ir taip, dabar joms ir ge
rai sekasi. Bet vėliau joms at
siras visokių ligų ir nemalonu
mų, kurių priežastis bus ncde- 
vėjimas tinkamų rūbų jaunai
siais metais.

Iš estetiško atžvilgio nėra 
gražu matyti gražią jauną mer
gaitę su šaltom ir mėlynom 
kojom.

Dabar yra mada devė'.i taip 
vadinamus “snow suits”. Mer
gaitės gali lauke juos dėvėti ii 
taip apsaugoti savo sveikatą.

Butų gerai, kad jos ir dėvė
tų šaliką gerklės temperatūrą 
palaikyti vienodą. Taip darant 
jos sumažins galimybes sirgu
liuoti.

O ypatingai reikia uždengti 
galvą nuo šalčio. Dabar galima 
gana pigiai nupirkti tinkamas 
šiltas kepuraites.

O, brangi Lietuva, žemelė tėvų, 
Tu šiandiena kanuolėms apsėta.,. 
Paplūdus kraujuose vaikelių savų ™ 
Tarsi kaip pusčia suakėta!..

Kur tavo galybė senesnių laikų?
Tvirtybė?., garsioji vaikai?!..
Kur spėkos pražuvo narsių milžinų?
Kodėl taip prislėgta likai!?..

Kuogi nusidėjai prieš tuosius priešus, 
Kad pragaištį tau jie gamina?...
Protėvių pylis, brangius dievnamius. 
Kodėl jie drasko ir naikina?..

Perkūne, dievaiti! sudrebink laukus!
Prikelki didvyrius iš kapo!..'.
Ilsėję ligšiolei, tegul jie prabus...
Kaip nuo priešo gintis tegul mums pasako.

A. J.

Skepetaitės
MOTINA IR DUKTĖ Julija Augustas

BARBORA RADVILAITĖ
Barbora Radvilaitė, ž'giman

| ro. Ypač jos baime ir nerimas 
į kyla, kai kartą ties jos kam
bariu, arti durų, sta g i sugriu-

tuvos kunigaikštienė ir Lcnki-

Trumpos kojinės
Trumpos kojinės yra sveika 

dėvėti vasaros laiku, nes yra 
vėsiau ir saulės spinduliai yra 
labai sveiki ir naudingi. Bet 
žiemos laiku, kada kūnas yra 
šaltas ir net pamėlynavęs nuo 
šalčio, tai, žinoma, kad nėra 
sveika, nes viso kūno tempera
tūrą nužemina. 0 kad būti 
sveikam, kimo ir kraujo tem
peratūra neturi būti nužemin
ta.

Taipgi, pagal dabartinę ma
dą, jaunimas dėvi skepetaites 
taip vadinamas “babuškas”. 
Tik vienas dalykas nėra tinka
mas. Didžiuma tų “babuškų” 
yra visai per mažos ir tinkamai 
neapsaugoja nei galvos, nei au
sų.

Tad, pirkdamos šias skepe
taites arba “babuškas”, kreip
kite atydą, kad jos butų gana 
didelės ir padarytos iš šilto au
deklo.

Mergaites, kurios apsaugoja 
savo sveikatą kritiškuose me
tuose ir dienose, gali sulaukt 
daugiau sveikesnių dienų savo 
ateityje. '

..................... .i .iiii.ii> ......................

RAŠO LIUDA

KETURIEMS METAMS SUKAKUS
(Tęsinys)

Deja, šiuo trag šku Lietuvai 
momentu Lietuvą vėl užgulė 
niūri ir pilka padangė, kariu 
prislėgdama ir spaudą, kuri 
kasdien vis labiau ir labiau lai
dojama. Nebetekus ne tik kas
dieninės ir visuomeniškos spau
dos, bet ir tų nekalto ir tyro 
turinio žurnalų, skirtų moterų- 
motinų bei jaunosios kartos in
teresams, mes nebeturime nei 
kelių, nei priemonių susisiekti 
su Lietuvos sesėmis, pasida inti 
savo ir jų vargais bei džiaugs
mais. Tamprus ryšiai tarp jų 
ir musų, sieją per musų ir jų 
spaudą, šiandien negailestingai 
ir neteisingai sutraukyti. Todėl 
dabar daugiau negu kada nors 
tenka įvertinti musų šį skyrių, 
daugiau juo susirūpinti, nes per 
jį musų moterims kalbėtis, tar
tis ir rūpintis užtarimu nekal
tų aukų, nieks netykoja atimti 
laisvės. Per jį mes drąsiai ga
lime lieti savo sielos balsus ir 
rišti šių dienų klastingas prob
lemas taip, kaip mums atrodo 
geriau ir teisingiau.

Mums tik minint savo sky
riaus keturių metų sukaktą 
tenka giliai nubusti, kad jie at
ėmė mums šia skyriaus įsteigė
ją velionę M. Jurgelionienę kai
po vieną iš retai gabių visuo
menės ir kultūros darbininkų.

Lenkdamos savo galvas jos 
tauriai asmenybei, kupinai ryž
tingo idealizmo, kartu džiaugia
mės, kad velionės žygis yra 
garbingai tęsiamas su nepalau
žiama valia ir kantria energija 
jos įpėdinės, musų gerbtinos 
N. Gugienės ir jos uolios ir ne
pailstančios bendrakeleivės mo
kytojos p-lės L. Narmontaitės.

Šia proga linkiu, kad keturių 
metu “Moterų skyriaus” pažan
ga paskatintų musų gerąsias 
moteris dar ryžtingesniems žy
giams literatūros ir kultūros

darbe. Lai musų moteris suža
dina savo krašto lilcmas ir už
dega dideliems darbams oku
puotos tėvynės laisvės iškovo
jimui.

Šio bendro tikslo troškuliu 
pasidalinti ar juo pasitarti mu
sų skyrius varžtų neturi. Taigi 
bendriau per jį Įnirkime savo 
pažangą bendros ateities gero
vei, kad sulaukę penkių metų 
skyriaus sukakties galėtume 
dar daugiau pasidžiaugti labda
ringais ir kultūriniais darbais!

O. I.
»

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Reikia laupyti visus mažiu
kus šmotukus muilo, išdžioviu 
ti gerai ir tuomet sumalti pei 
mašinėlę. Tokį sumaltą muilą 
galima vartoti visur ir yra tau
pymas. Muilas turi būt pusėti
nai sausas, kad sumalti tinka
mai.

• • •
Nutirpkite senos kojinės pė

dą ir tuomet siūlai, su kuriais 
galima gražiai užtaisyti koji
nes, lengvai ardos.

• • •
Kuomet džiaunate paklodes 

arba staldengtes ant virvės, bū
tinai ištaisykite arba išlyg liki
te kraštus, kuomet jie šlapi. 
Bus lengviau prosyti ir nebus 
raukšlių. —Kaimynka.

• šokiuose, kurie neseniai 
{vyko Amalgamated Ccnter rū
muose, girtas vyras uždegė su 
cigaretu suknelę 20 metų mer
ginai, Angie Tufano, 913 South 
Marshfield avenue. Ji dabar už
vedė bylą prieš salės savinin* 
kus, reikalaudama $10,000 at
lyginimo;

Garsinkitės “N-nose”

Na, ką mes šiandien darysi
me Elenut? Oras toks blogas, 
kad net ir prasivaikščioti ne
malonu.

—Aš mamyt, turėjau užeiti 
pas Zigmu tę, šį popietį praleis
ti. Ji vakar taip buvo nusimi
nusi, kuomet išgirdo nekurtas 
jos klasės mergaites, neigiamai 
atsiliepiant į jos pakvietimus, 
atsilankymui Zigmutės gimimo 
dienos vaišėse. Esą jos nema
tančios reikalo lankyti tokius 
namus, kuriuose šeimyninis su
gyvenimas buvo taip nepado
rus, dar ir dajiar. esą nežipią ar 
jos motina susitvarkė.

> .. i ' •

—O, Elenut, kaip tai žiauęu 
iš jų pusės. Juk mes visi ži
nom, kad jų Šeima, jau senių 
gražiai gyvena ir ta vargšė mo
tina, daug sąžinės išmetinėjimų 
pergyveno ir gal būt dar gyve
na. Nereiktų žmonėms tas kan
čias gilinti.

’ .* • ’ 7 ’ ♦ (' • ' ‘ i

žmogaus apkalbėjimas tai y-> * . ■ •: ■ . . u 
ra ne tik didelė skriauda ir pa
žeminimas apkalbėtajam, me
tant jo asmeniui juodąją dėmę 
ir atimant teisę pasitėisinijnui, 
nes paprastai kalbama už akių, 
— bet ir tas kuris apkalba, da
ro didelę žalą savo asmenidi; 
nustodamas gero vardo ir ga
dindamas savo būdą. Apkalbė
jimas tai yra biauraus papročio 
liga. Žmogus apsirgęs ta liga, 
negali nurimti, neišgirdęs, ne
sužinojęs visko apie savo kai
mynus ar 'pažįstamus ir neda- 
dėjęs dar tiek ar neišvertęs vis
ką atbulai ir nepapasakojęs ke
liems kitiems. Tokie žmonės, 
dažniausiai rūpinasi tokiais ki
tų reikalais, kurie jų nei tiesio
giniai, ne netiesioginiai neliečia. 
Vienintelis būdas apsisaugoti 
nuo šios įkyrios ligos, tai steng
tis neįsitraukti į panašias kal
bas; visai jų neklausyti.

Kartą man teko pastebėti už
rašą, pakabintą vienoje sankro
voje, kuris skambėjo taip: Jei
gu musų patarnavimu esi pa
tenkintas—pasakyk ir kitiems p 
bet jeigu, kas nors tau nepatin
ka — pasakyk mums.

Kaip butų gražu, jeigu žmo
nės ir kasdieniniame gyvenime, 
apie kitus sakytų tik tą kas 
gražu ir nutylėtų apie tai, kas 
žmogų galėtų nužeminti. Jeigu 
tas svarbu prekyboje, tai yra 
daug svarbiau žmogaus asme
niui nes tik maža dalis žmonių, 
nepaiso savo ar kito asmens ge
ro vardo, visi kiti — nori būti 
kitų garbiamais. Bet norint bū
ti gerbiamam, pirmiausia rei
kia kitus gerbti.

—Aš su tavim sutinku, ma
myte. V

—O dabar dukrele, kad ir

blogas oras, bet eime abi ap
lankyti Zigmutės šeimą. Geriau 
yra maloniai pasikalbant, pra
leisti su žmonėmis laiką, negu 
gilintis į jų neigiamas piises.

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Jeigu kuomet nors skauradoj 
užsidegtų verdantį taukai, arba 
kiti riebalai, meskite druskos 
ant ugnies ir tuoj užges.

Viena gera virėja pataria, kad 
niekuomet nereikia nulupti o- 
buolius, iš kurių; verdate košę. 
Geriausia dalis obuolių yra tuoj 
po skarute. Nuplaukite obuo
lius, išimkite kotelius ir kitas 
žymes, ir supjaustykite į ketu
ris šmotus. Sutaupysite laiką i r 
koše .turės gražią spalvą, žino
ma, jeigu obublibi bus raudoni. 
IšyirUs, retam koštuve perspau- 
škitė. , / ^Kaįimynka

. * .1  '■
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I Veda MOKI’A KUGlENfi |

Bananų “Butterscotch” 
Pajus

% puoduko rudo cukraus
5 šaukštai miltų
% šaukštuko druskos
2 puodukai pieno
2 kiaušinių tryniai, lengvai 
suplakti
2 šaukštai sviesto
1 šaukštukas vąnilijos
3 prinokę bananai, supiaustyti

> ' ■ f • ' I

Sumaišykite” cukrų, miltus ir 
druska ir .oajnažu įmaišykite į pie
ną. Virinkite ant verdančio Van
dens kol sųtirštės, vis maišykite. 
Virinkite'.po to dar dešimts minu
čių,. protarpiais pamaišydamos. Pri
dėkite suplaktus trynius, šį kartą 
smarkiai maišydamos, Pavirinkite 
dar minutę. Pridėkite sviestą ir va- 
niliją. Duokite atvėsti. I iškeptą 
pajaus kevalą įdėkite sluoksnelį Šio 
mišinio, sluoksnelį bananų, vėl mi
šinio, ir taip toliau, iki pajų išpil- 
dysite. Užbaikite pajų uždedamos 
suplaktą kremą. Tešlą kevalui ir 
kremą paruoškite kaip paprastai 
darote.

Jaknų 
Dešra

Paimkit 5 svarus kiaulienos,. 3 
svarus gerai išvirtų jakhų,. 4 sva
rus “flėkų” (karvės pilvo)', gerai 
išvirtų, 1 svarą miltų. < ,

Visą mėsą sumalkitę rupiai, pri
dėkite miltus, 4 uncijas drukos, 2 
uncijas maltų pipirų ir 1 unciją 
“sage”— (salavijos). Viską sumaišy
ki!. Pridėkite apkepintų svoguųų.

Dabar viską smulkiai sumalkite 
ir sukimškite į storas žarnas, už- 
riškite galus ir atsargiai sudėkite į 
verdantį vandenį. Pavirinkite apie 
10 minučių, išimkite ir įdėkite į 
šaltą vandenį. Lai ataušta ir pasi
daro baltos. Išėmus pakabinkite 
apdžiūti. Valgoma Šaltos.

i y • T":  —- •.■ ■■' '

Pirkite tose krautuvėse, ku
rio? garsinasi “NAUJIENOSE”

tas, šio puslapio bčndradarbė ir 
“Naujienų” ofiso vedėja, pasi
rinko trijų savaičių vizitui gra-

Chicagoje dabar braidome po 
sniegą ir purvą, o dangus su
siraukęs ir vis grąsina lietumi 
ar nauja sniego audra. Tad 
Floridos malonus oras jai tu
rėtų būti tuo malonesnis, ži
nant kas Chicagos padangėje 
dedasi.

Linkim p-iai Augusias sma
gių atostogų ir gero poilsio, 
kurio ji yra labai ųžsipe’n usi.

KA AŠ PASTE
BĖJAU

Maistas
Veda MOKTA KUGIENfi

Sldabrinis jubili jus
Neseniai pastebėjau “N-se”| 

du paveikslus. Paveikslus žmo-| 
nių, kurie daugiau gyvena ki
tiems negu sau;, be. kurių pla
čioji lietuvių visuomenė neap
sieina ir kurie visuomenei na- 
atsisako ■ gelbėti. Nors tas ir 
skriaustų jų asmeninį gyveni
mą, nųyargintų jų jėgas — jie 
vjsvien dirba su šypsena savo 
veiduose. Todėl, gal ir pasižiu
rėjus į jų paveikslus, neįsivaiz
dini juos rimtomis fizionomi
jomis, kaip kad jie turėjo fo
tografui pozuoti, bet atsimeni 
juos gyvus ir šypsojančius, šir
dingus žmones.

Tuose paveiksluose buvo šio 
skyriaus vedėja ponia Nora 
Gugis ir adv. K. P. Gugis, jų 
vedybinio gyvenimo sidabrinio 
jubiliejaus proga.

Šia proga sveikinu gerbiamus 
jubilijatus, linkėdama stip
riems, sveikiems ir linksmiems 
sulaukti sekančio — auksinio 
jubiliejaus.

Moterų skyrius
O štai ir moterų skyrius 

įžengė į penktuosius savo gyva
vimo metus. Apie šio skyriaus 
naudingumą jau daug kartų 
minėjau, tai šiuo kartu tik 
sveikinu gerbiamą vedėją ir vi
sas bendradarbes, linkėdama 
joms visoms sveikatos, noro ir 
ištvermės šiam darbui. Moterų 
skyrius, tai musų visų sąryšys. 
Jeigu kartais kurios nors tame 
sąryšyje trūksta, tai mes pa
stebim spragą moterų skyriuje. 
Todėl pasistenkim, sesės, tų 
spragų vengti.

Kalėdinių švenčių laidos
Moterių skyrius kalėdinėje 

“Naujienų” laidoje išėjo gero
kai padidintas, kaip ir pirmes- 
niais metais, tik jau kalėdine 
nuotaika, 
skirtinga

bai populiari Lietuvos istorijo
je ne dėl savo asmens stiprybės 
ir ne tiek dėl savo padėkos, 
kiek dėl tos pol.tinės audros, 
kurią sukėlė lietuvių ir lenkų 
tarpe Žigimanto Augusio \edy- 
bos su Barbora, ir Barboros 
vainikavimosi Lenkijos kara
liene klausimas.

Barbora buvo Jurgio Radvi
los, Vilniaus kašteliono ir vy
riausiojo Lietuvos etmono duk
tė. Reta gražuolė, ji buvo tik
ras savo epochos-humanizmo, 
renesanso, kūdikis; išmokslin
ta, be vietos kalbų mokėjo lo
tynų ir italų kalbas. 16 ar 18 
metų amžiaus jau išleidžiama 
už vyro, Trakų vaivados, senio 
Goštauto į Geranionis. Po ke
turių metų ji jau našlė, apsi
gyvena pas motiną Vilniuje. 
Graži, linksma ir turtinga mo
teris darosi puošnios to laiko 
Vilniaus draugystės centru. Ži
gimantas Augusias, jaunas hu
manistas ir donžuanas/ gyve
nantis tada Vilniuje ir pats ne
seniai tapęs našliu, pirmajai 
žmonai, Elzbietai Habsburgai- 
tei mirus, susipažįsta su gra
žiąja našle. Netrukus tarp jų 
prasideda , meilė. Nenorėdamas 
į save kreipti smalsių dvariškių 
akis, didysis Lietuvos kunigaik
štis liepia padaryti iš savo pi
lies slaptą įėjimą į Radvilų rū
mus. Barboros brolis Mykolą 
Rudasis ir jos pusbrolis Myko
las Juodasis, kurių įtaka L elu- 
voje jau labai aukštai buvo iš
kilusi ir kurie dar aukščiau sie
kė, nusprendžia pasinaudoti pa-

kiu sielvartu dvelkia to laiko 
Barboros laiškai vyrui! O jos 
reikalai Lenkijoje nėjo gerai. 
Žigimanto Augusto motina ka
ralienė Bona Sforz.i, visomis iš
galėmis prieš.nosi sūnaus su
manymui, tikėdamasi jam iš
piršti kurią garsią Europos ka
ralaitę. Tėvas, karalius ž gi- 
mantas Senasis, ir girdėti ne
norėjo apie sūnaus vedybas su 
savo pavaldine, .lis net mirė, 
nežinodamas apie įvykių faktą. 
Po tėvo mirties, 1518 metais, 
Žigimantas Augustas tapo ne 
vien jau didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu, bet ir Lenkijos ka
raliumi. Jam pavyko išgauti sa
vo vedyboms Lietuvos ponų 
pripažinimą, bet Lenkijoje kilo 
didžiausia audra. Radvilos vei
kė už Barboros vainikavimą 
karaliene, nes lai reikštų jų ne
paprastą iškilimą ir Lietuvos 
politikos vyravimą lietuvių-len

rudenį jie pasislėpę su drauge 
atsivestu kunigu, sulaukia Žigi- 
mantą Augustą pas jų seserį — 
užklumpa jaunąją porą — pri
verčia ją čia pat susituokti.

Neužilgo žigimantas Augus

jis bandė išrūpinti karaliaus lei
dimą jungtuvėms su Radvilai
te. Savo karštai mylimą žmoną 
jis išsiunčia į Radvilų reziden
ciją, seną didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių, buvusį Vytauto dva
rą, Dubingius. (Beje, Dubingių 
Bažnyčios XVII a. metrikose 
pakartotinai rašoma lotyniškai: 
“In Dubinę” ir lenkiškai: “pa- 
rafji Dubinskiej”. Ar nereikėtų 
lietuviškai ta vieta vadinti D u- 
b i n ė, ne Dubingiai?) Toje ro
mantiškoje, nuostabiai gražioje 
Lietuvos vietoje, senoje pilyje 
didžiulės ežero salos, Barbora 
turėjo laukti, kol jos likimą iš
spręs. Skaudi buvo gražuolės 
kunigaikštienės dalia. Po var
ginančios kelionės ir dėl nuola
tinio susigraužimo, jai per ank
sti čia gimsta kūdikis. Serganti, 
abejonių ir piktų paskalų kan
kinama, ji laukia čia savo vy

tai buvo 
nuo tų

toli gražu 
pirmesnių jų

laidų. Karas, ašaros, vergija... 
Štai kas vaidenosi musų kalėdi
nėje nuotaikoje. Taip, spauda 
tai musų gyvenimo veidrodis. 
Ačiū Aukščiausiojam, kad tu
rim musų tarpe humoristę, tai 
ji nors satyros keliu įnešė žiup
snį juoko į musų širdis. AČiu 
tau, sesutėle.

Naujų Metų laida, verta pa
minėti, savo nepaprastai gražiu 
technišku sutvarkymu. Kas tą 
padarė, tai buvo meistras.

kų ponai ir ne be reikalo Jo
nas Tenčinskis sakė: “Verč.au 
norėčiau matyti Krokuvoje tur
kų sultoną Suleimaną, negu ją 
turėti karaliene Lenkijoje”. Ta
čiau šiaip silpnavalis karalius 
šiuo klausimu buvo nepalenkia
mas, kaip uola.
. Rinkosi semias po seimo, vi
sų kalbų ir ginčų objektui bu
vo karaliaus vedybų t re.kalas,. 
Lenkai triukšmauja ir protes
tuoja prieš lietuvaKę karai enę, 
spirdamiesi tuo budu Lietuvos 
įtakai Lenkijai, i-uiral.^s -uUgj 
savo žmoną, bijosi, kad jos 
priešai ncnunuociy.ų. Jis apsu
pa ją prabanga, nesigaili dova
nų. Jis užrašo jai visą eilę dva
rų Lietuvoje: Kauno pilį, Rum- 
šiškę, Merkinę, Alytų, Nemu
naičius, Birštoną, Žiežmarius, 
Karmėlavą, Vilkiją, Sk rsnemu- 
nę, Veliuoną, Darsūniškį ir kt. 
Visiems lenkų ponams jis grą
sina, kitus jis paperka. Ir, pa
galiau, sulaužė jų pasip.iešnl 
mą. 1550 m. gruodžio m. 7 d. 
Barbora iškilmingai Krokuvoje 
buvo vainikuota Lenkijos ka
raliene. Tačiau laimes pažinti 
neteko karališkajai porai. Bar
bora jau nepagydomai serga. 
Kokia buvo liga — šių dienų 
gydytojai nenustato dijagnozo 
iš savo XVI amžiaus kolegų pa
rodymų. Buvo rimtų įtarimų, 
kad karalienes motina bus iš
rūpinusi nuodų. Josios gydyto
jas, italas Monti, ne be įeikalo 
lankėsi pas jauną karalienę. 
Juk renesanso Borgia, Sforzai 
Mediči buvo šiuo klausiniu spe- 
cijalistai! 1551 m. gegužės mė
nesy Barbora Radvilaitė mirė.

Lenkijos karališkasis vaini
kas neatnešė Barborai Radvi
laitei laimės, kaip neatnešė jos 
Aldonai ir dar vienai lietuvai
tei, Lenkijos karalienei, Alšėnų 
kunigaikštytei Sonkai, ketvirta
jai iš eilės pasenusio Jogailos 
žmonai.

Kai kurie mokslininkai spė
ja, kad dailininkas, kūręs Vil
niaus Aušros Vartų stebuklin
gąjį paveikslą, pasinaudojo 
Barboros veido bruožais, kaip 
modeliu.

( (Bus daugiau)
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GERB. Naujienų įkaityto
ji ir ikaitytojcd praiomi 
pirkinių reikalai! eiti į 
tai krautuvei, kariai 
ekelbiati Naujienoee.

/
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Ką veikia Chicago Lieiuvių Draugija
Jaimuol. Vadovaus 
11-to Wardo Liet, 
Demokratų Kliubui
Pirm. Pranas Naujokas, Sekr. 

—Antanas Stasiulis.

BRIDGEPORT. — Sausio 9 
d., 1941 metais, 11-to Wardo 
Lietuvių Demokratų organiza
cija įvesdino savo naują val
dybą. Pirmininko /ietą užėmė 
čia gimęs lietuvis Pranas 
Naujokas, sekretoriaus vietą 
taipgi čiagimęs vyras Antanas 
Stasiulis. Iš senųjų pasiliko 
vlce-pirm. J. Rappold iždinin
kas J. Balčiūnas, ir maršalka 
J. Stumbris.

Į ekzckiutyvį komitetą tapo 
išrinkti kapitonas Antanas 
Gudaitis, ir Joseph Gay. Li
kusieji pasiliko seni, kapito
nas B. J. Jakaitis ir Charles 
Naujokas.

Senasis pirmininkas V. M. 
Stulpinas palinkėjo . naujam 
pirmininkui geriausios klo
ties veikti lietuvių demokratų 
ir visų Bridgeporto lietuvių 
labui. Tuomi susirinkimas ir 
baigėsi. Po susirinkimo visi 
nariai “užtvirtino” visą valdy
bą su šaltu alum ir užkan
džiais.

Metinis Demokratų Balius 
Pasekmingas. •

Sausio 11 dieną, Lietuvių 
Auditorijoj įvyko musų orga
nizacijos metinis balius. Ba
lius, reikia pasakyti, buvo 
tikrai pasekmingas. Žmonių 
buvo tiek atsilankę, kad vos 
sutilpo į svetainę. Nors apie 
tai nebuvo daug garsinta, bet 
ačiū komisijai ir kitiems or
ganizacijos nariams, tikietų iš 
anksto buvo tiek parduota, 
kad prisipildė pilna svetainė.

Baliaus rengimo kom-ja su
sidėjo iš Antano Gudaičio, 
Bruno J. Jakaičio ir Juozo 
Uay. Reikia pripažinti, kad 
komisija labai gerai pasidar
bavo. Už tai visi Demokratų 
Odgan'izacijos narĮiai yra 
jiems dėkingi.

Šiame baliuje atsilankiusie
ji gavo už bilieto kainą už
kandžių ir alaus tiek, kiek tik 
galėjo išgerti. Na, ir visi buvo 
linksmi, patenkinti ir jauni
mas šoko ir dainavo iki gaid
žiu, v

Jau Laukia Pikniko.

Atvyksta su “Teta Iš Amerikos”

Valkata Ritskus (Ąlgird Rudis) riekiai per
dedamas aiškina koks jis žymus vyras. Klau
sytojai: A. Rulis, V. Krąuchunas, S. Drigol.

Šie vyrai dalyvaus Lietuvių Universiteto 
Kliubo statomo j komedijoj, “TETA Iš AME
RIKOS”, sausio (Jau.) 26, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St., 4:30 P. M. Įžanga 55c. 
Po perstatymo šokiai. 5

* Pašalpos 470.70
SLA Lešąms ir kitkas,

P smulkių $317.71
Našlių, našlaičių fondan 24.20 

Kuopa turi 121 narių. Vyrų 
76, motęrų 45. Mirčių turėjom 
vieną — V. Latvėną. Jp po
mirtinę $600 paėmė žmona Vic- 
toria.

Ligonių turėjom 6, vyrų 4, 
moterų 2. Jų pašalpos atsėjo 
vyrų—$193, moterų—$103. Vi
sų narių apdrąųda siekia $66, 
150*Q0. Vyrų—42,000, moterų— 

• $24,150.
Dabar eina naujų narių va

jus. Jeigu nariai suprastų sa
vo užduotį, per šitą vajų at
vestų nors po vieną naują na
rį, o tas galima.

Tad aš prašau visų nuošird
žiai, bukite aktyvus savoj or
ganizacijoj, ypatingai per šį 
vajų. Dėl naujų narių apli
kacijų, mo|kesdių lentelių 
kreipkitės prie manęs:

K, P. Deveikis, 
1518 S. 48 Ct., Cicero, III.

MIRĖ LIETUVIAI
Maitinąs Razbadauskas.

BRIDGEPORT. — Išsirgęs il
gą laiką paralyžium Valstijos 
ligoninėj Dunning, III., vakar 
ryte pasimirė Martinas Razba
dauskas, 52 pi. amžiaus, gyve
nęs 3152 S., Emerald Avė.

Velionio kūnas randasi Phil
lips koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės, įvyks rytoj iš 
Šv. Jurgio bažnyčios į Šv. Ka
zimiero kapines. Laidotuvėmis 
rupiųasi švogerką.

p B B 
Jurgis Katutis.

WHEAT0N, III. — Jurgis 
Katutis, senas “Naujienų” skai
tytojas, ilgai sirgęs vėžio liga, 
numirė vakar ryte. Jis buvo 60 
m. amžiaus.. Paskutines penkias 
savaites jis išgulėjo Coinmuni- 
ty ligoninėj, Geneva, III.

Katutis paliko sūnų Silvestrą 
ir dukterį Nancy Campbell. Lai
dotuvės įvyks rytoj iš Kampp

'cUlSSIffllifili!:.
h........................  ■■■ —

SITUATION WANTED 
leškoDarbo

IEŠKAU DARBO TAVERNE. Pa
gyręs visuose tavernų darbuose. 
Esu teisingas, ne girtuoklis. J. G. 
6218 So. Narragansett. PORts- 
mouth 8629.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

MERGINA PRIŽIŪRĖTI vienų 
metų amžiaus mergaitę, neteik vir
ti arba skalbti. Gera alga, geri na
mai. HYDe Park 3281.

REIKALINGA IŠM I N TIN G A 
MOTERIS tarpe 45 ir 55 metų, 
dirbti ir gyventi daktaro namuose. 
Būtinai kad mokėtų vįrti ir galėtų 
kalbėti telefonu. YARds 2122, 4645

JUOZAS KATUTIS 
gyv. Wheaton, III.

Po šio šaunaus baliaus, da
bar visi laukia kada įvyks 11 
Wardos Lietuvių Demokratų 
Organ. piknikas, šios organi
zacijos kaip metiniai baliai, 
taip ir piknikas yra pasek
mingi. Tad visi dalyviai klau
sė kada jis šįmet įvyks.

Well, dar datos nežinau, bet 
tiek galiu pasakyti, kad Meti
nis Piknikas įvyks kada nors 
vidurvasary. Tačiau apie tai 
bus pranešta savo laiku per 
spaudą. —Beporteris.

LIETUVIU KRIAUČIŲ I.OKALAS ĮVESDINO 
NAUJA VALDYBĄ SU NAUJU PIRM-KU

Bochiunas Išpirmininkavęs 18 Metų 
Vietą Perleido Černauskur

... ... ........................... ii m ....... i........... i m

Diena Iš Dienos
................   I I Ii ..... pu ■—
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KURAITIS SUGRĮŽO
Iš ATOSTOGŲ
BAHAMAS JUROSE

Persiskyrė su šiuo pa
sauliu sausio 15 d., ryte, 
1941 m., sulaukęs 60 m. d 
amžiaus v gimęs Lietuvoje,

Paliko dideliame nuliu- I 
dime sūnų Sylvestrą, du
kterį Nancy Campbell, 
žentų ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas ran
dasi Kampp koplyčioje, 
120 N. Hale St., Wheat- 
on, III.

Laidotuvės įvyks penk
tadienį, sausio 17 d., 2 
vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į VVheatom 
III, kapines.

Visi a. a. Juozo Katu- 
čio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir 
atsis veiki n i m ą.

Nuliūdę liekame: 
Sūnūs, Duktė, Žentas, Gi
minės ir Draugai.

Laid, direkt. Kampp ir

A. -f- A.
PETRAS RAKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 14 d., 9:4S v. vakaro, 
1941 m., sulaukęs 54 m. amž., 
gimęs Kražių apskr., {Pijo- 

• niškčs .parap. Amerikoj išgy
venu- 35 fnėtūS?" ’ “ '

Paliko dideliame nubudime i 
brolį Joną, brolienę Stanislo
vą ir brolio vaikus Raymond, 
jo žmoną Bernice ir Irepe, 
jos vyrą Andrew, Lietuvoje 
—seserį Apaloniją Pumputis 
ir jos šeimyną ir gimines.

Prįklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 6812 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, sausio 18 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. Šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petro Rakausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai .kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ,ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Brolis, 
Brolienė, Brolio Vaikai ir Gi
minės.

Laid. Direkt. Ant. Petkus, 
Tel. GROvehill 0142. 

-

Lietuviai kriaučiai savo me
tinį susirinkimą atlaike pereitą 
penktadienį, sausio 10 d., Am- 
algameitų centre, 333 So. Ash
land Avė.

Įvesdinta naujoji valdyba. 
Nors jos sąstatas mažai pasi
keitęs nuo pernykščio, Įvesdini
mo ceremonijos atlikta kaip ir 
kiekvienais metais labai įspū
dingai. Tik du nauji žmonės Į 
ėjo Į valdybą: Janušaitis į pil
domąją tarybą ir Černauskas į 
pirmininko vietą, pakeisdamas 
Bochuną.
Boehunas Pirmininkavo 18 m.

Boehunas lietuvių " lokale iš- 
pirmininkavo,-1-7 utąI8Tikėtų ir 
per tą laiką turėjo daug visko 
panešti. Daug vargo turėjo y- 
pač su penktakojais, su komu- 
nacių staugimais, baubimais ir 
abelmi jų nekullurišku, chuli
ganišku elgesiu.

Kauta Boehunas užėmė pirmi
ninko vielą tai rado ištuštintą 
iždą, dabar gi, užleisdamas vie-

Remidte tuos, kurie
garsinasi

- naujienose-

JONAS SPRAINIS
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

gausio 15 d., 4:30 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., ir 
valsč., Kaupiu kaime. Ame
rikoj išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną, po tėvais 
Sarauskaitę, dukterį Lorettą, 
sūnų Joną, uošvius Heleną ir 
Vincentą šarauskus ir jų 
šeimyną ir. daug kitų gimi
nių ir draugų. Lietuvoje — 
motinėlę Marijoną, brolį My
kolą ir seserį Marijoną ir jų 
šeimynas.

Kūnas pašarvotas namuose, 
(1536 S. Honore St. Laidotuvės 
įvyks šęštad., sausio 18 d., 
9:30 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Sprainio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka
me: Moteris, Duktė, Sūnūs ir 
Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.PO TĖVAIS NIEŠTARAITE

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

paliko dideliame nuliudime vyrą Juozapą, dukterį Marthą, 
Gerlikas. žentą Petrą, anūką Raymond, du sūnūs, Bruno ir 
Charles, marčią Anną, 2 pusseseres: Paulina Bra?ailskienę 
ir Vaicekauskienę ir jų šeimynas, 3 pusbrolius Stanislovą 
Vainauską, Grigorių ir Antaną Galminus ir jų šeimynas; 
Švogerį Franciškų Bakutį, švogerką Petronėlę Armonienę ir 
jos šeimyną ir daug kitų giminių. Lietuvoj seserį Anelę Mikuls
kienę, brolį Antaną ir jų šeimynas ir kitas gimines.

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:
Vyras, Duktė, Sūnus, žentai, Marti ir Gin 

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

i nVAKISLU U LB Bliu Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

m?

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Bąn- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS matus 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

3

tą Ceriuiuskui ižde palieku 609 
dolerius. Reikią pasitikėti, kad 
ir černauskas palaikys lokale 
tinkamą tvarką. -

Unijos Sukaktuvės.
[ įvesdinimo ceremonijas pa- 

kvieslas Marym Reti y, kuris 
pasakė kalbą - per-begdani^^A- 
malganieitų Unijos istoriją. 
Šiemet sukanka 30 metų- nuo 
Unijos išsiskyrjnio. Po Petry 
kalbos Bochiunas..perdavė loka- 
lo pirmininkystę černauskui, 
kuris irgi tarė kelis žodžius 
kviesdamas visus narius veikli 
ir dąrbuoti^ solidarume.

Pirmininku,s>li pakvietė ir ki
tus Valdybos- nariiiš bei- sdnes/ 
nitus lokalO 'ffATius* išsireikšti. 
Visi linkėjo1, IJad lokale butų 
ramus sutartiifas veikimas kąip 
kad buvo per' paskutinius ke
lis metus. u

Apie Parbųą.
Įdomus buvo delegatų rapor 

tai. Kriaučiams mat yra svarbu 
išgirsti apie kriaučių darbus. O 
kriaučių darbas šiuo, laiku pa 
neperkokio sezono visai apsi
stojo. Tas žinoma yra papras
tas dalykas. Ir< po gero sezono 
apie šį laiką kriaučių darbai 
apsistoja.

šiemet daug didesniųjų dirb
tuvių gavo kariuomenės uni
formų užsakymus, . tai mano
ma, kad tai neblogai padės pra
leisti “nedarbingąjį” periodą? 
“Rediineid” šapos irgi pusėtinai 
pradėjo dirbti. Nors Unijos ofi
se yru bedarbi i/, nekuripse sek
cijose, ypač mąšinų operatorių 
jau beveik trukumas pasireiš
kia.

Uniją ųž Rooseveltą.
Organizacinis, darbas Unijoj 

yrą varomas pirmyn. Ąmalga- 
meitų Uniją yra stambus C.I.O. 
ramstis. Taip pat buvo praneš
ta, kad pastarieji rinkimai, ku
riuose uniją stovėjo už prezi
dentą Rųoscvęltą gerokai kaš? 
tavo. Ret pus amalgumeitus mi- 
silpnumo nėra. Jie džiaugiasi, 
kad jų troškimas išsipildė ir 
prezidentas Roosevelt*as ląimė-. 
jo.

Ro susirinkimu loką|o* nariai 
turėjp savo draugišką pąšįžmo- 
nėjimą. . 4
/ i»i« »■ • i» iv--•

SLA 301.mojj į 
Kuopa
Nariai Neša $66,150 Apdęaudą

CICERO -- SLA 301 Kuppps 
metinė atskaitą:
Metų laiko išeigos $2,240.19
dentran pasiųsta sekąnčįą|: 
Apdratidos. : 1,335.53

Domininkas Kuraitis, Milda 
Auto Sales firmos savininkas, 
kuris per pereitas tris savaites 
su žmona atostogavo tropiškosc 
Bahamas jurose, jau sugrįžo 
Chicagon ir vėl darbuojasi sa
vo įstaigose.

Už kelių dienų “Naujienos” 
pradės spausdinti Kuraičio ke
lionės įspūdžius užvardintus “Į 
Bahamas”. Skaitytojai atsimins 
Kuraitį už jo pirmykščius ra
šinius iš kelionių Lietuvoj, Mek
sikoj ir kitose pasaulio dalyse.

koplyčios, 120 N. Hale Street, 
Wheaton, 111. to miestelio ka
pinėse.

Savo laiku gyvenęs Chicago- 
jė, velionis nuo 1928 metų pa
stoviai apsigyveno Wheaton, 
III., kur turėjo darbą gėlių krau
tuvėj.

Sekmadienį Rinks 
Kelis Taut. Kapinių 
Direktorius
Lotų Savininkų Susirinkimas 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

So? Hermitage.

REIKALINGOS OPERATORĖS 
siūti coveralls prie single needle ir 
2 needle mašinų. Garantuojam 
minimum 3716c. valandai. VIN- 
KING, 711 W. Lake.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Keikia

PATYRĘS FURMONAS ir Pro- 
duetion. Gera alga. Valdžios Ser
vice kautų darbas, naktimis dirbti. 
H. Dukart, Ine. 402 S. Market.

REIKALINGI VYRAI OPERA
TORIAI, Gorge Sewers, first bas- 
ters prie maSinų, 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
ket.

“PER DAUG ČIA ŠALČIO 
IR GRIPO, VAŽIUOKIM KUR 
ŠH/fA IR SAULĖTA!”

Miliauskai ir Grigaliųnas 
Išvažiavo į Floridą

CICERO, III. — Perdaug čia 
vargo su tais šalčiais ir gri
pais, važiuokime kur šilta, pa
sakė vąkar A. Miliauskai. Ir 
šiandien ryte jie jau su savo 
automobiliu yra kur nors pa
keliui į saulėUk Floridą. Su jais 
kartu išvyko V. Grigaliūnas, 
Western Electric Co. pensinin
kas.

Miliauskai nežino kaip ilgai 
Floridoj užtruks.

“Busim kol nusibos. Apie na
mus nereikia rūpintis, nes sū
nūs su marčia prižiuręs,” Mi
liauskiene atsisveikindama ta
rė. D.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Cliicągoje)
Anthony Petrouski, 28, su

Mary Trevillian, 27
Ladislas Vįrąmontes, 24, su 

Ųquise Noreiga
Petef Kailius, 19, su Laura 

Gillett, 18
George Menders, 25, su Mary 

Jąnis, 25
Mnnuel Batshaw, 25, sų Jane 

Vertelis, 20
(CamUridge? IIL)

Kenney Hali (iš Moline) su 
F rantės Karpausky (iš Kew;t- 
nce>
(Davenport, Iowoj)

John Ruhąr sy Mmy Lpuise 
Saųres (ąW DęPye, RL) 
Reikalauja \ 
Perskirų

Matthęv Knbi» nuo Cecilia

Oftyp,
Jacob Jauch nuo Marie Jauch

Gimimai
Chica^oj

PETKUS, Paul, 5336 South 
Ęisjipp Street, gįmė sausio 3, 
tėvai d Albertas ir Genevjeve.

Nauji direktoriai, vienas į 
šiomis dienomis mirusio Mato 
Lubino vietą, kiti į vietas tų, 
kurių terminas ‘išsibaigė, bus 
renkami metiniam Lietuvių 
Tautinių Kapinių lotų savinin
kų ir draugijų atstovų meti
niam susirinkime sekantį sek
madienį, sausio 19 d., prane-r 
ša sekretorius J. Zalatorius.

Susirinkimas bus laikomas 
Lietuvių Auditorijos salėje, 
pirmam aukšte, 1 vai. popiet.

šiam susirinkime bus taip 
pat išrinkta komisija suren
gimui Kapinių Puošimo Die
nos iškilmių.

Šaunus Šokių 
Vakaras 
Sausio 18

šeštadienio vakare, Jonistų 
salėje, 814 W. 33rd St., bus ne
paprastas šokių ir pasilinksmi
nimo vakara.s, kuriame kiekvie
nas susiras savo gentis, drau
gus ir pažįstamus.

Sekmadienį, 11 vai. ryto, šv. 
Jono Koplyčioje sumą laikys 
kum E. R. Maskaliunas ir po 
apeigų bus šv. Marijos parapt- 
jonų svarbus susirinkimas, kurs 
palies a.a. vyskupą Mickevičių. 
Į visus susirinkimus širdingai 
užprašo visus lietuvius rengimo 
komisija ir kun. E. R. Maska- 
liunas, — S. T.

Priima Pakietus 
Karo Belaisviams 
Vokietijoje

Reikia kreiptis į Raudoną 
Kryžių

Raudonojo Kryžiaus raštinė 
Chicagojc skelbia, kad priima 
pakietus karo belaisviams, ku
rie dabar yra kalinami nacių 
Vokietijoje.

Ryšuliai su negendančiu 
maistu, ^veikalus reikmenimis, 
knygomis* etc., bus gabenami 
laivu į Lisąboųą, PorUjgaliją, 
q jš ten į Vokietiją.

Ryšuliai vi$ą laįką bus Rau
donojo Kryžiaus rankose ir iš 
jų išeis tįk tada, kada pąkietai 
bus įteikti kalimams.

Karo belaisviams Anglijoje 
ryšyįjai priimami ir toliau. 
Jiems suvąržymų iki šiol, ro- 
dos, nebuvo.

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

REIKALINGAS VYRAS PRIŽIŪ
RĖTI lovoj sergantį ligonį. 1811 S. 
Hamlin Avė.

PUSĖS AMŽIAUS VYRAS dirb
ti Rooming Housėj, kad turėtų su
pratimą apie boilerius. Kambarys 
ir $30 mėnesiui. 6040 S. Union.

REIKALINGAS PATYRĘS buče- 
rius vidutinio amžiaus, darbas ant 
visados. Atsišaukite tuojaus. 4359 
So. Maplevvood Avė.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
grosernė, pigiai, netoli nuo gatve- 
karių kampo, 2x10 kaunteriai ir 
elektrikinis Šaldytuvas. Biznis yra 
išdirbtas per daug metų. Renda 
$35. Atsišaukite CANAL 7835.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė geroje vietoje arba mainy
siu ant farmos ar nedidelio namo. 
716 West 31st St.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai irĮtaisu Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

PROFESSIONAL SERVICE

AR TURITE FISTULĄ arba he- 
mmoroidus? Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskit štampuotą 
konvertą. H. K. Bergman, P. O. 
Ęox 56, Chicago, III.

SUSIRINKIMAI
HUMBOĘDT PARK LIETUVIŲ 

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

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 
BATELIO metinis (susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 17 d. 7:30 
vai. vakaro, LiudkeviČių namuose, 
134 E. 110 St. —S. Dilis, rast.

Garsinkitės “N-nose”
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CHICAGOS DARBININKAI, UNIJOS PRIE 
ŠINASI6 DARBO DIENU SAVAITEI

Smerkia lėktuvų fabrikanto Glenn Martin pasiūlymą
Chicagos daibininkai ir uni

jų lyderiai vakar išėjo prieš 6 
darbo dienų savaitės pasiūly
mų, kurį užvakar kongreso at
stovų buto komisijai padarė 
Marylando lėktuvų fabrikantas 
Glenn Martin.

Jis ten pareiškė, kad “gink
lų gamybai padidinti“ darbo 
laikų reikia prailg nli, o val
džiai taipgi reikia suteikti teisę 
mobilizuoti pramonę, jeigu 
tam bus reikalas.

“Perdaug bedarbių”
John Doherty, C. I. O. d’rek

toriaus asistentas Clrcagos ra
jone, pareiškė, kad nėra reika
lo apie 6 darbo dienų savaitę 
nei ka.bėti, k< omet šakyje dar 
yra mil onai bedarbių, kurie 
laukia progos i.irbli.

“Kai t e b?darbiai 1 m su'm- 
ti į pelu.ngus darbus, tik tad i 
apsimoka apie tai pradėti gal-

ves visus bedarbius pasirodytų, 
kad gink’ų produkcija ne na 
ganei, na i smarkiu tempu, tada 
nei valdžiai nereikės prievarti 
įvesti šešių dienų darbų. Tuo
met patys darbininkai to reiki- 
laus.”

prezidentas John Fitzpatrlck 
pareiškė, kad Martin’o pasiu’y- 
mas ir ne vietoje ir nepraktiš
kas, tad neapsimoka jo nei dis- 
kusuoti.

“Unijos* ilgai kovojo”
Kiti darbininkų lyderiai aiš 

kino, kad unijos daug kovojo 
iki laimėjo penkių darbo dienų 
teisę, ir darbininkai nenorės ją 
lengvai darbdaviams atiduoti. 
O paga’iau, jeigu fabrikantai 
nori, kad jų darbininkai dirbtų 
ilgiau, darbininkai tam nesi
priešins, jeigu jie mokės jiems 
pilnas algas už reguliarį laiką 
ir padidintas algas už viršl iik :

Pramonlnk2i pri š Mar.inų
Chicagos pramon nii kai taip 

gi pare.škė nepas tenkin mų 
Martin’o pasiūlymu įgalioti va.- 
džių pramonei mobilizuoti. Be
veik visi atkirto, kad Amerik i 
dar nėra paskelbusi karo ir to
kiai mobilizacijai nėra reikalo. 
Pramonė kooperuoja ginklų 
gamyboje kiek galėdama, ir 
dabar mobilizacijai nėra reika
lo. Jeigu kiltų karas, tada, ži
noma, bus kitas dalykas.

ŠAUKIA KELIASDEŠIMTS LIETUVIU j 
ARMIJA ANTRADIENĮ

Ims naujokus iš Marąuette Park, Brighton Parko 
ir Westsidės

Iš Englewoodo, Kitur
Tony Donausky, 129 

46th Place (savanoris)
Robert Patejunas, 1500

51st street
John Šalis, 6602 Lowe ;

West

West

avė.

naujokų da-

Parko
buvo paduo

Keliasdešimts jaunų lietuvių 
antradienį eis atitarnauti metus 
Dėdės Šamo armijoje.

Šį karta yra šaukiami nau
jokai daugiausiai iš Brighton 
Parko, iš Marąuette Parko, iš 
\Vestsidės ir kelių kitų apylin
kių.

žemiau seka tų 
linas sąrašas:

Iš Brighton
(Vakar “N-ose”

tas sąrašas jaunų lietuvių iš 
Brighton ParkoK šaukiamų į ar
miją pirmadienį).

John Yasevich, 4014 S. Rock- 
well Street (savanoris)

Waltcr Galkus, 3942 South 
Rockvvell street (savanoris)

♦Richard Charles (?), 4513 
South Washtena\v avenue (sa
vanoris)

John Lash (?), 4639 South 
Rockvvell street (savanoris)

Noreika, 4636 South 
Street (savanoris)

We;t

South

6500

West

Sa-

James
Rockvvell

Edward Skrodenis, 4630 So. 
Washtenaw avenue (savanoris)

Stanley Norkus, 4722 South 
Campbell avenue (savanoris)

Iš Marąuette Parko
Robert Zelus, 5726 S. Spaul- 

ding avenue (savanoris)
Edwin Aument, 3931

61 st Place (savanoris)
Charles Skrabis, 6547

Talman avenue
Alphonse Szambaris,

South Talman avenue
Richard Radatz, 3818

60th street
Albcrt Budris, 6611 So. 

eramento avenue
Anthony Ambrose, 6342 

Kolin avenue (savanoris)
Iš Westsidės

Louift šimutis Jr., 2136 West
22nd Place (savanoriu)

Andrew Vilcausky, 2059 Cer- 
mak Road (savanoris)

Charles Žostautas, 2312 So.
Leavitt street (savanoris)

Peter Pūkis, 2219 West 23rd
Place (savanoris)

Charles Dujka (?), 1714 So.
Ruble street (savanoris)

Paul Markūnas,
Morgan street

Anthony Pūkis, 
24th street.

So.

1913 South

2427 West

Green Padarė Dar

Paskyrimus
žada palikti demokratų Durkin 

Darbo Departamente
Gubernatorius D. H. Green 

vakar paskyrė dar ketur’s auk
štus valdininkus valstijos de
partamentams. Jie yra:

Paul Jonės, advokatas iš 
Danville — Apdraudos Depart. 
direktorium;

Rodney H. Bramdon, Bata- 
via, Viešų Darbų dept. direkto
rium;

Frank G. Thompson, Mount 
Vernon, Reg. ir Apšvietos dept. 
direktorium;

Livingston E. Osborne, High- 
land Park, Conservacijos dept. 
direktorium.

Green taipgi paskyrė buvusį 
Chicagos laikraštininkų Harry 
S. Canfield valstijos raportų 
departamento superintendentu.

Durkin paLksiųs
Eina gandai, kad Green dar 

bo departamento direktorium 
paliks dabartinį 
Martin P. Durkin, 
paliks jį dabartinėj 
riam laikui. Durkin
pritarimų darbininkų eilėse, tad 
Green gal nenorės jo judinti.

Pas jį lietuviai turės eiti
Valstijos raštinių Chicagoje 

tvarkytoju Green paskyrė Da- 
vid L. Shillinglaw, buvusį A- 
merikos Legiono veikėjų. Šis 
politikas, Shnlinglaw, vadova
vo republikonų partijos tauti
nių sekcijų komitetui pereitų 
rinkimų metu. Po jo globa bu
vo ir lietuvių sekcija, kuriai 
pirmininkavo adv. A. A. Olis.

Iš to galima spręsti, kad jei
gu lietuviai gaus valstijinių 
darbų už paramų Green’ui (jos 
buvo neperdaugiausiai, nes lie
tuviai didžiumoj rėmė demo- 
kratus), tai juos gaus per Shil- 
llinglaw malonę. -

demokratų 
arba bent 
vietoj ku- 
turi didelę

Apsakymas Paveikslais Nepasisekusio Api
plėšimo New Yorke.

Užvakar per pietus vi
sados verdančiam biznio 
distrikte ties Fifth Avė. 
ir 34th Street, New Yor
ke. /du plėšikai padarė 
apiplėšimų per kurį api
plėštojo ofiso vedėjas ir 
policininkas buvo mirti
nai nušauti ir kili du as
mens sužeisti. Bei
.susišaudymų ir vienas 
plėšikas tapo nušautas, o 
kitas, jo brolis nors pa
bėgo, buvo greitai' suim? 
tas kaimyninėj krautu
vėj.

Praeivių šaukdamas, po
licininkas Edward Maher, 
išsitraukia savo revolverį 
skubindamasis į plėšimo 
viela, c

VAKAR CHICAGOJE
O Susišaudyme su kaimynu 

buvo mirtinai sužeistas 52 me
tų Fred Robertą, East Chicago 
Helghts gyventojas. Jis mirė 
St. James ligoninėje. Gyveno 
adresu 1037 Woodlawn avenue.

p-ezervų

Kelioms sekundėms vėliau, policininkas Maher jau

nard Weisberg, kuris buivo per susišaudymų sužeistas. 
Rodyklė parodo pašauta įtariama banditu Angelo De 
Slefano. Jį pašovė Maher. Jį

O Už išeikvojimų $897 val
džios pinigų federalis teismas 
Chicagoje nuteisė šešiems mė
nesiams kalėjimo mokesčių ko
lektorių, Elmer Hugo Pea’rson, 
7422 Pcoria street.

© Koronerio raštinė varžyti
nėse išpardavė turtų rsstų ant 
netikėtai įnirusiu arba užmuš
tų žmonių, kurių giminės neat
sišaukė ir daiktų neatsiėmė. 
Varžytines davė $135 įplaukų.

© Chicagos miškų prezervų 
komisija žada užpirkti apie 
4,000 akrų miškų ir juos pridė
ti prie dabartinių
Tam įeikėsių apie $3,000,000.

® Už pabėgimų iš n laimės 
vk-tč-3 43 metų mote.iški Mrs, 
Peggy Baitold, 819 E istvvood 
avenue, gavo 30 disnų kalėj.- 
me. Už neatsargumų su auto
mobiliu taipgi 30 dienų gavo 
taksi šoferis, Clifford Stens- 
trop, 4528 Lawrence avenue.

© Apie 12 mylių nuo Jo’icl 
Santa Fe gcl.kelio traukinys 
“The Scout” sudaužė automo- 
bi.į, kuriame važiavo 45 metų 
darbininkas, II. J. Nachreiner, 
278 Pick Avenue, Elmhurst, ir į 
jį užmušė.

® Presbyterian ligon nėjo 
mirė Dr. Paul Nicholas Leach, 
garsus Chicagos chemikas. Jis 
buvo 51 metų amžiaus ir gy
veno adresu 1513 Asbury avė., 
Winnetkoje.

© Gaisras apartmenliniame 
name, ties 4613—19 Lincoln 
avenue, išmetė apie 1(0 įmo
nių į gatvę. Kelias moteriškes

0 Policiniams pas Liko viso
kie darbai, štai, Burns dč poli
cijos nuovados nariai ieško 

veislėm
nuovados nariai 

dviejų mažų Shelland 
.arkliukų, 
m ė nuo 
V oer eina,
6 metų d likt rs LaVern 
metų suna U3 R ly m n L

o, Chicagoie dhbar hnkosl

kuriuos kas 
hu n id c čia 
1405 E. 9eth

H nry 
vaikų 

, ir 10

$5,000,000 KARO KONTRAKTAI 62 CHICA 
GOS FIRMOMS PER PEREITĄ SAVAITĘ
Didelius Užsakymus Gavo Buda, Elgin 

Laikrodėliu, Goss Firmos
Elgin National AVatch Co.* 

Elgin, 111. $240,317
Globė Feather and Down

Company $23,609
Goodman Monufactaung Co. 

$1,932

su- 
arba

Chicagos pramonininkų są
jungos apskaičiavimu, pereitų 
savaitę federalė valdžia išdali
no apie $5,000,000 kariškais 
kontraktais 62-joms Chicagos 
ir priemiesčių firmoms.

Žemiau seka jų sąrašas. Jį 
dedame lietuvių darbininkų ži
niai, nes daugelis lietuvių 
minėtose firmose dirba 
yra d.rbę.

A-AN-E Manufacturing Cor
poration $54,000

Abbott Laboratories, North 
Chicago, III. $8,375

Aluminum Products Compa
ny, La Grange, 111. $158,896

American Automatic Elect
ric Sales Company $259,038

Ainokl, Schwill A. Company 
$63,918

Barčo Manufacturing Com
pany $394,542

Bradner, Smith & Company 
$6,526

Buda Company, llarv.y, 
Guiberson Engine Co. Divis’on 
$269,875

Butler Brothers $14,430
Chicago Flexible Shaft Com

pany $11,795
Clearlng Maciūne Corpora

tion $27,700
Coleman Lamp & Stove Co. 

$3,822

278
Tromwell Paper Company 

$2,991
Davis, Dean W. & Company 

$11,234
Eicor, Ine. $11,125
Eisendrath Company, Joseph 

W„ $16,660

Atidaro Stovyklą 
Priešingiems Karo

Turės atlikti metus c’vilės 
tarnybos vr ldzi. i

Įtariamasis 
sužeistas bandė 
ninkas George 
laikvli. Bei De •r
banditų pamestus revolverius.

banditas Angelo De Slefano nors ir 
pabėgti. Greta esančios krautuvės duri- 

i ,
Baxter turėjo jį už kojos pagriebti ir 
Slefano netrukus mirė. Praeiviai laiko

Mme. Pcg.-y de Cr p nberg, 
žmona Suomijos ambasado
riaus Anglijoje. Ji renka au
kas sužeistiems Suomijos ka
reiviams, ir našlaičiams, kurių 
tėvai buvo užmušti mūšiuose 
su rusais.

© Po 20 metų tarnybas po- 
Lcijos departamente į pensijų 
šejo polie stė Mrs„ Minnie Pet- 
terson, gerai žinoma dauge.iui 
ehlcagečių.

® Maisto krautuvės šaldytu
ve vakar buvo atrastas nušau
tas ar nusišovęs jos savininkas, 
Paul Till, 31 metų amžiaus, 
nuo 1912 George street. Krau
tuvė randasi adresu 2923 N. 
Damen avenue.

© Dėl ligos iš “Amžinos No- 
vcnos” direktorių pasitraukė 
:un. James R. Keane. Jis įstei

gė Novenų 1937 metais, ir da- 
.ar jas laiko apie 1,000 bažny

čių kaip Amerikoj taip ir už- 
ienyje.

© Paėmusi didelę dožų nuo- 
lingų miego miltelių mirė 39 
iety chicagielė, Anni Lane. Ji 
•yveno adresu 515 N. Clark, st.

Chicagos apylinkėje netru
kus bus atidaryta stovykla to
kiems karo amžiaus vyrams, 
kuriems tikyba ar asmeniniai 
įsitikinimai neleidžia atlikti ka- 
r o tarnybos.

Karo departamentas t; kilis 
paliuosuoja nuo kariško mušt
ro, bet juos ims vieniems me
lams civilės tarnybos valdž/ai. 
Jie bus pristatyti atl kti įvai
rius viešus darbus, bus moki
nami teikti pagalbų sužeistiems 
kareiviams, etc. Jie, kaip ir 
ro naujokai, gaus nustatytų 
reivio algų.

Stovyklas operuos karo
parlamentas, su tikybinių įstai
gų, daugiausiai taikai pasišven-. 
tusių kvakerių, pagalba.

ka- 
ka-

de-

Keliais momentais vėliau policija suėmė arti esan
čiam “dešimštory” antrąjį įtariamų banditų, Joseph De 
Slefano, nušautojo Angelo brolį.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

litas Vagis Labai 
įlinkiai Dirbo

vagis ar vagiliai turėjo 
daug atliekamos energijos' 
jiems labai reikėjo ang-'

ar jie įsigavo per aukštą

Šis 
ubai 
rba

'ių.
Jis

10 pėdų tvorą į vieną East Saint 
Louis’o anglių sandėlį, šmotas 
jo šmoto, sauja po saujos jie 
per tą tvorų iš sandėlio išsime
tė/ apie 15 tonų anglių, tada vėl, 
per tų tvorų išlipę anglis turėjo; 
aumesti į savo trokų. t

Tai atlikę jie dingo.

firmai
William R.

Sons $30,-

$189,000 Goss
Goss Company,

$189,020
Grais, Rubin &

000
Mandelsman Company, M., 

$8,715
Hebard Co., W. F., $1,427
Highwąy Steel Products Co.,

Chicago Heights, III., $79,945
Holmes Projector Company 

$88,626
Iloover Bali

$2,072
Hydro-Blast
Illinois Tool
Imperial Brass

ing Co. $1,398
Import Paper Company $12,- 

393
International Harvester Co.

$473,371
International Machine

Tool Works $2,790
Johns Paper Company,

A. $1,770
Katzingėr Company, Edward,

Edvvard $59,600
Kellogg Switchboard and

Supply Company $189,738
Klein J. & Son $370,390 
Kremen A Co., B. $11,481 
Liberty Display Firevvorks

& Bearing Co.,

Corp. $92,601
Wcrks $3,020

Manufactur-

and

AV

nufactuiing Co. $60,000
Magnaflux Corp. $4,796
Mali Tool Company $4,776
Marshall & Huschart ‘ Ma- 

chinery Company $9,004 :rj.

pa n y $7,695
Monarch Pennant Company 

$22,340
Mueller A Co. $20,089
National Tu be Co. $21,655
Onsrud Machine Works, Ine. 

$1,442
Osborn Company, C. M. $46,- 

476
Peacc Company, C. F., $98,- 

948
Pettibone-Muliiken Corpora

tion $15,865
Powers & Co. $222,000
Rauland
Republic FoouTh^ducts Co. 

$76,327
Republic Steel Corp. $6,537

T., $38,329
Schaar & Co. $3,123

Tuthill Pump Co. $196,140
Twentieth Century Glove Co. 

$60,800
Union Twisl Drill Co. $3,687
VVestern Instrument and Ma

nufacturing Co. $3,512

Jūsų parama 

“NAUJIENŲ” NAMO FONDUI 
bus nuoširdžiai įvertinta
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