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Diktatorius Antonescu tikisi sumušti 
“geležinę gvardiją”

BUKAREŠTAS, Rumunija, sausio 23 d. — šiandien vaka
re gen. Antonescu paskelbė, kad sukilėliai, kurie buvo rumunų 
sostinės policijos centralėj, jau nustojo šaudyti ‘ ir pasidavė į 
kariuomenės rankas. Jis paskelbė, kad šiomis dienomis visa
me krašte užmušta 2,000 asmenų ir 6,000 sunkiai sužeista.

SOFIJA, Bulgarija, sausio 23 ležinkelių stotis. Jie stipriausiai 
d. — Turima patikrintų žinių, 
jog visoje Rumunijos teritori
joj eina smarkios kovos tarp 
diktatoriaus Antonescu šalinin
kų ir sukilusios ‘‘geležinės gvar
dijos”.

Nors diktatorius Antonescu 
paskelbė, jog sukilime nedaly
vauja karininkai, šiandien visi 
žino, kad Bukarešte sukilimui 
vadovauja generolas Petrovi
ciescu, kurį prieš porą dienų 
diktatorius išmetė iš kabineto.

Sukilėliai turi savo rankose 
siunčiamąsias radijo stotis ir 
lengvai susisiekia su visais kra
što užkampiais. “Geležinė gvar
dija” sako, kad jos pusėje kovo
ja daugiau negu 30,000 gink
luotų vyrų. 3' •

Gen. Dragalina, kuris pradžio
je palaikė diktatorių Antones- 
cu, dabar jau pareikalavo, kad 
jis! pasitrauktų i)T~valdŽi6s ir 
leistų kabinetą sudaryti Korijai 
Simą. Sukilėliai skelbia, kad da
bartinis Rumunijos karalius Mi
chailas pritaria sukilėliams ir 
nemėgsta diktatoriaus.

Rumunijos sostinėje ir ki
tuose miestuose, sukilėliai pa
tarė gen. Antonescu šalinin
kams mesti ginklus ir pasiduo
ti.

Sukilėliai
žinkelius ir didesnių miestų ge- nė neįsiveržtų.

pirmininko rumus. Ta- 
Antonescu įsakė išeiti 
kariuomenei ir įvesti 
Bukarešto sukilėliams

laikosi Bukarešte, Ploesti ir 
Bradoje.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
sausio 23 d. — Rumunų amba
sada praneša, kad visame kra
šte vyksta neramumai, bet, kad 
gen. Antonescu dominuoja visą 
padėti.

Antonescu toleravo sukilėlius, 
kol jie nepradėjo pulti jo rūmų, 
šiandien 600 ginkluotų “geleži
nės gvardijos” narių kulkos
vaidžiais pradėjo šaudyti į mi- 
nisterio 
da gen. 
į gatvę 
tvarką.
vadovauja atstatytas vidaus rei
kalų ministeris Petroviciescu.

Rumunų kariuomenė klauso 
gen. Antonescu įsakymų ir va
lo Bukarešto sukilėlių lizdus. 
Daug sukilėlių jau areštuota.

Bradoje kareiviai buvo pri
versti šauti į nųnią.'. Užmuštų 
skaičius labai didelis, nes civi
liniai nenorėjo klausyti karo 
valdžios įsakymų.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 23 d. — Turima žinių, 
jog vengrų vyriausybė koncen
truoja kariuomenę prie Rumu
nijos sienų. Turkai labai aty- 

' džiai .seka Rumunijos įvykius
kontroliuoja gele- ir žiuri, kad svetima kariuome-

BRITAI PAĖMĖ 14,000 ITALŲ
Labai daug sužei 

stų fašistų
KAIRAS, Egyptas, sausio 23 

d. — Britų karo vadovybė šian
dien paskelbė, jog Tobruko tvir
tovėj jiems jau pavyko paimti 
nelaisvėn 14,000 italų. Jų tar
pe yra daug karininkų ir juri
ninkų.

Sužeistų italų skaičius yra 
labai didelis. Italai patys pa
leido kulkosvaidžius į nelaisvėn 
paimtus italus ir daug sužei
dė.

Tobruke buvo .sužeistieji at
vežti iš kitų frontų.

ko uostas tinka dideliems ka
ro laivams. Dabar britai galės 
daug lengviau atvežti visą 
kalingą karo medžiagą savo 
riuomenei.

Tobruke buvo italų karo 
zė, kuri turėjo nutraukti britų 
susisiekimą Suezo kanalu.

Britai paėmė nelaisvėn To
bruko uoste stovėjusius italų 
jurininkus. Jų tarpe yra daug 
j uros karininkų.

rei- 
ka-

Britai bombarduoja 
italų salas

Britai žengia pirmyn 
Cirenaikoj

KAIRAS, Egyptas, sausio 23 
d. — Britų motorizuotos dalys 
skubiai stumiasi Cirenaikos gi
lumom

Vieni kariuomenės daliniai 
eina Dernos link, juros pakraš
čiu, o kiti skuba naujai nuties
tu keliu į Bengazi. Pastarieji 
jau užėmė Mekili.

Manoma, kad Dernoje italai 
dar mažiau galės pasipriešinti, 
negu Tobruke, nes ten nėra 
įrengtų fortifikacijų. Tobruko 
uoste sudeginti trys italų lai
vai.

ATĖNAI, Graikija, sausio 23 
d. — Pranešama, kad britų avia
cija paskutinėm dviem dienom 
smarkiai bombardavo Dodeka- 
neso salas.

Ypatingai smarkiai nukentė
jo Marit.sa salos tvirtovės. Bri-! 
tų išmestos bombos pataikė į 
karo sandėlius, kurie susprogi 
nėjo.

Britų aviacija buvo labai ak
tyvi ir Albanijos frontuose 
Bombardavo Elbasaną, Beratą, 
Tiraną ir kitus miestus/kur su
traukta daug italų kariuome
nės. \

TOBRUKO UOSTAS TINKA 
DIDELIEMS LAIVAMS
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Siūlo demokratinių 
valstybių sąjungą
NEW YORK, N. Y., sausio 

23 d. — Thomas Manu, Clare 
Booth, Dorothy Thompson ir 
kiti visuomenes veikėjai .siūlo 
sudaryti demokratinių valsty
bių sąjungą.

Pagrin.dan siūlo paimti Jung
tinių Amerikos valstybių kon
stituciją ir sujungti 
kalbančias valstybes.

Sąjungon įeitų 
Amerikos valstybės,
Anglija, Airija, Pietų Afrikos 
sąjunga, Australija ir Naujoji 
Zelandija. Prie jų galėtų prisi
dėti ir kitos demokratinės val
stybės. •

angliškai

Jungtinės 
Kanada,
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Aviacijos didvyris 
pabėgo nuo 

mirties
sausio

Douglas Bader, beko-

No. 20

LIETUVOJ VIENAS KIAUŠINIS KAINUOJA 
VIENĄ RUBLI 10 KAPEIKŲ

Darbininkas uždirba 
6-7 rbl. Į dieną

KAUNAS, Lietuva, sausio 23 
d. — Visi maisto produktai žy
miai pabrango. Vienas kiauši
nis Lietuvoje dabar kainuoją 
1 rublį ir dešimtį kapeikų.

Paprastas darbininkas į die
ną daugiau neuždirba, kaip šer 
šis ar. septynis rublius.

Už visos dienos darbą lietu
viškas darbininkas negali nu
sipirkti nieko daugiau, kaip 6 
kiaušinius. Rinkoje kiaušinių 
visai neįmanoma gauti.

Puspadžių kainos 
labai aukštos

KAUNAS, Lietuva, sausio 23 
d. — Oficialiai paskelbta, kad 
vyriški puspadžiai kainuoja 28 
rubliai ir 45 kapeikos. Kulnių • 
primušimas kainuoja 11 rbl.

Moteriški puspadžiai kainuo
ja 14 rbl. 75 kap., o kulnių pri
mušimas 11 rbl. 80 kap. Vai

tkų puspadžiai kainuoja 14 rbl. 
75 kap.

' Tarnaitei už menesį moka
ma po 25 rublius, o darbinin
kai, geri specialistai, gauna po 
9 ir 10 rbl. į dieną.

NAUJIE^V-ACME TolepboU;
Węndell Willkie, pralaimėjęs respublikonu prezi

dentinis kandidatas, mojuoja atsisveikinimą prieš ve
siant į .Yanft^e-rGtipper/ kuriuo jis išskrido į Londoną, 
kad galėtų vietoj patirti kaip anglai laikosi kare. Yan- 
kec Clipper nulėkd’ins Willkie į Lisaboną, kur jis per
sės į anglų lėktuvą. Nors jis su savim išsivežė Prezi
dento Roosevelt’o laišką Churchill’iui, Willkie teigė, jog 
jis kelionę atliks kaip “paprastas piliclis”' bc jokios ofi
cialūs misijos.

LONDONAS, Anglija, 
23 d.
jis anglų aviacijos didvyris, dėl 
poros sekundžių išsigelbėjo nuo 
jnirties. ;

Vos jo orlaivis suskubo pa
sitraukti nuo savo vietos, į ae
rodromą pradėjo kristi nacių 
paleistos bombos. Viena bomba 
pukrito ten, kur stovėjo Bader 
orlaivis, > y

Jis laiku sugebėjo atitrauk
ti savo orlaivį, pakilo ir numu
šė vieną vokiečių orlaivį.

Panaikino leidimus 
manufaktūros 

prekėms

Mokytojai važinėja 
Maskvon infor

macijų

Italijoj prasidėjo 
infliacija

ROMA, Italija, sausio 23 d. 
— Fašistų spauda rašo apie 
prasidėjusią infliaciją Italijoj. 
Jie aiškina, kad ši infliacija ski
riasi nuo ’ kitų infliacijų, 
čia viską 
ni.

Spauda 
dos labai
jas padengti kitomis 
mis.

• Fašistai žada dėti1 
stangas, kad žymiai
maisto produktų kainos ir ne
reikėtų kelti algų.

nes
kontroliuoja Mussoli-

sako, kad karo išlai- 
didelės ir negalima 

priemonė-

visas pa- 
nepakiltų

Donovan kalbasi su 
ministrų pirmininku

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 23 d. — Pulkininkas Do
novan, Amerikos valdžios spe
cialus pasiuntinys, šiandien il
gai kalbėjosi su Bulgarijos mi
nistrų pirmininku Cvetkovič.

Jis pasimatys ir su kitais val
džios atstovais bei su pačiu 
regentu.

Turima žinių, kad Bulgarijos 
karalius įsakė pravesti griežtą 

[tardymą dėl pamesto pulk. Do
novan paso. Kartu su pasu pra
puolė sekretorių Hull ir Knox 
rekomendaciniai laiškai, bei di
doka suma pinigų.

RESPUBLIKONAI PROPA
GANDAI IŠLEIDO 

15 MILIJONŲ

KAUNAS, Lietuva, sausio 23 
d. — Sovietų Lietuvos preky
bos komisaras M. Gregorauskas 
paskelbė naują įsakymą, kuriuo 
panaikino leidimus manufaktū
ros, galanterijos ir avalynės de- 
talineje prekyboje.

Ligi šiam metui reikėjo^tu
rėti specialų komisaro leidimą 
batafns nusipirkti, net ir 
atveju, jeigu rasdavai kas 
tus norėtų parduoti.

Dabar smulkiai prekybai 
dimai panaikinti.

tuo 
ba-

VILNIUS, Lietuva, sausio 23 
d. — Kostas Kriščiūnas, švie
timo komisariato specialinių 
mokyklų valdybos viršininkas ir 
inspektorius Vaitkevičius jau 
sugrįžo iš Maskvos.

Jiedu važinėjo Maskvon in
strukcijų gauti, kad galėtų per- 

‘IvarKyti lietuviškas mokyklas 
.Sulig sovietų pavyzdžiu.

Į specialinių mokyklų sritį 
priskiriami visi kurti, akli ir 
nebyliai vaikai. Juos mokins le
ninizmo.

Pasakojama, kad atvežtųjų 
tarpe yra ir pagarsėjęs nacių 
lakūnas Wick, kuris numušė 58 
britų orlaivius. Norėjo numušti 
dar vieną lėktuvą, bet britai 
ji patį numušė.

Wick nusileido parašiutu jū
ron. Vokiečiai paskelbė, jog jis 
jau žuvęs. Jie nuvyko lakūno 
ieškoti, bet britai pirma jį pa
gavo ir uždarė.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 23 <1. ■— Senato tardomoji 
komisija patyrė, kad praeitais 
metais rinkimų kampanijai bu
vo išleistos milžiniškos sumos.

Respublikonų partija rinkimų 
metu išleido 15 milijonų dole
rių.

Demokratai rinkimų kampa
nijai išleido šešis milijonus do
leriu. A-

AMERIKA IR ANGLIJA NEGALI LAIMĖTI 
KARO, SAKO LINDBERGH

Siūlo daryti taiką

Italai sniegan su 
trempia užmuš

tuosius

PRANCŪZAI SUTINKA SU 
JAPONŲ TARPININ

KAVIMU

VICHY, Francuzija, sausio 
23 d. — Vichy vyriausybė šian
dien paleido 61 miesto savival
dybes. Kituose miestuose pakei
tė savivaldybių pirmininkus.

Petain sako, kad jis negalė
jęs dirbti su žmonių rinktinė
mis savivaldybėmis, nes jos ne- ] sausio 23 d. — šiandien Kana- 
sutiko su jo politika. Visur vai- don tapo atvežta didelis nacių 
džia paskyrė savo delegatus. belaisvių skaičius.

Nacių aviatoriai at
vežti į Kanadą

RYTŲ KANADOS UOSTAS,

ATĖNAI, Graikija, sausio 23 
d. — Užsienio korespondentai, 
kurie turėjo progos aplankyti 
kovos frontą, matė italų palik
tus lavonus.

Pastebėta, kad italų tankai 
keliose vietose užvažiavo ant 
italų kareivių ir juos visiškai 
sutrempė į sniegą.

Graikai durtuvais padarė ita
lams didelių nuostolių. Italai bė
ga atgal visoje fronto linijoj. 
Jie bijo graikų durtuvininkų.

VICHY, Francuzija, sausio 
‘,3 d. —< Vichy vyriausybė pra
nešė japonams, kad ji sutinka 
leisti japonams tarpininkauti 
tarp Francuzijos ir Siamo.

Indokinijos gubernatorius rei
kalavo,. kad Amerika tarpinin
kautų konfliktui.

Vichy valdžia norėjo prašyti 
Amerikos, bet naciai liepė pri
imti japonų tarpininkavimą. Na
ciai nenori, kad Amerika kištų
si į Francuzijos reikalus.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 23 d. — Kongreso užsienio 
komisijai lakūnas Lindbergh 
šiandien davė \Savo parody
mus.

Jis pareiškė, kad prie dabar
tinės lygsvaros, Anglija susi
jungusi net su Jungtinėmis val
stybėmis, negali laimėti karo.

Karą galėtų laimėti, jeigu 
Hitlerio užfrontėj butų sukili
mai, bet jų nėra. Lindberghas 
siūlo derėtis su Hitleriu dėl tai
kos.

kai apginti, nežiūrint Į Europos 
karo išdavas.

Amerikai reikalingi keli me
tai, kad galėtų pasiekti Vokie
tiją ir pralenkti jos apsigink
lavimą. Kol Amerika vedė tai
kos politiką, vokiečiai ginkla
vosi.

Sudužo didelis kelei 
vinis lėktuvas

JAPONAI ŠAUDO Į ŠANCHA
JAUS TARYBOS NARIUS

ŠANCHAJUS, Kinija, sausio 
23 d. — Japonų atstovai keliais 
šūviais šiandien sužeidė tris 
Šanchajaus miesto tarybos na
rius. ' \

Sužeistųjų tarpe yra vienas 
britų pilietis, kuris pirmininka
vo posėdžiui. Ginčai kilo dėl 
mokesčių, kurios miestas turė
jo uždėti.

Laimė, kad pirmininkas buvo 
storai apsivilkęs, o tai jį butų 
užmušę, šųvius pąlefdęs japonas 
tapo areštuotas.

Siūlo Amerikai stip
riai ginkluotis

, ST. LOUIS, sausio 23 d. — 
Didelis keleivinis lėktuvas, ku
ris skraido iš Los Angeles į 
New Yorką, nukrito netoli St. 
Louis aerodromo. Orlaivio1 kapi
tonas Scott ir vienas 
vės tarnautojas tapo 
vietoje.

Dvylika važiavusių
smarkiai sužeista. Tikimasi, jog 
visiems pavyks išgelbėti gyvy
bę.

Manoma, jog nelaimė įvyko 
dėl blogo radijo veikimo. Or
laivio radijas neatsiliepė.

bendro• 
užmušti

keleivių

Japonų ambasado 
rius išplaukia 

! Amerikon

WASHINGTON, D. C., .sau
sio 23 d. — Lakūnas Lindbergh 
sako, kad Amerika privalo stip
riai ginkluotis ir įsigyti 10,000 
moderniškų orlaivių.

šių orlaivių pakaksią Ameri-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
TOKIO, Japonija, sausio 23 

d. — Admirolas Kishisaburo No- 
mura, naujai paskirtas japonų 
ambasadorius Amerikai, išplau
kė į paskyrimo vietą.

Paskirtą ambasadorių išlydėjo 
uostan Amerikos ambasado
rius prie japonų vyriausybės.

ORAS
Debesuotas, iškris truputį 

sniego.
Saulė teka 7:11 v. r., leid

žiasi 4:54 v. v.

— Tobruko tvirtovėje britai paėmė nelaisvėn 4 italų 
rolus. Iš viso britai dabar turi nelaisvėje 16 Mussolini 
rolų.

— Willkie atskrido j Azorų salas. Dėl blogo oro jis

gene- 
g»?ne-

turės 
Hortoj pralaukti visą dieną. Kai kurie salos gyventojai Willkie 
skaito Amerikos prezidentu.

— Senatorius Gillete mano, kad prezidento rinkimų kampa
nijoj buvo išleista nuo 50 ligi 60 milijonų dolerių. Į šią sumą 
reikią įskaityti visus skelbimus.

— Tobruko tvirtovėj suskaitytų belaisvių skaičius jau sie
kia 20,000. Manoma, kad šis skaičius dar padidėsiąs. Britų mo
torizuotos dalys jau randasi 100 mylių už Tobruko. Kariuome
nė negali taip greitai pirmyn žengti.

— Berlyno propagandos ministerija skelbia, kad britai su
kėlė Rumunijos riaušes. Generolas Antonescu skelbia, kad jas 
kelia “geležinėn gvardijon” sulindę komunistai.KAIRAS, Egyptas, sausio 23 

d. — PraneSama, kad Tobru-

■ ............................

'-'y L.«’ .... • V 1 C.

Marit.sa


(Apysaka)

NAUJIENOS, Chicago, III._________________________'vandenyje ir plaukia iš. užpa-l —šaudo... Kitas tik užsimer- seka. Ir kas žino, gal būt, to kalio, išsipūtę ir pasigriebda- Ida, kuomet jau reikia nuleis- mis1 y T| kalio, išsipūtę ir pasigriebda- kia, kuomet jau reikia nuleis- mis valandėlėmis vaikškoje 
JL JL JL vV mi su savimi ir velteną ir pur- tu gaiduką... Bet nieko, aš tai sieloje gimsta didis jausmas

(Tęsinys) • įkas Dus. Už nendrių krenksiMes atsargiai žengiame dar an^nas- Vadinas, dalykas da- du tris žingsnius ir matome r°ms Juokais, — bus šau- dar keletą tokiu pačių kojų, dyma,s; matoma ir iŠ šau- bet jau mažesnių. Jos taip pat “kulnių kūne lyg sustm- su juodais užkulniais ir pilkomis apačiomis, bet mažesnės ir be abejojimo yra Kuzmos padėjėjų medžioklėje ... Pačių medžiotojų visai nesimato tamsiose nendrėse, kur jie įkišo galvas ir liemenis, išsi-| kišę, kiek tik galima, į nendrių1 tarpekelį, kad butų matomos j antys. Kuzma net prisidengė nendrėmis iš viršaus, kad jo nepastebėtų, pralėkdaipos an-

I kas Dus. Už nendrių krenksi nnfinnc Vnfliti'rt’c HahtrVac zln-
roms ne juokais, — bus šau-

Mes atsargiai atsisėdame ant kranto ir sėdime, laukdami,
SAFETY FIRST

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

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. Įstaigoje. Mokame 3’4% ir 
duodame ilgametes paskolas.

Keistuto Savings
— and —

Loan Association
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. HALSTED STREET 
Phone CALumet 4118.

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

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ L .

po *9.95 a j2u.
50c įmokėti

$9 95 w»vw aukščiau
Išmokėjimais.
Mašinėlės, Eiektrikinės 

artbyklos, Rakandai 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite
YARDS 3088

RADIOS
PO

Rašomos
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai

________________________ Penktadien., sausio 24, 1941 •rai esu to laikraščio .bendradar bis.—O kuo aš tikra, kad iš ten koks smetonininkas neatsilieps?—Keista...—Visai ne. Draugas, pavyzdžiui, gali pradėti darbininkus agituoti.—Agituot? Bet gi draugė rektorė gali pasiklausyti, kalbešiu.—Ką aš čia klausysiuosi..< Tuo oficiozo reporteriaussilankymas “Pirmyn” fabrike pasibaigė. Net oficioze “Tary-

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Smarkuoliai jau priešą- pats, atsimenu, taip šaudžiau pasigailėjimo gyvuliams, kuriuos už kazm ką žudo . žmogus. s .Negalima griežtai neigti medžiotojo aistrą; jis pats giliai kartais pasigaili užmušto paukščio. Bet toje aistroje, savo geroji pusė: ji atidaro žmogui garniu, moko ,ją mylėti, rodo jam tokias slaptingiausias jos puses, kurių kiti, gal būt, niekuomet gyvenime nesužinos...
Pagal K. Nosilov’ą— 

Arėjaš Vitkauskas, (GALAS)

vą.kyje ir artinasi, siekia ančių, iš pradžios... Mane vyresnysis ir štai pagriebę jas rankutėmis, brolis mokino. Atves, būdavo, štai taip pat, į .balą, paguldys; atlėks antis, “šauk”’—sakd. Aš prisidedu šautuvą.,:-— bumbt... Pro šalį, žiuriu—antis lekia... Bumbt jis man į ausį, tik ki-
pakele virš galvos ir iškilmin-j gai neša į krantą, kažin ką šaukdami savo draugams.Štai jie išneša antis į krantą. Kiek veltenos, purvo ant vai-Jgo la/ukjdami lit^kilmirigosios valandėlės.Sėdime minutę, dvi. Vaikiūkščiai išdrįsta prie jų šliaužti. Jiems pasidarė labai įdonlu. Aš grąsinu jiems pirštu, bet jie nekreipia dėmesio, štai nusileido pagal krantą, štai lenda į pačias nendres, skirdami juos rankutėmis, štai greitai 

i pasislėps, ir jų, taip pat, kaip ten, tųjų, pasiliks tik užkulniai išorėje. Bet staiga pasigirdo vandens pliaukštelėjimas, sukrenkšte antys; visai arti, kažin kur čia, už nendrių atsakė antinas; Kuzmos kojos truktelėjo; aš matau, jis pasikelia, matau kaip atlenkia gaiduką, * prisitaiko, — staiga šūvis, apkurtinantis šūvis, po kurio iš karto visi vaikiūkščiai pašoko imti, tai sužinosi.

di- 
ką

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
• ’ arti VI Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

kų; kaip sušlapo jų matški- birkštys iš akių išlekiu... Skaudžiai jis mušė mane, kaip pro šalį smagiu... Ką? Tyli. Yra nariukas. Nuo Šautuvo ireatsi-1 traiike... Vėl guli, kai vėl antis* atlėks, vėl visą ką ir užmiršai... J’iik, žiūrėk tik, brolau, išmokau.*.—pabaigė JKuzma ir pradėjo' užtaisyti šautuvą.
iAš žiuriu į vdikus, kdip jie tasoši su užmuštomis antimis. Vieni padėjo savąją ant žoles ir aplink ją suklhupe; kiti apžiūrinėja ir apie' kažin ką ginčijasi; dar kiti čiupinėja, ar ji riebi—ir šVeJni antis, plonas jos kakliukas su prasižiojusiu snapu, už kiirio ją laiko be pagarbos maža nešvari rankute, balkšvos jos pasipuošimo plunksneles jari sujauktos, pašiauštos vaikų smalsių rankų...Aš prieisiu prie vičhb būrelio, kuris klupo prie diftiės. J& guli dar nosulamdyta ant Žoles, ir jos baltas pilvukas, balkšvas kakliukas, mėlynos . ! letenėlės jau neberodo gyvybes, ir tik viena juodą baikšti akis vis dar lyg žiuri į mėlyną dangų, sustingusi kažin kokiame nustojusios gyvybės ilgesyje... Vaikai tyli. Jie tyliai daktorius pasakys, kad aš tik-

niukai; vienam visas purvinas veidas; bet visas dėmesys dabar į grobį, ir jis pareina iš rankų į rankas, jį apžiūrinėja su visomis smulkmenomis, kaip tikri šauliai.—Ž—ėkite, vaikai, kur pataikė, po pat sparneliu... Žiūrėk, juk akį, akį kaip išmušė... juk .sparną permušė... gerai ją, smogė Kuzma.... ta’i bent brolau, šautuvas, už keturiasde- šiints sieksnių griebė...keturiasdešimts, visus penkiasdešimts buvo...—Penkiasdešimts jau?— a- bejoja vienas.—O argi nebuvo? Tu eik okad nori, nuplauk anties pa-

at

sėdėti smetonininkai...
Baimė šnipų Garsmkitės “N-nose”

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

Kokia sovietų Lietuvoje viešpatauja šnipų baimės manija, Sužinbine iš lokio aprašymo “Tarybų Lietuvoje” apie reporterio apšilankymą “Pirmyn” fabrike:—Ko tamstai reikia — klausia fabriko direktore.- Laikraščio bendradarbis aiškina.■—Kas čia tamstą įleido?—Paaiškinau koks reikalas ir įleido.—Ar leidimą, draugas, turi?—Kokį?—Iš kompartijos.—Ne...—Tai iš kur aš galiu žinoti, kad tamsta, draugas, nesi šabo- tažriinkas ar smetonininkas?—Tik jau! Galit pakelti tru- belę, paskambinti ir draugei re-

pa

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
l'el. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį.
Ofiso Tel. PROSPECT 67a7
Namų Tel. V1RGINIA 2421

gin- “dėdėant kojų ir buvo besileidžią Vaikų tarpe prasideda bėgti į šalį. Nendres apsupo du^- čas, už kiek sieksnių mai... Paskui vieną pasigirdo kalvis” užmušė antis, dar šūvis, ir mes matėme, kaip' O jis stovi krante ir žiuri į ore virš nendrių, nulėkė žemyn vaikiūkščius, atsirėmęs į šau1- viena antis, kažin kaip nevik- tuvą, lyg gėrėdamasi tuo gy- riai, nepaprastai išskėtus, iš- vu gimtojo ežero vaizdu, pietus savo sparnus ... ■. iDu apkrutinantieji šūviai, vienas po kito, nuaidėjo garsiu aidu, jie dundesiu nubėgo per nendres, jie, kaip griaustini dundėjimai pasigirdo atsiliepė artymiausiame miške, dar kartą nudundėjo kaime ir nespėjo dar nutilti galutinai žemumose, kaip už nendrių, artumoje pasigirdo pažįstamas medžiotojams pliaukštelėjimas. Tai plakėsi pašautos antys. Tas mirštančio paukščio pliauš-, kelejimas lyg išvedė vaikus iš

ant kojų ir buvo besileidžią AKIU SPECIALISTAI
nuo

sustingimo, ir jie yisi, drauge sutnlkdysite... puolė j d£(llvki 
t o b ii

su musų vadovais, .] vandenį, į nendres, kas, kuo buvo apsirengęs, ir nubrido į tokias veltenas, kad atrodė,— štai, štai, žiūrėk paskęs.Bet tas jiems nieko. Dabar jie apie tai negalvoja; jiems reikia kaip galima greičiau,— paimti antys, išnešti jas ir parodyti “dėdei kalviui”.—Tyliau ,tyliau, nuskęsite vaikai... — šankia jiems Kuzma.Bet kur, jie nieko negird ų • ir kelnaitės, marškiniai jau

Mes prieiname prie jo ir sveikiname sėkmingos medžiokles. Jis džiūgauja, šypsosi ir maloniai ištiesia juodą kal- višką ranką, visai patenkintas, kad mes užtikome jį tokią valandėlę.—Ką, gi tu, brolau, šiandien su tokia krūva vaikiūkščių? —klausiu aš.—Gi štai prisikalbino, eik, kad nori, nuvaryk juos... Tik aš išsinešiau iš namų iškamšas, o jie paskui mane... Kur,. —sakau,—jus, vaikai, bėgate? Tyli. Kur,—sakau—jus, juk,. “Ne,—sako, — netrukdysime”... Aš buvau norėjęs juos varyti šalin.I Neina. Na, štai ir atsivedžiau; čionai. Gulėkite, — sakau jiems, — ramiai, o tai kaip už ausų privedžiosiu, tai kitą kartą nesikabinsite... Žiūriu, — guli ramiai... O čia antinas atlėkė... mato iškamšas. Ka tik

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue j 

Telefonas PORTSMOUTH 9022POCAHONTAS Mine Run iš geriausių1 mainų, daug dulkių išimta Perkant 5 tonus ar daugiau.
Sales Tax ekstra.BLACK BAND LUMP

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 
•» . \ • .pirmą.H ...
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373. i . •.

Tėl. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

- 6900 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

u

KliATAUClAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikšs
lt .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAMBULANCE
DIENA IR NAKTŲ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuvė

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

sn POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Ofisas ir 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
55

*7.65

*9.50

YARds 1419

Phone YARdS 07# 11646 West 46th Street

No. 2686

•:.<A

pazlu- “šauk, ... Tik

| Vardas ir pavardė...

| Adresas........... ■.......

I Miestas ir vaitoja

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
| 1739 So. Halsted St, Cbicago, nl ■

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti mUn Pavyzdi No

P. j. RIDIKAS
So. Halsted Street

%
•H*

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

COPR. IW, NCEDLECRAPT SERVIC8. IN<j>

BLUEBIRD TOWELS < PATTERN 26862686 — Išsiuvinėti virtuvės abruseliai

nepamatė... Subariau aš juos... Atsigulė. Guli. Tai aistra juos sužavėjo kaip... “šauk,—sako, —dėde jį”. Aš tyliu, “šauk jį, —sako,—labai prašome tyliu, galvoju, palauk, rėšiu, kas su jais bus... —sako, dėduk, nulėks”aš štai pradėjau prisitaikyti, žiūriu,—antys lekia; žiūriu,—• nusileido; plaukia į mus; arti priplaukė... Aš gi tik imuosi, kaip sakant, šautuvo, žiūriu, kažin kas jį laiko; atsis-ukau, o štai tas vaikinas: pagriebė ir laiko jį. “Duok,—sako,— dėduk, saviti, labai prašau> duok, mylimasis”... Gi jo akys žiba, pilvas vandenyje tiesiai gaila į jį žiūrėti... Bet kaip, — mainau, — duosi, o jeigu jis pro šalį? Atėmiau aš iš jo šautuvu, prisitaikiau ir šoviau. Kitą kartą tebūnie viena antis, bū« čiau davęs, o čia, žiūrėk, visas dešimts tupėjo... Kai duodu kartelį, nieko, pliekia juk, tik jau vis pro šalį... Vienas, štai tas, kuris su pilkais marškiniais tai kartą, broleli mano, juk nušovė naruką... Kiek gi džiaugsmo jam buvo... Aš jani ir atidaviau jį, sakail: nešk namo, jeigu (u nušovei... nusinešė. Tik jį, sako, tėvds už tai išpėrė... Aš tau, —-sakb, diibslu šaudyti antis, tik atnešk kuomet... Mane dar iškeikė čia pat, o už ką? patš nežino... Eik, kad nori, pagulėk baloje, kad nori, iškeši, kuomet antys vos ant nosies nenutups...—rlr nebijo, šatidb? — klausiu aš.

mii'iHiifiiaiiHifiiiuHiijintiiiiu

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
AsoOiacijos

Amblilance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
AURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
SBO1/ Lituariica Aveiiue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. W^štern Avė. Phone GROvehill 0142
141’0 Stiut'h AOth Čourt, Cicero Phone Cicero 2109

t J LIULEVIČIUS
4348 S. Califorhia Avėnuė Phone LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lrtuanica Avėntie YARds 1139

IACHAWICŽ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

8

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso Valandos: 
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį.

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO, HALSTED ST.

DRv HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

v J

t

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephonc PLAZA 3260

ADVOKATAI
K. P. GUOIS

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

ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Miesto 
Kamb. 
Namų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Rborn 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1624.
Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
> Tel. VICtory 2679 .

■!■■■■■■ .'M i..■ ■■■■iii'' i.



Penktadien., sausio 24, 1941

Skaityto ju Balsai

KODĖL MUMS TRŪKSTA VIENINGUMO?
Tėmijant šiandieninę Ameri

kos lietuvių spaudą, reikia ste
bėtis ir žingeidauti, dėl ko vi
sa musų ta spauda aimanuoja, 
kad tarp Amerikos lietuvių nė
ra vienybės tokiam svarbiam 
momente kaip dabar, kada šau
kiasi į mus badą kenčiantieji 
pabėgėliai iš Lietuvos nuo da
bartinių galvažudžių, ir kada 
turime rūpintis ir gelbėti Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo darbe.

Tegu bus leista man nors 
trumpai perbėgti ir pažvelgti 
kur yra to nevieningumo prie
žastys ir kas yra kalčiausias už 
tą nesutarimą. Iš daugiausia ai
manuojančių laikraščių pirmą 
vietą paima “Vienybe”. Tas lai
kraštis vis aimanuoja dėl vie
ningumo trukumo 
tautiškais reikalais, 
editorialus apie tai 
pav. iš gruodžio 27

O paimkime pavyzdžiui tą 
pačią “Vienybę” iš 1926 metų, 
Smetonos surengto perversmo 
laikais, ir pažini ūkime ką ji ta
da rašė.

Ta “Vienybė” sienomis lai
piojo iš džiaugsmo, pilnai tam 
perversmui pritardama, ar ne? 
Ir kurie tam perversmui nepri
tarė tai buvo visokiais vardais 
išpravardžiuoti. Jie buvo tai 
raudoni, lai Lietuvos išdavikai, 
tai dar kitokį, kas čia tuos 
šmeižtus ir beišskaitys. Jei tik 
negarbinai “tautos vado”, 
jau būdavo “look out”.

O “Vienybė” tada geriausiai 
žinojo, kad apie 90% Amerikos 
lietuvių nei Smetonai n?i jo 
perversmui nepritarė, bet vie
nok tą savo nesąmoningą kam-

Amerikoj 
Ilgiausius 

rašo, kaip 
d. 1910 m.

t .u

vos ir lietuvių reikalams. La
MADOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS kiek sukai-

. CHICAGO, ILLINOIS

h

$1.50
viso-

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuos^ ir kituose pasau
lio; kraštuose. «
paduoda vėliausias pasaulines žinias.

komitetui nežinant, nekuęie

>,.<• į.

buvo tikras 
be jokio 

ir dėl to turėjo di-

žmonės kaip mums, tautininkų ilgai gyveno jr dirbo. 
kerrJtetYi nežinant, nekuęie 
tautininkų lyderiai, susitarę su / į

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

No. 4680—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

T A 11 DVI/ f Bu3? turttnges- 
HUl TMn,s ir laimin 1 iivi i ui gesnlSt Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ. .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas,’ Sec.

’vSt8 $1,000,900.00

TILŽES SPAUDIMO 
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais ............... ;................ ••••.... - $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės*, knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurelČs 
apdarais ............  $1.35
“Kantyckos’’ arba giesmių kny
ga .............................    $1.75
“Sapnaknygė” su .paveikslais, ap- 
dar............................................. $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir kazirų nubur...... 35c
“Mikaldos pranašavimai” ....... 25c
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno jr naujo tęst......... 25c
“Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito pagelbos ........ .. 35c
“Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 
jie yra reikalingi ..................... 25c
Trajankos stambios pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už .............
Taipgi pas mane galite gauti 

kiu žolių ir šaknių
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

UNIVEBSALSAVINGS&LOAN ASS’NNAUJIENOS ....
NAUJIENOSE ras>Ie necenzurtiotą žinių iš Lietuvos^
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chieagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite Šiuo antrašu:

NAUJIENOS”

1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3 /4 Nuošimčio ant Visv Investmęnty.
• •. • • ■ •; • ■ . • • < • v. . . ■ •

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

nuo
.................... ..............

paniją varė iki galo.
Tie patys redaktoriai ką šian

dien aimanuoja, tada šlykščiau
siai skandalinosi prieš tuos, ku
rie jų nonšensiškai propagan
dai nepritarė. Tai ta, save “tau
tininkų” grupe vadinusis (ir po 
šiai dienai besivadinanti) dau
giausia ir prisidėjo prie suardy
mo Amerikos lietuvių vienin
gumo.

Ta grupė jau kelis dabar sa
vo “tautiškus seimus” šaukė 
sutvėrimui savos “partijos”, ta
čiau kai suvažiuoja “delegatai” 
į seimą, tai pasirodo, kad tarp 
jų (tautininkų) yra kas asmuo 
tai partija, paskutiniam savo 
seime prišitvėrė visokių fondų 
ir dabar bėdrtvoja, kad niekas į 
juos sdVo eferitų neduoda.

Matyt, kad ir tie patys, ku
rie tuos fondui tvėre, nieko ne
nori duoti'tur būt, savo fon
dais nepasitiki. Bet ar ženklai, 
kad visuomenė tautininkais ne
turi pasitikėjimo, praveria 
jiems akis? Atrodo, kad ne.

Tie pseudo-tauliniukai pašie
piamai kritikavo socialistus ir 
kitą pažangesnįjį Amerikos lie
tuvių visuomenės elementą už 
tvėrimą “bendro fronto” su lie
tuviais bolševikais. Reikia pasa
kyti, kad čia buvo neapgalvo
tas darbas. Skaudžiai apsivylė 
tie žmonės,' kurie manė, kad iš 
velnio gali padaryti zakristijo
ną, t. y. iš bolševikų galės pa
daryti lietuvius patriotus ir Lie
tuvos laisvės gynėjus.

Bet ar taip vadinami tauti
ninkai netvėrė bendrų frontų? 
Ar anie netvėrė frontų su mu
sų klerikalais ir net tais pačiais 
komuništais?-

Jei dirstelėsime į kelių dešim
čių metų praeitį, taip apie per
eito karo laiką, kokias ten in
trigas tie dabartiniai tautininkų 
lyderiai darė su klerikalais su-l 
sitarę. Manau, neužmiršo dar' 

klerikalais, atšaukė iš /Pary
žiaus^ tautininkų atstovą prie 
taikos konferencijos, Joną Lo
pą ttO. Tai tik viena intrįgūiė, 
O jų buvo labai daug. Neturiu 
čia tiek vietos visas išvardyti.

O dabar tautininkai ar ne tą 
pat. daro? įvairiais atvejais 
enka' pastebėti, kaip jiė laižo 

batus klerikalams, kartais susi
tardami su Lietuvos atstovybė
mis.

Paimkime Lietuvos Pavilijo
ną New Yorko pasaulinėj paro
doj. SLA, kiek aš žinau iš at
skaitų, aukavo to pavilijono 
reikalams $100, o gal ir dau
giau. { jo atidarymo iškilmes 
buvo užkviestas kalbėti SLA 
prezidentas, bet kada laikas at
ėjo, tai jam nedavė kalbėti. Dėl 
ko? Ugi už tai, kad Bagočius 
nelaižo kunigų debatų, kaip kad 
tautininkai daro, ir net Lietu
vos atstovai.

Didesnio įžeidimo SLA orga-

Gydytojams Generolai Yra Tik “Eiliniai Kareiviai”

9

Bet jei Smetona ir čia norės

I

lando “Dirvos” susispietusių

. NAUJIENŲ-ACME Telenhnto
Generolai nesudaro jokios išimties ar skirtumo gydytojams kada ateina laikas 

išegzaminuoti sveikatą. Leit. Havlik egzaminuoja Maj. Gen. Samuel T. Lavvton 
Illinois National Guąrd 33-čios divizijos komandierių. Brig. Gen. C. C. Haffner 
kairėj ir Brig. Gen. A. L. Culbcrtson, laukia savo eilės.

nizacijai, daug pasitarnavusiai 
lietuviškoj dirvoj, negalėjo bū
ti. Bet ar tie musų tautininkai 
pakėlė prieš tai balsą? Kaip jie sjdčjo su Smetonos perversmu.
kels, kad jie palys dalyvavo to

Paimkime kilų atsitikimų. 
1939 metais New Yorko paro
doj buvo surengta Lietuvių Die
na. Iškilmėse dalyvavo didysis 
Lietuvos patrijotas Dr. Jonas 
šliupas, žmogus, kuris 40 me
tų praleido, dirbdamas Ameri
kos lietuvių tarpe, aukodamas

vavimas toje dienoje buvo vie
na svarbiausių jo kelionės j A- 
meriką priežasčių.

■ * ’s

Bet tie klcrikalų-tautininkų 
skymeriai pasidarbavo, kad 
tam veteranui patriotui nebūtų 
duota proga tarti žodis į susi
rinkusią minią, su kuria jis taip

Čia tai 
jau buvo biaurus kriminalinis 

!—“N.” Red.) prasižengimas
Ne gana., to. Kada Lietuvos 

konsulas Budrys savo kalboje 
paminėjo’.šliupo pavardę ir pa
vadino jį didžiu Lietuvos veikė
ju, tai musų ratrogradai kuni
gai susirinkę išnešė rezoliucija, 
papeikiančią Budrį už “netąk-

Ar musų tautininkai pakėlė 
savo balsą prieš tai? Ne, visai 
ne. Ko jie kels, kad jie patys 
pritarė tokiam žingsniui? Tai 
jų konfratai sakė.

Aky vaizdo jo tokių intrygų ir 
skymų kaip pažangus Amerikos 
lietuvis tautietis gali rimtai su 
jais dėtis, dirbti jų fondams ir 
kituose reikaluose kur lik “tau
tininkai” nori vadovauti?

Tą patį galima pasakyti ir 
apie Lietuvos atstovybes Ame
rikoje. Ar paimsi atstovą sėdin
tį Washingtone, ar Ne\v Yorke. 
Jie elgiasi, kaip ir musų pseu- 
do-tautininkai. įsikabinę į kuni
gų skvernus, daro ką tik kuni
gai paliepia (pav. Budrio pasi
elgimas su Scrantono lietuviais 
,:rieš kelis metus).

Tose atstovybėse dar yra la
bai daug neišgaravusio pan-sla- 
vizmo “Kas Aš”. Nuo Jono Vi
leišio laikų Amerikos lietuviai 
nematė tokios atstovybės, ko
kią jie norėjo matyti. Bizaus
kas dar buvo bent 
bamas.

Jonas Vileišis tai 
Lietuvos atstovas, 
“Kas Aš 
delį pasisekimą tarp Amerikos 
lietuvių. Jei panašius atstovus 
butume turėję iki šiol, tai ne
būtų išsivystęs toks atšalimas 
tarp lietuvių, kaip dabar kac 
aimanuojama.

Tai ot, trumpai paėmus, kaip 
man suprantamos priežastys A- 
merikos lietuvių atšalimo 
Lietuvos reikalų

NAUJIENOS, Chieago, III.

Dabar klausimas 
viskam padėti taškas.

Daugelis musų suiručių pta-

kaip tankiną prašalinti?
Atsakymas lengvas. Smeto

na, kmis pagal spaudos prane
šimus šį mėnesį atvyksta Ame- 
likon, pats gali tą nemalonų 
jausmą prašalinti. Jei jis yra 
geras lietuvis ir geras diploma
tas, tai jis Lkrai permatys rei
kalą. Svarbu, kad jis suprastų, 
jog neišpuls jam klausyti prie 
Brooklyno “Vienybės” ir Cleve-

Mes taip pat žinome, kad 90% 
Amerikos lietuvių buvo ir yra 
priešingi Smetonos režimu 
Lietuvoje. Su Smetona yra su
sirišęs tas sunkus jausmas A- 
merikos lietuviuose. Tai dabar 
klausimas: kaip tą. sunkų jaus-

STIKLIU- 
. . kas

MR.HI SAWS M R. h ATT IN HALF

AMERBCA'S CREATEST WHISKEY VALU E
' •; '• vąaĄŽvvv/! t

KESSLER’S PRIVATE BLEND-A BLENDED whiskey. 75% Neutral Spirite distilled from Grain. 86 Proof.
Julius Kessler Distilling Co., incorpotated, Baltimore, Md.; I.awrenceburg, Indiana.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS

VOGI

INSURED

Stų noV v'

Atvažiavęs jis turėtų išeiti į 
visuomenę ir pasakyti atvirai, 
kad padarė ji; klaidų, nes’skai- 
tydamas su visuomene ir nesi- 
vaduodamas demokratiškais 
principais ir valdydamas Lietu
va, kaip diktatorius. Tik po to
kio Smetonos akto musų visuo
menė vėl sukrus ir vėl pradės 
nuoširdžiau, .darbuotis Lietuvo 
r lietuvių reikalams.

Gal butų visai gerai, jei Sme
tonai atvažiavus į Ameriką, lie
tuviai čia sušauktų bendrą kon
gresą ir ten Smetona galėtų pa 
daryti viršuj siūlomą pasisaky
mą. Problemos ir nesus'prati- 
mai išsiaiškintų, darbas užvir
tų, o fondas (žinoma vienas) 

tai jau tada galima pasakyti A 
men Amerikos lietuvių darbuo
tei Lietuvos re’kalams.

F. J. živatas 
Scranlon, Pa.

(Kiek mums yra žinoma, p. 
A. Smetona gavo vizą atvažiuo- 

sąlyga, kad jisai čia jokia poli
tika neužsiimtų. Atskaitą iš sa
vu, kaip buv. Lietuvos prezi
dento, darbų — nežiūrint, ko
kiu keliu jisai buvo į tą vietą 
potekęs, — j’sai turės 
nors pateikti Lietuvos 
nėnis. O amerikiečiams, 
šiandien yra tiktai privalus as
muo. — “N.” Red.)

kada 
žmo-

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “N UJTFNOSF’

Tek VICTORY 1272 Y
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITVVINAS, 
GenerMįs Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

ICTOP BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
°erkraustom forničius, pianus ir 
'isokius rakandus bei Storus. 

Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

VIST LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU 

ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos 

TRU-FIT 
PLEITAI 

Lab. kaina 

$9-50 
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... < 4 .00 .,
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE

4680

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted Sti, Chieago, DL

Čia {deda 15 centų tr prayra 

atsiųsti man pavyzd) No
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NAUJIEMS
The Litbuanlai) Daily News

Pubhshed Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500. 
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Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per yęar in Chicago

$6.00
$6.00
$8.00

3c per copy,
Entered as Second Class Matter 

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

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

t Užsakymo kaina;
Chicago j e—paštu:

Metams ....... ...... ......... .......
Pusei metų __ ___ _______

by. Trims mėnesiams ________
Dviem mėnesiams ...... ;___
Vienam mėnesiui ............... .

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ...__________
Sąvaitej ...............................
Mėnesiui ...............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ......    $6.00
Pusei metų ..........................  3.25
Trims mėnesiams __ _____ 1.75
Dviem mėnesiams '.......  1.25
Vienam mėnesiui ...............  .75

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

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5'0
.75

3c 
18c 
75 c

jų vaikai yrą pąsiperkti visaip 
laikui, — kol švies* Stalino sau* 
lė! -

Todėl, bešališkai kląusimų 
apsvarsčius, sunku tikėti, kad 
beųt vienas žmogus, kuris sėc|i 
Anąęrikos kalėjime, sutiktų ap
simainyti vietomis su SSSR 
“la|^vu piliečiu”, — jęįgų tas 
kalįnys perą pamišęs. 7

visuomenės klasės
DEMOKRATIJOJE

Norvegai prie Quislingą
Norvegijoje didėja “sabotažo banga”, kaip praneša 

ateinančios per Stockholmą žinios. Jos sako, kad auga 
ir agitacija prieš išdaviką Qvįislingą, kurį Hitleris pasky
rė okupuotoje šalyje savo “gauleiteriu” (apygardos va
du).

Šitos priežastys privertė okupantų gubernatorių Os
lo mieste steigti naują valstybės policiją, kurios pryša- 
kyje stovės kitas norvegų išdavikas, pulk. Sundio. Šis 
tipas atidavė be pasipriešinimo vokiečiams šiaurės uostą 
Narviką.

Speciali žvalgyba turėsianti pirmiausia “išvalyti” da
bartinę Norvegijos policiją, o paskui numalšinti vakari
nę Norvegiją, kurios nebesuvaldo nei vokiečių kariuo
menė, nei Quislingo “vyriausybė”.

Lietuvoje
Paleckis

panašias pareigas, kaip Quislingo, eina

Raudona apšvieta
valdžia pradėjo šluoti iš mokyklų bolše-Meksikos 

vikiškomis idėjomis “papuoštus” vadovėlius.
Viename pradinės mokyklos vadovėlyje buvo įdėtas 

piešinys kūjo, tarp kitų reikalingų namuose įrankių. Kū
jis, kaip kūjis — nieko nepaprąsto tokiame daikte nėra. 
Bet po juo padėtas šitoks “revoįiucinis” paaiškinimas:

“parankus duoti per galvą kapitalistui.”
Tai apšvieta astuonių ar dešimties metų vaikams!

i « ■".« 11 ■■ ty .

SOVIETUOS “PILIEČIŲ 
...........TEISĘS”

Koipųuistai sakpsi uoliai pla
tinų vienp anglikonų dvasinin
ko raštų apie “Sovietų Galių”, 
kuriame autorius cituoja šito- 
kias “piliečių teises”, garantuo
jamas Stalino konstitucijoje:

“Teisę dirbti.
“Teisę pasilsėti.
“Teisę ipokytis.
“Teisę į medžiaginį saugu

mų senatvėje įr ligpję.”
Kaį kąm gali atrodyti, kad 

tos “teises” užtikrina Stalino 
valęUniąnis tikrai laimingų gy
venimų. Ęet palyginkime.

Ęųppiet Amerikoje nuteisia 
žpipgų viąam amžiui į kalėjimų, 
tąi pu|eistasjs nėra laikomas be 
dąrbp. Ji^ai kalėjime tam tikrų 
skajčių yalaądų per dienų dir
ba; p po ęlarbo gąuną pasilsėti. 
Ąr galimų sakyti, kad tas kali
nys neturi “tęisšs dirbti” i? 
“teisės pasilsėti”? Ne, jisai tas 
“teises” turi.

Atliekanųi ųųp dąj-bp laikų 
kaliniui leidžiama skaityti kny
gas, kurios ^rą kalėjimo bib
liotekoje. Jeigu kaliniai nori, 
jįe gali mokytis. Kąįęjjmp ąd- 
jpinistracija mielai surinka su
organizuoti klases kaliniams įf 
palipu jiems qiqlęyt.ojg. Vąfli-

te»l‘«ūei ten ir ifto- 
kytigV.

O kaip su ligoniais kalėjime

fca|gjinias 
&& 8y4jfi«ŪS> suteigia 
kaliniai^ pagalbą ligoje. Ljgo- 
nis gauna ir vaistų, nieko pž 
tai nemokėdamas. Jeigu liga |ę- 
siasi kiek ilgiau, ligonį pagul
do kalėjimo ligoninėje, kur jį 
prižiūri ne tjjriąį gydytojas, bet 
ir steHsš?-

Kuomet kalinys pasgstą, jo

niekas ncmęla į gatvę, kur ji
sai galėtų sušalti arba numirti 
badu. Ne, ji$ai gauna maistų, 
guolį ir pastogę iki gyvos gal
vos. Todėl aiškų, kad jisai tu
ri “medžiaginį saugumų” ligo
je ir senatvėje — nė kiek ne 
menkesnį, kaip sovietijos įna
miai.

Veikiausia, dargi — didesnį! 
Maistas Amerikos kalėjimuose, 
be abejonės, yra sotesnis ir ska
nesnis, negu tas, kurį valgo vi
dutiniškas darbo žmogus Rusi
joje. Kalinio, kuris nėra pa
smerktas mirčiai, Amerikoje 
niekas negali ištraukti iš lovos 
viduryje nakties, nugabenti į 
žvalgybos urvų, pastatyti vęidu 
prie siepos ir pąlęisti kulkų į 
pakaušį. O “laisviems sovietų 
piliečiams” tokie dalykai atsi
tinka nuolatos. Ir kąį GPU ši
tokiu budu “sulįkyį$ųpją” kurį 
nors darbininkų, yalstiętį arbii 
inteligentų, turintį visas StąĮĮ- 
no konstitucijoje “ggrąptųotąs 
teises”, tai apie jo likuty daž
nai nebūna painformuotą nęt 
jo šeima. Anot Jos liętuyių pa
tarlės, — “kaip žemę prąrijo!”

Visus 170 (ar. j|ų 
200?) milijonų žuolių 
praryti, žinoma, negąlį. Vįsįęms 
žmonėms Sovietų Sąjungoje 
tenka gyventi nuolatinėje bai
mėje, bet aišku, kad didelė dau
guma jų mirs natūralia mirtim. 
Tačiąu jųp^ gąli išvaduoti iiųo 
Stalino konstįtucijos |ĮLtųi min
tis, p J<aĮĮ|i^ys' *‘^uęž^%ps” 
Amerikos kalėjime, kad ir pa
smerktas kalėti iki gyvus gąl- 
vos, beveik visuomet gali tikė
tis, kad bausmė jam bus, u^ 
gerų pasielgimų, sutrumpinta 
arba visai atleista — ir jisai 
prieš mįfdąrpąs dar atgaus Jąįs- 
vę. ,

Sovietų Sąjungos “pilie
čiams” šitos vilties nėra. Jie ir

‘sektantiškas”,
Stalinas.

Miščikas-

Argi fašizmą^ jau užtvindė 
visų ^pasaulįV Britų imperijos 
dar įieužtvįndė, Amerikos taip 
oąt nę. Fašizmas uždėjo savo I 
jęfenų ęįlei šalių Europoje gink
lą jįegą, bet kąrąs įąy nepasi-| 
baigė. Jrigų jisai prąiąį{pes ką- 
rų, tąi Fyąncųęįją, ^ąpdinavi- 
jos šalys, įlpląų^ijją, Bęįgija če- 

y«ibus 
Hit“

Aęriųi, be abe-
jppę§, įr tptąįitątypęsę ^iktatu-

W B* ^elkiau’ raudonos armijos oįcupąęiją įo-

T|į fStiŠkiS, TO turime

jfpkią tep Kę-Į
aFte /»• 

O dar
' iMorijoje. 

įfh # ^ĮJflirksniis. |

tai Vip., 
TO dai7tl]

AbIr vsffe w te? šal*s’ 
kuriose fašizmas paėmė viršų, 
yra, taip sakant, pavyzdingos 
kąpjtąljzino Šąlys? Nq. Italijo
je kapi^ąįizmąs yyą stiprus tik
ta; kai huripsę provincijose 
(daugiausia, šiaurėje) , o kitur Į kinti negalėjo 
viešpatauja agrikultūra ir 
smulkusis ! biznis. Vokietijoje 
yra didelės sritys (pav. Bavari
ja, kurioje buvo bolševikiški 
sovietai, o paskui gimė naciz
mas!), kur absoliučių dauguma 
gyventojų dar sudaro sodiečiai. 
Be to, Italija ir Vokietija dar 
tik prie 70 metų ėmė formuo
tis, kaipo nacionalinės valsty
bės. Jų buržuazija dar niekuo
met pilnos galios neturėjo. Ji 
dalinosi valdžia su monarchija, 
kuri buvo stipresnė, negu bur
žuazija.

Italijoje fašizmų užrioglino 
žmonėms ant sprando išdavikas 
karalius ir aristokratiški armi
jos generalinio štabo karinin
kai. Vokietijoje tai padarė jun
keriai (dvarininkai) su “reichs- 
yvehrų” (ąnpijps) vadais. Žino- 
ipe, kąd dąųg prisidėjo įr fa
brikantai su bąnkįninkais, fi- 
nansųoęĮąmi fašistų gaujas, bet 
jie buvo įik “talkininkai”.

Tuo tarpu Anglijoje ir Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse, 
kur kapitalizmas yra daug la
biau įsigyvenęs, negu Italijoję 
arba Vokietijoje, fašistai nega-

Kląsių kovą.
Bolševikai sako, kad tarp ka- 

pįtalistų klasės ir prote tari j ąto 
nęra ir negali būti nięko ben
dro. Tarp jų gali būti tiktai ko
va, ir juo griežtesnė — juo 
geriau. Jei tik gulima tų kpvų 
reikia “gilinti” ir aštrinti iki 
pilietinio karo laipsnio. Kai kla
sių kova šitų ląipjspį pąsiękia, 
tąi įvyksta revohpciją—iy tuo
met susidaro pr^ga prispąųs|ą- 
jai klasei, proietarijatui, savo 
išnaudotojus nuvęrsti įr pąąątį 
valdžių į sąyu vąukąs.

Lepinizinąs pįymoję ęįįęję y- 
yą piliętiąįp, J^aro U"
uiąBS jį

siojo “sumoksiu meisterio” 
Bląnųui ią|įų įr iš ąiįąyęhį^to 
Mykolo
ipąs šitų įpjšfoį kąį oyiąis ęg- 
voiiucinių Rusijos judėjimų pa
tyrimais
kuriems Leninas 1905 m. buvo 
gyįęžčiąusifli p4ęžįįm).

Miščikas-žieihys žiuri į kla
sių kovų visai papąšiai, kąip 
bolševikai. Pas jį “buržuazija” 
Ir “žemesųysiš luomas” tai — 
nepermaldaujami priešai, kurie 
visų laikų vienas $u kitu kovo
ja, ir. net kuomet juodu neva 
susitaria gyventi taikoje, įsteig- 

| darni demokratijų, juodu nuo

Literatūros Reikalais
XX.

Komunistai susirūpino Krėvės 
“pasitraukimu”.

f

Ęąi lietuviški komunistai pa
stebėjo, jog Vincas Krėvė pra
dėjo “trauktis iš politikos”, lą- 
nąį smarkiai tuo susirūpino. 
Viųcas Krėvė ilgus mętųs prieš

i ♦.< f. jr. •’rj . r> | I J r-

munistams ištikimai tarnavę, 
todėl negalėjo suprasti kodėl jįs 
dabar “šalčiau” pradėjo jaustis.

Kųmunistąi žinojo, kąd nęi 
vienas lietuvis inteligentas 
jiems tiek daug nepadėjo, kiek 

I Vincas Krėvė. Komunistai nę- 
_ turėjo nei vieno profesoriaus,

.J^ Was ar kuris jų idėjoms simpatizuotų 
ta' VIp' w nerado nei vieno doceųtp! 

kuris butų sutekęs dengti jų 
prppągandų alma nąater skrais
te.

Komunistų pąrtijos žpionęs 
aptąrė reikalų “ištikimųjų” tar
pę, vėliau prądėjo klausinėti 
“pajkęliuj bčgančįų” ir artinųi 
Krėvės draugų, bet nieko išąiš-

II.
Nesusipratimas su S t. Mišči- 

ku-^ieiniu pas mus išėjo dar 
ir fįėj jo išvegžiojinąų, straips
nyje “Pąskutinįaąi Mohikanui 
Mirus”, ąpię santykius tarpe 
darbininkų klasės ir kapitalistų 
klabės. Jisai taip gyrė L. Troc
kio “geųijų” ir įsitikiniipų tvir
tintų, kalbėdamas apie buy. so
vietų komisaro “ręypliųcįnes” 
pažvelgus, kad mums atrpdė, 
jogei jisai toms pažvalgoms pil
nai pritaria. Bet gerb. pąus^ 
bendradarbis sako, kad jisai su 
bolševįkų “kįąsįnęą kovos sęk- 
tantizmu” nesutipka.

Trockis šitame klausime bu- 
vo toks pat
kaip Leninas arba

i Juos kritikuodamas, 
žiemys rašo:

“Nereikia nei mwurų,i, , . *■“, -
kad pamatyti, jog bmšev.kai pat9gaUs momen o
klases suskirstę, kaip vokie- W ^bt* f
čiai šiandien tautas. Ir todėl, Ina"0’ bad tuo/u
dar kartą sakau, jau tai ne neiš^? t£U'
mano kaltė, jei jie taip gal
voja.

“Mano nuomonė gan skir
tinga šiuo atžvilgiu ir aš to 
sektantizino nepripažįstu L 
daugiau linkęs tvirtinti, kad 
šis sėklinis klasių skirtumas IJ 
atsiduoda savotišku kastinės 
visuomenės likučiu.”
Gerai, dabar žinosime, ir 

Trockio grjekų jaųi neprikai- 
| šiosime.

Kas gi tos -‘klasės”,
Vadinasi^klasęs • nėra kastos. 

Kastos tai — toks visuomenės
.^* * . * ■ ■ i . y.Į

pasiskirstymas, kaip šiapdięn 
KaJ, pąv. matome Indijoje, kur 
žmogus, gimęs “braminų” (ku
nigų) šeinioję, visų savp gyve
nimų palieka “braminas”; žmo
gus, gimęs “vaišijų” (žemdir
bių) šeimoje, visuomet pąheka
rvaisijas”. L

Klasės taip pat nėra vidur
amžių luomai (dar anaiptol ne 
visur išnykę ir šiandien), kurie 
nustato žmogaus padėtį visuo
menėje pagal jo kilmę, nors ne 
taip griežtai, kaip kastos, žmo
gus, gimęs bajoru, turi tam tik
ras privilegijas, kurių nęturį 
paprastas valstietis, “mužikas”. 
Miščikas.-Žiemys žino, kad to
kiam žmonių suskirstymui į 
kilmės grupes yra vis mažiau 
ir mažiau vietos “buržuazinėje 
yisuomenęje, kur kilmęs, {net; 
rikų svarbų pąkeičią bąiikpptą^ 
ir jų gausumas”.

Jjįsai nesutinka su bolševi- 
kąįs dar ir tame, kad jisaima- 
tp visuomenėje ne tiktai kapi- 
taįistų ir darbininkų klases, bet! 
tąip pat ii* valstiečius, kuriuos 
Yiępi bplševikai stengiasi pų-, 
vergti, p įriti — “sulikviduoti”.

B > " ■ ' ' I

Kląęių pamatas yrą^kpiĮpmi- 
nis. Darbininkų kląsę skįriąsi 

IP4? >ąpitąįistų kląsės (lėl foį 
[ ^ąrbįąįnkų ir kąpitąli$tų ę- 
Į kpppmijiįai reikalai yrą skirtin
gi ąrba net priešįųgi. IŽ šifo 
priešingumo kyla kpya, kuri 
Persimeta ir į politikų, nes 
kiekviena klasė nori turėti \ sa
vo rankose valdžių, kad galėtų 
geriau sąvp jąfelpg apsaugotu 
p TOiilggjų ^ųąę pąŽ£hptL

Reikia pastebėti tačiau, kad 
či^ yrą pųeitų nup įiolšpyjjmp 
(bent teorijoje) labai netoli.

Kad visuomępėje yra ękoRP- 
miniai priešingumai, įvairios e- 
konominės grupės (“klasės”) ir 
ęipa tarp jų kpyą, 
r ■' 77' ■''
Bet bolševikai tų “klasių kovų

I aiškina savotiškai.

brošiūrų

lęs. Rašytojas mano, kad tuodu 
priešui niekuomet neišspręs tai
kiu budu savo ginčo. Net jeigu 
dąrbmiąkai įr yąlstiečiai, pąsi-

I naudodami demokratijos su- 
teiktomis jiems teisėmis, gautų 

L. atstp.vų daugumų parlamente, 
tai išnaudotojai vistiek geruoju 
jiems nepasiduotų.

“Nejaugi žemesnysis luo
mas”,; JĮdausia musų bendra
darbis, “tos masės, 
nors sudaro daugumu, 
verstų 
sluoksnius pildyti jų valių, 
nors jos ir gautų daugumų?

“Tikėli tuo, ręiškia — ne- 
siskaityti su faktais.”
Ryškiausias faktas, kuris pa

remia šitų Miščiko-įiemįo nuo
monę taU— fašizmas:

“Viąaime pasaulyje 
jisąi, “jyg viesulą, pejęplaukč 
fašizniąs — geriausias įrody- 
inąs, jdg tie, kurie ppvilegir 
j Įlotoje padėtyje šiandien se- 
di, niekuomet jięišsižadės sa
vų privilegijų vi^n cĮęl kaž
kokio demokrątyąs principo, 

• gerbiu.
' “Koi yrą valstybė, Jpl y^a 
valdžią; kol yra ekųpominę 
nelygybė, visi tie, kupė tuo, 
paudojąsį ir ląikp^j paviršiu
je, įienorės nusileisti žemiąų 
ąrb.a susilyginti su kitais gę- 
rumu (geruoju) ir visuomet 
ieškos būdų savo privilegi
juotoje padėtyje pasilikti Įr 
kiekvienų kartų, pajutę pa
vojų sali iš dąugįimpf valios, 
prieS jų pastatys mažmpos 
brutalių jęgų, įiiiri, esant ę- 
konoipinei nelygybei, visuo
met ^ųrąs Įįgs jąi padės |ą- 
me.”

Rašytojas ųųrpd°> kaipo pa
vyzdžius, perversmų Lietuvėje, 
pęrversmų Vokietijoje ir p^ą- 
nųšaują, kad “taip įvyks ir įo-

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

kurių ųjeką$ negąįj nuneigti.

kurios
Pa

kitus visuomenės
e f • '. > i •

rašo

rčs Amerikoje, kur jisai mu 
inątp orgųpizuojamų už Roo^ę- 
velto pečių Fordo ir kitų fabri
kantų" “sukilimų”.

Jeigu taip, tai bolševikų pi
lietinio karo taktika, gal l^pt, 
yra geriausia. Kam dar čia sa
ve apgaudinėti kokiomis ten 
Pasukomis apie demokratiją, 
MM ąr Yflįup vist^į

PPFteM Be!*i F

Prie šių demokratijų reikėtų 
pridėti ir Holandijų su Belgija, 
į kuriąs fašizmas atėjo iš lau
ko, o ne iš vidaus. Kodėl gi fa
šizmo nepasisekimą šitose šaly-, 
se musų bendradarbis ignoruo
ja, o pranašauja, kad visas pa
saulis eis Mųssolinio ir Hitlerįo 
pramintomis pėdomis, kaip Ita
lijoje ir Vokietijoje?

Jisai pats mato, kad AnglL 
jos kąpitalistai šiandien išvien 
su darbininkais vedą mirtįųų 
kovų prieš Hitlęrį, ir jisai pą|f? 
pripažįsta, kad

“Prįvaęiąm kapitalui peuž- 
simpką šiąndięp ęiti prie fą- 
Šizpio yįep tofįėl, ką$ jis 
jiems pąįiępų? (kąpitąlis- 
tapię) perdaug kąį;iuęja...”
Taigi pasirodo, kad kapita

lizme dirva fašizmui sprūsta įš 
po kojų, — kas visai prieitą; 
rauja bolševikų teorijai, kąd 
fašizmas esąs ‘^paskutinė mirš: 
tančio kapitalizmo stadija”.

T

Fašizmas.
Miščįkas-žiemys labai dąžpąį 

vartoja žodžius “niekuomet” į j* 
“visuomet”. Tai dideli žodžiai,

deja, 'pamatas, ant kurio jie ty- 
mo, pas Miščikų-žiemį dažnai 
yra siaurokas.

RpMĄ, Hąįiją, s^ųųio, 22 |L 

įipą šiąndĮpu lųĄtpS! su Itą|įjoį 

no.
i°e Cjąpo jį ipfor;

ąpie ir J^oĮįpį^
pą^lbėjipip išdava?.

•?aw° si s- — feslO vy- 
piapęyljė nutarė į,akinai ?ųstab- 
W v®.

Sako, kad užąiępyj ąą^ąmųs 
tekąį, .tonės naudojasi brazi:

jon perkelia
,5 *>

Komunistai nesuprato, kąd : 
Dekanozovas ir Molotovas ap
vylę Krėvę. Krėvė juk norėjo 
kraštų valdyti, tokiomis minti
mis jis seniai gyveno. Tokių 
minčįų yedinas jis ir bpiševi- 
kams. tarnauti nuėjo, šios jo 
ambicijos pirmomis savaitėmis 
buvę apviltos, todėl jis ir trau
kėsi “iš politikos”.

Komunistų laikraštininkai 
kiekviena proga gyrė Krėvę. 
Kai tiktai duodavo spaudon ko
kių nors žinutę apie Krėvę, tai 
nepasigailėdavo jam gražių epi
tetų. Sakydavo, jog jis yra iš
mintingiausias universiteto pre- 
fęsonųs, jog jis yra geriausias 
lietuviškas rašytojas ir nepa
prastai gudrus diplomatas. Krė
vei patiko tokios pagyros, bet 
Lietuvoje niekas jomis netikė
jo. Nętikęjo nei gudresnieji ko
munistai, nęs jie žinojo, jog tai 
yra propąganda.

Liepsnoms giria Krėvę.
Kąi mažos laikraščių pasta

bos nepagelbėjo, Krėvė vistick 
spyrėsi “iš politikos”, tai tada 
ištisus straipsnius pradėjo laik
raščiuose spausti apie Krėvę.

Ęųgsęjo piripos dienos “Dar
bo Lietuvos” numeryj atspaus
tas Ilgiausias straipsnis, kuris 
pa vadintas: “Klasikas Vincas 
Ityėyė ląisvęs aky vaizdo j.”

S|raįp,snį parašė A. Liepsno
jus, nenusisekusio laikraštinin
ko slapyvardė. Tai yra žmogus, 
Įjūris apie literatūrų beveik nie
ko nęųpsimano, bet turi komu- 
plistų partijos bilietų ir partijos 
centro komiteto pasitikėjimų. 
Išėjęs iš kąlėjinpp pradėjo rašy
ti savo išgyvenimus, kurie nę- 
atkreppė skaitytojų dėmesio, nes 
autorius nemoką perduoti savo 
mipčių. Tos mintys pas jį taip 
susipypųrios, kad jis pats josę 
nesusigaudo. “įjarbo Lietuvos” 
redąktprins pąts tai pastebėjo ir 
nustojo spausdinti Liepsnonio 
dįenprąštį.

Nežiųripiį į šiuos nepriteklius, 
A. Liepsnoms visuomet yra pa
siruošęs išgirti kiekvienų žmo
gų, jędgp 
jam Įjgpia $i JU'm-
rašė yįsų eilę panegirikų abe
jotinos vęrtės rąšytpjams^ p kųi 
jam liepta Krėvė išgirti, tai pa
raše ilgiausių straipsnį.

Kas turėjo progos tų straips
nį skaityti, tai aiškiausiai ma-_ 
te, jog Liepsnoms didžiausių 
nesąmonių apie Krėvę prirašė 
•Jfe kėlę,
kad, manau, pąts Krėvę, skai
tydamas Liępsnonio" st^ipgni, 
labai nejaukiai pasijautė. 7 Tai 
ne dyvas, nes nejaukiai pasi
jaučia kiekvienas žmogus, kai 
jam primetamos .savybės, kuriu 
jis neturi, kai jam prirašomi 
darbai, kurių jįą pjpaĮlikp įp at
likti nemanė.

. Lięp>ncujL manė, kad šitaip

berašydamas jis Krėvei gero 
darė. Siauras jo protas jam ne
parodė, jog tai buvo didžiau
sias pasityčiojimas iš Ęrėvęs, 
jog tai buvo didžiausias įžeidi
mas ir niekinimas. Tiktai ty- 
čiojantis iš žmogaus galima pri
mesti jam savumus, kurių jis 
neturi. Rinitai šitokių dalykų 
daryti negalima, nes išgirtasis 
kasdien turi susitikti su žmo
nėmis, kurie žmo, jog tai ne- ’ 
teisybė ir kiekviena proga gah 
jąrn tatai primesti.

Krėvės “persilaužimas”.
Ą. Liepsnpnis, palyginęs ra

šytojų Vincų Krėvę su dideliais 
Europos rąšytojais, prabilo a- 
pįę niekam negirdėtų Krėvės 
persilaužimų.

LieP.snonis, kalbėdamas apie 
Ropien Rollano “persilaužimų”, 
Šitaip sako: —Tai gilus ir dide
lis ideologinis, persilaužimas, 
persilaužimas, įvykęs visuotinės 
kapitalizmo krizės ir Sovietų 
Sąjungos žydėjįiųp akivaizdoje. 
Tpįrip “sielos inžinierių” persi- 
rikiųvipio lileraluro.s istorija 
dar nežinojo.

O apie Vincų Krėvę štai ka 
sako: —Vinco Krėvės ideologi
nis persiląužųnas lietuvių lite
ratūroje yra stambus faktorius. 
Nes jis žymiausias lietuvių ra
šytojas. Jis pažvelgė į gyveni
mų, į epochų, į istorijų iš aukš
tesnės pakopos...

Liptuviški literatai ir skaitan
ti visuomenė nustebo šitokiais 
Liepsnonio pareiškimais. Nie
kas nežinojo kų visa tai reik.s-

no, kad Vincas Krėvė jokio ide
ologinio nusistatymo neturėjo, 
todėl ir nesuprato, kaip jis ne
turimų daiktų galėjo perlaužti. 
Jeigu Krėvė kokį nusistatymą 
ir turėjo, tai Lietuva jo neži
nojo, nes jis niekad viešai jo 
nepareikšdavo. Visi žinojo, kad 
jis labai artimai draugavo su 
tautininkų šulais, tai ir viskas.

Kalbėti apie jo persilaužimų 
lietuvių literatūroje, dar keis
čiau skaiųba. Paskutiniais dvi
dešimčia melų jis nieko naujo 
neparašė ir niekad nebuvo su
daręs jokios literatūrinės sro
vės. Literatūroje Krėvė neturė-

jo ir gyvo nekūrė.

mu vadino tų faktų, kad Krč-

uąuti. Bet šis reikalas nieko 
bendro neturi su literatūra. 
Faktas, kad Krėvė nuėjo tar
nauti svetimiems parodo, kad 
jis tvirto nusistatymo neturėjo. 
Krėvės nusistatymas buvo toks 
minkštas, kad jis lūžti negalė
jo, jis sudribo pienkiausiam vė
jui papūtus.

Kai vyriausio štabo viršinin
kas, generolas Kleščinskas, nu
ėjo tarnauti so'yiętaiųs, tai įa- 
rininkėliai jį pačiupo, išvedė už 
Žalįo Kalno ir sušaudė. Bet kai 
Vincas Krėve nuėjo tarnauti 
sovietams, tąi Liępsnonis šito
kį jo pasielgimų į padanges ke
lia ir nori Krėvei prikergti kaž
kokius literatūrinius užsitarna-

V 'lt VĄ.’lim,

vinius, nors tarnyba sovietams

Ęazys Varkąla

ĮVAIRIOS ŽINIOS
WĄSH1NGTON, ’ D. C., ąau-

22 d. — Kongreso komisija 
tęsia apklausinėjįmų§ dėl vy
riausybės pateikto įstatymo pro
jekto gintus skftUBri prieš cįik- 
įųfųrąs kariąująn^iopĮ yalsly-

^ęnatorius Norris pareįškė, 
jog šis įstatymas peįvęls Ąipc- 
rikos karan ir pasisakė už jo 
prięmįmų.

NbrmAn Thomas komisijai 
pųcįąrė pareiškimus priešingus 
įstatymo projektui. Mes britams 
ii paštete i»-

V I
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
NAUJIEJI ATLYGINIMAI IR BOLŠEVIKŲ 

DEMAGOGIJA
Tačiau okupantų rykšte tuo 

visuotiniu gyventojų nupliki
mu dar nepasibaigė. Prisidėjo 
dar dvi, ne mažesnės, nelai
mės: tai visų kainų pakilimas 
ir katorginių darbų įvedimas 
visose įmonėse ir fabrikuose.

“Draugai” Lietuvos komisa- 
riųkai paleido į darbų visą sa
vo iš bolševikų paskolintą 
frazeologiją ir demogogiją, 
kad kaip nors apraminus pies
tų atsistojusius Lietuvos gy
ventojus. į komisarų tarybos 
pirmininkus išsitarnavęs 
"draugas ” M. Gedvilą vienam 
mitinge išdrožė kalbą, kurioje 
turėjo įžūlumą tvirtinti, kad 
“darbininkų uždarbiai padi
dinti du su puse karto, o pra
gyvenimas Uk du kurtus pa
brango,“ tad darbininkų pa
dėtis “pagerėjusi” 50 nuošim
čių.

Kad pragyvenimas pabran
go ne du, o tris-keturis ir dar 
daugiau kartų, tą žino iš savo 
skaudaus kasdieninio patyri
mo kiekvienas Lietuvos gy
ventojas, bet kad uždarbiai 
“pakelti” du su puse karto, tą 
gyventojai pirmą kartą išgirdo 
tik per aną mitingą.

Nenorėdami švaistytis tuš
čiomis frazėmis, kaip tai daro 
Gedvilą, paimsime tiktai pa
čios raudonosios valdžios pas
kelbtus davinius. Štai komu
nistų partijos organe “Tiesa” 
Nor. 145 paskelbti finansų ko
misaro Vaišnoros nustatyti val
stybės tarnautojų atlyginimai. 
Paimkime įstaigų kurjerius, 
kuriems paskiria algos tarp 
135 ir 225 rublių (t. y. tarp 
150 ir 250 litų). Tuo tarpu ne-

> 7 < •'•»<» i •
Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Tel. Lafąyette 0771.
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priklausomos Lietuvos valsty
bės įstaigose kurjeriai gauda
vo 160 litų, neskaitant 10% 
vad. trimečio priedo po ištar
nauto laiko. Ar kuris sovietiš
kos įstaigos kurjeris gaus au
kščiausią normą (250 lt.), mes 
šiuo tarpu .dar nežinome, bet 
jeigu ir visi kurjeriai gautų 
šią normą (ko tikrai nebus), 
tai iš kur “draugas” Gedvilą 
paėmė uždarbio padidėjimą 
du su puse kartų? O juk pats 
Gedvilą pripažino, kad “pra
gyvenimas pabrango du kar
tus.”

I

Imsime kitas dirbančiųjų 
grupes. Nepriklausomoje. Lie-| 
tuvoje žemiausia vaidininko 
kategorija buvo V, pagal ku
rią gaudavo 200 litų. Dabaj* 
raudonoje Lietuvoje tos pat 
kategorijos valdininkas (re
gistratoriams) nustatyta tarp 
200 ir 300 rublių (220—33Q 
litų). Tikrai Gedvilo demagų- 
gija gali išvesti, kad registra
torius dabar uždirba du su pu
se karto daugiau...

Kiek uždirbs Lietuvoje 
darbininkas?

Tačiau, nepasitenkink'iime 
vien valdinių įstaigų tarnau
toju ir valdininkų atlygina
mais. Paimkime darbininkus, 
kuriais bolševikai, pagal jų 
frazeologiją, taip “rūpinasi.”

Štai toje pat “Tiesoje” Nr. 
116 toks kompetetingas as
muo, kaip G. škickis, kuris 
pasirašinėja kaipo darbo atly
ginimo skyriaus vyriausias in
spektorius, žodis žodin rašų: 
“Pavyzdžiui, linų pramonėje 
darbininkę darbo atlyginimas 
pakeliamas 35.5%, siuvimo 
pramonėje — 28.6%% 'poligrafi
jos pramonėje—■ 23.8%, meta
lo apdirbimo įmonėse ii' elek
tros stotyse—21%. Tiesa, no
rėdami pąsilikti objektyvus, 
turime prisįminĮi, kad rųgsęjo 
mėn. pabaigoje atlygpiiiijai 
darbininkaųis buvo pakelti 
vidutiniškai 20—30%. Bet, var
gšų Lietuvos darbininkų ne
laimei niekaip negalime su 
•draugu’ Gedvilą išvesti padi
dėjimo su puse kartų... At
lyginimas padidėjo, maždaug, 
40—60%, bet jųl< pats Gedvilą 
sako, kad pragyvenimai pa
brango du kartus. Turime 
tikslių žinių, kad, pav., prieš 
pat maskoliškų rublių įvedi
mą sviesto kilogramas Raino
jo 13-15 litų, tuo tarpu įai 
anksčiau jo kaina buvo 3,5—4 
litai. Dąbąr svieą|ą? dar la
biau pabrango.

Pa’imkįine dar vieną auten
tišką patvirtinimą, kiek tiesos 
yra “draugo” Gedvilus žpd- 
žiuose apie uždarbio “padięlė-

jimą” du su puse karto. “Tįę-I 
sos” Nr. 147 įd?tas darj)o kp- 
m’isąro pąvądųqtqjo “draugo” 
Micelmacherio pareiškimąs. 
“20% turi būti pakeltas atly
ginimas bendrai paėmus, vi
siems LTSR dąrbininkaips 
kartu. Tąč’iąu gali būti, kad 
vienos įmonės darbininkams, 
arba net tos pačios įmonės at
skiriems darbininkams, bu? 
atlyginiipas pakeltas 50%, o 
kitos/ įmones darb'iplmkąms 
t’ik 2-3%. Negąną tq. Iš to pa
ties Micelmacherio sužiųome, 
kad “pagal naują sistemą, ga
li kai kųripms darbininkams 
mokėti ipą^iaų negu jie Tki 
šiol gayo.” Bet jiems esą nu
matytą duoti ąsinęns priedus, 
tad mąžiąu negu aukščiau 
niekas neuždirbtą?. Bet Mi- 
celmacher'is taip ir nepasakė, 
kąip turės tokie darbininkai 
pragyventi, jęįgu pragyveni
mas, net patięs Gedvilo pripa
žinimų, pabrango du kartus?

tokį au- 
Ofici. z) 
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ingtppe, Irylių ĮĮHfĮ Chj- 
vagos, ppr Lafeur Ilgy parodų 
nialeme automobilį pasipuošu
sį
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(Tę?ipys) 
Beąch.

Miąp|i Beąch yra 
nppstąą, pieko bęnd|’Q są 
mį ąętlirįs. JĮuo? ?kįUa vįępa

MiąiĮP Beach per pąskutįpiu? 
pępkįg lafetus užaugo ųpt 9p.7c- 
Oją yįpjbųtį ?ų 100 kąąąbąrių l7PW 
pąstatp į 60 d\pnų- Bpt žiupnią 
.dalybos darbui pipą d.cną uak- Klausė musų 
tį, g riofe Tąfdr M W kaT
rqųią dėllp, kąd kpp|r.ąkfqpąį iSMyis?’1
turi įięk jpg 1$ feTO ¥Slgom9'
sųvįi'š ųrptąV pą^ąiyti tąf g 
tių:i puti padarytą į 
lipsiu?. Cią piąt ^£9!^ §U y<| Ąp| 
u%ąip b i? fen radci“
niėųesiųs. įę^ppui pasibaigus me lietuvį. Ir ne kokį grindų 
keliautojai išvykotą ir vieti- plpvęją ąr bulvių skutėją, bet 
niąųis vipšbųčiąi yrą nęreika- atsąkomįųgą yjetą užimantį. . 
hngi. Taigi, sutikom tų lietuvių kurTąįgi, sutikom tiį lietuviu kuf

Miami Bęach randasi ant pu- apveik pėi nę-
siasalio, kuris yrą tik ketuLų nustebome; kada Miami Beacįi 

, bet 30 mylių užėjoiiie lietuvį. Ir jis^ iškilę?, 
ilgumo. Visi viešbučiai statomi nešąs kreditą savo tautiečiams.

V ant juros kranto, taip, kad svc-.
čiąi gąli tiesiog iš kaiųbario ąu
maudymosi kostiumu eiti am

tentišką įrodym 
“Tarybų Lietuvos 
ta žinių apie naująjį atlygini
mą Latvijoje, kur veikia pa
našios uždarbių normos, kaip! 
Lįetuvoje. Teąi “vietinės pra
monės kpąnisariatas nuątątp 
ąUygininnis iiipĮaio prą^pė- pUažo ir u)ąudytj 
j e puo. 6. iki 2Q rublių darbo 
dienai, plytų pramonėje nuo 
5,60 jkį 16,80 rublį,'kitų ša-'sircngęs ta(la ga 
kų pramopės darbinnikaips ruo(i kur ti). n()ri .feat ir 
pągal septymas ar 8 katego- va)gyklu galybg. .
rijas svyruoja tarp 5 ir 20 n_. . t .•' • ,v ■ Miami Beach taip greitai au

ga, kad tiesiog sunku įsivaiz
duoti. Ypąč sunku įsivaįzdųpti 
kas atsiliktų jei ateitų kita de
presija. Bąįs.us dąlykąs.
niški invcstiiientąi niekąįs ųq- 
citų, nes pramonės čia jokios 
nėra. Viskas paremta turistais. 
O turistai važinėja tik tada ka
da turi pinigų.

Lietųyiąi.
Keliaujant man po įvairius 

» f / < » *

kad tam tikras aukštai kvali
fikuotų darbininkų nuošimtis 
gaus atlyginimą pagal aukš
čiausiąją kategoriją, tai kaip 
turės gyventi didžioji darbi
ninkų masė, gaudama 5—6 
rublius į dieną? Ar tiems var
gšams darbininkams, pasmer
ktiems gyventi .pusbadžio gy
venimą, “draugas” Gedvilą 
primokės iš savo gaunamų 
tūkstančių rublių!.

“Kodėl kai kurioms prekėms 
pakeltos kainos? Klausiantie- 
ji tegu nenuliūsta.”

Kai dėl kainų, tai jau mį- 
nętoji “Tarybų Lietuvą” Nr. 
52| pateikia tP.kį reikšmingą 
atsitikimą iš Rygos, kur gy
venimo sąlygos yra panašio?, 
kaip ir Kaune. Ten rašomą! 
“Atitinkamos įstaigos Rygoje 
pastebėjo, kad kai kuriose 
krautuvėse ryšium su, kainų

mylių platumo

gali sugrįžti į savo kambarį nu
siplauti po dušu čshpwer). per

sali špacie-

buvo pažymėtos net iki 1,50.U 
Jalų. Atitinkami organai Iš
tyrė, kad tų paltų tikroji kai
na gali būti tik 480 latų.” Tąs 
“tik” 480 latų litais išeina ne^ 
672 litai. Aritmetikos mėgėjai 
gali pasimiklinti ir apskai
čiuoti, per kiek mėnesių dar
bininkas gali nus.pirkti pal
tą, jeigu jie per darbo 
uždirba 6—7 litus...

Tokių faktų akivaizdoje Lie
tuvos gyevntojų neramina ko- 
misariukų frazes nei ap e g a.i- 
diozinius planus ateityje, nę. 
apie tųripią? atsąrgąs ir “ųiil- 
žinišką” pąraųią iš spyie|ų Ru

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETU? 

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

sijos. 1 lesiog pasitycĮpjmąu 
skambą koiyįųųią(ų partijos 
ceptro komj|ęto sekretoriaus 
žydelio Meskųpp, pasivadinusio 
“Adomo” var^u, žodžiai, pasa
kyti Kaune komunistų pąrtijps, 
komunistinio jaunimo ir bę- 
pąrtyvipio jaunimo aktyvo pa- 
sitarimę. Čitą ta pąirntą iš ‘ Ta
rybų Liętųyos Nr- 50: “Kaį ką? 
klausią, kpdęl |<ąį kųriotųs. ppę- 
kėins pąkęltos kainos? Klau-

korųųųis(ų p^rtijųs

NAUJIENOS
1739 Sputh HaĮsted Str<0 

CHICAGO. ILLINOIS

to naudą bus tik mųųis vi
siems, musų liaudžiai”. Kad iš 
to badmirių gyvenimo bus nau
da “mums visieips”, t. y. drau
gams Meskupams, nei kięk ne
abejojame, bet kad lictuvįv 
darbininkams ir tarnautojams 
teks dar labiau suveržti diržą 
tai irgi nekelia, deja, abejoji-
mų.

(Ųus daugiau)
: • > A-’ * k » i .’: ■» V V-•

Pirkite tose krautuvėse, 
rįos garsinasi “NAUJIENęsp

tai Igftapąs godis, ^ųrį§ fųri 
pasistatęs nuosavą viešbutį ii* 
uajĮ'p gerą bizpį. 4 o viešbups> 
’Tlotel Kpdy” varijų, yrą pefii- 
delis, bet laBai jaukus, mooer- 
pi&tob kąjp ąipęrikfinąi §ą^p 
“first cląss.” ,

Npfs viešbutį statyti užbaigę 
tik prieš du mėnęsiu, pippis be 
šliaukant jau buvo turėtais pri
pildytas. Kodis iš Lietuvos pa 
ema nųp I\ąująipies£iQ. Vienu 
įaijįp yra turėjęs valgomu daik
tų krautuvę Broękyop, Mąss.

yra ramaus budp, pne ap 
unkybių moka prisitaikyti, kas 
bizpięnųi labai reikalingą.

Ponia Kodienė irgi labai sim-

kla pagalbą jjiząyje.
Smagu man, kad kur tty aš 

užsuku lietuvius, tai vigi vi. 
vriusiasi, uąrnuojasi, gyvena sų 
viičia ir nesiduoda gyvenimo 
bapgopis jų sutrempti.

Kada atvažiavau į Ainęriką 
prięs 27 metu?, fąi čia lįetuyip 
beveik piekąs nežinojo. Mes vis 
bųdąyom “paliokai”. Žippmą ir 
iępbąi tąda sakydavo, kąd pieš 
bpypni “Lenkų kunąs, lietuvių 
dpšįą.” Pęr tpps pjętus dą|??r 
tą dųsįą palijo “numigusį j$u-

B#” ir tetei smi syYHftja ne. 
norėdama nieko bendro su “len
kišku kunu” turėti.• f £> • > •

Nprs lenkų šioj šaly yrą apie 
dešimt kartų daugiau, jie vįe- 
npk tfib apgali pn§įiy- 
ginti abčlnąm gyvenįiųe įielu‘ 
viain?-

Mųsų Ignapąs typdis būdamas 
Rrętckionę nevieną šimtinę yra 
paaukavęs tėvynes Lietuvos re.- 
Kąląips. Jis Lietuvą lietuvius 
myli ir didžiuojasi esąs lietu
viu. Kas tik paklausią jo “kas 
esi” tai jis su pas.d.džiavimu 
atsako “lietuvis”.

Aš $ų savo žmoųa liųkipi Ko 
džįąm? sębmipgąi savo u.zn, 
.ąryįi. O lietuviam^ pątąuąm- 
nuvykųs į Miami Beąch ąps.- 
^tpli pas ?avq gerus ląųtįcpĮųs. 
jų adręsą? yra: Hptel Kąę|y, 

o43 Hąr^ing jkyeguę, M.ąnii 
>eac(i, rilprida.

(Rytoj Dominiką? KųrąiU-> 
įprašys kalėdas karštojoj Flo
ridoj.)

.Tas Miami Beach lietuvi

Turtas Virš$5,500,000.001
Apart Apsaugos, Mes Turime 

A'TSARtSOS FONDĄ Virš i 
$425,000,00

į Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų j
š
Ire 
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yra jūsų narna didžiausias

PRIEŠAS!
• ATYDŽIAI tėmykit, kad 

švarumą? butų1 pžlaąto- 
mąs ąpie namus. ’ ’

• NEREIKALINGI popie
riai turėtu būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
Išstato gaisro pavojų.

• TĖMYKJTte, kąd reika
lingi remontai' prie namu 
butų tuoj ąu ątlieĮęąmi* Šo
nas, išdžiūvę? medis Hiė- 
ciagaisrą. x

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos, 
svarbesne ų^ koRybę! ‘

Sutinu butų suąkaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sięĮvąrtąs, kurias kas 
metas gaisras atneša musų ipiestęi 
gyventojams. Ras metas ugnis su- 
iĮ^ikina ’ nųiionų dolerių vertės, nuo-, 
s^vybiįį. Nežiupnt musų atsargumo, 
jųi ąįsiląų’Hb ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APpRAUDA 
gali m u s apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybėj! ■ ' •

T. RYPKEVIČIA
RAŠOM VISOKIĄ APDRAEDĄ” 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
r,-- • ' i ■ ' ' ' ' ‘ "

CANAL 8500

HRlOOteFORT RoOFlNG' ’'Arti) 
SHĘĘT METAL C0 

paltus at Yiętąry 4365 
Stogus, rynas, stogląngju.' ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaųjinąme bet 

ką Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkjte Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kantęt
MUTUAL LIQUOR
CO. — VVholesalę

4707 S. Halstcd St
Tel. Boulevąrd 0014

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

FPTQGBAFĄS
Studiją įrengta pir
mos tųšies su mo
derniškomis u ž 1 a i- 
dąpais ir Hollywdod 
Šviesomis. 'Darbas 
garantuotas.

420 W- G3ra ‘St.
Tel. ENG. 5883-^40

t <“< '-f* -F f o ■ f />**<*»♦ ••

Sopnie I 
Barčus I 
RYTINE RADIO I

VALANDA I
— iš stoties — 1
W.G.E.S. I
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai.' ryto.
Subątpmis nuo 8:30 iki 9:15 

yąl. ryto.
PjrniąUieniąis taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įpomiąa 

pranešimus.

N“Ą U J A 
MADŲ 

KNYGA

KAINĄ 15 ( EMC 
Į'įk
Vhm. 1FHFMI &***. Pas 
mus. Siųąbit^ šąvo orderių^:

NAUJUOS

yąrdąs ----------------- -—
resas ______ ______ ___

i 

------------------------------------ ---------
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Detroito Lietuvių Zinm
L - - - .

LIETUVIŠKI KOMUNISTAI KELIA “REVO
LIUCIJĄ” L. U. Z. DRAUGIJOJ 

Lengva Žiema — Rytoj Vakaras
SCOTTVILLE, Mich.-—“Nau

jienų’* No. 263 buvo minėta, 
kad viršminėta draugija nutarė 
neduoti komunistams svetaines 
dėl prakalbų. Lietuviški komu
nistai, kurie susispietę į Litera
tūros kuopų ir yra nariais L. 
U. Z. draugijos, pradėjo tikra 
revoliucijų kelti per L. U. Z. 
draugijos susirinkimus. Matyti, 
kad tie penktakojų pasekėjai y- 
ra nutarę triukšmauti iki savo 
tikslų pasieks.

Lapkričio 21 d. ir gruodžio 
29 dienomis sukėlė tokius Ieš
mus per susirinkimus, kad ne
užbaigus susirinkimų pirminin
kas turėjo uždaryti, nes nega
lėjo tų komunistų revoliucijų 
numalšyti.

Ikmdė Pirm. Sumušti.
Matydami, kad riksmas daug 

kų nepagelbės, pora smarkuo
lių, šoko, kumščius sugniaužę 
kirsti pirmininkų, bet kai ku
rios moters įsimaišė ir tie smar
kuoliai arba, geriau pasakius, 
liguišai kiek apsistojo.

Komunaciai per susirinkimus 
alasavojo ir visus tuos, kurie 
nepritaria jiems, iššaukė šni
pais. Draugija turi apie 103 na
rius, o komunaciai su savo ša
lininkais sudaro apie 35 asme
nis. Tokiu budu, pagal komu- 
nacių manymų, 68 draugijos 
nariai yra šnipai ir, vienas ko- 
munacis rašė “Vilnyje’’ kores
pondencija išvadindamas tuos 
68 narius “Keleivio” ir “Nau
jienų” išperomis.
“šaukš” Dėdę Samų į Pagalbų-

Toms visoms komunac’ų in
trigoms ir kelionėms draugijos 
nariai labai pasipiktinę, kad 
kai kas kaiba neduoti ir savo 
daržo komunacių piknikui se
kančių vasarų. .Jeigu musų lie
tuviški komunaciai neapsistos 
draugijos susirinkimuose kėlę 
triukšmų, tai gal dauguma na
rių bus priversti šauktis Dėdės 
Šamo į pagalbų, kad tų komu- 
naciškų “revoliucijų” numalšy- 
tų...

Labai yra keista, kad tarpe 
mus lietuvių įsiskverbė tie ko
munistiški nuodai ir ypač mus 
ūkininkų apyl.nkėje Scottville, 
Mieli. Tas brudas komunizmas 
labai nupuldė šios apylinkės lie
tuvių ūkininkų vardų...

Kitokių tautybių ūkininkų, 
kaip tai skandinavų, čionai ran
dasi kelis kartus daugiau ne
gu musų lietuvių, bet pas juos 
komunistų nesiranda. Gal skan
dinavai: švedai, norvegai ir da
nai aukštesnės kultūros žmo
nės, todėl ir komunizmo para
zitas prie jų neprikimba.

Mus apylinkės komunaciai į- 
sigiję gerus ukius, kai kurie su 
pagalba “mėnulio spindulių”. 
Dauguma iš Lietuvos dvarų ku
mečių vaikai, o čionai jų ūkiai 
kaip tų dvarponių dvarai. Ir jie 
vis nepatenkinti Dėdės Šamo 
prieglauda. Jie žiuri į Stalino 
saulėtų diktatūrų iš kur patys 
elgetaudami, galima sakyti, at
ėjo ir čionai pralobo.

Lengva žiema.
Ūkininkai džiaugiasi lengva 

žiema. Smagus laikas kirsti gi
riose malkas. Sniego kaip ir nė
ra. Ūkininkai gerai laikosi. Pa- 
baliavoja pas vienas kitų ir lau
kia pavasario, kada pirmas ja
vas, avižos priseis sėti.

*
Rengia Balių.

Sausio 25 d. 1941 m. Lietu
vių Piliečių Kliubas rengia ba
lių, L. U. Z. Draugijos svetai
nėje. Kliubas visiems atsilan
kiusiems veltui duos gerti ir 
valgyti. Ne nariai turės užsimo
kėti kvoterį įžangos. Tai bus ir 
įstojimo mokestis į kliubą.

Šiais metais “Naujienų” ir 
“Keleivio” tiražas musų apylin
kėje padidėjo gana daug, šiais 
laikraščiais ūkininkai labai įdo
maujasi. Ūkininkas

Darbuojasi “Naujienų” 
Namo Fondui

DETROIT, Mieli. — “Naujie- 
nos”, tikslu sustiprinti savo na
mo remontavimo fondų, liepos 
27 d. rengia Chicagoje didelį 
piknikų, kuriame bus duodama 
brangios dovanos, jų tarpe nau
jas Packard automobilis. Tikie- 
tai į tų piknikų visur platina
mi. Ir Detroito naujieniečiai, 
kurie įvertina tų dienraštį taip 
ilgai ir atsidavusiai jiems tar
navusį, noriai tikietus į tų bran
gių dovanų piknikų perkasi ir 
platina.

Yra daug detroitiečių, kurie 
pasiima po pilnų tikietų knygu
tę ir jų savo pažįstamų tarpe iš
parduoda, tuo suteikdami 
“Naujienų” namo fondui gerų 
laramų. Kurie norėtų bilietų 
cnygutes įsigyti, prašomi kreip
tis į J. Besasparį, M. Kemešie- 
nę, Jusliu Pilkų ir K. šalavjejų. 
šie detroitiečiams gerai pažįsta
mi asmens galima sutikti vi
suose svarbiuose susirinkimuo
se. Bet jei norite, galite para
šyti laiškutį J. Besaspariul, 
1740 Beecher St., Delroit, Mich. 
ir tikietai bus jums pristatyti.

Vakarėlis
M. Strazdienei

Mortos Strazdienės draugai 
surengė jai užuojautos vakarų 
sausio 11 d. Publikos prisirin
ko tiek, kad beveik į salę ne
tilpo. Girdėjau, kad p. J. P. 
Miltonas nemokamai davė salę 
tam vakarui, o p. Stepanija 
Dirmaitienė paaukavo pusbačkį 
alaus. Daug kitų žmonių sune
šę produktų ir pinigų. Galima 
sakyti, kad Strazdai susilauks 
gražios paramos. Ir užsitarnavę 
jie už savo nenuilstamų dar
buotę organizacijose.

Serga
Sunkiai serga Ieva Mickevi

čienė. Paguldyta St. Mary’s li
goninėj, kur jai padaryta ope
racija. Mickevičienė yra daug 
veikusi L.A.P. Kliube. Jos duk
tė Frances priklauso prie Dai
lės choro. To choro valdyba 
nupirko gyvų gėlių bukietų ir 
nusiuntė į ligoninę Mickevičie
nei. Linkime jai greitai pasveik
ti ir sugrįžti namo. Rep.

Atsakymas
p. Keblaitienei

DETROIT, Mieli. — Paslebč- 
jau ‘ Naujienose** tilpusioj B. 
Keblaitienės korespondencijoj 
apie Dailės choro Naujų Metų 
vakarų, padarytų pastabų apie 
muzikantų. Ji parašė, kad gir
di tas musų muzikantas yra 
Stalino garbintojas ir lietuviai 
su tokiais neturėtų jokio ben
dro.

Nenoriu į dideles polemikas 
varytis, pasakysiu tik tiek, kad 
tas žmogus, kurį Keblaitienė 
turi omeny ne tik, kad nėra 
Stalino garbintojas, bet yra 
griežtai prieš komunistus nusi
statęs jau per paskutinius bene 
15 metų. Jis turėjęs ir pakovo
ti su tais stalincais įvairiose lie
tuvių organizacijose kur jie 
bandė vadovybę pagriebti į sa
vo rankas.

Dailės Choro Kom. Narys
(Nuo Redakcijos: Gauta ir 

keli kiti panašus atsakymai p. 
Keblaitienei. Visi pakartoja 
daugmaž tik tų ką “Dailės Cho- 
rb Kom. Narys” aukščiau sa
ko.)

PASIRAŠO Vž $30,000.

jmaJJTENŲ-AOMĖ Teiepnoip

Bob Feller, 22 metų pičeris su Cleveland Indians 
baisbolo tymu, pasirašo sekančio sezono kontraktą pa
gal kurį jo alga bus $30,000. Niekad pirmiau joks pičėris 
nėra tokios sumos beisbole gavęs. Su Feller’ju matosi 
Clevelando tymo oficiolai, Cyril Slapnicka, ir
Aiva Bradley. kairėj.

- --- 11 Midvvest Grocery 
Diena Iš Dienos . w A ’ •iv J Įstabus Augimas

Turėjo Geriausius Metus 
Istorijoje

Metinis susirinkimas vieno 
. .iš didžiausių Amerikos koopo

Gabiįsy Beminkai. ratyvių '^organizacijų, Midwest 
MARQUETTE P ARK. — Pp. Grocery kompanijos, įvyko pir 

Aleksai Thomas, 6511 South madiem, sausio f’3 d. Nariams 
Kedzie aventie, turi du mažus buvo suteiktas raportas iš 191 
sūnūs, bet gali pasigirti, kad metu, šu visais faktais nur:; 
abu smargųs ir abu gabus. | dančiais jų kooperatyvės vedi-

Vienas jų, 13 melų amžiaus mą.
Julius, laimėjo antrų prizų šįmet organizacija švenčir 
pašto ženklų konkurse, ir yra savo dešimties metų sukaktu- 
prezidentas Marųuclte Librayy ves. Dešimtasis metas buvo iš 
Stamp Club ir sekretorius Y. | visų geriausias. Ne tik, kad pre- 

toje apylinke-

Abu Maži, Bet 
Abu Smarkus

M. C. A. kliubo 
j e.

Antras sūnus, 
ny, laimėjo m
iš Chicago Lawn

12 metu John- f.

geriausio lėktuvų

Library už 
rankomis, 

modelio.

kių buvo išparduota daugiau 
nei praeityj, bet organizacijos 
vedimas atsiejo nariams ma
žiau nei kitais metais.

Trumpai, metinis raportas 
parodė, kad nei viena kita gro- 
serninkų kooperatyve neturėjo 
lokį pasisekimų per 10 metų 
kaip Midwest Grocery Co.

(Sk.)

‘Pirmyn” Vaikų 
Choro Repet’ef a

Dainuos fiOperoje.
Kaip jau buvo paskelbta 

p;rmiau, “Pirmyn” Choras or
ganizuoja vaikų chorų operai 

balau- 
teatre, 
įvyko

SU VASARIO 16 PRADEKIME KOVĄ UŽ 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

IŠLAISVINIMĄ /
Dalyvaukim visi nepriklausomybės sukakttivių 

minėjime

Liūdnas, bet nebe vilties bits 
šio 16 Vasario Chicagos lietu
vių bendrai surengtas Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas, 
antrašu 32 W. Randolph St.

Tiesa, šiame dideliame susi
rinkime bus vaizdžiai atpasa
kota kaip nuožmiai dabar kan
kinama Lietuva ir jos žmonės, 
kurie buvo sukūrę savo sunkiu 
darbu gražesnį tikrų lietuviš
kų gyvenimų; kurie ir kultūro
je drąsiai žengė koja kojon su 
žmoniškus jausmus turinčio
mis tautomis, kol jų neužpuo
lė azijatiškų plėšikų gaujos — 
Rusijos bolševikai, ir surengė 
naujas Kražių skerdynes po vi
sų Lietuvos kraštų.
Tuomet caro žandarai, dabar 

patys lietuviai \
Dalinai žinome, kad ši bolše

vikų surengta audra Lietuvoje 
yra daug baisesnė už Kražiiį 
skerdynes 1893 m., nes tąsyk 
lietuvius žudė-korė caro žanda
rai, o dabar ir patys musų tau
tos išsigimėliai lietuviai komi
sarai, pagal pagamintus planus 
Maskvoje.

Į šį lietuvių mitingų privalė
tų atsilankyti kiekvienas lietu
vis, kurio gyslose teka lietuviš
kas kraujas, kurio krutinėję 
plaka lietuviška širdis, šiame 
susirinkime teks <|ar' daugiau 
sustiprinti tikrus lietuviškus 
jausmus, sukelti energijų sun
kiam darbui už išlaisvinimų 
Lietuvos žmonių iš dvidešimto 
šimtmečio Lietuvą užpuolusių

Reikia musų pasišventimo
Lietuvių tauta reikalauja dar 

kartų Amerikos lietuvių pasi
šventimo. Mes Chicagos lietu
viai turėtume tai aiškiai su
prasti, nes Lietuvos žmonėms 
atimta visokia net žodžio lais
vė, ir net viltis žmogumi būti 
ir gyventi. Todėl renkimės iš 
anksto Vasario 16 .d. dalyvauti 
bendrame tikrų lietuvių 
rengtame mitinge, antrašu

Randolph St. —Ašara.

su-
32

W.

Buick Netrukus 
Pasiūlys 4 Naujus 
Automobilius

Leidžia Atostogas 
Floridoje

Tarp laimingųjų cllicagie- 
čių, kurie galėjo nuo šalčių 
ištrukti ir nuvykti į gražių 
saulėtų Floridų yra p. Olgaj 
Kavaliauskaitė, 1446 South 50 
Ct., Cicero.

Ji atevtogoms apsistojo Hol- 
lywoodo mieste, Fla. (mat, ne 
vien Californlijoje, Ijr Flori
doje yra Hollywood’as). Drau
gams parašė, kad ten nepap
rastai gražu ir “Am cnjoying 
every minute of ’it”. B.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Justin Chesson, 30, su Vir-

ginia Kūkalis, 21

Reikalauja.
Perskirų

Hugh Redmond nuo Ellat Red- 
mond

Tas paskutinis faktas yra 
svarbus pirkėjams, nes parodo, 
kad Midwcst grosernės gali par
duoti kokybės produktus tikrai 
žemomis kainomis.

A. A. Zdrojewski, generahs 
organizacijos vedėjas, pabrėžė, 
kad kooperatyvės * sandelis pri
ėmė ir išdalino 2,735 vagonus 

Į prekių. Jeigu tiek vagonų bu
tų prikabinta prie vieno inžino, 
jie tęstųsi • per beveik 30 my
lių.

Tiki Į Reklama
Ponas Zdroje\vski paaiškino 

ir skelbimų programą. Midyvest 
Grocery kompanija tiki Į skel
bimus ir jis parodė, kad kiek
vienas Chicagoje kas savaitę 
gauna tokiuos skelbimus, 
kie skelbimai padeda
krautuvių savininkams, bet ir 

Į šeimininkėms, nes joms 
vina prekių pasirinkimo darbą.

“Carmen”, kurių stalo 
-Ižio mėnesį, Goodman

Pirmoji repeticija 
pereitų Šeštadienį. Antroji į-
vyks ryloj, W. Neffo salėje, 
2435 South Leavilt st., 2-trą 
po pietų.

Tėvai yra prašomi savo sū
nūs ir dukteris į šį chorų at
vesti. Vaikai gali Imti nuo 7 
iki 12 metų amžiaus.

—Choro V-ba.

STUDIO Michigan
25c 11:10 Iki _ 2... 12.

ftOe putam.
2 Muzikalės Filmos—Angliški 

Titulai
ŠIANDIEN—Rytoj—Ned.—Tik 3 dlenaa 
GYPS1EŠ-’ ir BEETHOVEN CONCERTO" 

t’irmad.—-AntrtuL—Tik 2 diena* 
•CHAPAYEV" ir “POTEMKIN” 

TręČ. — Tik 1 diena
THE TH1RTEEN’ ir ‘ SOVIET BORDER" 
Ateinanti Ketv.—I’enkt.—Tik 2 diena* 
PETElt THE iHt” ir "BALT1C DEPUTY’

1—iki 
ftOe potani.

To
ne tik

paleng-

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS £ H
Išima už .............. I W.VU
PRABUVIMAS fifi
Ligoninėje ...........
RAUDONGYSLIŲ $OC 
Išėmimas ir Ligon. Cw«UU
REUMATIZMAS Art
Greita Pagelba ........... tnUU

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $4 A A
ir vaistai .................. ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago
....................    II M III ............. .....Sugrįžęs iš Chicagos apskri

ties Buick dylerio susirinkimo, 
p. Dan Kuraitis, savininkas Mil
da Buick Auto Sales, pranešė, 
kad General Motors Corporation 
netrukus išleis rinkon keturis 
naujus automobifiiis žemesnių 
kainų klasėje, kurie bus prie
das dabartinei 40 Buick Special I (Javo 
Serijai- Perskiras

Dan Kuraitis paaiškino, kad Anna Kopp nud Jack Kopp 
jis peržiurėjo ‘buoš naujuosius -------------- —
karus apskritie^ susirinkime ir Cimim*)! 
girdėjo' kaip dirbtuves.“ ir '■ ap- ****“• “O** 
skrities Vitsininkai išdėstė pla- - 0Al
nūs- ašgąrsinįmuiv . šių modelių b 
ateinančių 60' dienų laikotarpy-1 .
je ir planus pavasario kampa- BUTKUS, Anthony, 2027 Ca- 
nijai reklamuoti šiuos ir Bui- mdport avenue, gimė sausio 15, 
ck’o šešias kitas eiles. tėvai: Anthony ir Eva.

, DAMBRAUSKAS, Shirley, 
• “Nors nęžindsim mažmožius L522 South Marshfield avenue, 
apie naujuosius karus iki atei-gausįo 17, tėvai: Thomas 
nančios savaitės,, galiu drąsiai jr BernjCe 
pasakyti, kad jie atsakys reika- PETKUS Joan, 6918 South 
lavimams tų, kurie pageidauja Artesian avenue, gimė sausio 
mažesnio Buick’o su visa didžių u> tgvai: Donald ir Estelle. 
karų inžineryste ir stiliaus ko- __________ _
kybe kuriais didesnieji Buick’ai 1 • T ' T> 1 
atsižymi,” jis pareiškė. oOKllĮ 11 1 clSlllIlKS"

“Jie yra trumpesni nuo ratų HllUlIUO Vaktll HS 
iki ratų bet kitaip prilygsti prie SAUSIO 25 
Series 40 Buick’ų. Dėl tos prie- _____ _
žasties jie yra siūlomi kaipo -Smagus šokių ir pasilinksmi- 
priedais dabartiniėms serijos njmo vakaras įvyks rytoj va- 
40 karams, o nė kaipo nauji h<are> Jonistu salėje, 814 West 
modeliai.” 33rd st

Ponas Kuraitis sako, kad nau- šokiū rengimo komisija visus 
jieji karai bus pigesni ir turės širdingai užprašo atsilankyti, 
net gefesnį veikimų ir bus tau- nes cia ^us galima susitikti sa- 
pesni už dabartinius Series 40 vo gentis, pažįstamus, draugus 
karus, ir pabrėžė, kad jie pa- ir visiems kartu prie gero or- 
liks daugiau vietos garaže. kestro bus galima praleisti sma

giai laikas. Atsižymėjusiems 
Naujieji, karai bus formaliai šokčjams bus duodami prizai, 

publikai pasiūlyti vasario 1 d., Lad visjems šokėjams bus gera 
kada juos jau visi galės pama- prOga parodyti savo gabumus, 
tyti, Kuraitis užbaigė. Atvykit visi ir bukit smagus.

(Sp.) | Kvieslys:

Menkas Sargas, 
Šis Šuo

PUIKIAUSIS MAISTAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

________ IŠ “MIDWEST STORES”________
IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., SAUSIO 24 IR 25

Shirley,

Kun. E. R. Maskaliunas.
(Sp.)

IŠNAROS! 
IŠNAROS! 
IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE 
Pirmą kartą Amerikoje 

Originalę, Juokingą Komedija
AMALGAMĄTEO CENTĖR
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

APIPLĖŠĖ DVI
Y « , YS • 7 ,7 .KRAUTUVESĮ Rudolph Focaėci Valgyklo

je, 331 West Grahd avehue, įsi- Du vagys atėmė $180 
’aužė keli plėšikai. Atplėšę du-Į ją porų čeverykų nuo 
ris, jie išnešė 400 svafrų seifų, 
kuriame buvo $125 ir, visokie 
dokumentai.

Valgyklų saugoti savininkas 
buvo palikęs šunį “Prince”, bat 
tas ne tik nelojo, bėt nei ne
cyptelėjo.

ir nau-
Meyer
WhiteMeyerowitz, savininko

Goose avalinės krautuvės, 1636 
W. Roosevelt Road. Taipgi api
plėšė Nathan Goodman aukso 
krautuvę, 132’1 W. Taylor st.

Garsinkitės “N -nose”

ARMOUR’S “STAR” AR WILSON’S ”LAUREL-LEAF

TAUKAI 1 sv. pak. 7c
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBES
DELUXE KAVA Vac. pak. sv. ken. 240
TOMAIČIU’cATSUP 
“SNIDER’S” Did. 14 unc. būt. 150
“MIDWEST” PUIKIOS TAMSIAI RAUDONOS
KIDNEY PUPOS No. 2 ken. 2 už 21 *
“ELMDALE”
ŽIRNIAI IR MORKOS No. 2 ken. 2 už 190
“LIBBY’S”
SWEET RELISH 9 unc. džar. 2 už 190
“libby'S”
CHILI CON CARNE No. 1 ken. 2 už 190
“SUNFILLED” GRYNA
GRANDŽIŲ SUNKA 12 unc. ken. 3 už 250
“COMET” Ryžiai 1 sv. pak. 2 19*
“RED CROSS" MAKARONAI AR
SPAGHETTI 1 sv. pak. 2 už 17c 3 7 unc pak. 130
“CRISCO” 1 sv. ken. 17c 3 sv. ken. 450
“SUNSHINE” Hi-Ho Crackers sv. pak, 21c

PUIKIOS TEXAS MARSH BESĖKLĖS
GRAPEFRUIT Did. 70 mieros 3 už 100 
CALIF. NAVEL GRANDŽIAI Did. 176 mler. tuz. 290

- RINKTINOS FLORIDA SAUEROS Did. stieb. 50 
DYKAI INDAMS ŠLŪOŠTUVAS"
“SILVER DUST” did. pak 21*
“LITTLE BOY-BLUE” LAZURKA 2 būt. 17c
“LITTLE BO-PEEP” AMMONIA kvt. būt. 22c

IVORY Muilo Trupiniai maž pak. 9c did. pak. 210
CHIPSO maž pak. 2 už 17c 2 did- pak. 390
‘‘PŪRO”
PUROX 2 10c pak. 10c 2 25c Pak- 25*

MES PRIIMAM ORAND2INES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100 DYKAI Kas Savaite. Taupykite Musų Kuponus

M fc-ilMHMSU’Jg&r htt IMT r i unT-n—nT"i» rr-v~wii* W" ,»ijarr—■ ■»iW*iiratz.-amrRr.-acBOKra

PIRK UŽ MAŽIAU iš

MIDWEST STOKI
*, ♦ ... 5. . 0 r • ’

500 Nepriklausomų Apylinkinftj Krautuvių
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Nori Uždrausti i 
Laikraščius 
Rašinėti!

“Cenzorė SLA., 63 Kuopoj; 
Rytoj Kuopos Vakaras.

BURNSIDE. ~ Rytoj vaka
re M. Macukevičienės svetai
nėje, 1036 East 93rd st., įvyks 
SLA. 63-čios kuopos balius, į 
kurį nariai ir svečiai yra 
kviečiami skaitlingai susirink
ti. Rengimo komsijos nariai: 
P. Simonehs, C. Sekonis ir 
M. Miller praneša, kad tai bus 
smagus parengimas, 'ir kad 
visi turės gerus laikus.

Parengimas prasidės apie 7 
valandą vakaro.

Nešelps Pabėgėlių.
Paskutinis kuopos susirinki

mas įvyko sausio 2-rą dieną.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Lietuvių šelpimo Komiteto, 
kuriame prašo aukų pabėgė
liams nuo rusų okupacijos 
Lietuvoje. Po Ilgų diskusijų 
dauguma narių nutarė šitą 
prašymą atmesti, nes pabėgė
liai daugumoje yra A. Smeto
nos viešpatavimo laiku valdi
ninkai.

A. Snarskienė susirinkimui 
išdavė smulkmenišką raportą 
apie kuopos finansinius reika
lui. Ji buvo narė knygų 
žiūrėjimo komisijos.

“Cenzorė.”

per-

Buvo ir Skausmo

Valandėlių

Ji Gabi - Ir 
^Turtinga Našlikč”

M

URŠULĖ TAKAŽAUSKIENĖ, 
po tėvais Rutelioniutė.

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

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 3 dukteris: Ur
šulę, Heleną Guintali ir Oną, 
žentą Raymondą ir du anuku, 
Ronald ir Raylene, seseris: 
K a t a r i n ą Lazdauskiefnę, 
jos vyrą Antaną ir jų šeimą, 
Konstanciją Radomskienę, jos' 
vyrą Jurgį ir jų šeimą, Ma
rijoną Stanišauskienę, jos 
vyrą Antaną ir jų šeimą, bro
lį Vincą Rutelionį gyvenantį 
Pietų Amerikoje, du pusbro
lius: Ignacą ir Joną Janius 
ir jų šeimas, .pusseserę Oną 
Janushą ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoje tė
velį Antaną, seserį Petronėlę 
Vabalaitienę, jos vyrą Albiną 
ir šeimą, ir kitas gimines.

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

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

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

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

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

Viena narė susirinkime par 
reikalavo; kad koresponden
tams butų uždrausta rašinėti 
laikraščiuose, nors kuopa bu
vo nutarusi kaip tik priešin
gai, — kuodaugiausiai rašinė
ti. šių žodžių rašytojas irgi 
tokios nuomonės, kad kuopos 
darbuotę kuo plačiai aprašyti. 
Nes jeigu nebus rašoma, ta’i 
kuopa bus kaip ir aprimus, o 
antras dalykas—kaipgi bus iš-> 
garsinti parengimai? Be laik
raščių pagalbos parengimai 
mažai pelno teduotų. Mes turė
tume pasakyi ačiū, kad laik
raščiai priima ir spausdina 
musų raštus.

—63-čios Kuopos Narys.

Traukinio Nelaimė
Prie 48 ir Leavitt

Nuo bėgių prie 48-tos ir Lea
vitt street, nušoko 
and Ohio gelžkelio lokomoty
vas ir du prekiniai traukiniai. 
Inžinieriui Fred Hensel, iš East 
ChicagO, nelaimėje buvo nulauž
us abi kojos.

Baltimore

MUSMi

L 0 V F i K I S ^eleg^m^s’T■ Lai II I v Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7303

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

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

EDVARDAS A. LUKOŠIUS 
gyv. 2555 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 1310
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gausio 23 d.,, 12:40 v. ryto, 
1941 m’., sulaukęs 23 m. amž., I 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą motiną Oną, po tė
vais Waičekoniutę, tėvą An
taną, seserį Sofiją, tetą Ma
rijoną Pranskunionę ir jos vy
rą Walter ir jų šeimyną, 2 
dėdes—Juozapą ir Albertą 
Pronskunus ir jų šeimas, 2 dė
des Walter, jo žmoną Oną Lu
košius ir jų šeimą ir Pranciš
kų Lukošius, dėdę Joną Vai- 
cekonį iš Brooklyn, N. Y., 
dėdę Aleksandrą Vaicekonį 
ir jo šeimą Lietuvoje ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S. Califor- 
nia avė. Laidotuvės įvyks pir- 
mad., sausio 27 d., 8:30 v. ry
to iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pato. Šv. parap. bažnyčią, 
kurioje (atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edvardo A. Lu
košiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liėkame,
Motina, Tėvas, Sesiio ir Gini.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. YAFayette 3572.

Tarp brightonparkiečių

■

BRIGHTON PARK. — Nau- 
jienietis siuvėjas F. Mickus, 
4146 Archer Avė., iš po sun
kios ligos dar vis nesijaučia 
pilnai pasveikęs, betgi laipsniš
kai eina geryn ir jau gali šiek 
tiek darbuotis savo biznio įs
taigoje. Aš nuo savęs jam lin
kiu juo greičiau pasveikti.

Dantį reikia lupti
Apleidau Mickaus įstaigą ir 

mano dantį paliete netikėta 
skausmų ataka. Kur bedingsi, 
reikėjo' {ieškoti daktaro dentįs
to. Gėrai dar, kad sutikau Foną 
Punišką, kuris po pitšikalbėji- 
nio man rekomendavo dakta
rą; pasak jo, “ištrauks dantį 
be skausmų”. Jonas mane pa
lydėjo ir neužilgo mudu atsi
dūrėme daktaro Svenciško ka
binete, 4300 S. Fairfield Avė. 
Tiesa, ištraukė dantį be skaus
mų, už ką esu dėkingas 
ir daktarui.

Jonui

Gerai šįmet sekasi 
to, iš pp. Paniškų 
kad jiems praeiti 
buvo geri. Ne tik

paty- 
1940 

išlek- 
gražiam pragyve-

Be 
riau, 
metai 
liau pakako
nimui, bet dar ir kiek laiko at
gal automobilį nusipirko. “Nau
jienų” namo reikalams irgi ne
pasigailėjo kclctos dolerių 
(apie tai jau buvo rašyta), o 
kai ateina laikas “Naujienų” 
prenumeratą atnaujinti, tai 
tam jie turi pasiskyrę naujie- 
nietį Steponą Narkį.

sūnūs (Henrikas Puniš- 
mandagus jaunikaitis ir 
žadėjo nauju automobiliu* 

“raidą”, bet aš atsisa- 
nes vykau jHollywood

ka) 
man 
duoti 
kiau,
svekapiėn,, 2417 W/r .,43rd St. 
pamatyti Keistučio Kliubo’cho 
ro vakarą.

Pas

buvo pilna

Sausio 26

Pranciškau niekuomet

'• k*’ 4*

i

H;

* •

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

PRANCIŠKUS KLUPŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 24 
d. sausio mčn., 1939 m., su
laukęs pusės amž., gimęs Lie
tuvoje, Norinčių kaime, Jo-

I niŠkih apSkr.
I Paliko dideliame nuliūdime
įj moterį Oną, sūnų Frąrik ir 

Licduvoj seną motinėlę, bro
lius ir seserį.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios.

Mes Tave musų brangusis
neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes ank- 
sčiatts ar vėliaus pas Tave ateisime. Lauk mus atei
nant !

Nuliūdę liekame:
Moteris Ona, Sūnūs Frank, Giminės ir Draugai. 

3147 So. Halstcd Street.

-A

1

keistutiečiuš
vakaran, svetaine
žmonių, tarsi avi-

Įvesdins Naujas
Valdybas, Svarstys
Metinius Raportus
Kupiškėnų ir Marųuette Parko 

piliečių susirinkimai

' '-v/' l
Arine Benries

P-lė A'ime Behnes ne tik vie
na iš žymiausių Lietuvių Uni
versiteto Kliubo narių, bet ir 
žinoma kaipo Viena iš smarkiau
sių studenčių Chicagos Univer
sitete. P-lė Benhes pabaigė ko
legiją su didžiausiais pagyri
mais ir priklausė prie organi
zacijos — Phi Beta Kappa. Ji 
dabar mokytoja Lindblom High 
School. ' ' • •

Ši gabi p-lė Užims svarbią ro
lę šį sekmadienį statomo] Lie
tuvių Universiteto Kliubo ko
medijoj, “Teta Iš Amerikos”. 
Kaipo ta linksma, turtinga naš
laite, ji parvažiavus Lietuvon 
susukti daugeliui vyrų galvas.

“Teta Iš Amerikos” bus.sta-. 
tomą Lietuvių Auditorijoj.

“Svetimos Plunks-

nuomonė. Čia patikau kliubo 
senus ištikimuosius darbuoto
jus, kaip tai J: Povilaitį, Shol- 
temeną, Kundrošką, Jakavičių, 
Klimą ir kitus, taipgi mačiausi 
ir su p-le Aleksiunaitc, kuri ne
perseniai grįžo iš Lietuvos.

Na, o tų, kurie Keistučio ar 
kitų organizacijų susirinki
muose draskosi, norėdami or
ganizaciją paversti Stalino-Hit- 
lėrio .įrankiu, tai čia jų ir su 
žiburiu nesurasi. Mat, jiems 
moralinis bei medžiaginįs or
ganizacijos reikalas neapeina.

Vakaro eiga susidėjo iš pa
lies choro gražių dainų, vado
vaujant p. Sarpaliui, muzikos, 
šokių ir .šiaip puikaus pasisve
čiavimo. Jeigu publika taip 
skaitlingai lankosi, tai ar ne
vertėtų kitas šitam panašus va
karas surengti? Vakaras užsitę
sė iki ankstyvo sekmadienio

A. J. S.

SLA. 251 Kuopos 
Šaunus Balius

Smagus šokių ir pasilinksmi
nimo balius įvyks sekmadifenį, 
2rą vai. po piet, p. S. Mitčhėll 
namo salėje, 6059 S. Wašhte- 
naw Avė. šokių rengimo komi
sija širdingai visuš užprašo at
silankyti, nes • musų šeiminin
kės: Kotryna Boekus ir Ona 
Dovgin, svečius aptarnaus ska-j 
niu maistu, sąskoniais ir gar-: 
džiais gėrimais. Apart to bus iiį 
gera muzika, prie kurios busi 
smagu šokti ir linksmintis iki 
pasitenkinimo. Įėjimas į salę' 
bus pro šoninius vartus ir -per 
užpakalines namo duris.

Komisijos Narys. .|

Buvo ir Koncertas

RYTOJ RENKASI 
KUPIŠKĖNAI

Kupiškėnų Kultūros Draugi
ja laikys mėtinį susirinkimą 
ateinantį šeštadienį, šatisio 25 
dieną, 8 vai vakare, svetainėje 
ties 3720 W. Harrison St.

Susiririkimas Svarbus; Įvyks 
valdybos prisiekdinimas 1941 
metams, buš metinis draugijos 
raportas ir komisijos raportas. 
Yra keletas starbių Ihišltų ap
svarstyti. Taipgi yra ir mažes
nių draugijos rfeikalų aptarti.

Tik 10c

Sėkmingas Teisybės Mylėtojų 
Draugystes parengimas

SUSIRINKIMAI
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

JOS metinis susirinkimas įvyks 
iėštad., sausio 25 d., B vai. vak., 
svetainėje adr. 3720 W. Harrison 
st. Nariai prašomi susirinkti pas
kirtu laiku, nes turime daug Dr- 
još reikalų aptarimui.

—P. B., Sekretorius.
KRUOPIŠKIŲ PROGRESS KLIU

BO susirinkimas įvyks šeštad., sau
sio 25 d., 7:30 vakaro, 5017 .Cullom 
avė. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti. —V. čepulevičius, Rašt.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO metinis 
susirinkimas įvyks sekmad., sausio 
26 d., 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St. Malonėkite 
atsilankyti, nes išgirsite raportą iš 
praeito kliubo parengimo, taipgi 
yra daug kitų svarbių reikalų ap
tarti. —J. Keturakis, Rašt.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARBI
NINKŲ PAŠ. KLIUBAS laikys 
vo metinį susirinkimą, sausio 
d„ 1941 m. 12:30 vai. popiet, 
Neffo svet., 2435 S. Leavitt 
Visi nariai prašomi dalyvauti.

R. Cherry, Rašt
PARAPIJ O N Ų 
SAUSIO 26 d.

K. B. parapijonų

sa-
26

st.

F—1 ■ ■ ■

CLASSIFIED ADS1;

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

OPERATORS PAT Y R U S I O S 
prie single ir double needle “pie- 
cework.” Garantuojam 37%c. į va
landą minimum. VIKING, 711 
Lake St.

Tad esate kviečiami atsilan
kyti kaip nariai; taip ir norin
tieji tapti draugijos nariais. Įs
tojimo mokesčio nėra, tik 10c 
mėnesine mokestis arba $1.20 į 
metus. Nariai užsilikusias mė
nesines duokles prašomi užsi
mokėti. Tari padarykite šiame 
metiniame susirinkime.

Užbaigus susirinkimą turėsi
me maža “šurum buruin”.

—James
ŠV. MARIJOS 

SUSIRINKIMAS
Union ir 35 T. 

susirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
11 vai. ryto, jonistų salėje, 814 W. 
33rd st. šis susirinkimas aptars pa
rapijos veikimą ir įgalios asmenis, 
kurie atliktų darbą, širdingai už- 
kviečia visus atsilankyti parapijos 
komitetas ir Kun. E. R. Maska- 
liunas.

RUOŠIASI DARBUI — JO 
YRA DAUG

Marąuct’te Park Lietuvių A- 
merikos Piliečių' Klubas laikys 
metinį susirinkimą šį sekma
dienį, sausio 26 dieną, 2 vai. po 
pi,etų, parapijos svetainėje. 
Nauja valdyba užims vietas ir 
pradės darbą, kas yra reikalin
ga musų apylinkei ir visuome
nei. Turime daug darbo, tik
tai reikia dirbti. Klubas yra ne 
politiškas, nesikiša į jokias 
partijas, tiktai dirba- pilietinėj

Praeitų šckmadieiiį, sausio 
19 d., įvyko grabus Jį; sel^min; 
gas TeisybesjjMylėtojų , Drau
gystės metinis, parengimas. Chi
cagos

vaidino 
medijų

Lietuvių Auditorijoj, 
l lalšted s t.
chop.ęhlošėjų grupė su- 
juokingą,trijų aktų ko- 
“Svetimos Plunksnos”.

Bendrai imant, lošimas nusise
kė ir publika buvo .patenkin
ta, ką reiškė griausmingi aplo
dismentai.

Vaidintojai
Veikiantieji asmenys buvo: 

G. Budria, Nancy Gordon, Al
dona Gražulis, Francfcs Yurgil, 
C. širvis, H. žebraitiš, A. Gar- 
šinskas, E. Stulgai'fieriė ir Ar- 
thur Wallen. Rcžisorius buvo 
Juozas Stulgaitis.

Po lošinio dainavo L. K. M. 
choras ir Povilas Stogis. Taip
jau dainavo ir šūruin-Burum 
Seštrfės.

Mano iiubmone, visi viršsu- 
žymėti lošėjai ir dainininkai at
liko savo užduotis gerai ir T. 
M. Dr-tės rengimo komitetas 
yra pa lenkintas. Baigiant pro
gramą, buvo išdalinto^ dova
nos nesirgusiems nariams.

Programą vedė dr-stės pirmi
ninkas Jubzaši Balcliunas, o 
biznio komitetas susidėjo iš J. 
Ėalchuno, P. Rillio ir P. Ncs- 
tcckio.

Labai daug publikos
Publikos buvo tiek daug, kadi 

didžiule Lietuvių Auditorijos! 
svetainė buvo perankšta. Drau
gystė! liks gražaus pelno.

Varde rengimo komiteto1 
nuoširdįiai dėkoju publikai už 
tokį skaitlingą atsilankymą. 
Taipjau ačiū “Naujienoms”, 
kurios neskupayo vietos savo' 
dienraščio špaltose išgarsini-į 
inui šio parengimo.

Ačiū radio stočių leidėjams 
ir visiems biznieriams; kurie 
.noriai garsinosi musų prdgra- 
nio brošiurinėse knygtrtėse. o.

'jfeisybės Mylėtej-ų Dr-stės 
korespondentas

Steponas Narkis.

dirvoj
1 s ■ • 1

,, Rengia Vakarą
^trumpoj ateityj klubas turės 

parengimą. Kada ir kur tas pa
rengimas įvyks, pranešime vė
liau per laikraščius. Komisija 
jau yra išrinkta ir ateinantį su
sirinkimą išduos savo raportus. 
Visi klubo nariai-rės esate 
kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą ir užkvieskite savo 
kaimynus ir draugus atsilanky
ti.

Atsineškite savus sumany
mus. Klubas .mielai juos pri
ims ir apsvarstys. Pasirodžius 
naudingais apylinkei ir visuo
menei, atydžiai juos vykdins.

T M

tų nuo visokių komisijų ir ži
nosite ką jūsų klubas veikia.

John D. Simans, korės.

Vas. 1 Apsiveda 
Br. Laučiutč Ir 
M. Matuzas

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

FEEDERS, FOLDERS shakers ir 
ironers reikalingi. Geras mokestis, 
pastovus darbas. Progress Laundry, 
4677 Elston Avė.

—Raštininkas.
SUVALKIEČIŲ CHORO nariai 

ir lošėjai malonėkite būti genera- 
lėj pamokoje sausio 24 d., 7 vai. 
vak. West Side Hali, 2224 West 
23rd PI. Mokytoja S. Pipiraitė 
prašo nesivėlinti, nes yra būtinas 
reikalas darbą atlikti gerai prisi
rengti prie sekmadienio, sausio 26 
d. suvaidinti “Duktė Nekalta’’ auk
ščiau minėtoj vietoj.

—O. Svirmickienė, koresp.

PARENGIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ MO

TERŲ KLIUBAS turės parengimą 
sausio 26 d., 10413 So. Michigan 
avė., Roselande. Pradžia 6 vai. v. 
Bus suvaidinta “žioplis Jonas 
dainuos moterų kliubo choras ir 

Be to, 
Jžapga

Rengiasi iškilmingoms 
vėms; neseniai įVyko lauktuvės

šeštadienio vakare, sausio 11 
d., P. ir D. Suveizdžių namuo
se, 1323 S. Spaulding avė., įvy
ko šauni “Bridal Showcr Pa r-! 
ty” panelei Bronislavai Laučiu- 
tei, kuri neužilgo apsives su> 
jaunuoliu M. Matuzu.

P*arfy siirenge Bronislavos1 
dėdė ir dėdienė (jinai taip juos 
vadina) P. ir D. Suveizdžiai siiį 
pagidba P. Baichiuniėncs.

“Sekretas

vestu-

Viskas brivo rengiama sląp-! 
tai, kad Bronislhva nežinolų.i 
'Tad jai attikus į vakarėlį, bu-; 
vo didis surprizas, džiaugsmas1 
ir sykiu ataros. Jokiu budu! 
ašarų štilaiikyŲ, riedė
jo per jos skaistų veidėlį.

“Paneš” dalyvės atnešė gra
žių ir brangių dovanų pradžiai 
jų gyvenimo.

Labai daug dovanų
( Jaunuolis M. .Malužas vfcas 
dovanas turėjo atrišti^ nors ir 
buyo gana sunarpliotos; už nm

ir

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Įteikia
NEWARK, N. J.

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie duonos išvežiosimo. Turi būti 
patyręs tame darbe ir geras par
davėjas. Darbas yra nuolatinis ge
ram darbininkui. Prašau atsišau
kti: A. Žiugždas Bakery, 182-186 
Van Buren St., Newark, N. J.

CROWN POINT, IND.
REIKALINGAS DARBININKAS 

ant farmos, kad mokėtų karves 
melžti—kitas patyrimas nereika
lingas. Darbas ant visados. Mokes
tis geras. Joseph Orintas, Route 1, 
Crown Point, Ind. arba šaukite 
REGent 5036.

REIKALINGAS PORTERIS TA- 
VERNE. padėti virtuvėje ir prižiū
rėti furnisą. Girtuokliai neatsišau
kite. 5758 West 65th St.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

Aš NORIU DRAUGĖS į bedrui- 
mį, gali pati virti, plauti. VanduoBalius 

d., M.'šiltas kiekviena dieną apšildoma.
E. 93rd 2427 W. 45th Št.

moterų Kultūros choras, 
bus gera muzika šokiams. 
25c. ypatai. —Valdyba.

SLA. 63-čios KUOPOS 
įvyks subatoj, sausio 25 
Maciukevičienės svet., 1036
st. Visi burnsidiečiai yra kviečiami, 
dalyvauti ant šio saunas vakaro. | 
Bus gera muzika, skanių užkandžių' 
ir įvairių gėrimų.

—Kviečia Komisija.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

trauktus kaspinus turėjo už
mokėti — saldžiai pabučiuoti 
busimą gyvenimo draugę Bro- 
nišlavą.

Jaunuoliai didžiai buvo pa
tenkinti dovanomis ir širdingai 
dėkojo visiems, labiausiai pp. 
Suvcizdžiams už jų gerą širdį. 
Vėliau viešnios buvo paprašy
tos prie gražiai papuošto stalo 
apdėto visokiais valgiais ir gė
rimais. Laike vakarienės ūpas 
pas visus buvo labai geras, visi 
linksmi, ir draugiškai kalbėjo
si apie kasdieninio gyvenimo 
bėgančius reikalus. Tik atėjus 
vėlybam laikui, palinkėję busi
miems jaunavedžiams laimės,

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

PARDUODU MODERNIŠKĄ ta
verną pigiai su refrigeration, 5 
kambariai, garu Šildomi. Parduosiu 
greitai, nes priversta grįžti į savo 
seną vietą. Pigi renda. 6021 Arch
er Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE
____

5 KAMBARIŲ MŪRINIS bunga- 
]ow, štoker furnisas, 2 karų gara
žas. 3801 So. 58 PI., kreipkitės po 
4 vai. popiet.

Vestuvės Auditorijoje.
Vestuvių apeigos įvyks šešta

dienį, vasario 1 dieną, 1 valan
dą po pietų, šv. Jurgio bažny
čioj, Lituanica avė., ir 33 st., 
o didžiulė puota įvyks 6 valan
dą vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Skaitlingai daly
vaus giminės, kaimynai ir 
draugai. Tikimės, kad šių jau
nuolių vestuvės bus nepapras
tai iškilmingos. Kaimynas

PERKAM, parduodam ii' mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

PAUL M. SMITH & 00.
REAL ESTATE — 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė. '

Tel. YARDS 1001.

LOANS—

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Bitini
Teikia Žinias ApP Paren

gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
pd |mų, Taipgi ir rengėjai, 
pikn samdymo svetainių, pra
šome kteipttis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su krtdis pa
rengimais ir iSvengti nepagei
daujamos konkurencijos; šį 
patarnavimą ^aujienoš” tei
kia nemokamai.

MARQUETTE MANOR-kampi- 
nis 2 flatų mūrinis, po 6 kamba
rius, karšto vandens šiluma. 37%x- 
125 lotas. Didelis 2 karų garažas. 
$9250.

Arti 64-tos ir Francisco, 2 flatų 
mūrinis po 6 kambarius, štymas, 
garažas, $9250.

MEDORA,
8354 So. Ashland Avc. 

BĘVerly 6155.
........

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui ■

100 AKRŲ PAGERINTA farma 
arti New Lexon, $8000. 160 akrų 
pagerinta farma arti Plainfield. 
$125 už akrą. 126 akrų pagerinta 
farma arti Monee, $125 už akrą. 
160 akrų pagerinta farma, moder
niškas namas, $130 už akrą, arti 

-Frankfort. Savininkas, EdwinPor- 
ter, Cherry HiH, Jotie t, III. Tel. 
2-5358.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai Ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 00%. Mes pristatome bite kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS,
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, 'III. Tek REPubUc 6051
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Nori Uždrausti į 
Laikraščius 
Rašinėti!

“Cenzorė SLA.. 63 Kuopoj; 
Rytoj Kuopos Vakaras.

BURNSIDE. ~ Rytoj vaka
re M. Macukevičienės svetai
nėje, 1036 East 93rd st., įvyks 
SLA. 63-čios kuopos balius, į 
kurį nariai ir svečiai yra 
kviečiami skaitlingai susirink
ti. Rengimo kortisijos nariai: 
P. Simonehs, C. Sekonis ir 
M. Miller praneša, kad tai bus 
smagus parengimas, 'ir kad 
visi turės gerus laikus.

Parengimas prasidės apie 7 
valandą vakaro.

N e. šelps Pabėgėl i ų.
Paskutinis kuopos susirinki

mas įvyko sausio 2-rą dieną.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Lietuvių šelpimo Komiteto, 
kuriame prašo aukų pabėgė
liams nuo rusų okupacijos 
Lietuvoje. Po ligų diskusijų 
dauguma narių nutarė šitą 
prašymą atmesti, nes pabėgė
liai daugumoje yra A. Smeto
nos viešpatavimo laiku valdi
ninkai.

A. Snarskienė susirinkimui 
išdavė smulkmeniškų raportų 
apie kuopos finansinius reika
lus. Ji buvo narė knygų per
žiūrėjimo komisijos.

“Cenzore.”

Buvo ir Skausmo 
Ir Buvo Smagių 
Valandėlių

Tarp brightonparkiečių

Ji Gabi Ir 
“Turtinga Našlikė’^'

URŠULĖ TAKAŽAUSKIENĖ, 
po tėvais Rutelioniutė.

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

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 3 dukteris: Ur
šulę, Heleną Guintali ir Oną, 
žentą Raymondą ir du anuku, 
Ronald ir Raylene, seseris: 
Katariną Lazdauskiefnę, 
jos vyrą Antaną ir jų šeimą, 
Konstanciją Radomskienę, jos’ 
vyrą Jurgį ir jų šeimą, Ma
rijoną Stanišauskienę, jos 
vyrą Antaną ir jų šeimą, bro
lį Vincą Rutelionį gyvenantį 
Pietų Amerikoje, du pusbro
lius: Ignacą ir Joną Janius 
ir jų šeimas, pusseserę Oną 
Janushą ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoje tė
velį Antaną, seserį Petronėlę 
Vabalaitienę, jos vyrą Albiną 
ir šeimą, ir kitas gimines.

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

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

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

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

Laid. Direkt. Antanas B. 
| Petkus. Tel. CICERO 2109.

Viena narė susirinkime par 
reikalavo; kad koresponden
tams butų uždrausta rašinėti 
laikraščiuose, nors kuopa bu
vo nutarusi kaip tik priešin
gai, — kuodaugiausiai rašinė
ti. šių žodžių rašytojas irgi 
tokios nuomonės, kad kuopos 
darbuotę kuo plačiai aprašyti. 
Nes jeigu nebus rašoma, tai 
kuopa bus kaip ir aprimus, o 
antras dalykas—kaipgi bus iš-, 
garsinti parengimai? Be laik
raščių pagalbos parengimai 
mažai pelno teduotų. Mes turė
tume pasakyi ačiū, kad laik
raščiai priima ir spausdina 
musų raštus.

BRIGHTON PARK. — Nau- 
jienietis siuvėjas F. Mickaš, 
414'6 Archer Avė., iš po sun
kios ligos dar vis nesijaučia 
pilnai pasveikęs, betgi laipsniš
kai eina geryn ir jau gali šiek 
tiek darbuotis savo biznio įs
taigoje. Aš nuo Savęs jam lin
kiu juo greičiau pasveikti.

Dantį reikia lupti
Apleidau Mickaus įstaigų ir 

mano dantį palietė netikėta 
skausmų ataka. Kur bedingsi; 
reikėjo1 (ieškoti daktaro dfeftfiš- 
to. Gėrai dar, kad sutikau Joną 
Puniškų, kuris po pitšikalbėji- 
mo man rekomendavo dakta
rų; pasak jo, “ištrauks dantį 
be skausmų”. Jonas mane pa
lydėjo ir neužilgo mudu atsi
dūrėme daktaro Svencisko ka
binete, 4300 S. Fairfield Avė. 
Tiesa, ištraukė dantį be skaus
mų, už kų esu dėkingas 
ir daktarui.

Jonui

Traukinio Nelaimė
Prie 48 ir Leavitt

Nuo bėgių prie 48-los ir Lea
vitt street, nušoko 
and Ohio gelžkelio lokomoty
vas ir du prekiniai traukiniai. 
Inžinieriui Fred Hensel, iš East 
ChicagO, nelaimėje buvo nulauž
us abi kojos.

Baltimore

Valdybas, Svarstys
Metinius Raportus
Kupiškėnų ir Marąuette Parko 

piliečių susirinkimai

Gerai šįmet sekasi 
to, iš pp. Puniškų 
kad jiems praeiti 
buvo geri. Ne tik

paty-
1940 

išlek-

Be 
riau, 
melai 
liau pakako gražiam pragyve
nimui, bet dar ir kiek laiko at
gal automobilį nusipirko. “Nau
jienų” namo reikalams irgi ne
pasigailėjo keletos dolerių 
(apie tai jau buvo rašyta), o 
kai ateina laikas “Naujienų” 
prenumeratą atnaujinti, lai 
tam jie turi pas i skyrę naujie-

P-iė Aiw Behnes ne tik vie
na iš žymiausių Lietuvių Uni
versiteto Kliubo narių, bet ir 
žinoma kaipb viena iš smarkiau
sių studenčių Čhicagos Univer
sitete. P-lė Bennes pabaigė ko
legiją su didžiausiais pagyri
mais ir priklausė prie organi
zacijos — Phi Beta Kappa. Ji 
dabar mokytoja Lindblom High 
School. y > •

Ši gabi p-lė Užims svarbią ro
lę šį sekmadienį statomoj Lie
tuvių Universiteto Kliubo ko
medijoj, “Teta Iš Amerikos”. 
Kaipo ta linksma, turtinga naš
laitė, ji parvažiavus Lietuvon 
susukti daugeliui vyrų galvas.

“Teta Iš Amerikos” bus sta
toma Lietuvių Auditorijoj.

RYTOJ RENKASI 
KUPIŠKĖNAI

Kupiškėnų Kultūros Draugi
ja laikys mėtinį susiriinkimų 
ateinantį šeš^adifebį, sausio 25 
dienų, 8 vaL vakare, svetainėje 
ties 3720 Harrison St.

Susirinkimas Svarbus. Įvyks 
valdybos pčisiekdinimas 1941 
įnėtamš, bus mėtinis draugijos 
raportas ir komisijos raportas.

a keletas svarbių laiškų ap
svarstyti; Taipgi yra ir mažes
nių draugijos rfeikalų aptarti.

Tik 10c

‘Svetimos Plunks
nos” Gerai Pasisegė, 
Buvo ir Koncertas

j nvFiKJS8““-?LU V LIlllU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKINTNKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7303

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š i- 

Į GĖLININKAS mams 
| 4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

EDVARDAS A. LUKOŠIUS 
gyv. 2555 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 1310
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 23 d., 12:40 v. ryto, 
104f rn., sulaukęs 23 m. amž., I 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą motiną Oną, po tė
vais Waičekoniutę, tėvą An
taną, seserį Sofiją, tetą Ma
rijoną Pranskunienę ir jos vy
rą Walter ir jų šeimyną, 2 
dėdes—Juozapą ir Albertą 
Pronskunus ir jų šeimas, 2 dė
des Walter, jo žmoną Oną Lu
košius ir jų šeimą ir Pranciš
kų Lukošius, dėdę Joną Vai- 
cekonį iš Brooklyn, N. Y., 
dėdę Ateksąndrą Vaicekonį 
ir jo šeimą Lietuvoje ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S. Califor- 
nia avė. Laidotuvės įvyks pit- 
mad., sausio 27 d., 8:30 v. ry
to iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pa!n. šv. parap. bažnyčią, 
kurioje ^atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edvardo A. Lu
košiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liėkame,
Motina, Tėvas, S esti o ir Gim.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. YAFayette 3572. '

sūnūs (Henrikas Puniš- 
mandagus jaunikaitis ir 
žadėjo nauju automobiliu- 

“raidų”, bet aš atsisa- 
nes vvkau JIollywood

man
duoti
kiau,
svętąįijėn,! 2417 W.į./I3rd St.
pamatyti Keistučio Kliubo’ cho 
ro vakarą.

Pas keistutiečius

buvo pilna
vakaran, svetaine
žmonių, tarsi avi-

lyVlEJ# METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

nuomenė. Čia patikau kliubo 
senus ištikimuosius darbuoto
jus, kaip tai J: Povilaitį, Shol- 
temenų, Kundroškų, Jakavičių, 
Klimų ir kitus, taipgi mačiausi 
ir su p-le Aleksiunaitc, kuri ne
perseniai grįžo iš Lietuvos.

Na, o tų, kurie Keistučio; ar 
kitų organizacijų susirinki
muose draskosi, norėdami or
ganizacijų paversti Stalino-Hit- 
lerio įrankiu, tai čia jų ir su 
žiburiu nesurasi. Mat, jiems 
moralinis bei medžiagiiiįs or
ganizacijos reikalas nėapcina.

Vakaro eiga susidėjo iš pa
ties choro gražių dainų, vado
vaujant p. Sar.paliui, muzikos, 
šokių i r. šiaip puikaus pasisve
čiavimo. Jeigu publika taip 
skaitlingai lankosi, tai ar ne
vertėtų kitas šitam panašus va
karas surengti? Vakaras užsitę
sė iki ankstyvo sekmadienio 
ryto. —A. J. S:

PRANCIŠKUS KLUPŠAS

• . f

Sėkmingas teisybės Mylėtoju
Draugystes parengimas 

«' ’ A c •

Persiskyrė su šiuo pasauliu 24 
d. sausio mėn., 1939 m., su
laukęs pusės amž., gimęs Lie
tuvoje, Noraieių kaime, Jo
niškio apSkr.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, sūnų Frąnk ir 
Lietuvoj senų motinėlę, bro
lius ir seserį.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios.

Pranciškau niekuomet

SLA. 251 Kuopos 
Šaunus Balius
Sausio 26

Mes Tave musų brangusis
i neužmiršinie. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes ank- 
g sčiaits ar vėliaus pas Tave ateisime. Lauk mus atei

nant!
Nuliudę Įtekame:

I Moteris Ona, Sūnūs Frank, Giminės ir Draugai.
3147 So. Halsicd Street.

Smagus šokių ir pasilinksmi • 
nimo balius įvyks sekmadienį, 
2rų vai. po piet, p. S. Mitchdll 
namo salėje, 6099 S. Wašhte- 
naw Avė. šokių rengimo komi
sija širdingai visus užprašo at
silankyti, nes musų šeiminin
kės: Kotryna Boekus ir Oną, 
Dovgin, svečius aptarnaus ska-: 
niu maistu, sąskoniais ir gar-’ 
džiais gėrimais. Apart to bus irt 
gera muzika, prie kurios bus; 
smagu šokti ir linksmintis iki' 
pasitenkinimo. Įėjimas į salę1 
bus pro šoninius vartus ir per 
užpakalines namo duris.

Komisijos Narys. .1

SUSIRINKIMAI
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DE

JOS metinis susirinkimas įvyks 
šėštad., sausio 25 d., 8 vai. vak., 
svetainėje adr. 3720 W. Harrison 
st. Nariai prašomi susirinkti pas
kirtu laiku, nes turime daug Dr- 
jos reikalų aptarimui.

—P. B., Sekretorius.
KRUOPIŠKIŲ PROGRESS KLIU

BO susirinkimas įvyks šeštad., sau
sio 25 d., 7:30 vakaro, 5017 .Cullom 
avė. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti. —V. čepulevičius, Rašt.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO metinis 
susirinkimas įvyks sekmad., sausio 
26 d., 1 vai. popiet, Hollywood 
svet, 2417 W. 43rd St. Malonėkite 
atsilankyti, nes išgirsite raportą iš 
praeito kliubo parengimo, taipgi 
yra daug kitų svarbių reikalų ap
tarti. —J. Keturakis, Rašt.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARBI
NINKŲ PAš. KLIUBAS laikys 
vo metinį susirinkimą, sausio 
d„ 1941 m. 12:30 vai. popiet, 
Neffo svet., 2435 S. Leavitt 
Visi nariai prašomi dalyvauti.

R. Cherry, Rašt.
PARAP IJ O N Ų 
SAUSIO 26 d.

K. B. parapijonų

CLASSIflttMS.
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
PATYRĘ OPERATORĖS prie 

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

REIKALINGA MERGINA AR 
moteris prie namų darbo. Maža 
šeimyna, gera mokestis. Tel. BEV
erly 8673. 1

OPERATORS PAT Y R U S IO S 
prie single ir double needle “pie- 
cework.” Garantuojam 37%c. į va
landą minimum. VIKING, 711 
Lake St.

sa-
26

st.

Tad esate kviečiami atsilan
kyti kaip nariai, taip ir norin
tieji tapti draugijos nariais. Įs
tojimo mokesčio nėra, tik 10c 
mėnesinė mokestis arba $1.20 į 
melus. Nariai užsilikusias mė
nesines duokles prašomi užsi
mokėti. Tari padarykite šiame 
metiniame susirinkime.

Užbaigus susirinkimų turėsi
me maža “šuruni burum”.

—James
ŠV. MARIJOS 

SUSIRINKIMAS
Union ir 35 T. 

susirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
11 vai. ryto, jonistų salėje, 814 W. 
33rd st. šis susirinkimas aptars pa
rapijos veikimą ir įgalios asmenis, 
kurie atliktų darbą, širdingai už- 
kviečia visus atsilankyti parapijos 
komitetas ir Kun. E. R. Maska- 
liunas.

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

FEEDERS, FOLDERS shakers ir 
ironers reikalingiA Geras mokestis, 
pastovus darbas. Brogress Laundry, 
4677 Elston Avė. J

Praeitų sekmadienį, sausio, 
19 d., įvyko gipsus Jp sekinin: 
gas Teisybes^ Mylėtojų , Drau
gystės metinis< parengimas. Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 

Halšted s t.
chop.0ilsėjų- grupė su- 
juokingų, trijų aktų ko- 
“Svetimos Plunksnos”.

vaidino
medijų
Bendrai imant, lošimas nusise
kė ir publika buvo patenkin
ta, ką reiškė griausmingi aplo
dismentai.

Vaidintojai
Veikiantieji asmenys buvo:

G. Budria, Nfiricy Gordon, Al-

C. širvis, H. žėbrditiš, A. Gai
ši n ska s, E. Stulgaitienė ir Ar
tini r Wallen: Režisorius buvo 
Juozas Stulgaitės.

Po lošimo dainavo L. K. M. 
Choras ir Povilą# Stogis. Taip
jau dainavo ir šurum-Burum 
Sesutės.

Mano mibmoiie, visi viršsu- 
žymėti lošėjai ir dainininkai at
liko savo užduotis gerdi ir T. 
M. Dr-tės renginio komitetas 
yra patenkintas. Baigiant pro
gramų, buvo išdalintos dova
nos nesirgusiems nariams.

Programų vedė dr-stės pirmi
ninkas Juozast Balchunas, o 
biznio komitetas susidėjo iš J. 
Balchuno, P. Killio ir P. Nes- 
tėčkio.

Labai daug publikos
Publikos buvo tiek daug, kadi 

didžiule Lietuvių Auditorijos! 
svetainė buvo pefaifkšta. Drau-: 
g^štei liks gražaus pelno.
r Varde rengimo komiteto1 
nuoširdžiai dėkoju publikai už 
tokį skaitlingų atsilankymų. 
Taipjau ačiū “Naujienoms”, 
kurios neskupąyo vietos savo' 
dieiiirasičio špaltose išgarsmi-į 
inui šio parengimo.

Ačiū radio stočių leidėjams! 
ir visiems bizniėriams, kurie 
.noriai garsinosi musų progra- 
nio brošiurinęse knygutėse, o .

Teisybės Mylėtojų Dr-stės 
korespondentas ;.

Steponas Narkis.

RUOŠIASI DARBUI — JO 
YRA DAUG

Marąuct'te Park Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubas laikys 
metinį susirinkimą šį sekma
dienį, sausio 26 dieną, 2 vai. po 
pįėtių, parapijos svetainėje. 
Nauja valdyba užims vietas ir 
pradės darbą, kas yra reikalin
ga musų apylinkei ir visuome
nei. Turime daug darbo, tik
tai reikia! dirbti. Klubas* yra ne 
politiškas, nesikiša į jokias 
partijas, tiktai dirba- pilietinėj 
dirvoj.

i b. r Rengia Vakarą

■trumpoj ateityj klubas turės 
parengimą. Kada ir kur tas pa
rengimas įvyks, pranešime vė
liau ,per laikraščius. Komisija 
jau yra išrinkta ir ateinantį su
sirinkimą išduos savo raportus. 
Visi klubo nariai-rčs esate 
kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą ir užkvieskite savo 
kaimynus ir draugus atsilanky-

Atsineškite savus sumany
mus. Klubas .mielai juos pri
ims ir apsvarstys. Pasirodžius 
naudingais apylinkei ir visuo
menei, atydžiai juos vykdins.

tų nuo visokių komisijų ir ži
nosite ką jūsų klubas veikia.

John D. Simans, korės.

Vas. 1 Apsiveda 
Br. Laučiutė Ir 
M. Matuzas

—Raštininkas.
SUVALKIEČIŲ CHORO nariai 

ir lošėjai malonėkite būti genera- 
lėj pamokoje sausio 24 d., 7 vai. 
vak. West Side Hali, 2224 West 
23rd PI. Mokytoja S. Pipiraitė 
prašo nesivėlinti, nes yra būtinas 
reikalas darbą atlikti gerai prisi
rengti prie sekmadienio, sausio 26 
d. suvaidinti “Duktė Nekalta” auk
ščiau minėtoj vietoj.

—O. Svirmickienė, koresp.

PARENGIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ MO

TERŲ KLIUBAS turės parengimą 
sausio 26 d., 10413 So. Michigan 
avė., Roselande. Pradžia 6 vai. v. 
Bus suvaidinta “žioplis Jonas” ir 
dainuos moterų kliubo choras ir 
moterų Kultūros choras, 
bus gera muzika šokiams. 
25c. ypatai. —Valdyba.

SLA. 63-čios KUOPOS 
įvyks subatoj, sausio 25 
Maciukevičienės svet., 1036
st. Visi burnsidiečiai yra kviečiami, 
dalyvauti ant šio saunas vakaro.) 
Bus gera muzika, skanių užkandžių• 
ir įvairių gėlimų.

—Kviečia Komisija.

Be to, 
įžanga

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia
NEWARK, N. J.

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie duonos iš vežiojimo. Turi būti 
patyręs tame darbe ir geras par
davėjas. Darbas yra nuolatinis ge
ram darbininkui. Prašau atsišau
kti: A. Žiugždas Bakery, 182-186 
Van Buren St., Newark, N. J. *

CROWN POINT, IND.
REIKALINGAS DARBININKAS 

ant farmos, kad mokėtų karves 
melžti—kitas .patyrimas nereika
lingas. Darbas ant visados. Mokes
tis geras. Joseph Orintas, Route 1, 
Crown Point, Ind. arba šaukite 
REGent 5036.

REIKALINGAS PORTERIS TA- 
VERNE, padėti virtuvėje ir prižiū
rėti furnisą. Girtuokliai neatsišau
kite. 5758 West 65th St.

FURNISHED ROOMS—NANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

Aš NORIU DRAUGĖS į bedrui- 
mį, gali pati virti, plauti. VanduoBalius 

d., M.1 šiltas kiekviena dieną apšildoma.
E. 93rd 2427 W. 45 th Št.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

trauktus kaspinus turėjo už
mokėti — saldžiai pabučiuoti 
busimų gyvenimo draugę Bro- 
n i slavų.

Jaunuoliai didžiai buvo pa
tenkinti dovanomis ir širdingai 
dėkojo visiems, labiausiai pp. 
Suveizdžiams už jų gerų širdį. 
Vėliau viešnios buvo paprašy
tos prie gražiai papuošto stalo 
apdėto visokiais valgiais ir gė
rimais. Laike vakarienes ūpas 
pas visus buvo labai geras, visi 
linksmi, ir draugiškai kalbėjo
si apie kasdieninio gyvenimo 
bėgančius reikalus. Tik atėjus 
vėlybam laikui, palinkėję busi
miems jaunavedžiams laimės,

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
grosernė šu moderniškais fikČe- 
čeriais. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Pardavimo .priežastį patirsite 
ant vietos. 1245 So. Cicero Avė., 
Cicero, III.

PARDUODU MODERNIŠKĄ ta
verną pigiai su refrigeration, 5 
kambariai, garu šildomi. Parduosiu 
greitai, nes priversta grįžti į savo 
seną vietą. Pigi renda. 6021 Arch
er Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

5 KAMBARIŲ MŪRINIS bunga- 
low, štoker furnisas, 2 karų gara
žas. 3801 So. 58 PI., kreipkitės po 
4 vai. popiet.

Vestuvės Auditorijoje.

Rengiasi iškilmingoms 
vėms; neseniai įVykė lauktuvės

šeštadienio vakare, sausio 11 
d., P. ir D. Suveizdžių namuo
se, 1323 S. Spaulding avė., įvy
ko šauni “Bridal Shower Par-! 
ty” panelei Bronislavai Laučiu- 
tei, kuri neužilgo apsives su1 
jaimuoliu M. Matuzu.

Pai’ty surengė Bronislavos' 
dėdė ir dėdienė (jinai taip juos! 
Vadina) P. ir D. Suveizdžiai sui 
pagalba P. BaiciiiuniėnėS.

“Sekretas”
Viskas bttvo rengiama slap-! 

tai, kad ĖronislhVa nežinotų.; 
'Tad jai dtV^kiiš į vakarėlį, bu-! 
vo didis surprizdš, džiaugsmas1 
ir sykiu ašaros. Jokiu budu1 
ašarų negalėjo štilaikyti, fiėdS-; 
jo per jos skaistų veidėiį.

“Pa nė s” dalyvės atnešė gra
žių ir brangių dovanų pradžiai 
jų gyvenime.

Labai daug dovanų
Jaunuolis M. .Malutas vfeas 

dovanas ‘turėjo .atrišti^ nors ir j

vestu-

Vestuvių apeigos įvyks šešta
dienį, vasario 1 dienų, 4 valan
dų po pietų, šv. Jurgio bažny
čioj, Lituanica avė., ir 33 st., 
o didžiulė puota įvyks 6 valan-

Auditorijoj. Skaitlingai daly
vaus giminės, kaimynai ir 
draugai. Tikimės, kad šių jau
nuolių vestuves bus nepapras
tai iškilmingos. Kaimynas

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Zuitas Api' Par ei i- 

gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kteiprtis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimų ^Naujienos” tei- 

buvo gana sunarpliotos; už nu-'kia nemokamai.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė. '

Tel. YARDS 1001.

LOANS—

MARQUETTE MANOR—kampi
nis 2 flatų mūrinis, po 6 kamba
rius, karšto vandens šiluma. 37%x- 
125 lotas. Didelis 2 karų 
$9250.

Arti 64-tos ir Francisco, 
mūrinis po 6 kambarius, 
garažas, $9250.

MEDORA, 
8354 So. Ashland Avė. 

BEVerly 6155.

garažas.

2 flatų 
štymas,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

100 AKRŲ PAGERINTA farma 
arti New Lexon, $8000. 160 akrų 
pagerinta farma arti Plainfield, 
$125 už akių. 126 akrų pagerinta 
farma arti Monee, $125 už akrą. 
160 akrų pagerinta farma, moder
niškas namas, $130 už akrą, arti 

-Frankfott. Savininkas, EdwinPor- 
ter, Cherry HiH, JoUet, UI. Tel. 
2-5358.

ii i .......................   ■■■iulMHli

iSALE FURNITURE
ir įtaisai Pardavimui ,•Rakan

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. VVestern Avė., 

Chicago, 111. TeL REPubhc 6051
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LIŪDNESNES APYSTOVOS, BET LIETUVIAI
DIDESNIU IŠKILMINGUMU MINĖS VAS. 16

Chicagoje susitverė didelis vieningas 
komitetas

“šiemet liūdnesnėse 
vose lietuviai minės 
šešioliktą. Kur pirmiau 
diena buvo džiaugsmo šventė, 
kad Lietuva yra vėl laisva ir 
nepriklausoma tauta, šiemet 
Vasario šešioliktoji bus pro
testo diena prieš smurtinin
ką, kuris iš pasalų šoko ir 
pasmaugė musų tėvų žemes 
laisvę!”

Erė; Int. Harvester Co. ir 
i CIO. Unija Vėl 
Derasi

T. Zuris trečiadienio vakare 
kalbėdamas į netoli šimtą 
Chicagos lietuvių veikėjų, ku
rie susirinko Dariaus-Girėno 
salėje aptarti kaip tinkamiau* 
šiai šio miesto lietuviai gali 
atšvęsti tą istorinę lietuvių
dieną.

Lietuviai Nenuleis Rankų.
Kad lietuviai stipriai ir su

jungtai stovi savo pasiryžime

Streikuos, “Jeigu Derybos 
Neduos Rezultatų”

C.I.O. ūkio padargų unija ii 
International Harvcster Compa- 
ny vakar vėl pradėjo derybas 
algų, unijos pripažinimo ir ke
liais kitais klausimais, dėl 
rių iškilo tarp jų smarkus 
čas.

Unija pareiškė, kad jeigu 
derybos neduos rezultatų, 
tuojau paskelbs streiką.

Unija pasiremia traktorių 
dirbtuvės darbininkų balsavi
mais, kurie įvyko antradienį ir 
trečiadienį. 3,786 prieš 429 bal
savo streikuoti.

Streikas West Allise

kū
gi n

šios
tai

NEĮLEIDO I INAUGURACIJOS ‘ IŠKILMES

Naujlenu-Aemn Tfilephoto. 
visur keliauja su savo ponu, 
dideliam jo nusivylimui į iš-

AUTOMOBILIŲ
NELAIMES

VAKAR CHICAGOJE

vėl plevėsuos trispalvė ir lie
tuviai vėl galės neslapsty
dami giedoti “Lietuva Tėvynė 
Musų” buvo matyti iš susirin-

Falla, Prezidento Roosevelt’o šuniukas, kuris 
buvo pasirengęs ir inaugurącijoje dalyvauti. Bet 
kilmes nutarta j.o neleisti. Tupi jis vargas automobily ir negali suprasti kodėl 
jo nesivedė. Prezidentas liepia jam pąsędėtį ir palaukti.

Užmušė Moteriškę Brighton 
Parke

e Automobiliui įvažiavus į 
medį prie 43-čios ir Westem 
avenue, mirė 55 metų brighton- 
parkietė, Stella Koralewski, nuo 
2559 West 38th street.

Automobilio vairuotoja, Edna 
Turgeon, 4325 Archer avenue, 
guli Southtown ligoninėje sun
kiai sužeista.

• Prie Mariem avenue ir Ri- 
ver Forest du žmonės Luvo sun
kiai sužeisti dviejų automobilių 
susikulime.

Į stovintį automobilį, kuriam 
padanga buvo taisoma, trenkė 
mašina, valdoma 31 metų An- 
ton Dubledam, nuo 819 Beloit 
avenue, Forest Park. Jis buvo 
sužeistas, taipgi pirmojo auto
mobilio vairuotojas, Oliver 
Lund, 3101 Highland avenue, 
Berwyn. Po susikulimo 
mašinų sudegė.

žuvo Du žmonės
Automobilių nelaimėse 

ir užvakar taipgi mirė:
74 metų Patrick McNelis, 2912 

Washington bulvaras (taksi su
važinėtas), ir

Lyman Frederick, 41, 
3426 Wcst 61st street.

viena

vakar

• Įkritusį duobę šaligatvyje 
prie 75th ir Exchange avenue, 
sunkiai susižeidė 81 metų se
nelė Julia Gibbons, 2860 East 
76th street. Vakar apskričio 
teismas priteisė miestą jai su
mokėti $4,000.

• Major generolas John V. 
Clinnin ir būrys karininkų ry
toj LaSalle viešbutyje svarstys 
planus įsteigti Illinois valstijos 
milicijos rezervą, į kurį apart 
savanorių, įtrauktų ir apie 1,000 
privatiškų automobilių ir tre
kų.

9 Pirmadienį iš aldermanų 
tarybos rezignuoja aldcrmanas 
J. M. Arvey (24th ward). Ji
sai stoja į karo tarnybą. Yra 
majoras Illinois nacionalės gvar
dijos 33-čiam pulke.

G Gubernatorius Green va
kar paskyrė demokratą iš Cąiro, 
Ilk, Alexander Wilson’ą, valsti
jos finansų direktoriaus asis
tentu. Matthew J. Fleming, bu
vęs asistentas pereitoje admi- 
nistracijojd, buvo paskirtas vir
šininkas Illinois vieškelių biu
ro.

vavo visos srovės (žinoma iš
imant tuos lietuvius, kurie 
agentauja Kremliui).

Kalbės Amerikos Atstovas.
Susirinkusieji nutarė Vasa

Streikas Alli.s-Chalmcrs dirb
tuvėje, Węst Allis, Wis., vakar 
tebesitęsė. Dirbtuvė buvo užda
ryta, nedirbo nei vienas depar
tamentas.

Jį likviduoti 
torius Heil, ir 
žios atstovai. 
Washing}tonasJ 
Francis J.
universiteto Washingtone.

Streikuoja apie 9,000 darbi
ninkų. Reikalauja unijos pripa
žinimo.

Drafto Taryba 
Ieško Jauno 
Lietuvio Californi jo j

Edvardas Riska
<

bando guberna- 
federalės vald- 
Arbitratorium 

atsiuntė pral.
Haas, iš Catholic

Illinois Dalių,

STIPENDIJOS FONDAS

Negali Lošti

Floridoje, prie Pensacola, 
laivyno lėktuvo nelaimėje 
chicagietis

NV’mnebago apskričio draf-
Pagelbėdamas tiems studen

tams, kurie nori, bet neturi 
koleg jas,

nuo

karo
žuvo
Barnett Cowap, 
Evanston.

lakūnas Henry
320 Main str.,

torijoj, vidurmiesly (ten, kur 
ir pernykštis paminėjimas į- 
vyko). Vyriausiu kalbėtoju 
bus Amerikos atstovas Lietu
vai, Owen J. C. Norem, kuris I iš Lietuvos išvyko tik pereitą' 
udenį po to kaip Maskva pa-|

Likvidavo Cuneo
n
statė reikalavimą, kad jis 
leistų “Sovietų Lietuvos” 
mę.

Paminėjimo prirengiamiems 
darbams atlikti išrinkta pla
tus komitetas su įvairiomis 
komisijomis.

Teis, Zuris Pirmininkas.

ap-

buvo

to taryba No. 2 ieško 26 metų1 galimybės lankyti 
lietuvio, Joseph Yenulio.

Jisai užsiregistravo South 
Beloit, III., bet netrukus po to, 
sako, išvažiavo į San Francis- 
co, Californiją. Armija dabar 
ruošiasi jį paimti tarnybai, bet 
niekur negali Yonulio surasti.
Šaukia Aurorietį į Armijų.

I Lietuvių Universiteto Kliubas 
! rengia metinį vakarą, kurio 
pelnas eina į stipendjų fandą.

Notre Dame Univers. Krepšinio 
Komandos Kapitonas

Garsus jaunas chicagietis lie
tuvis, Edvardas Riska, per
lėtą savaičių nebegalės lošti 
krepšinio.

Vakar pasirodė, kad jisai nu- 
Nelaime 

\e 
koman- 
univer-į

ke-

Lietuvos Konsulas 
New Yorke Ieško 
Trijų Lietuvių

prie 47th ir

Teisėjas Zuris vienbalsiai 
nubalsuotas pirmininku. Kon
sulas Dr. Petras Daužvardis 
priėmė garbės pirmininko pa
skyrimą.

Kiti komiteto nariai yra:
Vice Pirmininkai — Paul 

Miller, Anastazas Valančius, 
Bruno J. Jakaitis ir p. S. Chc- 
rienė.

Sekretoriai— Longinas^ La
banauskas ir Mrs. Ann Shul- 
mistras.

Iždininkas— Antanas 
nis.

Komisijos:
Radio ir Spaudos — 

kaitis, L. Narmonta, J.
V. Rėkus, A. Skilius, A. Kuin- 
skis, P. šaltimieras, J. F. Bud- 
rikas, A. Vanagaitis, S. Pieža, 
S. Barčus, B. Gediminas, P. 
Vileišis, Dr. Raukus, J. Jasin- 
skas, I. Sakalas, B. R. Mathews 
ir A. Vaivada.

Organizacijų ir Svečių Kvie
timo—P. Miller, Dr. S. Biež’is, 
J. Rakštis, J. Mackevičius, K. 
Deveikis, V. Rėkus, J. 
liūnas, O. Biežienė, A. 
člus ir C. Casper.

Programos—A. Olis,
ris, S. šimulis, J. Byanskas, S. 
Stcphens, p. S. Cherienė, A. 
Pocius ir P. Sarpalius.

Memorandumo ir Rezoliu
cijų—Adv. J. J. Grish, P. Gri
gaitis, L. šimutis, M. Vaidyla, 
P. Česnulis, K. Gugis, J. Hert- 
manavičius ir R. Vasalle.

Jaunimo— Adv. A. Dobbs, 
E. Uzemeckis, S. Pieža, A. 
Stankus ir J. Poška.

Finansų—A. Valonis, D. Ku
raitis, J. A. Shulmistras, J.
Kazanauskas, Mrs. K. Siurbie-|ji atmetė jo meilę, Hageman 
nė, J. Kalcdinskas, Dr. John ją nušovė, po to išėjo iš alinės 
Poška, J. Mackevičius ir Ą. j savo automobilį ir ten pats 
Zymont.

Užvakar vėlai vakare 
likviduotas Cuneo spaustuves Į 
knygryšių streikas. AFD unija, 
Rookbinders and v Specialty 
Worker.s, laimėjo pripažinimą 
algos buvo pakeltos 5 ir 7^2 
centais valandai, taipgi darbi
ninkai gavo senioriteto teises.

Streikavo apie 1,000 darbinin
kų, tarp jų daug jaunų 
vaičių ir lietuvių.

Šįmet Dvigubai 
Daugiau “Flu” 
Negu Pernai

liet'u-

Valo-

Chicagos sveikatos departa
mentas skelbia, kad šįmet yra 
dvigubai daugiau susirgimų in- 
fluenza, negu pereitais. Iki an
tradienio raportuotų susirgimų 
buvo 80. Pernai — 47.

B. Ja- 
Poška, Mokykla Pagerbs 

Lietuvaitę
Irena šrūbas.

Micke-
Valan-

J. Sau-

tarnybos užvakar gAvo jauna į 
Auroros lietuvis, Kazimieras 
Debeikius. “

• Sausio 14 
Aberdeen su kitu automobiliu 
susikūlė mašina valdoma 21 me
tų Walter Olszewskio, 5360 So. 
Peoria st. Negalėdamas toliau 
pavažiuoti, jis ten pat, nelai
mes vietoje, automobilį parda
vė už $2.00, o vakar gavo 5 die
nas kalėjime už neatsargumą.

q Apskričio ligoninės skiepe 
du nežinomi piktadariai užpuo
lė ir apiplėšė eleveiterių opera
torių Edward Kirk, 2811 NVa- 
shington bulvaras. Atėmė pini
gų ir du žiedus už $160.

• Nusiritęs laiptais mirtinai 
susižeidė janitorius James Phc- 
lan, 6443 Dante avenue.

& Į Dearborn stotį atėjo 
apysenis vyras ir pasiskundė, 
kad “Aš nežinau kas aš esu ir 
kur aš esu”. Prarado atminti.

• Per paskutinį dešimtmetį 
gyventojų skaičius žymiai su
mažėjo Chicagos vidurmiestyje 
ir Westsidėje, o padidėjo toli
moj Northsidėj ir tolimoj 
Southsidėj.

q Už užkabinėjimą mergai
čių prie Englewood mokyklos 
buvo suimtas 17 metų berniu
kas, Arnold Scott, 3741 Wabash 
avenue.

e Vakar armija paėmė 134 
naujokus iš kelių Chicagos 
Westsidės wardų.

Antanavičiaus, Rudaiticnes 
Skinkio

ir

Šįmet L. U. < stato komedi- šliaužė kairiąją koją.
Įy.trijų aktų įvyko pereitą pirmadienį, lai!' 

sekma- Notre Dame krepšinio 
4-30 d°s lošimo s‘u Syracuse ’ I .. . -v-r -r

jų iš Lietuvos 
“Teta iš Amerikos

P. M. Lietuvių ’ Auditorijoj, 
3133 S. Halsted ^t. Įžanga 55c. 
Po. perstatymo 'Bus šokiai.

Visi, kiiriė tndįstatę smagius 
lietuviškus perstatymus, šir
dingai kviečiami1 atsilankyti.

Iš St. Charles Ir kitur netru
kus Dėdei Šamui gali pradėti 
tarnauti šie trys jauni vyrai:

Frank J, Z>udisr 309 Prairie
st,, S t. Charles; > y " 1

John P> AVogulis, 608 S o, 
Chicago’ st.} Joliet;

Edivaįd A. Norkailis, 311 S.
Mh sl:f So. Charles, ir

Theddore Petraitis^ Ml So.
Ist SC, St, Charles.:

Iš Peoria, E. S t,: Louis.
Iš Peoria, III., armija tar

nybai pašaukė Joseph Antho- stOgn 0 jų algos paliktų kaip 
ny Pocių, nuo 4201 S. Adams ikšiol jouvo
st., ir Joseph L. Macuką, 2609 
South Adams st.

Iš East St. Louis apylinkes 
neseniai į armiją įstojo jaunas 
vietos i.’? voniojJames V. 
lajunas. Jisai ‘buvo paskirtas

Pana-

Apskritys Nukirto 
Algas Darbininkams

j -gutaupyš apie $1,950,000
Cbok apskričio biudžeto ko

misija vakar nukirto algas nuo 
5 iki 10% kelieips tūkstančiams 
.savo darbininkų, ir valdininkų.

Unijos buVo pasiūlę komipro- 
luišą, kad visi darbininkai gau
tų dvi savai les ^nemokamų ato-

prie krantų artilerijos, 
ma kanalo zonoje.

sitetu, Syracuse, N. Y.
Edvardas Riska yra 

portįetis, nuo 3322 So. Union 
avenue.* Pasižymėjo kaipo pir
maeilis krepšininkas kai lanke 
De LaSalle mokyklą, ir iš ten 
peėjo į Notre Dame universite-

bridge-

Lietuvos Generalinio Konsu
lato New Yorke paieškomi as
menys:

Antanavičius, Jonas (John 
Antanawisch), gyvenęs Brook- 
lyne, Bostone arba New Yorke. 
Jo ieško brolio sūnūs Nikode
mas Antanavičius.

Rudaitienė, Antanina, arba 
jos vaikai Vincas, Benjaminas 
ir Juozas Rudaičiai.

Skinkys, Vincas, kadaise gy
venęs Čikagoje, 111.

šių paieškomųjų giminės yra 
: nuo bolševikų teroro

Šįmet jisai buvo komandos 
kapitonas, ir padarė komandai, 
129 taškus 12-koj lošimų, apie1, pabėgę 
40 daugiau negu antras geriau-! okl,pu‘„toje Lietuvoje ir reika-
sia's komandos lošikas, Cy 
ger.

Du III., Lietuviai
Gavo Pilietybę

BELLEVILLE, ILL.,

Sin- lingi skubios pagalbos.
Ieškomieji arba apie juos ži-

Lietuvos Generalinis Konsu
latas, 41 NVcsl 82nd St., New 
York, N. Y.

Washburne Trade School 
ditorijoje šįvakar įvyks Jonės 
Cominercini High School mok
slo metų užbaigtuvės. 57-iems 
mokiniams bus padalinti diplo
mai.

Tarp baigusiųjų yra jauna 
.ietuvaitė, p-lė Irena Šrubailū. 
Ji yra viena gabiausių abitu
rientų kl.asės mokinių, ir bu
vo parinkta užbaigtuvėse pasa
kyti mokiniams ir mokytojams 

i atsisveikinimo kalbą
dictory”.

au-

“vale-

Ūkininkas Nušovė 
Alinės Tarnautoją

33 metų ūkininkas Arnold Ę. 
Hageman, Fond du Lac, Wis., 
pamilo tarnautoją vienoje vietos 
alinėje, 30 metų Joan Ryan. Kai

Žuvo Ginče 
Apie Maistu

Vakar Sandwiche, 111., 
35 metų Carl Holmberg, 
deris” gyvenęs pas 73 metų vie
tos gyventoją, Clarence Smith.

Užvakar namo parėjęs gir
tas, Holmberg pradėjo šeimi
ninkui išmetinėti, kad jam blo 
gą maistą duoda. Kai jį ėmė 
raminti, Holmberg sumušė sa
vo žmoną ir šeimininko Smith 
seserį. Smith tada pasigriebęs 
revolverį .suvarė Holmberg’ui j 
krutinę dvi kulkas.

mirė 
“hor- W.

MEDALIUS INDĖNUI
Už DRĄSĄ

19 metų indėnas, John H. St.; 
Germainę, Lac du Flambeau, 
Wisconsine, gavo Carnėgie Did
vyrių Fondo medalių už nepa
prastą drąsą. >

Pernai jisai išgelbėjo nuo 
mirties tris žmones, kurie vos 
nežuvo jų laiveliui apvirtus.

Svarstydamas biudžetą, aps
kritis surado, kad panašiai kaip 
Chicagos miestas, jis irgi turi 
savo išlaidas apkarpyti.

Darbininkams, kurie gauna 
$150 ar mažiau buvo siūloma 
tik viena neapmokama atosto
gų savaitė.

Lietuvis Veda 
Nemokamas Dailės 
Kliasas

V/.S7- Guli Išloti.
C.OI .1 .INS VII.LK, ILL.,

P. A. šiandien atidaro nemo
kamas dailės kliasas suaugu
siems ir kitų mokyklų nelan
kantiems jauniems žmonėms.

Jų mokytoju bus vielos lie
tuvis, p. Stanley Pilkus.

Pamokos įvyks kas pirma
dienį, antradienį ir ĮręČiadier 
nį Cdilinsviile; City Hali, ket- 
tvįrtadiėnfais į ir pęnktadie- 
niais, adresų 507 Summer bul
varas. 7' į Y; ,

Užsiregistruoti galima šian
dien ir vėliaupas p. Pilkų, 

; miešto rottišėjė.

teisėjo Maurice Joyce pilieti-1 
nę pri 
galutinus pilietybės popierius 
du lietuviai:

Franciškus J. Tveri jonas, 
1852 North 58th slreet, East 
St. Louis, ir

Stefanija Urbas, 1919 No. 
60th street, irgi East S t. Louis.

• : ■ I ų1 u Jį Ji ■ ■ i n <| iy « •. A

64. metų Y -Mattlięxv Wajay, 
4310 CrystaT streėtj, buvo grab- 
ffipys drąųgd’Žl|i^favesei.'' i&įt;

n«o Lietuviai Prisideda
i iviaurice joyce pinoti-1 • trr
iesaiką priėmė ir gavo j f 1*16 I10V0S SU

APDEGĖ’ BEGELBĖDAMA 
ŠUNĮ

Įbėgusi į savo degantį butą 
išgelbėti ten palikusį šuniuką 
skaudžiai apdegė Peoria, III., gy
ventoja, 36 metų Anna McClel- 
lan. -

Šiandien Palaidos
Du Bridgeportiečius

šiandien popiety, apie 1:30 
vai., iš Povilo Ridiko koplyčios,. 
3354 S. Halsted St., prasidės 
paskutinės kelionės dviejų gerai 
žinomų bridgėportiečių, Jūrgio 
PreikšaiČio ir Jono Latvio.

Abudu numirė apskričio ligo
ninėje. PreikšaiČio laidotuvėmis 
rūpinasi jo draugai, jų tarpe 
ir Juozas Rūta.

Kad abudu turėjo daugelį 
draugų buvo matyt iš skaitlin
gų burto, kurie atsilankė į Ri
diko /koplyčią suteikti velio-

Vaiku Paraližium
Trečiadienį švęs prezidento 

Roosevelto gimtadienį
Kaip kitos tautos, taip ir lie

tuviai neatsilikdami rengiasi 
paminėti Rooseveltp gimimo 
dieną ir parengimo pelnu prisi
dėti prie šelpimo paraližuotų 
vaikučių, ir tęsti kovą prieš šią 
žiaurią ligą.

Didelės rlstynės
Tuo tikslu yra susidaręs 

stambių biznierių, profesiona
lų, politikų ir sportininkų ko
mitetas, kuris rengia milžmiš
kas ristynes Ashland Boulevard 
Auditorijoje, prie Van Buren .r 
Ashland gatvių.

Minimas parengimas įvyks 
trečiadienį, sausio 29 dieną, 8 
vai. vakare.

Lietuviai, kurie numato šį 
parengimą tautai naudingu, yra 
kviečiami dalyvauti šiose risty- 
nėse ir tuo prisidėti prie labai 
svarbaus reikalo.

Dalyvaus Angelas, Požėa, 
Bartushis

Atsilankę nesigailėsite, nes 
pamatysite pasaulinius ristikus,. - i t'+ ‘K*- . » . • v** T* ,1

zęs iš kapjniu namo jis gavo niems paskutinį atsisveikinimą.
Abudu bus palaidoti Tautiš-’kaip tai Ange’ą, Mills, iš Ang- 

•kose Kapinėse.
širdies ataką ir mirė. Buvo kai 
penteris. lijos ir kelias kitas poras, mu

Šokiai Streikie
riams Paremti

Rytoj vakare Chicagos Sky- 
Line Athletic Kliube, 188 W;

rengiami paremti streikierius 
iš Chicago Moulded Products 
bendrovės. (Streikas Ibuvo 
paskelbtas lapkričio 7 ir tę
siasi jau 12-tą savaitę).

Programą pildys patys uni
jos nariai, bus labai, geras or
kestras šokiams, taipgi atsi
lankys keli žymus svečiai, 
kaip Charlotte Carr iš Hull 
House. Įžanga 55 centai asme
niui. •

sų lietuvių ristikus Karolį Po
žėlų. Ęirtushį ir kitus.

Tikietų kaina nuo 60 centų

žinias ir rezervaci-

6825 S. Westrn 
telefonu Rcpublic 
per komisijos pir-

te platesnes 
jas padaryti 
gos name, 
avė., arba 
2742, taipgi
mininkus Justin Mackiewicz, 
Frank Woidatą, John Zurį ir 
kitus. —S. Gurskis.




