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T (ĮBRUKI
AUSTRALIEČIAI JAU PAĖMĖ TVIRTOVE1 HITLERIS ŽIURI SKERSAI ANGLIJOS KANALĄ

Tobrukui imti daug padėjo gen. de Gaulle 
laisvų francųzų batalijonai

LONDONAS, Anglija, sausio 22 d. — Karo vadovybė ofi
cialiai paskelbė, kad Tobruko tvirtovę Šiandien po pietų paėmė 
britų kariuomenė.

Nelaisvėn paimtų Mussolinio karininkų ir kareivių skaičius 
labai didelis.

KAIRAS, Egyptas, sausio 22ivius britai pasiuntė į Derną ir 
d. — Karo vadovybė praneša, 
kad iš kovos fronto gauta ži
nių, jog britų kariuomenės da
lys pralaužė Tobruko tvirtovės 
įstiprinimus ir veržiasi į patį 
miestą.

Vėliau atėjusios žinios sako, 
kad britų kariuomenės daliniai 
pasiekė Tobruko uostą ir mie
sto pakraščius šį rytą, o pietų 
metu pirmi britų kariuomenės 
vienetai jau įžengė i patį To
bruko miestą.

Dviejuose šiaurinės tvirtovės 
blokuose dar nepasiduoda ita
lai. Jie atsišaudo prieš britus. 
Prieš šiuos blokus yra nukreip
ta visa didžiųjų karo laivų ar-

Britams jau pavyko paimti 
nelaisvėn keletas tūkstančių 
italų kareivių. Vienas koman
duojąs italų geherdfere-jaū va
kar pateko britų nelaisvėj. Bri
tai tikisi Tobruko tvirtovėje pa
imti apie 30,000 italų.

Budinga yra tai, kad iš viso 
britai puola tvirtovę su 15,000 
kareivių. Britų vyriausias šta
bas apskaičiavo, jog šitokio ka
riuomenės skaičiaus pakanka 
paimti dvigubai didesniam ita
lų skaičiui. Kitus savo karei-

į dykumos oazius.
Britai pradėjo puolimo ope

racijas sekmadienio rytą. Bri
tų kareiviams visą laiką labai 
smarkiai kenkė be pertraukos 
pučiąs dykumos vėjas. Jis ne
ša karštą sausumos smėlį,, ku
ris lenda į akis, burną, ausis 
ir į maistą. Smėlis britams dau
giau kenkia negu italų artile
rija.

Puolimą britai pradėjo bom- 
banešiais ir artilerija. Tvirto
vės viduje įtaisytus kulkosvaid- 
žiu lizdus puolė britų kavale
rija. Maršalas Graziani neat
siuntė jokios pagelbos apsup
tiems fašistams. Tobruko uoste 
paskandintas italų karo laivas 
San Giorgio.

LONDONAS, Anglija, sausio 
22 d. — Winston Churchill, kal
bėdamas Anglijos parlamente, 
šiandien pareiškę, kad britų ka- 
riupmenė jau palaužė Tobruko 
garnizono atsispyrimą. Gal būt 
jau dabar, pareiškė Churchill, 
kai aš čia kalbu į jus, Tobruko 
tvirtovės gynėjai . jau atsidūrė 
britų kariuomenės rankose.

Londono karo vadovybė ma
no, kad netrukus Tobrukas bus 
britų rankose ir bus apsuptos 
kitos Mussolinio tvirtovės.

NAUJIENŲ-ACME TpJepholo
Adolfas Hitler’is meta žvilgsnį skersai Anglijos kanalo,, kuris jį skiria nuo 

priešo. Hitler’is stovi prie kamuflažuo'tos anuotos kuri, vokiečių cenzorius sako, 
buvo atvežta iš Francųzų Maginot linijos.
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Sovietams nuėmė 
moralinį embargo

Willkie išskrido 
Į Angliją

ANGLAI RUOŠIASI KOVOT KONTINENTE
Mano kariauti pačioj 

Vokietijoj
VYRIAUSYBĖ PRIVERSTA 

MOBILIZUOTI DAR
BININKUS

WASHINGTON, D. C., sau
sio 22 d, -^--^Sekretorius Kuli 
spaudos konferencijoj pareiškė, 
jog Amerika nuėmė moralinį 
embargo sovietams.

Embargo jiems buvo uždėta, 
kai jie pradėjo karą prieš Suo
miją ir bombardavo civilinius 
gyventojus.

Kuli mano, jog pagerėsią di
plomatiniai santykiai su Rusi
ja, nors labai didelių vilčių jis 
nededa. Sovietai Amerikoje vis- 
tiek negalės pirkti karo medžia
gos.

GEDVILO VALDŽIA LIKVIDUOJA LIETU 
VOJ PAVIENIUS AMATININKUS

MIMĄ
5y. • .vagūty?.’. C- į, .
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Graikai bombardavo 
Elbasaną

ATĖNAI, Graikija, sausio 22 
d. — Graikų kariuomenė prane
ša, kad jų orlaiviai labai smar
kiai bombardavo Elbasano mie
stą. Jiems pavyko sunaikinti 
frontan siunčiamą transportą.

Graikai turi žinių, jog italai 
kovon nori mesti naujas 18 di
vizijų, bet graikai yra pasiry
žę jas atstumti.

Tepelcni apylinkėse graikai 
ne tiktai atmušė puolančius ita
lus, bet užėmė naujas pozicijas. 
Blogas oras neleidžia graikams 
stipriau pulti.

Atima darbo įran
kius ir nesumoka
VILNIUS, Lietuva, sausio 22 

d. — Paskutiniu metu Gedvilo 
valdžios atstovai verčia Lietu
voj likviduotis pavienius amati
ninkus. Prievarta juos varo į 
valstybines arteles.

Amatininkai verčiami suneš
ti į arteles visus savo darbo 
įrankius, mašinas ir visą me
džiagos atsargą, kuri tampa ko
lektyvine nuosavybe.

Lietuvos amatininkai už nu
savintus įrankius negauna jokio 
atlyginimo.

Naciai nori Weygan 
do pagelbos

NEW YORK, N.
22' d< 7— Šiandien Wendell Will- 
kie orlaiviu - išskrido į Lisaboną, 
o iš ten anglų orlaivių skris į 
Londoną.

Wendell Willkie pareiškė, kad 
jis norįs pasimatyti su Chur
chill ir su 'Ernest Bevin, dar- 
biečių lyderiu- VVillkie1 nori gau
ti tikslių informacijų apie su
sidariusią padėti Anglijoj.
c-'- Prieš kelionę VVillkie ilgai kal
bėjosi su sekretorium Hull apie 
Europos reikalus.

sausio

pavyks susitaikyti, nes atrodo, 
kad nei francuzai nei siamie- 
čiai nenori didelio karo.

Francuzai buvo pasiryžę ati
duoti dvi Indokinijos provinci
jas Siamui.

šiandien derybos jau visiškai 
nutrauktos. Manoma, kad tai 
įvyko dėl japonų diplomatų įta
kos. Amerika ir Anglija siūlo 
susitaikyti.

VICHY, Francuzija, sausio 
22 d. — Turima žinių, jog na
ciai nori gauti Weygando pagel- 
bą italų imperijai išge'bėti.

Britams paėmus Tobruką be
veik visa italų Lvbija atsidūrė 
labai pavojingoj padėtyj.

Naciai nori, kad gen. Wey- 
gandaš, kuris turi didelę Afri
kos kariuomenę, padėtų italams 
sulaikyti britus. Nežinia ar 
nerolas Weygandas norūs 
dėti italams.

ge-
pa-

Amatininkai verčia
mi artelės gizeliais
VILNIUS, Lietuva, sausio 22 

d. — Valdžios agentai jau su
darė siuvėjų, batsiuvių, kirpė
jų, tinkorių, mūrininkų ir kitas 
arteles.

Amatininkai nenoriai eina i 
arteles, nes ten jie virsta tik
rais artelių gizeliais.

Artelių vadovybė dažniausiu 
yra—amato gerai neišmokusių 
darbininkų rankose, užtat visi 
artelių vedėjai priklauso komu
nistų partijai arba jų vadovau
jamoms profesinėmis darbinin
kų sąjungomis.

LONDONAS, Anglija, sausio 
22 d. — Anglijos ministeris pir
mininkas pareiškė parlamentui, 
jog ateinančiais metais reikės 
smarkiai padidinti darbas karo 
dirbtuvėse.

Ligi šiam metui Anglija tik
tai gynėsi, kad dabar pradėjo 
ruoštis puolimui ir netrukus per
inės kovas į kontinentą.

Anglija dės pastangas perkel
ti kovas į priešo teritoriją. Tam 
tikslui turi paruošus 4 milijo
nus kareivių.

LONDONAS, Anglija, sausio 
22 d. — Churchill pareiškė, kad 
kontinente kariaujančiai britų 
kariuomenei reikės daug gink
lų ir juos turės pagaminti mo
bilizuoti darbininkai. z

16 karo mėnesių laikotarpy 
žuvo 60,000 britų. Daugiau ne
gu pusė žuvusiųjų yra civiliniai 
gyventojai. Tai didelis skaičius, 
bet palyginus jį su praeito 
ro aukomis, tai palyginamai 
mažas.

Churchill tiki, jog britai 
ra laimės ir pašiepė tuščius 
tikuotojus.

Sovietai laikysis 
neutraliai

Siamo ir francųzų 
taikos derybos 

nutruko

ka-
yra

ka- 
kri-

JEI PRAKAITUOSE - NEREIKS LIETI 
KRAUJO, SAKO KNUDSEN

Kviečia gubernato 
rius padėti gink

luotis

Už trijų mėnesių tu 
rėsim ginklų

MASKVA, Rusija, sausio 22 
d. — Sovietų Rusijos 
čiai, minėdami Lenino 
.sukaktuves, rašo, kad 
Rusija ir toliau laikysis 
liai.

laikraš- 
mirties 
sovietu 
neutra-

Sovietai seka Stalino politi
ką, kuri deda visas pastangas 
neįvelti Rusijos dabartinian Eu
ropos karan. A

Raudonos armijos laikraščiai 
sako, kad Rusija privalo dėti 
pastangos dar stipresniam ap
siginklavimui.

Pulkininkas Dono 
van pametė pas- 

portą

sausioBANGKOK, Siamas,
22 d. — Nežiūrint į vykstan
čius mušius, francųzų charge 
d’affaircs tarėsi su Siamo mi- 
nisteriu pirmininku. Ligi šiam 
metui vis buvo manyta, jog

Teisėjas McReynolds 
eina atsargon

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 22 d. — Aukščiausio Ame-? 
rikos Teismo teisėjas James Mc 
Reynolds šiandien įteikė prezi
dentui pareiškimą, kuriame pra
šo paleisti jį atsargon.

Jis ištarnavo 26 metus aukš
čiausiame teisme. McReynolds 
vasario 3 d. sulauks 79 metų 
amžiaus ir mano, jog jis užsi
tarnavo poilsio.

Jis buvo skaitomas konser- 
vatyviškiausiu teisėju. Reynolds 
vieton minimas Robert Jack- 
son.

Turkai kovos
• V' aprieš asi

22ANKARA, Turkija, sausio 
d. — Turkų radijas šiandien 
dar kartą perspėjo “ašies” val
stybes, jog turkų kariuomenė 
nepasiduos ir kovos.

Turkai turi paruošę pakanka
mą divizijų skaičių, kuris pa
stos kelią pačiom moderniškiau
siom divizijom. Turkams padės 
britų kariuomenė, kuri kovoja 
Lybi joj.

Anglų ir rusų santy 
kiai negerėja

RUMUNU KARIUOMENĖ DARO TVARKI
Antonescu grasina 
fašistams mirtimi

sau- 
kad 

emi-

Emigracija iš Lietu 
vos didėja

BERLYNAS, Vokietija, 
šio 22 d. — Teko patirti, 
iš Lietuvos vis dar tęsiasi 
gracija į Vokietiją.

Lietuvos ir Vokietijos siena 
peržengti labai pavojinga, bet 
kai kurie lietuviai nekreipia į 
tai jokio domesio ir deda pa
stangas iš komunistų okupuotos 
Lietuvos pasprukti.

Paskutinėmis dienomis iš 
Lietuvos atbėgo keli žurnalis
tai, buvę Lietuvos karininkai ir 
keli kunigai.

VVASHINGTON, uD. C., sau- 
šio 22 d. — William Knudsen, 
kalbėdamas į suvažiavusius gu
bernatorius, pasakė, kad ame-! 
rikiečiai privalo labai smarkiai 
dirbti krašto apsaugai.

Jeigu dabar dirbsime prakai
tuodami, tai galimas daiktas, 
kad nebūsim priversti lieti krau
jo-

Knudsen kvietė gubernato
rius palaikyti gyventojų tarpe 
gerą nuotaiką, pasitikėjimą ir

sau-WASHINGTON, D. C., 
šio 22 d. — Knudsen pareiškė, 

Ikad už trijų mėnesių Jungtinės 
valstybės jau turės didoką kie
kį ginklų.

Šiandien Amerika jau padare 
didoką progresą, 
mis sąlygomis 
kanka.

bet dabartinė- 
to dar nepa-

konferencijoj 
kalbą ir Sid-

Gubernatorių 
turėjo pasakyti 

'ney Hillman, Knudseno padėjė- 
raginti juos dirbti krašto lipiau- ja.s, bet liga jam neleido tai pa* 
gai. daryti.

SOFIJA, Bulgarija, sausio 22 
d. — Amerikos pulkininkas Do
novan, kuris inspektuoja Balka
nus ir Egyptą, pametė savo 
pasportą. ■ 4

Jis kalbėjosi su Bulgarijos 
karalium, o grįžęs atgal į savo 
viešbutį nerado pasporto. Jis 
iškratė vistu savo lagaminus, 
bet pasporto niekur nesurado.

Karalius Borisas įsakė iškrė
sti savo rumus, bet ir ten pas- 
portas nebuvo surastas.

Amerikos konsului pavyko 
viską taip sutvarkyti, kad Do- 
novaną išleistų iš Bulgarijos 
be pasporto.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 22 d. — Rumunijos dik
tatorius Antonescu šiandien pa
skelbė, kad rumunų kariuome
nė jau pajėgė įvesti tvarką kra
što daugumoje.

Antonescu įsakė civilinės val- 
Ižios atstovams klausyti kariuo
menės viršininkų. Maištui 'vado
vavo nepatenkinti “geležinės 
gvardijos” elementai.

Antonescu paskelbė bausiąs 
mirtimi kiekvieną gvardijos nar 
rį, kuris pasipriešiiis kariuome
nei.

Sostinčje ir kaikuriuose svar
besniuose ^liestuose dar vyksta 
gatvių kovos, bet kariuomenė 
visur dominuoja.

Rumunijos generolai bijojo, 
kad suirute nepasinaudotų vo
kiečių kariuomenė ir nepaimtų 
į savo rankas visos krašto val
džios. Vokiečiai padeda atsta
tyti tvarką. -

LONDONAS, Anglija, sausio 
22 d. — R. Buttler, užsienio 
reikalų vicesekretorius, šian
dien informavo parlamentą, jog 
santykiai su Rusija negerėja.

Anglija senai pasiūlė rusams 
glaudžiai bendradarbiauti, bet 
rusai nerodo pastangų tuos san
tykius gerinti.

ORAS
Debesuotas ir šaltesnis.
Saulė teka 7:12 v. r., 

žiasi 4:52 v. v.
leid-

NACIONALIZACIJA SUKĖLĖ 
DIDŽIAUSIĄ NETVARKĄ

KAUNAS, Lietuva, sausio 22 
d. — Didesniųjų namų nacio
nalizacija sukėlė didžiausią ne
tvarką visame butų reikale.

Gedvilas, negalėdamas kitaip 
išbristi iš sukeltos netvarkos, 
paskelbė naują Įstatymą, kuris 
sako, kad nacionalizacija prasi
dės tiktai nuo 1941 m. kovo 
mėn. pirmos dienos.

Gedvilas aiškina, kad nacio
nalizuojant namą, laiptai, prieš
kambariai, virtuvės ir sandė
liukai nebus turima domėj.

Rumunija, 
Diktatorius An-

Uždaryti “geležinės 
gvardijos” kliubai

,<■ BUKAREŠTAS, 
sausio 22 d
tonescu įsakė uždaryti ‘‘geleži
nės gvardijoj” kiiiibus visame 
krašte.

► f’ 'A A ' M A

Rumunijos kr i zis 
baigtas, sako naciai

BERLYNAS, Vokietija, .sau- 
šio 22 d. —- Diplomatiniuose 
niacių sluoksniuose tvirtinama, 
kad Rumunijos vidaus krizis 
jau pasibaigė ir galima laukti 
aistrų atslūgimo.

Tvirtinama, kad nacių majo
rą Doering nušovęs graikas jau 
nuteistas ir sušaudytas. Jis bu
vo sušaudytas vakar rytą.
i Iš Bukarešto gauta žinių, kad 
oficialus rumunų “geležinės 
gvardijos”! lyderis atvyksta į 
Berlyną pasitarimams.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Visos susisiekimo priemonės su Rumunija vėl nutrauk

tos. Radi jaus stotis atsidūrė sukilėlių rankose. Kovos vėl pa
aštrėjo ir nežinia ar gen. Antonescu sugebės nuraminti suki
lėlius.

— Korija Simą, “geležinės gvardijos” lyderis įtikinėja Hit- 
’erį, kad jį paskirtų premjeru vietoj gen. Antonescu.

— Amerikos emisaras Donovan šiandien atvažiavo į Jugo
slaviją, kur mano kalbėtis Su karalium ir vyriausybės atsto
vais. Iš ten jis vyks Graikijon.

— Japonų vyriausybė pasisiūlė tarpininkauti tarp Siamo 
ir Francuzijos. Japonai parėiškC, jog francuzai turės atiduoti 
daugiau teritorijų Siamui.

— Britų karo vadovybė paskandino destrojerį Hyperion, 
kuris buvo paliestas torpedos ir kliudė konvojui tęsti savo ke
lionę.
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vie-papieke nepaprastą palengvinimą 
reumatižkų skausjpų, strėnų raumenų į 
skaudėjimų, išsinarinimų Ir Šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindąnū su inuva^įaym^ę j krųPibb i nie-

išsi-

ma-

w

Mrs. A.

kalvis” jau netoli, ir visas dė
mesys dabar nukreiptos j tai,

(Apysaka)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE"

Atvažįąvo luotų “dėdė kalvis”, 
musų inedžiotojįškos 

aukas, į kuriąs mes su

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

vąk. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofisą Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

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

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

Keistute Savings
— and —

Loan Association
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. HALSTED STREET 
Pilone CALumet 4118.

DR. C. L. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS
Valandos nuo 4) įkį 8 vakaro 

Sieredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J, 
ZUBRICK^AŠ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet Ir 1—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

(Tęsinys)

Tai Kuzma išgąsdino ančių 
būrį, ir po valandėlės mes gir
dime, kaip virš musų pra
skrenda antys švilpdamos, 
skambėdamos savo sparnais. 
Kažin kur toli sudejavo naras, 
pakilo į orų ir nutraukė į 
naujų vietų ... Štai, vėl girdė
tis ančių švilpimas ... Tai jos 
lekia ratu virš ežero, nenore-

»UDRIKQ RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

paėmė 
aistros 
broliu bijojom^ net pąžvejigti,- 
ir mes 
kaimų.

Buvo jau naktis. Kiautas,; 
kaimas beveik nematomi pu-' 
siautamseje. Visa kas mėga. 
Ne,t nesįgiydį š,ųi?s lęjųno, įr’ 
tik vėjelis veja bąngų ^pę bęąp- 
go$, ir jos šnibždasi, pĮautJą- 
mos baltų, žemų,, smėliuotų 
krantų.

Štai ir Kuzmos skersgatvis. 
Mes jo beveik nepažįstame, 
taip jis su^jlięjį įš vįeiyo sųi 
kraų.t.ų, Mes s,us.tęj.ągi,e pj-ję pa?, 
žįstamo žemo siejiųkę prįę! 
pirtįes, ir įš jo šešėlio į 
išeina kąžįjį kokie du WŽį pą- 
vidąjiukai ir pųpl.ą mums Iš
dėti, įštraųKti luotu į krąn,tų.

Pąsmpdo, Hį yąįkaį Ęųzmus Ky^mo$ firįydime už
gerbėjui, buaiwĄeji aistringi pjr{įes Kąžį$ iu^.žd.ą, Pa-
inedŽiolcOjai, kųrię_ dąkaf $u tęn 4yuj(eįas vaikų,
tikrų malęųunm sędį visų. yą? | juo.dapląuKį.aį

__ x ______ _____ karų ęžcrp .sKąiėmoj.ą maršKįnI>upąe? sėdį ant pama-, ... v c

nendrėse, apsupę jas visu de- Kuzmos šūvius įr, KfW$y4ą- tp ir ųkių p,eųųįeidžia nuo to? kį, ir Kai jie atsįsuka į
limų nendrių. kad pažiūrėti, kaip mes

—Kų jus, vaikaį ėia darę? paąkuį juos apsiavę 
te?

—O šUi žiūrime į “dėdę 
kalyįv .į.

damos lėkti šąlin. štai, arčiau: 
štai, girdėtis jų balsai... Tai 
‘zalzinai” kalbina pateles dar 
pasisukinėti ore... Kokie bal
sai, kaip puikiai jie skamba 
ore!,.

Ana, kažių kur suskambėjo 
skambiais, plonais balsais na-! 
rai. Ana jie lekia į musų pu
sę; bakai arčiau, arčiau; aną 
kažin kas sudulavo, kaip šešė
lis, pro nendres, ir mes mato
me dvejetų mažų antelių, ku
rios tiesiai pasuka į jnusų pu
sę ir išskėtusios aštrius spar
nelius, lekia virš paties van
dens ir puola, puola, baltą 
krūtinė netoli nuo musų ... 
Pliaukštelėjo. Plaukia į nen
dres. Galvutės pakeltos; dai
rosi, kranksi sidabriniu balse
liu ... Gaila iššauti, bet aistra 
ima savo, ir dvejetas šūvių, 
kaip griaustinis sudundėjo

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI i 
GREITAI PĄLENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raųą^nų 
skaudėjimų. TiGkstanciai žmonių 
paniekė nepaprastą paleng vinimi 
rei

sfoųagjim ųyi©n w
Pąin-Epcpenerią. šis sensaJngąs pi
mentas ūmai suteikia laukiamą pa- 
Jtįgyįmrųą. ,yiį^ 17 hįįjijęnu ‘ lan
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dSliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerię su ipkąrų ąnt dėžutės.

LlTHyANIAN Įpą

y1;;? 1 1 ■■■■«-—■•.•j- ■

sako, kad “dędė kalvis” ežere 
pauškina antįs ,o sene išėjo 
kažin kur pas kaimynus. Teko 
patiems pastatyti Bulonėlį ir 
yįenįems eįti į ežęro krautu.

Įšęinąme į skersgatvį ir einą-i 
mę į kyąptų prie ežero. Vakar 
ras. Vų^iįuę ųesųįinguo- 
ja. Nendrės sustingu žalį a sie
na, įr prie sįeįiukp, lyg lauk
dama musų, sj,oyi vienišas

i, ,Giydmxe už

r—Kų jis ten įarę*? — klau
siame,

—-Q ąatis sų vaifcaįs saugoja., kad nenubaidyti jam ančių pa?
—Su Kokiais vaidais? i
—O su kaimiečiais ... O

tamstoms jp ap reikia?
—Ęęikią,
—Aida, galime ir nuvesti...

Grįšią, nuvesįme ar kų?
—Na, o dėdė?—sake nedrą

siai Griška.
—B&t nejaugi mes be ręika-< 

įo... — dr^sįną jį bičiulis.
Mes einųnie $u vaidais išil

gai kranto ten Kur Kuzma pa
sislėpė peųdrėse.

Musų vadovai apsivilkę mar 
gučįais marškinais, trumpas 
plačias kelinaites iš to paties 
painipio pačių daryto audeklo, 
Kaip šmotukai ant Keliukų, ir

sislępimę vietoję.
—-Štai kur, — sustabdo 

nas ir rodo rankute.
Męs ?iurime pirmyn ir 

kp nematome.
—Štai, štąi, juk kojos 

dšo...
Aš įsižiūriu, ir ištiktųjų, 

tau Kuzmos kojas, ilgas plo
nas K°jas, su tokiais pat, kąip 
vaikų, juodais užkulniais ir 
pilkomis apačięmis.

((Bus daugiąu)

tamsių garbanų ant galvos. 
Nudegusios basos kojos,, juodi 
užkulniai, nudegusios rankos 
Ituriųmis jie dabar mosikuoja, 
eidami prieš mus per smėlę, 
puikiai liudija, kąd jie 
laikų nuo rytų ankstybo 
leidžią gatvėje. Užtat jie

RAD1OS 
po

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODfcLIŲ

p° $Q QE ir w«ww aukščiau.
50c įmokėti

59.95 aul*ku 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos 

Ledaunės, Skalbyklos, Rąkandai 
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

1 !

besiu parako durnų .. . Paukš- j_M stengiasi įspėtų kų jŽS 
cinkai nutilo; net nesigirdi kiek ąųčjų,
bangos; per nendres lyg perbė-i^^’ *r Kulipaj $ųlą.ųk.s, k.ąi jis 
go skundas... Kažin kur tolį,! prie krąųtp ir Jšimš
toli už kaimo, dar kartų atsilie- ant^ laikydamas jąs ųž 'ku
pė platus aidas, ir mes matę- kliųkų,.
me pro durnus kaip kažin kas y^ik^k
plakasi sparneliu ant tamsaus Sate?~^^k° jieips 
vandens.

—Užmuštos! — sako mano 
brolis.

I icę jus, V.ąjjkąi,
gate?—sako jiems —

.ko ąiėjote, ar jjepiątėte, ar kų> 
'ančįų?,.

Vaikai tyli. Jie scųįąi jau 
Tas žodis kažin kaip keistai Prie Ulvję”

‘pr’PrMv W(W??(ėjjW9, Ką;itrįząi 
pakenčia jį ir laukia, kuomet 
jis išeis iš luoto ir paims iš jo 
prišaudytų laukimenų. čia jie 
apsupa Kuzma ir jau be jo
kio atsargumo bėga paskui jo 
iki pačios trobos, iki vartų, pa
sižiūrėdami, kokias jis neša au
tis, kokios veislės, kiek, ir 
klausynėdami, kur ir kuomet 
jis jų prišaudė, kad išspręs
ti savo nesusipratimus 5r ‘gių-, 
ča prie pirties. 1 4

—Tai tu visų vienas, dėde/ 
prišaudei?—klausia.

Kalvis tyli. Ir vaikiūkščiai į- 
sitikinę, kad tai vis ji§ prišau
dė vienos, o mes tuščiai leidę- 
mc laikų. Ir eikite įtikinkite 
juos priešingai...

—Tai, dėde, ,ąšt7įą.ųo.degčs?
—Na, bet argi jus nematote,, 

kękios aštriaųodegęs? ... Pa
žiūrėk lik.

skamba dabar, kuomet p.rą- 
ėjo medžioto j iškos aistros įsj- 
degimas, ir nendrių tyla, pauk
ščiukų nutilimas, kurie dar 
prieš valandėlę linksniai čirš
kė, pakibę ojre ant pat van
dens, lyg visa apmirę išgąstyje, 
kad, štai čia, kąžin kas kur šą- 
lią, sudulavo bąi$i mirtis...

Praeiną minulė, kita, ir ne-i 
rūpestingi paukšteliai vėl jau 
čirškia, vėl girdėti bangos 
pliauškėjimas, lyg nieko ne
atsitiko, kas sustabdė gyveni
mų valandėlei, ir saulėlydžio 
gaisros, lyg atsisveikindamas 
su žeme, dar labiau įsižiebė ir 
ryškiau ą.ts.ispijidėjo už miegan
čiojo ežero tyliųjame vande
nyje.

—O ana šiai teų, aųa tep— 
ir abu rodo rankutėmis į nen
dres.

^.es žiųrįme, be,t ųieko nęr 
m atome.

-—štai kur, kur pęųdj?ę$ per
siskyrė, tarpekliukas yra, —• 
aiškina vaikiukai.

visų 
pra- 
svei- 
mus, 
eina- 
dide- 

liais, su ilgais aulais pušnimis, 
sų šautuvais po pąžaščių, 
mums malonu pažvelgti į rau
dojus skruostus ir vikrias, 
linksmas tų kaimiečių vaikų 
ąkis...

Męs nueinamo apie varstų 
kraųtų ir prieiname upelę. Vai
kai jų perbrenda, pakėlę auk
štai -kelnaites, galutinai susi
tepa molyje kojikes, bet tas 
jiems nieko nereiškia: “dėdė

K. JARUS?
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFĘ 
6630 S. W.estern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
rytp 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-R 3.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
fįiTHeinlQ^^5849 ~~

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. A. JENKINS

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

250Q West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir rxuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPJECT 67Ji
Namų Tel. VIRGINIA 2421 i

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avopue 
Telefonas PORTS.MOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP *9,50

jų rankas patenka ąntys ,ir 
jie atsargiai ima j ils už ka
kliukų, taip pat, kaip j r “dč.cįė 
kakvįs”, i f vąpto, žjuyipėją 
saulėleidyje, praveria joms 
ųpųis, visai atlygjn-tj už ilgų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA laidojimo įstaiga

lAMBULANČB-
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hernijtagc Aye. , 
4447 South Fairfield Avenue

1 T^ef««u LAFAYETTE 07W

, koplyčios visose 
įl 1 Chicagos dalyse 
T

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jųsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti pnęžastįmj galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo,nėr v u o tu
ru o, 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. Kaipo? pigiau kaip 

> . K pirma,
4712 South'Ashjand*Av.

Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So, Halsted St, 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

i

l

■?

Klastykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties 11480 KJ 

fru POVTĮLU ŠALTIMIERU.
n

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kąmpas Haįsted St.
•Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTĄI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

8

Tel. Office Wentwortfc .6330
‘ Rez. Hyde j?ark Š395

Dr. Susanną šlakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytoją? chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas įr Laboratorija 
1034 W. 18th St., peteli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Sugeri**1, 9454 ar Centrą! 7464

SAMPLER PATTERN 2575
2575 — Iš.siuvinčlas paveikslas

I NAUJIENOS NE^DLECRAFT DEPT., 

| 1739 So. HąjįsUd S<., OW<Wf9, DL 

| Čia įdedu 10 centų ir prąšęu atsiųstį man Pavyzdi No.

No. 2575

Vardas ir pavardė

Adresas.....................
Miestas ir valstija

—Na, eikite ųiiegoti, — sakę 
jiems Kuzma p^ie savo vartų.

Vaikai linksniai bėga namų 
link, yisai pa lenkių t i tuo trum
pu susitikimu su mėgiamuoju 
šauliu.

Mes ųžeinapie į ųąmųs, ir 
greitai, susidoroję ku šautu 
vais, pavargę, patenkinti, ei
name į šj:enyųų ąnt kvapaus 
šieno iki ryto.

Bet už vis įdomiau, Jkųomęl 
“dede kalvis” iiųą drauge į 
medžioklę kaimo vąikiuksčiu^^

Tas suprantamu, bųpą tik 
kųpmęjt jis saugoja 

antis pasislėpęs, sų išk^įĮnsor 
mis, aut pat ^endremis apau
gusio ežero kranto^ ų* sju taią, 
kas jam ypatingai malonus iš 
vjąikų. Tokie laikomi jųu ypa
tingai laimingais kaime ir, kąd 
pasiekti tos garbės, peikia 
daug, — reikia k.ad pats Kuz
ma kaip nors pastebėtų juosįe 
medžięįpjįškų aistrų ir nutartų, 
kąd iš jų išeis t#$į kaupiški 
Šaųjiųi; kibi, kaip jie benųrėbi 
prisitaikyti prie jo, jįs ųępa- 
inis niekuohiet ir pe^t nuvarys, 
šiurkščiai puyaryų, jęjgii jie 
pr’dys be atsikĮausimo.

Kartų, aš atsimenu^ mes taip 
pat, kaip štai dųbar, ątya^ių- 
vpmc pas “dėdę kajvį^’ pavaką- 
re j J»ftdži9įję.

Priyvžiugjįme prjs ĮFS>M> 
—nieko. įsilgyilį.

■ <«
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NARIAI
• *• ♦ «•»

Chicagos, 
.Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos
'Iąoiii >i n imi linini n nu Hilui it nu

Phone CANAL 6122
>#.../» • 4 • < • • • 4

Ąipbųląnce 
Pątarnavi- 
ipas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSJE I)HE$TQ 
DALYSE

oiiiiniiiiiiniiiiuiniiiiiiiHiiiiiiiii

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YĄRds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Ciqero
-------- .—.—  .

fhonę GROyehiU 0142 
pįone Cicero 2109

YĄRds 1419
■v

164Q W.ęst 4(?th Stjreet Phone YĄRds 0781

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califprnia Avenue Phone LAFayette 3572

S. P. BiĄŽĘlkĄ YĄRds J138
3.3J9 Lnu^nięų A venine YĄRds JL13J

LACHĄWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 4g-44 Ej>»t l»8th Street__________Tol. PuUman 1270

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

- * ■* • * 9 * * *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Scr.edomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Re?. 6631 So. Californią Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 Sq, Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILUNOIS 
Ofi$9 Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

'•» -1 w

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 4040

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St.

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Miesto
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4441-2
Namų ofisas—332^ So. Halsted SL 
Valandos vakarais nijo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

2400 W£ST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
^ąjftų telefonas Dr<wwick .0597

A. A. SLAKIS 
advokatas 

7 So. Dearborn St,
1824.Ofiso tel. C _

Namų te!.—Hyde Park 3395
rrr

4

Tel. YA
VALAN H 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 Prilaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
Į34 N. 1>4 SALlfE STREĘT 

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

3149 SO. HALSTED o^EET t
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Išgelbėtieji Pasakoja Kaip 18 Prigėrė

KORESPONDENCIJOS AR FORDAS
MOKA GERAS ALGAS?

Ir tūkstančiai, gal šimtai tuk-

matupių pasiduoti Maskvos glo 
bon, nes kitaip ji griebsis gink-

ga
ly-
pa-

tarpu 
at- 
yra

luviškosios knygos. Drysusius 
skelbti lietuviška žodi kabino 
kartuvėse, šaudė prie duobų, 
pūde kalėjimuose, vertė sun
kius katorgos darbus dirbii.

Tūkstančiai Guldė Galvas.

1

IŠEIVIO MINTYS APIE TĖVYNĘ LIETUVA, 
KURI VERGOVĘ VĖL KENČIA

AUST1N, Man., Canach. — 
1910 metų birželio menesio die
nomis, viename vakarų Kana
dos miestelių (tai buvo šešta
dienio vakaras), žmonių būrys 
apstojęs radijų klausėsi prane
šimų apio karo žiaurumus.

Klausėsi kaip Paryžius Eko 
miręs miestas po vokiečių užė
mimo, apie žutbutinas kovas 
tarp santarvininkų ir vokiečių.

Ir štai, visai netikėtai radijas 
skelbia pasauliui, kad galinges
nysis Lietuvos kaimynas Rusi
ja pastatė musų Lietuvai ulti-

T A II DVI/I Busi turtinges- 
nUi IMnis ir laimln- iii VI ■■ilgesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame Dividendų

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
P^n. J. Kazanauskas, Sec.

tv7r«s $1,000,000.03

“širdis Pasriuvo Krauju”.
širdis pasriuvo krauju, kad 

apsiginklavęs banditas veržiasi 
į šiaudinę lietuvio pastogę dėl 
kurios apgynimo kovojo lietu
vis šimtmečius.

Mano vaizduotėj stojos visos 
tos sunkios kovos, kurios teko 
girdėti nuo senelių, ir paties 
patyrimu prisiminti, kad tas, 
kuris kankino musų tauta su
virs šimtų metų, vėl tiesia savo 
kruvinus nagus į Lietuvos kū
nų ir eina jos yėl pavergti.

Tik prisiminkime tų vargų, 
kurį teko iškentėti musų tautai 
vergaujant svetimiems, kada 
buvo prieita to, kad net pri-

savo tautų, už lietuviškų žodį. 
Didžiojo karo pašvaistei siau
čiau vėl tuksiančiai lietuvių tu
rėjo guldyti galvas dėl svetimų 
naudos. Bet kaip tik pirma pro
ga pasitaikė, šoko lietuviai kra
tytis svetimo jungo ir sveti
muosius iš savo tėvų krašto iš
prašyti. Menkai apginkluoti, 
blogai apsirengę, dažnai alkani, 
kaujasi su daug ga.ingesn u

Mano akyse stovi 1920 metų 
kovos vaizdas, kada kareivis 
priešo kulkos mitinai pakirstas, 
stingstančiomis lupomis šaukia, 
.aikykitės broliai, laikykitės už

bėti, nebuvo valia savo rašto 
t mokytis. Lietuvos sūnūs buvo 
• imami kariuom' n"n ilgėm Įti
kiu’ ir siunčiami gnl lyti savo 

Į galvas tolimoj Mandžurijoj ar 
’| Turkijoj, kad tik pasotinus plė- 

, šrų Rusijos apetitų.
Jšt'si kaimai buvo tremiami

Tūkstančiai tokių pasišventu
sių paguldė savo gyvybes, kad 
lietuviui darbininkui — valstie
čiui butų geriau, kad jis butų 
savo krašto šeimininkas, kad iš 
jo kalbos, jo papročių niekas 
nesityčiotų... Jie taip pat pa 
rodė pavyzdį, kad jei guldyti 
galvų tai gu.dyti už šyvo tėvų

Al S.

Paniekina Tėvus, Bro ius.

uJlENU-AUME Teleptiou 
išgelbėti iš Bostono uoste paskendusio 

žuvininkų laivo, pasakoja kaip aštuoniolika jų draugų 
vienas po kito pamaži nuslydo į leduotų vandenį nuo 
išsikišusio stiebo, į kurį visi buvo įsikabinę po to kaip 
laivas paskendo ir prigėrė. Paveikslas parodo išsikišusį 
stiebų. Kuleris bando paskendusį laivų išvilkti krantam

I BAHAMASy
y

R šo Dom’nikas Kuraitis

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais ................................................. $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygų-I------------------------------
tė 35c. Ta pati minkštos skurdės Tel. VICTORY 1272 
aodarais ..........................-........ $1.35
“Kantyckos” arba giesmių kny-I 
ga
“Sapnaknygė” su .paveikslais, ap- Naujos ir vartotos lentos, statybos 

medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia jmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

STANLEY LITVVINAS, 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

$1.35 DYKAI Apskaičiavimas

$1.75 CarrMoody Lumber Co.
dar.................................................... $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to nlanetas ir kazirų nubur......  35c
“Mikaldos nranašavimai” ........ 25c
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Rtoriia seno įr naujo tęst...... . 25c
“Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito nagelbos ......  35c
“Sveikata ligoniams”, a.orašo apie 
300 visokiu vaistiškų augalų ir kam 
jie yra reikaljng* 
Trajankos' stambios" pakelis . 
arba 3 pakeliai už ..............
Taipgi pas mane galite gauti 

kiu žolių ir šaknių 
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

Deja, skaudu ir labai skau
du, kad musų išeivijoje randa
si lokių, kurie durklu duria į 
musų motinos Lietuvos širdį. 
Jie klaupiasi ant kelių ir len
kia galvas prieš lietuvių tautos 

i pavergėjus. Jų širdis atšalusi, 
protas surambėjęs, jie nežino

Sl.SO
viso-
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, ^-— s- SKYSTLS

i ■ i 1 B ■ TABLETAILt |>% MOSTIS
NOSIMS LAŠELIAI

W W W COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus

Tepalas

Kada jų tėvai, broliai kenčia 
pavergimų, skurdų ir nelaisvę, 
lai tie renegatai gyvendami už 
tuksiančių mylių, laisvam de
mokratiškam krašte, džiaug'asi 
Lietuvos
gauja jie, kad 
zinu atėjęs iš 
ninkui paliko

išlais v i 1i im u’.\ ‘ Pž i ų • 
kacapas su gru- 

bektarų uki- 
Tai visas jų
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neteko nepri-
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ŽIEMINĖS SUKNELĖS
No. 4547 — Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 taipgi 34, 36, 38, 40 
No. 4583 —Sukirptos mieros 15, 18 ir 20 taipgi 34, 36, 38, 40, 42, 44

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No................

Mieros per krutinę

randa- 
Lietu- 
viėton 
duobę.

O kad Lietuva 
klausomybes, kad pamažu jos 
kalba yra gujama iš įstaigų, 
mokyklų ir viešo vartojimo, tai 
jiems tarsi nesvarbu. Jiems 
pagaliau nesvarbu, kad jų bro- 
iai, tėvai, motinos grūdami į 
talėjimus, vežami į Rusijos gi
lumų prie katorgos 
Skaudu, oi skaudu, kad 
si tokių, kurie motinos 
vos nelaimes valandoj, 
gelbėti jai, kasa gilesnę

Yra ir Gerų Lietuvių.
Bet reikia ir pasidžiaugti, 

cad Kanados lietuvių tarpe yra 
daug, kurie visomis jėgomis 
dirba Lietuvos labui. Jiems ar
timos yra tos kovos už Lietu
vos nepriklausomybę, nes ne 
vienas pats jose dalyvavo. 
Jiems išmėtyti Lietuvos sūnų 
kapai po platųjį pasaulį, po Si
biro tyrlaukius, suteikia ener
gijos dirbti už kilnias idėjas,

ŠTAI KELETAS FAKTŲ apie 
Fordo Darbininkus.

Metų laikotarpiu, kuris pasibai
gė lapkričio 30 d., 1941 m„ Fordo 
mokamos algos visose Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse palietė 113, 
628 nuo valandų dirbančius dar
bininkus, neįskaitant raštinių dar
bininkų, studentų ar viršininkų. 
Jiems išmokėta algomis $185,105, 
639.12. ši suma, aplamai paėmus, 
sudarė kiekvienam darbininkui 
$1,629.05 mėtinę a(gą.

Pagal vėliausiai žinomus val
džios apskaičiavimus senatvės ap- 
draudos įstatymo paliestų ir dir
bančių darbininkų aplama metinė 
alga buvo $841.00.

Jei visi 45,000,000 šio krašto dir
banti darbininkai ^autų tokias 
metines algas, kokias gauna For
do darbininkai, tai jų metinės al
gos padidėtų virš $35,000,000,000, 
tuo budu padidinant nacionales 
pajamas apie 50%. Pagalvokite, 
ką tokis pajamų .padidėjimas reik
štų patiems šio krašto darbinin
kams ir Amerikos ūkininkams, 
kurių produktų kainos remiasi 
nacionalčmis pajamomis.

Fordo Rouge dirbtuvėse darbi
ninkams algų skalė paremta tri- 
mi padalinimais, būtent: 
Neprityrusiems ...

Mažiausia samdomoji 
j 75c. už valandą.

alga

alga---------- j Maž>ausia samdomoji
I 80c. už valandą.

---- Pribirusiems ...
I Mažiausia samdomoji alga — 

tuščia 90c. už valanda. Padidinimas algųTraukiniu Iš Chicagos į Miami. šiaudus. Bet tui buv 
svajone.

Kų čia paprastas piemuo g .11
trokšti ir kų gali turėti! Atva- ‘mažiausių algų skalės Rouge dirb- 

r . v, , ituvėie yra aukščiausios visoje in-.rei gyvulius j s„Oiį ir gr zx a<- dUstrijoje. Prityrusių darbininkų 
gal į kaimų. Dar ir pr.e to pui- '.aukščiausios algos .patenkininčiai 
kaus traukinio arti negalėdavai' 
prieiti, nes guzikuoti sargai d i- 
bodavo, kad koks r. voliue jo- 
nierius bombos po juo nepakiš- 
tu. v

Didelis Skirtumus.

Musų traukinys Chlcagų tu
rėjo apleisti 10:45 vai. vakaro, 
tai kada į jį dasigavome lai 
radome Pullmano lovas patai
sytas miegojimui. Kadangi bu
vau gerokai nuvargęs per die
nų biznio reikalais besidarbuo
damas, tai nieko nelaukęs at
siguliau ir užmigau.

Pabudau 7 valandų sekančio 
ryto kada musų traukinys šovė 
Kentucky valstij 
Dauguma keleivių
valgomąjį vagonų f pusryčių — 
ir mes pasiskubiriohie apsireng
ti ir pusryčių eiti. .

Bepusryčiaujanl, traukinys 
sustojo ntatžairi Kentucky mies

remiasi darbininkų gabumais ir 
tarnybos ilgumo laiku.

Neprityrusiems darbininkams

; laukais, 
skubinosi i

rys suvargusių farmerių ir jie 
žiurėjo per vagono langus į 
musų valgiais apstatytus stalus. 
Keleiviai už stalų sustojo val
gyti ir pradėjo žiūrėti j suvar
gusius farmerius.
Prisiminė Jaunystė Lietuvoj.

Į tų minių bežiūrint, prisimi
nė man jaunystės dienos, gana 
tolima praeitis. Buvo lai Lietu
voj. Nuvarydavau gyvulius į 
Radviliškio stotį ir, kaip tie čia 
farmeriai, žiūrėdavau į stovin
čių traukinių tarsi misteriškus 
vagonus su žibančiais langais.

Žiūrėdavau į tuos vagonus ir 
galvodavau sau, koks aš bučiau 
laimingas, jei galėčiau juose 
bent kiek pavažiuoti. Bent į

Geriausio pasisekimo jums 
draugai ir tikrieji'Lietuvos sū
nus. Turėkime viltį, kad jūsų 
darbas nenueis veltui. Stengia
tės išaiškinti visiems lietuviams 
tuos melus kuriuos veidmainis 
kai bando piršti parsidavėlių 
Liaudies Balsas”.

Kanados Povilas

UŽEIKIT PAS
PRONSKUNUS

Naujai įrengtą modernišką 
Rodauzę

Hawaiin Gardens
Užkandžiai visados. 

SCHLITZ ALUS. 
PETRONĖLĖ IR ANTANAS 

PRONSKUNAI 
99th ir Artesian 

Tel. EVErgreen 7785

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

skirtumas, čia žmogus sCdi tam 
puošniam vagone, gal su kok u 
milijonierium prie to paties sta-

i lyginasi su kitų, arba yra net aukš
tesnės už kitų 
tuvių mokamas 
gas.

Dabar keletas
darbininkų darbo sąlygas:

Ne tik sanitariškumo ir kitais 
sveikatos apsaugojimo žvilgsniais 
sąlygos yra geriausios visoje in
dustrijoje, bet taipgi Fordas pra
lenkia kitus ir saugumo įtaisy
mais tikslu apsaugoti darbinin
kus nuo nelaimingų atsitikimų, šį 
faktą patvirtina sekantis palygi
nimas nelaimingų atsitikimų

automobilių dirb- 
darbininkams al

faktų apie Fordo

(compensation) apdraudos išlai
dų:

Pagal National Association of 
Underwriters apskaičiavimą apla
ma nelaimingų atsitikimų apdrau
dos kaina yra virš $1.50 už kiek
vieną $100 mokamos algos sumą 
automobilių išdirbystėje dirban
tiems darbininkams. Tuo
Fordo darbininkų nelaimingų 
sitikimų apdraudos išlaidos 
mažesnės nei 50c.

Tas reiškia, kad susižeidimo 
limybės Fordo dirbtuvėse yra 
miai mažesnės, negu aplamai 
ėmus kitose automobilių dirbtu
vėse.

The Ford Motor Kompanija ne
turi amžiaus apribojimo darbinin
kams, tikrenybėje net tiksliai sten
giasi palaikyti darbe senesnio 
amžiaus darbininkus. Aplamas For
do darbininkų amžius tiek Rouge 
dirbtuvėje, tiek ir kitose artimo
se dirbtuvėse yra 38.7 metai.

Vėliausi .patikrinimai parodo, 
kad šiose Fordo dirbtuvėse arti 
pusė darbininkų buvo 40 metų 
amžiaus ar viršaus, kurie pasidali
na į sekančias

25.819
14,731
3,377

417
12

Virš taip vadinamų reguliarių 
samdinių. Ford Motor Kompanija 
pasamdė tūkstančius darbininkų, 
kurie yra neregiai, 
kitaip patapę netinkamais 
duktyviam 
jiems moka 
landų alga, 
to, kad jie 
bilius ar 
Jiems mokamos algos dėl to, kad 
Henry Fordo įsitikinimu yra, jog 
didelės kompanijos darbininkų 
gerbūviui užtikrinti atsakomybė 
privalo siekti .pareigą globoti ne
laimingus darbininkus ir po to, 
kai jų produktyvės jėgos ir išga
lės išsibaigia.

Aukščiau nusakyta padėtis yra 
tikrais faktais. Jie yra atviri kiek
vienam, kas tik nori skaitytis su 
faktais. Kiekvienas norintis gau
ti darbą ... pirkti automobilį.. . 
ar sudaryti sutartį nacionalio ap
sigynimo darbams pasiremiant 
žmoniško elgesio su darbininkais 
pagrindu, privalo padėti Fordą 
pirmoje vietoje jam priimtinų į- 
staigų surašė.

tarpe 
tarpe 
tarpe 
tarpe 
tarpe

amžiaus grupes:
40
50
60
70
80

ir 
ir 
ir 
ir 
ir

50
60
70
80
90

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

invalidai ar 
pro- 

darbui, ir šiandien 
reguliario darbo va- 

Jie nėra parinkti dėl 
galėtų dirbti automo- 
prižiurėti dirbtuvę.

kas čia kiekviena ui prieinama. 
Ir -jei patinka — į šiltus kraš
tus važiuoji praleisti porų sa
vaičių. Visi lygus čia. Ir jei no
ri išreikšti savo mintis — rcišk, 
nežiūrint, kad jos kitiems ne-

metiką tai vienintelis vargšui 
geras kraštas — vargšui viskas 
atidarą, viskas prieinama. Jei 

?iiori ko siekti —. siek, niekas 
neužgins.

Taip begalvojant nei nepaju
tau kaip traukinys vėl pradėjo 
važiuoti. Popietį jau Tennessee 
valstijų pasiekėme. Ir čia daug 
suvargusių farmerių. Jei paly
ginti Kentucky ir Tennessee 
farmas su Illinois, tai pas mus 
vis dvarai.

Georgia valstijoj ūkiai irgi 
neatrodė kų geresni tik namai

DABAR LAIKAS

Oras tai buvo gana vienodas 
tose valstijose, iki pat Floridos.

šiltesnį orų ir abelnai visa at
mosfera buvo vasariška. Kada 
pasiekėme Miami miestų, 
jau ir visai šilta buvo, lyg, 
birželio mėnuo Chicagoje.

Bet dabar jau visai kas kita. 
Viešbučiuose tiesiog sunku vie
ta gauti, Gatvėse kur tik nesi
suksi — žmones ir žmones. Au
tomobilių taip pat pilnos gat
vės ir suvažiavę jie čia iš visų

Miami.

tai 
kad

Man jau tenka antras kartas 
rašyti apie Miami. Buvau čia 
prieš penkis melus. Tada 
depresija daugiau 
žmonės dar gerokai
kentė. Tada ir judėjimas buvo 
silpnas.

siautė
nuo

dar 
ir 

jos

Trafiko policijai daug darbo, 
kartais sunku ir suvaldyti auto
mobilininkai, nes kas kita vals
tija, tai žmonės vis kitaip va
žiuoja. Nelaimių dėlto įvyksta 
nemažai, bet policija gana at
laidi. Juk tas visas judėjimas, 
tai Floridos biznis.

Miami visi kampai pilni biz
nio. Valgyklos, viešbučiai, krau
tuvės — visur bizniai ir visi ge
rų biznį daro.

INVESTUOTI PINIGUS Į
ftAftVV

INVIITMtNT

UNIVERSALSAVINGS& LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3!4 Nuošimčio ant Visu Investmentų

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA 
PLEITU

Ateikite į Phillip’s DentaI Labo 
ra tory kol kainos žemos

TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

$g.5O
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C „(JO 
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. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotu de n tįstu.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D, C
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by 
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 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at* the Post Office 
of Chicago, I1L, • under the act of 
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( Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu: 

Metams .........   $8.00
i Pusei metų ___________   4.00

Trims mėnesiams_________ \2.00
Dviem mėnesiams______  1.50
Vienam mėnesiui .............. - .75

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

jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, paštu: (Atpiginta)
Metams ............................— $6.00
Pusei metų ..............   3.25
Trims mėnesiams .......... - 1.75
Dviem mėnesiams ......... — 1.25
Vienam mėnesiui ________  .75
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VISUOMENĖS KLASĖS 
DEMOKRATIJOJE

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Dabartinis karas kitoks, negu pereitasis
Neseniai, šioje vietoje “Naujienos” nurodė tą faktą, 

kad dabartinis karas yra ne toks, kaip 1914-18 metų ka
ras. Tuomet nebuvo aišku, kas yra agresorius; o dabar
tiniame kare dėl to nėra jokios abejonės. Pereitame pa
saulio kare buvo sunku nuspręsti, kurios pusės pergalė 
butų naudingesnė žmonijai, nes vienoje pusėje stovėjo 
Rusijos autokratija kartu su Francuzijos respublika, o 
antroje stovėjo pusiau-despotiška Vokietija, kurioje ta
čiau piliečiai turėjo visuotiną balsavimo teisę ir darbi
ninkai buvo iškovoję daug svarbių socialinių reformų.

O šiandien totalitarinių diktatūrų blokas kovoja 
prieš demokratinę Angliją ir šiaur-vakarinės Europos 
demokratijas. Visiems aišku, kad Hitlerio pergalė pada
rytų galą žmonių laisvei Europoje ir pastatytų į pavojų 
Jungtinių Valstybių demokratiją.

Todėl, jeigu pereitame kare kuone visi Amerikos so
cialistai buvo karui priešingi — ir ne vienas jų dėl to 
skaudžiai nukentėjo, — tai šiame kare Amerikos socia
listų nusistatymas yra visai kitoks. Milžiniška socialistų 
dauguma Amerikoje stoja už tai, kad Jungtinės Valsty
bės duotų kiek galint daugiau pagalbos Anglijai.

Tik mažiukė grupė, susispietusi aplink Normaną 
Thomasą, dar vis laikosi senosios 1914-18 metų pozicijos 
ir kovoja prieš Roosevelto užsienių politiką. Tačiau ir ši
toje grupėje kyla nepasitenkinimo balsai.

Keturi buvusieji Thomas’o rėmėjai, per ilgus metus 
veikę socialistų judėjime Illinois valstijoje — Arthur Mc- 
Dowell, Keliam Foster,- John Mill ir Mordecai Shulman, 
pasiuntė pareiškimį Socialistų partijos nacionaliam vyk
domajam komitetui, reikalaudami, kad partija ir jos or
ganas “Call” (New Yorke) savo nusistatymą pakeistų. 
Savo pareiškime jie sako:

“Demokratijos idėja šiandien gali būti gyva tik
tai vienoje karo linijos pusėje, o kitos pusės pergalė 
reikštų tautų nužudymą.”
Pareiškimo autoriai, be to, nurodo, kad kalbos apie 

taiką, pasiektą derybomis (“negotiated peace”), yra tuš
čios, nes Hitleris ir Mussolini seniai įrodė, jogei jų žodis 
arba parašas neturi jokios vertės

Tai yra taip aišku, kaip diena. Bet žmonės dažnai, 
kai įsikala sau į galvą kokį nors dalyką, tai negali jo' 
nusikratyti. Jie nepagalvoja, kad tas pats dalykas vie
nose aplinkybėse gali būti geras, o kitose—visai pragaiš
tingas. Apgailėtina, kad šitoks proto nelankstumas pa
sireiškia kai kada tarp liberalų ir net socialistų.

Jeigu Norman Thomas savo nusistatymo nepakeis, 
tai jam teks dėtis prie Stalino “penktakojų”.

Vakar buvo įdėta “Naujienose” paskutinė dalis St* MiŠčiko- žiemio straipsnio, po antrašte “Dėl straipsnio apie Trockį”. Jisai buVo patašytas, atsakant į musų pastabas dėl piririesnio- jd St. Miščiko-žiėmio straipsnio, tilpiisio, diėhtaštyje 1939 m:. spalio . 9 ir 16’ d.d'.Tose pastabdsė mes buvome palietę klausimą apie vadinamus “ortodoksiūiūs ūlarkšis- tus” ir klausimą apie visuomenes klasių santykius demokratijose. Pirmasis klausimas nėra taip svarbus, ir mums čia teks tiktai iŠlyyginti nesusipratimą, kuris įtyko, musų bendradarbiui vartojant terminą kitokia prasme, negu kad mes jį suprantame.Jisai rašo:“Ortodoksiniais marksistais čia pas mus P. Amerikoj vadina tuos marksistus, kurie, virtę savotiškais marksizmo teologais, stengiasi marksizmą savotiškai aiškinti, aiškinti prisilaikant ne jo dvasios, bet raidės ir tiek, kiek tai naudinga tam marksistiniam sparnui.“Daugiausia tais ortodoksiniais marksistais vadinami Trečio ir Ketvirto internacionalų marksistai, kurie visgi save marksistais vadina, nors gal kai kas jiems to nenori , pripažinti.”Miščikas-žiėmys tas terminas buvo italų spaudos į P.tapo paverstas pašaipos žodžiu. Pats rašytojas norėtų “ortodoksinius mun'ksistus^ vadinti “sofistiniais marksistais” arba marksizmo “utinetojais”.
Dėl ko eina ginčai?Gaila, kad jisai to nepaaiškino pirmesniame savo rašinyje, — tuomet mes bu tume galėję jo mintis geriau suprasti. Mums čia visai nerupi svarstyti, kurie “marksistai” yra tikri, o kurie ne; tiesą pasakius, pats žodis “marksizmas” atsiduoda kokiu tai nemaloniu, sektantišku raugti. Pats Karolis Marksas ne kartą yra pareiškęs, kad jisai nesąs “marksistas”!Svarbu yra ne vardas autoriaus, kuris sukurė tam tikiu

sako, kad atneštas iš Ameriką ir

įkyrėjo
Anglijos valdžia, galų gale, uždarė dvejetą Hitlerio 

propagandos organų, kuriuos leido komunistai: “Daily 
Workėr” ir savaitraštį “Week”.

Vargiai yra pamato manyti, kad valdžia juos užda
rė “iš baimės”. Bet nuolatiniu ambrijimu prieš žmones, 
kurie diena iš dienos stato savo gyvastis i pavojų, ko
vodami prieš ruduosius Vokietijos barbarus, tie parsi
davėlių šlamštai visiems įkyrėjo.

Kaip gali valdžia skatinti liaudį prie pasiaukojimo 
krašto labui, jeigu tuo pačiu laiku yra leidžiama atvi-: 
riems krašto išdavikams tą* pasiaukojimą drapstyti pur
vais?

Anglijos komunistai gali džiaugtis, kad jie gyvena 
demokratiškoje šalyje. Jeigu Anglijoje viešpatautų toks 
režimas, kaip “laimingoje” Sovietų Sąjungoje, tai jie vi
si, už obstrukcijos darymą valdžiai, seniai butų buvę pa
statyti “prie sienos”.

-i.

Vienas iš “devynių senių”
Su vasario 1 diena pasitrauks iš Vyriausiojo Teismo’ 

dar vienas tų “devynių senių”, kurie trukdė Roosėvėltd 
Naujosios Dalybos reformas.

Rezignaciją įteikė teisėjas James Clark McReynolds. 
Tai yra paskutinis, dar užsilikęs aukščiausiame krašto 
tribunole, aiškus atžagareivis. Kiti arba išmirė arba pa
sitraukė.

teorija yra sudaryta. Pavyzdžiui, kuomet mes kalbame a- pie evoliucijos teoriją, tai mes nedaug tepaisome, ar ji yra dėstoma lygiai taip, kaip ją dėstė Darwinas, ai’ kitaip. “Darvinizmas” seiliaus buvo lyg koks kovos sukis, kuomet ėjo aštri kova tarp jo mokslo šalininkų ir priešų. Bet dabar tas žodis įėjo į mokslo istoriją, ir pats ginčas apie tai, kas esąs tikras, o kas netikras “darvinistas”, neteko reikšmės.Šu Markso mokslu yra painiau — jau vien dėl to, kad jisai daug platesnis, apima daug daugiau sričių, negu “darvinizmas”, Marksas parašė milžinišką veikalą apie politinę ekonomiją; jisai sukurė naują istorijos filosofiją; jisai davė naują socializmo teoriją ir parodė, kaip tą teoriją pritaikyti praktiškame darbininkų judėjime* Gyvenimas ir mokslas nuo tą laikų1, kai Marksas mirė (1883 m.) nestovėjo vietoje; bėt ne visose srityse jie ėjo viėhddū spartumu. Todėl, jeigu Markso darbai ir butą buvę “nekldidin- gi”, tai šiandien jau kai kurie ją turėtų būti “atsilikę nūo

progreso” arba net visiškai' “atgyvenę savo laiką”.
Pastovios ir laikinos tiesos.Tad, kalbant apie “Marksizmą”, tenka atskirti Markso md- kymuoše tai/ kas juosė y ta “amžino” ir pastovaus, nuo to, kas yra tiktai laikina, pereinama. Tuo gi tarpu beveik visi, kurie ginčijasi dėl “marksizmo”, šitą paprastą dalyką užmiršta. Vieni jų mano, kad viskas, ką Marksas kada nors rašė arba darė, yra “šventa” — ir šiandien, kas nori nesuklysti, turi aklai laikytis kiekvieno jo žodžio ir pamėgdžioti kiekvieną jo žingsnį; o kiti, priešingoje pusėje, šako, kad reikia atmesti visą “marksizmą”, kadangi tas arba kitas dalykas Markso teorijose pasirodė esąs neteisingas arba jau paseno.Kylančią iš tokių ginčų painiavą dar didina ta aplinkybė, kad Rusijos bolševikai, sugriovę demokratiją, kuri buvo toje šalyje bepradedanti kurtis, po caro nuvertimo, .— pavartojo Markso vardą apgavingu tikslu: kad butų pateisintas tas Le- nino-Trockio smurto žygis, kuris visiškai prieštaravo jų pirmiau pei’ dešimtmečius skelbtiems principams. Ir tą apgaulę bolševikai dar teljevartoja iki šiol.Dauguma bolševikų priešų, kurie apie Markso teorijas neturi jokios nuovokos, mano, kad jeigu tie Maskvos despotai “marksizmą” garbina, tai jisai turi būti labai netikęs daiktas, ir jį akių, plotu smerkia.Tokiu budu dėl “marksizmo” dar ir šiandien eina smarki kova, kaip kad kitąsyk ėjo dėl “darwinizmo”, nors jau praslinko daugiau kaip pusė šimto įnertų nuo Markso mirties. Bet tikrih'nojd' didėlė dalis to, ką “mokslinio socializmo tėvas” skelbė, jau priklauso istorijai, ir dėl šito j O palikimo muštis šiandien įiebėra prasmės. Tas, kas yra pastovaus Markso teorijose, yjra jau inkorporuota į Vakarų civilizacijos dvasinį lobyną, ir ši “marksizmo” dalis neišnyks. O tai, kas tūrėjo tiktai laikiną vertę, jau neteko svarbos realiame gyvenime, — nežiūrint to, kad staliniŠki ir trockiniai, “teologai” kaip lik dėl šitos “marksizmo” dalies• daugiausia pešasi.

“Revizionistai” ir 
“ortodoksai”.Baigdami šias pastabas apie “marksistus”, mes čia norime tiktai pridurti, kad terminą “ortodoksinis” ryšyje su Markso mokslu įvedė į politinę spaudą tie italai ir ne lotynų Amerikos publičistai. Jisai buvo seniai vartojamas Vokietijoje — ginčuose tai^pė Eduardo Bernštei- no, kuris 1898 m. pasiūlė daryti “maVksiž'mo reviziją”, ir jo oponentą. Bcrnš teinąs ir jo šalininkai buvo vardinami “revi- zionistais”, o jų priešai — “ortodoksais”.šito ginčo branduolį sudarė klausimas: ar galima pasiekti socializmą be revoliucijos? ;Ėemšteinas įrodinėjo, kad galima, ir sakė, kad “klasių interesų” priešingumai kapitalistinėje visuomenėje, laikui bėgant, ne aštrėja, bet eina švėl- nyn; viduriniai sluoksniai, tarp kapitalistų klasės ir proletarių to, Aė nyksta, bėt didėja, ir t.t. Jisai darė iŠ to išvadą, rkad vi- šūėmėnė laipsniškai if beveik nejučiomis iš kapitalizmo sistemos įeis į aukštesnę santvarką — “įaugs į socializmą”.Tuo tarpu “revizionistų” prie

šai (kuriems vadovavo K. Kaut- skis) įrodinėjo, kad be revoliucijos perėjimas į socializmą yra negalimas. Bet reikia čia pastebėti, kad jie turėjo galvoje pirmiausia Vokietijos santykius, kur valdžia buvo militarinės mbnarchijos’ rankose. Kiti “ortodoksinių” marksistų pritarėjai šitą “revoliucijos neišvengiamumą” pavertė absoliučia taisykle, dogma, kuri turi būti pritaikyta visur, neatsižvelgiant į aplinkybes: liberalinėje Anglijos arba Holandijos monarchijoje ir Francuzijos respublikoje — lygiai kaip ir despotiškoje Rusijoje arba pusiau-des- potiškoje kaižėriškoje Vokietijoje. '
Bolševizmas.Iš tų, kurie tą “ortodoksinį marksizmą’'5 pavertė absoliučia, nuo gyvenimo aplinkybių nepriklausančia tiesa, vėliau sudarė patį kairįjį arba bolševikišką sparną tarptautiniame socializmo judėjime. Pasaulio karo metu jų vadu pasidarė Leninas, ir kai 1917 m. bolševikai, pagrobę į savo rankas valdžią, išsinėrė iš savo demokratiško kailio, tai tie dogmatiškieji “ortodoksai” nuvažiavo paskui Leniną į “Trečiąjį Internacionalą”.Bet senasis priešingumas tarpe “revizionistų” ir “ortodoksų” Vokietijoje išnyko, kai buvo nuversta kaizerio valdžia. Įvyko revoliucija — tokiu budu buvo patvirtinta nuomonė Kautškio, kad despotiška šalis ramiai “įaugti į socializmą” negali. Bet tuo pačiu laiku paaiškėjo, kad demokratinėje respublikoje, vieni darbininkai valdyti krašto negali, ko jie neturi daugumos parlamente. Bern- šteinas ir Kautskis padavė kits kitam ranką ir ėmė dirbti kartu. Juodu stojo už tai, kad demokratiniai socialistai (socialdemokratai) gintų respubliką ir kartu kovotų už socialines reformas. Tam reikėjo “klasių bendradarbiavimo”: darbininkų susitarimo su tais buržuazijos sluoksniais, kuriems yra brangi demokratijos idėja.O “spartakiečiai” (Lenino pasekėjai Vokietijoje) norėjo tuojaus daryti kitą revoliuciją — kaip kad bolševikai buvo padarę Rusijoje po caro nuvertimo. Jiė ėmė rengti ginkluotus sukilimus prieš respubliką. Gaudami gausingą finansinę paramą (ir “ekspertų” pagalbą) iš Maskvos, jie darė vieną “pučą” po kito. Tai suskaldė Vokietijos darbininkų jėgas; atgaivino senųjų Prūsijos hiilita- ristų dvasią; nugąsdino liberališkąją buržuaziją ir pastūmėjo ją į reakcininkų glėbį; ir paruošė dirvą Hitlerio gaujoms.To rezultate Vokietijos respublika, išgyvenusi apie 14 metų, sugriuvo. Rusijoje toks pat rezultatas Leninui pavyko pasiekti pėr 7 mėnesius.Įdomu, kad Hitleris — taip pat, kaip ir Leninas, padarė perversmą neva dėl “socializmo” (juk ir savo partiją Hitleris pavadino “Nacional-Socia-

Literaturos Reikalais

XIX. IKrėvė tvarko Lithuanistikos Institutą.Atspaustuose rašinėliuose minėjome, kad profesorius Vincas Krėvė, grįžęs iš oficialios ke-' lionės sovietų sostinėn, dėjo visas pastangas gaLmai greičiau pasitraukti “iš politikos”.Reikia pasakyti, jog jam gana lengvai pasisekė tai padaryti. Jis ne tiktai nuo ministerio portfelio atsikratė, bet išvengė būti “seimo nariu”.Krėvė dar toliau nuėjo. Palyginamai trumpu laiku jis likvidavo visus politinius reikalus ir sugebėjo visą reikalą taip pavesti, kad gautų Lithuanistikos Institutą tvarkyti.Krėvei tatai buvo nesunku padaryti, nes visuose komisari- jatuose turėjo savo draugų. Švietimo komisarijatą tvarkė jo mokinys Antanas Venclova; visą lietuviškos spaudos darbą prižiūrėjo artimiausias Krėvės pasekėjas Kostas Korsakas; knygynų valymo komisijai pirmininkavo didelis Krėvės draugas Liudas Gira, etc.Visi šie vyrai reikalą taip sutvarkė, kad Vincas Krėvė, pasitraukęs iš politikos, visiškai i šalį nėpasitrauktų. Jie pavedė Krėvei tvarkyti Lithuanistikos Institutą.Atsidūręs šios įstaigos pryšakyj, Krėvė panoro šiek tiek “at- sismaluoti”. Sužinojęs, jog vienas jo pažįstamas turi galimybės pasprukti į užsienį ir išsigelbėti iš bolševikų nelaisvės, paprašė perspėti užsieniečius, jog jis su bolševikais visai nesutinkąs. Jis pradžioj buvo apgautas, nesupratęs bolševikų klastos, bet kai viską išaiškinęs, tai atsisakęs toliau bendradarbiauti.1 Reikalai tarp jkomunistiį ir jo tiek pablogėję, kad, girdi, jam net namų areštą uždėjo.Visa tai padaryta užsieniečių akims apdumti, nes Vincas Krėvė ir toliau dalyvauja visuose oficialiuose aktuose. Jis ir toliau sako kalbas kartu su Glovackio, Venclova ir kitais komunistais.

“darbininkų klasės”. Bet šiandien visiems protaujantiems žmonėms aišku, kad tai buvo humbugas tiek Hitlerio, tiek Lenino pusėje.Tuodu diktatoriai norėjo vaidyti, o klasių priešingumus juodu pavartojo pilietiniam karui iššaukti visuomenėje ir paskui tą visuomenę pavergti.
Neduoda vaistų

Prezidentas Rdoseveltas tokiu budu turės progą pa- 
skirti jjaųješti; teisėją į Vyriausiąjį Teismą. Kongrėhe 
jam nepavyko pravesti savo teismo perorganizavimo plia- 
lįąy.bet-.savotikslą jisai yistiek- pasiekė.

t

Sveikatos apsaugos komisaras paskelbė, kad ligi atskirto parėdymo ligoriyš bus gydomi SČiia tvarka, f, y. pateikus ligonių kasos nario liudijimą. Bėt užtat ligoninis jau nebebus duddamd, kaip tai buvo anks^ čiau,' 'vaistą nemokamai. Už apsi*juos ligonys turės patys mokėti. •

Krėvės atsakomybė didelė.Profesorius Vincas Krėvė, atsidūręs Lithuanistikos Instituto pryšakyj, lietuviškos visuomenės atžvilgiu neša labai didelę atsakomybę. Šis institutas sumanyta steigti tuo tikslu, kad apie jį butų sutraukta visa medžiaga turinti kokį nors ryšį su lietuvių kalba, jos istorija, vystymusi ir augimu.Jeigu institutas prisitaikytų ir toliau tų pačių tikslų ir tinkamai vestų savo darbą, tai lietuviškos kultūros tarpimui galėtų padaryti didelį darbą, nežiūrint į kfaŠtą ištikusią nelaimę..Bet kiekvienam lietuviui kyla klausimas: sugebės Krėve tai padaryti? Nejaugi galima dabar Krėvė pasitikėti, kai jis kartą jau apvylė lietuvišką visuomenę? Lietuviškos valstybės vyrai jam pavedė auklėti lietuvišką jaunimą tokioj dvasioj, kad jie galėtų atsispirti kenksmingoms užsienio įtakoms, bet Krėvė ne tiktai jaunimo neperspėjo, bet ir pats svetimiems tarnauti nuėjo.Be to, reikia turėti galvoje, kad raudonas Maskvos iinperia- ližmas yra daug aršesnis už buvusių carų imperializmą. Kai Maskvos kariuomenė užėmė Lietuvą, tuo pačiu metu Maskva pasiuntė Lietuvon visą eilę agentų, kurie įpareigoti palaužti viską kas jų imperializmui gali priešintis.Maskva paliko Lietuvai savus komisarus ir tariamą valdžios aparatą, bet Maskva pasiuntė į kiekvieną valdžios žinybą savo agentus, kurių privalo klausyti lietuviški komisarai. Atsiųstieji

agentai yra tikrieji komisarija- tų valdytojai. Kai kurie komisarai buvo priversti važiuoti tiesiog Maskvon instrukciją gauti.. Ypatingo dėmesio Maskva kreipia į švietimo reikalus. Maskva deda dideles pastangas Lietuvai surusinti. Trumpu laiku Maskva įsakė įsteigti kelias rusų gimnazijas. Rusų kalbą į- * vedė visose gimnazijos klasėse ir visuose kursuose.Lietuviškai spaudžiami laikraščiai išimtinai tarnauja raudono imperializmo propagandai plėsti, mokyklos naudojamos krašto surusinimui, naujai spaudžiamos knygos taikomos tiems pat tikslams.Šitaip dalykams esant negalima manyti, kad ir Lithuanistikos Institutas pasiliks nepaliestas, negalima laukti, kad jis pasiliktų lietuviškos kultūros židiniu.Krėvė nepajėgs atsispirti Maskvos imperializmui.Negalima tikėtis, kad profesorius Vincas Krėvė turės pakankamai savarankumo ir pajėgs atsispirti rusinimo politikai. šiuo reikalu jis niekad neparodė reikalingos griežtos valios. Galima manyti, kad ir Lithuanistikos Institutas taps Maskvos politikos įrankiu.Tada Krėvės vadovaujama į- staiga bus viena žalingiausių visai lietuviškai visuomenei. Bus žalinga, nes dėsis lietuviškumo saugotoja, o tikrumoj bus jo naikintoja.Kad bolševikai moka šitaip elgtis, žino kiekvienas, kuris sekė panašių institutų veikimą pačioje Rusijoje. Prieš dvidešimtį metų bolševikai įsteigė visą eilę institutų ir muziejų, kurių tikslas buvo parodyti ateinančioms kartoms, kaip vystėsi socialistinė mintis Rusijoj. Institutai neturėjo jokių politinių tikslų, pryšakyj stovėjo pagarsėjusiais vardais profesoriai ir rinko krašte “įvairią istorinę medžiagą”.Daugelis žmonių atidavė neįkainuojamos vertės dokumentus įsteigtiems institutams, atidavė retas bibliotekas ir dar retesnius spausdinius. Jie manė, kad minėtuose institutuose ši medžiaga bus išsaugota ir ateinančios kartos galės rasti įdomios medžiagos.Bolševikai apvylė visus šiuos geradarius, nes visa sunešta medžiaga iš institutų prapuolė, o juose pasiliko tiktai bolševikų propagandai naudingi dokumentai.Tas pats atsitiks su lietuvišku institutu, žmones jam atiduos visą medžiagą surištą su lithuanistika, Maskva išsiveš kas jai nenaudinga ir paliks tiktai tokią medžiagą, kuri naudinga imperialistinei jos politikai Vincas Krėve vardą šiai apgaulei padengti. Taip galvoja lietuvių dauguma.Kazys Varkala
duos savo

AMBASADORIUM gali būti PASKIRTAS VVINANTWASHINGTON, D. C., sausio 21 d. — Valdžios sluoksniuose kalbama, kad nauju Amerikos ambasadorium Angiijon gali būti paskirtas buvęs respublikonų gubernatorius New Hampshire valstybėje, John G. Winant.Manoma, kad Churchill sutiks su Winant paskyrimu.Rooseveltas mano, jog Wi- nant respektuoja įvairių srovių žmonės ir jis tiks atstovauti Ameriką Anglijoje karo melu ir 1X) karo.
Remkite tuos, kurie 
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Kas D abar Dedasi Lietuvoje
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Įvedamos bolševikiškos šventes.— Nėra medžiagos mar
škiniams pasiūti. — Raginama greit dirbti, o su at
lyginimu nesirūpinama.

Rusų bolševikų revoliucijos plytų tenka tik išmesti, nes 
sukaktuvės šiemet pasitaikė t blogai pagamintos ir bloga, 
ketvirtadienį ir penktadienį — | džiovinamos. Šią žinią, liudi- 
lapkričio 7 ir 8 d. Kaip ir viso-įjančią apie stachanoviškus me- 
je Rusijoje, taip ir okupuotoje 
Lietuvoje sekantis po bolševi
kiškų švenčių sekmadienis bu
vo paskelbtas darbo diena, nes 
“ekonominiu požiūriu dažnom 
darbo pertraukos yra liaudies 
ukiui nuostolingos ir žymiai 
mažinančios našumą”.

“Tarybų Lietuva” persispau
sdino “Pravdos” straipsnį, ku
riuo rusai valdininkai, atkel
dinti į okupuotuosius kraštus, 
raginami mokytis vietinės kal
bos, nes “kalbos nemokėjimas 
daro jų darbą painesnį ir ne to
kį našų”. 

Kažkoks 
Starkovskio 
darbininkas
si “Tarybų Lietuvos” skiltyse, 
kad “darbininkams skirtą va
landą susirinkome į “žiedo” 
manufakturos parduotuvę. Pa
prašiau marškiniams 3 metrus 
medžiagos, bet pardavėjas Cha- 
zanas man tik 2 metrus sutiko 
parduoti. Paprašiau gatavus 
marškinius, atsakė, kad nėra.” 
Tačiau kitam pirkėjui Chaza- 
nas marškinius pardavęs. Be 
abejojimo, Chazahas pardavė 
marškinius Abramsonui, o lie
tuvis darbininkas turės iš 2 
metrų siūdintis marškinius, ku
rie jam nepridehgs nei pilvo!

Buktos (Suvalkijoje) sov- 
chozo darbininkai nusiskun
džia kumetbučių netinkamu
mu. Jie neremontuoti. šiuo rei
kalu turėtų daryti žygių darbi
ninkų komitetas, bet jis nieko 
neveikia. Ūkyje nėra nei skai
tyklos, nei kultūrinio klubo.

Vilkaviškio buv.
metalo įmonės

Merkšaitis piktina-

todus susovietintoje Lietuvos 
pramonėje, pateikia oficiozai 
“Tarybų Lietuva”.

Ryšium su sovietų Lietuvoje 
vis labiau plintančia gyvulių 
snukio ir nagų liga, žemės ūkio 
komisaras papildė taisykles ko
vai su apkrečiamomis gyvulių 
ligomis. Pagal šias taisykles, 
namams saugoti šunys, ganyk
liniai šunys ir medžiokliniai šu
nys laikomi pririšti dieną ir 
naktį. Nepririšti arba laisvai 
bėgioju be antsnukių šunys 
naikinami ir jų savininkai ati
tinkamų valdžios organų bau
džiami iki 1000 litų.

Oficiališkai paskelbtas mais
to pramonės įmonių ir jų dar-

Mr. ir Mrs. Melbert SwansOn iš Michigan City,- Ind./ 
kuriems pirmadienį gimė ketvertukai, trys mergaitės ir 
vaikiukas. Nežiūrint rūpestingo prisirengimo ir geriau
sios galimos medikalės priežiūros, kūdikiai neišgyveno 
nei 12 valandų.

tuvių, kurie galėtų susitarti <sų 
kitos tautybės žmonėmis, ku
rie turi nemažiau šiame warde 
balsų už lietuvius. Nors tuč
tuoj aus ir nebūtų iš to apčiuo
piamos naudos lietuviams, bet 
tuonii butų, galima pakrikdyti 
čia pasenusį politikierių 
tikusį dominavimą.

Tai maždaug tokia iki 
bar buvo lietuvių politinė

Vas. 1 Eleveiterių 
Operatorių Unijos 
Balsavimai

BRIDGEPORT roofing and 
SHEET METAL CO 

<216 S. Halsted St. VlCtorj 4965
Stogus, rynas, stoglangiui- •» 

sienų apmušimus
Hisorne bet ką. Atnaujiname bet 

Darbas užtikrintas Pilna* 
apdraustas

ne-

da-
. . . - . . Pa" 

dėtis, tirštai apgyventuose lie
tuvių warduose. Įdomu butų 
žinoti, ką tų kalbamų wardų 
lietuviai precinktų kapitonai 
mano, ypatingai 11 Warde, 
kur lietuviai politikos darbuo
tojai, laukdami politinių dar
bų, bėt kurių diėną sužinotų, 
kad jau ri'ėbepriklatisb prie 
11-to wardo, gi naujame war- 
de nei prižadėjimų neturės?

—*£/ P. Žvalgas.

Vakar Nominavo Kandidatus
Vasario 1-mą po policijor 

priežiūra įvyks Chicagos Ele- 
vfelterių operatorių ir starterių 
unijos viršininkų rinkimai. Kaip 
ir apie bartenderius, taip ir.apie 
šią uniją kalbama, kad ji geng 
sterių dominuojama.

Nominacijos įvyko vakai 
taipgi po policijos priežiūra. Bu
vo nominuoti trys kandidatų 
sąrašai. Mitingas įvyko ad. 3? 
Wc'st Randolph st. ,

Šelpiamų Sumažėjo 
240,000

krito Negyvas 
valgyklojė

Remkitt Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL L1QUOK 
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted Si
Tel. Boulevard 0014

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima už ...............
t’RABUVIMAS 
Ligoninėje .............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelta ....

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 Art
ir vaistai ................... ■ ■ UU
DOUGLAS PARK IIOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

*13.50
*50.00
*25.00

*2.00

tos įmones, kurios “lenktynia-

dyba” Kaune filtruotoja Kaspa
ravičiūtė Stasė išfiltruoja 360 
litrų į dieną, vietoje normos 
180 Itr. į dieną. Šios darbinin
kės, kuri dirba dviejų žmonių 
darbą, dienos uždarbis, kaip 
oficiališkai skelbiama, yra 8 li-

CHICAGOS WARDŲ PERCRUPAVtMAS 
NIEKO GERO NEŽADA LIETUVIAMS

Kai Kas Apie Chicagos Liėt. Politihj Veikimą

VaT^klbMiW W So, 
Halštčd vakar staigiai
rriirė 6# mėtų j’osėph Callery, 
741 Root street. Per 30 metų 
tarnaW friiečti k^t^fizaėijds de- 
tiartayiiėn’tėi

Illinois šelpimo administraci
ja skelbia, kad per paskutinius 
šešis pereitų metų mėnesius 
šelpiamųjų skaičius valstijoje 
sumažėjo 240,000. T

Apie 60,000 jų gavo darbus, 
o visi kiti šelpiamieji yra jų 
šeimynų nariai.

J

skių plytinėje, esančioje ties 
Garliava, liūdnas vaizdas. Ge
ram orui esant, neatidaromi 
džiovyklos liukai ir todėl blo
gai plytos džiūsta. Per krosnies 
pastato stogą prilyja. Daug

Jei insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office Newąrk, N. J.
Res. 4432 S. California Avė.

Tel. Lafayette 0771.

Narkaitytė Valė, bonkų plovė
ja, dirba prie plovimo mašinos 
viena, vietoje dviejų. Jos die
nos uždarbis taip pat 8.1 litų. 
Makaronų fabrike “Viktorija” 
Mebelytė Hinda, biskvitų vy- 
niotoja, vietoje normos 600 pa
kelių, suvynioja 1,200 pakelių. 
Ji taip pat per dieną uždirba 
8.1 litų. Tos įmonės štampuo
tojos. Mackeyičiutė Zosė ir 
Vaitkevičiūtė Aleksandra dirba 
virš normos 25%. Jų dienos už
darbis — 8.1 lt. Šitiek darbi
ninkų “rojuje” uždirba darbi
ninkės stachanovietės, dirban
čios už du žmones. Darbinin
kės, nedalyvaujančios šiuose 
katorgos 
pusę to, 
venimas

Iš šio 
nešimo 
“Maisto”
“Brigadierius” Vertinskis Anta
nas, odų nuėmėjas, pakėlė dar
bo našumą irgi 80%, ,o gauna 
15.36 It. į dieną. Dešrų virėjas 
Matišenko Henrikas 
darbą 40%, gauna 
Kiaulių durikas ir 
Paruleckis Česlovas 
Šurną 80%, gauna
žarnų apdirbėjas Jaknys Leize- 
ris padidino našumą 60%, o 
per dieną uždirba 11.12 lt. To
kios yra specialistų ir stacha- 
noviečių dienos uždarbio nor
mos.

darbuose, teuždirba 
nežiūrint, kad pragy- 
pabrango keleriopai, 
paties oficialaus pra- 
sužinome, koks yra 

meistrų uždarbis.

IŠNAROS!
IŠNAROS I

IŠNAROS!

paspartino
13.52 lt. 

kabinto jas 
pakals na-
13.52 lt.,

VASARIO 23 D. MATYSITE 
Pirmą kartą Amerikoje 

Originalę, Juokingą Komedija 
AMALGAMATED CENTER 
Saloje, 333 S. Ashland Blvd.

k imuose.

Lietuvių balsuotojų šiame, 
iip ir 13 \vafde, yra tiek 

daug, kad visuomet lietuviai 
gali nulemti lokalius rinki- 
mus ar į vieną ar į kitą pusę,' 

1 jei tiktai susirastų grupė lie-

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

ATSARGOS FONDĄ Virš 

$425.00000
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LOAN ASSOC1ATION oi Chicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
. VIRginia liti

JO/ ON SAVINOS 
/0& INVESTMENTS

ule Shcirc Accounts

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St.
Te). ENG. 5883-5840

ie

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

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

lisvkite Savo
Pakol
Unige

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS
1739 South Haltted StracA 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ttl. CanaI 8600

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

Jei tikėli paskutinių dienų tuvių padėtis mažai kuomi 
kalboms, kurios vis dažniau skiriasi, gal tiktai tiiomi, kad 
ir dažniau pasikartoja, tai 11 Wrtrdė yra daugiau lietuvių 
Chicagos lietuviams Amerikos Amerikos politikoj darbuotė- 
polilikos darbuotojams it ren- jų, kurie prigauti’ tb vvardo 
giamas politinis nesmagumas, politikierių^ vis laukia kbm-

Dalykas yra štai kame, Chi- pehsacljos darbų pavidale, uz 
cagos miesto vadovybė, besi- nuoširdų pasidarbavimą poli- 
rengdama pertvarkyti vvardų fikieriams kiekvienuose rin- 
rubežius, rengiasi suskaldyti
reikšmingesnes lietuvių politi- Ką Lietuviai Galėtą Padaryti 
nes organizacijas, padalinant 
lietuvių apgyventus kvarta
lus tarp dviejų wardų.

12- tam Warde
Jei iš tikro taip įvyktų,

13 ir ll .Yvardp lietuvių politi
kos darbuotojams sudarytų ne-1 
mažai ir nelengvai nugalimų 
politinių sunkumų, bet 12 tvar
do lietuviams duotų daugiau 
drąsos, nes jų politinė padė
tis žymiai pakitėtų, kas galė
tų išeiti pačių lietuvių naudai, 
netiktai tame wardc, bet ir vi
soj Chlcagoj.

13- tam Warde.
Tarp 13 wardo lietuvių ir to 

wardo šeimininkų jau ubo 
gana ilgo laiko jaučiamas it 
koks įtempimas — frikcija. 
Nors tame warde ir yra jau 
keletas lietuvių precinktų ka
pitonų, ir keliolika . lietuvių 
tu?i ;šiolkius-tokiusĮ politinius 
darbelius, bet anaip toli ne 
tiek kiek turėtų būti pagal to 
wardo lietuvių balsuotojų 
skaičių.

Galima priminti vieną gyvą 
faktą, kad to wardo lietuviai
precinktų kapitonai ,ir lietu-1, 
viai turį kaip minėjau, šio
kius tokius politinius darbe
lius, visai nesilanko į to tvar
do lietuvių politinės organiza
cijos susirinkimus, bei į kitų 
lietuvių politinių organizacijų 
parengimus. Sakoma, buk to 
wardo politiniai vadai įšakė 
kalbamiems lietuviams taip 
elgtis.

11-tarn Warde.
Dabar pažiūrėkime į 11-to 

wardo lietuvius. Kapitonų lie
tuvių yra tik du, nors prieš 
porą metų tie patys lietuviai 
kapitonai sake, kad jau turini 
net penkis lietuvius kapitonus.’ 
šiandien negalima 'surasti, 
kurgi kiti dingo? Gal tiksles
nių žinių butų galima gauti 
tik nuo tų pačių kapitonų.

Su politiniais darbais šiame 
warde yra dar blogiau. Ma>-’ 
nau, nereikėtų nei dviejų rari* 
kų pirštų, kad juos suskaityti. 
Vieni juos turi nežinia kodėl, 
kiti, kad daugiaus ar mažiaus 
susigiminiavę bei siisidraugi^ 
v£ jsu tumė w^dė politikoj 
dpifeinuoj ančisrts žmonėmis. 
Bendrai žiūrint į kitų tvardų 
liėtUvIų politiškų vėikl^, Be*

• ATYDžIAI tėmykit, kad 
švarumas btitų palaiko
mas apie namus.

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

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

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

MADŲ

PRIEŠAS!
Striku butų sugkaitliuoti 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. RYPKEVIČIA
“RASOM VISOKIĄ At>DRAV»Ą“

1739 SOUTH HALSTED STREET

CANAL 8500

pattern book

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

NAUJIENOS 
17M SO .H»l«ted St 
Chicago, HL

Vardas

Adresas

Miestas ..

O
Valstija 

___



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., sausio 23,' 1941

Nėra trumpo kelio pasisekimui
šiomis dienomis, kada ber- 

tainis baigiasi, mokiniai, ku
rie dar neišmoko kaip mokin
tis arba kurie tinginiavo per 
praėjusius mėnesius, pradedi 
rūpintis, kad išlaikyti kvotimus 
pasekmingai.

Tad, jie pradeda dabar, nors 
jau pervėlu, sparčiai mokintis. 
Skaito, skaito, žiuri į knygas 
ir pusę nakties jie praleidžia 
vartodami visokias metodas 
kaip nors reikalingas žinias iš
mokti ir atsiminti.

Kenkia sveikatai
Bet visai be pasekmių yra 

šis vėlus energingas darbas. 
Betai atsitinka, kad toks moks
leivis atsižymi sėkmingai kvo
timuose. Ne tik kad moksleivis 
neišlaiko kvotimų, bet toks el
gęsis kenkia jo sveikatai ir su
gadina jo psichologines pažiū
ras.

Vaikas, kuris nelanko mo
kyklų reguliariai ir kuris nesi- 
mokina metodiškai, negaus tin
kamų laipsnių ir neg dės /'eng
ti pirmyn. Svarbiausia lekcija 
vaikui išmokti yra, kad be dar
bo nėra pasekmių.

Tad nors nėra moksleiviui 
sveika sėdėti puse nakties ir 
už dykų šviesų deginti (tai ir 
motinos nervams yra sunku), 
gal kartais ir reikia tokiam 
vaikui leisti turėti tų patyrimų, 
kad jis išmoktų viršminėtų 
svarbių lekcijų. Tai yra — jis 
nieko neįgyja be tinkamo ir 
reguliario darbo.

O kiti vaikai, kuriems ne
reikia ilgas valandas naktį mo
kintis, pradeda nervuotis ir jie 
nori anuos pamėgdžiuoti. To
kiems studentams butų daug 
geriau perkeisti savo pažiūras 
j egzaminus ir nesinervuoti. 
Tėvai neturėtų leisti jiems mo
kintis per naktį. Jiems butų ge
riau eiti gulti paprastu laiku ir 
po tinkamo poi’sio, atsikelti 
valandų ar daugiau anksčau 
iš ryto.

Reikia poilsio
Taip darant, jie bus pasilsė

ję ir galės geriau protauti. 
Peržiūrėję savo pamokas, tu
rės daugiau sau pasitikėjimo, 
kad jie bus pasekmingi. Jie bus 
sveikesni, jausis geriau ir ra
miau žiūrės į bertainio kvoti
mus.

Jeigu jūsų namuose randasi 
toks studentas, kuris nori į sa
vaitę atlikti viso bertainio dar
bų, turėkite kantrybės šių ir se
kančių savaitę. O po to stenki
tės pagelbėti jam sveikai žiū
rėti į jo nepasekmingus paty
rimus. Stenkitės pagelbėti jam 
išmokti, kad darbas turi būti 
atliktas tų dienų ir nepaliktas 
rytojui, ir kad be darbo nėra 
gerų rezultatų.

Kunigaikštienės Bi
rutės Sąryšis

Nauja moterų organizacija 
Chicagoje

Pradedant naujus 1911 me
tus, prasidėjo naujos pastangos 
ir nauji idealai.

Tarpe Chicagos moterų tapo 
suorganizuota nauja moterų 
organizacija, “Kunigaikštienės 
Birutės Sąryšis”, žinoma darb
šti veikėja p. Ona Firantienū,' 
prigelbstant p. M. Liutienei, jų 
neseniai suorganizavo.

Pirmas reguliaris susirinki
mas įvyko penktadienį, sausio 
10 d., ponų -Firantų namuose, 
630 W. 61-ma gatvė.

Valdyba
Į valdybų įeina šios narės: 

pirm. Ona Firantienė, vice-pir.
— M. Pažarskienė, užrašų sek.
— M. Liutienė, fin. rašt. — M. 
Kupurienė, iždininkė — p-ia 
Šlažienė.

Narių ats’lahki? apie dvide
šimts, pinigų įplaukė $12. Nu
tarta turėti gėlių fondų (įplau
kė 51c) ir p. Liutienė įnešė, 
kad dėl organizacijos labo ir 
narių draugiškumo kas penk 
tadienio vakarų pagaminsianti 
arbatėlę ir lengvų užkandžių. 
Narėms bus tik 10c įžangos ir 
tas visas pelnas eis į organiza
cijos iždų. P-ia Liutienė pasi
žadėjo viską prirengti veltui.

Bus neitrali
Buvo daug paskleista pra

kilnių minčių ir diskusuota or
ganizacijos siekiai ir veikimas. 
Pati organizacija yra neutrali, 
ir nelies niekieno religijos ar 
pažvalgų. Matyt, jų siekiai ver
tingi ir ideališki.

Lauksime ir seksime .ką nu
veiks Kunigaikštienės Birutės 
Sąryšis. Kilų sykį bus daugiau 
ko pasakyti apie tai.

Po susirinkimo p-ia Firan
tienė paruošė arbatėlę ir už
kandžių. Kaip susirinkime, taip 
ir prie arbatėlės buvo geras 
ūpas, linksma nuotaika. Visų 
veiduose matėsi šypsą, ir taip 
visos narės skirstėsi namo.

A. A.

PREZIDENTO MOTINA 
PASIUNTĖ DOVANŲ 

SUOMIAMS

Įžymus suomių kompozito
rius, Jan Sibelius, kuris šiuo 
laiku praleidžia daugiausia sa
vo laikų dalindamas amerikie
čių dovanas suomių karo naš
laičiams, prieš kelias dienas 
priėmė siuntinį maisto ir kavos 
nuo Mrs. Sarah Delano Roose- 
velt, motinos Suv. Valstijų pre* 
zidento.

Veda Nina
Tamsių plaukų moteris, ar

ba juodplaukė, turi platesnį pa
sirinkimų spalvų dėlei veido 
pagražinimo, kaip šviesesnės. 
Kada plaukai tamsus, bet akys 
ir veido oda šviesi ir aiški, ta
da galima vartoti šviesiai raus
vų ružų ir lupų tepalų šviesiai 
raudonų. Jeigu akys labai tam
sios ar rudos, patartina varto
ti tamsiai rausvų (raspberry) 
ružų ir tamsiai raudonų lupoms 
tepalų. Pudrų turite parinkti 
sulyg jūsų veido odos. Jeigu 
jūsų veidas lengvai" pasidaro 
raudonas nuo ^šilumos ar nėr* 
vų, vartokite tamsų pudrų va
dinamų "dark rachel”. O jeigu

£ 
fe

.naCmiEN V-ACMN Tel«pn«n<»
1940 M. MADŲ KARALIENĖ. —- Panelė Josephine 

Caldwell, Philadelphijos gyventoja, paskelbta 1940 m. 
madų karaliene. Jos išrinkimas įvyko .New Yorke. At
rodo, jog madų centras dabar persikels į ,Nęw Yorkų, 
nes nacių Paryžiuje negalima laisvai veikti.
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MUSU PRAEITIES MOTERŲ SILUETAI
Nevainikuotosios Pilietes

Slenka pro musų, akis gar
sesnių musų praeities moterų 
veidai, ir vis pasigendame tų 
moterų, kurios nebuvo viršūnė
se, bet kurios savo asmenybe 
veikė pačioje Liietuvoje, tarp 
Lietuvos žmonių XVI, XVII, 
XVIII am. dokumentai, memu
arai stačiai mirga nuo įvairių 
moterų vardų, moterų, kurios 
buvo veiklios, reikšmingos, ku
rios tikrai atstovauja savo epo
chų. Bet taip apie jas žinių ne
daug !

Tarp daugelio renesanso ga
dynės stiprių, galingų, plataus 
masto asmenų kiek ryškiau iš
kyla turtinga Lietuvos dvari
ninkė Sofija Morkuvienė-Vnuč- 
kienė (lietuviškai pasirašanti 
išlikusiuose teismo aktuose). 
Tuo laiku, kada Lietuvoje virė 
protestantų ir katalikų kova, 
kada daugelis Lietuvos didikų 
iš mados, ar pasiduodami lai
kinam kaprizui, arba norėda
mi savo vardų žmonėse įam
žinti, stato bažnyčias ir vienuo
lynus — Vnučkienė mus stebi
na savo planingu sakyčiau, des
potišku ir atkakliu švietimo 
darbu ir šalta, apgalvota kova 
su katalikybe. Nebodama savo 
apylinkės žmonių protestų, ji 
raktu rakina Šiluvos katalikų 
bažnyčių, išvaro lauk dvasiš
kius ir draudžia laikyti pamal
das. Bet tuo nesitenkina ta sti
pri moteris. Vienų graž ų die
nų ji atsiunčia darbininkus ir 
įsako bažnyčių nugriauti. Vė
liau ji dovanoja Šiluvos dvarų 
ir Pašakarnių palivarkų pro
testantų bažnyčiai ir mokyklai. 
Oficijaliame rašte absoliutinio 
monarcho tonu ji įsako, kad,

veidas išblyškęs, tai galima 
vartoti pudrų truputį rausvų 
“peach”, Tas padarys jūsų vei
dų aiškesnį ir priduos gyvumo.

Yra daug ir kitų spalvų, bet 
moteris pati maždaug turi su
prasti kuri iš jų geriausiai tin
kama ir natūrali jos veidui.

Qna. .
.. . l
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Iš SLA 208 Kuopos 
Veikimo

S. Narvidienė pirmininkė
SLA 208-tos moterų kuopos 

metinis susirinkimas įvyko 
sausio 8 d. 1911 m. Auditorium

lankė į tų pirmų naujų metų 
susirinkimų, draugiškai priimti 
kuopos naujus viršininkus. Da
bar naujų kuopos valdybą 
šiems metams sudaro šios na
rės: S. Narvidiene — pirm., M. 
Brenzaitė — vice-pirm., J. Va- 
rašienė —- vice-pirm., J. Nor
kienė — vice-pirm., S. Mikšie
nė — protokolų sekr., W. By- 
anskienė — finansų sekr., A. 
Kundr'otienė — (iždininkė, M. 
Kuper ir A. Jogiella — iždo 
globėjos, Dr. S. Šlakienė —■ 
daktarč-kvotėja, M. Kenai eaė 

• — maršalka, A. Stanish — ko
respondentė.

Buvusi kuopos pirmininke 
p-lė M. Brenzaitė rezignavo 
.priešmetiniam susirinkime po 
dviejų metų labai pasekmingo 
pirmininkavimo. J. Norkienė, 
iždininkė per dešimts metų, ir
gi atsisakė nuo savo urėdo. Na
rės, įvertindamos p. J. Norkie
nės nuoširdų darbų kuopos fi
nansų tvarkyme per tiek daug

evangelikai, kad Mokinius pri
imti galima ir ne : protestantus, 
bet tie privalo šventadieniais 
lankyti kalvinų bažnyčių. Pa
čiame dvare urėdais gali būti 
tiktai Kalvino tikėjimo išpa
žintojai, o katalikams per am
žių amžius .draudžiama šeimi
ninkauti Šiluvos dvare. Ilgai 
apylinkės žmonės minėjo tų 
galingų moterį, nors neilgai po 
jos mirties tegerbė jos valių.

’ įAr tai nėra tikra Kotrynos 
Mediči, Anglijos Elzbietos ir 
Marijos laikininkė su tikru re
nesanso žmonių charakteriumi, 
aistringu, valingu, makiaveliš- 
ku “ii Principe” charakteriu
mi?

Ir per visų XVII, XVIII am
žių tai šen, tai ten iškyla tokios 
moterys galingos valdančios ir 
išnyksta amžių miglose. Štai 
Sofija Chodkevičięnė (tiesa, ki
limo ne lietuvaitė), kuriai Jo
nas Karolis rašo nužemintus 
laiškus čia pat iš garsių Kirch- 
holmo kautynių lauko, kreipda
masis į jų “Zosyte1 mano myli
miausioji, širdies nuramini
me”^) Jis iš įtolo net bijosi jos 
valingumo įtikinėja jų (abe
jotina tiesų pasakius) ištikimy
be meilėje. Ji turi galios savo 
didžiam vyrui, garsiam karo va
dui ji savarankiškai veikia ir 
savo latifundijas administruoja, 
ji gi statydina pranciškonų vie
nuolynų Kretingoje. ..

Arba vėl tokia Kasakauskic- 
nė, garsių Lietuvos etmono Si
mo Kasakauskio ir Juozapo, 
Livonijos ? vyskupo motina.

(Bus daugiau)

Lietaus žymės 
imtos iš 
patrinsite 
smilčiuotu

gali būti iš- 
“suede” batų, 
batus su i 

popierių.

. jeigu 
švelniai

Elektros 
daugiausia 
da jos švarios. Todėl yra ge
ras paprotys nuvalyti jas re'gu- 
liariškai su drėgnu skuduru.

Kaimynka.

šviesos tik
išduoda 

tada, ka-

LIETUVĖS KANADOJE DIRBA RAUDO 
NAM KRYŽIUI; ŠELPIA KARO AUKAS

iKino-TeatraS

Pavojingi šnipai — juokingi

nesate jau
kai mstėt 
su Robert

Amerikos

Paimkite, pavyzdžiui, “Night 
Train” World Plavhousc teat
re. Veiksmo begyj praūžia me
lodramiškų momentų, nervuo- 
to įtempimo, kurio 
tę nuo to laiko, 
“Night Mušt Fall” 
Montgomery.

Veikėjai nauji
publikai — Rex Harrison, Mar- 
garet Lockwood, Paul von 
Hernried, Vienmetis, kurio šei
mai teko pergyventi “blitz- 
kriego” baisenybes. Anglijoj 
gamintas veikalas piešia dra
matiškas . dienas čekų profeso
riaus gyvenime, kai jis išsprun
ka iš nazių nagų, kad vėl pa
kliuvus savo gražios dukrc.ės

ke jai už tai dovanėlę.
Rengia vakarėlį

Ši kuopa -rengia “card party” 
pirmadienį, kovo 16 d. 1911 m. 
2 vai. po pietų, Syrena Hali, 
4270 Archer Avė. Labai darbš
ti komisija po vadovybe p. M. 
Micevičienės deda daug pastan
gų ir triūso, kad sudarius šį 
parengimų įvairiu, socialiai 
draugišku ir podraug pelningu, 
nes dalis uždarbio bus skirta 
labdarybei. —A. S.
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Maistas
Veda MOKTA RUGIENE
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ANANASINIS "PŪKŲ” 
PYRAGAS

IV2 puoduko persijotų miltu 
(“cake flour”)

1 šaukštukas baking powder
6 kiaušiniai, perskirti 
Vi šaukštuko druskos 
IVe puoduko cukraus 
V2 puoduko ananasų 

apple) sunkos
1 šaukštas citrinų sunkos.
Persi joki t miltus ir baking 

powderį keturis kartus. Supla- 
kit kiaušinių baltymus su drus
ka, kad pasidarytų sustingę, 
bet ne sausi. Pridėkite % puo
duko cukraus, apie du šaukštus 
vienu sykiu, kiekvienų kartų 
greitai plakdamos. Suplakite 
trynius, pridekite likusį cukrų 
ir vaisių sunkų ir plakite kol 
sustings. Sudėkite miltus, po 
ketvirtadalį vienu sykiu, ir su
maišykite. Pridėkite suplaktus 
baltymus. Sudėkite į pailgų 
blekę. Tešlų 1 perplaukite orui 
išleisti. Kepkite 325 laipsnių pe
čiuje apie 50—60 minučių. Ble
kę apverskite .ir taip palikite 
iki pyragas atauš.

Šis receptas vienam 9 colių 
ilgio pyragui.

"MĖSOS SURIS' 
(HEADCHEESE)

Mėsos suris yra daromas iš 
kiaulės galvos, kojų, liežuvio ir 
širdies., Kiaulės galvų perskel- 
kit, išimkit smegenis, akis, nu
plaukit gerai, ir vlrkit galvų,

Jauki metery sekcijoj 
vakarienė

Pas mus, Toronte, Ont., nie
kam ne naujiena, kad tar.mc 
nemažai darbščių moterų. Ne
žiūrint, kad d.dc’ei daugumai 
moterų tenka sunkiai dirbti 
dirbtuvėse prie įvairių darbų, 
jos nepaisant nuovargio nere
tai apleidžia savo poilsio laikų, 
jį atiduodamos visuomenės 
darbams.

Dabartinis laikas, vis labiau 
ir žiauriau reiškias žmonijai 
vargus ir nelaimes, gana jaut
riai palietė moteris. Jos vienin
gai suprato rimtų reikalų tei
kime pagalbos karo alina
miems nelaimingiesiems ir sku
biai rado budę susijungti ben
dram darbui.

Prie musų ‘ Kanados Lietu
vių Tarybos” veikia moterų 
sekcija, šis moterų būrelis vei
kia labai plačiu mastu. Be tei
kiamos talkos kuogreičiausiai

tas, negailėsitės praleidę pora 
valandų sekdami šį programų.

Arba, antra vertus, užeikite 
į Woods teatrų. Ten yra rodo
ma “Let George Do It”, čia 
bent kiek kitoks veiksmas, bet 
drama vis vien karo šešėlyj. 
Šnipai, slaptybės, bet čia rasit 
visokių šposų, ,nęs. .šio, kurinio, 
autorius tiki į primaišymų bent 
kiek sveiko juoko ir1 satyros į 
dramos receptų. Tėmykit Geo-

vaistų išsitraukti, kada jis už
miega ir sapnuoja, kad susiti
kęs Hitlerį jam nosį suploja.

Pbyllis Calvert yra jo drau
gė ir britams tarnaujanti šni
pas. Formby skambina ukelele 
ir neblogai padainuoja; išgirsit 
orkestrų ir žingeidžių žinių 
transliavimo sistema; susitiksit 
ir su submarinų lenktynėmis

Katherine 
bei 

gainiuojasi

Kitų savaitę reikės pašnipau- 
ti apie lai, kodėl 
Hepburn ir Cary Grant 
James Stewart
United Artists teatre ir perduo
siu “The Philadelphia Story” 
sekretus. Iki ateinančio ketvir
tadienio, jūsų S. V.

širdį, kojas ir liežuvį kol mėsa 
nusmuks nuo kaulų, ir kolei 
šakutė lengvai sulys į liežuvį ir 
širdį.

Galvų pirmiau išvirs ir išim
kite anksčiau kitos mėsos. Šir
dis ir liežuvis ima daugiau lai
ko. Įdėkite į viralų druskos, pi
pirų, svogūnų, morkų ir acto, 
užtektinai skoniui. Virinkit la
bai išlengvo. Vandens reikia 
tik tiek, kad apsemtų mėsų. 
Kai išverda, mėsų išimkite ir 
supjaustykite kaip, lašinius il
gais 
kitę, 
kitę 
virė,

mo ir nuožmaus jungo, jos tei
kia pagalbų ir Raudonam Kry
žiui, kad nors dalele prisidėti 
lietuvių vardu prie teikimo pa
gelbės karo aukoms.

Vienų Raudono Kryžiaus 
naudai ruoštų vakarienę teko 
ir man atlankyti. Ji įvyko 18 
d. sausio mėn. š. m.

Pažįstant (iš bendro darbo 
praeityje) moteris, nei kiek ne
abejojau, kad svečiai, kaip vi
suomet, jų triusu liks patenkin
ti. Trumpai tariant, vakarienė 
buvo ir skani ir soti.

ši vakarienė atsižymėjo ga
na jaukia nuotaika. Jautėsi ar
timumas, dvelkė taikingumas 
vienų kitiems. Gražu, kad bent 
panašiuose viešesniuose suėji
muose nebepastebima perdaug 
netaikingumo. Nežiūrint, kaip 
vieni kilus geibiam ar mylim 
asmeniniam gyvenime, visgi 
viešuose suėjimuose, pašvęs
tuose geram tikslui, turime ir 
galime būti viena šeima, nors 
kelioms valandoms.

Smagu pasidžiaugti, kad da
lyvių vaizduotėje šis vakaras 
paliko gražų ir girtinų įspūdį. 
Pageidautina, kad panašių pa
rengimų turėtume ir daugiau.

Moterų vieningų darbų, kuų 
jos aukoja musų visų vardu, 
mes privalome remti visais ga
limais budais.

Žymėtina, kad 
nėję dalyvavo 
musų konsulas
kurs tarė ir keletu žodžių, gi
liai pabrėždamas, kad Tarybos 
užsimojimas atgavimui priseg
tos nepriklausomybės rems 
tiek asmeniška, tiek oficiale 
pagalba. Vakarienės metu pa
tarnavo būrys musų grakščių 
jaunų lietuvaičių, kurios savo 
mandagia elgsena kreipė sve
čių dėmesį.

Labai įvertinam šį moterų 
suruoštų pobūvį ir linkim joms 
daug spėkų, noro ir energijos 
nepailstamai dirbti ir toliau, 
mes gausiai atsilankysim ir jū
sų darbų įvertinsiu!.

šioje vakarie- 
ir gerbiamas

Grant-Suttie,

šmotukais. Viralų perkoš- 
Mėsų sumaišykit ir apipil- 
tuo viralu, kuriame mėsa 
tik tiek, kad apsemtų.

Pavirinkite apie 15 minučių 
ir supilkit į gilias pailgas ble- 
kes. Lai ataušta ir sustingsta 
drebuliai. Išėmus turėsite kie
tos' mėsos sūrį. Tinkamas val
gyli šaltas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
,, ru naudingos.

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Sausio mėnesio populiariau
sios daržovės yra morkos, ko
pūstai, lapienė ir “broccoli”. 
Turėkite jų savo kasdieninėj 
dietoj. Iš vaisių, obuoliai ypa
tingai sultingi šį mėnesį, lygiai 
kaip ir kriaušės. Prižiūrėkite, 
kad šeimyna valgytų šių daly
kų kasdien.
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Kas Antradienį 
Išsirikiuoja — 
Ir Groja

Waukegano Naujo
Moterą Choro
Sėkmingas Vakaras

Lukošius 
“Vinco Žmona”

gi niauja 

gRIDGĘPOĘT. Lietuvą
Band muzikantai įyęsdino nau
ją. yąįdybą 1.941 metams.

Tąi įvykę sausio 14 d., Rrą.- 
nę Shemeto SV.et., 3$36 Litua- 
niąa Avė.

SLA 262 kp. Rengia ‘'‘Driskių 
Vakaru”.

WĄUX<ĘQĄN, Ilk, — Musų 
kolonijoj susitvėrė ųąųjas clip- 
ras, kuris bMS žiųęrųąs Wauk<e- 
^aųo Mojerų Chorų vardų* Sau- 
sįo 12 d. šis chorąs surengė sa
vo pirmą vakarą, vakarienę ęu

Nauja Valdyba I koncertine programa. _
Naujasis choras padare savo 

Fįrjn. Pranas Bistrą; pagelib. piriųą viešą pasirodymų sudai- 
—Jonas Rakauskas; nutarimų ųųodamas keįias dainas labai 
rašt.—Ed. Grušas; turto rašt. darniai, ir publika, kurios bų- 
—Petras Marazas; kasierius-r-J vo pjįua Liųosyhės salė, nesi- 
Kastas Janušauskas; kasęs glo- gailėjo kątučių. .Chorui vado- 
bėjai—-Jeronimas Reksnis ir Jo- Vauja ponia Pranai,jjejiė (tmyų- 
nas Daunis; maršalka—IgnąsLj ohįcągietė Rairiutė, S. Kairio 
Jurevič. duktė).

Beno lyderiai Teodor Mace- Apąrt choro, programoje pą- 
vič, Juozas Grušas ir Jonas Rą- sjrųdė Mikutis #iį ųkordeojiu, S. 
kauskas; koresp. J. Grushas. Vaišnoras su gitara (jis ir pora 

Reikia pasveikinti beno ną- dainelių gitara prisitardama^ 
riu.s už punktuališką pratimu sudainavo) ir solistas A. Bji- 
lankymą. Nežiūrint kaip jie bu- tumskis.
tų nuvargę, bet atėjo antradie- Vakariene buvo labai puikiąi 
nis, žiūrėk, jau jie visi su savo parengta jr u^ tai reikia kredi- 
muzikos instrumentais susiren- tas atįduotj š,eimininkėin$ ku
ka, išsirikiuoja ir groja. rias pastelr3ja.il besidarbuojan

čias; Buitkieuė, Norkienė, Pet
kienė, White, Grevienė, Rukš- 
telienė, RitumsRienė ir kitos.

Atrodo, kad choras turės gra
žaus pelijo iš šio parengimo. 
Laimingos ateities naujam cho-

• ryi ir jo jaunai mokytojai Pra- 
Iinbana valstijos rcpubliRonų naitiepei! 

■ t

Kuopos Vakaras.
SLA 262 kuopa vasario 22 d. 

rengiu “Driskių šokius”—Hard 
Time dance—kuriuose bus duo
dama dovanos tiems, kurie bus 
vargiųgią usiaį apsirengę, šo
kiams gros Richard Bor,owsky 
ąnd his Ambasadors orchestra.

Prašom0 kitų SLA kuępų tų 
dienų nieko ncreųgtį, o atsilan
kyti į musų “Driskių Vakarą”. 
Tai įvyRs vasario 22 d. Lįuosy-

NOROS GUGIS PIRMAS PASIRODYMAS
PRIEŠ CHICAGOS LIETUVIŲ PUBUKĄ 

IR MENO VEIKLOJE
n į ii.h- . t . .

J. L. Grušas.

Rep-ąi Reikalaus 
Turinėti Ateivius 
Indianos bake Aps,

Ja tyrą Iiidianąpoįyje ręikalau- 
damas ^tyrinėti kaltinimus, 
kad Lake apskrityje (East Chi
cagoj, Gary, llammonde, etc.) 
ateiviai nepiliečiai balsavo per
eituose rinkimuose, ir kad jų 
nelegaliais balsais dein. Schric- 
ker buvo išrinktais guliernąto- 
rium.

lavjm^ prjims.

M.

URŠULĖ TAKAŽAUSKIĘNE, 
po tavais RuteUoniutė.

• persiskyrė svu šiuo pasąųliii 
sąufcįo 21 d? 3 vąl. ryto, J8Į41 
m., sulaukus pusės amž. Gi
mus Lietuvoj, Vilkaviškio 
rąie$te .ir parapijoj. Ajnerikoj 
išgyveno 35 mątus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 3 dųkterjs: Ur
šulę, Heleną Guintali ;r Oną, 
žentą Raymondą ir du* anuku, 
Ronald ir Raylene, seseris: 
Ką t a r ijn ą Ųązdąuskieinę. 
jos vyrą Antaną ir jų šeimą, 
Konstįnciją Radomskienę, jęs’ 
yyj-ą Jurgį ir m šejmą, Ma
rijoną Stanišauskienę, jos 
vyrą Antaną ir jų Šeimą, bro
lį Vincą jBųtelionį gyyenaptį 
Pietų Amerikoje, dU pusbro.- 
lius: Ignacą ir Joną Janius 
ir jų šeimas, pusseserę Oną 
Janushą ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių, o Lietuvęįe tė
velį Antajną, seserį" Petronėlę 
Vabalaitienę, jos vyrą Albiną 
ir šeimą, fr kitas gimiąes.

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

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, sausio 25 cį7 8 vąl. ryto iš 
namų bus nulydėta į Šv. An
tano parąp. bažnyčią, k.ur 
atsibus gedulingos pamaldos 
už veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

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

Laid. Dkekt. Antanės B. 
Ž Petkus> Tel- CICERO 2109.

Rytoj Admirolas 
Byrd Roselande

Fe nger lįigh School salėje, 
rytoj vakare, kalbės garsus 
keliautojas ir Pietų Ašigalio 
tyrinėtojas, admirolas Riclv 
ard Evclyn Byrd. Paskaitą

bas. Bilietus galinta gauti vie
tos laikraščių redakcijose, 
bapkuose ir stamjjesniose 
n’io įstaigose.

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramus į 

.. , J Visas PassnHą 
KVIETKININKAŠliS

I Gilė? VesUivėms, pąąkiMains 
3316 sVfl^Str^

Tel. YARDS 7308
* ■ II

Rašo AL. MICEVičIUS 
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Aušros Ęom^i^ąs.

Viskuo Apsirūpino, — 
Bet Nevažiuos

LSS Centro Kuopos 
Met, Susirinkimas

Į CLASSIFIED APS.

Vytautas Levickas
Pažyslat Lukošių? Jis advo

kato Vinco geras draugas. Ka
dangi “Teta Iš Amerikos” par
važiuoja, Lukošius, apsirengęs 
moteriškais rūbais, delikatniai 
pasirodo kaipo Vinco “mylima 
žmona”.

Vytautas Levickas atliks Lu
košiaus rolę statomo j Lietuvių 
Universiteto Kliubo trijų aktų 
komedijoj “7'^la Iš Amerikos” 
šį sekmadienį, Sausio 26, 4:30 
P.M., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halste.d St. Įžangą ,55c. Po 
perstatymo šokiai. W.

Mažai Tokių žmonių 
Kaip J, Wallace
Pęyąnojo Žmonęs Užmušėjui.

Kalėdų Dienų prie 95th ir Ha- 
milton į chicagiecio John Wal- 
;lace automobilį, įvažiavo kitas, 
ir užmušė Wal'lace’o žmonų.

Antrojo automobilio 
tojas, Nat Wood, 11411

vairuo-

Męs vyrai visųoiuet protes- 
! juodavoijie prieš paskutines tris 
į eilutes, .ę l<ad pusėj tei- 

Po to, Vieniems malonaus, ki-stato“ 
iriems pe itaip, iškirsto ja,upę! ■*

ady. P. K- Gugi.O si.urpri^, po] daugiau)
kiek laiko mes visi vėl sugrįžo-i ' ~9 __ v 
me į normalu gyvenimą ir Jau- Jis, Irgi, Mat, 
kėme kur ir kada sulauksime. T 1?Išviri o
progos pamatyiti “Rytinę.” Žy' y, r * * ’ 
žvaigždę. Važiuoti

Nei nepajulonie kąip pavasa
rio saulute ęmė kaitinti yary- 
dama galop muzikalipį-drapjia^l

,de MjW<a AUMVS, .y«^ W įvažiuoti sumanė ir 22
gn koRuerUj šv, Jurgio P.ara}M-l g^y Bet jig.
juicj sve tinėj. neturėjo pei pinigų kelionei, n,ei

Nors šią salę kiti ir vadinda- , ' o - i« ii * ,, , • i-i - I v? rūbų savo 2 mergmęrns, kurias vo skiepu , tais laikais tačiau . .. ■
tai buvo vienintele svetaine,
kur visi musų koncertai, dra- Bet ’is le^vai Problemą įsrr- 
mos ir tragedijos buvo stato-Po: ,Nuo Menteer, 1401 Hyde 
mo ' t Park pąsjvojgė automobilį, ir apr

“Aušros” Koncertas. Jadresu 5200. She'
ndan, kur rado ir pinigų ir ru? 

Ten “Birutė” su Petrausku bų bei papuošalų už $1,118.
stato pirjmą ęperos baust aktą. vjga bėda, kad dabar ne- 
lodėl ir šis “Aušros’ koncertas galės į Floridą 'važiuoti. Sėdi už 
buvo rcugiaipas toj svetainėj. grotų.
Koncerto pelnas buvo skiria- . _______
mas studentų'naudai ir žinom,a m „Ljnv.c ITrmilČP 
Dėde Mišeika buvo didžiai pa-
t i Iv c o o 11 Metų Mergaitę 
čiutė-Gugienė sutiko dalyvauti. _______
Publikos buvo tiek kiek Dėdė Nusigandusi Negalėjo Pajudėti 
tikėjęsi -- pilkutėlė svetainė. VT , .

.. . Nep.ą$(t.ebeję, kąd ątejna trąu- žinoma, tais laikais /adio bu-L dyj mergaitCs bįln. 
v_o tijo žurnaluose narnas;; Ita-Ul —-.y per p).ie 
sė, kad kada nois ateity .MV^Lvejnue, Downeys Gr.ove priemie- 
visi gulėsime naudotis tuo išra- sįyje 
dimu. Tada_ nmsų koncertų peg Kftį trwWnį pagaiUu 
ladio negalėjome garsinti, kaip,|į^ jaunesnioji nušoko

bet vyresnioji iš išgąsčio 
po, negąJ<ėjQ pasijudinti,

Rinks Naują Valdybą

Peuktadienį, sausio 24 
kaip 8 vai. vak. “Naujienų” 
bute įvyks LSS. Centralinės 
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 vykinamas į 
gyvenimą. •

Svarbu, kad su šiais 1941 
me,t.ais, mes pradėtume savo 
darbą draugiškai, su nauja 
energija, ir su dideliu buriu 
ftą.ujų dj-augip

Todėl, visi draugai atvykite 
į susirinkimą aptarti kuopos 
reikalus, užsimokėti duokles, 
ir tuo pat laiku atsiveskite 
naujų draugų prisirašyti prie 
kuopos.

LSS. Centi\ Kuopos
Organizatorius.

d

Tyrinės Demokratų 
Administracijas

biz-

Vestuvių Varpai 
Suskambės 
Phijadejphijoje

Gavo Pakvietimą ir 
Chicagiečiai

BRipęEPORJ. — Her 
len Ambrose, nuo 927 W. 84th 
Place, gavo pakvietimą dalyr 
vauti vestuvėse sausio 26 d. ka? 
da jos gera draugė p.-lė Ęelen 
(Hobis, 1118 Sę_. 2nd Avė., PhL 
ladelphia, Fa. žengs į “stoną 
moterystes” su p. Michąel Gasr 
per.

Gera Lietuvaitė
Reikia pastebėti, kad p-lė 

Globis yra labai populiariška 
Philadelphijoje ir labai gražiai 
vartoja lietuvių kalbą ir rašyt 
bą. Jos tėveliai pp. Steponas ir 
Marijona Globiai ir jų sūnūs 
Steponiukas yra pavyzdinga šei
myna.

Jaunavedžiai iųis šlįuba šv. 
Kazijniero bažnyčioj ir vestuvių 
puota įvyks Lietuvių Tautiškoj 
salėje.

Tarp kitokių dovanų Mrs. 
Ambrose iš Chicagos uįprenu* 
meravo jaunavedžiams “Jauni
mą” vieniems nitams, kad jau
nosios vyrąs gerįays galėjų ap- 

ksipažinti sų Jieiuvišku pašau- 
llįių peš jisaj yra kįtatauljs.

Gewųąių Jinkejipių į? daug 
J#ių)ės lipkim jaųnayedžįajng.

dviejų

Vakar jis buvo teisiamas. 
Teisėjas O’Cojmor rengėsi jį 
bausti kalėjimu, bet WallaceTi) 
prašant, paskyrė jam probacijų.

VVallace paaiškino, kad jo 
žmonos bausmė neatgaivins, o 
Wood turi penkis vaikus, ir bu
tų žiauru jiems atimti duonpcl- 
nį. NVallace gyv. adresu prie Si. 
Brandon bažnyčios.•z

Irgi Į Floridą 
Išvažiuoja 
Atostogauti

Vaist. Pr. šeštokas
WAUKEGAN, 11). — Plačiai 

žinomas vaistininkas Pr. šešto
kas, išvažiuoja į Floridą ato
stogauti. Apleidžia Wa,ukeganą 
šeštadienį, sausio 25. Į tris die
nas su automobiliu mano par 
siekti Floridą.

Savo vietoje pąlieka ipapą? 
džeriauti gerai žinomą vaistinin
ką A. Belskį.

Milatz Floridoje
žada sustoti pakelyje pas 

“Dėdę” L Milatz, buvusį v.ąis- 
Jininką Chicagoje. Jis dabar gy
vena Eustis, Florida. Iš Eųstįs, 
Florida į Miami, — ten žada 
aplankyti plačiai žinomas chį- 
.cagietes “dvi sesutes” E.mma ir 
Ęmily Pąrmalis. Jos yrą ap$įr 
gyvenę ĄĮjąmj piešte.

Pr. šeštokas mano nuvažiuo
ti j Havana, Guba, į Key West 
ir apsukti visą Floridos pajū
rį.

Jeigu jis savo kelionėje su? 
ras naujų įspūdžių,'1 tai žada 
“Naujienų” skaitytojams juos 
aprašyti.

Waukeganietis.

TRAUKIA 11 Į TEISMĄ
Už SALES TAKSUS

Vąlstjjos fipanęų 
meftta^ gžyedė bylas' P^ieš 11
Chtoagęs
mas $39,500 ųžsiiikųšįais^'sąįes
taksas. " ' ~

parria.- 
į šalį, 
nu.tir- 
ir žu-Garsindavo “Aplįkataįs”

. ‘ , V v. |VO.Jiabudį.vp !v p.ne tyčios ■ j; buvo n mctu Cecilia Lar. 
korteles, karias ŽŲlonės vadin-1, 4£)15 Saratoga a.venlle. Iš. 
<lPyA\;,PJ>liLat9|is ..Į) žiųiiin .ą.nU sjgc|ijęjįi|ys O .metu sesuo Mary 
vieno lų “apjikatų” garsina, Ąnn 
kad rengiamos “Prakalbos, M o.- ■ _
nęlogas ir Dųipęs” su “žinoųiąLr-j Priivulro 
soliste ponia Nora Pricevičiute- V»vl 1^x111’*11 KO 
Gugiene”. , Kareivinių

f>,u .dideliu ^kaulnunu ir WJM.:n|ranM! 
sidomėjųnu laukėme išgįrsįanit
Noros duinųs. Mat tais laikais 
turėjome visai gerų sęji^čių, tu
rėjome Jak.šcvičiutę-Jaųušaiis- 
kieiaę, Mųlvųių liąrodeckaitę, vie(Os į karo tarnyba imamus 
Klimavuiiutę-Pocjenę jr Krikšn naujokus apgyyendinti, nųę gaiir 
čjokiutęrSarpalieiję. Visiems rurj šio 28, iki yasario 1,0 d., daur 
pėjo pamatyti naujoji scenos giau naujokų nebeims.
pažiba. Vieloj žadė.t.ų 4,739, arjniją iš

Nora buvo labai en.lųziastišr Illinois valstijos paims sausio 
kai priliptą. Sajė plyšo jiuo ap- mėnesį 3,008. Kįtus pridės prie 
lodismentų. Prie piano, kiek at- vasario kvotos.
menu, rodos buvę kompo^ito? _____r____
rius Petras Smilius. ^tm.Cr N5111i]ALUSQ “Nnn 
nu su kokia daina Nora piu$| 
pasveikino, bet labai gerai atsi? 
ipeim, kad užbaigė su inuips 
pirmu kart girdėtu “laivinė”, 
franeuzų kompozitoriaus Gou?
n,ęųd; b.et.yvįškai Rctraų^ko iš
veistą. Su ta tai daina Nora 
savo publiką sužavėję.

Sėkmingas Debiutas.

Neims Iki Vasario
Ęadapgį armijai vėl pritrukę

Naudokitės ‘%> 
i| jienu” Informacijų 

Biuru

,daugiau, musų Nor,a pati sau 
pianų akompanuodama sudai
navo Petrausko gražių “Eisiu 
NJamai Pąsąkyti”. Mes plojome 
ir reikalavome dąr daugiau, Joet 
uždanga nusileido ir užbaigė šį 
didžiai pasekmingų Notos de-

nės”, mums vyrams visuomet

n^es niekųopięt nesųlikomje su 
žodžiais. Aš pats su Norų. e$.u 
keletą argųųientų tupėjęs, štai 
tie žodžiai:
Laukiu kuomet paliepsi laįvu? 

žėlį įrkJjųęl,
Jau vėjelio putims ėmė 

liuliuot,
Ėmė valtį liuliuot.

Ji tarė m#įęun,ų$
Ijrk į tą Įąįį
.Kur męįlė mpmįs liepsnos

Jįs jai lį^yiąį ąįsgkję

k salįė$ tokioj npL

valtį

Teikia Žinias Apr Paren
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Ipformaęijų Riurą.

Draugijos, Ęiiubaį ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti ^‘Naujienoms*’ dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm saųidymo svetainių, pra
šome kreiptįą į “Naujienas^, 
kad jiesųsidurti su kįtąis pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos kojĮ.ku.rencijos. šį 
patarngvimų vNoujięi?os” tei
kia nemokamai.

IšNĄįROS!
W£ĘQS1

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS OPERATORĖS 
siūti coveralls prie single needle ir 
2 needle mašinų. Garantuojam 
minimum 37Mzc. valandai. VIKING, 
711 W. Lake.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys sortuoti senas popieras. 
Pastovus darbas. Kreipkitės: Gene
ral Fiber Co., 3801 S. Racine Avė.

PATYRĘ OPERATORĖS prie 
hem.-stitching. Pageidaujame to
kių, kurios dirbę ant “stamp 
goods”. FIXLEB BROS., 39.00 N. 
Claremont.

Barrett paskelbė, kad jo depar
tamentas netrukus pradės nuo
dugnų pereitų abiejų demokra-

VASĄRI0 p. MATYSITE 
Pirmą kartą Amęrįkpję 

OvįgįnaĮe, Juokiąją lįomedfja

Salėje, 333 S. ĄsįJaųd ĘĮv4
.—i.-r“ ... ..'ttr;1—: į1 -r-.-—. !*'.■>■
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Garsinkitės

REIKALINGA MERGINA AR 
mojteris prie namų darbo. Maža 
šeimyna, gera mokestis. Tel. BEV- 
erly 8673.

OPERATORS PAT Y R U SIO S 
prie single ir double needle “pįe- 
cework.” Garantuojam 37%c. į va
landą minįmum. VIKING, 711 
Lake Si.

“tyrinėjimų.
Studijuos Horherio guberna- 

toriavimo metus, o ypaę 100 
dienų demokratų šeimininkavi
mų valstijoj J. StcHe'ui patekus 
į gubernatorius.

Pagerbs Pirmą 
Chicagos Majorą

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Nereik virti, nuosavas kam
barys. Mažai skalbti. Yra 10 m. 
kūdikis. 2 dienas savaitėj nereik 
dirbti. Nuo $6 iki $7. KEYstone 
9361.

MERGINA PASTOVIAI DIRBTI 
abelną namų darbą. Patyrusi, $3.50 
už 3 dienų darbą. TRIangle 8425.

PATYRUSI MERGINA abelnam 
namų darbui. Paprastas virimas, 
nereik skalbti, nereik langus plau
ti. Gyvenimas vietoj. $10. SHE1- 
drake 3902.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

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

šeštadienį Chicagos universi
tete įvyks iškilmės, rengiamos 
pagerbti pirmų miesto majorą, 
William Ik Ogden. šeštadienį 
sueina 50 metų nuo įsteigimo 
-Ogden School of Science, iš ku
rios išsivystė Universiteto gam
tos mokslų fakultetai.

Ogden buvo išrinktas majoru 
1837 metais.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
grosernė su moderniškais fikce- 
čeriais. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Pardavimo priežastį patirsite 
ąnt vietos. 1245 So. Cicero Avė., 
Cicero, III.

11 ,II!",ITIII. yi I Į.I T! .

Diena Iš Dienos
RĘAL JESTĄTE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui

R J!

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j ę)
Frank Bojttema, 31, su Kuni

gunda. Gergens, 28
AIexander ĘaJ.us, 23, su Ag

nės Duras, 29
Joseph Zink, 24, su Elizabetfy

Waisnor, 20
Bruno Kapočius, 23, su Eli?

zabeth Yakas, 21

Reikalauja
Perskirij

Jylė pęrraa nuo Joseph Der? 
ma

Gavo
Per^kiras

Anton Zeronas nuo Clara Ze
nonas

Gimimai
Chicagoj

SMARDA.CK, —, 7-658 South 
Union avenue, gimė sausio 12, 
tėvai: Bruno ir Lena.

.VISCHULĘS, Charles A., 
i)914 Altgeld streel, gimė sau
sio 8, tėvai; Geęrge ir Alicc.

KĘNUTIS, —, 45 J 6 Jąckspn 
buKarąs, gįmė sausio 12, tėvai: 
Mįcjią.el ir Alice.

BJB3ĮLAS, Gejievieyę J., 817 
Nofth Wood street, gimė sau
sio 15, tėvai: Rapolas ir Mary.

AUĘJiSY, Gcrald, 3031 West 
Nęyth Phrce, gimė sausio 11, 
tėvai; Joseph ir Mąjųę.

BARGENAS
6 FLATŲ PO 4 KAMBARIUS 

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

MARQUETTE 
MANOR

AUKŠTOS RŲŠIES 16 apart- 
mentų muro namas, rąndąsi prie 
pietvakarių kampo 62-ros ir South 
Albany Avė. 12 flatų po 4 kamb. 
ir 4 po 5. Nuosavybė puikiam sto
vy ir 100% išrenduota. Bandomis 
per metus $7,506. Bargeno kaina 
lengvais išmokėjimais.

STANLEY REALTY 
COMPANY,

179 W. Washingto St.
Tel. RANDOLPII 7055.

5 KAMBARIŲ MŪRINIS bunga- 
low, stoker furnisas, 2 karų gara
žas. 3801 $o. 58 PI., kreipkitės ■ po 
4 vai. popiet.

FARMS FOR SALE . 
Ūkiai Pardavimui

100 AKRŲ PAGERINTA farma 
arti New Lesęn, $8000. 160 akrų 
pagerinta farma arti Plainfięld, 
$125 už akrą. 126 akrų pagerinta 
farma arti Monee, $125 už ąkrą. 
160 akrų pagerinta • farmą, moder
niškas namas, $130 už akrą, arti 
Frąnkfort. Savininkas, Edvvių Por- 
ter, Cherry ŲjH, Joliet, Uj. Tel. 
2-5358.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

Remkito tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'*

pastelr3ja.il


8 NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., sausio 23, 1941
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CUNEO SPAUSTUVĖS DARBININKAI 
TEBESTREIKUOJA; ATMETĖ DU 

KOMPROMiSUS

Vokiečių Princesė Deportacijos Apklausinėjime ant Neštuvų.

International Harvester Darbininkai Už
baigė Streiko Balsavimus; Streikas Allis 

Chalmers Dirbtuvėje
Jeigu vakar vėlai vakare ar 

naktį neįvyko permainos, tai 
Cuneo knygryšiai ir keliu ki
tų departamentų darbininkai 
tebestrė’ikuoja.

Susirinkę vakar 18-los apy
linkės lietuvių parapijos salė
je jie atmetė du spaustuvės 
prezidento pasiūlytus kom
promisus.

Streikieriai, viso suvirs 1,- Naujienų skaitytojai žino, 
000. reikalauja pripažinti jų j<a(| yra rengiamas piknikas 
uniją, Bookbindcrs and Spe- Naujienų Namo Fondui liepos 
cialty Workers lokalų 181, ir 27 (ieną, 1941 m., Sunset dar- 
pakelli algas 15 centų valau-Lomnnt, III.
dai.

Kompromisai.
Jobu Cuneo, Cuneo prezi

dentas, buvo pasiūlęs pakelti 
moterims algas 2 centus, o vy
rams-2’2 iki 3c, taipgi vy-l 
rams lapkričio mėnesį vėl prie 
algų pridėti 50c.

Kiek vėliau jis pasiūlė pri
pažinti unijų, jeigu streikas 
bus likviduotas ir algų reika
las bus pavestas deryboms.

Nutarė Streikuoti.
International Harvester Co., ypatingai tuos nauj’ienicčius, 

darbininkai Chicagos dirbtu-( kurie trokšta, kad “Naujie- 
vese vakar baigė streiko bal- nos” gyvuotų dar ilgiausius 
savimus. Nors šių žinių rašant metus.
balsai dar nėra suskaityti, bet 
niekas neabejoja, kad darbi
ninkai nubalsavo streikuoti, 
jeigu jų reikalavimai nebus 
priimti.

Unija reikalauja pakelti al
gas 10%, jų pripažinti ir pa
sirašyti sutartį^

Šiandien vėl įvyks derybos, 
ir unijos atstovai jau kalbės 
apsiginklavę pačių darbininkų 
nutarimu eiti į streiką, jeigu 
jų pasiulybai bus atmesti.
9,000 Streikuoja Allis-Chal- 

mers Company.
C. I. O. automobilių unija 

vakar paskelbė streiką West 
Alliso, Wisconsine Allls-Chal- 
mers dirbtuvėje. Unija nori 
pripažinimo, reikalauja pakel
ti algas visų rusių darbinin
kams, taipgi laipsniškai suim
ti atgal į darbą apie 1,000 pir
miau atleistu darbininku.

šis streikas paliečia apie 9,- 
000 žmonių, dirbančių dirbtu
vėje. Allis-Chaįmersi dabar 
pildo ap’ie $20,000,000 kariškų 
kontraktų. Stato traktorius, 
turbinas ir kitą sunkią maši
neriją kariuomenei.

Užnuodytos Kavos 
įvykio Negalėjo 
Išaiškinti
Vienas Mirė, Du Darbininkai 

Buvo Sunkiai Susirgę
Koronerio džiurė vakar užbai

gė svarstyti pasikėsinimą nu
nuodyti tris darbininkus Signo- 
de Steel Strapping Co., dirbtu
vėje, 2600 N. Western avenue.

Kas tai užnuodijo kavą, ku
rią jie gėrė. Vienas darbinin
kų, Thora Hill, 2542’ W. Jack- 
son bulvaras, mirė, o du kiti 
sunkiai susirgo, bet po kiek lai
ko pasveiko. Pasikėsinimas įvy
ko gruodžio 19. Jie yra, John 
Kapschis, 2443 Warner avenue, 
ir James Mengler, 3119 South 
Hamlin avenue.

Į kavą jiems kas tai įpylė 
arseniko.

Kas tai padarė ir kodėl, džiu
rė negalėjo surasti.

Swifto Bendrovė .skelbia^ kac 
šiuo metu ji turi 65,000 darbi
ninkų, apie 4,000 daugiau ne
gu pernai, ir kad šįmet išmo
kės apie $110,000,000 algomis. 
Pernai išmokėjo $102,000,000. 
Dirbtuvių ir skyrių turi 599.

Pagelbėkite Mums 
Laimingam Žmogui 
Duoti Packarda!£

Naujienų Draugai ir 
Darbuotojai.

Kad piknikas butų sėkmin
gas, ir kad padarius daugiau 
pelno “Naujienų” Namo Fon
dui, reikia parduoti daiiį? t’i- 
kietiį. Tikictai parsiduoda po 
10 centų, arba vienai ypatai 3 
už 25 centus, ir už juos dova
nų kas nors gaus naujutėlį 
1941 Pietų Packard automo
bilį. Vienas ar keletas ypatų 
daug parduoti tikietų negali. 
Todėl prisieina kviesti į talkų 
visus “Naujienų” draugus,

Taigi aš ir kreipiuosi į to
kius nauj’ienicčius, kad kiek
vienas ateitų į talką pagelbė
ti parduoti pikniko tikielus. 
Nors dar laiko yra, bet reikia 
iš anksto lik’ietus parduoti, 
kad į Naujienų Namo Fondą 
įplauktų kuodaugiausia pini
go •

Kurie pasiims tikietų platin
ti, tų pavardes talpinsime 
“Naujienose.”

Sekanti ^Naujienų draugai- 
darbuotojai pasiėmė tikietų 
parduoti:

F. Klikna,
Joc Makauskas

G. Kundroška
M i ss E. Ascilla
Mrs. J. A ugus t
Mrs. Nora Gugis
F. Wenckus
Mrs. Maukus
A. Maskoliūnas
Mrs. Endzelis
P. Galskis.

(Bus daugiau)

Gimė Dvynukai — 
Abu po 11 Svarų

Ketvirtinukai Mirė.
Louisvillc, Illinois valstijoje, 

ūkininko žmonai Mrs. Homer 
Paris gimė dvynukai — abu po 
11 svarų.

Daktarai sako, kad tai negir
dėtas dalykas. Motina sveria a- 
pie 160 svarų.

Vienas dvynukų berniukas, 
antras —‘ mergaite. Abu sveiki

Ketvirtinuky Nebėra.
7 valandomis po gimimo už

vakar jau buvo numirę visi ke
turi kūdikiai, kurie gimė Mich- 
igah City, Indiana, gyventojai, 
Mrs. Eva Swanson.

Visi keturi svėrė apie 2Vj 
svarų kiekvienas.

Valstija Sustabdė 
Sąskaitų Mokėjimą

Gubernatorius Green vakar
neapribotam laikui sustabdė bė
gančių sąskaitų mokėjimą. Pa
sirodo, kad valstijos generaliam 
išlaidų fonde yra nepaprastai 
mažai pinigų tik $1,118,412. Si
tuacija pagerės, sako iždininkas 
Warren Wright, kai į fondą 
bus perkelti sales taksai, su
plaukę į valstijos iždą per gruo
džio mėnesį.

NACJIENŲ-ACME
Princesė Stefanija Hobcnlohc, kuri anot State Dčportmenlo yra įžymių Na-< 

cių artima draugė, dėl nesveikatos turėjo būti neštuvų atnešta i San Francisco 
Imigracijos biurą, kur dabar vyksta apklausinėjimas dėl jos teisių gyventi šioj 
šaly. Galimas daiktas, kad ji bus deportuota.

Kamantinėja 4,000 
Žmonių Chicagoj i

Dasistus Ir Komunistus.
Policija su federalio slapių 

agentų biuro pagelba per pas
kutines kelias dienas kaman
tinėja valdžiai žinomus fašis
tų ir komunistų lyderius, taip
gi asmenis, kurie jiems prita
ria.

Viso lokių žmonių policija 
jau apklausinejo ir dar ap
klausinės apie 4,000.

Reumatinis Karštis 
Užmuša Daug 
Vaikų

Nusilpnina Jų širdis
951 berniukas ir mergaitė, 

nuo 5 iki 2'1 metų amžiaus, per
nai mirė Chicagoje nuo reuma
tinio karščio.

Šia liga daugiausiai suserga 
vaikai. Jeigu jie ir pasveiksta, 
;ai jų širdys būna labai susilp
nintos.

Chicagoje pastaruoju laiku 
susirgimai ėmę mažėti, bet pa
gal mirčių skaičių liga dar yra 
abai plačiai paplitusi.

Užsimušė Drie 
40-tos ir Union

Automobilių Nelaimės
Įvažiavęs į gelžkelio tilto stul

pą prie 40-tos ir Union avenue, 
užsimušė 49 metų Thomas Fla- 
nagan, 2654 West 62nd Street. 
Jis buvo formanas International 
Harvester bendrovėje.

Kitos Nelaimės
Prie 14-tos ir Ashland auto

mobilių susikulime žuvo 53 me
tų Samuel Goldberg, 1529 South 
Ridgevvay avenue.

Taipgi autom, nelaimėje mirė 
60 metų David Glickstein, 3122 
15th Street.

Šitų Automobilių 
Niekas Nenori

Viso Apie 10,000
Miesto taryba vakar svarstė 

nemažą galvosūkį.
Kiekvienais metais automobi

lių savininkai, supykę, kad jų 
mašinos nebėga ir nebenorėda
mi jų taisyti, palieka jas kur 
nors gatvėje ar ieloje.

Tokių automobilių miestas 
kasmet surenka tarp 8,000 ir 
10,000. Miestui surinkti jie kai
nuoja kartais iki <$50,000. Tai 
esanti bereikalinga išlaidą, ir 
aldermanai galvoja kaip butų 
galima tų apleistų automobilių 
reikalą sutvarkyti be tokių di
delių išlaidų.

Tai Štai Kodėl 
Vyrai Pariieid 
Savo Žmdiias

A ■ - J___ 2 • .

Perdaug Kalba Ajįic Savo 
Ojeratijas Ir Ligas

Pagaliau, štai, atsirado eks
pertas, kuris išaiškino kodėl vy
rai dažnai pameta sa^o žmo
nas.

Tas ekspertas yra Jchn Her- 
vey, Philadelphijos Temple Uni
versiteto teisių departamento 
viršininkas.

Y ra šešios Priežastys
Jis surado, kad vyrai dau

giausiai pradeda nepakęsti sa
vo žmonių dėl šešių sekamų 
priežasčių:1' ' "‘5f

1. Jos perdaiįg kalba ir rū
pinasi apie savo operacijas ir li
gas.

2. Iš ryto vaikščioja po kam
barius ir sėda pusryčių užsime- 
tę tik kokį nors skarmalą ant 
apatinių ir su visokiais dratga- 
liais plaukuose.

3. Parėjus jam iš darbo pa
sakoja visos dienos bėdas ir kad 
Jonukas ir Marytė buvo labai 
išdykę ir jai “tiesiog nedavė ra
mybės”. • *

4. Bando pamegžioti visus 
kaimynus — jei jie. ką naujo 
nusiperka, tai ir jai tuojau rei
kia.

5. Perdaug viską ir visus kri
tikuoja arba apšneka, ir

6. Neturi iumoro.
Pereitais metais apskaičiuoja 

Hervey, savo žmonas paliko 17,- 
500 vyrų.

Kareivių traukinys 
Užmušė Aurorietį

— Nelaimės Chicagoje —
Prie 55th ir Central Park 

avenue Grand Trunk linijos 
traukinys sudaužė automobilį, 
kuriame važiavo Auroros, III., 
fabrikantas, John Behtson. Jis 
buvo savininkas, Bentscn Ma- 
nufacturing Co.

Traukinys vežė 125 naujokus 
į Gordt Custer stovyklą, Mich.

Kitose nelaimėse žuvo šie 
žmonės:

75 metų Daniel Herlihy, C031 
South Mason avenue, ir

John A. Yoūngbėrg, 73, 42 
North Ohio Street, AŪrodoa, III.

Nubaudė Stiklo 
Pramonę

Chicagos ffederalis teisėjas 
Srfllivan paskyrė $80,0(30 pabau
dą kelioms Chicagos langinio 
stiklo firmoms ir stiklo unijai 
už bandymą kontroliuoti langi
nio stiklo kainas mieste.

Vakar Dieną 
Turėjom “Naktį”

Vakar apie 10 ryto vidur 
mieslyje ir jo pakraščiuose 
staigiai labai sutemo—debesys, 
durnai ir rūkas užgulė mies
tą taip žemai, kad debesys 
vietomis sieke namų stogus.

Tai buvo centras lietingo 
oro, kuris dabar yra nuslin
kęs į rytus. Vietoj lietaus tu
rėsime sniego, ir kaip vakar 
naktį turėjo būti apie 15 laip
sniu virš zero. Vakar ryta bu 
vo 41 laipsnis.

10 Metų Ųž 12 
Metų Mergaites 
Išgedinimą

“Kum Bum” “Vienuolyno” 
Dvasiškis

54 metų chicagietis Hugh 
Greer Caruthers vakar buvo nu
teistas 10 metų kalėjime už iš- 
gėdinimą 12 metų mergaitės sa
vo raštinėje, 32 Węst Randolph 
street. Jisai buvo “viršininkas” 
kokios tai “Neo-Logical” įstai
gos ir užėmė proto ligų “gy
dymu”. Kadaise buvęs dvasiškis 
kokiam tai “Kum-Bum” “vie
nuolyne” tolimos Azijos Tibeto 
kalnuose”.

Mergaitės motina buvo atėju
si pas jį gydytis ir paliko savo 
dukterį nuteistojo raštinėj, kai 
jai reikėjo kur tai išeiti. Tai 
įvyko pereito liepos men.

I

Žada Statyti Karo 
Laivus Prie 
Calumet Ežero

Dirbtuvės Laukia Užsakymų
Chicagos Calumet ežero apy

linkėje yra kelios įmonės lai
vams statyti. Jos tikisi gauti da
lį užsakymų, kuriuos karo lai
vynas netrukus pradės dalinti 
įvairioms privatiškoms fir
moms.

Užsakomi laivai bus maži, 
daugiausiai -minų šlavėjai ir 
submarinų gaudytojai.

Keistoj Nelaimėj 
Žuvo Troko Šoferis

Prie Peni^sylvania gelžkelio 
ir vieškelio 120 vakar įvyko 
keista nelaimė, kurioje žuvo 
troko šoferis Al Moper iš Ke- 
nosha.

Bandydamas išvengti susiku- 
limo su traukiniu, Moper pasu
ko troką į kelio šoną. “Traile- 
lis” nuo troko priekio atsika
bino ir trenkė į traukinį, jį iš
mesdamas iš bėgių, o troko 
priekis įgriuvo į grabę ir užsi
degė. Ten ir žuvo šoferis.

Suėmė Lietuvį, Du 
Kitus Jaunuolius
Bandę Gasolino Stotį Apiplėšti

Gasolino stotyje ties 512 W. 
63rd Street, policistas Joseph 
Roche iš Englewood nuovados 
suėmė tris jaunus vyrus, kurie 
buk bandę stotį apiplėšti.

Vienas jų mėgino policistą 
nušauti, bet Roche pasirodė 
yreitesnis ir jį, taipgi kitą jau
nuolį nuginklavo.

'Automobilis Vogtas
Suimtieji yra 21 metų Tho- 

nas GraičiUs, nuo 7332 Lowe 
ivcnue, 21 metų James Scott, 
6722 S. Wentworth avenue, ir 
Alfred Grey, 6940 Normai avė. 
Ketvirtasis pabėgo.

Jų automobilis buvo vogtas.

Edwardas Waitkus 
Loš Su Chicago 
Cubs Komanda

Vakar Pasirašė Kontraktą.

Chicago Cubs basebaT ko 
maudos pritarėjams-lietuviams 
šiemet bus įdomiau sekti jos lo
šimus negu praeityje.

ŠĮ sezoną komandos eilėse 
pirmu kartu jas'ioJys nai j c 
baseballi ninkas, lietuvis Ed 
vvardas AVaitkus. Tai aukštas, 
6 pėdų milžinas, sveriantis apie 
170 svarų. Jisai loš prie pirmo
jo “maišo”.

Lošė Texas Lygoje.
Vaitkus, rodos, dar visai jau

nas, apie 20 metų ir paeina iš 
Cambridgc, Mass. Profesiona
liam baseballe pradėjo lošti d.: 
metai atgal.

Pereitų metų sezoną pralei
do su Tulsa, Oklahoma, ko
manda, kuri priklauso prie 
Texas Lygos. Ten jis padarė 
aeb’ogą rekordą, kamuolio mu
kime — .<303, o gaudyme—.988.

Vasario 16 d.
Reikalu
šaukiamas susirinkimas šian

dien, sausio 22 d., lygiai S 
vai. vakare Dariaus-Girėno 
salėje.

Draugijų, klubų, kuopų ir vi
sų kitų kolektyvų atstovai bei 
valdybos esate kviečiami susi
rinkime dalyvauti ir prisidėti 
prie suruošimo reikšmingiausio 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
minėjimo.

Neužmirškite — susirinkimas 
bus šiandien, ..Dariaus-Girėno 
salėje, o paminėjimas vasario 
16 d., 32 West Randolph Street. 
Auditorijoje. S.

Nebėra Mėgiamo 
Mechaniko

Nebe patarnauja Gasolino 
/ • Stotyje.,

BRIDGEPORTAS. — Brid- 
geporlicč’iams, kurie atvažiuo
ja gasolino pirkti Kayo sto
tyje, prie 31 ir Halsted st., 
nebepatarnauja Edward Mo- 
rac, stoties savininko 28 metų 
brolis.

Tiems, kurie nežino kodėl 
E<lwardo ten nebėra, prane
šam, kad šio mėnesio prad
žioje jam truko apendiksas. 
Buvo padaryta skubota ope
racija, bet viduriai ligoniui 
jau buvo užnuodyti, ir jis ne
trukus po operacijos mirė.

ŽYMUS NORVEGAS 
N. UNIVERSITETE

Vasario mėnesį Northwest- 
ern universitete profesoriauti 
pradės Dr. Edward Hambro, 
sūnūs Norvegijos parlamento 
prezidento Carl J. Hambro.

Jis dėstys skandinavų istori
ją ir politiką.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Belden Stratford viešbu
tyje, 2300 Lincoln Park West 
piktadariai apiplėšė Mrs. Re’.la 
Factor, žmona garsaus speku- 
liatoriaus John Factor, ir ketu
ris jos drauges. Atėmė apie 
$16,500 vertės brangenybių, 
kailinius pakus ir pinigų.
/ • Fedcraliam teismui buvo 
atiduotas chicagietis Frederick 
Minckley, 4023 North Leam- 
aigton avenue, kuris neseniai 
buvo suimtas už impersonavi- 
mą federalio maršalo. Jis iš 
kur tai gavo maršalo ženklą.

• Miestas ne'rukus pradės 
statyti (statyti ką?) per Chica- 
gds upę prie Congress gatvės. 
Jis kainuos apie $1,750,000.

• Nuo lyties Chicagos upės 
viduryje buvo išgelbėtas “spitz” 
veislės šuniukas. Kaip jis ant 
edo pakliuvo, niekas nežino.
• Raudonas Kryžius skelbia, 

cad pernai išleido $637,928 
..elpdamas nukentėjusius Ame- 
\koje įvairiose gamtos nelai
mėse.

9 Išsivertusi ant savęs puo
dą karšto vandens pavojingai 
nusiplikino, ir vakar mirė 96 
metų senelė, Charlotle Halket, 
2830 North Bacine avenue.

• Krim’nalis te smas vakar 
pradėjo svarstyti bylą 40 me
tų moteriškės, Hckn Gardner, 
kuri neseniai nušovė savo vyrą 
policistą Anthony J. Gardner, 
2513 W. 67 s reet.

O 52 metų bridgeportietis 
Angelo Spoto, 2939 Walk.ee 
street, buvo suimtas kamanti
nėjimui apie susišaudymą 
gruodžio 29, kuriame buvo pa
šautas kitas bridgeportietis, Jo
seph Pahimbo, 2903 Wallace 
street.

O Du banditai Norihsidėje 
užpuolė 24 metų Edgar L’.ven- 
good, 1805 Ester avenue. Jie jį 
apiplėšė, sumušė, įmetė į auto
mobilį, nuvežė į Evanstoną ir 
ten jį paliko gatvėje. Liven- 
good guli St. Francis ligoninė
je.

O Už pavogimą 24 vištų ir 
dėžės kiaušinių buvo .suimti 26 
metų Odeli Rubbard, 4725 
Evans avenue, ir 18 m. Wil- 
liam Fountain, 4716 Evans 
avenue. Jie aiškinosi policijai, 
kad vištas nupirko “gimtadie
nio baliukui”, bet vė.iau pr'si- 
pažino, kad jas pavogė iš san
dėlio adresu 136 Fulton st.

• 62 metų Jaseph Uniato- 
wicz, 2131 West 31st Place, 
stebisi, kad jis tebėra gyvas. 
Užvakar prie Ashland ir Blue 
Island jis pas’yda ir nukrito 
po einančiu gatvekariu, bet iš
liko sveikas. Jį nuo ratų išgel
bėjo motormano apsukrumas.

Šiandien Waukegane 
Laidoja Kazimierą 
Šaduskienę

Mirė Staigiai.
WAUKEGANAS. — šian

dien Šv. Marijos kapinėse bus 
palaidota 41 metų vvaukega- 
nietė Kazimiera Saduski, žmo
na vielos biznieriaus Jono Sa- 
duskio. Ji mirė pirmadienį St. 
Therese ligoninėje po trum
pos ligos. Susirgo pereitą šeš
tadienį.

Velionė mirė sulaukusi apie 
41 metus amžiaus ir visiems 
buvo žinoma vardu “Kate”. 
Priklausė prie vietos draugijų 
ir nemažai veikdavo. Ji pali
ko vyrą Joną, seserį Emiliją 
Sablltkas, ir brolį ir seserį 
Lietuvoje.

Gedulingos pamaldos įvyks 
vietos šv. Baltramiejaus baž
nyčioje, 9 vai. ryto.

Saduskiai gyveųa adresu 
913 Tenth st., North Chicago.

“TRAGEDIJA”
Englevvood vakarinėje moky

kloje aną dieną įvyko maža 
“tragedija”. Virimo kliasos pa
moka negalėjo įvykti. Kas lai 
pametė “kanopenerį”.

Walk.ee



