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BRITAI PAĖMĖ CIRENOS MIESTĄ
Ten buvo Graziani 

karo štabas
KAIRAS, Egyptas, vas. 4 d.

— Britų karo vadovybė prane
ša, kad britų kariuomenė įžen
gė j Cirenos miestą Lybi joj. šis 
miestas randasi 60 mylių į va
karus nuo Dernos.

Lybi jos ir Egypto operacijų 
pradžioje italų maršalas Grazia
ni Cirenos miestely laikė vyriau
sią visos fašistų kariuomenės 
štabą.

Graziani senai iš ten išsikėlė 
ir nuvyko žymiai Į vakarus 
nuo Bengazi.

Britai bombarduo
ja italus

KAIRAS, Egyptas, vas. 4 d.
— Britų karo aviacija labai 
smarkiai bombardavo besitrau
kiančią į Bengazi italų kariuo
menę.

Paskutinėm dviem dienom 
britai bombardavo kelis kartus 
Tripoli, svarbiausią italų karo 
bazę Afrikoje. Daug bombų iš
mesta ir pačiame Bengazi mie
ste.

Susprogdinti keli tiltai i p su
gadintas pTentasFnčuHuČTTlaĮų 
kariuomenė traukiasi atgal.

Britai susijungė su 
etiopiečiais

LONDONAS, Anglija, vas. 4 
d. — Pranešama, kad britų ka
riuomenės dalys, kurios veržia
si Abisinijos gilumon, jau su-

KUBOJE LIKVIDUOTAS SUKILIMAS
Vyriausias organiza
torius pabėgo Ame

rikon
HAVANA, Kuba, vas. 4 d.

— Kubos prezidentas Fulgen- 
cio Batistą pranešė kariuome
nei, laivynui ir policijai, kad 
jis pasalino viršininkus, kurie 
ruošė sukilimą.

* <

Batistą suspendavo konstitu
cijos garantuotas teises penkio
likai dienų. Aukštų karininkų 
grupė norėjo nužudyti Batis
tą.

Kariuomenės štabo viršinin
kas, pulkininkas Pedraza, vy
riausias sukilimo organizatorius, 
orlaiviu iš Havanos išskrido j 
Miami.

Batistą laiku buvo 
informuotas

HAVANA, Kuba, vas. 4 d.
— Aukšti laivyno karininkai 
kvietė prie sukilimo prisidėti 
kitus karininkus. Jie net reika
lavo pasirašyti specialų raštą.

Vienas karininkas perdavė 
Batistai tokio rašto kopiją. Prie 
sukilėlių prisidėjo ir Havanos 
policijos viršininkas.

Jis dirbo kartu su “padugnė
mis”, nes kelis kartus sudrau
dė policijos karininkus sekti nu
sikaltimų kaltininkus. Tai pa
skelbė pats Batistą per radiją 
sakytoje kalboje.

•sijungė su H. Selassie dalimis.
Britai jau yra šiaurinėje 

Etiopijos dalyje ir bendromis 
jėgomis ruošiasi pulti .svarbes
nius italų centrus.

Karo vadovybė planuoja di
desnį puolimą ant Adis Abeba, 
Abisinijos sostinės. Neguso ka
riuomenė ginkluota moderniš
kais ginklais. x

Nacių lakūnai labai 
netaiklus

KAIRAS, Egyptas, vas. 4 d.
Užsienio korespondentai, ku

rie matė nacių aviacijos bom
bardavimą, tvirtina, kad nacių 
lakūnai labai netaiklus.

Vokiečių bombanešiai išme
tė kelias bombas Aleksandrijos 
uoste, bet nepataikė nei vienam 
karo laivui.

Tobruke ir Bardijoj išmestos 
bombos taip pat nepadarė nuo
stolių, nes nepataikė j siekinius. 
Jos palietė tiktai vieną laivą, 
kurian lipo italų belaisviai.

Italai perkėlė laivy
no mokyklą

ROMA, Italija, vas. 4 d. — 
Vyriausybė pranešė, kad juros 
laTv‘ynd~TiaITninkų mokyklą, ku
ri paskutiniais metais buvo Ta
rauto bazėje, tapo perkelta į 
saugesnę vietą.

Pranešimas nepasako kur ta 
mokykla tapo perkelta. Britai 
labai apdaužė italų laivyną Ta- 
rantuo uoste.

Paskutiniu melu labai dažnai 
britų ir graikų aviacija bombar
duoja Tara n to.

Vyriausybė pritaria
Batistos veiksmams

HAVANA, Kuba, vas. 4 d.
— Susirinkusi Kubos vyriausy 
bė ir išklausiusi pranešimo apie 
ruošiamą sukilimą, užgyrė Ba
tistos padarytus veiksmus.

Vyriausybė patarė gyvento
jams tęsti darbą. Užtikrino, kad 
praėjus porai savaičių konstitu
cinės teisės vėl busiančios at
statytos.

Areštuotas Kubos laivyno 
viršininkas Angel Gonzales. 
Areštuoti kiti aukšti karinin
kai. Visame krašte ramu.

Surastas žuvęs karo 
lėktuvas

MORTON, Wash., vas. 4 d.
— Sausio 14 dieną žuvo karo 
lėktuvas su 7 karininkais. Ligi 
šiam metui nepavyko orlaivio 
surastai, nors buvo dedamos 
ir labai didelės pastangos.

Vakar Mojavę miškuose! buvo 
surastas lėktuvo laužas. Kariuo
menės atstovai ir policija nu
vyko nelaimės vieton ir surado 
žuvusius.

Pašalinių žmonių neleidžiama 
prie nelaimės vietos, nes neno
rima, kad išaiškintų kai kurias 
karo paslaptis.

Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka 7:00 y. r.» leid

žiasi 5:08 y. v.

Net ir pats laivyno sekretorius KnoX turi parodyti 
specialų pažinimo ženklą, kad galėtų Įeiti į Laivyno de
partamento rumus Washingtone, kurie neseniai buvo 
apstatyti sustiprinta sargyba atsargumui prieš šnipų ir 
šabo t ažn i irk n ve i k ima.
..... •. ... ■ l /
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NACIAI NORI BAZIŲ PRANCŪZIJOJ
Lavalis bus sugrą

žintas
LONDONAS, Anglija, vas. 1 

d. — Diplomatiniuose sluoks
niuose turima žinių, kad Hitle- 
ris ir vėl pareikalavo iš Petai- 
no karo bazių Viduržemių juro
je.

Reikalauja, kad butų sugrą
žintas Lavalis valdžion ir pa
šalinti prieš nacius nusiteikę 
ministeriai.

Naciai nori, kad maršalas lei
stų vokiečių kareiviams važiuo
ti per Francuziją ir leistų nau
dotis Toulono bei Bizertos ka
ro bazėmis.

Lavalis kalba vietoj 
Hitlerio

VICHY, Francuzija, vas. 4 
d. — Admirolas Darlan deda 
pastangas susitarti su Lavaliti 
dėl tolimesnio bendradarbiavi

Didžioji Britanija yra nepa
prastai laiminčia, nes turi labai 
gerą vadovybę, — pareiškė Wd'- 
kie spaudos atstovams išėjęs iŠ 
karaliaus rūmų. Willkie paten
kintas gautomis informacijo
mis.

Willkie lankėsi 
Airijoj

DUBLINAS, Airija, vas. 4 d. 
— Wende!l Willkie visai neti
kėtai aplanke Airiją. Jis buvo 
paskelbęs, kad dėl laiko sto
kos negalės pamatyti šio kra
što.

Willkie ilgai kalbėjosi su de 
Valera apie karo padėtį, apie 
Airijos neutralumą, jos uostus 
ir kitus reikalus.

Spaudos atstovams jis atsisa
kė atpasakoti pasikalbėjimą su 
de Valera, bet pareiškė, kad jis 
buvęs labai įdomus.

mo.
Lavalis pareikalavo, kad jo 

darbas ministerių kabinete bu
tų garantuotas ir kad Petainas 
išmestų visus priešvokiškus mi- 
nisterius. Be to, Lavalis reika
laują : vidaus reikalų ministeri
jos ir propagandos.

Npri, kad butų sudarytas 
triumviratas iš Lavalio, Darbi
no ir karo ministerio Huntziger. 
Darlanas nori sušvelninti Lava
lio reikalavimus.

y........ .........................—

Anglijos karalius 
priėmė Willkie

LONDONAS, Anglija, vas. 4 
d. — Kai tiktai Wendell Will- 
kie grįžo iš Dublino, tuojau 
buvo priimtas- Anglijos kara
liaus ir karalienės.

Kalbėjosi įvairiais karo ir po
litikos reikalais.

Nauja lietuvių emi
grantų valdyba

BEBLYNAŠ, Vokietija, vas. 
4 d. — Vokietijoj gyvenančių 
Lietuvos piliečių \ Sąjunga išsi
rinko naują vaidybą.

Pirmininku tapo išrinktas ad
vokatas Rapolas Skipitis; vice
pirmininku išrinktas l)r. Petras 
Karvelis; iždininku — l)r. Pra
nas Ancevičius; sekretorium — 
advokatas Jonas Našliunas ir 
vice-sekretorium -— kunigas 
Yla.

Rooseveltas nenori 
karo

NEW YORK, N. Y., vas. 4 
d. — Turima žinių, kad Japo
nijos užsienio reikalų mini,sto
ris, atsakydamas į parlamento 
paklausimus, pareiškė, jog Ame
rikos prezidentas asmeniškai 
nenori karo tarp Amerikos ir 
Japonijos.

Graikai priešinasi 
italams

ATĖNAI, Graikija, vas. 4 d. 
— Graiku kariuomenė neleid- t-
žia puolantiems italams užimti 
naujų pozicijų.

Graikai paėmė naujas viršu
kalnes Tepčleni apylinkėse. Grai
kai žymiai priartėjo prie Bėra- 
ti miesto.

PASTORIUS NIEMOELLER
EINA PAS KATALIKUS

BERLYNAS, Vokietija, vas.
4 d. — Protestantų pastorius 
Niemoeller, kuris ilgai prasėdė
jo koncentracijos stovykloje, 
pereina pas katalikus.

Jis nenorėjo pripažinti Hit
lerio, kaip vokiečių tautos va
do. Manoma, kad dabar jis bus 
išlaisvintas.

MUSSOLINI SIUNČIA FRON- 
TAN FAŠISTUS

ROMA, Italija, vas. 4 d. — 
Mussolini pašalino iš užimamų 
vietų 42 aukštus fašistų parti
jos lyderius ir jiems pasiūlė ei- 

! ti frontan.
I

Italai nenori eiti karan, jei
gu fašistai lieka užpakalyj, to
dėl Mussolini buvo priverstas 
išsiųsti į fronto linijas kelis iš
tikimuosius.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Buvęs Illinois valstybės gubernatorius Emmerson dėl li

gos mirė savo namuose.
— Naciai nuteisė mirti tris norvegus. Jie radinius pagel- 

ba iš Bergeno perd’avinėjo britamš karo informacijas.
— Pakilęs Dunojaus vanduo padare labai didelių nuostolių 

Vengrijoj. Niekais nuėjo dideli kiekiai javų ir numatomas di
delis badas.

— Maršalas Petain atmetė Lavalio reikalavimus ir neleis 
jo valdžion, jeigu jis norės viską kontroliuoti. Naciai nepaten
kinti Petaino atsakymu.

— Bagrianu, naciams simpatizavęs Bulgarijos ministeris, 
buvo priverstas atsistatydinti.

—- Jugoslavijos teisingumo ministeriją perėmė žmogus, ku
rį nacių spauda labai smarkiai puolė. Jis yra antinacis.

—- Wendell Willkie šiandien pradėjo kelionę | Jungtines Val
stybes. T

— Belgrado anglų klube sprogo bomba. Tapo užmušta vie
na moteris ir sužeisti du vyrai. Manoma, jog tai yra fašistų 
dąrbas. v

— Britų laivyno ministerija praneša, kad žymiai sustiprin
ta apsauga ir prarandama žymiai mažiau transporto laivų. Kon
vojus dabar lydi ir karo orlaiviai.

REIKALAUJA AGITATORIŲ LIUDIJIMO
Komunistų neklausančius studentus rek

torius privalės skųsti GPU
KAUNAS, Lietuva, vas. 4 d. 

— Sovietinės Lietuvos valdžia 
stengiasi įkinkyti visą besimo
kinantį Lietuvos jaunimą į ko
munistų partijos darbą.

Smetonos laikais Lietuvos uni
versiteto autonomija buvo žy
miai sužalota, bet stalininkų re
žimas pavertė universitetą tikru 
GPU įrankiu.

Štai budingas Kauno univer
siteto rektoriaus įsakymas stu
dentams, kuris buvo paskelbtas 
visuose fakultetuose ir atspaus
tas 71 “Tarybų Lietuvos” nume
ryje:

“švietimo liaudies komisaria
to pavedamas įpareigoju visus 
Kauno universiteto studentus ir 
studentes šių (kalėdinių) atosto
gų metu sueiti į glaudi? kon
taktą su vietos rinkiminėmis 
komisijomis ir agi (kolektyvais, 
ir Įsijungti i rinkiminės akci
jos darbą.

Grįžęs iš atostogų kiekvienas 
Kauno universiteto klausytoj as- 
ja privalo pristatyti iki 1941 
metų sausio mėn. 10 d. univer
siteto raštinei vietos vykdomo
jo komiteto pažymėjimą, kuria
me turi būtį truinpai apibudin
ta tą pažymėjimą gavusio as
mens rinkimine akcija.”

LIETUVOS SOVCHOZUOSE BETVARKĖ
Gyvuliai laikomi 

purve
KAUNAS, Lietuva, vas. 4 d. 

— Kaune buvo sušauktas že
mes ūkio profesinės sąjungos 
aktyvistu suvažiavimas. • €

K. Didžiulis, komunistų par
tijos žemės ūkio dalies vedė
jas, nusiskundė baisia netvarka 
naujai įsteigtuose Lietuvos sov- 
chozuose.

Didžiulis nurodė pavyzdžių, 
kur gyvuliai laikomi didžiau
siame purve ir žemės ūkio ma
šinos paliktos rudyti lauke. 
Laikraščiai pakartojo Didžiulio 
skundus.

SOVCHOZŲ DARBININKAI 
GAUS PO 6,80 RUBLIŲ

KAUNAS, Lietuva, vas. 4 d.
— žemės ūkio aktyvistų suva
žiavime kalbėjo darbo normavi
mo skyriaus vedėjas Sejevi- 
čius.

Jis informavo aktyvistus apie 
kolektyvinių sutarčių projektus 
žemės ūkio darbininkams. Lau
ku darbininkams valdžia numa
to 8 vai. darbo dieną, už kurią 
mokės ne mažiau, kaip 6 rub
lius ir 80 kapeikų.

Už viršvalandžius mokės 50',i 
brangiau. Iš ūkio darbų darbi
ninkai galės pasitraukti tiktai 
i politinius suvažiavimus.

Darbininkai nusi
skundžia žemu 

atlyginimu
KAUNAS, Lietuva, vas. 4 d.

— Daugelis laukų darbininkų 
nusiskundė, kad numatomas at
lyginimas yra peržemas, nes iš 
6,80' rublių per dieną su Šeima

Jeigu Lietuvos studentija ne
sueis “į glaudų kontaktą su rin
kiminėmis komisijomis”, kurio
mis vadovauja GPU ir neprisi
dės prie kampanijos, kurios tik
slas yra dar kartą padėkoti Sta
linui už Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės pavergimą, tai 
rektoriui nieko kito nebeliks, 
kaip pranešti GPU, kad tokie 
ir tokie jo auklėtiniai yra “liau
dies priešai”.-

Pradžios mokyklų mokytojai 
įpareigojami savo mažiesiems 
diktantus duoti apie Staliną > 
jo konstituciją. Mokytojai įsa
kinėja vaikams, kad jie tuos 
diktantus parėję namo skaity
tu savo tėvams.

Mokyklose varoma labai ar
ši rusifikacija, daug aršesnė, 
negu Muravjovo Koriko laikais. 
Dauguma vice-komisarų — ru
sai, rusų vaikams steigiamos 
atskiros mokyklos, naujausios 
informacijos perduodamos pir
ma rusų kalba. Lietuvių kalba 
tos pačios žinios perduodamos 
dviem dienom vėliau.

Mokslo norma žymiai suma
žinta. Nepriklausomos Lietuvos 
pradinėj mokykloj reikėjo mo
kytis 6 metus, o gimnazijoj 7. 
Dabar šis mokslo laikas sutrum
pintas ligi 10 metų.

esą negalima pragyventi.
Valdžios atstovai atkirto ne

patenkintiems, kad atlyginimai 
perdaug kelti esą pavojinga.

Pranešta, kad netrukus sov- 
chozuose busiąs Įvestas akordi- 
nis darbas, tada darbininkai ga
lėsią ir daugiau uždirbti.

Prekybininkai ir to
liau areštuojami

VILNIUS, Lietuva, vas. 4 d.
— Vilniuje suimtas J. Abrama- 
vičius, kurio krautuvėje rasta 
odų.

Sulaikyti Leonas Hermanas, 
Stasys Valinčius ir Marija Ko- 
chet, kurie stengėsi be leidimo 
odas vežti j Gudiją.

Vilkaviškio stotyje suimti 
prekybininkai V. Lacas ir F. 
Mislerienė, kurie dviem čemo
danais stengėsi Įvežti Į Kauną 
galanterijos prekių.

Šeduvoj areštuotas Vaineris 
už kojinių paslėpimą.

Prekių pervežimui 
yra daug sunkumų
VILNIUS, Lietuva, vas. 1 d.

— Autotresto bendrovė skel
bia, kad norint užsitikrinti pre
kių pervežimą, pareiškimas rei
kia paduoti mažiausia 20 dienų 
iš anksto.

Girdi, ateityj krovinių perve
žimas autosunkvežimiais bus 
vykdomas pagal planą.

Ligi okupacijos prekes vežio
jo sunkvežimiais, bet rusai juos 
konfiskavo. Autotrestas yra vie- 
nintėlė prekių pervežimo ben
drovė.
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St. Miščikas-žiemys.

Zr taip gimė stebuklas...
(IŠ PARAGVAJAUS PRAEITIES)

(Tęsinys)

Štai ten, kelio krašte, pačiu 
grabakrančiu, žygiuoja gal ke
turiasdešimties metų jpųteris 
su didžiuliu ąkmepiu ąąt Įgąl- 
vos. Ji įsižadėjo šį akmenį nu? 
nešti iki Virgencitos, kad šia 
sunkia našta išbadėjusiam kū
nui, išmelstų ramybę, syeikatą 
sunkiai sergančiam sunui, vie
ninteliam šeimos maitintojui 
pasilikusiam po karo su Boli
vija, kur ‘žuvo tėvas ir du sū
nus...

čia pat važiuoja išdidžiai kai
myno buožės šeima ratuose vel
kamų dviejų, kaspinais papuo
štų, jaučių...

Vežime krykščia buožės dyk
ros su kito buožės sūnumis, 
kurie prisiplakė prie kaimyno 
važiuoti atlaidai! nenorėdami iš 
darbo atitraukti asilus dirban
čius žerbos plantacijoje.

Šiek tiek toliau, gerokai atsi
likus nuo vežimų, kruvinais ke
liais klūpčioja keturių vaikų 
sekama mestisė kalbėdama iš-

mokius, bet nesuprantamus 
jai ispanų kalba maldos žo
džius...

“Tąya$” Tąj “Tpva^”,
Ji težino, kad “pądre ąuest- 

fq” (tėve inųsų) guarani kal
ba, jai prigimta, išvertus reiš
kia ‘‘nande tųbą” ir šis “tūba” 
(tėvas) gyvenąs kažkur aukštai 
ir lygiai kąip miesto ponai ne
norįs ar negalįs suprasti liau
dies, guarani tarmes, reikalau
ja su juo kalbėti ponų —- ispa 
nų kalba — Mbaė pa? (Kas 
jis?) — užklausk tu jos jai pri
gimta indėnų guarani tarme ir 
ji išplėtus akis pažiūrės į tave 
nežinodama ką atsakyti, nes šis 
“tūba” (tėvas) jai nežinomas, 
niekad nematytas, bet... kuni
gų skelbiamas geruoju tėvu,

ei u

mos ugniakuro durnuose pp 
skausmingo gimdymo pasirodo 
naujagimio nenormali, raudona, 
veik žaizduota galvutė.

Šiam naujam šeimos nariui 
nėra vietos prie ugniakųrio, 
prie bendro plet^ dubenio, jįs 
gali pranašauti vien kitiems 
šeimos nariams mąįsto davįpio 
sumažėjimą, bet nežiūrint to— 
jis sutinkamas, kaip netikėtai 
rąstas žaislelis, šypsena, dargi 
nuoširdžiu juoku...

dygiai tokia šypsena, s gal. 
garsespe, palydimas rasįtas nau
jas yįštoą padėtas kiaųšiųis a- 
pie kurį ana taip išdidžiai ku- 
dakendama pranešė pasauliui!..

Spalvų margumas žaidžia ne- 
prątusip keleivio akis: mėlyna, 
raudona, geltona, žalia, juoda 
ir balta spalva rūbuose sumi
šus ne tik minioje, bet ir vie
name asmenyje...

Štai ten, pro krūmą suka į 
vieškelį jaunuolis, greičiausia 
mulato ir mestisės meilės vai
sius, išdidžiai keldamas kojas, 
kurios, nors basos, sutrukusios 
ir metai laiko nemačiusios van-

Atstatytas Mokyklos 
Vedėjas

apsivylęs...
Bet gudrusis zakristijonas ne spalvomis ir 

tik žvakagaliais verčiasi ir 
skriaudžia parapiją. Vogdamas 
žvakagalius gali bent tuo tei
sintis, jog, jei jis retkarčiais 
nepatuštintų bent kiek altorių 
nuo bebaigiančių degti žvakių 
eiti tikintieji neturėtų, kur dū- 
;i savas, naujas žvakes. Bet 
<up jis gali pateisinti daiktų ir 
valgių vogimą nuo Virgencitos 
altoriaus, kuriuos suneša žmo 
yės kaip auką? Tiesa, kleboną 
sąko nuo altoriaus nuimti, be. 

neįsąko zakristijonui nu.nitu . 
valgius ir daiktus nešti savo 
kambarin...

voje dar pridengti įvairiomis 
gaus pilniausią

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE'

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

bai panašiomis į Europos sun
kiųjų darbų kalinių uniformos 
kelnes. Be to, jo pasmakrėje

ACM E-NAiLHENn Tplephoto
Raymond W. Combs, at

statytas vaikų industrines 
mokyklos vedėjas, Golden, 
Colo., po tardymo, kuriame 
jis buvo apkaltintas vaikų 
mušime, uždaryme celėse ir 
prirakinimą lenciūgais.

Ir Įdek visko tikintieji prine 
ša: pradedant paprastos košės 
dubeniu ir baigiant moterų 
auksiniais papuošalais, menkais 
kaspinais ir saujele apdžiūvusių 
žolelių smulkinimui ar puokš
telių gėlių. O klebonijon? Jau
teliai, ožkos, mandiokų, kuku
rūzų, balandžių, javų ir kitų

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
•630 S. Westem av 

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

kasdien nuo 10 v 
ryto iki 7 v. vak 
šeštadienį ir sek, 
tadienį— į Sanc 
)anes, Central av 
ševerly S h o r e s 
nd Tel. Michigan 

City 2799-R 3.

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEŽELIS
DENT1STAS

»645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

telefonas YARDS 2246 
lū.'dos nuo 9 iki 8 vakaru

» redoj .pagal sutartį.

u R. BRUNO J.
Z< BRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

V A LAN DOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas IIEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

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

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. Įstaigoje. Mokame 3J/fe% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

nuoširdaus
nėra ir

tybėse sėdinčiam “tūba” (tė
vui) šiek tiek pažeidžia ši ispa
niška kilmė, nes kasdieniniame 
gyvenime jai neteko sutikti šįa 
kalba kalbančio
žmogaus, bet . .. kito 
jos sukepusios lupos kartoja jai 
nesuprantamos kalbos maldos 
žodžius “padre nuestro, que es
tas en los cielos...” (leve musų, 
kuris esi danguose).,.

T usnį'.ogi, išbadėję, ne men
kiau; sukepusiomis lupomis nuo 
troškulio vaikai, seka paskui 
keliaklupščiais einančią moti
ną...

parista juoda skarele, kuri lyg 
lietaus debesėlis giedrame dan
guje, grumiasi su mėlynos spal
vos marškiniais...

Galva pasišiaušius, bet už au- 
raudonas gėlėssies užkištas 

žiedas...
Eisi?”

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais .......................................... $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurdės 
apdarais .......................  $1.35
“Kantyckos” arba giesmių kny
ga ................................................$1.75
“Sapnaknygė? su paveikslais, ap- 
dar........ j..... ...............................  $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir kazirų nubur.....  35c
“Mikaldos pranašavimai” ....... 25c
•‘Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno į r naujo tęst......... 25c
“Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt 
kalbos be kito pagelbos ...
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 

— ” ” ’ . 25c
. 60c 
$1.50 
viso-

angliškos
_ , ........ 35c

“Sveikata ligoniams”, aprąšo apie
<

jie yra reikalingi .............. .
Trajankos stambios pakelis ., 
arba 3 pakeliai už .............
Taipgi pas mane galite gauti 

kių žolių ir šaknių
M. ZUKAIT1S

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

pamatyti nepaprasto skausmo 
grimasas motinos veide, nes jie 
niekad nematė šį raukšlėtą vei
dą šypsantis...

Jų motina, tėvas, paaugę bro
liai ir sesės visuomet rimti, su
sikaupę, dargi, rodos, susirau
kę tiek darbe, tiek ilsėdamiesi... 
Daigi švenčių . metu, kuomet

Eisiu”.
šypsena sutinka 

kaimyno dukterį, kuri vaivo
rykštės spalvų mišinio štolduo- 
lu sijonu ir aukštom kulnim 
kurpelėmis apsiavus taisos mel
svos spalvos skarelę ant pečių 
pridengtų geltonos spalvos bliu-

daug brangiau, negu ištisos 
grabnyčias gatvės pąrdavėjas...

Perka Vogtus žvakagalius.
Žmonės moka, nes tiki, kad 

Šie zakristijono pavogti nuo 
Virgencitos altoriaus žvakaga- 
liai ištiesų kunigo ar vyskupų 
pašventinti ir todėl gali turėti 
didesnės įtakos į Virgencitą, iš 
kurios, vienos ar kitos malonės

pranyksla rūsiuose dargi be 
nuoširdesnio padėkos žodžio...

“Kertines” Krautuves.
Kiekvienoje gatves kertėje, 

kiekvieno namo sienos paūks
mėje — mažą krautuvėlė su 
šventais daiktais, stebuklingus 
mažmožiais ir alkoholiniais gė
rimais bei blynais, “impanado- 
rnis”, pyragaičiais, vairiais ir

dinančiais ir kišenę tuštinau-

Kiekvienas, kuris buvo Lie
tuvos atlaiduose, turi vien pri- 

yisku.o jau siminti ir visa ką matė Lietu-

liečia atgrubusiais nuo sunkaus

dainuoja, daina būna liūdna ir 
panėši labiau į dejavimą, negu 
į Jink.smos dainos motyvus.

—Nesijuokianti tauta! — ga
lėtumėt juos pavadinti, bet sn- 
klvstumėt. v

Kūdikiai Patikti Su Džiaugsmu.
Juokias, nuoširdžiai juokias, 

nors ir ne iial.su, kuomet sei

Mergina sypsosi rodydama 
baltus dantis ir jaunas stan-' 
džias krūtis, kurios veržiasi

Juodu seni pažįstami... Dar 
prieš Bolivijos karą j lipti u žvai
ruodavusi susitikę paupyje ar 
kelyje, gi po karo jis pradrįso 
ir ją užkalbino. !

Kalba buvo trumpa, daugiau 
aldusių, negu žpdžių, bet jiems 
abiems Janai suprantamą.

Vakar pąsimątę dar mažiau 
kalbėjo sąyp prigimtą guarani 
kalba. Ji ^ąigdaųia bpžodį buč-i 
kįų pokalbį užklausė guąpam ’
kalba:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
fel/Hemiock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir f ~ __ _____ __  _ _ __ __
rengia teisingai akinius. Visuose at-l^y" vak "vakaro" ir pagal sutartį, 
sitikimuose egzaminavimas daromas ofjso Tel. 
su elektra parodančia mažiausias Namų Tel. 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak.

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

pirma. 
4712 South Ashland Av. 

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

toliregystę. Pri- ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n ime 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjifmų.

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

Yards 3089

PROSPECT Glu?
VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
iš; kyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

CO*«. NtkOlfiCRAFT SfiRVKF, INC

CROCHETED MEDALL1ON PATTERN 2735
» • * . K. f X* 5 11 < • *> ' r" '

2735 — Mėgsti piedalionai staltiesei

1 " ... ......... "J ■■ " 1 ‘"T.1 ■ 1 > >■ " ■ i 1

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAH.ONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
u ekstra.

BLACK BAND LUMP .....  $9.75

I NAUJIENOS NEEDLECĘĄFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2735

I Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija.

Jis jai dar trumpesniu žo
džiu atsake vogdamas bučkį:

Nebereikėjo didesnių paaiški
nimu atlaidų išvakarėse.

šiandien juodu abudu vienas 
kitą sekė ir kuomet vienas pra
dėjo žingsniuoti iš lūšnos per 
lauką į vieškelį, antras pasivi
jo ir dabar abudu, linksniu, 
šypsodamiesi žengia prie Vir-

Kas žino?...
Vaizdas Arčiau Miestelio.

Juo arčiau miestelio, juo 
spūstis didesnė, įžengus gątvėn

lė višta, kiša savo vaikams su
plyšusių rūbų kampus ir bryz- 
gus, kad minioje nepasimestu...

Ii karčios “chipa” ar saldžios 
’guayaba” pardavėjos su skar
dinėmis ar buteliais įr ant ap
vožtų medinių skrynių moli
niais ar stiklo kapšeliais...

Gatvės viduriu, Įyg prieš pus
antro šimto metų Buenos Ai
res mieste, žygiuoja lazdą per

ląs pirkti ant abiejų lazdos ga
lų pąjnautas kųatąis grąbųy- 
čias, kurias tikintieji perka ir 
§11 susikaupusią mąlijos ir pa?

prieš Virgepeitos piedįųę sloyy- 
lą, kurią saugoja suktas zakris
tijonas.

Zakristijonas giujrų^, įsitaisė 
už stovyiėlės dureles pro kurias 
įkišęs ya^j.ą dąr pę visai 
sįlde^ųaia^ grąįąpyčįa^ p- yėliau, 
siipiaustęs į mažus gabaliukus,

Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
moMata, 10:00 raL ryto H W. H. L P. stoties (1480 K.) 

SU POVILU SALTIMTERU.
(■d LIETUVIAI

DR. HERZMAN
iš rusuos

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
.yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
•lektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
034 \V. 18th St., netoli Morgan SL

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
,uo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
iieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
1 nedėliomis.
J' Tel. CANAL 3110

Rezidencijos telefonai:
Superiur 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

6812 So. Western Avė.
1410 S.ęutb 49th Court. Cicero

V ■ i '
L

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

. , « ( A • >

U

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayelte 8024

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd PJace Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th gtreet Tel. Pullmaų 1270

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių Į 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

J. LJULEVTčIUS
4348 $. Cąjifąrnią Avenue Phone LAFayette 3572

t

■i;
■■•i. P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 078]

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanika Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

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

ofisas—3823 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3X46
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St,
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAfc 7572
VaJ.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VICtory 2679

iial.su
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TYRINĖTOJA APSIVEDĖ

Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

D UŽIOJO ISPANU MENININKO GOYA 
KŪRYBOS PARODA ART INSTITUTE

1400-1500 Šimtmečio Spausdintos Grafikinės 
Dailės Paroda; “Išsigimęs Modernizmas”.

Chicagos Art Institute pra- tėvas Jose, buvo auksorius, 
eitą ketvirtadienį (sausio 30 kurį visi skaitė meistru. Jo 
d.) buvo formaliai atidaryta motina, Dona Gracia Lucien- 
senai laukta didžiojo Ispanijos tęs, buvo kilusi iš Aragonos 
dailininko Francisco Jose de turtingos šeimos. Jaunasis Go- 
Goya y Lucientes kūrybos pa- ya buvo žinomas kaipo “pa
roda. dikęs vaikas,” bet jau tada ro-

Ji truks ligi galo šio mene- de talentą mene. Sakoma, jog 
šio. I Francisco baigdamas tryliktus

Šiais neramiais laikais, kuo-1 metus amžiaus, nupiešęs porą 
met Europos diktatoriai grie- Į paveikslų savo miestelio baž- 
besi už ginklo, turėti šitokią nyčiai. 1760 m., kai Goyos šei- 

mums ma sugrįžo į Saragossą, tėvo
amerikiečiams, yra tiesiog ne- auksoriškas darbas jaunąjį 
paprasta naujienybė. Parodos Goyą suvedė į artimesnę pa
rengėjams Goyos kurinius į žiutį su tų laikų garsiais me- 
reikėjo surinkti iš visur, kur nininkais, kurie greit paslebe- 
tik buvo galima juos gauti: iš jo Francisco asmenyje didelį 
Amerikos ir iš Europos muzie- talentą.
jų bei privatinių kolektorių
Tačiau toli gražu, negi visus’mas Goyos mokytojas, tai vie- 
juos surinko. Tam buvo daug nuolis Joaąuin iš Esčuela 
kliūčių,—buvo sunku atvežti Pia. Ten besimokydamas Fran- 
iš Europos, o ir civilinis karas cisco susipažino su tulu Mar- 
pačioje Ispanijoje užkirto

Mrs. Osa Johnson, prieš tris metus lėktuvo nelaimėj 
žuvusio džiunglių tyrinėtojo našlė, su savo biznio mene
džeriu, Clark II. Getts, po jų jungtuvių New ’Yorke.

dailės-meno parodę,

Berods, ar tik nebus pir-

Per trvsdcšimt didesniu 
rinių yra aliejinė tapyba,

Ispanijos
valdinin-

džiumoje portretai

Diena Iš Dienos
I REKASH, Virginia ę„ 2321 Tel. VICTORY1272 
South Leavitt street, gimė sau
sio 20, tėvai: George ir Con- 
stance.

G. Steponavičiai 
Susilaukė Sunaus

’šsiėme Leidimus
’ dyboms
(Chicago j)

Joseph Igloe, 23, su
BaranauskiSf 30

Sylvester Manthel, 
Mary Kalauskis, 20 |pp. Jurgis ir Antoinette Ste-

Frgnk Jarus, 37, su Antoin- ponaVičiai-Stephens,

Nebegrįš į Chicago

Iš Fort Lauderdale, Fla.,
20, su praneša, kad buvę chicagiečiai,

Adelia

eile Gugliužzo, 30 
yVilliam Greenivood,

Margąrel .Budriek

’Uikalauj’a
^rskirų
M ari e Daugull nuo Bernard 

Daugull
Auna Lurnsargis nuo

Lumsargis

Gavo
Perskiras

Josephine Jablonskį
John Jablonskį

su

John

nuo

Salon’as. mimai
Sausio 25 d. Marshall Field

tin Zapater, su kuriuo po to 
susipažinimo, draugavo visą 
savo amžių. Goya, sulaukęs 
keturiolikos metų, mokėsi dai-’Perša 
lės pas Jose Luzan y Marti- 
nez, vieną žymiausių miestely 
menininkų. Vėliau Francisco 

intriguo- Goya mokėsi Neapoly, Italijoj,

ku-

sekos aiškiai matomos. Moder- 17-taS Metinis Hoosiet 
niškoje amerikiečių dailėje 
matosi intelektualumo stoka, 
matosi moralinis bankrotas ir 
trumparegystė. Paskutinis sim- 'and Co. meno salione (2 aūkš-
ptomas kila iš stokos inlclek- tas) buvo iškilmingai atidary- 
tualumo, o antrasis — politi- ta Indianos dailininkų orga-’ 
nes demoralizacijos pasėka, nizacijos 17-ta Metinė Hoosier 
Laisvė yra geras dalykas pro- Salon meno paroda. Ątidary- 
tingiems žmonėms, kurie mo- mo išvakarėse buvo išdalinta| 

dolerių 
premiją, i — -------

K. NVil- gimė sausio 
vietovaizdį Michaeline.

kų, taip pat kelios 
kompozicijos ir du 
janti peizažai. Du dideli fan- dar vėliau persikėlė į Romą, jr tinkamą vardą 
tastiški paveikslai, kurie dau- ten ir užbaigė meno mokslą.1
giau ar mažiau yra religinio Grįžęs iš Romos į Madridą,'

lia kultūringai ja naudotis, bet per tris 
kai atsirado sukilėlių, 
naudodamies laisve, 
griauti demokratiją, 

i vėju
utopijas, mes vadiname
gimimu,” arba ėjimas 
prie tamsiųjų amžių.

MemJf kritikai tokiam menui 
sugalvojo

i “degenerate modern”, kai 
, reiškia “išsigimęs moderniz-; 
s mas.

lis yra budinga tuo, kad me- rūmų menininku, 
nininkas gyvena glaudžiau ■ 
su liaudimi, atsipalaidoja nuo 
formalumų, ši kūryba yra jau 
nebe tapyba, bet grafikinė dai
lė, atseit: graviūra pliene (et- 
ching), piešiniai ir kitokios

C.oya gyvendamas karaliaus gocieįy p0Į. gaUllV 
ainiuose ir, matydamas daug a .J ° n A J A /dniniuose o, 
neteisybės valdančiųjų klasėj-llR Al’L 
je ir aristokratijos rateliuose, 
jis nuo jų šalinosi. Ne- 
žiurint to, kad aristokratija 
rodė jam daug palankumo ir 
stengėsi jį suinteresuoti tur
tais, tačiau tuo pačiu kartu 
užkrovė ant jo pečių nepake

tuksiančius
kurie1 premijomis. Pirmą 

ima $500, gavo Edward 
o jos liams, už rudens 

pagrįstas pavadintą “The V
“išsi- Frank V. Dudley gavo $200 
atgal premiją už Indianos kopų vie- 

| lovaizdį, pavadintą “Under 
. Changing Skies”. Kitos didelės 

premijos buvo išdalintos dau
geliui dailininku H1Ž įvairius s . v pasižymėjimus.

Paroda labai 
• traukli. Patartina 
Baigsis vasario 8 

' mokama.

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

STANLEY LITWINAS, 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

trečia
dienį, sausio 29 d., susilaukė 
sunaus, kuriam duos vardą i 
William - (Billy) George. Moti
na ir kūdikis jaučiasi gerai.

Pp. Steponavičiai yra pasi
ryžę Fl. Lauderdale pastoviai j 
apsigyventi ir nebegalvoja apie 
grįžimą į Chicago.

Čia būdamas p. Jurgis vedė 
“Naujos Gadynės” Chorą, o 
p. Antoinette dažnai dainavo 
operetėse ir radio programuo- 
se.

icagoj
STEPONĄ VlČlUS-STEPII- 

ENS, William George, ad. Fort 
Lauderdale, Floridoj, gimė 
sausio 29, tėvai: Jurgis ir An- 
loinctle Steponavičiai.

TERASAS, Michaeline 
16921 South Washtenaw avė

23, tėvai: Mike iri vi 
I a;

M.,

Ima Carnegie-Ill. 
Darbininku Pirštų 
Nuotraukas

Ke’etą dienų atgal “Naujie
nose-” buvo rašyta, kad kai ku 
rios dirbtuvės, turinčios karo 
kontraktus, ima ,savo darbinin
kų .pirštų nuotraukas.

Tokį patvarkymą vakar įve
dė ir Carnegie-Illinois Steel Com- 

I pany. Ji ims pirštų nuotraukas 
'' visų savo 21,000 darbininkų, 
■ dirbančių Gary liejyklose.

PA MOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS
Knygvedystės, Stenograf i j o s, 

Mašinėle Rašyti, Aritmetikos 
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po piet 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

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

Skaitineninguo.se piešiniuose 
Goya glaudžiai susigyvena su 
paprasta liaudimi, nes ir jis 
pats yra kilęs iš paprastų kai- liamą naštą—be kitų užprašų 
mo žmonių. Jis gana gausiu-' reikėjo piešti didelės 
gai pavaizduoja tų laikų Ispa- Į karaliaus ir visos jo 
nijoj susidariusią politinę pa-. portretus. ” 
dėtį, sporto nuotaiką, ypačiai malamų ir politinių karaliaus 
mėgiamiausį ispanų sportą — santykių 
bulių kautynes, šitoje srityje čjais, Goya pabėgo į Prąncuzi- 
jis yra genijus, panašiai taip, jQ> kur balandžio 16 d. 1828 
kaip prancūzų Forrain’as, ku-

mieros 
svitos 

Nepakęsdamas for-

pilie

Antra Tautinė Paroda, 
Atstovauja Tik Vienas 

Lietuvis.

mų scenas bei keistas tardy
tojų procedūras, visame pa
saulyje išgarsėjo.

Be bulių kautynių, Goya 
dirba, kaip yra sakoma: “lai
svojo meno” srityje, būtent 
kuria fantastinius paveikslus, 
karikaturuoja žymius asme
nis, net ir pačią karalienę 
Mariją Luisą piešė labai šiur
kščiu veidu, žvairom akim ir 
išverstais drabužiais. Gova ne
buvo bažnytinės dailės kūrė
jas. Nors jis pašaukimu yra 
skaitomas lygiu kitiems jo
pirmtakunams — Velaząuez, 
Murillo, EI Greco, tačiau jo 
asmens būdas krypo visai 
priešingon pusėn. Jis buvo ra
dikalaus nusistatymo žmogus. 
Jis nupiešė gana daug stam
baus dydžio drobių iš karo 
lauko scenų. Mat, Goyos lai
kais Ispanijoje siautė karai po 
karų. Pats Goya turėjo bėgti 
iš Ispanijos kai susidarė “ne
patogi” atmosfera. Reikėjo gy
vastį gelbėti. Jis buvo vedęs, 
turėjo žmoną ir dvidešimt vai
kų. Jis atbėgo j Bordeaux, 
Prancūziją ir pasiskelbė “pats 
savęs tremtiniu.” Po to į Ispa
niją daugiau nebegrjžo kol 
mirė. ,

Francisco Jose de Goya y 
Lucientes gimė kovo 30 d. 
1746 metais, nedideliame Fue- 
ndetodos miestelyj, trysdešimt 
kilometrų nuo Saragosos. Jo

metais pasimirė, ištiktas apo- 
plekcijos.

Patartina šią Goyos paro
dą pamatyti kas tik gali ir 
domisi daile.

Įžanga į parodą nemokama 
sekamom dienom: šeštadieni,

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 {domius 

pranešimus.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

ją pamatyti.

Švedų

Maudei Bros. dept. krautu- 
aukšte dabar vyksta 
švedu tautinė dai- c

iš Malden, Mass., padarė tikrą 
siurprizą. Jis nupiešė du gerus 
paveikslus.

GAUNAMAS Vz GAL., KVR. IR 12 UNC. BONKOSE. 
Nueikit į artimiausį sandėli arba taverną—arba šaukite 

YARDS 1502.

----- SVARBUS PRANEŠIMAS------
Dabar randamės sav& naujame sandėlyje ir ofisuose 
adresu 3917 Lowe Avenue . . . Čia gamybai pa
rankamai leidžia mums duoti daugiau patenkinantį 
patarnavimą musų daugybei kostumerių metropolitan 
apylinkėje.

IKVHTMIM

NAUJIENOS Pattero DepL 
1739 S. Halsted SU, Chicago, OL

Čia įdedu 15 centų fr praftau

No. 4507 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42.

išvakarėse 
programą pildė operos artis
tai, vadovaujant p. J. Charles 
Gilbert, Chicagos ęivic Operos 

Kuriai perdėtiniui. Visiems labai pa
liko paties Gilbert’o ir Miss 
Lois Wallner dainavimas.

Tautinė Dailės 
Paroda.

Praeitą šeštadienį, vas. 1 d.
Stevens viešbučio 3-am aukš
te, su muzikaliu programų ir 
arbatėle buvo atidaryta antra 
metinė nacionalė meno paro- ves 9-am
da, kurią suruošė meno rėmė- j Amerikos

Josephine Hancock lės-meno paroda. Tenka paša- 
jog šiais metais švedų ’ 

prieš “išsigimstantį dailininkai tikrai gerai pasiro-

Grafikin ė Dailė.

Šalia Goyos darbų yra įren
gtos kelios kitos galerijos, ku
riose skoningai išstatyta 140.0- 
1500 šimtmečio spausdintos 
medžio graviūros, šita meniš
kos vertybės medžiaga yra su
rinkta iš Amerikos muziejų 
ir privatinių meno rinkėjų 
bei antikvarų, šitie rankom 
piešti ir rankom spausti re- 
produkatai turi dideles istori
nės vertes. Jie yra sukurti ita
lų, vokiečių, flemų ir tt. Vieni 
yra ranka rašyti dokumentai, 
antri — spalvoti knygų puslak- 
ščiai su iliustracijom.

"Išsigimęs Modernizmas"

Kažin, ar meno kuratoriai 
labai vertina “modernizmą,” 
kuris visiškai išsigimė, ar nori 
demonstruoti skirtumą, kai 
greta Goyos kurinių pastate 
kraštutinius modernistus, to
kius Kaip Picasso, Leger (Le- 
že) ir k.?

Jeigu galima tikėti posakiu, 
jog demękratijos gadynėje 
menas išsigimsta, arba demo
kratija “veda” meną prie išsi
gimimo, tai Amerikoje to pa

ja p-ia 
Logan. Ji yra nenuilstanti ko- kyti, 
votoja 
moderniškąjį” meną. Ji suor- dė. Akvarelistas Bcngtz Thure 
ganizavo draugiją vardu So- 
cictų For Sanity In Art, Ine., 
kurios tikslas yra populiari- 
zuoti natūralistinį meną, pa
drąsinti menininkus, kad jie 
nuoširdžiai dirbtu meno kul
tūrai ir tuo pačiu kartu kovo
tų prieš paliegusią moderniš
kąją dailę.

Į šią parodą buvo priimti 
tiktai pakviestų dailininkų ku
riniai. Joje dalyvauja visos 
Amerikos žymesnieji dailinin
kai—nuo Atlantiko iki Paci-
fiko vandenynų. Nė vieno mo-! 
dernisto šioje parodoje nėra.! 
Tačiau ir ne visi konservaty- 
viški ^dailininkai joje daly- 
jauja. Pasigendame Leopold 
Seyffert’o, Louis Betts, Paul 
Trcbilcock ir k. savo laiku 
išgarsėjusių portretistų. Paro? 
dai atstovauja net ir kanadie
čiai dailininkai.

Bendrai imant, paroda pa
voksiu ir skulptūros kokybe 
labai gera, įvaiki ir įdomi. Tik 
šviesų efektai labai prasti, to- 
ku budu galerija nedaro gero 
įspūdžio.

Viso kurinių, įskaitant skul
ptūrą, grafiką ir k., parodai 
išstatyta 351 eksponatas, šiai 
parodai atstovauja vienas chi- 
cagiškis lietuvis dailininkas 
Mikas Šileikis, su kuriniu pa
vadintu “Sand Dunes.”

Paroda truks ligi kovo 1 
Įžanga į parodą nemokama.

d

NEGALI GAUTI
GERESNIO

Jei Mokėtum Du Syk Tiek už
MADOS

FREDERICK’S 

4CROWN 

PREMIUM 

BEER!

Tikrai PREMIUM Alus atstovauja aukščiausią 
laipsni bravorininko gamyboje! Frederick’s 4 
CROVVN PREMIUM ALUS yra gamintas va
ryje ir sendintas medyje.

FREDERICK BROS., inc
3917 So. Lowe St., Chicago, III.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS

4507

OKIVERSAL SAVINGS & LOAN ASS’N
/

1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 314 Nuošimčio ant Visų Investmentų

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

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

Mterot

(Vardas Ir pavarte)

(Adresas)

(Miestas ir raišti|aj

Skaitineninguo.se
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The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South flalsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

Krizis Italijoje
Mussolini vėl išspyrė 42 stambiu juodmarškinių šu

lu iš atsakomingų vietų “partijoje” ir pasiuntė juos į ka
ro frontą. Į pašalintųjų vietas tapo paskirti ištikimiausi 
“diučės” bendradarbiai.

Bet keistas dalykas, kad tie “ištikimiausi” fašistai 
iki šiol buvo neatsakomingose vietose.

Aišku, kad Italija gyvena aštrų vidujinį krizį. Jisai 
pasireiškė ne tik armijos ir laivyno vadovybėje, bet ir 
pačiose valdančiosios “partijos” viršūnėse. Apie papras
tuosius žmones jau nereikia nė kalbėti.

Šis krizis dar gali tęstis ilgai ir, jei Hitlerio kariuo
menė bei žvalgyba uoliai rems fašistų režimą, jisai gali 
laikinai išsigelbėti. Bet svarbus yra tas paktas, kad vie
na totalitarinių diktatūrų, kuri garsiausiai šūkaudavo 
apie “demokratijos supuvimą”, jau braška per visas siū
les. Pirma negu karas pasibaigs, bus tokių krizių ir dau
giau.

“Garantuotas darbas”
Kauniškė “Tarybų Lietuva”, kaip vakar musų skai

tytojai matė, liepia Lietuvos darbininkams džiaugtis, kad 
jiems esąs “garantuotas darbas ir uždarbis”.

Kapitalizmo šalyse, sako tas Paleckio oficiozas, ant 
darbininko galvos visuomet kabo, kaip Damoklo kardas, 
pavojus netekti darbo. Šiandien dirbi, rytoj gali būti iš
mestas į gatvę. O tarybinėje Lietuvoje, kaip ir visoje so
vietų Rusijoje, to pavojaus darbininkams nėra.

Bet Stalino tarnų laikraštis “užmiršta” pasakyti, 
kad visose “kapitalizmo šalyse” šiandien jau yra įvesta 
apdrauda nuo nedarbo. Darbininkai, netekęs uždarbio, 
gauna pagalbą iš apdraudos fondo. Nors ta pagalba nė
ra didelė, bet daugelis žinovų tvirtina, kad bedarbis Ang
lijoje arba Amerikoje yra aprūpinamas ne blogiau, kaip 
žemesniųjų kategorijų darbininkai Stalino “rojuje”.

Vistiek, reikia pripažinti, kad nedarbas yra skaudi 
kapitalistinių šalių yda. Kol pramonė dirbs privatinių 
savininkų pelnui, tol darbas negalės būti garantuotas 
darbininkui. Bet kokiu budu jį garantuoja bolševikiškas 
“komunizmas”? Kauno oficiozas sako, kad garantuoja 
“Stalino konstitucija” — vadinasi, toks paragrafas yra 
įrašytas į sovietų “pagrindinį įstatymą”.

Tačiau toje konstitucijoje taip pat yra “garantuota” 
spaudos laisvė, — tuo tarpu kai nė mažiausias lapelis 
Sovietų Sąjungoje negali būti atspausdintas be valdžios 
sankcijos! Toje konstitucijoje yra "garantuota” demo
kratinių rinkimų teisė, — tuo tarpu kai visi žino, kad 
Stalino karalystėje yra tokia pat “rinkimų” sistema, 
kaip Hitlerio trečiajame reiche!

Panašios rųšies “garantiją” turi ir darbininko dar
bas Rusijoje. Darbininkai yra verčiami dirbti “stacha- 
novišku” spartumu, bet jų atlyginimas yra toks žemas, 
kad visa darbininko šeima, prakaituodama fabrike, vos 
užsidirba tiek, kad gali šiaip-taip išsimaitinti ir užmo
kėti nuomą už vieną kambarį arba net tiktai už kamba
rio kampą (“ugol”). Jeigu darbininkai Amerikoje sutik
tų vergauti kapitalistui už tokį atlyginimą, tai jisai ne 
tiktai dienomis, bet ir naktimis laikytų juos dirbtuvėse!

Tikra darbo garantija priklauso ne nuo konstituci
jos arba kokio kito įstatymo. Ji priklauso nuo viso kraš
to sutvarkymo ir darbo našumo. Net ir socialistinėje 
tvarkoje pramonė negali grąžinti darbininkui viską, ką 
jisai pagamina. Valstybė užlaiko daugybę tarnautojų, 
mokyklų ir kitokių įstaigų. Todėl tam tikra dalis “nau
dos”, kurią darbininkas padaro, turi būti nuo jo uždar
bio atitraukta. Kokia dalis? Tokia, kokios reikia tų 
aukščiaus paminėtų įstaigų reikalams.

Jeigu šitos išlaidos didelės, o darbo našumas mažas, 
tai valstybė, kad ir norėdama, nestengs visus žmones so
čiai pavalgydinti. Kas nors turės nedavalgyti.

Bolševikų valdžia išleidžia milžiniškas sumas biuro
kratijai, žvalgybai, armijai ir ginklams. Kas tą naštą 
velka? Miestų darbininkai, o dar sunkesnę naštos dalį 
velka ūkininkai. Stalino laimė, kad ūkininkai sudaro apie 
du trečdaliu krašto gyventojų. Ant jų pečių yra užkrau
ta visa “sovietų aparato” sunkuma. Už pramonės kamf- 
nius kaimietis du-tris ^artus permoka, o žemės ūkio 
produktus iš jo atima už pusdykę!

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams ....    $8.00
Pusei metų ___ .......______ 4.00
Trims mėnesiams_______ 2.00
Dviem mėnesiams ......  1.50
Vienam mėnesiui .............. _ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ____________ • 3c
Savaitei ..........................  18c
Mėnesiui ............................_ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Pusei metų ......................... _ 3.25
Trims ^mėnesiams ...........~ 1.75
Dviem mėnesiams .........— 1.25
Vienam mėnesiui ............ — .75

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
l -----------------------

STEBISI

“Jaunimas” stebisi, kodėl stu
dentų kliubas bendradarbiauja 
komunistams, ir sako:

“Su kiekviena diena vis 
aiškiau pasaulis praregi, kad 
komunizmas — toks, kokį 
pumpuoja Maskva, — yra 
paprastas vienos valstybės 
imperializmas ir kad komu
nistai, nežiūrint kaip jie ne- 
siteisins, yra tik svetimos 
valstybės agentai.”
Bet jaunuoliai kai kada nori 

pasirodyti, kad jie- “originališ
ki”, ir tyčia elgiasi kitaip, ne
gu “pasaulis”. Gal būt, ir čia 
toks “keisas”?

NESUPRANTAMA
POLITIKA

Worcestorio “Amerikos Lie
tuvio” korespondentas aprašo 
įvykusių tame mieste Massa- 
chusetts valstijos konferencijų, 
kurioje dalyvavo didelis skai
čius delegatų nuo įvairių drau
gijų. Tikslas buvo susiorgani
zuoti Lietuvos gelbėjimo dar
bui. Buvo išrinktas komitetas 
iš 21 asmens ir priimtos kelios 
rezoliucijos.

Bet konferencijoje pasireiškė 
kokia tai keista “klikos politiš
ka”. Korespondentas sako, kad 
buvo išrinkta komisija rezoliu
cijoms pagaminti ir ji “dirbo” 
3 valandas, nepajėgdama nieko 
parašyti.

“Vėliaus buvo pertrauka ir 
pietus”, sako korespondentas. 
“Laike pietų paaiškėjo, kad 
tūlų politikierių buvo tikslus 
darbas nepateikti jokios re
zoliucijos, kad konferencija 
pasidarytų be vertės, ir taip 
teko sužinoti, kad tūlos gru
pės ar klikos buvo gamina
ma riė konferencijos reika
lais rezoliucija, bet ‘Tėvynės’ 
redaktoriaus K. Jurgelionio 
išgyrimui, už tai, kad jis ga
lįs socialistus išvyti iš SLA. 
valdymo ir sugrąžinti ‘senų 
gvardijų’, kuri pasižymėjo 
tokiomis paskolomis, kaip 
Devenio ir kilų, paskiau ir 
‘prieglaudų statymu’. Girdint 
apie tokias komedijas, nie
kam nebuvo noro tikėti, bet 
vėliau pamatysim.”
Ir kas gi buvo pamatyta? Po 

pietų atėjo eilia rezoliucijos ko
misijos raportui. “Am. Liet.” 
korespondentas savo aprašymų 
tęsia:

“Vienas So. Bostono prie- 
telius iš rezoliucijų komisi
jos pasiūlo, kad pagerbti 
draugų Jurgelionį, ‘Tėvynės’ 
redaktorių ir, žinoma, kitus 
redaktorius, bet jau kitų ne
minint vardais, {nešėjas rc- 

gelionis, rizikuodamas (pra
rasti) savo džiabų, rašo prie
lankius apie Lietuvą straips
nius. Iš tokios pasakos vie
nas iš delegatų susidarė sau 
įspūdį, kad SLA. Pildomoji 
Taryba^gaIi jį (t. y. Jurgelio- 
nį) amžinai nubausti už tai, 
kad jis neprielankiai rašo a- 
pie Lietuvos grobikus, nors 
jis tų dirba už gana riebių 
algų, kurios kiti redaktoriai 
nė sapnuoti negali.

didžiuma balsų atmetė ypa
tingą Jurgelioniui pagerbimo 
reikalą. Bet dėl to klikos po
litikieriai jautėsi kaip karštų 
bulvę nuriję, nes visus jų už
simojimus (konferencija) at
metė ir politikieriij škymui 
nepaliko valdyti ir tvarkyli 
reikalus.”
Bet ta “kliką”, sako kores

pondentas, nerimsta. Jos “pa* tai “negudrių” politikų kišti?
------------------ ----------------------

Šitokiu budu miesto darbininkas turi “garantuotą 
darbą”' o ūkininkas neturi garantuotos net juodos duo
nos. ’ ' J
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Vežiojimui keleivių ir automobilių skersai Michigan 
ežero, Milwaukeej baigiama stalyti moderniškas laivas 
kuris bus žinomas vardu Milwaukee Clipper. Vienu iš 
daugybės vėliausių pagerinimų jis turės speciales Pūli
niai! tipo sėdynes (kairėj), kurios reikalui esant bus 
galima paversti lovomis (dešinoj).

Visuomeninė auka bei 
pasiaukojimas

Rašo Dr. Pranas šacikauskas
Senovėje aukos sąvoka nebu- pasiaukojančio veiksmus giliau- 

vo sudėtinga. Auka žmogus iš- šiai įprasmina ne jų didumas 
reikšdavo savo santykį su die
vybe, atsižadėdamas reikalingų 
daiktų ir skirdamas juos dievų 
garbei.

Naujaisiais laikais aukos są
voka išsiplėtė. Ji apima ne tik 
religiniais motyvais daromus 
aukojimus, bet kiekvienų žmo
gaus savo jėgų ar daikto gera 
valia atidavimų ' tų dalykų rei
kalingam Skitam žmogui arba 
visam žmonių sambūriui grynai 
žmoniškumo ir socialiniais mo
tyvais. Pagrindinis dalykas čia 
yra tas, kad atidavimas ' savo 
daikto ai>B patarnavimas kitam 
tik tada reikš aukų, kada tatai 
daroma kilniu tikslu. Jeigu duo
sime piktadariui tokių priemo
nę, kuria pasinaudodamas j is 
galėtų lengviau įvykdyti nusi- 
kalstamgj|*Uarbą, jei aukosime 
žinomafti girtuokliui svaigalų, 
kuriais jis , nuodys save ir 
drums kilų žmonių rimtį, jėi 
bet kuria forma šelpsime apsi
leidėlius bei tinginius, kurie ne
nori dirbti, ir padėsime nusi
kaltėliui išvengti pelnytos baus
mės — nepadarysime aukos, 
Tai bus tik paprasčiausias ge
riems visuomenės įpročiams nu
sižengimas.

Taigi, auka yra geravalis ati
davimas savo daikto, jėgos, net
gi savo sveikatos ar gyvybės 
tiktai kilniam tikslui. Kai re
miame kūdikių ar senelių prie
glaudas, kai sušelpiame gaisro 
sunaikintų kaimynų, kai viso
mis savo jėgomis, sveikatų ir 
net gyvybę pavojun statydami, 
gelbėjame nelaimės ištiktąjį 
žmogų, darome, be abejonės, 
tikrų aukų.

Duodančio, patarnaujančio ar

kalikai” ketina boikotuoti kon
ferencijos darbų —- dėl to, kad 
ne jiems jisai yra pavestas 
tvarkyti.

“Jeigu jie taip darys”, bai
gia korespondentas, “tai jie 
patys viešai pasirodys, kad 
jie ne labai gudriai elgiasi ir 
kad jų tikslas ne Lietuvai 
padėti, bet kas kitas, kad sa
vo pigių ir neturinčių svar
bos partijų ugdyti.”
Tai daugiau, negu keista. Ta 

Mass. valstijos draugijų konfe
rencija neturėjo nieko bendro 
nei su SLA. reikalais, nei su 
Jurgelionio “džabu”. Kokia gi 
prasmė buvo tenai lokių lik-

XXV.
Krėvės lietuviai negerbė.

Kad krašto gyventojai, didelė 
jo skaitytojų dauguma, rašyto
jų gerbtų, tai reikia, kad jisai 
ne tiktai labai įdomiai rašytų, 
bet kad jo parašyti darbai bu
tų nuoširdus, kad juose butų 
įdėta sielos, kad '“butų rašoma 
krauju”. Reikia taip parašyti, 
kad skaitytojas, perskaitęs raš
tų tomų, bent nesijaustų, jog 
jis veltui laikų praleido. 

i

Gerbti skaitytojas gali tiktai 
tokį rašytojų, kurio raštai duo
da dvasiai pasitenkinimo, kurio 
veikalas pakelia ir sustiprina 
skaitytoja.

Rašytojo Vinco Krėvės Lietu
vos skaitytojai negerbė, nes jo 
kuriniai neturėjo žmogaus dva
siai kelti privalumų, Krėvės 
darbai ncšvelnino skaitytojo 
Jausmų.

Kas svarbiausia šiuo atveju, 
skaitytojas nerado Krėvės raš
tuose reikalingo nuoširdumo, 
nebuvo juose būtino aiškumo. 
Krėvės darbuose nebuvo kelia
mos dienos problemos. Jos ne 
tiktai nebuvo sprendžiamos, bet 
net nebandyta jų statyti, kad 
skaitytojas pats galėtų savo 
sprendimą padaryti.
Krėvė apgaudinėjo katalikus.
Nenuoširdus buvo Krėvė į- 

vairiuose dalykuose. Kitų klau
simų čia nenagrinėsime, bet pa
imsime Dievo klausimų, nes pa
skutiniais dešimtmečiais lietu
viams jis buvo svarbus. Didelė 
nuoširdžiai Dievu tikėjusių 
žmonių dauguma nustojo tikėti 
Dievu, kokį kunigai vaizdavo.

Lietuvoje visi žino, kad Vin
cas Krėvė Dievu netiki, bet 
Dievo vardas minimas kiekvie
name didesniame Krėves raši
nėly j. |

Ten kur Krėvė senovę vaiz
duoja, nuolat ne apie Dievų, 
bet apie dievus kalba. Visi jo 
didvyriai nelaimės valandomis 
prie dievų šaukiasi.

Ten kur Krėvė moderniško 
gyvenimo vaizdelius piešia, ten 
Dievas yra visų nelaimių pa
guoda.

Jeigu paimsimo pirmame to
me atspausįus ‘‘Karo atbal
sius”, tai įaulorius ir ten, papa
sakojęs visų eilę didžiausių ne
laimių, neranda nieko sųmonin- 
gesnio, kaip šitaip baigti:

‘‘Ak, Dieve! Kur Tu esi? Kur 
Tu esi, kad nematai, kas daro
si pasauly?

“Pasakyk Tu, kur esi visaži- 
nas, kodėl liek bloga yra pa
saulyje, nors piktų žmonių la
bai nedaug, labai nedaug!...”

Krėve kreipiasi į Dievų, bet 
aiškiai matyti, kad jis pats tuo 
Dievu nepasitiki. Tatai supran
tama, nes Krėvė Dievu netiki.

Dar neatviresnės V. Krėvės- 
M» Kcmšio mintyj apie Dievų 
tame straipsnyje apie sovietų 
literatūrų, kuris atspaustas 
1921 “Skaitymuose”. Ten Krė
vė užsipuola Jeseninų, Kliujevą, 
Majakovskį ir kitus rusų poe
tus, kuriam galui jie vaizduoja 
“Išganytojų, jojantį ant kume
lės”, kaip jie gali vartoti paly
ginimų “dieviškas apsiteliavi- 
mas” ir 1.1.

Visos šios mintys Krėvės lu
pose buvo nenuoširdžios, nes 
visi žinojo, kad Krėvė pats Die
vu netiki. Krėvė nebuvo nuo
širdus su tikinčia Lietuvos vi
suomene, nes jiems kalbėjo 
apie Dievų labai jau “bedievis^ 
kai”, tikintieji negalėjo su Krė
ve sutikti.
Krėvė apgaudinėjo ir dievais 

netikinčius.
Jeigu Dievu tikintieji Lietu

vos skaitytojai galėjo skųstis 
Krėvės nenuoširdumu, tai šiuo 
atveju dar daugiau gali pasi
skųsti netikintieji. Vincas Krė
vė buvo netikintįs žmogus, bet

ar reikšmė, o ta nuotaika, ku
ri gaubia tat darančiųjų širdis. 
Bet kuri auka, patarnavimas 
ar net pasiaukojimas tik “dėt 
žmonių akių” tučtuojau nusto
ja savo gilios prasmės. Kas da
ro nors ir didžiausių aukų, bet 
tuo pačiu metu žvalgosi į šalis, 
ieškodamas įvertinimo, dar ne
nusipelno geravalio vardo. Bus 
daug vertesnė auka to eilinio 
geraširdžio, kuris gal paskutini 
savo pesų bei dolerį kukliai ir 
nematomai įmeta į nuošaliai pa
kabintų aukų dėžulę. Nuoširdus 
aukotojas neieško garbes.

Kalbėdami apie: aukas, turi
me išskirti visuomenės aukų 
(visuomeninės auka), šios au- 

pats, tik gal kiek šakotesnis 
prasmiškai. Gyvendamas orga
nizuotoje visuomenėje, šių lai
kų žmogus .turi tikrų pareigų 
savo artimiesiems, savo tautai 
ir valstybei. Kultūringas žmo
gus negali gyventi tik sau pa
čiam, kadangi visi jo reikalai 
yra daugybes saitų sujungti su 
kitų žmonių reikalais. Todėl jis 
negali žiūrėti vien tik savo as
mens reikalų, bet turi atsižiūrė
ti ir į kitų žmonių, viso krašto 
ir valstybės sudėtingus intere
sus. Tai yra būtina. Geravalis 
asmens reikalų derinimas visų 
gerui turi neginčytinų visuome
nės aukos elementų, nors tatai 
daryti, iš dalies, ragina ir am
žini žmogaus prigimties įstaty
mai. Motina aukojasi skaus
muose gimdydama kūdikį, kad 
žemėje neišnyktų žmogus. Au
kojama bendram darbui jėga ir 
sveikata, kad gyvenimas butų 
patogesnis ir- gražesnis. Mokami 
valstybei bei organizacijoms į- 
vairųs mokesčiai, kad viešieji 
reikalai gerėtų visų labui. Paga
liau, tautų susidūrimo atvejais 
aukojame karo dievaičiui pa
čius rinktinius tautos vaikus, 
kad jų krauju ir mirtimi butų 
išsaugota visos tęstinės 
gyvybė ir laisvė.

(Bus daugiau)

tautos

Britai bombarduoja 
nacių pakraščius

LONDONAS) Anglija, vas, 8 
d. — Britų karo aviacija labai 
smalkiai bombardavo visus na
cių laikomus pakraščius. Pa
skandinta labui daug nacių lai
vų, kurie buvo sutraukti inva
zijai.

Britai bombardavo Sicilijos 
aerodromus, kur (vokiečiai su
traukė daugelį orlaivių.

elgėsi ir rašinėjo nuduodamas 
tikintįjį.

Viename “Skaitymų” nume- 
ryj Vincas Krėvė atspaude apy
sakaitę, kurių pavadino “Bedie
vis”/ Vėliau, kaip pradėjo spau
sdinti savo rašius, tai minėta 
apysakaitę įdėjo antrojo tomo 
pabaigon.

Vos tiktai pradedi skaityti 
Krėvės “Bedievį’', tuojau pama
tai, kad tas “bedievis” yra gi
nai tikintįs žmogus. Bet to ne
pakanka, Vincas Krėvė parodo, 
kad jo didvyris yra “bedieviu” 
vien tiktai todėl, kad jau jis su
seno ir protas jo “netvarkoj”.

Štai kaip Krėvė “bedievį” 
Vainorų apibudina:

“Dirst —- matau: sėdi ant vė- 
jalaužio senis Vainorus, kurį 
vienu žodžiu vadina viso so
džiaus moteros ‘bedieviu’, o vy
rai — ‘filozopu* ir tuo mano, 
kad jisai jau suvaikėjęs ir vo
kia! nenukalbąs, nes labai jau 
senas”.

Kiek tolėliau Noreika, arti
mas Vainoraus kaimynas, štai 
kų apie “bedievį” pasakoja:

“Noreika krūptelėjo petimi, 
nusispiovė, ištraukęs pypkę iš 
dantų, ir padaužė pirštu sau 
kelis kartus kakton, rodydamas 
akimi Vainorų, — suprask: se
nis nenuvokia, kų kalba.”

Apysakaitės pabaigoje Vai
norus pasikviečia savo kaimy
nus, kartu ir autorių, medaus 
paragauti. Tuo pačiu metu jie 
turi progos stebėti, kaip jis 
naujų spietį aviliu leidžia.

Suleidęs bičių daugumų avi
liu Vainorus štai kaip prabilo:

“—Dabar gyvenkit ramiai ir 
laimingai, mažosios bitutės, 
Dievo darbininkės. Tesaugoja 
Jisai jus nuo visa ko pikta. 
Vardan Dievo Tėvo ir Sunaus 
ir Dvasios šventos! Amen!

“Ir Vainorus triskart peržeg
nojo avilį!”

Štai koks išėjo Krėves “be
dievis”. Pirmiausia tai yra 
žmogus, kuris neturi sveiko 
proto, kuris suseno ir savo min
tyse jau nesusigaudo. Vėliau jis 
pats žegnojasi, Dievo vardų mi
ni ir kartoja visas katalikų baž
nyčios išmokytas ceremonijas.

Sulig Krėve išeina, kad svei
ko proto žmogus negali netikė
ti tikybininkų skelbiamais die
vais. Jeigu jis vis dėlto nebeti
ki, tai pas jį galvoj kas nors 
netvarkoje. Tokius niekus skel
bė netašyti tolimų parapijų 
klebonai, bet nei vienas rimtas 
šviesuolis tokių minčių skelbti 
negali.

Dievais netikinti visuomenė 
Krėvės nenuoširdumu taip pat 
buvo liepa tenkinta, nes jis, ne
tikėdamas Dievu, visuose savo 
rašiniuose kalba apie dvasias, 
dievus ir Dievų.

Krėvė nenuoširdus buvo ir 
didelėj daugybėj kitų klausimų. 
Jis vienaip apie juos galvoda
vo, kitaip elgdavosi, o dar ki
taip rašydavo. Taip dalykams 
esant skaitytojas negali gerbti 
rašytojo. Kazys Varkala

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias ApP Paren

gimus. x

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų, Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimų “Naujienos” tei
kia nemokumai.
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
ASMENYS, KURIEMS SOVIETU LIETUVOS 

VALDŽIA ATĖMĖ TURTUS

Profesinio Futbolo 
Galva.

Sovietų Lietuvos valdžios 
paskirta komisija konfiskavo 
turtą, priklausiusį iš okupa
cijos pabėgusių arba negrįžu- 
siems šiems ąsmenims: 1) 
Prano Aušrotos, Kaune, 2) 
Vytauto Alanto, Kaune, 3) 
Jono Augustaičio, Kaune, 4) 
Jono Aukštinaičio, Mažeikiuo
se, 5) Adomo Anbraziejaus, 
Kaltinėnų valse., 6) Broniaus 
Balučio, Lietuvos pasiuntinio 
Londone (taip oficialiniame 
komunikate ir pasakyta!) 7) 
Jono Bataičio, Viliampolėje, 
8) Elenos Baranauskienės, Vil
niuje, 9) Juozo Banaičio, Kau
ne, 10) Antano Baniulio, 11) 
Felicijono Bortkevičiaus, Kau
ne, 12) Andriaus Daugirdo, 
Kaune, 13) Aleksandro Dan- 
tos, buv. finansų viceministe- 
rio Kaune, 14) Tomo Dirmei
kio, Kaune, 15) Rapolo ir 
Feigos Feinbergų, Kaune, 16) 
Vladimiro Filco, Vilniuje, 17) 
Mykolo Gurecko, Kaune, 18) 
Mykolo ir Zozijos Grinkevičių, 
Kaune, 19) Kazio Griniaus 
Lietuvos karo atstovo Berly
ne, 20) Ernesto Galvanausko, 
finansų ministro, 21) Kazio 
Graužinio, Lietuvos pasiuntinio 
Buenos Aaires, 22) Juozo Gau- 
rihaus, Lietuvos pasiuntinybės 
Romoje sekretorius, 23) Vita
liaus Guscvo, gud., Kaune, 21) 
Stasio Grigaliūno, Žygaičiuose, 
25) Stasio Jakučio., Kaune, 28) 
Balio Jacikeviėiaus, Kaune, -29) 
Makso Krebso, ž. Naumiestyje, 
30) Juozo Kranccvičiaus, Pa
langoje, 31) Juozo Kamaraus
ko, Šančiuose, 32) Vladimiro 
ir Zinaidos Kavaliauskų, (’k- 
mergėje, 33) Gustavo Kulikaus
ko, šakių apskr., 31) Juozo 
Kaitliaus, Kaune, 35) Vytauto

T A II DVI/T Busi turtinges- į] ftUl Ift nis !r1 gCSlus> Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEOERAL S AVINUS
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
Mokame 3Vž% Dividendų

2202 VV. Cermak Rd. Canal 8887
Ben.' J. Kazanauskas, Sec.

$1,000,000.00
V JI Iv

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Kuizino, Kaune, 36) Kuozorov- 
skio, Ukmergėje, 37) Martyno 
Kavolio, Kaune, 38) Broniau i 
Klemenso, Kaune, 39) Eugeni
jos ir Marijos Langių, Belgijos 
garbūs konsulo Kaune, 10) Jo
no Lepečkos, Kaune, 41) Stasio 
Lozoraičio, Lietuvos pasiunti
nio Romoje, 42) Povilo Liau
gaudo, Kaune, 43) Antano Ma
ceinų, Kaune, 44) Jurgio Mals- 
kio, Kulautuva, 45) Gražinos 
Musteikienės, Kaune, 46) Felik
so ir Stefanijos Marcinkų. 
Šventosios uostas, 47) Arkadi
jaus Maurisijušo, Kaune, 18) 
Kazio Matulio, Kaune, 49) Jo
no Masiulio, Kaune, 50) Misiu- 
revičiaus, Kaune, 51) Jono Na- 
šliuno, Kaune, 52) Ričardo Na
ko, jurų karininko, 53) Vinco 
ir Stefanijos Rokų, Kaune/54) 
Elenos Purickicnės, Kaune, 55) 
V. Parčevskio, Nemenčinės vai. 
56) Jurgio Pavlovo, Pažaislio 
valsčiuje, 57) Juozo Pociaus, 
Kaune, 58) Nadieždos Pimono- 
vienes-Savič-Zablockienės, Vil
niuje, 59) Romano Polovinsko, 
Kaune, 60) Aleksandro Patik
ra tovo, Kaune, 61) Kosto Pa
kalniškio, Kaune, 62) Stasio 
Puodžiaus, 63) Jokūbo Robin
zono, adv. Kaune, 61) Kazio 
Ramono, Kaune, 65) .Justino 
Sliumilos, Vilniuje, 66) Leono 
ir Marūs Skatinės, Jašiūnų vai., 
69) Rapolo Skipičio, adv., Už
sienių Lietuviams Remti Drau- 
gijos pirmininko, 70) Jokūbo 
Slyžio, Kaune, 71) Stasio Ste
ponavičiaus, 72) Viliaus Šieno- 
galio, Gaulės valse., 73) šum- 
skio, Kaune, 71) Henriko Tro
piko, Kaune, 75) Jono Todžio, 
Kybartuose, 76) Oskaro Urbo« 
no, Kaune, 77) Antano Vaitke
vičiaus, Kaune, 78) Andriaus 
Vosyliaus, Kauno, 79) Mykolo 
Žilinsko, Kaune, 80) Martynus 
Žmuidrienes, Kybartų valse., 
81) Kazio Žeinecko, Kaune, 82) 
Stepono Žukaičio, karininko, 
Kaune, 83) Leono Vaitiekūno, 
Michalinavoje.

Skelbime sakoma, kad visi 
asmenys, įmonės, bankai bei ki
tos įstaigos, skolingi aukščiau 
išvardintiels asmeninis, turi a- 
pie savo skolas tuojau pranešti 
“pabūgusių bei besislapstančių 
asmenų turtui konfiskuoti ko
misijai“, o pinigus įnešti SSSR 
valstybinio banko Kauno kon
torom Priešingu atveju, jie bus 
patys nubausti.

Tu. B.

Elmer Layden, kuris re
zignavo iš Notre Daine at
letikos direktoriaus pareigų 
ir perėmė naujai sukurtą 
profesinio futbolo komisijo- 
nieriaus vietą. Naujasis dar
bas Layden’ui mokės $20,- 
000 į "metus.

VAKAR CHICAGOJ!
Q

• Už išviliojimą $1,389 iš 
chicagietės Marion Bastesen, 
3105 Logan, metus kalėjimo ga
vo Pierre Valjien, koks tai “pro
to kultūros specialistas, varęs 
biznį Morrison viešbutyje. Jis 
žadėjo moteriškę vesti.

e Checker ir Yellow Cab .šo
feriai vakar patvirtino dar vie
niems metams sutartį su kom
panijomis. Jie gauna 40% visų 
dienos įplaukų. K

• WESTSIDE. — Iš troko 
pastatyto ties 1235 W. 21st st., 
kas tai pavogė 400 svarus svie
sto. Trokas priklauso Chicago- 
Kansas City Freight Lines lini
jai.

0 Tas pats plėšikas, kuris 
apipiešė ją keturi metai atgal, 
vakar vėl aplankė Mansfield 
Building and Loan raštinę, ad. 
5905 Irving Park. Pasivogė 
$256.

atrodė apie 55 metų amž., svė
rė 160, buvo 5 pėdų, 8 colių 
aukščio. -

O Parakas labai apdegino' vei
dą ir gali atimti regėjimą 13 me
tų berniukui “išradėjui“ Hobart 
Ashpole, 2900 Walnut street. 
Atradęs dč.žutę kulkų, jis suma
nė pasidaryti raketą ir iššauti 
ją j padanges, bet pąrakas ne 
laiku spio .o su labai liūdnais 
rezu tatais jaunam “išradėjui“.

O Policija ieško d dejų ber
niukų kurie ties 215 W. Divi- 
sicit ntreet, užpuolė netoliese 
gyvenančią. 18 metų mergaitę.

© I va'gy'dą adr esu 215 N. 
vVeste n ai’ėnue vakar įvažia
vo automobi h, sužeicJ.imas jo 
vai uctn.'ą, Edward Schleutker, 
.'218 Augusta blvd. Paslydo.

■ • . — i - • — , į į ,

Paliuosavo Septynis 
Brightonparkiečius 
Nuo Karo Tarnybos

BRIGHTOn'pARK — Loka
lūs drafto tarybos pakeitė kla
sifikacijas ir paliuosavo ku
riam laikui nuo karo tarnybos
septynis jaunus vietos vyrus.
Tarp jų yra

Joseph Valaus kas, J r., 4451
S. Washtenaw avenue;

Thomas^Laskey, 4357 South
Washtenaw avenue, ir

Thaddeus P. Lubas, 3343 W.
38th Street.

• Edgewater viešbutyje da
bar vyksta 18-tą metinė North- 
sidės agentūrų automobilių pa
roda. Rengėjai sako, kad šįmet 
parduoda daug daugiau auto j
mobilių negu paprastai. Aiški
na apsireiškimą tuo, kad pirkė

NAUJO E INI ©S
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus vis u o s e 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iŠ Lietuvos.* 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chteagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS —pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
=. 1 'I',"1 I , , =========

Svarstys Ginklų 
Įstatymą Illinois 
Legislaturoje
Nori Parodyti Washingtonui 

Valstijos Nusistatymą
Šiandien Illinois legislatu- 

ros atstovų butas, laikys viešą 
posėdį kongrese svarstomo ap
siginklavimo įstatymo (Bill 
No. 1776) rėikalu,

Atstovai kviečia pilietinių 
organizacijų atstovus ir eilinus 
piliečius posėdyje atsilankyti 
ir pareikšti savo nusistatymą 
tuo labai plačiai debatuojamu 
klausimu: ar įstatymą priim
ti ir duoti “pilną” medžiaginę 
pagalbą Anglijai ir kitoms ša
lims, kurios kariauja diktato
rius, ar jį nepriimti ir pagalbą 
aprubežiuoti.

Siųs Pareiškimą Kongresui
Suradęs valstijos opinijos 

nusistatymą, legislatura žada 
pasiųsti kongresui pareiškimą, 
kuriame pasisakys už ar prieš 
įstatymą.

Šį viešos opinijos apklausi-

=Mabio=
......... i. m i   —■■■—

BUDRIKO PROGRAMAS 
RYTOJ IŠ WHFC

Praeitą sekmadienį puikiai 
skambėjo metodiškos dainos iš 
stoties WGFL, nuo 5:30 vaka
re, kurias išpildė harmoningas 
duetas. Taipgi labai žingeidus 
buvo vaizdelis, kuris kas sek
madienį užima Makalų vielą, 
su puikia orkestro melodija 
“Sunki Gyventi“. Be to dar or
kestras išpildė keletą kitų nu
merių.

šiuos programos leidžia Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė adresu 3409 S. Hal- 
sted Street, Chicagoje.

Taipgi kitas Budriko progra
mas būna ketvirtadienio va
karais nuo 7 vai. iš Cicero 
Stoties WHFC. —Chas.

nėjimą sumanė legislaturos 
republikonai, kurie yra prie
šingi įstatymui.

Jei insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office Newark, N. J.
4432 S. California Avė. Laf. 0771
/—............. ■■ x

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
V *

Remkite Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MŪTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

•FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

Automobilių 
Nelaimės

Žuvo Trys Žmones
Prie Cenler ir Ogden West- 

town autobusas užmušė 83 
metų Jack Leach, Lyons, III.,v

Prie Roosevclt ir Blue Is- 
land trokas suvažinėjo ir mir-i 
tinai sužeidė 7 metų berniu
ką, Edward Flores, o Joliete, 
pieno trokas užmušė 50 metų 
Rose Novak’ienę, 707 Osage st.

jai bijo, jog automobilių pri
truks (dėl ginklų gamybos) ir 
jų kainos pakils.

O Leląnd viešbutyje, 1207 
Lcland avenue, buvo atrastą 
negyva 35 melų moteriškė 
Alice Muse.

• Prie 47th ir Morgan užge
so automobilio motoras. Jo ke-
eiviai, 24 metų Roy Dąwling, 

4425 Normai, ir 41 m. Hillary 
Knuppen, 4836 S. Racine, už
varė mašiną ant gatvekario bė
gių, manydami, kad gatvekaris 
juos pastums. Bet gatvekaris 
nestumė. Motormonas .ir kon
duktorius automobilį nustūmė 
nuo bėgių. Abu keleiviai tiek 
užpyko, kad į konduktorių 
James McConville jie paleido 
pieno bonką, ir jį sužeidė. Ne
trukus policija abu šuėmč. 
Dowiing’ą pašovė, kai bandė 
pabėgti.

• Kūdikio vakar susilaukė 
26 metų chicagietė Jennie Ro- 
gers, 2711 W. Adams street, ku
ri porą savaičių.atgal vos nežu
vo begelbėdama savo 3 melų 
dukrelę iš degančio buto. Ji pa
ti smarkiai apdegė ir buvo ma
nyta, kad neišliks gyva. Bet iš
liko ir pagimdė sveiką 7% sva
rų sūnų.

• Begelbėdamas savo žtnoną 
iš užsidegusios virtuvės skau
džiai apdegė 22 metų Anthony 
Izevvski, 4116 Oakdale avenue. 
Virtuvė, ir žmonos Dorothy suk
nelė užsidegė jai beruošiant va
karienę prie pečiaus.

• Floridoje policija ieško 
dviejų chicagieČių, kurie ten 
turbut nuvažiavu pasivogę nuo 
tėvų $320. Jie yra, 17 metų 
Theodore Buczynski, 2550 Au
gusta, ir 15 metų Perry Kaza- 
kos, 2648 W. Division street.

• Eleveiterio stotyje prie 
61st ir Calumet avenue mirė 
nežinoma, apysenė moteriškė. Ji

REMONTO IŠPARDAVIMAS!
Laikė reftibritavitno padidinimui musų krautuvės, 

turim mažai vietos tadgi

Viskas turi 
būt parduota!

VISOS PREKĖS
UŽ ORIGINALI? KAINĄ $

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

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $1 Art
ir vaistai ................... v I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

$13.50
$50.00
$25.00

$2.00

TAIP ŽEMAI KAIP

95
SIUTAI, OVERKAUTAI
IR TOPKAUTAI

Ateikit Anksti Kol Pasirinkimas Didelis

BRIGHTON GLOTHES SHOP
4246 ARCHER AVENUE

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perk raustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
gaiantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY

1....,■

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus.

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

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

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

PRIEŠAS!
t ♦!

’ ' * i

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
rnetas 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 mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA
“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ“

1739 SOUTH HALSTED STREET
••.■Hiiitilii.i linu, i .K _

šaukite CANAL 8500
* f ‘ .

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA

PLEITĮJ
Ateikite j Phillip’s Dental Labo 

ratory kol kainos žemos
I TRU-FIT _____

FLEITAI
Lai), kaina

$9.50
ir aukšč ĮHLJ l_„ '****
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... < 4 -00 .,
diena ■ ir auks

> PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY

235« \VEST 63r<t STBEET
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

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

nuo laisniuotų dentrstų.
V

MADŲ
KNYGA

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

; NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,
Chicago, I1L

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

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

Miestas ...............................................

! _______________ ____
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:-7KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS :-:;
PASTABOS IŠ TORONTO, ONT.

TORONTO, Ont. — Kai ku
rie stebisi, kad V. Jusaitis, sa
ve skaitantis nekomunistu, ga
li taip bjauriai atsiliepti apie 
susitverusią K. L. Tarybą ir 
tuomi pat laiku pasitarnauti 
komunaciams. Bet gyvenimo 
faktai rodo, kad jis jau per 
daugelį metų yra uolus komu
nistų rėmėjas, o gal ir narys. 
Paskutiniu laiku jis, V. Jusai
tis, yra vienas iš kvailiausių 
šmeižikų ir Stalino padų lai
žytojų, koks Toronto lietuvių 
tarpe yra buvęs. Paskutiniame 
“sapnininko” numeryje V. J u* 
saitis tikrai melagiaus titulą įsi- 
gyja-

Šitokiu savo elgesiu, drg. Ju
saiti, nieko neatsieksi. Žalos ne 
tik sau gal pasidarysi, bet ir 
savo sunui, kuris vos tik pra
dėjęs savystovų gyvenimą ir 
ir turėdamas atsakomingą vie
tą, per savo tėvo įsiklampoji- 
mą į komunistų balą, gali tu
rėti daug nesmagumo. Neuž
miršk, Jusaiti, kad Kanada ka
ro stovyje. Todėl, kitiems siū
lydamas koncentracijos stovyk
las, gali greitai pats tenai pa
tekti kaipo svetimos valstybės 
agentas.

“Atsilyginimas”
Vos tik pora metų atgal 

“L. Balsas” džiaugėsi, kad Ba- 
gočius net visą penknę davė 
laikraščio palaikymui. Bet pa
žiūrėkime ką jis šiandien sako 
apie Bagočių: “Girdėjau, kad 
Bagočius atvažiuoja į Montrea- 
lą prirengti maršrutą Smeto
nai, nes Smetona pribus į Su
vienytas Valstijas. Juk tai rei
kia dolerių parinkti, kad butų 
kuo priimti.”

Štai tau ir užmokestis. Kaip 
jie gavo iš Bagočiaus penkinę, 
tai jis buvo geras, bet dabar, 
kuomet Bagoč us kaipo nuo
širdus savo tėvynes mylėtojas 
pasisakė prieš pavergimą Lie
tuvos, tai tas pats laikraštpa- 
laikis drįsta iš tokio žmogaus 
tyčiotis. Kas bjauriausia, tai 
primetimas jam Smetonos. Vi
siems yra žinoma, kad Bago- 
čius griežtai buvo nusistatęs 
prieš Smetonos režimą.

Ten pat prie pabaigos ašu- 
kia: “Supraskim nors sykį ir 
vykim visus lauk iš musų tar
po, kurie ardo lietuvių vieny
bę ir renka aukas Berlyne pas 
Hitlerį svečiuojantiems lietu
viškiems fašistams.”

Taigi, kokių melagysčių ima
si prieš tuos, kurie nepritaria 
Lietuvos užgrobimui. Kur it 
kame buvo tai, kad aukos bus 
renkamos Smetonai ar kitiems 
pabėgėliams. Niekur nebuvo ir 
niekas nėra taip sakęs. Bet mu
sų kacapai, pateisinimui biau- 
rių darbų palaidojimui Lietu
vos, kaip tik ir naudoja tas 
melagystes, kaip /ai: “Smeto 
ną grąžinti ant sosto”, “Smeto
nai aukos”, “smetonininkai” it 
t. 4. Kadangi dauguma išeivių 
lietuvių buvo priešingi Smeto
nos viešpatavimui, tai tas ka- 
capams laikinai ir sekasi nu
kreipti doinę nuo svarbaus da
lyko — Lietuvos netekimo.

c . ........... .. ,,, , -----

EXTRA!
Kanadiečių lietuvių programa 

per radlo. — Dainuos Aušros 
choras
TORONTO, Ont. — Toronto 

lietuvių Aušros choras tapo pa
kviestas per CFRB radio stoti 
išpildyti pusvalandžio progra
mas per keturis sekmadienius 
iš eilės, pradedant vasario 9 
dieną.

Tai yra auksine proga ne tik 
Aušros chorui, bet ir lietu
viams klausytojams, ypač gy
ventojams Kanadoje, nes čia 
lietuviškas žodis ai- daina per 
radio yra didelė retenybė.

Tat, brangus broliai ir sesės 
lietuviai, nežiūrint kur jus gy
venat, — mieste, fannoje ar 
turit darbą miškuose, jeigu tik 
turėsite progos girdėti Aušros 
chorą dainuojant šiose progra
mose, ateikite mums į pagal
bą ii- štai kokiu budu: parašy
kite radio stotin laiškelį, pa- 
reikšdami jūsų nuomonę apie 
dainavimą; kurios dainos ge
riausia jums patiks ir norą 
chorą vėl išgirsti.

Tokios pat paramos choras 
tikisi ir iš amerikiečių lietuvių, 
nes ši stotis yra didelė ir toli 
girdima; be to, ir trumpomis 
bangomis bus leidžiama.

Radio stoties viršininkai pa
reiškė, kad jeigu gaus gerų at
balsių, tai vėliau ir vėl bandys 
surasti Aušros chorui progos 
daugiau programų išpildyti.

Radio stotis: CFRB, 690 k., 
short wave 6070 m. Laikas: 
Eastern daylight savings time 
lygiai 11 vai. vakaro, sekma
dienį, vasario 9 dieną.

Gal kai kuriems amerikie
čiams bus nuostabu, kad mes 
kanadiečiai ir žiemą dienos 
taupymo laiką turime. 0 tai dėl 
karo darbų skubos buvo tas 
pats laikas paliktas.

šia pačia proga malonu yra 
pažymėti, kad šį lietuvių radio 
programą išgirsime per pastan
gas Lietuvos Generalio Konsu
lato Kanadoje, pulkininko G. 
L. P. Grant-Suttie, kurio meilę 
Lietuvai ir lietuviams jo dar
bai tikrai įrodo.

Gerbiamas konsulas perduo
da radio stočiai lietuviškų me
lodijų plokšteles, kurios bus 
transliuojamos per tą pat sto
tį dienos melu su pranešimu, 
kad lai lietuviškos melodijos ir 
kad lietuvių choras dainuos 
sekmadienių vakarais.

Tos melodijos bus transliuo

. •■.‘.•.•X-.’•>.Q>^nžHVWPQvCvjvOuouC<Oč*«jo>j«x>'<«<^V»,.,?ę . . . •.•.•.«^>y*Tv<Z»'•■•'.'• v.v ■•• •■■’/•«••■•■ ••••3

NA LJ.I 1EN Ų-aC-M E Telephoto
Vienu kart dyki, Didžiųjų Ežerų laivų statymo jardai dabar verda darbymečiu 

užsivertę apsaugos prisiruošimo užsakymais. Čia matome Locust, pirmąjį subma- 
rinų tinklą padirbtą American Shipbuild ng dirbtuvėse, kaip jis leidžiamas į Erie 
ežerą prie Clevelahdo bandymams.

Austin, Mon.
Kuo “L. B.” galvočiai maitina 

savo skaitytojus
Kada paimi skaityti “L. B.”, 

tai negali tverti iš piktumo: 
jame daugiau melo, negu žo
džių. Tie piniginiai ir proto 
ubagai nesugeba nieko rimtes
nio parašyti, kaip tik šmeižti 
kitus ir kaulyti pinigus iš Ka
nados lietuvių. Su pasigailėji
mu tenka pasakyti, kad tarp 
Kanados lietuvių šitie penkta- 
kojai ir musų tėvynės išgamos 
nemažai pasipinigauja. Kiek
vienais metais suubagauja po 
keletą tūkstančių dolerių, o ką 
duoda savo skaitytojams? Me
lą ir dykus puslapius. “L. B.” 
sumažino iš dukart savaitinio 
savaitiniu. Bet mokestį paliko 
tą patį. Matyt, kad neturi kuo 
užpildyti ir tų poros puslapių, 
nes niekas nerašo korė pon- 
dencijų, todėl vienų skelbimų 
užpildo visą puslapį. Skaityki
te ir džiaukitės: mums svarbu 
pinigai, o ne raštai.

Tikriausius Lietuvos demo
kratijos gynėjus pravardžiuoja 
smetonininkais ir hitlerininkais 
ir tuo nori sumaišyti savo pė
das, kad kas juos nepavadintų 
tokiais. Juk iš tikrųjų jie dar 
tik pernai gyrė Smetonos vy
riausybę, kai įsileido pirmas 
maskolių įgulas Lietuvon. O

Montreal, Kanada

Girtinas žingsnis
‘‘L. B.” vajininkų sąraše pa

sirodė ir p. Samoška. Bet jau 
daugiau du mėnesiai jo sąrafte 
nėra. Be to, jis dainavo ko
munistų “Bangos” chore ir ten 
jau jo nėra. Net ir komunistų 
parengimus nelanko. Matyt, 
komunistai nespėjo užnuodyti 
jo meilę savo tautai Lietuvai, 
nespėjo padaryti lietuvišku ma* 
skoliu. Jo pavyzdžiu turėtų ir 
kiti pasekti. Nemažai dar yra 
tokių, kurie Lietuvos duobka
siams įsikabinę į skvernus pa
skui seka. —Gimbutas. .

PO VVINNIPEGĄ PASIDAIRIUS
Sukomunistėję Lietuviai Jau Gailisi, kad Rusija 

Pavergė Tėvų Žemę.
BIJO GRĮŽT J LIETUVĄ

(Tęsinys)
Jau rašiau, kad pereita s me

lais su bile kuriuo Winnipego 
Aomunis'uėJu pasikalbėjus at
rodė, kad su kokiu p „m šėl u

pasekėjai pakrikę 
turi lapt iš

turi reikalą. Jie vis gyrė Rusi
jos “rojų” ir keikė Smeto: o i 
ležimą Lietuvoj, bet tuo pa
čiu visi zurzė, kad nmė.ų grįž
ti Lietuvon ir ten 1 ainiai am
žių užbaigti. Girdi, nusibodo 
Kanados kapila.istams vcrgui- 
J.

pc- 
sau Pakiusnumas vadams

gi su
Klubu?
kilniąją

musu DLK Vv-
Kaip mažai

jamos kasdien per tam. tikrą 
laiką, tik kol kas dar nežino
ma valanda. Tat lietuviai įver
tinki t lietuvišką dainą sveti
moj šaly.

Choro korespondentas.

Dodge 'Turtų Paveldėtoja Apsivedė

i»2Eįxąl

:’ ... <<•

Naujipnų-Acmp Teiopnoto
Mrs. Annie Laurine Lange (kairėj), kanadietė, te

lefonistė, kuri paveldėjo milijonus kada jos pirmykštis 
vyras, Daniel G. Dodge, pasimirė, su savo naujuoju vy
ru, Dr. William A. Lange, 32 metų, iš Detroito, po jų 
jungtuvių Urbana III.

dabar dar džiaugiasi, kad nie
kas nesupiudys Stalino su Hit
leriu. Tai kas gi jus tokie esa
te, ar ne visų diktatorių paka
likai ir vergai? Jus slankioja te 
keliais prieš “dievą” Staliną.

Tie žmonės, kuriuos jus pra
vardžiuojate smetoniniais 
kuomet 
Hitlerio 
las — 
Lietuva 
tvarka, 
gamos, 
liais šokate kazoką ant musid 
mylimos Lietuvos kapo, susi-' 
praskilę ką darą, juk dar ne, 
vienas iš jųsų ne'taip seniai ge-| 
ro troškote demokratinei Lie
tuvai, o šiandien už apgavingu 1 
budu suubagautus dolerius iš-, 
einate patys priėš savo sąžinę 
ir prieš musų tėVų kraštą Lie
tuvą. Tai yra pardavikiškas ke
lias, kurį istorijos lapuose skai
tys vaikų vaikai.

“L. B.” No. 483 įdėjo pa
veikslus lietuviškų komisarų. 
Pažiūrėjęs į jų veidus, matai 
visišką nusiminimą, — jokio domi niekados, 
džiaugsmo, jokios energiškos | 7
išraiškos nematyti. Ir kur gi pakrikęs bolševikų veikimas 
bus nenusiminę, jeigu Stalino Kanadoje. Vargšai jie, bet pro- 
“sauliška” apveizda verčia juos 
šokti pagal savo muziką. Tame 
pačiame numeryje įdėtas vie
nas laiškas, neva gautas iš Lie
tuvos. Bet, matyt, jog greičiau
sia komisaro parašytas, nes ta 
pati me’.odija, 
skaityti ne 
“Dabar mes 
mylimo draugo Stalino raudo
na vėliava ir laisve džiaugia
mės po Stalino konstitucija. 
Taigi, broli, vienu kartu nu
švietė Lietuvos liaudžiai Stali
no saulė, kuri jau neužges. 
Raudonarmiečiai mandagus ir 
turtingi ir jokio turto nenaudo
ja iš Lietuvos, nes jiems pri
veža visko iš Rusijos. Apsiren
gę labai gerai ir gražiai.”

Taigi teko matyti ne vieną 
tokį laišką spaudoj ir jie rašy
ti tarsi viena ranka, — visur 
ta pati saulė šviečia, o ant jo> 
užsirioglinęs Stalinas. Kažin ar 
ir tam Lietuvos vargšui švie
čia Stalinas su “saule”, kuris 
stovi eilėj, laukdamas nusipirk
ti batus ar šmotą duonos. Dar
bininkui taipjau ta pati saulė 
šviečia, kada komisaras verčia 
dirbti stachanoviškai. O kaip 
laiško autorius Vc šo, kad rus i 
nieko iš Lietuvos ne ma, bet 
veža iš Rusijos, tai kedėl Lie
tuvos žmonėms pirmiau buvo 
avalynės ir makt ) perteklius, 
o šiandien ir už pinigas nega i 
gauti? Kur tas viskas taip urnai 
pasidėjo?

Patys gi “L. B.” galvoč ai 
apskaito, jo3 gyvenimas Lietu
voje pagerėjo tik vieną kartą. 
Bei -tikrumoje jis daug kartų 
pablogėjo.

Kanados Fovilae.

nie- j 
negarbino Smetonos ir 
ir negarbius; jų tiks- 
laisva nepriklausoma1 
su demokratine san- 

Todėl jus Lietuvos iš-i 
kurie kartu su masko-!

MAŽAI RAŠOMA

Senokai esu berašęs j spau
dą; senokai, kaip jau rengiuo
si šį bei tą parašyti, bet vis 

i žmogus užverstas kitais dar
bais ir palieki tą pareigą atlik
ti kitiems korespondentams. 
Kiti, matyt, tą pat galvodami, 

i palieka dar kitiems ir tokiu 
budU musų judrusis gyvenimas 
dažnai lieka tinkamai ncatžy- 
mėtas spaudoje.

Ypatingai šie metai, kur tiek 
‘daug įvairiausių įvykių, naujų 
j idėjų, naujų darbų ir kiek tai 
medžiagos korespondentams.

Reikėtų visgi aprašyti nau- 
T«.. susiorganizavusios Kanados 

Liet. Tarybos veiklą ir darbai, 
— juk jie toki vertingi, ‘.tokie 
kilnus. Reiktų aprašyti šią žie
mą buvusių ka .betoj ų prakal
bos. O tos puikiosios prakal
bos! Tai perlai iškritę iš dan
gaus montrealiečiams. Malonus 
Daužvardi ir advokate Bago- 
čiau, jus musų širdyse nelšdil-

ankstus 
ir nori nei.o. i 
lies pas 
šeinius.

O kaip 
tauto N. 
apie tą
rašoma. Rašyti apie klubą, ma
nau, kad kiekvienam yra leng
viausia. Juk ta įstaiga su savo 
pašalpine d-ja ir še r įlinkais 
visiems ir visados stovi prieš 
akis. Klubas, apie kurį kon
centruojasi visa Montrealo in
teligentija, visas kultūrinis lie
tuvių 
diena 

a 

jauni 
ringo
bo, cnerg’jos ir 
padedama, koks pasiaukoj’mas 
kilniųjų Montrealo lietuvių iš
laikyti savo rankose šią gražią
ją pastogę. Taipgi, kiek melų, 
kiek šmeištų, kiek neapykan
tos šiai įstaigai ir iš tų pačių

Kad jie giria Rusijos “rojų> 
ir keikia Smetoną, tai aišku, 
kad tai darė iš paklusnumo sa
vo vadams, ir už tai aš jų per- 
daug nesmerkiu, bet juokas 
imdavo girdint jų išsire ški- 
mus, kad norėtų grįžti į “fašis
tu valdoma Lietuva . A A

kuriu jau teko 
viename laiške: 
džiaugiamės po

veikimas ir į. kurį kas- 
renkasi suaugusieji ir 
lavintis, mokytis kultu- 

gy veninio. Kiek ten dar- 
pasišventimo

kad jų žalingi norai, pikti jų 
darbai lietuvių tautai ten netu
ri vielos.

Argi nereiktų aprašyti apie 
kilnųjį musų klubo pirminin
ką? žmogus su tikru pasišven
timu, su stipria energija ir ne
palaužiamais nusistatymais. Del 
lietuvių tautos gerovės, dėl 
jos garbės jis atviras, nuošir
dus. Argi nevertėtų apie jį .dau
giau rašyti?

rašyti bendrai apie visą k.ubo 
valdybą, — tai visuomenes 
binlnkai, kurie šiuo bei 
prisidėjo prie viso to, ką 
šiandien turime.

Butų labai gražus darbas at

dar- 
luo 

mes

Reiktų atžymėti susmukęs ir

to ubagų galas visuomet toks 
pat. Smurtui ir išnaudojimui 
visuomet yra galas, kaip galas 
atėjo taip vadinamam “gen. 
liet, organizatoriui” Klikevi- 
čiui, kurs puikiai gyveno keletą
metų iš tamsaus elemento su-! mintys, kad piešinys piešti, 
aukotais pinigais. Vargšas, kad gyvenimo vaizdas vaizduo- 
nors liežuvis tebėra taip pat ti. —Y. \

nėta ir tie uolus visuomenės 
darbininkai, kuriu dėl sveikatos 
ar dėl kitų priežasčių nebefi- 
guruoja kasdieniniame gyveni
me.

Ir man senai berašiusiam, 
paėmus pluksną į rankas, ūžia

Apsaugos komisijos pirmininkas Linksminas

MAUJ1ENŲ-ACME Telephoto
William S. Knudsen, apsaugos komisijos pirminin

kas, nekreipdamas dėmesio į didelį darbą, kuris ant 
pečių gula, rado laiko pašokti su garsėjančia kino artis
te Deanna Durbin. šokis buvo padarytas respublikos pre
zidento gimimo dienos proga.

Bet vos tik spėjo Maskvos 
valdovai su savo “darbininku A 
rojaus armija įmaršuoti į Lie
tuvą ir ją okupuoti, tai musų 
komunistėliai vieton labiau už
sidegti noru grįžti į “darbinin
kiško rojaus” Lietuvą, ėmė 
staiga šalti ir mesti mintis apie 
vykimą ten. A' A

Traukiasi atbuli
Kodėl taip? Juk taip išdi

džiai girdavo ir tebegiria Ru
sijos “tvarką”, ir vis dar tebe
keikia Smetonos rėžimą. Juk 
dabar jau ir Lietuvoj Rus jos 
“tvarka”, o Smetonos re imo 
nei dūko nebeJko. Tai kodėl 
nevažiuoja jie dabar? Juk jie 
tiek metų galvas guldė, kad 
tik “rojų” iš Maskvos Lietuvai 
įpiršti ir paskui smurtu įbruk
ti.

Dabar, žiūrėkite, laimės va- 
landA prisiartino, o komunistė
liai lyg vėžiai, atbuli tik trau
kiasi. Tie, kurie kalbėdavo ap e 
grįžmą, dabar nenori ne’ užsi
minti. Kodėl?

Praregėjo š.ek t ek
Yra aišku, kad dėlto, jog ir 

eiliniai komunistėliai prasi
krapštė jau kiek akis ir prare
gėjo Rusijos “tvarką” tikres
nėj jos spalvoj ir pamalė, kad 
Kremliaus gaujos režimas yra 
kur kas žiauresnis ir už buvu
sį fašistinį Smetonos režimą. 
Todėl ir nenori važiuoti Lietu
von. Jie geriau sutinka pasilak
ti “amžinais Kanados kapita
lizmo vergais”.

Net juokas ima malant kaip 
tie Kremliaus klapčiukai dabar 
tekini bėga į kapitalistų kom
panijų ofisus ir perkasi iš jų, 
kad ir apgriuvusius namelius 
— bile tik suleisti lyg ir inka
rą j šiąr-'kapitalistų šalį, kad tik 
nereiktų važiuoti į saulės Sta
lino “globojamą” pasaulio dalį. 
O galėtų jie tuos pinigus Stali
no “rojuj” ant namų išleisti.
Geriau kapitalistams vergauti

Bet ne, perkasi čia. Nori čia 
visam apsigyventi. Jei neturi 
visų pinigų, tai ima ant išmo
kėjimo, sutinka kapitalistam> 
nuošimčius mokėti — bile tik 
Kanadoj pasilikti. O žino gerai, 
kad jei mokesčių kaip reikiant 
nepadarys, tai kapitalistai at
ims ir jie neteks net to, ką 
įmoka. Bet jiems tas geriau 
negu važiavimas pas Staliną.

Tai taip musų komunistėliai 
elgiasi, žodžiais tai “matušką” 
Rus ją tebegarb'na, bet darbais 
sako, stovėk tu “matuška” nuo 
manęs kuo toliausia. Mes “pa- 
sišvęsime” ir Kanados kapita
listams “vergausime” ir jų ver
gijoje amželius užbaigsime.

Veidmainiai, baugiau niekas

Ei, jus komunistėliai, komu
nistėliai! Kodėl taip veidmai
niaujate? Kodėl vienaip kalba
te, o kitaip darote? Kodėl?

Winnipegletis.
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Policija Sueitie, 
Teismas Paliuosavo
Teisėjas Tremko, Vietoj Zurio

Su dideliu triukšmu policija 
užvakar užklupo “bųkių” įstai
gas Hamilton viešbuty j, ir ties 
23 Ę. Harrisoų, Suėmė 143 žmo
nes, daugiausiai kostujneriųs, 
atėjusias lažybų dėti, laikė juos 
beveik per naktį centralinėj nuo
vadoje, ir nuėmė pirštų nuo
traukas.

O vakar po pietų triukšmas 
pasibaigė. *

Laikinai vietoj Zurio raketip- 
rių teisme sėdis teisėjas Michael 
Tremko visus paliuosavo, o po
licijas viršininkas Allman pa
tvarkė, kad ateityj kostumerių 
nuotraukos neprivalo būti 
mos, tiktai pačių “bukių” 
ratorių.

jų gamintojai yra Jabai susi
rūpinę biznio puolimo. Jie 
skundžiasi, kad apie 40% jau
ni] moterų ąebevąrtoja Mone
tų, net ir pačių striukiausių 
koreetčljų ir jeigu taip eis to
liau, tai korsetų biznis visai 
supliukš.

Dariaus-Girėno 
Legionieriai Lankys 
flines Veteranus

LAlKĄjjMAlNOSl,
MADOS KEIČIASI

ima- 
ope-

Mcrchandise Mart Chicagoje 
yra savotiškas korsetų centras.

STANISLOVAS KURILLO 
gyveno 3130 W. 42 St

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 3 d., 4:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Kelmės parap., 
Raseinių apskr-, Jųknjškiu 
kaime- Amerikoj išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Antaniną, po 
tėvais Butkaitę, motiną Liud
viką, seserį Marthą Sebastian, 
3 brolius: Juozapą, Joną ir 
Sylvestrą, jo žmoną Barborą 
ir jų šeimą, 2 pusseseres Elz
bietą Petrauskienę ir Veroni
ką Kuogienę ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. 
Eudeikio kopi., 4605 S. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., vasario 6 d., 1:00 
vai. popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Kuril- 
lo giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
-suteikti jam paskutinį patai? 
nąvįmą. .ir f atsisveikinimą,

Nuliuuę liekame: Moteris, 
Motina, Sesuo, Broliai ir Gi

Važiuoja Vasario 11
Frapk Krąsąuskas, Dariaus- 

Girėno Legiono Posto korespon
dentas, praneša, kad vasario 11 
d., (ne vąs. 12, kaip buyo skelb
ta) posto nariai važiuoja aplan
kyti lietuvius veteranus Hines 
Memorial ligoninėje. Jiems, taip
gi kitiems veteranams, išdalins 
cigaretus, kuriuos surinko Nau
jų Metų Išvakarėse.

Veteranams legionieriai taip-, 
gi .surengs muzikalį programą.

Pašaliniai asmenys irgi gali 
važiuoti. Tam bus autobusai. 
Reikia susirinkti nevėliau 6:30 
valandą vakare, prie Dariaus- 
Girėno Memorial namo, 
South Weslern avenue.

Jaunimas Stoja 
Lietuvos Darban

4416

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

Gražus Reiškinys
Praeitą penktadienį įvyko 

sirinkimas Lietuvos Nepriklau
somybės Dienos paminėjimo 
reikalu. Tam susirinkimui pir
mininkavo Teisėjas Jonas Zuris 
ir sekretoriavo Longinas Laba
nauskas. Abu Amerikoje gimę 
vyrai.

Vasario 16 d. bendrą j am pa
rengime pasižadėjo dalyvauti 
Birutės, Pirmyn ir Vyčių chorai, 
vadovaujami pp. Byansko, Ste
ponavičiaus (Stephens) ir Sau- 
rio. Taip pat pasižadėjo dalyr 
vauti ' Amerikos' ' Legiono Da
riaus-Girėno posto benas.

Paėmė 800 Tikietų^
Chicagos Vyčių apskričio pir

mininkas p. Stankus paėmė 
ikietų pardavinėjimui.

Tai Gražus Reiškinys

su-

800

“Ne Laikas Šokti, 
Ne Laikas Tuščiai 
Linksmintis’7

Lietuvių Vaikai
Baigę Lindblom
Mokyklų

Kaip Minėti Vasario 16?

Artinasi vasario 16 d., Lie
tuvos Nepriklausomybės Die
na, lietuvių tautos “Fourtli of 
July”. Tai džiaugsmo ir tri
umfo diena. Iki šiol ją tokio
je dvasioje ir minėdavo lietu
vių tauta. Šiais metais ji bus 
kitokia. Lietuvos lietuviai jos 
minėti nebegalės. Lietuvoje ji 
Stalino ukazu (įsakymu) už
drausta. Kas Lietuvoje Nepri
klausomybės ir Laisves die
ną minės, tas, jei tik bus pa
gautas, pateks į kalėjimą ir 
atsidurs arba grabe, arba np- 
toli grabo. Visi Lietuvos laisvės 
kovotojai skaitomi Rusijos p re- 
šais ir antį jų visų galvų kybo 
Damoklo kardas. Gal ne yię- 
ną lietuvį patriotą jis palies va
sario 16 d.

Esant Lietuvai nelaisvėje, 
ir kybant Stalino kardui ant 
lietuvių galvų, reikėtų vasario 
16 d. programų tvarkytojams 
stipriai pagalvoti ir nustatyti 
tokius programas, kurie atitik
tų okupuotos Lietuvos ir su
rakintų lietuvių padėčiai.

Padėtis Liūdna

pereitą savaitę Lįn^blom 
Ęigh jn.okyWQje diplomus gavo 
sekami lįefuvįy yaikai? baigę 
aukštesniuosius mokslus:)

J u Jie L. Barauski 
Aibert L. Dapkus 
Dolųres H. Dpųibro 
Doleris C. Klimas 
Lorraine ^Klimas 
Margaręt Kušina
Anthony E. Lądas (?) 
Helene Milas

\Dpri>thy C. Paulauskas 
Trene p. Bules
Mildred M- Simo n
Lilliąu Šimulis 
Estete jį. Skaninąs 
RicharA J. Surkil o 
Albina A. Yakaitis 
Emma Mi Yurkus

fAUKSINIO ’ARO’ LAIMĖTOJA

finansų raštininku; Leonas 
Geniptis, kuris eina kontrolės 
raštininko pareigas; Vladas 
Ivanauskas 7-iems metams 
rinktas iždininku. Teisėju iš
rinktas Jonas Balnis; maršal
ka—A. Vaicekauskas; kont
rolės kom-ja susideda iš K- 
Aleksyno, A- Meižlaišjdo ir S. 
Žįčkaus; biznio kom-ja iš W. 
Duobos, D. Rudako, K. Alek
sium, P. UDo ir J. Tarvydo.

Visa Lietuvių Piliečių Darb. 
Pas. Kliubo valdyba ir nariai 
dar kartą visus lietuvius už- 
kviecia dalyvauti Sidabro Ju
biliejaus vakare, vasario 9 d. 
West Side salėj, 2242-44 W. 23 
PI. Atsilankykite!

Nauji Kontraktai 
Chicagos, Artimų 
Miestu Firmoms

Kor.

Pildys $7,107,000 Užsakymų 
Kariuomenei

PETRAS KALINAUSKAS 
(KALIN)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 4 d. 3:15 va), popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės apiž., 
gimęs Vilkaviškio apskr., Pa- 
jerionio parap., Trilaukio km.

Ąmerįkoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame puljudime 

moterį Lillian po tėvais Uk- 
naičiutę, dukterį Dorothy, se
serį Konstanciją Šeštokienę, 
Švogerį Joną, pusseserę Žel
vienę, jos vyrą Kazimierą; 
pusbrolius Juozą ir Bonifacą 
Arbatauskus, tetą Marijoną 
Arbatauskienę, uošvius Anta
ną ir Barborą Uknaičius, švo- 
gerką Marijoną Janulis, jos 
vyrą Petrą, Bernice Patęnau* 
de ir jos vyrą Hector, Anna 
Lilek ir vyrą Joną ir kitas 
gimines, o Brazilijoj sbsęrįj 
Marijoną, Lietuvoje seseris: 
Agotą ir Uršulę ir brolius— 
Joną ir Vincą.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Ljtuanica Avė. 
Laidotuvės įvyks Šeštadienį, 
vasario 8 d., 1:30 vai. popiet. 
Is koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Kąljnausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam .paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę 
lieka: Moteris, Duktė, Sesuo 
ir Giminės. L

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sūnus. Tel. CANAL 2515.

Sveikinimai ir linkėjimai 
tiems patrijotingiems jauniems 
lietuviams.

H R H A Gėlės Mylintiems 
i I K n h Vestuvėms, Ban- U 11 Uf*l kietams, Laidotu-V vėmg pa’pu0j|. 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LĄFAYETTE 5800

LOVEIKISSH“
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, BankięUms 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

ANTANAS ŽUKAS 
gyv. 4500 S, jRoekwe!l St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 1 d., 1:30 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Ku
piškiu parap., Vienkiemių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Domicėlę, po tėvais 
Adomaičiutę, dukterį Sofiją, 
sūnų Alfonsą, brolį Povilu 
Žuką, jo žmoną Stefania ir jų 
šeimyną, brolienę Oną 
škienę, 2 pusbrolius 
Gajauską ir Kostantą 
cinkevičių, 
Urnižienę, 3 švogerius 
Joną, Tamošių Adomaičius ir 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių, Lietuvoje 
Salomią ir 2 brolius Juozapą 
ir žmoną, Petrę įr jo žmoną, 
Albiną ir jo Seimą, 2 seseris 
Elzbietą Žakienę Ir jos seimą 
ir Oną Vaitekimiėnę, jos vy
rą ir šeimą ir gimines.

Buvo narys .Gbicęgos I^t. 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 ’So. 
California Avę. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, vasario 6 
dieną, 8:3b vai .ryto, iš kopi, 
į Nekalto Pras. Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Žuko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir "sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:

Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis 
ir Giminės.

Laid. Direkt. J. Liulevi- 
čius. Tel. LAFayette 357?.

Lietuva yra ruso nelaisvėje 
ir lietuvis jo retežiuose. Iš Lie
tuvos ir lietuvio viskas atima
ma ir rusų komisarų globon 
pavedama. Lietuva nebeturi 
savo kariuomenės, nebeturi 
savo geležinkelių, nebeturi sa
vo geležinkelių, nebeturi savo 
finansų bei bankų, nebeturi 
ir elementarinių valstybinių 
teisių. Piliečiai neteko žemių, 
dirbtuvių-dirbtuvėlių, vsų pel
ningesnių įmonių, ir litų—vis
kas perėjo valstybei, o valsty
bė yra Sovietų Sąjunga, kurią 
valdo rusai, arba surusėję 
d i k t a tori ai—kr au j ager i ai.
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Minėkiin Lietuviškai ir 
Praktiškai

Kuomet tokia padėtis siau
čia Lietuvoje, kuomet didžioji 
dalis musų giminės yjfa. kid- 
naperių ir budelių rankose, 
mums ne laikas šokti ir tuščiai 
linksmintis, mums reikia giliai 
susimąstyti ir tvirtai pasvar
styti ką rėkia, ir ką galim 
padaryti Lietuvos ir lietuvių 
išlaisvinimo srityje. Tai par
eiga kiekvieno gyvo lietuvio.’

Tvirtai reikalus pasvarstyti 
ir juos suprasti galėsime tik 
gerai pasiruošę ir rimtai į rei
kalą įsigilinę. Tad, minėkime 
vasario 16 d. ir lietuviškai Ir 
praktiškai. Patriotas

Pettibone Mulliken Corpora
tion Chicagoje šią savaitę gavo 
užsakymą pagaminti $3,817,884 
dalių kulkoms Rock^Island amu
nicijos arsenalui.

Kontraktus taip pat gavo šie 
Chicagos ir kitų Illinois miestų 
fabrikai:

SUSIRINKIMAI Į
SLA. 109-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas trečiadienį, vasario 5 
d., Walter Neffo salėje, 2435 So. 1 
Leavitt Street, 8 vai. vakaro. Visi 
nariai susirinkit kuoskaitlingiausia.

—K—ė.
BRIDGEPORTO LIET. NAMŲ 

trečiadienį, vasario 5 d., 7:30 vai. 
vak., Chicagos Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. • Visi nariai 
malonėkit atsilankyti ir apsimo
kėti.

SLA. 36 KUOPOS mėn. 
kimas įvyks vasario-Feb. 5 
tuvių Auditorijoj, 3133 So. 
St. 8 vai. vak. šiame susirinkime 
Dr. S. Bįežis laikys labai įdomią 
paskaitą iš sveikatos srities. Todėl 
prašome visus narius dalyvauti šia
me sus-me. —A. J. Zalatoris, Pir.

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DR-JOS mėn. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, vasario 6 d., 
7:30 vai. vak. Liet. Darbininkų 
svetainėje, 10413 So. Michigan Avė. 
Nevėluokit, nes bus darbininkų 
rinkimas dėl sekmad. parengimo.

—S. Dilis, Rast.

SLA. 134-tos MOTERŲ KUOPOS 
mėn. susirinkimas įvyks vasario 6 
d. Sandaroj, 840 W. 33rd St., Chi
cago, III. —K. Katkevičienė...........

MORNING STAR KLIUBAS 
laikys mėn. susirinkimą vasario 6 
d., 8 vai. vakaro, Grigaičio svet., 
3800 West Armitage Avė. Bus ren
kami darbininkai dėl baliaus.

—M. Chepul, Rast.

pusseserę

Lau- 
Petrą 
Mar- 

Anelę 
Alex,

motiną

Garsinkįtės “N-nose

CLASSIFiED ADS.
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
NAŠLĖ MOTERIS PAIEŠKO

SAV-NKŲ mėn. susirinkimas įvyks DARBO prie namų, kad butų ant 
vietos. Galiu priduoti teisingumo 
paliudymus. Rašykite lietuviškai, 
3903 W. Fullerton Avė.

Manufacturing Co.,
American Sanitary

. Kunevičius, Rast.

susirin- 
d. Lie- 
Halsted

N epriklausomybes 
Minėjimo Bilietai

Šįvakar Leonos 
Davis-Deveikis 
Koncertas

Gabi Pianistė
Kimball Rūmuose, Jackson 

ir Wabash, Sįįvgkar įvyksta 
koncertas pianistės p. Leoną 
Davis-Deveikiutės.

Koncerto vieta yra Little 
Teatre, 17-tam aukšte Kim
ball rūmų.

Kaip žinia, p. Leoną Davis- 
Deveikiutė daug Išartų yra da- 
lyvayusi lietuvių parengimuo
se, faigi kviečiame lietuvių 
publiką atsilankyti šį kartą ir 
į jos gražų koncertą.

Pradžia 8 vai. vakaro. —L.

Dėl Sveikatos 
Atmeta 43% 
Naujokų

.... - ■ y
Ąrrųija skeįbią, kad dčl 

gos sveikatos ji turėjo atmes.- 
ti 43% vyrų iš Cook apskričio, 
užsiregistravusią ir paskirtų 
kariuomenei. Taigi, iš ikišioį pa
šauktų 5,897 vyrų, armijoj, tar
nybai pasiliko truputis da.ugįąų 
kąip puse.

blo-

HELP WANTED—FEMALE
_______ Dar^binirikių

MERGINA ABELNAM namų dar
bui. 2 kūdikiai. Gyventi vietoje. 
1860 So. Komensky, Brezin, LAWn- 
dale 2292.

REIKALINGA GASPADINĖ prie 
taverno biznio, šaukite. Boulevard 
3787. Jurgis Stakonis.

BR1DGEPORT
Nepriklausomybės 
minėjimo, vasario 16 d
W. Randolph St., bilietai par
davimui randasi sekamose vie
tose :

REIKALINGA INDŲ PLOVĖJA.
Kreipkitės 2404 W. 16 St.

OPERATORĖS PRIE SINGŲE 
needle mašinų. Patyrę prie suknių. 
Naktimis arba dienomis. Gera m!o- 
kestis. Joanne Kiddy Dress Co., 
212 So. Market St., 6 aukštas.

REIKALINGA MOTERIS NAMŲ 
darbui, prie našlio, šaukite po 5 v. 
vakaro: YARDS 0944.

HELP \VAMED—MALĖ 
JUarbniiJiKų Remia

REIKALINGAS PORTERIS fa- 
verne, nevedęs, geras, teisingas 
žmogus. Valgis, guolis ir mokestis. 
Atsišaukite g.eilai. 127 W. 111 St., 
Roselande, Pullman 5991.

11

MERGINA ABELNAM NAĄų 
darbui, nuosavas kambarys, neneik 
virti. $7. KEYstone 7393.

Albina Yakaitis, 3303, South 
Halsted street, baigė mokslus 
gaudama Auksinio Aro ženklą, 
aukščiausią dųvaną, kurią Lind- 
blom molį^piyjai gali gauti. Ji 
taipgi yra'laimėjusi septynias 
kitas dovanas, pasižymėjo spor
te, buvo Mergaičių atletikos or
ganizacijos ^prezidente ir vice- 
prezidęnlč,i priklausė; prie..cho
ro, orkdštrrtf’ ii\ mokyklos už- 
baigtuvėse pasakė visų abitu
rientų vardu atsisveikinimo kal
bą. Ji buvo Išrinkta “valedicto- 
rian” — PaPl’as^ai aukš-

Chicagoje
Cudahy Packing Co., $95,875; 

Reliance 
$127,455;
Rag Co., $16,395; Markley Clo- 
thing Co., $21,250; Monarch 
Pennant Co., $2’0,993; Harris 
Ilub Bed & Spring Co., $3 f,380; 
Royal Metai Manufacturing Co., 
$12,130; Sherwin Williams Co., 
$10,483; Abbott Laboratories, 
$12,255; A. B. Diek Co., $21,- 
050; Armstrong Bros. Tool Co., 
$59,875; Joseph T. Ryerson & 
Co., $196,368; Continental Can 
Co., $174, 832.

k General Bronze Corp., $65,- 
273;• Goodman? Manufacturing 

(Co.,i$591,500; International Har- 
vester Co., $540,161 ; 
Huber Co., $61,395; 
Machine Co., $27,700; 
west Engineering Co., 
Ditto, Ine., $96,851;
Co., $48,919; Cook Electric Co., 
$41,45k

General Electric Co., $13,2’96; 
Diamond T Motor Co., $32,440; 
Athey Truss Wheel Co., $10,- 
472; Bell & Howell Co., $196,- 
495; General Electric X-ray 
Corp., $15,000; Chicago Bridgc 
and Iron Co., $28,850, and the 
Norton Door Closer Co,? 
842. I

Už Chicagos
Howell Co., St. Charles,

345; Chicago Metai Hose Corp., 
Mayivood, $46,769; Illinois Pure 
Aluminum Co., Lement, $21,- 
480; Aluminum Products Co., 
LaGrąnge, $10,425; Caterpillar 
Tractor Co., Peoria, $81,714; 
Anthony Co., Streator, $27,956; 
Electric 
$166,200; 
Wire <Co.
the Elgin 
$240.346.

M. .1. Kiras, 3251 S. Halsted

laetuvos
Sukakties ......  ....... .. =.... .. ......... -...... /, ,

32 FURNISHED ROOMS — TO RElJiT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI FURNIŠIUOTAS kam
barys, ant 2 aukšto, štymu apšildo
mas. šviesus, švarus. Chernauskas, 
CANal 2183, 1900 So. Union Avė.

Progress Furniture Co., 3222 
S. Halsted St.,

Gudo krautuvėje, 901
Street.,

“Sandaros” Red., 840 
Street.

Northwestern
Užsakė 1,700 
Vagonų

FOR BENT—1N GENERAL 
------ ' Renddai—Bendrai

I RENDAI 6 KAMBARIŲ flatas, 
Won štymu apšildomas. Chernauskas, 

• CANal 2183. 1900 So. Union Avė.

W. 33

\
UUSIIVESS CHANCES 

Biznio Progos
PARDAVIMUI TAVERNAS r— 

restoranas. Tiktų vedusiai porai. 
Padaro gerą pragyvenimą. Lysas 
prieinamas. Visi nauji įrengimai. 
Šaukite DEArborn 6677 dienomis, 
o ROGers Park 0416 vakarais.

viai gali suteikti savo kliases 
nariui.

Ji žada studijuoti bakteriolo
giją ir yra gavusi stipendiją.

Piliečių Darbininkų 
Kliubas Švenčia 
Sidabrinį Jubiliejų

iejinįSekmadienĮ Rengh 
Vakarą

Lietuvių Piliečių Darbinip- 
kų Pąšelpos Kliubas, vasąno 
9 4- švenčia savo Sidabrinį 
Jubiliejų gyvavimo, rengda
mas milžinišką sidabro jubi
liejaus vakarą su teątru iršo.- 
kiais We.st Side salėje, 2242- 
.44 W. 23rd PI. Durys atsidarys 
4:30 v. popiet. Programas pra
sidės lygiai 5 vai.

Stato Veikalą^
Bus atlošia “Amerikoniškas 

žentas”, kalbas adv- John Bor- 
deų, bus įteikta nariaiųs, ku
rie nesirgo per 10 metų arba 
20 metų dovanos, bus kiti 
margumynai. Po to šokiai 
griežiant Steponavičiaus or
kestrui.

Visi yra kviečiami dalyvauti 
ir tureli gerus laikus. Bilietų 
kaina yra 45 .centai, tax 5 
centai. Viso 50c. Atvykite jias 
mus.

“Mmja” Valdyba.
Šių metų valdyba susideda 

iš Domiipc Varnas, Jr., kuris 
pradeda savo trečią terųiiną 
kaipo Kliubp pirmininkas; 
Wm. Duoba, kuris 18-tu kartu 
eis vice-pirtni. pareigas; (Ja
mes R. Cherry, kuris pradeda 
savo penktus metus kaipo 
protokolo rąšt.; Pęt?r Zingeris, 
kuris |rgi Į8riu įartu išrinktas

Federai 
Clearing

North- 
$22,216; 
Hubbard

užsakė 1,700 įvairių prekinių 
vagonų-prpkčms, anglims ir 
rūdims vežti.
dys Pullman
Manufacturing
American Transportation
pany ir Bcthlehem Steel

PARSIDUODA BUČERNĖ *-ir 
grosernė. Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 570 West 18th St.

$11,-

$69;-

Wheel Co., Quincy, 
Keystone Steel and 

, Peoria, $21,468; and
Watch Co., Elgin,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naųjien/'S 

naudingos.

AR JIESKA
DARBO?

-------- -------SKAITYK KASDIEN------------

iNALUIENASj 
s L_ _—IR IEMYK ŠKILTtS < 

"REIKIA MHMKII“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

1133 South Halsted Siroct, CHICAG0.ILL

Standard Car 
Co., General 

Com- 
Co.

Aplikacijos Į
III. Policiją

Vyrai, kurie nori gauti tar
nybas Illinois valstijos polici
jos departamente gali paduoti 
aplikacijas iki vasario 10 d. 
Paskyripiai bus daromi kvoti
nių keliu. Chicagoj informaci-

kitur—valstijos raštinėse, ar
ba reikia rašyti į Springfieldą.

LARAI SVARBUS
KARIŠKAS "KRIZIS

Gal Amerikos piliečiai 
žino, bet jų kariuomenė 
šiomis

ne
tik 

pergyveno labai dide-

PARDAVIMUI GROSERNĖ-saJ- 
dainių krautuvė. 3232 So. Lowe 
Avė. VIRginia 9089. Matykit po 6 
vakaro.

REAL ESTATE FOR SALE

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

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė;

Tel. YARDS 1001.

aCtiUOLS AND INSTRUCTlOiNS 
______ Mokyklos ir Pamokos

— AVIACIJA — ••
• THE SKY IS THE LIMIT” • 

Pačios Chicagos Didelė 
Aeronautikos Mokykla 

Kambaryj ir šapoj Mokinimas 
Prie Certified Mokytojų 

MOKSLO 
Reikalavimai:

Aplikantai tik. turi mokėti skaityti 
kalbėti ir suprasti anglų kalbos

PRIVATINIEMS LAKŪNAMS — 
D R A FT AVIMAS 
A N IK A — AIR- 

1CRAFT WELDLNG — AIRCRAFT 
1SHEET METAL DARBAS — Rl- 
___ AIRCRAFT STALIO- 

RYŠTĖ — IR PANAŠIAI. < 
—Dieninės ir Vakarinės Klasės— 

Ateikite ar šaukite Dėl 
Pilnų Informacijų

Chicago Air College 
1240 LAWRENCE AVĖ. „ 

Chicago, III.
LONgbeach 3734

lį krizį. Kariškų uniformųc c c __ MASTER- Air CI
siuvėjai skundžiasi, kad stai-|cRAFT WELDINC 
ga pritruko auksinių šniūrelių, 
naudojamų karininkų unifor- 
muoęe jų rangai pažymėti.

Bet krizis jau praėjęs, 
pininjkų uniformos bus

VET1NG

ir ka- 
tvar-

Cmie-

ĮKRITO Į KARSTĄ 
VANDENĮ, MIRĖ

3^/2 metų Cąrpl Jean 
lewski, 2416 S. Christiana ave
nue, mirtinai nusiplikino na
mie įkritusi į kibirą karšto van
dens. Atsirėmusi į kibirą ji 
bandė užlipti prie krano van
dens atsigerti.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė.,

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

GERB. Naujienų skaityta 
fos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti t 
tae krautuves, kurios 
ekeibtasi Naujienose.

IŠNAROS!
IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE 
AMALGAMATED CENTEBL
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GIRDLER VĖL KOVOJA CIO. PASTANGAS 
PAKELTI ALGAS PLIENO DARBININKAMS

Likvidavo Pullman’o Streiką Michigan City, 
Indianoje.

Tom Giid’eris, Republic Steel 
Corp. prezidentas, kuris turi 
biaurių reputacijų organizuotų 
darbininkų eilėse, vakar šėjp 
prieš algų kėlimų plieno darbi- 
n.nkams.

Jis pareiškė, kad C.I.O. pra
šomas 10% padidin mas atlygi
nimo d idu ūkams “labai iš* 
kels apsiginklavimo programų 
kainų ir atneš inlLac’jos pavo 
jų”

Kaip 
naujos 
United 
taip kito ko reikalaus algas pa
kelti.

rytoj, C.I.O. pradeda 
sutarties derybas su 
States Steel, kuriose

Spėjama, kad Giidlcr’is pa
reiškimų padare iš anksto per-

Steel atstovauja, kad “mažasis 
plienas”, kurį atstovauja G rd- 
ler.s, aL.ų nekels ir kad visiems 
tokiems pasiūlymams iš darbi
ninkų pusės priešinsis.

LIKVIDAVO STREIKĄ

Po 13-kos dienų vakar buvo 
likviduotas C.I.O. streikas PuU- 
man-Standard Car Manufactur- 
ing Co., dilbiu.ėse, Mieh gin 
City mieste. Unija,ten reikala
vo pripažinimo. Abi pusės su
darė laikinų sutartį, o klausi
mus, kuriais nesusitarė, atidavė 
darbo tarybai spręsti, čia, sa
ko, netrukus įvyks darbininkų 
balsavimai nustatyti kam pra
klauso teisė juos atstovauti.

INTERNATIONAL
HARVESTER STREIKAS

irPo derybų, kuriose vienos 
kilos pusės atstovai kalbėjosi 
būdami atskiruose kambariuo
se, per tarpininkavimų federa- 
lio arbitrątoriaus, vakar į ben
dras “draugiškas” derybas šlie
jo C.I.O. ir International^ Vat- 
vester kompanijos atstovai.

Sako, kad yra vilties streikų 
greitai baigti traktorių dirbtu
vėje, kur jis buvo paskelbtas 
pereitų savaitę.

Prie likvidavimo eina strei
kas ir International Harvester 
Rock Fa Ils, III, dirbtuvėje; čia 
figūruoja dvi unijos C.I.O. ir 
nepriklausoma.

Nieko Nemokėjo 
Ir Turbut Nieko 
Nemokės
Dar 10 Užsidariusių Bankų 

Stovis

Naujasis Illinois auditorius 
Lucder praneša, kad liūdnoje 
padėlyje yra taupytojai, kurie 
taupė pinigus dabar užsida
riusiam Laramie State Banke. 
Tas bankas ikišiol jokių di
videndų nemokėjo, ir turbut 
nieko nemokės.

Keli kiti bankai jau užbai* 
gė likvidacijų. Tai šie:

Immigrant State —'išmokė
jo 19%, žuvo depozitoriams 
$148,556.

Industrial State —- išm. 58%, 
žuvo $84,471.

Kenivood State — išm. 71.4%, 
žuvo $70,777.

Po kelis nuošimčius dar: 
mokės:

Italian Trust and Savings
Kimbell Trust and Savings 
Lake Vieiv State 
Lincoln State
Lincoln Trust and Savings ir 

Logan Sųuare Trust and Sa
vings.

PARAŠE PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

Iš Consumers Company pre
zidento vietos pasitraukė Martin 
H. Kennelly. Jis buvo teismo! 
paskirtas 1935 metais sutvar
kyti firmos reikalus. Ji užlaiko! 
anglių sandėlius ir pristato ledų! 
ir statybos reikmenis. ‘

RUBSIUVIŲ SVETAINĖJE
Van t Buren j and AshlandlBoulevard

| • « • - 1 • VO’ >' ; ■
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Didins Dirbtuves
Dėl Karo Užsakymų

Kelios Chicagos ir kilų vie
tų dirbtuvės padavė prašymus 

joms lengvatų savo įmonėms 
padidinti: pastatyti naujus 
triobesius arbu nupirkti ne
naudojamas ' kitų dirbtuvių 
patalpas:

Tos firmos yra:
CHICAGOJ: General Ame- 

rican Transportation Co., Mag- 
naflux Corporation, Chicago 
Burlington and Quincy R. R. 
ir United Drill and Tool Corp.

ELGINE: I£lgin AVatch Co.
ROCKFORDE: Barnes Drill 

Company, 814 Cheslnut St.

Teismas Nesvarstė 
Drafto Bylos

Ne Jo Jurisdikcijoj
Federalis teisėjas Woodward 

vakar panaikino bylų, kurių chi- 
cagietis Julius Thunack, 30, 
1967 Montrose, užvedė, reika
laudamas jį paliuosuoti nuo ka
ro tarnybos, kad galėtų moti
na užlaikyti. Drafto taryba bu
vo paskyrusi jį tuojau tarnyba 
pradėti.

Teisėjas paaiškino, kad fede
ralis teismas neturi teisės draf
to reikalus spręsti.
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Melrose Park, III
Mini Lietuvos Nepriklausomy

bės paskelbimo sukaktį 
vasario 9 d.

Minėjimų ruošia sekančios 
organizacijos: Proviso Apygar
dos Lietuvių Susivienijimas, 
Šv. Jono Dr-ja, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubas, šv. Onos 
Dr-ja ir S.L.A. 125 kuopa.

Programas numatomas labai 
•domus ir turiningas: kalbės 
Nepriklausomos Lietuvos Kon
sulas P. Daužvardis ir iš Lietu
vos okupantų nagų pasprukęs 
Dr. P. Vileišis; da.puo; bažny
tinis choras, vadovaujamas p. 
J. Mascliunienės, ir L. Petraity
tė, kuriai akompanuos p. V. 
Krušinienė; smuikuos ' talentn- 
;oji smuikininkė Ona Navicką-- 
.ė, kuri neseniai sugrpo iš Lie
tuvos ir kuri ton buvo radiofo
no artistė - r jai akompanuos S. 
Navickai.ė.
Parengimas duos protui mais

to ir širdžiai malonumo.
Kalbėtojai suteiks žinių ap e 

Lietuvos okuriacĮją, ‘jos smau
gimų ir kaf/čias; nurodys kas 
daroma ir kas rė kia bei gili- 
ma daryti jos ir vergiainų lie
tuvių išlaisvinimui. Dainim'hka 
.r muzikai palinksriuns visus ir 
sustprins kovoje, / kuri dabar 
stipriai auga j/usipra tusiuos 
lietuviuosr>—

Parengimas įvyks Public 
School Ąud.torijoje, 17th Ąve- 
nue ir Rice Street, vasario 
(Feb.) 9 d , 5 vai po pietų. Vi
si dalyvaukime ir sup iekime' 
Cicero. Sena§ L.

Garsinkitės “N-nose”
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“Tikėjosi Vyrų”

gubernatorius, Phil La 
Įeito, sako sęhato užsienio 
reikalų kopi jsįi jos apklau
sinėj ime, kad J 039 Metais 
Fra neuž i j bs prmij eras pa
reiškęs jain, jog alijautai
tikėjo karo ateityj susilauk
ti kareivių |š Juhgtihių Val
stijų. ’ 
i, i,,

Uždare Banką, 
Suėmė Kasierių

INDIANOLA, įlL — čia bu
vo uždarytas knygų patikrini
mui First State Bank and Trust 
Company, o už kųygij klastavjr 
irių buvo suimta^ kaslerhis Hatf- 
ry Edwinz Watkhis. Watlcn’s 
yra kaltinamas Išeikvojimu iki 
$20,000. - \

N

Pasiutęs Šuo 
Sukandžiojo 
12 Vaikų

Reikia Būtinai Kreiptis 
Prie Daktaro

MELROSE PARKAS Prie 
pradinės mokyklos rūmų pa
siutęs šuo užpuolė vaikus, ei
nančius namo pietums, ir 12-kų 
arba daugiau jų sukandžiojo, 
šuo buvo policijos nušautas, 
bet jau po laiko. Jis priklau
sė vietos gyventojui L. Pranno, 
128 N. 20lh avenue.

Miestelio valdyba perspėja 
visus tėvus, jeigu jie jaučia, 
kad jų vaikas arba buvo ap
kandžiotas arba palytėjo šu
nį, jisai privalo tuojau kreip
tis prie daktaro.

Algų Derybos Hard 
ware Foundry Co.

. WAUKEGĄN, Ilk—Tarp Chi- 
cago Hardvvare Foundry Co,, ir 
C.I.O. Plieno dirbipinkų unijos 
ėina derybos, dėl naujos sutar
ties. Unija reikalauja pakelti al
gas 600 darbininkų.

Sužeidė, O Paskui 
Įkalino

ROCKFORD, II’. — Nėra tei
sybės pasaulyje, pasakys 48. mo
lų Charles Šimkų*;, 1012 Fergu- 
son street. Prie Montague ir 
South’ Main jį suvažinėjo auto
mobilis. Gerokai sužeidė. Nu ve 
žė jį ligoninėn, žaizdų aptaisė, 
o iš ten Šimkų uždarė kalėji
me, už girtuokliavimų.

Pagaliau, Žmogus 
Įkando Šuniui!

Ir Gavo Smarkiai t Mušti
PEORtA, III. — Vienas gar

sus laikraštininkas yra pasa
kęs, kad tai nėra žinia, jei šuo 
įkanda žmogui, bet žinia, jei 
žmogus įkanda šuniui.

štai, galiau ta žinia! Vienoj 
vietos alinėje aktorius \Vil- 
liam Henninger apkandžiojo 
savo šuniui nosį, kai tas atsi
sakė šposus daryti.

Bet tai dar ne viskas. 41 me
tų chieagiečiui, kuris buvo ali
nėje, Robert A. Murray tas 
labai nepatiko (jis buvo įsigė
ręs) ir Henninger’į sumušė. 
Vėliau teisėjui už tai užsimo
kėjo $8.50 pabaudos, ir paaiš
kino, kad ypkietys (Hennin
ger) neturi teisės kandžioti 

airiškų” šunį. (Jis buvo Irish 
setter veislės.)

POLICISTAS DETEKTYVUI 
NOSĮ NULAUŽĖ

ROCKFORD, 111. — Visokių 
dalykų pasitaiko pasaulyj, štai, 
28 metų Henry Harr, policistaų 
Canip Grant stovykloje, taip 
smarkiai šveitė Rockfordo 
tektyvui Hal ’CampbelPui 
nosį, kad jų nulaužė.

Harr užsimokėjo $10.01 
baudos'.

per

šaukia Į 
Kariuomenę

WAUKEGAN, III. — 
apskričio drafto taryba 
į kariuomenę 50 jaunų 
tarp jų Joseph Anlhony Jakai
tį, nuo 814 Kennox avemie.

Lake 
šaukia 
vyrų,

Balsuos Apie 
Prisijungimą Prie 
Chicagos

Vasario 15 d., Norwood 
Parke, III., 1,500 gyventojų tu
rės specialius rinkimus dėl pa
siūlymo prisijungti prie Chi
cagos miesto. Norvvood Parkas 
randasi tarp Irving Park, 
Montrose, Ozana ir Oriole gat
vių.

Ugnis Perskyrė,
Ugnis Suvienijo

PEORIA, III. — Pereitų mo- 
ų kovo 5, bekurdamas pečių su 
cerosinu namie, butų uždegė ir 
ignyje žuvo 76 metų senelis 
Fred Tschaepc.

Pereitų šeštadienį jo našlė, 54 
metų Mary Tschaepe bandė su 
kerosimi užkurti pečių savo 
krautuvėj, vęl kilo gaisras, ir ji 
sudegė.

KAMANTINĖJA APIE
VEDYBAS PER PRIEVARTĄ

SUMMIT, Ilk — Cook aps
kričio teigėjas Harrington ieš
ko kamantihėjimui vieno Sum- 
mito taikos teisėjo, kuris 1929 
metais grasindamas kalėjimu 
privertė 19 metų \Villiam Mor
ali, 3603 W. G2nd St., apsivesti 
su 15 metų mergaite Evclyn * 
Giovanoni iš McCook, III.

Moran užvakar kreipėsi į tei
smų tas vedybas panaikinti, 
nes jos “nclcgalės” ir nuo ve
dybų savo žmonos nėra ma
tęs.

Labai Gerai Dirba 
Fluorspar Kasyklos

R0SICLARE, III. — Ginklų 
gamybai įsisiūbavus labai pa
didėjo darbas fluorspar (špa
to) kasyklose, kurios randasi 
Hardhi ir Pope apskričiuosc. 
(Fluorspar yra mineralas nau
dojamas plieno gamyboje ir 
chemikalų pramonėj). Kai ku
rios kasyklos dirba po tris 
septynių valandų permainas.

SU SERiEU BANDYS
/.Moną atgAkįt\

; BELVIDERE, III. — 23 m. 
Melvin E. Behnke iš. Maren
go pasišaukė šerifų į talkų iš
imti iš tėvo nelaisvės savo 17 
metų žmona, Beulah Stephens, 
su kuria slaptai! apsivedė 
saus. 27.

Parvykę namo, jaunavedžiai 
paprašė jaunosios tėvo James 
Slcphenjį “palaiminimo”, bet 
jis dukterį užrakino kamba
ry j, o jaunąjį išvijo grasinda
mas jį nušauti.

MELROSE PARKAS NORI 
PRIJUNGTI 'i00 AKRUS

Melrose Parko miesto val
dyba žada prijungti prie savo 
“teritorijos” 400 akrų plotų, 
kuris nusitiesia tarp 25th ave- 
nuc, Armitagc, Mannheim 
(La Grangc Road) ir Norlh 
avenue. 217-is akrus to ploto 
turi nupirkusi Buick bendro
vė statyti milžiniškų lėktuvų 
motorų dirbtuvę.

Atrodo, Kad Tai 
Tikra Meilė

KEWANNEE, III. — Keletu 
dienų atgal viena vietos mote
riškė įdėjo skelbimų laikraštyj, 
kad nori susipažinti su vyru, 
kuris jai tris kartus sugrojo 
rekordų, “Tik tau amžinai”. 
Skelbimas atnešė rezultatų.

Iš Albuquerque, New Mexico 
atėjo laiškas laikraščiui, pra
šantis jos antrašo. Sako, “Gy
venu vienas, bet perdaug nuo
bodu”.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“




