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HCIAI MALŠINA SUKILUSIUS ITALUS
NUŽUDYTI TRYS ITALŲ GENEROLAI

Turine, Milane ir Sicilijoj naciai užėmė vi
sus strateginius punktus

Lordas ,Halifax, Naujasis Britų Atstovas, Pasiekia į J. Valstijas OKUPANTŲ PASTATYTA VALDŽIA BAU
DŽIA LIETUVOS KRAUTUVININKUS

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 26 d. — Winston Dar
dėti, Amerikos laikraščių kores
pondentas, praneša, kad ;vai
riuose Šiaurines Italijos mies
tuose vyksta sukilimas. Gyven
tojai nepatenkinti karu ir visu 
Mussolini režimu.

Neramumai Turine ir Milane 
prasidėjo užvakar. Jie tęsiasi 
dar ir šiandien. Tvarkai palai
kyti į gatves buvo išvesta ir 
italų kariuomene.

Kareiviai negalėjo tvarkos ai 
statyti, tada buvo iškviesta na
cių kariuomenė. Ęilo konfliktas 
tarp italų ir vokiečių kariuo
menės dalių. Vokiečių kareiviai 
užmušė ne tiktai daug italų ka
rininkų, bet net tris italų gene
rolus.

Italų kariuomenės vienetai 
kovojo gatvėse, bet nežinia ar 
jie kovojo prieš maištaujančius 
italus ar prieš vokiečius. 4

Milane vokiečių kariuomenės 
dalys užėmė svarbiausią geležin
kelio stotį, telefonų centralinę 
ir pašto įstaigą. Vokiečiai pa
stale savo sargybinius ir prie 
daugelio karo fabrikų.
.. Italijos juo'dmarškiniaį,. išti- 
kimiausieji Mussolini fašistai, 
pradėjo vokiečiams užimti svar
biausias Milano įstaigas.

VALDŽIA ŠAUDO RUMUNŲ SUKILĖLIUS
Daugelis sukilėlių 

patys nusižudo
BUDAPEŠTAS, V e n g r i j a, 

sausio 26 d. — Diplomatiniuo
se sluoksniuose patirta, kad 
Rumunijoj diktatoriaus Anto- 
nescu šalininkai jau pradėjo 
šaudyti suimtus “geležinės gvar
dijos” narius.

Daugelis sukilusių fašistų nu
sižudo pirma, negu 'kariuome
nės dalys juos areštuoja.

^er radiją sakytoj kalboj An- 
eoaescu patarė sukilimo lyde
riams nusižudyti, nes jis vis- 
tiek juos smarkiai bausiąs.

Horija Simą norėjo 
pabėgti i Rusiją

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 26 d. — Pranešama, kad 
“geležinės gvardijas” lyderis, 
kuris buvo Rumunijos vice
premjeru ir sukilo prieš dikta
torių Antonescu, norėjo pabėg
ti į sovietų Rusiją.

Valdžios radijas skelbia, kad 
rumunų kariuomenei pavyko 
areštuoti Horiją Simą visai prie 
pat sovietų rubežiaus.

Valdžia skelbia, kad sukili
mas buvo sovietams ištikimų 
elementų pakurstytas.

Diktatorius organi
zuoja naują partiją

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 26 d. — Diktatorius An
tonescu, kalbėdamas per radiją, 
paskelbė, kad jis pats organi
zuojąs naują politinę partiją.

“Geležinė gvardija”, vieninte

Turine kovos tebesitęsia tarp 
riejusių vokiečių ir italų.

Mussolini valdžia atidavė vi- 
siškon nacių kariuomenės kon- 
trolėn visą Sicilijos salą, uo
stus ir karo aerodromus. Ten 
yra daug nacių aviacijos.

Iš Vokietijos ilgiausi trauki
niai kareivių siunčiami į Itali
ją. Jie važiuoja per buvusią Au
strijos sieną. Naciai atsiveža la
bai didelius kiekius moderniškos 
karo medžiagos.

LONDONAS, Anglija, sausio 
26 d. — Diplomatiniuose sluok
sniuose turima žinių, kad pa
skutinėmis dienomis Mussolini 
paskelbė namų areštą italų ka
ro maršalui Badoglio. šis italų 
generolas buvo priešingas Ita
lijos ir britų karui.

Visoje Italijoj dalinamos bro
šiūrėlės, kuriose labai smarkiai 
puolamas diktatorius Mussolini 
ir visas fašistinis režimas. Ypa
tingai daug tokių brošiūrėlių 
šiaurinėje Italijos dalyje.

Nepasisekimai Lybijos ir Al
banijos frontuose sukėlė dide
lį gyventojų nepasitenkinimą. 
Daugelis italų žuvo kovose, o 
tūkstančiai atsidūrė nelaisvėje. 
Italai neturi jokių" žinių apie 
suimtuosius, todėl smarkiai ne
rimsta.

lė legali partija, dabar jau bus 
žymiai išvalyta. Pats Antonescu 
padarys joje pertvarkymą, nes 
jis irgi prie jos priklausė.

Diktatorius paskelbė, kad su
kilėliai norėjo jį nužudyti ir pa
leido kelis šūvius.

Maniu palaiko karo 
kabinetą

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 26 d. — Julius Maniu, 
pagarsėjęs Rumunijos valstie- 
*uį lyd°ris, pareiškė, kad jis 
palaikysiąs naujai planuojam? 
karo kabinetą.

Maniu buvo priešingas “ge- 
’ežinei gvardijai” ir jos orga- 
nizuotom žydų skerdynėm.

Kovos metu žuvo keli aukšti 
policijos departamento valdinin
kai, kurie aktyviau dalyvavo su
kilime. Diktatorių Antonescu 
palaiko vokiečių kariuomenė.

Graikai numušė 6 
priešo lėktuvus

ATĖNAI, Graikija, sausio 26 
d. — Karo pranešimas sako, 
kad graikų kareiviams pavyko 
numušti 6 priešo lėktuvus’, ku
rie bombardavo Salonika mie
stelį.

Visuose frontuose vyksta ko
vos. Graikams pavyko paimti 
nelaisvėn daugiau negu 100 
Mussolini kareivių. Jų tarpe’su
imta labai didelis karininkų 
skaičius.

Naujai atsiųsti italų karei
viai niekur nepajėgė pralaužti 
fronto linijų. Graikai stiprina 
apkasus ir ruošiasi atmušti dar 
didesnes atakas.

NATTJTENŲ-ACM b 1
Laivyho sekretorius Frank Knox, kai ėj, sveikina Lordą IIalifax ir jo žmoną, 

atvykusius j Ameriką. Halifax yra naujasis Anglijos ambasadorius Amerikai. 
Halifaxai atvyko į J. V. naujuoju Anglijo; 35,000 tonų karo laivu King George V.

Halifaksas kalbėjo- 
“ si su Hull "

WASHINGTON, D. C., sau
sio 26 d. — Lordas Halifaksas, 
naujai paskirtas anglų amba
sadorius, gana ilgai vakar kal
bėjosi su užsienio departamen
to sekretorium C. Hull. Laik
raštininkams Halifaksas pareiš
kė, kad susidariusią padėtį jie
du su Hull maždaug vienodai 
vertina.

BULLITT PATARIA PRIIMTI
GINKLAMS SKOLINTI

ĮSTATYMĄ

WASHINGTON, D. C., sau
sio 26 d. — Will:am Bullitt, 
buvęs Amerikos ambasadorius 
Francuzijoj, pareiškė, kad bri
tai gali laimėti karą, jeigu A- 
merika jiems laiku suteiks rei

BRITAI PASIEKĖ 
Italų kariuomenė ne

pajėgia priešintis
KAIRAS, Egyptas, sausio 2G 

d. — Motorizuotos britų ka- 
tiuomenės dalys vakar pasieki 
italų uostą Derną, kuris ran
dasi 175 mylių atstumoj nuo 
Lybijos sienos.

Pryšakinių žvalgų pranešimai 
sako, kad italų kariuomenė ap
leido Derną ir visai nemano jos 
ginti.

Maršalas Graziani, kuris tu
rėjo savo štabą netoli Demos, 
perkėlė jį kiton( Bengazi pusėn. 
Italai nepajėgia priešintis bri
tams.

Britai sunaikino 
naujus italų ae

rodromus
KAIRAS, Egyptas, sausio 26 

d. — Lengvos britų motorizuo
tos dalys užėmė italų karo ae
rodromą Martubą, kurį prieš

kalingų ginklų.
Britams kareiviai nereikalin

gi ir hertilfya galvoti ap e jų 
siuntimą Europon. Jeigu britai 
pralaimės, tai Htileris bus la
bai pavojingas Amerikai.

Jis turi daug šalininkų pietų 
Amerikos valstybėse, kurie pa
dės jam pulti. Bulitt siūlo pri
imti įstatymą ir/ duoti prezi
dentui reikalingus1 įgaliojimus.

Pastatyti du boihba- 
nešiai Australijai
SAN DIEGO, Cal., sausio 26 

d. — Du didžiuliai nauji bom- 
banešiai, kuriems buvo užtep
tas Austrijos karo aviacijos žen
klas, išskrido iš San Diego.

Manoma, kad jie nuskrido tie
siai į Australiją ir buvo Austrą- 
’ijos vyriausybės seniai užsa
kyti.

APLEISTĄ DERN^
porą dienų dar naudojo italai. 
Britų karo aviaciją sunaikino 
kitus italų aerodromus šalia 
Bengazi.

Netoli Demos britai sunaiki
no 4 italų tankus, o kitus du 
paėmė nelaisvėn.

Iš Demos bėgdami italai pa
degė ten užsilikusius orlaivius. 
Nesuprantama, kodėl italai jais 
nepakilo.

Italus smarkiai mu
ša ir Abisinijoj

KAIRAS, Egyptas, sausio 26 
d. — Britų kariuomenės dalys 
jau randasi 100 mylių gilumoj 
italų Eritrėjoj. Britai artėja 
prie Raudonosios juros uosto 
Massawa, kurį žymiai pataisė 
italai.

Vakarų sektoriuje britų karo 
jėgos įsiveržė Abisinijon. Galla- 
bat miestą jos paliko užpaka
lyj.

Britams padeda vesti karĄabi- 
siniečiai, kuriais vadovauja bri
tų karininkai, moką jų kalbą.

Amerikon atbėgo 
n^ci^Iakunas

OGDENSBURG, N. Y., sau
sio 26 d. — Nacių lakūnas 
Fra n z von Werra, kuris pabė
go, kai Kanados policija jį ve
žė į koncentracijos stovyklą, 
išvažiavo į New Yorką.

Wcrra kalba labai gerai ang
liškai ir todėl sugebėjo pabėg
ti iš Kanados. Kili pabėgę la
kūnai tapo suimti.

Nacių konsulas padėjo 5000 
dolerių įkaitą už NVerią. Jis 
bus teisiamas už nelegalų sie
nos perėjimą. Jis nori grįžti 
Vokietijon ir tęsti karą.

Išvažiavo britų 
karo laivas

ANNAPOLIS, Md., sausio 26 
d. — 35,000 tonų britų karo 
laivas King George V vakar po 
pietų išplaukė iš Chesapeake 
įlankos. Jis atvežė britų am
basadorių lordą Halifaksą.

Išvažiuodamas laivo kapito
nas nenurodė į kur plaukia 
King George V, nes tai esanti 
karo paslaptis.

Didžiulis karo laivas, plauk
damas per vandenyną, buvo ly
dimas destrojerių ir visą laiką 
žvalgėsi karo lėktuvai.

Naciai areštavo 
franeuzų fašistų

' VICHY, Francuzija, sausio 
26 d. — Turima žinių, kad fran
euzų karo vadovybė uždėjo na
mų areštą pagarsėjusiam fran
euzų fašistų lyderiui de la Ro- 
(jue.

Petainas jį paskyrė naujai 
sudarytų “patariamųjų rūmų” 
nariu, o jis dabar negali atvyk
ti j susirinkimus.

Vokiečiai taip pat areštavo 
ir Roger Langeron, ilgametį Pa
ryžiaus policijos viršininką, ku
ris turėjo labai dideles teises 
ir miesto savivaldybėje.

Deda bausmes už
Įsigytas prekes

KAUNAS, Lietuva, sausio 26 
d. — Pranešama, kad Raseinių 
miesto gyventojas M. Diskantas 
Kauno Apygardos teismo nu
baustas penkeriais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Nubaustas už tai, kad savo 
krautuvės sandėlyj turėjo įvai
rių prekių už 2,000 litų.

Eišiškių miestelio gyventojai 
Š. Leibovičius ir J. Martišau
skas nubausti po vienerius me
tus kalėjimo už per greitą čer-

I voncų įsigyjimą.

Japonų imperatorius 
sveikina Rooseveltą

WASIIINGT0N7 D. C., sau
sio 26 d. — Japonų imperato
rius llirohito pasveikino prezi
dentą Rooseveltą sąryšyj su tre
čiąja inauguracija.

Tai buvo vienintelis “ašies” 
valstybių valdovas, kuris pa
siuntė Rooseveltui sveikinimą.

Japonų imperatorius pagei
dauja, kad abiejų kraštų san
tykiai žymiai pagerėtų ateinan? 1.200-rublių 
čiais keturiais metais. Preziden
tas atsakė imperatoriui kita te
legrama.

NEW YORK, sausio 26 d. — 
Amerikos kreiseris Louisville 
Brooklvno uostau atvežė iš už- 
jurio aukso už 250 milijonus 
dolerių vertes. Visas šio aukso 
kiekis iškrautas Brooklvno ka
ro laivu uosle.

Pasakojama, kad Amerikos 
bankai nupirko šį auksą pietų 
Afrikos valstybėse.

Jis bus nuvežtas į Amerikos 
aukso atsargos sanlč’ius.

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 26 d. — Julio Roca, Ar
gentinos užsienio reikalų minl- 
steris, įteikė atsistatydinimo pa
reiškimą.

Argentinos politinis krizis 
senai noksta, bet niekas nema
nė, kad Roca bus priverstas at
sistatydinti. Ministeris pirminin
kas nepriėmė jo atsistatydini
mo.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Italijos radijas šiandien vakare paskelbė, kad užsienyj 

einą gandai apie neramumus šiaurės Italijoj neatatinka tikre
nybę.

— Iš Jugoslavijos pranešama, kad Albanijoj, centralinėj 
fronto zonoj, italai labai smarkiai puola graikus. Abi puses su
traukė stiprias karo jėgas.

— Diktatorius Antonescu baigia likviduoti “geležinės gvar
dijos” sukilimą. Jo karo jėgos užėmė fašistų centrus keliuose 
provincijos miesteliuose.

— Nacių generolai žada bausti visą Amsterdamo miestą, 
jeigu pasikartos nauji sabotažo aktai prieš vokiečių karo jėgas.

— Italų bombanešys su visomis bombomis nusileido Zagre
bo aerodrome Jugoslavijoj. Lakūnai tvirtina, kad jie pasime
tė audroje ir neteko benzino.

— Wendell Willkie atvyko į Angliją. Jį pasitiko specialiai 
sudarytas komitetas. Willkie pareiškė, kad jis simpatizuoja An
glijai ir nori, kad Anglija glaudžiau bendradarbiautų su Jung
tinėmis Valstybėmis.

— Šveicarijoj turima žinių, kad slapta italų policija arešta
vo daug karininkų, kurie sumišimo metu ėjo su italais, o ne su 
Mussolinio valdžia.

— Britų karo jėgos perėjo Kenya sienas ir įsiveržė į italų 
Somaliją.

— Petainas išleido dekretą, kuris sako, kad cenzūra privalo 
patikrinti visas žinias, kurios krašte skelbiamos apie maršalą. 
Paskutiniu metu Francuzijoj eina labai keisti gandai apie fran
euzų valdžios galvą.

Baudžia už manufak
tūros prekes

VILNIUS, Lietuva, sausio 26 
d. — Vilniaus prokuroras iškė
lė bylas Nochimui Stileriui ir jo 
žmonai už tai, kad savo san
dėlyje turėjo didelę indų atsar
gu

Gatavų drabužių savininkas 
Popilskis taip pat atiduotas tei
smui, nes pas jį krautuvėje ra
sta drabužių už 4,000 litų.

Eina teisman ir Šaukėnų mie
stelio krautuvininkė Ch. Miche- 
lienė. Pas ją rasta prekių. v.ž 
1,500 litų.

Įvesti mokesčiai so
vietiškai “kultūrai”

KAUNAS, Lietuva, sausio 26 
d. — Sovietu Lietuvos finansų 
komisaras paskelbė, koki nuo
šimčiai reikės mokėti j valsty
bės iždą sovietiškos “kultūros” 
reikalams.

Tie, kurie uždirba 150 rub
lių mėnesiui, mokesčio nem<- 
kės. Uždirbantieji tarp 151 ir 

pajamų mokesčio 
moka 3% ir “kultūros” rinklia
vos 2;5%.

Uždirbantieji daugiau kaip 
1,000 rublių mėnesiui, privalės 
mokėti 13 c/<.

Mokesčiai imami nuo 
visų pajamų

KAUNAS, Lietuva, sausio 23 
d. — Finansų komisaro prane
šime sakoma, kad pajamų mo
kestis ir kultūros rinkliava mo
kami ne tiktai nuo pagrindinio 
uždarbio, bet ir nuo visų kitų 
pajamų.

Aiškinama, kad darbininkai 
gali neimti atostogų, už kurias 
jiems busianti mokama kompen
sacija. bet ir nuo jos bus ima
mi mokesčiai bei rinkliavos.

Nepaliuosuoti nuo mokesčių 
visoki algų priedai.

Debesuotas.
Saulė teka 7:09 v. r., leid

žiasi 4:56 v. v.



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, sausio 27, 1941

(Iš Žemaitės raštų IV tomo)

ne- 
la-

uz

varyti į kalėjimų.
Atidavė man pinigus ir dai

ktus. Liepia pasiimti tiems 
vaikinams. Atnešė geležinius, 
ėmė ant rankų rakinti. Vienas 
prašo vyresnįjį leisti dar šią
nakt čia pat pernakvoti, nusi
žemindamas prašo.

—Neleisiu, ne!—saukia vy
resnysis,
galvos: paėdei jau tu man—

sau nuo mano

(Tęsinys)
—Sėdėjau tris mėnesius Vil

niaus kalėjime, Slomenkoų. Oi 
kaip ten gera: langai žemai, 
viskas gatvėje matyti, laukan 
išeinam, kada norim, valgis 
prastas, duonos kiek nori: 
ha i gera Slomenkoj.

—Pabaigei jau sėdėti, ar 
vagystę?

Mergaitė linktelėjo galvų, kad 
už vogimų.

—Neteista sėdėjau, tik iki 
teismo, o kiek nuteis — neži
nau. Šiandien varinėjo prie tar
dytojo — visur... Kad bent vėl 
į Slomcnkų nuteistų. Lukiškėse 
blogiau sėdėti.

Ar tave už rankos nutvė
rė? — vėl žydė klausia.

—Kur tau nutvėrė, kita nuo Į 
jo pinigus pavogė, o tas velnias

gerklės užsmaugiau. Ot, pra
keiktasis...

lo: pašaukė

nus. Pašaukė 
vienon

girdėti kalbos ga
ilume į kaacele- 
ivarė c 

tris sargus. Kick-
duoda po areštantą

du vaiki-

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais ............................................. $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurelės 
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 ir naujo tęst.......... 25c
“Tūkstantis neiktų 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 ............ ?. $1.56
Taipgi pas mane galite gauti viso

kių žolių ir šaknių
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

-—Man ar dės geležinius?— 
manau, kai surakino vaikinus 
po vienų ranką.

—Stupaitc! (rusiškai—eiki
te)—sušuko.

Vaikinus išvarė du sargai. 
Savajam įbrukau porų sidab- 
rinukų, kad padėtų daiktus iš
sinešti. Išėjom į gatvę, paė- 

|mėm vežėjų. Važiuojant ėmė 
sargas mane klausinėti, už kų, 
kaip. Sykiu ir vežėjas klauso
si. Sužinoję, jog už raštų laik
raštyje, parašytų jau praei
tais metais, nuteista dvi sa
vaites į tvirtumą, abu ėmė 
spiaudytis, keikti. Privažiavom 
kalėjimą. Sargas paėmė daik
tus. Man reikia vežėjui užmo
kėti—klausiu, kiek?

- Ką čia nuo tavęs plėšiu, 
— sako,—duokš auksiną.

žodžio nepratarusi nuvedė į 
pat karidoriaus galų, atidarė 
mažo kambariuko duris, liepė 
eiti į vidų,—paklausė, ar ilgam 
nuteista; dešimt dienų tvirtu
mos—pasakiau.

Viduje plikos keturios sie
nos. Pašaukė kitų moterį. T.? 
atrakino ir atlenkė lovų nuo 
sienos, antrhme pasienyje at
lenkė lentų staliukui, įnešė 
čiužinį, pametė žemėje, išėjo 
abi, užrakino užtrenkė duris: 
man net šaltis perėjo per nu-i 
garų. Pasidėjusi čiužinį pasi
taisiau lovų,—kaži ko rankos 
man drdba; atsiminiau, jog 
nuo ryto nevalgius; pasiėmiau 
kulkelę iš ryšulio, kramtau... 
Argi čia nieko negalima prisi-, 
šaukti? Pamaniusi ėmiau į du
ris kildinti, Tuoj atvėrė mažą 
langiukų. Dūrinė paklausė ru
siškai, ko reikia. Norėčiau 
nors vandens, sakau. “Duokit 
'indų/’-—ko. Padaviau puo
delį. Paėmusi užtrenkė lan
giukų. Po valandėlės vėl pro 
langiukų įkišo puodelį su van
deniu; nė žodžio nepratarusi, 
užtrenkė langiukų.

Vanduo baisiai negardus: 
kaži kuo atsiduoda. Atsiguliau.

Tų sargienių su raktais dau
gybė. Visos pasirėdžiusios, po
niškos—į kalinį niekuomet žo
džio nepratars žmoniškai, vis 
tik kai]) į šunį: tu—stupai, 
(rusiškai—eik), ,— paskariei, 
(rusiškai — greičiau)—-tu —- 
mauči. (rusiškai — tylėk), — 
tu-—Ijeii, (rusiškai—imk), —o 
paklausus ko kaliniui niekuo
met neatsakys: eis nosį patem
pusi- -busianti negirdinti. Jos 

tik 
ko

vienoje pusėje, švilpia antroje, 
arčiau ir toliau atsiliepia. Po 
lo švilpimo ėmė trankytis, 
vaikščioti karidoriuje, raktais

nuteistos atsėdėti: 
darbuotięs, grindis maz- 
sienas, langus karido- 
šveisti kiemų šluoti. Sar-

jas

(lesiosi knygas.
Kas čia per mada .taip vė

lai su areštuotais, — šaukia 
kačiukas.

Sargas paiškino, kad dar 
du atvaro: kelyj pasiliko; mes 
vežėju atvažiavom. Vėl ten su-

kia. Atvarė jau ir tuos du vai
kinus. Sustatė mus visus tris į 
eilę, ir po vieną rašinėjo--var
dus, pavardes, kas, iš kur ir 
už ką tar]> savęs pasineškėda- 
ini, prie kurios rųšies areš- 
lanlų reikia mus prirašyti. 
Mane prirašė prie pblilinių.

langiukų, šaukia: “Vstavat!” 
(rusiškai—-kelti) —kitų greta 
manęs trenkia. Ir manąjį ati
darė— “vstavat!” ir vėl už
trenkė. Atsikėliau, žiuriu, vos 
tik šešios pasibaigė. Po valan
dikės atidarė langiukų, įkišo 
man duonos papentį—pasiė
miau, pasidėjau ant staliuko. 
Staliuko lenta apdulkėjusi, už- 
sidengiail i aukšluoščiu, pasi
stačiau indelius, kuriuos atsi
nešiau, pasikabinau drabužius, 
pasidėjau dubenį praustis, val
gymo, kiek turėjau, susidėjau 
ant staliuko, ..^usityarkiau, 
smulkių sidabrinių pinigų, įsi
nešiau - tuos sųsipyliau į, ba- 
lakono kišenę sienoje pakabin-

vaikščioja, prižiūri, raktais 
žvangina, duris daužo; o 
reikia paduoti, patarnauja ka
linės, 
varo 
goti, 
riuje
gien.es ir jas daboja ir kolioja.

Netrukus įin^lč pro langelį 
šepetį—liepia išsišluoti. Pas
kum varė "“nborkos” (rusiškai

• apsivalyti) eiti. Pasakiau, 
kad neisiu: čia pat nusiprau
siu. Uždaužė -duris, užrakino. 
Arbata atvėso—tokia negardi, 
drumzlina; duona kieta; pei
li ūkų atėmė, bet reikia valgyti: 
silpna—bijau susirgti. Sūrio 
šmotelį alsilaužusi užkandusi 
su duona, atsiguliau... Jau po 
aštuntos...

Apmaudas ima už atrinkimų 
man reikalingų daiktų; laimė 
dar—laikrodėlį paliko: bent 
tokį draugų turėsiu. Už durų 
karidoriui triukšmas, bildesys, 
lakstymas lipynėmis aukštyn 
ir žemyn, raktų žvanginimas— 
nė mados užmigti, vis rodos, 
jog mano duris jau rakina. 
Bėgiojimus vaikščiojimas; vai
kų, moterų balsai; už lango 
matyti negalima ,nes langas

pačiame palubyje, o kėdės 
jokios nėra, pasistoti. Supra
tau, jog tai kalinės išleistos pa
sivaikščioti. Po pusvalandžio 
vienas būrys sugrįžo triukš
mingai sulipo ant aukšto: ki
tas būrys nulipo, vėl paskli
do už lango. Po pusvalandžio 
ir tas sugrįžo ant aukšto. Pas
kum be triukšmo girdėti vis už 
lango vieno žmogaus žingsniai. 
Apie pusę vienuoliktos atsi
vėrė mano durys, šaukia:

—Na progulku idy! (rusiš
kai—-eik pasivaikščioti).

—Neisiu,—sakau, — galvų 
man skauda.

Užtrenkė duris. Karidoriuje 
nenustojo triukšmas, bildesys, 
indų barškinimas, prižiūrėto
jų šauksmas... Dvyliktai pasi
baigus pro langelį liepė duoti 
indų pietums. Padaviau dubi
nėti; netrukus įkišo man pri
piltų sriubos. Kruopai išvirti 
su pupikėmis, bet pupikių vie
ni tik kevalėliai plaukioja, už
daro nė kokio kvapo, tik nesi
gailėta druskos ir pipirų; taip 
prisūdyta net burnoj kartu. 
Juk mes kilų sykį gavėnioj to
kias sriubas valgėm, ir dabar 
galėtum srėbti ,kad ne tokia 
butų pipirienė. Pakramčiau 
duonos, dešros — atsipiauti 
nebuvo kuo, dantimis neatkan
du vėl; sūrio tik pakramčiusi, 
atsiguliau. Viena tik lova sė
dėti, gulėti arba po aslų vaik
ščioti: išilgai šeši žingsniai, 
skersai keturi, o tarp lovos ir 
staliuko vos tik praeiti; langų 
galima pasiekti į vidų atsida-

karšto vandens; paklausiau ar 
daugiau nebeduos.

—-Kaip gis,—sako, — vakar
io dar duosim.

(Bus daugiau)

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS
Knygvedystės, Stenograf i j o 8, 

Mašinėle Rašyti, Aritmetikos 
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po piet 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

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

Garsinkitės “N-nose”

visus pinigus, suskaite, Įrašė? 
Sakau, kad man reikia pinigų 
valgiui ar cukrui nusipirkti.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westem 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.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

BALANDOS:
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7699 

Namų Tel. VINCENNES 5272

popiet ir 7—9

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečių valandų vėl įkišo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis

AKIU SPECIALISTAI
DR. A. JENKINS

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—g vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 67j7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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 314% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Scc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

“Nesibijok” sako; išsirašysi, 
ko tik norėsi—už kiek suval
gysi, tie bus atskaityti, o liku
sius išeidama atsiimsi: nė 
viena kapeika tavo neprapuls.”

raik- 
ryše-

statė kažkokių ponių su 
tais, liepė man pasiimti
,liūs, ir veda karidoriais, 
kum per viena kiemų, vėl ka- 
ridorių ir vėl per kiemų. Nė

šaukia,:—“Indų na ikipitok” 
(rusiškai — virintam vande
niui). Padaviau, užtrenkė lan
giukų. Netrukus atidariusi, į- 
kišo mano puodelį su karštu 
vandeniu. Imdama padaviau 
moteriai sidabrini ūkų. Ji klau
sia:

—Kam ?
—Jums

1 ai—arbatpinigiai).
Padėkavojo, užtrenkė

ant čajaus” (rusiš-

(lan-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
1 Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

> . Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office 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.

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

su POVILU ŠALTIMIERU.
a

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

• Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

KITATAUČIAI
DK. HERZMAN

' 1S 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

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

Laidotuvių Direktoriaigiuką. Nespėjau užsipilti arba
tos, man silpna: noriu greit 
atsigerti,—-sužvangėjo raktai, 
atsiveria durys, įeina dvi mo
ters: matyli kokios perveizdė- 
tines. Sako:

—Reikia peržiūrėti daiktai.
Na ir* ėmė vartyti patalynę, 

drabužius, kišenes kratyti. At
ėmė visus pinigus, sako:

- -Ko neatidavei kancieler.ij.oj 
smulkius?

Sakau:
- Kilus atidaviau, o smul-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

NARIAI

59.50

4

YARds 1419

No. 2634

I Vardas ir pavardė.

Adresas

YARds 1138
YARds 1139

ko jomis
tol ne ti

dubenį 
žemėje.

, TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius pritaiko.
3343 SO. ĘALSTED ST.

.1. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

; ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wė$tern Avenue Phone LAFayette 8024

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

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

• ■ ; .................  , ’ ‘ i

______________________

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POGAHONTAS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

geriausių
57.65

tarnaitėms duoti ar kam ki
tam.

—Kalėjime pinigai “nepala- 
jeca” (rusiškai — netinka) 

vartoti, nė niekam duoti, ga
lima tik duoti iš valgomų

COPR. I9«o, N6SDLECRAFT SERVICE. INC

CROCHETED AFGHAN PATTERN 2634
2634 —- Mėgstąs “Afghan”

I NAUJIENOS nIsEDLECRAFT DEPT

| 1739 So. Halsted St, Chicago, DL

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Iškratė mano krepšiukų, ak
cine peiliukų, žirkles, atėmė 
buteliuką konfitūrų, vaistinio 
vandens butelį: vis “nepala- 
gajeca”. Dešros, purio, pyrago 
patiko.

Turėjau guminį 
praustis. Tas stovėjo 
Sargienė klausia:

-• Kas čia?

Miestas ir valstija

— Dubuo.
Jos čiupinėjo ir 

spardė, žiuri, vario; 
kūjo, kol įpyliau vandens, pa
rodžiau.

Mano drabužius Įdek buvau 
apsivilkus. iškratė, iščiupinė^ 
jo. Išėjo mano atimta nauda 
nešinos.

Chicagos,
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos
IMIIIIIIIIIHHHHIIIIHIlUltUIHIIHl

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų tel.—Hyde Park 3395

S. P. MAŽEIKA
3319 LHuanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place > Phone CANaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108th Street Tel. PuUman 1270

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2914 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 0:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VJCtory 2679

i

gien.es
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KORESPONDENCIJOS
“LAIKYKIMĖS KUOTOLIAUSIAI NUO 
A. SMETONOS IR JO GIMINIŲ!”
žodis Komitetui Lietuvos Nepriklausomybei Ginti, Del 

Vasario 164os Apvaikščiojimo.

SO. BOSTON, Mass. — Kaip 
jau buvo rašyta, šis komitetas, 
atstovaująs 20 Bostono organi
zacijų, yra nusitaręs ktloiškil- 
mingiausiai apvaikščioti Lietu
vos istorinę brangią šventę — 
tai Lietuvos pasiskelbimą ne
priklausoma valstybe, 1918 m. 
vasario 16-ją dieną.

Čia neimsiu įrodinėti tos 
šventės reikšmę, jos brangumą 
kiekvienam lietuviui ir 1.1. Per 
22 metu Lietuvos nepriklauso
mybės, tą nepriklausomumą 
puikiai suprato kiekvienas lie
tuvis, gyvendamas Lietuvoje. 
Puikiai supratom ką nepriklau
somybė reiškia, ir mes ameri
kiečiai. Dabar tik supras, ką 
reiškia nepriklausomą tėvyne 
turėti, ir tie išgamos, ką padė
jo kruvinąjam Stalinui Lietuvą 
okupuoti. Pagyvens jie okupa
cijoje, paragaus gruzino kietą
ją kumštį ir verks, kaip maži 
vaikai, netekę motinos — mai
tintojos.

“Paskelbėm Okupantams 
Kovą“.

Mes jiems padėsime tada. 
Mes paskelbėm Lietuvos oku
pantams neatlaidžią kovą nuo 
pat pirmos okupacijos dienos 
ir mes ją vesim iki tol, kol Lie
tuva vėl taps nepriklausoma 
valstybe.

Mes žinome, kad didžiuma tų 
Lietuvos išgamų-pardavikų, ka
sė Lietuvai duobę nesąmonin
gai. Kiti prisidėjo prie duob
kasių norėdami savo dalyvumti 
bent kiek sušvelninti žjauriaią 
okupaciją.' Kiti,' “bėgo Aud viiJ 
ko ir užbėgo ant meškos“. Tik 
maža dalelė Lietuvos sūnų dir
bo išdavikišką darbą už pini
gus, parsidavę, susidėję su Lie
tuvos įnamiais.

Mano šio rašto antgalvis. la
bai aiškiai pasako, ką aš noriu 
čia pasakyti. O pasakyti noriu 
todėl, kad turiu pamatą.

Minėjimas Bostone.
Bostono Komitetas Kovai už 

Lietuvos nepriklausomybę, sa
vo posėdy, sausio 5 d., kalber 
jo apie Vasario 16-sios apvaikš- 
ciojimą. Tam apvaikščiojimui 
parengti, jo programui paga
minti ir kitiems reikalams, ta
po išrinkta komisija. Bet ji, sa
koma, dirbsianti kartu su vei
kiančiuoju komitetu. Veik, ko
mitetas susideda apie iš 11 na
rių. Gerai, jei visas komitetas 
dirbs. Bet galima tikėtis, kad 
komisija pasitenkins veikti tik 
su komiteto pirmininku ir sek
retorium.

Tegul būna ir taip. Tegul dir
ba, bile dirba gerai. Bet jau 
tam pačiam susirinkime pirmi
ninkas prasitarė, kad Vasario 
16 apvaikščiojime reikia kvies
ti iš New Yorko kap. Valušis.

Kadangi susirinkime apie

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITVVINAS.
Generalis Vedėjas.

S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
• Lokius 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.
Saukit Tel. VICTORY 0WS 

programą nebuvo kalbama, tai 
ir šis pirmininko prasitarimas 
buvo nickeno nepaliestas. Bet 
jis bus apkalbamas komisijos 
ir todėl, aš kaipo komiteto na
rys, matau reikalo tą klausimą 
pakelti iš anksto, kad paskui 
nebūtų pervčlu.

Valušio Nereikia!
Pirmiausiai, prieš kvietimą p. 

Vakišį kalbėti per Vasario 16 
istorinę šventę, aš esu griež
čiausiai priešingas. Esu tikras, 
kad mano nuomonės bus didelė 
komiteto narių dauguma.

Sakiau ir sakysiu, kad laiky
kimės toliau nuo A. Smetonos 
ir jo giminių. Tas bus sveikiau 
mUšų veikimui ir kovai už Lie
tuvos nepriklausomybę.

Pdnas Valušis — A. Smeto
nos žentas. Jaunas vyras. Lie
tuvos kovose nepasižymėjęs 
(turiu minty prieškarinius lai
kus). Na, ir ką jis gali mums 
pasakyti apie dabartinę Lietu
vos padėtį? Jis buvo totalitari
nės Lietuvos padaras. Jo uošvis 
— negarbingos atminties A. 
Smetoha, nelegaliu keliu pasi
grobęs valdžią, Lietuvoje d.kta- 
loriavo ir sali “išmintį” sėmėsi 
iš kitų diktatorių. Kaip pats 
Smetona, taip jo žentas p. Va
lušis, pamėtė Lietuvą ir spru
ko į “Prusus”, nei vieno bol
ševiko nepamatę.

Ne! Visai ne pakeliui mums 
nei su A. Smetona, nei su jo 
žentais, švogerkomis ir 1.1, ži
noma, p. Smetonos artimieji 
nieku nekalti dėl Smetonos dar
bų. Mes juds, kaipo asmenis, 
galime laikyti lygiais lietuvių 
visuomenėj, bet kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybę mes ne
galim su jais eiti vienu avan
gardų. . . . . . ■

“Buvusio Režimo Atstovų
Reikia Vengti.“

čionai aš neatstovauju ir ne

JIS YRA RŪKYTOJO CIGARETAS

Copyright 1941,

PAGAMINTAS RŪKYTOJAMS 
KAIP TAMSTA

* ANN SHERIDAN ★
ii V/ARNER BROS.’

asmeniško radio
FRED VVARING ir

I

Užsidegite ir pasiklausykite su

dabartinio perstatymo
HONEYMOON FOR THREE
kuomet ii klauso ant savo

OLENN MILLER
kurie šią sąvaitą jai

paves muzikai] veikalėli

Jūs rgeresites Chesterfield’s tikra 
kombinacija pasaulio geriausių tabakų. 
Jie jums suteikia ko nei vienas kitas ei- 
garėtas gali pasiūlyti. ,

Chesterfields yra LENGVI • • < 
kaip pageidaujate iš cigareto ... ne 
be skonies . ne stiprūs. Chester
fields rūko VĖSIAU, ir kiekvienas 
kvėptelėjimas suteikia jums tą GE* 
RESNI SKONI dėl kurio Chester- 
field yra pagarsėję. Reikalaukite 
Chesterfields.

**»■'*&'

Halifax Atvyksta Naujausiu Anglijos Karlaiviu. DARBAI GERĖJA PHILADELPHIJOJE,
ATGYJA LIETUVIAI BIZNIERIAI 

IR DARBININKAI
Draugijos Gerai Veikia, Yra Nemažai Profesionalų, Bet 

Trūksta Lietuviško Laikraščio.

< .> t • v • \ • vj t, Thi. ••

Su Lordu Iiaiifax, naujuoju Britų ambasadorium kaip svarbiuoju pasažieriu,
naujasis 35,000 tonų karo laivas King George V, vienas iš didžiausių ’ir stipriausių 
šarvuočių pasauly, įplaukia į Chesapeake įlanką, Amerikos vandenuose, pakeliui 
į Annapolis, Md.

reiškiu nei vienos lietuviškosios 
visuomenes srovės nuomonės. 
Bet aš seku spaudą ir matau, 
kad mano nuomonei daug pri
tars. Pas mus buvo ir yra lie
tuvių grupe, kurie visu 100% 
užgirdavo Smetonos režimą 
Lietuvoje. Jiems, manau, ir da
bar Smetonos ir jo partijos li
kimas gali rūpėti. Jie gali sau 
daryli ką jie nori; rengti pra
kalbas, kviesti kalbėtojus—žo
džiu, tai jų dalykas. Gi ten, kur 
Lietuvos nepriklausomybei gin
ti mes kviečiamės plačiąją, or
ganizuotą visuomenę, ten, sa
kau, reikia vengti buvusio reži
mo atstovų.

Lietuviški komunaciai savo 
pakalikam* be perstojimo ple
pa, kad m”sų kova už Lietuvos 
nepriklausomybę, kova t'prięš o- 
kupantus, tai kova už Smeto
nos grąžinimą. Jie pasidaro sa
ve durneliais ii” taip kvailai, 
taip nelogiškai nukalba, kad, 
rodos, be Smetonos ir tautinin
kų partijos Lietuva negali būti 
nepriklausoma valstybė.

Korespondencija iš Brookly- 
no, kuri, tilpo “Keleivio” No. 2 

ir kalabama apie ponią Tuh** 
lienę, ne iš piršto laužta. Tik
ras esu, kad viskas taip buvo, 
kaip ten rašyta. Lekcija gera. 
Ir jei mes esam nuoširdus ir 
pasiryžę Lietuvai padėti — už
mirškim Smetoną ir jo bend
rus. Pats Smetona ir jo arti
mieji čia atvykę daug geriau 
padarys, jei tylės ir niekur ne
sirodys.

Sandariečių Nuomonė.
Prie progos noriu čia pami

nėti, kokios nuomonės šiuo 
klausiniu yra vietos sandarie- 
čiai.

Vienas jų geras veikėjas, 
•Frank Kesleris “Sandaroje” ra
šo :

“Taipgi teko pasika heli su 
keliais įtakingais sanda.riečiąis 
dienos klausimais. Užklausti, 
kaip jie žiuri į dabartinius pa
bėgėlius iš Lietuvos ir paties 
tautos vado atvažiavimą . į Su
vienytas Valstijas, atsakymą 
gavau sekamą: girdi, tarpe tų 
pabėgėlių yta daug ir remtinų 
žmonių, kuriems turėtų būti 
suteikta pagalba, bet ne vi
siems. * . .

“Smetonos atvažiavimas pri
darytų daug nesusipratimų tar
pe tautinio nusistatymo žmo
nių. Mat, mes žiūrime į Lietu
vą kaipo į valstybę ir kad tauta 
bujotų, kaip čionai, taip ir pa
čioje Lietuvoje, o tautos ne
rinkti valdininkai (kaip kad 
buvo A. Smetona ir jo “sei
mas”. — J. K.) kenkia tautos 
bujojimui ir su tokiais mums 
nepakel ui (mano pabraukta.— 
J. K.). Jiems rupi valdžia 

> aidimnkavimas, o mums rupi 
visos tautos gerove. Valdžią pa- 
iii tauta išrinks (O ne Smetoną 
grąžins, kaip kacapai pliauškia 
—J. K.).”

Tokios, gal kiek griežtesnės, 
nuomonės yra socialistai ir va- v
dinamoj i “bepartyvė”, besrovi- 
nė visuomenė; 1

Visą tai, lietuviškosios visuo
menės veikėjai turi atsiminti ir 
nevarinėli-“oželių” — savo as
meninių užsispyrimų.

Jau pačioj darbo pradžioj 
nėra pilno, vieningo veikimo. 
Reikia bent vengti, kad ateity, 
dar labiau nesiskaldytume.

J. Krukonis

PHILADELPHIA, Pa. — Pcr- 
leidus metines šv. ir vėl įžen
gus į paprasto gyvenimo vėžes, 
žmonės lyg aprimo. Miesto gat
vių ar šiaip įstaigų ir krautuvių 
languose ir viduj jau baigia nu
kabinėti įvairius žibuč us, ir 
puošnias Kalėdų eglaites jau 
vaikai sudegino gatvėse. Jos 
atitarnavo, atgyveno savo die
nas, jų valdovas žmogus dabar 
jau be pasigailėjimo jas išme
tė kaipo benaudes, be mažiau
sio pasigailėjimo. Kaip tai liūd
na yra pagalvoti! Tik porą sa
vaičių jas pirko ir mokėjo pi
nigus, puošė ir gėrėjosi jų gro
žiu, o dabar išmetė laukan.

Na, bet taip jau yra.
Yra Ir Radi© Valandų.

Mes lietuviai čia turime skai
tlingai lietuvių organizacijų, 
klubų, chorų, radio vai. ir ki
tokių margumynų. Apie viską 
imtų daug laiko parašyti. Ne
mažai tos lietuviu org. per 
šventes turėjo ir parengimų, 
kuriuose ^nemažai l.nksminosi 
žmonių. Net iš tolimesnių mies
tų atvažiavę lietuviai aplankė 
juos, pasinaudodami švenčių 
proga, ir pasimatė su savais se
nais pažįstamais ir giminaičiais.

Nors čia lietuviai plačiai pa- 
sisklaidę po įvairias miesto da
lis, ir priemiesčius, kaip lai 
Frankford, W. Philadelphia, 
South Philadeiphia, ir Darby, 
vienok į parengimus skaitlingai 
suvažiuoja, neužmiršta aplan
kyti savo senų draugų ir drau
gijų. Tas pagirtina.

Didesnės Kolonijos.
Čia didesnės lietuviu koloni- c

jos yra šios pietinė dalis, kur 
nemažai lietuvių .priklauso prie 
Liet. Taut. svetainės, kuri yra 
viena iš didžiausių; šiaurinėj 
dalyj vėl skaitlingai lietuvių — 
priguli prie Republikonų klubo, 
kuris tik neseniai įsteiggtas ir 
gana gerai gyvuoja, ir Rich- 
monde — Alligheny Avė., prie 
Lietuvių Muzikališkos svetai
nės.

Turi Apie Milioną Turto.
Tai apie tas tris lietuvių į- 

staigas daugiausiai lietuviais 
apgyventa. Jos yra seniausios 
ir stipriausios, ir abiejose sve
tainėse nemažai ir svetimtaučių 
laiko savo parengimus.

Beje, čia dar stipriai laikosi 
ir lietuvių Build.ng and Loan 
Draugija, kuri priskaito suvirs 
miliono dolerių turto ir d_.ro 
gerą biznį. ,

Dirbtuvės Geriau Dirba.

čia dirbtuvių yra įvairių, bet 
per paskutinius keletą metų di
džiuma jų d.rbo prastai, Lic po 
keletą d.enų į savaitę, o kitos 
kiek geriau dirbo sezonais. Bet 
pereitų melų pabaigoj darbai 
žymiai pagerėjo. Žmonėse ūpas 
pakilo ir lyg iš naujo vėl vis
kas pradeda atgyti, sustiprėti. 
Kai kurie net ir jauni, stiprios 
sveikatos žmonės, ilgų metų be
darbės sunkiai buvo prispausti 
ii* suvargę, bet dab~r, gavus 
darbus ir jau keletą mėnesių 
dirbant, jų išblyškę veidai jau 
pradeda prašvisti, jų šeimynos 
jau pradeda įsigyti drabužių ir 
kitokių gyvenimui reikalingų 
reikmenų.
Smulkiems Biznieriams Geriau.

Čia skurdžiai vertėsi kai ku
rie smulkesni biznieriai, kurie 
nuo seniau nebuvo įsistiprinę, 
ar nemokėjo prisitaikyti i rie 
kostumerių. Nors ir dabar dar 
skundžiasi, kad jų biznis men
kai kyla, bet jau yra galima ti
kėtis, kad galėsią atsilaikyti.

Iš Philadelphijos, Pa., per pa
skutinius keletą metų nemažai 
žmonių buvo išbėgę į ukius 
(farms). Vieni jų pardavė mie
ste savo namus ir pirko far
mas, kiti namus ar biznius iš
mainė j farmas. Bet šį rudenį 
jau kai kurie vėl sugrįžo atgal 
į miestą, ir eina dirbti į dirb
tuves, jei tik gauna kokį dar
bą. Matomai kad naujakuriams 
fermeriams taipgi nekoks gy
venimas.

Ta nelemta bedarbė blaškė 
net rimtus žmones į visas pu
ses. Darbininkas nedirbdamas, 
o ypač jei su šeimyna, greitai 
persiskiria sti centu, o be pini
go juk šioj sistemoj, visi žino
me, gyventi negalima. Nekalbu 
apie tuos, kurie nenori dirbti, 
nors ir menkinusį nuolatinį 
darbą. Tokie bastosi kur pa
kampėmis ir kur valandą-kitą 
padirba už sendvičių ir stiklą 
alaus, o paskiaus vėl tinginiau
ja. Tokių Čia dabar yra nema
žai, ir iš lietuvių, net čia-gimu- 
sių vaikinų.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Willkie’o kelionė
Buvęs republikonų kandidatas i J. V. prezidentus 

keliauja į Londoną susipažinti su Anglijos padėtim ir 
pasitarti su jos valdžia. Prieš iškeliaujant, jisai atsilan
kė pas valstybės sekretorių, Cordell Hull, kuris jam su
teikė visas informacijas apie Europą, kokias tik Wa- 
shingtonas yra gavęs per savo diplomatus ir iš kitokių 
šaltinių.

Po to Wendell Willkie buvo su vizitu pas preziden
tą Rooseveltą, Baltajame Name, ir paėmė nuo preziden
to laišką Anglijos premjerui Churchill’ui.

Skaitant šitas žinias spaudoje, kai kam gali atro
dyti keista. Dar visi atsimena, kokį smarkų “kryžiaus 
karą” Wendell Willkie vedė prieš Rooseveltą. Jisai bu
vo Roosevelto oponentas, ir republikonų partija pylė 
milionus dolerių į rinkimų kampaniją, remdama savo 
kandidatą. O dabar tas pats žmogus veža nuo Roose
velto laišką Churchillui!

— Paprastas dalykas! — pasakys tie gudruoliai, 
kurie viską “žino” apie buržuazišką politiką. — Du ka
pitalistų atstovai varžėsi dėl “džabo” ir neva kovojo 
dumdami publikai akis. Bet tikrumoje juodu abu stoja 
už tuos pačius kapitalistų interesus, ir pyktis jiem nėra 
jokio rimto pagrindo. Pasiginčijo ir susitaikė!

Šitokį “išaiškinimą” davė savo skaitytojams Mask
vos inspiruoti spaudos organai Amerikoje ir Anglijoje. 
Londono “Daily Worker” prie to dar pridūrė, kad Ame
rikos pagalba Anglijai kare su Hitleriu tai — “kapita
listų sąmokslas” pavergti darbo žmones. Už šitą jo gud
rybę valdžia jį uždarė.*

Panašiai prabilo ir republikonų “izoliacionistų” 
spauda. Ji surado, kad Wendell Willkie, dar prieš gau
siant nominaciją Philadelphijos konvencijoje, buvo 
“Roosevelto agentas”, tiktai to nesakė partijai, kuri 
statė jį kandidatu.

Bet tai, žinoma, tuščios pasakos. Willkie vedė “kry
žiaus karą” ne prieš Roosevelto asmenį, bet prieš jo 
politiką “kišimosi į biznį”. Tai ne “apgavystė”, bet la
bai svarbus dalykas tiems kapitalistų sluoksniams, ku
rie nori kiek galint daugiau pasipelnyti iš karo pramo
nės. Rooseveltas tiems godišiams nepritaria —r ne dėl 
to, kad jisai butų “kapitalizmo priešas”, bet dėl to, kad 
jisai mato toliau, negu jie. Jisai žino, kad žmonės, ma
tydami, kaip milionai dolerių, skiriami krašto apsigyni
mui, dingsta turtuolių kišenėse, pasipiktins ir nenorės 
remti valdžios pastangų; darbininkai pradės nerimti ii* 
kelti streikus.

Tokiu keliu eidama, Francuzija priėjo katastrofą. 
Rooseveltas nenori, kad taip atsitiktų ir Jungtinėms 
Valstybėms. Jisai stoja už tai, kad darbininkai butų ap
saugoti nuo per didelio išnaudojimo, nes tiktai tokiu 
budu gali visi sutartinai darbuotis krašto gynimui.

Wendell Willkie buvo priešingoje pusėje šitame 
klausime. Bet jisai pralaimėjo — ir jisai pasidavė spren
dimui, kurį padarė dauguma balsų Amerikos žmonės. 
Roosevelto nusistatymą žmonės parėmė, ir dabar tas 
nusistatymas yra krašto politika. Wendell Willkie ne
kelia prieš tai maišto; nešaukia savo šalininkų sukilti. 
Jisai gerbia žmonių pareikštą valią.

Tai yra demokratija.
Fašistiškoje Italijoje arba naciškoje Vokietijoje 

diktatorius savo oponentus sodina į kalėjimą, arba su
šaudo. Bolševikiškoje Rusijoje diktatoriaus oponentai 
ne tiktai stotomi “prie sienos”, bet dar turi prieš mir
siant “prisipažinti”, kad jie buvo niekšai ir užsipelnė 
to, kad su jais butų pasielgta, kaip sU “pasiutusiais šu
nimis”.

Tai yra totalitarinė diktatūra.
Wendell WiUkie, nuvykęs į Londoną, matysis ne 

tiktai su konservatorium Churchillu, bet ir su socialis
tais Bevinu ir Morrisonu. Tenai jie visi darbuojasi iš
vien, gindami kraštą nuo Hitlerio.

Anglijoje taip pat veikia demokratija.

SUFAŠISTINIMAS

Vienas komunistų šulas ši
taip rašo apie Churchill’o va
dovaujamą vyriausybę:

“Kaip praneša iš Londo
no, jinai uždarė Anglijos 
‘Daily Workerį’. Veikiausia 
bandys užgniaužti ir Angli
jos Komunistų Partiją.

“Bet prie ko tokia politi
ka veda ? Prie sufašistinimo 
Anglijos, be abejonės.”
Sakysime, kad tai sufašistini- 

mas. Bet kaip tuomet pavadinti 
Paleckio ir Gedvilo politiką 
Lietuvoje? Juodu uždarė vai. 
liaudininkų “Lietuvos Žinias”, 
socialdemokratų “Mintį”, kr. 
demokratų ‘XX Amžių” ir dau
gybę kitų laikraščių./

Paleckio valdžia užgniaužė 
ne vieną, bet visas opozicines 
partijas ir visas nepartines or
ganizacijas. i

Be to, Anglija juk kariauja, 
o Anglijos 'komunistų organas 
visokiais budais stengėsi truk
dyti valdžios pastangas apginti 
kraštą nuo priešo. Tai yra iš
davikiškas darbas. Tuo gi tar
pu Lietuvoje taika. Patys bol
ševikai nuolatos rašo, kad Lie
tuvai dabar negręsia “joks pa
vojus”. O betgi tarybiniai Lie
tuvos valdovai užgniaužė visas 
opozicines partijas ir visą opo
zicinę spaudą.

Tad, jeigu Churchillo politi
ka “veda prie sufašistinimo”, 
tai Paleckio politika yra šimtą 
kartų fašistiškesne.

VAGIES TEISINIMAS

Vienas A. Rūkas, kuris gi
riasi, kad jam “lietuvybe ar
čiau prie širdies negu komuniz
mas”, nuėjo pas komunistus 
teisinti Stalino (Okupaciją Lie
tuvoje. Ir teisina taip: “jei ne 
Sovietija, nūnai visa Lietuva 
butų po Hitleriu”.

Bet iš, ko jisai žino, kad taip 
butų? Grobti Lietuvą Hitleriui, 
bent šiuo laiku, nėra jokio iš
skaičiavimo — nei strategi
niais, nei kitokiais sumetimais. 
Rytų fronte jisai karo neveda, 
todėl Lietuva jam į kelią ne
pareina. Bijoti, kad Lietuva jį 
užpuls arba patarnaus jo prie
šams, jisai taip pat neturi jo
kio pagrindo.

Tokiu budu tas A. Ruko spė
jimas yra gryna fantazija. O jo 
logika, tai jau visai kreiva. Ji
sai bando apginti grobuonišką 
Stalino žygį taip, kaip tas va
gies advokatas, kuris pasakė 
šitokią kalbą teisme:

“Tiesa, kad mano kli j eli
tas automobilių pavogė. Bet 
jisai nėra kaltas. Jisai turėjo 
vogti, nes jisai bijojo, kad tą 
automobilių pavogs kitas va
gis!”
Prie šito pateisinimo “lietu

vybės mylėtojas” Rūkas pride
da dar kitą argumentą: kad po 
Hitleriu “lietuvybė butų buvu
si palaidota”. Vadinasi, kitas 
vagis butų dar blogesnis!

Reikia ypatingo eksperto nu
spręsti, kuris iš dviejų vagių 
yra “geresnis”, o kuris “bloges
nis”.

“PRISIPAŽINIMAS”

Vilniaus apygardos teisinas 
svarsto Antano Stasevičiaus 
bylą, kurioje jis buvo kaltina
mas, teikęs nepriklausomos 
Lietuvos viešojo saugumo or
ganams žinių apie nelegaliai

komunistų veikimų. Teisiama
sis kaltu neprisipažino, bet vis 
dėlto buvo nuteistas kalėti <5 
metus. Kaipo nepilnamečiui 
jam bausmė sumažinta vienu 
trečdaliu.

Amerikos komunistų centras 
neseniai išmetė iš partijos .vy
riausiojo jų organo “Daily 
Worker” redaktorių, Clarence 
Hatbaway. Išmestasis, netru
kus po to paskelbė spaudoje 
tokį pareiškimą:

“Mano pašalinimas buvo 
pikiai pateisinamas. Jisai yra 
paremtas vien tiktai mano 
nevykusia vadovybe. Aš as
meniškai dasileidau sunkių 
klaidų, prie kurių aš prisipa
žįstu ir kurias aš apgailes
tauju, pasitikėdamas, kad, iš

naujo padavęs prašymą, aš 
vėl busiu priimtas į komu
nistų partiją.”
Tai skamba visai panašiai, 

kaip “prisipažinimas” Zinovje- 
vo, Kamenevo, Bucharino ir ki
tų bolševizmo šulų, kuriuos 
pasmerkė Maskvos “teismas”.

Matyt, ir Amerikos komu
nistų partijoje viešpatauja toks 
teroras, kad jisai visai sudemo- 
ralizuoja žmones.

PRIEŠ VALDŽIĄ IR 
PRIEŠ INDUSTRIJĄ

“Tėvynės” redaktorius ir vėl 
parašė pamokslą apie lietuvių 
tautos išgelbėjimą. Jisai dabar 
mokina visus būti gerais žmo
nėmis ir gerais šeimynos na
riais ir liepia taisyti savo ydas, 
kuriomis mus užkrėtė “propa
gandinė mokykla ir miestų gy-.1 
venimas”. Sako:

“Musų istorinė klaida bu
vo, kad mes kimšomės į 
miestus, industrijas, lengvų 
pelnų viliojami. Tą klaidą 
nepervėlu dar šiandien tai
syti. Nepervėlu dar šiandien 
steigti savo kolonijas ir 
steigti savo mokyklas.”
To ne gana. Reikia bėgti ne 

tiktai nuo industrijos, bet ir 
nuo tų, kurie musų gyvenimą 
aprūpina ir mus išnaudoja:

“Tas reiškia, kad mes ne
galime jokiai valdžiai visais 
musų gyvenimo reikalais rū
pintis arba į juos kištis. Mu
sų savystovybė yra musų as
meninės .laisvės apsauga.”
Tai jam tiktai taip rodosi, 

kad šitas kelias veda į “savys- 
tovybę” ir asmens laisvę. “Ko
lonijose”; kurias pabėgę iš 
miestų žmones, steigia sodžiuje, 
asmuo kartais turi daug ma
žiau < laisVes, negu miestų gy-. 
ventojai/'O tautos, kurios bė
ga nuo industrijos, dažniausiai 
patenka po kitų tautų įtaka ar
ba net po svetimu jungu. Štai 
dėlko Hitleris šiandien savo 
“naujoje' tvarkoje” planuoja 
visas Europos tautas paversti 
žemdirbių tautomis, paliekant 
tiktai vieną Vokietiją pramo
nės kraštu.

Jeigu lietuvių tauta nebūtų 
buvusi kryžiuočių nustumta 
nuo Baltijos juros (ypač nuo 
tų vietų, kurios yra patogios 
uostams statyti) ir tuo budu 
—nuo pasaulio prekybos kelių; 
jeigu ji butų auginusi pramo
nę, o, ne tenkinusis, arimu že- 
mes ir gyvulių auginimu, — 
lai šiandien ne vokiečiai vieš
patautų senosiose prūsų žemė
se ir nelįstų prie Baltijos kran
tų maskoliai.

Atskiriems žmonėms, ku
riems dėl vienų ar kitų prie
žasčių miestuose nesiseka, ga
li būti labai geras dalykas ap
sigyventi sodžiuje; o laikinai 
pagyventi sodžiuje, praleidžiant 
atostogas, butų naudinga kiek
vienam. Bet turint galvoje vi
są tautą, Jurgelionio rodomas 
kelias veda į regresą ir dvasios 
ubagystę.

Aiškias protinio regreso žy
mes galime pastebėti jau ir pas 
patį K. Jurgelionį —- nuo to 
laiko, kai jisai savo vaizduotė
je nusivilko miestiečio rubus ir 
apsiavė klumpėmis. Apie tai pa
kalbėsime ryloj.

NUSIŠOVĖ AURORA 
ADVOKATAS

Prie Fox Lake vasarnamyj 
buvo atrastas negyvas Robert 
J. Wing, 61, Auroros advoka
tas ir legalis patarėjas Auroros 
sanitariam distriktui. Prie kūno 
gulėjo revolveris. Laidojamas 
antradienį iš 332 Downer PI.

Garsinkitės “N-nose”

LINDBŪRGH UŽ “SUTARTĄ TAIKĄ” | ne koks kunigaikštis, bet pats 
Josifas Visarijonovičius Stali
nas.

Tolstojus tame romane pri
kergė Stalinui visas senovės 
“drąsių kunigaikščių” ypatybes. 
Stalinas ten išėjo drąsesnis, iš
tvermingesnis, karingesnis ir 
gudresnis, negu pats drąsiau
sias Krėves kunigaikštis.

A. Liepsnoms, matyt, šio A. 
Tolstojaus “literatūros kurinio” 
dar neskaitė. Jeigu jis butų 
skaitęs, tai kalbėdamas apie 
Krėvės kunigaikščius, tokių 
niekų nebūtų prirašęs.

Kazys Varkala

*auJIENU-aCME Teiepnuio
Pulk. Charles A. Lindbergh liudija prieš kongreso už

sienio reikalų komisiją ir sako, kad jam geriau paliktų, 
jei “nei viena puse nelaimėtų” Europos karo. Jis taip pat 
tvirtai stovi už “sutarta laika”.

Literatūros Reikalais Į
XXI.

Krėvė ir kunigaikščiai.
Rugsėjo pirmos dienos “Dar

bo Lietuvos” numeryj A. Liep
snoms dar štai ką rašo apie

—Krėvės kuriniai iš lietuvių 
praeities — gražiausia lietuvių 
tautos istorija. Jis teisingai į- 
vertino tų kunigaikščių rolę, 
kurie kartu su visa šalimi gy
nę tėvynę nuo kryžuočių, nuo 
užpuolikų. Jo Margiris, net ap
suptas riterių, nebijojo prabil
ti liaudies balsu:
kuris kovos melu priešui 
leidžia. Tik išgama gali 
rinkti vergo likimą”.

Profesorius Janulaitis,
nojęš, jog Krėves fantazijos yra

Niekšas yra, 
nusi- 
pasi-

suži-

gražiausia lietuvių tautos isto
rija, greičiausia užvože visus 
surinktus darbus apie musų

LIETUVOS 
ŽINIOS

Skundai

Rusijoje, prasidėjus 
as- 

s u vedžioji- /

pė kovoti prieš visus gyvus ku
nigaikščius ir kitus tituluotus 
aristokratus. Jie purvais draps- 
tė visą praeitį, surištą su mėly
no kraujo žmonėmis.

Gali vartyti visą bolševikų li
teratūrą, nerasi nei vieno sa
kinio, kur geru žodžiu butų pa
minėtas bent vienas senovės 
kunigaikščio pasielgimas. Nei 
vienas revoliucijos metu iškilęs 
rašytojas nedrįso užsiminti apie 
senus Rusijos kunigaikščius, jų 
nepašiepdamas.

Šiuo reikalu bolševikų litera
tai pradėjo kitaip kalbėti tiktai 
paskutiniais metais, šis bolševi
kų literatų “persilaužimas” bu
vo padarytas sąryšyj su visos 
Kremliaus aplinkos persilauži-

krašto istoriją. Kuriam galui 
jam knistis po senus apdulkė
jusius popierius, kopijuoti sun
kiai įskaitomus metraščius, o 
vėliau “negražias knygas” apie 
lietuvių tautos istoriją rašyti? 
Jeigu Krėvė, atsisėdęs tarp ke
turių sienų ir vadovaudamasis 
vien tiktai savo fantazija, gra
žiausią Lietuvos istoriją para
šė, tai profesoriui Janulaičiui, 
geriausiam lietuvių senovės ži
novui, iš tikrųjų nėra kas veik-
ti.

Ar Krėvė teisingai įvertino 
senovės Lietuvos kunigaikščių 
rolę ai’ ne, mes irgi nesiimsime 
spręsti. Profesorius Janulaitis 
pareiškė nuomones, kurios žy
miai skiriasi nuo Krėvės pasa
kose išdėstytų minčių. Mat Ja
nulaitis, nagrinėdamas praeitį, 
ne vien tiktai kunigaikščius tū
lojo galvoje, bet ir tuos bevar
džius gyventojus, kurių buvo 
šimtai ir kurie tikrumoje tuos 
didelius istorinius žygius ir at
liko.

Šia proga norisi tiktai pri
minti, kad bolševikai, visai dar 
neseniai kitaip giedojo apie ku
nigaikščių roles praeityj. . A. 
Liepsnoms gal būt to nežino, 
nes jis prie bolševikų prisipla
kė, kai senesni bolševikų spaus- 
diniai jau buvo išvalyti iš bol
ševikų knygynų, o jų vieta bu
vo užpildyta raštais su “teisin
gai vertinama kunigaikščių ro
le”.
Kur bolševikai pasekė Krėvę, o 

ne Krėvė bolševikus.
Prieš karą, karo metu ir išti

są dešimtmetį po spalių mėne
sio revoliucijos, visa bolševikiš
ka spauda dergė įvairiausiais
žodžiais viską, kas turėjo bet 
kokį bflidrą ryšį su senovės ku
nigaikščiais. Kunigaikščiai buvo 
didžiausi liaudies ir viso krašto 
priešai, kunigaikščiai buvo di
džiausi išsigimėliai, nenaudėliai,
jų spauda sakė. Bolševikai be

Raudonojoje Lietuvoje, kaip 
ir sov. 
įvairiems įskundimams ir 
meninių sąskaitų
inams, sovietų Lietuvos spau
da pradėjo smarkią kampaniją 
prieš tokį reiškinį. “Tarybų 
Lietuva” praneša, kad į jos re
dakciją atėjęs “jaunas žvalus 
vaikinas su studentiška kepu
raite” ir įteikęs skundą prieš 
Kauno žydų prieglaudos vedė
ją Kulčsevičiulę, kuri tame 
skunde buvusi apšmeižia net 
sadiste. Vėliau paaiškėję, kad 
šis “žvalus vaikinas”, kurio pa
vardė šolomas Labkauskas, ap
šmeižęs prieglaudos vedėją 
vien todėl, kad ji esanti lietu
vė. “Tarybų Lietuva” barasi, 
kad šitaip į tautybių klausimą 
negalima žiūrėti.

“Tiesa” pateikia kitą šmeiži
mo ir sąskaitų suvedimo atsiti
kimą Jurbarko ligoninėje. 
Laikraštis sako: “Kiek tokiu 
atsitikimų visose įstaigose, vi
soje Lietuvoje? Ir ar ne pats 
laikas butų pamokyti panašius 
žmones?”

mu.
Kai Leninas mirė ir Stalinas 

Trockį Turki j on išvyjo, jis pats
pradėjo jaustis, kaip kunigaikš
tis. O kai Stalinui ištikimi če
kistai Kirovą nušovė, o sovietų 
teismai, pasinaudodami Kirovo 
mirtimi, šimtus Stalino asine 
mškų priešų iššaudė, tada jis 
pasikvietė sovietiškus rašytojus 
ir liepė jiems kitaip rašyti apie 
senovės Rusijos kunigaikščius. 
Stalinas pats besijausdamas ku
nigaikščiu norėjo sudaryti vi
suomenėje nuotaiką, kuri gerb
tų ir aukštintų kunigaikščius.

Pirmuoju šiam darbui pasi
siūlė stambus sovietiškas rašy
tojas Aleksejus Tolstojus, toli
mas pagarsėjusio Levo Tolsto
jaus giminietis. Jis parašė ro
maną “Petras I.”

Stalinas skaitė ir džiaugėsi 
A. Tolstojaus romanu, nes jis 
pats pradėjo jaustis, kaip tas 
Petras I., kuris padėjo pagrin
dus rusų imperijai. Stalinas juk 
irgi “deda pagrindus naujai, 
socialistinei” imperijai.

Kai buvo atspaustas A. Tols
tojaus romanas, tada pradėjo 
bolševikai kitaip vertinti “kuni
gaikščio rolę praeityje”.

Vincas Krėvė kunigaikščiais 
žavėjosi ir savo raštuose juos 
į padanges kėlė prieš 30 metų. 
Tai liudija jo parašyti fantazi
jos veikalai apie Lietuvos pra
eitį.

Bolševikų rašytojai kunigaik
ščiais ..pradėjo žavėtis tiktai pa
skutiniu dešimtmečiu, šiuo at
veju reikia pripažinti, kad ne 
rašytojas Vincas Krėvė nuėjo 
pas bolševikus, -bet bolševikai 
atėjo pas Krėvę, nes jie pradė
jo kunigaikščių rolę kelti tik
tai paskutiniais metais. Krėve 
seniai tai darė.

Bolševikų rašytojai vietoj nc-
stovi, bet šia kryptimi ir toliau 
dirba. Tas pats A. Tolstojus 
prieš trejetą metų parašė ro
maną, kurį pavadino “Chleb”. 
Autorius aprašinėja civilinio 
karo vaizdus pietų Rusijoj. Ro-

Gavo instrukcijų
Lietuvos profesinių sąjungų 

centro biuro pirmininkas Stim
burys grįžo iš Maskvos. Jis pa
pasakojo, kad jį priėmė sov. 
Rusijos prof. sąjungų centro 
sekretorius “draugas” žvėriu
kas, kuris jam davė nurody
mus, kaip jis turi organizuoti 
profesines sąjungas sovietų 
Lietuvoje. Prieš “draugui” 
Stimburiui išvykstant į Rusiją, 
buvo paskelbta, kad jis busiąs 
vedžiojamas po visą SSSR, bet
rusai nelaikė reikalinga duoti 
šiam “draugui” progos pasivaJ 
žinoti. Pabuvojęs 2 dienas Ma
skvoje ir gavęs instrukcijų, jis 
buvo išsiųstas algai į Kauną.

Pakelė Dr. Alexan- 
drą Braze Į Armijos 
Kapitonus
Buvo Leitenantas Medikaliam 

Rezerve.
Chicagos karo distrik to (ti

lo) konmendantas, Brig. gene
rolas Charles H. Bonested, pa
kėlė vieną lietuvį gydytoją į ar
mijos kapitonus.

Tai Dr. Aleksandras Braze, 
kuris praktikuoja Rockforde, 
III., adr. 862 Chicago avenuc.

Pereitos savaitės pabaigoje 
jis priėmė priesaiką nuo majo
ro Gordbh Hammoiido, Rock- 
fordo pašto rūmuose.

Baigė Mokslus 1933.
Dr. Aleksandras Braze baigė 

medicinos mokslus 1933 metais 
Wisconsino universitete, inter- 
nu buvo Kansas valstijoje, įsto
jo į armijos medi kalį rezervą 
su leitenanto ranga, ir yra tar-

mano didvyriu padarytas jau Braze sūnūs.

navęs Camp Custcr karo sto
vykloje, Midi i ganė, kur <iabar 
kariuomenė siunčia didelį skai
čių naujokų iš Chicagos.

Dr. Braze yra kenoshietis, 
garsių naujicuiečių, pp. C. K.
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PITTSBURGHO LIETUVIU SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS LIETUVOS REIKALAIS

“Kovos Už Nepriklausomą, Demokratinę Lietuvą”; Smer
kia Amerikos Lietuvius, Kurie Pritaria Lietuvos 

Okupacijai; Pataria Palikusias Vilniaus Au
kas Naudoti Kovai Už Lietuvą.

REZOLIUCIJA I.
Pittsburgho ir apylinkės Lietuvių Draugijų atstovų 

suvažiavimas, įvykęs sausio 19 d., 1941 m., Lietuvių Mok-: 
sloTDraugystės svetainėje, 142 Orr St., Pittsburgh, Pa., 
paėmė svarstymui dabartinę padėtį musų gimtojo kraš
to Lietuvos, ir pareiškė:

Kadangi Lietuvos valstybė praeitų metų (1940 m.) 
birželio 15 d. buvo okupuota Sovietų Rusijos kariuome
nės, sulaužant visas sutartis, kokios buvo padarytos tar
pe Sovietų Rusijos Sąjungos ir Lietuvos, kur buvo ga
rantuojama Lietuvos Nepriklausomybė;

Kadangi Lietuvos piliečiai buvo verčiami balsuoti už 
kandidatus, parinktus imperijalistinės Rusijos komisanj 
ir grąsinant raudonarmiečių durtuvais;

Kadangi balsavimai, Įvykę liepos 14 ir 15 d.cl., Sovie
tų Rusijos kariuomenės okupacijoj, svetimai rankai diri
guojant, yra tautos valios falsifikacija ir uzurpacija lie
tuvių tautos teisių ir suverenumo, —

Todėl mes, ištikimi Suvienytų Valstijų Amerikos pi
liečiai, šio suvažiavimo draugijų atstovai, giliai atjaus- 
dami Lietuvos tragišką padėtį, griežtai protestuojame 
prieš Sovietų Rusijos smurto žygius prieš taikingą Lie
tuvą, jos Įjungimą į Sovietų Rusiją, panaikinimą Lietu
vos Nepriklausomybės, ir jokiu budu mes nepripažįstam 
okupantų valdžios;

Taip pat mes pasižadam kovoti už atstatymą Ne
priklausomos ir Demokratinės Lietuvos Valstybės ir gel
bėti mums visais galimais budais Lietuvos žmonėms at
sikratyti okupantų vergijos jungo, atstatant Nepriklau
somą Demokratinę Lietuvą.

Lai Gyvuoja Nepriklausoma ir Demokratinė Lietu
va! Suvažiavimo Vedėjai:

Prezidentas Povilas Dargis i
Sekretorius J. Virbickas

REZOLIUCIJA II.
Pittsburgho ir apylinkės draugijų suvažiavimas įvy

kęs sausio 19 d. 1941 m., Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje, 142 Orr St., Pittsburgh, Pa., apgailestauja, 
kad Amerikos lietuvių tarpe randasi tokių musų brolių 
ir seserų, kurie sužiniai ar nesužiniai remia Lietuvos pa
vergėjus.

Todėl, šis draugijų suvažiavimas kviečia Amerikos 
lietuvius kovoti prieš tuos elementus, kurie džiaugiasi 
Lietuvos nelaime ir remia Lietuvos okupantus, salinant 
juos iš viso lietuviško veikimo, kaip tai:

Neremti ir neskaityti jų spaudos, nelankyti jų pa
rengimų ir kitais visais atitinkamais budais kovoti prieš 
tuos Lietuvos pardavikus.

REZOLIUCIJA III.
Pittsburgho ir apylinkės draugijų suvažiavimas. įvy

kęs sausio 19 d., 1941 m. LMD svetainėje, 142 Orr st., 
Pittsburgh, Pa. išklausęs diskusijų, kurios kilo šiame su
važiavime dėl Amerikos lietuvių aukų Vilniaus reika
lams, prie kurių sudėjimo ir Pittsburgho lietuviai yra 
prisidėję, ir kurių nebuvo suspėta pasiųsti į Nepriklau
somą Lietuvą ir dabar randasi Lietuvos Konsulo J. Bud-’ 
rio globoje, —

Šis draugijų suvažiavimas pareiškė, kad tos Vil
niaus gyventojams sudėtos aukos nebūtų perduotos jo
kiam Fondui ir toliau pasiliktų Lietuvos Atstovybės prie
žiūroje ir butų naudojamos reikalingiausiems Lietuvos 
Nepriklausomybės gynimo reikalams.

Rezoliucijų Komisija:
S. BAKANAS, P. PIVARONAS ir J. ŽILINSKAS. 

Visos rezoliucijos priimtos vienbalsiai.

TRIS DELIC1OUS 
CHEESE FOOD 

c s 
milk Hflt

TAUPYK! Busi turtinges
nis ir laimin
gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEOERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3’/s% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Scc.

Tvmss $1,000,000.00

P1ITSBURGHO LIETUVIAI ĮKŪRĖ KOMI
TETU IR ĮSTEIGĖ FONDĄ LIETUVAI 

GELBĖTI
Kvies Konsulą P. Daužvardi, Kun. Prunskį į Kalbėtojus; 

D ar gis — Pirmininkas.
Sausio 19 d. draugijų atstovu 

susii inkanas nutarė įkurj pa
stovią orgamzaciją Lietuvai 
gelbėti. Tapo įkurtas tam rei
kalui fondas ir išrinktas pasto
vus komitetas. Komitetą suda
ro vienuolika ve.kojų.

Šiame susirinkime buvo nu-

somybės — 16 Vasario paminė
jimą sykiu su Katalikų Fede
racija.

Tuo reikalu sausio 20 d. ku
nigo .Jono Misiaus namuose į- 
vyko bendras posėdis, kuriame

Katalikų Federacija kviečia 
kunigą Prunskį, neseniai iš Lie
tuvos atvykusį. Draugijų atsto
vai numato pakviesti antruoju 
kalbėtoju L. konsulą Daužvar-

Vakarą Ves P. Dargis, Kalbės 
i Maj. Scully.
Paminėjimas įvyks vienas ir 

bendras vasario 16 dieną 3:30

tainėje, 1721 Jane St., S. S. Tu
riu pažymėti, jog šiame pami
nėjime kalbės miesto majoras 
Mr. Scully ir teisėjas J. Egan. 
Vakarą ves bendrojo komiteto

tuviai rengiasi į minėtą pami
nėjimą. Pittsburghietis

PITTSBURGH, Pa. --- Sausio

stos svetainėje įvyko Pittsbur
gho ir apylinkės draugijų suva
žiavimas, kurį sušaukė SLA 3- 
čias apskritis. Suvažiavime da
lyvavo apie 17 draugijų su 45 
delegatais. Suvažiavime buvo 
atstovaujamos visos žymios ir 
didžiosios Pittsburgho lietuviui 
draugijos, kaip tai: Lietuvių 
Mokslo Draugija, Lietuvių Pi-| 
liečiu Draugija, Lietuvių Vaiz
bos Butas, Lietuvių Ūkio Drau
gija, keletas ipoterų draugijų, 
Jaunimo organizacija ir SLA 
kuopos, žodžiu sakant, visos tos 
organizacijos dalyvavo, kurios 
pritarė kovai už Lietuvos lais-

Suvažiavimą atidarė SLA 3- 
čio apskričio pirmininkas Povi
las Dargis, paskirdamas į man
datų komisiją S. Bakaną, J.

kad tas žmege iš tėra dekga- 
ias n j.sai žinoma buvo gra
žiai paprašy .as apleisti sus rin
kimą.
Dxnos Tvarkos Vedėją Rinkt 

mas Ir Tarimai.
Dieaios tvarkos vedėjais vien- 

I raišiai buvo išrinkti: pirminin
ku -— Povilas Dargis, sekreto
rium — .Juozas Virbickas. Į Re
zoliucijų Komisiją buvo paskir
ti S. Bakanas, P. Pivaronas ir 
J. Žilinskas.

Svarbesnieji tarimai buvo se
kami: vienbalsiai nutarta įkur*

žinomas kaipo Pittsburgho ir 
Apylinkės Draugijų Komitetas 
Lietuvai Gelbėti. Komitetas su
sidės iš 11 narių. Nutarta įsteig-

šis Fondas bus žinomas kaipo 
Pittsburgho Lietuvių Fondas, 
kuris nemano dėtis nei prie vie
no srovinio fondo ir veiks at
skirai, bet Lietuvos gelbėjime 
kooperuos su bendru Amerikos 
lietuvių veikimu, tarpininkau
jant Lietuvos Atstovybei Wash-

Įsteigus Fondą, buvo padary- 
draugijų

komiteto

ta ir pradžia. Tuojau 
atstovai liuosnoriai 
$23.64.

Prieinama ir prie
rinkimo. Nominuojama ir iš
renkama sekami veikėjai į ko
mitetą: P. Pivaronas, adv. Ed
vardas A. Scliultz, P. Dargis, 
J. Virbicką^, F. Rodžeris, B. 
Grumba, Albina Brazauskiene,

klausomybės minėjimą ir priė
mė keletą rezoliucijų, kurių 
tekstas yra paduotas kitoje vie
toj e.\

(Tęsinys smulkesnio aprašy
mo apie suvažiavimo darbus 
bus palaipintas pirmadienio, va
sario 3 d., “Pittsburgho žinio
se”). Reporteris

Prezidentas paten
kintas darbinin

kais
WASHINGTON\ D. C., sau

sio 24 d. — Spaudos konferen
cijoj Rooseveltas pareiškė savo 
pasitenkinimą karo pramonėj 
dirbančiai# darbininkai*.

Streikų, palyginus, yra labai 
mažai, visur dirbama ir mato
si poras gražiuoju išspręsti ne
susipratimus.

K. Pikelis ir J. P. Millcris. Bu
vo nutarta,j kad išrinkti komi
teto nariai patys pasiskirstys 
pareigomis. Jie pasiskirstė se
kamai: Komiteto pirmininku Ii-, 
ko išrinktas
vice-pirmininku 
Schullzas 
Virbickas
K. Pikelis, iždininku — Petras1 
Pivaronas. 
tolo nariai.

Susirinkimas 
rengti bendrą

• Povilas Dargis, 
adv. E. A. 

sekretorium — J. 
turto raštininkų (b

Visi kiti bus komi-

toiau nutarė
Lietuvos nepri-

pirkite tose krautuvėse, k 
rios garsinasi “NAUJIENOSI

Kol mandatų komisija sutvarkė 
ir peržiurėjo draugijų atstovų 
mandatus, tai pirmininkas pa-j 
kvietė pasakyti po trumpą pra-j 
kalbėlę keletą draugijų darbuo
tojų: P. Pivaroną, F. Rodžcrį, 
A. Vainorių, S. Bakaną, Char
les K. Pikelį ir keletą kilų.

Kalbėtojai savo kalbose dau-į 
gumoje palietė šio draugijų su
važiavimo tikslą gelbėti Lietu-1 
vą. S. Bakanas prisiminė savo 
kalboje, kad tik mes Amerikos 
lietuviai, gyvendami šioje lais-

rinkę svarstyti Lietuvos reika
lus ir pagelbėti Lietuvos žmo
nėms atsikratyti okupantų jun
go. Lietuvos žmonės tos laimės 
neturi, juos seka Stalino žval-

lietuviški judošiai, išdavinėda- 
mi savo brolius žiauriai oku
pantų valdžiai. Jei kur Lietu
vos kovotojai už savo krašto! 
laisvę suėję tariasi, tai ne sve
tainėse, ne viešuose susirinki
muose, bet gal kur miškuose ari 
klojimuose.

‘‘Meluoji.” 1
/ I

To žinoma ir užteko vienam 
Stalino vieros paiyipijoųui. Ji-. 
*ai pradėjo šaukti, kad “meluo
ji”, “meluoji”, bet pasirodė,1

ifvfy

Pardavė anglams 12 
prekybinių laivų

WASHINGT0x7 D. C., sau- 
šio 24 d. — Laivyno komisija 
paskelbė, kad ji pardavė britams 
12 prekybinių laivų, kurių įtal
pa siekia 107,061 tonų.

Vedamos derybos dėl naujų 
aštuoniu laivu. Britai norėtu 
ir daugiau prekybinių laivų, bet 
komisija mano, kad Amerikai 
yra reikalingas prekybini.? jos 
laivynas.

Galės parduoti tiktai tuo at-

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
AUrtovas

Prudential Ine. Co. of America 
175 W. Jacksen HAR. 2500

Home Office Newark, N. J.
4432 S. California Avė. Laf. 0771

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką * Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

vėju, jeigu bus pagaminti nau
ji laivai.

GTimin66 E- Van Bure° V 1 tlUlU art’ Michigan.
Šiandien ir rytoj—tik 2 dienas.

“Chapayev” ir “Potemkin”
Treč.—tik 1 dieną. 

4The Thirteen" ir ‘Soviet Border’
Apeinantį ketv.-Penk.—tik 2 d.
‘Peter The Ist” ir ‘Baltic Deputy’

T

Remkite Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO*—VVHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

DABAR LAIKAS Z
SMAGUMAS SENIEMS IR JAUNIEMS, 

VYRAMS IR MOTERIMS!

Į

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hoilyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

SUDARYKITE GRUPĘ IR ATVAŽIUOKITE
Dėl Informacijų gaukite — WILL0W SPRINGS 1069. žemos Kainos.

SILVER KING
JOHN COAN,

95th and KEAN AVĖ.
Savininkas

PALOS PARK, ILL.

Turtas Virs$5,500,000.00 i
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš 

$425,000.00
Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo

Į LOAN ASSOCUTlONof Cticago
Į JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

I 4192 Archer Avenue
1 VlRginia iUi

Under U. S. Govf. Supervision

Z“o/ ON SAVINOS 
/0£ INVESTMENTS

Currcnt Pafc Shore Accounts

Ae—
KIENO KALTE?

Bet--

Kas užmokės bitas?
Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojau? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. S pedan
tės žemos kainos alsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
LANGŲ 1739 SO. HALSTED STREET

RAKANDŲ .(NAUJIENŲ NAME)
APVOGIMŲ 

IR KITŲ

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $1 O E
Išima už ............... ■ V.vV

KS8T“.....*60.00
RAUDONGYSUIŲ HH
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS CO
Greita Pagelba ........... fcwVV

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija C d Art
ir vaistai ................... ■ "VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1960 So. Kedzie Avė. Cbicago

KAS YRA
IŠNAROS!

IŠNAROS’ 
IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE
AMALGAMATED CENTER
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

Sophie
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.j
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

] NAUJIENOS \

: 1739 So .Halsted St., 
Chšcajo, UL

Vardas ------------------------------------

Adresas . ....... ....... ......... . ....... .....

Miests? _ __ ___________________

Valsttj*______________ _____L-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
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$50,000 WORTII OF THEM!

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

PUBLISHED EVERY MONDAY

The World at a Glance
Dr. E. G. FuiiKay

Hitler’s friend—that is the title

It

irt

all 
A- 
to

the 
for- 
pre- 
op-

THE WORLD AT A GLANSE
“LINDBERGH—HITLER’S 

FRIEND’’

MONDAY, JANUARY 27, 1941 THE LITHUANIAN DAILY NEWS
NAUJIENOS ENGL1SH SECT1ON STAEF 

F. H. Sadauskas A. S. Vaivada
to the secretary: Miss Evelynne 
Stankus, 2527 W. 45th St.

Don’t forget to come to the LUC 
Auxiliary Scholarship Dance! 
vvill be great! —Amen

eventually spell the doom of de
mocracy.

Nor is this all. If Lindbergh vvere 
a true isolationist, shortsighted as 

ihe is, vve could yet respect him 
that Colonel Charles A. Lindbergh _ for sjncerįty Būt, vvhile the 

cojonei for isoiation when it is 
novv a question of halting the nazi 
hordes on the English Channel, 
he vvas for intervention vvhen it 
vvas a qtfcstion of stopping 
Bolsheviks on the frontier of 
mer Poland. For back in the 
Munich days this novv loud 
.poser of aid to Britain vvanted 
America to join vvith France and 
England and Germany to erush 
Soviet Russia. Evidently, then 
Lindbergh is an isolationist if the 
nazis are to be checked, būt an 
interventionist if the Bolsheviks 
are to be halted. The colonel is, 
in other words, anti-Bolshevik and 
pro-nazi. One might ask, “When, 
if at all, is he am American?

Lindbergh-Hitler’s friend: 
title shovvs the true color of 
man vvhom both America 
ręst of the vvorld once 
honor and acclaim. The 
mous American aviator 
vvorking against freedom 
cency and democracy. For pay or 
vvithout pay he is today vvorking 
for Hitler.

ii £

vvittingly or unvvittingly cinched 
for himself vvhen he testified be
fore the foreign affairs committee 
of the House on the Aid-to-Britain 
bill. Fortunately the former flying 
colonel, vvho has recently changed 
into a self-styled authority on In
ternational affairs, vvill do less 
harm to the cause of freedom and 
decency and democracy and vvill 
render less aid 
be vvould have 
ago. For in the 
totalitarianism 
Lindbergh has 
deflated. Štili, it is vvorth vvhile to 
glance at thd' former 
cord in International

Colonel Lindbergh, 
William H. Stoneman, 
vvell versed 
has been 
and thcV 
fascinated, 
flyer ace, 
boy in vvays of diplomacy and po- 
litics, that he permittcd Hermann 
Goering and other nazi leaders to 
pull the vvool completely over his 
eyes. Georing, you knovv, 
Lindbergh on “specially 
ed” tours of the German 
factorics. And the “flying 
vvas overvvhelmed by 
sion of the might of 
aireraft industry.

When
Lindbergh vvent 
talkcd in season 
about Germany’s 
Hovv she could 
plancs a year! Hovv she then had 
and air force of 10,000 planes! For 
such an air armada, vviping Lon
don and other British cities off 
the map vvould be merely a break- 
fast job! The “flying colonel” novv 
bccome famous as an authority on 
vvorld polities, scoffed at Joe Sta- 
lin’s aireraft, and 
British that it vvas 
to try to inerease 
equal Germany’s.

To vvhat extent -Neville Cham- 
berlain, then prime minister. and 
his advisers believed Lindbergh’s 
cock and bull stories about Goer- 
ing’s invlncible lufvvaffe (air 
force) vve do not knovv. Būt vve 
are justified in concluding that the 
colonel’s great fish story about the 
terrible povver of the nazi air 
force hclped to produce Munich. 
For, as is novv generally agreed, 
Germany’s luftvvaffe at the time 
of Munich numbered about 3,300— 
one-third of the fantastic figure 
repeatedly 
bergh. When 
colonel vvas 
vve naturally 
neetion there

to Hitlerism than 
done a year or so 
eyes of the foes of 
the world over 
been a good deal

aviator’s re- 
politics. 
according to 
a journalist

in European affairs, 
fascinated by the nazis 
brand of efficiency. So 
in fact, is this former 
vvho is a mere school

took 
conduct- 
air.plane 
coloney’ 
impres-the

Germany’s

about three
to England, he 

and out of season 
terrible air power. 
turn out 20,000

years ago

he told the 
useless for them 
their aviation to

that 
the 
theand

Chose to 
once fa- 

is now 
and de-

Illinois Eye & Ear 
Infirmary On Tour 
ichedule
Visit Also Planned To Macaroni 

Factory.

proclaimed by Lind- 
about this time the 
decorated by Hitler, 
vvonder vvhat con- 

was betvveen the bcs-
tovval of that medal 
Lindbergh rcndercd 
genius.

Colonel Lindbergh
negotiated

A tour to the Illinois Eye and 
Ear Infirmary to inspect the labo- 
ratories and elinies of the famous 
statė institution and an opportu- 
pity to hear a talk on the pre- 
vention of blindness is featured 
by the WPA Free Chicago Tours 
the vveek of January 26 to Febru
ary 1. Tours for the vveek include:

Tuesday, January 28 “Book 
Shops and Art Studios”. See an 
exhibit of first editions and rare 
books. Vievv a display of Andalu- 
sian art and collections of fine 
silvervvare. Meet at 2:30 p. m., 410 
So. Michigan Avenue.

Tuesday, January 28. “Recrea- 
tion i n Station Park”. Witness ty- 
pical recreational activities in a 
popular .park located in an under- 
privileged area. Meet at 8 p. m., 
624 W. Evergreen St. (1332 North)

Wednesday, January 29. “Crack- 
ers and Macaroni”. Visit a large 
bakery vvhere popular brands of 
cookies are baked. Inspect 
by macaroni factory. Meet 
p. m., 2550 W. Polk St.

Thursday, January 30.
Eye and Ear Infirmary”.

and the help
Europe’s evil

novv
He 

the

A pretty Miss admires a magnificent field of orchids that 
the Chicago Park District novv has on display in the Feln Room 
of Lincoln Park Conservatory, foot of Fullerton Avenue (2400 
North). It is the largest exhibit of these exotics in the Chicago 
region in the past ąuarter century. A representative shovving 
orchids is also on vievv at the entrance of G^rfield Park Conser
vatory, Lake Street and Central Park Drive.

Almost 500 orchids are exhibited at Lincoln including 150 
o f the large purple Cattleyas, 300 green Lady SHppers, a number 
of such beautiful species as the Moth Orcjįjd, the Calicb Orchid 
and the vine-like Dendrobiums from the Orient and 50 small 
purple Laelias in several varieties. One of the latter is believed 
to be the only one of its kind in this country.

The entire show, part of the ParkDistrict’s $50,000 orchid 
collection, stems from the group of 2500 plants in 1,000 varie
ties given the former Lincoln Park District by H. Gordon Self- 
ridge, the merchant prince, in 1906 before he vvent to London to 
live. At that time, the Conservatory had only 50 varieties.

The eurrent exhibiG free to the public, vvill cbntinuc for 
at least a month. yisting hours are from 8:00 a. m. till 5:00 p. m. 
daily, Sundays and holidays.

Writers To Gi ve 
American Way “Elo- 
(juent Expression”

Formation of The Free Company, 
a group of leading American vvri
ters and playvvrights, for the pur- 
pose of counter-attacking foreign 
propaganda in this country, vvas an- 
nounced in Nevv York yesterday, by the injuštices to aid “under-dog

One never realizes the calm plea- 
sure of routine until it is broken. 
Būt so much more the joy to return 
to it. Perhaps vve don’t really 
mean what vve say, būt after 
the hustle and ado of “Teta Iš 
merikos” it certainly is grand 
get back to the old grind. 
SCHOLARSHIP GRANT

It vvon’t be long novv that you’ll 
be reading of our nevv Scholarship 
□ffer. If you’re interested in apply- 
ing for a $150.00 grant to continue 
your college studies, or if you knovv 
of anyone vvho is, keep your eyes 
peelcd for further details in this 
column.
VVHO’S WHO

Paris in the springtime, Berlin, 
Warsavv, Riga, London, Helsing- 
fors, Stockholm, Estonia, Denmark 
—and Lithuania. Travelling and li
ving in a Europe throbbing vvith 
excitement for the past tvvo years, 
Miss Sally Aleksiunas returns to 
our midst vvith the most fascinating 
of stories.

Sally left America several years 
ago to study Lithuanistica at the 
Vytautas Didžiojo University in 
Lithuania. While attending the Uni
versity she also received tutoring 
in singing, ballet and drama.

Sally’s christened name is Salo
me. And herein lies an exciting sto
ry. In Lithuania the name Salome 
is as much the malė gender as the 
female. In allocating the various 
American students to Lithuanian 
homes, the authorities placed Sa
lome Aleksiunas in the 
vvealthy Lithuanian dignitary vvho 
vvould vvelcome only a malė stu- 
dent inasmuch as his vvife vvas in

ŠAME STORY—
It’s “Carmen” again. Probably the 

most beautiful singing ever donc by 
the girl’s chorus vvill be dane in 
“Carmen”. As far as I’m concern- 
<d, I could just šit back and listen 
to the Cigarette Song all eveningTattle Talės—

By novv tvvo of our prominent long, its donc so beautifully. 
members, Sadie Termenas and Mary < The kid’s chorus holds renearsals 
Barnett, are probably on that love- every Saturday afternoon at Nef- 
ly Miami beach in Florida. Yes, 
those girls are fortunate enough to 
be able to spend a month or so in 
sunny Florida.

—x—

fas in .preparation for “Carmen”. 
They vvill have several numbers to 
do. This is an opportunity for pa- 
rents vvho vvant their children to 
have music instilled in them. Not

On the tvvclfth, a largo num- only vvill they benefit by the train- 
ber of the chorus mombers attend- ing they vvill receive—būt vvill also 
ed a Havvaiian Dance at Mar- havė the added benefit of appear- 
quettc Hali. Our Birutė treasurer, ing in “Carmen”—no small achiev- 
Miss Eleanor Platkus, vvas just as ment. Youngsters betvveen the 

of 7 and 12 vvill be cordially 
comcd by Mr Stephens. Hurry, 
is getting short.

Judging from the vvay the
shovv up for the men’s songs on 
Wednesdays, Mr. Stephens picked 
a bad night. You knovv—giri friends 
and all that.

Any vvay—•remember, 
PIRMYN’S 
at Goodman

popular as ever .. . And thoos 
Pratt boys were just as joily as 
ever.

In the Mail From a Malė—
Somehovv or other this verse 

found its way into my mailbox...

Her 
Her 
Her 
Oh,

lips are red as vvine, 
eyes are just divine! 
legs are .pretty and slim 
her beauty is likę spring.

I found her in Birutės Chorus; 
My dazzling singing, “Doris.” 
Her eyes met mine; she smilcd, 
She certainly drove me vvild!

He said arrangemėhts are alreadyį 
under vvay for air time on stations 
throu’ghout the country to bring j 
the7 message of The Free Company 
to the people.

Writers and playwrights already 
in the roster of The Free Com.pany 
are a good cross-section of “Who’s 
Who” in American lettfers.

Robert E. Shervvood’s latest play, _ . , , , ,
“There Shall Be No Night”, brought Par,s and he had a very ell§'ble

son. Hovvever Salome rodė out to

home of a

a near-
at 2:30

Lighthouse
hovv the

ages 
švei
time

men

“Carmen”— 
.presentation—April 6, 
Theatre.

QUERY—
After lašt 

vvanted to 
could be presehted vvithout the Tor-

vveek’s issue, Al Brazis
know hovv “Carmen”

My heart received an avvful bump reador, Escamillo. It seems that in 
his 
left

favors 
a negotiated peace. He also 
contends that even the United 
States and Britain together cannot 
defeat Germany, although on Ger
many’s invincibility he is at va- 
riance with every non-German mi- 
litary ex.pert in Europe. Turkey 
and Bulgaria certainly don’t put 
much stock in the colonel’s opinion 
that Germany is unconąuerable by 
our country and Britain. For the re- 
sistance of those two Balkan coun- 
tries to Hitler’s demands has been 
stiffened by our promise of inerea- 
sed material aid to England.

As to a negotiated peace, even 
Lindbergh, little as he has proven 
himself to knovv about intemational 
affairs, ought * to realize that such 
a peace vvould be a vietory for the 
nazis. For they vvould keep all or 
ntost of their stolen loot. Nothing, 
of course, could please the nazis 
better than to secure such a peace 
novv. They vvould thereby gain the 
time needed to “co-ordinat^” the 
nations they have cončpiered, anc 
so vvould be able to strenghten 
themselves in every vvay to finish 
the domination of Europe and Amer
ica. With those tvvo continents 
organized by the nazis, the days 
of a free England vvould be few. 
Yet colonel Lindbergh favors a 
negotiated peace, vvhich vvould (

So, I told her of that thump. giving the cast of characters, 
We are svveethearts since that night, name as the Torreador vvas 
I thank Birutė vvith all my might. out. v

—x— |
In Our Midst—

It is a vvell-knovvn fact that every 
organization has a “salesman”. Per
haps I should say, as in our case, 
a particularly good salesman. The 

Į easy, natūrai and unembarrassed 
manner in vvhich Alfred Zelnis of 

'Birute chorus cntcrtains his fellovv 
members is indeed an accomplish- 
ment.

I As many of the members have aj- « 1X* i * * ,, ,. , , t? .Rukštala refuses to divulge anyready noticcd, Al'is ndt only truth- . , .. ... 6 J..... ’ x . ! Information on this..fui m his statements, būt also very ___
exact. Here’s hoping that other BOY SOPRANO— 
salesmen as level-headed as 
Birutė.

WHAT! AGAIN?—
When Al Casper said he was 

“Blossom 
vvith the

ing to the Loop to see 
Time”, Bron came up 
quip—“What! Again?”

go-

WHO IS SHE?—
Who is that far north 

who occupies so much of Junior’s 
time and is it really as scrious as 

Irumors claim they. are?-. Johnny

side giri

this gentleman’s home—and there 
she stayed, not’for an hour or day 
or week būt fp.r months. Shė had 
maids at every turn and attentions 
at every beckon. It vvas all very 
flattering.

Sally’s hasty departure for A- 
merica vvas quite the reversai for 
her happy stay in Lithuania. Travel
ling from Lithuania to America on 
$20.00 is quite an expėrience. Sail-

James Boyd, vvriter and chairmian 
of the group. * i'.

Mombers of the com.pany are pre- 
paring to ūse a nationvvide hook- 
up for a series of dramatic broad- 
casts presenting the principles of 
American freedom.’ Each . presenta
tion vvill be a free contribution by 
a different member.

“This is a proposal to present the 
bases of our freedom, not as .paid 
propaganda, būt as voluntary State- 
ments of faith by a group of Amė- 
rieans qualified to givę them elo- 
quent expression,” Boyd šaid.

“What vve are doing,” he said, 
“is to express in action vvhat mil- 
lions of Americans feel; that vve 
have in this country a vvay of life 
that is unique and precious and 
something to be infinitely proud of.” 

Members of The Free Compahy 
date are:

Robert E. Shervvood 
Mare Connelly 
William Saroyan 
Maxvvell Anderson 
Orson Welles 
Stephen Vincent Benet 
Paul Green 
Archibald MacLeish 
Shervvood Anderson 
George M. Cohan 
James Boyd .

The apening statement for 
Free Company reads:

“The effectiveness of hostile 
paganda, so tragically demonstra- 
ted in various European countries, 
is greater here than generally re- 
alized. It may be expected to in- 
crease, rather than othervvise, es- 
pecially if favoręd by self-doubt 
and confusion in the nation’s mind.

“So far, most effort in this coun
try has been directed to attaeks on 
that propaganda. Būt the best de- 
fense vvould be positive restate- 
ment in movirjg 
beliefs.

“They vvill be 
abstractions, būt 
tacle made actual to the mind by 
color, drama, and passion.”

The Free Company project wil 
be guided by a voluntary commit
tee of: Robert E. Shervvood, repre- 
senting vvriters; Burgess Mcredith, 
representing actors; W. B. Levvis, 
CBS vice-president, representing 
rad:o, and James Boyd as chąir- 
man.

Boyd said the vvriters vvill have 
the greatest possible freedom of 
ey.oression. The only requirements! 
vvill be that the scripts shall rep- 
resent a definitely dramatic treat- 
ment of the theme, 
didactic, expository 
ry approach.

to

“Illinois 
Inspect 

a statė institution for the care and 
prevention of eye and ear diseas- 
es. Meet at 9:30 a. m., 904 Wost 
Adams St.

Friday, January 31. ‘ 
’or the Blind”. Learn
jlind are trained to be self-sup- 
porting. See a display of handeraft 
made by blind vvorkmen. Meet at 
2:30 p. m., 3323 W. Cermak Rd.

Friday, January 31. “Italians in 
West Tovvn”. Visit Erie Neighbor- 
hood House and an Italian Pente- 
costal Church. Meet at 8 p. m., 
1347 W. Erie St.

Saturday, February 1. “St. Paul’s 
Church and the Presbyterian Theo- 
logical Scminary”. See an import- 
ant north side church vvith its 
beautiful stained glass vvindovvs. 
Visit the classrooms, library and 
chapel of a noted seminary. Meet 
at 2:3Q p. m., 2335 N. Orchard*St.

For further Information call 
Monroe 9674 any vveek day, except 
Saturday, betvveen 9 and 3:30 
m.

-P-

over 
grevv

Precise Warning.
Tvvo negroes ’/.d •uarrelled 

a game of cards. The dispute 
more and more. heated, and sud-
denly one of them reached in his 
hip pocket.

“Man,” he said, “vvhat’s de 
date?”

“I ain’t payin’ no heed to dates,” 
vvas the reply.

“I jest thought you’d likę to 
knovv.” said the first negro, “cau- 
se jest 12 months from today you’ll 
have been dead a year.

The

pro-

countries. ..
Orson Welles, of stage, radio and 1 

šcr’een,-/has juąfr con^pleted- vvork on 
a full-length film jp Hollyvvood.

William Saroyan has a hevv book 
on the shelves, “My Name Is 
Aram.” It is štili the subject of rer 
views in book pages throughout 
the' nation.

Elmer Rice’s nevvęst play, “Flight 
to the West\ is on Ėroadvvay.

Archibald IvracLeišh, poėt and 
Librariah of Congress, has been. 
appointed : honorary chancellor of- 
Union College for 1941. ' ,

The latest in a .series of plays 
from Makvvell Anderson’s pen is 
“Journey to Jerusalem.”

Paul Green has just finished a 
dramatization of <“Native Son”, 
best-seller that deals vvith the prob- 
lem of the Negro in America. He 
vvorked in collaboration vvith the 
author, Richard Wright.

Stephen Vincent Benet is 
ing on a screen adaptation 
prize-vvinning story, “The 
and Daniel Webster.”

Two of Shervvood Anderson’s la
test publications are “Home Tovvn” 
and “Winesburg and Other Plays.” 
“Home Townf? is, ą book of photo- 
graphic records of the American 
scene, vvith the text by Anderson.

George M. Cohan’s play, “Re
turn of the Vagabond”, vvas ’ on 

, Broadvvay lašt year.
One of Mare C.onnelly’s recent 

plays vvas “The Farmer Takes a 
Wife.”

James Boyd iš the author of 
“Drums”, “Long Hurit””, and other 
books. His lašt novel, “Bitter 
Creek”, ran serially in the Satur
day Evening Post • and vvas 
published in book form.

terms of our own

.presented, not as 
as • a living spec-

rather than a 
or documenta-

he join

—x—
A Bit of Singing Uore and

The Chicago Lithuanian 
I concert ; 

dance, Sunday the 19th in the 
Amalgamated Building. The place 
vvas simply .packed ... In the latter 
part of the evening some of the 
Birutė boys and girls got together 
and sang a fevv songs for the el- 
derly. The folks agree that Wally

ing on the American Legion withjie^ their annual 
Princesses and royalty stepping on 
your toes didn’t make the harrovv-

"■png voyage less dūli.
This column does not permit a 

very lengthy outline of Sally’s ad- 
ventures, būt vve are more than 
glad to vvelcome her back in our

vvork- 
of his 
Devil

then

There
Society

When Leo Norman enlisted, the 
chorus thought they had lošt 
boy soprano. Būt now they 
found another—John Avelis, 
sings the soprano and tenor

their 
h avė 
vvho 

parts
and bee-u-tee-fully.

I ~
MEMBERS—

Won’t you listen to my .plea, and 
come to assist me?

midst and hope that she may return and Johnny Mickevice certain- 
ily knovv some splendid Lithuanian 
songs.

to Lithuania again—the Lithuania 
she left. —Wenetta

Yeah, I knbvv, as Dėdė Brukąs 
vvould say—“jis smirda”, būt I do 
need assistance and contributions 
to keep the space alloted to me 
alive. Without your help—it can’t 
be done. M. T. DOME

L U. C. Auxiliary
—x—

We Meet—
Every Friday at eight in San- 

dara’s Hali, 840 West 33rd Street. 
We urge girls and boys to visit anpl 
join Birutė novv ... Youll find your 
life vvill begin

Yesterday the Lithuanian public 
vvitnessed the annual LUC play, 
vvhich is one vvay our parent orga- you’re in Birutė Chorus.
nization obtains funds for its scho- 
larships. High school graduates 
vvithout a year’s college are, hovv- 
ever, ineligible for LUC Scholar- 
ships. To remedy this situation vvas 
one of the principai motives for 
creating the LUC Auxiliary.

To make the LUC Auxiliary Scho- 
larship a reality rather than a 
myth, the LUC Aux is promoting 
its First Annual Scholarship Dance 
at:

Hollyvvood Inn
2417 W. 43rd St.
Saturday, February 1, 1941
Entree 8:00 P. M. Adm. 30c

Au revoir,

The

the very moment

Lillian Zakes

Valentines!
Valentines!
Valentines!

At Three O’Clock 
OnThežnd!

Come and meet the stars!
be there, the LUC Auxi-

VA- 
Nau- 
these 
thanmote successful 

this year’s coming ev- 
to be even more so.
15th is the day, and

Marąuette Hali is the

too.
there is a drive on

Some Opinion on 
The Troubles 
In Europe
WHAT “REALLY HAPPENED’

(Something Very Sitnilar Happened 
in Klaipėda, and East Prussia, for- 

merly Lithuanian Almost in 
Entirely).

Try your luck at the K R Card 
and Bunco Party, February 2, at 
Darius-Girėnas Memorial Hali?, 
4414 So. Western Avė. There vvill 
be ptizes for < the men as vvell as 
the vvomęnfolk!

Having been active in Club work 
for 15 years, the K R’s think of 
everything and make fine hostes- 
ses. The committee for this Card 
Party includes Bernice Balickas,

for 
one 
the 
the

LUC vvill 
liary vvill be there, and you should 
be there, 

While
scholarship funds, there is also 
for nevv members. At present, 
stronghold of the LUC Aux is 
Bridgeport Chapter, vvhose mem
bership for the greater .part con- 
sists of the tvvo local organizations 
—the Cobras SAC and the Belles 
Filles. There is also a Brighton Pk. 
Chapter, vvhich is in an embryonic 
stage as yet, būt .vvhich vvill un
doubtedly soon compare favorably 
in every respect to its sister chap
ter. As plans are fulfilled, there i 
vvill be LUC Aux chąpters in all

For the past six years, Valentine 
Day has meant the annual 
LENTINE DANCE given by 
jos Gadynes Chorus. Each year 
dances are 
the lašt and 
ent promises

February 
the Nevv
place. Of course vve’re going to 
hold a contest for the seleetion of 
Queen of Hearts for 1941, and she 
will be presented vvith a crovvn and 
a gift appropriate for the occasion.

Fun for everybody attending is 
nromised by the committee. The ad- 
mission is only 30c and there vvill 
be dancing to 
Those of you 
our previous 
knovv vvhereof 
the ones vvho
good times. Dancing is scheduled 
to begin at 8:30 p. m. and vvill go 
on, and on, and on. Reservc Sat
urday, ‘February 15th to go danc-

The facts are that the German 
officials and a large number of 
Germans liąuidated their holdings 
and moved back vvhere they ori- 
ginally came from when these 
provinces were returned to Poland. 
The Germans who accepted Polish 
citizenship and assumed their du- 
ties as such vvere left unmolested. 
They vvere granted liberty and 
eąuality, cultural and religious 
freedom, vvhich vvere denied to the 
Polcs while under German rule.

Nazi or Bolshie?

a fine orchestra. 
who have attended 
Valentine Dances 
we speak—they’re 
have had all the

lot under the 
is undoubtedly 
vvould be mak- 
the frying pan 

probably no

. < 1 «rr* A 2 TZ IWH1 Uc ZIUa Clldipctrio Iii d 11 #Aldona Gura and V.otona Keser. & Lithuanian districts in Chi >ng with Naujos Gadynes Chorus
TTV 1— — _ J 11. _ •  _ __ _ - — 1 » r A T 1,'AT'T’TKT L'; The 

dially 
vvh'&fe
THE
Hali.

officers and members cor- 
invite everyone from every*- 
for THREE O’CLOCK ON- 

2-ND! — at Derius-Girėnas

Membership is open to all Lithu- ®\ įr an"uaI V?LE??TIN®
anian high school students and DANCE- Tlckets may be obta,ned 
college freshmen. 1---------- ------
mation may be obtained by vvriting -

Further infor- from any chorus
CHORISTER

I have grave doubts that the 
Lithuanians, Letts, and Estonians 
v/ould vvelcome Hitler vvith open 
arms. While their 
holshevik regime 
*errible, they štili 
ing a jump from 
into a fire, vvith
chance of ever regaining their free
dom. They štili have that chance 
under bolshevik rule, or misrule, as 
sooner or later there js bound to 
be a change in Russia. It may take 
years, būt Josef Stalin vvill not 
succeed in ruling his people vvit'| 
the knout and bayonet.

A. J. Pierzynskl,
Chicago, Ilk
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Ką veikia Chicago Lietuvių Draugijos
_—TĮ—BI- r ir ■ m— — n 'iiiiir IMI

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubo 
Choras

Taigi, visi nariaizir nauji na
riai esate prašomi skaitlingai 
dalyvauti.

Lucille S. Dagis, rašt.

Šįvakar Įvesdins Naujų Valdy
bų; Padėka Visiems Geriems 

Lietuviams.

Šįvakar įvyksta svarbus Kei
stučio Choro susirinkimas, ku
riame nauja valdyba bus įves
dinta pareigoms. Nariai prašo
mi susirinkti 8 v.v. Hollywood 
Saleje, 2417 W. 43rd Street.

F. Rimkus — Pirm.

Naujų valdybų sudaro šie as
menys: Pirmininkas, Felix Rim
kus, 3243 S. Union Avė., pirmi
ninko pagelbininkė D. Dijokie- 
nė, 3537 W. 5th Avė., raštinin
ke Lucille S. Dagis, 2902 W. 
Pershing Road, ir kasierius N. 
Klimas, 4516 S. California Avė.

Bus išduotas raportas apie 
pasekmes choro “First Birth- 
day” parengimo, kuris įvyko 
sausio 11. Taipgi yra daug 
svarbių naujų reikalų apkalbė
ti.

VIEŠA PADĖKA NUO KEIS
TUČIO CHORO — IR PATA
RIMAS KITIEMS CHORAMS
Tariame nuoširdų ačiū vi

siems, kurie prisidėjo prie cho
ro vakarėlio, “Birthday Party”, 
šeštadienio vakare, sausio 11 d. 

7 Tariame nuoširdų ačiū laik
raščiams ir visiems radio leidė
jams, kurie garsino šį įvykį. 
Vakarėlis buvo labai sėkmingas 
materiališkai ir davė gero pel
no. Publikos buvo labai daug, 
svetaine buvo pilna svečių kaip 
senų taip ir jaunų, profesiona
lų ir binzierių.

Publika “Pildė Programą”.
Tik gaila, kad choras negalė

jo atlikti savo dalies programo. 
Žinoma, tas buvo ne choro kal
tė. Mažiukė svetainė pilna, o 
paėmus po stikliuką — tai jau, 
brolyti, nėra progos klausytis

o bu-

buvo

Trečiam šv. Antano parapi
jos spulka prisiuntė • čekį, 
$17.50. Tai nuošimčiai už padė
tus pinigus.

Yra du ligoniai Joe Stankevi- 
čia ir L. Stankus. Jau ilgas lai-; 
kas kaip serga K. Kairis. Jau 
du menesiai kaip kankinasi su 
skaudančiomis ko j omis, 
vo milžinas vyras.

Nesmagumai.

Dėl komitetų raportų
nemažai ginčų. Iš buvusio pik
niko vienas komiteto narys ne
atsiskaitė su draugija, dėlto bu
vo įvairių pasiūlymų, pagaliau 
visas reikalas paliktas valdybai. 
Tai labai nemalonus įvykis, — 
nesuvesti sąskaitų ir negrąžinti 
kam priklauso.
Nusisekė ‘‘Uniformų” Vakaras*

Kareivių Uniformos skyrius 
šeštadienį turėjo savo parengi
mą Shameto svetainėj. Buvo 
nemažai žmonių. Visi smagiai 
laiką praleido.

Kareivių Draugystės Metinė 
Atskaita.

1940 metais:
Nariai sumokėjo 
Nepaprastos įeigos .... 
Iš 1939 metų balansas

ba- 
gir-

vi-

lio svetainę. I komitetų įeina 
energingi, gabus nariai, galima 
tikėtis, kad visi atsilankę į tų 
vakarų bus pilnai patenkinti.

J. Gelgaudas., koresp.

Sunkiai Susirgo 
L Karpienė, 
Laukia Operacijos ...... 1 <■ 1 ■ . i.... ...■■■■■■■ t

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

.... $1,611.45
909.18 

61.00

Chicagos Žemaičių
Kultūros Kliubas

LEON ŠPASKUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 26 d., 6:00 vai. ryto, 
1941 m„ sulaukęs apie 75 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Taukaučių kaime.

Amerikoj išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Agnės Prancikevich, 
jos vyrą, George ir anūką 
George. pusseserę Feliciją 
Dženulienę; brolio vaikus 
Frank ir Paul ir Anna Mažri
mas ir daug giminių.

Kūnas .pašarvotas Al. V. 
Petkaus kopi., 4704 S. West- 
ern Avc. Laidotuvės įvyks 
treč., sausio 29 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pan. Šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į 
miero kapines.

Visi a. a. Leono 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse ir su- 

Į teikti jam paskutinį patarna- 
i vimą ir atssiveikinimą.

Nubudę liekame:
Duktė, Žentas, Anūkas, 
seserė ir Giminės.

Laid. Direkt. Al. V. 
kus. Tel. LAFayette 8024.

Dainos buvo prasidėję, bet 
choras pasirodė silpnesnis už 
publikų, kuri dainavo prie 
ro. Choristai net negalėjo 
dėti akompanimento.

Taigi, mano patarimas
siems chorams, kad rengiant 
vakarus mažose svetainėse ir 
kur baras yra kokių 15 pėdų 
tolumo nuo estrados, nepildyti 
programo, nes tas pažemina 
choro vardų ir patį mokytojų 
pastato nepavydėtinoj padėtyj.

Bet čia dar tariu ačiū “Nau
jienoms” ir radio leidėjams, 
Sophie Bartkus, Pcoples Furni- 
ture Co., Šaltimerui ir Juozui 
Budrikui ir kitiems — choras 
turėjo gerų finansinį pasiseki
mų. Ačiū.

Choro atstovas, N. IL

Vienų metų įeigos .... $2,581.63 
Išlaidos buvo sekančios:

Valdybai algos ........... $122.00
Pašalpos ligoniams — 695.50

Pomirtinės ..............  421.00
Įvairios išlaidos ir auka 346.23
Svetimi parengimai .... 
Padėta spulkon ..........

Turi Apie 500 Narių, Turtas 
$350. Rengs Pikniką.

Žemaičių Kulluros Kliubas 
susitvėrė lapkričio 2-rą d., 1938 
metais, iš 25-kių narių, šian
dien kliubas jau turi apie 500 
narių ir 350 kapitalo atsargai. 
Apart to, kliubas turi savo or
kestrą ir kvartetą.

Kliubas suteikia mirusieme 
nariams gyvų gelių vainiką, o 
sergančius narius aplanko ir į- 
teikia gyvų gėlių bhkietą.

Praeitame susirinkime, kuris 
įvyko sausio v. 15-tą d., Holly- 
wood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd Street, tapo nutarta pik
niką rengti Kubiliaus Darže, 
birželio 15-tą d.

Neužmirš Sergančių. i

Taipgi nutarta, apart suteiki
mo įnirusiems nariams $10.00 

dr sergančius narius 
juos 

gėlių

vainiko, 
neužmiršti. Pirmininkas 
aplankys ii’ įteiks gyvų

Tapo išrinkta komisija 
Grušo ir Stepono Narkio

Šv. Kazi-

Špaskuno 
pažįstami 
kviečiami

Pus-

Pet-

I
BRONISLAVA 
NEVEDOMSKiUTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Bausio 26 d.. 6.T5 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus 21 metų 
amž., gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Prancišką, po tėvais 
Norvilaitę, tėvą Joną, 2 bro
lius: Kazimierą, jo žmoną Mae 
ir jų sūnų Kazimierą ir Pet
rą, 3 seseris: Eleną, švogerį 
Zigmontą Višniauską, Stanis
lovą ir Oną; 3 dėdes: Petrą, 
Juozapą ir Jurgį Nevedoms- 
kius ir jų šeimas, Krikšto 
motiną Anelę Zdanavičienę 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4139 So. 
Rockvvell St. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., sausio 30 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į Nekalto 
Pras. Pan. šv. parap. bažny
čią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bronislavos Ne- 
vedomskiutės giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pas

kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nubudę liekame: 
Motina, Tėvas, Seserys, Bro
liai ir Giminės.Lald. Direkt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. CAjNAL 2515.

VISO

70.30
630.00

$2,285.03
.Draugijos turtas padidėjo 

pereitus metus $865.60. Pilnų 
narių 212. Sekretorius K. P J).

su-

že-

Guli Apskričio Ligoninėje

Sunkiai susirgusi p. L. Kar
pienė dabar guli Cook County 
ligoninėje ir laukia ■ pavojingos 
operacijos.

Ji ir p. Karpius, jos vyras, 
yra gerai žinomi daugeliui chi- 
cagiečių. Jie kiek laiko atgal 
turėjo ūkį prie Cry.stal Lake, 
kur šeštadieniais ir sekmadie
niais chicagiečių suvažiuodavo 
po keliblikų mašinų. P-a Kau
pienė mokėjo svečius smagiai 
priimti, gerai pavaišinti. Ji sun
kiai dirbo nuo ryto iki vakaro. 
Dideliam ukyj visuomet yra 
daug darbo. Bet žmogus nėra 
plieninis,, kuo daugiau dirba, tuo 
sveikata greičiau išsisemia.

Dabar Gyvena Chicagoje
Pp. Karpių ūkis nebuvo pilnai 

išmokėtas, atėjo depresija ir vi
sas jų ilgų metų darbas ir tur
tas dingo. Tūlas laikas jie da
bar gyvena adresu 3745 West 
60th Place. Kol p. Karpienė bu
vo sveika ji prižiūrėdavo vie
nos dukters sūnų (dukterų tu
ri tris, visos ištekėję ir turi sa
vo vaikus).

Pp. Karpių draugai, suradę 
laisvų valandėlę, yra kviečiami 
ligonę aplankyti. Lankymo va-, 
landos: antrad. ir ketvirtad. — 
nuo 2 iki 3, ir 7 iki 8 vakare; 
šeštad. — nuo 2 iki 3, ir 
mad. — nuo 2 iki 3. Ji 
šeštam aukšte, wardas 64, 
80.

Linkiu p. Kaupienei ramiai 
operaciją pergyventi ir greitai 
pasveikti. A. Z.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS, 
su privatišku įėjimu, be valgio, yra 
tik 2 šeimoje. BOUlevard 5024, 
5229 So. Peoria, 2 aukštas.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 

CHORO susirinkimas įvyks pirma
dienį, sausio 27 d., Hollywood svet. 
2419 W. 43rd St., kaip 8 vai. vak. 
Bus įvesdinta nauja valdyba.

—L. Dagis, Sekr.

“Kaipgi galiu važiuoti, kų 
aš savo žmonai pasakysiu?!”

Kiek teko patirti, sužeistasis 
“strielčius” visgi grįžo namo ir 
dabar jau beveik pasveikęs. Pa
vojaus gyvybei susižeidimas 
neatnešė. Bynsas

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

Diena Iš Dienos

sek- 
guli 
lova

Morning Star 
Kliubas
Rengia Vakaru Vas.,8.

L, 1 '

Cicero Lietuvos
Kareivių Draugystė
Turtas Pereitais Metais Padidė
jo $865; Iš Metinio Susirinkimo.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
laikė metinį susirinkimų sek
madienį, sausio 19 dienų, Liuo- 
sybės svetainėje. Narių atsilan
kė nedaugiausiai, bet visi buvo 
geram upe, daug kalbėjo. Pir
miausia perskaityta laiškai — 
kvietimai.
Stato “Lietuviškas Vestuves”.

Draugystė Sopulinga užprašė 
į savo parengimų, vasario 2 d. 
Bus suvaidinta “Lietuviškos 
vestuvės”. Nutarta nupirkti 10

Antras buvo padėkos laiškas 
nuo kun. Jono Kliorio už prisi
dėjimų prie jo kunigavimo ju-

HELP WANTED—FEMALE 
Reikia

FEEDERS, FOLDERS shakers ir 
roners reikalingi. Geras mokestis, 

pastovus darbas. Progress Laundry, 
4677 Elston Avė.

PATYRĘ OPERATORĖS prie 
single needle mašinų. Pastovus dar
bas, dienomis arba naktimis. Mo- 
narch Pennant, 411 So. Sangamon, 
4 aukštas.

PATYRĘ OPERATORĖS siūti 
jlaunamūs kautus prie single need- 
le mašinų. Marcus Ruben, 625 So. 
State St.

PATYRĘ OPERATORĖS siūti 
plaunamas suknes prie single need- 
le mašinų. Pastovus darbas, geras 
mokestis. 404 S. Racine, 2 aukštas.

HELP WANTED—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.

L11V FIKIS ^elegr^s’T U v 1 lallilv Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankjetams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS “ams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

IGNACAS KVEDARAS 
gyv. 4434 S. Sawyer Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 24 d., 1:30 vai. popietų,- 
1941 m., sulaukęs 78 m. amž., 
gimęs Žagarės parap., Mažiu
lių kaime. Amerikoj išgyveno 
40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną, 2 dukteris: 
Frances Stogienę ir Josephine 
Kondrat, 2 žentus, Povilą Sto- 
gį ir Wm. Kondrat, anūkes 
Frances ir Paulette 
gimines, draugus ir 
mus, Lietuvoje—brolį 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 
Petkaus koplyčioje, 681,2 So. 
Western Avė. Laidotuvės 
įvyks antradienį, sausio 28 d. 
1:30 va], popiet. Iš koplyčios 
bbs nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Ignaco Kvedero 
giminės, draugai įr pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę Ueka- 
mc: Moteris. Dukterys, Žentai, 
Anūkai ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. GĘOvehill 0142.

ir kitas 
pažįsta- 
Joną ir

Antano

$5.00 
'“Naujienų” Namo Fondui.
N ORTU WEST SIDE.—Mor

ning Star Kliubas šiomis dieno
mis laikytame metiniame susi
rinkime įvesdino naujųjų val
dybų. Knygų peržiūrėjimo ko
misija pranešė, kad kliubas per 
1940 metus gerokai finansiniai 
paaugo. Dabar yra gera proga 
jaunimui prie šios draugijos 
prisirašyti. Už mažų duoklę 
gaus didelį patarnavimų.

Susirinkime taip pat nutarta 
prisidėti prie “Naujienų”! namo 
remonto paaukojant iš iždo 
penkis dolerius.

Balius.

Morning Star kliubas vasario 
8 d. Grigaičio salėje, 3804 Ar- 
mitage Avė., rengia balių. Visi 
nariai ir draugai kviečiami da
lyvauti. A. Shimkus

Lietuvių Eksmai- 
nierių Draugiškas 
Kliubas
Gavo 15 Naujų Narių

. Rengia Vakarą.

Metinis susirinkimas įvyko 
sausio 8 d. vakare, C. Ūkelio 
svetainėje, 3436 S. Lituanica 
avė. Susirinkimą vedė pirm. J. 
Gelgaudas.

Į klubą prisirašė penkiolika 
naujų narių. Išduoti raportai 
valdybos iš pereitų metų veiki
mo priimti. Susirinkimai nu
tarta laikyti kas trečią sekma
dienį kiekvieno mėnesio 2-rą 
valandą po pietų, C. Ukejio 
svetainėje, 3436 S. Lituanika 
avė.

Irgi

suor
ganizuoti žemaičių kvartetą, 
šiuos žodžius rašant jau galiu 
pasakyti, kad kvartetas yra 
organizuotas.

Vakaras Orkestrui.
Tapo nutarta surengti 

maičių Orkestrui vakarą,
karas įvyks kovo 23 d. Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd 
Street.

Po susirinkimo kliubiečiai 
atidarė statinę alaus ir “ka- 
mendoriškos”. Vieni linksmino
si prie baro,' o kili šoko prie 
šaunaus Žemaičių Orkestro.

Oi, tie žemaičiai—žemaičiui. 
Smagus jie $ra 'visada. Jie su
naudoja savo1 liuošą Laiką link
smybėse. Bravo žemaičiai! Lai

Zalliai ir Stulpinai 
Išvyko j Floridą

Vakar į Floridų atostogauti 
išvyko Dr. P. P. Zallys su savo 
žmona Paulina ir sunu Rich- 
ard, iš Roselando. Kartu su 
jais išvažiavo Mr. ir Mrs. NVm. 
Stulpinai. ‘Mrs. Stulpinas, žuvu
sio Kap. Dariaus sesuo, yra ko- 
savininkč labai pasekmingo Ju
čus Sisters restorano prie 47lh 
St. ir Ashland Avė.

Dr. Zallio dentisterijos ofisas 
randasi 30 East lllth Street. 
Jis yra naujai išrinktas Chica-

jos pirmininkas.

Kliubas!
—Steponas Narkis, Prez

« TARP MUSŲ

“Nauji Metai 
Nauji Lapai”

Šis senas lietuvių posakis la
bai tinka priminti Brighton 
parko realestątininkui Jonui 
Shulmistrui ir gerai žinomam 
lietuvių politikierių i Aleksand
rui KumsJdui.

Apsivedė.
I\s Shulmistras Naujų 

dieną apsivedė ir sausio
pardavė p. Kuinskiui puikų

Metų 
2-trą

mo reikalus, išvažiavo “honey 
moon’ui”.

Naujam Name.
Pavandravojęs su savo jauna 

pačiute ir sugrįžęs į Chicago, 
; užbaigė p. Kumskio namo rei
kalus ir gal, kai “Naujienose” 
tilps ši žinutė, pp. Kumskiai 
jau gyvens savame gražiame 
name, kuris randasi antrašu 
6615 S. California Avė. Jolin 
and Al, good lučk to

> both.
you

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PRIVERSTI PAAUKOTI 4 kam

barių rakandus, geram stovy. Bar- 
genas tam, kuris pirks už cash. 
Saukite CRAwford 0936.

isLblNLSS CHANCES 
Biznio Progos

MARENGO, ILL.
PARDAVIMUI BATŲ KRAUTU

VĖ ir taisymo masinos. Biznis iš
dirbtas per 9 metus. įplaukos nuo 
$6000 iki $8000 į metus. Pardavimo 
priežastis—kitas biznis. P. J. Au- 
gust, 106 S. State St., Marengo, I1L

Zuikių Nenušovė, 
Bet Jaunas Lietuvis 
Neteko Pusės Piršto
Nevisuomet Musų “Strielčiai” 
Parvažiuoja su Grobiu—Ir Ne

vi su ome t Medžioklė Smagi.

18 KOLONIJA—Neseniai p. 
Waltcr Norak, iš amato kriau- 
čius, turintis savo siuvyklų 809- 
11 W. 19 gatvė, kartu su savo 
sūnumi; daktaru Narak iš Mel- 
roše Parko, išvažiavo medžiok
lei.

Viskas buvo gerai laukuose, 
tik šalta ir, svarbiausia, kad ne
simatė nei ančių, nei briedžio, 
net nei mažiausio zuikiuko. O 
apie meškas, vilkus — kalbos 
nėra.

Parengin^as Vasario 15.

Nutarta rengti vakaras prieš 
Užgavėnes ir išrinktu komite
tus ji surengti: J. Pupenikas, A. 
Sin k e virius, P. Russell ir J. Zi t - 
kienė. Komitetas pasitaręs vie
toj tuojaus pasirinko dieną 
15-tą vasario ir paėmė C. Ūke

. W|. ■ H .................... ... ............ ..

Green Prašalino 
1,116 Tarnautojų

Per pirmas 12 savo adminis
tracijos dienų, naujas repu’b- 
Ųkorias gubernatorius Green 
prašalino iš pareigų 1,116 vai
dininkų visus demokratus. 
3*17, sako, buvo visai pereilęa- 
Jiągi, p kitus' pakeis republiko- 
nais;

Didelė “Voga” .Sunku Panešti.

Kada jau ši pora — tėvas su 
sūnumi buvo pradedą pavargti, 
staiga, nei iš šen, nei iš ten, pa
sigirdo šūvis. Musų medžiotojai 
manė, kad kas* juos palaikė už 
zuikį ar briedį. Pats p. Norak, 
sveriantis 280 svarų, norėjo 
bėgti, bet tiek daug vogos su 
savim nešti, tai ne j uokai.

Jis atsisuko, o gi čia pat prie 
jų jaunas vyriškis — lietuvis iš 
Brighton Parko — stovi išba
lęs, jo “karabinas” ant žemės; 
o pats žiuri į pirštą iš kurio 
kraujas sriovena. Pusės piršto 
nėra — kulka jį nunešė.

Pakliuvo į Spyglius.

Čia tėvas su daktaru pasiė
mė jauną žmogų pas artimiau
sią ūkininką, teikti pirmą pa
galbą. Vėliau patirta, kad tas 
jaunas lietuvis užkliuvo į spyg
liuotas vielas ir krito žemėn. 
Jo “karabihb” vamzdis įstrigo 
į minkštą žemę — purvą, žmo
gus norėjo purvą iškropstyli, 
nejučiomis paspaudė “gaidelį” 
-t- ir nusišovė pusę piršto.

Po pirmos pagalbos šiam Tie- 
luvini, daktaras Norakas pata
rė kuoveikiausiaj važiuoti na
mo ir .pamatyti savo gydytoją, 
jęąd apsisaugoti užnuodyjimo 
kraujo, bet atsidusęs jaunas lie
tuvis sako :

REAL ESTATE FOR SALE 
Nam^

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.

Tol. YARDS 1001.

Operacijai Pasidavė 
Cicerietė Yuknienė

CICERO. — Šiomis dienomis 
pasidavė operacijai p. Juknienė, 
barberio Jono Juknio žmona. 
Jinai čia-gimus, augus yra na
rė Chicagos Lietuvių Draugi
jos, ramaus liūdo moteris. Lin
kiu greitai pasveikti ir būti yel 
tarpe namiškių.

Pp. Jukniai turi išauklėjo 
vieną sūnų ir dvi dukteris. Tu-ivy. Dėl sutarties rašykite Edward 
ri kelis nuosavus namus, seni 
vietos gyventojai iš pat jaunys-

LOANS—

5 KAMBARIŲ MŪRINIS bunga- 
low, stoker furnisas, 2 karų gara
žas. 3803 W. 58 PI., kreipkitės po 
4 vai. popiet.

NE MIESTE GYVENANTIS sa
vininkas priverstas parduoti 3 fla- 
tų namą, 3854 W. Diversey, mūri
nis ir medinis, 2 karų garažas. Ren- 
domis $960 į metus, puikiam sto-
Furmanski. R. R. 1, Box 36, New 
Buffalo, Michigan.

minę. —D. PARSIDUODA 2 FLATŲ mūri
nis namas, po 6 kambarius, karšto 
vandens šiluma, 2 karų garažas. 
Labai prieinamai. 5224 So. Peoria.

Elaine

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Burke, 19, su

Chery, 16
Bruno Szweda, 24, su Elsic

Richmond, 28 (Kankakee, III.)
William Koczis, 24

go,) su Hazel Bctz, 18

CALIFORNIA STUCCO NAMAS
An 60 pėdų loto, ąžuolo grindys 

ir trimai per visą namą. Priekinis 
ir užpakalinis porčius su langais. 
Karšto vandens šiluma, l'/z maudy
nės, 6 kambariai, 2 miegamieji, 2 
karų garažas, puikiam stovy visur. 
6511 - - - - -

(iš Mo-

So. Talman, kaina $6,000.
FLOYD G. DANA 

7465 Vincennes, 
RADcliffe 1500.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Reikalauja
Perskirų

Uelen Wojdyla nuo 
Wojdyla

Gimimai
Chicagoj

Michacl

SLATER, Elizabeth, 1717 N. 
Nordica avenue, gimė sausio 
13, tėvai, Stephen ir Marie.

WAITE, Louis, 2723 North 
Dayton street, gimė sausio 12, 
tėvai; Francis ir Margucrite.

Vasario Naujokų 
Kvota 5,213

2,445 Iš Chicagos
Illinois Drafto viršininkas 

Paul G. Armstrong vakar pa
skelbė, kad valstijos naujokui 
kvota vasario mėnesį bus 5,- 
218.

Iš to skaičiaus armija paims 
2,445 naujokus iš Chicagos, 422 
iš Cook apskričio, o likusius 
naujokus parūpins kiti Illinois

100 AKRŲ PAGERINTA farma 
arti Ncw 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, Edwin Por- 
ter, Cherry Hill, Joliet, III. Tel. 
2-5358.

FLORIDOJ
PRIVERSTAS PARDUOTI gra

žią vietą labai pigiai. Didelis orin
čių sodas, 8 kambarių fomišiuotas 
namas, viso 17 akrų. Arti Daytona 
Beach, Floridoj, šaukite ROCkwell 
3405.

MICHIGAN.
40 AKRŲ VAISIŲ farma, mo

derniškas namas, parsiduoda su gy
vuliais ir įrankiais. Viena iš ge
riausių. Savininkas George Wright, 
Barrien Springs, Mich., R. 1.

MICHIGAN.
SAVININKAS PARDUODA GE

RIAUSIĄ farmoms žemę, nuo 200 
iki 1500 akrų viename bloke. G. E. 
Ęonine, Vandalia, Midi.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avc., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051,
n
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SMH.AS UŽVERTI': CIIICAGO, ILLINOIS, 
INDIANA IR WISCONSIN VALSTIJAS

Dėdės Šamo Kariai Mokinasi žieminio Kariavimo Taktikos

Automobiliai Užmušė Labai Daug Žmonių
Suvirs šeši coliai sniego va

kar užvertė Chicagos miestą, 
visai nutraukdami lėktuvų su* 
sisiekimą ir suparalyžiuodami 
gelžkelius, o ypač gatvekarius 
ir automobilių judėjimą mies
to gatvėse.

\ icške.aio.;e judėjimo beveik 
nebuvo.

Oi o pranašas sako, kad snigs 
dar šiek-tiek daugiau, ir kad 
vakar smarkiai sn.go visoj 11 i- 
nois valstijoj, Wisconsii.e ir

Chicagoje Verda 
Ginčai — Gelbėti 
Anglijai ar ne

Vakar ir užvakar automobi-

Pramonininkai Už Pagalbą, 
Prieš Apsiginklavimo 

Įstatymą
Dar vis nenutyla Chicagoje 

atgarsiai Chicago Universiteto 
prezidento R. M. Hutchin.s’o 
kalbos, kurią jisai pasakė 
tą ketvirtadienį.

Jis tada pareiškė, kad 
rika s’enka laipsniškai į 
ners ji nėra pasiruošusi 
“nei materialiai nei moraliai”.

mušė nepaprastai daug žmo
nių.

Pr.e Romumo, Ind., d.i su
augę žmonės ir v.enas k idikis 
buvo užmušti trijų automobi
lių susidūrime, kuris įvyko ant 
vieškelio US 31.

Užmuštieji yra E. S. Matlock 
ir jo žmona, iš New Castle, ir 
vienų metų (.ari W. Levvis iš Amerikai Anglijos pralai- 
Prairie. Aštuoni žmonės buvo mgjjmas nesudarys didelio skir-

šis kraštas privalo šalintis 
Europos musių, nežiūrint ar An
glija ar Vokietija laimės, ir ban
dyti tobulinti demokratinę tvar
ką namie. Jis davė suprasti,

perei-

Ame- 
karą, 
k? rui

i
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Naujienu-Acme
Prityrusių instruktorių akylai sekami. Šič penktos divizijos kariai susipažįsta su 

kareivio darbu žiemos metu, čia jie mokosi Vartoti snieginius “batus” Camp 
McCoy, Wis.

TIKISI TAIKIAI SUORGANIZUOTI “MAŽA
Jį PLIENĄ” IR LAIMĖTI PRIPAŽINIMĄ
Rytoj Atsinaujina Harvester Derybos 

Kitos Darbininku Žinios

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

O Dvi Chicagos slaugės yra 
siunčiamos Raudonojo Kryžiaus 
karo tarnybai Anglijoje. Jos 
yra, Marie Cirolyn Goik, 18” 6 
N. Lincoln avenue, ir Dorothca 
Louise Koehm, 5229 Harper 
avenue.

0 Angliniu pečiuko dujomis 
nutroško 80 metų Gertrude 
Licht, ir vos nenutroško 80 me-

Dave Levin, 1310 S. Peoria 
avenue. Ugniagesiai jį atgaivi
no.

Pereitos savaitės pabaigoje 
pasklido gandai, kad gali išsi
vystyti naujas plieno streikas 
už unijų pripažinimą “mažose 
plieno dirbtuvėse”. Kelios jų 
randasi Chicagoje ir priemies
čiuose prie Indiana-Illinois sie
nos.

Gandai prasidėjo su žinia, 
kad keli tūkstančiai darbinin
kų metė darbą ir išėjo Į strei
ką Bethlehem pi eno drbtavė- 
se, Pennsylvania valstijoje, 
Bethlehem ir Johnstovvn mies
tuose.

“Prot.sto streikas’

labai sunkiai sužeisti, du tur
būt mirtinai.

Trys žmonės buvo užmušti, 
aštuoni sužeisti dviejų automo
bilis važiavo 70 mylių gre lu
tės pabaigoje prie Knox ir Be|- 
mont avenue. Vienas automo
bilis važiavo 70 mylių gerltu- 
mu, ir trenkė į antrąjį tokiu 
smarkumu, kad jis ritosi gatve 
lyg kamuolys apie 150 pėdų. 
To pirmojo automobilio keturi 
jauni ke eiviai bu\o įsigėrę.

Užmuštieji yra Charles 
Scharlow, 3127 N. Lindner 
avenue, jo žmona Alice — ant
ros mašinos keleiviai, ir 24 me
tų Edward J. Globa — pirmojo 
vairuotojas.

Ink vestas įvyks vasario 16, 
žuvo devyni kiti žmonės 
Kitose automobilių nelaimė

se mirė:
70 metų Dominic Pistorio, 

512 N. Aberdeen;
Kun. Howard J. Khern, 43, 

instruktorius DePaul universi
tete (žuvo prie Fullerton ir 
Western);

71 metų Angelo Ca tukli, 
2526 S. Claremont avenue;

29
Kostner avenue;

Mrs. Theresa Matthys, 32, 
keturių vaikų motina, 7222 S. 
Morgan street (prie namų ją 
suvažinėjo “hi-and-run” vai
ruotojas, vos neužmušdamas ir 
jos 12 metų dukters);

62 m. Robert 
C08 North We!ls

45 
i N •

m. Agnės Garrett, 208

m. Norman 
avenue;

oži om
nt

. r.e 
ward 
street.

tumo, nes šis kraštas, tinkamai 
apsiginklavęs, ga’ėsiąs atsilai
kyti “ne vien Hitleriui, bet ir 
jam ir Italijai ir Vokietijai”.

Dar 33 Profesoriai Prieš
Po kalbos 125 universiteto 

profesoriai išleido pareiškimą 
pasmerkdami Hutchins’o pažval- 
gas. Užvakar ir vakar savo pa
rašus prie pareiškimo pridėjo 
dar 33 to Universiteto moksli
ninkai.

Jie aiškina, kad jeigu Angli
ja pralaimėtų, tai diktatoriai 
paimtų Atlantiką. savo kontro- 
lėn, jų laivynas butų dvigubai 
didesnis už Jungtinių Valstijų, 
ir jie šį krašto saugumą pasta
tytų didžiausiam pavojuje.

Kiltų Panika
Anglija pralaimėtų, 

Amerikoje kiltų 
panika. Panika juk

jis 
di- 
be-

Street;
Clayton, 3845

anie 70 m 'ų' 
, vu v<m .e. ke io 2 

Julieto, ir 22 metų Ed- 
P. Nifong, 2947 Fulton

Jeigu 
1 aiškina, 
džiausią 1
veik kilo, kai Hitleris žaibo grei
tumu užėmė Olandiją ir Belgi
ją, ir Franci ją į kelias savai- 

| tęs sutriuškino. Kol kas Ame
riką nuo Hitlerizmo . pavojaus 
skiria Anglija, todėl Amerika 
privalo tą barjerą diktatoriams 
ne vien palaikyti, bet stiprinti.

šįvakar Mitingas
Su tuo nesutinka senatorius 

Gerald P. Nye (republikonas, 
smarkus izoliacininkas), kuris 
šįvakar kalbos Auditorium tea
tre.

Už pagalbą Anglijai, bet prieš 
kongrese svarstomą Apsigink
lavimo Įstatymą išėjo United 

e<-' Cham’ e r of Commrrce

v. ^vSėt.į Chicagos Ed^ewacę.
Bsach Ilot ei.

Siuvėjų Unija už 
Puikius Koncertus

Rengia Muzikos Vakarus 
Du Kart Į Mėnesį

Kuomet dienraštis kaip “Chi- 
cago Tribūne”,, kuris unijas pa
prastai toleruoja, pasako pluoš
tą komplimentų darbininkų or
ganizacijai, tai galima tikėti, 
kad tie komplimentai yra pel
nyti.

Nepaprastai gražiais žodžiais 
“Tribūne” atsiliepė apie muzi
kalius vakarus, kuriuos du kart 
į mėnesį savo nariams rengia 
Amalgamated Siuvėjų unijos 
Chicagos skyriuji savo v salėje, 
333 S. Ashland'Bulvaras.

Vienas lokių vakarų įvyko 
pereitą šeštadienį. Jo programą 
pildė Fine Arts Orkestras, ve
damas Nicolai Malko.

Komentuodamas apie progra- 
mo aukštą muzikalį kalibrą, 
“Tribūne” kritikas C. Smith pa
stebėjo, kad ne vien unijos na
riai, bet visi Chicagos muzikos 
mylėtojai turėtų tuos koncertus 
ateityje būtinai išgirsti.

Jie įvyksta kas antrą šešta
dienį. Kelis ateinančius koncer
tus pildys paminėtas Fine Arts 
orkestras, su parinktais instru- 
mentaliais solistais ar daininin
kais.

Padidėjo Pelnas 
ir

Apsimainė Žmono- Vasario 16 Minėjimo
mis ir Vaikais

Viskas Butų •‘Gerai”, 
Jei Ne “Pliotkai”

ROCKFORD. — Pernai susi
pažino du Roękfordo, III., gy
ventojai, Lloyd Schuneman ir 
Merton Forbes. Susipažino ir 
jų. žmonos. Keliems mėnesiams 
•praėjus, abi moteriškės užvedė 
divor.so bylas, ‘ perskiras gavo 
ir kelioms dienoms po to Schu
neman vedė d^Kago Forbes žmo
ną, o Forbes vedė Scbuneman’- 
ienę.

Apsikeisdamį žmopomis, 
vyrai apsikeitė ir vaikais, 
ir vienos ir ( kitos.* motinos 
kai pasiliko su jomis. * J 7 •

Nebedraugauja
Abi šeimynos nebedraugauja, 

gyvenimas eina “sklandžiai”, 
bet turi pakęsti labai daug 
“pliotkų” hi; suširupinę, kad tas 
neatsilieptų neigiamai vaikams.

Spaudos Komisija 
Ruošiasi Darbui

Antradienį Svarbus Susi
rinkimas.

Lietuvos nepriklausomybes 
sukakties paminėjimo (įvyks 
vasario 16 d., 32 \V. Randolph 
Si.T spaudos komisijos svarbus 
susirinkimas įvyksta antradie
nį, sausio 28 d., Shulmistras 
Realty and Ins. Co. of.se, ant
rašu 4016 S. Archer Avė., 8 v.v.

ši komisija buvo išrinkta
abu
nes
vai-

sirinkime, kuris įvyko sausio 
22 d., Dariaus Girėno Amerikos 
Legiono patalpose. Komisijos 
nariai prašomi dėti pastangas 
susirinkime dalyvauti.

Šiai komisijai yra pavestas 
svarbus darbas, kurio atidėlio
ti negalima.

B. J. Jakaitis,
Komisijos pirmininkas

Iš $57,5 f t.OJK)
Tik 39 Centai

Netrukus Atidarys 
Camp Grant 
Stovyklą

V so užmušė 2,313
š š kareivi i b..v,> saib
V.ŽU S. , .^a. į juos įvaž a- 

vo automobilis, prie Fort She- 
r.dan stovyklos, III. Visi buvo 
wlswonsiniečiai.

Valstija skelbia, kad perei- 
u or^ob lia I lir.ois 
žm š 2.31 ,:mo-

Reikalauja $10,000
r mimo

nr'as 
o e

ros
...es

Buvus Sužeista Auto Nelaimėj.
Chicagietė Nina Baugas už

vedė bylą Cook apskričio Su- 
^crior 
‘ ,000 
v- her’- 

_t.
- n ėja

te sme, reikalaudama 
už sužeid mą, 

a id ’a d‘n 
e . rr.ios.

ako kad vienas fir
mos ats ovas išvežė ją į St. An-

r
nuo
Ine. 1

,.riai Nubaudė 
udininką

Kriminalia teismas pa’kyr' 
'"'9 ynirinę ir b~ūda ir $12r 
kaštu a’udininkui Jack Wy- 
mond, 613 South Oak Park avė, 
už pardavinėjimą gėrimų ne
pilnamečiams.

Pas jį pereitą vasarą nema
žai gėrė trys poros jaunų žmo
nių. Važiuodami namo, automo
bilyj, jaunuoliai pakliuvo po 
North western traukiniu prie 
Melrose Parko ir visi 
mušti.

. InsulJ Ūtility Investmeht, Inč„ 
inve.stmentų trustas vienu . lai
ku turėjo $57,544,000 turto. Su 
jų pinigų pagaįba garsusis, jau 
miręs, Samuel Insull spekuliavo 
elektros įmonių Šerais ir įstei
gė savo elektros imperiją”.

Kai ta “imperija” subyrėjo, 
* v

Jin- u ir iius-Jo ’u'rta?

Rock Island Gelžkelis Irgi 
Daugiau Uždirbo

Mark Cresap, Hart, Sch.affner 
mrl M?rv ritivykl nreridentas,! 
•anort ’ o ’ pere:t :s etYa 

firma padn ė $437,77° ryno 
pelno, po $3.08 Šerui. 1939 me
tų uždarbis siekė $400,788.

Rock Island gelžkelio linijos 
^ronęša, kad jos pernai pelnr 
$8,113,477, o viso apyvartos pa- 

p *80.701 823 1939 me4’
r— e $5.'*8.853.-

I- . V X 1 . . k J k A < A ■*

Charles vakar baigė įstaigos lik
vidaciją. šerininkai, kurie turė
jo investavę $50,000,000 gavo 
3 ir 1/10 centų nuo dolerio, viso 
$/5V33, advokatai gavo $89.- 
398, o Trusto ižde paliko ik 3 ' 
centai.

Draus Naujokams Lankyti 
; Alines

Netrukus naujokams bus ati
daryta dabar baigiama didinti 
Camp Grant karo stovykla, prie 
Rockfordo, III. Tai bus apie va
sario pradžią, nes naujos ka
reivinės ir kiti triobėsiai tebe- 

; statomi.
Stovj klos komandantas Col. 

J. H. Davidson išleido patvar
kymą uždrausdamas nepilname
čiams savanoriams (neturin
tiems 21 metų amž.) lankyti 
artimo Rockfordo ir kitų vietų 
alines, taipgi uždraudė tokių 
alinių .savininkams gėrimus ne
pilnamečiams naujokams parda
vinėti.

© Nelabai atsargus piktada- 
ris> apiplėšė likerių firmos šofe
rį, Stanley Bud'nik, 2307 North 
Hoyne, prie School ir Karlov 
avenue. Piktadaris pagrasino 
šauti, bet peranksti patraukė 
gaiduką ir nusišovė sau pirštą. 
Vienok nuo Budniko atėmė 
$116.

0 Keturi maskuoti piktada
riai susirinko $160 nuo kostu- 
merių ir savininkų Tillic ir 
Marge alinėje, 17th ir North 
I.eyden Tovvnship Road.

e Gasu savo bute nusinuo
dijo 49 metų salesmanas, James 
K. Smith, 7131 Crandon avė.

O Nuo perarti stovėjusio pe
čiuko užsidegė patalinė lova, ku
rioje miegojo 55 metų Vancle- 
line Natta, 4533 South Laflin 
Street. Jis sudegė.

0 Ugniagesiai ir policija ieš
ko priežasties smarkaus sprogi
mo, kuris pereitos savaitės pa
baigoje iki pamatų sugriovė pri- 
vatišką namą adresu 2444 W. 
83rd street. Name gyveno ug
niagesys Walter Wende su šei
myna. Jie buvo išėję į svečius 
kai sprogimas įvyko. Spėjama, 
kad jis kilo nuo gaso.

0 Bešaudydamas paukščius 
vienas berniukas Marengo mie
stelyj, III., nušovė savo 15 me
tų draugą, Carl R. Schurpf.

0 Prie Lincoln ir Foster 
avenue, du banditai atėmė $47 
ir naują automobilį nuo chica- 
giečio E. F. Scully. Po to va
žinėdami vogtam automobilyj, 
piktadariai apiplėšė keturias ga- 
solino stotis Northsidėj, susi
rinkdami dar $78.

© Chanute karo aerodrome 
buvo paskelbta kvarantina. 75 
naujokai' gavo tymus — “mea-

Darbininkai pare š.^ė, kad jie 
sustreikavo protestui prieš 
Bethlehem bendrovės nuo atinį 
išsisukinėjimą iš derybų su 
C. I. O. plieno unija ir atsisa- 
kinėjimą sutartį rašytis.

Streikas netrukus buvo at
šauktas, kai generalis C. I. O.

Bittner, pareiškė, kad unija ne
sirengia generalio st.eiko 
skelbti. Jis yra įsitikinęs, kad 
į porą-trejetą savaičių unija 
išgaus sutartį ir pripažinimą 
taikiu budu.

Jeigu Bethlehem sutartį' pa
ne

liui k u s plieno unijai bus pri- 
nusileisti ir kitos ne

mažojo plieno*'

tai manoma, kad

verstos 
priklausomos 
jnonės.

Dvi Harvester dirbtuvės 
tebestreikuoja

Streikai tebevyksta dviejose. 
I International Harvester dirbtu-
vėso, East Moline ir Rock 
Falls, III. Streikuoja ir C. I. O. 
nariai ir ‘nepriklausomos” uni
jos nariai.

C. I. O. turi didžiumą
Bendrove žadi 

“nepriklausomąja
derėtis su 
unija, bet

C. I. O., nors pastaroji unija 
turi suorganizavusi d dėsnį 
skaičių darbininkų negu “ne
priklausomoji”.

Derybos su nepriklausomai
siais turėjo prasidėti vakar.

C. I. O. pareiškė, kad skelbs 
streiką visose International 
Harvester dirbtuvėse, jeigu fir
ma rašysis kontraktą su tomis 
unijomis, o C. I. O. nepripa
žins.

T rai
ne, III., parodyti jai kelis ukius x avo ingi

Pavojinga kartais moteriškei j 
turėti vyrą, kuris yra radio me
chanikas ir moka rekordus da-

SPORTAS

_.izzy Uavis Risis 
su barol Krauser

Buick Nutarė Steigti 
Dirbtuvę Chicagoje

išstatytus pardavimui ir ten au
tomobilį ’štiko nelaime. Rezul- 
iate skundėja buvus išmesta iš 
maš nes ir sunkiai sužeista. Ta'' ryti. Toks vyras yra T-awrence 
įvyko, rodos, 1933 m.

UŽMUŠĖ 
DARBININKĄ

20

Feiler, 710 Lake Shore Drive. 
Nužiūrėdamas, kad jo žmona 
draugauja su kitu vyru, jisai 
prie jos kambarių (gyvena at
skiruose butuose) įtaisė rekor- 

. dams gaminti mašiną, ir ką išMetalo gabalas užmušė
metų darbininką, Charles Spen- girsdavo, tą užrekorduodavo ant 
cer, Pressed Steel Car Company plokštelių. Dabar reikalauja di- 

, dirbtuvėje, 136th ir Brandon vorso, ir plokšteles duoda teis- 
i buvo už- į avenue. Gyveno ad. 13440 Brau? i mui savo žmonos neištikimybei

Įdon avenue. 'įrodyti.

Šįvakar Whjte City arenoje, 
! prie 63rd ir South Pąrk avė., 
vėl susikibs ristikai Dizzy Da- 
vis ir Karol. I^rauser, kurie ke- 
i,s kartus jau buvo susikirtę, 

bet dar kartą nori persiimti ir 
galutinai viršenybę nustatyti. 
Ir vienas ir kitas tikrina; kad 
oponentą gali į blyną suploti.

Šįvakar taipgi Paul. Boz- 
zell su Abe Cbieman, Gene Bau- 
man su Al Williams, Adolph 
Goebbels su 
Walter Pamer 
man.

Vakar pasirodė, kad General 
Motors Buick automobilių ben
drovė galutinai nutarė steigti 
bendrovę Chicagoje lėktuvų mo
torams statyti. Turi numačiusi 
dvi vietas triobėsiams — prie 
LaGrange ir 
Samdys apie 
kų.

Firma turi 
kontraktą.

Franklin Parke. 
10,000 darbinin-

$125,000,000 karo

Frankie Hill,' ir 
su Kid Chap-

Prie Ellis avenue stoties, Ken- 
wood elevęiterio linijoje po 
traukiniu krito ir mirė nežino
mas apysenis žmogus.

Spėjama, kad tai buvo 53 me
tų Charles W. Loucks, nuo 1426 
W. Newberry avenue.

& 40 svečių atsidmė gatvėj, 
kai kilo gaisras Nevvcastle vieš
butyje, Libertyville, III.

® Į Hattiesburg, Mississippi 
n tams karo tarnybos išvažia- 

Indir.na nacionalės gvardijos 
3-tas inžinierių pulkas.

antras buvo Gary, Ind.
e Rymas praneša, kad 

iikų bažnyčia beatifikuos
ną Mary Frances Siedliską, vie
nuolę iš Lenkijos, kuri įsteigė 
Nazareto Seserų vienuoliją Dės 
Plaincs, III. Ji mirė pernai.

Ryt derybos
Streiko Chicagoje kolkas nė

ra ir gal nebus. Rytoj čia al
inau j ina derybos tarp C. I. O. 
r f.rmos v.ršininkų. 
.ciklas, kad bus 
Streikuoti jau yra 
traktorių dirbtuvės 
kai.

Streikas West Al’ise

Galimas 
Susitarta, 

nubalsavę 
darbinin-

Pulke

kata-
Moti

Aeturios 
Gentkartės •

Dailydienė Susilaukė Kūdikio
WESTSIDE. — 21 metų Mrs. 

Evelyn G. Dailydis, 1735 West 
18th street, šeštadienį susilau
kė sunaus, kuriam 
James.

Kūdikis turi ne 
tę, 38 metų Mrs.
linskienę, gyvenančią tuo pačiu 
adresu, bet ir pra-motutę, 59 
metų

Ji 
savo

Tebcstrcikuoja darbia n.kai 
ALis-Chalmers dirbtu ėj, West 
Allise, AVisconsine. C. I. O. au- 
omobil ų unijos lokalas 248 

reikalauja:
1. Pakelti darbininkams al

gas
2. Uniją pripažinti
3. Suteikti darbininkams se- 

aioriteto teises
4. Laipsniškai suimti į darbą 

1,000 atleistų darbininkų, ir
5. Užmokėti už visą darbo 

laiką pašvęstą streikui.
Unija pareiškė, kad firma 

privertė darbininkus streikuo
ti, tokiu budu ji privalo j ems 
atlyginti už prarastą laiką.

duos vardą

vien motu-
Lillian Zie-

ARMIJA PAĖMĖ 
DU MAYWOODIEČIUS 4

Mrs. Pauline Parztka. 
yra akušėrė ir pagelbėjo 
pra-anukui išvysti pašau-

šiandien metams karo tarny
bos Camp Custeryje, Mich., ar
mija paima du Maywoodo, III., 
lietuvius, Kazimierą Budą, 126 
S. 9th avenue, ir John Cherne, 
33 S. 18th avenue.




