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ROOSEVELTAS PRIĖMĖ PRIESAIKA
Iškilmėse dalyvavo 75,000 asmenų

VVASHINGTON, D. C., sau
sio 20 d. — šiandien Jungtinių 
Amerikos Valstybių sostinėje 
įvyko naujai išrinkto prezideri- 
to inauguracija ateinantiems 
keturiems metams. (

Iškilmėse dalyvavo labai dL 
delis skaičius valdžios atstovų 
ir šiaip pašalinių žmonių. Ap
skaičiuojama, jog iš viso iškil
mėse dalyvavo 75,000 asmenų,

F. D. Rooseveltas, pirmas 
Amerikos pilietis išrinktas tre
čiam terminui prezidentautu iš
kilmingai . pasižadėjo 
konstitucijos teises ir 
demokratijos idėjas.

Roosevelto priesaiką 
Aukščiausio Amerikos
pirmininkas Ch. Evans Hughes.

Inauguracijos proga Roosevei- 
tas pasakė kalbą, kurioje pats 
pasižadėjo ir kitiems patarė dė
ti pastangas, kad butų auklė
jamas pasiryžimas ginti demo
kratiją nuo įvairiausių jos prie-

saugoti 
stiprinti

i atgyja ir auga. Ji negali mirti, 
nes ji yra pagrįsta laisvų žmo
nių iniciatyva ir išreiškia di
delės daugumos laisvą valią.

Demokratija yra vienintelė 
sugyvenimo forma, kuri leido 
dabartinei civilizacijai plėtotis, 
auginti progresą ir gerinti žmo
nių daugumos gyvenimo: sąly
gas.

Demokratija turi dar atlikti 
labai didelius darbus, kad ga
lėtų žmonės dar plačiau naudo
tis gerbūviu.

Prezidentąs 
sekti tolimus 
da pastangas
tijos idėjas ir visiškai panai
kinti laisvę. Pabrėžė, kad ame
rikiečiai gali būti priversti pa
daryti pasiaukojimus demokra
tijai ginti.

Šiandien priesaiką priėmė ir 
Henry A. ^Vallace, naujai iš
rinktas viceprezidentas. Ligi 
šiam metui viceprezidentu buvo 
Garner.

Inauguracijos iškilmės praėjo 
su didele žmonių konkuren
cija.

liepė atydž’ai 
balsus, kurie de- 
griauti demokra-

VOKIETIJOS IR ITALIJOS DIKTATORIAI REIKALAUJA BAUSTI MOTERIS UŽ

priėriiė
Teišmo

Demokratija nemiršta, sako 
prezidentas, ji nebus sunaikin
ta. Demokratijos idėjos naujai
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SIAMIEčIAI PASKANDINO
3 FRANCUZŲ LAIVUS

Iš 1,000 žąsų -
360 sužalotų

KAUNAS, Lietuva, sausio 
d. — “Tiesa”, lietuviškų komu
nistu laikraštis, labai smarkiai 
nusiskundžia “stachanovišku” 
darbo metodu. Darbininkai dir
ba daug greičiau, bet darbas 
niekam netinka, sako.

Maisto” fabrike darbininkės

pešdamos žąsis taip skubančios, 
jog sužalo j ančios labai daug 
žąsų.

Iš 1,000 “stachanoviškai” nu
peštų žąsų, 360 buvo visiškai 
sužalotos.

Žąsys atrado vanagų 
draskytos

BRITAI -MUŠA ITALUS ERITRĖJOJ
Anglams padeda 

abisiniečiai
Amerikietis pas Bul

garijos karalių

Adolfas Hitleris ir Benito Mussolini vakar susitiko netoli vokiečių ir italų sie
nos. Cenzūra neleido skelbti susitikimo 'vietos. Mussolini prašė Hitlerį, kad jis 
padėtų gelbėti ardomą italų imperiją. Britai italams duoda labai smarkius 
smug’iuš visuose Afrikos frontuose,'be vokiečių pagėlbos italai nepajėgs atsispirti. 
Manoma, kad Hitleris padės italams, bet jis pirma įsistiprins pačioje Italijoje.

7 KAIRAS, Egyptas, sau šio 20 
d. — Britų karo pranešimas 
sako, jog jų kąro jėgos įsiver
žė italų Eritre j on ir užėmė ke
lis ibieštus. . >

Operacijas vyksta anglų Su
dano ir buvusios Abisinijos pa
sienio ruožuose.

,•■‘.Britams labai daug padeda 
abisiniečiai, kurie naikina ita
lus tolimoje užfrontėj. Britai 
paėmė italų fortifikuotas vietas 
Sabderat ir Tessenei.

* SOFIJA, Bulgarija,/ sausio 
r- šiandien į bulgarų šo-20 d 

stinę atvyko Amerikos pulki
ninkas Donovan, kuris nesenai 
lankėsi Egypto frontuose.

Donovan kalbėsis su Bulga
rijos karalium. Manoma, kad 
jis išdėstys karaliui Jungtinių 
Amerikos Valstybių politiką ka
ro reikalu. r

Tikimasi, kad vėliau Bulga
rija pareikš didesnį pasiprieši
nimą naciams ir neleis per sa-

Petainas kabineto 
nėkeis

VICHY, Francuzija, sausio 
20 d. -— J^ežiurint į “išaiškini
mą nesusipratimo” tarp Lava- 
lio ir Petaino, kol kas nebus 
jokių francuzų kabineto pakai
tų. , •<;

Francuzų maršalas darys ka
bineto 1 pakaitas, kai gaus Hit
lerio atsakymą į visą eilę klau
simų, kuriuos maršalas senai 
jam suformulavo.

Atsakymą Petainui turės at
vežti jo paskirtas įgaliotinis cle 
Brinon, kuris dabar randasi Pa
ryžiuje.

HITLERIS MATĖSI SU MUSS0LIN1U
Pasitarimuose daly

vavo karo vadai

Bėga dvi italų 
divizijos VOKIECIAI GAUNA MEDŽIA

GOS Iš AMERIKOS

BANGKOK, Siamas, sausio 
20 d. — Oficiali agentūra pra
neša, jog Siamo karo jėgoms 
pavyko paskandinti tris francu- 
zų karo laivus.

7 francuzų karo laivai, ve
dami Lamotte-Piųuet, puolė sia- 
miečius. Siamo karo ir oro lai
vynas pastojo kelią francuzams 
ir paskandino tris karo laivus.

(Francuzai neturi žinių apie 
mūšio išdavas.)

KAUNAS, Lietuva, sausio 20 
d. — Tas pats laikraštis sako, 
jog atrodo, kad ne moterys žą
sis pešė, bet vanagai jas dra
skė.

Plunksnos mėtomos stačiai 
ant žemės, kur jas visiškai su- 
mindžiojamos ir sutrempiamos.

Laikraštis reikalauja, kad bu
tų įvestos piniginės pabaudos Ir 
už kiekvieną sužalotą žąsį “Mai
stui” butų sumokėta. Mokėti 
turės stachanoviškai dirbančios 
moterys.

LONDONAS, Anglija, sausio 
20 d. — Karo vadovybė skelbia, 
jog britų kariuomenei pavyko 
sunaikinti dvi italų divizijas, 
kurios gynė Kassalą miestą ir 
apylinkes.

Pažymėtina, kad abi be tvar
kos bėgančios divizijos yra su
darytos iš grynai fašistiškų ka
rininkų ir skaitėsi labai ištiki
mos Mussoliniui.

Buvo (sunaikinta 2,000 ita
lų. Britai turėjo labai mažus 
nuostolius, nes vartoja tankus.

Anglai italus veža 
Indijon

CALI, Kolumbija, sausio 20 
d. — Teko patirti, kad vokie
čiai gauna labai svarbios karo 
medžiagos iš centralinės ir pie
tų Amerikos, nežiūrint į bloka
dą ir suvaržymus.

Centralinėse Amerikos val
stybėse gauna platino, kurį ve
ža į pietų Atlantiką, o vėliau 
j Europą.

Platinas reikalingas visiems 
tiksliems karo instrumentams 
gaminti. Jis reikalingas ir elek
tros išdirbiniams.

Profesorius bijo 
atomiškų bombų

LYON, Francuzija, sausio 
20 d. — Sorbonos universiteto 
profesorius Thibaud pareiškė 
didelės baimės dėl atomiškų 
bombų.

Jeigu jos bus pavartotos ka
ro tikslams, sako, tai viskas 
bus sunaikinta, nes jos turi ne
paprastai didelę jėgą.

Francuzų mokslininkai dabar 
negali daryti eksperimentų ato
mui skaldyti, nes vokiečiai ne
leidžia. Thibaud sako, kad ame
rikiečiai daug nusimano atomų 
skaldyme.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 20 d. — Oficialiai praneša
ma, kad Hitleris šiandien pasi
matė su Mussoliniu. Pirmuose 
pasitarimuose ^Hitleris ir Mu ■>- 
solini sutarė visuose • .^svarbiau
siuose ■ klausimuose, ;

Kai buvo svarstomi karo re i- ’ • , ... s
kalai, tai pasitarimuose dalyva
vo italų ir vokiečių karo va
dai. Iš vokiečių pusės dalyva
vo gen. Keitei.

Kai buvo svarstoma diploma
tinė padėtis, tai dalyvavo už
sienio ministeriai.

Diktatorių pasimaty
mą gaubia paslaptys

BERNAS, Šveicarija, sausio 
2’0 d. — Oficialios vokiečių agen
tūros visą laiką neigė Hitlerio 
ir Mussolini susitikimą.

Pasimatymą paskelbė tiktai 
pirmam pasitarimui 
gus.

Visas susisiekimas 
tarp Romos ir Berlyno
tas dviem dienoms. Tai daroma 
sąryšyj su diktatorių susitiki
mu.

Pasitarimams pasibaigus ofi
cialiai paskelbta, jog karo rei
kalais nepadaryta .nutarimų.

pasiba

telefonu 
nutrauk-

BOMBAY, Indija, sausio 20 
d. — 4,000 italų belaisvių, ku
rie buvo suimti Egypto ir Ly- 
bijos kovų metu, atvežti į Bom
ba jų.

Turima žinių, jog netrukus 
šį uostą pasieks dar didesnis su
imtų italų skaičius. Britai ne
nori laikyti belaisvių Egypte, 
nes iš ten lengvai gali pabėg
ti.

Be to, brangiai kainuoja iš
laikymas, nes maistą reikia vež
ti iš tolimų kraštų. Iš Indijos 
italai nepabėgs.1 ‘ ’ įgyveno.

Mirė Lloyd George 
žmona

LONDONAS, Anglija, sausio 
20 d. — šiandien mirė pagarsė
jusio anglių politiko Lloyd 
George žmona, kuri ėjo 75 me
tus.
\ Pats Lloyd George taip pat 
smarkiai serga. Jis norėjo 
lyvauti Žmonos laidotuvėse, 
daktarai patarė laidotuvėse 
dalyvauti,

Lloyd George vedė 1888 
ir visą laiką labai gražiai

da- 
bet 
ne-

m. 
su-

Rumunijoj užmuštas 
nacių karininkas
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BELGRADAS, Jugoslavija,, 
sausio 20 d.— Pranešama, kad 
Rumunijos sostinėj tapo nušau
tas ■ vienas aukštas nacių kari
ninkas. Jam/buvo pataikyti 5 
šūviai visai prie pačio vokiečių 
kariuomenės štabo.

Tapo areštuotas vienas 
kų kilmės boksininkas.

Policija mano, kad jis 
ve minėtą karininką, nes
keletą minučių boksininkas ir 
karininkas smarkiai susiginčy- 
jo vienoje kavinėje.

Murray pataria 
nestreikuoti

Mokytojai nešaukia 
komunistiniu u 

mitingų

grai-

nušo- 
prieš

PITTSBURGH, Pa., sausio 20 
d. — Philip Murray, CIO pir
mininkas, kalbėdamas j .strei
kuojančius Carnegie Steel Corp. 
darbininkus, pasakė, kad jų 
streikas nelegalus.

Nesusipratimus reikia išrišti, 
sako, tvarkingu budu.

Jeigu šitaip ir toliau bus el
giamasi, tai padėtis gali susi
daryti labai rimta, nes valdžia 
bus priversta imtis kitų prie
monių.

JlAUNAS, Lietuva, sausio 20 
d. — Komunistų .partijos ofi
ciozas skundžiai mokytojais, 
kurie atsisako šaukti komunis
tų partijos mitingus.

Ypatingai puolama ant Obe
lių pradžios mokyklos vedėjo, 
kuris atsisakė suvaryti žmones 
į mitingą.

Mokyklos patalpos buvo už
darytos ir niekas pašalinių i 
jas nebuvo įsileistas. Laikraštis 
sako, kad mokytojai privalo pa
dėti komunistams organizuotis.

Konfiskuoti Kara
liaus draugų turtai

SAN FRANCISCO, Cal., sau
sio 20 d. — Teisėjas Muilins 
išaiškino jauniem* jurininkams, 
kurio nuplėšė nacių vėliavą, jog 
jie nusikalto įžeisdami kitą val- 

prisi pažino 
svetimą val-

Darbininkai nesižavi 
komunistų idėjomis

Kalbama apie pučo 
galimybes Argen

tinoje
BUENOS AIRES~ Argentina, 

sausio 20 d. — Argentinos po
litinė nuotaika labai prišvinkus. 
Liberalai nepatenkinti provinci
jose pravestais rinkimais.

Sako, jog nusižengta rinkimų 
įstatymui. Konservatoriai atsi
sako pravesti tardymą. Parla
mentas netvirtina biudžeto at
einantiems metams.

Karininkų tarpe kalbama apie 
pučo galimybes. Diktatūros ša
lininkai kursto karininkus su
kilti ir paimti krašto valdžią į 
savo rankas.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 20 d. — Vyriausybė pa
skelbė dekretą, kuriuo konfis
kuojamas turtas daugelio buvu
sių Rumunijos ministerių, mi- 
nisterių pirmininkų ir artimų 
buvusio karaliaus draugų.

Konfiskuojami turtai užmuš
to ministerio pirmininko Cali- 
nescu, ministerių Argesanu ir 
Marinescu.

Pastarieji “geležinės gvardi
jos” buvo nesenai nužudyti, o 
pirmasis prieš keletą metų.

kad bausmė

stybę. Jurininkai 
kaltais, jie įžeidė 
stybę.

Teisėjas sako,
jiem bus paskelbta ateinantį 
ketvirtadienį.,- Miesto gyvento
jai pritaria jurininkams ir at
nešė jiems daug dovanų į areš
to namus.

Vietos legijono karininkai 
norėjo jiems padėti, bet jurinin
kus perėmė laivyno vadovybė.

KAUNAS, Lietuva, sausio 20 
d. — “Tiesa” labai smarkiai 
bara Plungės darbininkus, nes 
niekas jų nesižavi komunistinė
mis idėjomis.

Plungės tekstilės fabrike dir
ba apie 700 darbininkų, bet li
gi šiam metui nėra nei vienos 
komunistų partijos kuopeles. 
Dar blogiau, kad visame fabri
ke nėra nei vieno komunisto.

Panaši padėtis yra ir Telšių 
tekstilės fabrike, niekas nesido
mi komunizmu.

VĖLIAUSIOS' NAUJIENOS
— Italai skelbia, kad Hitleris prižadėjo Mussoliniui padė

vėti karą prieš britus Viduržemių juroje. Bus sukauptos

Debesuotas ir šiltesnis. / ) 
Saulė teka 7:13 v. r., leid-

Britai susprogdino 
Berati miestą

Jugoslavai nusileido 
naciams

ATĖNAI, Graikija, sausio 20 
d. — Karo pranešimas sako, 
kad dideli britų aviacijos bū
riai visiškai susprogdino Bera- 
tį, italų laikomą miestą centrą- 
line j Albanijoj.

Britai pataikė italų karo san
dėlius, smarkiai apšaudė tran
sportą ir sunaikino kareivines.

Graikai apšaudė labai smar
kia artilerijos ugnimi italų jstip- 
rinimus Klisuros fronte. Grai
kai visiškai išsklaidė italų kon- 
traataką.

BELGRADAS, 
sausio 20 d. — 
jog jugoslavų vyriausybė nuta
rė leisti naciams praplėsti ge
ležinkelio linijas, kurios eina į 
Adriatikos jurą.

Manoma, kad pavasarį naciai 
jas ruošiasi Z,naudoti Balkanų 
karui praplėsti. Jugoslavai spy
rėsi Šiems vokiečių pageidavi
mams, bet dabar paskelbė, jog 
sutartis padaryta “ne diploma
tiniu keliu”.

; Jugoslavai rezervavosi sau 
labai didelių teisių ir atsargiai 
seka vokiečių planus.

Jugoslavija.
Teko patirti,

ti
visos jėgos prieš Maltą.

.— Vokiečių ir italų lėktuvai be sus'ojimo bombarduoja 
Maltą, šiandien britams pavyko numušti 19 vokiečių lėktuvų. 
Iš viso, šiomis dienomis britai numušė 39 nacių ir italų lėktu
vus Maltoje.

— Vichy paskelbė, kad Petainas kalbėjosi su Lavaliu oku
puotos Francuzijos spaudos reikalu. Ji smarkiai puola Petaino 
režimą. Petain imsis priemonių spaudai suvaržyti.

— Vokiečių spauda labai nepatenkinta San Francisco vė
liavos incidentu. Amerikos vyriausybė įteikė, apgailestavimo pa
reiškimą, bet naciai nepatenkinti Amerikos visuomenės nuo
taika.

— Cyprus saloje įvyko stiprus žemės drebėjimas. Sugrio
vė 44 namus, bet/žmonių aukų nebuvo.

— Italų bombanešiai bombardavo graikų sostinę. Grai
kams pavyko numušti vieną fašistų bombanešį pačiuose Atė
nuose. Kiti italai pabėgo.

— Britų sargybos nukėlė 12 Italijos ir Vokietijos piliečių 
nuo Amerikos laivo Argentina, kuris užsuko į Trinidad salas. 
Suimtieji internuoti visam karo metui.žiasi 4:50 v. v.
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’ (Apysaka)Buvo vėlus vakaras, kai mes girdo, ir privažiuodamas kaišu broliu važiavome prie Pa- mą, pradedu nerymauti, ar ra- auš-degėlių kaimo, kad rytą, tant pamedžioti jo eiįere.Aš kiekviena kartą, kai būnu tėvynėje, ątvąžįuoju i tą musų parapijos kaimelį.Toji lėkšta, lygi žemuma, su mažais spindinčiais ežeriukais ir būgnais; tais didžiulis, apskritas su nendrėmis ežeras šalia kaimo, kur yra tiek ančių, narų, gagarų, čibisų, “ko- rostelių”, žuvėdrų; tie linksmi beržiniai miško kirtimai, kuriuose nuolat slapstosi baikštus kiškiukai; tie miškai nuošalyje, kur rudenį ant senų beržų plikų viršūnių, tupi ištisomis kaiminėmis smakus, puikus * tetervinai; tos duobės balos, kur neišeinamuose krumyno- se slapstosi žiemą ir vasarą baltosios laukų vištelės; pagaliau, tas mažas kaimelis, prisi-

Sime mes Ramie wdėdę kalvį”, kuris ąmfinąį išeiną vakaraissu šautuvu į ežerą.“Dėdė kąlvip” — tąi karštąs šaulys ip žynius šipogys visoje musų apygardoje. Jis turi vardą, tėvo vardą, pąvąrdę, bet paklauskite jo vąrdų kaįpie, ir aš įsitikinęs, jums pasakys: tokio nėra: o paklauskite: kur gyveną dėdė kalvią? — jus J. pirmasis vaikezas nuves iki jo trobos, — ir nuves su džiaugsmu. Jį visi myli, nežinau už ką ... Ar už tai, kad jis nuolat medžioja ir atneša į kaimą įvairius paukščius ir žvėris kuriuos malonu pažiūrėti kaimo vaikiukščiams; ar už tai, kad jo trobelėje nuolat yra kokia nors naują stebėtina iš-
visa, visa čia man pažįs-Ir daba,!- aš važiuoju čionai su broliu; ką tik šiomis dienomis atsiradęs iš tolimųjų kraštų tėvynėje.Aš žinau, — manęs laukia, apie mano atvažiavimą jau iš

BUDRIKO RADIO PROGRAMAIW. C. F. L. 970 k. nedėlios vakare, 5:30 iki 6:30 P- M.W. H. F. C. 1420 k. ketvergo vakare, 7 valandą.W. A. A. F. 920 k. kanarkos, nedėlios rytų. 9:30 A M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

po

•t n

I N

RADIOS po
$9.95 aukščiau.
50c įmokėti$9.95 aukščiau

Išmokėjimais.
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCOKPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, sausio 21, 1941sus stogai. Gįręlinms šuųs lojimas. Męs važiuojame prie daržinių, važiuojame išilgai tvorų, šįtaį ir tiltelis per Skersinę upelę; vis toks pat spnas, vis taip pat šokipėją į virąų, vis taip pat apverstas iš šonu mėšlu ir šiaudais ... štai ir senos ievos ties daržais; štai, ir gatvelė, kuri tiesiai veda į kaimą ... Priešakyje suspindėjo Ugnelė; pasigirdo arti šuns lo.T jimas; męs su skambučių triukšmu įvažiuojame į gatvę; nugąsdiname bandą avinų, kurie skubiąi nuvalo inpms kejię. ir prieš tai, kol užmiegąs kaimas suspėjo pribėgti prie langų ir pažiūrėti, -- kas važiuorgatviųką Hesiąi į ežerą ir sustojome prie ”dėdės kalvio” namų vąrtų.štaį ir jo maža trobelę, po šiaudiniu slogu, su susmukusiu senai jau priedurįu. Kažin kas žiuri į mus pro langą; [ kažin kas suerzėjo trobelėje— ir, nepraėjo nė įpinutęs, kaip

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatišką Skausmą

Nękentekitę bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
ąkauęlėjiiųų, iŠąinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Ęjfppnerįų. Šis sensaęingąą įini- 

ūpiąi suteikm įaukiąnĮą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
įučjjj jau įšpa,rdpota. Todėl neatj- 
deliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.

LITHUANIAN 103

1 m'.'.'I ■‘",i '‘.'l1'.' ly'įž t"!?1-*—Taip, tąip, iš ’užperųaį metų. Žįurėk, tu štai nęužiųjrr lai. • •—Tai kodėl tu jo nepataL sąi?—Gi vis kažin kaip rankos nepasiekia, tai kalvė, tai...—šautuvas ....—-Ną jau kas gi daugiąu ... -—juokiasi kalvis. .Mes kopiame ąnt priedurio ir einame dešinėn į kainarai-
kamša, karią galima ir dide- 111,0 l>ii‘Į»vio. žingsniuodąiyasliam pažiūrėti; arba tiesiai už! tai, kad jis nuolat linksmina savo kaimą garsiais šūviais, kuriuos išgirdę, mažas ir senis sako: — “štai, lai dėdė kal“Pūdė kalvis” — tai neklystus medžiotojas musų apygardoje. ‘‘Dėdė kalvis” — lai nekylstąsir jam neretai tenka “pude- liuoti” iš savo seno, ilgo šautuvo; bet vaikiūkščių supratime vargu bau ir yra pasaulyje
visus .Padegėlių kaimo mažuosius gyventojus, jeigu at vyktumėte į jų ežerą ir prisišau- dytume daugiau ančių ir narų,I kaip “dėdė kalvis”, ir panorėtumėte nulenktyniauti jo medžioklėje. Bet ir tai, Pader gėlių kaimo gyventojai

j per du laiptelius į trečiąjį, į 'mus skuba aukštas, plikagalvis kaimiętis su lUUrgąis marškiniais, su plisipamis kelnėmis, basas, ir puola kuo ^reir čiau atidaryti vartus.—Tėveliai šviesos, ląi nelaukėme ... Bet kąip gi jus sugalvojote?... Mes ką lik su sene jus buvome alsiniinę. Manome, kur jie atvažiuos pas mus, neseniai juk atvyko, o štai jau prie vartų stovi. Kad tave, kaip aš buvau išsigandęs; žiūriu pro langelį įr akimis netikiu, pianau—vaidenasi.
: i Prie musų pricipa “dėde kalvis” ir paduoda kietą, juodą kalvišką rauką.

musų apysakos

Maža, su vienu langu, drėgną, šalta kamaraitė — tikras zoologinis muziejus. Ant sienų, ant vinių, kabo suplėšytų gą- gąrų odelės, ant lųbų įvairios paukščių iškamšos; čia ir/didžiulis aras bąltauodegulis, čįą ir nakties paukštis su varinėmis sagomis vietoje akių, čia prismeigti kertėse ir ilgąkoja būtybė, kuri naktimis gaudžia ežere, įv maži pūkuoti pelėdu- kąi, ir ilganosiu narąs, ir be* updęgę vištele. Įr yisa čia “dė-

didele il-malpniu
pri-pačiam, ir imtų kalbėti, lai ne jus prišąudėte paukščių, o jums padėjo, jus privedė, jums prišaudė tas pats “dėdė kalvis”, kuris vienas tiktai žino, kur lupi antis, kur

ant sienų, kad parodyti geram mus, kad “dėdė kalvis” kaip žmogui, o už vis labiau—vai- nors atsirastų prie savo namų, kiąkščiams.Bet pažiūrėti tas Padegėlių ežero retybes nedažnai pavyksta vaikams, — tam reikia sulaukti kokio nors ypatingo atsitikimo. Ir, būdavo, reikia tik išgerti Kuzmai, ir pamatys jį tokį vaikai gatvėje, — kaip jau visi įsitikinę kaime, katf “dėdę kąlvis” šiandie rodys šavo “žvėryną”.Tokiomis dienomis paskui dėdę kalvį vaikščioja visąs kaimas, Vaikai visiškai neduoda jam ramybės, klausinėdami, kiek jis per tą vasarą užmušė ‘•zalzinų”, kiek prismaugė kilpa gagarių, kur ir kuomet pašovė arą arba vanagą, ir kaip, Žiemos metu, sugavo į žabangas vilką. Tuo. laiku Kuzma jau nebeįstengia nusikratyti vaikais, jie jį prispirs; žiuri jis nusilenkia jų prašymams ii; pasakoja ant trobos pamato, kaip žiemą sugavo vilką į žabangas, kaip ęjo prie jo ar-

vis visa lai prišaudė, parnešė, nulupo, prikimšo samanų, ištaisė ir iškabinėję kertėsę ir

ir čia, jau, be pakvietimo, vi: si suvirsta pas jį į užtvertą vietą, paskui — į priedurį ir patenka į svajojamąjį “žvėryną”. Iš čia jau retai jam tentą greitai juos išvesti.—Tik žiurėkik, vaikai, tai tokios akys; tik žiurėkik, vaikai, tai kojos, tai kojos; tai ;tokia uodega juokinga; tai įe- ,enps, vaikai, tai letenos su ua- Tai bent iškamša biau- vaikai, naktiesgi, kad ne nak- aną dieną mes
gaišri! Juk, tai, paukštis I—Na, o kas tinis paukštis;su Pronka ant Griškos daržinės ujątėpię... (Bus daugiau)

Vilkas, matai, parode dantis ir byyo benorįs pulti jį ir suėsti, bet jį sulaikė žabangos, — ir “dėde kalvis” pribąigė jį paskui pagaikščiu, Ir klausosi “dėdės kalvio” nevieni vąikiukš- čiąi, o net ir suaugusieji, todėl, kad jis pasakoją ne taip, kaip kilį melagiai medžiotojai, vicr ną teisybę, visi jo žodžiu tiki, įr net niekam į galvą na,- kad jis meluoja.Bet pasakojimai — vieną pradžia. Vaikai džia apyvarton visus
neatei-

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

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

Namų Tek 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 Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

4~

tai tik palei- ąudru-

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTĮSTĄS 

4645 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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofisp vaįąndos; nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal suburti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421DR. MARGERIS

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Šventadieniais tik susitarus.

Phone YARDS 7299

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svąigimo, 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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395Dr. Susanna Sląkis

Moterų ip vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
•" • ' s

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 
lnOmBULANCK 

pIENA IR NAKTĮ , rVisi Telefonai YĄRDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LĄFAyETTE 0727

-f • koplyčios visose
J JUšZZ 1 Chicagos dalyse

Augšlas, liesas, su |ga barzda, su ilgu veidu, truputį dėmėtas, jis įo-| Ii gražu negrąžiną; bet ųžlgi jo!gerumas nuteikdavo Jo atžviL gi u larp žmonių, ka<t pakaL bėjęs su juo pusę valandos,1 kiekvienas jau jaute ir buvo visiškai. įsitįkinęs, jog tas žmogus nepadarys jam bĮpgo iki pąt niirlies. Ir tas įsilikiniinąs taip buvo stiprus, kad jus jau patikėjote “dėdei kalviui” visuose dalykuose, tikėjote žo.- džiu, ir, jeigu butų atsitikę,

iam j vp malonus balsas, jo nebaigiąs

štai koks “dėde kalvis”, pas kurį mes važiavome su broliu
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Ąkis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuve

KITATAUČIAI

A-a, štai ir Padegėlių kilimas! ...Tolumoje ant lėkšto kranto ežero, kuris jau spindi sąvo tyliu vandeniu, pasirodė tam-
TT

*9.50
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 POCAHONTAS Mine Run iš geriausiųmainų, daug dulkių išimta 57.65 Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Salos Tax ekstra.BLACK BAND LUMP

ČOpR. 1*40, N66PLKCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEDALLION PATTERN 2714271 I — Mėgsta lovos kapa

pat, — jus su nęąpykanta nu? sisuktumėte nuo jo įr pasakytumėte: .“lai bent- keistuolis, ką kalba apie “dėdę kalvį”.Nesuspėjome mes išlipti iš vežimuko, kaip “dėde kalvis” jau kinko lauk mūsiškį Bu- lonėlį, kuris ėjo prie jo džiaugi dainasis, kad pateko po kūtę į svečius.bėgu pąs mus. Ną ir Bulomu- kąsl...Ną įr BnJonukas! — glosįė jis Bujonėlį, nuimdamas apmatų ųuo jo uodegos.Bidonėlis, nelabai mėgstąs tai, net if nemanė įkasti jį į alkūnę, kaip jis darydavo tą nuolat su musų darbmmku-Nepraėjo ir trijų inimięįų, kaipo Bidonėlis buvo pririštas prie stulpo pasistųveti; kąlvis dar apėjo aplink jį, daę karta išlygino jam karpius, ir męs nuėjome su juo į trobą.Mums baisiai buvo noras pa? klausti apie medžioklę, be| mes žinojome, kad kieme, esant žmonėms, darbo tarpe, “dedp kalvis” ne u/, ką ųesi? kalbės apie medžipkĮįęną. Tok? jau jo paprotys ... ‘
No. 2714I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

| 1739 So, Halsted SU Chicago, Dl, 
l Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

I Vardas ir pavardė

/\d rusas

Miestas ir valstija

“baliasiųomis”, ku? Dięs kartų gėrėme, arbptą, vį,są kgs senoviškai nulinkę į vieną pusę, lyg ruošiasi pavirsti.—Žiūrėkite, neužkliukitct čią vienas laiptelis, -— te ji prasmenga, — papuvo, — sąkp mums “dėdė kalyis”, lydėdamas mus pas save į—Bet, juk, jis pas tpve, Į<uz<- ma, jau treti m e tą j netvarkoje, — sakau gš jam-

Klausykite musų radio programų Antradienio ir Seštadięnio ryt
mečiais, 19:00 vai. ryto iš W. EL L P. stoties (1480 K.) 

............... ' POVILU ŠALTTMIERU.

Ofisas ir
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTĮSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

YARds 1419«

1646 W<ist 46th Street YĄMS Q78Į

^T"

'} ' J

M

Phonp GROYehill 0142
Bhone Cicero 2109

LACIIAW K Z IR SŪNUS
2314 W«t ?3rd l’lace Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kąst lOStb Street Tel. Pullman 1270

P, J. RIDIKAS
3354 Halsted §.Uęet

TURIME 
KOPLYČIAS 

VIS0SE MIEŠTO
DALYSE ~'

•III II f II 11111111111111111111111111111111^1

S. P, MAŽEIKA YARds )4»8
3319 Lituanicą Avęnue YARdS 1|39

J.LIUIjEVIčIUS
434S S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. VVestern Avė.
1410 South 4$th Coųrt, Cicero •

■■■■■.V"' i------------- ------------- " . ............... ..............

ALĘĘRT V. PETKUS
47Q4 gp. AVeatęrn Ąvenu« PHpnę LĄFayettę 8034

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lįtųaųiėa Ąvęiiuę Phone YARds 4908

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

nuli n« Himnu....... .

, 3111 llllllllllllllllllIIIUIHII1IIIHIII

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

8

DR. HERZMAN
; -IS RUSIJOS-

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18įh St., netoji Męrgan 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 Centrai 7464

Phone CANAL 6122DR. 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 Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 6:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. VHtginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BĘVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Telefonas YARDS 0994Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ADVOKATAI
K. P. GUGI S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Karpb. 1431-1434-Tel. Central 44Į1-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Vąlandos vakarai^ nyo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

x —pagal sutartį.

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

2490 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet, 6 iki 8 vak.

' • Telefonas SEELEY 7330
Namų tęlęfonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURPAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTEt) ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Nąmų tel..—-Hyde Park 3399

VYTĄUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO: HALSTED STREET
Tel. CALmnęt 6877

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

Roųm 2014 Tęl. STAtę 7572 
VaJ.; nuo 9:00 iki Jl:O0 pylo.

3149 SO. HALSTED STREET
~ Tel. VICtory 2679

•■7



Antradienis, sausio 21, 1941 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Mažųjų tautų teisės
L. P. ž. — N. 3.

š. m. lapkričio mėn. 19 d. A- 
merikos Senato posėdyje sena
torius King pasakė sekančio 
turinio Pabaltės valstybes lic-

sveikininio ir draugingumo pa- 
reiškimą tiems, kurie gyvena tų 
valstybių ribose ir kurie, nežiū
rint smūgius, kuriuos teko pa

čiučių kalbą, kuri tilpo Senato kelti ir primetamus valdytojus 
“Congressional Record” iš 1940 po kuriais laikas nuo laiko at-
m. gruodžio 23 d.

“Pone Pirmininke, kaip yra 
žinoma, ši Respublika pratur
tinta žmonėmis iš įvairių šalių, 
tarp jų Suomijos, Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos. Šie žmonės 
apsigyvenę įvairiose Suvienytų 
Valstijų vietose, įrodė savo at
sidavimą demokratiniams prin
cipams ir patriotiniai atlieka 
jiems, kaip piliečiams, musų 
didžiosios respublikos uždeda
mas pareigas.

“šio mėnesio septintą dieną 
dideli Amerikos piliečių susibū
rimai, susidedu iš įmonių, ku
rie atvyko į Ameriką iš įvairių 
Pabaltės šalių, kartu su jų ai
niais bei kitais Amerikos pilie
čiais, susirinko įvairiose Suvie
nytų Valstijų vietose tikslu pa
reikšti pagarbą šauniems, hero- 
j škiems šių keturių šalių žmo
nėms ir jų atsiektiems laimėji
mams. Tą (Leną aš pasakiau 
per radio kalbą per stotį WOL, 
Baltijos-Amerikos Draugijos 
VVashingtone pasiūlymu apie 
mažųjų tautų teises. Aš prašau 
vienbalsiško pritarimo, kad to
ji kalba butų ištisai atspausdin
ta ‘Congressional Record’.

“Nesant priešingos nuomo
nės, duota parėdymas atspaus
dinti Record’e kas seka:

“MAŽŲJŲ TAUTŲ TEISĖS 
— Senatoriaus King prakalba. 
Šiandien susirenkame pagerbti 
keturių, taip vadinamų, mažų 
tautų, šaunius ir herojiškus 
žmones, kure1 kentėjime ir 
priespaudoje aukštai iškėlė ne
priklausomybės ir teisingumo 
obalsius ir daug yra padarę ne
priklausomybės ii* moralės bei 
dvasinio progreso srityse. Tos 
šalys yra Suomija, Estija, Lat
vija ir Lietuva. Mes siunčiame

TAUPYK!-^ ^1MuS:| aiivi i ui gesnis. Turėsi
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

sidųrdavo, tebebrangina demo
kratijos idealus ir tuos princi
pus, kurie tik vieni gali išvys
tyti ir palaikyti teisingumą, lai
svę ir tveriančią civilizaciją 
Per priespaudos amžius, gyven
tojai suminėtų šalių išlaikė gy
vą laisvės siekimą ir tarp aud
rų bei tamsos išlaikė tikėjimą 
galutino teisingumo, laisvės, lai
svo žodžio ir sąžinės pergalę. 
Jie visada buvo pripažinti ver
tingais vyrais ir moterimis, ne 
abejotinos drąsos ir nuoširdau 
atsidavimo idealams, kurie jų 
gyvenimui vadovavo. Despotiš
ki valdovai laikas nuo laiko sie
kė primesti svetimas jų tikybai 
ir morales dėsniaips ideologi
jas, kurios yra esminis dalykas 
žmonėms vadovautis, siekiant 
progreso ir civilizacijos.

“Laikas neleidžia specialia 
paminėti legionus šaunių, drą
sių vyrų ir moterų, kurie, dar
gi valdomi prispaudėjų geleži
nių įstatymų, palaikė ir gaivino 
laisvės ugnį. Tačiau, aš neatlik
čiau pareigos, jeigu nepastebė
čiau, kad daugelyje šalių šian
dieną reiškiama pagarba vie
nam iš didžiausių genijų, kokių 
muzikos pasaulis kada nors da
vė — Jau Sibelius. šiandien 75 
melai jo gimimo sukaktuvių. 
Jis įgijo vardą muzikos mėgėjų 
tarpe kaip viena didžiausių fi
gūrų muzikos srityje, šiandie
ną ne tik muzikos, bet ir lais
vės mylėtojai tr tie kurie kil
nių minčių bei darbų inspiruo
jami prisidės prie pagarbos pa
reiškimo vienam didžiausiu 
kompozitorių ir didžiausiam 
žmogaus emocijų interpretato
riui — Jau Sibelius.

“Aš prašau atkreipti dėmesio 
į faktą, kad paskutinis Latvi
jos Respublikos Prezidentas bu
vo Karlis Ulmanis, kiek prisi
menu, buvęs vienu laiku profe
sorius svarbiame šios šalies u- 
niversitete.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3’/2% Dividendų 

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

Tvmss $1,000,000.00

Žingsniai

“Pasaulinis karas, kaip dau
gelis mano, buvo paseka kele
tas despotiškų valdytojų ambi
cijos, kad įgijus daugiau auto
riteto ir galios ant savo žmo
nių. Laike didžiojo karo pri
slėgtosios tautos pareiškė norą 
išvaduoti iš politinės vergijos 
ir ekonominės bei moralinės 
priespaudos.

“Po Didžiojo Karo pasirašy
ta sutartys, kurios pripažino 
Suomijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybę. Tų 
valstybių sienos buvo nustaty
tos ir jos pačios visų vyriausy
bių pripažintos nepriklausomo
mis, suvereninėmis tautomis.

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

“Laikas neleidžia suminėti 
skaitlingus šių patriotinių ir 
herojiškų keturių tautų žmonių 
laimėjimus. Jos sudarė demo
kratines vyriausybes, kuriose 
vyravo teise ir tvarka, o lais
vė ir nepriklausomybė pasidarė 
visų paveldėjimu. Visose ša.yse 
šių keturių tautų žmonės buvo 
pripažinti kaip v.eni progresy
viausių patriotiškiausių ir kul
tūringiausių, kokius randame 
pasaulyje; jie pasiekė aukšto 
civilizacijos laipsnio meno, pra
monės, žemės ūkio ir visokio
je veikloje bei sąjūdžiuose, ko
kie karakteringi dinaminiškai, 
patriotiškai tautai ir laisvę pa- 
milusiems žmonėms, kurie įro
dė turį puikių, herojinių ypaty
bių.

“Aš negaliu praleisti nepami
nėjęs fakto, kad ši Respublika 
buvo praturtinta dešimt.mis 
tūkstančių žmonių, kurie pali
kę gimtines suminėtose šalyse 
pasidarė šios Respublikos pilie
čiais. Estija davė Amerikai dau
giau negu 50,000 žmonių; iš 
Latvijos į šią Respubliką atvy
ko daugiau 140,000 ir Lietuva 
davė daugiau kai 500,000 žmo
nių. Iš Suomijos, tos tragedijos 
.r garbės salios, atvyko į Su
vienytas Valstijas daugiau ne
gu 400,000.

‘ Tokie musų gyventojų skai
čiaus papildymai daug prisidė
jo prie materialio, moralio ir 
kultūrinio gėrio ir jo vystymo
si šioje Respublikoje. Jie rado 
vietos kiekvienoje žmogiškų pa
stangų srityje ir garbingai bei 
ištikimai atliko pareigas užde
damas jiems, kaip Amerikos pi
liečiams. Jie ir jų vaikai suda
ro vertingą įdėlį šioje tautoje 
Ir stiprina demokratijos atspa
rumą. Viena vertingiausių ir la
biausiai prasimušančių tų tau
tų žmonių įdėlių šioje šalyje y- 
ra jų kooperatyvus būdas ir va
dovavimo dvasia. Galiu pridur
ti, kad Baltijos ir Suomių tau
tos, lygiai kaip jų Skandinavi
jos kaimynai, yra parodę ypa
tybių, kurios suteikė joms pir
menybę daugelį amžių. Jos bu
vo kilnios ir drąsios, pamilę 
laisvę, aukštai iškėlę nešė civi
lizacijos švyturį, Latviai ir lie
tuviai kilę iš tų laikų, apie ku
riuos kalbame minėdami sans
krito žmones ir jų kalbą. Suo
miai ir estai yra parodę drąsos 
ir apsukrumo ypatybių, kurios 
pažymi juos pasaulio tautų tar
pe. Jie priklauso Ural-Altainiai 
rasei. Turiu pastaboj, kad nei 
viena šių tautų nėra nei slavai 
nei germanai.

“Civilizacijai progresuojant, 
žmonija panaikino individualią 
vergiją t. y. padėtį, kurioje vie
nas asmuo buvo asmeniška ki
to žmogaus nuosavybė. Bet ma
sinis vienos tautos pavergimas 
kita tebeegzistuoja, kaip šių 
dienų despotai: Hitleris, Stali
nas ir Mussolini barbariškai į- 
rodė. Ankstesni autokratiniai 
valdovai, kaip carai ir kaizeriai 
laikė pavergę milijonus žmo 
nių. Jie geidė įsigyti dar dides
nį autoritetą ir pavergti išnau
dojimui dar daugiau žmonių 
Jie pradėjo pasaulinį karą pu.- 
dami mažas tautas: Seibiją 
Belgiją ir kitas, tikslu labiau 
sustiprinti savo galią ir praplė
sti savo teritorijų ribas. Tačiau, 
tam tikras pavergtų tautų skai
čius laimėjo laisvę ir nepriklau
somybę. Vienos Versalės sutar
ties, pasėkoje, kitos (būtent Pa
baltės tautos) drąsios ir nepa- 
laužiamos valios dėka. Reik pa
sakyti, kad kai kurios didžio
sios autokratinės tautos nusto
jo savo teritorijų dalies. Britų 
dominijos ir kolonijos įsigijo 
didesnių galimybių naminiam 
valdymuisi ir sudarė su savo 
motiniška šalimi — Anglija, 
tautų bendravimą (Common- 
wealth).

(Bus daugiau)

letuvos

NAUJIENOS
1739 South Halsted StrecA 

CHICAGO, ILLINOIS
T</. Canal 8500

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

>-a naudingos.

“Socializmas”, Kurio 
Niekas Nesupranta 

, . ’ y -

“Tarybų Lietuva” nusiskun
džia, kad okupuotoje Lietuvoje 
esą žmonių, kurie saką, jog 
ką “sovietų Rusija f yra pada
riusi per 23 metus, mei, • su
prask, Letuviai jau esame pa
darę per 4 mėnesius”. Tame 
pat straipsnyje sakoma, kad 
“mes turime reikalų su socia
lizmu dar tiktai kelintas mė
nuo. Daugumas musų semau 
arba visai nieko apie tai neži

lojo arba tik labai miglotai 
tenusivokė (aš manau, dovano
kite, — pastebi laikraštininkas, 
-r kąd ir dabar nedaug kas te- 
pasikcitę)”.

šis oficiozo “Tarybų Lietu
vos prisipažinimas yra vertin
gas daugeliu atžvilgių. Mes 
praeisime tylomis pro frazę 
apie '“socializmą”, kurį bolševi
kai vykdo Lietuvoje. Bet juk 
kai savo laiku buvo rengiami 
rinkimai į “liaudies seimą”, ku
rio atstovui nubalsavo prisijun
gimą prie sov. Rusijos, tai bu
vo skelbiama, jog 99% gyven
tojų balsavę ir išreiškę va’ią

įsijungti į “galingąją socializ
mo šalį”. O dabar pasirodo, 
kad “daugumas musų seniau 
arba visai nieko apie tai neži
nojo arba tik labai miglotai 
apie tai tenusivokė”. Nors, pa
gal “Tarybų Lietuvą”, “dar ir 
dabar nedaug kas tepasikeitė”, 
bet tuo pat metu iš plakuoto
sios Lietuvos kasdien Stalinui 
siunčiami šimtai telegramų, ku
riose “Lietuvos gyventojai reiš
kia ugningą padėką už laimin
go socialistinio gyvenimo įve
dimą.”

Kas pajėgs suprasti visą šią 
Lietuvos bolševikėlių galvojimo 
makalynę?

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS, 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

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.
Saukit Tel. VICTORY 0066

The Neto Century

ir justi seną pečių

• Visiems reikalams skonį pa
laikantis kakalys.

• 5-Karščių Thrift Cooker su 
flavor-seal dangčiu.

pagerinti Hi-speed 5-
Calrod paviršutiniai

Trys 
karščių 
vienetai.

ELEKTRINIS PEČIUS
su numeruota Šiluma

Tik $g§50

Naujas Grožis! Naujos 
Savybės! Nauja 

V ertybė!
Nauji« Cąlrod pavir- 
šiuthiiai). vienetai duo
da numieruotą karš
tį. palengvinti jums į-- 
virimą — padaro pui- * “ 
kius rezultatus leng
vai atsiekti.

Instaliacija Dykai
bei kuriame vienos, dviejų ar tri
jų šeimų visiškai rezidencinia
me name kur dabar vartojamas 
Edison Patarnavimas.

• Calrod kepimui vienetas su 
karščio nukreiptuvu.

• Karštį nustatanti jungtuvai.

Pamatyk moderniškus Electric Pečius pas savo dylerj, arba bet kuriame
musų 11 krautuvių

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS J ■"■“■■■■■■■■"■■■■■■■■■■■■■■■i

UN1VERSALSAVINGS&LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

. ' t

Mokame 3/4 Nuošimčio ant Visų Investmentų.

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITĮJ

Ateikite j Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

sg.5o
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 , J
diena ■ ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY 

2358 WEST 63rd STREET 
Prospect 2174 

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA 

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

nuo laisniuotų dentistų. 
X................................ .......... —z

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

MADOS

No. 4633 — Namie dievėti suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16. 18 ir 20 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
• / . v . ' •

, Washington, D. C.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted SU, Chicago, HL

Čia |dedu 15 eentų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.......

Mferos T -- per krutino

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
.   —   -1
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Subscription Rates:'
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams .......................  $8.00
Pusei metų ...................   4.00
Trims mėnesiams ___  2.00
Dviem mėnesiams ......  1.50
Vienam mėnesiui .... ..........  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ......................  3c
Savaitei ..............................  18c
Mėnesiui .................    75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

Užsieniuose:
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RAŠO KNYGĄ APIE 
LIETUVĄ

St. Miščikas-žiemys.

Del straipsnio apie Trockį
(PASTABOS PRIE PASTABŲ)

Trečia inauguracija
Vakar prezidentas Rooseveltas pradėjo trečiąjį ter

miną Baltajame Name. Savo inauguracijos kalboje jisai 
išreiškė savo įsitikinimą, kad demokratija pasaulyje ne
žus. Tai yra svarbiausia mintis, kokią šiandien gali iš
reikšti asmuo, kuris stovi didelės ir galingos valstybės 
pryšakyje.

Kol Amerikos valdžia ir kartu su ja milžiniška dau
guma Amerikos žmonių turi šitą įsitikinimą, demokra
tija, iš tiesų, nežus, nežiūrint kiek pergalių yra laimė
ję arba dar laimės Hitleris, Stalinas ir Mussolinis.

Šiandien yra išbandymo laikai demokratijai — sun
kus, kritingi laikai. Jie atnešė daug nusivylimų demo
kratijos šalininkams, bet jie davė jiems ir vieną didelę 
pamoką. Demokratija žlunga, kuomet ji nesugeba drą
siai ir energingai veikti krizės valandoje.

Prezidentas Rooseveltas įrodė, kad jo vadovybėje* 
demokratija gali veikti, nugalėdama didžiausius sunku
mus. Dėl to, kad jisai tatai įrodė, jį Amerikos žmonės 
vėl pastatė prie respublikos vairo, nors, tai darant, rei
kėjo sulaužyti įsigyvenusią per ilgus metus tradiciją.

Jo atsakomybė prieš savo krašto žmones ir prieš 
visą pasaulį yra milžiniška. Todėl mes galime tiktai pa
linkėti prezidentui Rooseveltui, pilniausiu nuoširdumu, 
kad ši jo tarnyba butų kuo vaisingiausia Jungtinėms Val
stybėms ir visai žmonijai.

Jungtinių Valstybių minis te- 
ris Lietuvai, Owen J. G. Norem, 
kaip praneša “Jaunimas”, rašo 
knygą apie Lietuvą. Knyga tu-, 
rėš būti įdomi, nes Mr. Norem 
keletą metų gyveno Lietuvoje 
it išvažiavo iš jos už dviejų 
mėnesių po to, kai ji buvo o- 
kupuota bolševikų. Jisai savo 
akimis matė pirmąjį Lietuvos 
pavergimo ir “sovietizacijos”; 
etapą.

“Jaunime”, kuris paduoda ši
tą žinią, yra visa eilė įdomių 
straipsnių apie paskiausius įvy
kius Lietuvoje.

GARBINA LEVĄ 
TOLSTOJŲ

Smauglio taktika
Tropiškuose Pietų Amerikos kraštuose yra milžiniš

kų gyvačių, vadinamų smaugliais. Tokia gyvatė savo au
ką pasmaugia, apsivyniodama aplink ją ir verždama ją 
savo raumeningu kunu, kaip geležiniu lanku. Kuomet 
gyvatės pagautas žvėrelis nugaišta, tai ji ima jį ryti, 
apžiojusi jo galvą ir sprindis po sprindžio traukdama į 
save sutriuškintą aukos kūną, iki jisai visas išnyksta 
gyvatės nasruose. Kai kada tasai rijimo procesas tęsiasi 
valandą laiko ir daugiau.

Tokią smauglio taktiką Stalinas pavartojo sunaikin
ti Lietuvai. Jisai neužpuolė jos, triukšmingai šaudyda
mas iš kanuolių ir mėtydamas bombas iš oro, kaip kad 
jisai darė Suomijoje. Jisai nedegino ir nedraskė jos, kaip 
Hitleris kad pasielgė su Lenkija. Ne, jisai patylomis pri
šliaužė prie Lietuvos, staiga apsivyniojo aplink ją ir pa- 
lėngVa ją pasmaugė, o paskui ėmė laipsniškai ryti.

Stalino raudonoji armija įmaršavo į Lietuvos žemę 
birželio 15 dieną, kuomet niekas, išimant tik keletą žmo
nių Kaune, neturėjo mažiausios nuovokos apie suplanuo
tą Maskvos žygį prieš Lietuvą. Kai sovietų kariuomenė 
užėmė visus svarbesniuosius punktus Lietuvoje, taip kad 
kraštas jau nebegalėjo nė pasikrutinti, tai atbildėjo ko
misaras Dekanozovas su čekistų gauja. Lietuva tapo ga
lutinai suveržta raudonosios gyvatės sąnariuose.

Tuomet prasidėjo smaugimas. Viena po kitos buvo 
sutriuškintos nepriklausomos Lietuvos įstaigos, jos tau
tinio gyvenimo jėgos ir organai.

Buvo pasmaugta Lietuvos valdžia, sunaikinta visa: 
savarankiška spauda, sutrempti paskutiniai žodžio ir or
ganizacijų laisvės likučiai. Bet Dekanozovo pastumdėliai 
dar nesakė, kad Lietuva, bus susovietinta, kad jos pra
monė bus suvalstybinta, jos žemės ūkis pastatytas po 
komisarų kontrole. Tačiau, kai tik pasibaigė “liaudies 
seimo” rinkimų komedija, buvo paskelbta staliniška kon
stitucija — Lietuvos vėliava ir valstybės herbas buvo pa
naikinti, Lietuvos hymnas uždraustas, Lietuvos valstie
čiai paversti valdžios kumečiais.

Paleckio delegacija nuvyko pas Staliną prašyti, kad 
jisai Lietuvą priimtų į Sovietų Sąjungą. Maskvos smau
glys “sutiko” ir ėmė Lietuvą ryti. Prarijo jos armiją, 
geležinkelius, bankus ir respublikos turtą. Išnyko jo nas
ruose ir pats Lietuvos valstybės vardas. Dabar jiski bari- 
do savo auką suvirškinti ir jau ateina žinios iš “ta
rybinio” Kauno, kad buvusios nepriklausomos Lietuvos 
miestuose veikia bolševikiški “vykdomieji komitetai”,; 
mokyklose yra dėstomas Stalino “socializmas”, sodžiufe 
organizuojasi kol-chozai ir, vietoje lito, kursuoja červon
cai. Kauno oficiozas giriasi, kad jau yra baigiamas vyk-- 
dyti “visiškas įsijungimas” j ekonomišką Rusijos sistemą.

Kurie džiaugiasi, kad Lietuvą ištiko šitoks likimas,

Kauno laikraščiai persispaus
dino iš Maskvos spaudos keletą 
straipsnių apie didįjį rusų rašy
toją, Levą Nikolajevičių Tols-| 
tojų, kuris mirė 1910 m. lap
kričio 20 d., — taip kad perei
tą rudenį sukako 30 metų nuo 
jo mirties. “TASS’o” (sovietų 
žinių agentūros) pranešime sa
koma, kad bolševikų sostinėje 
Tolstojaus mirties sukaktuves 
visuomenė plačiai mini:

“Įmonėse, klubuose, aukš
tosiose mokslo įstaigose, mo
kyklose rengiami vakarai to 
didžiojo rusų rašytojo atmi
nimui pagerbti. Maskvos val
stybinis universitetas suorga
nizavo seriją vakarų ir pa
skaitų, per kuriuos buvo pa
rodytos ištraukos iš ‘Anuos 
Karcninos’ ir ‘Voskresemės'. 
Vaidino Maskvos teatrų ar
tistai. Paskaitos ir vakarai 
vyko Sokomiko, Rostokinsko 
ir Frunzės rajonų paskaitų 
salėse, TSRS V. I. Lenino 
vardo valstybinėje* . bibliote
koje. Aukštosios mokyklos ir 
mokslo įstaigų darbininkų 
profesines sąjungos Maskvos 
komitetas rengia paskaitas 
Raudonosios Armijos daly
se.”

Bet Rusijos bolševikai šitaip 
išnaudoja ne tiktai Tolstojaus, 
o ir daugelio garsių žmonių 
vardus (ypač mirusiųjų, kurie 
nebegali užprotestuoti!) savo 
tikslams: Karolio Markso, Frie- 
dricho Engelso, Charles’o Dar
vino, Aleksandro Puškino ir 
kt.

Sekdami Maskvos šarlatanų 
pėdomis, Stalino pakalikai Lie
tuvoje dabar “garbina” velionę 
Rašytojų žemaitę ir Biliūną iv, 
išgavę “pritarimus” iš dar gy
venančių, bet negalinčių dikta
toriams pasipriešinti, žymesnių
jų Lietuvos artistų bei visuo
menės veikėjų (Kipro Petraus
ko, L. Purėnienės ir k.), veda 
begėdiškų visuomenės apgaudi
nėjimo propagandų.

Apgailėtina, kad atsiranda 
lengvatikių, kuriems ta bolševi
kų propaganda apsuka galvas, 
ir jie tiki, kad tie mirusieji ir 
gyvieji autoritetai, kuriais Mas
kva “remia” savo despotizmų, 
iš liesų yra bolševikų pirmta
kai arba sekėjai.

Tolstojaus 30 metų mirties 
sukaktuvių proga esanti atida
ryta nauja jubiliejinė paroda 
Maskvos Tolstojaus muziejuje. 
Toje parodoje esąs atvaizduo
jamas Tolstojaus gyvenimas ir 
jo kūryba:

“Tolstojus vaizduojamas, 
kaip valstiečių revtfliucijds 
reiškėjas, rodoma jo pedago
ginė veikla ir pan.”
Kaip matote, ' Tolstojus jau 

yra paverstas “revoliucijos rei
škėju” — tas rašytojas, kuris 
mokino “nesipriešinti piktam”!

1905 ih. revoliucijos laiku 
Tolstojus sulygino teroristus, 
kovojusius prieš caro valdžią, 
su policijos organizuojamais 
juodašimčiais, kurie rengdavo 
žydų pogromus ir mušdavo stu
dentus, — pasakydamas: “Jest 
čiornaja sotnia i jest krasnaja 
sotnia” (yra juodoji šimtinė ir 
yra raudonoji šimtinė). Bet 
Stalino “mokslininkai” jau da
bar bando padaryti iš Tolsto
jaus panašų į bolševikus “re
voliucionierių”.

Maskva Tolstojų garbina, bet 
jo negerbia. Didžiojo rusų ra
šytojo vardu ji bando “papuoš-’ 
ti” savo žiaurią diktatūrų, ku-? 
rioje yra sutremptas žmogaus, 
asmuo ir panaikinta sąžinės ir 
minties laįsve — t. y. tas, kas 
Levui Tolstojui buvo brangiau
sia — ir (kurioje viešpataūja vi
sagalinti biurokratija, paremta 
nuožmiu tefbrtt, — ko LėVaš 
Tolstojus neapkentė visa širdį-, 
ini!

“VISIŠKAS ĮSIJUNGI
MAS ’ Į RUSIJOS 

ŪKIO SISTEMĄ

Lie-Laplmčio 25 d. “Tarybų 
tuva” paskelbė, kad yra vykdo
mas “visiškas įsijungimas į 
TSRS ūkinę sistemą”.

Iki to laiko Lietuva buvo tik
tai politiškai prijungta prie so
vietų Rusijos, o dabar ji yra 
pririšama prie Rusijos ir eko
nomiškai, paverčiant Lietuvą 
Rusijos ūkio dalim. Oficiozas 
sako:

ui '•'
“Bet, kad galėtume sėk

mingai į vykdyti savo užsi
brėžtus socialistinės statybos 
planus, turime visą savo ūki
nį gyvenimą visiškai tobulai 
suderinti su visos Tarybų 
Sąjungos gyvenimu, turime 
ekonomiškai visai įsijungti į 
TSRS ūkio sistemą.” 
Bolševiljų ūkio sistema su 

socializnit^žinoma, neturi nie
ko bendro. Tai yra “totalitari
nė” sistema, kurioje viską lai
ko savo rankose valdžia.

Tas “ekonomiškas įsijungi
mas” tikrumoje prasidėjo ne
trukus po Lietuvos okupavimo. 
Sakysime, Lietuvos geležinke
liai buvo perdirbti pagal rusų 
kurpalį ir jie buvo pastatyti po 
Maskvos administracija; Lietu
vos užsienio prekybą paėmė-sa
vo kontrolei! Maskva; Lietuvos 
bankai tapo paversti Sovietų 
Sąjungos valstybės bahko sky
riais. Dabar yra padaryti nau
ji “įsijungimo” žingsniai.

Lietuvos komisarų taryba pa
skelbė dekretą, kad Lietuvoje 
įvedama rusų valiuta: rubliai ir 
červoncai.

“Pagaliau (sako Kauno 
oficiozas): nustatomos vi
soms prekėms ir produktams 
tvirtos ir tarybinės (!—“N.” 
Red.) kaitioS, galutinai su
tvarkoma Tarybų Lietuvos 
prekyba.”
Taigi dabar Lietuvoje jttu 

pilnai “šviečia Stalino konstitu
cijos saulė.”

Lietuvos žmones, be abejo
nės, dar atsimena, kaip “draiu-. 
gas” Paleckis ir kiti Dekano
zovo čebatlaižiai birželio meilė-, 
sį iškilmingai žadėjo nekeisti 
Lietuvos ekonominės santvar-i 
kos, kadangi Lietuvos žmonės, 
gyvelia kitokiose sąlygoše ir jų 
pšythologija žymiai škiriašit 
ntid klišį. Tas prižadas yra sur 

, laužytas. Veikiausia, jisai buvo 
1 ddotas su tikslu apgauti Lietei-

(šiame rašinyje yra palies-1 mesti savų nuomonę, o tuo la-
mių klausimų. Po jo seks 
atsakymas, kuriame Redak
cija išreikš savo nuomonę 
tais klausimais.—“N.” Re
dakcija.)

(Tęsinys)
Sakoma, jog despotizmui nu

versti galima tik revoliucijos 11 
metodus pavartoti, bet nejaugi ' 
brutali jėga ir ekonominė prie-1 
spauda—tarpusavyje daug kuo 
Skiriasi?

Meš, pavergtieji, šiandien 
kenčiu nelygybę, gal galėtunie 
palaukti, iki Sudarysime daugu
mų, galime išsižadėti taip pat 
pilietinių karų, galime nekelti 
Sukilimų, bet kas mums duos 
garantijų, jog panašiai elgsis ir 
antroji pusė? Maža to, jeigu 
paprastos politinės teisės taip 
sunkiai iškovojamos ir nei vie
na teisė, laisvė nesuteikiama 
paprastu balsavimu, kaip gali
me tikėti j jog išsižadės savo 
materialių gėrybių privilegijuo
ti paprastu valios pareiškimu, 
neparemtu ginklu ?

Amerika demokratija, Argen
tina taip pat, bet vienur mote
ris turi teisę balsuoti ir dargi 
būti išrinkta, o kitur ne, ir šis 
reikalavimas delsiamas, daugu
mos valios sudarymui, daugu
mos susiorganizavimui daro
mos įvairiausios kliūtys, dargi 
neišnuomojama salės susirinki
mams.

Maža to, dargi šios tariamos 
demokratijos gimė kraujuose ir 
jos bus pagilintos vien krauju.

Gal kai kas nesutikti, gal ti
kėti, kad bus kitoniškai, bet 
kol kas faktai to nerodo ir visa 
praeitis mums rodo, kad že
mesnieji viską turėjo įgyti ko
va ir šis dėsnys kol kas tebe
gyvuoja.

Kai kas gaJĮ pripažinti tarpu
savį bendradarbiavimų tarp 
darbininkų ir fabrikantų, gali
ma, girdi, po truputį švelninti, 
reikia tik laukti.

Bet, sakau, jei anksčiau dal
bų vo viltis, šiandien ji visai žu
vo, nes šiandien pasaulį apėmė 
geligstorižmas, nes visų valsty
bę visų visuomenę pradeda val
dyti kažkokios gaujos, susitel
kusios apie vienų ar kitų asme
nį ir kbpdamos viršūnei! viso-- 
keriopos apgaulės, šantažo, me
lų pagalba.

Tiesa, prieš juos nelieka kito 
nieko padaryti, kaip tik bruta
lių jėgų pavartoti, kitais žo
džiais revoliucijų kelti, tai pa
tvirtina ir redakcija savose pa
stabose ir to pakanka. Pakan
ka todėl, kad, tai revoliucijai 
prasidėjus, ji nušluos daug ką, 
pakeis iš pamatų viską ir pa
naikinus ekonominę nelygybę, 
galės eiti prie idealiosios de
mokratijos, bet... taip pat rei
kės gerokai saugotis, kad ne-

dabar sako, kad ji yra “Š&UgF — jos niekas nebegalė-' 
siąs daugiau nuskriausti arba užpulti!

Bet ' . .............   ’ ’ ...... * ”
Lietuva
nugaiš.

Lietuvos istorija, dar nėt&šibaigė. Pirtna negu 
visiškai išnyks smauglio organizme, jisai pats

ir ^°" biau neįeina į šio straipsnio te
mų kokia ateities visuomenė 
turi būti, kad jokis tolimesnis 
pavergimas butų neįmanomas.

Ateitis parodys, ar mano ap- 
| sivylimas demokratija yra klai
dingas, bet aš tikiu, jog stovint 
už demokratijų, kurioje tikrai 
daugumos valia butų gerbiama, 
gaunasi tas pats.

Savo laiku aš dar “Lietuvos 
Žiniose” propagandavau taip 
vadinamų Kovingųjų demokra
tijų, tai yra, sakiau, kad viena 
iš‘didžiausių blogybių tai—kad 
demokratinės valdžios neįsten
gia pačios save apginti, tai yra, 
jos neatlieka savo pareigos 
prieš tuos, kurie juos daugu
mos valios sargyboje pastatė.

Bet iki jie įstengia įsitvirtm- 
i ti, iki jie griebiasi priemonių, 
žiūrėk, ir jau senieji šeiminin-

žinoma, čia toliau nereikia 
kalbėti, nes tuomet išeis jau 
noras įtikinti ar prikergti, pri-

vos žmones.

PUJČIA Į VIENĄ DŪDĄ

Kai tik Wendell Willkie pasL 
sakė už prezidento Roosevelto 
rėmimų karo klausim?, tuojauš 
visi stambiojo pro-f ašis tini© ka
pitalo atstovai ėmė jį visaip 
atakuoti. Chicagos “Tribūne” 
apšaukė buv. repub’likonų kan
didatų į prezidentus “karo pro
pagandos mašinos krumpliu”.

Bet su diktatorių “maldinto- 
jais” eina išvien ir komunistai. 
Todėl vakar tų “Tribune’os” 
prasimanymų žodis žodin pa
kartojo ir člkagiškis komu-na- 
cių organas:
esąs karo propagandos mašinos 
žmogus”.

Visai natūralu, kad komunis
tai pučia į vienų dūdų su ar
šiausiais atždgarėiviaiš.

Willkie

ri gal kartais iššaukti pilietinį 
carų, bet to nereikia bijoti.

Tai grynai mano nuomonė ir 
nepridedu jokios kitos antspau- 
dos, nors gal ir butų gal.ma, 
jet kadangi kitais klausimais 
su anais nesutinku, nesiimu 
nedrįstu ką nors atstovauti.

(Bus daugiau)

ir

Siuva Rubus
1,418,097 Kareiviu7 7 V

Armijai

Maža to, šiandien demokra
tija negali gyvuoti jau vien to
dėl, kad ji turi taikytis dar prie 
kitų, dargi tų, kurie ne vien re
miasi savo svarumu politiniai, 
bet ir ekonominiai, ir būdami 
ekonominiai stipresni ir naudo
damiesi liaudies nesusipratimu, 
kurio priežastimi kaip kartas 
yra daugumos ekonominis var
gas, suranda fizinę jėgų, kur. 
priverčia daugumų pasitraukti, 
kitais žodžiais tariant už pini
gus pasamdo savo gynėjus ir 
savos valios vykintojus, neatsi
žvelgiant daugumos valios.

K
Laukti, iki mes įstengsime 

visus nuskriaustuosius pastaty
ti tinkamoje aukštumoje, kad 
jiems daugumų sudarius jie ne
pasiduotų paperkami ir parem
tų savo daugumų, o ne mažu
mų, kuri juos suvilioja ar pa
perka — laukti tūkstantį metų, 
nes esant pavergtiems, ekono
minėje priklausomybėje nuo 
kitų,1 kaip'1'kartas ekonominiai 
stiprių, negalima tikėtis greitu 
laiku susilaukti liaudies tokio 
didelio susipratimo pakilimo.

Bet yra dar kitas punktas;
Istorija mus moko, jog nie

kuomet joks pasaulinis pasikei
timas neįvyko daugumos valia, 
bet visuomet saujele nuvedė 
daugumų pasinaudojus sųlygo
mis. Ir tas nepasikeitė dar šian
dien.

Visi sukrėtimai, visi 
jos žymesni žingsniai
daugumos, bet mažumos, 
matančios eigų, ir sąlygas, 
gresų.

Kai kas pasakys, jog aš
paganduoju senų rusų posakį: 
“Heroj i tolpa” (didvyris ir 
minia), bet išeinu visai ne iš to 
taško. Aš nepriduodu didvyriui 
jokios reikšmės ir didvyris nei 
dargi mažuma nieko nepadarys, 
jei laikas nebus pribrendęs re
formoms. Neprasilenkdamas su 
matęrialistiniu istorijos supra
timu, aš visgi noriu konstatuo
ti faktų, jog nors * ir būdavo 
pribrendęs laikas, visgi istori
joje niekuomet nelaukta tos 
“daugumos”, bet mažuma pa-

Karo Dept. Užsakė Labai 
Daug Rūbų

Draftą įvedus įvairios Chica
gos firmos gavo didėlius užsa
kymus busimuosius kareivius 
aprengti.

Karo departamentas paskel
bė, kad viso turi užsakęs dra
bužių 1,418,097-iems vyrams. 
Tiek užsakė mundirų, 1,592,22*8 
apatanius marškinius, 1,703,001) 
poras kelnių, 132,500 šiltus vil
nonius paltus ir kelis milionus 
marškinių, nosinių ir panašių 
daiktų.

5 Bilionai Kontraktų
Viso kariškų kontraktų karo 

departamentas turi išdalinęs už 
$5,694,000,000.

Kiek Kur Yra 
Ateivių?

turi
nors

Ncw Yorke Daugiausia; Illinois 
Penktoj Vietoj.

Paprastai manoma, 
Pcnnsylvanija ir Illinois 
daugiau ateivių, negu kuri
kita valstija. Bet taip nėra.

Iš ateivių reg.stracijos, kuri 
buvo neseniai baigta, pasirodo, 
kad daugiausia ateivių turi 
New Yorko valstija, o Illinois 
valstija jų skaičiumi yra net 
penktoje vietoje. Pcnnsylvanija 
yra trečioje.

štai skaitlinės:
New Yorkas — 1,212,622 
California — 526,937 
Pcnnsylvania — 361,475 
Massachussetts — « 
Illinois — 319,385
Michigan — 290,730 
New Jersey — 270,973 
Texas — 201,450 

. Ohio — 196,214
Connecticut — 152,661 
Washington — 82,644 
VVisconsin — 
Minnesota — 
Rhode Island
Likusiose kitose valstijose y- 

ra tik vienas nuošimtis regis
truotų ateivių.

156,028

žmoni- 
nebuvo

nu-
pro-

pro-

ba teinsingiau pasakius inihios, 
instinktyviai nujausdamos link
mę, išstumdavo iš savo tarpo 
vadus, mažumų, kuri geriau 
numanydavo, kuriuo keliu ar
čiausia reikia ir galima prieiti 
prie laimėjimo.

Tai ne vadizmas, kaip lygiai 
nėgalinia vadizinu pavadinti 
primi tyrių giminių karo vadų 
rinkimų ir kaip pati istorija 
mums šakb, jog pirmieji vadai 
visuomet sulikviduojami, nes 
jie nori perdaug toli nušokti.

Šį kartų konstatuoju tik patį 
faktų, nesileisdanias į tolimes
nius išvadžiojimus, bet skaity- 
damasis su istoriniais faktais ii 
neturėdamas jokių įrodymų, 
kad istorijos eiga šiandien vyk
sta kitonišku keliu, visgi lai
kausi tos nuomonės, kad pas-, 
liūtinis žingsnis dargi jėga, ku-

72,928
58,584
— 52,339

Būrys Lietuvių 
Baigia Cicero 
Morton Mokyklą

Cicero 
baigia 
Cicero 
School

Penktadienį Gaus Diplomus
Keli jauni lietuviai iš 

ir Berwyno šia savaitę 
aukštesniuosius mokslus 
J. Slerling Morton IIigh 
mokykloje.

Ketvirtadienį mokslo užbaig- 
tuvės, o pehktadinį viso 280 
moksleivių gaus diplomus.

Juos įteiks apšvietos tarybos 
prezidentas R. W. Iloffman.

Diplomus gaus šie lietuviai:
David Kelpszas
Jerome Jankaitis
Helen Douzainis
Loretta G. Lukas
Frank Pukys
Florence K. Rogalis
Helen F. Sązma
Witold Wenckus
Florence J. Zigmont
Mildred Jarolimas

GAVO 
PILIETYBĘ
134

Federalis teisėjas Campbeli 
vakar suteikė pilietybės prie
saikų 134 naujiems piliečiams. 
Keli, sako, yra lietuviai.
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
PALECK1NĖ VYRIAUSYBE YRA PAKLUS

NI MASKVOS TARNAITE
Dėl rusų bolševikų revoliu

cijos, kurios sukaktį musų bol- 
ševikeliai šiemet okupuotoje 
Lietuvoje šventė, reikia prisi
minti, kad Stalino pirmatakas 
— ne mažiau “genialus” Leni
nas galėjo šią revoliuciją sukel
ti tik vokiečių kaizerio Vilhel
mo generolų dėka. Vokiečiams 
1917 m. buvo svarbu, kaip ga
lima greičiau sugriauti rusų 
kariuomenę. Todėl kaizerio Vil
helmo generolai liepė pasodinti 
anais laikais emigracijoje gy-

kis buvo užplombuotas ir šmu
gelio keliu išgabentas Rusijon. 
Leninas pasirodė esąs gabus 
dezorganizatorius, kad jis visiš
kai pateisinti kaizerio Vilhel
mo generolų dėtąsias viltis. Vi
sa Rusija buvo galutinai demo
ralizuota, kol pagaliau, Leni
nui vadovaujant, buvo sukelta 
bolševikų revoliucija. “Genia
lusis” Josif Visarionovič Stalih 
tuo metu buvo smulkus bolše- 
vikėlis. Tik po Lenino mirties 
Stalinas savo aziatiškomis gud
rybėmis išplaukė į paviršių, 
nors Leninas savo įpėdiniais

lektyvą, j kurį Stalinas nebuvo 
įtrauktas. Bet Stalinas, išžudęs 
visus konkurentus, pagaliau pa
sidarė visagalis Kremlio dikta
torius. Lenino vardas šalia Sta
lino leidžiama minėti vien 
tai todėl, kad Leninas jau

silaukęs kenkėjo ir trockininko 
vardo. O ką Rusijoje reiškia, 
trockininko vardas, visiems yra] 
žinoma.

Nekartą esame rašę, kad 
okupuotoje Lietuvoje viską nu1- 
lemia Kremlius su raudonuoju 
caru Stalinu priešakyje. Kaip J. 
Paleckio “Liaudies vyriausybė” 
buvo užsodinta į valdžios kėdę 
ant raudonosios armijos durtu
vų, taip ir susovietintosios Lie- 
tuvos vyriausybė su M. Gedvilą 
priešakyje tčra paklusni Mask
vos tarnaitė. J. Prilečkiiį, M., 
Gedvilų, P. Pakarklių, M. Mic- 
kių ir kitų komisarų darbas tė
ra aklai vydyti trii, kas iš 
Kremlio įsakbriia.

Kiekvienoje svarbesnėje “lai
svosios” Lietuvos įstaigoje sėdi 
po komisarą, atsiustą iš sovie 
tų Rusijos. Šie maskolių (arba, 
labai dažnai žydų) komisarai 
yra tikrieji Lietuvos valdovai, 
o lietuviškieji koiriisariukai tč
ra paprasta iškaba. Tačiau iš 
Maskvos atvykę komisarai, daž
niausia, viešumoje peb daug ne
sirodo.

Bet laikas nuo laiko Lietu
vos gyventojai sužino, kas yra 
tikrieji Lietuvos komisarai, 
štai oficiozas “Tarybų Lietu-

Knox Siūlo Pilną Pagalbą Anglams
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NAUJIENŲ-ACME Photo
Amerikos laivyno sekretorius Frdnk Knbx, nufo

tografuotas kada jis apie kažin ką skaniai juokėsi kon
greso užsienio reikalų komiteto tyrinėjime, kur jis pa
reiškė, kad Ahglijos laivynas atlaiko karą nuo Ameri
kos krantų ir, kad ši šalis turėtų teikti britams pilniau
sią pagalbą. '
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Dėde Brukąs, Brazis, 
Vespendėraitė 
Peoples Ptog^tiosė

Šį Vakatą T vai. iš štbties 
(1Š60) bus ^ahšlitioja- 

mris antras ptbgtathas naujos 
PebplėS krautuvės sėkijos.

šioj ė serijoje dalyvauja pla
čiai žinotrii ti^bUVių artistai, 
jdokdatyš DMc Prikris (fero- 
niti.š ^Uktiiš’); driiriiiiihkai 
Elena VbspehdbTriit€-Mathews ir 
Algirdas l&’MŽiš.

t’tbgr airių vedė jum yra 
A^Olph Caspėi’, kuris pasižymė
jo “Schuberto” rolėje su Pir
myn choru.

Muzikalėj dalyj šįvakar iš
girsite ‘‘Plaukia Nemunėlis’’, 
'‘Mano Gimtine”, “Oi Tu Rūta” 
ir ‘‘Tykiai, Tykiai Nemunėlis”.

Smarkiai Padidėjo
Illinois Samda
Ir Algos

Per lapkričio menesį

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką Darba* užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

vas, tai tikriausiai jis butų

ti įv

yra
gy-
su- j

1941
Refrigeratoriai
JAU IŠKRAUTI
Sutaupymas Nuo 

550.00 iki 570.00 
Perkant Dabar

kad Šiauliuose buvo sušaudyti 
teisėjai, kuriems sovietiško tei
singumo komisaras P. Pakark- 
lis kalbėjo apie “naująjį teisė
ją”. Po jo žodį paėmė teisingu
mo komisaro pavaduotojas 
“draugas” Bačilo. Lietuvos vi
suomene iki šiol žinojo, kad 
teisingumo lwmisaro pavaduo
tojas yra K. Domaševičius, o 
štai netikėtai per “Tarybų Lie
tuvos” malonę patyrė, kad esa
ma ir “draugo” Bačilo. Jis ii 
yra tikrasis “išlaisvintosios” 
Lietuvos sovietiško teisingumo 
komisaras, o “draugai” Pakark- 
lis ir Domaševičius klusniai

i vykdo tai, ką įsako Bačilo.
Taip pat netikėtai Lietuvos 

(gyventojai prityrė, kas Stovi vi
daus komisariato priešakyje. 

[Ligi šiol buvo žinoma, krid vi- 
I daus reikalų komisaras yra A. 
Guzevičius. Bušų bolševikų re
voliucijos sukaktuvių minėjiriib 
Kauno valstybiniame teaitb

refrigeratoriai verti
$99.50
Westing- 
Norge,

$150.00 už ..........
General Electric, 

ho ūse, Crosley, 
Kelvinator.

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

BUDRIKI) INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMO

kviestas kažkoks Gladkov, ku- 
Hs susirinkušietiiš buvo Užre- 
komenduotas kaipb vidaus rei
kalų komisaro pavaduotojas, 
labai- pavergtosios Lietuvos vi- 

siioinėnė jau žino, kad iš Mask
vos atsiųstasis “draugas” Glad- 
<ov yra “išlaisVintosibs” Lietu
vos vidaus reikalų komisaras, 
o “draugas” Guzevičius tėra 
pastatas dėl jo gražių akių...

J. Paleckis ir komisarų tary
bos pirmininkas M. Gedvilą įsa
kymus gauna tiesiai iš Pozdnia- 
kovo, kuris nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo SSSR pa
siuntinys Kaune, o dabar ten 
pasiliko kaip SSSR įgaliotinis, 
t. y. kaipo raudonojo caro ge
neralgubernatorius. Pozdniakoy 
pavaduotojas Vilniuje yra* ne
aiškios tautybės kažkoks Ker-i 
git, kuris eina tiktai guberna
toriaus pareigas. Nikalojauš 
laikais generalgubernatorius sė
dėjo Vilniuje, o Kaune tebuvo 
paprastas gubernatorius. Kai 
sovietų Lietuvos sostine bus 
perkelta į Vilnių, trii tėti apsi- 
gyvėnš it- gėheralgtibėrhatbtitis 
Pozdniakov, o į
žinos gtibėtttatbrius
Tubinėt vėl btis, kaip prie črito 
Nikalojauš. Skirtumas tiktai 
taš, kad prie caro Nikalojauš 
Romanovo Libtuva vadidos 
“šiaurės Vakarų kraštas”, o 
prie caro Josifo Visariotiovičo 
Džugrišvili (fetalhib' tikbbji pa
vardė) Lietuva gayb “sovietų 

j socialistinės respublikos” var-

WASHINGTONAS TIKRAS, KAD APSI
GINKLAVIMO ĮSTATYMAS BUS 

PRIIMTAS
Busiąs Apribotas Dviems Metams; Rytoj 

Liudys Kennedy

WASHlNGTON, d. c., 
šio 19. — Visarrie kongrese ir 
Wašhiiigtdh6 administracijoje 
į>aširėiške įsitikinimas, kad 
dabar svarstomas apsigynimo 
įstatymas (vadinamas ginklų 
skolinimo-nuomavimo planu) 
netrukus bus priimtas su ke
liais mažais pataisymais.

Tokią atmosferą sudarė dis
kusijos atstovų buto užsienio 
reikalų komisijoje, kurioms 
buvo pašvęsta visa pereita sa
vaitė.

šeštadienį už įstatymo . priė
mimą pasisakė William S. 
Knudscn, ginklų gamybos di-« 
rektorius. Jiš, kaip ir kiti, irgi 
pareiškė, kad sumušęs Anglį-, 
ją Hitleris “neabejojamai” 
įyelš Jungtinės Valstijas į ka
rą, tad šilaiti -kraštui pilnai 
apsimoka ginklais Anglijai 
pagelbėti jį sltihušti ir tokią 
galimybę prašalinti.

Opozicijos Nuštitaly irias
Įstatymo priešai kongrese 

daugi aušini hitiš į tai, kad įs- 
tatytiiaš nusideda “tarptauti
nei teisei”

sau- ras. Anglija neatsiklausė mu
sų, kai jį paskelbė.” .....

“Anglija kovoja už savo li
kimą, bet taip pasitaiko, kad 
Amerikai bus nauda, jei ji Vo
kietiją Sumuš, tokiu 
metikai ir apsimoka 
duoti pagalbą.”

Kchhcdy kritikavo 
Įdavimo įstatymą, pareikšda
mas ,kad jo tikslus bus galima 
atsiekti nepavedan-t preziden
tui visų drastiškų teisių, ku
rios įstatymo projekte siūlo
mos.

būdu A-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “N A U JI ENOSl’’’

a.

i

s s

E s

Per lapkričio mėnesį sako 
valstijos darbo departamfehtas, 
algos Illinois valstijos padidė
jo 7.1%, ^palyginus 
mėnesiu, o samda 
3.7%.

Tai reiškia, kad 
šimto jau dirbusių darbininkų 
prisidėjo dar beveik po ketu
ris, o prie kas $100 išmoka
mų algomis prisidėjo po $7.10,

su spalių
padidėjo

prie kas

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUOR
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted S L
Tel. Boulevard 0014

Jį Nuo 
Raumenų v V 
Skausmo

REDCROSS 
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
arit Plasifetid kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

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

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai ................... ■ -VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

513.50 
$50.00 
525.00 

52.00

11*1*1

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš
$425.000.00

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

3

2 
E 
s

i

♦ FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

arcus

E 
E 
Ė 
s s
į 
Ę

Undor U. S. Govt. Supervision

SAVINOS 
S INVESTMENTS 

Shorc Accounti

_____ __  ~andz^z
L0AN ASSOCIATIONof Chicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenufe
VlRginia iiht
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RYTINE BADIO 
VALANDA 

iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Gaisras y ta jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

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

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

• ATIDŽIAI tėmykit, kad 
švafufnas butų palaiko
mas apie namus.

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

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

• NEREIKALINGI popie- ' 
riai turėtų būti išniesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

bą Anglijai, bbt pabrėžė, kad 
“Atiiferika turi vengti įsivelti į 
karį”, ries “tai ne musų ka-

opozicijall 
padarysianti vienų nuolaidą, 
būtent, sutiksianti aprubežiud- 
ti įstatymo veikimą dviejtj 
metų periodui.

Ir Kennedy Už Pagalbą, 
“Prieš Karą)'

AVASHiNGTON, d. c., saus.

užsienin reikalų komisijai ap-1 
sigynimo biliaus reikalu liu-! 
dys johri Ė. Kennedy, buvę^ 
U. Š. ambasadorius Londone.

šėštadiėhio vakare jisai pa
sakė radib kalbą, kurioje ra-

AIRIJA PRARADO 
DEVYNIS LAIVUS

DUBLINAS, Airija, saus. 19.; 
—■ Parlamente buvo paskelbta,i 
kad dėl karo devyni Airijos lai-' 
vai buvo paškandinti Atlantiko 
vandenyne ir Šiaurės juroje, j

Taisykite Savo 
N?’mus Pakol 
Viskas Atpigę

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

PATTERN BOOK

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

Jos. F. Budrik sau-;

Vardas

šaukite CANAL 8500 Adresas

Mieštas

Valstija

auną atva-
Kergit.

NAUJIENOS
1739 So .Halsted S t., 
Chicago, III.

WCFL 970 Kil. Radijo valanda 
transliuojama nedėlios vakare | 

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

U.S. STEIGIA NEGRŲ 
AVIACIJOS SKVADRONĄ

AVASHINGTON, D. C., 
šio 19. — Pirmą kartą istor's-
joje U.S. kariuomene netrukus’ 
turės išimtinai negrų aviacijos, 
skvadrohą. jį sudarys 38 laku-l 
nai, 27 lėktuvai ir 400 mecha
nikų.

Incorporated

Furniture and Radios
3409-21 S. Halsted St.

Tel. YARds 3088

Trisdešimt Devyni -'j
ŽINGSNIAI

T. RYPKEVICIA 
“RAŠOM VISOKIĄ AČDRAUDĄ” 

1739 SOUTH HALSTED STREET



NAUJIENOS, Chicago, III.
- ------ — --------- --------------------------------------.■ ,  

Antradienis, sausio 21, 1941

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-ios Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos AuditoriusK DRAUGIJOS METINIO SUSIRINKIMO
motus $2,049.00Praėjusio antradienio va

kare, sausio 14 d., kaip 8 vai. 
įvyko Draugijos metinis susi- Bendras turtas .... $41,778.00 
rinkimas, North-West Masonic 
Temple svetainėje, 1547 North misijon išrinkta: 

^Leavilt st., Chicago, III.
Su sekančia savaite pradėsi

me spausdinti ištisą protoko
lą iš ko smulkmeniškai nariai 
matys susirinkimo eigą. Su 
šią j a laida ] 
trumpą apžvalgą svarbesnių 
tarimu.

Gruodžio 10 d. įvykusiame 
Draugijos priešmetiniame su
sirinkime iš eilės nominuotų 
kandidatų, kandidatūrą suti
ko priimti 8 nariai, kurie ėjo 
ant bal’ioto referendumo bal
savimams. šiame susirinkime 
balsavimų komisija paskelbė 
rinkinio pasėkas. Balsai 
dalino šiaip: 
1. Kastas

Komisijos: Balsavimo Ko- 
A. Valskis,

Biznio Komisijon išrinkta: 
X. Saikus, J. Bočiunas, V. Am
brose. \

Algų Komisijon išrinkta: 
padarysime tik K. čepukas, A. Rulis, T. Ryp- 

i kevičius.
Sekantis draugijos susirin

kimas įvyks balandžio 8, 1941, 
pat Masonic Temple salėj. 

--W. V. M.
toj

Cicero, III

2.

pas'i-

Kairis gavo

Galskis
Maukus

Petras
Vincas

4. Paul Miller gavo bal.
5. Kastas Augustas ....

6. Paul Milaševičius
7. Paul Ridikas .

(4590 
1738 
1771 
1723 
1692 
1638 
1528 
1020

Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugija, tai dalis Chicagos 
Lietuvių Draugijos. Narių pri- 
skaitoma netoli 500 ir jeigu vi
si aktyviai veiktų, tai butų di
delė spėja. Suprantama, visi 
aktyvus nebuvo ir nebus. Tas 
yra kiekvienoje draugijoje, di
delėje ar mažoje.

štai, pereitą penktadienį,

Pirmieji 7 tampa išrinktais 
į direktorius 1941 metams. 
Pirmame direkcijos susirinkime 
jie iš savo tarpo išsirinko val-

Pirminiųkas C. Kairis savo 
metiniame raporte 
daug praktiškų sugestijų 1941 
metų darbuotei, (jo raportą 
perspausdinsime ištisai) pra
nešė, kad bėgyje metu pasimi
rė 63 nariai. Draugija paau
go 230 naujų narių. Bendra 
draugijos darbuote buvo ga
na sklandi kaip valdyboje, 
taip ir santykiuose su nariais.i ,1UF 
Turtu draugija paaugo 
047.00. 
aktuarų firma (apdraudos ek
spertai) kaip metiniam finan
siniam raportui paruošti, taip 
ir bendram draugijos apyvar
tos apskaičiavimui. Pradėta 
išjudinti jaunuolių veikla drau
gijos ribose.

Pirmininkas varde valdy
bos rekomendavo, iš priežas
ties neskaitlingų mėnesinių 
susirinkimų, kad šį metą drau
gija laikyti tik 4 bertaininius 
susirinkimus toj pat svetainėj. 
Nesirandant kitokių įnešimų 
šiame klausime, valdybos re
komendacija beveik vienbalsiai 
užgirta.

Iš pateiktų ^finansinių ra
portų ’iš pomirtinių ir pašal
pos skyrių, pasirodė, kad bė
gyje metų įplaukų

tainėje turėjome metinį susi
rinkimą, į kurį atsilankė apie 
šimtas • narių vyrų ir moterų. 
Valdyba padarė pranešimą apie 
vietos draugijos veiklą. Taipgi 
platų pranešimą davė K. Yo
kubka iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos metinio susirinkimo, 

pateikė'Nariai su atyda išklausė rapor
tus. Po raportų pirmininkas 
paprašė narių, kad visi lauktų 
pabaigos susirinkimo, nes pasi
baigus susirinkimui bus pro
gramas ir vaišės. Tas pakele 
visų narių ūpą.

Prieita prie naujų tarimų. 
Nutarta turėti metinį parengi- 

. Išrinkta komisija iš pen- 
$2,Jkių ypatų, būtent, H. Survil'e- 

nės, Z. Gulbinienės, O. Kam'n- 
skienčs, J. Gusčiaus ir Sneaks- 
tos. Taipgi nutaria turėti išva
žiavimas vasaros metu. Visas 
darbas surengimo pavestas vai-

pasamdyta

Išleista ................
Perviršis lieka už

turėta r— 
$45,000.00 
$42,950.00

ŽINGSNIAI

Chicagos Lietuvių
Draugijos naujas

direktorius

Chicagos Lietuvių Draug jo; 
nariai šiems metams išrinko į 

čia gimusį jaunuolį, 
Paul Ridiką. Paul 

nors yra dar jaunas,
yra laidotuvių direkto

valdybą 
energingą 
Ridikas, 
bet jau 
rium ir 
Halsted

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Metinis 
Vakaras

Valdyba
Pagaliau prieita prie rinki

mų valdybos. Valdybai pakel
tos algos. Išrinkta sekanti val
dyba ateinantiems metams: K. 
P. Deveikis pirmininku, M. Tri- 
bičius pirm, pagelbininku (vos 
atsilaikė prieš p. Gulbinienę), 
Aldona Balčiūnaitė nutarimų 
raštininkė, K. Yokubka finan
sų raštininku ir iždininku, M. 
Gučas ir Z. Gulbiniene iždo 
globėjai ir p. GrikšeLs maršal
ka. Susirinkimai per šį metą 
įvyks kas trečią penktadieny 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svetainėje.

Susirinkimui pasibaigus* sek
stetas 
čienės, 
rienės, 
tienės
nės sudainavo tris liaudies dai
nas. Po dainų prasidėjo vaišės, 
kurios tęsėsi trumpai. Visi pa
tenkinti išsiskirstė kas sau na
mučio. —K. P. Deveikis.

susidedantis iš pp. Bar-
Stasaitienės, šumaka- 
Maskvitienės, Matulai- 

ir prie piano p. Sklrie-

IŠNAROS!
IŠNAROS I

' IŠNAROS!

^UHIMIIUI .liK«WI«IBlW»nr—■ ■ "I    t—IW. • ’****'*'

Diena Iš Dienos
k—.-........ ............... ........... * II U............■in.-Į—1

SERGA IGNAS
JAGMINAS

BRĮDGEPORT. —Sunkiai su
sirgo Ignas Jagminas, pp, Nor
kums tarnaujantis Ąn; bręsta 
Beer išvežioto jas.

Jis guli namie ad. 3336 Li- 
tuanica avenue.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
metinis vakaras įvyko sausio 
19 d. 1941, Amalgameitų sve
tainėje. Programą išpildė Nau
jos Gadynės choras. Pirmiau
sia buvo sulošta dviveiksmė 
komedija “Velnias Ne Boba”. 
Lošėjai buvo sekanti: A. Bulis, 
J. Valentas, G. šarkiunas, S. 
Ladigienė ir O. Dainienė. Su
lošė gerai. Publika turėjo juo
ko.

Antra dalis programo susidė
jo iš dainų, kurias išpildė Nau
jos Gadynės choras ir choro 
nariai solistai bei solistės, bū
tent: Jonas Sarasevičius, teno
ras; Aldona Grigonis, soprano; 
Algirdas Brazis, baritonas; Al- 
len Pūkis, baritonas. Sudainavo 
kelias dainas trio, būtent, Lil- 
lian Stupar, Josephine Miller ir 
Valeria Ladigas. Taipgi sudai
navo keletą dainų Merginų 
Choras. Choro dirigentas ir 
akompanistas yra Jonas Byan- 
skas. Choras programą išpildė 
gerai. Kai kuriuos solistus iš
šaukė atkartoti. Tas reiškia, 
kad publikai patiko.

Publikos prisirinko, kaip pa
prastai, kupina Amalgameitų 
svetainė. Svečių buvo ir iš kitų 
aplinkinių miestų. Kadangi sve
čių buvo daug, tai prie baro 
buvo sunku ir dasigauti. Sve
čiai linksminosi iki dvyliktai 
valandai. —Buvęs.

Ali ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?“
Ar žinai, kodėl vieni jį gi 

ta, kiti keikia, bet visi mėgsta 
i skaityti9 ,

\ei Kunigą 
udijuoja, nors

ir?. Iraiidžu,

pasislėpę ji 
savo parapi 

ii > ranka

Keieiv) ^muneb mėgsta dėl 
co, kad jis niekam nepataikau 
ia ir nesibijo teisybę skelbti

žmonių mulkintojus ir apga 
vikus jisai lupa be jokio pasi 
railėjiino

Be to. jame rasi visokių pa 
arinių, pamokinimų, gražių 

eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253' Broadway,

SO. BOSTON, MASS

VASARIO 23 D. MATYSITE 
Pirmą kartą Amerikoje 

Originalę, Juokingą Komedija 
AMALGAMATED CENTER * 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

GERB. Naujienų įkaityto
ms ir skaitytojai praiond 
pirkinių reikalais eiti t 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Garfieldiečių Kliubas 
Paminėjo 25 Metų 
Gyvenimo Sukaktį

Pagerbia Kliubo Veikėjai

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Raymond Woss, 23, su Irene 

Rądųlis, 23
Anthony Adomaitis, 21, su 

Rita Zamanauskas, 20
Peter Fabrie, 28, su Nellie 

Butkus, 23
Adolph Ramas, 24, su Fried.i

Krischunas, 21
Stanley K.ršis, 46, su Lucy

Montvidas, 46
Ronda] Huffman, 25, su Flo- 

rence Balis, 25
Joseph Urba, 24, su Ella Ro

žei, 27 >
Anthony Kisla,

Radacavic, 20
Frank Rozmus,

Kuleša, 35
Peter Gražulis, 

iine Paberna, 22

.GARIELD PK. — Sausio 11 
d. Cicero Lietuvių Liuosybės 
salėj įvyko didysis Garfield 
Park Lietuvių Pašalpos kl’iu- 
bo jubiliejinis balius-konccr- 
tas, paminėjimui tos organiza
cijos 25 metų gyvavimo su
kaktį.

Koncertą pildė solistė Adlo- 
na Grigoniute, Chicagos Lie
tuvių Vyrų choras, K. Stepo
navičiui vadovaujant, ir grupė 
“Naujos Gadynės” choro dai
nininkų. Visi dainavo labai 
gražiai ir publika savo ploji
mu parodė dainininkams savo 
didelį pasitenkinimą.
Kalbėjo Pirmasis Pirmininkas

24, su Agnės

30,

23,

Reikalauja 
Perskirų

Mary Mainės nuo 
Haines

su Anna

su Ange-

Walter

TILŽĖS SPAUDIMO 
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais ........................ ....... ............. $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta- pati įhinkštos skarelės 
apdarais .....................  $1.35
“Kantyckęs” arba giesmių kny
ga ........      $1.75
“Sapnaknygė” su .paveikslais, ap- 
dar.....................    $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas Įį* kazirų nubur...... 35c
“Mikaldos pranašavirųai” ....... 25c
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno į r naujo tęst.......25c
“Tūkstantis naktų ir, viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išrilokt angliškos 
kalbos be kito pągelbps ........... 35c
“Sveikata ligoniams , aprašo apie 
300 visokių vąistišktį augalų ir kam 
jię yra reikalingi ...............’. 25c
Trajankos stąmbios pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už .......   $1.50
Taipgi pas mane galite gauti viso

kių žolių ir šaknių
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spenęerport, N. Y.

pasakyta kelios kalbos. Jas sa
kė kliubo tvėrėjas ’ir pirma
sis pirmininkas, N. Viliniaitis, 
ir adv. K. Gugis.

Vilima'ilis pažymėjo, kad šis 
kliubas per. savo dvidešimt 
penkis metus atnešė daug 
naudos savo nariams ir prisi
dėjo prie abelno Chicagos lie
tuviu kultūrinio darbo. Jis to- c
liau kvietė jaunuomenę sekti 
tėvų pėdomis, dėtis prie kliu
bo ir jame darbuotis. “Kliubo 
ateitis priklauso nuo jaunimo”, 
sakė jis.

“Yru Tokių Asmenų”
Adv. Gugis kalbėjo kiek il

giau, bet dėl neramumo kita
me salės gale, toliau sėdintieji 
turėjo sunkumo kiekvieną jo 
žodį pagauti. Lietuviškoj “pub
likoj” visuomet atsiranda as
menų kurie nieku patys nesi
domi ir kiliems trukdo.

Vakaro tvarką vedė ir pro
gramos numerius perstatė da
bartinis pirmininkas G. Meda- 
linskas, . •> t

Keturi nariai buvo pagerbti 
ir jiems įteikta dovanos* Pa
gerbta ir visi kliubo veikėjai—- 
p-lės Stanoniutė ir Ladig’iutė 
prisegė visiems po raudoną ro
žę. Po programos visi svečiai 
linksminosi iki vėlumos.

Linkėtina šiam, kliubui gy
vuoti ir veikli lietuvių kultū
ros ir pašalpos dirvoje dar 
daug daug metų. J. L. A.

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

(Tęsinys)
ANNA SINKEVIČIENĖ ...................    $ 1.0 )
J. RIMKUS, Joliet, III............................................... 1.03
Buvo paskelbta ..................   1,389.00

VISO ........................................................................... $1,371.00
(Bus daugiau)

Jūsų parama

“NAUJIENŲ” NAMO FONDUI
bus nuoširdžiai įvertinta

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš-* 

D ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš-
, kais ryšiaią vienon didelėn ir gražion šeimy-
0 nori. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau

jiems nariams priimti.
Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel

no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
0 Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 

negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Kodėl Kentėti Girtuo- 
klybės Prakeikimą?
Girtuoklybė yra liga, kuri ąt- 

neša nelaimių tau ir šeimynai. 
Per 77 metus musų įstaiga sėk
mingai padėjo daugeliui praša
linti šią baisią Ilgą.

Tik Dvi Savaitės musų medi- 
alių pastangų prieinama kai- 
a, yra gana užtikrinti žmonėms 

naują .pažiūrą ant gyvenimo.
Mes pasekmingai išgydėmė su- 

virš 50,000 žmonių. Musų įstaiga 
-andasi patogioj vietoj ir Vra mo- 
ierniškai įrengta. Mes užlaiko
me viską paslaptyj. Be jokių 
prievolių, rašykite arba telefo- 
nuokite dėl informacijų.

Washingtonian 
of Chicago 

2319 BELLE PLAINE AVENUE 
Keystone 9050.

Žagariečių Klubo 
Vakaras Buvo 
Sėkmingas

SAVAITRAŠTIS-

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Ėuenos Aires, Argentina.
n ........... I1 111 1 'L jin m

Gerai, gražiai gyvuoja
Sausio 12 d. Rudausko sve

tainėje įvyko gražus Žagari c č ų 
Kliubo balius. Gražus supuoli
mas — žagariečių vakarėlis, 
žagariečių pastogėje.

Svečių buvo pilna salė. Prie 
smagios jaunuolių muzikos, L. 
Atarevičiaus, F. Barčiaus, A. 
Stasiūno ir B. Kraud, ir seni 
ir jauni šoko, linksminos, žais
ta rateliai — jei vyrai nedrįso 
įsisukti, tai moterėlės ir mer
ginos vienos susikibusios, 1 nk- 
smais veidais linksminosi. Ypač 
buvo gražu matyti baltaplaukę 
p. Paražauskienę ir daugelį ki
tų augusių moterėlių smagiai 
šokant.

Jaunimas su žagariečiais
O ką kalbėti apie žagariečių 

jaunimą, kurio buvo apsčiai. 
Prie to reikia dar paminėti Ci
cero “Aguonėlių” choro daini
ninkes Mrs. Dvelaitienę, M. Mi- 
chulas, O. Mackvitienę. Ir vy
rai į ratą sustoję, ar tai prie 
baro vaišindamiesi, traukė dai
neles, kad buvo tikrai malonu 
klausytis,

Gaspadinės, Mrs. Gasper ir 
Borisas, skaniais senvičiais val
gydino. Bartenderiai Ramašau- 
skienė, Janavičia, Butvill irgi 
turėjo sparčiai suktis, kad sve
čius aptarnauti.

•Ą c..

^agariečiai dirba ičs'juosę

Masiulis prie registerio kaip 
ant piano visais pirštais spau
dė išduodamas visiems “čen- 
čių”. Prie kitų darbų pastebė
jau Ad. Mierovich, Povilaitis, 
Putris, J. Danta ir kiti dirbo 
sušilę. Arlauskas ir Keturakis 
tvarkos dabojo.

Dar priminsiu, kad į šį žaga- 
riečių parengimų buvo atvykęs 
geras žagarietis p. Urbonas iš 
Grand Rapids, Mieli, ir jis 
džiaugėsi turįs laimės pasima
tyti su saviškiais parapijonais 
ir maloniai pasikalbėti.

Tikrai smagioj nuotaikoj 
praėjo žagariečių vakarė is.

R. š. (ir koresp. B. G.)

imimai
’’ ieagoj

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

YONKUS, -------- , 3851 West
Ohio street, gimė sausio 12, tė
vai: Felix ir Vaida

YURŠIS, Stephanie, 13349 
Avenue N., gimė gruodžio 26, 
tėvai: Steve ir Mary.

SAPIEGA, Robert A., 5712 
West Grand avenue, gimė sau
sio 12, tėvai: Carl ir Helen.

YONS, Albert, 3529 South 
Mozart street, gimė sausio 2, 
tėvai: George ir Anna.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Statys Komediją 
West PuIImane
Iš Roselando Lietuvių Scenos 

Mylėtojų Ratelio
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra

telis laikė metinį susirinkimą 
17 d. sausio. Kadangi Ratelis 
Vien tik scenos mylėtojų, tai ir 
susirinkimas nieko daugiau ne
svarsto, vien tik scenos-vaidi- 
nimo reikalus.

Turi Du Kvietimus
Taip ir šien e susirinkime, B. 

Liudkus pranešė, kad jau Ga
vęs 2 užkvietimus. Užkvietimai 
priimti, nes mat Ratelis vien 
tik scenai atsidavęs todėl, jei 
kas pakviečia, visados kvietė
jus patenkina.

Pirmas šįmet Ratelio pasiro
dymas bus 9 d. vasario, West 
PuIImane, Lietuvių Parapijos 
Choro parengime. .Anot vargo
nininko išsireiškimo, be vaidini
mo sunku publiką sutraukti. Jei 
pasakai, kad bus vaidinimas ir 
dainos, tai jau tikietas ir par
duotas.

Gyvuoja 30 Metų
Na, žinoma, Ratelis jau gy

vuoja apie 80 metų. Vaidylos 
gana patyrę, tai tokie vaidini
mai lankytojus visados paten
kina.

šiuo sykiu RatelieČiai pavai
šins Westpullmaniečius su ko
medija “Knarkia Paliepus”.

—- Stepukas.
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Sako, Chicagai 
Trūksta Nemokamų 
Klinikų

Neturtingų žmonių sveikata 
neaprų pinta

Council of Sočiai Agencięs 
taryba išleido raportą, kuria
me sako, kad Chicago yra la
bai atsiLKusi, klinikom.s netur
tingiems čmppėms,

Nęv( Yęrkąs, dvigųbąi ęlįęlęs- 
nis už Chicago, turį ąpię pen
kis kurtus dangiąp nemokamų 
Klinikų, o Bostonas, Detroitas 
ir kiti panašus mięstąi, tupi 
tiek pąt klinikų kiek Chięągo, 
nors jie už Chicago daug 
žępni.

Chicągpję veikia tik 25 
nįkoą, vįso? ir
kųidę ligonys kurtais turi lauk
ti ik| mėnesįo laiko kol gąimą 
paganią.

Ęlogiaysią padėtis yra negrų 
distrikte.
UŽSIDEGĖ
VIEŠBUTIS

Vakar pp pietų užsidegė 
\Vorld Fair Hotel ir “500 Ta
vom”, adresų 500 No. Cląrk 
street. Viešbučio ir gretimų ną- 
mų gyventojai turėjo bėgti į 
gatvę.

Ilichigan City, M, 
Moteriškė Pagimdė 
Ketvirtinukus

Vienas Mirė, Kiti Trys
Dar Qyvi

4 vąląndųips ir 1Q minučių 
pą gimimo ųiirę antras Kūdi
kis, mergaitė kųriąi
vų žadamą duoti vardas Jęnųi- 
fer.

mą-

Kli
kai

St, Anthony ligoninėje, ML 
chigan City mieste, Ind., vakar 
po pietų lankėsi garnys, ir at7 
nešė nepaprąstąi sunkią naštą 
vienai vietos moteriškei.

Mrs. Eva Swanson, 35 metų 
amžiaus ir sverianti tik 98 sva
rus, pagimdė Ketvirtiftukus. 
Daktarai turėjo dąryti ceęarinę 
ępęrąciją ir motinai duoti krau
jo.

Vięnąs kūdikių netrukus mi
rę, bet Kiti trys dari gyvi. Visi 
yrą inkubatoriuose.

Pirmi Kūdikiai

POVILAS STANČIKAS 
2857 Emerald Avenue

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 18 d., 5:30 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Ku
piškio parap., Vidugirio kai
me.

Paliko dideliame nuliudime 
pusbrolį Petrą Stankų ir jo 
šeimyną ir kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, sausio 22 d., 8:00 vai. 
ryto, ią kopi. į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingas pamaldos uis 
velionio sięlą, o iš ten bus 
nulydėtas- *( šv. Kazfrrfierp 
kapines.

Visi a. a. Povilo Stančiko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuyėse ir suteikti 
jąm paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

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

Tel. YARDS 1138.

| KAZIMIERAS STAČKUNAS 
%yy, 3443. Lituanica Ayę.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

| sausio 18 d., 10:30 v. vak., 
1941 m., sulaukęs .pusės amž., 
gimęs Biržų apskr., Pabiržės 
parap.. Gulbinų kaime.

Paliko didelianje nuliudime 
posūnį Joną Galminą ir jo 
moterį, pusbrolį Kazimierą 
Aiduką ir jo šeimyną, p Lie
tuvoj motiną Ortą; 4 brolius: 
Joną, Juozapą, Antaną ir A- 
domą; seserį Kastąnciją ir jų 
šeimynas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
Kopk, 3319 S. Lituąpica Ąve.

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

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

Nuliūdę liekame:
Posūnis, Pusbrolis ir Giminės.

ILaįd. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138-39.

I n W E i VIQL U f tIKIu VisasVasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 Sp. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Universiteto Kliubas
Skiria $200 Kasmet
Parama Studentams

Moteriškė ikišiol neturėjo nei 
vieno kūdikio. Apsivedė keturi 
metąi ątgąl.

Kiujikiąms ląikinai buvo duo
ti vardai Swan,son No. 1, No. 2, 
No. 3 ir No. 4. Trys yra mer
gaitės, vienas berniukas. (Mirė 
viena mergaičių.)

Sveria Apie 2’/2 Sv.
No. 1 sveria 2 s v. 7 uncijas, 

No. 2 — 2 sv. 9 uncijas (tai 
berniukas), No. 3 — 2 svarus, 
314 uncijų, ir No. 4 — 2 sv. 4 
uncijas.

Motina jaučiasi gerai, bet 
apie kūdikių likimą daktarai 
abejoja. Operaciją darė vietos 
chirurgas, Dr. R. A. Gilmore.

Kūdikių tėvas, yra Melbert P. 
Swanson, tarnautojas vienoje 
plieno dirbtuvės raštinėje. Jis 
32 metu amžiaus.

Tėvas Džiaugiasi
Berniukui bus duotas vardas 

Philip ar Stephen, 
tems: Jennifcr 
rūsiai mergaitei 
vardas Linda.

Patyręs apie
laimę, tėvas Gilmore iš džiaug
smo tiesiog šokinėjo.

o 'mergaii 
ir Phoebe. ML 
buvo skiriamas

savo netikėtu

Vasario 15 Išleis 6 
Cilinderių Fordus

Stipendijos Fondo Vakaras 
Sausio 26

Lietuvių Universiteto . Ęlių- 
bas kasmet skiria $200 stipen
diją neturtingam lietuviui stu
dentui norinčiam tęsti mokslą 
kolegijoj ar universitete. Ta 
stipendija narą paskolą, bet 
ties|oginė dovana, taip, kad 
stucĮęntąs užbaigęs mokslą ne
turi rūpintis skųlos ątmokejF 
mu. ’ u

Apie vasąpio 1J, Fordo bend
rovė išleis į rinką ngujos rųšįęj? 
Fordo automobilį. Jis buą šę-

dai yra vien astuonių. (Typ- 
kams daromi ir 4-ių cij. moto
rai.)

VAKAR CHICAGOJE

PąsKųthiiąįs keliais metais 
vis daugiau ię daužau apli
kacijų Rliųbą^ gauną jr išrin
kimą verto tiems pinigams vis 
pasunkina. Kad bent dalinai 
palengvinti stipendanto parin
kimą, L. U. Kliubas paskęlbė 
sekančias taisykles:

Taisyklės Stipendijoms
1. Aplikantas teturi but’i Illi

nois valstijos rezidentas, išgy
venęs čia bent metus laiko.

2. Turi būti lietuvių kilmės.
3. Turėti bent kiek lietuvių 

kalbos mokėti.
4. Aplikąntais gali būti stu

dentai abiejų lyčių.
5. Amžius nereiškia nieko.
6. Aplikacijos priimamos iš 

universiteto an Iraniečių (so- 
phomores), trimečių (juniors), 
keturmečių (seniors) ir jau 
universiteto kursą užbaigusių 
(graduates).

7. Stipendija turi būti su
naudota mokslo Kaštų paden
gimui (.tuition) North Central 
Association of Colleges and Sc- 
condary Schools pripažintose 
mokyklose.

8. Aplikanto mokslo požy
miai turi bendrai paėmus būti 
nemažiau “C”.

9. Aplikantas turi prirodyti 
stipendijos reikalingumą ir tu
rįs garbumų. ( i<

10. L. U. Kliubo narių ir' ne 
narių aplikacijos .susilauks ly
gaus svarstymo.

Stato “Teta Iš Amerikos”

Chevrolet Siulo
’ Gaisras prasidėjęs alię$- 
niamę pečiuje padarė ap*e 
$1,500 nuostolių Common- 
wealth Press spaustuvei, 3855 
North Kędzię ąvenuę.

ę Pavirtęs namie mirtinai 
susižeidė 67 metų kalvis, Jphn 
Kelly. Ciyveyp adresu 4228 Wįl- 
ęo^ stręet.

ę Nežinomi vąndąląi sudau
žė Illinois Orthopedic Compą- 
ny raštinę adresu 26 North 
Węlls Street. Firmą pąrdavinė- 
ja chirurginius daiktus.

ę Gaisras sunaikino negrą 
baptistų Chureh of God bažny
čią adresų 4338 Pcąjrie ąvenye. 
Pądarė apie $50,000 nuųstolių.

9 Už Ummą žmonos nužu
dymą Buvo suimtas 38 metų 
nprthsidįętįs, Joseph Koma- 
kovvski, 1540 Augusta bulvąrąs. 
Prieš mirtį apskričio ligoninė
je pereitą šeštadienį Mrs. The- 
resa Komakowski pasakė, kad 
vyras ją labai skaudžiai sumu
šė.

O Už blogų čekių platinimą 
kabaretuose, buvo suimtas 22 
metų jaunuolis įš Sąįnt Pąyl, 
Richard P. Lewis. Policijai pri
sipažino, kad yra desertyras iš 
kariuomenes.

® Užmigęs berūkydamas ei-

Sukėlimui pinigų dėl 1941 
metų stipendijos, L. Ų. Kliubas 
ateinant, sekmadienį, Sausio 
26 d. Lietuvių Auditorijoj ren
gia vakarą §ų trijų aktų lie
tuviška komedija “peta iš Ą- 
męrikos’L

p. Įžanga 55 ceptąį. Po vaĮdi- 
pimo šakiui.

Studentą! kviečia Chicągos 
lietuvius skaitlingai atsijaiiky- 
|i ir paremti jų kultūringą dar
bų. -X.

Suvalkiečių D-ja 
Rengiasi Prie Savo 
Vakaro Sausio 26 d

Vairuotojams
Kaip Vairuoti Slidžiose

Gatvėse

Ęc| Hednęr, Chevrolet kom- 
pąųįįjo$ nąęioųąlis pątąrnavi- 
mo įiręktorĮųs, duoda yairuo- 
tojaips Keletą pątarlmų kurie 
pągelbęs išvengti sųgląųištytų 
fęųdĮęrių i? dar aršiau slidžio
se gatvelę.

DąųgVųną, gąl būt, jau girdė- 
jp.pąųąšhią pątąriiųus bet ne
bus pro šalį juos vėl pą- 
kartęti.

pįrųią taisykle žieinęs lai
kų, šįųojna, yra ^nęvpžiuok 
greitai”. Patartina sumažinti 
normalį važiavimo gręitumą 
nors trečdalį. Reiškią, jei esi 
pripratęs važiuoti 30 mylių į 
valandą tarpe namų ir darbo 
vielos, dabar važiuok 20 arba

ninkas CcciI SuJivan, 6235 
Kenvvood avenue. Butui ugnis 
padarė $400 nuostolių.

® Chicagos ugniagesių de
partamentas vakar pradėjo 
naudoti dvipusinį radio susiiiie- 
kimą gaisrams Kovoti. Gaisri
ninkai prie degančio triobesio 
su radio pagalba palaiko nuo
latinį kontaktą su ugniagesiu 
departamento centru.

Per pereitus metus visoje 
Illinois valstijoje 63,334 poros 
išsiėmė vedyj/fjtįįus leidimus, o 
užpernai jų skaičius siekė 51,- 
067.

® Rezultate sužeidimų auto
mobilių nelaimėse mirė 48 me
tų chicagietis '^George Pinckard, 
3436 Wesju street, ir 46 
metų Irwin Ų. HochsUtkj’, iš 
Constantine, Mich.

© Naujas Illinois prokuroras 
George F. Bąirett įsteigė spe
ciali skyriųfrsąyo departamen
te, kuris .kooperuos su F. B. I. 
kovoje su penktos kolumnos 
nariais valstijoję.
i 9 Apskaičiuojama?, Kad apjĮę 
1,000 organizącįjų ^Chlcagoje 
jau surinko apįe $2,000,000 Eu
ropos karo nukenięjusiems 
šelpti, taipgi pasiuntė jiems tą- 
PUS naudotų ir nąąjų rūbų, 
mąisto ir visokių vąistų, Len
kai ir čekai sukėlę po pusę mi? 
liopo.
e Adresu 1416 North Pąuliną 
stpęęt, nusišovę 48 metų lęnkąs 
Walter Cichon. Jis buvo patyręs 
tena cotta darbininkas, bet ne
turėjo darbo.

Buvusi Chicagietė 
Ona Kaitiene Bus 
Palaidota Chicago j

CIASSIFOADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia

VINCENTAS BAJORINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 20 d., 6:45 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs apie 70 m. 
amž., gimęs Kauno gub., Tau
ragės apskr., Qaųrės parap., 
Dvarbiečių , kaime.' Amerikoj 
išgyveno 49 mętus.

Paliko dįdeliąme nubudime 
du sūnūs, Antaną Įr marčią 
Rose, Kazimierą iy marčią 
Ruth; trįq dukteris: . pną 
Shvegždienę, žentą Longiną; 
Juozapatą Wą^tąk ir žentą 
Andrevv ir Uršulę Mikuti^ ir 
žentą Waltęr ir jų įefeyMį 
2 brolius: Aijtąną' tį jo Xa|t 
myną ir ^azirąięrą, o Lietu
voj — brolį Juoząpą ir 2 se
seris, Oną ir Mąrijpną ir daug 
kitų ginąinių. <

Kūnas pašarvotas namuose, 
1631 S. 49th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtad. 
sausio 23 d. 8 vai. ryto iš na
mų į Šv. Antano parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bų§ nųjvdėtąs 
į šv. Kazimiero kąpinęs.

Visi a. a. Vinęęntp Bpjori- 
no giminės, drąpgai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnus, Dukterys, Marčios, 
žentai, Broliai ir Giminės.

Laid. Direkt. Anthony B. 
Petkus, Tel. CĮCĘRQ 2109.-

Programą - Pildys Suvalkiečių 
Choras

Suvalkiečių choras dabar 
ąuąihpikė naujos vedėj’os, bu-

kiek teko patirti, yra neperse- 
ųiausįa iš Lietuvos atvykusi. 
Dapav choras paaugęs jki 60 
narių.

Sausio 10 d. užsibąigųs re
peticijoms Budrio saĮej, cho
ristai turėjo savo šeimyninį 
linksmybės vąkąrclį,

Stasys Veikalą
Dabar choras rengiasi su vai

dinimu “Duktė Nekalta” Su
valkiečių Draugijos vakare se- 
kąptį sekinudiepį, sąusio d-, 
Węst Sidų saleji ?244 5Yest 23 
piąęę. Pųrys atsįdary$ 3$0 
vai. p. p. Programa prasidės

Choro pumpuos vyksĮą kiek
vieną penktadienį, 7:30 vai. v. 
Budrio salėj, 2710 West 59th 
Street.

Kor. Ono
(Ir Ąppokąs)

Mirė Prieš Porą Mėnesių 
Pennsylvanijoj

Oną Railienę, Chicągięčiams 
gerai pažįstama lietuvė, lęųri 
prieš pora mėnesių numirė Hum- 
lock Cpęęk, Pa., bus šį pavasa
rį parvežta Ohicagon ir čia Tau
tiškose kapinėse palaidota.

Taip man (giminaičiui) pra
nešė velionės vyras Petras Kal
tis, dabar gyvenantis Wilkes 
Barre, Pa.

Kaitienę, kuri gyvendama Chi- 
cagoje, buvo plačiai žinomą kai
po “midwife”, prieš mirtį iš
reiškė pageidavimą, kad jos kū
nas butų krematorijoj sudegin
tas. Velionės noras išpildyta ir 
Chicagon bus pervežta josi pele
nai ir palaidoti nuosavam Kai
čių lote, Tautiškose kapinėse, 
kur yra palaidota Kaičių duktė 
Milda ir giminaitis Bigelis.

Kaip Petras Kaltis rašo, pe
lenų pervežimas bus padaryta 
pavasarį, kada orai pagerės.

P. Martinaitis (Senas Petras).

Tvers “Tėvų Kliubą” 
Prie Jungman 
High School

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

PATYRĘ OPERATORĖS
Prie single needle mašinų siūti 

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

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

Steigiamasis Susirinkimas Rytoj
Rytoj, Jungman High Schooj 

patalpose, 1746 So. Miller Str.,

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

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

REIKALINGOS OPERATORĖS, 
siūti coveians .prie single needle ir 
2 needle mašinų. Garantuojant 
minimum 37^c. valandai. VIKIinG, 
711 W. Lake.

REIKALUI 
moterys sorų 
Pastovus daru 
ral Fiber Co.,

PATYRUSIOS 
popieras.- 

. 4 .vites: Gene- 
o. itacine Avė..

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, 25-35 metų amžiaus. Priė 
3 suaugusių, geri namai, gyvenimas, 
vietoj. 3350 West Roosevelt Rd., 
NEVada 5578.

REIKALINGA MERGINA dirbti 
ofise, vesti knygas ir rašyti maši
nėle. Reikia mažai patyrimo. Pasto
vus darbas. Charles Zekas, 4425 S. 
Fairfield.

Antra taisyklė, nevažiuok 
perarli automobilio kuris pry- 
šakyj. Ta taisyklė yra gera vi- 
$ųdos> o žiemos metu kada 
gatvės slidžios, tai jau būtina.

Jei Įkliuni į Bėgės
Vcngkitc kiek galinti gatve- 
karių bėgės. Jeigu ikliuvi į bė
gės, sumažink greitumą, tada 
mėgink išsukti. Jei suksi grei
tai važiuodamas, tai greičiau
siai slysi.

Arli n auti s prie trafiko švie
sų žieinos metu vis geriau likę- įvyks steigiamasis “Tėvų Kliū
tis, 'kad šviesos, mąinysis prieš bo” : 2 '
jas pasiekiant, nęgu turėti vii- kyli kviečiami visi tėvai, 
tį, kad suspėsi prabėgti.

Norėdamas sustabdyti auto- aukštesni mokslą 
niobllį slidžioje gatvėje, stab-' mokykloj tebėra, ar dar 
džius iš palengvo “pumpuok”,' mokyklos nelanko.
ir neužmyk ant “klučo” iki! Mrs. Campa, laikinoji pirmi- 
automobilis jau beveik susto-' ninkė, sako, kad šiame susirin- 
jęs. Taip darant ir inžinas ir kime bus daromi planai kaip 
stabdžiai patarnauja sustab

susirinkimas. Į ji atsilan- 
ne- 

žiurint ar jų vaikai jau eina 
ar pradinė 

visai

J

a •
>tRątežine$ Juostos Nėra

padaryti Jungman mokyklą pil
nateise trijų ar keturių melų 
aukštesniąja mokykla. Susirin
kimas prasidės 10:30 vai. ry
te. ‘ X.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

WISCONSINE
PAIEŠKAU DARBININKO PRIE 

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

JURGIS A.
R. 3, 

Merrill,

greitai.1 
ORINIKAITIS 
Box 37, 
Wisconsin.

KRIAUČIAI KAUTŲ IR KEL
NIŲ siuvėjai reikalingi. H. Halvor- 
šen Co., 209 So. State St.

Dukterei $1, Anukui 
—Šautuvas, Drau
gams— Visas Turtas

Xeseniąi įniręs Illinois gy- 
vęntpjąs, Milo J. Willianąs, iŠ 
Stonington niieslęlio, įcĮoiniai 
pądąlino savo turtą.

Dykterei Mp>‘ P?ll® 
Sęhųback palikę, $1, jos sunui 
Kęnyetįi pavedė savo šayįuvą, 
o visą turtą, su pinigais įp pa- 
inąįs, ą|ięlavė ęjF3uSams 
Evęrlep’ąms, ipgi iš Stoųing- 
tono. Everlen’ai velionį prižiū
rėję senatvėje.

GASO BENDROVĖ 
SUMOKĖJO $2,825,903 
TAKSAIS /

Chicagos gąso bendrovė, $eoą 
plės Qąjs Lįght and Co^ę Cpjn- 
pany, apskričiui šeštadiųpį su
mokėjo - $2,825,903 “personai 
piopcrty” lakiais paskuti
nius 8-is metus. Bendrovė tu
rėjo sumokėti viso apie $6,500,- 
000, per po kelių metų koS?bs 
teismuose laimėjo $3,500,000 
ųumažinimą.

Retežinės 
chains”) ant 
taip saugios, 
žmonių mano. Tokios juos-! 
tos nereiškia, kad galima sau
giai greičiau važiuoti. Ant sli
džių gatvių jos kartais pasida
vę kąlp pačiūžos.

Daugumu vairuotojų žino 
kaip ęlgtis kada/karas pradeda 
slysti. Kada užpakalis prade
dą slysti, jie pasuka pryšaki- 
nįys ratus į tą pačią pusę, ir iš 
pąlęngvo atgauna lygsvarą, 
Niekad nesukite ratą į atžaga
ry pusę.

Geresnes padangas uždėki
te ant užpakaliniu ratų. Dau
guma klysta, manydama, kad 
“blowoul” pryšakyje yra pa
vojingesnis nei užpakalyje.

Bukite palys atsargus ir pa
lankus kitiems vairuotojams, 
ir išvengsite daug nemalonu
mų. (Sp.)

(“skid 
nėra Leoną Deveikis

Duos Piano 
Koncertą Vas. 5 d

Leoną Davis-Deveikis, gabi 
lietuvaitė pianistė, duos piano 
koųęerįą Vąsąrio 5 d., Little 
Thęatre patalpose, Kimball Hali 
name, Wabąsh ir Jackson Blvd. 
Jai asistuos jos piano mokyto
ja Ęęj’tha Fitzek.

ĄĮi$S Deveikis gana plačiai 
dalyvauja Chicagos lietuvių mu
zikos gyvenime. L.

Priima Darbininkus
Dinamito Dirbtuvei 
Statyti

201 Šiandien
Raportuoja Armijon

^01 jąunas chicągįetis iš 
Ęrightęn Pąrko, Mąrquettc, 
Į8-tos ir Westsidės sįandięn 
pradedą metus kąrQ tarnybps.

Jų tarpę yrą keliolika lįętų- 
vių, kuplų vąr<Jai jau buvo pą- 
sKelliti “Nąujienose” peręitą 
Savąitę.

Reikia Unijistų ir Neunijistų
Stone and Web.ster Engineer- 

ing Corporation, prie Ehvoodo, 
III,, ir Sanderson and Porter 
Engineering Company, NVil- 
mjngton, UI., priiminėja darbi
ninkus darbui prie naujai sta
tomos dinamito dirbtuvės neto
li WiĮmington.

Vieniems darbams, daugiau
siai ofiso ir panašiems, aplikan- 
taį gali būti nepnijistai, o sta
tybos darbams, visi turi 
unijų kor|elęs.

turėti

IŠNAROS!
IŠNAROS 1

IŠNAROS!

Nuteisė Keturis
Plėšikus

nu-

VĄ$Ą1<IQ 23 D. MĄTYSffE 
Pipmą kąrlą Amerikoje 

Originalu Juokingą Komedija 
AMĄLpAMATĘD CENTER 
Salėję, <333 S. Ashland Blvd.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Kriminalis teisėjas Miner 
baudė keturis plėšikus, kurie 
ngsenįąi apįplėšė dienraščio 
<<rępbųfte” tyęką ir pasigrobė 
ąpiei $5,000,

Peter Allegretti ir Tony Lul- 
lo gavo nuo metų iki gyvos gal
vos, Neal Rizzo — nuo melų 
iki 10, o Walter J. Smith gavo 
du metus probacijos.

Garsinkitės “N-nose

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI STORAS su 4 kamba
riais gyvenimui. Tiktų bučernei ir 
grosernei arba tavernui. Mūrinis 
gąrąžas. Kreipkitės: 3808 South 
Lowe Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

RESTORANĄS. DARANTIS la
bai gerą biznį, pilnai įrengtas. Di
delis bąrgenas. Įmokėti $285, liku
sius lengvais išmokėjimais, šaukite 
Paul Rams, NORmal 5695, vaka
rais arba CENtral 6661 dienomis.

WHOL£SALE FURNITURE 
Rukąndai ir {taisai 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. Tek REPublic 6051

SUSIRINKIMAI
D. L. K. VYTAUTO DR-JA lai

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

PRANEŠAM VISIEMS SUVAL
KIEČIŲ CHORO dainininkams, kad 
būtinai lankytųsi į pamokąs ant
radienį, sausio 21 ir penkįadiepį, 
sausio 24, West Side Hali, 2244 W. 
23rd PI. nes šios bus tikrai kaip 
reikės lošti. Mokytojai

rrr—ir'

Savo jauniausios dukters (ji 
65 metų amžiaus) namuose, 
1158 Independence Bulvaras, 
vakar purė 115 metų senelis 
Aaron Gerlz. Jis paliko viso 75 
įpėdinius — penkias dukteris, 
32 anūkus ir 37 pra-anukus.

Jis buvo veteranas rusų-|ių*- 
kų karo, kuris jyyko apie įim
tą metų atgal.
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LIETUVIU TAUTIŠKOS KAPINĖS TURI 
VIRŠ $173,000 TURTO

Willkie Veža Prezidento Roosevelt’o Laišką Churchill’iui

Metiniame Susirinkime Paskyrė Kapinių Dienos
Komisijų

Pereito sekmadienio Lietuviu bus Užpildyta balandžio mėne- 
Tautiškų Kapinių lotų savihih- 
kų susirinkime pasirodė, kad 
Kapinės dabar turi $173,698.39 
turto, turi apie $3,000 kasoje, 
bet turto turėtų daugiau, jeigu 
lotų pirkėjai nebūtų užsilikę šit 
skolomis kapinėms.

Skolingi Už Lotus $22,000
Iždininkas p. Tamkevičia ra

portavo, kad lotų savininkai 
Kapinėms yra skolingi net $22,- 
000. Jau ilgas laikas kaip Ka
pinės tų pinigų laukia, norėtų 
padaryti kelis pagerinimus, bėt 
skolingi asmenys arba nepajė
gia arba nesistengia atsiteisti.

Turėdamos tik $3,0(10 kasoje. 
Kapinės negali didesnių išlaidų 
užsitraukti, o tuo tarpu reikė
tų pataisyti kai kuriuos kapinių 
keliu.? ir atlikti kitus pagerini
mo darbus.

Į Kapų Puošimo dienos iš* 
kilmių komisiją lotų savininkai 
išrinko X. Saikų, V. Andrulį ir 
J. Gegužį.

Jie rekomendavo Kapinių di
rekcijai pasvarstyti kaip butų 
galima pagerinti senąją kapinių 
dalį, kur kai kurie paminklai 
yra pradėję krypti.

Susirinkimas gana daug laiko 
pašventė ginčams apie kapinių 
darbininko Manelio algą. Jis 
protestavo, kad Kapinės netu
rėtų jam išimti iš algos po 
lotui apmokėti. Jis mokės 
$5.00 ir toliau.

Susirinkime dalyvavo apie 
lotų savininkų. Tvarką vedė 
rekcijos vice-pirmininkas 
Daubaras, kurį susirinkimas 
rinko pirmininkauti prieš 
Andrulį, kuris irgi j pirminin
kus kandidatavo.

Dapildys Direkciją Balandžio
Mėnesį . ,

Viena vakancija direktoriuose

šie stiširinRime. Dabar į direk- 
tdritis įeina pp. P. Daubaras, 
A. Žalatorius, J. Balchunas, J. 
Tamkevičia, K. Stuparas, K. Ma- 
tekohis, A. Booben, Rimkus ir 
Skutas.

Kapinių Puošimo Iškilmės šį
met įVyks gegužės 30 d.

Vdkar Auditorijos šėrininkų 
Susirinkimas

Vakar vakare Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje įvyko meti
nis Auditorijos Bendroves (Chi- 
cūkd Lithuanian Community 
Centen Ine.) šėrininkų susirin- 
kimaš.

Direkcija išdA'vė finansinį ra
portą; apie įplaukas, < paskolą, 
taipgi buvo išrinkti trys nauji 
direktoriai.

Dibėkcijos prezidentas yra J. 
hiita.

Srhulkmenos tilps rytoj.
Buvęs.

NAUJIEN V-ACME Telepiiutv

Wendell- W’illkie. (kairėj), pralaimėjęs prezidentiniuose rinkimuose republi- 
kortų kandidatas, tariasi su Valstybės Sekrėlorium Cordell liuli prieš apsilanky- 
siaut pas Prezidentą Rooseveltą. Prezidentas įteikė Willkie laišką, kurį pastarasis 
šią savaitę nuveš Anglijos premjerui Chubchill’ui. AVillk’ie rytoj išskrenda dviejų 
Savaičių vizitui į Angliją. . '

po

8!)
di-
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“Amerika Negali 
Sugaišti Nei Vienos 
Darbo Dienos”
Karo Sekr. Pattėrson Spręsti 

Ginčus Prie Konferencijos
Stalo

Kalbėdamas Chicagos Dar-

C. 1.0. UNIJOS IR INTERNATIONAL BAR 
VESTER C0. ATSTOVAI TARIASI

šiandien, Rytoj Darbininkai Balsuoja Streiko Reikalu

Vakar derybomis suėjo CIO South Oakley Bulvaro. Chica- 
atstovai !r International Bar- gos dirbtuvėse dirba apie 7,000 
vęster Co., viršininkai tartis darbininkų.
dėl unijos reikalavimų pakel- Keturiose kitose, kurias gin
ti algas 10% ir pasirašyti sti-ičas paliečia, dirba apie 18,000. 
tartį keturiose dirbtuvėse, kur 
CIO sutarties dar neturi.

Deryboms tarpininkauja fe- 
deralis arbitratorius D. Read- 
ley, kuris čia buvo atsiųstas 
abi puses taikyti, kad išvengti 
streiko. International Harvester 
pildo $10,000,000 kariškų kon-

Unija po kelis kartus pa
reiškė, kad 
reikalavimai nebus priimti, ir 
kaip šiandien West Pu'lmano 
'ir McCormick dirbtuvėse, 
Westsidėje, - prasideda darbi
ninkų balsavimai streiko rei
kalu. Neabejojama, kad jie nu
balsuos streikuoti.

Palies 25,000
Balsavimai tęsis per dvi die

nas unijos centre, prie 1110

streikuos, jeigu
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salėje, asist. karo sekretorius 
Robert Patterson ragino Ame
rikos darbininkus ir pramonę 
kuodaugiaus’iai kooperuoti su 
valdžia ginklavimo programe.

“Amerikos darbininkai ir 
pramonė neprivalo sugaišti nei 
vienos darbo dienos.”

Jei iškyla skirtumai, jis 
prašė ir pramones ir unijų 
bandyti juos likviduoti prie 
konferencijos stalo, ir tik iš
imtinose aplinkybėse imtis 
streikų ar lokautų.

Galima pravesti įstatymu^ 
draudžiančius streikus ar lo
kautus, bet tas padėties nepa
gerins, priešingai, pablogins.

Ginklavimo programas j)ih 
nai pasiseks tik darbininkafoš, 
pramonei ir valdžiai kooperlio- 
jant savanoriai ir laisvai, be 
prievartos.

PARAŠE PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

VASARIO 23 D.
Rado Negyvą 
Deportacijai 
Paskirtą Rusą

Netoli Chesterton, Indiana 
diunose, nuošalyje stovinčioj^ 
triobeleje buvo atrastas negy
vas 35 metų rusas Joseph Bro- 
bny. Nežinia ar jisai mirė na
tūralia mirtimi ar nusižudė.

Prie Brobny kūno buvo at
rasti popieriai, kurie parodo, 
kad jis paėjo iš Rusijos ir Saint 
Paul, Minn., imigracijos biUn> 
buvo paskirtas deportacijai. '

RUBSIUVIŲ SVETAINĖJE
Van Buren and Ashland Boulevard

Nutarimas balsuoti buvo pa
darytas Harvester darbininkų 
mitinge sekmadienį, kuris įvy
ko lietuviams gerai žinomoje 
Sokolų salėje, 2345 South Ke- 
dzie avenue.

Nesusipratimas tarp unijos 
ir Harvester atsinaujino dau
giausiai dėl neaiškumo kas 
darbininkus minimose dirbtu
vėse atstovauja. CIO savinasl 
ta teise, bet bendrovės prezi
dentas S. G. McAllister pir
miau buvo atsakęs, kad Dar
bo Vdrybą dar nėra išspren
dusi kaili ji priklauso, tokiu 
budu ji šit “CIO negali derė
tis”. Dirbtuvėje yra Ir nepri- 
klaiisonia unija, kuri irgi savi
nas! teisę už darbininkus kal
bėti.

Padėtį sukomplikavo ir strei
kas^ kurį Harvester bendrovės 
dirbtuvėje East Moline, 111., 
paškelbė ton veikianti nepri- 
klditsoma unija, turinti apie 
200 narių. Tuojau po to ten į 
streiką, išėjo ir CIO nariai. .

Nori “Akis • Apdunrti” ’
Unijos centras Chičagoje pa- 

reiškči kad nepriklausomos 
unijos streikas East Moline bu
vo paskelbtas kitiems darbi
ninkams tiktai akis apdumti 
ir kad duoti firmai priekabę 
su “nepriklausomąją” unija 
derėtis. Jeigu bendrovė ban
dys tokias derybas pradėti, tai 
CIO Vien dėl to paskelbs strei
kus visose Harvester dirbtuvė
se, kur tik ji turi narių.

Kelios tokios dirbtuvės yra 
Rock Islande, Rock Falls, Bich’ 
mond; Indiana, ir MiRvauke^I 
Avis. '•;

Rado Negyvą
Lovoje Joną
Baltrūną ■

Rytoj šv.- Ne
laidojamas

Rytoj Laidotuvės
ATLANTIC, 

zimiero kapinėse 
jaunas chięagietis Jonas Baltrū
nas. >Jis buvo apie; 30 metų am
žiaus.

žmona Irene a trado j j negy
vą lovoje sekmadienį rytą. Dak
tarai spėja, kad velionis gavo 
kraujo paplūdimą.

Jis gyveno adresu 514 West 
4Oth Place, Atlantiko apylinkė
je.

Laidotuvės' prasidės iš A. M. 
Phillips koplyčios, kur velionis 
yra pašarvotas, apie 8 valandą 
ryto. Patarnauja direktorius 
Phillips.

Išsigando Ir 
Apdulkėjo

Gerokai išgasties kelioms se
kundėms pergyveno būrelis 
Naujas Gadynės narių ir Drau
gijos prezidentas C. Kairis Ch. 
Liet. Draugijos metiniam vaka
re.

Pirmam aukšte visi susigrū
do į eleveiierį salėje važiuoti 
aukštyn. Bet visų svoriui jis 
buvo permažas, ir kabelis ne
atlaikė. Eleveiteris nukrito po
rą pėdų ant ritinių šulinio dug- 
nfe. •

Visus apibėrė dulkės nuo tru
kusio kabelio, ir visi buvo su
krėsti, bet jokių susižeidimų 
neįvyko.
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