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MUSSOLINI PAŠALINO GEN. GRAZIANI Anglai Duoda Willkie Nuoširdžias Sutiktuves.

Jo vieton paskirtas 
gen. Bardi

ANKARA, Turkija, sausio 27 
d. — Diplomatiniuose sluoks
niuose gauta žinių, kad Musso
lini pašalino maršalą Graziani.

Graziani buvo visų italų karo 
jėgų viršininku Lybijoj. Jis pra
dėjo pulti Egyptą praeitais me
tais.

Graziani negalėjo sulaikyti 
pirmyn besistumianČių britų ir 
prarado Bardiją bei Tobruką. 
Graziani vieton Mussolini pa
skyrė Abisinijoj pagarsėjusį ge
nerolą Bardi.

Anglai veržiasi Eri
trėjos gilumon

KAIRAS, Egypta.s, sausio 27 
d. — Britų karo jėgos spau
džia italus visose fronto lini
jose. Britai naikina italus, ku
rie dar bando pastoti kelią Der- 
nos apylinkėse.

Kitas britų kariuomenės da
lys įsiveržė 80 mylių Eritrėjos 
gilumon ir artėja prie Massavva 
uosto.

Eritrėjos fronteUirUfUPa. pa
vyko paimti nelaisvėn 1,100 ita
lų kareivių. Jų tarpe gana daug 
karininkų, net su aukštesniais 
laipsniais.

Britai paėmė daug 
karo medžiagos

KAIRAS, Egypta.s, sausio 27 
d. — Kariuomenės vadovybė ofi
cialiai paskelbė, jog Tobruko 
tvirtovėje britai paėmė nelais
vėn 25,000 italų. Be to, paėmė 
22 sunkius ir 28 lengvus italų 
tankus.

{vairių rųšių ginklų .skaičius 
yra labai didelis. Vyriausias šta

AMERIKA PADĖJO SUSTABDYTI NACIU 
INVAZIJĄ, SAKO HULL

Hull informavo se
nato užsienio 

komisiją
WASHINGTON, D. C., sau

sio 27 d. — Užsienio departa
mento sekretorius Hull šiandien 
informavo senato užsienio ko
misiją apie reikalą padėti prieš 
diktatorius kariaujantiems kra
štams.

Hull pareiškė, kad Amerika 
daug padėjo anglams atsispirti 
nacių invazijai paskutiniais 7 
mėnesiais.

Hull mano, kad Amerika, ši
taip besielgdama, labai daug pa
dėjusi pačiai Jungtinių Valsty
bių apsaugai.

Turkija eis su bri
tais, mano Hull

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 27 d. — Informuodamas se
nato komisiją Hull pareiškė, kad 
jis turįs pagrindo manyti, jog 
Turkija nepersimesianti prie 
“ašies” valstybių, bet laikysis 
duotų pasižadėjimų.

Hull mano, kad japonai sten
giasi pagrobti visą Indokiniją.

i bas dar negali paimtų ginklų 
skaičiaus paskelbti, nes karei
viai juos dar tebeskaičiuoja.

Britai bombarduoja italų ae
rodromus Lybijoj.

Italai nemaištauja, 
sako vokiečiai

BERLYNAS, Vokietija, sau 
šio 27 d. — Nacių partijos va
dovybė šiandien paskelbė, kad 
Italijos šiaurėje niekas nemaiš
tauja ir italai patenkinti Mus
solini tvarka.

Vokiečiai skelbia, kad italai 
sveikino pietų Italijon važiuo
jančius vokiečių kareivius ir jo
kių riaušių nebuvo nei Milane, 
nei Turine.

Šiaurės Italija nebu
vo sukilusi, sako

Roma
ROMA, Italija, sausio 2’7 d. 

— Fašistų partijos vadovybė 
paskelbė, jog gandai apie suki
limą šiaurinės Italijos miestuo
se, neatatinka tikrenybę.

Vokiečių kareiviai nebuvo pa
siųsti sukilėliams malšinti.

Vokiečių lakūnai važiuoja į 
savo bazes ir .ąesily&i į Italijos 
vidaus reikalus.

Turi žinių, jog Itali
joj buvo maištas

BERNAS, Šveicarija, sausio 
27 d. — Nežiūrint j oficialius 
italų ir vokiečių paneigimus, tu
rima žinių, jog šiaurinės Itali
jos miestuose buvo didelės riau
šės.

Taip pat pasitvirtina žinios, 
jog italų kareiviai prisidėjo prie 
antifašistinių elementų, kurie 
maištavo.

Hull patarė senatui priimti 
pasiūlytą įstatymą. Jis nema
nąs, kad prezidentui duotos tei
sės galėsiančios įtraukti Ame
rika karan. L

300 milijonų dolerių 
juros oro laivynui
WASHINGTON, D. C., sau

sio 27 d. — Senatas vienu bal
su priėmė įstatymą, kuris ski
ria 300 milijonų dolerių juros 
oro laivynui pagerinti.

Įstatymas buvo priimtas, kai 
tiktai juros komisija perdavė 
senatui. Dabar jis persiųstas 
į Baltuosius Rumus, kad prezi
dentas jį patvirtintų.

ši suma bus naudojama įvesti 
toms naujovėms, kurias Ame
rikos karininkai patyrė dabar
tinio karo metu.

Rooseveltas sulaužė 
diplomatinę tradiciją

VVASHINGTON, D. C., sau- 
šio 27 d. — Pranešama, kad įga
liojimo raštų įteikimo ceremo
nija neįvyks, nes lordas Hali- 
faksas įteikė savo kredencija-

yVendell VVillkie kalbasi su laikraštininkais tuoj po nusileidimo neįvardintam 
Anglijos aerodrome, kur jis atskrido i$ Lisbon, Portugalijos. Nežiūrint, kad VVill
kie kelis kartus pareiškė, jog Angliją, lanko kaipo “privatus pilietis”, jo sutiktuvėse 
dalyvavo ir oficialus atstovai. 4

Ligi šiam metui naujai pa
WILLKIE MATE CHURCHILL IR BEVINĄ

skirti diplomatai oficialioj ce
remonijoj įteikdavo Įgaliojimo 
raštus. Roosevelta.s išvyko su
tikti anglų ambasadorių ir su
laužė tradiciją. į s
..Sekretorius Hull oficialiai pa

skelbs apie kredencijalų įteiki
mą, v

Darbininkai padės 
Amerikai ginkluotis

VVASHINGTON, D. C., sau- 
šio 27 d. — William Green, AFL 
pirmininkas, kalbėdamas , per 
radiją, pareiškė, kad Amerikos 
darbininkai yra pasiryžę padėti 
kraštui ginkluotis.

Jeigu vyriausybė kreipsis į 
darbininkus, jie mielu noru pa
darys dar didesnius pasiaukoji
mus krašto apsaugos reika
lams.

Rooseveltas peršalo, 
guli lovoj

WASHINGTON, D. C., ‘sau
sio 27 d. — Prezidentas Roose
veltas atidėjo kelias konferen
cijas, kurias buvo paskyręs šiai 
dienai. Jis peršalo ir daktarai 
jam patarė pabūti lovoje.

Peršalimas nestiprus ir, gali
mas daiktas, kad rytoj jau vėl 
galės eiti savo pareigas.

Britai paliko Ameri
koje 1 jurininką

ANNAPOLIS, Md., sausio 27 
d. — Didžiulis britų karo lai
vas King George V, kuris at
vežė britų ambasadorių, palike 
karo ligoninėj vieną britų juri
ninką. Jis kelionėje nusilaužę 
koją, todėl paliktas laivyno aka
demijos ligoninėj. Kai pasitai
sys, tai turės vėl grįžti į karo 
tarnybą.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
sausio 27 d. — Grafas Istvan 
Csaky, vengrų užsienio reikalų 
ministeris, mirė šiandien. Csaky 
buvo didelis “ašies” valstybnj 
šalininkas ir Vengrijos vardu 
pasirašė sutartį su Hitleriu ir 
Mussolini. /

Patenkintas pasikal
bėjimu su anglais
LONDONAS, Angliją, sausio 

27 d. -— VVėhdell VVillkie dvi 
valandas kalbėjosi su britų mi- 
nisteriu pirmininku.

Po pasikalbėjimo. Churchill 
pats išlydėjo Willkie j gatvę ir 
atsisveikino ant šaligatvio. VVill
kie labai patenkintas Churchill 
energija ir įsitikino, kad jis yra 
didelių gabumų žmogus. .

VVillkie kalbėjosi su darbie- 
čių lyderiu Ernestu Bęvinu. Jis 
įdomaujasi Anglijos darbininkų 
judėjimu.

VVillkie stengsis pa
simatyti su de 

Valera
LONDONAS, Anglija, sausio 

27 d. — Willkie pareiškė laik
raštininkams, kad jis stengsis 
pasimatyti su airių lyderiu de 
Valera.

VVillkie žadąs dėti pastangas 
padėti airiams pavojingoje va
landoje. VVillkie manė pasiekti 
Airiją kelionės pradžioje.

Jis norįs gauti geras infor
macijas apie susidariusią padė
tį.

Airiai mielai pri
ims VVillkie

DUBLINAS, Airija, sausdo 27 
d. — Airijos ministeris pirmi
ninkas pareiškė, kad jis bus 
labai patenkintas,, jeigu VVillkie 
atvyks j Airiją.

De Valera mielu noru su juo 
pasikalbėsiąs apie visus kraštą 
liečiančius reikalus.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 27 d. — Vokiečių karo va
dovybė skelbia, kad praeitą nak
tį anglų bombanešiai užmušė 4 
asmenis ir 6 smarkiai sužeidė 
vakarų Vokietijoj.

Išmestos anglų bombos su
kėlė keletą gaisrų, bet vokie
čiai greitai užgesino. Vokiečiai 
pametė tris savo lėktuvus karo 
lauke.

Japonų dideli reika
lavimai francuzams

VICHY, Francuzija, .sausio* 
27 d.z—Japonai, pasisiūlę pa
tarpininkauti tarp fra'ncuzų In- 
dokinijos ir Siamo, pareikalavo, 
kad francuzai leistų japonų ka
ro laivams užimti Cambodija. 
provincijos uostus.

Francuzai negali sutikti su 
tokiais japonų reikalavimais ir 
laukia Vichy vyriausybės atsa
kymo.

Antonescu pertvar
kė kabinetą

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 27 d. — Rumunu dikta
torius Antonescu sudarė naują 
ministerių kabinetą.

Kabinetan nebeina nei vienas 
“geležinės gvardijos” narys. Ka
bineto narių daugumą sudaro 
diktatoriui ištikimi armijos ge
nerolai.

Antonescu yra ministeris pir
mininkas ir užsienio reikalų mi
nisteris. Vidaus reikalus tvarko 
generolas Popescu, kuris labai 
daug prisidėjo sukilimui numal
šinti.

Kaizeriui suėjo 
82 metai

DOORN, Olandija, sausio 27 
d. — Buvęs Vokietijos kaize
ris Wilhelmas II šiandien su
laukė 82 metų amžiaus.

Naciai kelis kartus jam pa
siūlė persikelti gyventi į Vokie
tiją, bet jis atsakęs, kad seno 
medžio negalima persodinti. Ma
tyt, kad kaizeris jaučiasi daug 
saugiau Olandijoj, negu pačioje 
Vokietijoj.

Sukaktuvių proga buvusį kai
zerį aplankė labai mažas jo gi
miniečių skaičius.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedras ir šaltesnis.
Saulė teka 7:08 v. r., leid

žiasi 4:58 v. v.

PERTVARKYTA ADVOKATŲ TARYBA
Išleistas naujas Įsakymas apie 

bylų Vedimą
KAUNAS, Lietuva, sausio 27 d. — Sovietų Lietuvoje išleis

tas, išverstas į lietuvių kalbą, sovietų Rusijos teismų santvar
kos įstatymas, kuris galioja ir okupuotoje Lietuvoje.

Sovietų Lietuvos teisingumo komisaras P. Pakarklis išlei
do visą eilę įsakymų, kurie liepia Lietuvos teismus prilyginti 
sovietų Rusijos teismams.

Advokatūrai per
tvarkyti sudary

tas komitetas
KAUNAS, Lietuva, sausio 27 

d. — Teisingumo komisaras 
Pakarklis senai paleido Lietu
vos advokatų tarybą, o jos vie
ton dabar paskyrė orgahizacljį 
komitetą advokatūrai pertvar
kyti.

šio komiteto-biuro pirminin
ku paskintas L. Indreika, o ba
riais advokatai L. Purėnienė ir 
Bendelis Kovelzonas. šis biuras 
perima visą buvusios advokatų 
tarybos turtą.

Biurui pavesta išbraukti iš 
advokatų sąrašo visus tuos ad
vokatus, kurie neatatinka so
vietų Rusijos advokatūros įsta
tymui.

Rumunijoj užmušta 
5,500 asmenų

MASKVA, Rusija, .sausio 27 
d. — Rusų spauda skelbia, kad 
paskutinio sukilimo metu Ru
munijoj buvo užmušta 5,500 as
menų.

Ypatingai sunkiai nukentėjo 
žydai. Turima žinių, jog buvo 
užmušti 700 žydų. 7,000 žydų 
sunkiai sužeista arba smarkiai 
sumušti.

Kai kurie žydai bandė bėgti 
iš Rumunijos, bet prie sienos 
buvo apšaudomi.

Rusai abejoja nacių 
karo jėga

MASKVA, Rusija, sausio 27 
d. — Sovietų kariuomenei lei
džiamas laikraštis abejoja ar 
vokiečiai pajėgs užpulti Angli
ją ir ją lengvai įveikti.

Rusai mano, kad paskutiniu 
metu Anglija smarkiai sustip
rėjusi ir vokiečiai turės labai 
daug aukų padaryti, kad An
gliją pakhipdytų.

Rusai stebisi anglų karo je-« 
gomis Afrikoje, kur jie Italijos 
kariuomenę visiškai sunaikino. I

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Petainas išmetė iŠ kabineto teisingumo ir darbo minis- 

terius. Jis paskelbė, kad visi ministeriaj ir valstybės valdinin
kai privalės prisiekti jam ištikimai tarnauti. Jeigu sulaužys 
priesaiką, jis smarkiai bausiąs.

— F. de Brinon, Petaino atstovas okupuotoj Francuzijoj, 
atvežė betainui Hitlerio atsakymą dėl tolimesnių Francuzijos ir 
Vokietijos santykių.

— Vokiečiai koncentruoja mechanizuotos kariuomenės da
lis Sicilijoj. Spėjama, kad jie-mano pulti Maltą arba Afrikos 
kolonijas.

— Vokiečių karo vadovybė suvarė į koncentracijos sto
vyklas visus Belgijos žydus, kurie gyveno juros pakraščių mie
steliuose. - . .

— Britų karo jėgos perėjo Derną ir artėja prie svarbiau
sios italų karo bazės Cirenalkoj, prie Bengazi. Aplinkui Derną 
vyksta kovos.

— Nacių vąldžia areštavo Paryžiuje dvylika advokatų. Juos 
kaltina parašius prieš nacius nukreiptas brošiūrėles.

— Grafas Ciano, Italijos užsienio reikalų ministeris, išvy
ko į frontą ir perėmė oro eskadrilės komandą.

Pašalintas Zibertas 
iš aukščiausio 

teismo
KAUNAS, Lietuva, sausio 27 

d. — Komisariato įsakymu pa
šalintas iš sovietų Lietuvos 
aukščiausio teismo Zibertas.

Jis buvo teismo pirmininko 
pavaduotojas, o dabar paskir
tas paprastu teismo nariu. Zi
bertas buvo skaitomas ilgiau
siai išsėdėjusiu kaliniu.

Aukščiausio teismo pirminin
ko pavaduotoju paskirtas iš Ru
sijos atsiųstas Valentin Alek- 
sąndrovich Burkov.

Naujai atsiųsto pirmininko 
pavaduotoju Lietuvoje niekas 
nepažįsta ir apie j Į neiko ne
girdėjo.

Aiškina, kaip vesti 
kvotas

KAUNAS, Lietuva, sausio 27 
d. — Komisaras Pakarklis iš
leido liaudies teismams įsaky
mus apie bylų vedimą.

Jame aiškinama teisėjams, 
kaip turi būti vedamos kvotos 
ir tardomi suimti kaliniai. Pa
brėžiama, kad teisėjai privalo 
vengti nereikalingo' darbo sau 
ir patiems teismams.

Anksčiau išleistos instrukci
jos teisėjams liepė veikti kar
tu su vietos komunistų parti
ja.

Trys delegatai kom
partijos konfe

rencijoj
KAUNAS, Lietuva, sausio 27 

d. — Stalinas pranešė, kad va
sario 15 d. Maskvoje šaukiama 
komunistų partijos konferenci
ja. Į konferenciją gali būti pa
siųstas vienas atstovas nuo 
kiekvieno 10,000 narių.

Lietuvos kompartijoj tokio 
didelio narių skaičiaus nėra, bet 
Stalinas vis dėlto leido Lietu
vos kompartijai pasiųsti 1 at
stovą.

Vėliau leido pasiųsti dar po 
vieną iš Vilniaus ir Kauno.
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(Iš žemaites raštų IV tomo)

(Tęsinys)

Pavakariop karidoriuje triu
kšmas truputį nutilo, tik pri
žiūrėtojos laksto, juokiasi, 
raktais žvangina. Penktai pą- 
sibaigus vėl ėmė duris raki
nėti. Kas nori ‘‘uborkos” (ru
siškai— cik pasjvaįkščioti) ei
ti, išleidžia. Duoda vęl šhiqta^ 
išsišluoti, Vėl užrakina, netru
kus vėl karšto vandens įkiša. 
Kai tik šešios pasibąigė, vėl 
pradėjo švilpti: vienas baigia, 
kitas pradeda. Taip visose pu
sėse nutęsdami paršvilpę, tuoj 
ėmė duris rakinėti. Atidarys 
iki galo - “vstat!” (rusiškai— 
stoti): karidoriu eina koks vy
resnysis. Praėjo, vėl duris 
trakšt uždauže. Tai, vadinasi 
“pavierka” (rusiškai — pa-Į 
tikrinimas) — peržiūri, ar visi 
kaliniai tebėra. Po “pavier- 
kos” niekas jau nosies nebeat- 
kišė; nutilsią jau ir karidoriu
je triukšmas, tik budėtojų 
kalbos, juokai girdėti. Tokia 
Ivaika kasdien nuo šeštos ryto 
iki šeštos vakaro: neduoda ąt-

ilsio kaliniams.
Ąptrą dieną apie vienuolik

tą pašaukta išėjau “pragul- 
kos.” Išvarė į kierrnj; aukštu 
imn-ų flpiĄuęyta, (Įar yjr^uje 
jeūtoniis ir dygliyptpmjf; vięlp- 
li|is apvestą; vąrtaj geležiniai, 

aiįąipnps spynomis užra- 
iclpeti; paipurė^jis kur-pę-kur 
Žo|ę|ė išdygusi, o *į|emo vidū- 
rys numintas, žvyruotas, kaip 
tik vieškelis: vėjui papūtus 
net smiltis nešioja.

Išvarė mus dvi. Mano drau
ge, visiškai nematyta, šyptelė
jo, man prielankiai galvą nu
lenkę, bet nė žodžio nepratarė,

srebi; bet kurią diehą batvi
niai, tai net šųp, ant -uodegos 
užpiltas, sucyptų: surys, rųkš- 
tųs karįys patvipių šmočiukai 
ir kopūstų lapukai sumaišyti 
o vis kažkaip nudažyti — mė
lynai juodi; pūti stiuba —kaip 
pavadavęs šarmas dar kaži 
kokios raudonos g^Š10!Š, ’Kitlp 
siūlui, plaukioja, Vadinasi, tai 
su mė$a. Tokio viralo negali
ma ijė į cĮąhtis.

npriit 
už ąavo

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškiį Skausmų

NekentBkite bereikalingai raumenų 
skaudfijimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieki nepaprąsta pąlengvinimą 
reumatįškų skausmų^ strinų raųmęrių 
škaudijimų, išširiaririimų ir šiaip Rau
menų skaudi jimų vien išsitrindami su 
Pain-Ezpellerių. šis sęngącingas hni- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą.^ Virš 17 milijoną boti- 
kūČĮū jau. išparduota. Todėl nęati- 
dčliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Ęxpellęrip. Reikąlaukite Pąin- 
Expėllerio ąii' inkaru ant dežutis.

LITHUĄN'AN i?»

nančios už ką.
—Ėjau dirbti į dvarą, kelyje 

suėmė kareiviai, — pasakojos, 
— atvarė čia; įkišp į kalėjimą; 
jau trečįąs ipęppo kaip sėdim, 
ir nežinom, ar ilgai dar laikys. 
Paskutines kapeikas baigiam 
jau išleisti cukrui. Paskui, — 
dejąvo, — teks mums tik areš- 
tantų sriuba: tur būt, reikės

sekmadienį man jau dešimta 
diena — viena diena bėra kalė
jime sėdėti.

Patarnautojai duodu cukraus 
ir sviesto, pati valgau neskal
sindama.

Sekmadienio rytą atsikėliau. 
Manau jau rengtis išeiti, luku- 
riu tik, kada pašauks. Tuo tar
pu įkiša duoną, duoną vandenį.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Te!.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Ūiemą vaikščipti. Jos drabu
žiai silkelė dulkes. Man nie- 

|kur nuo jų pasiĮrauĮRi: atsi
stojau .pamūrėje ir šildąus 
saulėje. Musų sargienė sėdi 
kėdėje ir nė akių nuo musų 
nenuleidžia. Mano draugė, ei
dama pro šalį, tykiai rusiškai 
pasage: nevalią mums Šneku
ti; mitrą sykį eidama, vėl pa-

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais .................................. 1....... $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurelės 
apdarais ................................ $1.35
“Kantyckos” arba giesmių kny
ga ...................................  1.... $1.75
“Sapnaknygė” su paveikslais, ap- 
dar............................................  $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir ka?irų nubur. .... 35c 
‘‘Mikaldos pranašavimai” .....  25c
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno jr, naujo tęst......... 25c
“Tūkstantis rinktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito pagelbos .......... 35c
“Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 
jie yra reikalingi ..................... 25c
Trajankos stambios pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už .............
Taipgi pas mane galite gauti 

kių žolių Ir šaknių
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

nieko. Pastovėjusi perėjau iš
ilgai kiemą—suskaičiau ketu
riasdešimt aštuonis žingsnius 
skersai kiemo, nuo muro iki 
sienos dvidešimt du. Sargienė 
paklausė:

--Ar tu nemoki vaikščioti?
—Kojas skausta, — pasa

kiau.
Taip mudvi palaikė dvide

šimt niijiūčių, įvarė atgal į vi
dų, draugė užlipo ant aukšto, 
mane vėl užrakinu.

$1.50 
viso-

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

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. įstaigoje. Mokame 3,Zj% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Scc.

3236 S. Halsted St. CAL. 1118

tik kitas dienas “pragulkos” 
varė su kita mergaite. Ta, pro 
šalį eidama, po vieną žodį tar
dama, pasisakė iš Rygos poli
tiška* sėdinti jau šeštas me
nko, o nuskirta aštuonis. Mu
dviejų kameros grętą, kasdien 
mudvi ir Varė pastyaiĮtščioti ir 
“uborkos” sykiu; vis pratarenl 
viena antrai po keletą žodžių, 

Į susipažinome, lik susikalbėti 
sunku: ji latviškai, aš lietuviš-

—Reikia yyręsnjit 
kai eis patikrinti.

Vakare einant, aš 
kiu yitlgyti, bet tas nė į tą pu
sę uępąžvelgė—busią negirdįs. 
KuĮ- tik einu pasivaikščioti ąr 
prdĮĮšfe, pąniačįusį kokią sar
gienę, vis šaukiu, kad valgyti 
norjtĮ, susirgsių numirsiu ba
du. Kįht sakys: ‘‘Na gęrąi, pa
sakysiu vyresnįąjai”. JĮita pa
klaus. ąr ilgam nuteįstą. I§- 
girflusi dvi savaites, ranka tik 
nunuiją. Praėjus kelibms d|e- 
noips, kažkas atidarė diiriš. 
AlsĮsĮbjęs tarpduryje vyresny
sis ėmė klupsti, ko aš noriu.

—Valgyti noriu, — špūkiu? 
—viąįią iš ipartęs atėmė —vąjs- 
tus it jiinigns, ne įiUsipirjiįi 
nedudfia.

—Ar neturi ką pažįsįamą 
mieste? Gįaietų atnešti.

—TurįĮi,— sakaū, bet kaip 
reikia prašyti?

—Reikia pirma gauti leidi
mas iš prižiūrėtojo— parašytį 
jam prašymus.

; —Kaip rašyti, ant ko ir kuo, 
kad atėmė popierį ir piešuką? 
Aš negaliu ir to viralo valgyti, 
kur duoda: susirgsiu nevalgiu
si.

prašyti

vėl šau-

sų advokatųis sukasi ir pinigų 
nesigaili; vdlgį sau perkuos ir 
vyras atsiunčia, lik ilg i vaikų, 
o dėl kilko nehėūa buių sėdėti. 
Antroji mano kdimj*nč, greti
mais sėdinti, sakėsi:

--Ąš jau bąigiu kalėjimą — 
ketvirtas menuo kaip sėdžiu: 
šęšiuį nuteista. Tėvai Rygoje 
mano bįda |iuv() pakrypusi į 
katorgą aštuonerius metus, bet 
advpkąlai pąąųHū į tvirtovę: ąt- 
siėjb apie penkis šimtus.

Po pirties laukiu tik to išra
šytojo valgiu. Penktadienio va
karą tik pakląUšė IH’P langiuką, 
ąr turiu ką išsirašiusi.

—Turiu, — sakau.
—Na, ei(> ątsiihiti.
Už durų jąu susirinkusios vėl 

beląūkįdrįeĮpš kelios piotefs. 
MuiJ VRrė ^ėl kąniiųriąis. 
per liOilĮį 1 kąiphąi’į, 
per Įvertą vielos siena; jame be
są jau daug nioįęrų. Ą'|us visas 
užrakino. Visos laukėme ati- 
dubdant mums užsakytus val
gius. Čia niekas nedraudė šne
kėtis. Buvo daug ir lietuvių. 
Klausinėjome viens kitą, iš kur,

Pasirodė sargienė už pertva
rų.

—Maučat! (rusiškai—tylėt 1) 
-sušuko.

Nutilome. Epiė pavardėmis iš 
rašto skaityti ir pro langiuką 
vielo.se atiduoti, kas buvo užra
šyta. Kitos laukiame ir neišken- 
čiame nešnekėjusios patyliais. 
Kaip jau atidavė kelioms, kita 
sargienė atrąkinp duris, išsiva
rė, kurios jau gavo, paskujn 
vėl kitas: taip partijomis daug 
išvarinėjo. Man teko maž pas
kutinei — atidavė sviestą: bu
vau užsirašiusi svarą — davė 
tik tris ketvirtis, sako:

—Svaro nebėra.
Cukrų gavau, pyrago nėra, 

duonos baltos gavau pusę sva
ro, sūrio nėra, kiaušinių nėra: 
niekas negavo. Paskutines mus 
išvarė. Eipam, kaip musę kan- 
dųsios, bet vis jau smagiau, 
nors keletą žodžių pęatarėni 
viena kitai ir pors kelis žmo
niškus kąsnius pakąsim.

Man po teismo advokatas ai
škino :

—Nubaudė, — sako,—dviem 
savaitėm, bet tvirtovės; bausmę 
visuomet mažina, gausi sėdėti

—Ne šiandien išeisi, bet tik 
21 — ketvirtadienį — klausiau 
kanceliarijoj.

Man kaip su vėzdu į galvą: 
dar keturias dienas. O kas bus 
su valgiu? *Pragulkos” išėjusi, 
savo draugei pasakiau, jog iki 
ketvirtadienio dar užtūrėjo.

(Bus daugiau)

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ąshląnd Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 

'niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

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

and MIDWIFE ______________________________
6630 S. Westemav. iTel. Hemlock 5849

HEMLOCK 9252 Dr. Peter T, Brazis 
Kasdien nuo 10 v. Iryto iki 7 v vak I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Se.jįl1 jrsand 6757 S.' Western Avė.
Dunes, Central av. | VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

ginusia suvalkietes, nieko neži
Kalėjime aš ir tikiuosi ta de

šimčia dienų: jau penktadienis,

AKIU SPECIALISTAI
DR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS lR CHIRURGAS 

2500 Weą| 63rd Street
Ofięo valandos: nuo 1—4 Ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 67a7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

mc. o rusiškai aš blogai kalbu 
ir ji ne geriau.

Kenčiu vieną ir kitą dieną 
—mano suris ir cukrus baigia
si, dešra sudžiūvo, polyje; duo-

jei kruopai kartais su bulvė
mis, tai apsikentus dar galiu 
nors kelis šaukštus pavalgyti,

*9.50

CROCHETED DOIUES F?ATTERN 2701
j ‘ .

2701 —■ Megs tos servetkėlės

CRANĘ COĄL ČOMPANY 
5332 So. Long Avepue 
Telefonas pORTŠMQUJH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimtą 57.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.BLACK BAND LUMP

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPt.
| 1739 So. Halstefl CJįięągo, pt

I Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi Np.

No. 2701

I Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija.

—Ką darysi,-- sako, — už 
devynias kapeikas, duodamas 
dienai, negalima geriau mai
tinti.

—Aė tvirtovę sėdžiu, — šau
kiu.—man už dvidešimt ką- 
peikų t'ųr diioli maisto, ne už 
devynias mano nors pieno

—Pieno 
pirktis nė 
užsišoko sargienė.

—Mano pinigai yra, — šaų: 
kiu, — leiskit man pačiai nusi
pirkti.

Vyresnysis, atsisukęs į sar-

neturim, negaunam 
mažiems vaikams,—

—Įlytoj bus išrašų dieųa, iv 
įsirašys, — ta atsakė.

Taip man bekovojant, kelios 
dienos praslinko. Trečiadienį 
pro langiuką sargiene paklausė, 
ar noriu ką išsirašyti.

- Norių, kaip ne, noriu, — 
šaukiu.

Atrakino duris, išvąrė mane

lįnčja mergaite, su kuria vaikš- 
tinėdavoine. Ji pasakė, ko i ei
kliau ja. Vyresnioji sargiene ra
šė. Ąš taip pat sakiau užrašyti 
cukraus, sviesto, kiaušinių, py
rago, sūrio. DžĮaugiuos, l<ad

riu į pirtį. Na, žinoma, norju.
—Taip greit išeisi —• kam los 

pirties, — sako.
—Vistiek noriu, — sakau.
Atrakino duris:

lĮąyidoriujc daugiau rpotery 
beąlųvįųčjy.'Varę mus per kelis

j e taip put ipąži kambariukai, 
skyrium užrakinami. Mus tris 
įyarė į yįęną ir užrakino. Van
duo karštąs ir šąĮtas, kibiiėbai 
kiekvienai — radome tik du, 
įęt sąrgiępė įipelė pro ,dųr.\s ir 
(ręęią; vįskąs gęraį, tiį< jokio 
suoleliu — nėra ką]’ ęlęąbųžiai 
pąsįdčtį; tik pp vąn-
(įčnę pičms; apt to paties galo 
sūšidėjom į Įįuyą ęlrąliužius ir, 
lęisdamos vandenį, ddbojam ne
sušlapinti ąvulynęs ant ženiės 
kerčioje. Pirtyje iki valios įsi- 
rokavont, iš kur, už ką, ar il
gai. Viena dar be teismo Sakėsi.

—Nežinau, — sak’d, 7- kąįp 
nuteis, bet>isiškai hekaita, per 
bro|j pakliuyau: tikiuos išteisįr 
narna, nes vyras nesnaudžia —

O

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE VtKl

• 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.
Daugęlyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712, South. Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So. Hąlsted 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 
iš: kyrus scredomis ir subatąmis.

KilATAUČIAl

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadieniu ryt- 
■tofriifri, 1«:M nl. ryto B W. H. L P. stoties (1«# K.) 

ra POVILU SALTIMIERU.
■

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Laidotuvių Direktoriai

t .

6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

NARIAI
.. < ■ • * 4 . . l.i

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
MitiiiiiiiiiiithiiiiiiiiĮtiiiiiiitiiiin 

I

Ambuląnce 
Rątarnavi- 
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Ncdėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th S t., peteli Morgan St

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

Tel. CANĄL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Repųblic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

; ALBĖRT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue P^one LAFayette 8024

J. LiULEVTCiUS
1348 S. pąliforhįa Avejiūe ĮPIpme ĮuAFąyette 3572

t, J. ZOLP
1646 West 46th Stręęl Phone YĄRds 0781

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
Į

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Plące Phone CANal 2515
SKYRIUS: 4?-4< Ęast 108th Stręęt TęL Pullman 1270

‘ ............ P. J. RipiKAS....................
3354 So Halsted Street YARds 1419

•. » *. •’ 1 •. r • **

Šč P; MAŽEIKA YAIMs 1138
3319 LitųAtuca Avenue YĄRds 1139

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepįa, 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. Maurįęe 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
Rcz. Telephpne PLAZA 3200

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Hąlsted S L 

' arais nuo 6 iki 8:30

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tęb 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
0YDYTOJĄS IR CĮĮDUJRGĄS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso te.l. CENTRAL 1824.
Namų tel.—Ryde Pąrk 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. ŪALSTED STREET
Tel. CALųmet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 y. vak.
134 N. LA BALLE STREET

Room 2014 Tel. S T Alę 9572 
Vai.: nuo Q:00 iki H:00 ryto.

3149 SO. BALSTĖD STREET
' Tet VICtory 2679

vielo.se


Antradienis, sausio 28, 1941 NAUJIENOS, Chieago, III.

KORESPONDENCIJOS
Nacių Belaisvį.

DARBAI GERĖJA PHILADELPHIJOJE, 
ATGYJA LIETUVIAI BIZNIERIAI 

IR DARBININKAI
Draugijos Gerai Veikia, Yra Nemažai Profesionalų, Bet 

Trūksta Lietuviško Laikraščio.

(Tęsinys iš pirmadienio 
“Naujienų”)

šiaip lietuvių turime čia ir 
įvairių profesionalų, gydytojų, 
advokatų, inžinierių ir t. p.» 
taipgi nemažai turime ir me-

toliau stengtųsi kiek galint tų 
lietuvių jstaigų palaikyti.

Atgavo Kapinių žemę.

Bet gal daugiausiai lietuvių 
čia dirba valgyklose ir siuvyk-

Jie su tais darbais apsipratę, ir 
juose patyrę.

“Kova”
Mums čia Philadelphijos lie

tuviams vieno dalyko stoka — 
tai lietuviško laikraščio.

Aš kaipo senas šio m esto 
gyventojas, keleto draugijų ir 
klubų narys, visur savo nosį 
bandau įkišti, ir esu “šiur”, 
kad manęs Philadelphijoj nie
kas nepaklaidintų nei vidur
naktyj. Gerai atsimenu tų lai
kų, kai čia išeidavo LSS orga
nas “Kova”, į kurių tankiai nu
eidavau ir kartkartėmis duoda
vau spausdinti organizacijoms 
plakatų ir tikietų. Būdavo la-

užsidarė ir jos mašinos išvež
tos į Chicagų. Dabar jau toj 
vietoj nei to namo nėra'. Per 
Delaware upę einančio tilto ga
las jau kelinti metai ten stovi. 
Nuo “Kovos” laikų joks perio
dinis lietuvių laikraštis Phila
delphijoj neišeina, kuomet 
Brooklyne, Bostone ir Ciiic:go
ję net po kel.s lietuviškus laik
raščius spausdinama. Ar nega
lėtų koks vienas, čia pas mus 
atsikraustyti? Mes čia su spau
dos darbais dabar daug vargo 
gurinio. Nuolat reikia siuntinė-

gerai žinomas Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto Parkas, ku
riame čia vietos lietuviai vasa
ros laiku rengdavo piknikus, iš 
kelių privatinių rankų \ėl li
ko prijungtas prie lietuvių tau
tinės parapijos. Ji dabar sėk
mingiau veikia negu pora metų 
atgal.

Tautiškose kapinėse priima
ma laidoti lietuviai be skirtumo 
pažiūrų ir tikėjimo. Tai pagir
tinas daiktas, ir tam tur bui 
lietuviai ir pritaria, nes maty
ti iš to, kad kas sekmadienio 
vakaras L. K. T. bažnyčios pa
talpose yra rengiamos pramo
gos — baliai, ir į juos atsilan
ko visokių lietuvių. Draugiškai 
praleidžia vakarus laisvoj dva
sioj.

Philadelphia Atsistato.
Philadelphijos miestas prade

da atsistatyti. Daug senų lūšnų 
išgriauta ir per keletu metų 
niekas nieko nedarė, atrodė lyg 
visi buvo tas vietas užmiršę. 
Bet pereitais metais pradėta 
imtis statybos, Taigi, dabar, jau 
vietoj lūšnų ar r ogsojus.ų griu-

Peter Schierning (dešinėj), 30, vokiečių oro laivy
no leitenantas, paimtas anglų nelaisvėn, buvo nuo laivo 
pabėgęs kada laivas su kitais belaisviais prisiartino prie 
vieno rytinio Kanados uosto. Bet jo “laisvė” buvo labai 
trumpa, nes kanadiečiai tuojau sugavo.

daug įdomių patyrimų visuo
met papasakoja iš savo patyri
mų teisme.

Mano supratimu, 50 gerų 
narių, mokėdami 10 dolerių į 
metus gali daugiau nuveikti su 
mažesnėmis išlaidomis, negu 
500 narių mokėdami po vienų 
dolerį. Laimingos ateities nau
jam prezidentui ir valdybai! 
Lietuvių Prekybos Butas dirbs 
ir bujos ir turėtų išaugti ma
žiausiai iki 200 narių.

—William 13. Sebastian.

Gerai Pavykęs
Studentų Kliubo
Vakaras

Gabiai suvaidino komedijų 
“Teta iš Amerikos”

LIETUVIŲ PREKYBOS BUTAS STEIGIA 
INFORMACIJŲ - PATARIMŲ BIURĄ
Teiks Patarimus Savo Nariams; Pakėlė 

Duokles Iki $10.00.

Laikraščiui butų biznio
Namų rendos čia pas mus 

nėra taip jau brangios, ir spau
stuvei tinkamų namų taipgi 
butų galima surasti. Philadel- 
phia tur būt yra trečia didžiau-

tai 
nio 
ric

lyg keistai atrodo b? \ieli- 
iietuvių laikraščio. Mes, ku
tu rime reikalų su spaudos 

Jais, ne kaita tų dalykų
esame apkalbėję.

Tautiška pirap j i

ir į L. K. T. Šv. Marijos para
pijos bažnyčių, kuri savo vei
kimu yra pagarsėjus tarpe lie
tuvių. Ne tik religiniai žmonės, 
bet ir šiaip laisvesnių pažiūrų 
lietuviai draugiškai išsireiškia 
ir pritaria tos tautinės bažny
čios kun. klebonui J. Zitui, kad

šokėja — Elena Kungis.
Vakaras užsibaigė smagiais 

šokiais. Surengimu rūpinosi 
Stella B. Bartkus—komisijos 
pirmininkė; Aldona Barsevsky, 
Anne Belinės, Eilėn Skirmont, 
Antanas Faiza, Stanley Drigot 
ir Algird Rulis.

Vakarą labai vykusiai reklia- 
mavo p-lė Wenetta Grybaitė.

Kiti Parengimai
šeštadienį vakare M. Maciu

ke vičienės salėje, Burnsidcje, 
įvyko smagus SLA 63-čios kuo
pos balius, rengtas Kuopos iž
dui padidinti. Susirinko nema
žas būrys publikos ypač iš Rose- 
lando. Kuopai paliks nemažai 
pelno.

Sekmadieni Roselando Darbi
ninkų salėje, įvyko Roselando 
Lietuvių Moterų Kliubo vaka
ras, kuriame dainavo Moterų 
Kultūros Draugijos choras ir 
suvaidinta škicas, “žioplis Jo
nas”.

“Draugo” Koncertas
Sokolų salėje sekmadienį įvy

ko pasekmingas “Draugo” kon
certas, kuriame buvo žymiai 
daugiau žmonių, negu panašiuo
se “Draugo” koncertuose praei
tyje. Programas buvo įvairus 
ir turtingas. Dainavo DePaul U. 
choras ir Vyčių Choras, su so
listais.' • •••■•

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITVVINAS. 
Generalis Vedėjas. 

3039 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

Sopkie
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
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.

Chicagos Lietuvių Studentų 
Kliubo Stipendijų Fondas sek
madienį paaugo bent keliomis 
dešimtimis dolerių, nežiūrint 

i sniego, purvo ir blogo susisie- 
I kimo visam mieste.

Į jų vakarų Chicagos Lietu-- 
vių Auditorijoje- susirinko di
delis būrys publikos, kurios nei 
blogas važiavimas automobi
liais, nei nervuojantis gatveka- 
rių triukčiojimas ,snieguotomis 
gatvėmis nenubaidė.

Juokingas Veikalas
Nenusivylė tie studentų drau

gai, kurie vakarėlyje buvo. Jie 
pamatė scenoje labai sklandžiai, 
mikliai pastatytą ir gabiai su
vaidintą komedijų apie pinigin
gą “Tetą iš Amerikos”.

> Jos giminaitis, advokatas 
Vincas Kairys, gyvenąs Lietu
voje, apsukriai pinigus iš jos 
'vilioja (žinot, advokatai), bet 
jam susidaro nepaprastai ke
blios komplikacijos, kai Teta

ŽUVO UGNIAGESIŲ 
KAPITONAS

Danville, III., begesindamas 
gaisrų bažnyčioje žuvo ugnia
gesių kapitonas, 46 metų Leo 
White. Ugnis triobesį sunaiki
no.

Chicagos Lietuvių Prekybos mininku, atsisakė būti kandi- 
Butas šįmet kaip Ir “persior- datų, per tai buvo nominuoti 

vėsių dygstą nauji mūriniai na- ganizavo”.
Paskutiniame viešame narių Slaptu balsavimu buvo išrink-■ netikėtai iš Amerikos atvažiuo- 

susirįnkime nutarė pakelti tas prezidentu John Pakol. Į ja. Praeityje pasakytus melus 
Tai jaunas, malonaus budo jis desperatiškai bando uždeng- 

inteligentiškas ir gabus namų ti — ir tame susidaro daugy- 
niai studijuos biznio ..reikalus statymo kontraktorius ir spor- 
ir teiks savo nariams- visoke- liniukas, kuris, be abejo,, gaus 
riopas informacijas.

Butas bus kaip Ir 
gentura”,. kuri seks 
ir pramonės dalykų 
formacijas perkratinės,

mai. Vienur jau baigia statyti 
valdžios namų statymo projek
tus (net trijose vietose), kitur duokles nuo vieno dolerio iki 
stato šiaip kontraktoriai. Ypač $10.00, taipgi ateityje nuodug-: 
žymiai auga ir gražėja kai ku
rios miesto apylinkės.-Kontrak
toriai stato namus, o žmonės 
tuojau juos perka. Daugiausiai 
statomi namai iš koklių (blok- 
sų), kurie atrodo lyg akmeni
niai.

Blogas Vanduo.
Philadelphijos miestas neturi 

gėrimui gero vandens. Vanduo 
tankiai dvokia. Kame to viso 
priežastis, sunku spręsti, bet 
visgi kur ners yra trukumų, 
žmonės, kurie turi savo auto
mobilius, nuvažiuoja į Fair- 

| mount Purk, kur yra šaltinių 
ir iš tų šaltinių pasisėmę par
siveža namo geto vandens. Kiti 
arčiau prie pa-ko gyvenanti ei
na net pėsti ir parsineša po 
kiek galėdami. Bet šiaip didžiu
ma miesto gyventojų, kurie ne
turi savų automobilių, turi ger-

pirm geriant turi išvirinti arba 
šiaip kokio priemaišo pridėti 
skoniui pagerinti.

Priladelphietis

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Haltted Strait 

CHICAGO, ILLINOIS
T«l. Canal 8500 .

J. P. Rakštis ir John Pakel.

visų direktorių ir narių para
žinių a- mą ir pastatys Lietuvių Butų

eigų, in- 
stu- 
;, ir

jas perduos savo nariams.
Tikisi Daug Naudos.

Butas tiki, kad šiuo sumanys 
mu ne tik pagelbės lietuviams 
biznieriams bujoti, bet daug 
naudos atneš pačiai organiza
cijai ir užtikrins jam šviesių

Minimas Buto susirinkimas 
buvo labai gyvas ir atliko 
daug darbo.

Tarp

Vice pirmininkais liko išrin
kti J. P. Varkala, J. P. Rakš
tis, ir D. Kuraitis, raštininku 
- J. P, Varkala ir kasierium 
—AVm. Kareiva.

Mr. ir Mrs. Kuraitis direkto
rius po susirinkimo labai pui
kiai pavaišino gardžiais val
giais ir gėrimais.-

narių matėsi teisėj as/(j j 
konsulas Daužvardis, 
Nekrash, M. Kežas, Dr. 
Dr. Draugelis, Dr. Ja- 

kobs, D. Kuraitis, Al. Kumskis, 
John Pakel, Bill Kasmauskas, 
A. Olis, A. Lidy, M. Mockus, 
J. P. Rakštis, J. P. Varkala, 
John Kaledinskas, D. Pivaru- 
nas, J. L. Savickas, ir daugelis

Georgc

ituacijų, kurias
- patys studen

tai, mokėjo gerai išnaudoti.
* ' , • . * l i

Viską Atliko Patys Studentai
Veikalą režisavo Kliubo na

rys, Jonas Balanda, Tetos rolę 
pildė Ona Be-nnes, o jos gimi
naičio advokato Algirdas Bulis.

Kitose
nys:

Jonas,
Viktoras
senas valkata — Algirdas Ru
dis; Petras Lukošius, artistas 
— Vytautas Levickas; Marytė, 
Jono žmona :— Biruta Balanda,

be komišku 
jauni vaidilos

rolėse buvo šie asme-

Advokato tarnais — 
Krauchunas, Riekus,

Teisėjas
į kvietė direktorius laikyti se-! Policininkas — Stasys Drigotas; 
kaulį susirinkimų jo namuose Valerija Valiunaitė, Tetos au-. 
ir manau, kad nei vienas iš gintinė — Blanche Stann; Dr. 

į direktorių vasario mėn. susi- Drozda, gydytojas — Stasys, 
rinkimo nepraleis

- 7 ° , i
, nes teisėjas Drigotas ir Liucija Pužinaitė,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

n and in eros.

MADOS

direktorius liko' išrinkti M. 
Narvid, J. P. Rakštis, W. B. 
Sebastian, A. Valonis ir A. 
Olis.
Remia Columbia U. Leidžiamą 

Knygą.
Buvo kalbama apie Colum

bia Universiteto leidžiamų 
knygų anglų kalboj “The Eco- 
nomic Reconstruction of Lith- 
uania After the World’s War.” 
kuri kainuos doleris ir puse 
perkant ne mažiau kaip 25 
knygas vienu kartu. Darius-
Girėnas Postas užsakė 10, 
John Pakel—5, M. Narvid—3, 
Varkala—2, Pietkiewicz—2, D. 
Pivarunasl—2, po vieną—Ki- 
bort, Sebatslan, Rakštis, Ka? 
reiva, Dr. Drangelis, Kumskis, 
ir teisėjas Zuris.

John Pakel—Prezidentas.
Direktorių susirinkime sau

sio 23 d. D. Kuraičio reziden
cijoj, buvo renkama 1941 m. 
valdyba. P-as Narvidas ištar
navęs net du metu Buto pir-.

PAŠALINK
RAUMENŲ SKAUSMUS!

Pasijausite geriau, kad šildantis, 
paremiantis, raminantis John- 
son’s Red ross Plaster veiki
mas pašalins raumenų skausmus 
gėlų ir aštrumus. • Švarus, pato
gus, lengvas vartoti. Ekonomiš
kas.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų

RED CROSS 
PLASTER

Pastehėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS J

No. 4679— Kasdieninė suknelė. 
Sukirptos mieros, 36 38, 40, 42, 44, 
46, 48. 50 ir 52.

UNIVIRSALSAHNGS&LOAN ASSN.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3/4 Nuošimčio ant Visų Investmentų.
V

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

i <

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mięrą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted StM Chieago, I1L
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Amerikos “Maginot Linija”

•m

ANGLIJOJE GIRDI VIL
NIAUS RADIO PRO- 

GRAMUS

Lietuvis, kuris tarnauja Ang
lijos armijoje, rašo apie Vil- 
riiaūš radio programus, kurių 
jisai sakosi dažnai klausęsis ap
kasuose. Vilnius dabter yra bol
ševikų okupuotas, todėl ir tie 
prograrhai sudaryti daugiausia 
iš bolševikų propagandos: apie 
“Stalino konstitucijos sukaktu-

Tarybų
“Stalino konstitucijos 
vių minėjimą”, apie

pranešė-
Iš visų administracijos pusės “liudininkų” aiškiau

sius parodymus J. V. kongreso užsienių reikalų komisi
joje davė buv. ambasadorius, William C. Bullitt. Ginda
mas H. R. 1776 bilių, jisai nurodė, koks pavojus gręstų 
Jungtinėms Valstybėms, jeigu Hitleriui pasisektų pa- 
klupdyti Angliją.

Diktatorių kontrolėje butų ne tiktai Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos laivynai, bet taip pat ir Didžiosios Bri
tanijos. Diktatorių blokas turėtų bent keturis kartus 
daugiau dokų ir pramonės įrengimų naujiems laivams 
statyti, negu Jungtinės Valstijos, ir valdytų 90 nuošim
čių viso pasaulio gyventojų.

Jungtinės Valstybės prieš tą baisią diktatorių galy
bę stovėtų vienos — be draugų ir talkininkų!

Bet kai kurie labai patrijotiškai nusiteikusieji žmo
nės Amerikoje dar vis bando įtikinti visuomenę, kad 
Jungtinės Valstijos visai neprivalo paisyti, ar Anglija 
atsilaikys prieš nacius, ar ne.

Tą amerikiečių galvojimas, sako, Mr. Bullitt, yra pa
našus į tai, kaip prieš metus laiko galvojo franeuzai:

“Jie turėjo tokį pat pasitikėjimą Maginot Li
nija, kaip daugelis žmonių Jungtinėse Valstybėse 
kad pasitiki Atlanto vandenynu. Jie tiesiog neįsi
vaizdavo, kad prieš ją galėtų būti padaryta sėkmin
ga ataka, ir pas juos nėbuvo to jausmo, kad reikia 
ruoštis skubiai.”
Pasitikėjimas Maginot Linijos tvirtovėmis Francu- 

ziją pražudė. Pasitikėjimas Atlanto ir Didžiojo vandeny
nų platumu gali atnešti pragaištį jungtinėms Valsty
bėms
Lindberghas, senatorius Wheeleris ir k.

jeigu jos klausys tokių “ramintojų”, kaip pulk.

Petaino taryba
Francuzijos “valstybės galva”, maršalas Henri Pe- 

tain, sudarė iš 188 žmonių “tautos tarybą”. Ji turės tik- 
t patariamąjį balsą valstybės reikaluose. Svarbiausias 

uždavinys bus palaikyti ryšį tarpe Petaino vyriausy
bės ir visuomenės, apie kurios nusistatymą maršalas ir jo 
bendradarbiai iki šiol neturėdavo galimumo gauti tiks
lių informacijų.

Į “tautos tarybą” yra paskirti įvairiausių nuomonių 
žmonės, pradedant buv. Socialistų pattijos generaliniu 
sekretorium, Paul Faure, ir baigiant kraštutinio nacio
nalistinio “Ugnies Kryžiaus” (Croix de Feu) vadu, pulk. 
Francais de la Rocque. Be kitų “garsenybių” į tą pata
riamąją įstaigą įeina ir buvęs karštas komunistas, o da
bar toks pat karštas fašistas, Jacques Doriot.

Šią “tautos tarybą” maršalas Petain, matyt, sudarė 
ne tiek savo naudai, kiek patenkinimui žmonių, kurie 
dar Viš nenori atsižadėti parlamento. Tai bus, žinoma, 
tie tikroji žmonitį atstovybe 
kaip vokiečiai sako, “tetsatz”, 
vertės.

ė, o tik jos imitacija arba,'
— ir dargi labai menkos

mokyklą, yta nė kiek ne ma
žiau kultūringa už bet kurį ki
lų Arriėrikdš ifėtitviiĮ šlūoksnj.

Šitą faktų Jurgelionis pir- 
miaus ir pats pastebėdavo, be V 
dabar jau “užmiršo”.

Fantetizritas.
- M - - , , ■. i Pati klasių koVOš teorija,
Beveik per 35 metus, sako ji- kaip sotidiišįai) yra

sai- n,cs l’uvome^ paskendę V|-S.(j n(, įo|>ja ]iajsj; j-įjį, jul._ 
terttjimuose krVrčuose . Musų gfeiwiĮis Rdip kiek-
imkr^&a! skleidė peštukizriibLj^ j}. ^nonia>

peikta l 
“Iš Visdkių Markso teorijų Į (jaušthnš);

lt dogtteų rteuštį ‘liatidžidi’ lik 
VieritttiTie Vietea būyo įkalta Į 
gteivteš, lai ‘klešiį kd^bš’ bėi- 
fcaiiHgftffio jfi įI^Sį sartidiiiiiga atattaitaktj “kla- 
ritus prakfiMjdsfreiUce Hfe tatapkęs-
tdišfeorriiS “džtaušib he- vintams san-
mandagumo ir žiaurumo ap- 
Šatiktieftlš ‘prolėtatiatO prie- 
W tarp stata 
W tautas atatataj. Danijos f “
To pdSSkbjė, rašo K. ...

iioriiš, įiaš muš privišb “daug hušidfgdrfižte^ ktašin^š 
įtektu socialistų”; o iš Jų grei-[p‘dgritedte; tarta ktellurin- 
iai pasidtefė “dar piltiešrii Ita-Įįi&ūsi Ett togoje, 
tauteišttei”.

Vadinasi, “išaiškiną”!
Rbl Jurgelionis nebtivd satd 

mintyse išvažiavęs į sodžių bul-

Lietuvos Bičiuliai
mmv

tiai nėra tokie geri, kokiais ji
sai Korėtų- juos matyti. Ir aiš
kina ve kaip.

šai, iries butbnie
gėlibteiš jšHaiždttbjū. Rteip kiek-

i veikia į Žntbgaiiš einocijas 
r; bet daiig Stipriau 

įnikta į jauShiteš daugelis kitų 
idėjų — religija, tautybės idė- 

h‘a, rdsės idėja ii* f.l.
1 dteifelriihktį “kia

Tų radio programų 
jai kalba lietuviškai, bet pado
rių liaudies dainų juose negir
dėt.

Tas lietuvis kareivis yra Ka
rališkų Šaulių kapralas, J. Liu- 
džius. Jo laiškas yra įdėtas an
trame šių metų “Jaunimo” nu
meryje. Pasirodo, kad jisai 
“Jaunimą” gana ir labai noriai 
skaito.

“ ... I detour eyery copy 
of Jaunimas that I get..
Sako jisai savo laiške.
Kas norėtų tą “Jaunimo” nu

merį gauti, gali kreiptis šiuo 
adresu: “Jaunimas”, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. Vieno 
numerio kaina 5c. Metine pre
numerata $1.00 (kas mėnesis 
išeina du numeriai).

lykitiš Įr drganlztidite sti tikslu 
juote pakeišli. Tai žriibįtį kultu-

dijd^ ijteĮiijoš it Norvegijos 
daPbinitekteį; kūrlė Jfte geriausia 

: kovos

NAUJA KNYGELĖ 
LIETUVIUS

APIE

Tarnas šeinis (Thomaš 
mis), kuris kitąsyk leido 
nalelį anglų kalba “Lithuanian 
Booster”, dabar išleido labai 
gražiai atspausdintą brošiūrą a- 
pie lietuvius: “Lithuanians”.

Knygelėje sudėta daugiausid 
ištraukos iš įvairių raštų apie 
lietuvių kalbą ir praeitį. Ji la
bai tiktų turėti ant stalo kiek
vieno profesionalo (gydytojo, 
dentisto, advokato) laukiamtem 
kambaryje, kur klijentai, lauk
dami savo eilios, galėtų pasi
skaityti. Patogu yra taip pat 
Vartoti tokį leidinį, norint Su
pažindinti svetimtaučius su lie
tuvių istorija. Didelės knygos 
žmonės nemėgsta skaityti, d ši
tokį sąsiuvinį, dargi su keletu 
gražių iliustracijų, gali kiekvie
nas perskaityti.

TIKRA TIESA

Sha- 
žur-

Kovotojai ir prisitaikyto jai
—f—— '■ —

Nuostabu, kad į maršalo Petaino “tautos tarybą” 
įeina buvęs Francuzijos sdcialistų vadas, Paul Faurė. 
Dar nuostabiau, kad “tarybininkais” sutiko būti ir ąš- 
tiloni kiti žymus socialistai, jų tarpe Gasnier-Dupaire, 
kuris buvo laivyno mihisteris Blum’o kabinete.

O Leon BHim yra suareštuotas ir laukia bylos —- dėl 
to, kad jisai norėjo tęsti karą prieš Hitlerį iki galo. Kar
tu Su Socialistu Bltirifd sėdi konservatyvių pažvalgų 
žmogus ir gabiausias Prancūzijos finansininkas, Paul 
Rėyiiaud; ir libfetalaš Daladier.

Vieni eina išvien šū Pėtainu ir nori-“kooperuoti” su 
Hitleriu, kiti atsisako nusilenkti Hitleriui ir sėdi kalė
jime.'

Vierii taikosi “prie aplinkybių”, antri — ne.
Tokį pat skirtumą matbme ir Amerikoje. Republiko- 

nai Wendell Willkie, Stirtison ir Knox eina su RooseYel- 
tu, padėdami ArtgKjai ir gindami demokratiją; o demo
kratų senatorius Wfiėeler, “pažangusis” republikonas 
Njre ir socialistas Norman Thomas skelbia “izoliaciją”— 
kartu su “draugu” Browderiu.

Vietinis komu-riacių organteš 
rašo:

“Ir tarp lietuvių atžagarei
vių yra tokių, kurie trokšta, 
kad Hitleris pultų Sovietus. 
Jie ir dabar tos vilties neat
sižadėję...

“Sovietų priešai veltui lau
kia.”
Tai tikriausia tiesa: sovietų 

priešai veltui laukia. Stalinas ne 
puls Hitlerio, taip pat kaip Hit
leris nepuls Stalino, nes juodu 
yra partneriai bendrame mažų
jų tautų plėšimo biznyje ir Ro
toje prieš demokratijas.

Hitlerin su Mussoliniu 
vieši “ašies” partneriai; o Sta
linas — neviešas partHėrys. Afi- 
glų juridinėje kalboje toks 
partnėrys vadinasi ^sileht pari- 
ner”.

Iš tiesų, apgailėtina, kad ši
to aiškaus fakto dar iki šiol ne
mato (greičiaus, rieiidri maty
ti) “atžagareiviai” ir, deja, net 
kai kurie liberalai.

DĖL WS(J VDU

yra

Įsikalęs sau į galvą, kad in
dustrija ir jos cehtrhi, hiiėsttei, 
yra visokio pikto šaltinis, “Tė
vynės” redaktorius bando iš
aiškinti, kodėl Ainerikds lietii-

nepasakodavo. Jisai žinojo Įte
kai gerai, kad “nemandagumo” 
ir “žiteiirtttno” į>aš lietuvius btt- 
vo daugiau, negu šiatidiėn, prieš 
tuos laikus, kai apie “Markso 
dogmas” ir “klesų kovą” jie 
dar nebuvo nieko girdėję. Pa
vartę senuosius, i^abaigoje per
eitojo ir pradžioje šio šimtme
čio ėjusius Amerikos lietuvių 
laikraščius, tenai užtiksime 
daugiau pravardžiavimų, kelio
nių ir keiksmų (“lenkbčrnių”, 
“maskolbernių”, “carbernių”, 
“Ponios krokodilių”, “šiiiiptar- 
nių”, “bedievių” ir' t.l.); dau
giau kurstymų Vienų žmbiiių 
prieš kitus, daugiau neapykan
tos ir pagiežos, — negu Įteik- 
i'dščiUoSe,! kurie ėjo nuo 1914 
m. terba kurie eina dabar.
’ Tais laikais lietuviai ne tik
tai plusdavosi ir bardavusi, bet 
nėretai ir fyziiię jėgą pavarto
davo vieni prieš kitus. Tai bu
vo laikai,’ kuomet musų Žilio
nis kovojo daugiausia dėl “pa
saulėžiūros”. Socialistinis judė
jimas heniažtei prisidėjo prie to, 
kad ta kova atslūgo, nes žmo
nių mintys , buvb nukreiptos 
nuo religijos klausimą į politi
nes ir ekonomines problemas. 
Žmonės pradės mokytis galvo
ti apie visuomenės santvarką, 
o ne apie kits kito “sąžinę”. 
Visuomenes sistemos begalima 
taip fanatiškai neapkęsti, kaip 
tamsi davatkii neapkenčia “be
dievio” arba tamsus “laisvamą- 
iiys” neapkenčia tikinčiojo 
žniogaUš.

Nėra abejonės, kad ir į so
cialistinį judėjimą buvo atėję 
nemažai tamsių ir nekultūrin
gų žnionių, kiiriė sociatizmd te
orijų nestengė suprasti, o tik 
įsidėjo sau į galvas vieną kitą 
agitacinę frtezę apie kovą tarp 
“buržutezijoš” ir “įifbletarijatd” 
ir elgčši panašiai, kaip davat
kos. Bet čia yra kaltas žmoiiių 
tamsumas, d iiė idėja, kurios 
jie nesupranta.

Tačiau yra faktas, kad didėle 
dalis žthbnių, kurie veikė sdeia- 
listų organizacijose, labai daūg 
prasilavino. Socialistai, mat; nė 
tiktai “kalė į galvas” teori j Ą a- 
pie klasių kovą, bet teikė žteio- 
nėms daug bendros apšviėld.š, 
rengė paskaitas ir koncertas; 
vaidino scenos veikalus, plati
no knygas ir laikraščius, štėi- 
gė susišelpimo draugijas it* 
kuopas, dūjb ir rinkd aūkteš 
Lietuvai ir t.l. šitteme darbė 
vargiai kuri rioFs srove yra pa
dariusi tiek, kiek jie. Ir šiten- 
diėn kiekvienas bešališkas ste
bėtojas pasakys, kad ta dališ 
musų visuomenės, kuri perėjo 
per šitą socialistinio judėjilho

f ■ ’ v

Jūrgėlįdniš fištei Hėštlpraiita 
teoiŠė^ikišKd “LoftitiillžrHb”, jei
gu jisai mano, kad jį pagimdė 
“klėsiį kovoš” teorija. 1____
nizrhas yra totalitarinės val
džios vaisius. Kol bolševikai ne
turėjo savo rankose valdžios, 
jie buvo komunizmui priešingi.

Ir tik dėl to, kad bolševikai 
Rusijoje turi valdžią savo ran
kose, tai jie turi daug pasekėjų 
tarp žmonių kai Įtariose kitose 
tautose — tosfe taittoSė ypatin
gai, kurios jaučiasi silpnos, ku
rių liaudis nepasitiki savo jėgo
mis. “Galirigbje” Maskvoje jie 
mato “autoritetą”, kuris sutei
kia jiems viltį ir padrąsinimą. 
Jeigu Stalino diktatūra sugriū
tų, tai netrukus visas “komin- 
terno vaiskūs” pakriktų.

Ahtrte verttiš, dėl to, kad ko- 
mitnisttei yra niekūs kita, kaip 
aklai į MiiškVos “galybę” įtikė
ję žbionės, lai jieriiš visai ne
svarbu; kokias “idėjas” Štali- 
fias skelbia: vakar iiž dėfridkra- 
tiją, šiahdiėii prieš dėihbkrati- 
ją; vakar jįriėŠ hitlerizmą, 
šiaiidiėn ūž sąjungą Šri Hitle
riu; Vakar už kolėkfyvį saugu- 
rną ir katą “prieš fašizrhą”, 
šldndiėte ūž “taikij” Su tašizmu; 
vtekar ūž Liėfiivdš nbpriklaūso- 
mybę, šiaridifen Už Liėlūvos pa
vergimą... Kui* Stalinas eina, 
ten “komunistai” paskui jį se
ka.

Tai nė “klesų kova”. Tai iš 
višb nėra iiūsistatymas kovoti. 
Tai yra vergiškas nuSižfeihlni- 
mteš ir afsidtevifrias “Dievo 
(Štąlino) valiai”.

Jurgelionis tubš nėlaiteiihguš 
žhioneš Vadina “Tėvybeš” špal- 
tošė “iibpiktaiš” žOdžiaiš: “Šu- 
nėš”, “išgamos”, “atbūtos”; 
“šHmštds” — ii* sako:

“Amerikos lietuviu kotnū-
■ . • • • * O ■

nistų šiandien mes nebegali
me skaityti lietuviais. Jie iie- 
bėra musų tautos ŽmortėS.” 
Gite Viste! p’ariaši logika, kiiip 

į&S iabatiškus ItBHiųhlstUK, ku
rie riepritaritenciiiš j te idėjai 
žmbnės “išbraukia iš dterbirtin- 
kų klėšo’S”; nors tie žiiidhėš bu
tų tikriausi proletarai!

' T8kį “kbhtabi^ihą”, lygiai 
kaip ir tokiteš jo “kritikus” pa
gimdė riėžinOjiiiiaš ir iibriiokc- 
jiihaš prolteiiti.

Bet demokratijos taika su totalitarinėmis diktatūro
mis yra neįmanoma. Prisitaikyto j ai turės stoti į ItaVų 
prieš diktatūras — arba jie bus kartu su jomis nušluotu

(Korespondencija iš Šveicarijos)
Šveicarijoje eina prie realiza-į Lietuvos labdarybės įstaigoms, 

viiiio mintičš suburti visus Lie-> VKdHnrt.. 
tuvbš ir lietuvių tautos ptiete- 
lius į “Lietuvos bičiulių drau
giją”. Šveicarijoje yra nemažas 
būrys šveieteriečių, kurie ilgai 
gyveno nepriklausomoje Lietu
voje, iš kur turėjo išvažiuoti, 
atėjus maskolių okupantams. 
Tarp jų paminėtini: prof. Re
gelis, žinomas botanikos moks- 
lirtirikaš, Ktettno botanikos sodd 

i steigėjas ir direktorius; prof.
Sttiderus; dėstęs vokiečių kalbte 
Vytauto Didžiojo Universitete 
Kaune ir parašęs kelis vokiečių 
kalbos vadovėlius. Šveicarijoje 
taip pat gyvena žinomas lietu
vių kalbos žinovas prof. M. Nie- 
dermanas, Neuchatel universi
teto profesorius. Taip pat ten
ka paminėti p. E. Thomen, bu
vusį Tarptautinio Darbo Biuro 
vertėją, kuris moka it liėtuyių 
kalbą. Tai feįidmėnaliniš ktelbi- 
liinkas, galįs versti iš daugiau 
kaip 30 kalbų, bet lietuvių kal-

Komu-| ką jis yra ypatingai pamilęs.
Ypatingą vietą Lietuvos bi

čiulių tarpe ūžiiiia ponų Siiteo- 
nų šeimos. P. Friedrichas Si
monas yra Lietuvos Generalinis 
Kbnsūlas Šveicarijoje su rezi
dencija Zuricliė, o jo vyrešnis 
brolis p. Albertas Simonas yra 
Costa-Ricos konsulas. P. Simo
nų šeimos turi su Lietuva ryšių 
dar nuo 1929 metų, kada dabar 
jau a.a. ^Vilhelmas Simonas 
buvo paskirtas Lietuvos garbės 
Generaliniu Konsulu.

W. Simonas, dabartinio Lie
tuvos Generalinio Konsulo te- 
vas, yra steigėjas didžiulės to 
pat vardo firmos, kuri didžiau
siam Šveicarijos biznio mieste 
Zuriche, jo apylinkėse ir visam 
šiam kontone turi net 120 ko-

1 Pitatas apšaudo
Amerikos laivą

EDS ANGELES, CdK, šdHšio 
26 d; — Pdktkščių šdrgybos 
Ūrabitį rjrtą ptegd^b žntetį iš 
vienb laivo; fcftriš šdŪkūsT pa- 
gelfcbš; \

LteRteš tiftfūi šti'šicubo į3ta- 
riėšti; kted jį aįŠttactyti
kitas povaiitfeteiteite kdFd laitas. 
Negalėjo baigti dttoti Šato ra- 
diogi’rtmos.

Karo vadovybė įvykite! ištarti 
pasiuntė karo laivą Hei-mcs, 
kuris tuojteu išplaukė iŠ San 
Pedro uosto.

Ypatingu jo palankumu naudo
josi Šveicarijoje studijavęs lie
tuvių jaunimas, kurį jis visoke
riopai yra parėmęs.

Lietuvos Genėrahiiio Konsu
lo vyresnysis brolis, p. Albertas 
Simonas atstovauja Šveicarijo
je Costa Ritos respublikai. Tai 
taip pat didelis Lietuvos ir lie
tuvių tautos bičiulis, daug nu- 
šipeinęš musų tetų kraštui, or
ganizuodamas prekybą. P. A. 
Simbnaš du kartus yra buvęs 
Lietuvoje: 1930 Vytauto Di
džiojo metais, kada kaipo savo 
tėvo atstovas dalyvavo tais me
tais surengtose istorinėse iškil
mėse, ir 1938 m., kada nuvyko 
į Lietuvą ir kitas Pabaltijo val
stybes kaipo Šveicarijos vyriau-

bos sutartims daryti. P. A. Si
monas yra kelių svarbių preky
bos org&nizacijiį it valdinių ko
misijų (niaisto ir užsienio pre
kybos) narys.

Abu broliai vadovauja iš tė
vo paveldėtai įmonei, kuri yra 
viena stambiausių Šveicarijoje.

Minint Lietuvos bičiulius 
Šveicarijoje, tenka dar pažymė
ti jauną ir entuziastingą lietu
vių tautdS draugą, 18 metų jau-

Simonas buvo pirmas stambus 
Šveicarijos pirklys, pradėjęs 
masiniai pirkti Lietuvos žemes 
ūkio produktus. Prekyboje su 
Lietuva W. Simono firma yra 
padariusi milionines apyvartas. 
Tokiu budu W. Simonas įvedė 
Lietuvos gaminius į Šveicarijos 
rinką. Lietuvos gaminiai vėliau 
surado ir kitų stambių pirkėjų 
ir plačiai po Šveicariją paskli
do.

P; W. Simonas mirė 1936 m. 
pradžioje, susilaukęs (56 metų 
amžiaus. Velionis buvo Lietuvą 
labai pamilęs ir vadino musų 
tėvų kraštą savo antrąja tėvy
ne. Pašalpos reikalingi lietuviai, 
atsidūrę Šveicarijoje, niekuo
met neišeidavo iš Generalinio 
Koiisultrto tuščiomis rankomis. 
Velionis taip pat duosniai au
kojo įvairioms Lietuvos labda
rybės ir mokslo įstaigoms. Jis 
savo lėšbmis buvo pakvietęs į 
Šveicariją reprezentacinę Lie
tuvos ftilbold komandą, kuri 
čia sužaidė* kėlias rungtynes. 
Tokiu budti velionies pastango
mis sportu besidominti šveica- 
fiėčių yišttdmėiiė pirmą kartą 
susipažino su lietuvių sporto 
jaunimu.

Už nuopelnus Lietuvai p. W. 
Simonas buvo iipdoVanotas Vy
tauto Didžiojo ordenu. bar a.d. 
W. Simonui esant gyvam, jo 
jaunesnysis sūnūs Friedrich Si
monas, dabar 37 metų amžiaus, 
ūme dbiteetis Liettiva ir Gėnė- 
ralinio Konsulato veikimu. Tad 
dar 1935 tn; Jis btitb paskirtas 
Lietuybš VleekbhšttlU, o po tė
vo mirties — Konsulu. Įvertin
dama p. Fr: Shndno pastUrigtrš 
prekybiniams ir kitokiems san- 
tykiaiiis tarp Lietuvos ir Švei
carijos išplūsti, Lietuvos vy
riausybė jį 1936 m. paskyrė 
Generaliniu Konsulu, kurias pa
reigas jis ligšiol tebeeina. P. Fr. 
Simonas, eidamas savo tėvo pė
domis, tau1)’pat Haūg prisidėjo 
ne tik prie prekytidių shtetyfeių 
išplėtimo su Lietuva, bet ir prie 
musų tėvynės gero išgar
sinimo Šveicarijoje. Jis taiįi pat 
yra paaukojęs Stambias sumas

Wintėrthtire. Lankydamas vi
durinę mokyklą ir patyręs kai 
kurių žinių dpie Lietuvą ir lie
tuvių tautą, nors šios žinios 
buvo neteisingos, W. J. Kuske, 
dar 15 metų amžiaus teturėda
mas, pradėjo domėtis Lietuvos 
istorija. Beskaitydamas jam 
prieinamus veikalus, jaunuolis 
patyrė didingą lietuvių tautos 
praeitį ir susižavėjo lietuvių 
tauta. Jo dėmesį patraukė 
skambi lietuvių kalba, kurios 
jis visu jaunuolišku užsidegi
mu ėmė pats mokytis. Vėliau 
suėjęs į kontaktą su Lietuvos 
Generaliniu Konsulatu Zurichc, 
šis jaunas lietuvių bičiulis dar 
labiau pažino musų tautą. ' Jo 
tėvelis žada savo sūnų leisti į 
universitetą. Jis pasiryžęs vykti 
į Ncuchatel pas prof. M. Nic 
derinanną ir ten dar labiau įsi
gilinti į musų tėvų kalbos pa
sitepti?;.

Visus Šveicarijoje gyvenan
čius lietuvius giliai sujaudino, 
kai W. Kuske patyręs apie Ljc-

žinojęs apie lietuvių bėgimą 
nuo bolševikų teroro, pasisiūlė 
pasidalinti net savo lova su ku
riuo nors lietuvių pabėgėliu. Šis 
kilnus pasisiūlymas įrodo, kokį 
vertingą ir jos nelaimes atjau-

W. J. Kuskes asmenyje. Tenka 
šiam jaunuoliui palinkėti ge
riausio pasisekimo moksle ir iš
tvermės', siekiant užsibrėžtų

Dar įdomu pastebėti, kad \V. 
Kuske yra nustatęs, jog jo pro
tėviai yra turėję ūkį Vokietijo
je, kaip sykis netoli tos vietos, 
kur 
riai

žuvo lietuvių tautos didvy- 
a.a. Darius ir Girėnas.

Korhtihizluas 
mokyklose

Kaune buvo sušauktas mies
to pradžios mokyklų vedėjų 
Į)'ašitterimas. Jame Kauno mies
to pradžios mokyklų inspekto- 
rilts Ambraška pasakė kalbą, 
kurioje reikalavo, kad Moky
tojai padėtų steigti mokyklose 
komunistines pionierių kuope
les. Mokytojai turį aktyviai po
litiškai organizuoti mokyklinę 
jaunuomenę.

Katorga
Alytaus apSkr., Eišiškės vals., 

Naujadvario gyventojas Jbselis 
Btesas nuteistas penkeriais me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo 
už tai, kad supirko 46 žąsis.
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KAIP OKUPANTAI LIKVIDAVO LIETUVOS 
KOPERATVVUS

“Paramų”, “Maistų” ir 
centrų” nacionalizavo, 

ves uždarė, o prekes 
kariuomenei atidavė

“Pieno- 
krautu- 
rusų

Vykdydama Sovietų Rusijos 
receptus, bolševikų Lietuvos 
valdžia nacionalizavo didžiuma 
prekybos įmonių kartu pasisa
vindama ne tik visas prekes, 
bet taip pat visus buvusių savi
ninkų privatinius pinigus, ver
tybių popierius ir prekybos 
įmonių patalpas bei inventdrių.

Nacionalizuotosios įmonės 
buvo perleistos, pagal jų pre
kybos rūšį, didžiosioms koope
racijos bendrovėms: “Lietū
kiui”, “Paramai”, “Pienocent- 
rui” ir “Maistui”, nors šis vis 
dar oficialiai vadinamas akcine 
bendrove. ,

Prekybos įmonių nacionali
zavimas vyko garsiaisiais “bol
ševikiškais” tempais, t. y. jos 
buvo perimtos per dvi dienas.

Prekybos komisariatas, pats 
neturėdamas prekyboje įgudu
sių žmonių, dažniausia pavedė 
įmonei vadovauti buvusiems 
pardavėjams. Bet tai dar ne
būtų savaime didele nelaimė. 
Tačiau blogiausia, kad naciona
lizuotųjų prekybos įmonių di
džiuma tuojau pat buvo užda
rytos, o rastosios prekės išvež
tos į sovietų kariuomenei skir
tuosius sandėlius. Tokiu bildu 
Lietuvos gyventojai tų prekių 
jau nebematė.

Išskyrus visai smulkias krau
tuvėles, kurios prekių kaip ir 
neturi, dabar veikia tiktai va
dinamosios kooperatinės ir 
“Maisto” bendrovės krautuves.

100 gramų skiesto per vienų 
valandų. ~

Krautuvės pertvarkytos pa- 
gal parduodamų prekių rųšį. 
Jeigu tenka pirkti įvairių pre
kių, tai ir stovinėti eilėse rei
kia keliose vietose. Del to sd- 
•gaištų Valandų skaičius padvi
gubėja ar patrigubėja. Ypač 
daug vargo, bestovinėjant eilė
se, tenka patirti dabar, užėjus 
šalčiams.
Kava, ryžiai ir pipirai visiškai 

prapuolė iš krautuvių
Dažnas reiškinys, kad tani 

tikros maisto prekių rųšies riė-

pristinga mėsos, kitų kartų už 
jokius pinigus nebegalima gari- 
ti sviesto, vėl būna atsitikimų, 
kai visam Kaune ar Vilniuje 
nesurasi nei vieno kiaušinio.

Tokias prekes, kaip kava, ry
žiai, pipirai ir kitas koloniali- 
nes prekes Lietuvos gyventojdi 
jau pradeda užmiršti, nes jos 
jau senai iš krautuvių lentynų

ti muilo šmotelį.
Drabužiams ir avalynei pirkti 
reikia gauti komisaro leidimas

Dar blogiau su tekstilės, ava
lynės ir kitais odos dirbiniais. 
Norint gauti medžiagų kostiu
mui ar apsiaustui, reikia išsi
rūpinti specialinį leidimų.

Kai į Lietuvų atžygiavo oku
pacinė bolševikų kariuomenė, 
tai iš viso bataiijohd tiktai pils 
vadaš turėjo laikrodį. Visi kiti, 
ne tik kareiviai, bet ir karinin
kai, laikrodžio neturėjo.
Kooperacija šnnaikfnta, o visa 
prekyba pateko į biurokratų 

rankas
Didelius maisto produktų 

kiekius superka okupacinė rau
donoji armija. Juk šimtus tūk
stančių maskolių ir mongolų 
kurių knibždėte knibžda visi 
miestai ir. 
maitinti iš 
rybių.

Ištuštinę

nnesleliai, reikia iš-• . '* vLietuvos žemes g?.-

visus rastuosius 
maisto sandelius, rusai dabar 
kimba į šių mėtų derlių, kuris 
riėbuVo geras, žmonės su bai
me žiuri į ateitį, nes šiandieii 
dar gyvenama praeities 1 ku- 
čiais ir trupiniais, o kas bus 
kitais irietais, jeigu bolš'evikdi 
iki to laiko nebus išvyti?

Prie padėties pabloginimu 
prisideda dar tokios aplinky
bės. Lietuvos geležinkeliai, per
ėję sovietų Rusijos nuosaVybėh 
ir tvarkomi maskolių valdinin
kų, atvykusių iš įvairių Rusijos 
pakampių, atsidūrė baision 
dcžorganizacijon. TranSpo’rki i 
sutriko, ypač dar todėl, kad il-

kelių persiuvi irias į rusiškų bė
gių platumų. Visus Lietuvds 
garvežius ir vagonus reikia pri
taikinti rusiškų bėgių platu
mui. O pačių geležinkelių tvar
kyme įsiviešpatavo maskoliška 
betvarkė, nes juk žinoma, kad 
sovietų Rusijoje transportus 
yra katastrofiškoje padėtyje. 
Todėl prekių 
organizuotas, lodei

Rašo Dominikos Kuraitis

din tas, nes nedidelė nacionali
zuotųjų krautuvių dalis dabar 
pavadinta kooperatinėmis, bet 
vis dėlto krautuvių nėra užtek
tinai daug. Todėl gyventojai 
turi vaikščioti į tolimas krau
tuves, iš ko susidaro didelis 
laiko gaištas.
žmonės praleidžia daug laiko, 
o prekių nusipirkti negali, neį 

jų nėra
Dar blogiau su 

Faktiškai kasdieninio 
mo prekių didžiumai 
tos kortelės. Maisto

gariui pralysti pro adatos sky
lutę, negu lokį leidimų gauti. 
Pirmiausia reikia įrodyti, jog 
turi ne daugiau kaip du kostiu
mus ar vienų apsiaustų. Tas 
pats su batais.

Štai įrodymas iš oficiozo 
“Tarybų Lietuvos, kuri žodis 
žodin rašo: “Pirmajai Vilniaus 
vidurinei mokyklai reikėjo 
pirkti du metrus raudonos me
džiagos. Pirkėja važinėjo ir į 
savivaldybę, ir į “Rūtos” direk
cijų, ir dar kur, kol buvo pa
galiau gautas leidimas pirkti 
medžiagų. Visa tai truko per 
dvi savaites.”

prekėmis

yra jves- 
produktų 

galima pirktis tiktai nedideliais 
kiekiais, kurių užtenka tik lai 
dienai.

Prie nedaugelio veikiančių 
krautuvių susidaro ilgos eilės, 
todėl, šeimininkės valandomis 
turi laukti. Tai kartojasi diena 
iš dienos, nes didesnių kiekių 
gauti negalima. Ypač sunki pa

viengungiams ir dirbantiems, 
nes jie neturi laiko stovinėti iš
tisas valandas eilėse. Nors 
krautuvių prekiavimo laikas 
yra prailgintas, bet ir tai padė-

kia praeiti dėl dviejų metrų 
bolševikiškos vėliavos, lai gali
ma įsivaižetabti, kaip sriHlHal1 
gaunaiiids leidimas trims met
rams kostitiininės' ftiedžiagdšl 
išrupinimui.

Bet ir ga^ęš leidimų hesi tik
tas, kad ktdutuVėjė rašl įiagėi- 
daujdmų įjrbkę, hbs dažnai iš
girsti trhrtipų pdtdayėjo atsa
kymų : “Neturim iė hežiribiii; 
kada tutčsirrie”.

Nei už ctidžiausittš pinigus 
nei vienoje Rtitirib at ^ilhiauš 
krautuvėje HČbėtds’i ibitliį daly
kų, kaip laikrodžio, foto apa- 
rato, peiliuko, amžinos plunks
nos ir panašiai.

Visa tai, ka raudonarmiečiai

kad laimingas laikomas tas; 
kuris priėjo prie pardavėjo ir 
gavo nusipirkti sVttrų duonos ir

te išgrobstė, nes sovietų roju
je tokie dalykai pažįstami tik 
iš senų žmonių pasakojimų.

NAUJIENOS
NAUJIENOS
NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus v i s n o jS e 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.

lams dažnai paima okupacinė 
raudonoji kariuomenė. Dabar 
reikia bent mėnesį iš anksto 
užsakyti vagonų, jei reikia per
vežti kokių prekę. Ir tai netui’i 
garantijos, kad gausi.

Pagaliau, visų“ prekybų suar
do bolševikiškos1' nacionalizaci
jos. Oficialiai prekyba eina ko
operatyvų pagrindais. Tačiau 
naujieji kooperatyvai turi su 

I tikrųjų kooperacija1 tiktai ben
drų pavadinimų. Tikrovėje lai 
yra rusiškosios valstybinės p re- . 
kybos (gostorg—gosudarslven- 
naja torgovlia) nukopijavimas.

Okupuotosios Lietuvos pre
kyboje įsigalėjo tas pats sovie
tiškasis biurokratizmas ir ne- 
HipėštliigiririaS, ktii’itio pasižy- 
riri ir riidškbiiškleji “gostor- 
gai”.

iš Lietuvos kobįiėratyvų bai
giama išvaikyti viši senieji ir 
daug kooperacijai' nusipelnę 
veikėjai ir ^ddbVai.

Prekių kairid.4 dieha iš diciios 
kyla. VidritiriišRaš kainų paki- 
tehįB yf d 150—2(18% maisto1 
įirbduktdihš ir 3d0—400% dra- 
Brižiiririš ik aVdl^hbį.,

i'ub tdtjrii uždafb’iai yra pa
didinti tarp 30 ir 50%. Tokio
mis aplinkybėmis mitinguose 
agitatorių akiplėšiškai kartoja
mos frazės apie “laimingų' it 
sotų” gyvenimų, kurį atiičše 
okupantai, nelaimingų Lietu
vos gyventojų ausysė skariibd 
kaip pikta ironija. O skclbiainr 
skaičiai apie nepaprastus šta- 
chanoviškus tempus gamyboje 
ir apie darbo našumo kilimų’ 
tėra įžūli bolševikiška agitaci- 
ja, nes gyvenimo tikrovė rodO 
vienų dalykų: iš krautuvių len
tynų prekės diena iš dienos vis 
labiau nyksta arba jau yra iš- 
nykusios.

(Tęsinys)
Važiuojam į Key Wcst

Key West nuo Miairii hiiėsto 
y H 175 mylių atstume. feticia 
keliat! ti 64 mylias atvira žeme 
ir iii mylių sulų k ė mis, kurios 
sujungtos tiltais. Iš viso tokių 
tiltų reikėjo mums pervažiuoti 
nef 36.

Daug jų dar mediniai, bet 
tvirti- ir saugus, važiuojaht a't 
lai aUtobušu, ar tai automobi
li b,« jdutieši labai sdtigiai.

Kadangi tos salukėš yla 1U‘- 
bdi šiaurbš, vietoriiiš tiek tbkk)’ 
Įilbčib kaip it pats vieškelis, tii 
iš abiejų šonii iridtdi' jurų. Vlė- 
narrie šone Atlantas, kitdttr 
Gttif of Mekicb.

Vienoj vietoj paštalytU' tilfaš 
net septynių mylių ilguinb. Tai 
sa-kb yra ilg.atišidš tiltas pdšdu- 
ly. Cbirieiitiniai Stulgai Sulcišii 
tiesiog į jurų, kai kur 50 pė
dų ir daugiau gilumo.

Daugelis Hitų yra dviejų-tri
jų mylių, bet pervažiavus per 
tų septyh-niylį, jie neatrodo to
ki įspūdingi.

1912 metais per tas salukes 
ir tuos tiltus buvo mitibšta ge
ležinkelis, bet 1935 mėtų didy
sis tornadas, padaręs iriilijohi- 
nius iiuostolius ir atėmęs ne
maža gyvasčių, gelžkelio Ijė- 
gitiš išgriovė. Po to geležinke
lis Beatbūdavo ta.

Pati Key West ‘O
Kada nuvažiuoji iš Kildini 

175 mylias tai atsiddri ant pa
skutinės salos. Ten ir kelids, ir 
tiltai pasibaigia. Toliau jau lik 
atvira jura. Ir ta sala kaip tik 
yra garsioji Key VVest.

Sala yra septynių mylių il
gumo ir pusantros platumo. 
----- ------------------------------- ---

Gyventojų tttri apie 13,000. Sd- 
vb fai'ku sdkbriia saloje gyveh- 
tojų buvo riet dvidešimt šeši 

Ttikstančiai. Tai laikais kada 
satbje veikė cigdrų ir cukraus 
fd’brikai. Bet čldtig jų čfcl 1 <om- 
pfeticijoš Užsidarė ir pusė gy
ventojų btiYb ĮiiYiyerstd kitur 
pragyveniriio iėškbtiš.

Salos gyvėritojd’i Susideda iš 
trijų gruįių: yiends trečdalis 
— negėai, kifdš trečdalis -— Ba- 
hamdš šditį išįiahai,- o paskuti
nis treČdaMš — a’rhterikbhai.

Vdld^ia- įjašierriuš daug 
žėhies, kttr įštbigta jurbRių ba
zė ir didėlė šitBriinfrihų stovyk
la. iš AriiėtrkbS k&rb i&Hai sto
vi arčiausia įffib pacifikb van
denyno.

“iigidtišia įjddaHiy”

trabšitsiš Kobcrt Ripley savo 
“Beiiėyb H Or &bt” yra pasd- 
kęš, kad Key West salos b ž7 
nio distrikto didžiausioji gatvė 
yra ilgiausia pasauly. Ji yra tik

penkių blokų ilgumo, bet eida
ma iš rytų į vakarus randasi 
tokioj pozicijoj, kad štovėda- 
mas vidury gatvės, vienam ga
le matai Gulf of Mfexico, b ki
tam gale Atlantą.

Rašant apie Ripley ir jo iŠ- 
keliairids keistenybes tiirih it 
apie kitą keistenybę užsiminti. 
Čia teko pamatyti medis, apie 
dvylikos pėdų aukščio, su (vai
rių spalvų lapais, o vaisiai tai 
kabo po nulinkusiom šakom. Ir 
tie vaisiai tai lygiai kaip deš
ros mėsinyčios languose. Ir ne 
kokios mažos dešros — apie 
pėdų ilgumo ir kokių dviejų 
colių storuino.

Man aiškino, kad to medžio 
sėklos buvo atvežtos čia y folio 
ispanų generolo iš Afrikos, kur 
tikintieji negrai tuos medžius 
laike šventais. Sergantieji vai
sius valgė tikėdami, jog iššigy- 
dys. Amerikos laboratorijose 
patyrinėjus štirasta, jog tie vai
siai neturi nieko, beverčiai. Bet 
nėra jie nei kenksmingi.

(Ryloj Kuraitis parašys apie 
bhišų asmenį, sutikta Key West 
saloje.)

Gatšinkites “N-nose”

Jei insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
115 W. Jackson hAR. 2500 
, , , Home Office Nėw«rk, N. J.
4432 S. CaHforrtia Avi. Lai. 0771

BftlDGEPORT ROOtlNG AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halstėd St. VlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisonu bet ką. Atnaujiname bet 

ką Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

U ... ■■■■■■ ■>

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE
4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$425.000-00___________________ _ _________________________________________________________  3

INerd Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigui
33

Undor U. S. Go*t. Supervision

iAVINGS
' "antį 

LOAN ASSOCIATIONof Chicago 
JUŠTIN MACKIEWiČH, Preš.

4192 Archer Avėnue
VIRginia IMI

■ 5)0/ ON SAVINOS 
■f C /0£ 1NVESTMENTS
Current Rate Sharc AccounfsS

. ...................................mmiiiu.......i(iiiiiiiitini<iiiiniiniifiinftiiimiu<iitiiifiimii(i<iiiiUiiiiiiiiiiiHit«u<ni<Hniiiiiin««;

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS'Ji Ji' w JL JLdflkJ -JTTLkiZ •

KLINIKAS..

$13.50
Ligoninėje . ..  $50.00
RAUDONGYSL1V HA
Išėmimas ir Ligon.

*2.00

SVEIKATOS 
TONS1LUS 
Išimd už ...........
PRABUVIMAS

REUMATIZMAS
Greita Pagelba 

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzamiiiacija <4 Art
ir vaistai ............. f.... I .UU
DOŪGLAS PARK 11OSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITV

Ateikite j Phillin’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FTT
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 ,,
diena ■ ir auks.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
23!W WI-:S’I' 63rd STREET

Prbšpečt 2174 s J 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASitALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredoitils 
pagal sutarti. Pleitai gaminami 
tik gavus ordėtiuš ir Įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

KAS YRA
IŠNAROS!

IŠNAROS!
IŠNAROS!

•
VASARIO 23 L). MATYSITE

NAUJIENOS
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagbj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS-pinigus siųskite šiuo antrašu 

“NAUJIENOS“ 
1739 SO. hALSTED STREET 

CSTCAGO, ILLINOIS

krautuvių tikrai vyksta “sl’a- 
chanoviškais” tempais. O jeigu 
bolševikai dar kiek Lietuvoje 
pašeimininkaus, lai greit sovie
tų Rusija bus tikrai pavyta.
Tuomet nelaimingiesiems Lie

tuvos gyventojams tešvies “ge- 
iridliojo Stalino konstitucijbs 
saule”, kuri deja net ir nešildo, 
nes ir kuro duoda apliekoriško- 
mis dozomis.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

•' AtYhžMr tėmyklt, 
t švarutnaš btttų palaiko

mas apie namus.

• porte
riai turėtų būti išmesti' 
laukan, nes naųiuosę jie 
išstato gaisro paVojų.

*tĖMYKltfi. kad reika
lingi remohtai. prie namų 
butų tuojau atliekami. SO- 
nas' išdžidvęš medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT ndmiį, neskai
tykite medžiagos kairibš 
svarbesne už kokybę!

SuhkU' butų suškaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
friėtas gaisras, atneša musų miesto 
gyvehtojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilailko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali fft U S apsaugoti... Apdrauskife 
visas ritidšavybes!

T. RYPKEVICIA
’ “RAŠOM VISOKIĄ ATDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CAN.AL 8500
i" r ll ‘ L ~ O*.l 1 ‘ ' Į i i ■ * l X. ■ • , » »   ■■ ■ » 1,1

AMALGAMATED CENTER

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

NAUJtlĖrtfcg
1739 So .Halsted St.,

; Chidago, IlL

Varčias ................................... ............

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

• Miestas ____ ________________

Vaistui____ .„J_________________
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PASKIRTAS VALSTIJOS FINANSŲ
ASISTENT - DIREKTORIUM

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

LIETUVIU KULTŪROS DRAUGIJŲ 
DARBUOTĖ

Rockfordo Žinios
ROCKFORD, III. -- Penkta

dieni, saus. 17 d., įvyko Rock
fordo Lietuvių Kultūros Drau
gijos metinis susirinkimas. Ka
dangi oras pasitaikė prastas, tai 
narių atsilankė ncperdaugiau- 
sia, bet susirinkimas buvo ga
na gyvas.

Fanansų raštininkas drg. 
Barzdų kas išdavė raportų, pa
žymėdamas, kad nariai visi ge
ram stovyj, pilnai duokles užsi
mokėję. Nors keletas pasitrau
kė iš draugijos, bet jų vietoj 
gauta nauji.

Nauja Valdyba.
Valdyba išrinkta šiems me

tams, atrodo, bus veikli. Pir
mininkas drg. Yoinantas, nuta
rimų raštininkas—drg. N. Bag
donienė, finansų raštininkas — 
drg. K. Barzdukas, karos glo
bėjai drg. C. Pilipavičius ir d. 
Bližnikas.

Kliubo biznio raportų išdavė 
drg. J. M. Bacevičius.

Biznio Reikalai.

Draugija (tai yra Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyrius) turėjo 
metinį susirinkimų pas Antanų 
Kazlauskų, 1*186 Grant St., ku
ris nuo virš minėtos draugijos 
nieko neima už svetainę, ka
dangi jis pats yra C.L.D. narys.

Draugijos pirmininkas K. 
Purvinis atidarė susirinkimų ir 
pranešė, kad šiandien yra me
tinis susirinkimas. Finansų raš
tininkas ir kasos globėjas sku
bino imti mėnesines duokles, 
kad greičiau butų galima pra
dėt susirinkimas. Buvo gražus 
būrelis narių ir visi norėjo gau
ti progų dalyvauti rinkimuose 
valdybos 1911 metams.

Ižde $146.
Pasibaigus mokesčių rinki

mui tuoj buvo skaitytas pro
tokolas iš praeito mitingo. Pro
tokolas buvo vienbalsiai priim
tas, finansų raportas taipgi bu
vo vienbalsiai priimtas. Kuopos 
ižde pinigų buvo $146.90, alga 
išmokėta nu t. raštininkui $6.00 
ir išlaidos — $1.37. Viso išmo
kėta $7.37, paliko pas kasierių 
$139.53.

f

*****

David L. Shlllinglaw savo naujam ofise kada jis 
perėmė Asistent-Direktoriaus vietų Illinois Valstijos De
partment of Finanęe.

Diena Iš Dienos
Sunkiai Serga 
Joniškietė Ieva 
Gasparaitienė

Sausio 2'2 d. “flu” liga pagul
dė į lovų Joniškiečių kliubo nuo
širdžią darbuotoją, p. Gasparai- 
tienę, Jono Gasparaičio žmoną 
5021 So. Ki’dare Avenue.

Sausio 25 d, šeštadienio va 
•.arą nu'vykyęs radau Ievutę po 
priežiūra Dr. tr k > i i o.. Jos Jo 
nukas (taip Ievutė vadina sa
vo mylimą gyvenimo draugą) 
ir geroji sesele (Antanina Bur- 
nickienė labai rūpestingai sau
go ligonę, kad neįvyktų kokių 
aštresnių komplikacijų. Taippat 
pagelbsti ir p-a Vaitiekūnienė 
su savo šeima ir kiti. Greitai, 
rodos, buvo duota žinia kilai 
seselei, dainininkei p-lei A. 
čiutei ir broliui Fabijonui 
čai., Linkiu ligonei greitai 
sveikti. R.

An-
An-
pa-

Šoks Chicagoje
Vasario 2

Jonas Seibutis
Jau Pasveiko

Chicagoje vasario 2 Chicago 
je pasirodys Argentinila, gar
siausia ispaniškų šokių šokėja 
Amerikoje. Kartu su‘trupe ki
tų šokėjų ji išpildys visų eilę 
Ispanijos ir Pietų Amerikon šo
kių, kuriuos daug kas kopijuo
ja, bet tik ispanai gali tikrai ge
rai atlikti.

Argentinita Chicagoje rengia 
du programų s, vieną po pietų, 
antrų — vakare, abu Chicagos 
Auditorium teatre.

(Sp)

vių Skyritis praneša, kad David 
L. Shillinglaw, kuris vądovavo 
visoms ateivių grupėms perei
tuose rinkimuose, buvo paskir
tas perimti svarbių Assistenl- 
Direktoriaus vietų, Department 
of Finance. Jis yra viršininkas 
Chicagos ofiso, kuris užima be
veik septynis aukštus vidurmie- 
styje prie 103 W. Madison st.

Šis ofisas per metus sukolek- 
tuoja virš 60 milionų dolerių

noinas advokatas ir finansie- 
rius ir yra pasižymėjęs savo 
veikimu Amerikos Legionierių 
organizacijose. Lietuvių Repu- 
blikonų Skyrius sako, kad 
“mes tikime, jog Gub. Green

parinkdamas Mr. Shiliinglatv. 
nes jis yra labai tinkamas as
muo teikti teisingų, greitų ir 
mandagų patarnavimų Illinois 
valstijos piliečiams, turintiems 
reikalo su Finansų Departa
mentu.”

Buvo Troko Sunkiai Sužeistas.
18 APYLINKE. Jonas Sei

butis, kuris kiek laiko atg. I bu
vo sunkiai sužeistas sunkveži
mio ant vieškelio tarpe Chica
gos ir Jol eto, šiomis dienomis 
grįžo namo ir jau kiek galint 
eina savo pareigas nuosavoje 
krautuvėje (mėsos ir likerio), 
1810 So. Halsted St.

Jis ilgų laikų gulėjo Jo joto 
igomnėje, vėliau buvo pei kel

tas į Mercy 1 g minę Chicagoje.
• Bynsas

TAIIDVI/I Busi turt*nges- nUril\inis ir laimin- ibbvi i m gesnįs> Turesi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3’/j% Dividendų

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

Tvmss $1,000,000.00

Iš raporto pasirodė, kad kliu- 
bas gerai gyvuoja ir finansiniai 
laipsniškai eina geryn. Jau ne
mažai skolų atmokėta ir kliu
bo kambariuose daug kas page
rinta, kaip tai, virtuvė pilnai į- 
rengta lėkščių pripirkta, kėdžių 
apie šimtas dapirkta, ir daug 
kitokių dalykų. Direktoriais iš
rinkta šie nariai: J. M. Bacevi
čius, M. Bendar, J. Kuzma, F. 
J. Petronis, P. Alinauskas, Ba
ranauskas, d. Fileks. Vadinasi 
atiduota i jų rankas^ visas kliu
bo biznis vesti.

Vakaras Petrauskui.
Sausio 25 dienų, Kultūros 

draugija surengė didelį paren
gimų naudai nario Stanley Pet
rausko, Gritz svetainėje, 510 
Island avė. Manau, kad jau visi 
rockfordiečiai žinote, kad drg. 
Petrauskų išliko didele nelaime 

baisi liga pakirto jam svei
kata ir gal priseis būti ligoniu 
labai ilgų laikų. Musų visų pa
galba jam labai reikalinga, to
dėl jei nebuvote šokiuose, pri
sidėkite kitokiu keliu jam pa
gelbėti. Visas vakaro pelnas 
jam paskirtas.

Drg. Petrauskas buvo pasi
šventęs visuomenės veikėjas, 
todėl ir musų priedermė jo ne
užmiršti. Reporteris

(Prierašas: Atsiprašom, kad 
šių korespondencijų negalėjom 
laiku patalpinti. Ji atėjo trupu
tį per vėlai. — Skyr. Red.)

Gary, Ind.
Sausio 19-tų dienv, šių me

tų, Gary Lietuvių Kultūros

Valdybos Rinkimai.
Tuojau eita prie valdybos 

rinkimų. Kadangi nariai sugy
vena gana draugiškai, tai ir 
valdybos rinkimai ėjo sklan
džiai.

Pirmininku paliko tas pats 
tai yra Kazimieras Purvinis. Vi- 
ce-pirmininkas — Mrs. Barbo
ra Prakurotas. Nutarimų rašti
ninkas buvo Chester Prakuro
tas, jaunuolis, bet jo aplinky
bės tokios, kad negalėjo apsi
imti, ir j jo vietų tapo išrink
tas John A. Grakey.

24-IOS ŽVAKUTES PALIKS NEUŽDEGTOS, 
JO KNYGOS PALIKS NESKAITYTOS

Šie Naujieniečiai
Surado Geresnę Vietą

Antanas Jacobs (Jokubaus- 
kas) ir Mary Butkus, kurie tu
rėjo taverną 3827 S. Emerald 
Avė., dabar persikėlė į naujų 
vietą, būtent 935 W. 59th st.

Vieta čia daug patogesnė ir 
biznis didesnis. Savininkai yra 
gero budo žmonės ir numato
ma, kad laikui bėgant jų biznis 
žymiai padidės.

Sausio 17-tą d. jie turėjo šau
nią Birthday Party. Privažiavo 
lietuvių iš visų Chicagos apy
linkių. Jie yra dėkingi drau
gams už atsilankymą.

— Steponas.

Lankėsi 
“Naujienose”

Vakar atnaujintą “Naujienų” 
namų pamatyti buvo atvykusi 
p. Matilda Čepulienė, “Naujie
nų” skaitytoja iš Rockfordo, III. 
Ji atvyko į Chicago trumpam 
vizitui pas sųvo giminaičius pp. 
J. Poškas, “Jaunimo” redakto
rių ir jo žmonų.

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

<„r, i/jL’- ; ' • F i -'i.. >. "• . •'■■■

y-Iiė MenfdHatn,* Edvardui A. Lukošiui
Edvardas Lukošius, 2555 W. sėlis.

Paviršutiniai žiūrint, čia 
kapinių pasiliko supiltas 
vienas kapas. Kaikurie iš 
laidotuvių dalyvių tų kapų
mirs. Kaikurie jautresni ir ar
timesni tgiminęs jį retkarčiais 
aplankys. ’

Bet yra 3 asmenys, kurie šio 
supilto kapo niekad neuž
mirš. Tai yra Edvardo levas 
Antanas, motino Ona ir sesu
te Sofija. -

Paliko Tuštuma

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujiem] spulką,— 
gausi paskolų ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Hafeted St.
CHICAGO, ILL.

Finansų rast, paliko tas pats, 
Geo. Petraitis, kasos globėjas— 
St. Kučis, durų sargas — Anta
nas Kazlauskas, į Lietuvių De
mokratų Lake County Lygų at
stovai sekanti: John A. Grakey 
ir Antanas Steponaitis.

Rinkimai buvo netik sėkmin
gi, bet ir pavyzdingi. Visi pasi
žadėjo dirbti pelis ir petį drau
gijos labui.

Kiti Tarimai.
Taipgi buvo nutarta pailginti 

vajų ant trijų mėnesių, kad 
gauti daugiau narių į draugijų, 
o ypatingai gauti jaunuolių 
nuo 15—25 metų. Kuopa apmo
kės visas įstojimo mokestis. Tai 
yra auksinė proga jaunuoliams 
laike šių trijų mėnesių rašytis 
į Chicagos Lietuvių Draugijų.

Taipgi buvo nutarta šių atei
nančia vasarų rengti parengi
mų. Tas darbas tapo pavestas 
valdybai, K. Purvinis, John A 
Grakey ir George Petraitis. Na, 
vyrai! mes dabar lauksim ka
da ir kur jus surasit gražių ir 
gerų vietų ir ten visi Gary ir 
apylinkės lietuviai galės Lnks- 
mintis.

Užbaigus susirinkimų drau
gas A. Kazlauskas pavaišino 
narius skaniu valgiu. Kadangi 
jis nieko neima už mitingų lai
kymų, tai kuopa paskyrė $10.01) 
dėl tų skanių užkandžių ir ska
nių gėrimų. Ir prasidėjo vaišės. 
Ir taip baigėm metinį mitingų. 
Kurie nebuvo šiame susirinki
me tie draugai ir nariai gailė
sis, nes mes turėjom “good 
tune”.
G.L.K«D. Korcsp. A. Steponaitis

43rd St., mirė sausio 23-č’ių d., 
sulaukęs 23-jų m. amžiaus. 
Edvardas mirė pačiame savo 
jaunystės žydėjime. Jis buvo 
kų tik pradėjęs rimtai mastyti 
savo gyvenimo ateitį. Mastė 
apie b’izrtį, apie geresnį rdarbų 
ar profesijų. Jokių sveikatos 
komplikacijų jis nejautė. Buvo 
sveikas ir energingas jaunuo
lis. Bet, štai, dar visai nese
niai jaunusis Edvardas pradė
jo jausti, kad kas tai jos šir
dies aparate yra negerai. Gy
dytojai pripažino, kad viena 
iš širdies šaknų (lubos) yra 
užsikimšus. Prabuvęs kelloli- 
kų dienų ligonbuly jis mirė.

Šermenys
Edvardo kūnas buvo pašar

votas J. Liulevičiaus koply
čioj, Brighton Parke. Per visų 
laikų šermenis lankė š’imtai 
žmonių. Retas kuris iš lankyto
jų išsilaikė neašarojęs. Jaunie
ji ašarojo ir gailėjosi pavyz
dingo jaunosios gentkartės 
draugo. Suaugusieji ašarojo 
apgailestaudami jauno žmo
gaus ir atjausdami Edvardo 
tėvus. Ir kodėl neašaroti? 
Kiekvienas tėvas ar motina ži
no kaip jie jaustus! jei jų sū
nūs ar duktė gulėtų grabe. 
Koks tai graudinantis likimas. 
Kiek žiauri ir nemielaširdinga 
yra mirtis.

Reikia žymėti, kad prie kar
sto buvo apie 20 gyvų gėlių 
vainikų. Kaikurie iš jų buvo 
stebėtinai dideli.

Laidotuves

ant 
dar 
šių

Pirmadienį, sausio 27-tų d., 
susirinko šimtai jaunojo Ed
vardo ir ųo tėvų Antano ir O- 
nos Lukošių giminių ir drau
gų prie koplyčios, ir nulydė
jo kūnų į Brighton Parko lie
tuvių bažnyčių. Po pamaldų 
apie 100 automobilių nulydėr 
jo kūnų į šv. Kazimiero kapi-

šis kapas lyg peiliu*persmei
gė 3 jausmingas širdis. Draugų 
Lukošių namuose, 2555 W. 
43rd Street, pasiliko tuštuma. 
Čia stovi viena tuščia lova su 
juodu uždangalu, kurioj Ed- 
ardas niekada nebemiegos. 

Netoli lovos stovi pianas su at
skleistomis gaidomis “Home 
■Swect Home”, kurias Edvar
das išvažiuodamas į ligoninę 
paskutinį sykį skambino. Čia 
kabo ant sienos drabužiai, ku
rių jis niekada nebenešios. 
Ant staliuko sudėtos knygos, 
kurių jis daugiaus nebeskai- 
tys. Netoliese yra maža šėpu- 
kė, kurioj randasi pakelis 24- 
rių žvakučių. Jo mylima moti
na jas buvo nupirkusi jo gim
tadieniui. Bet Edvardas 24-rių 
metų nesulaukė. Žvakutės jau 
nebus uždegtos.

Su didžiausia širdgėla iš
reiškiu užuojautų šioj liūdnoj 
valandoj mano ypatiškiems 
draugams Antanui, Onai ir So
fijai Lukošiams. O Tu, bran
gusis Edvardai, ilsėkis ramiai 
šaltojoj žemelėje.

—Steponas N ar kis

BASĘBALL SEZONAS 
ATSIDARO BAL. 15

Atostogauja
Floridoje

Miami Bęaęh, i Floridoje da
bar atostogauja chicagietčs Mrs. 
Veronica Krauchunas ir jos duk
tė Lillian Krauchunaitė-Van 
Krum. Jos apsistoję Fleetwood 
viešbutyje.

P-lė Lillian užsiima populia
rių dainų rašymu.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Anthony Jasas, 24, su Mar- 

tha Surviilas, 24
Wiiliam Nibyonaitis, 61, su 

Monica Nezabitauskis, 34
Bruno Churas, 27, su Joan

Wisniewski, 22
Edward Kawczynski, 21, su

Victoria Martinaitis, 21

Reikalauja
Perskirų

Mae Wallace nuo Albert Wa- 
llace

Garsinkites “N -nose”

(•alirna išsirašyti per “Naujie 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:
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Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

(Sp)

253 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

pasislėpę j j 
savo parapi
ją j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti ?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonines draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

GERBIAMI NAUJIENŲ SkM- 
Rytojai Prašomi Pirkinių RM>

•)AM£RIC>^UiSGfSl

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje) stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

KRAFT FRENCH 
DRESSING

American Lygos baseball ko
mandos šįmet pradės regulia
rius lošimus balandžio 15 d. T£ 
dienų .Chicagos Whįtę Sox susi

nės ir čia jį paliko amžipai ii- kirs su Clęvelando komanda. A
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Yra supąraližuotas

Cice-

Ghicagos

i

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA dėl abelno namų darbo, ne
reikia virti arba skalbti, $7—$8. 
6240 N. Francisco. Hollycourt 3593.

PATYRĘ OPERATORĖS siūti 
plaunamus 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.

Tą Pačią Vietą
Rantys pasiekti visas automo

bilių pramones Chicagos 
distrikte

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
DARBUI, prižiūrėti du kūdikius. 
Šaukite HEMloęk 8050.

Automobilių Unija 
Organizuos 200,000 
Chicagoje

♦

C. I. O. Autornpbihų Darbi
ninkų Unija ruošiasi suorgapi- 
zuoti apie 200,000 ikišiol neor
ganizuotų darbininkų, kurie 
dirba Chicagos ir apylinkės au
tomobilių pramonėse.

Kalbėdamas unijos masinia
me susirinkime Amalgameitų 
salėje, užvakar vakare prezi
dentas R. J. Thojnas pareiškė, 
kad orgapizątoriai bandys pa- 
šiekti kiekvieną, kad ir ma
žiausią auto pramonę. Didžiau
sios automobilių firmos, pasi
naudodamos ginklavimo pro
gramų, bando unijų veikimą 
nustelbti, tad nėra kitos išeities 
darbininkams kaip visur burtis 
į daiktą. Jis pranešė, kad kol 
kas tik apie 10% automobilių 
darbininkų yra organizuoti.

Baigia streiką East Moline
International Harvester Co. 

East Moline dirbtuvėje darbi
ninkai vakar grįžo į darbą.

Streikas ten buvo likviduotas. 
Dabar eina derybos.

šiąndien derybos
Kitos derybps, paliečiančios 

Harvester firmos dirbtuves 
Chicagoje atsinaujina šiandien, 
po kelių dienų pertraukos.

West Allise tebestreikuoja
West Allise, Wis., Allis-Chąl- 

mers streikas dar nėra likvi
duotas.

Nebeims Naujokų 
Iki Vasario 10

Šiandien armija paima pa
skutinį būrį naujokų karo tar
nybai sausio mėnesį. Naujos 
grupės jaunų vyrų bus šaukia
mos neanksčiau vasario *10 d. 
Priežastis yra vietos trukumas 
karo stovyklose, kur dar ne
baigta statyti naujos kareivi
nės.

Šiandien armija šaukia viso 
230 vyrų, 43 iš Cook apskričio, 
ir 187 iš aplinkinių apskričių.

Ištraukė Sau Dantį 
Replėmis, Mirė

Porą savaičių atgal 64 metų 
chicagietis John Dedic, 2511 S. 
Troy street, ' išsitraukė

“Greit Ten Bus 
Geriau Negu Pas 
Mus Amerikoje”
Iš Kupiškėnų Kultūros Dr-jos 

pastoges

Sausio 25 d. visai netikėtai 
pąklįuvau į Kupiškėnų Kultū
ros Dr-jos susirinkimą, kuris 
įvyko adresu 3720 W. Harrispn

BRONISLAVA 
NEVEDOMSKIUTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 26 d., 6:15 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus 21 metų 
amž., gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
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- 
lqvą ir Oną; 3 dėdes: Petrą, 
Juozapą ir Jurgį Nevedoms- 
kius ir jų šeimas, Krikšto 
įsotiną Anelę Zdanavioienę 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4139 So. 
Rockwell St. Laidotuvės įvyks 
ketvjrtad., sausio 30 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į Nekalto 
Pras. Pan. šv. parap. bažny- 
čfą,>*kur!djė atsibus Tgtdulin- 
jbs 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. Nuliūdę liekame: 
tyfotipa, Tėvas, Seserys, Ėro- 
lįai ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
§unųs, Tel. CĄNAĘ 2515.

nuodijo ir vakar Dedic
Cook apskričio ligoninėje.

sau 
užsi- 
mirč

WAUKEGAN. — Johns-Man- 
✓ille Products Corporation dirb
tuvėje prekinis vagonas mirti
nai .sutrynė 31 metų gelžkelio 
arnautoją, Donald Davenport. 
,'is buvo kenoshietis ir gyveno 
d. 5618 18th avenue.
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Nors Kupiškėnų Kult. Dr-ja 
jau seniai gyvuoja ir susirinki
me atsilankė veik visi pažįsta
mi, draugiški Kultūros nariai, 
bet tik pirmą kartą teko būti 
jų |ąrpe.

Veikia plačiai
Drg. F. Stanionis, draugijos 

pirmininkas, atidarė susirinki
mą. Raštininkas drg. P. Bal
čiūnas skaitė protokolą, o val
dyba davė raportus iš savo vei
kimo. Kupiškėnų Kultūros 
Dr-ja yra kultūrinė, bet kaip 
matyli iš valdybos raportų, vei
kia plačiai.

Draugija savo narius prižiū
ri ištikus ligai ir juos paremia 
kaip moraliai, taip finansiniai. 
Mirusioms gėlių paperka. Dagi 
remia kiek gali kultūrinius 
darbus bei laikraščius. Kol bu
vo galima, kol nebuvo azijatai 
rusai užėmę Lietuvos, siųsdavo 
pinigus įsleigiijiui laisvų kapi
nių Kupiškyj.

Maskolių propagąndos 
skleidėjas

Prie kitų laiškų, kurie buvo 
prisiųsti susirinkimui) buvo iš
karpa iš “Laisvės” sausio 21 <1. 
Tai buvo buk iš Kupiškio gau
tas laiškas. Jį prisiuntė Dr. 
Graičiunas. Tai aiški penktako- 
jų mašinos propaganda. Tame 
laiške yra pasakyta, kad Lietu-

Baronąs Franz Von Wer- 
ra, 26 įpėtų, Vokiečių oro 
skvądrono vūdas, pabėgęs iš 
nelaisvės Kanadoje, dabar 
taukia teismo New Yorke, 
po. to kaip jis buvo suareš
tuotas netoli Kanados 
nos. Vokiečių 
Ncw Yrorke už 
$5,000 kauciją, 
džiaugiasi, kad
ko j c, nes sulig tarptautinių 
įstatymų šios šalies autori-

ąie- 
konsulątas 
jį uždėjo 

Lakūnas 
jis Ameri-

anglų rankas, bet turi 
portuoti į Vokietiją.
ausys apibandažuotos, 
jos bebėgant nušalo.

dė
jo 

nep

Ir Parodysim, Kad Mes Rankų 
Nenuleisim, Atsisakom Nustptį 

Vilties!

Jr vėl viso pasaulio lietuviai 
rengiasi minėti Lietuvos nepri
klausomybes paskelbimo sukak
tį, bet ne su džiaugsmu, bet 
,su pažeista dvasia ir skaudan
čia širdimi, šį Vasario 16 d., 
1941 m., mes Chicagos lietuviai 
renkamės į tą pačią vidurmies- 
čio Auditoriją, 23 W. Randolph 
St., bet jau netekę senos savo 
tėvynės, laisvos ir nepriklauso- 
mds Lietuvos, kurios 
žmonėms, sunkiai ir 
bpm.

šį Vasario 16 d.,
lietuviai renkasi į tą didžiulę 
vidurmiesčio Auditoriją, ne kaip 
į lietuviams įprastą mitingų sa
lę, bet kaip į senovės Lietuvių 
Romuvą-žinycią.

Renkimės Patys, Kvieskim 
Draugus

LIETUVIŲ KEISTUČIO PA
ŠĖLTOS KLIUBO mėnesinis susi
rinkimas įvyks vasario 2 d., Holly- 
wood svet., 2417 West 43rd St., 12 
vai. d. Duoklės bus priimamos nuo 
10 vai. ryto. Malonėkite atsilankyti.

Helen Chapas, Rast.
KENSINGTON LIETUVIŲ BEN

DROVĖS šėrininkų metinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, sausio 29 
d., 7:30 vat vakąro, A. Nakroshis 
svet., 311 Kensington avė. Bus iš
duotas metinis raportas apie ben
drovės stovį ir turėsime nustatyti 
galutiną kainą dėl nuosavybės .par
davimo. —Direkcija.

HELP WANTED—FEMALE 
_______Darbininkių Reikia

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

kraštui ir 
ilgai dir-

lieluviai ta die- 
kuoskaitlingiau-

kaip lietuvių,

vojc taip gerai, kad greitai bu
siu geriau, /lAPgu mums Ameri-

Rengia Vakarą 
J. Lapinsko Naudai

CICERO. — Vasario 8 
roj įvyks vakarėlis rengiamas 
lietuviui invalidui J. Lapinskui 
paremti. Keturioliką metų at
gal jis buvo sužeistas ir supa- 
raližuotas, ir per visą tą laiką 
dabar vargsta, negalėdamas 
uždarbiauti ne tik gydymuisi, 
bet ir pragyvenimui.

tojų Choro Kliubas, Demokra
tų salėje, 4808 W. 16th Street. 
Įžanga tiktai 25c.

Rengimo Komisija.

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

barių rakandus, geram stovy. Ber
genas tam, kuris pirks už cash. 
Šaukite CRAwford 0936.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rėnddai—Bendrai

RENDAI STORAS su 4 kamba
riais gyvenimui. Tiktų bučernei ir 
gręsernei arba tavernui. Mūrinis 
garažas. Kreipkitės: 3808 South 
Lowe Avenue.Pagerbė Chicagos 

Pašto Viršininką BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MARENGO, ILL.
PARDAVIMUI BATŲ KRAUTU

VĖ ir taisymo mašinos. Biznis iš
dirbtas per 9 metus. Įplaukos nuo 
$6000 iki $8000 į metus. Pardavimo 
priežastis—kitas biznis. P. J. Au
gustu 106 S. State St., Marengo, III.

Mes Chicago 
ną privalome 
šiai susirinkti, 
žymių asmenų,
taip ir kitataučių. Jie papasa
kos mums dar negirdėtų daly
kų, kurie dabar dedasi Lietu
voje. Tų žinių nebuvo nei mu
sų lietuviškoj nei amerikoniš
koj spaudoj, nps musų tikros 
lietuviškos spaudos vadai ren
giasi tai dideliai lietuvių tau
tos dienai tas žinias pateikti.

Tad broliai ir seserys, lietu
viai, renkimės patys ir ragin
kime savo kaimynus ir drau
gus dalyvauti toj Lietuvių Die
noj, Vasario 16 d., 32 W. RAN
DOLPH ST., vidųrmiesty.

Ašara.

Illinois valstijos delegacija 
Washingtono kongrese suren
gė banketų Chicagos pašto vir
šininkui Ernest J. Kruetgcn’ui 
pagerbti. Jis eina pareigas jau 
astuoni metai.
- Per tą laiką pašto įplaukos 
Chicagoje pakilo nuo $41,000,- 
000 iki $60,500,000 kas metai.

PARSIDUODA RESTORANAS, 
747 Root St. Prie stock yardų. Biz
nis išdirbtas gerai.

Tokiu laišku kupiškėnai tik 
pasipiktino ir numetė į šalį, 
nes visi žino d-ro Graičiuho 
clarbelius.

Toliau kupiškėnai nutarė pa
vasarį surengti kokį pažmonį 
ir tą paliko, rengimo komisijos 
nuožiūrai sutvarkyti.

Baigus, supirinkiipą apleidai^ 
o visi kupisįenai rengėsi prie 
pasišnekėjimo, net turėjo už
kandžių ir gėrimų.

Pašalietis.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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. SM1TH & CO.
REAL ESTATE — 

INSURANCE
4681 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

Deputy Šerifas 
Kazlauskas Susi 
lauke SunausDARATA ZAPOLSKIENĖ 

po tėvais Praulionaitė 
gyv. 4421 S. Marshfield avė.

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
sausio 27 d., 9:30, v. ryto, 1941 
m., sulaukus gilios senatvės 
gimusi Lietuvoje. Kreke
navos parap., Panevėžio aps
krity, Žydelių kaime. Ame
rikoj išgyveno 46 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Vijimą, gyvenantį Onta- 
rio, Canada, marčią Minnie 
anūkę ■ Dorothy, anūką Tom, 
brolio sūnų Jimmy Praulio- 
nis, 2 brolio dukteris: Jadvy*- 
gą Danks ir Pauline Paska, 
sesers dukterį Opą Vasilkas, 2 
brolienes: Veroniką Zopelis ir 
Konstanciją Marozienę, jų 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas J. F. 
Eudeikio kopi., 4605 S. Her- 
mitage avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., sausio 30 d., 9:30 
vai. ryto iš kopi. į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę liekame:
Sūnus, Marti, ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

LEON ŠTASKUNAS
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 nuliudime 

dukterį Agnės Prancikevicz, 
jos vyrą, George ir anūką 
George, pusseserę Feliciją 
Janulienę; brolio vaidus 
Frank ir. Paul ir Anna Mazri- 
rnas ir daug giminių.

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

Visi a.’ a. Leono 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai
dalyvauti laidotuvėse ir' su
teikti jam paskutinį .patarna
vimą ir atssiveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Duktė, žentas, Anūkas, Pus
seserė ir Giminčę.

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

Pasimirė Komunis 
tas J. Jukelis

Lake apskričio deputy: šerifas 
Frank Kazlauskas susilaukė ma- 

deputy šerifuko”. Fox Lake, 
p. Kazlauskienei gimė jau- 

Motina ir

Vieškeliai
Atidaryti

Valstijos vieškelių departa
mentas skelbia, kad sniegas jau 
yya nuvalytas nuu visų svarbes
nių Illinois ke|ių ir susjsiekimas 
ątdaras.

Vietomis buvo prismigę yirš

LOANS—zo
III
nas, .stiprus sūnūs.
naujagimis jaučiasi kuogeriau- 
siai.

Laidotuvės šeštadienį
Po operacijos ir komplikacijų 

sekmadienį po pietų Cook Coun- 
ty ligoninėje mirė J. Jukelis, 
komunistų veikėjas Roselande, 
jų lyderis vietos prgąnizącijose 
ir smarkus kalbėtojas, kuris 
1‘Nmijienąs”, ypač redaktorių 
Dr. P. Grigaitį labai mėgo už
puldinėti.

Komunistai rengia ’vąkarą Ju
keliu! sušelpti, bet dabar turbūt 
parengimą atšauks.

Velionis bus laidojamas šeš
tadienį, iš Liet. Darbininkų sa
lės Roselande. Kūnas iki ketvir
tadienio bus Lachawicziaus 
Roselando koplyčioj, o ketvirta-

Žagariečiai Gerbia
Savo Kliubo
Jaunuolius
Įteikė Dovanas Buvusiems Jau

niems Valdybos Nariams

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

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

.... NEPAPRASTI BARGENAI .... 
Moderniškas 3 aukštų mūrinis, 2 

flatai po 4 kamb., 2 po 5 ir 3 sto
rai. Geros įplaukos. Geras invest- 
mentas šios dienos kaina $18,000, 
sąlygomis.

2 aukštų, nuosavybė ant 
ferų kampo, 1-mas aukštas 
ranas, 6 kambariai viršuj, 
moderniški, aliejum šildoma
to vandens šiluma. Štai pinigų už- 
dirbėjas jei nori biznio. Siūlo labai 
pigiai. Dėl informacijų pamatykite: 

KARRELS and CO., 
9006 Cottage Groye Avc.

Anų metų nuoširdžiai dirbu
siai nutarimų raštininkei, p-lei 
Spfijai Ambrozaitei, buvusiai 
“Naujienų” gražuolei, kai ji pa
sitraukė iš savo pareigų, Žaga- 
riečių kliubas įteikė puikią do
vaną ir visi palinkėjo jai lai
mingos kloties.
Pasitraukė Iš Fin. Sekretorių

štaskuno 
pažįstami 
kviečiami

S

Nubudę lieka:
Giminės.
S. P.'Mažeika, 
1138-1139.
BIIMKHMMHRH

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĘLININRAS man,s 
4180 Archer Avęnue 

Phone ILAFAYETTE 5800

trans- 
resto- 
labai 
karš-

STANLEY MASTAUSKAS
Namų Telefonas YARDS 2062.

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 26 d.. 5:50 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Argiškių parapijoj,

M Telšių apskrity, Medenų kaime. 
H ’ Amerikoj išgyveno 39 metus.
H Paliko dideliame nuliudime tėvą Benefązą, motiną Staųis- 

lavą, po tėvais Martusauskaitę, brolį Vilimą, 4 seseris: Sofiją 
Didaitis, švogerį Stanley, Kazimierą Traškienę ir švogerį Adol
fą, Josephine Malek ir švogerį Antaną ir seserį Eleanorą; 
penkis anukiis, bubunę Martušauskienę, dėdę Martušauską ir jo 
šeimyną, ciocę Tryzienę ir jos šeimyną, Joseph Petreikis ir jo 
Šeimyną, Joseph Jogminą ir jo šeimyną, Igną Mastauską ir jo 
šeimyną, dėdę Antaną Mastauską ir 4 pusbrolius ir 6 pusseseres, 
Lietuvoje—ciocę Petronėlę ir dėdę Franciškų Mastauską ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4541 So. Paulina St.
Laidotuvės (vyks sausio 30 d., 1941, 8:00 vai. ryto iš namų 

šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vęlionią sięlą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
rą kapines.

Visi a. a. Stanley Mastausko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį pątarųavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Tėvas, Motina, Broliai, Seserys, Anūkai, švogeriai, Bobunė, 

Dėdės, Cloeės ir Giminės. *
Laid. direkt. I. J. Zolp, Tel. YARDS 0781.

MARIJONA UNITES, po tė
vais Saldukaitė.

gyveno 3545 Wallace St.
Persiskyrė su šįuo pąsauliu 

sausio 26 d.,. 7:25 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukus 47 m. amž., 
gimus Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sūnūs, Jpną ir Albertą ir 
kitas gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, sausio 29 d., 8:30 v. 
ryto, iš kopi. į Šv. Jurgio 
<»ar. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės'sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Marijonos Unites 
giminės, draugai ir pažįstami 
e§at nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuyėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Sūnus ir
Laid. Direkt. 

Tel. YARDS

PADĖKAVONE
ANTANAS PETRAITIS

kuris mirė gruodžio 25 d., ir 
palaidotas tapo gruodžio 28 
d., o dabar ilsis Liet. Tautiš
kose kąpiųėse ąmžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsideka- 
vot tięms, kurie suteikė pas
kutinį patąrnąvimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą ąįn- 
ztaybės Vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prąsišalinimą iš tau- 
šiį tąrpo, reiškiame gil|ąūšią 
padėką dalyvavusiems įąido- 
tuvęšą žmon^tas ir sutąiku- 
siems vainikus draugams; dė
ka Vo j ąmę graboriui Albertui 
Pętkhi, kąrią piandagiai pa
tarnaudamas garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nubudi
mą ir rūpesčius, dėkavojame 
gėlių ir mišių aukautojams, 
grabnešihms Lieti Keistučio 
Kliubo, Algirdui Braziui ir 
akompanistams už giečįpjįnąą 
koplyčioje ir kapinėse. ' F. 
Abęįčui už kalbą k"pplyč|oje, 
ir kapinęše, Suvalkiąčių pr- 
jai už dąlygavimą paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms,' o ’ tau musų mylimas 
vyre ir tėveli, sąkome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Nubudę liekame:
Moteris Adelė, Sūnūs Antay 

nas ir Dukterys: Isabellč, 
Adelė ir Genevieve ir 

CUtninėB.

ANTANAS SIIAPUTIS 
gyv. 4512 So. Paulina St.
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

sausio 26 d., 6:45 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Liet., Drandenų parap., 
Telšių apskr., Žigaičių km.

Amepko j išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Petronėlę, pp tėvais 
Saudergaitę, 2 dukteris: Fran- 
čišką Kyan, žentą John ir 
Ireųe Rogerą, žęhtą Wilbam; 
2 supus: Vladislovą, marčią 
Oną ir Edwardą; 3 anūkus, 
2 tetas, Oną Juškienę ir Juze
fą Sha^utienę ir' kitas gimi
nes, draugus ir pažįstamus. 
Liet. 2 seąeris: 2 brolius.

Kūnas pašarvotas J, F. Eu
deikio kopi., 4605 So. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
treč., sausio 29 d., 8:30 vai, 
ryto iš ko.pl. į Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionįo sięįą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Ka?imlerp ka
pines. ’ ' '

Visi a. a. Antano ShapUčio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti, laidotuvėse ir suteikti 
jam paskųtįnį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:

Moteris, Dukterys, Sūnus, 
Marti ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 174Į.

Dabar pagerbė Onutę Užku- 
raičiutę-Kundrotienę, kuri per 
keletą metų ėjo finansų sekre
toriaus užduotis ir kitus gra
lius darbelius padėjo dirbti šio 
kliubo ir lietuvių visuomenės 
naudai.

Metiniame savo susirinkime 
nutarė peužmirštarpą dovanėlę 
jai perduoti.

Onutė, apleisdama savo vie
tą, metus žvilksnį į susirinku
sius pareiškė, “Malonu man 
šiuos trta metus buvo darbuotis 
šioj organizacijoj ir jaučiu di
delį pasitenkinimą. Prižadu ne
nuleisti rankų ir ateityje, ir pa
sidarbuoti žagariečių kliubui”.

Serga Jonas Užkuraitis
Jo- 

ma- 
tyyt§ p-ia Užkuraitienė su duk
ra Maryte ir sunum Broniu at
lieka namų darbus ir prižiūri 
ligonį. R. š.

Gaila kad Onutės tėvelis 
nas Užkuraitis serga. Jos

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

100 AKRŲ PAGERINTA farma 
arti New Lcxon, $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.

MICHIGAN.
SAVININKAS PARDUODA GE

RIAUSIĄ farmoms žemę, nuo 200 
iki 1500 akrų viename bloke. G. E. 
Bonine, Vandalia, Mich.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Wcstern Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051



LIETUVIAI! LANKYKIT PREZ. ROOSEVELT 
GIMTADIENIO PARENGIMUS

Paremkite Kovą Su Vaikų Paraližiumi
RYTOJ VAKARE — Ashland Boulevard Audito, i- 

joje, Ashland ir Van Buren įvyksta ristynes, kuriose da
lyvauja “ANGELAS”, KAROLIS POŽĖLA ir - BILL 
BARTUSH. Bilietai nuo 60c., iki $2.00. Visas pelnas eina 
į Infantile Paralysis Foundation.

Šiuo renginiu rūpinasi specialis lietuvių komitetas, 
į kurį įeina teisėjas J. T. Zuris, p. Justinas Mackiewich, 
Al Kumskis ir keli kiti asmenys. ^Pradžia 8:30 v.v.

KETVIRTADIENIO VAKARE — PreJdento Gim
tadienio šokiai, Dariaus-Girėno Salėje, 4416-20 So. West- 
ern avenue. Rengia Dariaus-Girėno Legionas. Gros pir
mos rųšies orkestras. Taipgi čia tarp 9 ir 10-tos vakare 
galėsite išgirsti specialę kalbą, kurią prezidentas Roose- 
veltas sakys visų ‘‘Gimtadienio Parengimų” dalyviams, 
dėkodamas jiemi už paramą prakilniam vaikų paraližo 
kovos darbui.

Stcwart-Warner
Gavo $4,000,003
Karo Kontraktų
Chicagos firma statys cro bazę! 

Puerto R’co’je

KŪDIKIS ĮKRITO Į KARŠTĄ 
VANDENĮ, MIRĖ

Įkritęs į kibirą karšto van
dens mirtinai nusiplikino 2 me
tų berniukas, Charles Brenner, 
4915 Princeton avenue. Nelai
mė įvyko kūdikio tėvuko na
muose, 4912 Princeton.

Paskutinėmis dienomis vieną 
stambiausių karo kontraktų 
Chicagoj gavo Stewart-Warnęr 
firma.

Ji turi didelį užsakymą pa
gaminti įvairių mašinų amuni
cijai gaminti. Kontraktas sie
kia $4,000,000.

Didelį kontraktą, kaip jau 
buvo skelbta, gavo Elgin Na
tional Watch Co. Ji gamins da
lis artilerijos amunicijai, už 
$5,500,000.

Chicagos kontraktorių firma, 
Graham, Anderson, Probst and
White gavo $1,763,750 kon
traktą pastatyti Jungtinėms 
Valstijoms aviacijos bazę Piter
io Rico’je.

Kiti užsakymai
I

Žemiau seka sąrašas ir kitų 
stambių kontraktų Chicagos ar 
apylinkės fabrikams:

Abbott Laboratories $28,980
Automatic Transportation 

$13,310
Barčo Manufacturing $11,- 

810
Rell & Howell $130,059
Chicago Safe & Merchandise 

$3,798
Coleman Lamp & Stove $6,- 

917
Dičke Tool Company $146,- 

646 —
Edison General Electric Ap- 

pliances $2,560
Gardiner Metai $11,352
General American Transp.

$6,912
Hartford & Hali $19,038
Industrial FJler & Pump 

$3,462
Inland Steel $18,960
Katzinger Company, Edvvard 

$59,600
Kellogg Switchbd. & Supply 

$493,000
Lewis Manufacturing $19,- 

686
Link-Belt Speeder $17,225
Markley Clothing $21,250
Phoenix Mfg. (Joliet) $21,- 

837 ’
R. A. Railton Company. Su

ma nenustatyta
Royal Metai Manufacturing 

$12,131
E. G. Ryan & Co. $6,200
Steel-Wedeles. Suma nenu

statyta.
Union Twist Drill $1,109
Vacuum Can $2,455.

Trys Žuvo Gaisre
8 Apdegė

Trys žmonės sudegė, devyni 
buvo sunkiai sužeisti gaisre, 
kuris sunaikino medini gyve
namą namą, adresu 4500 Prai- 
rie avenue. Jis kilo nuo suge
dusio aliejinio pečiaus.

Žuvo ugnyje Willie Bryant, 
Miss Gussie Breeman ir Robert| 
E. Jonės.

Gavo 90 Dienų Už 
Pabėgimą Iš 
Nelaimės Vietos

Nuteisė Bridgeportietį 1 
M. Stankų

Automobilių teismo teisėjas 
Charles S. Daugherty vakar po 
pietų nuteisė bridgeportietį Mi- 
chael Stankų 90-čiai dienų pa
taisos namuose už pabėgimą iš 
nelaimės vietos. Jis gyvena ad
resu 3131 Emerald avenue.

Stankui vairavimo teisės bu-i 
vo atimtos metama laiko.

Teisme liudininkai tvirtino, 
kad lapkričio 9, prie Damen ir 
39-tos jis suvažinėjo du žmo
nes, ir pabėgo nesuteikęs jokios 
pagalbos.

Suvažinėtieji buvo Mr.c. 
George Bemis, nuo 1051 West 
38(h Street, ir jos 11.' metų duk
tė Betty Jane. Mergaitei buvo 
nulaužta koja, o motinai auto-' 
mobilis sužeidė nugarkaulį.

Stanko prisipažino buvęs 39- 
tos ir Damen apylinkėje, bet 
gynėsi moteriškės ir mergaitės 
nesuvažinčjęs.
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Prisidengdamas akis nuo 
glėrinčių kilio šviesų/ pir
ui vkšlis a m b a s ado r i u s 
Francijai Williain C. BulTitt 
pareiškia kongreso užsienio 
reikalų komitetui, kad va
karų hemisfera yra ‘‘sultin
gas, viliojantis diktato
riams kąsnys.” / .

PARAŠĖ PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

Nupirko Žemę 
Juick Dirbtuvei

Trie Melrose Park
General Motors Buick’ų kor

poracija šeštadienį supirko 125 
akrus žemes, kur statys didžiu
lę dirbtuvę lėktuvų motorams 
gaminti.

Vietą dirbtuvei pirma parin
ko prie North avenue ir Mann- 
heim (LaGrange) Road, kuri 
netrukus, sako, busianti pri
jungta prie Melrose Parko.

Įmonė bus didžiausia pasau
lyj lėktuvų motorams gaminti 
ir samdys apie 10,000 darbiniu- 
kij.

Paims 4,009 mokin'ų
Buick viršininkai paskelbė, 

kad 6,000 darbininkų bus paty
rę mechanikai, o ir paims apie 
4,000 mokinių iš Chicagos ir 
apylinkės mokyklų, kurie mo
kinosi mechaniško darbo ir 
šiek-tick apie jį nusimano. Jie 
bus lavinami toliau d rbtmėje 

! ir kai tik galės, juos pakels.} 
ilnus darbininkus.
Chicagos mokyklos dabar 

stengiasi tokį skaičių mokinių 
dirbtuvei paruošti.

Pamokos Suaugu
siems Fenger 
Mokykloj

ROSELAND. — Ateinantį 
pirmadienį Fenger High School 
rtimuose prasidės naujos klia- 
sos suaugusiems mokiniams. 
Mokslas nemokamas. Aplikan- 
tai gali pasirinkti pradinių, 
aukštesnių mokyklų ar amatų 
kursus.

Platesnėms informacijoms 
reikia kreiptis į principalo 
Ruth L. NVhitakcr raštinę mo
kykloje.

Apskričio Biudžetas 
$20,564,625

Apskričio taryba vakar po 
pietų patvirtino $20,564,625 
biudžetą 1941 metams. Palygi
nus su pernykščių, jis $1,605,- 
000, mažesnis.

4,500-ams darbininkų šįmet 
algos bus nukirstos, taipgi bus 
apkarpytos kai kurios bėgan
čios išlaidos.

Antradienis, sausio 28, 1941

VAKAR CHICAGOJE
□

• Prie Dearbom teatro, 40 
W. Division Street, du pikta
dariai bandė apiplėšti kasierių. 
Įvyko susišaudymas ir piktada
riai* sumušė tarnautoją, Paul 
Moss, 916 Carmen, bet nieko 
nepešė.

• Ugniagesius vakar vėl 
kankino nežinomas šposinin
kas, siunčiąs melagingus gais
rų aliarmus nuo įvairių Chica
gos kryžkelių. Vakar rytą jisai 
siuntė Garficld Bulvaro apylin
kėj. Jisai statė ugniagesius į 
didelį pavojų, nes gatves vakar 
rytą buvo slidžios ir jų trokai 
labai lengvai galėjo susikalti. 
Liudininkas sako, kad piktada- 
ris yra gana aukštas, tamsaus 
veido ir važinėjo nuo vieno 
signalų stulpo prie kito juoda
me sėdau automobilyj.

• Neradęs savo merginos 
namie, jos bute adresu 957 
Montana avenue, bandė nusi
nuodyti 26 metų naujokas iš 
Fort Sher.dano, Leonard Gol- 
den. Mergina ecanti jam neiš
tikima.

• Chicago-Miami eksrresas 
“Sunbcam” prie Dalton Geor 
gia sudaužė automobilį, kuria
me važiavo penki vietos gyven
tojai. Visus užmušė.

• širdies liga mirė Manuel 
J. Andrade, antropologijos pro
fesorius Chicagos univęrsitete. 
Buvo 56 ’ metų amžiaus.

• 83 metų Mary Ruchnic- 
\vicz, 3146 N. Ridge\vay avė., 
mirtinai apdegė, kai jos sukne
lė užsidegė nuo virtuvinio pe
čiaus.

• Pasirodo, kad Amerikos 
kareiviai yra dideli mėsos mė
gėjai. Jie kasmet suvalgo apie 
300 svarų, apie dvigubai tiek, 
kiek civiliai žmonės. Vien Ame
rikos laivynas, turįs 202,000 
žmonių, suvalgė pernai 78,837,- 
442 svarus visokios rųšies jau
tienos, kiaulienos, avienos, etc.

, • Trys žmonės, vienas jų 
ugniagesys, buvo apdeginti ar* 
ba stiklais apipiauetyti gaisre 
keturių aukštų namo ties 10 
North Sacramento bulvaras. 
Nuostoliai $2,000.

• Chicagoje susiorganizavo 
naujas komitetas, For Finland, 
Inc«, kuris rinks aukas ir siųs, 
maistą Suomijos sužeistiems 
karo veteranams ir šeimynoms 
kareivių, užmuštų mūšiuose su 
rusais.

• Prie Menominee ir Sidg- 
wick avenue du jauni piktada
riai atėmė $2 ir labai skaudžiai 
sumušė 45 metų chicagletį, Ed- 
ward Plamp, 4716 N. Talman 
avenue. Jie atsiviliojo jį į savo 
automobilį pasisiūlę nuvežti jį 
į elevelterio stotį.

• Bekasdamas sniegą prie 
savo namų mirė 52 metų John 
Pokorny, 1327 South Washte
na w avenue. Turėjo širdies li
gą.

• Apkaltintas aštuonių api
plėšimų papildymu teismo lau
kia 24 metų Walter Malczyk, 
2724 North Central Park avė.

• Perdidelę dožą miego mil
telių paėmęs mirė 40 metų ug
niagesys, Carl Sternagle, 4758 
Kenmore avenue.

Nužudė Savo 
Mylimąją

“Kalbėjo apie kitą vyrą”
Kankakee apskričio kalėjime 

teismo laukia 29 metų Omar 
Longtin, iš Brądley, III. kalti
namas savo mylimosios nužu
dymu.

Jisai prisipažino apie įvykį 
savo klebonui kun/H. C. Short, 
o tas jį atidavė policijai.

Longtin plytgaliu primušė ir 
perkirto gerklę su peiliu 22 me
tų Miss Normai Altenbrunn, su 
kuria šeštadienį vakare buvo 
išėjęs į kinomatografą.

Jis aiškina, kad išgirdo ją 
kalbant su savo motina apie 
“kitą vyrą”. Longtin vienu lai
ku buvo uždarytas Kankakee 
proto ligų ligoninėje.




