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GATVĖSE TERŠKA KULKOSVAIDŽIAI
Ginklai kreipiami prieš vokiečių kareivius; 

sukilėlių tikslai nežinomi
SOFIJA, Bulgarija, sausio 21 

d. — Diplomatiniuose .sluoks
niuose patirta,, kad Bukarešte, 
rumunų sostinėj, ir kituose di
desniuose miestuose, vyksta 
smarkios gatvių kovos. Kovoje 
vartojamos rankinės granatos, 
šautuvai ir kulkosvaidžiai. Bu
karešte kulkosvaidžiai terška 
visų dienų.

Vieni tvirtina, kad Rumuni
joj kovos eina tarp dviejų “ge
ležinės gvardijos” sparnų. Dide
lė rumunų fašistų dalis nepa
tenkinta vokiečių kariuomenės 
okupacija, todėl prieš juos ir 
sukilo. Ši “geležinės gvardijos” 
dalis nepatenkinta diktatoriaus 
Antonescu tvarka ir nenori 
klausyti oficialaus fašistų lyde
rio, Horija Simą.

Kitos žinios tvirtina, kad su
kilimų veda užsienin išvažiavu
sio rumunų karaliaus šalinin
kai. Prie jų prisidėjo ir kiti ne
patenkinti elementai. Karolius 
turi rumunų kariuomenėje ke
lis generolus, kurie jį palaiko.

Vokiečių kariuomenė buvo 
užpulta keliose vietose. Kur na
cių kariuomenė jungiasi padėti 
geh. Antonescu atstatyti tvar
kų, ten sukilėliai jų puola visu 
smarkumu.

Turima žinių, kad nacių ka
riuomenė, kuri stovėjo Giurgiu 
mieste, Dunojaus pakraštyj, pa

kviesta į Rumunijos sostinę. 
Bulgarai patenkinti kariuome
nės pasitraukimu, nes manė, 
kad naciai iš Giurgiu pradės 
pulti Bulgariją.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 21 d. — Turima žinių, 
jog gatvės kovose žuvo didelis 
rumunų ir vokiečių skaičius. 
Kovos tęsiasi ir nežinia ar Ru
munijos diktatorius pajėgs at
statyti krašte tvarkų.

ANKARA, Turkija, sausio 21 
d. — Turkų radijas paskelbė, 
kad sukomunistėjusi Rumuni
jos “geležinė gvardija” norėjo 
padaryti pučų ir paimti krašto 
valdžių į savo rankas. Rumuni
jos komunistams kelių pastojo 
nacių kariuomenė.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 2'1 d. — Oficiali nacių agen
tūra .skelbia, kad saryšyj su vo
kiečių majoro Doering mirtimi 
įvyko Rumunijos kabineto pa
kaitos.

Iš kabineto tapo išmestas vi
daus reikalų ministeris Petro- 
viciescu. Jo vieton paskirtas Bu
karešto karo komandantas, gen. 
Popescu. Diktatorius Antonescu 
įsakė pravesti tardymų dėl na
cių karininko mirties ir sušau
dyti mirties kaltininkų. Rumu
nų policija areštavo kelis grai
kų piliečius.

BRITAI PRADĖJO PULTI TOBRUKĄ

Anglai uždarė na
ciams palankią 

spaudą
LONDONAS, Anglija, .sausiu 

21 d. — Vidaus reikalų minis
teris įsakė padaryti krata Daily 
Worker namuose1. Policija rado 
daug įtartinos medžiagos ir mi
nisteris sustabdė komunistų 
partijos laikraščio spausdini
mų.

Ministeris sako, kad kiekvie
name komunistų laikraščio nu- 
meryj buvo rašinių, kurie kėlė 
opozicija ir kenkė anglų karo 
pastangoms. Daily Worker buvo 
naudingas Hitlerio politikai.

Ministeris įsakė uždaryti ir 
The Week, kurį leido Cock- 
burn.

Naciai Įteikė protes
tą vyriausybei

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 21 d. — Vokiečių charge 
d’affaires šiandien įteikė Ame
rikos užsienio departamentu* 
protestų dėl nacių vėliavos nu
plėšimo San Francisco konsu
late.

Nacių atstovas reikalauja, 
kad vėliavų nuplėšę jurininkai 
butų nubausti.

Sekretorius Hull apgailestau
ja incidentų. Jis pasakė, kad 
Amerikos valdžįos organai ve
da tarydmų. Prižadėjo praneš
ti teismo sprendimą, naciams.

Apie ką tarėsi 
diktatoriai

ROMA, Italija, sausio 21 d.

PRADEDANT TREČIĄJĮ TERMINĄ.

NAUJIENŲ-ACME Photo

Rinitai nuteiktu ‘veidu, Prezidentas ; Ropsevęlt’as 
vykstaGš Baltojo Namo sudėti inauguracijos priesaika 
ir patapti pirmuoju vyru istorijoj tarnauti Jungtinių 
Valstijų prezidentu tris terminus iš eilės.

KONGRESAS LEIS GINTI DEMOKRATIJĄ

LIETUVOJ PRIVISO DAUG VAGIU
Apvagia traukiniais

važiuojančius 
keleivius

KAUNAS, Lietuva, sausio 21 
d. — “Tarybų Lietuvos” redak
cija įdėjo straipsnį, kuriame la
bai smarkiai smerkia kasdien 
didėjantį vagiliavimų.

Nepervažiuoja per tarybų 
Lietuvos teritorijų traukinys, 
sako straipsnis, kad kuriam 
nors jo keleivių kelionėje ne
būtų kas norą pavogta.

Ypatingai gerai organizuotas 
vagiliavimas Kauno-Vilniaus 
geležinkelių ruože. Keleiviai kas
dien skundžiasi.

Pirmus smūgius duo
da bombanešiai

KAIRAS, Egyptas, sausio 21 
d. — Britų karo vadovybė pra
neša, jog šį ryta britų kariuo
menė pradėjo pulti Tobruko 
tvirtoves. Britai jau sutraukė 
pakankamai karo medžiagos.

Puolimų pradėjo britų karo 
aviacija. Pradžioje priešlėktuvi
nės italų patrankos atsišaudė, 
bet britams pavyko daugelį su
naikinti. Bombanešiai nutildė 
daugelį patrankų.

Tvirtovei atakuoti padeda ir 
britų karo laivynas.

Britai muša italus 
Eritrėjoj

KAIRAS, Egyptas, sausio 21 
d. — Karo vadovybė praneša, 
kad britų karo jėgos persekio
ja bėgančius italus nuo Sudano 
sienos.

Kassala provincija jau visiš
kai išvalyti ir susirėmimai vyk
sta Eritrėjos gilumoj.

Britų aviacija bombardavo 
italų ginklų sandėlį Etiopijoj, 
Neželi miestelyj. Išmestos bom
bos pataikė į sandėlį, kuris 
susprogo. Sudegė daug italų au
tomobilių ir karo medžiagos.

lių nuostolių. Kovoje- žuvo ketu
ri vokiečių bombanešiai.

Kiti vokiečių orlaiviai bom
bardavo Anglijos miestus.

Nors oras ir labai blogas, vo
kiečių orlaiviai vis dėlto pajė
gė bombarduoti karo siekinius 
Orkney salose.

Anglai mobilizuos 
darbininkus

LONDONAS, Anglija, sausio 
21 d. — Darbietis Ernest Be- 
vin šiandien informavo britų 
parlamentų, kad vyriausybė nu
tarė mobilizuoti britų darbinin
kus karo industrijai.

Valdžia pirma praves reika
lingų registracijų, o vėliau mo
bilizuos sulig amžiumi.

Darbietis Shinvvell pasakė, 
kad vyriausybė, mobilizuodama 
darbininkus, mobilizuotų ir vi
sų britų turtą bei nuosavybę 
krašto apsaugai.

Parlamentas leido valdžiai 
pravesti šių mobilizacijų praei
tais metais.

Rooseveltas gavo 
daug sveikinimų

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 21 d. — Stephen Early, pre
zidento kanceliarijos sekreto
rius, paskelbė, kad F. D. Roo-

— Virtinio Gayda, oficialus fa
šistų laikraštininkas, šiandien 
paskelbė apie ką tarėsi suvažia
vę vokiečių ir italų diktato
riai.

Pirmiausia, sako Gayda, dik
tatoriai nutarė pastiprinti An
glijos bombardavimų. Sustiprin
ti kontrablokadų Atlanlike. Ap
tarė kritiška padėtį Viduržemių 
juroje.

Pirmon eilėn kalbėjosi apie 
karo reikalus, o “naujos san
tvarkos” įvedimų atidėjo kitiems 
susitikimams. Kalbėjo ir apie 
Amerikos užsienio politika.

Prancūzai sunaikino 
Siamo laivyną

SAIGON, franeuzų Indokini
ja, sausio 21 d. — Franeuzų 
admirolas Terraux paskelbė, 
kad franeuzams pavyko sunai
kinti Siamo karo laivynų. Pran
cūzai įplaukė į uostų, kur sto
vėjo Siamo karo laivai ir ten 
juos paskandino.

Terraux skelbia, kad kova bu
vo labai sunki, nes francuzi 
laivai turėjo plaukti naktį per 
pavojingus vandenis, kol pasie
kė Siamo laivynų.

Admirolas skelbia, kad Sia
mo laivynų instruktavo japonų 
karininkai, kurie ir kovoje da
lyvavo.

Komisijos pradėjo 
darbus 1

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 21 d. — Kongreso narių 
tarpe vyrauja nuolaika, jog rei
kia išpildyti Roosevelto priesai
kos metu pasakytus žodžius: 
ginti ir stiprinti demokratijos 
idėjas.

Respublikonų ir demokratų 
atstovai su pasitenkinimu kelis 
kartus tarpusavy j pakartojo 
prezidento žodžius, ‘jog demo
kratija nebus sunaikinta.

Kongreso ir senato komisijos 
pradėjo savo darbus naujiems 
įstatymams priimti.

KENNEDY PRIEŠINGAS 
GINKLŲ SKOLINIMO 

ĮSTATYMUI

WASHINGTON, D. C., sau
sio 21 d. — Joseph Kennedy, 
buvęs Amerikos ambasadorius 
Londone, šiandien buvo pakvie
stas duoti savo parodymus kon
greso komisijai.

Jisai pasakė, kad yra prie1- 
nrigas dabartiniam įstatymui 
tokioje formoje, kokioje jis da
bar parašytas.

Kennedy mano, kad įstaty
mas įvels Ameriką į karų, nes 
jis leidžia 1 prezidentui siųšti 
Amerikos laivyną į pavojingas 
zonas.-

Naciai bombar
duoja Maltą

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 21 d. — Vokiečiai skelbia, 
kad jų karo aviacija vėl bom
bardavo britų tvirtovę Maltų. 
Sako, kad britams padarė dide-

seveltas, sųryšyj su jo inaugu
racija, gavo labai daug telegra
mų ir sveikinimo laiškų.

Sveikinimai plaukia iš visų 
Amerikos valstybių ir iš užsie
nio.

Early sako, kad prezidentas 
labai patenkintas gaunamais 
sveikinimais. ?

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Lengvas lietus, vakare gali 
būti sniego.

Saulė teka 7:12 v. r., leid
žiasi 4:51 v. v.

stiprus, kaip apie juos skel
biama.

Jeigu jie butų toki stiprus, 
sako, tai butų neleidę sugrįžti 
iš Dunkirkės 300,000 angių ka
reivių.

Vokiečiai ligi šiam metui ne
pajėgė sunaikinti anglų pramo
nes, nors ir smarkiai kraštų 
bombardavo. Kennedy sako, jog 
reikia padėti britams.

Pagamins 1,500 or
laivių į mėnesi

DETROIT, Mich., sausio 21 
d. — General Motors bendro
vės pirmininkas paskelbė, kad 
ši bendrovė jau tiek pertvarkė 
savo dirbtuvės, jog į viena me
nesį pajėgia pagaminti 1,500 
motorų lėktuvams.

Be to, pagamina motoro da
lių 200 bombanešių. Bendrovė 
gamina didelę daugybę i vairių 
orlaiviams reikalingų dalių.

Pirmininkas paskelbė, kad 
dabar bendrovėje, dirba 40,000 
darbininkų.

Tikisi išvengti 
streiko

SAN DIEGO, Cal., sausio 21 
d. — Ryan bendrovės orlaivių 
dirbtuvėse buvo paskelbtas strei
kas. CIO atstovai, bendroves 
įgaliotiniai ir valdžios atstovai 
veda derybas.

Graikai atmušė 
italų atakas

ATĖNAI, Graikija, sausio 21 
d. — Italai sutraukė dideles ka
ro jėgas Tepeleni apylinkėse ir 
norėjo pralaužti graikų frontų, 
bet graikai atmušė visus italų 
puolimus.

Graikams pavyko ne vien su
mušti puolančius italus, bet pa
sistumti pirmyn fronto linijo
se.

Du italų bombanešiai, kurie 
bombardavo graikų uostų Pi- 
reus, britų lakūnų buvo numuš
ti. Minios sekė orlaivių kovų 
ir labai patenkintos britais.

Hitleris pasimatys 
su gen. Franko

VICHY, Francuzija, sausio 
21 d. -t- Diplomatiniuose sluok
sniuose turima žinių, jog netru
kus Adolfas Hitleris pasimatys 
su ispanų generolu Franko.

Franko manė, kad jam bus 
duota franeuzų Maroko dalis, 
bet dabar Hitleris jam praneš, 
jog jis negalės gauti franeuzų 
kolonijų.

Pasakojama, kad Mussolini, 
kalbėdamas vakar su Hitleriu, 
taip pat atsisakė reikalauti nau
jų kolonijų iš Francuzijos. Mus
solini butų patenkintas, jei ga
lėtų išsaugoti turimas.

TOKIO, Japonija, sausio 21 
d. — Japonų užsienio reikalų 
ministeris padarė spaudai pa
reiškimus, kur pataria Ameri
kai nesikišti į Azijos reikalus 
ir leisti japonams įvesti ten sa
vo tvarka.

Jeigu Amerika bus priešinga 
Japonijos politikai, tai tarp 
dviejų valstybių gali kilti ka
ras, kuris sunaikins šių dienų 
civilizacija.

Siūlo griežtas baus
mes už vagystę

KAUNAS, Lietuva, sausio 21 
d. — Laikraščiai rašo, kad va
gystės padažnėjusios ne tiktai 
traukiniuose, bet krautuvėse ir 
privatiniuose butuose.

Pirmon eilėn vagiama ter, 
kur nėra stiprios apsaugos.

Laikraštis reikalauja, kad su
čiuptą vagilį teismas turi nu
bausti ne taip kaip smetoniniais 
laikais — po kelis mėnesius, bet 
visu “socialistinių įstatymui 
griežtumu”.

Valdžia bolševikiną 
mokytojus

VILNIUS, Lietuva, sausio 21 
d. — Vilniuje buvo sušaukta 
pradžios mokyklų inspektorių 
ir- jirpadejejų konferencija, ku
rios metu agitatoriai sakė pra
kalbas, reikalaudami per mo
kyklas vesti bolševikišką propa
gandą.

Kiekvienų atostogų metu mo
kytojams bus rengiami komu
nistų ideologijos kursai.

Valdžia reikalauja, kad mo
kytojai skelbtų komunizmo idė
jas savo mokiniams.

Priviso nauju 
“samozvancu”

KAUNAS, Lietuva, sausio 21 
d. — “Tarybų Lietuva” nusi
skundžia, kad fabrikuose atsi
rado Įvairių “reikalų vedėjų”, 
kurie per ištisas dienas slan
kioja po miestų.

Jie nieko nedirba, nors nuo
lat pasakoja, jog eina reikalų 
tvarkyti. Darbininkai jais labai 
pasipiktinę.

Minėtas laikraštis šiuos “ve
dėjus” vadina naujais samoz- 
vancais, kurie išnaudoja fabri
kų darbininkus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų karo jėgos pralaužė Tobruko tvirtovės Į stiprini

mus. Britai įsiveržė penkių mylių gilumom Suėmė višnu italų 
generolų ir daug kareivių. Britų karo laivai padegė Tobruko 
uoste stovėjusį italų laivų.

— Jugoslavijos sostinėj turima žinių, jog Rumunijoj tę
siasi kovos tarp “geležinės gvardijos” ir rumunų kariuomenės. 
Diktatorius Antonescu planuoja paskelbti generolų diktatūrų. 
Kabinete nebus civilinių asmenų.

— Berlyno karo sluoksniai mano, jog britų lėktuvnešy? 
(llustrious jau paskandintas. Valleta uostų aplankė nacių lėk
tuvai, bet lėktuvnešio nematė.

— Mussolini pasiuntė j pirmas fronto linijas nesenai pa
skirtų italų industrijos diktatorių Ricci. Ricci turi pulkinin
ko laipsnį.

— Vichy sluoksniuose kalbama, jog Hitleris reikalauja, 
kad Petainas vėl atiduotų .atstatytam Lavaliui kai kurias mi-

Vokiečiui nėra 
labai stiprus

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 21 d. — Kennedy, infor
muodamas kongreso komisija, 

•pasakė, kad vokiečiai nėra toki

Streiko paskelbimo laikas ta
po atidėtas 12 valandų. Mano
ma, jog pavyks atstovams su
sitarti ir išvengti streiko.

Ryan bendrove gamina or
laivius aviacijos departamentui 
ir britų vyriausybei. Užsakymų 
suma siekia 10 milijonų.

nisterijas.
— Iš Kairo pranešamą, jog britams jau pavyko paimti n“- 

’aisvėn keletu tūkstančių italų, kurie gynė Tobruko tvirtovę.
— Sovietų vyriausybė pasirašė su japonais naujų Žuvinin

kystės sutartį. Japonai galės žvejoti sovietų vandenyse išti
sų metų.

, , — 500 franeuzų kavalerijos kareivių, kurie buvo internuo
ti Šveicarijoj, sugrįžo atgal į Frąncuziją.
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“NEMYLIU AŠ TAVĘS”Kalvis
( A py saka)

(Tęsinys)

Nemeluok, vaikine, pamatei 
tu jį ant daržinės ... tai, žiū
rėk, apuokiukas buvo?...

Čia prasidės vaikų kalbos, 
taip, kad Kuzma vos spėja aiš
kinti savo triukšmingiems sve
čiams.

Su vaikiūkščiais prisirenka 
mergų, vaikinų, kartais ateina 
įsismaginęs kaimietis, ir ka
maraitė būna taip pilna žmo
nių, kad jai pavydėtų bet koks 
muziejus.

ta publika 
bet gerai

ar būna patenkintas 
pats “dėde kalvis“, 

žinau, kad nelabai 
tokiais atsilanky

ir pasikalbėjimams jo 
kuri tomis valandėlėmis 
triukšmo nueina jau to- 
kad nematyti kaip mina

stebiesi, 
apdūmė“, kaip tai 

nepataikė“, kad pas

mais 
senė, 
nuo 
liau,
jos patiesalus nešvariomis ko
jomis neprašyti svečiai.

Kuzma tuo laiku taip pat 
kaip ne savas, ir tik 
kaip tai jį 
jis taip
jį įlindo į kamaraitę tiek žmo
nių, ir taip sutrinka, kad net 
leidžia nuiminėti nuo sienos, 
čiupinėti iškamšas, badyti jo
mis į nosis vienas kitam, tam
pyti jas už letenų, gąsdinti jo

mis vienas kitų, ir leisti jas 
taip vartoti rankose įsižaidu- 
sio patenkinto jaunimo, po ku
rio jam ir jo šeimininkei vi
sai dienai bus darbo, kad visų 
ką kaip reikia sutvarkyti.

Tuo laiku jo muziejus jau 
pasidaro kaimo turtu; Kuzma 
trinka, jam gėda, lyg jam 
pažvelgė į sielų, ir jis tik my- 
kia, matydamas, kaip nau
dojasi jo ilgų žiemos vakarų 
vaisiais, kuomet, būdavo, jis 
su meile prieš šakalį tampo 
odeles ant lazdelių, tupdo jas 
ant vielos ir daro jos vienos 
arba kitos išvaizdos, būklės, 
skrysenos, atsimindamas, kaip 
jos jam atrodė gamtos aplin
kybėse.

čia jam nebėra noro pasa
koti, jis vos spėja atsakinėti: 
kaip vadinasi koks paukštis, 
kur jis jį užmušė, kuomet ko
kiose aplinkybėse, ar šliaužė 
prie jo ant pilvo, kaip jis rė
kia, kaip vaikščioja .. Ir jam 
tuomet tenka atsakinėti į klau
symus su tokiomis smulkme
nomis, kad jis net pradeda ir 
krenkšteli, ir švilpauti, ir uk-

NAUJIENU-ACME Telephoto
Šita naujagimė mergytė buvo anų dienų rasta pa

mesta vieno Chicagos apartamentinio namo koridoriuj. 
.Ji buvo įdėta į popierinę dėžę ir prie jos bįivo prisegta 
laiškutis rašantis, “Nemyliu Aš Tavęs“. Policijų ir gydy
tojai sako-, kad kada mergaitė rasta tai ji buvo tik vie
nos valandos senumo.

*
* *

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

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

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

nedėlios rytą. 9:30 A- M.

kia vaikiūkščiai, kad čia pat 
pripildyti kamaraitę garsiu 
juoku ... Ir “dėdė kalvis“ už
miršęs apie savo klaidų, kar-, 
tais taip įsismagina, kad ne tik 
papasakoja, kaip jis užmušė, 
kur, kuomet, kokiose aplin
kybėse, bet net pašliaužia per 
aslų, prisitaiko, pamėgdžio-, 
ja paukštį, ir pakrenkščia, ypač l.

liekama degtinės stiklinėlė.

RADIOS
PO

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

P° $Q QC ir
U>Uv 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,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

re, arba tuomet, kai “dėdė kal
vis“, traukiamas išsigėrimo 
kaip nors nepastebiamai iš
smunka iš kamaraitės, tuomet 
svečiai, pasilikę be kalbaus 
šeimininko, kukliai apleidžia 
stebėtinų kamaraitę eina 
ieškoti Kuzmos, ar nepapasa
kos jis jiems dar vėlų vakarų. 

<artų papuolęs lokiu 
dėdė kalvis” jau da- 

jis paslaptingai 
vaikiūkščių, pa-

I girdėtis, kaip vanduo čiurlena dens žalume, kiek puikumo 
tyliai po luoto nosimi, 
greitai lekia į nendrių 
prie kurios jau Kuzmos 
akis įmatė ančių būrį.

—Aštri auodegės plaukioja,— 
tylučiai jis sako mums ir pa
lenkia truputį galvų.

Mes taip pat savaime pasi
lenkiame, ir rankos aistringai 
jau ieško šautuvo, spaudžia jį, 
čiupinėja gdidukų, ir, antys to
li, ir tik dar atsisuka, pama
lusios mus iš tolo, bet šautu
vai jau prie peties, rankos 
dreba, kažin kas nesulaikomas 
virpulys nubėga per visų ku- 

,nų, ir reikia tik, kad viena pa
kiltu iš ančių būrio, kaip ne
galima susilaikyti nuo šūvio, 
ir jos bilda vienas paskui kitų, 
atsiliepdamas aidu ir kaime, 
ir lauke ...

ir jis toje nendrių karalystėje, kuo- 
sienų, met vakaruose baigia degti 
budri raudonas saulėlaidis, ir eiklus 

debesų tamsus raudonumas 
taip ir maudosi ežero veidro- 
diškame paviršiuje ...

—Štai! .... šūvis.
(Bus daugiau)

Prasideda medžioklė. Kuz
ma vikriai veikia irklu. Jis lė
tai, atsargiai, apveža mus su 
broliu išilgai nendrių, įveža

IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS!
VASARIO 23 D. MATYSITE 

Pirmą kartą Amerikoje 
Originalę* Juokingą Komedija 

AMALGAMATED CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Štai, mes viduryje ežero; 
štai kaip piešinyje, matomas 

Kamaraitėje mes radome jau prieš viąus Padegėlių kaimas; 
apdengtų skobnį ir senelę šei- ana malūnai žiuri į save van- 
miniinkę. Maža, vjkri, tokia denyje; ana jų sparnai 
pat gera senelė, kaip Kuzma, ; 
ji amžinai kažin kur 
jo, ir, pasisveikinusi su 
tuojau pat išsmuko iš 
relio ir pasislėpė. Ji 
met neužima svečių, lyg išti
sai palikdama tų malonumų, 
savo kalbiam vyrui, ir tik kar- 

' tais arbatos metu, kuomet lie
jasi jo karšta kalba apie me-i 
džioklę, ateina ir atsistoja prie, 
trobos durų krašto, pasigetėja 
kokioje draugijoje sėdi prie ar- 
batos jos plikagalvis vyras ..".

Gi Kuzma būna neišsibai
giančiu pasakotoju prie arba
tos. Tai geriausias jam laikas 
ir, išgerdamas stiklinę po sti
klinės, šluostyęlai^^ įgg^ĮĮnę 
daugybę kartų |įgvo f pukštų 
kaktų, jis tai atsimena, kaip 
šliaužė pavasarį prie žųsų že
mumoje, tai — kaip nuvoginč-

skubė- 
mumis, 
kamba- 
niekuo-

mo
suoja jame, — ir šunų loji
mas, gaidžių giedojimas pra
deda tilti ir pasikeisti paleng
va lengvos bangos pliauškėji
mu į luoto šonus ... Girdelis,

šias nendres, palieka ten pasi
slėpusius, kol pats važiuoja 
vytis ančių, ir mes, būdavo, 
vis ilgai tylėdami stovime auk
štose nendrėse, pasislėpę už jų 
linguojančių šakelių su ilgais 
lapais, klausydami tylos, tylios 
bangos pliauškėjimo, smulkių 
paukščiukų iš nendryno šnare
sio, kurie, čirkšdami, linksmai 
purpuliuoja nuo vienos lanks
čios nendrės ant kilos ir supa
si ant jos tai prie pačios šluo
telės, tai apačioje virš vais
kaus vandens atsispindėdami 
jame drauge su nendrele...

Ir kiek puikumo lame van-

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

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.

AKIU SPECIALISTAI

Bet, 
budo, 
rosi atsargus, 
slepiasi nuo
sidaro tyčia rimtas, varo juos 
šalin ir šiaip taip jais nūs i kra
to iki kito lokio pačio atsiti
kimo. Po to vaikiūkščiai ilgai 
dar pasakoja saviesiems, kaip 
jie buvo pas dėdę kalvį“ “žvė
ryne” ir kų ten matė.

Kol, būdavo, geri arbatų, jis 
pasakoja visas žymias medžio
kles per tris melus... Ir tik 
visiškam malonumui prisikal
bėjęs, išgėręs apie tuzinų stik
linių, staiga, lyg kad atsitikti
nai, atsimena, ko mes išvaža- 
vome, — pradeda “och“ sa

geriausių

$9.50

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

COPR. 19*0, NEEOLECRAFT SERVICE, INC.

KITCHEN TOVVELS PATTĘRN 2727
2727 — Išsiuvinėti virtuvės abrusėliai

tave kur, lyg kas užeina ant 
tavęs, juk senai reikia į ežerų 
važiuoti . .. Oksinja, Oksinjaį 

duok man greičiau pasivilki- 
mų ir pušnis. Bet kur mano 
diržas?

Ir prasideda Kuzmas pasi
ruošimas ...

Tas pasiruošimas, tas juo
kingas skubumas, tas aukštas 
kaimietis, bėgiojus su autais 
ir pušnimis iš trobos į kama
raitę, visa tai kartais juokinda
vo mus iki ašarų.

Bet štai “dėdė kalvis“ apsi
avė, apsivilko mėlynų pasivil- 
kimų, apsijuosę diržu, užsi
metė ant savęs terba su ištek
liais, užsikišo vilnų pluoštus 
šovinį užkimšti už skverno, ir 
mes 
mų, 
v ai s 
prie
met paruoštų luotų, mažų, iš
kaltų iš drebulės, į įcurį galima 
tik su atsargumu atsisėsti try- 
se.

Šiaudų glebiukas po sėdėji
mo vieta, kokia nors lentelė, 
pagalys priedo, — ir mes atsi- 
s t ūmiame irklu nuo kranto ir 
važiuojame į. ežero vidurį.

Didžiulis, apskritas, su lėkš
tais krantais, ežeras butų visai 
negražios išvaizdos, jeigu jo 

---- | nepuoštų aukštos nendres išil- 
| gai krantų, kurios, kaip siena, 

~---- • cinir. onliulr irt rri’iriio vnnrlniK

---1 paviršių. ’ f

pagaliau, išeiname j kie- 
į gatvę, eidami su šautu-

pat kranto jis turi visuo-

No. 2727| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. FlaLsted St, Chicago, IH. ' 

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

| Vardas ir pavardė...
I Adresas.......................

I Miestas ir valstija.
stovi aplink jo gryna vandens

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. Hemlockk5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

nuo

Y

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

1 Telefonas LAFAYETTE 0727

1—• koplyčios visose 
-1—* JLšC 1 Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas
* jūsų garantavimas .

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1419

"i*.'

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

v;
T?

iintiiiii iikiiiiiiiimiii tilt linini tit

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

• III III* II 1*1 III IMI III III Iii Ml I IMI

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių į 
Asociacijos

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

<

.‘.4
!.X ’ 

į v y
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Y

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

y te- • j k

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Ciceyo 2109

: J. LIULEVIČIUS
4348 S. Calilornia Avenue Phone LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1646 jSVest 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lnuanica Avenue

YARds 1138,
YĄRds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23j,d Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY z 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:. 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki LeVan 
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damcn. Ilemlock 6699

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824.

Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VICtory 2679
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Mažųjų tautų teisės SENAS KOVOTOJAS PAS i T i JAUKIA

L. P. ž. — N. 3.

(Tęsinys)
“Nekurį laiką po karo buvo 

tendencija pavergtųjų tautų 
laisvės ir nepriklausomybės 
kryptimi. Tačiau, dabartinių 
Europos despotų pastangos sie
kia atsukti atgal civilizacijos 
ratą į tamsius despotų ir plėši
kų baronų amžius.

“Woodrow Wilson, didysis 
cinerikietis, vienoje savo viešų
jų kalbų pareiškė: ‘Mažos tau
to- turi teisę naudotis tuo pa- 
c.u respektu jų suverenumui ir 
teritorialiam integralumui, kaip 
didžiosios ir galingosios tautos, 
kad tikisi ir insistuoja. x . Tau
tų apsisprendimas nėra tuščia 
frazė; tai yra imperatyvis ak
cijos principas, kurį valstybės 
vyrai ateityje tegalės ignoruoti 
patys išstatydami save pavo
jum’

“Neįmanomas dalykas, kad 
Danija, Norvegija, Suomija, Es
tija, Latvija, Lietuva, kurių gy
ventojai užima vadovaujamą 
vietą minties, drąsos, gabumo, 
moralės bei dvasinių vertybių 
pasaulyje, paliktų verg joj p > 
despotų kuliiimi, nežiūrint 
ar tie despotai butų svetimi ar 
savi. Turi ateiti diena, kai ma
žos tautos naudosis liisvemis ir 
progomis progresui vystyti, ko
kio jos trokšta ir kada jų lai
mėjimai suteiks joms pirmeny
bę pašau io tautų tarpe.

‘Desjo'ai: Hitleris, ftalnis 
ir Mussolini reikalauja dide
les pagarbos sau ir s no ka
riuomenėms už taip skaitlingų

TILžfcS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais .............  $1.65
“Va’^ikė ,;s“ jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurdės 
madarais .. ........     $1.35
“Kantyckos” arba giesmių knv- 
pa ................................................  $1.75
‘“^apnaknygė” su .paveikslais, ao- 
dar. . .....................................   $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to nlanetas ir kazirų nubur...... 35c
“Mikaldos pranašavimai” ........ 25c
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno jr naujo tęst..........  25c
“Tūkstantis n.aktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito pagelbos ............ 35c
“Sveikata ligoniams”, a.nrašo apie 
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 
i’e yr« reikalingi ........................ 25c
Traiankos sta.mbios pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ......  $1.50
Taipgi pas mane galite gauti viso

kių žolių ir šaknių
M. ZUKA1TIS 

334 Ųean Boulevard 
Spenęerport, N. Y.

8n,resnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAV1NGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Ms% Dividendų 

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

Tvm«s $1,000,000.00

mažųjų tautų užėmimą ir pi- 
vergimą. Mes visi atsimename 
kaip Mussolini legionai švente 
Etiopijos ir Albanijos užkaria
vimą ir kokios jai kariškos pa
garbos reikalauta. Stalinas, nu
galėjęs Suomiją ir Pabaltos val
stybes, šventė pergalę vardu ir 
suteikdamas skaitlingus titulu, 
ir privilegijas karininkams. Hit
leris dar geriau padarė: po 
kiekvienos pergalės jis ir jc 
propagandos agentai vadino vo
kiečius viešpataujančiais žnu - 
nėmis, viršžmogiais.

“Po Didžiojo Karo, kai Pa 
baltes tautos atgavo laisvę ir 
nepriklausomybę, jos pasidarė 
žinomos visame pasaulyje, pra
monėje, tarptautinėje prekybo 
je, Olimpiadose, muzikoje ir li
teratūroje. Dabar, okupavus 
juos milijonui išalkusių Stalino 
kareivių, jos išrodo žuvusios. 
Jokios žinelės, jokio spauzdm- 
to žodžio neateina iš tų šalių, 
išskyrus komunist'nlus lapelius 
giriančius Staliną kaip ‘pusdie
vį’. Pabaltės tautos vis škai pa
sislėptos l,o ševikų priespaudos 
tamsoje.

“Suminėtos keturios tauto i, 
atgavusios nepriklausomybę pi 
Didžiojo Karo užėmė teisėta 
vietą pasaulio tautų tarpe. Jos 
atliko savo tautines ir tarptau
tines obligacijas, įgijo pasit kė
limą ir gerą valią visų demo
kratinių ir laisvę pam lūšių 
žmonių tarpu. Bet, bolševikų 
režimas valdomas SI i ino ir j > 
komunistinė lilozofija kariavo 
prieš kiekvieną šių tautų. Suo
mija herojiškai gynėsi prieš 
klastingą neišprovokuotą agre
siją. Lietuva daugiau negu 22 
metus naudojosi nepriklauso
mybe, bet šiemet birželio mėn., 
bolševikų vyriausybė užėmusi 
ją sulaužydama iškilmingas su
lai lis ir i anaikiųusi. Lietuvos 
Vyriausybę, atidavė Lietuvą ir 
aiviršum 3,000,000 jos gyven
tojų žiauriam ir despotiškam 
bolševikų vyriausybės valdy
mui. Estija ir Latvija panašiai 
nustojo nepriklausomybės ir 
bolševikų vyriausybė dabar pri
leki joiiis savo geležinę v..l-

i B .Iš?v k vyric usyb“s pa- 
š ų ketu i7 tiUvU a-*' » • ..* v šuo no p..- 

cr i o.
vju. ut i d ena, i.ad i 

e . a ido et žiai s rakinę 
.:s va.stybes bus m.traukli i' 
. gy cntojai ve naudosis lais- 
c. S v. v. Ame ikos Valstijų Vy

riausybė atsisakė pripažin i ki r
tingas agres jas ir žymusis 
/alstybės Sekretoriaus pava
duotojas liepos mėn. 25 d. pa
liškė:

‘Pastarųjų keletos dienų#bė
gyje sukti procesai, kurių dėka 
politinė nepriklausomybė ir tc- 
ritorialis integralumas trijų

Ar tai buvo atsisveikinimo bučkis ar tai lik kas nors 
svaibaus pašnibždėta kada Prezidentas Roosevelt’as (su 
cilinderiu) po savo inauguracijos kalbos pasilenkė prie 
Ex-Vicc Prezidento Garnerio? Tuo tarpu naujasis Vice 
Prezidentas Henry \Vallace (dešinėj) juokiasi.

mažų Baltijos respublikų: Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos, ta:c"o 
būti anuliuoti vieno jų didesnio 
kaimyno, greitai eina į galą.

‘Nuo tos dienos kai šių res- 
pubLkų tautos laimėjo po it nę 
nėpr.klansomybę ir demokrati
nę vaikymosi formą — Suvie
nytos valstijos giliu ir palankiu 
interesu seke jų stebėtiną ne
priklausomo gyvenimo progre
są. .
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“ ‘šios Vyriausybės politika 
universaliai žinoma. Suvienytų 
Valstijų žmonės piiešingi gro
buoniškai veiklai, nežiūrint ar 
ji butų įgyvendinama jėgos ga- 

’iia ar jėgos grąsinimu. Jie ly
giai priešingi visokiai interven
cijos formai vienos valstybės, 
nors ir galingiausios, j masinius 
kitos suvereninės valstybės re: 
kal is, nežairmt jos si pynimo.

“ C i? principai sudaro p tį 
nd j k' r uo remias 21-os 

e i. .n N uj > 1 ’asaul o re .
.: n t; . i v m. s

■ Su ienylo Valstybės ir to-, 
la kys . i j p? incipų išei

na t i merikos žmonių ’siti- 
ki imo, kad t k tada, jei dok
trina kuria šie pr.ncpai pagrįs
ti vėl tvarkys tautų santykius, 
.egali bu t. išsaugota proto, tei
singumo ir teisės valdžia, ki-

Tikra baudžiava
“Valstiečių Laikraštis” įsidė

jo pasikalbėjimą su Kaziu Gi 
bulskiu, buv. Dr. P. Karve io 
Noreikiškių dvaro, dabar pa
verstu sovehozu, traktorininku. 
Šis vyras paskelbtas stachano- 
viečiu. Jis sako: “Ariau visa 
šeštadienį, žiūriu, dar daug li
ko. Ariau ir visą naktį ir dar 
sekmadienį. Nuariau apie 10 
ha. Naktį sviete menulis —- bu
vo aiški nier.esi.nos inkl.s.’ 
Tenka prisiminti, ' kad senovė 
j c - baudžiavos . laikais — 
baudžiauninkai irgi buvo ver- 
čiami dirbti naktimis, kad tik
tai daugiau padirbtų. Naujųjų 
sovehozų baudžiavoje darb.- 
ninkai irgi dirba, kai hakt. 
šviečia mėnulis.

l)cl;as’nėja..t Ged mino kal
ną Vilai..je, g Ii o e luoius 
niuose re: t įv ii is o ini 
retenybių, kurios, ka p... špėj 
uiti, yr i iš V- - VI amži uj. .

V In ujo p piki m.ii nac o..a 
.z.io.os 7;/ ir previne joje — .

ckydos įmonės.

Sovietų kiaušiniai
♦ Sovietų Lietuvos žemės ūkio 
komisaras paskelbė, lokį reika
lingą įsakymą: “Nuo įvežtų iš 
užsienio suaugusių veislinių 
paukščių imamos kraujo prą- 
bos ištyrimui puliorinės infek
cijos atžvilgių. Iki gaunamas 
atsakymas apie tyrimo davi
nius, paukščiai laikomi veteri
narijos valdybos nurodymu at
skiroje patalpoje, izoliuoti nuo 
vietinių paukščių. Gauti iš už
sienio kiaušiniai perimami ve
terinarijos valdybos nurodyto-

sc peryklose atskirai nuo kitų 
kiaušinių. Išsiritę iš kiaušinių 
jaunikliai laikomi atskirai nuo 
kitų naminių paukščių iki jie 
suauga (6—8 mėn.).’’

Tenka pastebėti,- kad “drau
gas” komisaras kalba apie kaž
kokį užsienį, tuo tarpu jis tu
ri galvoje sovietų Rusija. Išei
na, kad “galingoje” sovietų Ru
sijoje net paukščiai ir kiauši
niai yra taip bacilų apsėsti, jog 
jų negalima drauge leisti s 
vietiniais.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS, 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Pirkite tose krautuvėse, ku
li >s garsinasi “NAUJIENGSI;'

’ ICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted StrecA 

CHICAGO, ILLINOIS 
T«Z. Canal 8500

tais, žodžiais, pats moderninės 
civilizacijos pagrindas.’

“Baigiant, teleista bus man 
pasakyti, kad ateis diena, kada 
tironai ir despotai puls. Tuo
met šios keturios tautos vėl už
ims teisėtą vietą tarp pasaulio 
tautų.”

(GALAS)

“Liaudies priešai” 
kaime

“Tarybų Lietuva” nus:skun- 
džia, kad “ne visos dirbančių
jų masės iki šiol yra organi
zuotos. Ypač su organizuotu
mu silpnai tebestovi kaimai, 
kur dar ir samdiniai retai kur 
tesuorganizuoti į profsąjungas. 
Apskritai kaimuose ir mažes
niuose miesteliuose dar labai 
daug neorganizuoto elemento.” 
Todėl kaimas esąs lengviau pri
einamas “liaudies priešams” 
Girdi, jie iš “pasitaikančių lai
kinų trukumų arba klaidų” 
bandą daryti dideles ir toli sie
kiančias išvadas. Todėl esą rei
kalinga skubiai ruošti agitato
rių kadrus, kurie aplankytų* ne 
tik kaimus, bet ir kiekvieną 
ūkininką atskirai.

Jūsų telefono kompanija parūpina

ĮRENGIMŲ VISIEMS 
PATARNAVIMO REIKALAVIMAMS

štai keletas įvairių special daiktų kurie gaunami:

SUNKIAI GIRDINTIEMS I- 
RENGIMAI padidina balso drū
tumą kalbant telefonu, ir yra 
siūlomas vartojimui namuose 
ar ofisuose.

SIGNALIAVIMO ĮRENGIMAI 
gaunami kiekvienam reikalavi
mui. Lauke telefonai kartais 
reikalauja garsaus skambėjimo 
arba net trimito; kitur tik ma
tomi signalai geidžiami.

PAKABINAMAS RANKINIS 
SETAS gali būt vartojamas ant 
sienos ar panašiai, jis yra po
puliarus prie extension telefo
nų virtuvėse ar beismantųose.

PANEŠAMAS TELEFO N A S 
yra extension telefonas kuris 
gali būt perkeltas iš vienos į 
kitą vietą namuose ir prijung
tas prie telefono jungtuvų.

KEY TELEFONO SISTEMOS 
padaro galima kalbėtis su ki
tais namuose (arba ofise) ir 
lauke, operuojamas guzikais in
strumento apačioj.

MIKROFONO IR GARSIA
KALBIO SETAS prijungtas prie 
telefonų tame pačiame name 
padaro galima susikalbėjimą. 
Kabinetas susideda iš mikro
fono, garsiakalbio, buzzerio, ir 
t. t.

• Jei norite daugiau informacijų apie šiuos patarnavimus, arba 
reikalaujate sau specialų patarnavimą — mes maloniai pasitarsime 
su jumis. Tik pašaukite musų Business Ofisą.

In Chicago, eall OFFicial 9100

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE COMPANY

Klausykite “THE TELEPHONE IIOUR” pirm., 7 V. V., WMAQ

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS —pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 
) CHICAGO, ILLINOIS

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

UNIVERSALSAVINCS&LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3’/ž Nuošimčio ant Visų Investmentų.
■ ,■ i i C • ■ •

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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

M eik i te j Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FTT
PLEITAI

Lab. kaina

$9.50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Paisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C .00 ..
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 iaisniuotų dentistų.

Reni kitę t uos, kuriu 
garsinasi 

•mahjienosf:

MADOS

No. 4632 — Praktiška suknelė jau
noms panelėms. Sukirptos mieros 
tiktai 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17.

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 DepL, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

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

Čia įdedu 15 centų !r pra&au

atsiųsti man pavyzdį No....—
Bfleroa .......     per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

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

Chicagoj pey išsiuntinėtoj us
Viena kopija ____ ____ ....
Savaitei .............. ...............
Mėnesiui ............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, I 
paštu: (Atpiginta)

Metams ......  - $6.001
Pusei metų ..........................  3.25
Trims mėnesiams ............  1.75
Dviem mėnesiams ..........  1.25,
Vienam mėnesiui ............... - .75

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

Orderiu kartu su užsakymu.

J karą vedančios priemonės
Viešuose debatuose tarp trijų senatorių ir vieno kon- 

gresmano daug ginčų iššaukė klausimas apie tai, kokią! 
pagalbą Jungtinės Valstybės gali duoti Anglijai, kad ta 
pagalba butų kuodidžiausia, bet neįveltų į karą Ameri
kos. Šitą klausimą prisispyręs visą laiką kartojo senato
rius Gerald Nye ir reikalavo, kad Roosevelto politikos 
rėmėjai duotų “aiškų atsakymą”.

Bet klausėjas, matyt, nesuprato, kad jo paties klau
simas nėra aiškus.

Ar šiandien yra iš viso kokia nors aiški riba tarpe 
karo ir taikos? Demokratinėms valstybėms dar, atrodo, 
yra. Anglija ir Francuzija paskelbė Vokietijai karą, pir
ma negu pradėjo prieš ją karo veiksmus. Bet Hitleriui, 
Stalinui, Mussoliniui arba Japonijos militaristams jokių 
ribų nėra. Hitleris užpuolė Lenkiją be jokio įspėjimo. 
Lenkija pajuto, kad eina karas, kuomet nacių bombos _ 
jau pradėjo kristi ant jos miestų ir Hitlerio armijos įsi- ( 
veržė į jos teritoriją.

Tokiu pat budu naciai pradėjo karą prieš Norvegi
ją, Holandiją ir Belgiją. Tokiu pat budu Stalinas užpuo
lė Suomiją, Mussolini — Albaniją ir Graikiją. O japonai 
jau treti metai kariauja prieš Kiniją ir dar vis sako, kad 
karo nėra, tik nesusipratimas dėl “incidento”!

Seniaus civilizuotame pasaulyje buvo laikomasi to 
nusistatymo, kad pagrindą karui gali sudaryti tam tikri 
veiksmai, jeigu karo paskelbimo ir nėra, sakysime; su
tarties sulaužymas, armijos įsiveržimas į svetimą žemę, 
svetimos valstybės laivo paskandinimas ir pan. dalykai. 
Anglija arba Amerika dar ir šiandien laikosi to nusista
tymo, bet totalitarinės diktatūros tokių “mažmožių” ne
paiso. , r, ?

Holandiją ir Norvegija nebuvo padariusios Vokieti
jai nieko blogo, bet Hitleris pasiuntė prieš jas savo gink
luotas jėgas ir jas užkariavo, — be jokios provokacijos 
jų pusėje. Hitleris mėgsta net taip pasielgti: šiandien 
jisai pasirašo su valstybe, kurią jisai rengiasi užpulti, 
“draugišką sutartį” — o už kelių dienų ją užpuola!

Todėl svarstyti, kokiu budu Amerika gali padėti 
anglams, nepadarydama tokio žingsnio, kuris “neišven
giamai” įtrauktų ją į karą, — yra bergždžias laiko eik
vojimas.

Jai tiktai pačiai nereikią eiti į karą, t. y. nereikia 
skelbti karo Vokietijai ir nereikia siųsti savo kariuome
nės prieš Vokietiją.

Kol Amerika to nepadarys, Hitleris prieš ją neka
riaus, — jeigu jisai nematys sau iš to naudos. Bet jeigu 
Hitleris nutars prieš Ameriką kariauti ir manys, kad 
tam atėjo patogi valąnda, tai jisai pradės karą, nieko 
nepaisydamas, — kaip kad pradėjo, nieko nepaisydamas, 
prieš Norvegiją, Holąpdiją ir Belgiją, kurios stengėsi 
kiek galėdamos išsaugoti savo neutralitetą.

Todėl, kad ir Ąmerika nebųtų. pardavusi anglams 
nė vieno šautuvo, tai jos saugumas nuo Hitlerio atakų 
nebūtų didesnis nė per nago juodumą, kaip kad remiant 
anglus visomis galimomis priemonėmis.

Vienintelis būdas nuo to agresoriaus apsisaugoti, tai
— padėti jo priešams jį sutriuškinti.

Vadinasi, smulkus biznierėlis, kuris samdo du arba 
$8.oo tris darbininkus, turi mokėti keturis kartus didesnį nuo- 
2ooIšimtį socialinės apdraudos reikalams, negu didelė trakto- 

rių dirbtuvė. Į tokią pat padėtį, kaip tas bįznierėįis, yra 
pastatytas ir ukįnįnkas, kuri§, turi 30 ha arba mažiau 

3c I * %18c žemes. '
75cl Sunku suprasti šitokio patvarkymo logiką. Čia, beje, 

reikią pastebėti, kad tą svarbų įstatymą išleido ne įsta
tymų leidimo įstaiga (“aukščiąusįą tarybą”), bet admi
nistracija — komisarų tarybą. Kąm tad reikėjo dar 
“rinkti” atstovus į tą sovietišką parlamentą, jeigu jo 
darbą atlieka komisarai?

Atrodo, kad tokius skirtingus mokėjimus apdraudos 
reikalams komisarai įvedė tyčįą — su tikslu apsunkinti 
privačias įmones. Bet tos privačios įmonės, nebuvo su
valstybintos tik dėl to, kad jos yra ekonominiai menkos, 
taip kad valdžiai imti jas į savo rankąs nepąsimoką, Ąr- 
gi dabar yra neišmintinga, iš grynąi ekonominio atžvil
gio, krauti sunkiausią mokesčių naštą silpniąusiems ūkio 
vienetams? Aišku, kad ne.

Taigi šiame klausime, kaip ir tukstąnčiųose kitų 
ūkiškų klausimų, Lietuvos okupantų valdžią vadovaujasi 
ne ekonominiais, o politiniais sumetimais, šitį^ jos su- 

j metimai išplaukia iš jos siekimo kaip galint kiečiau pri- 
sĮėgti žmones, kad jie negalėtų nė spąrdytis, patekę į 
bolševikiškos diktatūros reples.

Vidutiniškiems ir smulkiems Lietuvos ūkininkams, 
taip pat smulkiems dirbtuvėlių ir krautuvių savininkams 
komisarų valdžia neva paliko “teisę gyventi”, bet ji vi
sokiomis priemonėmis .juos spaudžią ir smaugia, kad jie 
nusigyventų ir butų priversti eiti į valdžios įmones dirb
ti arba stotų į sovehozus.

O, KAS JŲ VIETOJE? KITAS ŽEMČIŪGAS

Kokia čia logika?

“Tėvynės” redakcijos krepšyje 
įdėta šitokių pamokinimų:

“Tarp politiškų partijų yra 
tik toks skirtumas: vienos 
dabar laiko vergijos sistemos 
vadeles, kitos rengiasi paimli 
ir laikyti vergijos sistemos 
vadeles kada nors vėliau. Be 
vergijos sistemos politiškų 
partijų negalėtų būti.”
Kas, žinoma, visai neliesa. 

Vergijos sistemoje politiškų 
partijų nėra ir negali būti. Po
litiškos partijos gali būti tiktai 
tenai, kur žmonės turi teisę or
ganizuotis jr viešai reikšti savo 
nuomones — vadinasi, politines 
laisvės sąlygose. i

Kur tų sąlygų nėra, tenai nė
ra ir politiškų partijų, tikrąja 
šito žodžio prasme, šių dienų 
totalitarinėse diktatūrose, beje, 
valdančioji klika vadina save ir 
savo pasekėjus “partija”, ir 
dažnai yra sakoma, kad tose 
diktatūrose viešpatauja “parti
jos valdžią”. Bet čia žodis “par
tija” reiškia visai kų kitų. Ji 
yra diktatūros aparato dalis,— 
panašiai, kaip teroristinė žval
gyba (Gestapų — Vokietijoje, 
GPU — Rusijoje, Ovra — IhP

Tame pačiame “Tėvynės” re
dakcijos krepšyje randame dar 
šitokį K. Jurgelionio išminties 
žemčiūgų:

“Prašyti pašalpų nuo - val
džios reiškia didžiausių žmo
gaus nusižeminimų.”
Tai ne nauja pasaka. Prieš

presijų taip kalbėdavo Ameri
koje stambiojo kapitalo spauda 
ir net daugelis Amerikos dar
bininkų unijų vadų. Nedarbo 
pašalpas, kilnias Anglijos ir ki
tų pažangių Europos šalių dar
bininkai buvo jau seniai iško
voję, Amerikos laikraščiai va
dindavo šufpąnieka “dolę”. Bet 
kai Jungtinėse Valstybėse atsi
rado apie 16 milionų bedarbių, 
tai ir čia teko įvesti tas “doles”, 
o paskui buvo išleistas sociali
nės apdraudos įstatymas, kuris 
veikia ir šiandien. Nė aršiausie
ji atžagareiviai dabar jau ne
drįsta tų socialinę įstatymdavy- 
bę niekinti!

Tai kam gi dabaiį tokius da
lykus rašo SLA. organo redąk- 
torius? Jam tai juo labiau ne
tinka, nes jisai yra tiek daug 
pripasakojęs “Tėvynės” skaity
tojams apie “žmoniškumų” ir 
krikščioniškų artimo meilę. Ar 
tai butų žmoniška, jeigu val
džia žiūrėtų, kaip milionai be
turčių, netekusių uždarbio, ba
dauja? Ar tai butų artimo mei
lė, jeigu bedarbiai nenorėtų 
“nusižemipti”, imdąmi pašalpų 
iš valdžios, ir leistų savo žmo
noms ir vaikams mirti badu?

Tarybinės Lietuvos komisarai panaikino darbininkų 
ligonių kasas ir visų rųšįų socialinį draudimą (nuo ligos, 
susižeidimų, senatvės, nedarbo ir 1.1.) paėmė į centrali- 
nės valdžios rankas. Viskas biurokratizuojama.

Toliąų, komisąrų tarybą panaikino darbininkų įmo
kąs į socialinio draudimo foųdą. Visus pinigus socialinio 
drąųįįmo ręikąląnis dąbiąr turės sudėti įmonės, kuriose 
darbininkai dirba. Tai atrodo neva progresas. Bet, kažin 
kodėl, įmonių mokėjimai šitąm reikalui yra ląbąį 
nodi. Pavyzdžiui, medvilnės pramonė moka 9.3% nuo 
darbininkų ir tarnautojų ųžęĮarbio, linų pramonė •— 7 
plytų pramonė — 6%, finąnsinės ir bankinės įstaigos
5%, o automobilių transportas ir traktorių stotys bei 
dirbtuvės — 4%. Kodėl tokie dideli skirtunjai?

To ne gana. Privačios įmonės, įstaigos ir ūkiai mo
ka apdraudos reikalams Į6% nuo darbininkų ir tar
nautojų uždarbio, — tuo tą^pu kai aukščiausia suvals
tybinti} pramonių įmoka yrą 9.37c, o žemiausia tik 4%.

>5

Partija, kaip rodo šito žodžio, 
originalioji prasmė (lotyniškai 
pars reiškia “dalis”) apima vie
nų visuomenes dalį, skirtingų 
nuo kitos arba kitų visuome
nės dalių. O organizacija, kuri 
turi monopolinę teisę; kuriai 
valdžia tik vienai duoda balsų 
valstybes reikaluose, — nėrą 
partiją. Jų greičiau galima ly
ginti su religine sekta aęba su 
privijegi j uotu luomu.

Partijoms ekzistuoti rcikiąj Musų spaudoje 
i ' . j --i i i £ i -\,»rlQy.nni rmciroflrvbęnt tam tikro clemokratybes 
laipsnio. Juo daugiau demokra
tija įsigali, juo labiau politiš
kos partijos darosi neapsieina
mas dalykas politiškame krašto 
gyvenime. Tegu, sakysime, bu
tų panaikintos politiškos parti
jos Jungtinėse Valstybėse — 
l^ip tųorpęt žmonęs galętų pa
reikšti sąvę vąlįų., išrinkti val
džių, kontroliuoti valdžios dar
bus? Žmenįą Yal$Hį^ kurią 
Lincolnas apibudino, kaip “gov- 
ernment of the people, by the 
pęopĮę and for the pieq$ę’\ bu
tų visiškai neįmanoma.

Atmesdamas politiškas parti
jas, “Tėvynės” redaktorius n(> 
pasako, kų gi jisai siūlo jų vie
toje.

NENAUDINGI GINČAI

dabar gana 
dažnai pasirodo aštrių polemiš
kų straipsnių apie K. Marksų ir 
jo mokslų. Vieni jį giria ir į 
padanges kelia, kiti jį smerkiu. 
Bet kai atidžiau tuos rašinių^ 
perskaitai, tai pasidaro aišku, 
kad nei “marksizmo” garbintp- 
jai, nei jo niekintojai nėęą 
Murksą veikalų studijavę. Jįe 
tenkinasi l^ame nors nugirsto-, 
.ęrys, kitų “nuomonėmis”, kuriąs 
daugelyje atsitikimų yra įgytos 
tgip pat ne iš rimto studijavi
mo, o iš netvarkingai surankip- 
tų visokiuose pašaliuose frazių,

tarų.
Prieš keletu dešimtmečių pą- 

naši liežuvių ir plunksnų koyą

Dar ir šiandien daugelis atsi
mena, kaip garsiojo evoliucijos 
teorijos autoriaus vardas būda
vo tampomas spaudoje ir mi
tinguose, kaip jo šalininkai ir 
priešai karščiuodavosi, vieni 
kitus plusdąmi “tamsuoliais” 
(kurie Dąrwino mokslų nieki
na) ir “bezdžionvąikiais” (ku
rie tam mokslui pritaria). Mo
kytojo Scopes bylą Tenųessee 
valstijoje tam įsikarščiavimui 
padaęė galų, šiandien jau ir ka
talikiški upiversįletąi ramiai 
dėsto evoliucijos teorijų, ir nie-1 
kas nebek^lM protestų.

Kovą dęl ‘TąąrkąįzKąo” taip 
xęngvąi nepasibaigs, bet vis dėl
to vesti dęl jo tuščius ginčus 
neužsįmoka’ Kaa nori Marksų 
mokslų girti arba smerkti, tas 
turėtų pirma pasistengti su juo 
susipažinti, —i kitaip, išeiną nei 
sis, neį tas, I buvo iše.tis ir nesusiderėti bent Į n‘e uek daug, pasakyta ir lietu-

Pav^dznn. PaskuUniame taip giaudžiai, kaip įvyko> bct I. spau(,oje jr nerejklų t(, ju. 
~Vienyfy5S numeiyje ądy. N- prie šios išvados aš išeinu iš dinti ir todėl prašau vieno iš 
Rąsteius sfeto, ištisą litanija I kito> negu 1.edakcija> taškavę- ‘Naujienų” redakcijos: telei- 
j ausipių ąųjįenų ie ą <. o gio ir teigiu, jog kaip visi tie, džia ir toliau pasireikšti atvirai 
nui P. Grigaičiui, norėdamas I ieurie skaito valstybės organiz- 
iš jo patirti, kokiu bildu butų būtinų visuomenei ir to or- 
galima pagal Markso teorijų ganjzmo palaikymui stengiasi I šiandien 
“pilnai įvykdyti socialistiškų įvaįrųS sluoksniai susitarti, taipl 
‘rojų’.” Aišku, kad tas rašyto- ir tie> kurie stovi už tą pačią 
jas girdėjo apie “Markso teori-1 vafstybę, negali paneigti arti- 
j^” nuo žmonių, kurie apie jų mesnio bendradarbiavimo su 
nieko neišmano. Nes juk Mark- kitomis valstybėmis, 
sas nuolatos kritikavo tos rū
šies socialistus (“utopininkus”), Stalinui, įkarus savotiškų 
kurie mano, kad galima įkurti ^uom^nę valstybę, teko viduje 
kokį ten “rojų”, sugalvojus ge- žiurėt* ir ieškoti ramsių, kaip 
rų “planų” ir paėmus valdžių | 
į savo rankas (arba esančiąja 
valdžių prikalbinus, kad ji tokį 
“planų” vykdytų)!

Visas Markso mokslas yra 
paremtas tąja mintim, kad vi
suomenėje vyksta evoliucija, 
kurios eigų valdo tam 
“gamtiniai įstatymai”, 
niekas sulaužyti negali, 
kad niekas negali sulaužyti į- 
statymų, veikiančių gamtoje. 
Todėl yra absurdas manyti, kad 
visuomene vienų gražių dienų, 
kam nors užkomandavojus, “iš
šoks iš savo kailio” ir atsidurs 
kokioje tai laimingo gyvenimo 
santvarkoje. Tokius absurdus 
skelbia bolševikai (Lietuvoje 
jie, mat, jau ir antrų saulę pa
kabino danguje—“Stalino sau
lę”!), bet kuris sveikai 
jus žmogus bolševikų 
gaiš tiki? ,

Toliau, “Vienybės”
darbis sako dar ve kų. Oku
puotoje Lietuvoje komunistai 
šiandien suvalstybino visas že
mes, ligonines, vaistines, ban
kus ir 1.1. “Naujienos” juos už 
tai aštriai smerkia.

“Mes visi juos smerkia
me!” rašo N. Rastenis. “Bet 
mums rodos, komunistai tai 
daro, remdamiesi Markso 
‘Kapitalu’...”
Kas gi p. Rasteniui sakė, kad 

jie “remiasi” Markso “Kapita
lu”? Jeigu jam tai sake komu
nistai, tai kam jisai davėsi 
jiems apgauti?

Reikėjo jam nueiti į knygy
nų, susirasti tų Markso veikalų 
ir pažiūrėti, ai’ tenai yra kas 
nors pasakyta apie žemės, ban
kų, vaistinių ir ligoninių “su- 
valstybiniinų”. Tenai nėra apie 
tai nė vieno žodžio. Visuose tri
juose “Kapitalo” tomuose (ke
turiose knygose, iš 2,009 su vir
šum puslapįų rašto) p. Raste
nis nebūtų radęs ne vieno saki
nio, primenančio kų nors pana
šaus | tai, kų Stalino pastum
dėliai šiandien daro Lietuvoje* 
Ir jisai butų tokiu budu žino
jęs, kad komunistai jam mela
vo.

Net dauginus. Jeigu jisai bu
tų Markso “Kapitalų” pats per
skaitęs, tai jisai butų įsitikinęs, 
kad nei mūsiškiai Bimbos su 
Andriuliais, nei Kauno Paleckis 
su Gedvilą to veikalo nėra nie
kuomet skaitę. Nes jie negalėtų 
jo. suprasti, jeigu ir mėgintų jį 
skaityti! “Kapitalas” yra vienas 
iš sunkiausiai suprantamų mok
slo veikalų viso pasaulio litera-, 
turo j e.

Jame yra aiškinami politinės

St. Miščikas-žiemys.

Del straipsnio apie Trockį
(PASTABOS PRIE PASTABŲ)

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

6. Pabaigos žodis.
Gal ir perdaug ilgas išėjo 

straipsnis ir dargi iš dalies bus 
nemalonus talpinti, bet noriu 
pasakyti vienų baigdamas, jog 
šio straipsnio tikslas ne pole
mizuoti, ne įrodinėti vienų ar 
kitų klaidingumų, nors vieto
mis ta tendencija yra, bet vien 
noras pareikšti kuo tikiu. Gal 
klystu, žinau, jog prasidėjus

5. Trockis ir Hitleris.
Pilnai sutinku su redakcijos 

pastaba, jog Hitleris su Troc-
Kiu taip pat butų susiderėjęs, I polemikai tai butų daina be ga- 
nors nesakau, |<ad jam butų ho, nes kaip vieni, taip ir kiti, 
buvę būtina susiderėti, nes nei dargi treti ar ketvirti galėtų 
patį Stalinų niekas nevertė su- daug pasakyti, tuo daugiau jau 
siderėti, o jei susiderėjo, jis lik šiomis temomis svet.mtaučių 
Kitoniškai samprotavo, nes jam spaudoje, dargi iš dalies, nors

tikri 
kurių

gų užgarantuoti sau ateitį, jei 
jis susilauktų smūgio iš lauko, 
nes viduje yra pakankamai pa- 

į jėgų, kurios su juo nekoope- 
Lruoja, jo neremia, ir todėl tu
ri dar ieškoti ramsčio užsieny
je, vengti sukrėtimų.

Jei Stalinas neturėtų •valdan
čios klasės, jei joje visi visuo
menės sluoksniai butų lygus, 
nebūtų nepatenkintų, ko jam 
butų bijoti užsienio pavojaus? 
Pripažįsiant dargi nepaprasta 
technikos pakilimų, Rusija su 
savo 170 mil. gyventojų, kų tu
rėjo, galėjo būti be baimės, jei 
joje visi butų patenkinti; o ten 
nepatenkinti todėl, kad ten yra

protau- 
humbu-

bendra-

ėjo dėl Danvino ir danvinizmo.ickonomijos klausiniai: kaip ei-

ir

visiems ar specialiame skyriuje 
ar kaip kitaip sutvarkius, nes 

l gyvename tokį mo
mentą, jog kiekviena, dargi 
priešinga mintis, gali apvaisin
ti kitų, gal daug teisingesnę.

Ir aš pradedamas bendradar
biauti, ir kiti, puikiai žinojo
me, kas ir kų atstovauja “Nau
jienos”, ir bent aš atėjau dargi 
be apgaulės, nes pasisakiau, jog 
ne visai esu tas, ką "Naujienos” 

| atstovauja, bet visgi man buvo 
leista ten reikšti mintis.

Naudodamasis proga turiu 
išreikšti dargi 
dakcijai, kad 
straipsnius, su 
bei vedamąja 
visgi patalpino pasitenkindama 
pažymėti vien, kad tai diskusi
nis straipsnis, ir pirmas, iš dau
gelio pakęstų, sulaukė šiek tiek 
gilesnį atsparumą “Apžvalgoj”, 
kas pilnai suprantama.

Ir aš bučiau dargi šio ilgo

ji kai kuriuos 
kurių nuomone 
linija nesutiko,,

liaudies

liaudis

mas.
Stalinas nei kiek ne kitoniš.- 

kų tragedijų pergyvena, kaip ir 
visos valstybės, kurios bijo ap
ginkluoti minias, o bijo todėl, 
kad žino, jog minių, 
keliai skirtingi nuo 
jaučių. Jie bijo, kad
minios šalia gynimosi, tam gy- 
nimuisi panaudos resursus tų, 
kurie turi daugiau, na, o jau to 
nenori valdantieji.

Valdantieji, nenori prarasti 
savų pozicijų, savų privilegijų, 
o tai jie gali išlaikyti vien ap
ginkluodami tiek tautų ar val-

dija, kad šiais laikais tas glnk- 
lavimasis per daug masinis ir 
tuė put jiems labai pavojingas, 
ir todėl reikia labai skeptiškai

Aišku, redakcija kitoniškai 
žiuri į šį dalykų, bet nemanau, 
jog bus nuodėmė, jei patalpins, 
nors su savo komentarais, kito
niškų nuomonę, tuo labiau, kad 
nei vieni, nėi kiti neturime ab- 
soliutės tiesos monopolio.

Juk jeigu jau butų toki nuo
širdus Churcbillai ir kiti dėl 
tariamo valstybės ir visų lais
vių gynimo, nesistengtų eiti 
šuntakiais, nebijotų tautos ap
ginklavimo, uždėtų didesnę ka
ro naštų tiems, kurie daugiau 
ir turi, bet... to nėra.

na gamyba pramonėje, kas yra 
prekės,«kainos, kapitalisto pel
nąs, darbininko uždarbis, ir Lt, 
ir 1.1. Na, kų bendro visa lai 
turi su paleckiniais žemės ūkio 
“pertvarkymais”, įmonių kon
fiskavimais ir žmonių pavergi
mo planais?

Bet p. Rastenis — rodos, in
teligentiškas žmogus — nepasi- 
stpngė dalyko ištirti, ir todėl 
bolševikų pasakas jisai ima už 
grynų pinigų.

bų, nes, sakau, nenoriu eiti po- 
lemikon ir naudodamasis vai
šingumu kelti kažkokius gin
čus. šį kartų aš apsistojau dėl 
tų pastabų dėl dviejų dalykų:

1) įvyko mažas nesusiprati
mas panaudojus nauja terminų, 
kuris suklaidino skaitytojus ar
ba galėjo suklaidinti dėl Troc
kio marksizmo aiškinimo, ku
ris priešingas bendrai Markso

2) norėjau kaip skaitytojus, 
taip ir savo priešus, kurie pa
stebėjo ir skaito mano straips
nius, įtikinti, jog bendradarbia
vimas viename ar kitame laik
raštyje dar nereiškia perėjimą 
ton srovėu arba išsižadėjimą 
savų įsitikinimų.

Be to, galvoju, jog ir pačiai 
redakcijai bus daug maloniau

darbis, pasisakydamas bent 
apičiupai kas jis, neužkraus jai 
kaltės ir atsakomybės už savo 
herezijas, jai tokiomis kai kas 
jas paskaitytų.

Tuomi aš sau ir pačiai re
dakcijai, tikiu, kad užvada
vau šiek tiek darbo, nors ne vi
sų, nes tikiu, jog tokių “nesu
tikimų” su mano dėstomomis

je ir daugiau ir redakcija bus 
priversta į tai reaguoti savo pa
stabomis, bet tai tik naudon iš
eis, kaip man pačiam, laip vi
siems skaitytojams ir pats laik
raštis paįvairės.

Paskutinis žodis tenka re
dakcijai.

(GALAS)
1940m.~XI—14d.

HUTCHINS APIE 
APSIGINKLAVIMĄ

Rytoj vakare Chicagos Uni
versiteto prezidentas R. M. Hut- 
chins kalbės per radio apie da
bar svarstoma apsiginklavimo 
įstatymų. Kalbų transliuos NBC 
stotys, 9:30 v .y., Chicagos lai
ku.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje 
“ŽEMES PERTVARKYMAS” LIETUVOJE 

JAU BAIGTAS
Lietuvos komunistų partjos 

centro komitetas ir susovletin- 
tos Lietuvos komisarų taryba 
praneša, kad “žemes pertvar
kymas” esąs baigtas. Iš viso j 
žemės fondą buvę paimta 585,- 
000 hektarų žemės. Ši bolševi
kų reforma palietė 27,000 že
mės savininkų. Oficialiniame 
praneš.me sakoma, k..d žemė 
esanti paimta iš “dvarininkų, 
vienuolynų, bažnyčių ir stam
bių žemvaldžių”. Iš dvarininkų 
ir stambesnių žemės savi..inkų 
esą paimta 383,000 ha., .š ūki
ninkų, turėjusių virš 30 ha, pa
imta 137,500 ha, iš bažnyčių ir 
vienuolynų — 185,000, iš vals
tybės ir visuomenės žem ų 16,- 
500 ha ir iš kitų žemių 15,5.0) 
ha. Paėmė visą nusavintos že
mės plotą ir jį padalinę iš sa
vininkų skaičiaus, išeina, kad 
kiekvienas savininkas turėjo 
net nepilnus 23 hektarus. Tai 
tokie yra “dvarininkai ir stam
bieji žemvaldžiai”, iš kurių že
me atimta.

Dar įdomesne yra statistika,

palikti sovchozams, 
laukų darbininkai 
sovietinei valstybei, 

nusavintų miškų taip

mė buvo padalinta. 56,510 hek
taru v ra V 
kuriuose 
bernaus 
08,000 ha
pat perduota sov.eJuei x aisty - 
bei, 3,l00 ha palikta įvairiems 
vietiniams reikalams, 6,000 ha 
komunistinėms organizacijoms 
ir mokykloms, 8,000 ha palikt i 
miestams ir miesteliams pra
plėsti. Kaip ofic.a.iniaine pra
nešime sakoma, “bežemiams, 
mažažemiams ir kumečiams 
dalinta 384,000 ha.’ T~d v d . ■ 
tiniškai kiekvienai še rnai neiš
eina net po penkis su puse heK- 
taro. Jeigu net a Iškaitysime, 
kad daliai mažažemių neduota 
daugiau kaip po kelis hektaru >, 
ir tai vargu ar bežemių ir ku
mečių šeimai išeis daugiau kaip 
po 7—8 hektarus.

PERMINU PRIESAIKA

Prezidentas Frau kliu D. Roosevell’ąs sudeda trečio termino inauguracijos prie
saiką. Ją priima vyriausias tribunolo teisėjas Charles Evans Hughes (kairėj). 
Tarp jų stovi Ehnore Cropley, tribunolo tarnautojas, kuris laiko prezidentui pri
klausančią kelių šimtų melų senumo b’ib’ija.

... .. ,

arba valstybinės organizacijos, 
kurių interesams buvo pakenk
ta. O kiek skundų buvo pa
reikšta asjneniškai arba visiš
kai nepareikšta, sušunka la.k- 
raštis. Kas ketvirta telegrama 
sovietų Rusijoj esanti perduo
dama pavėluotai. Sisteminga, 
laužomi pašto pristatymo kon
troles terminai. Dar bLgiau 
esą s a tee.onais. Maskvoje ve 
įvykcyla 3o% metinės pro0r^ 
mos. Lemngiado telefonų ap.. 
ratų gamykla neatliko gam? 
bos plano. Nemaža teisingų i.u 
siskundimų esą girdėti uėl n 
ūkusio tarpmiestinio -e efo_.
Tai pmiestiiivS linijos ve...i 

o.ogai, dažnai dėi avarijų 
įva.nų neskkmd.Ljų v.sišk 
neveikia, girdėjimas — žem. u 
visokios kritikos”. Taip pat .a 
K.ija..., s.ityje esanti d d., au i 
betvarkė, nes 4 d .ag Jis maz 
uėl t vairių pi ežasč.ų neveiki

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

Dr. P. VILEIŠIS
Atstovas Prudential Ins. Co.

oi America
175 W. JACKSON BLVD.

Harjrison 2500.
Home Office Newark. N. J.

Res. 4432 S. California Avė.
Tel. Lafayette 0771.

KR1DGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO

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

sienų apmušimus
’ aisome bet ką. Atnaujiname bet 

<a Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuviški
Žyduką

Nathaii Kante:
MUTUAL LIQUOh 
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted Si
rel Boulevard 00

S VEIKA ros 
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ma už .............
BUVIMAS 
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UDONGYSLIŲ 

ėmimas ir Lig o n. 
VMĄT1ZMAS 
c’t*’ Pagclba ....
GYDO VISOKIAS 

na n ar: ja
•• vaistai ..............

KLINIKAS

*13.50
*50.00
*25.00
*2.00 
LIGAS 
*1.00

K1UGLAS PARK HOSPITAL 
90 So. Kedzie Avė. Chicago

e FOTOGRAFAS

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS
Knygvedystės, Stenograf i j o s, 

Mašinėle Rašyti, Aritmetikos 
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po piet 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

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

vę visas išdalintas žemes, gau
name 556,000 hektarų, tuo tar
pu į žemės fondą paimta 586,- 
000 hektarų. Bet kur dingu 

' 30,000, apie kurių panaudojimą 
nieko nepasakyta? Ar juose 

I raudonarmiečių okupantams 
įtaisyti aerodromai, šaudymo 
aikštės, ar ši žemė paimta ka
reiviams?
Šimų taip 
Lietuvos 
okupantai
nas, be abejojimo, negali parei
kalauti atskaitos. Bet mes, gy
venantieji laisvose šalyse, lurl-

TARYBINIAI “RIN 
RIMAI”

Rusijos pastas ir i 
telefonas

s Turtas Virš$5,500,000.00

nieko ir nesužinome, 
gyventojai, kuriems 

yra užčiaupę bur-

1941
Refrižeratoriai
JAU IŠKRAUTI
Sutaupymas Nuo

*50.00 *70.00
Perkant Dabar

kymo: kur padėta musų protė
vių žemes 30,000 hektarų?

Oficialiajame pranešime dar 
sakoma: “Pusė visų valstiečių 
ūkių turėjo žemės nuo pusės 
iki 10 ha. Didelė šių valstiečių 
dalis neturėjo nei arklio, nei 
karves. Juos slėgė nepakeliama 
mokesčių ir skolų našta, jų 
ūkiai buvo parduodami iš var
žytinių, prislėgti vargo ir ne
turto jie nusigyvendavo, palys

miausią mokestį už savo sun
kų dąrbą.” Nesigilindami į 
šiuos bolševikiškos demagogi
jos perlus, pasitenkinsime lik

šiol “puse valstiečių” turėjo iki 
10 ha žemes, tai po bo.ševikiš- 
kos ‘ reformos” dar sukurta 
70,000 ūkių, kmie turės tarp 6 

I ir 8 hektarų žemes. Kokiu bil
du šie badmiriai sukurs “socia
listines žemes ūkio kultūras ža
dinius”, lieka bolševikų gudra-

$150.00 už $99.50
General Electric, NVcsling- 

house, Crosley, Norge, 
Kelvinator.

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

BU DRIKO INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMO

Jos. F. Sudrik
Incorporated

Furniture and Radios 
3409-21 S. Halsted St. 

Tel. YAJRds 3088

WCFL 970 Kil. Radijo valanda 
transliuojama nedėlios vakare 

nuo 5:30 iki 6:30 P. M.
I t I I p. I BĮ...........................

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
lerniškomis užlai- 
iomis ir Holly\vood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

arcus

Iš Maskvos “Pravdps” suži
nome, kaip “pavyzdingai” vei-i 
kia sovietų Rusijos pašto, tele-i 
grafo ir telefono įstaigos. Pa
sak laikraščio, ryšių organų' 
darbas esąs aiškiai nepatenki-' 
namas. Apie tai liudija didelė 
daugybė darbininkų skundų dėl 
pašto, telegrafo ir telefono, dar
bo. Per pirmuosius šių metų 
šešis mėnesius buvo paduota 
daugiau kaip-380,000 pareiški- 

v’is vien šių taria- mLb nurodančių vien tik pašto' 
skyrių netikusį darbą. Visus 
tuos skundus padavė žmonės

Paleckis
2

Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš
$425.000.00

—Paskelbus susovietintoje
Lietuvoje rinkimus į SSSR au
kščiausiąją tarybą, “draugas” 

rinkiminių
apygąrdi] komisijas. Į komisi
jas įeina vien tiktai komunis
tų partijos, komunistinio jau
nimo organizacijos , ir kilų ko
munistų 'kontroliuojamų or
ganizacijų nariai. Bet ne tiek 
svarbu, kas į tas komisijas į- 
cina, nes
mų rinkimų rezultatai yra iš 
anksto jau žinomi.

Bet tenka atkreipti dėmesį 
į šį faktą. Iš 10 rinkiminių 
apygardų devyniose įeina oku
pacines raudonosios 
atstovai, 
komisiją 
Al i ab j c v, 
komisiją

armijos 
rinkiminę

i Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
RYTINE RADIO 

VALANDA

žemės ukip komisaras “drau
gas” Mickis guodžia, kad “ęįar- 
bo valstiečiams” įsikurti esą 
paskirtą 20 milijonų litų. Bet 
dar turinti būti paskelbtą tvąr- 
<a, kaip toji “milžiniškoji” su* 
ma busianti skirstoma. Juk 
kiekvienai šeimai, “gąvusiąi 
žemes, iš šių 20 milijonų, ku
riems dalinti dar turinčios bąli 
paskelbtos taisyklės, išeina po 
286 litus. Galima įsivąizdųoti, 
kokie “socialistinės £emū^ ūkio 
kultūros židiniai” sužydės bol-

Telegramoje, kuri rusų bol
ševikų revoliucijos 23 metų su
kaktuvių proga pasiųstą ‘Kau
no darbo žmonių vardu” —- 
“didžiajai^, žmonijos genijui, 
išmintingajam tėvui, mokyto
jui draugui Stalinui”, tarp kita 
ko sakoma: “Prieš mus stovi 
didžiulis uždavinys trumpiausiu 
laiku pereiti kelią, kurį praė-. 
jo TSRS darbo žmonės”. Jė ga

nariu paskirtas Ivan 
į Šiaulių rinkiminę 

pirmininko pavaduo- 
urtas M’ichail Pono-

marenko, į Panevėžio rink, 
kojųisiją nariu— Nikolaj Golu- 
biov, į Tauragės rink, komi
siją j°s pirmininko pavaduo
toju — Aleksicj Babin, į 
Ukmergės rink, komisijos vi
cepirmininkus—Petr Anton()v, 
į Kauno rinkiminės kormsijo; 
narius Vasilij Vasilkovkij, 
Marijampolės rinkiminės ko
misijos pirmininko pavaduo
tojas — Gėorgij Lomov, Aly
taus rink, komisijos narys
Ivan Litvinoy, Vilniaus rink, 
komisijos pirmininko pava
duotojas 

Tenka 
rinkimai 
kad jos
galėtų dalyvauti visos Sovietų 
Sąjungos reikalų tvarkyme. 
Bet jau tas faktas, kad į rin- 
įįmiųej> komisijas paskirti 
raudonosios okupacinės armi
jos atstovai, puikiausiai paro
do, kiek Lietuvos gyventojų 
balsas svers rinkimuose. Pa
galiau dar pažymėtina, kad 
šiuose tariamuose rinkimuose 
galės dalyvauti ir sovietų oku- 
pąc’mės kariuomenės 
esą Lietuvoje. Kiek 
kareivių yra sugrusta 
voje, niekas tiksliai
flęt jų tikrai yrą siuitai tuk$-

tojai nebus greit iš Lietuvos 
išvyti, galime būti tikri, kad 
jie “trumpiausiu laiku pereis 
kelią”, kurį praėjo kilps Krem
liaus okupuotosios tautos: visa 
lietuvių tauta gyvens purve 
skurde.

ir

pirmininko
— Mifodij Zobov.
dar pastebėti, kad 
Lietuvoje paskirti, 
gyventojai tariamai

kariai, 
sovietą

nežino.

iš stoties

Undor U. S. Govt. .Supervisjon

Gaisras yra įusiį namo didžiausias

PRIEŠAS!
palaiko-

popie- 
išmesti

' • TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie naipų 
butų tuoj au atliekami. Se
nas, išdžiuvęs meęlis kvie
čia gaisrą.

O ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apię namus.

® NEREIKALINGI 
riaį turėtų būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

___ z and
LOAN ASSOCIATIONoF Chicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia HM

ON SAVINOS 
S INVESTMENTS 

. Share Account:
Kasdien ruo 8:45 v. ryto 

iki 9:10 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.

PATTERN BOOK

viai rengia mitingus, kuriuose 
jie kalba Lietuvos gyventojų 
vardu ir rengiasi kartu su

rinkimuose. Viename tokiame 
mitinge Vilniuje net pats 
“draugas” J. Paleckis.
galima įsivaizduoti, kokie šie 
“rinkimai” bus.

Taip okupuotoje Lietuvoje 
rengiamasi “rinkimams į de- 
mokrališkiausį pasaulyje par- 
lapieutą...” -

Tad

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

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

T. RYPKEVICIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ” 

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500
11

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

NAUJIENOS 
1739 Sp .Halsted St 
Chicago,

Vardas

Adresas

Mięątys

Valstija 
s.______

iil
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
ATEIS DIENA, KAD IR MUSŲ KOMUNIS 

TAI PAUKŠ “PASIUTUSIAIS ŠUNIMIS”
Sir Walter Citrine 
Kalbės Toronte 
Sausio 23

Jie Pirma Rinko Aukas Smetonos Ginklų Fondui, o 
Dabar —

Toronto ir apy'inkej lietuvių 
žiniai

jos Darbo Partija dalyvauja 
valdžioje ir kovoja šiame ka
re su Stalino, Hitlerio ir Mus- 
solinio 
pavergti 
Citrine 
partijos

fašizmu, kurie ryžtasi 
visą pąsąulį. 
yra

Walter 
vienas iš darbo 

kuris daug ką. 
dabartinio k ?, r o

Dėl piktų išmetinėjimų
i

Gyvename nenormalų gyve
nimą, kurio eiga keičiasi ne
paprastu tempu ir keičiasi ne 
taip, kad butų gera žmonijai, 
bet taip, 
vadai. Jie
pamatų ne tam, kad 
reiktų keisti, bet tam, 
žvėriškas instinktas

Lietuvos tragedija

kaip nori “galingi“ 
keičia gyvenimą iš 

jį taip 
kad jų

trokšta nekaltų aukų kraujo. 
Jie žmonijos krauju mirkdo že
mę tenkindami savo jausmus, 
savo tuščią ir negarbingą troš
kimą, visai nepaisydami, kas 
gali jiems atsitikti, kuomet ne
kaltai pralietas kraujas iššauks 
nuožmų kerštą žudikams.

Suprantama, kad tokio ne
normalaus gyveninio raida daž
nai atsiliepia neigiamai ir į tą 
dalį žmonijos, kuri iš tolo ste
bi klaikią neteisybę. Kad pa
remti teisybę žodžiu ar veiks
mu prisieina suburti jėgas su 
įvairiomis srovėmis, kurios tik 
randa bendrą talką žmoiujos

šią musų šalį, musų lietuviai 
komunistai ne tik užgiria, bet 
begėdiškai taršo ir tuos lietu
vius, kurie drįsta gailėtis savo 
tautos ir nerimauti dėl jos ry
tojaus.

Kokia skaudi ironija!
Neturi teisės gailėtis savo tė

vų, savo brolių, sesučių bei 
timų draugų!

Kas gali tikėti, kad svetima 
jėga gali suteikti gerumą, kas 
gali sutikti gera valia atiduoti 
save svetimon globon? Tik be
jausmiai sutvėrimai, tik sava
naudžiai tautos išsigimėliai ga
li mainyti motiną į

ar-

Kaip svetima ir 
auklė negali pakeisti 
motinos, 
negali pakeisti musų
kas jai sava, miela ir

Musų neįtikins nei 
viski “žurnalistai”,

Bendras darbas”

Buvo laikai (jie dar neišdilo 
mums iš atminties), kuomet 
Lietuvos liaudies skaudžios de
jonės rado atgar ių plačiojoje 
lietuvių išeivijoje. Tuomet p r 
lietusių kongresus bendram ke
ly teko susitikti su komunis
tais, kurie (.ėjosi labai š rding 
liaudies užtarėjai. Darbas buvo 
pradėtas, regis, visai įimtais 
pamatais, tačiau tolimesnė jo 
eiga nutruko dėlei komunistų 
akipleš.ško vienpusiškumo ir 
begalinio noro darbą plės J ko
munistiniu planu. Matant, kad 
musų “draugai” krypsta nuo 
tikslo ir “bendro idealo, teko 
iškelti pasipriešinimą, kurs pri
vedė komunistus prie baubimų 
ir kitokių laukinių veiksmų.

Viso rimto užsimojimo pa* ė- 
kos buvo bendro darbo nutrau
kimas ir jėgų pakrikimas.

Teisėto i dalis veikėjų ir f ik 
ryju liaudies užtarėjų liko ir 
toliau jai ištikima, tačiau ko
munistai, kurie veikia sulig įsa
kymo, po v sų kongresin ų už
simojimų išėjo prieš tą pačią 
liaudį, dėl kurios neva dėjosi 
kovon, dėl jų varžymo ir šau
dymo. Jie pradėjo sužiniai 
lemti ginklų fondą, kurio “val
dovu” tebebuvo tas pat> as
muo,
norėjome pasmerkti už liaudies 
persekiojimus.

“Įsakymas iš aukštybėj*

Tik dabar aišku, kode 
taip rėmė ir kilus ragino 
ti ginklų fondą. Netenka 
joti, kad iš “aukštybės” 
įsakyta tai daryti, ne i
Stalinas jau buvo matomai nu
matęs Lietuvos likimą, tode 
neprošalį buvo gauti ir daug au 
ginklų ir pilnesnį fondą.

Šiandien gi, kuomet tą pačią 
Lietuvą (musų atminty) ištiko 
antras rusiškas pavergimas, 
kuomet musų broliai vėl ken
čia daug sunkesnes kančias ne* 
gu prie caro, prie kurio nors 
ir sunkiai, tačiau buvo galima 
rasti priemonių ir rubežių per
eiti ir lietuvišką knygą parsi
gabenti. Manau, patvirtins tai 
ne vienas ir iš amerikonų ko
munistų, pasekmingai pabėgu
sių nuo raudonsiulių į šią šalį, 
iš kurios dabar giria tai, ko pa
tys nenorėtų paragauti.

Dabar gi pabėgti iš Lietuvos 
nei nebandyk, nežiūrint, kąd 
kurio nors sargybinio jausmai 
ir praleistų, vienok spigliuoty 
vielų 10 metrų kelias neįmano
mas pereiti.

Smetona, kurį bendrai

B- 
rem- 
a be

buvo

TORONTO, Canada. -- C 
C. F. Ontario prov. generalis 
sekretorius prašo pranešti lie
tuvių visuomenei, kad
sausio 23 d., ketvirtadienio va 
kare,

m.

didmiesčio Massey Hali 
Toronto ir d is trik to 
and Labom* CouncilTrades 

rengia dideles prakalbas.
Vyriausiu kalbėtoju bus Sir 

Walter Citrine iš Londono, 
Anglijos. Sir Walter Citrine yr i 
generalis sekretorius Trades 
Union Congress Didžiosios Bri
tanijos. Walter Citrine, kai.)

apie
perspektyvas karui pa-■igą ir 

ibaigus ir jį laimėjus.

Prakalbos labai įdomios

Kanados lietuviai 
šalinkites komu- 

nacių judėjimo
Ką negali užvaldyti, tą 

suska’da

ŽINIOS IŠ KANADOS MIŠKŲ DARBININKŲ 
GYVENIMO

Lietuvis “Liumberdžekis” Aplanko Senus 
Draugus.

geriausia 
kūdikiui 

taip ir svetima jėga 
tautai to, 
artina.

tie lietu- 
sąmon ingai 

parsidavę gruzino valiai 
dabar Lietuva “išgelbi 
“liaudis išvaduota”.

Tie “didvyriai”, kurie savo 
laiku ir panašiai dievino Stali
no saulę, šiandien ramiai ilsisi 
po velėna, kaip pasiutę šunys.

Mes nelinkime tokio likimo 
niekam, vienok gali tekti ir da
bartiniams Stalino garbinto
jams atlankyti pasiutusius šu
nis...

Jiems kanuolėj bus atsuktos

suprantame, kad- lai
tu ks ta učių svetimos ki 

ir šimtų 
būti negali, 

bei
kad ateis laikas,
pačios kanuoles

Mes 
šimtų 
riuomenės 
kitaip būti negali, kaip yra 
šiandien, bet mes tikime ir į 
tai, kad ateis laikas, kuomet 
los pačios kanuoles atsuks 
vamzdžius prieš nekaltos tau
tos išnaudotojus! Kuomi tada 
pasiteisins musų krašto . paver
gimo talkininkai, kokią atskai
tą savo bandžai atiduos? Kas 
beliks girti tada ir musų čio
nykščiams komunistams?

Savo niekšystę išlieti ant tų, 
kurie jautriai vci.ria tautas ne
priklausomybės atgavimui, mu
sų komunistai naudoja visas 
š.ykštybes tiek per spaudą, tiek

šios prakalbos bus labai įdo
mios. Todėl Toronto lietuviai 
esate kviečiami skaitlingai at
silankyti. Perskaitęs šį kvieti
mą į prakalbas, esi prašomas 
ir kitiems lietuviams pasakyti, 
kurie apie tas prakalbas dar 
nežino ir kurie be abejones no
rėtų tose prakalbose dalyvauti. 
Tose prakalbose susirinks tuk-

yra pasauli-’stančiai įvairių tautų darb’nin- 
le to, Anglį-’kų, tad bukime ir mes belu

pę po darbi.linki k i> ūbaisiais 
išsiuntinėjo po visą pasaulį sa
vo agentus su instrukcijomis, 
kad jie ly.-.tą į darblnink škas 
organizacijas be skirtumo ko
kios jos lik yra, ir kad organi
zuotų jų viduje tam tikras gru
pes, kurių tikslas butų tas or
ganizacijas užvaldyti. Negalė
dami jos užvaldyti, j’c tokią

(Tąsa iš pereitos savaitės)

ADAMS RIVER, Ont. - Be
sikalbant su draugu B. P. Bu- 
cevičium, sako jis man, neno-

svetima v

:$

via i.
į prakalbas įžanga laisva.

J. Novogrodskas,

t
IBS

PLIENO ŠALMAI INAUGURACIJOS PARADE

L T <
x-• <■-v r.

NAUJIEN Ų-ACME Telephoto
Dvyliktos infanterijos kariai iš Fort Mead'e, Md., žygiuoja pro garbes tribūną 

prie Baltojo Namo per inauguracijos paradą .pirmadieni. Tribūnoje stovi Prezi
dentas Roosevell’as su karo bei laivyno viršininkais.

bančius tautos gerovei. \
Tarp tų žmonių, kurie suda

ro “Kanados Lietuvių Tarybą” 
jie numato visokių nedorėl ų ir 

minias visokias kalbas, 
pastebėti, kad “drau- 
daro ne todėl, kad Ta- 
randasi kokiu nors 
bet todėl, kad jiems

leidžia į 
Tenka 
gai” lai

niekšų, 
norisi juos kompromituoti vi
suomenės akyse, kad jie nusto
tų visuomenėje pasitikėjimo.

Lai jie tauzija.

Tuo tarpu “Kanados Lietu
vių Taryba”, sus.dedanti iš 
įvairių įsitikinimų žmonių, ve - 
kia gana r.mtai ir energingai 
Darbus numato rimtus ir nau

Kaip vieni turi teisę džiaug
tis tautos tragedija, taip kiti 
turi teisę verkti dėl tos trage
dijos ir ieškoti būdų gelbėk 
parblokštai tautai atsikelti kar
tą ant visados!

Lai “Kanados Lietuvių Tary
ba” neboja kas ją terhoja. Lai 
tik ji visad randa tarp savęs 
nuoširdų susitarimą, mes visad 
remsim uolų darbą, nepaisyda
mi jokių blogų gandų. Mes ži
nome, kad tie, kurie neteisin
gai kitiems kasa duobę, patys 
į jas įkrinta. —Liaudies dukra

Garsinkitės “N-nose”

organ.'zaciją suskaldo. ( Įrody
mui to užteks priminti, kad A. 
L. D. L. D. buvo įkurta socia
listų pastangomis, bet kamu- 
nacių epidemijai užėjus, ją už
valdė galutinai ir padarė tikrą! jose dirbti ir bosų klausyt . Tu- 
Maskvos agentų peryklą. SLA riu, sako, jau apie dešimt tuks- 
negalėdami užvaldyti, jie atskč- tančių dolerių, tai galvoju apie 
ie da į narių ir įkuiė Darbiniu- įsigijimą nuosavos mašinšapčs 
kų Susivienijimą. Kanadoje ko- ir dirbti pats sau. Tada, sako, 
munacių agentai užvaldė Sūnų ir tau duočiau darbą savoj 
ir Dukterų pašalpinę draugiją dirbtuvėj. Turiu pasakyti, kad 
ir ją išnaudoja kai]) tik jiems pereitą žiemą Bucevlčius buvo 
patinka. gavęs man darbą toj dirbtuvėj,

kur jis dirba ir aš ten d rbau 
. keletą savaičių pasibaigus dar

bui miškuose. Ten dirbo abu 
broliai Buceviciai, labai puikus 
vyrai. Jie man visados mielai 
parodydavo kur ir kaip kas

Padėtis ‘ šuninėje”
Kas mėgino pasipilęs nli ko

munistų vedamai propagandai 
Šuninės dr-je, tas tapo apšauk
tas visokiais vardais ir išmes
tas iš draugijos. “Šunine” nu
sipirko savo namą, komunistai 
pirmieji susikraustė su visu sa
vo štabu į tą namą ir šeimi-

komunistų, tik- 
Rusijos im peria-

jiems busiu dėkingas.

Remia Progrcsyvę Spaudą.

Įsikalbėjome su Bucevičiais 
apie lietuvių spaudą. Pasirodo, 
kad jie yra tvirti progresyvūs 
spaudos lėmėjai ir seni “Kelei
vio” skaitytojai, šiai žiemai bū
tinai žadėjo ir “Naujienas” iš

draugų Buccvičių 
lietuvis draugas B.

keliu einant?

ir nekaltieji 
sovietų Rusijos

ninkauja taip, 
draugija seka 
riau pasakius, 
listų provokatorių pėdomis, nes
Šuninė boikotuoja K. L. Tary
bos prakalbas bei parengimus, 
bet remia išgamų Lietuvos ne
priklausomybės pardavikų da
lomus parengimus ir jų spau
dą. Ar ne laikas jau suprasti, 
kur link einama? Ir ko galima 
susilaukti tuo

Nukentės
Paskutinis

imperialistų viešas susibičiulia
vimas su banditų “ašim” pri
vers demokratines valstybes 
atatinkamai skaitytis ir su tais, 
kurie taip karštai rėmė Stalino 
politiką. Taigi, susipraskime 
kol nepervėlu ir vykime lauk 
tuos judošius iš savo tarpo, nes 
per juos kentės ir nekaltieji.

Dzūko draugas

l’žklausiu 
kur gyvena 
Kulikauskas, nes jis mane pra
šė būtinai apsilankyti. Nurodė 
man, kad Kulikauskas gyvena 
Kenora miesto pašonėj, labai 
gražiam nuosavam name. Jis 
pastatytas prie mažo, bet labai 
gražaus miškeJo, kur auga vi
sokiausi medžiai.

panija, kuri visiems miesto gy
ventojams namus statė, bet sta-

likauskas, už lai ir taip gražiai

Minia Rpiškia Pasitenkini™ a. Kad Jūreivis Piešia Naciu Vėliavą nuo Konsulato
Išmoko Virt iš Laikraščio.

Štai kaip tarptautinis incidentas įvyksta. Kairėj 
nacių svastika plevėsuoja virš vokiečių konsulato San 
Francisco, paminėjimui reicho įslsteigimo 1871 metais. 
Minia žmonių renkasi gatvėj protestuojančiai klausda
ma dėlko svastika iškelta be Amerikos vėliavos. Poli
cija aiškino miniai, kad tarptautinis įstatymas leidžia 
konsulatams ir pasiuntinybėms savo šalies vėliavą iš
kelti be Amerikos vėliavos. Kad parodyti, jog Ame
rikos vėliava turi viršenybę, namo dženitorius iškėlė 
ją ant stogo. Tada Harold Sturtevant (viršuj), kuris 
pasisakė esąs jurininkas nuo vieno Amerikos naikin
tuvo, dasigavo į dvyliktą aukštą, nusileido ant svasti-

NAUJIENU-ACME Telepnnto 
kos stiebo ant vienuolikto aukšto ir pradėjo peiliuku 
ją plauti. Kada nuplautos vėliavos galas pasiekė vo
kiečių konsulato langus, tai konsulato tarnautojai pa- 
sig ’iebč ir pradėjo tempti vėliavą vidun. Jūreivis vie-

iki Vėliava tapo gerokai supiauslyta ir plyšo pusiau. 
Apačioj, jaunuolių grupė parodo kai]) jie atsineša į 
svastiką ją j šmotelius sudraskydami. Iš kairės de
šinėn: Duke Rose; Jack Josephs, Edward Lacket, Ha- 
rold Sturtevant ir H. Ascherin. Valstybės departamen
tas vakar išreiškė apgailestavimą po to kaip Vokieti
jos ambasada išnešė protestą prieš tą įvykį.

Tą vakarą Kulikauskas rengė 
vakarien ' svež ams. Jis sako 4.
paragausite vagų, kur.a s š- 
mokau iš “Keleivio* molerų 
kyr.aus. Pasirodo, kad nep.a- 

.e.dęs nei \icno recepto i n da
bar jausiuosi ‘v.iimo ku sus 
sėjęs. Ir turiu prisipažinti, kad 

jo gaminti va giai tikrai skanus 
buvo.

Per “Keleivį” daug ko išmo
kau, sako Kulikauskas, dabar 
kada nors gal per “Keleivį” dar 
ir merginą reiks pasiieškoti. Sa
ko, reikalinga namams šeimi
ninkė. Bet noriu geros doros 
lietuvaites. Svetimtautės nema
nau vesti, sako.

Puikiai buvau priimtas Ken
ora, ir esu dėkingas 
čiams bei Kulikauskui 
tingumą ir vaišes. Kas 
manęs pareitų bučiau 
svečiavęsis, bet turėjau
Adams River prie miško dar
bo. J. M.

Bucevi- 
už s vė
tai nuo 

ilgiau 
grįžti į

Kanados Tarybos 
susirinkimas

TORONTO, Ont. — šį šeš
tadienį, sausio 25 d., 8 vai. va
kare, lietuvių parapijos salėje, 
Toronto, Ont., įvyks svarbus 
Kanados Lietuvių Tarybos rė
mėjų ir simpatikų susirinki
mas.

Tarybos Vykdomasis Komi
tetas patieks raportus iš perei
tų metų veiklos ir referuos at
eities veikimo klausimu. Į šį 
taip svarbų susirinkimą kvie
čiame visus musų sąjūdžio rė
mėjus ir simpatikus būtinai at
silankyti. —K. L. T. Valdyba

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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CICERO LIETUVIAI IŠKILMINGAI IŠLEIDO
NAUJOKUS EINANČIUS Į ARMIJĄ

‘Tėvas Ant Greitųjų”

Surengė Iškilmingą Banketą; Draugijos Ruo
šiasi Prie Parengimų; Įvairios Žinutės Iš Cicero.

CICERO. — Jaunuolių į ka- sitęsė apie tris valandas, šo- 
riuomenę einančių 
išleistuvių banketas 
rai pasisekė, įvykęs 
svetainėje susirinko
svečių ir kliubo narių 
n uoliai su tėvais, su mylimo
siomis. Sąko, 
kartą bendrai 
dom”. 
šaunus, 
t i s, nes 
skirstė.

naujokų kiąms liko irgi gana laiko, 
labai ge-1

Liuosybes* 
su virš 300 

jau-

“Gal paskutinį 
vakarą pralei- 

vakaras buvo 
pasakius, nak-

Tikrai 
geriau 
tik apie rytmetį ’išsi-

Naujas klebonas šv. Antano 
parapijos, kunigas I. Albavi- 
čius, pirmą kartą sutiko tokią 
vaišingą publiką. Klebonas sa
vo kalboj nerado žodžių padė
kai.

Vakarienė ir programas už-

'Ji Tilps Vėliau “Naujienose”. 
štai, kliubo sekretorius, K. 

|P. Deveikis, prisirengė su kal
ba, bet liko neišpildyta dėl 
stokos laiko, ar tam panašiai.

Bankieto valgius priruošė 
Liberty Restaurant vedėjas, 
J. Pilkis. Alus buvo pristatytas 
per Frank Speečher, White 
Eagie Brewing kompanijos at
stovą; alus buvo geriausios 
rūšies.

Stipresni gėrimai buvo imti 
iš C. and M. Pailga. Kaipo iš
leistuvių banketui, visi buvo 
davė geras nuolaidas. Iš pa
rengimo Kliubui nuostolių ne
bus. Dalyvavo tame bankete 
ilgai atsimins, kad buvo gera
me, šauniame parengime.

S 2
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LSS Centro Kuopos 
Met. Susirinkimas CLASSIFIED ADS.

t

k

KAZIMIERAS STAČKUNAS 
gyv. 3443. Lituanica Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 18 d., 10:20 v. vak., 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Biržų apskr., Pabiržės 
parap.. Gulbinų kaime.

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

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

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. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame:
Posūnis, Pusbrolis ir Giminės.

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

Draugystė Lietuvių Kareivių 
Uniformos skyrius. Komisijos 
bruzda dirba platina biletus, 
atlanko biznierius, prašo pa
ramos. Rėmėjų yra gražus 
būrys ir katras kuom išgali 
prisedada. K. Andrijauskas su 
J. Skirimn dovanoja pusbač- 
kį alaus, K. Andrijauskas 
džiosios” draugijos iždini

i
i

VINCENTAS BAJORINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 2U d.. 6:45 vai. ryto, 
1941 m., suiaukęš apie 70 m. 
amž., gimęs Kauno gub., Tau
ragės apskr., Gaures parap., 
Dvarviečių kaime. Amerikoj 
išgyveno 49 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
du sūnūs, Antaną ir marčią 
Rose, Kazimierą 
Ruth; tris dukteris: 
Shvegždienę, žentą Longiną; 
Juozapatą Wastak ir žentą 
Andrevv ir Uršulę Mikutis ir 
žentą Walter ir jų šeimynas; 
2 brolius: Antaną ir jo šei
myną ir Kazimierą, o Lietu
voj — brolį Juozapą ir 2 se
seris, Oną ir Marijoną ir daug 
kitų giminių.

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 bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Vincento Bajori- 
no giminės, draugai 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. CICERO 2109.

ir marčią 
Oną

L D V H K IS ^egranSs1?
LU ■ LtI iiIU Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tei.I YARDS 7308

Lenkas Susikibs 
Su žydu Rainbo 
Frontam Arenoje

Oi, kas čia bus? Jaunas, nevedęs advokatas Vin
cas (Algirdas Ralis) laiko kūdikį. Dč ko? Dėlto, kad 
jis neteisingai parašė tetai Amerikoj, kad jis apsive
dė ir susilaukė jauno sūnaus, kad lik išvilioti truputį 
jos pinigų. O dabar teta (Anne Behnes) parvažiavo 
netikėtai ir Vincas ant greitųjų turėjo susirasti siu 
sūnų.

Teta meiliai žiuri į kūdikį. Nepatinki valkatai 
Ritskui (A. Rudis). Jis myli tetą (ir jos pinigus) ir 
tas kūdikis jam (ik painiojasi. Kas toliau įvyks šitoj 
komedijoj, jus matysite šį sekmadienį, sausio 26 d., 

» 4:30 vai. po pietų Lietuvių Auditorijoj, kur Lietuviu 
Universiteto Kliubas stato “TETA Iš AMERIKOS”/

W.

geras rėmėjas. F. Zajhuskas, 
tai stambiausias kareivių rė
mėjas, taipgi šautis, Mikulis, 
F. Danauskis, Joe Shamelas, 
Al Tanioliunas, J. Jaškunas ir 
daug kitų.

UnifOrmuočių parengimas

Diena Iš Dienos
di- įvyks 25 d. šio mėnesio šešta-

Shamelo 
svetainėje, 1500 S. 49 avė.

<Toc

V akarą.

žydas Abe Colėman, kuris 
gimė Lenkijoj, atvyko Ameri
kon turėdamas 16 metų am
žiaus, ir laimėjo leng'vo-sųnkaus 
svorio ristikų čampionatą Ka
nadoj 1925 metais, šįvakarą su
sikibs su lenku Karol Krauser, 
Ra'inbo Frpnton arenoje, 
rence ir Clark.

Coleman per paskutines 
lą savaičių nugalėjo tris 
riu-s oponentus.

Krauser yra 
pionas ir buvęs 
seniai atvykęs 
gali didžiuotis 
pasisekimu.

Tame pačiame programe 
Pete Schu su Dizzy Davis, 
Moore su Niek Elitch, Frankie 
Hill su Rudy Kay ir Walter 
Palmer su Dale Haddock.

Law-

kele-

cam-Lenkijos 
karininku. Ne-
Amerikon, jis

stebėtinai geru

risis
Jack

Rinks Naują Valdybą
Penktadienį, sausio 24 

kaip 8 vai? (vak. “Naujienų” 
bute įvyksta LSS. Cenlralinės 
kuopos metinis draugų susi
rinkimas.

Šiame susirinkime bus per 
rinkta kuopos valdyba, išrink
ta naujos (komisijos 'kuopos 
veiklai.

Bus aptarta nauja kuopos 
darbuotė ir jos vykinimas į 
gyvenimą.

Svarbu, kad su šiais 1941 
melais, mes pradėtume savo 
darbą draugingai, su nauja 
energija, ir su dideliu buriu 
naujų draugų.

Todėl, visi draugai atvykite darbut 
į susirinkimą aptarti kuopos 
reikalus, Južs’jmoketi duokles 
ir tuom pat laiku atsiveskite 
naujų draugų prisirašyti prie 
kuopos.

d.

LSS. Centr. Kuopos
Organizatorius,

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

13 Wardo Lietuviai 
Demokratai Plečia 
Savo Veikimą

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

REIKALINGOS OPERATORĖS 
, siūti coverails prie single needle ir 
2 needle mašinų. Garantuojam 
minimum 37 ^c. valandai. VIKLNG, 
711 W. Lake.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys sortuoti senas popieras. 

į Pastovus darbas. Kreipkitės: Gene
ral Fiber Co., 3801 S. Racine Avė.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
, 25-35 metų amžiaus. Prie 

3 suaugusių, geri namai, gyvenimas 
vietoj. 3350 West Roosevelt Rd., 
NEVada 5578. 
Fairfield.

REIKALINGA MERGINA AR 
moteris prižiūrėti du vaikus. Ant 
vietos gyvenimas ir mokestis.

3530 West 62nd St.

PATYRĘ OPERATORĖS prie 
hem-stitehing. Pageidaujame to
kių, kurios dirbę ant “stamp 
goods”. FIXLER BROS., 3900 N." 
Claremont.

KAZIMIERA SADAUSKIENĖ 
po tėvais Kučinskaitė

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
sausio 2B d., 3:12 v. ryto, 1941 
m., sulaukus 41 metų amž., 
gimus Girstaikių kaime, Ku- 
preliškių parap., Biržų apskr.

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Joną, seserį Emiliją 
Sebliska, ir jos šeimą, myli
mą uošvę Sadauskienę ir švo- 
gerką Stellą Peterson ir jos 
šeimą, seserį Filiją Brown ir 
jos šeimą, dėdę Sadauską ir 
jo šeimą, ir daug kitų gimi
nių. Lietuvoj—seserį Oną ir 
brolį Petrą., , '

Kūnas pašarvotas namuose, 
D13—16 St., Waukegan, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
sausio 23 d., 9 vai. ryto iš na
mų į šv. Baltramiejaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėtą į Šv. Marijos kapines.

Visi a. a. Kazimieros Sa
dauskienės giminės, draugai 
ii’ pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai .paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame,
Vyras, Seserys, Uošvė, švo- 
gerkos, Dėdė ir Giminės.

Laid. Direkt. Jos. Petrošius, 
Tel. North Chicago 965.

SLA Kuopa Rengia
SLA 301 k p. turės savo me

tinį parengimą 1 d. vasario, 
šeštadienio vakare, Joe Sha- 
meto svet. Bus lošimas kau
liukų, bunco, po lošimo balius 
šokiai. Nariai yra prašomi 
prisidėti su dovanomis kas 
kuo išgali, o išgalėti visi gali. 
Tik neduokite to kas niekam 
nelikęs, nenaudinga, nedaryki
te juoko iš savęs. Jeigu pas 
kurį komisija nepaspės atsi
lankyti, tai palys pasistenkite 
priduoti nors ir tą patį vaka
rą. Ateikite, o užtikrinu, c. 7
vakarą praleisite smagiai

©

Patinka Naujienų
Namas, Aukavo $2.00
žinomas muzikantas, Juozas 

Grušas, 3549 So. Halsted St., 
tankiai važiuojąs Halsted St., 
pro Naujienas ir 
kad naujieniečiai 
sė savo narna.: *!

Jam patinkąs
jis, kaipo pastovus skaitytojas, 
įteikė porą dolerių, — priduoti 
“Namo Fondui”,

— J. A. S.

M i n ės S u k akt u v e s
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos

jog

naudingai.

pasidžiaugiąs 
gražiai patai-

tas namas, ii

“Diplomuotas Tuneris”
Frank Shemet, savininkas 

užeigos, 3336 So. Lituanica, ma
žai turįs laiko skaityti laikraš
čius, bet jis užsako “Naujienas” 
savo žmonai ir sunui Al. Sheme- 
tui.

Al. Shemetas yra lietuviams 
žinomas “muzikantas”, akordeo
nistas. Jis gyvena DeKalbe, U!., 
kur turįs pastovią vielą pianų 
dirbtuvėje, kaipo diplomuotas 
“tuneris”. — J. A. S.

Išvažiavo Į.
Los Angeles

/ ‘ $

Ona Sandarai enė, 636 West 
32nd Street, savo "dukrele1 
Irena išvaži^V^ į Los Angeles, 
California. Jos ten prabus apie 
menesį laiko pas Aleną Sandar-

Grand Opening
BasJVL ir A. Gremalius, se- 

toftį į^ta^nj,* Sausio-Jan. 
Ž5 d., pus iškilmingas atidary
mas jų, Gremal’s Ta’vern, 919 
W. 35th St.

13 w. lietuvių demokratų' 
klubas sausio 19 d. turėjo šių 
metų pirmą susirinkimą. Gana 
gražiai susirinkimą pravedė 
naujasis pirmininkas Jacka. 
įdomias ir gražias kalbas pa
sakė. adv. Chas 
Kumskis.

] klubą įstojo 
nariu, c
suruošti 
karą. Iš 
valdyba 
n i ngiau

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

Kai

daug 
šiais

naujų 
metais

ir Al.

Nutaria 
klubo sukaktuviu va- 
viso šių metų klubo 
pasiryžusi daug pla- 

ir aktingiau veikti
negu kitais metais. —A. S.

Flynn prieš Lietuvius 
Demokratus.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA 24 FLATŲ mūri
nis po 2, 3 ir 4 kambarius. Ren- 
dos neša $6540 į metus. Taksai 
$625 į metus. Kaina $18,250.

Kitas 3 flatų mūrinis, rendos 
ša $5540 į metus, kaina $19,800. 
namai tikrai geram stovyj, kaip1 
jūsų pačių akys tą parodys, ir vi-., 
sados išrenduoti. šis pirkinys jums 
padarys Ibngvą ir gerą gyvenimą 

darbo. Mažai tereikia įnešti. 
CHAS URNICH (URNIKAS)

2500 West 63rd St. 
PROspect 6025.

tik

nė
šio

i

be

URŠULĖ TAKAŽAUSKIENĖ, 
po tėvais Rutelioniutė.

persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 21 d., 3 vai. ryto, 1941 
m., sulaukus pusės amž. Gi
mus Lietuvoj, Vilkaviškio 
mieste ir parapijoj. Amerikoj 
išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 3 dukteris: Ur
šulę, Heleną Guintali ir Oną, 
žentą Raymondą ir du anuku, 
Ronald ir Raylene, 4 sese
ris: Katariną Lazdauskienę, 
jos vyrą Antaną ir jų šeimą, 
Konstanciją Radomskienę, jos’ 
vyrą Jurgį ir jų šeimyną, 
Petronėlę Vabalaitienę, jos 
vyrą Albiną ir šeimą, brolį 
Vincą Rutelionį gyvenantį 
Pietų Amerikoje, du pusbro
lius: Ignacą ir Joną Janius 
ir jų šeimas, .pusseserę Oną 
Janushą ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoje tė
vą Antaną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1336 So. 48th Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, sausio 25 d., 8 vai. ryto iš 
namų bus nulydėta į Šv. An
tano parap. bažnyčią, kur 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. -

Visi a. a. Uršulės Takažaus- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Seserys, 
Žentas ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas 
'Petkus. Tel. CICERO 2109.

B.

Jeigu bus kokis pelnas nuo 
parengimo, tai liks pačiai kp., 
nes iždas tuščias, valdybai 
algos nemokėtos. Pereiti metai 
buvo nuostolingi. Per šiuos 
metus turim atsigriebti, nes 
kitą vasarą seimas — didelės 
išlaidos, o seime delegatus 
turėti lai svarbu ir reikalinga. 
Padvigubinkime 
čių. 
m o 
eitą 
kas 
gus.

Laimingos įdoties geroms 
naujienietėms!

’ f — Steponas.

Nuo pradžios šių metų Gre- 
maliai vėl stojo į biznį; ta pro
ga nori sukviesti draugus ir kai
mynus į šeimynišką pramogą.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

narių skai- 
Dabar eina vajus, įstoji- 
nereikia mokėti. Štai pra- 
susirinkimą S. Janušaus- 

atsivedė net 2 savo drau- 
Kodėl kiti-kitos to nepa

daro ?
Ligony s.
metais pirmas ligo-
Sakalas buvęs biz-nis Jonas

nio žmogus. Iš daktaro pareiš
kimo, bus ilgas ligonis, turi 
širdies negalavimą. Bet kartais 
ir daktarai neatspėja.

Zenevičienė. Turi ranką su
žeistą. Nors prie pašalpos ir 
nepriklauso, vienok- yra narė 
Moterys turėtų lankyti. Reikia 
sergantiems -draugiškumo. Be 
SLA. p. Zenevičienė yra narė 
Ghicagos Lietuvių dr-jos ir 
vietines moterų draugijos So
pulingos. Iš jų gauna pašalpą, 
taipgi ir iš kriaučių unijos./).

Hines Lumber Co., 
Peręmė Heitmann
Bendrovę

Edvvard Hines Lumber Com- 
pany vakar nupirko Heitmann 
Lumber sandėlį, adresu 5854 S. 
Ashland avenue. Heitmann fir
ma turi didelę ir modernišką 
lentpiuvę, kurioje dirba nema
žas skaičius lietuvių.

Joseph Smuk, 21, su
Lankauskas, 20

Ludwig Rauba, 57, su Rose 
Shereivis, 51

Sam Manos, 51, su Anna Ja
saitis, 41

Joseph Can Cura, 25, sų Mil- 
dred Kalus, 23

Reikalauja
Perskirų

Stellą Kuinas nuo Joseph Kui
nas

Mari e Miller nuo John Miller

Helen

Vėl Taiso 
Čeverykus

Bridgeportielis “šiaučius”, 
Antanas F. Stanevičius, kuris 
turi “Universaį Shoc Shop”, 
3451 So. Wallacs, praeitais me
tais dirbo dirbtuvėje, bei po 
“Naujų Metų” vėl grižo į biz
nį ir kaipo patyręs amatninkas 
gerai taiso čeverykus.

Praėjusiame demokratų kl. 
susirinkime >daug ginčytasi, 
kas daryti su darbo inspekto
riumi Flynn, kuris savo darbi
ninkams uždraudė priklausyti 
prie lietuvių demokratų klu
bo. Tuo faktu yra pasipiktinę 
visi lietuviai ir reikalauja iš 
Flynn viešos satisfakcijos.

Nutarta pas jį nesųsti nei 160 akrų pagerinta farma, moder- 
i  : ' • , •v1 v 1 . -i niškas namas, $130 už akrą, artikomisijos, nei laiško, bet ici-| Frankfort. Savininkas, Edwin Per
kalanti, kad savo uždraudimą ter, Cherry Hill, Jolict, III. Tel.

2-5358.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

100 AKRŲ PAGERINTA farma 
arti New Lexon, $8000. 160 akrų 
pagerinta farma arti Plainfield. 

, $125 už akrą. 126 akrų pagerinta 
' farma arti Monee, $125 už akrą.

tokiu pat budu atšauktų, kaip 
ji padarė. —Kl. Ko r.

Chicago Air College
1420 Lawrence Avė.

Gavo
Perskiras

Amelia Simon nuo Charles
Simon

su-

Mmimai
Cliicagoj

NortlKALŲZA, Joan, 2515 
Linder avenue, .gimė sausio l, 
tėvai: Joseph ir. Auna.

Daro Biznį
Tarp Svetimtaučių

Šiomis dienomis man teko 
sipažinti su jaunu ir gabiu radio
inžinierium, kuris užlaiko 
Dukes Radio and Appliance 
krautuvę, 1513 E. 67th street. 
Tai yra Alfonsas Enzulis.

Jis yra sūnūs gerų naujienie- 
čių Antano ir Marijonos En- 
zulių, 5610 So. Maplewood Avė.

Pavyzdingas ir rimtas jau
nuolis. Jis atnaujino “Naujie
nas” savo tėvams ir palinkėjo 
geros kloties man.

— Steponas.

SAFETY FIRST
45 metai .pasekmingo patarna
vimo gerais ir sunkiais laikais, 
nenuskriaudžiant nė vieno kli- 
jento, savaime pasako kame yra 
saugiausia ir- patikimiausią įstai
ga. /

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. Įstaigoje. Mokame ir 
duodame ilgametes paskolas.

Keistuto Savings
—> and —

Loan Association
JOS. M. MOZERIS, Sec. ..

3236 S. HALSTED STREET 
Pilono CALumet 4118.

Minės
Gimtadienį

Sekantį šeštadienį bus suren
gtas gimtadienio pasilinksmini
mas John Ųsauskiui, sunui 
bridgeportiečių biznierių Onos 
ir Klemenso Usauskų.

Tėvai rengia vaišes ir busiąs 
patiektas didžiulis gimtadienio 
pyragas.

“Party” įvyksta jų namuose, 
“George’s Tavern”, 3159 South 
Halsted Street.

Didelė aviacijos mokslo mo
kykla buvo atidaryta viršminė- 
tu antrašu. Patyrę ir certifikuo- 
ti mokytojai čia mokina teore
tiškai ir praktiškai (šaposc). 
Norintieji čia mokytis aplikan- 
tai reikalaujami tik mokėti an
glų kalbą.

Čia mokinami įvairus kursai, 
kaip tai privatiniems lakūnams, 
aviacijai brėžimas, master me
chanika, aireraft welding, air- 
eraft sheet metai darbas, rivet- 
ing, staliorystė ir panaši darbai 
surišti su aviacija. Klasos lai
komos dienomis ir naktimis. Dėl 
smulkesnių informacijų reikia 
aplankyti mokyklą arba pašauk
ti I/ongbeach 3734.

Mokykla yra po priežiūra ka
pitono Pat Mahan, garsus la
kūnas iš Lafayette Eskadriles, 
kuri pasižymėjo pirmame pa
sauliniame kare. Tai tas pats 
kap. Mahan, kuris neseniai iš
gelbėjo Abraham Silverman gy
vybę Coney Island’e, paaukoda
mas savo kraujo.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
_____ Mokyklos ir Pamokos______

— AVIACIJA —
“THE SKY IS THE LIMIT” 

Pačios Chicagos Didelė 
Aeronautikos Mokykla

Kambaryj ir šapoj Mokinimas 
Prie Certified Mokytojų 

MOKSLO
Reikalavimai:

Aplikantai tik turi mokėti skaityti 
kalbėti ir suprasti anglų kalbos

PRIVATINIEMS LAKŪNAMS — r 
AERONATIŠKAS DRAFTAVIMAS 
— MASTER MECHANIKA — AIR- 
CRAFT WELDING — AIRCRAFT 
SHEET METAL DARBAS — RL 
VETING — AIRCRAFT STALIO- .

RYSTĖ — IR PANAŠIAI.
—Dieninės ir Vakarinės Klasės— ” 

Ateikite ar Šaukite Dėl
Pilnų Informacijų

Chicago Air College 
1240 LAWRENCE AVĖ. 

Chicago, III.
LONgbeach 3734

(Skelb.)

Dingo Vyras, 
Ir Pinigai

PALIKO $174,000 TURTO
Neseniai mįįręs John T. Pirie, 

narys Carson Pirie and Scott 
krautuvių firmos, paliko $174,- 
000 turto. Jį išdalino žmonai, 
sunui ir dukterei.

žmonoj prašoma, policija va
kar pradėjo ieškoti 32 metų ' 
chicagiečio, Andrevv Miotto, 2912 
N. Melvina. Po ginčo su žmo
na, jis susirinko daiktus, iš 
banko išsiėmė $5,000, kurie 
abiems priklau.se, ir dingo.

priklau.se
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CHICAGOS LIET. AUDITORIJA SUTVARKĖ 
SAVO FINANSINIUS REIKALUS

AMERIKOS PIRMOSIOS “LEIDĖS”

Atmokėjo Visus Taksus; Gavo $16,000 
Paskolą

Chicagos Lietuvių Auditorija' 
pradeda 1941 metus pagaliau 
pilnai sutvarkiusi savo finan
sinius reikalus, ir atsikračiu
si sąskaitų, kurios ją kama
vo per ilgą laiką praeityje.

Visi užsilikę, taksai buvo at
mokėti, taipgi buvo išlygintos 
įvairios kitos sąskaitos, pasi- 
likę nuo perorganizavimo ir

International 
Harvester Co. 
Ginčo Padėtis

700 Darbininkų 
Streikuoja Cuneo 
Spaustuvėje

didžiumą dienos. VAKAR CHICAGOJE
•

• Į Joseph Ginsburg namus, 
5558 Congress Street, susirinko 
būrys draugų. Atėjo pasipuošę 
kailiniais paltais — moterys ir 
su žiedais, brangiais karoliais. 
Kai išsiskirstė, buvo be paltų 
ir be papuošalų. Į namus įsi
brovė du banditai, ir visas bran
genybes su paltais, vertės 
$2,237 pasiėmė. Pasiėmė ir $164 
pinigais. Svečiai tuo laiku pi- 
nakliavo.

• Už apiplėšimus Oak Parko 
policija suėmė 26 metų chica- 
gietį Cyrus Werda, 2150 North 
Larrabee Street. Rado pas jį 
apie $2,000 grobio.

• Už kėlimą triukšmo su au
tomobilio sirena prie Bosworth 
avenue ir Junevvay Terrace, $2 
pabaudą miesto teisėjui Quilici 
užsimokėjo James Eddington. 
7442 Maryland avenue. Teisėjas 
pareiškė, kad miestas tuiėių 
viras sirenas uždrausti.

e LaSalle ir Van Buren ele- 
veiterių stotyje belaukdamas 
traukinio krito negyvas 70 me
tų Percy O. Ward, biržoje pla
čiai žinomas grudų specialis
tas.

9 Adresu 4407 South Hal- 
sted motinos namuose buvo su
imtas 27 metų Chester Mi.ler, 
nuo 6413 Ingleside avenue. Jis 
kaltinamas pabėgimu iš nelai
mės vietos vogtam automobilyj, 
ir keliais apiplėšimais.

• Viešbutyje prie 623 Madi- 
son Street, mirė nežinomas 65 
melų vyras. Svėrė apie 300 sva
rų. Buvo vargingai pasirėdęs.

• Už pardavinėjimą gėrimų 
nepilnamečiams laisnis atima
mas aludininkei Marie Kiniel- 
ska, 1653 Division Street.

© Lawrence avenue gatveka- 
ryje, prie Clark §treet, nežino
mi užpuolikai sumušė ir pašo
vė Thomas Moran, 4847 Magno- 
lia avenue, bartenderį viename 
Northsidės kabarete.

O Gaisras padarė $2,500 nuo
stolių M. Rosen and Sons san
dėlyje, 921 West Randolph st., 
ir gretimoje Bąnner Wholesale 
Groccry Co., įstaigoje.

© Balandžio, 1937, Herman 
ir John Rocklin raportavo poli
cijai, kad einant į banką, p'čši- 
kai jiems atėmė $19,450. Ne
trukus po to jie pasidavė bank
rotui, ir paaiškėjo, kad tokis 
apiplėšimas neįvyko. Rocklin’ai 
pinigų nuslėpę. Susidarė kebli 
padėtis, kurios rezultate Rock
lin’ai dabar kalėjime .sėdi. Toi 
sėdės kol tas pinigų reikalas 
nebus galutinai išrištas.

• Prie Belvidere, Ilk, pasi
korė Flora! valščiaus ūkininkas, 
John F. Ray. Buvo 65 metų 
amžiaus.

labai

UJIENŲ-ACME TelephoU

Mrs. Krankliu D. Roosevelt ir Mrs. Henry A. \Val- 

lace, kurių vyrai vakar priėmė Jungtinių Valstijų pre-

Reikalauja Pakelti Algas

tarėsiVakar unijos atstovai 
porą kartų su spaustuvės per
dėjimais, ir pareiškė, kad 
šiandien tikisi streiką užbai
gti-

Švęs Laimėjimą,
Amalgamated Salėje sekma

dienį įvyks masinis C. L O. 
Automobilių unijos mitingas, 
šaukiamas atšvęsti laimėjimą 
General Motors Elcctro-Molive 
dirbtuvėje, La Grąnge, III., ir 
Illinois Malleable Iron Co.

Einant į spaudą vaikščiojo 
1 gandai, kad streikas Cuneo I
spaustuvėje buvo likviduotas, 
bet nebuvo galimybės tų ži
nių patikrinti.

Streikas iškilo vakar apie 9 
vai. ryto. Unija sako, kad dir
bti sustojo apie 700 darbinin
kų, ir kad daugiau išeis ki
tiems “šiftams” pradėjus dir-

šiąndien International Har
vester Co. darbininkai (West 
Pul mano ir McCormick dirb
tuvėse) baigia streiko balsavi
mus, kuriuos pradėjo vakar.

Dvi dirbtuvės jau streikuoja 
East Moline, Ilk, ir Rock Fa’ls, 
III. Kįtos ginčo paliestos dirb
tuvės balsuos ve iau.

C. I. O. unija rcikahuja pa
naikinti darbą Štukomis, pakel- 

Direklo-) U 10%, mokėti 75c mini- 
mum vyrams, 65 centus mote
rims ir pripažinti uniją.

zidentas R. J. Thomas.

išejo advoka-šiai 
tams.
Paskola Geromis .Sąlygomis

Auditorija neseniai gavo 
$16,000 paskolą iš Southtown 
Board of Education “gana
geromis 
riai tikisi be vargo ją alino

AFL Bookbinders and Spe- 
cially NVorkers unija pareika
lavo knygryšiams ir kai ku
riems kiliems darbininkams 
spaustuvėje pakelti algas 15 
nuoš. ir pripažinti uniją. Jie 
dabar gauna nuo 32 iki 57c. į

Streikas Auburn, 
Indianoje

iš jų apmokės visas bėgančias 
sąskaitas.

į kelis metus, sako, Audito
rija bus pilnai apsivaliusi visų 
skolų ir
draugijoms, kurios 
ję į JU kelioliką 
dolerių. Draugijos 
t iškaiš šėrininkais
įstaigą pilnai valdys ir 
gero menadžeriaMimo nebus

© Town of Lake, plėšikai at
ėmė $375 nuo Arthur Seige1, sa
vininko While Star Meat Com- 

nilmi norois pan-v’ 5041 Sollth Ashland ave- Į ) 1111 cl 1 JJcll Llo 

turi sūdė-1 
tūkstančių i 
su priva* 
lietuviais 

prie

Rengs Koncertą
Paskolai atmokėti direkto

riai netrukus rengiasi suruošti 
iškilmingą koncertą ir šokius.

toliau gerinti ir gražinti, kad 
vėl pri tarauk Ii tas lietuviškas 
organizacijas, kurios dabar 
naudojasi svetimtaučių salė-
mis.

į direktorius Auditorijos šė- 
rininkai vėl išrinko J. Balchu- 
ną ir A. Booben’ą, kurių ter
minai buvo pasib'aigę, ir Joną 
Jacką, vietoj K. Kairioj kuris 
nebenorėjo kandidatuoti.

zidenlo ir viee-prėzidento priesaikas.

pzd r^J r—j nd rcsl rsl'sd pd rsd r““

Mitingavo 18-1 o j

Už “neteisėtą prašalinimą 
darbo 32 darbininkų i streiką 
išėjo visi C.I.O. ir neorganizuo
ti darbininkai Rieke Metai Pro
ducts dirbtuvėje, Auburn, In
diana.

Streikui kilus 18-tos Dievo 1 Streikas tęsiasi jau kelintą 
Apveizdos parapijos salėje į- dieną. Dirbtuvę pikietuoja vie- 
vyko masinis streikierių mi- tos darbininkai ir simpatizato- 
tingas, ir ten jie praleido riai iš apylinkes miestų.
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NAUJIENŲ METINIS
.-W'- ' '

\RENdM
su vaidinimu 3 aktu komedijos

Kiti direktoriai yra: Jos. 
Rūta, 3141 South Halsted st.» 
pirmininkas; P. Killis—vice 
pirm.; M. Kadzcwick—sekre
torius; J. P. Varkala, audito
rius, p. Maziliauskienė ir J. 
Bubnys, J. Balchunas yra iž
dininkas.

Susirinkimas įvyko pirma
dienio vakare, Auditorijos rū
muose. Dalyvavo apie 50 šėri- 
ninkų, ir delegatų nuo draugi
jų, kurios Šerų turi. B.

Valdžiai Skubiai 
Reikia 175 
Darbininkų

Inžinierių, mechanikų; algos 
$1,600 iki $4,600

■     ■ ■■■.! *1 ■ ■■ —■■■P     y U . II ■■ I. ■ I  ................................... 1 11 .

PARAŠĖ PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS
. ' ’ M • • '

$5,961,000 Karo
Federalė Civil Service komi

sija skelbia, kad valdžios gink
lų įmonėms skubiai reikia 175 
patyrusių darbininkų — me
chanikų ir inžinierių. Algos 
nuo .$1,600 iki $4,600.

Reikia kreiptis į Civil Ser
vice raštinę naujam pašte, 
Clark ir Vau Buren.

Aplikantai turi tuneli šiek 
tiek patyrimo.

Kontraktų Per 
Viena Savaite

Užmirštas Įstatymas 
“Sugrąžino” Meilę

f

Užsakymus Gavo Daug Chica- 
gos Mažų Dirbtuvių

Nuo sausio 11 iki 18-tos karo 
departamentas išdalino $5,961,- 
000 karo kontraktus Chicagos 
ir apylinkės dirbtuvėms. Jų dau
giausiai gavo įvairios mažos 
įmonės.

Tarp gavusių užsakymus, yra:
Superior 

vakar su- 
porą, pa-

Neseniai išrinktas 
teismo teisėjas Kiley 
vienijo persiskyrusią 
naudodamas užmirštą ir mažai 
vartotą įstatymą.

Persiskyrusiems
Harold Porteriams 
sėjas panaikino jų

“Užmirštasis įstatymas” duo
da teisėjui privilegijų divorsf 
panaikinti, jeigu persiskyrę su 
tuo sutinka, nevėliau 30 dieųų 
po divorso.

Delores ir 
sutikus, tei- 
divorsą.

RUBSIUVIŲ SVETAINĖJE
Van Buren and Ashland Boulevard i

psd r=d r=J r=l r=J r=J r=j r=i p=j r=i

Acme Steel Co., Agar Manu- 
facturing Corp., American 
Brake Shoe and Foundry Co., 
Blakeslee and Co., Cicero, Cu- 
dahy Packing Co., Harris-Hub 
Bed' and Spring Co., KeUogg 
Switchboard, McGraw Electric, 
Thorp-Rogoff Co., Western Felt 
Works, Western Instrument 
Mfg. Co., Wilson and Co., Wi- 
ner Mfg. Co., Hammonde ir Za- 
pon-Brevelite Co., North Chica- 
goje.




