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NACIAI PULS ANGLIJĄ ŠIĄ VASARĄ 
Vokiečiai yra labai gerai ginkluoti ir 

< - tikisi karą laimėti
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 30 d. — Adolfas Hitleris 
Berlyno Sporto salėje šiandien 
pasakė kalbą apie karo politi
kos reikalus. Jo susirinko pa
siklausyti 20,000 nacių, o gar
siakalbiai perdavė jo kalbą vi
sai Vokietijai ir užsieniams.

Susirinkusiems- Hitleris pasa
kė, kad Vokietija niekad taip 
stipriai nebuvo ginkluota, kaip 
jis ją dabar apginklavo. Vokie
tija laimėjo karą kontinente, 
jos aviacija, laivynas ir pėsti
ninkai įveiksią ir Angliją.

Anglijos \ valdovai netrukus 
patys pamatys, kad vokiečiai 
veltuLJail^o neleido, o ruošėsi 
karui, sako Hitleris.

Vokiečių kariškiai turi domė
ję galimą užsieniečių teikiamą 
paramą. Naciai taip pat žino, 
kad Amerika padeda Anglijai 
vesti karą ir yra pasiryžusi to
liau padėti.

Vokiečiai neturi jokių skun
dų į Jungtines Amerikos valsty/ 
bes, bet jeigu Amerikos ar ke- 
no kito laivai plauks padėti An
glijai, tai privaTo žiifofi, jog 
karo laiVyrias juos torpeduos ir 
skandins.

Niekas taip stipriai karui ne
pasiruošė, kaip Vokietija. Jie 
gali dėti visas pastangas, gink

BRITAI UŽMUŠĖ DAUG VOKIEČIU
Karo medžiagai ma

ži nuostoliai
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 30 d. — Vokiečių karo va
dovybe skelbia, kad britų karo 
lėktuvai bombardavo šiaurės 
Vokietiją ir užmušė didelį ci
vilinių gyventojų skaičių.

Karo medžiagai britai padarė 
labai mažų nuostolių, nes bom
bos iškrito tirštai apgyvendin 
tose vietose.

Nacių lėktuvai nuvyjo britus 
ir keršydami bombardavo Lon
doną bei kitus pietų Anglijos' kilus karo 
miestus. I joj.

ANGLU KARIUOMENE PAĖMĖ DERNĄ
Motorizuoti daliniai 
artėja prie Bengazi

KAIRAS, Egyptas, sausio 30 
d. — Britų karo vadovybė pra
neša, kad jų kariuomenė jau už
ėmė italų karo bazę Derną.

Tai yra trečioji fašistų di
desnė tvirtovė, kuri patenka i 
britų rankas. Derna randasi 175 
mylių atstumoj nuo Egypto sie
nos.

Mussolini ten buvo prievarta 
apgyvendinęs keliolika tūkstan
čių italų. Ten yra geros sąlygos 
žemdirbystei, nes lengvai pri
einamas vanduo.

Dernoj italai bandė priešin
tis, bet buvo sumušti. Britai 
skuba prie Bengazi.

Italai smarkiai prie
šinosi Dernoje

KAIRAS, Egyptas, sausio 30 
d. — Karo korespondentai skel
bia, kad Demos apylinkėse ita
lai labai smarkiai priešinosi mo

lų gaminime Vokietijos jie ne
pavys. Kai Vokietija ginklavosi 
visi kiti giliai miegojo, todėl 
dabar veltui tikisi laimėti šį 
kara.

Hitleris labai smarkiai kriti
kavo Angliją. Įrodinėjo, kad ji 
tapo tokia stipri, nes ištisus 
tris šimtmečius vedė karus su 
kitomis valstybėmis. Įtikinėju 
nacius, jog Anglijoj demokra
tijos nėra, bet valdžia turi tik
tai maža saujelė.

Hitleris juokėsi iš tų, kurie 
mano, kad tarp jo ir Mu.sso- 
lini gali kilti konfliktas. Mudu 
nesame žydai, nei prekybinin
kai, sako Hitleris, visi musų 
sutarimai yra garbingai pada
ryti ir mes nesistengiame vie
nas kito apgaudinėti.

Anglai tikėjosi vokiečius ba
du numarinti. Karo metu mums 
teks sunkumų patirti, bet jie 
labai klysta, jeigu mano, kao 
mus badu numarins. Jie patys 
badą greičiau pajaus, negu vo
kiečiai.

Visoje Hitlerio kalboje jau
čiama didelė baimė dėl Jungti
niu Amerikos valstybių paramos 
teikiamos britams. Hitleris aiš
kino, kad su Amerika jis nori 
gerai sugyventi ir pataria Eu
ropos reikaluosna nesikišti.

Anglai bombardavo 
nacių karo bazę

LONDONAS, Anglija, sausio 
30 d. — Karo vadovybė skelbia, 
kad vokiečių laivyno karo baze 
VVilhelmshavene buvo labai 
smarkiai bombarduota praeitą 
naktį.

Tai buvo pirmas britų puo
limas po didesnės pertraukos 
dėl blogo oro. Britai bombarda
vo Wilhelm.shaveną 40 kartų.

Uoste sukelta dideli gaisrai 
ir priešui padaryta daug nuo
stolių. Kiti lėktuvai bombardavo 

siekinius Vokieti-

torizuotom britų dalim.
Ypatingai didelių sunkumų 

turėjo britai su gerai paslėpta 
italų sunkiąja artilerija.

Kai britų aviacija sugebėjo 
nutildyti artileriją, tada mecha
nizuotos dalys ir pėstininkai 
ženge pirmyn. Britai vartojo 
sunkią artileriją italams sumuš
ti.

Skuba sunaikinti 
Mussolinio 
imperiją

KAIRAS, Egyptas, sausio 30 
d. — Britų karininkai pasakoja, 
kad britai deda pastangas ga
limai greičiau sutriuškinti Mus
solinio imperiją Afrikoje.

Turima žinių, kad vokiečiai 
yra pasiryžę ateiti Mussoliniui 
į pagelbą, todėl norima galimai 
greičiau baigti operacijas.

Dabar britai puola italus įvai
riuose frontuose. Didelio pasi
sekimo turi laisvi francUzai, ku
rie puola pietų Lybijoj.

Adolfas Hitleris vakar įtikinėjo suvarytus nacius, 
jog vokiečiai laimėsią karą net ir tuo atveju, jeigu Ame-
rika dar daugiau padėsianti anglams. Hitleris neišaiški
no kodėl naciai ligi šiam metu nepuolė Angljos.

■■  ■ ■■■■—         —t—, , ■—i...............................

Tobrukas tapo 
karo baze

TOBBUKAS, Lybija, sausio 
30 d. —p Britų karo vadovybė 
Tobruką padare nauja karo ba
ze. r .

i *■'*’*’ '

Jis britams yra labai patogus, 
nes laivais gali daug greičiau 
ir patogiau atvežti visą reika
lingą karo medžiagą.

Britai nurankiojo uoste padė
tas ^talų minas ir stengiasi iš
traukti 17 italų laivų, kurie pa
skandinti uoste. Jie kliudo ju
dėjimą pačiame uoste, negali 
įvažiuoti didesni laivai.

Britų muziejus labai 
nukentėjo

LONDONAS, Egyptas, sausio 
30 d. — Pranešama, kad išmes
tos vokiečių gaisrą keliančios 
bombos padarė labai didelių 
nuostolių pagarsėjusiam britų 
muziejui.

Ypatingai nukentėjo botani
kos rinkiniai. Londono ugniage^- 
šiai turėjo išlieti labai daug van
dens kol gaisrą kiek apgesino.

Muziejuj surinkta medžiaga 
nukentėjo nuo sukelto gaisro, 
bet taip pat ir nuo ugniagesių 
liejano vandens.

VOKIEČIAI MUŠA DOVERIO 
APSAUGOS BALIONUS

LONDONAS, Anglija, sausio 
30 d. — Vokiečių aviacija sten
gėsi numušti Dbverio apsaugos 
balionus. Kiti orlaiviai bombar
davo miestą. >

Vokiečių puolimas buvo labai 
smarkus, kuris gali prilygti 
tiktai r praeitą vasarą padary
tam puolimui ant Doverio.

Kiti vokiečių orlaiviai nuskri
do į Londoną ir išmetė gana 
daug bombų. Londone vokiečiai 
užmušė keletą civilinių gyven
tojų. , .

Willkie geria alų 
su kareiviais

LONDONAS, Anglija, sausio 
30 d. — Wendell Willkie aliar
mo metu įėjo į vieną anglų ali
nę ir išgėrė po stiklą alaus su 
kareiviais.

Britų kareiviai jo nepažino, 
bet jis pasisakė kas esąs ir vi
siems pasiūlė po stiklą alaus.

Kai alines savininkas išgirdo 
Willkie žodžius, tai jis atnešė 
butelį gero Šampano, kurį norė
jo išegrti karui pasibaigus, bet 
jį išgėrė Willkįo garbei. Will- 
kie labai patenkintas pasikalbė
jimu su anglų kareiviais.

Urugvajuj surastos 
nacių bombos

MONTEVIDEO, Uragvajus, 
sausio 30 d. —- Upės pakraš
čiuose policija rado 20 bombų, 
kurios yra pagamintos Vokieti
joj.

Policija mano, jog tai yra 
nacių atsargos sandėliukas. Tu
rima žinių, kad naciai Uragva
ju j rengėsi paimti valdžią.

Kartu su bombomis rasta ir 
kitos nacių medžiagos.

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Saulė teka 7:05 v. r., leid
žiasi 5:02 V. V.

Giedras ’ ir n šiltas.

Naujas Graiku 
Premjeras.

KAUNAS, Lietuva, sausio 30 
d. — “Tiesa”, komunistų par
tijos laikraštis, labai smarkiai 
užsipuola suvalkiečius, kad vi
soj Suvalkijoj ligi šiam metui 
beveik nėra nei vieno ratelio 
Stalino Konstitucijai studijuo
ti.

Suvalkiečiai neskaito ir ko
munistinės spaudos.

Viename Mariampolės vals
čiuje teužsirašyta tiktai tris 
“Tiesos” ir šeši “Tarybų Lietu
vos” egzemplioriai.

Aleksandros Korizis, 55 
metų amžiaus, Graikijos 
Banko valdytojas, kurį Grai
kijos karalius paskyrė 
premjeru į vietą mirusio 
Gcjn. Metaxas.

Graikai pradėjo 
ataką

ATĖNAI, Graikija, sausio 30 
d. — Graikų karo pranešimas 
sako, kad jų kariuomenė ne tik
tai atmušė italų puolimus, bet 
pati pradėjo puolimą centrali- 
nėj fronto zonoje.

Labai smarkus smūgis su
duotas italams Klisuros apylin
kėse. Toj pačioj apylinkėj ita
lai kelis kartus bandė prasi
laužti, bet Vėliau jie nepajėgė 
atsispirti puolantiems grai
kams.

Blogas oras kenkia karo ope
racijoms.

Areštuota 2,000 suki
lėlių Rumunijoj

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
sausio 30 d. — Vyriausybė pa
skelbė, kad policija ir kariuo
menė jau areštavo daugiau ne
gu 2,000 buvusių “geležinės 
gvardijos” lyderių, kurie akty
viai dalyvavo sukilime.

Areštuotų j ii tarpe yra ir 52 
moterys, kurios šaudė automa
tiškais ginklais. Valdžia paskel
bė 498 areštuotų lyderių są
rašą. V -

Amerika daugiau 
padės britams

WASHINGTON, D. C., sau
sio 30 d. — Prezidentas Roo- 
seveltas, kalbėdamas su lordu 
Halifaksu, jam pasakė, kad ne
trukus Jungtinės Amerikos vai- 

Užsienio komisija 
patvirtino įstaty

mo projektą
VVASHINGTON, 1). C., sau- 

šio 30 d. — Kongreso užsienio 
komisija patvirtino įstatymo 
projektą,, kuris leidžia Ameri
kos vyriausybei skolinti kitoms 
valstybėms ginklus.

Komisija padarė patai,sas....ir 
manoma, kad prezidentas su jo- 
rpis sutifcs. Komisija sako, kad 
priimtas 'statymas galios tiktai 
ligi 1943 m. birželio 30 dienos.

Prezidentas turės tartis su 
karo Viršininkais dėl skolinamų 
ginklų ir informuoti kongresą 
kas trys mėnesiai apie paskolin
tų ginklų kiekį.

• _______ _

Gerardo pareiškimai 
senato komisijai

IVASHINGTON, D. C., sau- 
šio 30 d. — James Gerard, bu
vęs Amerikos ambasadorius Ber
lyne praeito karo metu, pasakė 
senato komisijai, kad Vokietija 
pagrobs Meksiką, jeigu įveiks 
Angliją.

Gerardas siūlo senatui priimti 
valdžios paruoštą įstatymo pro
jektą.

Kai tiktai vokiečiai įsigalės 
Europoj, jie puls pietų Ameri
kos valstybes. Jis siūlo Ameri
kai paskelbti karą vokiečiams 
ir pulti.

MEKSIKA, sostinė, sausio 30 
d. — Meksikos ambasadorius 
Washingtone orlaiviu skuba į 
Meksiką. Jį pakvietė pats Mek
sikos prezidentas, nes nori tu
rėti tikslią informaciją apie 
abiejų valstybių santykius.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
pasakojama, kad netrukus Mek
sika ir Jungtinės valstybės pa
sirašys sutartį abiems kraštams 
nuo priešo ginti.

stybės dar daugiau padės bri
tams vesti karą.

Halifaksas išaiškino preziden
tui, kad Amerikos parama An
glijai turi labai didelės svar
bos.
/--------------------- ~~

VICHY, Francuzija, sausio 
30 d. — šiandien atvyko nacių 
ambasadorius į Vichy ir įteikė 
maršalui Petarinui Hitlerio at
sakymą dėl tolimesnio bendra
darbiavimo.

Francuzijoj eina keisčiausi 
gandai apie Hitlerio reikalavi
mus. Vokiečiai nori, kad Be
tainas sugrąžintų kabinetan pa
šalintą Lavalį.

SUVALKIEČIAI NESTUDIJUOJA PRIMES
TOS STALINO KONSTITUCIJOS

Neskaito komunisti- Laukuose žūva dide- 
nių laikraščių Ii turtai

KAUNAS, Lietuva, sausio 30 
d. -— Tas pats laikraštis sako, 
kad Suvalkijos laukuose, ypa
tingai šakių apskrityje, už mi
lijonus litų laukuose tebepūsta 
vienur pakelti, o kitur pakloti 
linai.

Dideli laukų plotai apsemti 
vandeniu. Jų tarpe matyti jau 
sužaliavusių rugių.

Kaltina suvalkiečius už tai, 
kad jie laiku nepasirūpino lau
kų suvalyti ir linų sudoroti.

Venclova važinėjo 
Minskan

VILNIUS, Lietuva, sausio 30 
d. — Pranešama, kad lietuviš
kų rašytojų delegacija, vado
vaujama švietimo komisaro 
Venclovos, važinėjo Minskan, 
gudų poeto Jano Kupalos minė
jime.

Cvirka grįžo iš gudų sostinės 
labąj susižavėjęs, nes jis pa
matė “tikrąjį staliniškos nacio- 
nalinas politikos triumfą”.

Vilniaus rašytojai gavo sa
vo sąjungai namą prie Trijų 
Kryžių kalno papėdės.

Statys Vilniaus-Kau- 
no autostradą

VILNIUS, Lietuva, sausio 30 
d. — Vilniaus miesto vykdoma
sis komitetas, kuris perėmė sa
vivaldybės pareigas, patvirtinęs 
naujo tilto per Nerį projektą.

Naujv tiltas numatytas sta
tyti ties Lukiškio aikšte. Per 
tą tiltą eisianti projektuojama 
Vilniaus-Kauno autostrada.

Sovietu Lietuvos komunalinio 
ūkio komisariatas persikėlė Į 
Vilnių ir įsikūrė Kaštanų gat
vėje N r. 1.

Dešrelės labai bran
gios Lietuvoje

VILNIUS, Lietuva, sausio 30 
d. — “Tarybų Lietuva” prane
ša, kad Vilniaus stoties bufete 
dvi poreles dešrelių ir truputis 
kopūstų su dviem stiklinėm ar
batos kainuoja 9,90 rublių. Dar
bininkas į dieną uždirba nuo 
7 ligi 9 rublių.

Ukmergės apskrity sovietinė 
valdžia įsteigė sovehozą, kurio 
žemės apima 1,000 hektarų.

Alytaus teisėja paskirta ko
munistė Ester Bloch^itč.

VELI AUSIOS NAUJ IENOS
— Prie Mekili, Cirenaikos dykumoj, italai labai smarkiai 

priešinasi britams. Prie Demos vyko smarkesnės kovos negu
prie Sidi Baran i.

— Graikų ministeris pirmininkas netvarkys karo reikalų, 
bet žiūrės tiktai civilinės valdžios. Karo reikalus pasiėmė tvar
kyti pats karalius.

■ Paryžiuje spaudžiami franeuzų Laikraščiai skelbia, kad 
tarp Berlyno ir Vichy jau nutraukti visi santykiai. Spauda rei
kalauja išmesti iš valdžios užsienio reikalų ministerį Flandeną 
ir sugrąžinti Lavalj.

— Karo departamentas negalėjo duoti didelio užsakymo 
Fordui, nes jis nesutiko pasirašyti nustatyto valdžios kontrak
to, kur pasižadama respektuoti darbininkų teisės.

— Amerikos submarinal ir destrojeris aplankė Kolumbi
jos uostą.



Penktadieny sausio 31, 1941
Guy De Maupassant

VALKATA
(Bus daugiau)

Jis pasisuko ir vėl atsisėdo j 
seną vietą.

Po ketvirčio valandos ant ke
lio jš tikrųjų pąsiro^ė dų žąjį- 
darai. Jie ėjo palepgva, vįęnąg 
šalia ki|o, spjndedarni saulėje 
savo ląkuotoniis kepurėpiis, 
geltonais drabužiais ir inetalį- 
nėniis sagomis, lyg norėtą to
kia savo išvaizda išgąsdinti pik
tadarį ir priversti jį bėgti tol| 
toli.

Dailidė aiškiai suprato, kad 
jie eina jo; bet jis nesijudino 
iš vietos, apimtas neaiškaus no
ro prišnekėti jiems skaudžių 
žodžių, būti areštuotam įr pas
kui, kada nors, atkeršyti.

Lyg nematydami jo, jie arti
nosi sunkiu karišku žingsniu, 
griuvinėdami lyg žąsinai. Pas
kui, priėję iki jo, jie staiga 
stabtelėjo, lyg tik dabar butų 
jį pastebėję, ir mete į jį grąsi- 
nančiu^ ir piktus žvilgsnius.

Vyresnysis prisiartino ir pa
klausė:

—Ką čia Tamsta darai?
Žmogus ramiai atsakė:

I įsi uosi.
Iš kur Tamsta eini?

—Jei aš imčiau vadinti visas 
vietas, pro kurias aš ėjau, tek
tų sugaišti per valandą laiko.

—Kur Tamsta eini?
I Vill-Avcre.

- Kur tai yra?
-•Netoli Lamanšo.
- lai Tamstos tėviškė?
—Taip, tai mano tėviškė.
- Kodėl Tamsta iš ten išė

jai?
—Darbo ieškoti.
Vyresnysis atsigręžė į žanda

rą ir pasakė p k tu tonu žmo
gaus, išvesto iš kantrybėj nuo
sekliais gūdi avimais: ......

Jie visi taip kalba, tie hięk- 
šai. Bet aš juos puikiai pažįstu.

Paskui jis lesė:
Tamsta turi dokumentus.’

-Taip, turiu.
-Prašau parodyti.

Bandelis išėmė iš kišenės sa- 
\o popierius, purvinus, susine- 
šiojusius gabalais, ir ištiesė 
juos žandarui.

Mikčiodamas tasai perskaitė 
juos, padaręs gucjravinių pra
lenkto žmogaus išvaizdą.

Kelias minutes pagalvojęs, 
jis vėl paklausė:

Ar Tamsta turi pinigų?
Ne.
Visiškai neturi?

—Visiškai.
Nė vieno su?
Nė vieno su.
Tai kuo gi 'Tamsta maiti- 

nies?
- 'Tuo, ką man duoda.
—Beiškia, 'Tamsta elgetauji?
Bandelis tvirtai atsakė:

Taip, kai galiu.
Žandaras paskelbė:
—A užtikau 'Tamstą nusikal

timo vietoje; Tamsta valkatau
ji ir elgetauji; be išteklių, be 
darbo Tamsta slankioji keliais, 
ir aš dė»to įsakau Tamsiai eiti 
paskum mane.

Dailidė atsistojo.
- Kur lik Tamsta nori, — ta

rė jis ir, atsistojęs tarp dviejų 
kareivių pirma negu jam spėjo 
įsakyti, pridėjo:

Paimkite ir užrakinkite 
mane. Bent lietui lyjant viršum 
mano galvos bus stogas.

Jie pasuko į kaimą, kurio 
čerpių stogai beveik per kilo- 
melią jau matėsi pro plikas 
medžių šakas.

Kada jie ėjo pro kaimą, bu
vo raišių laikąs. Aikštė Jiuyp 
pilną žmonių, ir tuoj pat susi
darė dvi eilės žiūrovų, norėju
sių pamatyti piktadarį, pąskum 
kurį bėgo būrys jį evzjnąsįų 
vaikų. Į tą suimtąjį, ėjusį tarp 
dviejų žandarų, kaimiečiai ir 
kaimietės žiurėjo neapykantos 
pilnomis akimis ir su norų su
mušti jį akmenimis, su$|Fąskytj 
jį nagais, supiipti kojęmb, Jie 
teiravosi, ar tai žmogžudys, ar 

tik vagis. Senas mėsininkas, 
buvęs kareivis, tvirtino, kad tai 
dezertiras. Tabako parduotuvės 
savininkas tikino, kad tai esąs

ŽTOftaSi kuris |įry t pakibs 
jarp ųętjkrą penkiąsįpšiml sąn- 
tiipų, q geježicą prękybipipkas 
neabejodamas pareiškė, |<ąc| |a» 
yrą pąšjės Malė žpcįikas, kurio 
policija ieškojo jąų vįsą pusme
tį ir niekur negalėjo rasti.

Municipalinės tarybos salėje, 
kur žandarui atvedė Ęąndęlį, 
jjš vėl pamatė burmistrą. Jis 
sėdęjo už stalo; gpeta jo sėdė
jo mokytojas.

—A! — sušuko burmistras, 
—tai vėl Tamsta! Juk. aš per
spėjau, kad suiipsiu Tamstą. 
Viršininke, papasakok, kas nu
tiko?

Viršipinkas ėmė pasakoti.
-—Valkata, pone burmistre, 

be nuolatinės gyvenamos vie
tos, be darbo ir be pinigų, ką 
patvirtina ir jis pats, areštuo
tas už vąlkatavimą i p elgetavi
mą; jis turi geras atestacijas 
ir visi jp dokumentai tvarkoje.

—Parodykit man jo doku
mentus, — paprašė burmistras.

Jis paėpiė, pęrskąitė juo^ yįc» 
ųą, paskui kitą kartą, grąžino 
atgal ir įsakė:

—Iškratykitc jį!
Bandelį iškratė, tačiau nieko 

nerado.
Burnjistras, matyt, sumišo. 

Jis paklausė darbininką:
—Ką Tamsta šiandien veikei 

prie kelio?
—Ieškojau darbo, — atsakė 

Bandelis.
— Darbo? Prie didžiojo ke

lio?
—Ar Tamsia manai, kad aš 

rasčiau jį slapstydamasi^ miš
ke?

Jie žiurėjo į kits kįtą ^u no- 
b’pykania žvėįfų, 7 prfiila užančių 
skutingoms Veislėms.

Burmistras ‘ tarė:
- Aš paleisiu tamstą į laisve, 

bet saugokis, kad iš naujo ne
tektų lamstą areštuoti!

Dailidė atsakė:
— Man butų geriau, jei tams

ta mane pasodintam į kalėj i 
mą. Man jau mis.boc|o valkio
tis keliais.

Burmistras rūsčiai sušuko:
—Nutilk!
Paskui jjs liepė žąndąrąrn:
- Jus nu veskite šitą žmogų 

per du šimtu metrų nup kąįmo 
ir toliau paleiski te eiti vįępą.

Ijarbiųinkas peri ra ų k ė:
—Bet įsakykite pirma man 

bent (Jųotį pavalgyti.
Burmistras pasipiktino.
—Trūksta dar, kad aš tą pis

tą imčiau valgydinti! Cha, cha, 
cha! Nieko sau pasakytą!

Tačiau Bandelis atkakliai le
sė: - ‘

- Jei tamsta palieki mane 
mirti badu, tamsta stumi mane 
į piktą. -Ir tąi .juo blogiau jums, 
storaodžiai!

Burmistras atsikėlę jr pakar
tojo: t i,

—(Švęskite jį, lies bąigsįs 
tuo, kad truks inaųo kantrybę!

Du žandarai paėmė dąįlkĮę 
pp pažastų ir nuvedę. Jis davė
si vedamas, perėjo kaimą ir vėt 
atsidūrę ant kelio. Kai jie nu
ėjo per dvejetą šąntų metrų 
nuo kaimo, vyresnysis tąrė:

Na, dabar eikite ir saugo
kite, kad aš daugiau tamstos 
musų apylinkėje nematyčiau; 
kitaip, tamsta turėsi su maniui 
rimtą reikalą.

Budelis nuęjp, ųįękp nęsąky- 
(|ąiųąs ir RGŽiųodąmąs, kur ęi- 
ųtkJi.s ėjo taip koĮiį kelvįrįį va
landos, o gal Tvjflęsimt ipįųp- 
pių, tjek pakvaišęs, kad nielįo 
ųebegąlvojp.

|3et staiga, bęeidąmąs pro 
mažą trobelę, kurios Įaugąs bp- 
vo praviras, jis pajuto sriubpą 
kvapą ir sustojo, lyg įkąstas. 
Alto, ląukipjs, visą pųgąliptit? 
ir bęprptiškas ąlkis, staiga pgr 
stūmėjo jį į tą naipą.

naujienos, ęhicągo, UI.

* kaip malonų
a žemuoges skinti.
įtaigą jis 40jo į išipųštą kėį 

|ią ir pastebėjo tolumoj aukštą 
ųieęgip^, spųidinę, čjpsįą į W 
mą ir nešusią du kibiniš IkRP, 

Pasilenkęs, jis ąpižuięjų ją 
akimis, suliepsnojusiomis ly^

Mergina pastebėjo jį, pakėlė 
galvą ir juokdamasi sušuko:

-—T^l Teigtą ten tįįip įsidai- 
pqyaįi?

$jp|$o ųęajsąlcydamast jis na- 
Šoįo puo siąjĮp, nebodamas to, 
kac| ąukštpĮpp T>PVP įent šeše
tas pėdų.

Pamačiusi jį staiga prieš sa
ve, mergina susako:
- Pp ypĮųių! piąne

išgąsdiPail
pil

vo girtai jy ąpimta??
no(’Q Įąpiaų k^tP? |)Į?gU 
išejmoj
pasųijįnip žnipggųs, kurs (jiI 
mėųę^iųs )H|Vp ąįpjęštas PUP 
visko, jaunas ir smarkus, jis 
degę vjsppys ąįstrppiis, gj?lUp$ 
dupĮpjpis jp (yirtain yyj’jšjiąm 
kupųj. ' .

Merginą žengę atgal, j^igąp- 
du§i jp įsvąud^v jp akių, pu
siau pravertos kųrpos ir įbke^- 
tų rankų.

w B n?- 
pąrvcrle 

an| lęęlįp. Ji įšpietę l^įlairų^, ku
rie įriųkšiningąi iiĮjriędęjp to
liau, iš.ląistycįąipi pieną. Iš prą- 
džją jį kpvp yęktj,
beį paskui, snppitn^, Rą4 $tpj 
tuščioj yjėįoj vis tiek niek0 
ncprisjšąųks, ir įsi|iki‘lMsi, ką<! 
jis niekę pikta nę^yęngię 
rytį, pąsįdąvę bę (Įįdęjjp pąsU

Jis tarė §aų tvirtų* įmanių 
balsų: "gi, šį kartą tai jau ma
ne pavalgydins!” — ip $ayo ląz- 
da ėmė sipar^iai bęl^li į duris. 
Niekas neatsijippp. Jįs ėmė bel
sti dar smarkiau ir suriko:

—Ei! eid kas čia yra, žmo
nės! Ei, atidaryki t!

Niekas net nėkrutpjo.
Tada, priėjęs prie lango, jiį 

pastūmė jį ranka, ir tvaųkus 
virtuvės oras, šijąs, pyjsųfjhr 
tąą sriuboj, mė^ps ir kopų§ti| 
kvapų, išsiveržė į ga|yę.

Vięnp šuoliu dailidė a|§ię|ųrę 
virtuvėje. Stalas lųiyp parųpą 
tas dviem žmonėm. Namo gy 
venlojai, matyt, buvo išėję ihj- 
šių ir paliko ant ugnies baigi 
virti pįętųs — Uįdelį gabalį 
ipęiips švęptądippiui į|’ ripbią 
ęląpžpvįų §rįų|> Šviežią duoną 
buvo padėtą ąų| ųgpiąkurp 
tąpp dviejų balelių, kurję at- 
podū pilpi.

BąpdeĮis pirinjaųsią ĮipoĮ 
upę JI j $ su
tokiu jnirtiuub |yg jdėšylų- į 
gabąlųiį'žpiogų; pąsĮ<ųi jįą ęųlę 
ją godžįąi ryti, dideligiš gąha- 
lais. Tačiąu mėsos kvapas tuoj 
patale jį prie nu-
ėipęs pųo pppfĮp dąi^lį, j)$ įjei- 
ta giliui šąkąię ir iąįrįtdp di
delį gąbąįą mėtįpą, vir
velę. paskui jį$ ėipę trauKtį ko
pūstus, piurĮvąs, švoglilH|ti ęir 
(raiikė |qį, ko( jėkšlP 
pilna. Tada> pastatęs ant sta
lo, jis alsįsędo, sųpįąųątę pe
są į ketųrjųs gabalus ir ęmę 
pietauti kaip pąmip- Itai Jis 
suvalgę bcyęik visą gabąlą mė
soj, jp didesnę dalį daržovių, jis 
pajuto troškulį ir paėmė vieną 
butelį iš tų, kurie stove j p ant 
ugniakuro.

Vos tik jis prisipylė skysti
mo į stiklinę, jis pažino degij- 
nę. Na, ką gi?! Ji sušildys ji, 
uždegs jo gyslose ugnį, o tąi 
bus malonu po tokio šalčio. Ir 
jis išgėrė.

Jis įsitikino, kad .i'š . įikrųjų 
tai |abąi ge?ą; nępjaų*b$V£| pa
miršęs dęgtįijėš ir yči
pi'isipy^ sau pi|ną s|jk|inę, ku
rią dvieip gųkšniaį^ jšgęrc. Ir 
beveik tą pačią minutę jaiP 1K!“ 
sidarė linksnją, lyg kartų 
koholių jis butų išgėręs kažko
kią Jaiųię. Jjs dar valgė, beu 
jau ne tąjp godžįąi, palengva 
sukram lydumas gąbąjųš ir pą- 
mirkydapias dųpną buljoųe. Jo 
visas l>imąs degė, iypątipgąi 
smilkiniuose, kui’ tvjksęjo 
kraują^. -

Bet štai toli suskaiųbėjo var
pai; tai reiškė, kad pamaldom 
baigėsi.. Įr, greičiau, savisaugos, 
bet ne baimės instinktas, kurs 
visada pavojuje gyvą įutylję 
valdo ir daro ją labai atsargia, 
privertė dailidę pašokti. Jis įsi-, 
dėjo vienon kišenėn likusią 
duoną, kiton — butelį degtinės, 
vagies žingsniais priėjo prie 
lango ir pažvelgė į kelią.

Kelyje dar pieko nesiųigtė. 
Jis iššoko prq langą įr ilgėjo, 
tačjaų vietoj to, kad eitų dj- 
džiųojų keliu, jis pasilęidg per 
laukus loluinoj matomo mjšĮto 
link.

Jis jautėsi lengvas, stiprus jr 
linkspias, buvo pąlenkintus tuo, 
ką paflųrė; greit ir vikriai, vie
nu šuoliu, peršokdavo per tvo
ras. (

Vps tik pasiekęs mišką, jjs 
išsitraukė iš kišenės butelį'jr 
vėl, eidamas, ėmė gerti dide
liais gųkšniais. Jo mintys apte
mo, akys pasidarė neaiškios, 
bet kojos buyo lanksčios, kaip 
spyruoklės.

Jis užtraukė seną liaudies 
dainą:

O kaip gera, 
o kaip gera 
žemuoges skinti...

Dabųr jis ėjo minkštomis 
sąmąnomis, drėgnomis ir Vę- 
siopiis, ir šitąs minkštas kiti
mus po jo kojomis žadino keis
tą norą pęrsiversti, kaip tįii 
mėgsta daryti vaikai.

Jis nusileido taip norui, per-’ 
siverl-ė, atsistojo ir vėl prade 
jo iš naujo. Kiekviėųą kar|ą 
persivertęs, jis užtraukdavo:

O kaip gerą, 

•ą ;u'

prięšinjpio jr net ų$|abai pyk- 
dąnąa, nes šiąip vyrąs jis buvo 
neblogas, tik pęr daug grubus.

Įiai ji ątsjkėlė, lųiųtis apie iš- 
lįeta pieną s|ąiga sukėlė joje 
pyktį ir, ųųgiijĮovusi medinę 
klumpe, ji pnpie vyriškį, norė
dama sudaužyti jam galvą, jei 
jis pesųiųpkPS jai už pieną.

Bet jisį visai nesupratęs tokio 
staigaus puolimo, kiek atsipei
kės ir iggą^įntas teį, pa- 
4ąrę, iš visų pąs/lei^o ^gti, o 
merginos svaidomi akpjenys 
pąsįvydan)i kjiųdavo jo nuga-

Jis bėgo ilgai ilgai, paskui 
pajuto nuovargį, kokio niekad 
ųejąųte. Kojos nusilpo ir negu
lėjo ęįti; proto aptemo, ir jis 
pęątrninė nieko ir nieko nega ė-

JlS ątsisędo pp ipędžių.
Pp penketo minučių jis jap 

H^njigo.
Jį pąžądino stiprus smūgis. 

Prąnyerkęs akis, jįs pamatė 
lips savim dvi žvilgančias ke
pures. ĮJų žąndąrąį, kurie buvo 
arpštąvę jį iš ryto, dabar laikė 
jį ir rišo jąm rankąs.

—AŠ pvpkĮąi žinojau, kad tų 
maų dą? pakliūsi, — pasakė 
pąjųokdamą^ vyresnysis.

RąndeĮĮs atsikėlė, netardą- 
piąs ųė žodžio. Žaųdąrąį stuių- 
Jč j g pasiruošę sumušti, jei tik 
jis sujudėk peš dabar tas žmo
gus buvo jų grobis, kurį paga
vų ir kųrįp jau nebepaleis tie 
nusikaltėlių medžiotojai.

—Ęik! — davė komapdą žan
daras.

JĮę nuėjo. Ar-tinpsi vakaras, 
užguldamas žemę sunkiomis j r 
pjųripmis rndcp.s spieniomis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS...

John F. Eudeikis 
' . SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

OJĘN4 m NĄĘTl - :1-'

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Sp. Hcrmitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue 

Jeletonas LAFAYETTE vm

A_ w • koplyčios vijose 
pi 1 Chicagos dalyse

t > • --------------

Klaaaykite musų radi® proęrąmą Antradienio ir šeštadienio ryt- 
ryto H W. H. L P. stotie* (MM K.) 

ira POVILU SALTTMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
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Cjęęro 
Lietuvių 
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Amhųlanęę 
Pątąrpavj‘ 
.pas Pfena 
1 ir Nakų

> 
TUKIME

KOPLYČIAS
V’^L^STQ

ALBĘRT Y, PETRUS 
.4704 So. Westerp Avenue Phęnę LĄf’ąyętte 80£4

ANTANAS M, PUĮLUPS | 
33P7 yttipnfcg Ayienųe Ph|?uę ¥ĄRds 4908
i, 1 ll'*/"'?'7S *' 4l‘ 1 “ ‘ ......

ĄNTHONY B. PETKUS
6812 So. yy^ęrn Phone GRUvehiU 0142
1410 South 49fh Cpurt, Cicero Phone Cicerų 2109
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J, MULEVIČIUS
4348 S. California Aveųųję Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS 
įfe. U3ĮSt<?<| gtfest Y4Bds IRS■i.

I. J. ZOLP
1646 West 46tlj Street phąpe YĄI|ds Q7gĮ

'1 S. p. MĄŽEĮKA
3313 ų^ąnįęa Avęi)m ¥AF4? U39

l»i——— I II IMI I II I I I—

7 :'tAČHAWICZ IR SŪNŪS
2314 23rd Ptos ’ Pfiopę £ANąj
SKYRIUS: lp.8th Street ^1. PųĮlman UftĮ

Vi§os durys buvo praviros, 
nes yisur jau buvo žinoma apie 
įvykį. Kaimiečiai ir kaimietės, 
pasipiktinę, |yg g ekvienas jų. 
butų apvogtą^ ąr Įšnįek-ntąs, 
stengėsi ^pamatyti varomą ne- 
laimįngąjų kąd g~lėtų rpe$t- 
jam keiksmo žodžius.

Tai buvp nępęrstpjąs triukš
mas, kurs prasidėjo nuo pirmo
jo namo, kad pasibaigtų mies
tų valdyboje, kur Įaugdama^ 
•sėdėjo įjurpiisiras, jautęsis ąt- 
kęršįję^.

Vqs fig pamatęs valkatą, jįs 
Enriko:

—A, balandėli, tu čia!
Ir jis tryne delnus, reikšda

mas nppaprąstą pasitenkipiųią.
—Aš tai žinojau, — tęsė jis, 

— aš tai žinojau, kai tik pama
čiau tamsią ant kelio.

Paskui, nepaprasto džiaugs
mo apimtas, suriko:

—A, nipkše! dabar tu gausi 
dvidešimt pietų kalėjimo!

(GALAS)

Skelbimai .Naujienose 
duodu naudą dėlto, 
Kad pačioj Naujiem s 

■ r» naudmų-os.

ARTŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricaliy Akių Špecialistas
Palengvina akių įtempimą, kurįs 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumpąregystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
sil 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 jkys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARPS 1373

DRrG.ŠERNER
LIETUVIS AKJV GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

• . r

Ofįsąs ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos puo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI ĮR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽĮS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Aveąųe

Telefonas Republic 7868

Ofiso VJRginia 0036
Rezidencijos' Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
gydymas ir chirurgas

4157 ARCHER AVENJJE
Ofiso Valandos:

nuo į—3 ir nuo 6—R:3Q vaj. vąkąro.
Nekėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valąpdos gas^jęn 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfiejd BIvcĮ,
Cor. Dąmen. Įlemlock 66^9

A, Montyjd, Į#. D.
Węst Tpwn gang Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. T iki 3 popiet, 6 iki* 8 ■vak‘.

Telefonąs SEELEY 7330
Namą tplefon^ Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo JI iki J2, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: T1 iki ’12.

DR, V. A, Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f ’ ’ Akinius Pritaiko.' 1 
334g §Q. HĄLSTĘD §T.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

'amų Tel. PROSPECT 193<|

DR. C. L. VEŽEL’ĮS 
DENTISTAS

(i L So. Ashland Ąye. 
arti 47 Street 

HicĮonas YARDS
Valanda: nuo 9 iki 8 vakaro 

Scucduį pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais# pagal susitarimą.
Telefonas tIEMLOCK 7899 

Napių 'TeJ. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TelTHemločk'^5849 ~

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

dr. Menkins 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

6fįso vaįandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso *fėl. PROSPECT 07d7 
Namų Te|. VI^GINIA

b R. MARGERIS
3325 Sp. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Rark 3395

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

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

KI1A1AIKIAI
DR. HERZMAN

..' RUSUOS
Gerai liętuviapis žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
R< zidencijps telęfpnąį: 

Superior 9454 ar Centrą! 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 Sq. Ashland Ąyę.
— 2-ros lubos —.

CHJGĄGP, JUANOĮS 
Ofiso Valandos;

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

yalandąi diępą.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurjce Rahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo lp iĮci 12 fįipng/ iki 3 po 

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nito i0 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI-
K.P,GMGIS

advokatai
Miestų ofisas—127 N. Dear^orn St. 
Kamb. i'431'-1434-Tei: Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Vą|ąndos vąkąrąią nuo 6 iki 0:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadlępiais 

’ —pagal sutartį.

”a. a. slakis
ADVOKATAS

7 So, Deąrborn SL
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS 

3p3
Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.

134 N. LA SAtLE STREET 
ąopm ?Q1$ Tel. STAtę 7$72 

Vai.: nuo 9:00 iki ji:0o ryto.
3149 SO. HALSTED STREET 

TęĮ. VlCtory 2079
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Detroito
h

DETROITAS NETRUKUS 
PAMATYS LAIMĄ

DETROIT, Mich. — Dailės 
choras, uoliai rengęsis per kelis 
mėnesius, vasario 9 d. pastatys 
komišką operetę “Laima”.

Vyriausias roles pildys iš 
Chicagos a1.vykstantieji Stasys 
Rimkus ir Vytautas Tarutis, 
savo mieste pasižymėję daini
ninkai ir artistai, bet mums iki 
šiol tik iš laikraščių aprašymų 
žinomi.

Operetės vaidinimas įvyks 
Finų svetainėj, 5969 — 1 Ith 
Street prie McGraw. Durys at
sidarys 2:30 vai. p.p. Progra
ma bus pradėta 4 vai.

Tikietai, iš anksto perkant 
po 75 centus, prie durų 85c. 
Rezervuotos sėdynes po $1.50,

Visi detroitiečiai prašome 
rengtis iš anksto šiame Dailės 
choro parenkime dalyvauti. Ir 
tikietus prašoma kiek galint įs • 
gyli iš anks.o, kaa pankui lc 
re.ketų prie darų ilgai laukti.

MOTERŲ
VAKARAS

Moterų braugiško kliubo va
karas sausio 18 d. Lietuvių sve
tainėje buvo labai pasekmingas. 
Pastebėtina, kad publikoje Lu- 
vo ypatingai daug moterų. Bet 
gal taip ir turi būti — juk mo
terys vakarą rengė.

Programoj, p. Zigmonticnė 
su kita moterc, kur.os vardo 
nepagavau, sudainavo ko etą 
damų ducvii. Pianu akompana
vo Ruth Zigmontai.ė. Vėliau 
dar buvo rodomi įdomus kru- 
tamieji paveikslai iš parkų gy
venimo. Po programos visi pa
sišoko.

LPP METINIS
BALIUS

Sausio 19 d. įvyko kitas .vo
kalas, šį kartą Finų svetainėje. | 
'lai L.P.P. Kliubo rengtas me
tinis balius. Bet čia buvo pa
rengimas be jok os tvarkos.

Garsinta buvo, kad durys at
sidarys 1:30 vai. p. p., o pro
gramas prasidės 5 va'., bet su
sirinkusi publika turėjo pora 
valandų išlaukti kol pagaliau 
pradėta kas veikti.

T A 11 D V 5/ I Eusi turtinges- nUl IMnis ir lai,nin- iiivi liti gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 316% Dividendų

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

Tv«sS $1,000,000.09

Lietuviu
L

Dr. Ryzauskas rodė kru ta
niuosius paveikslus iš vokiečių- 
lenkų karo. Parodė ir Chrysle- 
rio darbininkų streiką.

Po to pastatyta komedija, 
dviejuose veiksmuose, “Aš Nu
miriau”. Tai toks nuobodus 
veikalas ir taip nevykusiai pa
statytas, kad paskui kai kurie 
publikoj ir kalbėjo, kad, girdi, 
“Aš numiriau ... numiriau nuo 
nuobodumo...”

Pirmas aktas dar šiaip taip, 
bet tas antras aktas tai tiesiog 
nusibodo žiūrėt. Publika užsi
mokėjo po 50 centų, bet pro
gramas nebuvo nei puses to 
vertas.

SVEIKSTA
MICKEVIČIENĖ

Ieva Mickevičienė jau sveiks
ta ir dabar randasi nam e, 692 
.Ashland. Jai buvo padaryta o 
peracija. Linkim p. Mickevičie- 
nei gieitai v.s.ška. susveikt.

fACELIS
LIGONINĖJE

Julius Tacelis, kuris jau se
niai nes,e kuoja, dabar randa 
si Kielei* Herman ligoninėj. Ta 
colis yra L.A.P. kliubo narys ii 
butų gerai, jei kiti nariai «p 
lankytų.

TARP
DEMOKRATŲ

Demokratinė Sąjunga savo 
susirinkimą laikys vasario 2 d.

vai. Į) p. įprastoj vie.oj. Su- 
smukime bus icnkama nauja 
valdyba, o vėliau išgirsime kal
bą. Pavasarį mat bus renkama 
kai kurie miesto valdininkai.

LSS KUOPOS
SUSIRINKIMAS ,

? • * » s

L.S.S. 116 kuopos susirinki
mas įvyks vasario 1 d. 8 va), 
vak., j)o adresu 2381 — 24 th 
Si. Visi nariai turi būtinai at
silankyti rinksime naują val
dybą ir turime kitų svarbių rei
kalų aptarti. Rep.

NUTROŠKO du 
VAIKAI

SAGINAW, Mich.; saus. 31.— 
Du maži vaikai nutroško (1 
metų Raymond ir 2 metų Jani- 
ce) kaisrui kilus policisto Ray
mond V. Carter namuose. Tė
vai buvo išėję pasisvečiuoti pas 
kaimynus.

“LAIMA”
DETROITE

Stasys Rimkus ir Vytautas 
Tarutis atvyksta į Detroitą, 
Mfch., sekmadienį, vasario 9 d., 

1 dainuoti operetėj “Laima”, ku-

2632 — Išsiuvinėtos raidės

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2632 |
| 1739 So. Halsted 8t, Chicago, HL .

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...........  |

i Vardas ir pavardė---- ~-------- --------------------------- ------------------------ |
l Adresas........................     I

Stasys Rimkus

Vytautas Tarutis
rią stato “Dailės” choras.

Tai nepaprastai gražus veika
las, kuriame yra labai skam
bių dainų, daug juokingų įvy
kių ir labai margų kostiumų.

Dujos Pritroškino 
3 Angliakasius

Kovoja gaisrą kasyklose

GREENVILLE, III. — 9 ang
liakasiai vos nenutroško kovo
dami gaisrą, kilusį Illinois Po- 
calionfas kasyklose, prie Poca- 
honlas, Ilk

Juos' nuo beveik tikros mir
ties išgelbėjo keturi kiti kasė
jai, pasiųsti jiems į talką.

Mirė Teisėjas 
Wm. P. Launtz

EAST ST. LOl'IS, III. — Mi- 
re teisėjas William P. Launtz, 
sulaukęs 92 metų amžiaus. Jis 
turėjo labai įdomią praeitį Ca- 
lifornijoj. Ieškojo aukso ir tu
rėjo artimą pažintį su mormo
nų lyderiu Rrigham Young. 
taipgi Buffalo Bill. čia išgyve
no apie 70 metų.

___ •

Nusišovė Prie
Vyro Kapo

SHEBOYGAN, Wis. — Wild- 
wood kapinėse netoli savo vy
ro kapo nusišovė Port Wa?hhr- 
ton, Wis., gyventoja, 30 met 
Mrs, Ervin A. Christianson.,

Paliko šeimynai raštelį, “Do
vanokite, kad esu tokia saumy- 
lė, bet manai labai ilgu jo.” 
Christianson nusišovė Naujų 
Metų išvakarėse.

Paskyrė $880,000 
Butams Rockforde

ROCKFORD, III. — Wash- 
ingtono federalių namų admi
nistracija paskyrė $88,000 pa
statyti 350-ties butų namų ko
loniją Rockforde, prie Kish- 
vvaukee ir Broadway gatvių. 
Koloniją sudaro 35 apartmen- 

jtiniai namai su 12 butų kiek
viename.

Į BAHAMAS Dabar Bahamas salose ne
grai turi lygias teises su kitais, 
visai netaip kaip pietinėse A- 
merikos valstijose.

dvie-

NASSAU.
(Tęsinys)

Bahamas susideda iš 
jų šimtų mažesnių ir didesnių
salukių. Visos priklauso An
glijai. Iš tų visų salų tik dvi
dešimt devynios yra apgyven
tos; kitos visai dykos, be nie
ko, išimant gal žvėris.

Bendras gyventojų skaičius 
Bahamas salose yra tik apie 
60,000. Toji sala, kur randasi 
garsusis Nassau miestas turi

jo parlamentą ir pildome visus 
jo įstatymus; Britų imperija 
yra tvirta,” sakė man tas gy
ventojas.

Tam Nassau kino teatre, 
kur buvom apsilankę, pabai
gus rodyti filmą, ekrane paro
dė karaliaus Jurgio VI pa
veikslą ir visa publika tuoj 
atsistojo ii' savo imperatorių 
pagęrbė.

66 Laiptai.
Nassau mieste yra keliu.

(Rytoj Kuraitis aprašys Du
ke of Windsor ir jo žmoną, 
kuriuos, matė Nassau mieste).

RADO NEGYVĄ ŽMOGŲ 
MELROSE PARKE

MELROSE PARK. — 
River Road ir Ist avenue

Prie 
au

tomobilyje buvo atrastas ne
gyvas apie 55 melų amžiaus 
vyras. Spėjama, kad jo pavar
dė buvo B. D. Somerville. Jis 
nutroško gasolino dujomis.

£'<.IX ollblo INclbbdtl llllvoldb 111X1 V J B

dvidešimt devynis tūkstančius, kuriuos vergai negrai uolose NUDEGS GRUDŲ

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITVINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CtttCAGO, ILL.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
įp r ii a i k i n ime 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjifrnų.

Randasi kasdien didžiojoj 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

Yards 3089ELEVATORIUSVadinasi, likusioms 29 saloms kaltais iškirto su-
reikia padalinti 31,000 žmo- v*rš šimtas metų tam atgal. Tai 
nių. Iš to jau .suprasite, kad kuvo didelis ii* beveik neįtikė- 
Bahamas salos nėra sausakim*- hnas darbas.

apie vidurį aštuonio-1 Gr.ain Co’’ §rudll elevatorių

su-

SPRINGFIELD III. — Gais
ras sunaikino Spencer-Kellogg

šai apgyventos.
Kur Kunigaikštis Gyvena
Pats Nassau miestas yra vi

sos teritorijos sostinė ir čia 
gyvena generalinis gubernato
rius, visam pasauliui pažįsta
mas Duke of AVindsot su savo 
amerikiete žmona, 'buvusia 
Mrs. Simpson.

Nassau mieste nieko tokio 
nėra. Gyventojai gyvena lik iš 
turistų daugiausia. Apie 90% 
gyventojų yra negrai. Reikia 
pasakyti, kad šie negrai nepa
sižymi kokiu tai darbštumu, 
bet antra vertus, 
darbštus, vis tiek 
dirbti. Pramonės 
Tik viešbučiai,
krautuvės, kuriose beje,

Kada 
liktojo šimtmečio karalienė 
Viktorija pagaliau panaikino 
vergiją, tai po jos mirties ne
grai savo valia iškirto 66 laip*- 
tus į vieną kalną atminčiai 66 
jos valdymo inętų.

prie Hervel, III., padarydamas 
$25,000 nuostolių. Elevatoriu
je buvo 17,000 bušelių kornų 
ir 5,000 bušelių “soy” pupų.

Garsinkitės “N-nose

MR. HI PERSERGSTI MR. z?y 
HATT, KAD TIK BAIKOS JAY ikving

Irs. A. K. JARUSZ
PHVSTCAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
<1630 S. Westem av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
^Štaidienį ir sek
madienį— į Sand 

■)unfes, Central av. 
Reverly S h o r e s, 
ind į Te] Michigan 
City1 2799-R 3.

kad ir butų 
nebūtu kas 

jokios nėra, 
valgyklos ir 

ma-

Gy vertimas Pri m i t y visikas
Gatvėse automobiliai visi 

yra Amerikos išdirbyslčs, bet 
90 nuošimčių jų pasenę, toki, 
kokių Amerikoj žmones jau 
seniai nevažineįUy Abelnai 
žmones čia gyvefta primityviš
kai. Patogumus turi tik maža

Dabar Nassau.' darbininkai 
turi progos kįck uždarbiauti

Visi pcęika seną geležį ir neša 
į vien yardą, iš kur paskui 
ta gp/ežis vežamai laivais į 

 

Angliją, perdirbimu į amuni
ciją ir maitinama Hitleriui.

Sako, “Hitleris Bus
. Sumuštas,“

Kalbant apie karą reikia pa-

ventojai neturi dviejų nuo^v VU* UV1VJU

monių apie tai kas karą lai-* 
mes. Paklausiau vieno, kokia 
jo nuomonė apie karą, kas jį 
laimės, tai gavau atsakymą, 
kad kiekvienas britų imperijos 
gyventojas pilnai įsitikinęs, 
kad Anglja karą laimės if, 
kad Hitleris bus sumuštas.

“Mes mylim savo karalių,

f

BLENOED whiskey .

■JT

■

■ - t Ha 'Į U: STIKLIUKĄ

U,,,

IlKlSSLERsį 
j;

o“N,,_a «■«<»«> WHISKI». 75% N.utrol Spiriu di.tlll.d from
Oram. 86 Proof. Julius Kessler DistillinĄ Co., Ine., Bultimore, Md.; LawrenceburĄ, Ind.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į
•■■■■■■■■ieM

UNIVERSALSAVINGS& LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visu Investmentų.
A •*> ’ i '

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

’ICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
°erkraustom forničius, pianus ir 

juokius rakandus bei štorus.
’^ežafn į farmas ir kitus mies- 
•us." Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0006

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais .......................................... $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurelės 
apdarais •............................... $1.35
“Kantyckos” arba giesmių kny
ga .............................................  $1.75
“Sąpnaknygė” su paveikslais, ap- 
dar.....................    $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir kdzlrų nubur.....  35c
“Mikaldos pranašavimai” ....... 25c
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno jr naujo tęst......... 25c
“Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito pagelbos .......... 35c
“Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 
iie yra reikalingi ..................... 25c
Trajankos stambios pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ............. $1.50
Taipgi pas mane galite gauti viso

kių žolių ir šaknių
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y. 

, - ■ ——*- —- W ..... —- ■'■■.■.■II ■*! ■■!!!>, , i,. ,,

Sophie
Barčus
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.

'irkite tose krautuvėse, ku- 
.ts garsinasi “NAUJIENOSE”

OŪINTUPLETS
Ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 

Thls Šame Expert Care!
At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild Masterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made wnen you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
varming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a atronger produet



NAUJIENOS, ChleagO, UI. Penktadien., sausio 31, 1941

HAmUEihOOS
The Lithuanian Daily News

PubUshed Daily Except Sųnday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Elalsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

“Ginklavosi, ginklavosi ir ginklavosi”
Vakar sukako lygiai 8 metai, kai Hitleris valdo Vo

kietiją. Sukaktuvių proga jisai pasakė Berlyno Sporto 
Bumuose kalbą, kurioje jisai užtikrino savo klausytojus, 
kad naciai jau šį pavasarį laimės pergalę.

O laimėti jisai tikisi dėl to, kad Vokietija yra daug 
geriau apsiginklavusi, negu jos priešai, nes ji “ginkla
vosi, ginklavosi ir ginklavosi”, — kuomet priešai snaudė.

Tikrumoje visą Hitlerio astuonių metų viešpatavimą 
galima apibudinti tais jo žodžiais: “Ginklavosi, ginkla
vosi ir ginklavosi”.

Per šešis su puse metų nacių diktatūra ruošė Vokie
tiją karui, ir kuomet ji pasijuto esanti pasiruošusi, ji 
pradėjo kariauti.

Tuo tarpu demokratinės šalys svajojo ir kalbėjo apie 
taiką. Jų valdžios galvojo, ar negalima kokiomis nuo
laidomis Vokietiją nuraminti. Todėl, kai Hitleris pradė
jo karo žygius, jos pasirodė bejėgės gintis. Jeigu ne siau
ra juros juosta tarpe Europos kontinento ir britų salų, 
tai svastika šiandien plevėsuotų jau ir Londone.

Paskutinė demokratijos tvirtovė Europoje tik per 
plauką išsigelbėjo nuo pražūties. Bet ji išsigelbėjo! Ir jai 
atėjo į talką Jungtinės Valstybės. Dabar šios dvi demo
kratinės valstybės daro tai, ką per aštuonis metus darė
Hitleris: ginkluojasi, ginkluojasi ir ginkluojasi.

Amerikos demokratijoje, deja, dar yra nemažai žmo
nių, kurie, vietoje ginklavimosi, siūlo plepėti, plepėti ir 
plepėti. Tegu jie "sau plępa,! Tie, kurie turį sveiką galvą 
ant pečių, žino, 4<ad prieš ginklą reikia ^statyti ginklą. 
Tik tokiu budu bus padarytas galas tarptautiniam ban
ditizmui.

23 metai utopijos
Šios dienos Apžvalgoje (str. “Sąmokslininko Svajo

nė”) parodyta, kaip Rusijos bolševizmas iš revoliucinio 
judėjimo su darbininkiška spalva pavirto kontr-revoliu- 
cijos rasčiu užsieniuose ir žiauriu despotizmu namie.

Ruošdamas ginkluotą sukilimą prieš Laikinąją Re
voliucinę Vyriausybę, 1917 m., Leninas įsivaizdavo, kad 
tas sukilimas bus “įžanga į pasaulio revoliuciją”. Tokiu 
budu jisai manė, kad jo “pučas” pasidarys daug “svar
besnis”, negu vasario revoliucija (1917 m.), kuri nuvertė 
carą ir atidarė kelią į demokratinę respubliką.

O pasaulio revoliucija, Lenino supratimu, atves į 
“socializmą” — iš pradžių pramoningąsias Vakarų Eu
ropos šalis (Vokietiją, Angliją ir t.t.), paskui Rusiją. 
Bolševikų vadas čia priėmė senąją social-reyoliucionierių 
utopiją, kad ekonomiškai ir kultūriškai atsilikusi šalis 
gali vienu šuoliu “nušokti” į aukštesnę, negu kapitaliz
mas, visuomenės santvarką.

Jau 23 metai, kai Rusijos bolševikai šitą utopiją 
stengiasi pasiekti, vartodami visokias priemones ir ne
sustodami prieš nieką. Bet juo daugiau pastangų jie de
da, juo labiau jie tolinasi nuo savo tikslo. Kovodami 
prieš demokratines jėgas pasaulio darbininkų judėjime, 
jie daugelyje šalių tas jėgas suskaldė ir paruošė dirvą 
fašizmui: pirmiausia Vengrijoje (1919 m.), paskui Itali
joje (1922.), pagaliau Vokietijoje (1933 m.).

. Pačioje Rusijoje bolševikų diktatūra, turėdama prieš 
save milžinišką daugumą žmonių, buvo priversta vis 
nuožmesniu ir nuožmesniu teroru slopinti savo oponen
tus. Pradžioje buvo šaudomi “baltagvardiečiai” ir “bur
žujai”, toliau — socialistai, dar toliau — įmonių vedė
jai ir inžinieriai, po to — “neištikimieji” komunistai, ir 
galų gale — vyriausieji bolševizmo vadai!

Kartu su šituo teroru politikoje vis labiau aštrėjo 
ekonominė priespauda. Leninas, po pilietinio karo, buvo 
bepradedąs likviduoti “komunizmą”, bet Stalinas jį vėl 
atsteigė ir ėmė “gilinti”: dėjo visas krašto sutaupąs į 
milžiniškas pramones, suvarė ūkininkus į “kolchozus”, 
numarindamas milionus žmonių badu.

Privatinis kapitalizmas Rusijoje yra sunaikintas se
niai. Pramonė, prekyba, susisiekimo priemonės, žemės 
ūkis, mokyklos, spauda, radio — viskas yra valdžios ran
kose. Rodos, dabar bolševikai jau galėtų jaustis pilnai 
saugus ir be baimės žiūrėti į ateitį. Bet pasirodo, kad Sta
lino “socializmas vienoje šalyje” saugumo jiems neužtik
rina. Priešingai, Stalinas dabar bijo kitų šalių kapita-
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lizmo arba, kaip bolševikiška propaganda sako, “kapita
listiškos aplinkumos”.

Todėl Rusijos valdžia susitarė su Vokietijos fašis
tais, pakurstydama juos į karą prieš Vakarų Europos 
demdkratijas; o ji pati tuo tarpu ginkluojasi, kaip įma
nydama, ir “stiprina ^avo pozicijas”, pagrobdama čia 
vieną svetimą teritoriją, čia kitą.

Toji šalis, kuri pagal Lenino įsivaizdavimą turėjo 
praskinti kelią viso pasaulio revoliucijai ir “socializmo 
pergalei”, šiandien yra susijungusi su aršiausia, kokią 
žmonija yra mačiusi, kontr-revoliucijos jėga, — su Hit
lerio diktatūra.

Dabartinis Rusijos diktatorius, matyt, dar turi vil
tį, kad bolševizmo utopija, gimusi pirmame pasaulio ka
re, gali kokiu nors stebuklingu budu “įvykti” antrojo 
pasaulio karo rezultate. Į šitą tikslą yra atkreipti visi 
jo “skymavimai” tarptautinėje politikoje. Kaip Leninas 
kitąsyk, pasinaudojęs Vokietijos kaizerio malonė, atva
žiavo į Rusiją ir pagrobė Valdžią į savo rankas, taip 
Stalinas dabar, tikisi su Hitlerio pagalba privesti visą 
“kapitalistinį pasaulį” prie sugriuvimo ir pasidaryti “bo
su” Europoje ir Azijoje.

Bet čia jisai apsiriks. Rusijos bolševizmas jau per
daug ankštai surišo savo likimą su fašistiška kontr-re
voliuci j a. Kuomet ši žlugs, ji nutemps su savim i pra
rają ir Stalino diktatūrą.

TARYBINIŲ LAIKRAŠ
ČIŲ ŽMONĖS 

NESKAITO 
\ 

——   !■! .

“Vilniaus Balsas” dejuoja, 
kad subolševikintieji Lietuvos 
laikraščiai neturi “pastovių 
skaitytojų”. Sako:

“Lietuvos TSR iki šiol dar 
nesusidarė pastovių laikraš
čių skaitytojų ir todėl musų 
krašte leidžiami laikraščiai...
kol kas negali pasigirti di
desniais tiražais.”
Neperseniai vienas komisa

ras Katine pasigyrė, kad oku
puotojo Lietuvoje į laikraščių 
cirkuliacijiu^‘n1ilžhiiškai padi
dėjo”. Maskvos pakalikai A- 
merikoje šilų pasigyrimų kar
tojo ir džiaugėsi, kad po okm 
pantų valdžia labai “kyla” Lie
tuvos žmonių apšvieta.

Pasirodo, kad tai buvo me
las. Tame pačiame “Vilniaus. 
Balso” numeryje (1940 m. lap
kričio 23 d.) sakoma dar:? ve 
kas:

“Deja. Vis dar nusiskun
džiama, kad musų respubli
koje susidomėjimas spauda 
nedidėja. Nusiskundimas yra 
pagrįstas...”
Jeigu šitaip dejuoja pats ta

rybines valdžios oficiozas, tąi 
galima numanyti, kad tikrove 
yra daug blogesnė, negu jisai 
pripažįsta. Juk Kauno ir Vil
niaus komisarai visus savo pa
sisekimus padidina bent dešim
tį kartų. Pavyzdžiui, kai jie ra
šo apie demonstracijas ir mi
tingus Kaune, tai pasako, kad 
žmonių dalyvavo ne mažiau, 
kaip 100,000!

MAUDYNĖ

šiaur-vakarinėje okupuoto
sios Francuzijos dalyje vienas 
vokietis kareivis sustabdė pra
einantį studentų ir klausia:

“Ar Tamsta negali pasa
kyti, kur yra maudynė kur 
galima plaukti?”
Studentas atsake:

“Tarp Galais ir Dover.”
Tuoj aus tų franeuzų suareš

tavo vokiečių “geštapo”.

NE NAUJA, BET VISGI 
ĮDOMU

Paleckio vyriausybės organas 
Vilniuje (lapkr. 22 d.) rašo;

“Nuo šiol miestų ar ap
skričių savivaldybės nebus 
vadinamos savivaldybėmis, o 
vadinsis Vykdomieji Komite
tai. Taip, Vilniaus miesto sa
vivaldybė vadinsis Vilniaus 
miesto Vykdomasis Komike 

tas, o Vilniaus apskrities sa
vivaldybe — Vilniaus apskri
ties Vykdomasis Komitetas 
Burmistras ir apskrities vir
šininkas vadinsis Vykdomo
jo Komiteto pirmininkais.”
Tai visai aišku. Savivaldybių 

Lietuvoje nebėra.
Miestų ir apskričių savivaldy

bės lai —- vienas svarbiausiųjų 
demokratinės santvarkos pa
grindų. Steigiant nepriklauso
mų Lietuvos valstybę, buvo su
teiktos gana plačios teises mie
stams ir apskričiams. Tautinin
kų valdžia, po 1926 m. pervers
mo, tas tpises žymiai susiauri
no, bet visai jų neatėmė. Pri
baigti savivaldybes Lietuvoje 
teko “garbe” bolševikiškiems o- 
ku pantam s.

Bolševikiški “liaudies vaduo
tojai” ir šitame reikale pasiro
dė atžagarfeiviškesni ir už Sme
tonų.

SĄMOKSLININKO 
SVAJONĖ

Užvakar buvo paduota “Nau
jienose” pora įdomių dokumen
tų apie garsiųjų bolševikų “spa
lio revoliucijų”. Iš tų dokumen
tų matėme, kaip Leninas darė 
sumoksią ^pagrobti valdžią į sa
vo rankas ginkluoto perversmo 
keliu, pirma negu atsidarys vi
suotinas Darbininkų ir Valstie
čių Atstovų Tarybų suvažiavi
mas (kuris turėjo prasidėti spa
lio 25 d.), — nepaisydamas to, 
kad net ir žymi dalis bolševikų 
partijos centro komiteto narių 
buvo taim “pučui” priešinga.

Tuo pačiu laiku Stalinas, da
bartinis Rusijos diktatorius, ne
drįso Leninui pasipriešinti cen
tro komitete, todėl visai neat
ėjo į komiteto posėdį. Bet spau
doje Stalinas ragino darbinin
kus ir valstiečius ne sukilimų 
daryti prieš Kerenskio valdžių, 
o siųsti delegacijas į Tarybų 
suvažiavimų ir reikalauti val
džios pakeitimo. Stalinas ėjo 
visai priešingu Lenino sąmok
slui keliu.

Tačiau Leninui vis liek pavy
ko, su Trockio pagalba, pada
ryti nakties melu “pučų” ir Už
bėgti už akių Tarybų suvažia
vimui. Ko jisai galėjo tikėtjs 
tuo pasiekti?

Leninas žinojo „ gerai, kad 
Rusija yra labai atsilikęs visais 
atžvilgiais kraštas. Jisai pats 
daugiau kaip per dvi dešimtis 
metų rašė spaudoje ii* įrodinė
jo slaptuose revoliucionierių ra
teliuose, kad Rusija dar toli- 
gražu nėra pribrendusi socia
lizmo santvarkai./Kartu su Ru
sijos socialdemokratais jisai sa
kė, kad, nuvertus carų, Rusijo
je turės būti įsteigta demokra
tinė rcauubJika, kuriai konsti-

tuciją pagamins visuotinu bal
savimu išrinktas Steigiamasis 
Seimas. Leninas piktai kriti
kuodavo Rusijos social-revoiiu- 
cionierius (vadindamas juos 
“social-reakcionieriais”!), kurie 
tikėjo, kad Rusija yra “ypatin
ga šalis” ir gali susyk, vos nu
sikračiusi baudžiavos, “peršok
ti per kapitalizmą” ir atsidurti 
socializme.

Vasario mėnesį (1917 m.) 
Rusijos caras buvo nuveiktas, 
— kuomet Leninas su arti
miausiais savo bendradarbiais 
sėdėjo Šveicarijoje (o L. Troc
kis redagavo New Yorke “No- 
vy Mir”. Revoliucija įvyko be 
Lenino pagalbos. Jam buvo be 
galo pikta, kad jisai negavo 
progos “įrašyti savo vardą į is
torijos tapus”, ir jisai troško 
pasielgti kaip galint greičiau 
Petrogradą (dabartinį Lenin
gradą), kad, nors ir pasivėlinęs, 
galėtų kaip nors “pasižymėti”. 
Pagaliau, Lenino draugai užsie
nyje susižinojo su kaizerio val
džia ir ši sutiko duoti bolševi
kų šulams specialų traukinį 
pervažiuoti per Vokietiją. Leni
nas nesidrovėjo šitą kaizerio 
vąldžios patarnavimą priimti, 
nors tuo metu tarp Vokietijos 
ir Rusijos ėjo karas. Mat, bol
ševikų vadas niekuomet nepai
sydavo priemonių savo tikslui 
pasiekti.

Jisai atvyko į Petrogradą, 
kuomet jau buvo sudaryta Lai
kinoji Revoliucinė Vyriausybe, 
kurią rėmė Darbininkų ir Vals
tiečių Atstovų Tarybos. Už kiek 
laiko tos vyriausybės pryšaky- 
je atsistojo vienas iš Tarybų 
centro narių, Aleksandras Ke- 
renskis. Laikinoji vyriausybė 
žadėjo sušaukti Steigiamąjį Sei
mą.

Tai kokiu gi tikslu dabar Le
ninas tų vyriausybę nuvertė?

Socializmas — per “pasau
lio revoliuciją”.

, Pagrobęs valdžių į savo ran
kas. Leninas gavo “įkvėpimų” 
steigti Rusijoje socializmų.

Bet jisai žinojo, kad Rusija 
socializmui nėra pribrendusi. 
Jisai pats per metų metus skel
bė, kad lik “social-reakcionie- 
riai” gali svajoti apie Rusijos 
“šokimą” į socializmų! Kaip gi 
jisai dabar galėjo staiga įsivaiz
duoti, kad jo svajonė įsikūnys?

Savo fantazijos pateisinimų 
jisai rado Trockio-Parvuso teo
rijoje apie “permanentinę re
voliuciją”, pagal kurių buržua
zinė revoliucija, iškilusi Rusijo
je, iššauks revoliucijų Vakari
nėje Europoje (Vokietijoje, An
glijoje, Francuzijoje ir t.t.), 
kur kapitalizmas . jau “išsiplė
tojęs” ir darbininkų klasė ska’ 
tlinga. Vakarų Europoje ta re
voliucija jau bus socialistinė, 
ir ji “persimes atgal” į Rusijų, 
kur buržuazinė revoliucija taip 
pat pavirs socialistine!

Šitų vaikiškų Trockio “teori
jų” Leninas seniau piktai iš
juokdavo, kaip “gimnazistų 
svajonę”. Bet dabar jisai tų 
“kooptavo” į savo “mokslų” ir 
nutarė vykinti tai, ką pirmiau 
skelbdavo jo išniekinti Rusijos 
social-rcvoliucionieriai liaudi
ninkai.

Jš dviejų nesąmonių — liau
dininkų utopijos, kad Rusija 
susyk gali “įšokti į socializmų”, 
ir Trockio fantazijos apie “per
manentinę” (nesustojančių) re
voliucijų — Leninas tokiu bu
du sulipdė savo “genijališkų re
voliucijos mokslų”! O kad bu
tų lengviau ignorantams ap
dumti -akis, tai jisai tų jovalų 
“papuošė” frazėmis ir ištrauko
mis iš įvairią Markso raštų k 
pasakė, kad tas jo “mokslas” 
tai — ‘‘papildytas ir pagilintas 
marksizmas”.

Lenino manifestas.
Taigi ant rytojaus po perver

smo Leninas išleido “praneši
mą apie tarybą valdžios užda» 
vintas”, Tenai jisai/ tarp kitko 
sako:

“Draugai! Darbininkų ir

valstiečių revoliucija* apie 
kurios būtinumų visų laikų 
kalbėjo bolševikai, įvyko.

“Nuo šios dienos praside- 
Ja naujas Rusijos istorijos 
ruožas, ir ši trečioji rusų re
voliucija turi savo galutinėje 
išdavoje privesti prie socia
lizmo pergalės.

“Vienas iš musų dienotvar
kės uždavinių yra reikalas 
greitai baigti karų. Bet tam, 
kad užbaigtume šį karų, ank
štai surištą su šiandienine 
kapitalistine santvarka,-—aiš
ku visiems, kad tam reikia 
nugalėti patį kapitalų.

“šiame darbe mums pad£s 
tas pasaulinis darbininką ju
dėjimas, kuris jau pradeda 
plėstis Italijoje, Anglijoje ir 
Vokietijoje.” (Žiur. “Vilniaus 
Balsų”, 1910 m. lapkr. 7 d.) 
Kaip žinome, šilu Lenino sva

jonė neišsipildė. Nors Vokieti
joje ir Austrijoje (už" metų lai
ko po bolševikų perversmo Ru
sijoje) įvyko revoliucija, bet ji 
nebuvo socialistinė ir ji “neper- 
simetč” į Rusijų. Jų dargi iš
šaukė ne Rusijos revoliucija, o 
tas faktas, kad Vokietija pra
laimėjo karų. Vokietijos darbi
ninkai, vadovaujami socialde
mokratų, paskelbė demokratinę 
respublikų.

Tuomet Leninas sumanė re
voliucijų Vokietijoje “pagilinti” 
ir sukurstė savo vienminčius 
Berlyne, Miunchene, Dresdene 
ir kitur daryli ginkluotų suki
limų — taip, kaip jisai kad bu
vo padaręs Rusijoje.

“Spartakiečių” (Vokietijos 
bolševikų) “pučai” Vokietijoje 
suskaldė darbininkų judėjimų 
ir davė progos atsigauti milita- 
ristams, kuriuos buvo pritren
kęs karo pralaimėjimas. Tokiu 
budu Vokietijos respublika pa
čioje pradžioje atsidūrė pavoju
je. Jos laikinoji valdžia turėjo 
bėgti iš Berlyno, ir Steigiama
sis Seimas turėjo susirinkti 
Weimare — mažam provinci
jos mieste, o ne krašto sostinė
je.

Toks buvo pirmas tos Troc- 
kio-Lenino “permanentinės re
voliucijos” vaisius.

Pilietinis karas ir badas 
Rusijoje.

O kaip Rusijoje? Rusijoje ū- 
jo dar blogiau. Leninas paskel
bė'. (1917 m. gruodžio mėnesį) 
rinkimus į Steigiamąjį Seimų. 
Bet pasirodė, kad Rusijos liau
dis jo “socializmų” atmeta: 
dviejų trečdalių daugumų Stei
giamam Seime gavo liaudinin
kai ir socialdemokratai (men
ševikai).

Tuomet Leninas išvaikė Stei
giamąjį Seimų jėga, panaikino 
visuotinų balsavimų, uždraudė 
opozicijos partijas ir įvedė te
rorų savo diktatūrai paremti. Iš 
to kilo kruvinas pilietinis karas, 
kuris tęsėsi trejus metus ir pri
vedė RUslją prie baisiausio ba
do !

Bet Leninas nenorėjo prisi* 
pažinti, kad visus jo “teorijas” 
nusineš# Margis ant uodegos. 
Jisai žudė žmones, kaip tikras 
skerdikas, ir vis kurstė savo 
pasėkėjus kitose šalyse keiti 
“pasaulio revoliuciją”. Po jo 
mirties tų darbą tęsė jo įpėdi
niai, iš kurią, galą gale, iškilo 
į viršą Stalinas, kuris visus sa* 
vo “draugus” nugalabijo ir pa
sidarė galingesnis ir žiauresnis 
despotus* negu Leninas.

Stalinas tikisi, kad antrasis 
pasaulio karas įvykdys tai, ko 
nesulaukė bolševizmo tėvas; 
“pasaulio revoliuciją”.

~ IŠNAROS!
IŠNAROS!

išnaros i

Vasario 23 pamatysite 
' šį Sensacingą Veikalą

Pirmą kartą Amerikoje 
Originalu Juokingą Komedija 
AMALGAMATED CENTER

LIETUVOS 
ŽINIOS

Komisarų šeimi
ninkavimas

Dedame ištisai iš “Tarybų 
Lietuvos” Nr. 56 paimtų Žinių, 
jos nei klek nekomentuodami, 
nes ir Jie to susidaro pakanka
mas visuotines dezorganizaci
jos vaizdas; “Kurčių-Nebylių 
institutas turi 92 auklėtinius, 
Rurjems duoda visų išlaikymų 
— maistų, kai kuriems drabu
žius ir patalynę.

Kaip naujai suorganizuotam 
Kurčių-Nebylių institutui trūks
ta, pav., antklodžių. Instituto 
vedėjas kreipėsi į Prekybos 
Liaudies Komisariatų, prašyda
mas leidimų pirkti 25 antklo
des “Drobės” gamybos. Preky
bos komisariate (2 kam.) pa
siūlė kreiptis į Vietinės Pramo
nės Liaudies Komisariatų,

Vietinės Pramonės Liaudies 
Komisariate nurodė kreiptis į 
Valstybinį tekstiles trestų, Put
vinskio g. 8 a.

Instituto ūkio vedėjas iš Vie
tines Pramonės Komisariato iš
ėjo po 14 vai., o Valstybinis 
tekstilės trestas priima intere
santus tik iki 14 valandos, tai
gi Instituto ūkio vedėjui teko 
tą dienų grįžti 4 km. už Kauno 
(į Marvų), nieko nelaimėjus. 
Kitų dienų vedėjas atvyko į 
Kauną ir kreipėsi į Valst. teks
tiles trestų. Raštų turėjo pa
tvirtinti tresto valdytojas, bet 
jo nebuvo, valdytojo padėjėjo 
taip pat nebuvo; tarnautojai 
patarė ateiti 15^ valandos. Ta
čiau vedėjas turėjo išvažiuoti, 
be to, “Drobės” sandelis atida
rytas (taip vedėjų informavęs 
“Drobes” sargas) iki 14 valan
dos, tai visliek reikalo neatlik
tų. Trečiaų dienų instituto ūkio 
vedėjas atvyko į Valst. teksti
les trestų ir gavo valdytojo re
zoliucijų, kuria siūlo Vietinės 
gamybos realizavimo kontorai 
padėti Institutui antklodžių įsi
gyti-

Raštu su rezoliucija nešinas 
Instituto ūkio vedėjas nueina į 
Vietines pramonės realizavimo 
kontorų, kur pirma siūle eiti į 
Prekybos komisariatų, o po va
landos, dalykų išaiškinus, buvo 
atsakyta, kad ne kontoros kom
petencija ir kilo išėjimo nėra, 
kaip kreiptis į Prekybos Liau
dies Komisariatų, taigi, daina 
pradedama vėl nuo pradžios.

Instituto ūkio vedėjas antra 
kartų kreipėsi į Prekybos Liau
dies Komisariatų, mėgino išaiš
kinti, ar yra “Drobės” gamy
bos antklodžių, bet buvo atsa
kyta, kad leidimo gavimo rei
kalu palikių raštų ir tų pačia 
dienų ateitų 15Į/Š vai.

Rezultatai nekokį: vienų val
dinių įstaigų pareigūnai kitos 
valdinės įstaigos pareigūnų 
siuntinėja iš įstaigos Į įstaiga, 
reikalas neatliekamas, o insti
tuto auklėtiniai šąla be antklo
džių.

Institutas turįs nesklandumų 
ir su lempomis: žibalines lem
pos prieš kurj laikų užsakytos, 
parduotuvė (Vilniaus g. bu v. 
Rabinavičius) atsako, kad lem
pos seniai supakuotos, paruoš
tos, bet negali siųsti, nes neži
ną kainos, O Institutas vaka
rais sėdi patamsyje,

Atrodo, kad tokios netvar
kos dienos turėtų pasibaigti.”

Pataria bendradar
biauti su Vokietija
VICHY, Francuzija, sausio 

29 d. — Franeuzų socialistas 
Paul Rives* buvęs franeuzų par
lamento narys ir socialistas 
Compere-Morel pataria savo ša
lininkams palaikyti politikų, ku
ri siūlo bendradarbiauti su Vo
kietija.

Socialistų partijos lyderis 
Leon Blum sėdi uždarytas ka
lėjime, nes jis norėjo vesti ka-

Salėje,'333 S. Ashland Ėlvd. rą prieš nacių Vokietijų.
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
LIETUVIŠKI KOMUNISTAI SKUNDŽIASI 

SAVO TVARKA
TRŪKSTA MEDVILNES IR KAIMIEČIAI 

NEGALI AUSTI

Lietuvos komunistų 
organas “Tiesa” sako, kad ūki
ninkai nusiskundžia dėl med
vilninių siūlų stokos. Lietuvoje 
yra paprotis, kad kaimo audė
jos žiemos metu išsiaudžia sau 
ir samdiniams įvairių audeklų. 
Dar dabar daugelyje vietų sam
diniai susidera su šeimininkais, 
kad jie, tarnybos laikui pasi
baigus, gaus įvairių audeklų 
drabužiams ir baltiniams.

Bet audėjos negali savo dar
bo nė pradėti, nes audeklų ap
matams reikia medvilninių siū
lų, o jų visoje sovietų Lietuvo
je negalima gauti.

“Tiesa” ramina, kad, girdi, iš 
Sovietų Sąjungos esą pasiųsta 
daug medvilnės ir, kad 6 vago
nai jau atvežti. Tačiau šie ra
minimai ūkininkų neįtikina, 
nes jie žino viena, būtent, kad 
medvilninių siūlų negalima 
gauti ir, kad todėl audėjos ne
gali savo įprasto darbo pradė
ti.

O kai dėl raminimų dėl med
vilnės atsiuntimo iš Sovietų Są
jungos, tai Maskvos “Pravdos” 
No. 282 įdėtas straipsnis apie 
nepaprastą betvarkę medvilnę 
gaminančiose SSSR srityse ne
teikia daug vilčių. Tame straip
snyje sakoma, kad Uzbekistane, 
Kazachstane, Kirgizijoje, Azer- 
bcidžane ir kitose medvilnės 
kultūros srityse esą surinkta du 
kartus mažiau medvilnės, ne
kaip pernai.

Tuo daugiausia kaltinami vie
tiniai komunistų partijos ir so
vietų valdžios organai, kurie 
neprižiūri mcdvilhgs surinkimo 
darbų. Girdi, daugelyje vielų 
darbininkai pradedą darbą tik
tai 9-10 valanda rvta.C * c

Iš to palies straipsnio sužino
mu, kad Sovietų Sąjungoje 
skandalingai blogai zyksią cuk
rinių runkelių ir buhių derliaus 
surinkimo darbai. Daugelyje 
vielų cukriniai runkeliai savai
tėmis ir mėnesiais guli laukuo
se, kur džiūsta, nustoja svorio 
ir pūva. Be apsaugos palikti 
runkeliai esą dargi išvagiami. 
Bulvių derliaus surinkimas esąs 
visiškai nepatenkinamas.

Pašte didelė betvarkė.
Kažkokia J. Mozuraitytū

partijos “Tiesoje nusiskundžia, kad Ą. 
žuolų Budos pašto agentūroje 
viešpataujanti baisi betvarkė. 
Pasak autorės, “patekęs į pašto 
agentūrą pamanysi, kad pakliu
vai į tvartą, o ne į įstaigą. Grin
dys jau, turbūt metai neplau
tos. Kur prisiliesi, vien dulkės 
ir voratinkliai.”
Komunisto Epšteino skundas.

Kaune buvo sušauktas raudo
nosios Lietuvos kooperatininkų 
suvažiavimas. Jame tarp kitų, 
kalbėjo SSSR valstybinio ban
ko Lietuvos kontoros prekybos 
kreditavimo sekretoriaus virši
ninkas “draugas” Epšteinas.

Šis bolševikiškos Lietuvos fi
nansininkas pareiškė, kad pre
kių esą pakankamai, bet šlu
buojąs jų pristatymas, iškrovi
mas ir paskirstymas vartoto
jams.

Anksčiau prekės buvusios į 
Lietuvą vežamos ne tik geležim 
keliais, o ir laivais. Dabar gi 
viską turį atlikti geležinkeliais.

žinodami sovietų Rusijos ge
ležinkelių dezorganizaciją, ne
pavydime “laisvosios” Lietuvos 
gyventojams: bepigu “draugui” 
Epšteinui kalbėti apie tai, kad 
“prekių yra pakankamai”, bet 
Lietuvos gyventojai jų nema
to...
Betvarkė Rusijos geležinkeliuos

O štąj&dar vienas įrodymas, 
paimtas iš Maskvos “Pravdos’ 
apie “tvąrką”, viešpataujančią 
sovietų geležinkeliuose. Šis lai
kraštis aprašo, kaip dirba Tūlos 
gc 1 ež i n ko 1 i ų dirbtu vės.

Kalvūs skyriuje slogas esąs 
prakiuręs, o pro plyšius nuolat 
bėga į dirbtuvę lietaus vanduo. 
Sienos purvinos, o ventiliacija 
nors ir įrengta, bet ji neveikia. 
Pereitą žiemą naftos rezervua
rai užšaldavo, tad teko kirviu 
prakirsti skylę. To paties ten
ka laukti šią žiemą, nes pasak 
“Pravdos”, nieko nepadaryta 
tai betvarkei pašalinti. Iš 24 ka
minų liktai trys esą išvalyti, o 
likusieji neveikia.

Tik ką atremontuotas garve-| 
žis tuojau pat vėl grąžinamus į 
dirbtuves, nes jis vėl sugenda. 
Darbininkai, kaip sako “Prav- 
da”, “prievartaują mašinas”.

Kalėjiman už Nesiregistravimą Draftui

Nąujįepų-Ae»nP 'V^iepppi.n
Rev. Winslow Wilson iš Austin, Minm, dešinėje, su 

deputatu, įžengia į Winona, Minu, kalėjimą po to kaip 
jis buvo nuteistas vieniems melams už atsisakymą re» 
gislruolis draftui.

T

niauji kailių išdirbimo fabrikai parlamentą pasaulyje SSSR

Tūlos geležinkelio stotyse gęs-

vedamąjį

iu lentpiuvės dar niekuomet ne
turėjo tiek žaliavų ir tokiu 
tempu nedirbo, kaip dabar.”

Pcrsispaudinę ištisai šį pra
nešimą, pridursime, kad pasku
tiniuoju laiku raudotto&ios L‘e- 
tųvos komisariukai per kiek
vieną mitingą kalba apie dide
lius kiekius prekių, kurioj 
esančios gaunamos iš Sovįetų 
Rusijos, Čia minimi ypač batai 
ir guminiai kaliošai, nors mi
nėtame oficiali iriame komuni
kate apie tai nieko nesakoma. 
Tad jau čia matome aiškų 
prieštaravimą. Bet verta at
kreipti dėmesį į tokį dalyką. 
Sovietų okupacija Lietuvoje 
bunka jau daugiau kaip pusę 
metų. Tad per visą šį laiką, pa
gal ofiefcdlnį pranešimą, gauti 
toks “milžiniškas” prekių kie
kis, kaip 120 vagonų. Tad į 
mėnesį išeina — 20 vagonų. 
Galėtumu tiktai džiaugtis, jeigu 
raudonarmiečių apiplėšti Lietu
vos gyventojai gautų bent pa
ramos iš kitų SSSR vietų. De
ja, iš a.no pranešimo matome, 
kad toji parama yra labai skys
ta. Ji daugiau kvepia priešrin
kimine agitacija, turint galvo
je, kad sausio 12 d. “renkami“ 
atstovai i “demokratiškiausią”

aukščiausią tarybą.
Užteks dar paminėti tokį 

prekybos komisaro M. Grego- 
rausko pareiškimą “Valstiečių 
Laikraštyje”: “Maisto produk
tų mums niekad neteko įsivež- 
ti ir jų mums negali trukti. B z 
to, nors mums netrūksta, jau 
iš broliškų sąjunginių respubli
kų gavome 15,000 tonų javų, ir 
šiomis dienomis gauname dar 
25,000 tonų”. Atrodytų, kokie 
geradariui tie okupantai! veža 
maisto produktų, nors jų ir ne
reikia, Bet dalykas labai pa
prastas. Lietuvos grudų sandė
liai okupantų jau ištuštinti, tad 
okupacinei raudonajai armijai 
atvežta kelios dešimtys tonų 
javų. Ir už tai reik a “draugui” 
Stalinui dėkoti.

Jei msurance reik, pas
Dr, F- VilciSl EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovą*

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

Home Office Newar|t, N. J.
4432 S. Oalifornia Avė. Laf. 0771

BRIDGEPORT ROOFJNG AND 
SHEET METAL CO.

S. Halsted St. VICtory <965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—IVHOLESALE 
4707 S. Halsted S t. 
Tel. Boulevard 0014

• FOTOGRAFAS

S ... -

purtai

CRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
fliainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
sales Tax ekstra.

BLACK BANĮ) LUMP ....... *9.75

Spausdinam

I
I

NAUJIENOS
1739 South Haltttd Str.d 

CHICAGO, ILLINOIS 
TA Ganai SfiOO

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

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

Indėliai ligi $3,000 apdrausti. 
Ped. Įstaigoje, Mokame 3’Zi% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAV1NGS

ąnfl UOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3336 S, Halsted St CAL. 4118

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

tančios iešmų šviesos, tad trau
kiniai važiuoją, nežinodami, ar 
kelias laisvas, ar ne.
Skundžiasi pramonės dezor

ganizacija.
“Tiesa” įsidėjo

straipsnį apie sovietų Lietuvos 
pramonės dezorganizaciją. Lai
kraštis sako, kad fabrikuose 
esą slachanoviečių ir spartuo
lių, bet “dar yra nemaža žmo
nių, kurie stengiasi dirbti kuo 
mažiau, ar kuo blogiau, o iš
plėšti atlyginimo kuo daugiau.

“Dar tebesama nemaža žino-, 
irių, kurie supranta tarybinę 
santvarką tokia prasme, kad 
jiems yra leista tinginiauti ir 
laužyti darbo drausmę.” Pasak 
laikraščio, ištisoje eilėje vielų 
pasitaiko nemaža girtuoklių, 
kurie meta dailią ir eina gir
tuokliauti, kurie neklauso va
dovų nurodymų.

Čkalovo fabrike visai nese
niai buvo pašalintas iš darbo už 
nuolatinį girtuokliavimą darbi
ninkas Kairys. Pramones sta
tybos treste sistemingai ateina! 
į darbą girti darbininkai Povi
laitis ir Vizgailis.

“Raudonoje Vėliavoje” siste
mingai vėluojasi tarnautojai, o 
direktorius to nemato ar neno
ri matytį.

Juliaus Janonio vardo fabri 
kc nuolat girtuokliauja Dres- 
lius Arturas, čiuriuskas, Knap- 
kus, Butakovas, kuris darbo 
metu išeina iš darbo, o grįžda- 
inas negali surasti savo darbo 
vietos. Panašiai elgiasi to pat 
fabrikų darbininkas Paškevi
čius.

Tekstilės pramonėj dezor
ganizacija.

Skandalinga demoralizacija 
ir dezorganizacija pastebima ir 
kituose fabrikuose. “Drobės” 
tarnautojai sistemingai vėluo
jasi, “Audime” Langienė, nepai
sydama direktoriaus nurody
mų, paliko darbą, o “Muistė” 
akordiniai darbininkai sueina įr 
kortuoja darbo metu.

Viliampolėje statybos darbi
ninkų didelis būrys metė darbą 
ir nuėjo girtuokliauti, nepaisy
dami techniko nurodymų.

“Livieloje” esą darbininkų, 
kurie po kiekvieno šventadie
nio ateina su žymiais pavėlavį* 
mais. Del darbo drausmės lau
žymo didžiausia betvarke esant 
geležinkeliuose. .

Dar blogesnė padėtis esanti 
naujai įsteigtuose sovehozuose 
(vukslybiniuose ūkiuose). Jų ve
dėjai esą pirmieji drausmės ar
dytojų gynėjai ir net patys duo
da pavyzdį. In. B,

Transportai ir SSSR
■ I ■ ■ I III

Oficialiai paskelbtas toks ko
munikatas: “Beveik kasdien at
vežama į Vilnių iš Tarybų Są
jungos respublikų dideli trans- 

žaliąvos LTSR, o ypač
Vilniaus pramonės įmonėms: 
įvairių kailių ir odų, medžių, 
geležies, kokso, nedegamų ply
tų, cemento, vilnų, medvilnių 
ir šilko žaliavos.

Iki lapkričio '28 d, per Vil
niaus. geležinkelio stoties san
delius perėjo virš 120 vagonų 
įvairių žaliavų.

Dabar šie transportai kas
dien didėja. Visi Vilniaus san
dėliai, skirti žaliavų iškrovi
mui, yra perpildyti,

Pristatomi įvairioms pramo
nės įmonėms įvairių žaliavų 
kiekiai yru’ labai didelį. Vil

| Turtas Virš$5,500,000.00 i i I ........................................... . . i 'j .n-Mri!

Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš
$425,000.00

SVEIKATOS KLINIKAS
TON8ILUS
Išima už ...........
PRABUVIMAS
Ligoninėje ............
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ....

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija SI HH
ir vaistai .................. TI.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

*13.50
*50.00
*25.00

*2.00

i
E 
3 
3
-

ĮNerą Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui
3 ■ i, J ''j1.  i 11 iu    i ' i , 11 ii. n-    .................................. " |

i

s

z

VISI LIETUVIAI

Į LOAN ASSOCUTIONofCLic^
| JUSTIN MACKIEVFICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VĮRginia. iUį

MNGS
Under U. S. Guvi. Supervision

=
SAVINOS 

H INVESTMENTS
) Shorc Account,

3

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!

REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dentai Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

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

LABORATORY 
‘2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

KAS YRA
IŠNAROS!

IŠNAROS!
IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE 
AMALGAMATED CENTER

NAUJA
MADŲ

KNYGA

IŠNAROS! 
IŠNAROS!

IŠNAROS!
•;

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

* ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus,

• NEREIKALINGI popįe- 
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

♦ TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie napių 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagą kainos 
svarbesne už kokybę!

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

T. RYPKEVIČIA
“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREJET

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chicago, HL

šaukite CANAL 8500
■ t» I . . * ' . , 1 • , •'■*■.-* • * ■ ,

Vardas ................................ . ....

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

Mieste s —.............. ... ..... ............. ..

ValMili —— __ __________ _
k-1-------------------- ----------
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NAUJIENIECIAI! ATEIKIT MUMS J 
TALKA

Naujienieti!
Ar tamsta pasiėmei knygutę 

tikietų platinimui? Jei dar ne
turi, tai pasiimk nors vieną, 
nes parduodamas tikietus pri
sidės! savo darbu pric Naujie
nų Namo Fondo. Tikietai tik 
10 centų ir bus geri į piknikų, 
kuris įvyks Sunset darže lie
pos 27 diena. Ten dovanų bus 
duodamas naujas 1911 metų 
Packardas.

Kiekvieno naujieniečio yra 
pareiga pasiimti tikietų ir iš
platinti tarp savo draugų ir pa
žįstamų.

Ar tamsta kaipo naujienietis 
ir geras patriotas “Naujienų” 
atlikai savo pareigų? Nelauk 
rytojaus, bet pasiimk tikietų 
platinimui šiandien!

Tikietus platinimui galima* 
gauti per sekančius asmenis:

Bridgeporte — per “Naujie
nų išnešiotojų J. Sinkų, Bassc 
Gurskis ir V. B. Ambrose.

Northsidėje — per J. Ascil’ų.
Roselande — pas A. Norbu- 

tą, J. Pučkorių ir St. Yurchis.
Brighton Park — pas S. Nar- 

kį, John Šapelį (barbemėje), 
4125 S. Richmond st.

Westsidėje — pas A. Ražaitį.
Town of Lake — pas “Nau

jienų” išnešiotoją J. Rimkų.
Taipgi apsiėmė platinti ti

kietus sekami Naujienų dar
buotojai:

Mrs. O. Daugin
B. Bemiškis
Povilas švelnis
Dėdė Vaitekūnas
Joe Waske
F. Stan’onis
A. Dainius
Joe Žukas
Paul Miller, Chicagos Lietu

vių Draugijos sekretorius.
Kituose miestuose bilietų kny

geles galima gauti:
Cicero, Iii.:

Pas Naujienų išneišotoją Lu
koševičių, J. K. Dcveikį ir Mrs. 
Ascilla.
Melrose Park, II'.:

M. šeštokas, 1323 N. 35 St. 
Detroit, Mich.:

J. Bcsasparis, 1710 Becclier 
St.
East St. Louis, III.:

J. Rnloths, 527 S. Fourth 
St.
Harvey, III. .

G. A. Skirmontai, 15723 Lath- 
rop Avė. >
VVaukegan, III. ' .

J. Mačiulis, 906 Prescott St.

iLA 6-tas 
Apskritys

Pranešimas Apskričio 
Kuopoms

SLA kuopos, priklausančios 
prie šešto apskričio, yra gavę 
mandatų formas 1941 metų 
papildymams padaryti. Didelis 
skaičius mandatų jau gauta 
nuo kuopų, bet dar nevisos 
juos gražino apskričio sekreto
riui.

Duokles
Prie to, reikia priminti, kad 

kažkurios SLA kuopos yra už
silikę į apskritį duoklėmis; ži
noma, tų reikia atlyginti seka- 

(mam apskričio suvažiavime. 
Kadangi kuopų susirinkimai 
dar įvyks prieš suvažiavimų, 
tai gerb. kuopų valdybos pasi
rūpinkit įgalioti arba savo de
legatui patarti apskričio duo
kles atlyginti./

Turi Daugiau Narių.

Malonų įspūdį daro grįžę 
mandatai nuo kuopų, o tai tas, 
kad didesnis skaitlius delegatų 
yra ant mandatų, tas liudija, 
kad kuopos gerokai paaugėjo 
naujais nariais. Valio SLA kuo
pų organizatoriai!

K, J. Semaška, Apskr. Sekr. 
2438 W. 45th St.

Rytoj Tautiškose 
Laidoja Ieva 
Gasparaitienę

Mirė Po Trumpos Ligos
Rytoj Tautiškose Kapinėse 

bus palaidota Ieva Gasparaitie- 
nė, kuri mirė po trumpos ligos 
sausio 29 d., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Lietuvoje, Šiaulių 
apskr., Joniškės parap., Šimkū
nų kaime. Amerikoj išgyveno 
34 metus.

Paliko vyrų Jonų, 2 seseris 
— Antanina ir Akvilę, brolį Fa
bijonų ir kitas gimines Ameri
koje.

Velionė Ieva buvo laisvų pa
žiūrų, pažangi moteris, sena 
“Naujienų” skaitytoja, viena iš 
pirmųjų įkūrėjų Joniškiečių 
Labdarybės Kliubo, priklausė 
prie Chicagos Liet. Draugijos. 
Laidotuves įvyks 2 vai. popiet, 
iš namų, 5021 So. Kildare avė.

Dėdė B. Vaitekūnas.
Padaugėjo Susirgimai Chicagoj

SKAITYKIT Iš Dienos
. MISCIKO-ŽIEMIO

"IR TAIP GIMĖ STEBUKLAS...”
APIE STEBUKLINGĄ VIRGENCITĄ, 
Caacupė Miestelyje, Pietų Amerikoj

‘NAUJIENOSE” Vy
NEPRALEISKITE NEI VIENO NUMERIO

VAKAR CHICAGOJE
□

O Vakar Chlc?goje lankėsi 
chicagietis, dabar laivyno sek
retorius, Col. Fiank Knox. 
Tarp kito ko jisai pareiškė, kad 
republikonai daro didelę klaidą 
partijiniais sumetimais lošda
mi izoliacininkų rolę ir prie- 
šindamies kiekvienam adminis
tracijos žingsniui Anglijai pa
gelbėti. Amerikiečiai yra rea
listai, žiuri faktų ir žino, kad 
pačiai Amerikai naud.nga Ang
lijai gelbėti, bet repub.ikonai 
nenori to suprasti. Knox buvo 
rep. kandidatu į vice-preziden- 
tus 1936 m.

tu- 
ka-

sč-

Vernon 
pasidarė isteriška ir 
Bausmę turės atlikti

LUC Auxiliary 
Rengia Šokius 
Šeštadieni
Steigia Fondą High School 

Moksleiviams
Sekmadienį LUC kliubas 

(Litlnianian Univėrsity Club) 
turėjo labai sėkmingą vakarų 
su vaidinimu Lietuvių Audito
rijoje, kurio pelnas stambiai 
padidins tos organizacijos 
fondų, kuris skiriamas stipen
dijoms ir univęrsitetus lankan
tiems lietuviams.

Kądangi LUC stipendijos 
skiriamos tiktai tieihš, kurie 
jau kolegijas lanko, Neseniai 
buvo įsteigtas ir LUC Auxi- 
ilary, į kurį įeina vien tik 
high school mokiniai, Ausilia- 
ry buvo suorganizuota pastan
gomis dabartinio LUC pirmi
ninko, Charles Rusacko.

Irgi Duos Stipendijas
Naujoji grupe gerai gyvuo

jąs, o kad padėti aukštesnes 
mokyklas baigušiettis įstoti į 
universitetus ir kolegijas, su
manė įsteigti ir tam tikslui 
stipendijų fondą:

Pirma pramogą tą fondų su
daryti įvyks Hollyvvood Inn, 
2417 W. 43rd St., šeštadienį, 
vasario 1 d. Geras suirianymas 
ir vertas visuomenės paramos. 
Pradžia rengiamų šokių bus 
vai., o įžanga tiktai 30c.

—Nurys

8

Prašalino Dar 70 
Valdininkų

Flo-

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoj)
Casimir Majoher, 26, su
rcnce Kazunas, 23

Thomas Colovas, 40, su Tūla
Markes, 28 A

Reikalauja
Perskiru

Helen Mickevieh nuo Zigmas 
Mickevich

Gavo
Perskiras

Helen Sadusky nuo Anthony

Margaret Vaice nuo George 
Vaice

niurnai 
iiicagoj

South S t. Louis avenue, gimė 
sausio 18, tėvai: William ir Syl- 
via.

DOBILAS, Charles, 941 West 
33rd Street, gimė sausio 22, tė
vai: Casimir ir Dorothy.

GRENEVICZ, Norman, 4459 
S. Washtenaw
sausio 23, tėvai: Joseph ir Ag' 
nes.

avenue, gimė

Miestas Nesvarstys 
Pieno Inspekcijos 
Mokesčių Įstatymą

Susilaukė perd ug protestų
Miesto valdyba vakar paskel

bė, kad aldermanų taryba ati
dos i šalį ir nebesvarstys pasiū
lymo pieno inspekcijos išlaidas 
nuimti nuo chicagieč ų, ir iško- 
lektuoti pinigus iš ūkininkų,

Išlaidų tai 
reikia apie 
giau.

Du Dalykai 
Nustato Prekių 
Kainas Biznyje

Kiek vienam bizny j kur par
davinėjamos prekės du daly-

tymo. Pirmas yra pirkimo ga
limybė o antras tai operavimui 
išlaidos.

Tie pareiškimai bus dau
giau suprantami jei juos pri
taikytini pric kokio nors mums 
žinomo biznio. Kadangi mai
sto pardavinėjimo biznis yra 
už visus didžiausias, pažiūrė
kime kaip pirkimo galimybė 
ir operavimui išlados atsinc-

inspekcijai kasmet
.$200,000 ar dau-

pieno streiku

28 MĖNESIAI KALĖJIMO 
Už TAKSUS

Federalis teismas vakar nu
teisė 28-iems mėnesiams kalė
jimo Edvvard P. Jonės, “nume
rių raketo” vedėjų Chicagos ne
grų kvartaluose. Jis prisipaži
no nesumokėjęs valdžiai $1,020,- 
454 income taksų.

Vakar rytų, sveikatos depar
tamento žiniomis, susirgimų 
plaučių uždegimu buvo 1,001, o 
influenza — 134. Nuo Sausio 
pradžios plaučių uždegimu iki 
vakar mirė 143, o influenza — 
12. (šįmet plaučių uždegimo 
mirčių 33 mažiau negu pernai, 
nors susirgimų 118 daugiau.)

Jašą parama

“NAUJIENŲ” NAMU FONDUI
bus nuoširdžiai [vertinta

• Policija patyrė, kad negy
vas vyras, rastas ant gelzke.iii 
bėgių prie Armitage ir Centrą, 
avenue buvo 23 metų Andrevv 
Wick, nuo 2113 N. Mango 
avenue, darbininkas.

• AukšČ’ausias J. V. te’smas 
paskyrė Northwestern teisių 
profesorių Newman Baker į 
specialę komisijų, modernizuoti 
kriminalių bylų procedūrą fe- 
deraliuose distriktų teismuose.

• Į drafto stotį No. 126 prie 
936 N. Kedzie 'avenue, savano
riu pasiduoti atėjo 3 metų Kcn- 
nclh Nclson, nuo 328 W. Ful- 
ton street. Jaunas vyrukas bu
vo painformuotas, kad jis 
rėš truputį palaukti progos 
riauti — bent 18 metų.

• Išgirdusiu kad ji turės
dėti kalėjime 10 dienų už girti 
važiavimą, 45 metų chicagietė 
Frances Reed, 6230 
avenue, 
susirgo.
kai pasveiks. /

O Dėl nepadorumo policija 
vakar uždarė Waldman alino 
adresu 161 N. Michigan, suėntf 
savininkų Albert Waldman, du 
tarnautojus ir 9 kostumerius.

• Federaliam teismui buvo 
paduotas reikalavimas atimti 
pilietybę dviems chicagiečiams, 
kurie išvyko į Vokietiją gyven
ti. Jie yra, Alfred Ėrnst Ben- 
nln, 2125 School st., ir Rudolph 
Roeper, 1325 N. Waller avė.

e Už tariamų išviliosimų 
$2,000 iš janitoriaus Bernardo 
Soderbergo, 1635 Fargo ąve., 
buvo suimtas wisconsinietis 
Arthur Turnipseed, iš Rich
field. Jisai jiems pardavęs dvi 
“brangių kailių” lapes, pažadė
damas, kad jos labai greitai 
veisis ir į trumpą laiką jų pini
gus keleriopai padidins.

• AURORA — Prie Spring 
Lake kapinių iš automobilio 
nežinomas piktadaris pavogė 
$800, kurie priklausė Auroros 
telefonistei, Mrs. Ada McCue. 
Ji buvo atvykusi į kapines už
dėti vainiką ant savo vyro ka
po.

O Ties 5838 North Pulaski 
Road “bek’ojantis” anglių (ro
kas prie sienos priplojo ir mir
tinai sužeidė 54 metų darb nin- 
kų, David Schneider, 5112 
Strong street. )

• Policija skelbia, kad pe
reitais metais vagiliai Ch’cago- 
je pavogė 2,857 dviračius. Sa
vininkams pol’c’ja atgavo 717.

• Northwestern traukinys 
prie Addlson ir Humlin sunkiai
sužeidė 27 metų Jack Coįrigan, sako, kad toje akyje prarado 
3727 N. Haruing avenue, Chi- regėjimą, kai vienas kostume- 
cagos ugniagesių viršininko Mi- ris sviedė alaus stiklą jam į 
chael J. Corrigan’o sūnų. galvą ir akį sužeidė.

Green paskyrė naujus 
egzaminatorius

bankų

Lueder
70 lar-

Valstijos auditorius 
paskelbė, kad prašalino 
naufojų iš auditoriaus ir Cook 
apskričių bankų likvidatoriaus 
raštinių.

Jis taipgi pranešė, kad vy
riausiais bankų egzaminatoriais 
valstija skiria Frank A. Adams 
iš Springfieldo ir A. A. Mue- 
ller, Chicagoj e.

Eiliniais egzaminatoriais jis 
paskyrė Ęrnest W. Forsbergų, 
John Carrell, Joseph A. Petr 
(iš Bervvyno), Riehfird Gebel 
ir Max Pyka.

Chicagos Norvegai 
Remia Saviškius

Chicagos Norvegų šelpimo 
Komitetas praneša, kad pasiun
tė į Švediją $71,600, kur bus 
nupirkta reikalinga medžiaga 
naujiems namams statyti kare 
nukentėj ilsiems gyventoj hms 
Norvegijoje.

Pereitų metų mūšiuose bom
bos ir patrankos sugriovė apie 
30,000 gyvenamų namų įvai
riuose Norvegijos miestuose.

$25,000 už Akį, 
Prarastą Alinėj

Skundžia Savininkus

GALDIKAS, Judith Allen. 
12116 Wallace street, gimė sau
sio 21, tėvai pp. Walter Galdi
kai.

MESKIS, Patricia Ann, 104 
West 107th stree-t, gimė sau 
šio 22, tėvai: pp. John Męskis.

BORUS, Shirley, 814 Eas 
37th street, gimė sausio 13, tė
vai: Grace ir John.

VVASILAUSKIS, D a r i n a, 
122'17 South Halsted street, gi
mė sausio 13, tėvai: Anthony 
ir Susan.

ROCHKUS, Gerald, 7019 So. 
Mąplewood avenue, gimė 
šio 14, tėvai: Victor ir 
laede.

PETROSHIUS, Dennis,

Grųsino
Kai tik 

apie tų sumanymų, jie pakelė 
didelį triukšmų ir pagrųsino 
streiku. Jie argumentuoja, kad

Paimkime Midwest Stores. 
Štai grupė 500 groserninkų ku
rie palaiko savo kooperatyvę 
organizacijų, kad galėtų tin
kamiau varyti savo biznius. 
Jie operuoja nuosavų sandėlį. 
Sandėlis superka visas prekes 
visoms krautuvėms. Iš 'to 
matyt, kad pareikalavimas di
delis, tai pirkimo galimybė 
milžiniška.

Su tokia jėga galima pirkti 
tiesiai iŠ išdirbėjų, augintojų.

sau-
Ade-

jie turėtų imli brangiau už pic- vagohiniais kiekiais. Reiškia, 
nų pristatomą į Chicago, jeigu galima pirkti pigiau ir pigiau 
jie tuos inspekcijos kaštus tu- parduoti. Rekordai parodo, kad 

operavimo išlaidos yra stebė? 
tinai žemos — 1940 metais že
mesnės net nei 1939. Prie to, 
visos krautuvės pačių savinin
kų operuojamos, tai ir čia yra 
su taupymas.

Nors Midwest krautuvės 
| pardavinėja prekes pigiau ,tai 
! nereiškia, kad kokybė nėra 
aukšta. Pažiūrėkite į Midwest 

s “Naujienų” 
laidoje, ir patys tuo sutiksite.

(Sk.)

rėtų mokėti. Jiems išeitų p 
.<eliolikų dolerių į metus kiek
vienam, o kaip dabar yra, tai 
kiekvienam chieagiečiui ta in
spekcija kainuoja tik po kelis 
centus metams.
APIPLĖŠĖ BARTENDERĮ 
A. GRIGGS

ban-
4

Prie 63-čios ir Union du
ditai sumušė bartenderį Antho- skelbimų šioje
ny Griggs, 6440 Normai, ir at
ėmė $43. Jis tarnauja alinėje 
ties 4331 S. Halsted st.

MADOS

Chicagietis Harry Blaney, 
7921 S. Wood S t., užvedė by
lų prieš savininkus alinės 
1757 West 59th Street, reika
laudamas $25,000 už akį. Jis

Iš “MIDWEST STORES” Gauni

Daugiau Už Savo Pinigus 
GERESNĮ PRODUKTAI 

ŽEMESNĖS KAINOS!

IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir ŠEŠT, Sausio 31 ir Vas. 1 
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS GRYNOS SMETONOS

SVIESTAS S" 32'^0
U. S. Government Certificate of Quality 92 Score Ar Aukščiau 
‘‘PILLSBURY’S” GERIAUSIAS
MILTAI 5 sv. maiš. 22c 24 sv. maiš. 81^ 
‘‘sSo-ŠHEEN” Pyragams Miltai 44 unc. pak. 21^ 
“MAISON ROYAL” VANILLA FLAVOR 8 unc. bonk. 2 už 19c 
“M. J. B.” KAVA Puikiausi Kokybė sv. ken. 27 C 
“LIPTON’S” Juoda Arbata maž pak. 9c »/4 sv. pak. 23c 
“KOSTO” Desertai ir Tapioca Puddings 4 pak. 19c
“BOSCO” Čokoladinis Gėrimas su Pienu 5 unc. džar. 13c 
“ELMDALE”
SWEET CORN No. 2 ken. 3 už 250
“LIBBY’S”
RAUGINTI KOPŪSTAI Didi 2i/2 ken. 2 už 190 
“ŠHURFINE”
GRAPEFRUIT SUNKA did. 46 unc. ken. 170
“DINTY MOORE”
BEEF STEW 24 unc. ken.160
“DINTY MOORE”
Coriied Becf and Cabbage 24 unc. ken. 230 
“DAVIES” VIRTI“
CALAS KUMPIAI 4 iki 6 sv. sv. 22c
SALDUS SULTINGI FLORIDA
GRANDŽIAI 288 mieros 2 tuz- 25^ 
GELTONI SVOGŪNAI U. S. 1 Rūšies 5 sv. JOc 
“BRILLO” did. pak. 17c maž. pak. 2 už 17^ 
“20 MULE TEAM~BORAX 1 sv. pak~15^
“BORAXO” Rankų Valytojas ken. 140
“ARGO” GLOSS STARCH______________ sv. pak. 7ę
1c IŠPARDAVIMAS
SWEETHEART MUILAS Gaunat 4 šm. už 180
DYKAI SILVERWARE PAKELY 
“MAGIC WASHER” did. pak. 23^

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100 nyKAT Kas Savaite. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MHMEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

<5

4691

No. 4691—Gražus “ensemble” pa
vasariui. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40. 42, 44, 46 ir 48.

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
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, III

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted St, Chicage, DL

Čia Įdeda 15 eentrj kr prašau

atafąsti bmb pavyzd) No
... .. ............... — por Kromf

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Mietas fa* valstQa)
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Ką veikia Chicago Lietuvių Draugijos BRANGUS PASLYDIMAS LEDO LENKTYNĖSE

Chicagos 
Suvalkiečių 
Draugija
Labai Gerąi Pąyykę Pąreng||nąs

Suvalkiečių Draugijos meti
nis parengimas sausio 26 d., 
West Side Hali linksmai ir ma
loniai praėjo. Visi žinot koks 
buvo oras — nemalonus buvo 
eiti iš nanjų, bet to nepaisė pu
blika — skaitlingai prisirinko 
ir Draugijai liks visai nemažai 
pelnę.

Vaidiųo Qriginaiį Veikalą
Programą pildę sųvą|)<įęčių 

chjorąą — vąįęjįnę “Pųkfė >įe- 
l^ąJlą”. Siužptą parašė J. Mise- 
vičia, o gražias daineles sunio- 
kinp ji. S. Pipirąitė, Choro mo
kytoja. Matyt, publikai progra
mą patiko, nes girdėjosi gra- 
žąųs juoku ir smarkus rankų 
pĮojirųąs.

Padėka
Nuo komisijos priklauso pa

dėka J. Misevičiui, B. Pajaujui, 
O. Svirmickienei, M. Milunie- 
nei, J. Grigoniui. Taipgi tariam 
padėkos žodi visiems progranąo 
dalyviams-ąrli.stąms ir visam 
Chorui, E. Eglynaitei, R. Mise
vičiui, O. Radžiukynųi, Josefinai 
Dovidonaitei, K. Rimkunui, K. 
Urnežiui, F. Rimkiutei, V. Ada- 
siunui, V. Stanuliutei, T. Sch
ultz, V. Juškai, vedėjai S. Pipi- 
raitei ir balalaikų orkestrui, va
dovaujamam p. J. Budrio.

Taipgi dėkingi esam visiems 
svečiams, kurie dalyvavo pa
rengime, biznieriams, kurie pri
sidėjo prie programo knygelių, 
“Naujienoms 
sinimus, ir 
kams, kurie 
baro ir prie 
žiu ir durų.

Trukumų
Šis programas buvo sureng

tas labai trumpu laiku ir tu
rėjo trukdymų, suįrimų, taip
gi ir klaidų pasidaro. Ą’š ma
nau, kad Suvalkiečiai ateityj 
pasirodys dar geriau, nes ši 
Draugija mene kultūroj, drau- 
kiškume vis žengia pirmyn į ge
resnę ateiti ir darbuotę.

Koresp. O. Svirmickienė.

už gražius gar- 
visiems darbiniu ■ 
sunkiai dirbo už 
užkandžių, drabu-

Ateityj Nebus

Anijoną gpstjenč, po 
tėvais Petravičiūtė

36Q Ęast ^enstįngton Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausįp 28 d., 9:20 vai. ryto, 
|941 m-, sulaukus pusamžio, 
gimus Telšių apskr., Paudė- 
nių parap., Barštų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Kazimierą, sūnų Kazi
miera, brolį Feliksą, švogerką 
Josefą Ramanauskiene, jos 
vyrą Antaną, 3 pusseseres, 
Olesę Montrinjienę, Barborą 
Knyzelįenę ir Oną jaizauskie- 
nę ir jos Šeimyną, pusbrolį 
Antaną Berneckį ir jo šei
myną. ir daug kitų giminių 
draugų ir daug pažįstamų, o 
Lietuvoje seserį Petronėlę šir- 
vienę, pusbrolį Antaną Pet
ravičių, Pusseserę Marijoną

Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 214 Ę. Į15th St. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, vasario 
1 d., 8:30 vai. ryto dš kopi, 
į Vi^ų Šv. parap: Bažnyčią, 
gurioje atsibus gedulingos pa
maldos ųž velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapįnes.

Visi a. a. Marijonos Gus
tienės gimipės, draugai ir pa- 
žistarni esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekąme:
Vyras, Sūnūs, Brolis švoger
ką, pusseserė, Sesuo, pusbro
lis ir Gimines.

Laid. Difekl. John F. Eudei- 
ksi, Tel. YARPS 1741. ’

Jau Lipdo Scenai “Velnią
• Išradėją”

Turbut visiems bus žingeidi! 
sužinoti kas tas “Velnias Išra
dėjas” yra. Reikia lik truputį 
kantrybės, o Chicagos Lietuvių

^AIJIENŲ-AUM E Tulepr......
Paslydimas lies finišu kaštavo Bob Seaman’ui iš Minneapolio antrą vietą 

220 yardų bėgime nacionalinėse ledo lenktynėse La Crosse, Wis. Tuo pasinaudoda
mas antrą vietą paėmė Aliau Scrosty iš Wisconsipo (kairėj), o Don Rahrenback

Vyrų Choras už poros mėnesių 
tą “Velnią Išradėją” parodys.

Iš Niekur “Nepabėgo”
Užtadgi dabar yra laikas pri

sidėti prie Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choro. Šis Choras nėra 
iš niekur “pabėgęs”, bet yra 
susitveręs skleisti kultūrą tarpe 
lietuvių, todėl ir niekas negali 
užginčyti, kad su šiuo choru au
go platus, pažangus ir kuliu-!
rinis gyvenimas. Praeitis chorJ 
yra graži ir kiekvienas, pri
klausydamas prie jo, dar 
net pasididžiuoti.

A t i r a 1/ Siunčiam Gėles.OVEIKISv^SuiV
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Dar Ne Laikas “Ilsėtis”
Deja, kad daugelis dargi 

daug įdirbusių darbipinkams 
lietu’yių kfiltuvds~darbo jau 

iptingo.

| Lietuvių Vaikai 
Baigę Fenger 
Mokykla

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

'* Darbininkių Reikia

(Šįyąkąr Fenger mokyklos 
rūmuose, Roselande diploipųs 
gauna sekami lietuvių vaikąi, 
šią savaitę užbaigę aukštesniuo
sius mokslus:)

William Dacus (gavo Ame
rikoj legiono premiją)

Ann Butkus 
Gilbert Czibinskas 
Lillian Dilis 
ĄJbert Dzimidas 
Patricia Mickus 
Lillian Naver 
Mary Pervenecki 
Etgel Šitas 
Albert Jocius 
Virginia Więnchius 
Helen J. Zurba

Morgan Park Abiturientai
Iš Morgan Park High 

mus vakar gavo:
Frank Micius ir 
Alfonas Urenąs.

(Kitų mokyklų sąrašai
paduoti “Naujienose” rytoj, pir- 
macjjenį ir antradienį).

diplo-

ANGLIŠKAI KALBANTI mote
ris abelnam namų darbui. Geri na
mai, pastovus darbas. $7. DR. MIT- 
ČHELL, OAKland 2323.

bus

HELP WANTED—MALĖ 
_______Darbininkų Reikia~

REIKALINGI PATYRĘ alumi- 
num moulders. 2635 So. Wabash 
Avė., 4 aukštas.

CROWN POINT, IND.
REIKALINGAS DARBININKAS 

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

PAIEŠKAU PUSAMŽIO VYRO 
dirbti už janitorį mažame name. 
Girtuokliai neatsišaukite. 1501 W. 
Monroe.

FuKaiTURE-FIKTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA MAŽAI VARTO

TAS 2 šmotų oedroom setas, kom
binacinis gaso pečius, moderniškas 
anglims pečius, radio su viktrola ię 
daugeliu rekordų, ir kiti dalykai, 
labai pigiai. Ateikite šeštadienį 
tarpe 10 ryto ir 5 popiet. 3443 So. 
Lituanica, 3 aukštas užpakaly.

“ZUIKIS

M

Brighton, Central 
Mfg. Bankai Mokės 
Apie Pusę Pinigų
Cąhiniet Bąnke Žuvę $240,382

Užsidariusių bankų receiverip 
pranešimu, Brighton Park State 
banko depozitoriai, gavę jau 
40%, gaus dar apie 9-is%, o 
Central Manufacturing prie iš
mokėtų 45% pridės dar apie

ir

Brighton Parko banko visas 
turtas jau išparduotas.

Kiti Bankai 
‘ i

-Po 1 šiek tiek dar mokės 
bankai’ (skliauteliuose kiek

Šivakar Dalins
Diplomus Fenger
Mokykloj

PARSIDUODA COMBINATION 
PEČIUS, anglinis ir gesinis — ma
žai vartotas—nebrangiai. Atsišau
kite po 3:00 popiet. 7030 So. Rock- 
wdl S t., HEMlock 0630.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-zemė 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-

Daugelis Mokyklų Šventė
Užb.aigtuves Vakar

Šiandien mokslo metų už-, r----  — ----- _
baigtuvės įvyksta Roselando tarndvimo šaukite: 
Fenger mokykloje. Baigiau-1 PAUL M. SM1TH & CO 
tiems bus padalinti diplomai. 
Užbaigtuvės šiandien taipgi 
įvyks Austi n, Washburne, ir 
Wright Jr., kolegijose.

Vakar diplomus gavo abitu
rientai Amundscn, Calumet, 
Cranc, Englewood, 
įlydė Park, Foreman, 
son, McĘinley, Tilden, 
Lindbloni ir keliose 
mokyklose.

REAL ĖSTATE —
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė
Tel. YARDS 1001.

LOANS—

5 KAMBARIŲ MŪRINIS bunga- 
i low, stoker furnisas, 2 karų gara- 

rlower, žas. 3803 W. 58 PI., kreipkitės po 
Harri-,4 val- popiet.
Wclls,
kitose

šie 
jau 

išmokėjo) Brainerd (38 1/5%)
— 49c, Bryn Mąwr State (32)
— 4%» Builders and Merchants

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

Ilsėtis dar ne laikas, dar ne 
viskas ištirta. Jei kam yra bran
gi pažangių lietuvių kultūra, 
niekad nebus vėlu prisidėjus 
prie kultūrinio veikimo, o mums 
senesniems lai meno darbas Chi- 
cagos Lietuvių Vyrų Chore. Čia 
visi lygus ir draugingi. Nariai 
atsilanko ne su kokiu nors iš- 
rokavimu, bet tikram Choro 
darbui.

Chicago Bank of Commerce

“Angelas”, Karolis
Požėla Paguldė
Oponentus

..........       L 
VVHOLESALE FURNITURE

Ra kan da i i r į taisai Par^y i m m
MOKĖDAMAS CASH— 

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Sp. Western Avė.,

Chicago, 111. Tel. REPublic 6051

VIKTORIJA GUŽAUSKIENe 
po tėvais Pargauskaitė.
gyv. 2136 W. 22 Place.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 29 d., 1:15 vai. popiet, 
1941 m., sulaukus 42 metų 
amž., gimus Liet., Mažeikių 
apskr., Viekšnių miestely.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

motiną Barborą Pargauskie- 
nę, 2 sūnūs, Juozapą irWal- 
ter; dukterį Dolores, seserį 
Bernice Rasimas, ir švogerį 
Louis, ir daug draugų ir pa
žįstamų.
Kūnas pašarvotas Lachawicz 

koplyčioje, 2314 W. 23 Place
Laidotuvės įvyks šeštadie

nį, vasario 1 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėta į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Viktorijos Gu- 
žauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame:
Motina, Sūnus. Duktė, Sesuo 

ir Giminės.
Laid. Direkt. Lachavvicz ir 

Sūnus, Tel. CANAL 2515.

— 5% ir Cicero Trust and Sav- 
ings (25)

Calumet 
likvidaciją 
jams 25.3
Jie šiame banke prarado $240,- 
382.

City Bapkas užbaigė 
atmokėjęs lapyto- 

centus nuo dolerio.

Maurįcc Tillel-“Angelas”,

i ’

r?-

R*

;■»

1 I n A Gėlės Mylintiems 
Lj U fl Vestuvėms, Ban-U II D A venas, Pa puoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Pamokos Kas Sekmadienį
Chicagos Liet. Vyrų Choro 

dainų pamokos kas sekmadienį 
l^aip 10 vai. ryto Neffo svetai
nėje, 2435 S. Lea’vitt St. Jokių 
įstojimų ir duoklių nereikia mo
kėti, bet yra pilnas užsiganėdi- 
nimas. Tadgi, kaip senus taip 
ir naujus kviečiame atsilanky
ti. Turime jau tvirtai rengtis 
prie “Velnio Išradėjo”.

s.

“Aukštų Merginų 
Unija”

> \ UJ1ĖN V-ACME Tolepnoto
Shirley Dale iš Flint, 

Midi., kuriai pasisegė nesu
segtai įsigauti į J. V. nai- 
kiiitųyą Los Angeles uosle, 
vėl žemėje, kur ją nukėlė 
jurininkai. Mergaite sako ji 
norėjusi į Honolulu nuplau
kti.

Tyrinėja Petro
Servey-širvido
Mirties Aplinkybes

ir 
Karolis Požėla ištiesė ant niat- 
raso savo oponentus trečiadie
nio ristynė.se, Ashland Audito
rijoje, kurios buvo 
prezidento Infantile 
Fondui.

“Angelas” paguldė

surengtos

GAĮSĘAS NORTHSĮDgJp — 
VIEN Ag ĄVD^GĖ

IEVA GASPARAITIENę, 
po tėvais Ančiutė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 29 d., 6:45 vai. ryto, 1941 
m., sulaukus pusės amž., gimus Liet., Šiaulių apskr., Joniškės 
parap., Šimkūnų kaime. Amerikoj išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nubudime vyrą Joną. 2 seseris Antaniną 
Burneckienę ir Akvilę Ančiutę, brolį Fabijoną ir brolienę jJl- 
fian fr šeimą. Sesers sūnūs: Stanislovą ir jo žmoną Adelę, Flo- 
rencc ir jo žmoną, Helen Ęurneckius ir jų šeimas; pusbrolį Be
nediktą Vaitekūną, jo žmoną ir jų šeimą, pusseserės sūnūs: 
Klemensą ir Kazimierą Strakšius ir kitas gimines Amerikoje. 
Lietuvoje—pamųtę Julijoną Ančienę, brolio dukterį Pranutę 
Ruminienę, jos seimą ir įeitas gimines.

Priklausė prie Chicagos Liet. Draugijos ir Joniškiečių Lab
darybės Klfubo.

Kūnas pašarvotas namuose, 5021 So. Kildare Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 1 d., 2:00 vai. popiet. 

Iš namų bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. ą. Ievos Gasparaitienės giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame:

VYRAS, SESERYS, BROLIS IR GIMINĖS.
Laid. Direkt. A. M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

'Aukštų

Wolken- 
England 
pareiškė

Jos Nori Ilgesnių Kojinių, 
Suknelių

Chicagoj pradėjo veikti ypa
tinga organizacija, 
Merginų. Unija”.

Pirmininkė Jewęl 
haųęr, 3630 N. New 
(ji 5 pėdų, 11 colių)
jog unija reikalaus, kad fabri
kantai atsižvelgtų į tai, kad 
yra daug jos aukščio mergi
nų, ir kad jie privalo jonis da
ryti ir ilgesnes kojines, ir už
tektinai dideles ir ilgas suk
nias.

“Musų mažesnės seserys ne
turi supratimo kaip sunku auk
štai merginai tinkami drabu
žiai susipirkti.”

Gub. Green vakar panaikino 
$50,000 kontraktu, kuriuos bu- 
vęs gub. Stelle buvo išdalinęs 

i keturiom.s firmoms pristatyti 
valstijos įstaigoms 21,700 tonųvalstijos įstaigoms 21,700

NORTHSIDĘ,— Vienas žino- 
gus apdegė gaisre, |<ųris pada
rė nemažai nuostolių šešių bu
tų namui prie 1860 N. Hoyne 
avenue. Ugnis kilo nuo sprogi
mo kerosiuiniąm pečiuj.

maliorius, kuris bandė pečių

SKAITYK KASOSEN- - - - - - - - - - -

m rpm skiltis—

“REIKIA DARBINIHKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progąs sužino tiktai per

NAUJIENAS

1138 Somų Balslri SĮfięl. O |lį

Sako — Užsimušė, Riti — Kad 
Bpvo Užmuštas

Apskriejo ligoninėje mirė 52 
metų bridgeportietis, Petęr 
Servey-širvidas, 820 W. 35th 
place. Pereitą antradienį netoli 
namų jisai buk paslydo ant ša
ligatvio ir labai sunkiai susi
žeidė. Jis dirbo prie WPA.

Servey buvo lietuvis ir jo tik
roji pavardė — širvidas.

Bridgeporte vaikščioja gan
dai, kad jis buvęs užmuštas, bet 
Peęring pplicijos ųppvada tai 
griežtai užginčija.

Liudijo Wm. §ęhųltz
širvido mirties tyęinėj iiųe, 

kurį pravedė koroneris, tąrp 
liudininkų buvo kitas jietųyįs, 
William Schultz, ir jis aiškina, 
kad Servey pavirto ir prasimu
šė galvą.

Dėl kai kurių neaiškumų bet
gi, inkvestas nebuvo baigtas. 
Tyrinėjimas bus tęsiamas rytoj, 
ir čia bus gyiĮdęnąnų kaltini
mai, kad gal širvidas buvę nu
žudytas.

Minimas Schultz gyveno tame 
pačiame name su širvidu, ir dir
ba kontraktoriui Želviui.

Širvidas laidojamas ryloj ry-. 
tą iš S. P. Mažeikos koplyčios, 
3319 Lituanica Avė., į šv. Ka
zimiero kapines.

Lord AI- 
beęt Milįs į 14:26 min. 

Įtąrplis Bęžėla pąguldč 
StąJI, 14:00 įpin.

Hąps Stęjnkę įr Frank 
sop išėjo lygįppt 

Ąipęrįęo Esposilo 
Tonų Casey, 22:14 m., 

Rys Somnenberg 
Scpyfąęę Mangan, 8:05

Bįll Ęgrtush ristynėse nega
lėję dalyvauti.

Žręopių buvo vidutiniai.

Diek

Jud-

paguldė 
ir
paguldę 
m.

TEIS PO 16-KOS
METŲ

Į Californiją teismui iš Chi- 
cagos kalėjimo buvo išvežtas 
45 metų Hąęold Kirk. 16-ką 
Rietu gigai jisai San Bernar- 
djne užmušęs taksi šoferį. Chi- 
cągoj Kirk sėdėjo kalėjime už 
pesumo|<ėjimą $7,000 alimoni- 
jos žmonpi.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO PA- 

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

Helcn Čhapas, Rast.
DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 

ŠIRDIES V. JĖZAUS laikys mėne
sinį susirinkimą vasario 2 dieną, 
1-mą vai. popiet, Chic. Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. 
Randasi daug svarbių dalykų ap
tarti draugijos labui.

Nut. Rašt. Frank Bakutis.
SIMANO DAUKANTO DR-JOS 

mėnesinis susirinkimas įvyks sek-* 
madienį, vąsarįo 2 d., 12 vai. die
nos, Chicagos Lietu vių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Susirin-. 
kimas svarbus. Kas atsilikę mokes
čiais, būtinai pasirūpinkite apsi
mokėti. —P. K. Sekr.

Aurora, Elgin 
Gelžkelis Pakelia 
Ferus

IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS!
IŠNAROS!

išnaros!

VAKARIO 23 D. MATYSITE 
Pirmą kąętą Amerikoje 

O^riginalęi Juokingą Komedija 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

Pradedant rytdiena Chicago,- 
Aurora and'Elgin gelžkelis pa** 
kelia savo fėrus. Kai kurie są- - 
vadiniai ir mėnesiniai bilietai' 
keliams dabai' kainuos nuo’- 
11 iki 30% daugiau, negu pra*~ 
eityje. Gelžkelis, sako, negali ' 
išsiversti*

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

UŽMUŠĖ “SUBWAY 
DARBININKĄ

Po Randolph ir 
gatvėmis, vagonėlis
žemę iš Chicagos “subway 
nelio 
way” 
5034 Calumet avenue.

vežantis " 
tų-:: 

užmušė 44 metų “suh- ; 
darbininką, Walter įsom,'*

ristyn%25c4%2597.se


8 NAUJIENOS, Chicago, T11.
— - - i   i ‘ — -  T

Pehktadien,, sausio SI, 1941

CIO. GRASINA IŠPLĖSTI STREIKĄ J 
KITAS HARVESTER DIRBTUVES 

CHICAGOJE

5,000 Streikuoja Harvester Traktorių Dirbtuvėje.

Atrodo, kad Streikas Traktorių Dirbtuvėje 
Gali Būti Ilgas,

C.I.O. pagrasino Internation
al Harvester Bendrovei, kad iš
plės streiką į kitas dvi dirbtu
ves Chicagoje, jeigu firma ir 
ten nepriims svarstyti darbinin
kų reikalavimų.

C.I.O. ūkio padargų unijos 
lokalai vakar įteikė algų ir va
landų reikalavimus viršinin
kams West Pullman’o dirbtuvėj, 
taipgi “McCormick’o” dirbtuvė
je, prie 26-tos ir Western avė. 
(Traktorių dirbtuvė randasi prie 
31 mos ir Western).

Reikalavimus Atmetė

Algų ir Valandų 
įstatymo Projektas 
Legislaturoj

reikalavimus priimti, 
ten neturi di- 

ir neturi kontraktu.”

Tų abiejų dirbtuvių viršinin
kai, H. J. VVatling ir C. J. G o h, 
atsisakė 
kadangi C.I.O. 
džiumos
C.I.O. VVest Pullmane ir McCor
micke, sako viršininkai, “darbi
ninkų nėra laimėjus, tokiu bu
cu ne’uri 
statyti.”

Streikas

teisės reikalavimu

traktorių dirbtuvėje, 
užvakar popiet, pa- 

6,500 darbininkų.

Nori Panaikinti 8 Valandų 
Darbo Dienų Moterims •

Atstovai William J. Lavvlcr 
ir Edward C. Hunter iš Spring- 
fieldo ir Rockfordo) vakar le- 
gislatvrai įteikė Amerikos Dar
bo Federacijos paruoštą 40 dar
bo valandų įstatymo projektą.

Projektas siūlo įvesti 40 sa
vaitę tose pramonėse, kurių 
federalis '"statymas nepaliečia, 
užtikrinti darbininkams pusant
ros algos už kiekvieną viršlai
kio valandą, garantuoti jiems 
30 centų minimum’ą, ir panai
kinti įstatymą, kuris aprube- 
žiuoja moterų darbo dieną 
8 valandų. •

iki

liečia api
West Pullmane ir McCormicke 
dirba kita tiek, jeigu no dau
giau.

Unija “Sutinka Derėtis”

Paliuosavo Nuo
Karo Tarnybos

Dėl traktorių skyriai’ 
ko, unija pranešė federaliam ar
bitrai oriui David Roadley, kad 
sutinka derėtis, jei; u firmos 
viršininkai sutiks “nuoširdžiai” 
darbininkų reikalavimus svar
styti, bet jie tol negrįš dirbti, 
kol nebus prieita susitarimo.
Reikalavimas Ir Richmond, Ind.

NORTHSIDE — Drafto ape
liacinė taryba paliuosavo nuo 

strei- karo tarnybos northsidictį Hen
ry Gudelį, 1317 N. Ashland 
Avenuc. Jis padavė prašymų 
paaiškindamas, kad jis turi 
užlaikyti žmona.

Vakar reikalavimus Harvcst- 
er bendrovei įteikė C.I.O. uni
jos lokalas ir Richmond, India
nos dirbtuvėje, kur dirba apie 
1,500. Ten reikalauja pakelti al
gas ir mokėti atlyginimą darbi
ninkams, kurie yra ar bus pa
šaukti į kariuomenę.

Milwaukee ir Rock Island 
dirbtuvės kol kas ginče nefigu- 
ruoja, bet streikas vyksta jau 
12 dieną Harvester’io Rock 
Falls dirbtuvėje.
Įsteigė Virtuvę Streikieriams
Prie traktorių dirbtuvės dar

bininkų pikietos budi pasikeis
damos kas šešios valandos. Prie 
26-tos ir Rockwell unija įsteigė 
virtuvę pikietininkam.s ir ki
tiems streikieriams valgiu aprū
pinti. Iš unijos prisirengimo ir 
pikto ūpo abiejose pusėse, at
rodo, kad streikas gali būti il
gas.

Leis Pasiimti Algas
Unija, beje,, vakar paskelbė, 

kad įleis darbininkus į dirbtu
vę šiandien nuo 8 ryto iki 4-ių 
po pietų algų konvertus pasiim
ti. šiaip jokie darbininkai ne
turi teisės įeiti, išskyrus pri
žiūrėtojus ir raštinės tarnauto r 
jus. • *■ <

o o o
LIKVIDAVO SIMMONS 
STREIKĄ

KENOSHA. — Vakar į dar
bą grįžo 200 darbininkų Sim- 
mons bendrovės matrasų dirb
tuvėje, kur jie buvo išėję į strei
ką pereitą antradienį.

/ ' NATUTKNŲ-ArM T<>i..nb
Pikietuotojai renkasi prie Chicago International Harvester Co. traktorių dir

btuvės po to, kai 5,000 darbininkų pri-klausahčių C. I. O. Ūkio Reikmenų Darbi
ninkų unijai nustojo dirbę unijos vadams paskelbus streiką.

4

GARSUS “ELGETA” KELLY SUKROVĖ
TURTUS PARDAVINĖDAMAS 

BIBLIJAS
Buvo gabus biznierius, nepaprastas šykštuolis

Žymiai Padidėjo 
Plieno Liejyklų 
Pelnai

Inland Steel uždirbo virš 
$14,000,000

Kero reikmenų g mybai įs.
..ūbavus, smarkiai ėmė kilti

Visos tokios įmonės, dabar 
abai gerai dirba ir užsakymų 
knygose 
siams.

turi kcl ems mėn:

Po $8.87 šZrui
Steel Co., Chicagoje

Organizuos Link-
Belt Darbininkus

Žitkus.
Link-Belt firma priklauso 

plieno pramonei ir turi daug 
skyrių. Visi kili skyriai jau su
organizuoti iššikiriant vieną 
Bridgeporto šapą. Visi lietuviai, 
kurie dirbate, esate kviečiami 
atvykti į Mildos salę šį sekma
dienį. ’ ' —VBA.

Bridgeporto Dirbtuvė “Vienin
telė Be Unijos”

BRIDGETORT. — Ši sekma
dienį, 2 vai. popiet, Mildos sa
lėje įvyks Link-Bdt firmos dar
bininkų susirinkimas tikslu su
daryti uniją. Dirbtuvė randasi 
prie Morgan ir 37-tos, Bridge- 
norte. Tonais dirba keletas šim-, 
tų lietuvių. Tarpe unijos reika- h’ užmušė 53 metų angliakasj 
lu smarkiai darbuojasi Felixas Enoeh Patrok’ą.

ŽUVO ANGLIAKASYS
ELDORADO, III. — Sahara 

No. 10 kasyklose uolos užgriuvo 
užmušė

Al Rložis Kamuolio e
Metimo Čampionas

B. Gedvilas — 30 kilometrų 
bėgimo čampionas

Amateur Atblctic Un'on va
kar išrinko lietuvį Al Blažį iš- 
Gęorgelovvn Univers'teto \Va- 
rhingtonc kamuolio metimo 
čampionu Jungtinėse Valstijo
se.

30 kilometrų lenk tymų cam- 
pion’i ta sąjunga išrinko kitą 
l’etuvi, Barney Gedvilą, š Tho- 
mas. West Virg'nia.

Acme
prskelbė, kad išmoka savo š3- 
lininkams $1.00 dividendą nuo 
kiekvieno šėro, vietoj 75c, ku
riuos išmokėjo pernai.

Inland Steel Company prane
ša, kad ji pernai padarė $11,- 
150,385 gryno pelno, po $8.87 
Šerui. Pernai šėmi uždirbo 
$6.73.

Atidarė Goya 
Parodą

Chicagos Art Institute 
atidaryta visam mėnesiui gar
saus ispanų dailininko Goya 
paveikslų paroda. Paveikslai 
buvo surinkli iš Ispanijos, Ka
nados, Gubos ir kelių Jungti
nės Valstijos miestų.

Dienraštis “Hcrald-Ameri- 
cftn” vakar paskelbė įdomių 
žinių apie garsųjį “elgetą“ 
Thomas J. Kelly, kuris numi
rė 1935 metais palikdamas 
$150,000 turto.

Laikraštis sako, kad atsėdė
jęs aštuonis metus kalėjime už 
žmogaus nužudymą, Kelly apie 
1910 apsigyveno St. Louise, ir 
ten pradėjo pardavinėti bib- 
lijas ir religinį žurnalą vie
nam kunigui, P. J. Dunnc. 
Turėdamas didelis biznio ga
bumus, Kelly išvystė ta biblijų 
biznį į labai pelningą užsiėmi
mą ir į trumpą laiką susikro
vė $10,000.

Visuomet J3udo Apdriskęs
Be to, jis buvo nepaprastai 

šykštus, visuomet vaikščiojo 
apdriskęs, Elgetavo ir centą 
bijodavo išleisti. Turtą padidi
no ne vien šykštumu, bet ir 
gudriais investmentais Chica
goje inorgičiuosc ir bankuose.

25c Ui Kambarį *
Jis pakliuvo į lietuvių ran

kas, kai 1935 metais atėjo 
kambario nuoinuotis i Stella c 
Butmanienės (mirusios) vieš- 

buvo būtį 651 Madison strcct. Mokė
jo už jį 25 centus, nors savi-

r=J prJ rcrJ red red rf red'zsl r±J nEJ rzJ rd nd! rd rd rrd

I > A. F? I 5 X OI X IAS
su vaidinimu 3: aktu komedijos

t * ' . .

PARAŠĖ PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

Kelly čia netrukus susirgo ir 
mirė, o jo garsioje byloje įvel
ti asmenys bandė jo turtą pa
sisavinti suklastuodami testa
mentą, c.

Turto Mažai Liko
Daugiau negu puse Kelly 

i turto pasiėmė valdžia nenio-

$3,170,617 Pensijų 
Seneliams

Gaus vidutiniai po $22.21
Valstijos pensijų fąndas pra

neša, kad sausio mėnesiui iš
mokės Illinois seneliams $3,- 
170,017 pensijomis. Čekius 
gaus 142,716 asmenų. Viduti
niai jie sieks apie $22 21.

$1,898,702 gaus seneliai už 
Cook apskričius, o likusius 
gaus seneliai Cook apskrityj ir 
Chieagoj.

RUBS1UVIŲ SVETAINĖJE
Van Buren and Ashland Boulevard
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ketais taksais, kitus gavo ad
vokatai, o 18 tolimų Kelly gi
minaičių gavo apie $2,000 
kiekvienas.

Faktus apie Kelly ir jo tur
tus surado Jack Rubcns, Cook 
apskričio viešojo turto admi- 

i nistratoriaus invesligatorius. 
Jis surado taipgi, kad Kelly 
laikė savo pinigus Mid-City 
Trust and Savings Banke, kur 
daugiausiai pirko morgičius, 
ir keliuose kituose bankuose.

Nubaudė Antaną 
Kavaliauska
Kalėjimu

o

Brolis Stan’ey Jau Sėdi
Kriminalis teisėjas Sbarbaro 

nubaudė metams kalėjimo An
taną Kavaliauską, brolį gar.sios 
“penktadienio“ plėšikų gaujos 
lyderio, Stanley Kavaliausko.

Nuteistasis .buvo suimtas 
gruodžio mėnesį, po .susišaudy
mo su policija prie 23-čios ir 
Washtena\v avenue, už tariamą 
laksi apiplėšinėjimą.

Gavo Ir 2 Metus Probacijos
Kavaliauskas apart kalėjimo, 

gavo 2 metus probacijos, kuri 
prasidės išėjus iš kalėjimo, ir 
turi užsimokėti $25 pabaudos.

Jo brolis Stanley dabar taip
gi sėdi kalėjime.

Tai Jau 19-tas 
Garnio Vizitas

Užvakar garnys vėl aplankė 
ūkininkus Louis Brcnnecka’s 
gyvenančius prie Hebrono, Mc- 
Henry apskrityje.

Paliko jiems mergaitę.
Brenneckų šeimyna dabar 

susideda iš 20 žmonių. Turi 
aštuonioliką vaikų, kurių vy
riausias yra 26 metų amžiaus. 
Mrs. Brenneckienė viso pagim
dė 19 kūdikių, bet vienas mirė. 
Ji 43 metų amžiaus, apsivedė 
būdama 16-kos, o Louis, jos 
vyras, yra 53 m.
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