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DTT
MAISTAS ITALIJOJ TIKRAI BUVO NAUJASIS PASIUNTINYS PAS HULL

Žinios patikrintos Šveicarijoj ir 
Jugoslavijoj

BERNAS, Šveicarija, sausio 28 d. — Nežiūrint į oficialius 
italų valdžios paneigimus, turima tikrų žinių, jog praeitą savai
tę šiaurinės Italijos miestuose buvo dideles riaušės. Areštai dai 
ir šiandien tebesitęsia.

Karo nuotaikai palaikyti ir pakelti valdžia visur išlipino 
plakatą su Mussolinio paveikslu. Ryto metą ant visų plakatų 
buvo toks užrašas: — Kodėl tu nenusižudai? Italai siūlo Mus- 
soliniui nusEudyti.

BRITAI PAĖMĖ KIT| ITALŲ GENEROLU 
Laisvi franeuzai iš Čado kolonijos puola 

italų Lybiją
ROMA, Italija, sausio 28 d. 

— Mussolini šiandien pasiuntė 
į frontą du ilgamečius savo mi- 
nisterius. Iš Romos išsiųsti švie
timo ministeris Giuseppe Bottai 
ir viešųjų darbų ministeris Giu
seppe Goria.

Jiedu tarnavo alpinu divizijo
se ir greičiausiai bus pasiųsti 
Į Albanijos kalnus, kad pakeltų 
nuotaiką besi traukiančių italų.

Grafas Galeazzo Ciano, Mus
solinio žentas ir užsienio reika
lų ministeris, prieš porą dieųų

lų Afrikoje, prie Čado koloni
jos.

Gen. Catroux yra gen. de 
Gaulle bendradarbis. Jo kariuo
menė įsiveržė giliai italų Lybi- 
jon ir fašistams sudavė nelauk
tą ir labai skaudų smūgį. Da
bar italai Lybijoj turi du dide
lius frontus. Vienoj pusėj pri
valo kovoti prieš britų karo jė
gas, o kitur prieš laisvų fran
cuzų kariuomenę.

KAIRAS, Egyptas, sausio 2’3 
d. — Britų karo vadovybė pra-

l'a- 
mi- 
pat

tenanto laipsnį, ir,išvyko, į Alba
niją oro eskadrilei vadovauti.

Renato Ricci, buvęs industri
jos diktatorius, Alessandro 
volini ir Roberto Farinacci, 
nisteriai be portfelio, taip 
išvyko į frontą.

Pasakojama, kad atstatytieji 
ministeriai nesutiko su Musso- 
linio politika dėl bendradarbia
vimo su vokiečiais.

KAIRAS, Egyptas, sausio 28 
d. — Francuzų gen. Georgės 
Catroux, laisvų francuzų Čade 
karo viršininkas, šiandien pa
skelbė, kad jo karo jėgos išvyjo 
italų kariuomenės garnizoną iš 
Fezzan oazo, ekvatorialinėj i ta-

kavalerijos karininkas, paėmė 
nelaisvėn dar vieną italų gene
rolą. Italas pasidavė britams, 
kai pastarieji pradėjo puolimą 
durtuvais.

Britų kafo jėgos užėmė ita
lų laikomą miestelį Keru ir da
bar artėja prie Agordat bazės.

Britams pavyko paimti ne
laisvėn gana didelis italų skai
čius. Belaisviai pasakoja 
italų kariuomenė 
benzino ir negali 
mu mechanizuotu 
priemonių.

Eritrėjoj kovą prieš italus ve- 
da Skotlandijoj mobilizuoti bri
tų kareiviai. Jiems padeda 
Indijos atvykę savanoriai.

kad 
visai neturi 

naudoti turi- 
susisiekimo

iš

WILLKIE ANGLIJOS PARLAMENTE
Klausėsi debatų apie 

komunistus
mobilių ir nuvyko Į Anglijos 
banką. Jis turėjo paskirtą va
landą pasimatyti su Montagu, 
Anglijos banko valdytoju.

LONDONAS, Anglija, sausio 
28 d. — Wendell Willkie šian
dien aplankė Anglijos parlamen
tą. Jis sėdėjo garbingiems sve
čiams skiriamoje ložėje.

Parlamento nariai nepastebė
jo, kada jis atvyko į ložę. Par
lamente buvo ginčyjamas klau
simas apie komunistų spaudos 
uždarymą, šis parlamento po
sėdis labai paveikė Willkie.

Jeigu tokiomis pavojingomis 
sąlygomis susirinkęs parlamen
tas laisvai ginčyja tokius rei
kalus, reiškia yra tikra demo
kratija, — pasakė Willkie.

Apšaudytas britų 
laivas nepaskendo

Willkie girdėjo or
laivių aliarmą

LONDONAS, Anglija, sausio 
28 d. — Šiandien Londoną ap
lankė 4 nacių lėktuvai ir Will- 
kie gatvėje buvo ištiktas orlai
vių aliarmo.

\Villkie užmiršo viešbutyj sa
vo plieno šalmą, kurį jam pa
dovanojo vienas draugas iš New 
Yorko.

Willkie nekreipė jokio dėme
sio į pavojų, bet sėdo į auto

ITALIJOS DIKTATORIUS

Remto Mussolini
Italiją į tokią nelemtą pa
dėtį, kad jis pats nežino ko
kiomis priemonėmis gelbėtis 
ir kraštą gelbėti. Patys ita
lai Mussoliniui pataria nu
sižudyti. Tada italų liaudis 
pati galės visus savo reika
lus sutvarkyti.

Italai nepatenkinti 
dėl duonos stokos

v

BELGRADAS, J ugoslaviją, 
sausio 28 d. — Diplomatiniu 
keliu patirta, kad Italijoj riau
šės tikrai buvo. Vjen tiktai Fiu- 
me mieste areštuota"-30 italu, 
kurie kėlė triukšmą dėl didelės 
duonos stokos.

Trieste juodmarškiniai karei
viai paleido daug šūvių į juod- 
marškinius karininkus.

Naujai mobilizuojami karei
viai nenoriai eina. Daugelis mo
bilizuojamų italų atbėgo Jugo
slavijon. .1

LONDONAS, Anglija, sausio 
28 d. — Oficialiai pranešama, 
kad didžiulis britų keleivinis 
laivas Empress of Australia ne
paskendo ir randasi saugiame 
uoste.

Vakar minėtas britų laivas 
prašė pagelbos. Jis buvo už
pultas submarino netoli Dakaro. 
Į jį buvo paleistos kelios tor
pedos.

Britų laivu buvo vežami ka
reiviai ir bijota, kad priešas jo 
nepaskandintų. Laivas išvengė 
pavojaus.

' I

BOLŠEVIKINĄ LIETUVOS VALDININKUS
Lenininzmo moko * * 11 ; mnizmo mokslu.

žitkovas pasiųstas žemės ūkio 
komisariatą valdyti Maskvos 
valdžios nutarimu.

atsiusti rusai

Britai nuskandino 
4 italų laivus

LONDONAS, Anglija, sausio 
28 d. — Britų karo laivyno Va
dovybė praneša, kad paskutinė
mis dienomis britų karo jėgos 
nuskandino 4 italų karo laivus.

Keturi italų karo laivai nu
skandinti trims britų torpedo
mis. Nuskandintųjų laivų tarpe 
buvo 2 submarinai ir vienas de- 
strojeris.

BANGKOK, Siamas, sausio 
28 d. — Pranešama, kad pa
liaubos tarp francuzų ir Siamo 
kariuomenių nutrauktos ir vi
suose frontuose prasidėjo smar
kus mūšiai.

Siamas kaitina irancuzus ne
prisilaikius paliaubų taisyklių. 
Siamiečiai paėmė nelaisvėn di
dokus francuzų kariuomenės

Italai nepralaužė 
graikų linijos

28

NAU,TIKNV-a<'M B Tel«nho'<>
Lordas Halifax (kairėj), naujasis Anglijos amba

sadorius Amerikai, sudeda savo pirmąjį oficialų vizitą 
Valstybes sekretoriui Cotdell liuli. Po konferencijos 
Halifaxas pąreiške: “Mes Į dalykus žiūrime labai vie- 
noda’i.”

HITLERIS PASIŪLĖ AMERIKAI 450,000 
PERSEKIOJAMŲJŲ

Prašo iš Amerikos 
aiikso

Departamentas svar 
sto pasiūlymą

WASHINGTON, D, C., sau
sio 28 d. — Vokiečių vyriausy
bė’pranešė užsienio departamen
tui, kad ji sutinka išleisti iš Eu
ropos 450,000 persekiojamų as
menų, jeigu Jungtinės Ameri
kos valstybės juos priims.

Jų tarpe ’ yra 
strų, žydų, 
tų.

Hitleris
'nuošė juos 
jeigu Amerika sumokės po 245 
aukso dolerius už kiekvieną 
persekiojamą asmen;.

G., sau- 
departa- 
Hitlerio 

va’dinin-

vokiečių, 
lenkų, cechų ir

au- 
ki-

uždarytuose vagų- 
pasiųs į Lisaboną,

Rusai padeda na
ciams prekiauti

WĄSHINGTON, D. 
si6 ^8 d. — Užsienio 
menlas 'nelaukė tokio 
pasiūlymo. Kai kurie
kai mano, kad Hitleris nori į 
Ameriką pasiųsti savo šnipų ir 
pataria būti atsargiems.

Tuo tarpu kai kurios visuo
menės grupės pataria departa
mentui priimti Hitlerio pasiūly
mą. Jos siūlosi .sumokėti kelio
nes išlaidas.

Hitleris pasižada kiekvieną 
savaitę atgabenti į Lisaboną 500 
pabėgėlių.

Karalius šildosi se 
nais laikraščiais

ATĖNAI, Graikija, sausio 
d. — Italai deda dideles pastan
gas pralaužti graikų fronto li
nijas.

Kovon meta ne tiktai naujus 
kariuomenės dalinius, bet siun
čia didelius aviacijos kiekius. 
Orlaiviai skraido labai žemai ir 
stengiasi kulkosvaidžiais apšau
dyti graikų pėstininkus.

Manoma, jog tai yra vokie
čių lakūnų darbas. Italai turė
jo didelius nuostolius, bet fron
to niekur nepralaužė.

LONDONAS, Anglija, sausio 
28 d. — H. Dalton, Anglijos 
blokados ministeris, šiandien 
informavo parlamentą, kad so
vietų Rusija perka Amerikoj 
medvilnę, mašinas, varį ir įvai
rius maisto produktus, o vėliau 
juos parduoda vokiečiams.

Jis norėtų, kad ši prekyba 
butų nutraukta.

Mano, kad pasitarimuose su 
Amerikos valdžia, pavyks tei
giamai išspręsti šis reikalas.

KOPENHAGA, Danija, sau
sio 28 d. — Viena moteris pa
klausė Danijos karaliaus kodėl 
jis nebijąs tokio stipraus šal
čio.

Karalius eina 70 metus, o gat
vėse jodinėja ir vaikšto apsirė
dęs paprastais drabužiais.

Karalius atsakė, kad po 
vo uniformine mundira jis 
deda klodą senų1 laikraščių,
rie jį ir apsaugo nuo šalčio. Jis 
patarė visiems danams šalčio 
dienomis vartoti laikraščius ap- 
sišildymui.Be Amerikos britai 

negali kariauti

Karą laimės britai, 
sako Leahy

VICHY, Francuzija, sausio 
28 d. — Belgijos spauda pa
skelbė, jog Leahy tiki nacių 
pergale šiame kare.

Ambasadorius Leahy spaudos 
atstovams pareiškė, kad paskelb
ti pareiškimai yra išmislyti. 
Leahy mano, kad karą gali lai
mėti ir laimės Didžioji Brita
nija.

WASHINGTON, D. C., .sau
sio 28 d. — Sekretorius Mor- 
gentbau šiandien pasakė senato 
užsienio komisijai, kad be Ame
rikos paramos nei Anglija, nei 
Graikija, nei Kinija negali ve
sti karo.

Kad minėti kraštai pasekmin
gai galėtų tęsti kovą su dikta
toriais, tai būtinai reikalinga 
priimti Roosęvelto pasiūlytas 
ginklams skolinti įstatymas.

Britai pabaigė visą- .savo do
lerių atsargą ir negali mokėti, 
sako Morgenthau.

ORAS
Debesuotas.
Saulė teka 7 <07 v. r., leid

žiasi 5:00 V. v. .,

KAUNAS, Lietuva, sausio 28 
d. — Sovietinė valdžia Kaune 
atidarė “marksistiniai-leninisti- 
nį universitetą”, kuris specialiai 
skiriamas valdininkijai bolševi- 
kinti.

“Universitetą” atidarė iš so
vietų Rusijos atsiųstas kažkoks 
Kūrojedov. Pirmą paskaitą ru
siškai skaitė Svistunov.

Kurojedov pareiškė, kad jis 
nori “išrauti nacionalinius ir re
liginius prietarus”, tuo pačiu 
metu paruošti gerus agitatorius 
ir propagandistus.

Žemės ūkio komisa
riate Įsteigti kursai

Nusavino Vilniaus 
mokslo draugijas
VILNIUS, Lietuva, sausio 28 

d. — Lituanistikos Institutas 
perėmė Vilniaus gudų, žydų ir 
lenkų mokslo draugijas. Jis pa
sisavino ir Lietuvių Mokslo 
Draugijos turtą.

Rengiasi perimti Vaižganto 
ir Maironies muziejus. Pats Li
tuanistikos Institutas netrukus 
busiąs perorganizuotas.

Jis bus paverstas į Tarybų 
Lietuvos Mokslų Akademiją. 
Prof. V. Krevei-Mickcvičiui pa
vesta suruošti statutą.

sa- 
pa- 
ku-

JAPONAMS KARAS KAI
NUOJA 4 BILIJONUS 

DOLERIŲ

KAUNAS, Lietuva, sausio 28 
d. — Sovietų Lietuvos žemės 
ūkio komisariato valdininkams 
tapo įsteigti “ideologiniai” kur
sai.

Kursus atidarė žemės ūkio 
komisaro pavaduotojas “drau
gas” žilkovt Jis pareiškė vil
ties, kad visi komisariato val-

TOKIO, Japonija, sausio 
d. — Japonijos finansų minis
teris šiandien paskelbė, kad Ja
ponijai “Kinijos konfliktas” jau 
kainavo apie 4 bilijonus Ame
rikos dolerių.

O ministeris pirmininkas pa
reiškė, kad nežiūrint į tokias 
dideles išlaidas, Kinijos “kon
fliktui” galo nesimato, šiame 
kare, kuris tęsiasi jau penktas 
metas, žuvo daugiau negu 100,- 
000 japonų.

Princas Konoje yra pasiry
žęs tęsti karą, kol imperatorius 
jam nelieps pasitraukti iš pir
mininko vietos.

28

jeigu

Antonescu likviduoja 
fašistų sukilimą

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 28 d. — Antonescu ka
reiviai eina sargybas sostinė,? 
gatvėse. Jiems duota iakymas 
šauti į kiekvieną žmogų
jis bus pamatytas .su kulkos
vaidžiu

Kareiviai jau atėmė iš suki
lėlių 666 kulkosvaidžius, 2,844 
šautuvus ir 1,964 revolverius.

Vienas “geležinės gvardijos” 
majoras prisipažino, kad su sa
vo žmona sukilimo metu nušo
vė 80 asmenų. A

rankose.

VIGTORIA, Kanada, sausio 
28 d. — Pakraščių radijas gavo 
žinią, kad Amerikos kariuome
nei medžiagą vežąs laivas Kvi- 
chak skęsta tolimoje šiaurėje.

Jura buvo labai audringa ir 
laivas nepajėgė atsispirti. Kvi- 
chak kelis kartus per radiją pra- 

pagelbos.še

Tvarko oro susisie
kimą su Maskva

KAUNAS, Lietuva, sausio 28 
d. — Vyriausybė senai nutarė 
steigti civilinio oro laivyno 
aeroportą Kaune.

Dabar lietuviškuose laikraš- 
čiųpse skelbia, kad nori nusi
pirkti gerai užlaikytą automo- 
•bilį, nedegamas spintas, stalus 
ir kitą inventorių. Nori nupirk
ti ir minkštų baldų svečių kam
bariui.

Pradžioje manyta, jog viskas 
bus atvežta iš Rusijos, bet da* 
bar visus Įrengimus nori pirk
ti Lietuvoj.

Baudžia už svetimos 
valiutos laikymą

VILNIUS,"Lietuva, sausio 28 
d. — Valdžias policija sulaikė 
Domininką Milicnių už svetimos 
valiutos laikymą. Del tų pačių 
priežasčių sulaikytas ir Hermo- 
lovskis.

Vilniaus prokuratūra sulaiko 
Grigą Kvietinį, kuris be leidi
mo iš vienos vietos vežė pre
kes į kitą.

Už spekuliaciją Vilniaus teis
mas nuteisė po penkeris metus 
kalėjimo J. AtramaviČių, L. 
Zalkiną ir L. Hermaną.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
Gayda paskelbė, kad Jungtinės Amerikos val- 

okupuoti Azorų salas, kurios dabar priklauso

Gaulle kariuomenė užėmė Morzuko miestą ita-

— Virginio
stybės ruošiasi
Portugalijai.

— Gen. de
lų Lybijoj ir stumiasi krašto gilumon. Prancūzai vartoja moto
rizuotą kariuomenę ir dykumų kuprius.

— Iš Jugoslavijos pranešama, kad italai labai smarkiai puo
la graikus prie Ochrida ežero. Vartoja stipriai mechanizuotą 
kariuomenę ir orlaivius.

— Graikai tvirtina, kad nežiūrint į atakas, graikai žymiai 
priartėjo prie Valonos uosto. Užėmė kelias aukštumas Adria- 
tikos pakraštyj.

— Britų admiralitetas paskelbė, kad žuvo submarinas Tri- 
ton.

— Gen. Marshall šiandien informavo kongreso užsienio ko
misiją. Jis pasakė, kad britai gali laimėti kai-ą be Amerikos ka
reivių pagelbos. Jiems reikalingi moderniški ginklai, bet ne 
kareiviai. . į

— Vokiečiai bombardavo Maltos salą ir užmušė du britus.
— Skelbiama, kad ateinantį ketvirtadienį Hitleris per ra

diją pasakys labai svarbią kalbą. Bus minimos aštuntos 
džios sukaktuvės.

— Britų vyriausybė įteikė užsienio departamentui 
tą dėl prekybos su sovietų Rusija. Turi žinių, kad rusai 
da Amerikoj pirktas prekes italams ir vokiečiams.

— Francuzų policija areštavo Paryžiuje kelis šimtus komu
nistų. vokiečiai komunistams leidžia laisvai veikti okupuotoj 
zonoj.

jo vai-

protes- 
atiduo-



2 NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, sausio 29, 1941

J IM kur, atsisėdau ant lango; ji šau
kia:

—Atsargiai, draudžiama ant

^Prisipažįsta Užmušus
2 Pirmykščius Vyrus.

(Iš, Žemaitės raštų IV tomo)

(Tęsinys)
Išsirašyti galima tik trečia

dieniais. Man išeiti ketvirtadie
nį, manau sau, o valgyt nebėra

Parejusi atsiguliau iš neri
masties.

Įkišo sriubos —- negaliu nė Į 
dantis. Manau, per tris dienaš, 
tur būt, badu nenustipsiu. At
sivėrė langiukas, sargienė įkišo 
ti is apelsinus.

Klausiu:
—Kas atnešė?
—Lygu aš žinau, atkirto.
Tuoj vieną apelsiną sudras

kiau, pusę daviau patarnauto
jai, vieną prašiau ją įkišti gre
timais draugei ir paprašyti 
man, jei turi, cukraus. Ta tuoj 
padarė, kaip prašiau ją, ir man 
įkišo, gal pusę svaro cukraus.

šiaip
taip. Tai tas tris dienas mitau 

dėl kvapo 
šmotelį; prisi-

dabar maitinsimės

saldintu vandeniu - 
įmesiu apelsino

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

kių žolių ir šaknių 
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y. 

■--------------------- .■ - “

$1.75

$1.50

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’/^% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Scc.

3236 S. Halsted St. CAL. 1118

gersiu sti duoha, kiek tik telpa.
Ketvirtadienio rytą, kaip tik 

po šeštos, liepe man taisytis 
“na svabodu” (rusiškai — i 
laisvę), nebedavė nei duonos, 
nei vandens, nei “nh uborku’ 
ncbevai'ė, tik “skarė^ čkarei’ 
(rusiškai — grfelčiaU) skatina 
Aš bemaž nešiskttbindu, sakau:

—Man reikia drbatoš išgerti.
—Niet, n»et (ne, ne) — šau

kia sargienė. — Niepalagajeca 
čaju (rusiškai -- arbatos gerti 
negalima).

Susirišai! viską, einu — ka- 
iidoriuje besitaisanti kita bobe
lė; vėl jau “na svabbdu”. Mano 
daiktai, kuriuos atėmė atėjus, 
sudėti ant staliuko: liepė atsi
imti, paklausė, ar viskas; kaip 
viskas, liepė pasirašyti. Prašau 
vėl arbatos atsigerti. Sako:

;—Kancelerijoj bus laiko pora 
valandų — galėsit gerti.

Liepė tarnaitei įpilti karšto 
vandens į mano puodelį, paimti 
vieną mano ryšelį, ir dvi sar
gienes — viena pirma musij, 
antra paskui, raktais žvangin- 
damos, nuvarė mus į tą kam
barį, kur musų išrašytus vu I- 
gius dalino. Tarnaitę išsivarė 
atgal, o mudvi užrakino. Karš
to vandens turime, bet cukrus, 
ir duona tenai paliko. Atsimi
niau konfitūrus atgavusi, tai, į-

po porą puodukų. Girdėt mu
luose kaži koks dejavimas — 
rodos, už sienos, rodos, po že
me — vyriškas balsas;

—Ai! ai! ai!

Ajajai! AjajaiĮ
Aiškiai girdėti.rbet nėišmanv- V. * J *

ti, kurioj pusėj. Klausiuos, kas
čia.

ti sėdi, aiškini)? iMllŽfe. -- 
Kažkame, tamsiame urve, mu

ti nei atsisėsti nėra vietos... 
duonos krupelę ir vandens šal
to sykį per dieną duoda; kar
tais po savaitę išlaiko — vos 
gyvą išvelka, o kartais ir nu
miršta; (’ažniaiisiai nekaltai į- 
kiša: kaltininkai išsimeluoja.

Laukiame, laukiame — jau 
aštunta ir devinta, niekas mu
sų niekur iievaro; sėstis nėra

CRANE coal company 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP ...........

geriausių
57.65

$9.50

DUTCH WINDMILL PATTERN 2697
2697 — Išsiuvinėjimas lovos užklodui

Nd. 2697

Atsisėdau ant savo ryšel o, o 
ji vaikščioja po aslą ir inel-

—Garbė Dievui! Dėkui Die
vui, kad leido man šulatikti tos> 
dienelės, kada išsivaduos u. Ei
siu į Aušros Vartus pasimels!i 
Dibvo Mot.nai už tą nut Onę

Mah i„ akla Ilsus, dr ilgai sėdė 
jo ir už ką, pisi pasakoj o:

--AĮiSkiiais metus išsėdėjau, 
o bekabai, vis škai nekaltai 
Simus pagavo devynis šimtu: 
rublių ir išbėgo į Ameriką 
Tuoj atsiėmė ii- savo pačią: už 
jtios ifiėš, levai, turėjom taip 
kentėti. Aš čia, o mano vyras 
Lydoje sėdėjom; rodos, šimtą 
mėtų iškalėjom; š andien, tui 
blit, ii’ jį paleis... Nežinau, kaip 
dišiniėlsti, kaip padėkavoti Die-

atsisėdęs parašė į knygą ir lie
pė man pasirašyti.

—Stupai z Bogom. (rusiškai
— eik su Dievu).

—Ar jau aš laisva, galiu 
ti? —. dar paklausiau.

—Z Bogom, z Bogom, 
svobodu, — pasakęs išėjo.

Einu ir aš. žiuriu — kitame 
kambaryje mano pažįstama po
nia ir advokatas susisėdę besi- 
rokubją.

—Na, ko čia tamstos, ar į

ei

na

—Už malonę — kad metus

—Nėra teisybės ant svieto, 
nėra: už kitų kaičias nekalta 
reikia kentėti... Vyresnybe ne
žiūri kaičibš: plikas, neturi pi
nigų — kentėk... turtingas — 
išsipilki... žinoma, DiėVo valia,
— tvirtino bobelė, — vis tai 
Dievo valia, Dievo surėdyinaš, 
šakalį; reikia hielstis, dėkoti 
Dievui už viską. Tamsiai bepi
gu buvo “adynočkoj” (rusiškai
— kambarys vienam kalėti) sė
dėti — daug geriau. Mane iš 
pradžios buvo uždarę, — tęsė 
bobelė, — vienai ramu: gulėk 
ar sėdėk — kaip nori. Paskum 
išvarė į “obščąją kamerą” (ru
siškai kambarys bendrai ka
lėti). Neduok Dieve, visos va- 
gilkos, valkatos viso svieto 
sėdi daugybė; riejasi, mušasi, 
pešasi, o vagia - nė kur nieko 
pasidėti. Sesuo Kalėdoms atve
žė man lašinių keletą svarų, 
niekur pasidėti: pakišau lovoje 
po šonu, ir iš ten pavogė -- 
ištraukė, suėdė - neįVajutaii; 
niekur kąsnelio‘'pas’idėVi: {ma
nyt; — iš dantų ištrauktų; nė
ra dyvo -- badu stipinamos.

Ar negalima prižiūrėto
joms pasiskųsti.

kantriai
Paskui 

kalinių
eavau 

skalbi- 
tris at- 
ir dar- 
“obščo-

nei atsisėsti nei atsigulti—

jos apsuks, jog paliksi kalta, 
dargi į karcerą atsisėsi, kaip 
tie šit... Ačiū Dievui, per visus 
metus man nė 
karcery sėdėti: 
jau, nesibariau 
darbą - davė
nius lopyti, taisyti; mus 
skyrė į vieną kamerą, 
bavomės ramiai. O ten 
joj
lovas dieną pHe sieiioš priraki
na, taip ir murdosi per dienų 
dienas, b be darbo be galo nu
sibosta. Man tie meteliai suėdė 
sveikatos, už dešimtį metų. Die
vo Valia, sakau, Dievo valia, 
Dievui garbė, — kartojo bobe
lė, -- reikia už gera bloga dė
ka voti, melstis Dievui — taip 
mus moko šventa bažnyčia.

Jau po dešimtos atrakino dti- 
ris ir nuviirė mudvi į kancelc- 
riją. Ten keletas vyrų belaukiu 
pdlėidžiami — laukiame ir mes.

kur besedį du valdininkai 
vienas į knygą žiuri, antras 
prie antro staliuko mus po vie
ną klausinėjo, kiek turime pa
liktų pinigų ir kas dirbome ko
kį darbą ir kiek laiko. Išklausi
nėjęs visus, lieĮ)ė išeiti. Po va
landos vėl pašaukė. Visi gavo 
uždirbtų. Ir niano bbbėle gavo 
uždarbio ar kelilriš rublius — 
vėl meldžiasi, keldama į dangų 
rankas. Mah atidavė phliktuo- 
sitis kanceierijoj. Atškaile tik 
už išrašytus \4ilgittš, —- liepė

bNĄUJIENOS NEEDLECRAFT dept,
I 1739 So. Halsted St, Chicago, Dt
| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdį No.

1 Vardas ir pavardė

Adresas.

NAUJIENŲ-ACME Tclephoto
Mrs. Lile R. Burns, sulai

kyta East St. Louis, III., už 
nušovimą savo ketvirto vy
ro, dabar tariamai prisipa
žino užmušus ir vyrą Nr. 3.

nei kilt.
—Sužinosiu nebijau, —sa

kau, — čiti gubcrnatoriahs ka
lėjimas — jam ir pasiskųsiu...

Išvarė mane atgal. Po valan
dėlės išėjęs kaži koks vyresniu- 
kas mane paklausė:

—Ar gavai duoną, ar kasdien 
porciją ėmei, kurį laiką?

- Gavau kasdien, ėmiau per 
dvyliką dienų.

^Netrukus vėl manė pašaukė.

Atidavė mano smulkiuosius: du 
rublius 85 kapeikas ir dar ar 
pusantro rublio, tur būt, už 
Valgį. Vėl libpė pasirašyti. Be
tampant mus; jau maž dvylikta 
atėjo. Pašaukė tris sargybinius: 
intisų šeši žiiionės — kiekvie
nam po du. Liepė varyti į* areš- 
tantinę. Kažkur toli eiti, mano 
patalynė ir krepšiukas sunku 
nešties — įbrukau sargybiniui 
rublinę.

—Vežėjui, — sakau*
Pasižvalgė — nėra čia. Paė-1 kalėjimą?

nič mano vieną ryšelį, o ki- • (GALAS) 
tiems sako: 1914 m.

—Juos varykitės pėsti, o aš 
su ta moteria imsiu vežėją; j 
~cna — nenueis.

—Tai.atsiimk ir antrą bobą. 
Tas pat — vieną ar dvi veši.

Ir bobele nėsiliekti nuo mu 
ų. Paėję truputį, radom e,.ėją 

- r susisėdom. Prašiu važiuot I 
per Semioriovską.

—Negalima, v— sako sargybi 
bis, — šiandien ta.sosi procesi 
ja — ten pr. s tavai, žandarai: 
bijau savo vyresnybės.

Dar sugiiebusi kišenėj porą 
šidabrinukų, įbrukau: važia
vom, kur norėjau. Pakelyje pa
likau savo daiktus, atsigcHau 
pieno. Nuvažiavom į areštan ti
nę. Pėsčiuosius netrukus atva
rė. Tenai vėl klausinėjimai — 
kas, iš kur, ar ilgai sėdėjo, už

Remkite tuos, kuru 
garsinasi \

l IENOSE*

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHVSJCAL 
THERAPV 

and MIDVVIFE 
"es^ern av* Telefonas:

HEMLOCK 9252 
kasdien nuo 10 v. 
ryt° iki ? v- vak 
šeštadienį ir sek- 
nactienį— į Sand 
Ounės, Central av.

1 ^everly S h o r e š,
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

AKIU SPECIALISTAI

SuVarė į kitą kambarį — sė
dime. Netrukus įėjęs kaži koks 
vyresnysis pašaukė:

Kas čia laikraščio redakto
rius?

—Aš, sakau.
Prišaukė mane prie staliuko,

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 
amų Tel. VINCENNES 5272

o A i LIETUVIAI DAKTARAI

e.. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GI O i H JAS IR CHIRURGAS

6/57 S. VVestern Avė.
VALANDOS. 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7—9 vai. Vakaro ir pagąl .sutartį.
Ofiso Tel. PROSPECT 67o7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F, Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
14605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—x i ■ • koplyčios visoseJ_ J -VCZ e22! 1 Chicagos dalyse
, ■ ■ - ---------------------------------- ... ...------------------------------

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

, . . > , i, . pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St;

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworih 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

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 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Siiperior 9454 ar Central 7464

Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:90 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Direktoriai

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

AN’THONY B. PETKUS
6812 Šo. Wėšterh Avė. Phdne GROvehill 0142
1410 South 40th Č’odrt, Čicerd Phone Cicero 2109

• j. LltJLEVTCIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

; ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue I^hone LAFayette 8024

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lfetuvių 1 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulanee 
Patarnavi-, 
mas Diena 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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 Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

+
Dr. F. Pulsuoki Le Van

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

p. j, kibntAfe
3354 So: Halsted Street . YAltds 1419

—O kur iš inuhęs rttėrne 
smulkius, sukatu — dail&iau 
kaip du rublius, b ditt’ kili’ ne
davė man Valgyti — reikejb 
man duoti po 20 kdpeikų kas
dien; aš tvirtovę sėdėjdii, o 
man davė lik arešlanlų sriubą...

šktlshi išėjUši.

valdininkas,—nežinai, nei Udni

L J. ZOLP
1646 Wešt 46th Strėfet Phbhe YARds 0781

S. P; MAŽEIKA YARdS 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

lAchawic!z ir sttnųs
2314 West 23rd Placė ' Phone CANal 2515
SKYftIUŠ: 42-44 East lOStb Street TeL PMttnah 1270

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

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

Telefonas SEĖLEY 7330
Namų telefonas Brunstoick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. Vi A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius P rį taiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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. Nedeliomiš nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Mauricė Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

ADVOKATAS
Miesto ofisas-—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais if Sekmadieniais 

—-pagal- sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų tel.—Hyde Pa f k 3395

Vytautas Tarutis 
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALhmfet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. Vak.
134 N. La SALLE STREET

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

3149 SO. HALSTED STREET
Tbl. VTCtory 2879Miestas ir valstija
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Į KORESPONDENCIJOS

DARBAI ROCKFORDEPAGEREJO, KOMU
NISTAI JAUČIASI NEKAIP; KITOS ŽINIOS

Darbai Eina Smarkiai.

ROCKFORD, III. — Astuoni 
metai atgal buvo sunkus laikai, 
depresija, ir nuolatiniai girdy
davome pareiškimus, kad “pro- 
sperity is around the corner”. 
Bet tos “prosperity” nesulauk
davom. Juo tolyn vis skaudžiau 
jautėme, dirbtuvės atleido vis 
daugiau ir daugiau darbininkų, 
o kurie dirbo, tai turėjo ten
kintis numuštomis algomis.

Bankai vienas po kito užsi- 
darinėjo. Rockforde iš astuonių 
bankų liko tik trys.

Tik pasikeitusi šalies admi
nistracija pradėjo rūpintis visų 
žmonių gerove, aprūpindama 
reikalinguosius maistu bei pa
stoge, taip pat suteikdama dau
gumai darbus prie visuomeniš
kų projektų.

Nors tos pašalpos ir tos al
gos nebuvo perdidžiausios, vie
nok jau jos davė progos Į žmo
niškesnį gyvenimų.

Sąlygos Pagerėję.
Dabar jau astuoni metai kaip 

matome sąlygas vis gerėjant. O 
per paskutinius metus vietinės 
dirbtuvės d rba jau visai gerai 
ir juo tolyn tuo smarkyn dar
bai ima eiti. Daugelis musų fa
brikų dabar dirba trimis pakai
tomis: dirba net šeštad.eniais 
ir, žinoma, moka “laiką ir pu
sę”.

Suprantama, kuomet darbi
ninkai gerai dirba tai ir biznis 
pagerėjo. Prie biznio pakėlimo 
daug prisidėjo Camp X(rant. 
Jau pereitą rudenį ten pradėta 
statyti nauji kareiviams bara
kai. Suvirs 7,000 darbininkų 
dirba ir dažnai dirba net šeš
tadieniais bei sekmadieniais. 
Už tas dienas moka dvigubą at
lyginimą. Labai dažnai pasilai
ko, kad paprastas darbininkas 
uždirba per savaitę suvirs šim
tą dolerių. Iš tų uždarbių daug 
naudos turi viešbučiai, restora
nai, rooming housės ir tavernai.

Tik baldų dirbtuvės tai netu
ri tiek darbo, kad reiktų virš 
normos dirbti. Išimant kelias 
dirbtuves, jos dirba tik nonna- 
lį laiką.

Iš Lietuviško Gyvenimo.
Lietuviškam gyvenime dabar 

kuris laikas ramu. Kuomet Ru
sija okupavo Lietuvą pereitą 
birželio mėnesį, tai vietiniai ko
munistai nežinojo nei ką saky
ti, nei kaip orientuotis. Tik 
rugpiučio mėn. 9 d. L.L.D. mo
terų kuopa surengė prakalbas, 
kur kalbėjo Abekas ir Motuse- 
vičius tikslu pakelti nupuolusią 
savo pasekėjų dvasią. Publikos 
atsilankė visai mažai ir kuomet 
padaryta pasiūlymas išnešti re
zoliuciją užgiriant dabartinę

T A II DVI/T Busi turtinges
ni) II M nis ir la,min- 

I 11 vi l lll gesnis Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATTON 

OF CHICAGO
Mokame 3’/2% Dividendų

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

Tv«tS $1,000,000.00

IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS! 
išnaros!

VASARIO 23 D. MATYSITE

Pirmą kartą Amerikoje 
Originalę, Juokingą Komedija

AMALGAMATED CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

Lietuvos padėtį tai iš to keleto 
žmonių ir tai daugiau kaip treč
dalis susilaikė nuo balsavimo. 
Bet jų organas “Vilnis” vienok 
parašė, kad rezoliucija priimta 
vienbalsiai.

Nežiūrint komunistų lyderių 
atkaklios propagandos už Mas
kvą ir Lietuvos pavergimą, di
džiuma viėtinių bolševikų da
rosi vis labiau abejingi ir ne 
toki drąsus kaip pirmiau kad 
būdavo.

SLA 77 kp. Veikla.
SLA 77 kuopa įslvesdiiio 

naują valdybą metiniam susi
rinkime sausio 5 d. Valdybos 
sąstatas yra tokis: pirm. Gra
belis; vice pirm. Čepulienė; fin. 
sekr. Gustaitis; prot. sekr. Del
tuva; ižd. Ūsas; iždo glob. Gru- 
beliene.

Veikiančioji komisija: Sinke
vičienė, Daugirdienė, Savickie
nė ir Andrijauskienė. Daktaras 
kvotėjas — Dr. Bololoff (Bu
lota) ; korespondentas — P. G. 
Aleksynas.

Iššaukus naująją valdybą, se
nasis pirmininkas J. M. Bacevi
čius tarė kelis žodžius palinkė
damas naujiems viršininkams 
pasisekimo. Grubclis taip pat 
pasakė trumpą kalbelę ragin
damas visus pradėti naujojo 
meto darbus su nauja ir dides
ne energija.

Turi 153 Narius.
Raportai parodė, jog kuopa 

turi 153 narius. Finansiškai 
kuopa pereitais metais turėjo 
35 dolerius deficito. Veikiančio
ji komisija daug dirbo, paren
gimai visi davė pelno, bet per
eitais metais kuopa turėjo ypa
tingai daug išlaidų, kaip tai de
legatų siuntimas į seimą, pasi
taikęs didelis mirtingumas na
rių eilėse. Kartais vieno nario 
mirtis kuopai atsėina iki 35 do
lerių įskaitant vainiką ir grab- 
nešius.

Senoji veikiančioji komisija, 
kad ir perleisdama darbą ki
tiems, nenorėjo “išeiti su defi
citu” ir po šio susirinkimo su
rengė bingo, kuris, kaip Sinke
vičienė praneša, pavyko gerai, 
duodamas beveik užtektinai 
pelno deficito padengimui.

Ružienė pasveiko
Iš atsimaldavimo blankų 

skaitymo sužinojome, jog p. 
Ružienė, kuri turėjo operaciją 
ir sunkiai sirgo, jau pasveiko. 
Tai linksma žinia visiems na
riams, nes p. Ružienė yra visų 
mėgiama draugė ir nuoširdi 
organizacijos veikėja.

Perskaityta du laiškai: nuo 
konsulo reikale informac’jų 
apie Liet. Draug. Sąryšį, o ki
tas — prašymas pagelbėti iš 
Lietuvos pabėgusius patrijotus. 
Reikalas svarbus, bet nežino
jom ką daryti, nes kuopos iž
de pinigų nebuvo. Tada Bacevi
čius pranešė, kad pas jį randa
si $10 nuo pernai rengto pro
testo mitingo. Jis siūlė tuos pi
nigus paaukoti pabėgėliams pa
gelbėti. Sumanymas užgirta ir 
Bacevičius įgaliotas atsiklausti 
kitų d-jų, kartu tą protesto mi
tingą rengusių, ir jei sutiks, pi
nigus persiųsti kur reikia.

Naujoji veikiančioji komisi
ja neapsileisdama senajai, ku
ri surengė bingo po susirinki
mo, paskelbė, kad kitas bingo 
su šokiais įvyks vasario 2 d., 
taip pat po kuopos susirinki
mo. Bingo lošime tuoj po su
sirinkimo, o šokiai prasidės 7 
vai. vak. Nariai ir draugai 
kviečiami atsilankyti.

Lietuvis.

Omar Longtin, 29 mėtų, buvęs beprotnamio įnamis, 
ir Miss Norma Altenbrunn, 22 melų, kurią jis prisipaži
no užpuolęs ir mirtinai nudūręs Kankakec, III. Jis sa
kosi lai daręs iš pavydumo.

<V BAHAMAS
Rašo Dominikas Kuraitis

pasakė, kad negali jie užimti 
sėdynių, turi sėstis ant laiptų 
prie durų.

senas atvažiavusiam iš

Te], VICTORt 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITVVINAS, 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Didelį Buri Gabių 
Lietuvių Turi 
Waukeganas
Išrinko “Garbės Mokinius” Vie

tos High School Mokykloj
NVAUKEGANAS, 111. — šis 

miestas vargiai pralenktų Chi- 
cagą kitais atžvilgiais, bet ga
li visai pamatuoti pasigirti, kad 
turi didelį būrį gabių jaunų lie
tuvių.

Vietos High School mokykla 
sudarė “garbės mokinių” sąra
šą, kuriame tiesiog knibžda lie
tuvių mergaičių ir berniukų var
dais.

savaitę gavo laips- 
daugiau.

Norkus, Marion C

(Tęsinys) 
Baisus Asmuo

Key West saloje yra
aplūžęs namelis kuriame gy- žiemių kur visi turime tas pa- 
vena daugiau 70 melų turįs se- čias teises šis skirstymas laba) 
nis. Šalia namelio riogso be-į keistai nuteikia. Juk juodieji 

i žmones kaip ir 
mes ir bendrame gyvenime tu
rėtų būti priimtas lygiomis. 

,Dėlto juk ir civilinį karą turė
jo ši šalis. Viena grupė pieti
nėse valstijose norėjo, kad ne
grai butų vergais per amžius, 
o žiemių valstijos turėdamos 
aukštesnį ir kilnesį supratimą 
permatė, kad žmogus pavergti 
nėra galima. Kad anksčiau ar 
vėliau vergijai turi ateiti galas.

Visi Esame Lygus
Juk v’isi yra žmones, visus 

ta pati ^amta sutvėrė. Tik skir
tumas odos spalvoje dėlto, kad 
tie kitoje pasaulio daly ir ki
tokiam klimate gyveno.

Pasaulio progresui nėra galo. 
Ateis laikas, kad nebus skirlu- 

i mo kur gimei ir kur augai— 
visi pasieks aukštą kultūrinį 
susipratimą ir rasių sienos su
grius.

Tiesa, ir Chicago j e nematy
si puikesniuose viešbučiuose, 
kokiam ištaigingame barikiete 
negrus maišantis su baltais. Bet 
gal lai dėlto, kad negrų gyveni
mo sąlygos yra sunkesnės ir 
jiems 
čius.

nis. ! 
veik sugriuvęs galvijų tvarias yra toki pat 
kuriam guli senas besparuų ir 
be motoro orlaivis. Senio na
melis randasi apie bloko atstu- , 
mc nuo kapinių.

Prieš septynis metus numirė 
čia vieno gyventojo 21 metų 
duktė. Tas senis naktį iškasė 
jos kuną; įsidėjęs į seno orlai
vio “tail pipe”-pasturgalį par
sivežė namo ir tą kūną išlaikė 
savo lovoj septynis metus.

Tik kada senis susirgo tai at
rasta ’if merginos kūnas. Seniui 
pagijus valdžia padėjo jį į ka
lėjimą, bet išlaikius du mėne
siu paleido. Valdžia surado, 
kad seniui ateidavo rčgula- 
riai iš Vokietijos valdžios če
kiai, jis pats nieko neveikda
vo, tai manyta, kad gal kas 
nors daugiau paaiškės, čia mat’ 
randasi didelė Amerikos sub- 
martnų baže. O tas senis, kaip 
patirta, buvo atvežtas pereito 
karo metu į Kanadą kaipo an
glų belaisvis. Iš Kanados jam 
pasisekė pabėgti. Senio var- 

cagiečių didžiulę Buick bendro-'(^as: Ven. Casto. Keistų yra pa
ves dirbtuvę, kurią firma ne- šauly sutvėrimų.
trukus pradės statyti prie Mel
rose Parko, III. / ,

t 
Tai FKnt, Mich'ganas. Viė- 

tos automobilių darbininkų })as: ‘ 
unija ir miesto valdyba ragina “\Vhite Ręst 
bendrovę dirbtuvę., pasiūlyti KonllIcky vykstant 
Flinte, kur “sąlygos gcrcsr.es' 
ir kur yra daugiau patyrusių 
darbininkų”.

Bet dirbtuvė liirbut pal ks 
chicagiečiams ir melroseparkie- 
čiams. ' '■

Proviso mokykla lavins 
darbininkus

ICTOP BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tek VICTORY 00G6

arcus
Nori Paveržti
Birick Dirbtuve
Nuo Chicagos
Melrose Park rengiasi lavinti 

darbininkus

MELROSE PARK. — štai 
miestas, norįs paveržti nuo chi-

Juodieji Žmones
Jau Kehtucky valstijoje traii- 

šustojus matėme i.ška- 
Colored Best Rooins” ir 

Rooms”. Nuo 
pietuosna 

visur jau atskiriami juodieji 
nuo baltųjų. Net prie trauki
nio prikergta vagonai kuriuo
se tik juodieji važiuoja — ne
valia , su baltaisiais maišytis.

Miami miesto autobusuose 
yra iškabos nurodančios jog 
negrai turi eiti į autobuso už-

sunkiau nueiti į viešbu-

ir mes lietuviai ne labai 
pradėjome viešbučius irseniai

bankietus lankyli.
(Ryloj Kuraitis aprašys pa

sauliniai garsią Miami orlaivių 
stot j.)

Priėmė 6 Moteris i 
“Šeimininkes 
Armijoje

RYTINE 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.

Skelbimai Naujienose 
’uoda naudą dėlto, 
*id pačios Naujienos 

naudinguos

MADOSGarbės mokiniai yra tie, ku
rie užbaigdami pirmąjį semes
trą pereitą 
niais 90 ar 

štai jie:
C. Sophk

Jonaitis, Nelliė Bakshis, Anne
Blazevich, Clara Dangwi!Io, Re- 
bert Klema, Anne Link, Ber- 
nice Nashius, Bernice'Riyunas, 
Helen Rumšą, Clare Wastack, miesto taryba per savo, majo- juodieji turi bailiems ir užpa- 
Rose Mary Žalimas.

Eleanor Stanevičius, Alice Va
gilius, Alice Alksnis, Valerie 
Bakshis, Adella Birbalas, Adella 
Dagis, Viola Kupšas, Eleanor 
Navickas, Frances Pipčius, Ju- 
lia Sidlau ir Mary Stupar.

Atsiminus, kad Waukeganas 
visgi nedidelė kolonija, tai 
ko pasididžiuoti.

Patyrusių darbininkų truku
mui prašalinti Meluose Parko

ly jiems sėstis nevalia. O jei 
autobusas pilnas žmonių, tai

ByČiuje taip pat niekur ne- 
Neklausinejau 

bet 
b,u t 
pa-

ar yra koks uždraudimas,

yra

KVARANTINA SCOTT
KARO LAUKE

rą Andy Frenzel rekomendavo kaly vietą užleisti.
Proviso High SchooJ mokyklai
įvesti specialius kursus paruoš- liiačiau negrų.
ti mechanikus tai dirbtuvei.

Melrose Parko taryba taipgi turbūt yra, nes vistik jau
nutarė savo Jęšųmis nuvesti bent kur pasitaikę negras 
vandens vamzdžius iš mieste- matyti.
lio į vietą,, parinktą dirbtuvei Važiuojant į Key West, 
statyti — prie Mannheim Road tobūsas buvo pilnas žmonių 
ir North avenuė. < ir visi baltieji, tai nežinojau

Dirbtuvė gamins išimtinai kokia čia tvarka su negrais, 
lėktuvų motorus, jų dalis ir Bet grįžtant atgal autobuse 
samdys apie 10,000 darbininkų, buvo šešios tuščios sėdynės, 

------------------------------ | bet juodiesiems įlipus šoferis

nu

Rūpinsis naujokų gerove
Armija vakar priėmė tarny

bai Chicagos karo distrikte še
šias moteriškes — “šeiminin
kes”. Po vieną ar dvi tarnaus 
kiekviename kariuomenės cent
re, ir rūpinsis palaikymu kon
takto tarp naujokų ir jų šei
mynų,: taipgi yengs įvairius pa- 
rengimčlius naujokams naudin
gai liuoslaikį praleisti.

Dvi jų yra iš Chicagos —- 
Mrs. Anne Walevilch ir Miss 
Juby Richardson. Visos yra 
tarp 40 ir 50 metų amžiaus ir 
buvo arba mokytojos, mokyk
lų principalai arba perdėtinės 
viešose labdaringose įstaigose.

BELLEVILLE, III. — 
rantina buvo ‘ paskelbta 
karo lauko 13-to skvadronol 
radio susisiekimo mokykloj. 40 
kadetų susirgo tymais arba 
škarletina. Kiek anksčiau kva- 
rantina buvo paskelbta ir Cha- 
nute lauke, prie Rantoul, III.

Gal Tai ir 
Tikra Meile

Kva- 
Scott

KEWANEE, III. — Vietos 
laikraščio smulkių skelbimų 
skyriuje viena moteriškė pra
neša norinti susiraš nė Ii su vy
ru, kuris pereito lapkričio mė
nesį vienoje alinėje jai tris 
kartus sugrojo rekordą. “Tau 
Amžinai”.

Nupirko Dirbtuvę 
Rytuose

Chįcagos Harris—Hub Bed 
Company, kuri gamina meta
lines lovas ir matrasus, nupir
ko kelis didelius pramonės 
triobesius Ncw Brunsvvickc, N. 
J., nuo Carrier Corporation. 
Ten taipgi gamins lovas.

Firmai dirba nemažas skai
čius lietuvių.. .. . . . J

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

No. 4670—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
30, 32, 34. 36, 38 ir 40.

4670

UNIVERSALSAVINGS& LOAN ASS'N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3!4 Nuošimčio ant Visy Investmenty

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

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

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. Halsted SU Chleara, IEL

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)
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LENKAI PO HITLERIZ-. žinojo, kad suvažiavimas nieku 
MO LETENO

Dar nepabaigė ruoštis
Anglija dar toli-gražu nėra sumobilizavusi karui vi

sų savo Jėgų. Tas jėgų mobilizavimas reiškia ne tiktai 
organizuoti ir lavinti kariuomenę. Ši uždavinio dalis yra 
palyginti lengviausia.

Daug daugiau laiko ir pastangų ima aprūpinti ka
riuomenę visokiais karo pabūklais. Dabar tų pabūklų yra 
vartojama begalės ir jie labai komplikuoti. Jiems gamin
ti reikia pertvarkyti daugelį pramonės įmonių ir įsteigti 
tūkstančius naujų įmonių. Šitam darbui reikia planų, di
delio skaičiaus inžinierių ir dar didesnio skaičiaus išla
vintų darbininkų.

Iš kur visa tai kraštas gali paimti, kuris gyveno tai
koje su visais savo kaimynais ir apie kanuolių, tankų bei 
karo lėktuvų gaminimą beveik negalvojo? Laukti, iki 
privačios pramonininkų kompanijos parūpins kas reikia,, 
pasitikėdamos iš to pasipelnyti, kraštas negali. Valdžia 
turi pati imti iniciatyvą — planuoti; reikalauti, kad 
kompanijos gamintų ne tai, kas joms patinka, bet Jai, 
kas reikia karui; skatinti darbininkus, kad jie iš taikos 
pramonių eitų dirbti į karo pramones.

Tai reiškia be galo didelį persitvarkymą visame eko
nominiame krašto gyvenime. 0 kai tuo pačiu laiku rei
kia imti vyrus į kariuomenę ir muštis su priešu, kuris 
skandina laivus su maistu ir medžiagomis jurose ir bom
barduoja oro bombomis miestus; kai reikia kartu ir ko
voti kitose šalyse, — tai uždavinys pasidaro milžiniškas.

Chamberlainp kabinetas, deja, manė, kad tas visas 
darbas galės būti atliktas paprastu, kasdieniniu budu. 
“Business as usual!” (biznis, kaip paprastai) — su pa
sididžiavimu skelbė Anglijos valdžia ir spauda per pir
muosius aštuonis karo mėnesius. Todėl, kai atėjo į val
džią Churchillas ir Darbo partijos vadai, kraštas buvo 
dar visiškai nepasiruošęs kariauti. Kuomet britams pa
sisekė “stebuklingu budu” išgelbėti 300,000 savo kareivių, 
pargabenti juos iš Dunkirko, tai Anglija buvo palikusi 
beveik be ginklų. Jeigu Hitleris tuomet butų puolęs bri
tų salas, užuot pasukęs savo armijas link Paryžiaus, tai 
Londonas jau, gal būt, seniai butų buvęs okupuotas!

Churchillas paskui gavo už 36 milionus dolerių “at
liekamų” ginklų iš Amerikos — ir naciai pražiopsojo 
progą vienu “žaibo” smugiu partiesti stipriausiąjį savo 
priešą.

Bet Anglija dar ir šiandien nėra pabaigusi jpramo.- 
nės perorganizavimo karo pagrindu. Dar labai didelė da- 
lis įmonių dirba tokius daiktus, be kurių kraštas gali 
apsieiti, o tuo tarpu lėktuvų, tankų ir kanuolių nėra pa
gaminama tiek, kiek reikia. Darbininkai, kuriems nėra 
vietų artimos apielinkės dirbtuvėse arba kasyklose, sėdi 
be darbo ir ima pašalpas, kaipo bedarbiai, — kuomet ki
tuose miestuose amunicijos dirbtuvėms ir laivų statymo 
įmonėms trūksta darbininkų.

Negalima sakyti, kad tai butų tik apsileidimas ar 
nerangumas. Yra faktas, kad žmonės nesugeba greitai 
prisitaikyti prie tų reikalavimų, kuriuos- Jiems pastato 
netikėtai susidariusi padėtis. O valdžia nenori jų varu 
versti, {statymas, kurį priėmė pereitą pavasarį Anglijos 
parlamentas, duoda galią valdžiai paimti savo žinion 
kiekvieną dirbtuvę arba savastį, reguliuoti pramonę, 
šaukti į darbą ir bet kokią tarnybą kiekvieną asmenį. 
Bet iki šiol valdžia šitos galios nenaudojo. . Ji stengiasi 
pasiekti savo tikslą raginimu ir įtikinimu.

Panašią psychologinę padėtį mes turime- ir Jungti-* 
nėse Valstybėse. Čia taip pat valdžia nenori elgtis, kaip 
“diktatorius”* o viešojoje opinijoje tiktai labai palengva 
bręsta mintis, kad iš dabartinės pasaulio krizės ir Ame
rika negalės išeiti be stambių aukų.

Tačiau laikas bėga. Jeigu iki ateinančio pavasario 
Anglija nepadvigubins savo pastangų, o Amerika nesi
skubins jai į talką, tai gali būti blogai.

Jau antri metai, kai vakari
nė Lenkijos pusė yra okupuo
ta vokiečių. Juos valdo Hitlerio 
komisaras Frank. Lenkijoje ne
atsirado Quislingo arba Palec
kio, kuris butų sutikęs tarnau
ti- svetimiems despotams.

Anglų laikraščio* “The Man- 
chester Guardian” korespon
dentas rašo:

“Lenkų inteligentija yra 
naikinama ekonomiškai ir fy- 
ziškai; tautiniai paminklai— 
tokie, kaip Mickevičiaus sta
tula Varšuvoje ir Kosciuškos 
Lodzėje, yra griaujami, ir y- 
ra uždrausta viešose vietose 
Chopino muzika. Nežiūrint 
to, Lenkijos dvasia yra gyva, 
apie ką liudija skaitlingi a- 
reštai dėl politiškų nusikalti
mų ir vieningumas, kokiu 
lenkai švenčia, savotišku bu
du, tokias tautos šventes, 
kaip Nepriklausomybes Die
na. Per tokias šventes gatvės 
Varšuvoje staiga pasidaro 
tuščios. Lenkai demonstruo
ja savo vienybę ypatingu ir 
iš paviršiaus nekaltu budu, 
per tokias šventes palikdami 
namie.”
Korespondentas,, toliau, apra

šo žiaurias teroro priemones, 
kuriomis vokiečiai okupantai 
stengiasi palaužti lenkų dvasią. 
Šitam tikslui tarnauja staigus 
žmonių suėmimai nakties me
tu ir kalinių mušimas bei kan
kinimas.

Stalinas prieš Leniną
Dabartinis Rusijos diktatoriui “sėdėjo ant tvoros”, 

kuomet Leninas ruošę spalio-lapkričio perversmų 1917 m.
Tai yra neužginčijamas faktas, kurį iškelia aikštėn 

Lenino laiškas ir Stalino straipsnis, paskelbti “tarybinė
je” Lietuvos spaudoje (žiur. Apžv. šios dienos “Naujie
nose”). ' .. _ '

“Paėmę valdžią šiandieną, 
mes ją imame ne priieš Ta
rybas, o dėl M

“Valdžios, paėmimas yra 
sukilimo reikalus^ jo politi
nis tikslas paaiškės po paė* 
mimo.

“Butų pražūtis arba for
mališkumas laukti svyruo
jančia Spalią 25 <L balsavi- 
mO) liaudis turi teisę ir pri
valo spręsti panašius, klausi
mus ne balsavimais,, o je- 
ga.../’ (‘^Vilniaus; Balsas”, 

|į 1940 m. bxpkr. 7 d) i
į Tai šitaip Leninas įtikinėjo 

atiduotų valdžią į vienos par-l savo- Centro Komitetą narius iš 
bijos, o juo Kabiau vieno vakaro prieš sukilimą,, kad su- 
žmogaus, rankas. įkilamas turi būti padarytas tuo^

Leninas seniai numatė-, kadį 
sovietų kongresas jo užina* į 
čioms pasipriešins.. Todėl jisai 
ėmė ruoštis ginkluotam “pu- ' 
čui” iš anksto, kai tik buvo pa
skelbtas sovietų kongreso šau- į 
kimas. Jo sumanymui tačiau 
pasipriešino net jo paties parti
jos Centro Komitetas. Bet Le
ninas užsispyrė savo ambiciją 
patenkinti, nepaisant nieko. Jį 
rėmė L. Trockis, kuris buvo iš
kalbingiausias žmogus bolševi
kų partijoje, ir taip pat jį re- 
mč kai kurie agitatoriai bolše
vikų partijos skyriuose Petro
grade.

Su jų pagalba Leninas ir 
Trockis ėmė organizuoti “kari
niai revoliucinį komitetą”. Pet
rograde. Kai atėjo spalio 24 d. 
tas komitetas jau buvo suorga
nizuotas, bet partijos Centro 
Komitetas dar vis priešinosi. 
Pats Stalinas svyravo.

į paskutinį prieš sukilimą 
Centro Komiteto posėdį “didy
sis revojiucįonierius”' Josif bžu- 
gašvili-Štalih visiškai neatsilan
kė, kad jam nereikėtų pasisa
kyti už arba prieš. Kamenevas 
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ir Zinovjevas pareiškė, kad juo- naS girįasi} kad jisai buvo kuo 
du rezignuos iš Centro Komite- ne pats vyriausias vadas tame 
to, jeigu'bus daromas ginkjuo- perversmc. Ką jisai sake arba 
tas pučas ! O kai, kurie kiti ra§g, 1917. ni spalio 24 d. (lap- 
Centro Komiteto nariai, nedrįs- kričiQ 6 d>)) kuOmet Leninas ir 
darni priešintis partijos b°" Trockis darė paskutinius pasi*

’budti tam nepritars. Darbiniu-1 
kų ir valstiečių atstovų suva
žiavimas galėjo nutarti, kadį 
Laikinoje Revoliucinėje V$r- į 
rįausybčje (kurios pryšakyje į 
stovėjo Kerenskio) turi būt pa
darytį pakeitimai; galėja parei*į 
kalauiti, kad vyriausybė grei- . 
čiau paskelbtą įteigiamojo Seir P 
mo» rinkww, kad Rnsiją ener* 
gingiau stotą už karo baigimą.
Bet nebuvo mažiiusk)s progos į 
tam, kad Tarybų suvažiavimas j

INTELIGENTAI SOVIE
TINĖJE LIETUVOJE

Jau, nes^ vėliau bus “mirtis”.
Kas paims valdžią — “dabar 

|.nesvarbu”.. Koks politinis suki- 
Jima tikslas—taip pat “nesvar
bu”. Viskas “paaiškės” po val
džios paėmimo!

Sukilimas įvyko tą pačią 
naktį (kadangi Trockis ir ja 
padėjėjai jau. viską buvo iš 
anksto paruošę) — ir rytojaus 
dieną, kuomet turėjo prasidėti 
Tarybų suvažiavimas, Leninas 
jau buvo pagrobęs galią į savo 
rankas. Vieni darbininkų ir val
stiečių atstovai, kurie buvo at
vykę į Tarybų Suvažiavimą, tu
rėjo slėptis, kad Lenino, “revo
liucinio komiteto” ginkluoti bū
riai jų neužmuštų; kiti, kad ir 
atėjo į Suvažiavimo posėdį,, bet 
nedrįso- pareikšti savo balsą. 
Tokiu budu Lenino pučas tapo 
“užgirtas”.

Stalinas apie sukilimų ne 
žodžio.

Juozas Stalinas, kaip minėjo
me, bijojo net ateiti į Centro 
Komiteto posėdį, kuriame Le
ninui, galų gale* pavyko gauti 
neva daugumos pritarimą savo 

I sumanymui. Bet šiandien Stali-

JaU nebe už kalnų Vasario 
šešioliktoji. Tai didžiausia tra- • 
dicinė lietuvių tautos, pačioje 
Lietuvoje ir išeivijoje ligi šiol 
švęsta džiaugsmo ir triumfo 
diena. Taip buvo ligi šiol', taip 
buvo per 22 metus. NebeužiTgo 
būt švęsta sidabrinis musų ne
priklausomybės jubiliejus.

Okupanto letena pribloškė 
musų jaunutę, bet gają, pažan
gią valstybę. Neseniai lietuviai 
išeivijoje užjautė, lietuviškas 
kraujas ir instinktas bylojo, 
kokiomis ašaromis permirku
siomis kūčių plotkelėmis dali* 
nesi- pasilikę Lietuvoje tautie
čiai. Ta pati lietuviškoji širdis 
sako, kad šiemet, 23-čias Vasa
rio šešioliktosios sukaktuves 
pavergtieji lietuviai švęs baises
nėje negu žydai Babiliono ne*

persekiojamus nelaimingus ma
no tautiečius* Ir Žiūrėti į tą 
vaizdą kasdien, bejėgiu jį pa
keisti, Tamsta, vadini- tai gyve
nimu ?”

Tas pats ir Lietuvoj. Matyti 
savo tautiečių palikusių Lietu
voje veidus Vasario šešioliktą
ją butų baisi kančia. Jie kruvi-

nusto-

tautos

in va li
tą die-

broliai

M

nesijungia į 
žmonių talkų, 
trūksta, ai' čia

komisaras Ge-

Komisaras Gedvilas skun
džiasi, kad ne visi'Lietuvos in
teligentai esą “sąžiningi”, o dar 
blogiau — Jai, kad dauguma jų 
“stovi nuošaliai”. Sako: /

“Musų inteligentija daugu
moje dirba gana sąžiningai, 
bet vis dėlto kažkaip nuo
šaliai stovi 
bendrą dUrbo 
Ar čia drąsos 
kas Wa?”
Vadinasi, pats

dvilas pripažįsta, kad net ir tie 
inteligentai, kurie dirba “gana 
sąžiningai”,, nėra palankus, bol
ševikiškai “talkai”.. Bet, apsi
mesdamas žioplejiu, jisai klau
sia: argi jiems trūksta “drą
sos”?

Jisai žino gerai, kad; tiems in
teligentams trūksta ne drąsos, 
bet vergo dvasios. Jeigu jie bu
tų tokie vergai, kaip Gedvilas, 
tai jie su džiaugsmu laižytų ba
tus Stalino čekistams.

LENINO SĄMOKSLAS

Minint j Rusijos bolševikų 
1917 m. spalio-lapkričio perver
smo sukaktuves, Lietuvos “ta
rybiniuose” laikraščiuose buvo 
įdėta- daugybė visokių raštų 
apie tą istorijos įvykį. Kai ku
rie ją tikrai įdomus.

Vienas tai — Lenino laiškas 
bolševikų Centro Komiteto na*- 
riams, rašytas 1917 in. spalio 
24 d. — iš vakaro prieš sukilk 
mą.

čia yra ąvarbu priminti, kad1 
spalio 25 d. turėjo prasidėti vi
suotinas* Rusijos Darbininką ir 
Valstiečių Atstovą Tarybą su
važiavimas. Delegatai į tą sųvar 
žiavimą jau beveil<; , buvo< 
susirinkt Petei’burge. Tarp, ją 
ėjo pasikalbėjimai ir diskusijos. 
Tarybų vykdomasis komitetas 
ir įvairios komisijos ruošė su
važiavimui dienotvarkę ir kitus 
darbo planus.

Toje valandoje Leninas su
manė padarytį ginkluotą per* 
versmą 1

Jisai norėjo būtinai pagrobti 
valdžią į savo rankas* bet jisai

darni priešintis partijos •“] 
sui”, sų&aikė nuo balsavimo. 
Tokiu budu \ Lenino sumany
mas, su Trockio parama, gavo 
poros balsų daugumą Centro 
Komitete.

Taigi iki paskutinės minutos, 
Leninas turėjo kovoti net su 
artimiausiais, savo bendradar
biais partijoje, kad jie jo “pu
čo” nesulaikytų. Tuo tarpu pa
prastųjų partijos narių mases 
apie tą. sąmokslininko “skymą” 
neturėjo mažiausios nuovokos. 

r Spalio 24 d. Leninas rašo lai
šką bolševikų partijos Centro 
Komitetui, dar kartą įrodinėda
mas, kad sukilimas turi įvykti 
tuojaus, be jokio atidėliojimo— 
pirma negu prasidės visuotinas 
Darbininkų ir Valstiečių Atsto
vų Tarybų suvažiavimas. Da
bar — arba niekuomet!

“Negulima laukti”.
Savo laiškcĮ: Leninas sako::

“Draugai!'
“Aš rašau šias eilutes 24- 

. os dienos vakarą, padėtis, be 
,. galo kritiška. Aiškių aiškiau

sia, kad dabar jau tikrai, su- 
. kilimo vilkinimas lygus mir

čiai.
“Visomis jėgomis įtikinėju 

draugus, kad dabar viskas 
kabo ant plaukelio, kad dar
botvarkėje stovi klausimai; 
kurie ne pasitarimais, ne su
važiavimais (tegu net ir Ta
rybų suvažiavimais) spren
džiami, o išimtinai liaudimi, 
mase, ginkluotų masių ko,va.

“Negalima laukti!! Galima 
netekti visko!!

“Kas turi paimli valdžią?
“Tai dabar nesvarbu: te

gu ją paims Kariniai Revo
liucinis Komitetas ‘arba kita 
įstaiga’, kuri pareikš, kadi 
perduos valdžią tik tikriems 
liaudies interesų, armijos in
teresų ... valstiečių interesų

Vienam atsisakančių tėvynėn 
grįžti sovietų polpredo kalbina
mų Pabaitės valstybės minis
trų, jam griežtai atsisakant ir 
netikint naiviais įtikinėjimais, 
sovietų polpredas pasakęs, kad 
Jas galėsiąs, jei daugiau nenori, 
ramiai, nekliudomai dirbti ir 
gyventi savoje tėvynėje.

Pabaltės kolega įsižeidęs at
sakė: “Tamsta vadina ramumu 

i ir gyvenimu išarti, savoje žemė- 
je> žiūrėti ir matyti žudomus,

i .
prie teisingos laikos ir pažabo
ti spekuliantus, kurie aštrina 
nedarbą ir brangymetį. Kreip
damasis į darbininkus, karei
vius, valstiečius, kazokus ir vi
sus darbo žmones, 
jų, ar jie to nori.

“Jeigu jus to 
šia Džugašvili,

jisai klausia

ruošimus sukilimui?
“Vilniaus Balse” yra įdėtas 

J. V. Stalino straipsnis, tilpęs 
be Stalino parašo kokiame tai 
leidinyje “Darbininkų Kelias” 
1917 nn spalio 24 d. Straipsnio 
antraštė: “Ko mums reikia?” 
Pastebėtina* kad tame straips
nyje Stalinas, nė vienu žodžiu 
neužsimena apie sukilimą!

Jisai atakuoja kvailomis de
magogiškomis frazėmis Keren
skio vyriausybę, pasakodamas, 
kad joje sėdi “anglų ir prancū
zų bankininkų statytiniai”. Ji
sai smerkia ją, kad ji “jau kar
tą” atidėjo Steigiamojo Susi
rinkimo (Seimo), rinkinius. Jį- 
sai reikalauju ją “pakeisti liau
dies pripažinta vyriausybe”, bet. 
jisai nesako, kad Kerenskio vyv 
riausybę reikia nuversti jėga. 
Ne, jisai ragina darbininkus, 
valstiečius ir kareivius daryti 
susirinkimus, rinkti delegacijas 
ir įteikti savo reikalavimus Ta
rybą Suvažiavimui —* tam pa
čiam Tarybų Suvažiavimui, ku
riam Leninas skubinosi užbėg* 
ti už akių ginkluotu’ sukilimu!'

Vienoje to straipsnio 
skaitome:

norite”, tę- 
“sukaupkite 

visas savo jėgas, stokite visi 
iki vieno, renkite susirinki
mus, rinkite delegacijas ir iš
dėstykite per jas savo reika
lavimus Tarybų Suvažiavi
mui, kuris atidaromas ryto.
Smolne.”
Kaip matote, čia nieko pana

šaus į ruošimąsi prie sukilimo 
nėra. Priešingai, Stalinas pata
ria kreiptis į visuotiną Darbi
ninkų ir Valstiečių Atstovų Ta
rybų suvažiavimą, kuris įvyks 
rytoj. Ir, kad nebūtų abejonės, 
jogei Stalino galvoje nėra jo
kios minties apie ginkluotą per
versmą, jisai dar priduria, kad 
tas Suvažiavimas gali viską ap
svarstyti ir išspręsti taikingai. 
Jisai rašo:

J?-
Tą dieną įiebcsigirdės 

himno Kudirkas gimtoje šalyje, 
amerikiečių lietuvių padovano
tas laisvės varjjas nebeskambės, 
tylės nepriklausomybės 
dų trimitai. Kiek ašarų 
ną tėvų žemėje!

Žuvę tėvai, vyrai,
tremtiniai Azijos rytuose, per
pildyti Lietuvoje kalėjimai, ba
das,. teroras, skurdas, skaitlingi 
našlaičiai,, išdraskyti gimtinių 
iždai, suardytos* sugriautos 

šeimos, netikras rytojus, bruka
ma lietuviui visa galva aukš
čiau už sovietus pakilusiam, a-* 
ziatiška kultūra, grojanti iki į- 
kirumo apie “liaudies laimėji
mus” sovietų propagandinė 
“katarinka”, — visa tai paverg
tųjų lietuvių dalia, kuri prisi
mena artinantis Vasario šešio
liktąja!. Ir visa tai dedasi šaly
je, kuri dar prieš metus buvo 
skaitoma viena laimingiausių 
Europoje karo metu, šalių. Pri
siminkime dar pabėgėlių iš tė
vynės legionus, kurie švęs pir
mą kartą, tokiomis liūdnomis 
sąlygomis, tautinę šventę emi
gracijoje.

Šitokios mintys neleidžia 
mums ruoštis prie džiaugsmin
go Vasario šešioliktos dienos 
minėjimo. Tačiau, butų didc- 
liausias apsileidimas ir nedova
notina klaida, jei leistume 
skausmui parblokšti, pakirsti 
energiją, pasiryžimą ir viltį at
gauti prarastą ir kiekvienam 
žmogui įgimtą gėrį — tėvynę. 
Šis didžiulis darbas didelėje da
lyje gula ant laisvųjų lietuvių 
pečių. Nuo jo nepabėgsi, kaip 
nepabėgsi nuo lietuviško krau
jo, kaip neišsinersi iš lietuviško 
kailio.

Vasario šešioliktoji nebe už 
kalnų! Subruzkiinc jai ruoštis, 
mobilizuokime laisvųjų lietuvių 
pajėgas, didinkime pasiryžimą 
tęsti nepriklausomybės darbą 
iki laimingo galo. Pavergtųjų
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vietoje

“Nuversdama- cayą, 
rio mėnesį),, liaudis 
kad per d.u Uis mėnesius bus 
sušauktas Steigiamasis; Susi
rinkimas. Tuo. tarpu Steigia* 
mojo Susirinkimo sušauki” 
mas jau kartą buvo atidėtas, 
ir dabar aiškiai ruošiasi prie
šai galutinai jo- nntraukimui. 
Kodėl?

“—Todėl, kad vyriausybė
je sėdi liaudies priešai, ku
riems nenaudingas sušauki
mas laiku Steigiamojo Susi* 
rinkimo/’
Toliau Stalinas aiškina, kad 

“dabartinę itzurpaeinę vyriau
sybę liaudies • neišrinktą” reikia 
pakeisti “liaudies pripažinta vy
riausybe”, kuri turėsianti eiti

mane,.
r

i

“Jeigu jus visi veiksite vie
ningai ir tvirtai, niekas ne
drįs priešintis liaudies valiai. 
Senoji vyriausybė užleis vie
tą naujajai vyriausybei juo 
taikingiau* juo smarkiau, or
ganizuočiau ir galingiau iš
stosite jus.”
Valdžia, sako jisai, turi per

eiti į “Darbininkų, Kareivių ir 
^Valstiečių Atstovų rankas”. Bet 
ta valdžia bus tik laikinė—taip 
put, kaip ir Kerenskio vyriau
sybė. Jos pareiga bus sušaukti 
Steigiamąjį Susirinkimų. Straip
snis baigiasi žodžiais:

“Tik tokia vyriausybė gali 
garantuoti laiku sušaukimą 
Steigiamojo Susirinkimo.”
šitaip, kalbėjo Stalinas tuo 

pačiu laiku, kai Leninas viso- 
Jniis jėgomis, stengėsi įtikinti 
bolševikų partijos Centro Ko* 
jnaitetą, kad reikia daryti gink
luotą sukilimų, pirma negu pra
sidės Tarybų Suvažiavimas, —< 
nes “sukilimo vilkinimas lygus 
ntirčia^*’! — ir kuomet Troc- 
jkio suorganizuotas “Kariniai 
Revoliueinis Komitetas” jau 
baigė paskutinius pasiruošimus 
sukilimui.

G šiandien Statumo pastum
dėliai* piešiu ta bolševikų- “jhi- 
čo” istoriją taip, kad- spalio.- 
lapkriėio perversme vadovavo 
Stalinas, “kartu su draugu Lo
miau”, tuo tarpu kąi Trockis 
buvo “išdavikas?! Begediškes- 
nę istorijos falsifikaciją sunku 
•surasti viso pasaulio istorijoje.

kurie ne
moraline

16 dienos

Neapvilkime jų, nevengiame at
sakomybės ir darykime tai, ką 
momentas iš musų reikalauja. 
Kiekvienas naujas Lietuvoje 
grobiko supiltas musų tautiečio 
kapas šaukiasi dangaus keršio 
ir primena musų, kaip lietuvio, 
pareigą dirbti Lietuvai.

Nepriklausomybės kovoj mes 
nesame vieni. Yra šalių, kurios 
dabartiniu melu kaujasi už pa
grobtųjų tautų išlaisvinimą. Ši 
šalis vertina žmones, 
silenkia jėgai. Tat, 
parama didelė.

Ruoškime Vasario
minėjimus po gėdulos ženklu. 
Laisvės Šukį kas kuo gali pa
remkime. Kas negali aktyviai 
prisidėti prie tautos išlaisvini
mo darbo, teateina ir paremia 
ruošiamus parengimus.

Be vieno moderninio ginklo 
nedaug beatsieksime — tai pi
nigus.. Bukime duosnųs tą die
ną rinkliavoms, paremkime 
tautinius fondus. Skatiko maža 
— o uždaviniai milžiniški! Te
nebūna uei vieno lietuvio, ku
ris tą dieną neatliktų pareigos 
ir neatiduotų duoklę tėvynei: 
kas didesnę, kas našlės skatiką. 
Visi, kaip vie'nas, kas ir kuo ga
li, į pagalbą Tėvynei!

—Kajus

IŠNAROS!
. IŠNAROS!
IŠNAROS!

VASARIO' 23 D. MATYSITE 
Pirmą kartą Amerikoje

O piginai Juokingą Komedija 
•Salėje, 332 S. Ashland Blvd.
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Kas Dabar DedasĮJ-ietuvoje
AKORDINĮ DARBI KOMUNISTAI VADINA 

STACHANOVIZMU
Darbininkai dirba daugiau, bet 

duonai neuždirba
Ši sistema sovietų Rusijoje, 

kaip ir susovietintoje Lietuvo
je, vadinama'įvairiais vardais: 
stachanovizmas, spartuolišku- 
mas ir t. t. Bet tikrovėje tai 
yra šlykšti darbininkų eksploa
tacija, nes darbininkas verčia
mas dirbti iš paskutinių jėgų, 
kad tiktai daugiau uždirbus, 
nes normalaus atlyginimo ne
užtenka nei vergiškam pragy
venimui.

nis ir smegenis.
Kitose šalyse, kur darbinin

kai verčiami dirbti akordinį 
darbą, komunistų agitatoriai 
vadina tai darbininkų išnaudo
jimu iš kapitalistų pusės. Tuo 
tarpu sovietų rojuje toks pat 
darbininkų eksploatavimas va
dinamas — socializmu ir kelio 
ruošimu komunizmui.

* Bolševikai Rusijoj nepakėlė 
darbo našumo

Paimkime lokį pavyzdį iš 
“Tiesos”, komunistų partijos 
organo. Sovietų kariuomenės 
intendantūroje Kaune batsiu- 
vis Mileika Povilas per 8 valan
das sutaisęs 19 porų batų, tuo 
tarpu kai norma yra 7 poros. 
Galima įsivaizduoti, kiek jėgų 
turi įtempti šis vargšas batsiu- 
vis, kad padirbus beveik 3 kar
tus daugiau, negu butų jo nor
malinis darbas. Bet ką gi jis, 
vargšas, darys, jeigu normaliai 
dirbdamas jis negalėtų užsi
dirbti net paprasčiausiam mais
tui. Už tokį begėdišką darbi
ninko išeksplotatavimą balsiu- 
vis Mileika Povilas gavo spar
tuolio vardą.

štai kitas pavyzdys iš tos 
pačios “Tiesos” No. 136: Kau
no “Maisto” fabriko stalių sky* 
riuje darbininkas Vilbikaitis, 
paskaitęs laikraštyje, kad jo 
bendradarbis Macijauskas pa
kėlė normą 28% lentelių riši
me į pundelius, įsitraukęs į 
varžybas, stengdamasis ben
dradarbio rezultatus perviršyti.

Šiam staliui (citata paimta 
žodis žodi n iš “l iesos”) “pavy
ko per 12 valandų surišti 192 

’ pundelius, o Macijauskas buvo 
surišęs per 12 valandų 121 
pundelius.” Nekalbant jau apie 
tai, kad tuo bildu staliai ver
čiami dirbti iš paskutiniųjų, 
jie dar turi dirbti net po 12 
valandų į dieną!

Tad sovietiškoji vergija dar 
bar jau oficiališkai įvesta ir 
Lietuvos darbininkams. Jie, 
gelbėdamiesi nuo bado, dirbs 
“sparluoliškai” ir “stachano- 
viškai”, t. y. dirbs akordinį 
darbą, įtempdami visus raume-

—............................. .. " \
E. Van Buren

W I If IrlU art* Michigan. 
šiandien—tik 1 dieną

‘The Thirteen” ir ‘Soviet Border’
Ketv. ir Pęnkt.—tik 2 dienas

‘Peter The Ist” ir ‘Baltic Deputy’
, t . ... 4. . . **

Dėl iliustracijos, prie ko pri
vedė “darbo našumo kėlimas” 
pačioje sovietų Rusijoje, paim
sime ištraukas iš “draugo” M. 
1. Kalinino (SSSR aukščiausios 
tarybos prezidiumo pirminin
ko) kalbos, pasakytos Maskvo
je lapkričio 2 d. ir atspausdin
tos Kauno “Tiesoje” No. 127. 
Štai ką sako Kalininas:

“Ar daug mes pakėlėme dar
bo našumą savo šalyje? Aš ne
pasakysiu, kad mes pasiekėme 
per daug didelių rezultatų tuo 
atžvilgiu. Teoretiškai tariama, 
kad socialistinis darbo našu
mas turi prašokti kapitalistinį-. 
0 praktikoje? 0 praktikoje 
mes dar nepasivijome darbo di
džiausio našumo Europoje, ne
kalbant apie Ameriką.

“Tačiau, draugai, aukščiau
sias darbo našumas — tai ne 
tik kiekybė, bet ir gaminamo^ 
sios produkcijos kokybe.

“Reikia atvirai pasakyti, kad 
mes labai nepatenkinti dauge
lio savo gaminių kokybe. Ir 
charakteringa tai, kad kiekvie
nas iš musų plusta gavęs į ran
kas kokį nors negeros kokybes 
daiktą. Tačiau patys ta proga 
visiškai nenumąstome, kokius 
gaminius iš musų gauna kiti 
žmonės;”

Toliau “draugas” Kalininas 
duoda tokį komunizmo apibu
dinimo perlą: “0 ką reiškia 
komunizmas? Jis reiškia: duok, 
kiek galėdamas daugiau, pro
dukcijos ir kiek galint geresnės 
kokvbčs!” v

Bolševikai pakėlė darb ninku 
išnaudojimą

Tačiau Kalininas nei vienu 
žodžiu neprisiminė apie darbi
ninkų uždarbį. 0« kai dėl ko
munizmo apibudinimo Kalini
no lupomis, tai kitur tokia dar
bininkų eksploatacija vadina 
ma kapitalizmu, o sovietų Ru
sijoje — tai “laimingas gyve
nimas Stalino konstitucijos 
saulei šviečiant”.

R0CKEFELLERT0 ANŪKAS ARMIJOJE

MAUJIENŲ-ACME Telephov
Dvidešimt ašluonių melų amžiaus Wintrop Rocke- 

fcller, kurio tėvukas buvo garsusis turtuolis John- D. 
Rockefeller,. kurią nors dieną perims milijonus, bet da
bar įstojęs savanoriu į armiją, turės pasitenkinti tuo
pačiu atlyginimu kaip ir visi kiti eiliniai kareiviai.

ŠV. ANTANO “SENIAI” PASIDARĖ SAU 
“KRAUJO TRANSFUZIJĄ,” BET 

REIKIA DAUGIAU-
Reikia “Transfuzijos” ir “Tautiečiams” 

18-toj Apylinkėje.
(Reikia Jos Daug Kur Chicagos Lietuviui Draugijose.)

18-TA APYLINKE.—Dauge
liui pažįstamas šis jaunas vy
ras. Jiš darbuojasi gana pa
sekmingai jau trečias termi
nas “Brolių, ir Seserų” drau
gijoje—eina finansų rašt. par 
reigas, O šiems metams yra iš
rinktas net! pirmininku Šv. 
Antano draugijoje. O kadangi 
vienas paaukštinimas nieko 
nereiškia, tai dar turėjo dau
giau prisidėti.

^Rosas.”
šiame laike musų jaunasis 

Petras—Bob Viršila eina pa
reigas “boso”, Burhop Albert 
and Co., kurioje parsiduoda 
visokiausia žuvis, kad ir gilių 
vandenų.

Man teko jau ragauti jų pa-

jo jo daug daugiau. Bet prad
žia padaryta, visgi pasekmių 
bus.

Well, kaip ten nebūtų, bet 
p. Petrui Viršilai reikės mo
kytis poterių, nes ta draugija 
savo susirinkimus atidaro su 
malda, kurią kalba pirminin
kas. Gal p. Petras ir moka 
juos... bet klausimas, ar “se
niai” “supras” tuos poterius?

“Tautiškoji” M erdi.
Musų antra draugija, kuri 

turi net “tautišką vardą”, dau
gely vietų atsilieka nuo virš- 
minėtos “bažnytinės’*. Kuomet 
bažnytinė įsileido progresyvį 
jaunuolį i draugijos vietą, tai 
vadinama “tautiška” — merdi 
—trūnija.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis u ž I a i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS
Knyg vedystės, Stenograf i j o s,

Mašinėle Rašyti, Aritmetikos 
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po piet 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos lioftR; Mokykla
816 W. 33rd Piace, Chloro, BE

Bet lieka dar vienas esminis 
skirtumas tarp darbininkų pa
dėties kitur ir sovietų- Rusijo
je. Visose demokratiškose šaly
se darbininkas gali laisvai- or
ganizuotis kovoje už savo bū
vio pagerinimą. Pagaliau, jis 
gali paskelbti streiką, o sovie
tų Rusijoje, taigi ir pavergto
joj Lietuvoj, darbininkas le- 
galk kaip iMcgra^s. dirbti ir — 
garbinti raudonąjį; Kremliaus 
carą! —tou. R

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

$2,000,000 Naują 
Karo KontraktuV 
Chicago j, Kitur

Vakar federalč valdžia išda
lino $1,385,960 karo kontrak
tus 22-ioms Chicagos firmoms, 
taipgi $710,307 fabrikams už 
Chicagos,

Štai tų kontraktų sąrašas: 
CHICAGOJE

American Sanitary Rag Co. 
$51,780.

Reliance Mfg. Co., $91,437.
Wilson Bros., $33,264.
Wilson Bros., $66,528
George B. Carpenter Co., $10,- 

348. ... ■
American Sanitary Rag Co., 

$44,625-.
Powers & Co., Ine., $222,000.
Interior Steel Prod. Co., $10,- . 

444. ■
Chas. A. Toebe Leather Co., 

$13,624.
Carnegie-Ul. Steel Co;, $26,,- 

610.
U.S. Gypsum Co., $16,416.
J. Klein & Son, $123,463. 
Barčo Mfg, Co., $394,542. 
Standard X-Ray Co., $15,615. 
VVestern Electric Co., $16,.- 

580.
VVestern Electric Co., $10,250.
Stewart-Warner Corp., $10,- 

280.
Pullman Co., $57,312’.
Jas. P. Marsh Co., $46,580.
DeVry Corp., $16,548.
Chas. Bruning Co., $14,336.

Už CHICAGOS
Illinois Glove Co., Champaigių. 

$55,207.
W. Shanhouse Sons, Rock

ford, $32,200.
Lyon Mėtai Products Co., Au

rora, $30,526.
Lyon Metai Products Co., Au

rora, $13,696.
VVestern. Cartridge Co., East 

Alton, $468,968.
Dičke Tool Co., Downers 

Grove, $11,087.
Rockford Screw Products Coi, 

Rockford, $13,050.
National Lock Co., Rockford, 

$6,268.
Barnes Drill Co., Rockford, 

$171,845. •' ,
Whitcomb Locomotive Coi, 

Rochelle, $61,460;

i Jiems; Dar Tik 
Nauji Metai

4,578-ti
7,000 kiniečių vakar pradėjo 

švęsti- savo naujuosius metus. 
Tai 4,578 metai — skaitomi 
nuo.« taip vadinamo Geltonojo 
Imperatoriaus, Yuang Ti, lai
kų. Tas imperatorius įvedęs 
seninusį kalendorių pasaulyje.

Naujas Kart, 
Schaffner and 
Marx Prezidentas

Direktorių metiniame mitin
ge Ncw Yorkc Mcycr Kestn- 
baum buvo išrinktas nauju 
garsios siuvyklų bendrovės, 
Hart, Schaffner and Marx pre
zidentu.

Mark W. Cresap, buvęs pre
zidentas, buvo paskirtas į di
rektorių tarybos pirmininku-.

Kestnbaum. yra chicagietis, 
nuo 1218, Madison Avenue . ! Į p
Park, buvęs karo veteranas.

Naujas firmos iždininkas, yra 
Clay E. Stecle.

gamintų “marinuotų silkių 
vyne”, turi daug skonio. Lin
kėtina, kad Petras greitai pa
siektų “supredento” vietos. 
Burhop Sea Food Fish Co,, 
545 N. State St., Superior 4818.

Bet grįžkim prie dalyko. 
“Reikės Poteriu Mokintis”—

P. Viršila, reiškia, užėmė 
vietą pirmininko draugystėje 
&v. Antano. Draugija tik at
šventė savo 40 metus gyvavi
mo. Nariai 98% suaugę; 50% 
— tarpe 45 ir 55 metų am
žiaus, o. dauguma tai “seniai”. 
Ir jie išrinko jaunuolį savo 
pirmininku!... Visi stebisi kas 
atsitiko?!' Netikėtina!

O atsitiko tas, kad tam “se
nukui” — draugijai, padarė 
kraujo transfuziją,. tik rcikė-

Trys metai atgal buvo su
manyta įvesti jaunuolių sky
rių, bet susirinkimas “užrė
kė” užmanytojus ir liko “po 
senovei”.

Kapojimai Negelbės.
Šiandien 1941 metams jau 

algos, pašalpa, pomirtinės 
apkapotos. Narinė mokestis ta . 
pati. Ir su tokiais “kapoji- ( 
inais” manoma draugiją su
tvirtinti? Nemanau, kad daug 
pagelbėtų; jeigu draugijai — 
jos nariai duotų pilną transfu
ziją nors pačioj valdyboje. 
Reikėtų valdybą padaryti, 
“jaunesne” jeigu ne metais,! 
tai ben protu. —Bynsas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAU.JIENOSE”

Gaisras yra įusų namo didžiausias

i • ATYDŽIAP tomykit, kad 
j švarumas, butų palaiko- i 

mas apie namus. į

• NEREIKALINGI' popie
riai turėtų būti išmesti ■ 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

*TeMYKJTE, kad reika
lingi1 remontai prie namų; 
butų tuojau atliekami. Se- ; 
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskąi- , 
tykite medžiagos kainos

, svarbesne už kokybę!

PRIEŠAS!
Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionųi dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali m u s. apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA
•RASOM VISOKIĄ ĄPDRAVVĄ"

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500

: VISI LIETUVIAI
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite j Phillip’s Dentai Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina
$g.so
ir aukšč

, , GARANTUOTA MEDŽIAGA
j Taisome ir Atnaujiname senus 
! pleitus viena .... < < .00 ,,

( diena ■ ir auks.
PHILLIP’S DENTAL

' ‘ LABORATORY
l| i 235K WEST 6.‘Fr<l STREET
• l Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

' I Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
! pagal sutartį. Fleitai gaminami 

tik. gavus orderius ir įspaudas 
mm. laisniuotų dentfstų.

IŠNAROS!
IŠNAROS!
IŠNAROS!

. VASARIO 23 I). MATYSITE
AMALGAMATED CENTER

MADŲ

PATTERN BOOK

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

1739 So .Halsted. St,
Chicago, I1L

Vardas

Adresas

Miestas

r Valstija
K—______
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IŠ TORONTO PADANGES Šitaip Pradedamas Naujas 45,000 Tonų Šarvuotis. ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
OSIIANVA, ONTARIO. — 

Pasitaikė gauti darbas prie 
restoranų įrengimo Toronto 
mieste ir apielinkėj. Darbo 
eigoje atsidūriau Oshawa mie
stely. Kiek pasižvalgęs po mie
stuką usužinojau, jog čia yra 
suvirs 25,000 gyventojų. Turi 
tris nemažas dirbtuves: G. Mo
tors Co. su 4,500 darbininkų, 
liejyklą su 600 ir kitą fabriką 
su 100 žmonių. Yra ir daug 
mažesnių dirbtuvėlių.

Miestukas nedidelis, bet šva
rus, gražiai suplanuotas ir už
laikomas. Gyventojai dau
giausia anglai. Miestelis žino
mas kaipo unijinė vieta, kas 
reiškia geresnį gyvenimą dar
bininkams. Ir miesto valdžia 
yra prielanki darbininkams. 
Neseniai įvykusiuose majoro 
rinkimuose laimėjo darbinin
ku išstatvtas Nelsonas. U *■

Dirba Karo Reikmenis,
Oshawoj suradau ir C. C. F. 

kliubą su nemažu skaičium 
draugų.

Darbai čia eina pilnu įtem
pimu, bet bedarbių visgi yra, 
nes daug žmonių ieškančių 
darbo iš toliau atvažiuoja. 
Dabartiniu metu daugiausia 
dirbama karo reikmenys. G. 
M. Co. padirba po 10 trokų 
kasdien kariuomenei. Apie 20 
mylių nuo Oshawos yra aero
planų dirbtuvė, bet neteko pa
tirti kaip su darbu ten stovi.

Linksmos ir Nelaimingos 
Šventės.

Mano kompanija randasi 
Toronto mieste, taigi švenčių 
metu mus parvežė namo į 
Toronto. Mes kai kurie, geros 
valios draugai susibūrėme su
laukti Naujų Metų pas drau
gus Indrelius. Mes vyrai su 
skystimėliu pasirūpinome, o 
moters su valgiais. Indrelienės 
ir Vcktorienės pasidarbavi
mu stalas parengtas su viso
kiais skanėsiais. Praleidome 
linksmą vakarą. Linksmai dai
navome, sklandžiai kalbėjo
me, žinoma, užkliūdami 'ir už 
rimtesnių kalbų. Kalbėjomės 
apie demokratiją, apie lietu
vius, apie Lietuvos nelaimę. 
Gerai, drauge Vektor, kad už
jauti broliams lietuviams. Stok 
į eiles kovojančių, o busi visų 
pagerbtas.

Vagys Išvertė Namus.
Ant rytojaus gauname nau

ją užkvietimą nuo draugų K. 
ir M. Šimonių atsilankyti į jų 
vienturčio sūnaus 16-kos melų 
amžiaus paminėjimą. Vėlai 
vakare į namus išėjo kai ku
rie Indrelių šeimos nariai. Tik 
netrukus siigrįžta mergaitės 
persigandusios, girdi visas jų 
namas išverstas ir daiktai su
jaukti.

Pasirodo, kad tai butą jau
nų vagilių darbas. Su tegtu- 
kais ieškojo brangenybių ir 
pinigų. Laimė, kad pinigų ma 
žai terado, tik tris laikrodė
lius ir žiedą išsinešė. Buvo pa
šaukta policija, kuri vagystę 
tiria. —Taurinskas.

SLA 236 kuopos valdybos 
ruošiamas vakaras

Sulig kuopos narių pageida
vimu, kad naujai išrinkta val
dyba suruoštų nariams kokį 
nors vakarą, ji ant greitųjų pa
sitarus sutiko narių pageidavi
mą patenkinti.

Taigi, dabar ji atydžiai ruo
šiasi narius patenkinti, o kaip 
jie bus patenkinti, tai jau pa
sakys jie patys.

Nieko ypatingo valdyba ne
numatė suruošti, rengs “silkių 
balių”, žinoma, su šiokiais to
kiais pamarginimais.

“Silkių balius” įvyks 1 d. 
vasario mėn., parapijos svetai
nėje, lygiai 7 vai. vakaro. Po 

silkių seks šokiai.
Gal kam nors ir keistai atro

dys iš užvardymo “silkių ba
lius”, tačiau valdyba randa rei
kalo perspėti narius, kad sil
kės bus taip skaniai paruoštos, 
jog pilnai atstos ir skaniausią 
mėsą, kurios visuomet per va
karienes gaunam.

Kadangi daugumos, narių no
ru valdyba ruošia minimą ba
lių, todėl t k'masi, kad daug 
kviesti narių nei nereikės, tuo 
labiau, kad kaina labai maža: 
už 35 centus ir pavalgysim ir 
šiokią tokią programą matysim 
ir dar net pasišoksim.

Todėl visi nariai su šeimy
nomis ar draugais laukiami 1 
dieną vasario 7 vai. vakaro pa
rapijos salėje.

Teko nugirsti, kad toj pat 
salėje 22 d. vasario kuopos pa
rengimų komisija ruošia gražų 
veikalą su geriausiu vaidintojų 
sąstatu. Apie šį vakarą bus 
pranešta smulkiau kitu kartu.
Iš šalies pažve’gus į Sunu Duk

terį! Paš. Draugijos veiklą
Gal ir per dažnai yra mini

ma šiame skyriuje aukščiau pa
minėta draugija. Tačiau tai yra 
daroma ne todėl, kad draugijai 
pakenkti, bet tam, kad pasisa
kyti, jog draugijos (kai kuriais 
atvejais) per daug artima bi
čiulystė su nelegalia šioje šaly
je politine srove gali atsiliepti 
pačios draugijos nenaudai.

Nežiūrint einamų paskalų, 
kuriems labai dažnai netenka 
nei tikėti, nei per daug domės 
kreipti, teko 19 d. sausio atsi
lankyti j draugijos susirinkimą 
ir arčiau žvilgterti į jos “ne
kaltybę”. Susirinkime teko nu
girsti nusiskundimas, kad neva 
apie ją daug rašo nesąmonių 
net nenariai “kenkėjai” ir 
“skundikai”.

Manau, man, kaipo šios 
draugijos narei, nebus išmeti
nėjama panašiais nepamatuo
tais ir neįrodomais žodžiais ir 
bus leista pasisakyti kaip man 
atrodo visa procedūra.

Visų pirma, iš minimo susi
rinkimo (kaipo iš pašalp. drau
gijos, kurioje turi užtekti tal
pos įvairių pažiūrų žmonėms) 
man labai nepatiko drąsus iš
sireiškimas kai kurių pareigū
nų, kad “musų draugija esanti 
nuolat skundžiama, o skundi
mo tikslas esąs nuslopinti 
draugiją”, šis piktas žvilgsnis 
metamas į “Naujienas” ir nau- 
jieniečius.

Gaila, kad draugai bando 
mus įtikinti panašiomis nesą
monėmis, nes ne visi joms pa
tiki. Yra ir tokių, kurie kitaip 
supranta draugijos ateities pa
dėtį.

Kame iš tikro dalykas?
Jeigu draugijos pareigūnų 

tardymai ir įvairus nesmagu
mai dabartinio namo butų da
romi tik iš dabartinio momen
to veiklos, tai gal dar butų tei
sės ir abejoti, kad draugijai 
nemalonumus ruošia kas nors 
nepamatuotai, todėl ir pareigū
nų metimas pikto žvilgsnio į 
kai kuriuos asmenis gal dau
giau vertės turėtų.

Tačiau juk yra faktų daug 
rimtesnių, kurie šiandien drau
gijai ir daro nesmagumų (ka
ro padėties dėka).

Be reikalo mums ir šiame 
susirinkime buvo bandoma įro
dyti, kad draugija “visus ly
giai toleruoja, draugija veikia 
kultūriniais ir labdaringais pa
matais” (pridengtais “Liaudies 
Balso” skraiste).

Kas iš musų neatsimena tų 
laikų, kuomet įvairus Timbu- 
kai ir jiems panašus politiniai 
Šulai buvo leidžiami draugijos 
susirinkimuose sakyti politines

Nauitflnu-Aome Teiephoto.
Rear Admirolas A. E. VVatson (kairėj), Philadelphi jos Laivyno Jardo ko- 

mandierius, suvirina naujai statomo 45,000 tonų karo laivo dugno sekciją, šar
vuotis vadinsis AVisconsin vardu. Ceremonijos žiuri Joscph A. Schmidt, Wisconsin
valstijos legislatorius, ir pulk. Morris P. Conkley (dešinėj), kuris atstovavo \Vis- 
consino gubernatorių Julius P. Heil.

prakalbas ir priedo leisti dary
ti atsišaukimus aukų rinkti 
politiniems tikslams. Argi jau 
galima šiandien tai nuslėpti, 
argi mes nežinome kas yra 
Timbukas? Juk tik tokių pa
sielgimų dėka (kurie netiko 
pašalpinci draugijai) buvo iš 
draugijos išmesti keli draugai 
drįsę padaryti pasipriešinimą 
tokiems žygiams.

Argi karo padėty esant nhi- 
sų šaliai ir darant patikrini
mus iš valdžios įvairiose drau
gijose, tokie dalykai negali bū
ti surasti? Argi kuris nors drįs
tų nuginčyti, kad taip nebuvo?

•j
Tad kamgi draugai drums

čia bereikalo vandenį? Ar ne
geriau atsigręžti atgal ir pa
matyti atliktus neleistinus 
draugijoje darbus, kurie šian
dien gula ant draugijos atsa
komybės?

O tuos visus bereikalo numa
tomus ir niekuomet neįrodo
mus “skundikus” reikėtų pa
likti ramybėje. Tiek faktų iš 
praeities. Jei reiks, turime jų 
ir daugiau.

Patys muša, patys rėkia
Dabar paimkime einamąjį 

momentą. Ne tik visiems drau
gijos nariams, bet ir visai žmo
nijai žinoma, kad komunistų 
partija yra nelegalč, todėl ji ir 
jos nariai bei rėmėjai šiandien 
yra persekiojami. (Pas mus jie 
tik persekiojami, o pas komu
nistus nekomunistai visai likvi
duojami). Žinoma mums ir 
tai, kad “Liaudies Balsas” yra 
komunistų laikraštis, o tuo tar
pu jis yra ne tik draugijos or
ganu, bet ir draugijos pastoge 
naudojasi, jo rėmimui iš iždo 
pinigai aukojami. Ir visą tai 
turint prieš akis dar mes gali
me drįsti gintis komunizmo rė
mimu ir sakyti, kad mus kas 
nors skundžia? Juokinga ar 
ne? Patys muša, patys rėkia. 
Nesitikint gauti teisę draugi
joje tai pasisakyti, turiu nau
dotis spauda, nes per daug jau 
mulkinimo nusibodo klausyti.

Pasisakau kaip man atrodo 
ne tam, kad užgauti kitaip ma
nančius, bet tam, kad man tik
rai gaila Sūnų ir Dukt. draugi
jos, kuri kaipo viena iš di
džiausių ir pašalpinių .draugijų 
veikia daug gelbėdama poli , i - 
nei srovei, visai pamiršdama, 
kad lietuvybė, labdarybė ir 
kultūra privalo būti pirmoje 

Į vietoje, o šie trys tikslai musų 
šalyje ne tik nevaržomi, neper-

PO WINNIPEG| PASIDAIRIUS
Sukomunistėję Lietuviai Jau Gailisi, kad Rusija 

Pavergė Tėvų Žemę.
BIJO GRĮŽT Į LIETUVĄ

YVINNIPEG, "Mhn. — Alio 
Naujieniečiai! Aš ir vėl, nors 
jau metai praslinko, šį tą pa
pasakosiu kas tatp Winnipeg 
lietuvių dedasi. Tik ausis ištem
pę pasiklausykite? ir melagium 
manęs nevadinkite.

šiemet apie Winnipeg lietu
vius berašant tenka visai kito
kia tema imtifinegu pereitais 
keliais metais. \ :

- Pradėjo; Galvas Vartoti.. ? iu.a
Viši .jau . yra įpratę galvoti, 

jog liętuvįškįi komunistėliai nie-
; --------- ----------------------- - ------------------...
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sekidjamį, bet pageidaujami.
O kaip su Lietuva?

Taigi, jei musų pareigūnams 
tikrai rupi draugijos likimas, 
lai jie kartą ant visados per- 
siskiria su politine srove, tuo
met draugijos gyvavimas bus 
be pavojaus.

Pakol tai nebus atlikta, drau
gija gali nukentėti, o su ja 
kartu ir nariai.

Baigiant, tenka dar ir tai pa
stebėti, kad musų draugija, su- 
virš trijų šimtų narių, šiandien 
aklai tyli dėl Lietuvos okupa
cijos.

Praeityje ji būdavo pirmuti
nė iniciatore protestams, o da
bar, kuomet Lietuvą užgrobė 
Stalinas — ji tyli. Ji nebylė dėl 
naujai ištiktos priespaudos sa
vo brolių. —O. L

KAS YRA

IŠNAROS!
IŠNAROS! 

išnaros i 
IŠNAROS!

Vasario 23 pamatysite 
Šį Sensacinga Veikalą 

Pirm ą kcirtą A m eriko j e 
Originalę, Juokingą Komedija 
AMALGAMATED CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

Skelbimai Naujienose 
dudda naudą dėlto, 
kad pači >s Naujiem p 
yra naudingos.

kada savo protu nesivadovau
ja. Bet apie Winnipeg lietuvius 
komunistus taip kalbėti nega
lima, nes, tikėsi t ar ne, jie čia 
pradėjo savo protais orientuo
tis. , ’

Vos tik prieš metus laiko pa
kalbėjus su bet kuriuo Winni- 
pego komunistėliu rodosi, jog 
kalbi su kokiu pamišėliu. Rusi
ją keldavo į padanges, o Sme
tonos režimą keikdavo susirie
tę, bet tuo pačiu sakydavo, jog 
rengiasi važiuoti Lietuvon ra
miau pagyventi. Esą nusibodo 
Kanados kapitalistams vergau
ti. Buvo keista ir klausytis to
kios jų maišytos logikos.

Nei Režimo, Nei Paties 
Smetonos.

O dabar, kai Rusija jau yra 
Lietuvą okupavus ir net neat
sižvelgiant į tai, kad komunis
tų organėlis “Liaudies Balsas” 
kiekvienam numery tą Mask
vos Lietuvai užkartą “rojų” gi
ria ir giria, ką jau besakyti a- 
pie tai, kad ne tik Smetonos 
režimo, bet ir palies Smetonos 
ten daugiau nėra, tai jie neno
ri nei užsiminti apie važiavimą 
į Lietuvą “ramesniam pagyve
nimui.”

Bijosi Maskvos “Rojaus”.
Klausiu vieno, klausiu kito ir 

numoja jie man nusiminusiai, 
kad bijomos, girdi, Rusijos ko
munistinis režimas yra perdaug 
žiaurus. Nuvažiuosime, sako, 
tai ką parsivesi tą atims; dar 
ir kalėjimai! gali užsimanyti į- 
dėti. Sakys, kad esame sveti
mos žemės šnipai.

Tai ar sakysit?, Winnipego 
komunistėliai nepradėjo savo 
protu galvoti?

Pažymėtina, kad beveik visi 
musų miesto lietuviai komunis
tėliai, kurie pirmiau žadėdavo 
grįžti Lietuvon, staiga ėmė na
mus pirktis. O pasidarę namų 
savininkais apie komunizmą nei 
girdėti nenori. Jei taip ir toliau 
eis tai neužilgo musų komunis
tams komunizmas taijo iš gal
vos išgaruos, kad nebus jo nei 
pėdsakai pasilikę.

(Bus daugiau)
VVinnipegietis

Musų Parengimai
TORONTO, Onl. — šiais m?- vjų) 

tais, ar geriau pasakius šį žle pUSi
vių)

mos sezoną, Toronto 1 e aivai 
kolonija ypatingai judri v so-i 
kiais pąrengimais. Daugiu..si-i 
darinio Amusi lictuvvb.s ir 1 .b- 
durvbės tikslais remiantis.

Paimkim k id ir Mote.ų Sek
ciją. 'fa moterų g; upe, suside
danti iš kelių Termito lietuviu 
draugijų atstovių, sus organi
zavo praeitą rudenį, o jau tris; 
pramogas yra surengę. Pasta
roji pramoga, kuri įvyko 18 d. 
sausio, buvo labai smagi. Sve
čių atsilankė daug ir visi buvo 
labai patenkinti Moterų Sekci
jos narių patiekta skania \aka- 
riene.

Nežiūrint kad sulig vakarie
nes kokybės bi ietai buvo kibai •>
pigus, Sekcija visgi gavo gra
žaus pelno, kuris trumpu laiku 
bus perduotas Raudonam Kiy- 
žmi ir kitoms oficialėms Kana
dos įstaigoms.

šia proga, Moterų Sekcijos 
narės prašė padėkoti jų vardu 
Toronto lietuviams už gausų 
rėmimą ir taipgi už aukas, ku
rios buvo gautos iš sekamų as
menų: Mrs. Mikalajūnienė, ke
pyklos savininkė; Jarašiūnas, 
pienininkas ir Butėnas, vištų 
ūkio savininkas, šių asmenų 
parama buvo labai įvertinta.

Pravartu pažymėti, kad tokie 
vakarienių rengimai paima 
daug energijos iš tų kelių mo
terų, vienok jos yra taip patva
rios ir atsidėję savo pareigoms, 
kad vos baigę tvarkyti praeito 
parengimo reikalus, jau kelia 
naują sumanymą vėl ką nors 
ruošti Kanados Lietuvių Tary
bos naudai.

Taigi manau, kad joms pri
klauso didelis kreditas nuo mu
sų visuomenės, kurios vardą 
jos populiarizuoja ir per kurių 
pastangas ne vienas vargšas 
siųs maldą į dangų už suteik
tą jam pagelbą šio karo aud
roje.

Lai gyvuoja Moterų Sekcija 
ir jų geri darbai!

O Štai Kita Prašmat
nybė

Jau daug kam žinoma, kati 
Toronte gyvuoja SLA 236 kuo
pa. Ir štai praeitų metų pasku
tiniame susirinkime ima ir už
simano tos kuopos nariai, kad 
kuopos valdyba surengtų vaka
rą. Valdyba, kad žinotumėt, 
susimerkė ir pareiškė sutikimą. 
Negi galėjo atsisakyti? Pamė
gintum, tai taip kitą metą ir iš
sirinktų kitą valdybą. Taigi nu
tarta, priimta ir rezultate vasa
rio 1 dieną, 7 vai. vakare, lic-

Jūsų parama

“NAUJIENŲ” NAMO FONDUI 
bus nuoširdžiai [vertinta

tuvių parapijos svetainėj (kam
pas Dund is ir Gorcvjk gai- 

įvyksta s.lkių ir žuvų ba- 
o priedo: graži komedij i 

scenoje. Viską atliks vien Lk
valdybos nariai. Ta pjau ta val
dyba užsispyrė nieko kita la i
kos ncprašy.i. Taig , m.e i l.c- 
tuviai, je gu noiLe pamatyti, 
kaip j.ems, tiems užsispy lė
liams pasiseks pukdyti s.Įkas 
ir žuvis ant stalų ir kartu sce
noje vaid.nl — neužmirškit at
einančio šeštadienio vakarą, at
silankyti į šį nepaprastą vaka
rėlį. Beje, po viso to ką jau 
f kaitėte, bus dar ir šokiai.

Butų malonu, kad kartu su 
mumis, galėtų būti ir toliau gy
venanti kuopos nariai, k. t. pp. 
Treigiai, p. Janušis, p. Kerašau- 
skas ir kiti. Lauksim. () kaip 
musų kaimyninė SLA kuopa 
Hamiltone? Gal ir jus kaimy
nėliai mus aplankysi!? Butų la
bai malonu jus turėti.

16 Vasario Minėjimas
Kanados Lietuvių Taryba, 

pasiėmė sau už pareigą pami
nėti 16 Vasario — Lietuvos Ne
priklausomybės atsteigimo die
ną. šis paminėjimas įvyks 15 
d. vasario ir vyriausiuoju kal
bėtoju bus kun. Bailumas iš 
Brooklyno. Kol kas, vieta ne- 
nustatyta, bet bus paskelbta vė
liau. šiandien noriu tik primin
ti, kad kiekvieno gero lietuvio, 
mylinčio savo kraštą ir norin
čio matyti jį vėl nepriklauso
mu, gyva pareiga, atsilankyti į 
šią šventę ir kuo skaitlingiau
siai susibūrus, pasidalint, min
timis iš praeities ir sust printi 
jėgas ateities darbams už lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą.

Tad neužmiršk brolau ir se
se, 15 d. vasario, Toronte.

—Frances

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Britai bombardavo 

Hanoveri
LONDONAS, Anglija, sausio 

27 d. — Britų karo vadovybė 
skelbia, kad jų orlaiviai labai 
vykusiai bombardavo visą Ha- 
no.verio apylinkę ir patį miestą. 
Visi britų lėktuvai sugrįžo į sa
vo bazes.

Ginkluotas britų laivas Gal- 
vani Norvegijos pakraštyj nu
mušė vieną nacių bombanešį, 
kuris norėjo bombarduoti bri
tų laivą.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

vaid.nl
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Ką veikia Chicago Lietuvių Draugijos —: ištraukas iš 
Žibuoklė it kelis

Rengia Vakarą, Rodys Filmus

Brighton Parko
Moterų Kliubas
Surengė Gerą Muzikos Vakarą pipįraitėš.

NORTHSIDE. — SLA 226 
kuopa rengia puikų parengi
mų, kuriame bus rodomi krti- 
tartii paveikslai, o po paveiks
lų bus bunco ir kortų lošimus.

Sis vakaras įvyks vasario 9 
d., Armitage saleje, 3804 West 
Armitage avė. Prasidės 4-tų 
po piet, įžanga bus liktai 35c

“Gyva Dovana”
Filmai yra ilgi, gražus ir la

bai įdomus, o kortų ir bunco 
lošimams rengėjai parūpins i 
daug įvairių dovanų.

stėtas, išpildė
“Silvijbš“, 
kitus numeHūs. Dainavo gra
žiai, prie jautraus p. Adašiti- 
naitės akompanimento;

Adv; C. t1, kūl pašafeė iriiin- 
pų kalbų apie bilifetybėš ifei- 
kalūs, b po to dainavo ŠtiVKl- 
kiėČiy Čhoraš, vedantas S.

- - ‘ ‘ j i’i’Ograiile taipgi eldfr dalyVa-
i pasisekusio vakafb, kūrį Molėtyš kaimietės , ir A. 

Zabukieriė it M. Schtillž dai
navo sblo, grupei pritariaht.

Kliubo nares dabar ilsisi pb 
gerai 
surengė sausio 19 d., Martjiiet- 
te salėje.

Reje,'^eva”’ šoko.
bus ir gyvas šuniukas—kas jį ios Paliko.
laimės, tas tikrai džiaugsis.

Į šio parengimo komisiją

CIO. IR INTERNATIONAL HARVESTER 
CO. ATNAUJINO DERYBAS

“Paskutinė Proga Bendrovei” 
Sako Unija

Parengime buvo daug pub- Vi?kas
likos, ir programas, inatyt, vi- ^a^llia širdingai padėkoti hio- 
šiems patiko, nes daug kas kyl°Jai Zdbukiėhfei;
klausė kada ir vėl pailašūsl M-ne.
vakaras bus Surengtas. > a®R 4

Programų atidarė Brighton į^LA 17o"tOjl
Parko Moterų dainininkių 
grupė, apsirėdę kaimiečių dra
bužiais. Sudainavo keletą da’i- 

tnų, kaip Petrausko “Oi Tv
Publikai

Kaip Iš Senų “Padaro” Jaunas
Buvo sulošta trumpa, bet la-

Atviras Laiškas Visiem s 
Mountgreehtvoodieėiams Ir 

Apylinkės Lietuviams.

įeina p. Bačiunas, pp. O. Adek-^3* juokinga komedija, kiirl 
nienė, J. Grigaitienė ir V. Par°do kaip iš senų moterų 
Faizienė. j “padaro“ jaunas. Veikalas va-

KViečiam visus nepamiršti Einasi Grožio Salionas , ir 
šį parengimų aplankyti.

Beje, po viso ko, bus ir už 
kandžių su kava.

MOUNT GREENWOOD. — 
Kreipiubsi į brolius it* sėšfebis 
lietuvius, kviesdamas vistiš į- 
stoti į SLA.
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vaidino, pp. M. Schultz, P. M.1 Kiekvienam žmogui veika- 
Carter, Amt Jonbš, Vihlėt Ada- Hiiga gjr^rbGS apdrauda it pa- 

y p sumas, Elvira Zabukas, Eugc- šalpa ligoje. Niekas neprivalo 
’ nia Miščikaitis ir Helen Agli- laukti kol pervėlu, bet iš ank- 

nas. Visos 
rai.

užduotis atliko ge-

International ;
ūkio pirmininkas, 
eina

atstovas, Grant Oakes, unijos 
, ir lokalo 101

viršininkai, Richard * Shaugh- 
nessy, Tony Carcarso, Earl 

uni- Blanchard, Walter La Francis 
tai

BRONISLAVA 
NfcVEDOMSKIUTĖ

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 
Žigmontą Višniauską, Stanis
lovą ir Oną; 3 dėdes: Petrą, 
Juozapą ir Jurgį Nevedoms- 
kius ir jų šeimas, Krikšto 
motiną Anelę Zdanavičienę 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4139 So. 
Rockwell St. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., sausio 30 d., 8:30 
Vai. ryto iš namų į Nekalto 
Brasu’ Pfan. "šv. .parap'.’ bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

| dotuvėse ir suteikti jai pas- 
■ kutinį patarnavimą ir atsi- 
1 sveikinimą. Nubudę liekame: 
H Motina, Tėvas, Seserys, Bro

liai ir Giminės.
Laid. Direkt. Lachawicz ir 

į Sųnų$, Tel.. CANAL 2515, „
f

< 111 r* 11/ I Siunčiam Gėles 11VF K X ^gramus į .U V L1111U Visas Pasaulio
__  ___ Dalis 

kVIETKlNlNKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

---

Brighton Parko jaunuolių 
draugijėlė padainavo keletu 
dainų. Mažiukai vaikučiai pra
tinami iš mažens prie scenos. 
Jie užaugs kai k utie į artis
tus, bus drųsųs, ir kartu pa
mils lietuviškų darbų. Vaiku
čiams lavinti reikia daug pa
sišventimo, ir jo, matyt, netrū
ksta mokytojai A. Zabukienei.

Programe puikiai šoko Rita 
Schultz ir Violel Staniulis.

Kalbėjo Apie Pilietybę
Dainavo jaunų panelių sek-

sto apsirūpinti ateičiai.
Visiems rekomenduoju rašy

tis į SLA, nes tai musij pačių 
lietuvių organizacija, kuri rū
pinasi ne vien musų apdraip 
dos,

- Einant į spaudų Chicagoš Unijų derybose atstovauja, 
Stėveris viešbutyje tebevyko Robert Travis, unijos centro 
derybos tarp 
Harvestei* Co. ir C. I. O. 
padargų unijos. Kaip jos 
—dar nėra žinių.

Deryboms prasidedant 
ja buvo pareiškusi, kad
“paskutinė proga“ bendrovei 
priimti darbininkų reikalavi
mus svarstymui.

Jeigu firink jų nepriims ir 
“derybos neduos jokių rezul
tatų“, tai tuojau bus paskelb
tas streikas Chicagoš trakto
rių dirbtuvėje (“McCormick“), 
kuris trumpu laiku “apims 
lenkias kitas Harvester dirb
tuves,“—buteįit, West Pullma- 
ne, Rock Islande, East Moline, 
Richmond Falls, Ind. ir Mil- 
waukee, Wis.

Unijos Reikalavimai.
Unijos svarbiausi reikalavi

mai yra 1) pripažinimas, 2) 
pasirašymas sutarties, apiman
čios visas šešias dirbtuves, ir 
3) algų pakėlimas. Ji taipgi 
norėtų panaikinti darbų štu- 
koihis. i

ir Tom Dublinski.
Allis-Chalmers ^“Sutinka 

Derėtis”
Už International Harvester 

kalba, J. W. Phillips; trakto
rių dirbtuves superintenden
tas, George Hodge, darbininkų 
santykių asistant-direktorius 
ir K. O. Schreiber, visų Har
vester traktorių dirbtuvių vir
šininkas.

Allis-Chalmtrs Company sa
vo streikuojantiems darbinin
kams West Allise, Wis., pasiū
lė derybas streiko klausimais; 
jeigu darbininkai nutars grįž
ti

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO PA- 

ŠELPOS 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 vai. vakaro, 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.

ROSELANDO ŽEMAIČIŲ KULT. 
KLIUBO met. susirinkimas įvyksta 
sausio 30 d. Darbininkų svet., 10413 
S. Michigan avė. Valdyba bus ren
kama 1941 m. ir bus apsvarstymas 
vasario 8 d. metinio baliaus.

Valdyba 1940 metais: Pirm. L. 
Mikutis, sekr. V. Alaistaras, kasi
ninkas N. Radis.

LIETUVIŲ MOTERŲ
ČIŲ LYGOS metinis susirin
kimas įvyks sausio 29 d. Sandaros 
salėje, 840 W. 33rd St. 8:00 vai. 
vak. Visos narės malonėkite atsi
lankyti ir atsilyginti su bilietais 
bunco, kuris įvyko gr. mėn. 1940 
m. Taipgi atsiveskite naujų narių.

—Kviečia Valdyba.
CHICAGOŠ LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ DR-JOS susirinkimas į- 
vyks sausio 30 d., 7:30 vai. vakaro 
po antrašu 4416 S. Wcstern avė., po 
susirinkimo bus alaus.

—A. Gotautienė, Sekr.
L. D. D. 4 KUOPOS met. sus- 

rrias įvyks ketvirtad., sausio 3 0d., 
po adresu 2244 W. 23rd PI. Pradžia 
lygiai 8 vai. vak. Draugės-ai — 
esate .prašomi dalyvauti, nes bus 
LDD 4 kp. rinkimas naujos vald. 
1941 m. —D. Dainis, Sekr.

PILIE-

bet ir kultūros reikalais.
Priima Visuš.

SLA 251-moji 
Kuopa

į darbų.
Dirbtuvėje streikuoja 9,000.
Turbūt Atmes Pasiūlymą.
Darbininkai pasiūlymų tur

būt atmes, nes bendrovė atsi
sako pasirašyti sutartį, api
mančių visus įmonės darbi
ninkus, o unijai tai svarbiau
sias reikalavimas. Unija taip
gi reikalauja pakelti algas ir 
suimti 1,000 paleistų darbi-

[ ClftSSIFIED aos
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REIKALINGI PATYRĘ alumi- 

num moulderę. 2635 So. Wabash 
Avė., 4 aukštas.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

REIKALINGAS PUSININKAS į 
tavernos biznį, geras ir ne . per 
brangiai. BOUlevard 7387.

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

ŠVARUS IR INTELIGENTIŠKAS 
vyras ieško kambario prie švarių 
žmonių. Atsišaukite greitai. Box 
2452. 1739 So. Halsted St.

“Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčia
Amerikoj”

BUSINESS CHANCES 
_________Biznio Progos _

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

PĄRS1DUODĄ GROSERNĖS biz
nis, išdubtas per daug metų. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos. Pašaukite Tel. LAFayette 5496.

REAL ESTATE FOR SALE 
amai-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. SMITH & CO.
LOANS—

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

REAL ESTATE

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

JONAS JUŠKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu sausio 27 d., 2:50 v. popiet, 
1941 m ..sulaukęs 50 m. amž., 
gimęs Liet., Mažeikių apskr., 
Leckavos parap. Amerikoj iš
gyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
pusbrolį Joną Juškevičių, gy
vena Massilon, O.; draugą An
taną Shemeže ir daug kitų 
drau. Lietuvoje paliko 2 bro
lius.

Priklausė prie Chi. Lietu
vių Dr-jos ir Baltos žvaigž
dės Kliubo.

Kūnas pašarvotas 
čiaus kopi., 2314 W. 
Laidotuvės įvyks 
sausio 31 d., 8:30 v. ryto iš 
kopi. į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi a. a. Jono Juškevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Pusbrolis, Draugai ir Giminės

Laid. .Direkt. Lachawięz ir 
Sunai. Tel. CANAL 2515.

Lachavi- 
23rd PI. 

penktad.,

Ji priima visus lietuvius, nuo 
metų iki 60, be tikėjimo ar 
politinių skirtum^. Apsidraus
ti galima nuo $100 iki $5,000 ir 
duoda įvairiausias apdraudos 
rųšis: išmpkamų per 20 metų, 
mokamų per visų amžių arba 
iki tam tikro amžiaus, Ir kt.

Pašalpos ligoje duoda $6.00, 
$9.00 ir $12;00. Be to, visi 
nariai gauna laikraštį “Tėvy
nę.”
Užlaiko Labdarybės Fondus.

, tingiausia Lietuvių /organiza
cija visame pasaulyje — ji įs
teigta ne pelnui, bet rūpintis 
lietuvių gerove. Ji užlaiko 
labdaringus Našlių ir Našlai
čių fondus, Moksleivių Fon
dų, Bedarbiij Fbhdų, iiį Reika
lui atėjus duoda pagalbos sa
vo nariams.

Mountgreemvoodiečiai ir a- 
pylinkės ietuviai, bukit SLA. 
nariais!

R. Walantinas.
II116 S. VVhipple street, 

SLA 178 kp. organizatorius.

Neskaitlinga Nariais, 
liet Veikli

Sausio 26 įvyko SLA 251 kuo
pos smagus parengimas. Nors 
ši kdopa įjūriais neskaitlinga, 
bet gyvumo. neštbka. Skaitlin
gas narių ir svečių atsilankymas 
parengime tąį Įrodė.

Šioje kuopoje 'priklauso n* 
ark. S. A. Gėmotis, su kuriuo 
man daug kartų teko santykiau
ti ir bendrai Veikti mūsų orga
nizacijai.

šis parengimas buvo gana 
sėkmingas ir pelno liko apie 
$30.00. Jis būt buvęs dar sek- 1 
mingesnis, bet nepaprasta snie
go audra norinčius atsilankyti 
sutrugdė.

Už šio parengimo sėkmingu
mų, varde musų organizacijos, 
dėkoju p. S. Mitchell’ui, ark. 
Genočitii,. Juozūi Kiaudai ir p. 
A. Mozgiriui. Lauksime kito lo
kio vakaro.

Trečiadienio Vakare 
Pianiste Deveikiute 
Laiko “Kvotimus”
Skambins Kimįall Hali Salėje

— Narys.

SLA 301-ittoji 
Kuopa

t;
R

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

Dėdės. Ciocės ir Giminės.

StANLEY MASTAUSKAS
Namų Telefonas YARDS 2062.

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 26 d., 5:30 vii. valcard, 
1941 m., sulaukęs , 41 mętų amžiaus, gimęs Agiidžių parapijoj, 
Telšių apskrity, Medenų. kaime.

Amerikoj išgyveno 39 metus.
Paliko dideliame nuliudiine tėvą Bonefasą, motiną Stanis

lavą*. po tėvais Martisauskaitę, brolį Vijimą, 4 sešeris: Sofiją 
Vikaitis, švogerį Stanley, Kazimierą Traštkienę ir švogerĮ Adol
fą, Josephine Malek ir švogerį Antaną ir seserį Eifeanorą; 
penkis seserų vaikus,, bubunę Martišauskienę, dėdę aMartišauską 
ir jo šeimyną, ciocę Kryžienę ir jos šeimyną, Ąugūst Petreikls 
ir jo šeimyną, Joseph Jogminą ir jo šeim. Igną Maštauską iir jo 
šeimyną, dėdę Antaną Mastauską ir 4 pusbrolius ir 6 pusseserės, 
Lietuvoje—ciocę Petronėlę ir dėdę Franciškų Mastauską ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

KuriAs iiašarvbtas 4541 So. Paulina St.
LkidotUvės įvyks sausio 30 d., 1941, 8:00 vai. rvtp iš namų 

šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Laid. direkt. I. J. Zolp, Tel. YARDS 0781.

MARIJONA GUŠTIEN& tfd 
tėv^iš Petravičiūtė t 

369 East Kenštington Ate.
Peršiškyrė su Šiuo pdsaūiiū 

sausio 28 d., 9:20 vai. ryto; 
1941 m., sulaukus pušžittlžid, 
gimus Telšių apskr., Paudė- 
nių parap., Barštų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliučtimė 

vyrą 
mierą, 
Josefą 
Vyrą 
Olęsę 
Khyzelienę ir Oną Dėizauskie-. 
nę ir jos šeimyną, pusbrolį 
Antaną Berneckį ir jo šei
myną. ir daug kitų giminių 
draugų ir daug pažįstamų, o 
Lietuvoje seserį Petronėlę šir- 
'viėnę, pusbrolį Antaną Pet
ravičių, Pusseserę Marijoną 
Petravič^itę.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 214 E. 115th St. Laidotu
vės įvyks šiešladienį, Vhsario 
1 d., 8:30 vai. ūytb iš kopi, 
į Visų šv. .parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.,

Visi a. a. Marijonos Gus
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat .nudširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:.
Vyras, Suhiis, JBNtHs švoger- 
ka, Pusseserė, Sesuo, Pusbro
lis ir Giminės. ..

Laid. Direkt. ,John Ę. Eudei-

Kazimierą, sufių Kazi- 
brolį Feliksą, švogerką

Ramanauskienę; jos 
Antaną, 3 pusseseres, 
Montrimienę, Barborą

šeštadienį Meiiirtiš Pairengiihaš
CICERO. SLA. 301 kuo

pa rėfi^ia sAVd fnėtihėš iškilntėš 
šį šėštadiehį, i diėftų vasario, 
p. Šhametb Svetainėj, 1500 Š. 
4bth Avė. Pirmiausiai; bus su
lošta bunco ir pinoklis, o išda
linus dovariaš pra&idėš balius. 
Bus lietuviški šokiai ir įvairus 
pasilinksminimai, kurie tęsis iki 
pat sekmadienio ryto. Nei vie- 
nAift bebus nuobuodu, heš ir 
dKihinihkai Visus linksmihs.

Šiarti šu^ehgiihui smarkiai dit^ 
ba dvi “lėidės“ Ir du vyrai, Al. 
Ašcilienė, V. Deveikaitė, C. fepll- 
liuš, M. Tribičius. Ypatibkai M. 
Tribičius deda Visas spėkas, kAd 
pafengibias butų sekmibgAs ir 
aš esū tikras, jog jo paštahgdS 
dūds vaisiiį. Tai sakAŪ, ties 
tūtiU patyi’imb iŠ praeitie^. M. 
Tribičius kų pasiima, tų atlieka. 
Ar truks ar plyš, bet jo 
būti viršus.

kaiftiybinės KuOpos, 
Atsilankykite!

Kaipo i metinį pAi’engimą 
prašau talkon kainlynines SLA. 
kuopas. Sūpraritania ne vigas 
“in corpore“, bet tik po kele
tu atstovų. Svečiai būS priimti 
vaišingai.

Leoną Davis (Dęveik’iutė), 
Petro ir Juzės Deveikių duktė, 
gimė Hartshornc, Oklahomoj. 
Čia buvo atvežta maža. Pradi
nę mokyklų ir aukštesnę Mar- 
sliall baigė su pasižymėjimu. 
Iš pat mažens mokyklos laikų 
turėjo patraukimų muzikai.

Pasiryžimas Ne Veltui
Pasiskyrė piano. Jos pasiry- 

I žinias ir tėvų pastangos nenu
ėjo veltui. Dabar Leoną prilyg
sta prie pirmaeilių. Keletu kar
tų yra pasirodžiusi ir lietuviš
kuose parengimuose. Bet kam 
gali akompanuoti, vadinasi, 
supranta savo profesijų.

Bet mokslui, ypatingai muzi
koj, ribų nėra. Tad Leoną ir 
rahkų nepadeda. Nors jau ir 
Vedusi, bet jos vedybos dar 
dauginus padidino pasišventi
mų muzikai, nes jos vyras, 
Ben Lauraitis taipgi niuzikos 
mėgėjas. Dabar jie abudu 
šliidljūdja muzikų—mušasi pir
myn, ir tam tikrų laipsnį at
siekti Lėbna turės savo kvbti-

šv. Marijos Parapijos klebo
nas S. Linkus ir parapijos ko
mitetas visiems Chicagoš ir 
apiėbnkėš lietuviams praneša, 
kad parapijos maldnamis ir su
sirinkimų vieta — 2235 South 
Damen Avė.

Visokie religiški patarnavi
mai: krikštai, sutuoktuvės, lai
dotuvės ir visos kitos katalikiš
kos apeigos yra atliekarhos už 
liuosanorę auka. Išduodam me
trikus ir kitokius paliudijimus 
reikalingus sulig bažnyčios ir 
valstijos reikalavimų. Reikale 
galite kreiptis, kasdien nuo 8 
iki 9 ryto. Sekmadieniais nuo 
9 ryto iki 2 po pietų.

Tautiškos Šv. Marijos Para
pijos kleb. kun. S. Linkus ir Pa
rapijos valdyba 1941 m. susi
deda sekančiai:

NE MIESTE GYVENANTIS sa
vininkas priverstas parduoti 3 fia
lų namą, 3854 W. Diversey, mūri
nis ir medinis, 2 karų garažas. Ren- 
domis $96U į melus, puikiam sto
vy. Dėl sutarties rašykite Edward 
Furmanski, R. R. 1, Box 36, New 
Buifalo, Michigan.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui . .

MICHIGAN.
SAVININKAS PARDUODA GE

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

VVHOLESALE FURNlTUfete 
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 nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, 111. Tel. REPublic 6051

turi

D

Kun. S. Linkus, klebonas, 
S. Zukows, pirmininkas, 
J. W. Stonis, vice-pirm., 
A. Raslavicz, nut. rast., 
A. Jarus, ižd.

Eogus, trustee 
Martin, trustee 
Jasaitis, trustee 
Marųuardl, trustee
Jašėlškiš, trustee 
DdUjotis; trustee

Agnės Raslavicz, 
3206 So. Emerald Avė.

(Skl.)

J

K

fio, trečiadieiiio vakare, 8 vai. 
Kimball Hali, Wabash and 
Jackšori, Chicago.

Jos mokytoja yra piano spe
cialistė Bertha Fitžek. Butų ge
rai, kad miišų tautiečiai atsi
lankytų tų vakarų, ypatingai 
muzikos niėgėjai savo atsilan
kymu pridūosite daug energi
jos mokinėms.

Tėveliai Negali kuli
Laba! gaila, kad Lėohoš iho- 

tutė ir tėvukas tų vakarų ne
galės dalyvauti, gėrėtis kaip jų 
duktė Lepha piana mikliai 
skambina. Jau kuris laikas jie 
ųpleido Chicaga Ir apsigyveno 
Indianoj, ūkyje. Jų ūkis didelis; 
turi ne mažai gyvulių ir Visi 
reikalauja ptiežluros.

—D.'

Paruošė Įstatymą 
Panaikinti Maisto 
Salės Taksus

SCHOULS AND INSTRUCilONS 
_____ Mokyklos ir Pamokos_____

— AVIACIJA —
"THE SKY IS THE LIMIT” 

Pačios Chicagoš Didelė 
Aeronautikos Mokykla 

Kambaryj ir šapoj Mokinimas 
Prie Certified Mokytojų 

Mokslo 
Reikalavimai:

Aplikantai tik turi mokėti skaityti 
kalbėti ir suprasti anglų kalbos

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

RYSTĖ — IR PANAŠIAI.
—Dieninės ir Vakarinės Klasės— 

Ateikite ar šaukite Dėl 
Pilnų Informacijų

Chicago Air College 
1240 LAWRENCE AVĖ. 

Chicago, III.
LONgbeach 3734

Siulo Taksus Kitkam Numa-

Skėlbimai Naujienose 
duoda baudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

Vakar Springfielde po dvie
jų savaičių pertraukos vėl su
sirinko valstijos legislalura.

Rep. atstovas L. D. Crowley 
iš PeoriA įteikė atstovų butui 
įstatymo projektų panaikinti 
sales taksus niaistul. Jis taip
gi pasiūlė taksus sumažinti 
hub 3c iki 2c kitiems pirki
niams, ir numušti automobilių 
laisnių kainų iki $5.00 visoms 
rūšims keleivinių automobilių.

Nesiseka “Išlaidas Mažinti”
Gub. Green rinkimų rneth 

Skelbė, kad jis sumažins val
stijos išlaidas, bet dabar susi
dūrė su keblumu. Pasirodė, 
kad kaip ir kiti, taip ir jisai 
“išlaidų negalėsiąs sumažinti. 
Sako, dabai' kainos kyla ir vie
tos išlaidas mažinti, gali tekti 
jūs padidinti.

=<atiio=
šįvakar Budriko Progra
mas iš WHFC stoties

Pereitų sekmadienį teko gė
lėlis puikiu radio programų iš 
stoties WCFL, kurį pateikė 
Jūozo Budriko radio ir rakan
dų krautuvė, 3109 S. Halsted 
Street, Chicago.

Puikiai dainavo Brighton 
Parko parapijos choras po va
dovybe dain. Justo Kudirkos. 
Taipgi Budriko artistai gerai 
sulošė radio veikalų iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo. Tas vei
kalas tęsis kas sekmadienį ir 
kas kart bus įdomesnis.

Kitas Budriko programas bū
na ketvirtadienio vakarais iš 
Cicero stoties WHFC nuo 7 iki 
8 vai. vakaro. Klausysimės.

M. •

iŠ. A
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SŪNŪS NETEKO DARBO, NEDRĮSO ŠEIMY
NAI PRISIPAŽINTI - NUSIŽUDĖ

t

Tėvai Žinojo, Bet Irgi Nieko Nesakė

NAUJIENOS, CMęago, BĮ.
---- ■ ............   .*^1 „ --------

RISIS ŠĮVAKAR ASHLAND BOULEVARD AUDITORIJOJE - VAIKU
PARALIŽO FONDO NAUDAI

Trečiadienis, sausio 29, 1941

Fabrikai tiesiog dunda ga- • • T\1
mindami visokius karo pabūk- (l6ri3.US13.S 0^03.8 
lūs, ieško patyrusių darbi- 1*9?
ninku, ir jų neranda užtekti-'j f SSSlllyje 
nai—vienok vis dar pasitaiko -----------
štai kokios tragedijos.

Ir nevienas 39 metų Sydney na darbą, kurį šiomis dienomis 
Miller turėjo tiek vargo, susi
krimtimo ir skausmo pergy
venti. Jam panašių yra šimtai, 
bet ne 
nelaimę 

šešios 
prarado
rimų krautuvėje.

Taip jos maži draugai įverti-

visi taip bandė savo 
išrišti.
savaitės atgal jisaj 
darbą. Tarnavo gė-

nieko apie tai nesakę 
tėvams ir keturiems bro- 

sii kuriais gyveno adre- 
7 Lexinglon avcnucj

gavo 6 metų evanstonietė, Bar- 
bara Schultz. Viena saldainių 
firma turi ją nusamdžiusi “lolli- 
pop’sus” ragauti.

Jei bendrovė rengia naujo 
skonio saldainius, tai p-lė Bar
bara turi juos išbandyti, 
patirti kokis skonis jos 
gams geriausiai patinka.

Barbara gauna ir algą, 
tę “lollipop’sų 
na.
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Turbūt nenorėjo juos sunkinti CHICAGIETĮ ŽMONOS
savo rūpesčiais.

Kiekvieną dieną jisai išei- _ . , z, . .i .. v • ! Bos Angeles, Gal., buvodavo is namų reguliariu laiku* 
—neva į darbą, ir kiekvieną

KALTINA TURTINGĄ

NUŽUDYMU

davo namo. • Tėvams ir bro
liams net papasakodavo apie 
įvairius komiškus įvykius, ku
rie krautuvėje “pasitaikė tai 
dienai.”

su- 
ad- 

vokatas Chailes Rex Bockius. 
Jis yra kaltinamas pasmaugi
mu savo žmonos, kurios kūnas 
vakar buvo atrastas Bockius’ų 
bute.

KAROLIS PO'/LLA

Tėvai AT e n orė jo ‘‘Padaryti

nesunku atspėti, kurBet,
Miller praleisdavo savo laiką. 
Jis ėjo iš vietos į vietą ieško
damas naujo darbo, pildyda
mas visokias aplikacijas ir re
gistruodamas savo vardą viso
kiose darbų agentūrose.

Tėvai ir broliai žinojo, kad 
jis darbą prarado, bet ir jie 
nieko nesakė, nenorėdami jam

Rado Negyvą 
Žmogų

Ties 330 South State Street, 
vakar buvo atrastas kūnas ne
žinomo viduramžio vyro. Prie 
jo buvo rasti popieriai išrašy
ti Joseph Danton’ui, Mexico 

I County, Florida. Nežinia ar 
1 tai jo pavardė ar ne.

Praėjo dvi, trys ir keturios 
savaites, bet darbo negalėjo 
rasti. Praėjo penkta savaitė 

•—vis darbo nebuvo, o sutau
pyti pinigai ėmė išsisemti.
“Negavo ‘Reguliariu Laiku* ”

Galiau, matydamas, kad 
veltui jis daužo šaligatvius, ir 
vargsta, ir aplikacijas pildo ir 
savo tėvams meluoja, Miller 
įpuolė į desperaciją.

Užvakar vakare jisai nebe
grįžo namo reguliariu laiku.

Žinodami sūnaus “paslaptį” 
tėvai tuojau suprato, kad įvy
ko kas nors negero. Davė ži
nią policijai jo ieškoti, visur 
pątys ėmė klausinėli apie jį, 
bet jiems nereikėjo nei ilgai 
nei toli ieškoti.

Prie Miller’ių buto, tame 
pačiame name, buvo tuščias 
butas—ir ten vakar tėvai at
rado savo sūnų —nusišovusį. 
Ant kimo gulėjo didelis med
žioklinis šautuvas, kuriuo jis 
užbaigė savo gyvenimą.

Paėmė Edwarda T.
Bartkų į Armiją

Dėdei Šamui Tarnaus ir 
Trys Poros Brolių

Vakar Chicagos 122-tos arti
lerijos rūmuose metams karo 
tarnybos buvo įvesdintas jau
nas lietuvis iš DeKalb, III., Ed- 
vvardas T. Bartkus.
šauks Lankauską iš Rockfordo

Kiek vėliau armija žada pa
šaukti Stanley James Lankau
ską, gyvenantį prie Route 6, 
Rockforde, III.

Broliai
Vakar armija paėmė ir tris 

poras brolių:
Stanley Kasky ir Andy Kas- 

ky, iš Bentono, III.;
Tony Kuca ir Edward Kuca, 

iš West Frankfort, Ilk;
taipgi brolius Clark ir HoraCe
Wetherbe iš Wheatono, ir tris 
brolius, Windham, Arthur ir 
Daniel Dalcy iš Downers Grove.
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ANGELAS

Šie du garsus ristikai šįvakar bandys ištiesti ant 
matraso du stiprius oponentus Chicagos Ashland 
Boulevard Auditorijoje, kur įvyksta ristynės, rengia
mos prezidento Bbo.se vėl to Vaikų Parai ižo Fondui.

Rislynese taipgi dalyvaus Bill Barlush ir keli kili 
lietuviams gerai žinomi ristikai, kaip Steinke su B. 
Mills.

Bilietai nuo 60c. iki $2;00. Rengimu rūpinasi ko- *- 
mitetas, į kurį įeina teisėjas John T. Zuris, ir Justinas 
Mackicvvicli.

Pyloj Prezidento Gimtadienio Šokiai.
RYTOJ, vakare Dariaus-Girėno Salėje, 4116 South 

•Westerri Avenue, įvyks D. G. Posto rengiami Prezi
dento Gimtadienio šokiai.

Gros pirmos rųšics orkestras.
Taipgi čia tarp 9 ir 10-tos vakare galėsite išgirsti 

•specialų kalbą, kurią prezidentas Rooseveltas sakys 
visų “Gimtadienio Parengimų” dalyviams, dėkoda
mas jiems už paramą prakilniam vaikų paraližo ko- 
'•")« darbui.
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VAKAR CHICAGOJE
□

• Garsi burleskų aktorė, 
Gypsy Rose Lee, kuri linksmi
na vyrus nusirėdydama sceno
je, nutarė nusikratyti ir vyro. 
Chicagos apskričio teisme už
vedė divorso bylą prieš Arnold 
R. Mizzy, nevvyorkietį, su ku
riuo apsivedė 1937.

• Saldainių krautuvėje, ties 
2658 Polomac avenue, staigiai 
mirė 48 metų darbininkas, 
Morris Litvak, nuo 2652 Ever- 
green avenue.

• Už “girtą” važiavimą 10 
dienų ka’ėjime gavo 23 metų 
Alex Perovich, 13250 Burley 
avenue.

• Kazimieriečių Loretto li
goninėje guli sunkiai sužeistas 
39 metų salesmanas, Earl Mc- 
Auliff, 5235 Kamerling avenue. 
Jo automobilis paslydo ir pa- 
k iuvo po Garifcld eleveiterio 
traukiniu, prie Central avenue 
kryžkelių.

© Vakar Chic^gojs pareigas 
pradėjo eiti pirmas Meks kos 
generalis konsu as v d r.aka- 
riuose, Eicardo Iii 1. Meks ka 
nori užrišti artmenus kulia
mus, prekyb nius ir turisti
nius ryšius su im r.Ječi is.

• Prie un'jOj raštinės, 1352 
Division street, buvo apiplėš
tas automobilis International 
Hod Carriers biznio agento 
Thomas Jakubowski. Pavogė 
$200 vertes paltų. Jakubowski 
gyvena 4505 Deming P.ace.

• United Air Lines linija va
kar pradėjo dėti naujos rūšies 
pagerintus radio<el?fono susi
siekimo aparatus į keleivinius 
lėktuvus. Per tuos aparatus la
kūnai susisiekia su airportais 
ir gali vesti ilgus pasikalbėji
mus. (Jei turite trumpų bangų 
radio aparatą, tai kai kada 
tuos pasikalbėjimus galite gir
dėti. Kartais jie labai įdomus ir 
duoda gerą supratimą kaip lėk
tuvinis susisiekimas veikia). '

• Iš Chicagos upės prie Ful- 
ler street buvo ištrauktas kū
nas Joseph Nasierowski’o, 51 
metų sargo, tarnavusio Great 
Lakęs Drege and Dock Co. Jis 
gyveno adresu 1712 Potomac 
avenue.

• Miesto taryba vakar išrin
ko 25-to wardo aldermaną 
James B. Bowler finansų komi
sijos pirmininku. Buvęs pirmi
ninkas Jacob Arvey pasitrau
kė, nes vakar pradėjo karo tar
nybą su kapitono ranga. Jis 
buvo Illinois gvardijos narys.

• 23 metų chicagictis Jo
seph Kostek, 608 N. Paulina 
street, prisipažino, kad perei
to rugpiučio mėnesį su trimis 
sėbrais jisai Cicero j apiplėšė 
Hurley Machine Company raš
tinę, 2115 S. 54th avenue. Pa
sigrobė $1,406.

• Už impersonavimą pclicis- 
to buvo suimtas 44 metų be
darbis Maximiliam Sem’er, 859 
Windsor avenue. “Tikroji” po
licija užtiko jį kratantį kiše- 
nius vienam praeiviui. Aiškino
si, kad norėjo kur nors gauti 
pinigų, nes neturėjo kuo pra
gyventi.

• 40 melų pieno išvežioto- 
jas, Walter Zolla, 1850 M 1- 
waukee avenue, skundėsi, kad 
jokiu budu negalįs mokėti dau
giau kaip $15 kas savaitę savo 
žmonai alimonijos. Tesėjas 
Kelly apskričio teisme įsakė 
jam mokėti tik $15, bet už ki
tus pinigus pristatyti žmonai 
keturis svarus sviesto ir kelis 
tuzinus kiaušinių kas savaitę.

• Jaunas Chicagos mokslei
vis, Jack M. Polin vakar lai
mėjo paskyrimą į West Point 
karo akademiją nuo senato
riaus Wayland C. Brooks. Kvo
timuose dalyvavo 168 jaunuo
liai.

GAISRAS MAIŠŲ
SANDfiLYJ

Gaisras vakar beveik visai 
sunaikino Plonsky & Sons mai
šų sandėiį, adr. 1622 W. Fulton 
St. Visi darbininkai išsigelbėjo.




