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MUSSOLINI ATSTOV. VYKS ANGLIJON

Anglų ir neguso kariuomenė veržiasi 
Abisinijos gilumon /

VICHY, Francuzija, vas. 5 
d. — Amerikos laikraščių ko
respondentas Ghali praneša, 
kad italai yra labai susirūpinę 
savo žmonėmis, kuriuos Musso- 
lini buvo pasiuntęs Abisinijon. 
Ten yra apie 100,000 italų ir 
bijoma, kad sukilę abisiniečiai 
jų nei^žudytų.

Prieš keletą dienų Mussolini 
pasiuntė Paryžiun bankininką 
Volpi. Jis Anglijoj labai gerai 
pažįstamas. Paryžiuje ispanų 
ambasadorius Leųuerica paruo
šė Volpi kelionę į Angliją. Vo
kiečiai žinojo apie Volpi kelio
nės tikslus.

Karo pradžioje anglai buvo 
pažadėję respektuoti baltųjų 
gyvybes, bet italai tada nekrei
pė reikalingo dėmesio į anglų 
pareiškimus. Dabar italai patys 
yra susirūpinę savaisiais.

Paryžiuj būdamas Volpi kal
bėjosi su aukštais francuzų val
dininkais. Jis prašė atnaujinti 
susisiekimą geležinkeliu, kuris 
eina tarp Džibuti ir Adis Abe- 
ba. Be šio geležinkelio italai ne
galės išvažiuoti -ii^abisinų so
stinės. 2 / »

KAIRAS;' Isfgyptas,' vtfs; 5 d. 
— Britų karo pranešimas sako, 
kad jų kariuomenė artėja prie 
Bengazi ir prie Eritrėjos sosti

nės Asmaros. šiandien britų ka
reiviams pavyko paimti nelais
vėn 400 italų, kurie pavargo 
ir neturėjo jėgų pasiekti Ben- 
gazj.

Britų karo aviacija be per
traukos bombarduoja Bengazi 
įtvirtinimus ir visus strategi
nius punktus. Italų aviacijos 
beveik nesimato.

Besitraukdami italai palieka 
labai daug įvairios karo med
žiagos. Visi keliai apsėti sudau
žytais automobiliais. Vietomis 
automobiliai palikti dėl benzi
nus štoko,s.

Kiekvienan užimtan kaimeliu 
įžengę britai yra sveikinami vie
tos gyventojų. Jie skundžiasi, 
kad prie fašistų buvo atimtos 
visos laisvės.

Eritrėjoj kovos eina netoli 
Cheren. Italai traukiasi į uos
tus. Britų kariuomenė ima ne
laisvėn užsilikusius italų karei
vius ir valo užfrontę.

Operacijas vedą karininkai 
mano, kad už savaitės britų ka
riuomenė įžengs į Eritrėjos so
stinę ir svarbiausią uostą Mas- 
sawą. . ' / . ,

Somalijoj britai paėinė italų 
kariuomenės postą, kuris rado
si 45 mylių krašto gilumoje.

LAVALIS NORI BŪTI DIKTATORIUM
Prašo didelių pri

vilegijų
VICHY, Francuzija, vas. 5 d.

— Maršalas Petain ilgai tarė
si su sugrįžusiu admirolu Dar- 
lanu ir kitais ministeriais.

Hitlerio remiamas Lavalis pa
reikalavo, kad jam butų duotos 
diktatoriškos teisės. Jis pats 
nori pasiskirti sau parlamentą, 
kuriam jis duodiąs atskaitomy
bę iš savo politikos.

Petainas pradžioje atsisakė 
priimti šitokius La valio pagei
davimus, bet dabar tęsia dery
bas.

Kalbos eina apie 
triumviratą

VICHY, Francuzija, vas. 5 d.
— Politiniuose sluoksniuose kal
bama apie triumviratą, kuris 
turėtų išspręsti svarbesnius val
stybės reikalus.

Lavalis norėjo užsienio rei
kalus tvarkyti, bet manoma, kad 
šią ministeriją tvarkys Darla- 
nas ir Lavalis. Generolas Hunt- 
ziger gaus krašto apsaugos mi
nisteriją ir laivyną.

šis triumviratas bus atsako- 
mingas Petainui, bet ne Lava- 
lio skirtam parlamentui.

Hitleris nori valdyti
Francuziją

VICHY, Francuzija, vas. 5 d.
— Petainas sušaukė bendram 
posėdžiui ne tiktai pačius mi~ 
nisterius, bet ir ministerijų se
kretorius.

Manoma, kad maršalas taip 
pasielgė, norėdamas pasidalyti 
atsakomybe dėl daromų spren
dimų.

Ligi šiam metui maršalas ma
nė, kad Hitleris nenori valdy
ti kolonijų, bet dabar jis įsiti
kinęs, kad Hitleris, La valio pa- 
gelba, stengiasi užvaldyti visą 
Francuziją ir kolonijas.

Petainas nesutiks, 
mano anglai

LONDONAS, Anglija, vas. 5 
d. — Hitleris pareikalavo, kad 
franeuzai leistų jo kariuomenei 
naudotis Marseilles uostu. Jis 
nori, kad francuzų karo laivai 
nuvežtų vokiečius į Bizertą, Tu- 
nistjoj.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
manoma, kad maršalas Petainas 
nesutiks su šiaiš Hitlerio reika- 
avimais, kaip jis nesutiko ligi 
šiam metui.

Vokiečiai prašė francuzų pa- 
gelbos Viduržemių juros kare.

♦

Vokiečiai traukiasi 
iš Francuzijos

LONDONAS, Anglija, vas. 5 
d. — Turima žinių, kad vokie
čių kariuomenė -pamažu pradė
jo trauktis iš Francuzijos.

Ligi šiam metui Francuzijoj 
buvo laikomos 85 vokiečių di
vizijos. Dalis šios kariuomenės 
keliama į Balkanus, kur yra 
tiktai 15 nacių divizijų.

Francuzų kariuomenė Syrijo; 
gavo įsakymą būti pasiruošu
siai bet kokiam netikėtinumui. 
Generolas Dentz liepė klausyti 
Petaino įsakymų.

Į -STIPRUSIS VYRAS” UŽGNIAUŽIA KUBOS SUKILIMĄ

I AUMtt-NA IIJIEN ' ’

Karininkų ir valstybės pareigūnų apsuptas, Prezidentas Fulgencio Batistu (skry
bėle nešinas) apleidžia komendanto raštinę Columbia stovykloj, ties Havana, po 
padaryto pranešimo kareiviams, kad jam pasisekė laiku užgniaužti planuotas su
kilimas ir planas užmušti ji patį. Tariami sukilimo instigatoriai, kariuomenės ir 
laivyno viršininkai, tapo suareštuoti. C

Dideli neramumai
Norvegijoj

STOCKHOLMAS, Švedija, va
sario 5 d. -i— Gauta žinių, kad 
Aalesund mieste, Norvegijoj 
vyko labai dideli neramumai.

Gatvėse ėjo smarkios kovos 
tarp krašto gyventojų ir nau
jai Qiiislingo organizuojamų fa
šistinių bandų. Gatvėse buvo 
šaudornasi ir daugelis žmonių 
sužeišta.

Qui.slingo policija areštavo 
kelis darbininkų organizacijų 
yderius.

Anglai bombardavo 
invazijos bazes

LONDONAS, Anglija, Vas. 5 
d. —• Karo aviacija bombarda
vo visas svarbesnes invazijos 
bazes. Bombanešiai aplankė 
Francuzijos, Belgijos, Olandijos 
ir Vokietijos uostus.

Tai buvo vienas stipriausių 
bombardavimų, sako karo pra
nešimas. Vietomis sukelti labai 
dideli gaisrai.

Anglų orlaiviai pasiekė Bor- 
deaux, Brestą ir tolimus vokie
čių uostus. Paskandinta daug 
vokiečių paruoštų laivų.

Airijoj nukrito nacių 
lėktuvas

DUBLINAS, Airija, vas. 5 d. 
— Vyriausybė praneša, kad Šį 
rytą Cork provincijoj nukrito 
vokiečiu karo lėktuvas. Penki 
jame skridę.!.nacių lakūnai už
simušė, o šeštasis labai smar
kiai sužeistas.

žmonės mate, kaip orlaivis 
skraidė Airijos įlankoj, 'vėliau 
pradėjo leisti juodus durnus ir 
krito.

Nukritęs orlaivis užsidegė. 
Girdėjosi dideli sprogimai.

Didelis triukšmas 
dėl naujo barono
LONDONAS, Anglija, vas. 5 

d. — Britų užsienio reikalų mi
nisterijoj kilo didelis triukšmas, 
kai sužinota, jog generolui Iron- 
side duotas Archangelsko ba
rono titulas.

Ironside 1918 metais vadova
vo britų ekspedicijai, kuri iš
lipo Archangelske ir pradėjo 
karą prieš bolševikus.

Ministerijoj mano, kad toks 
titulas pakenks angių santy
kiams su sovietais ir Pravdoje 
bus parašyti keli straipsniai.

Darys pakaitas Roo- 
sevelto įstatyme

VVASHINGTON, I). C., vas. 
5 d. — Kongreso prezidentas 
Rayburn ilgai kalbėjosi su de
mokratų lyderiais ginklams sko
linti įstatymo reikalu.

Manoma, kad reikės įnešti 
įstatymai! dar naujų apkarpy
mų. Amerikos Prekybos Rūmai 
pareiškė savo protestą ir rei
kalauja, kad butų padarytos kai 
kurios pakaitos.

Įvyko labai smarkios disku
sijos tarp Prekybos Bumų at
stovo Kemper ir Connaly sena
to komisijoj.

HALIFAKSAS KALBĖJOSI 
SU HULL

VVASHINGTON, D. C., vas. 
5 d. — Sekretorius Hull šian
dien priėmė anglų ambasadorių 
ir kalbėjosi 'visą valandą.

Išėjęs Halifaksas pareiškė, 
kad kalbėjosi bendrais politikos 
reikalais ir ekonominių klausi
mų visai nelietė.

KO BRITAI LAUKIA 
Iš U.S.A.

PRADĖTAS LIETUVOS VOKIEČIU
IŠSIUNTIMAS VOKIETIJON

Planuoja i^iųsti 
45,000 vokiečių

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
5 d. — Pirmieji ilgus metus 
Lietuvoje gyvenusių vokiečių 
būriai jau atgabenti Vokietijon. 
Vakar jie peržengė rytprusių 
sieną. v

Sulig vokiečių ir rusų sutar
timi Vokietijon bus perkelta 
45,000 vokiečių, kurie ilgus me
tus gyveno Lietuvos teritori
joj.

Rusų valdžia labai glaudžiai 
kooperuoja su ve kišką j a ir pa
deda per sieną pergabenti nau
jus emigrantus.

Perkrikštytas žydų 
laikraštis

KAUNAS, Lietuva, vas. 5 d. 
— Ligšiol Kaune ėjo žydų laik
raštis ‘ Folsblal”. Dabar šį laik
rašti Lietuvos komunistu par
tija padarė savo organu ir pa

WILLKIE SMERKIA NACIU AGRESIJĄ
VVASHINGTON, D. C., vas.

5 d. Britų atstovai pareiš
kė, kad jie nori gauti iš Ame-

Graikai paėmė 
2,000 italų

ATĖNAI, Graikija, vas. 5 d.
— Graikų radijas paskelbė, kad 
Albanijos frontas italams tapo 
tikra katastrofa.

Šiaurėje nuo Klisuros graikai 
paėmė nelaisvėn 2,000 italų. Da
bar graikų kareiviai randasi tik
tai 18 mylių nuo Valonus.

Japonai susirūpinę 
artėjančiu karu

TOKIO, Japonija, vas. 5 d.
— Visi japonų laikraščiai deda 
ilgiausius straipsnius apie gali
ną karą tarp Japonijos ir Ame
rikos.

Laikraščiai rašo, kad Ameri
ka nesupranta japonų tikslų 
Azijoj, jeigu suprastų, karo pa
vojaus nebūtų.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
5 d. — Informuoti slunksniai 
praneša, kad vokiečių chemikai 
išrado tokią medžiagą, kuri ap
saugo nuo ugnies.

Naciai apleido miškus ir na
mus nauja medžiaga, todėl bri
tai negali jų padegti. Medžia
ga apsitraukia mažu klodeliu 
ant šakų ir neprileidžia ugnies.

vadino “Emes”, reiškia “tiesa”.
Lietuvos komunistų partija 

dabar turi dvi “Tiesas”, viena 
lietuvių ir vieną žydų kalba.

Laikraščio pagrobimo proga 
buvo pasakytos kelios kalbos. 
Kalbėjo kitų komunistiškų laik
raščiu redaktoriai.

“Padidėjo” Vilniaus 
gyventojų skaičius
VILNIUS, Lietuva, vas. 5 d.

— Oficialiai skelbiama, kad pa
gal paskutiniuosius apskaičiavi
mus per pastaruosius 6 mėne
sius gyventojų skaičius Vilniu
je išaugo ligi 300,000.

Anksčiau Vilniuje buvo 225,- 
000 gyventojų. Oficiali spauda 
nepasako, kad perkėlus komi
sariatus paskutiniais mėnesiais 
persikėlė Vilniun keli tuksian
čiai valdininkų.

Be to, Vilniuje yra 70,090 
okupacinės kariuomenės.

Paskubomis ruošia 
kompartijos agi

tatorius
— VILNIUS, Lietuva, vas. 5 d.
— švietimo komisariatas sto1- 
gia prie universiteto vadinamą 
darbininku fakulteta.c *

| šį fakultetą galės būti pri
imi i tiktai tie, kurie bus reko
menduoti komunistų partijos 
arba profesfinių sąjungų. Kur
sas šiame fakultete užtruks 4 
metus.

Jame bus ypatingo dėmesio 
kreipiama i leninizmą ir stali
nizmą. Fakultetą baigę darbi
ninkai bus agitatoriai ir galės 
stoti i aukštesniąsias mokvk- 
las.

MASKVOS FILHARMONIJA 
VADOVAUJA LIETUVIŠ

KAJAI

KAUNAS, Lietuva, vas. 5 d. 
— Pradžioje valstybės radiofo 
no orkestras buvo pakrikštytas 
valstybine sovietų Lietuvos fil
harmonija.

Dabar pranešama, kad valsty 
binė Maskvos filharmonija pa
sisiūlė vadovauti Lietuvos fil
harmonijai.

Laikraščiai su dideliu džiaug
simu sutiko šitokį “altruistini” 

i Maskvos žingsnį.

ORAS
Giedras ir šaltesnis.
Saulė teka 6:59 v. r., leid

žiasi 5:10 v. v.

Reikalauja teisių lai
svai gyventi

LONDONAS, Anglija, vas. 5 
d. — VVendell Willkie apleisda
mas Angliją padarė pareiškimą, 
kuriame labai smarkiai smerkia 
Hitlerio agresiją.

Mes, vokiškos kilmės ameri
kiečiai, sako Willkie, smerkia
me dabartines vokiečių valdžios 
norą kitus valdyti.

Mano protėviai buvo vokie
čiai, kurie atvyko • Amerikon 
prieš 90 metų. Jie buvo pro
testantai ir bėgo nuo persekio
jimų. Jie reikalavo teisių gy
venti, kaip laisvi žmones. Šian* 
dien aš reikalauju tokių pat 
teisių.

Willkie mano, jog 
britai laimės

LONDONAS, Anglija, vas. 5 
d. — Išvažiuodamas WendeT 
Willkie pareiškė įsitikinimą, jog 
britai laimės karą, jeigu Jung
tines valstybės tinkamai padės.

Manoma, kad jis patars res
publikonams priimti kongrese 
ginčyjamą įstatymą. Wendell 
Willkie pareiškė, kad jis ne
apkenčia tironų lygiai, kaip jų 
neapkenčia ir visi tie vokiečiai, 
kurie gyvena Jungtinėse valsty
bėse.
/Willkie išskrido iš Anglijos 

j 4 Lisaboną. Iš ten transatlan
tiniu lėktuvu skris Į Washing- 

Itoną.

rikos prekybinių laivų, bomba- 
nešių, tankų ir šautuvų pėsti
ninkams.

Jiems būtinai yra reikalinga 
ginklų trijų bilijonų dolerių su
mai. , Ą

Prezidento žmona gi
ria streikininkus

NEW YORK, N. Y., vas. 5 
d. — Ponia E. Roosevelt šian
dien gyrė Levitan Manufactur- 
ing streikininkus už tai/ kad 
jie mokėjo vieningai išsikovo
ti kas įstatymais jiems pripa
žinta. Streikininkai priklauso 
prie AFL.

E. Roosevelt pasiklausyti su
sirinko apie 1,700 streikavusių. 
Buvo patenkinti jos kalba.

VĖLIAUSIOS NAUJIENAS
— Kubos prezidentas vėl sugrąžino konstitucijos garan

tuotas piliečių teises, nes mano, kad sukilimas jau likviduo
tas.

— Naciai skelbia, kad jiem pavyko numušti 17 britų bom- 
banešių, kurie bombardavo kanalo uostus praeitą naktį ir va
kar dieną.

— VVendell Willkie atvyko į Lisaboną ir tuoj išskris į 
New Yorką.

— Britų aviacija padarė nacių aerodromuose ir uostuose 
didelių nuostolių. Bombardavo Vokietiją dienos melu. Iš viso 
nesugrįžo tiktai 5 britų orlaiviai.

— Darlanas grįžta į Paryžių derėtis su La vali u. Vichy val
džia nepaskelbė padarytų nutarimų, bet manoma, kad siūlys 
Lavaliui ministeriją Darlano kabinete.

— Italų spauda labai smarkiai puola Francuziją ir reika
lauja ją visą okupuoti. Francuzija esanti supuvusi ir Petainas 
negali jos suvaldyti.

— Praeitą naktį nacių aviacija' bombardavo Angliją, bet 
/nuostolių padarė labai mažai.

— Graikai ir italai siunčia naujas karo jėgas prie Valonos. 
Mknoma, kad ten įvyks lemiamas mušis.
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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

žegnojosi po tų minčių, kurios 
jį apėmė prisiminus bevilčių 
parapijiečių padėtį...

(Bus daugiau)

DR. C. L. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 Vakaro 

Seredoj .pagal sutartį. ?

Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE“
‘ekipa” ar “guayaba” kaušelio 
pažįstamų, giminių bei draugų

svaigti! — rodos šaukia visas 
kūnas, šiela, kiekvienas vėjelio 
dvelkimas ir stambus prakaito

St. Miščikaš-žiemys.

Ir taip gimė stebuklais...
_________ (IŠ PARAGVAJAUS PRAEITIES)_________

(Tęsinys)
* < ■

Miestelio aikštėje, kiekviena
me laisvame nuo pastatų žemės 
gabalėlyje — bilda, pdlaįilnė; 
kurioje garsiriamas burtinin
kas, “štukoriuš” ar kuri kita 
pasilinksminimo įmone...

i>iie kiekyichoš budos žrrib-
• . - *• ■

goniškos derybos su įžangų 
pardavėjais ir liūdni veidai, jei 
įžangri pasirodė perbrangi...
Prie Stovylos Negali Prisigrūsti

Prie stebuklingo Virgericitos 
altoriaus negali prisigrūsti, bai 
si spųstis, silpnesnėm moters 
nuo grabnyčių djimių kvapo 
alpsta, vaikai, pasilikę nuo mo
tinų su sijono ar skraistės ga
balu žmonėms grndaritieš, ver
kia, šaukia keisčiausiomis tar
mėmis ir balsais savo motirias, 
vyrai, išraudę, prakaituoti, 
kumščiuodamiesi alkūnėmis 
skuba prasiveržti pro minią

atlikę žmonos įgaliotą darbą 
galėtų ramiau atsikvėpti prie

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

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. įstaigoje. Mokame 3’^% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, 8ec.

3236 S. Halsted St. CAL. 1118

skatikus, dažnai skirtus audek
lo gdbriiiii albd člargi mišioibs 
iiž įnirusių ąrtiinųjų šiėlds...

^isom tikybinėm iškilmėm 
pasibaigus, rhiėsteliš virsta rb- 
jjiiiii; kuriame girdis įvairiau
sių muzikos instrumentų gar
sai ir linksmas, žvangąs bešo
kančių jduiiuolių šahkshias...

Išbadėjęs, suvargęs, pusnuo
gis; apdriskęs paragvajietis — 
linksminasi!...

Šeima, vargai, rytojus pamir- 
štrimas akymirksniiii...

Kažkoks laukinis svaigulys 
apėmęs žmones užkrečia šv. Vi
to ligos bacilomis ir visi šoka, 
šaukia, klega; juokiasi, yęrkih 
džiaugsmo ašaromis, pakliuvę 
kitan, linksmybės ir užuomar
šos pasaulin...

Ieško žemės Rojaus;

Pasigėrusį meilė sėja savb 
sėklą, kuri duos už devyni^ 
mėnesių puikią rugiapiutę...

Šlitinėdami žmonės, jaunuo
liai, seniai, ieško geidulių pd- 
tenkinimo, ieško žemės rojaus, 
kuris toks kartus ir sūrūs aša
romis rytojaus dieną išsipagi
riojus. atsistojus prieš visus 
naujais šventės, praleistos link
smos nakties pasekriiėiriis...

Bet šiandien nusispiauli į vis
ką, šiandien viskas kitoniškai, 
daug blaiviau, nors svaigstan
čia galva protaujant, išrodo...

Saulės nematyti, bet ji švie
čia ir dega kiekvieno širdyje,

Nematyti šiandien bizūno, 
negirdėti židdrduš, s'hžvčrėjtisib 
“kapatašo” (darBtį įirižiiirfelb- 
jo) raginančių balsų, šiandien 
jis paliktas vienas, .savdm llki- 
riiui ii’ jis bežino ką daryti, 
kaip gyventi, kai]) pasinaudoti 
šia vienintele laisva valaridėlo 
ir lakioja kriij bitele nuo žie- 
Įlo prie žiedo ciulpllainas gėlių 
šyvus, nors jie alsbdhbda sifi
liu, kvepia alkoholiu, ŽkainbK 
jau ne muzikos, bet besiplakan
čių griaučių kaulų balsu...

Viskas iiiekš!
šiandien gyventi, hies jungas

vi.
Veliiial Sielį hardavįš Žtrięguši

sĮebuklinga Virgeiicita! kiek

“chipą” kaušelį, kuris taip mu
ša į galvą ir į veido šypsenbš 
nęl-vųs, visgi turi atsidusti pri
siminęs ahuos laikys...

Sunkas buvo laikai...
Laukai rieužčlerėjb, dargi tie, 

kurie kunigui fticola kdšthet dt- 
yešddvo nial'gą telyčaitę ar pla- 
čidrriįįį jautuką tais metais nei 
ožkos ragų neparodė...

Byt verks liiei’gclė. kdrčlotnls 
ašaromis galvodama kas bus, 
bet šiandieri, po tiek “guayaba’ 
kaušelių Šiurkšti veido oda rei- 

tė 35c. Ta pati minkštos skarelės ’ kala uja žaibu deginančių buri- 
apdarais ....<...... . .......$1.35)1-.. j.t-vn...>i..
“Kantyckos” arba giesmių kny-. ' hldlUas veizia 
ga ....................... ................... $1.75‘jos gali sprogti: ‘‘I
‘Sapnaknygė” su paveikslais, ap-| snVes tvirčiau!“ 
dar............................................. $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir kazirų nubur.....  35c
“Mikaldos pranašavimai“ 
•‘Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno jr naujo tęst. 
"Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt ahgliškęs 
kalbos be kito pagelbos ....... 35c
“Sveikata ligoniams”, i _ 
300 visokių vaistiškų augalų 
jie yra reikalingi .......... .......
Trajankos stambios pakelis .. 
arba 3 pakeliai už ........
Taipgi pas mane galite gauti 

kių žolių ir ,šaknių
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais ..............  tu $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu-

žadi! Koks riėpajirasiaš tavimi 
pasiilIiėjiiKaš iihiidyje, kuri 
klaidžiodama g^vėhimo laba- 
rintb rūšyje neberamia išclticš 
į sdtil^jį iaultą... ;

Tii iyįšaiš šavb mėdineriiiš 
lupdriiiš .žiuredariia į iiikstan- 
čiuš grabnyčių ir bevagiaričias 
grabnyčias zakrislijbrio rtiriką 
pro slaptąsias dtireleš, ries nie
kas gėliau, kaib tii riežitio kačtd 
ir kokiu bučki vifiai Šianic žmo
nių ir phšaiilio paihirštamė Ca- 
acupe ihiėštelyje stebhklinga.

Gal tu geriau, hėgu a\š pame
ni tuos įdėtus, kuomet šiariie 
miestelyje gyverio dvi žymios 
žmogystes: kunigas Niciila, šii- 
IruiiipiHtii, be “s” vardu, vietos 
gyventojų ttiiinpai vadihariias 
guanini kalba “pai” (dvasiškas 
tėvas) ir bedievis, kurį, rodos, 
žemė gyvą turėjo praryti, dva- 
rinirikJs don Jtiliano Pcrėz I)oJ- 
dan,. bene ])rąncuziškos kilmes, 
kuo ne labai ir teko abęjoti pri
siklausius kunigo Nįųpla pasa- 
kiijiiiių iipic Ikiryžiątiš Komu
ną ir pačio don; Julianc^ bedie
viškų burnojimų...

Prancūzas ar bedievis, vel-

Bevoliucijri ivte j o, revoliucija 
mlejo, šiandiėii ilž vienus, ,va- 
<ar hž kitus tie įiatys žmonės 
toyojd, bet laimėję ar praliii- 
incjį, prisiriko tais f)ut vilko iš 
kelmo išspirtais nelaimės vai
kais...

Tu laimėjai kovą; bet kovos 
vaisiais kažkas kitas naudojosi. 
Tave šaiike kelti revoliuciją; 
bei ją Idiiriejiiš prie pokilio sta
lo jie* Iii sėdai...

Bet anais iriėiaks buvo loki 
blogi laikai, jog dargi revoliu
cijos baigėsi, kurių lokiu akty
viu daly y iii buvę člvarininkas— 
bedievis dori Juliririo.

DKi’Si jis, revblitiėijų vridas, 
hkolhtiriiš revoliucijos laimeji- 
mų pokiiių dalyviš, pradėjo 
jausti i)lB§iis linkus...

Ta J kri kalbėti rifiie tave, to 
|ivariįiinKO kiirrlėt, 
kiekvibiia revo iucija reiškė ne 
užarlHš lauktis, melus be 
giapiutėš?..

NAUJIENOS, Chicago, III., .............. ................
acupe miestį; neš žmonės tikė
jo, jog sostinės ir apylinkės 
nutukusius ponus bei krūtin
gai, kabančiom šlaunim ponias 
privilioti srauniais Caacupč 
miestelio upelio vandenimis...

Keliai pasiliko tokiais pat, 
ponai nevyko į Caacupė mies- 
ięlio sraunų, tyrą upelį maudy
tis ir tuomet vargšai parapijie
čiui beldiikydumi nudilino savo 
basomis kojomis iš raudono ke- 
bračo riiedžio kunigo Nicola

iš dievo išmelstų nedidelį ste
buklą , su teikdamas bent pakan
kamai pupų mažiems vaikams...

Pameni, Virgeiicita, tą per
kūnijos vakarą, kuomet visos 
miestelio gatves staiga nušvito 
nuolatinių žaibų šviesoje ir vir
to srauniais kairių upelidis, ku
rie šniokšdahii Lėgo upėn, bet

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEmLoCK 9252 

Kasdien nuo 10 V. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir šefe 
madienį— į Sanc 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

AKIU SPECIALISTAI

25c

25c

aprašo apie 
įgalų ir kafn 

. 25c 

. 60c 
$1.50 
viso-

rodos šau- 
didvyriui, 

kurio smilkhįidi tvinksi penkių 
kalvių (Ibinpjiįį smarkumu Ir 
kraujais ar int les tivalu apsi- 
niaukiisios akys verčia ieškoti 
prieglobstis po šakotu medžiu 
hitdlioš slaugytojos pKcglobsly

vo Caacupč miestelio ir visos 
: i • • • .parapijos gyventojų supratimu

kuriam

rti

Tikrai Prasti Laikai.

Tu, Virgericita, pahiėiri, 
Ijėviileii įpuolę žmones po 
derlingų mėtų rase prašymą 
Asuricibii, soštin

jog 
ne-

valdžiai; pra
bą (pravesti 

bent žinoniškesnius kelius į Ca-

1

(laivoti apie jirisekmes nėra

apsvaigusiai galvai...
Šiandien Gyventi!

jininciizus Ir jų darbus...
Bet tu, Virgeiicita, ir aš,, pui

kiai žinbiriė, kad šis bedievis 
dvarininkas, gal ir prancūzų 
kilriies, ir kiuįigas Nicola turi 
nemaža prieš taye ir visą šven
tųjų giminę iuiopelml, nes jie 
(a\c šiikure; išrado...

Ačiū jiems dviems, tu šian
dien Paragvajaus darbo vergų 
ir tamsos laikų užtarytoja vir

Dk. BRUNO J.
ŽUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2808 West 63rd St
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais įr sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
Ė

šauksmų?
Pameni, ką tuomet galvojo 

kunigas Nicola, parapijos kle
bonas?

Kuoniet jis dešimtą ar trisde- 
siriiią kartą jio siitarkaus pei
ktino ireh’ksrrio kėlė ranką prie 
kaktos švento kryžiaus ženklui 
staiga ją nuleido ir pats sau t i
re:

—Rbdbs piktoji dvasia šian- 
(iičii aplėktus
kiii' nutrenkė ją aukščiausias 
aplarikc triūsų miestelį...

Ne iš perkūnijos trenksmo 
baimes pai Nicola prisiminė ne
labąjį, liet dėl ihaštančio savo 
jihfapijiėčių tikėjimo i aukš
ti a i i s i (i j (> galybę;..

Kaip dažnai kunigas Nicola

rumus,
5

DR. VAITUSH, DPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą; kuris 

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

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

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
l'el. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) . .... v .

G k’D Y TO JAS IR CHIRURGAS
2500

Ofiso > •
7—9 vai.
Ofisu "1 ei.
Namų Tel

VVesl 63rd Street
uos; nuo 1—4 ir nuo 
.uaru ir pagal. sutar‘i

PROSPECT 67 >7
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

J

i
iI
I

j 
j

e

CRANE COAL COMPANY 
5332 Sb. Lottg Avėhuė 
Tęletonas POKTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7,80 
Perkant 5 trintis ar daiigiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 1 
. '?>*.<• i .v pksua.

BLACK iMND LUMP .....

Atmeni to kuiugčlio 
žodžius pasakytus 
dvarininkui guarahi kalba:

— Che co ridu robia be ima 
aliei - - kui’iuOš išvertus, nors 
tu supranti it’ be vertimo, rėiš- 
kia: “Ir riš

“Ir

bedieviui

Kunigas 
kuris visą

jau iiieku netikiu!..

Aš vielikių”.
Nicola, tas “įiai’

Jūsų parama
į

4 FONDUI
bus nuoširdžiai įvertinta

U.

no į šventą tikėjimą, staiga tam 
pačiam bedieviui prisipažįsta, 
visai nesislėpdamas, ries pasakė 
glltirani kalbd, kurią visi Para- 
gvajaiis žvirbliai šiiprahla, jog 
jis “Che co iida robia beiriia 
abci” (aš jad ir iiieku heli-

Jei ttioiiiet tu jau biitiim bu
vus iŠ medžio išclfaižta, Vlrgcn- 
cita, būtum nugrįžus savb vei
dą nuo šio neištikimo, tikėjimą ♦ l *
praradusio “pai” veidą,' nors vi
są laiką anas gyrėsi dar norįs 
bedievį don Jiiliahb atvesti prie 
tavo sunaus altoriaus...

Bet fu visviėii šypsais prisi-

nėsltuštihi, VirgcriČiid, nešk 
niaukia (uvb vbidaš... Tu žiliai,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

' „OiMBULANėfc
DIENĄ IR NAKTį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sd. hėhnitagė Avė. 
4447 South Fairfield Avėnūė

Telefonini LAFAYETTE OT21

• koplyčios visose 1 Chicagbs dalyse
Klaw*yldte musų radi* jarogramų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 

aaeffais, IftrtO vai. ryto H W. BL L F. stotie* (1480 K.) 
ra POVtLŪ ŠALTIMTERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Niirkat
(NURKAITIS)

Ątsakomingas 
p r it a i k i n ime 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokė j iTnų.

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

Yards 3089

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Šlakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 

iš; kyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

■t

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street ''Tel. Pullman 1270

” ~ ALliERT V. PETKUS
4704 So. Wester.n Avenue Phone LAFayette 8024

antA^As M. PHiuLipš
ŽSiif Litilariica Avėnue Phone Y Atida 4908

džiu...
Tieša, be tb, iiš buvau pa

miršęs, jog tuomet bįivb' tbkl 
blogi laikai, jbg Ii* žFidžiii li- 
kiiitiš jale, 6 ipulH į Beviltį,.. 1

Dargi gėi-dhmds dšHiofiioliktą .......  ' 5.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI Ift DENT1STAI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

JIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIH IIIHtltlHHII

NARIAI.
ChiėagOŠ; 
Cicero 
jLifetiiyiiį 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulanče 
Patarnavi- 
irias pičįią 

ir NTakti 
•

TŪRĖMtE 
KOPLYČIAS.

VISOSE MIESTO 
DAtYSE

■į.
' i

f>§12 Si). Wesiėrn Avė.
l410 49ih Cdiiri; Cicero

■A

K-

i* I 
r?

ANTHONY B. PETKUS
Phone GRbtehiii 0142

PHilhė Ciėėro Ž109

j. lIULevičius ~ ~
434& S. fcdlifbriiia Avėriue PHone LAFayėlie 3^72

> . K J. RibtfcAš ~
335i So. halsted Street YARds 1419

..... į„. t ....... . .. / ■.
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S; P. MAžfelKA YARds uss
3319 Liludnica Avfehuė YARdė 1139

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Sįęredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Califorhia Avenne

Telefonas Republic 7868 v

Ofiso TeJ. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENtJE
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Vah
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. Montvid, M. D.
\frest Town kStaie Bank Blęlg. 

2400 wfeST MAdISON STREET
Vai. 1. iki 3 popiet, 6 iki 8 vak.'

. Telefonas SEELEY 73?0 
Namų telefonas Branswick 0597

TėL YAftDŠ 3146
VALANDOS: Nuo ,11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR; V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:,.

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

valandai, dieną. . ,
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kaliu
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATĄ^
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Ramb. 143 l-143f-Tėl Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

ADVOKATAS .
7 Šb. Dearborn St

Room 1236
Ofiso tel. CENTRAL 1824.

Namų tel.-—Hyde Park 3395

VYTAUTAS. TĄRtJTIS .Advokatas
3133 SO. HALSTED STRfeĖT 

Tel. CALumet 6877
Vai.: pup l:0Q popiet iki 8 v., vak.

134 N. t A SALLE SttlĖET 
Room 2014 Tel. STAtė 7572 

Vai.; nuo 9:00 iki ,11:00 ryto.
3149 SO. HALSTEb STREET 

Tel. VICtory 2679.

Tel. STAtė 7572

■ i

_________________________________
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Clevelando ir Ohh Žinios
- . ... -   ....,■ - -

Lavden Įteikia Universitetui Rezignaciją

i i KuKurinio Darželio Sąjungos metinis susitinki- 
ri s — Mirimai. — Nori įsteigti va stijos sporte 
k^n siją. — Demokratų klubo siisLinkima . — Nuo

ai ie rindber^hą. — Lietuvių salės naujoji di 
"kc ja — Apsivedė Petraiti nė. — Vasario 16 d. —

L )' . ’ a ’i‘ų ko totas. — H Akron'v — Fiknik'

Sausio 27 d. Liet- Kultūri
nio Darželio Sąjunga laike sa
vo metinį susirinkimą, kuria
me liko ir valdyba išrinkta 
1941 metams.

Susirinkimas buvo neskait
lingas- Nors tai buvo ir meti
nis susirinkimas, tačiau dėl 
kaž-kokių priežasčių narių 
mažai atsilankė. Po išklausy
tų įvairių komisijų raportų 
buvo galima suprasti, kad dar
želio skolos jau kaip ir atmo
kėtos. Tiesa, dar yra skolos 
keli šimtai dolerių vienai 
kompanijai, bet tai už med
žiagą, kuri gal ir bus grąžin
ta atgal. Tokiu budu darželis 
skolos neturi, ir dar banke 
randasi keli doleriai. Yra 
smagu matyti, kad tokios di
delės skolos jau vra išlvgin-' 
tos ir Lietuviai gali pasidžiau
gti savo atliktu darbu. Žino
ma, daug kredito priklauso ir 
visos Amerikos lietuviams, 
nes ir jie yra prisiuntę nema
žai aukų.

Dabar tik lieka paraginti, 
kad Sąjunga nenuleistų rankų 
ir toliau dirbtu kultūrini dar
bą. Kada skolų buvo daug, 
tai visi darbavosi ir stengėsi 
tas skolas išlyginti. O dabar 
jau daugelis mano, kad tiek 
daug darbo nebereikėtų padė
ti. Tas ne tiesa. Dabar reikia 
tiek pat dirbti ir stengtis dar

NAUJA DEGTINĖS Krautuvė
Bridgeporte

Specialus Išpardavimas: • • •
4 METU SENUMO 90 PROOF* 

BOURBON DEGTINĖ
^1.39 51.39

Aplankykit musų naują krautuvę .
B. & W. LIQUOR STORE

3424 S. Halsted St.

gražiau darželį papuošti, nes 
tai bus ilgam amžiui atmini
mas ir lietuvių vardas toje 
vietoje niekados nepranyks.

Valdyba šiais metais susi
deda iš šių narių: pirm. J. 
Brazauskas, du vicepirminin
kai Jonas ./arus ir P- Ches- 
nulis, finansų rašt. M. Misči- 
klenė, užrašų raštininkas G-' 
Venslovas, iždininkas A. Mi
liauskaitė. Taipgi yra du kny
gų peržiūrėtojai ir veikian
čioji komisija, susidedanti iš 
septynių narių. Veikiančioji 
komisija daugiausia rūpinasi 
sąjungos parengimais. Pirmas 
darželio piknikas įvyks birže
lio 22 d. Kitos draugijos pra
šomos tą dieną nieko nerengti. 
Tokiu budu vieniems bus dau
giau pelno, o antri nepasidąrys 
nuostoliu.

—o—
Mirė Jonas Juška nuo 1092 

E. 67 St., sulaukęs tik 56 me-j 
tu amžiaus. Palaidotas su baž
nytinėm^ apeigomis. Ūko 
žmona Ona. trys sūnus ir dvi 
dukterys,—M. čerauskienė ir 
Onelė. Aš nuo savęs tariu gi
lią užuojautą ĮSunums, duk
terims ir žentui Stasiui Če-. 
raukai, kuris visuomet apgai
lestauja savo moters tėvelio 
mirtį-

—o— Į
Mirė Magdalena Garkaus- 

kienė nuo 1469 E. 65th St., 
sulaukusi tiktai 46 metu amž- 
Ūko duktė Adelina ir brolis 
Aleksandras Giedraitis. Palai
dota su bažnytinėmis apeigo
mis.

—o—
Mirė Dominikos švedas nuo 

7303 Hecker avė., sulaukęs

Eliner Layden (kdirėj), atletikos direktorius, ir 
Kun. Ilugh O’Donnell, Notre Daine universiteto prczL 
dentas, formaliai praneša apie Layden’o rezignaciją iš 
einamų pareigų, kad galėtų užimti profesinio futbolo 
komisijonieriaus vietą.

Apsivedė plačiai žinpma 
Jįevą Petraitienė, buvusi na- 
bašninko Kazio Petraičio žmo
na. Petraitienė apsivedė su 
Adomu Noreikia iš Detroit, 
Mich. Jie jau seniai pasižino 
ir buvo geri draugai, šliubą 
davė kun. V. Vilkutaitis.

Tautininkai rengia Lietuvos 
Dienos šventę vasarių 16 d. 
Lietuvių salėj. Kalbėtojas bus 
iš Cbicagos Jonas Jasinskas. 
Butų daug gražiau, jeigu toks 
svarbus paminėjimas butų su
rengtas bendrai su kitų srovių

lętų daug nuveikti. Yra asme-| 
nų, kurie jąu darbuojasi ir 
mano- sušaukti tokį lietuvių 
mitingą, kuriame bus ir vei
kiantis komitetas išrinktas. 
Kaip dabar atrodo, tai kiek
viena partija norėtų sau po 
Lietuvą nusipirkti bei ją kon
troliuoti. Bet tas butų bergž
džias darbas. Partijos pirko 
Vilnių nuo lenkų, ir partijos 
valdė Lietuvą praeityje. Bet 
tas viskas nuėjo ant šuns uo
degos. Dabar butų reikalas vi
siems lietuviams sueiti į vie
nybę ir atlikti didelį tautišką

KORESPONDENCIJA
Worcester, Mass.

Stalino diktatūra Lietuvoje! — 
Lietuvos nepriklausomybė žu
vo! — Demokratijai nuteigti 

užčiaupė burką
PRAKAL S

LSS VI ap- 
sekmadienį,

sėkmingesnis. Dabar atėjo lai
kas, kada visi lietuviai turėtų 
veikti išvien, o ne pasidalin
dami į įvairias partijas ar 
tarp tikras grupes. Taip dary- 
daini\ mažai ką teatsieksime.

—o—
Musų kolonijoje jau susi

tvėrė dyiejų partijų komite
tai, kurie pasisakė, jog jie 
rūpinsis Lietuvos išvadavimu. 
Tie komitetai yra katalikų ir 
tautininkų. Bet dabar kyla 

| klausimas, ką darys visi pa- 
I žangus lietuviai, kurie nepri
klauso nei katalikų, nei tauti
ninkų šleitams. Visgi jie rūpi
nasi Lietuvos

—o—
Motors Co. praneša, 
užsakymu iš federa- v c

gyvenimas

Prakalbas rengia 
skričio komitetas 
vasario 9 d., Lietuvių 
Klubo svetainėje, 12 Varnon 
St., Worcester, Mass. (Pradžia 
2 valandą po pietų. Kalbės J. 
V. Stilsonas, “Naujos os Ga
dynės” redaktor.us iš Brook- 
yn, N. Y. Tema “Kas ta Palec
kio vyriausybė ir iš ko j susi
darė?”

“Keleivio” redaktorius iš So. 
Boston, Mass., kalkės ten.a “Ar 
demokratija jau atgyveno savo 
dienas?”

Gerbiamieji lietuviai! Nuliū
do širdis kiekvieno lietuvio, ku-

58 metų amžiaus. Liko žmona rinkti veiklus asmenys ir visi
ir vaikai. Palaidotas su baž- darbuosis salės gerovei. Salės
nytinėinis apeigomis. direkcijos pirmininkas yra

. ° xr ... Chesler Zuris, kuris jau per
Mirė Motiejus Vosilius nuo

1013 K. 72 st., sulaukęs tiktai kclis metl,s pirmininkauja ir
49 metų amž. Liko žmona ir parodo gana gerus rezultatus, reikalinga, kad musų koloni- 
dukte. Laidotuvėse patarnavo Zuris turi atsakomingą vietą joje butų sutvertas komitetas 
direktorius N. Wilkelis.

visus reikalus, 
tautininkai ar

Taigi, mano

likimu ir dau- 
labai parėmė 

negu tie karšti 
katalikai.

manymu, butų

White 
kad turi 
lės valdžios už apie 35 mili
jonus dolerių. Kompanija ža
da padidinti dirbtuvę, 'kad 
galėtų paspėti padaryti užsa
kytą darbą. White Motor Co. 
dirba daug lietuvių. Nėra abe
jonės, kad ir jų 
pagerės.

—o—
AKRON, OHIO. 

kolonijos praneša,
nytos draugijos rengia vasa
rio 15 d. dideles iškilmeš. Tai 
bus paminėjimas • Lietuvos 
šventes. Kalbėtojai yra kvie
čiami iš Chicagos ir Clevclan- 
do. Taigi, galima tikėtis, kad 
publika atsilankys gausingai, 
nes sutartinai dirbama.

—o—
Daug draugijų rengiasi prie 

ateinančią vasarą;

turą, savo tėvelius, brolius, se
seris, gimines ir gimtinę, kuo
met jis išgirdo, kad Lietuvą 
pamynė po savo kruvinu batu 
Rusijos bolševizmas. Stalinas 
su savo šąl,įlinkais smaugė ir 
žudė geriausius Rusijos sūnūs 
Ir dukras, šimtais kalėjimuose 
pūdo! Dabar tą darbą tęs Lie
tuvoj, kurie nenusilenks komu
nistų diktatūrai. Ateikite į š as

pavieto iždininko raštinėje ir iš visų lietuvių, o ne iš parti-jpiknikų ateinančią vasarą;
1 pasitarnavęs lietu- jų. Į tą komitetą turėtų įeiti,mat, visi mano, kad laikai pa- 

____________ — 1 _ ~    ž 1 _ _ ? • 1 * 1 • • -• . • I _  • . -

daug ]
Jeigu yra kokis reika- visi tie, kas tik nori veikti1 gerėjo, tai ir biznis bus geras, 

tai nesibijokite pamatyti Lietuvos atvadavimui, ncat- Tačiau turėtų apsižiūrėti, kad 
ter Zurį. įžvelgiant į partijas ar asine- nepasidarytų nuostoliai.

niškumą. Tokis komitetas ga-l —Jonas Jarus.

vra 
Markevičius viams.

avė.', 
58 m- amžiaus, 
ir kiti giminės, o 
motina. 

—o—
Vienas Ghio valstijos sena

torius nori pravesti įstatymą 
sporto reikale. Jis nori, kad 
butų įsteigia Ohio valstijos 
Sporls Coinmission, ir kad vi
si ristikai ir boksininkai 
kėlų po penkis dolerius 
laisnį per motus. Dabar yra 
taip, kad Ohio valstijoj 
miestai turi tokias komisijas. 
Pagal šį naują sumanymą., 
tai kiekvienas sporto parengi
mas (ristynės ar kumštynės) 
promotoriams atseis dvidešimt 
trys nuošimčiai 
pajamų. Minėtas 
reikalauja, < (kad 
tokios komisijos 
rengėjai turės mokėti po de
šimtą nuošimtį pajamų šalia 
dabar mokamų miesto ir fede- 
ralių taksų. Reiškia, kad jei
gu bilc promoteris surengia 
ristynės, tai nuo kiekvieno 
šimto dolerių pajamų jis tu-| 
rėš mokėti dvidešimt tris do
lerius valstijai, miestui ir 
šteilui. Gerai, jiems geras pel
nas, bet kas lieka rengėjams? 
Į tai aš lengvai galiu atsakyti, 
nes pats rengiau ir žinau, kiek 
kaštuoja surengti.

Mirė 
nuo 2225 Hamillon 
laukęs 
broliai 
tavoje

su-
Liko
Lie-

mo- 
už

tik

—o—

No. 4340—Galite pasiūti dvi gražias 
Sukirptos mieros nuo 16 iki 44.

nuo abelntį 
sumanymas 
palaikymui 
visi sporto

Sausio 30 dieną Liet. Demo
kratų Klubas laikė savo meti
nį susirinkimą, kur buvo ap
kalbėta daugelis klubo reika
lų. Taipgi šiame susirinkime j 
buvo išrinįkta ir Demokratų | 
klubo valdyba dėl šių metų.] 
Valdyba buvo išrinkta pagal 
geriausią narių nuožiūrą, — 
išrinkti tie, kurie yra tinkami1 

gerovei 
Klubas 

vėžių ir 
to, buvo

Norint gauti vieną ar dau
giau vięš nurodytų pavyzdžių 
.riašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 

t pasiųsti pinigus arba paš- 
<• ženkleliais kartu su užsaky- 

I niškus reikia adresuoti:
•’aHerii . Dept., 1739 

So. Halsted St., Chicago, III.

sukneles iš to .pačio pavyzdžio.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. HalsteJ St., Chicago, I1L 

čia Įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...... .......

Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

veikti visų lietuvių 
miesto atstovybėje, 
buvo jau iškrypęs iš 
mažai ką veikė. Be 
pusėtinai įsigalėję asmenišku
mai. Tačiau nuo dabar, rei
kia tikėtis, klubas ir vėl rim- 
tąi veiks.

Apie klubo veiklą parašysiu 
vėliau šiame skyriuje-

KESSLER’S PRIVATE BLEND—A BLENDED oVHISKEY. 75% Neutral Spirits distilled from 
Grain. 86 Proof. Julius Kessler Distilling Co., In orporated, Baltimore, Md.; Lawrenceburg, Ind.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI

kodėl Rusijos valdovai nepildo 
savo duoto žodžio, dėlko rau
donąją armiją prisiun'ė į L e- 
tuvą. Išgirskite, kokia nelaime 
ištiko Lietuvą ir jos gyvento
jus. Tarkime visi savo žodį Lie
tuvos ic'kalais. 
jai 
Bus 
koj

TeJ

Musų kai! ėto- 
pla'iai dalykus išiiškins. 
atsakyta j pakeltus publi- 
k’ausimus. Įžanga veltui. 

Kviečia Rengėjai.

VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Palengvinti q u r t
Vargams O ILi U xJI

SKYSTISO I“ ■" TABLETA)
n n mostas

I NOSIMS LAŠELIAI
w W V COUGH DROPS
Mėginki! “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

arcusPINIGUS
INVItTMINl

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vak vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Daugelis clevelandiečių ma
no, kad iš lakūno Charles 
Lindbergh’o turėtų būti atim
tas pulkininko titulas. Po 
jo kalbų ir suteiktų propozi
cijų, atrodo, kad jis taikosi 
daugiausia prie Hitlerio, o ne 
dirba Amerikos interesams.

Lietuvių salės direkcija 
kiek pasikeitė, bet visi yra iš-

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASS'N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3/4 Nuošimčio ant Visą Investmentų,

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

OIIINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Glve Your CHILD 

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

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may bo 
assured of using just about the BEST 
produet made vnen you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet
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per year in Canada 
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protas 
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$6.00
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Entered as Second Class Matter i 
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“Imperijos” okupantams karšta

NAUMMOS
The Lithuanian Daily New»

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau- ! 
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

nžsakyrno kaina:
Chicagoje—paštu

Metams ......... ................. .
Pusei mėty .............. ........
Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams ...... .....
Vienam mėnesiui .......... ...

Chicaghj pfer išsiuntinėtoj us
Viena kopija __________
Savaitei .......................... .
Mėnesiui ___ ___________

Jungtiriėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ...i.............  — $6.00
Pusei metų ..................  3.25
Trims mėnesiams ...........  1.75
Dviem mėnesiams —-----  1.25
Vienam mėnesiui ________ .75

trisieniuose^
Metams ...........   $8.00
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Trims mėnesiams ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

NAUJIENOS, Chicago, III.

“NEKLAIDINGOS” 
REVELIACIJOS

T

Amerikos stambiojo kapitalo organizacija, Jungti
nių Valstybių Prekybos Butas, stoja už izoliaciją. Jos 
prezidentas, Janjes S. Kemper, liudijo senato užsienių 
reikalų komisijoje prieš 1776 bilių, pareikšdamas, kad 
visa Prekybos Buto krašto politikos taryba esanti prie
šinga tam biliui.

Ji priešinga todėl, kad bilius, p. .Kemperio ir jo ^rau
gų nuomone, suteiksiąs prezidentdi Rooseveltui galią 
“velti” Jungtines Valstybes į karą. Tie Amerikos kapi 
talistai, matote, baisiai trokšta taikos.

Jie trokšta taikos, kuomet Hitlerio rankose yra kuo
ne visas Europos kontinentas!
) Už tokią taiką stoja ir “draugas” Browderis.

Buvęs Italijos finansų ministeris, grafas Giuseppe 
Volpi, vyksta i Londoną tartis su anglais dėl italų kolo
nistų evakuavimo iš Etiopijos. Jų tenai yra 100,000, ir 
jiems gręsia pavojus, kad etiopai juos išskers.

Anglija jau seniai yra pareiškusi, kad ji sutiks leis
ti išvažiuoti iš Etiopijos italų moterims ir vaikams, jei
gu į ją šituo reikalu kreipsis fašistų valdžia. Buvo gali
ma numatyti, kad tos savo “imperijos” Mussolini ne
stengs apginti, nes jos susisiekimas su Italija yra visai 
nutrukęs.

Etiopijos gyventojai laukė progos suvesti sąskaitas 
su savo priešais, kurie juos prieš keletą metų užpuolė, 
kaip žvėrys, ir pavergė. Kai etiopai nenorėjo nurimti, tai 
fašistai juos negailestingai žudė. Pasakojama, kad Mus- 
solinio baudžiamieji būriai įsiverždavo į "etiopų kaimus, 
sudegindavo jų šiaudais dengtas trobeles, užmušdavo vi
sus žmones, o paskui nugabendavo lavonus lėktuvais ties 
kitais etiopų kaimais ir numesdavo žemėn, prisegę prie 
lavonų popieros sklypus su grasinimu: “Saugokitės, kad 
ir jums taip neatsitiktų, kaip šitam maištininkui prieš 
Italijos imperatoriaus valdžią!”

Etiopai dar laikosi senoviško žydų Mozės įstatymo: 
“Dantis už dantį, akis už akį, gyvastis už gyvastį.” Ga
lima įsivaizduoti, koks likimas laukia italų, kuriuos Mus
solini apgyvendino toje užkariautoje žemėje, kai fašistų 
įgulos Etiopijoje bus priverstos pasiduoti anglams ir 
“neguso” (karaliaus) Haile Selassie kareiviams. Bėgti 
jie neturi kur, nes visi keliai atkirsti.

Štai kodėl Mussolini jau siunčia savo pasiuntinį į 
Londoną.

Anglijos valdžia yra žmoniška. Bereikalingo kraujo 
liejimo ji nenori. Tie nelaimingi fašistų apgauti italai, 
gal ’but, bus^lšgelbėti.

¥e šviesuomene, o tamsuomene

Pereitos savaitės “Tėvyriėje” ] 
Kl. Jurgelionis Užpildė ištisią 
puslapį straipsniu: “Marksizmo 
teorija tai svarbiausias totalita
rizmo pagrindas”. Tuo rdšiiliu 
jisai sakosi norėjęs supažindin
ti “ypač musų Veikėjus” su tu
riniu vienos profesoriaus John 
DevvOy knygos (“Freėdom and 
Culture”), kuri parodanti, iš 
kur atsirado “musų pavergimo 
teorija”.

Mes abejojame, ar bent vie
nas žmogus iš to jo “trumpo 
atpasakojimo” pasimokins. Bet 
kai kurie skaitytojai, — jeigu 
jie ttirės kailtrybės Jurgelionio 
straipsnį perskaityti, — gali į- 
gyti visai klaidingų minčių. Jau 
pati straipsnio antraštė rodo, 
kad jo autorius nesistertgė ob- 
jektingai (bešališkai) paduoti 
prof. Dewey knygos turinį, bet 
rankiojo iš jos tiktai tokias vie
tas, kurios, jo nuomone, pare
mia jo “tezį”.

Ir tas vietas rašytojas “atpa
sakojo savo žodžiais”, nepasi
rūpindamas net parodyti, kur 
jisai tikrai perduoda autoriaus 
mintį, o kur papasakoja savo 
“išvadas”. Iš viso tiktai vieną 
kartą Jurgelionis pacitavo vie
ną ištisą Dewey knygos sakinį, 
o visur kitur, kuone per šešias 
plačias “Tėvynės” špąltas, eina 
tiktai Jurgelionio “atpasakoji
mai”.

Kitas dalykas dar nuostabes
nis. Straipsnis yra pašvęstas ne
va “marksizmo teorijos” kriti
kai, bet niekiir nėra nurodyta, 
iš kurio Markso veikalo ta arba 
kita dalis jo “teritorijos” paim
ta. Jokių ištraukų iš Markso 
raštų nepaduoda, ir nė viena 
jo doktrina. bent apčiuopiamai 
nėra išdėstyta. Vietoje to, rašy
tojas švaistosi šitokiais posa
kiais : “Marksas įsivaizdavo”, 
“darė gencralizacijas”, “tikėjo”, 
‘užsivilko diktuojančio prana

šo skraiste”, 
jos studijų”,

Buvęs Lietuvos universiteto profesorius Gerbačiaus- 
kis, kuris jau prieš keletą metų išvažiavo i Varšuvą, su
sipykęs su tautininkais, — neseniai parašė laišką viėnatn 
Europoje gyvenančiam lietuviui emigrantui. Sako:

“Lietuvos vadinamoji inteligentija-šviesuomene 
staiga pasireiškė tamsuomene esanti ir dai* niekšuO- 

\ mene! Galėjo bent tylėti... Lietuvos apšviesti niekšai 
džiaugiasi, kad jie nėra verti neprikhuisomybėš !... 
To dar nebuvo Lietuvos niekšybių kronikoj — tai 
bjauriausia naujiena!.. Pasekmės Lietuvai bus bai
sios!..”
Asmuo, gavęs tą laišką, daro pastabą: “Tai skaudus, 

bet iš esmės teisingi žodžiai.”
“O darbininkai ir valstiečiai, kurių Vardu, jį hė- 

atsiklausdama, toji ‘šviesuomenė’ Šūkauja?” — tęsia 
savo pastabas paminėtojo laiško gavėjas. “Jie yra 
paversti vergais. Jų gyvenimas žymiai pablogėjo. 
Viskas nežmoniškai pabrango, ir nieko negalima 
įpirkti. Santykis tarp Uždarbių ir kainų (pakilimo) 
yra maždaug 1:3. Taigi, jei uždarbiai ir pakelti 
100%, tai kainos tuo pat metu yra pašokusios 300%.

“Viską suėda okupacinė sovietų kariuomenė, ku
rios skaičius yra milžiniškas. Be to, viskas gabena
ma i Maskvą. Net kai kurios įmonės išgabentos į

neišvedė iš įstoti- 
istorijos visai ne- 

“marksizmo pre
tenzija prie neklaidingumo”, 
“marksizmas niekad negalėjo 
būti be savo popiežiaus”, 
“marksistams visas mokslas ... 
dvokia iš tolo”, “fanatikas 
marksistas”, ir 1.1.

Panašiais “argumentais” Jur
gelionis apsidirba ir su kitu pa
garsėjusiu pereitojo šimtmečio 
mokslininku — Vokietijos filo
sofu Regeliu, iš kurio Marksas, 
girdi, “viską tą paėmė”. Apie 
Regelį Jurgėiioiiis sako: “dia
lektiška metafizika”, “idėjinis 
absoliutizmas”, “pripažino tik 
autarchiją monarcho asmeny
je”, “labiausia nemoksliškas fi
losofai”.

Ar šitoks šmigojimas žo
džiais, kaip botagu, gali bent 
vieną žmogų apšviesti?

Gaila, kad mes neturėjome 
progos pastudijuoti tą Dcwey 
knygą, iš kurios Jurgelionis sa
kosi Idos “argumentus” pasė
męs, bet mes nenorime tikėti, 
kad prof. Devvey butų tokiu to
nu rašęs apie Regelį arba apie 
Marksą, nes piof. Devvey yra 
žinomas, kaipo rimtas ir balan
suoto proto žmogus, o ne įsi
karščiavęs “soap-boxer’is”. Jur- 
gelionio isteriška jo knygos 
“apžvalga” gali be reikalo su
kelti skaitytojuose labai prastą 
nuomonę apie tą profesorių.

Atpasakotojų atpasakotojas
lito tarpti iries prilikshrte ra* 

mybeje prof. Devvey ir jo 
“pragmatišką” filosofiją. Pa
kaks čionai pastebėti tiek, kad

iš kai kurių išsireiškimų Jurgė- 
lionio straipsnyje galima rtd- 
mahyti, kad tasai ptofesOHus 
kritikuoja pirmoje eilėje tarti 
tikrus “marksizmo aiškinto
jus”, o ne patį Marksą. Nes vie
noje vietoje kalbama apie 
“marksistus”, kurie Markso pa- 
Žvalgą į ekonominį veiksnį vi
suomenės gyvenime vadina 
“ekonominiu determinizmu”.

Šitą terminą nukalė Ameri
kos “marksistai”. New Yorko 
rudikališktibse Žurnaluose jisai 
yra labai dažnai vartojamas. 
Bet jus nerasite jo nei pas 
Marksą, nei pas ar Ūmiausiąjį 
Markso bendradarbį, Friedrichą 
Ėilgėlsą. iš tiesų, tai vargiai j ; 
yra kada nors pavartojęs bent 
vienas rimtesnis rašytojas Eu
ropoje — nežiūrint, ar mark
sizmo šalininkas, ar priešas. Tie 
žodžiai “ekonominis determi- 
iiizinas” rie tiktai 
Markso filosofinės 
bet ją iškreipia.

Vadinasi, Dewey 
tam tikrus marksizmo “atpasa
kotojus”, — ar susipažinęs sų 
originaliais to mokslo šaltiniais, 
to inės nežinome, nes Jurgelio
nis nesiteikė paduoti nė vieno 
sakinio iš originalių Markso 
(arba jo bendradarbio, Engel
so) raštų. O-tie “atpasakoto
jai”, kuriuos kritikuoja prof. 
Dcwcy, stengėsi daugiau ar ma
žiau kopijuoti Maskvos “teore
tikus”, nes iki 1939 m. rugpiu- 
čio 23 d. (kai buvo pasirašy
tas Stalino-Hitlerio paktas) be
veik visi radikališkesnieji Ne\v 
Yorko filosofai, ekonomistai ir 
publicistai,; buvo sužavėti Stali
no “socializmu”. Dabar tie in
teligentai vienas po kito išsiža
da savo “paklydimo” ir kai ku
rie net rašo storas knygas, da
rydami “išpažintį”.

Tokiti 13Udu situaėijri susida
ro tokia: Markso teorijas savo
tiškai išaiškino leninizmo-stali- 
hizmo “mokslininkai”; jų aiš
kinimą “žuamerikonino” new- 
yorkinidfraiaškvos garbintojai; 

| šitą suahiėrikoriintą “marksiz
mo” versiją sukritikavo prof. 
t)ewey; o šitos kritikos “putas” 
nugriebė JUrgelibniš ir išpylė 
SLA. organo puslapyje — “ant 
dvasiško pažitko” musų 
jams!

Tai atrodo prasčiau 
“dešimtas vanduo nito 
liatis”; ir Jurgelionis į tą “sto
tą” dar primaišė gerą dožą 
smalos, taip kad jo kurihys vie
tomis, kalbant jo paties žo
džiais, “dvokia iš tolo”.

“Teorijos” ir faktai.
Nežiūrint, ar Rusijos diktato

riai ir jų pasekėjai, kurie titu
luoja savė “komunistais”, tik
rai remiasi Markso mokslu, ar 
ne, — vistiek kiekvienam yra 
žinoma, kad pasaulyje buvo ir 
tebėra milionai žmonių, kurie 
marksižmUi pritaria, bet su ko
munistais neturi nieko bendro.

daugumoje susi-

veike-

negu

Vantas, bet, kadangi jis yra 
visagalintis vadas, tik jis te
gali duoti privalomą ‘moks
liško’ marksizmo egzegezt. 
Visi partijos ‘profesoriai’, ne- 
Įdaidiiigumo medžiotojai, tu
ri laikytis to egzegezio, arba 
eiti iš partijos latik. Ameri
koj jie eiha lauk. Rusijoj ne
tenka galvų. Pas socialistus 
it marksistus tas skaitosi bū
tina partijos ‘disciplinos’ są
lyga...”
Kai dėl komiinistų partijų, 

tai čia pasakyta tiesa, iioys ir 
pusėtinai gramozdiškai ir vien
pusiškai. Juk ne už “niarks.z- 
mo egzegezio” nesilaikymą ko
munistą partijos meta lauk sa
vo iiariUs. Jos meta juos Už nuj 
krypimą rilio “partijos linijos”; 
o ta. partijos “linija” devynias- 
dešimts-devyriiuose atsitikimuo* 
se iš šimto yra paremta grynai 
praktiškos politikos sumeti
mais. Sakysime, kai Stalinas
pasuko savo “liniją” nuo anti
fašizmo ir “demokratijos gyni
mo” į bendradarbiavimą su 
Hitleriu, tai visi KomiiiternO 
skyriai gavo įsakymą iš savo 
centro tą naują sovietų politi
ką “užgirti”; ir kiekvienas par
tijos narys, kuris drįso jai pa
sipriešinti, buvo išmestas. Bet* 
tur būt, ne Jurgelionio 
nesuras “marksizme” 
doktrinos, pagal kurią 
valdžia turi kooperuoti 
kietijos naciais prieš 
Europos demokratijas.

Tačiau Jurgelionis pasakoju, 
kad ir socialistų partijos reika
lauja iš savo narių aklo paklus- 
ntimo “arogantui” ir “ignoran- 
tui” “visagalinčiam vadui”! 
Mes netikime, kad tokį plepalą 
butų parašęs savo knygoje prof. 
John Devvey, — jeigu jisai bu
tų taip parašęs, tai kiekvienas 
rimtesnis kritikas butų paste
bėjęs, kad tai yra ne filosofi
jos veikalas, bet šlamštas.

Kurioje socialistų partijoje 
Jurgelionis matė “neklaidingus 
marksizmo orakulus” arba “vi
sagalinčius vadus”, reikalaujan
čius iš narių “aklo paklusnu- 
mp’’?-Amerikos socialistų par
tija, gal būt, buvo labiausia 
dokirinieriška visame Antraja
me Internacionale, nes į ją nie
kuomet nebuvo įtrauktos pla
čios organizuotų darbininkų 

i mases, ir ji. todėl neproporcin
gai daug savo energijos pašvęs- 
davo abstraktiems klausimams. 
Bet ir čia jokiais “orakulais“ 
nebuvo nei velionis Debsas (po- 
pullariškiausias iš visų Ameri
kos socialistų), nei Hillųuitas 
(stambiausias marksizmo teo
retikas Amerikoje, jau miręs), 
nei kuris kitas. Net ir Norman 
Thomas, kuris savo suliesėju
sioje organizacijoje bando lyg 
“fidreriškai” elgtis, turi stiprią 
opoziciją, viešai pasipriešinusią 
jo nusistatymui karo klausimu.

Socialistinis judėjimas Ame
rikoje, tačiau, dar tik formuo
jasi, tuo tarpu kai Europoje ji-

komunistai ne-

is tų žmoliių 
deda įvairios 
jos.

Bolševikiški 
apkeiičia socialistų, gal būt, la
biau, ilegit kitų žmonių. Pats 
Jurgelionis žino tai labai getai, 
bet jisai tyčia bando juos su
gretinti ir “suvienodinti”, ir la
šo:

“Praktikoj vienok, socia
listų ir komunistų partijose, 
tas neklaidingumas yra at- 
siekiainas tiktai aklu pakhiS- 
nuniu rriai'ksizmb orakulams 
partijos viršūnėje. Partijos 
orakulas gali būti didelis aro- 
gantas ir didžiausias igho-

saulę”! 
virto.

Rusijos gilumą, nekalbant jau apie maisto produk
tus, medikamentus ir k. d.”
O Lietuvos tamsuomene tuo tarpu garbina “Stalino 

Tikimės, ne visi Lietuvos inteligentai tokiais

Visuomeninė auka bei 
pasiaukojimas

Rašo Dr. Pranas šacikauskas

(Tęsinys) ]
Tačiau yra visuomenės gyve

nime daug daug sričių, kur la
bai svarbų vaidmenį vaidina to-» 
kios aukos bei pasiaukojimai, 
kurie nėra priverstiniai. Ir juo 
kurio krašto visuomenė tų do
rybių reikšmę geriau supranta, 
juo geriau ten gyventi, tiek at
skiram individui, tiek ir vi
siems. Retus visuomeninės au
kos bei pasiaiikojiino pavyz
džius davė iliusų spaudos drau
dimo laikų kultūros darbinin
kai, 1918-1920 metų kariai sa
vanoriai bei šauliai partizanai ir 
tie musų broliai ir sesės lietu
viai, kurie LIETUVOS LAIS
VĖS kovų metu gera valia ati
davė kovojusiai už tautos teises 
jaunai musų kariuomenei pas
kutinį duonos kąsnį, paskutinį 
audeklo stuomenį. Jokia galia, 
jokie žmonių įstatymai nevertė 
VILEIŠIO, BASANAVIČIAUS, 
KUDIRKOS, JANKAUS, ŠLIU
PO, dažnai paskutinius savo 
skatikus išleidžiant, gaminti 
draudžiamąją spaudą, o knyg
nešių — ją platinti. Atvirkščiai, 
už tuos dargus nuolatos gręsė 
jiems turto konfiskavimas, ka
lėjimo bausmė ir šaltas Sibiras, 
kuriame ne vienas tokių pasi
šventėlių ir baigė savo dienas. 
Savahorių ir partizanų taip pat 
niekds nevertė (ir negalėjo ver-

von prieš tokią gausybę priešų, 
O jie vis tiktai stojo, aukojosi, 
mirė ir — laimėjo! šiandien ir 
vėl sunki okupacija alina musų 
tėvynę, bet daug yra pasiauko
jusiųjų. Čia mielai prffiienu ir 
tolimųjų užjūrių lietuvius, ku
rie tikrai nuoširdžiomis auko

mis labai daug padės LIETU
VAI LAISVĖS ATGAVIME!

Gerai prisižiūrėjus, dabar jau 
visiškai aišku, jog kiekvienos 
valstybės, kiekvienos tautos /ir 
visuomenės gerovė bei visoke
riopa pažanga daug priklauso 
tirto visuomeniško sąmoningu- 
ino jos gyventojų iFTurtp^ię 
supranta visuomeninių aukų 
bei pasiaukojimo bendriems in
teresams reikšmę. Dvasinis 
žmogaus tobulumas daro jį ge
rą žmogų, o tikras tautinių bei 
valstybinių reikalų supratimas 
daro jį gerą visuomenės narį, 
gerą pilietį. Reikia čia pabrėžti, 
kad ypatingų pastangų šioje 
srityje ne visada reikalaujama. 
Dažniausiai pakahka tik gerų 
norų, geros valios.

Kiekvienas žmogus jau turės 
gerą visuomenės nario vardą, 
jei sąžiningai, visu savo dėme
siu atliks savo pareigas toje sri
tyje, kurioje jis nuolatos dirba. 
Organizacijos narys atiduos vi
suomenei vertinga savo auką, 
jei jis bus reikiamai aktyvus 
dalyvis, skleis narių ir nenarių 
tarpe tik kilnias idėjas, for
muos savo organizacijos veiki
mui pagyvinti budus ir pirmo
je vietoje statys ne savo, bet 
organizacijos ir visos visuome
nės reikalus. Ir taip toliau. 
Trumpai sakant kiekvienas 

-į-žmogus, kuris tik gera valia, 
niekeno neverčiamas ir savo ti
krojo pajėgumo neslėpdamas, 
atiduos savo krašto, savo tau
tos ir visuomenės gyvenimo ly
giui pakelti galiniai daugiau 
savo jėgų, o prireikus ir savo 
asmens išteklių atatinkamą da
li susilaikys nuo veiksmų, ku
rie iš šalies nepastebimi, ta-

tų vaidino žymų ir tolyn vis 
labiau didėjantį vaidmenį. Po 
, • 1'. 12 $ • » *2pasaulio karo beveik kiekvieno
je pažangesnioje šalyje socialis
tų partija buvo pasidariusi stip
riausia už visas. Daugelyje ša
lių socialistai dalyvavo valdžio
se, kai klir net per ilgus me
tus stovėjo valdžių pryšakyje. 
Naujasis pasaulio karas, be
rods, išvertė Europos gyveninių 
iš vėžių ir socialistinis judėji
mas tame kontinente dabar yra 
laikinai, beveik visai nuslopih- 
tas (išimant Šveicariją, Suo
miją ir Švediją). Bet juk tai 
nereiškia, kad Hitleris socialis
tus jau “sukHtikavo”.

Norint Spręsti, kas yra 
“mafkslstiiiiai socialistai”, rei
kia pažvelgti, kaip tasai jitdėji- 
iiius attodė, ktloiiiet jisdi galė
jo reikštis normaliose aplinky
bėse. Todėl mes klausiame Jut- 
gellonį: kuri soddlistų partija 
Europoje — vokiečiu fraricu- 
zų, švėiearų; italu, dariu, šve
dą, belgu ar kurios kitos tautos 

tūrėjo * “visagalintį vadą”?
f

Kas buvo tie “partijos oraku
lai”, kurie davinėjo privalomus 
“marksizmo egzegezius”? Ir 
kur yra bent vienas atsitiki
mas, kad už “kitonišką nuomo
nę” butų buvę metami nariai 
iš partijos?

Yra faktas, kad nė vienoje tų 
partijų iš viso nebuvo tokio 
reikalavimo, kad nariai pasiža
dėtų priimti kokią nors filoso
fijos arba teorijos doktriną — 
marksistišką, ar kitokią. Yra 
faktas, kad kiekvienoje tų par
tijų visuomet buvo labai žymių 
nunionių skirtumų, ir nuolatos 
spaudoje, narių susirinkimuose 
ir partijų suvažiavimuose eida
vo diskusijos ir ginčai. Ginčai 
eidavo — ir jų niekas nesisten
gė slopinti — ir tarp stambiau
siųjų partijos vadų. Pavyzdžiui, 
per 20 metų ginčijosi Vokieti
jos socialdemokratų partijoje 
“revizidnistai” su “ortodoksais”J
(Beriištėiiiaš^r Kautskis), bet 
nė vienas tos arba antros sro
vės šalininkas nebuvo dėl jo 
nuomonės pašalintas iš parti
jos. FranėUzijos socialistų par
tijoje stambiausias vadas buvo 
Jean JaurCS (kurį nacionalistiš
ki juodašimčiai užmušė prieš 
prasidedant 1914 m. karui). Ji
sai nesutiko su materialistine 
filosofija, bet tai netrukdė jam 
būti vyriausiojo partijos orga
no “L’Humanitų 
ir tulne ]
kių siivliržymų skelbė savo įsi- 
tikinirilus. Tuo tarpu kiti stūm

visuomeninis gyvenimas neiš
vengiamai suirtų, bus padaręs 
tikrą visuomeninę auką.

Aiškus daiktas, tinkamas vi
suomeniškas išauklėjimas gali
mas tiktai ten, kur visi gyven
tojai turi vienodas netiktai 
prievoles, bet ir teises. Tenai, 
kur yra valdę ir valdomieji, 
kur socialiniai visuomenės 
shiogsniai sugulę ne vienas ša
lia kito, liet vienas ant kito, 
sunku kalbėti apie visuomenių’ 
pasiaukojimą ar aukas. Kai 
žmogaus dvasią pavergtą, vi
suomeninių požiūrių jis nėra 
pilnas žmogus. Iš tokio žmo
gaus visuomeninio pasiaukoji
mo netenka reikalauti. Tačiau 
laisvas žmogus laisvoje valsty
bėje — Amerikos turi supras
ti visuomeninių aukų reikšmę! 
Kas to nenori suprasti, turi Lu
ti kuriomis priemonėmis para
gintas daryti tai, kas yra vi
siems naudinga arba nedaryti 
to, kas visuomenes gyvenimo 
dermlngUmui nors ir nežymiai 
kenkia.

(GALAS) 
Montevideo, Urugvajus.

Sprogo traukinio 
lokomotyvas

umanitė” redaktorium, 
laikraštyje jisai be jo-

DENVER; vas. 4 d. — šian
dien sprogo didžiulis traukinio 
lokomotyvas, kai jis buvo veža
mas į dirbtuves. Traukinys ap-

ddi — Julės Guesde, Paul La- 
farguc — materialistinę filoso
fijų gydė. Bet jie visi išsitekda
vo vienoje organizacijoje ir 
mokėdavo sutartinai veikti.

Socialistų partijos reikalau
davo iš savo narių laikytis dis
ciplinos ne filosofijos arba teo
rijos klausimuose, bet tiktai 
tuose dalykuose, kurie liečia 
partijos, kaipo tokios, veikimą. 
Jeigu partijos nariai nesusitar
tų ir dėl veikimo būdų, tai kam 
tuomet reikėtų jiems dėtis į or
ganizaciją?

(Bus daugiau)

ti rande linijoj.
Sprogimas įvyko taip nelem

tai, kad labai smarkiai sužeidė 
24 keleivius. Buvo apsvaiginti 
ir daugiau žmonių, bet jie grei
tai atgavo sąmonę.

Sužeistieji nuvežti į ligoni
nę. Tikimasi kai kuriuos išgel
bėti.

IŠNAROS!
IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE 
AMALGAMATED CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
ŽEMĖS ŪKIO KOMISARIATE DIDELE 

NETVARKA
Maskva prisiuntė žemės ūkio komisaro pavaduotoją. — 

Atsiųsti rusų valdininkai tiktai rado žemės ūkio 
reikalus.

darbo ir vadovavimo metodų”. 
Esą, šio komisariato darbas 
“tūpčioja vietoje, dahoina daug 
klaidų, eikvojama daug ener
gijos, o naudos iš to mhža.”

Vienu žodžiu, “draugo” Mic
kio plytlaižiavimas ir pasisaky
mas, kad musų reikalų be mu
sų pačių niekas niekur nesvars- 
tys”, sUsiiaukė iš “draugo ’ Di 
džiulio lupų labai tinkamą at
sakymą.

Sušaukė žemės ūkio darbuoto
jų suvažiavimą

Pastebėję Lietuvos žemės 
ūkio visuotinę dezorganizaciją, 
raudonieji* valdovai buvo su
šaukę Kaunan žemės ūkio dar
buotojus suvažiavimui. Kaip 
tokiais atvejais reikalinga, į 
garbės prezidiumą buvo pa
skirti Stalinas, Molotovas ir ki
ti Kremlių despotai, o į darbo 
prezidiumą paskirtas Poznia- 
kov.

. Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

♦
LITHUANIAN 153

Mickis kritikuoja Lietuvos 
tvarką

Šiame suvažiavime žemės 
ūkio komisaras M. Mickis lei
dosi į aukštąją politiką. Jis ne
priklausomosios Lietuvos isto
riją apibudino šiais žodžiais:

“Mes visą laiką priklausėme 
nuo kapitalistų užgaidų — jie 
diktavo mums savo valią. Mus, 
iiaip tą prekę, tarėsi šie ir tie 
iškeisti į vieną ar kitą objek
tą. Toks pavojus miimš šian
dien negresia. Nieks mums to
kių ultimatumų jau nebesiųs ir 
musų reikalų be musų pačių 
niekas niekur nesvarstys.”

“Draugas” Mickis padarė ne
dovanotiną klaidą: užmiršo 
Maskvą ir Staliną, kurie, ko 
gero, užsirūstins tokia “laisva- 
manyste”. k*

Toliau Mickis stengėsi iš
sklaidyti mintį, kad Lietuva 
bolševikų okupacijoje ištautęs. 
Tai, pasak jo, esanti nesąmo
nė.

TAUPV!fIBusi tur.tinges IMur !— 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3l/z% Dividendų 

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

T™?s $1,000,000.00 V * Ji v

Prievarta kolchozų “nedarys”, 
bet sulig įsakymu”

Mickis savo kalboje grąsino, 
kad jis išvaikysiąs iš savo val
domo komisariato visus “seno
raugo” žmones. Jo komisaria
tas esąs perorganizuojamas.

Visa Mickio tolesnė kalba 
buvo pašvęsta nupiešti tiems 
grandioziniams planams, ku
riuos jis sugalvojęs, kad sukū
rus “laimingą ir džiaugsmin- 

jgą’.’ gyvenimą.
Kalbėdamas apie kolchozus,

Pataria mokytis iš nemokšų

Toliau Didžiulis aštriais žo
džiais išsitarė dėl lietuvių val
dininkų ir agronomų laikyse
nos iš Maskolijos atsiųstų va
riagų atžvilgiu.

Didžiulis atvilai pasakė, kad 
“turime prityrusių talkininkų- 
iš broliškų respublikų, iš ku
rių galime pasimokyti ir per-' 
imti jų patyrimą. Nereikia tik 
varžytis. Rėkia būti kuki ems, 
reikia mokytis iš jų ir išnau
doti jų žinias bei patyrimą.”

Pasak Didžiulio, “kai kadi 
atrodo, kad kai kurie atsakin
gi žemės ūkio komisariato tar
nautoji ' turi klaidingą pažiūrą 
į musų\gerbiamus talkin’nkus, 
jie mano, kad tai yra atvykę 
kokie kontrolieriai, tai yra la
bai klaidinga pažiūra.”

Mickį kontro iuoja Nikitinas

šis “draugo” Didžiulio pasi- 
sakyillas yra labai vertingas 
įrodymas, kaip okupuotąją Lie
tuvą Užplūdo iš Maskolijos pa
kampių atsibastę įvairus va
riagai, kurie lietuvių tautą mo
ko sovietiškojo šeimininkavi
mo.

Mickiui į pagalbą net paskir
tas kažkoks maskolis Nikitin 
kaipo žemės ūkio vicekomisa- 
ras. Tikrovėje šis Nikitin ir 
yra tikrasis “laisvosios” Lietu
vos žemės ūkio komisaras, ku
ris Lietuvos žemės ūkį ardo 
Maskvos pavyzdžiais.

Kolchozai Rusijoj

Suvalkiečių D-ja 
Nenori Dalyvauti 
Vas. 16 Minėjime

jiems Lietuva nerupi; gėda
• jums .suvalkiečiai!

Suvalkiečių Draugija užsidė
jo sau dėmę, kur.os per ilgą 
laiką negales nuplauti. Gal jos 
nariams, kurie nebuvo paskuti
niame susirinkime, sausio 29, 
tai bus naujiena, bet draugija 
aiškiai pasisakė, kad- ji yra 
prieš Lietuvą misi stačiusi ir 
komunistų valdoma organiza
cija. Ateityje ji neturės jokios 
teisės prašyti paramos iš Chi- 
agos lietuvių visuomenės ir 
tikros lietuviškos spaudos.

Pereilahic susirinklrilc, ši 
Suvalkiečių Draugija, kuri pa
lyginamai neseniai susiotgani- 
zilvo dangstydamasi patrioti
niais obalsiuis, atsisakė priim
ti kvietimą dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime, 
kuris rengiamas vasario 1(5 d.

Komunistai ulvalda valdybą^ 
bet kur hariai?

Visi žinojom, kad į draugi
jos Valdybą yra įsibrioVę viso
kie komunistų tarnai, bet su
valkiečių draugai nenorėjo ti
kėti, kad ir jos nariai pasiduos 
laįp lengvai už nosies vedžioja
mi tiems Lietuvos išdavikams, 
kurie džiaugiasi, kad Lietuvos 
nepriklausomybė buvo numa
rinta ir jos žmonės vargsti 
po svetinio valdovo čėbalu.

Nusivylus Draugas.
--------------- -

Majoras KeUy vakar paskyrė 
apšvietos tarybos nare Mrs. L. 
Robert Mellin, 1038 Balmoral 
avehue, organizacijų veikėją ir 
politike, kuti 1936 metais rėmė 
gub. Horner’į. Ji yra Kelly po
litinis priešas, todėl paskyrimas 
demokratus : stebina.

PREMIUM jis pasakė: “Jokie 
prievarta kolchozus

mėginimai 
organizuo-

t va r

Baigs Tvarkyti
Vas. 16 Minėjimo
Reikalus

Rytoj Vakare Komiteto 
Sttštrinktmas

šį Penktadienį, vasario 7\d., 
lygiai 8 vai- vakare, įvyksta 
svarbus susirinkimas bendro
jo Chicagos dietuvių Komiteto

Lietuvos ĮNepriklĮftusomybSs 
Diehai Minėti. Vieta: Dariaus- 
Girėno legijonierių posto sa
lė — 4416 Si Western Avė.

Vasario 16 d. minėjimas 32 
W. Randolph St- auditorijoj 
2 vai. po pietų jau arti, tad vi
sų Komisijų ir Komiteto nariai 
prašomi dalyvauti susirinkime 
pentkadienį, vasario 7 d.( kuo
met bus svarstomi galutini 
prisiruošimai. K-tas

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. Lai. 0771

BRIDGĖPORT ROOFING AND* 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
x----------------------------------- -- /

ANGLYS
Atsižvelgiant į Pripažintą Koky
bę ir Užtikrintą Kiekį Musų
Kainos Prilygsta Bet Kitoms!

East. Ky. Stkr. Nut, 1x3/16 $7.90 
East. Ky. D. D. Scrgs.

Z-V/z-V/i .............................. 7.00
West. Ky. Wash Scrgs. 1H 5.75 
Fr. County D. D. Scrgs. l'/2 5.70 
Cent. III. Stoker Nut 1” .......  4.75
Indiana D. D. Scrgs. 114 ... 5.30
Perkaht 4 tonus ar daugiau. 

Cash arba 10 dienų, su sales tax.
Visi Stoker Anglys Aliejum 

Paruošti.

JAMES COAL CO.
5821 S. Halsted St.

Tcl. NORMAL 2800
559 W. 81st Street

Tel. RADCLIFFE 80o0
‘Suvirs 53 Metai Patarnavimo”

.______ ___ —- - • - - - - • -........

11 i nebus toleruojami. Tačiau
I tai nereiškia, kad vyriausybe 
uždraus valstiečiams savo lais
vu noru kurti kolektyvinius 
ūkius, bet ji dar visokeriopai
parems.”

Aišku, kada iš Maskvos bus 
duotas įsakymas kolchozas 
steigti, tai “draugas” Mickis, 
atsistojęs ant “laisvosios” Lie
tuvos platformos, tokį įšali
mą “visokeriopai parems”.

O kaip pačioj^ Rusijoje 
komi kolchozai, sužinome iš 
“Pravdos” No. 280.

Ten iš Irkutsko srit es pa
duodamos tokios žinios: “Per
eitais metais, blogai pasiruošus 
tvartų periodui, šioje srityje 
žuvo 3,000 gyvulių. Tačiau per
eitų metų pamoka užmiršta.

“1.5 tuksiančiai arklių, 2.5 
<arvių, 2 tūkstančiai avių ir, 
dattg kiaulių ir dabar palikta 
ie pastogių. Visi šie gyvuliai 
turės praleisti žiemą po atviru

Didžiulis kritikuoja Mickį
“Draugo” Mickio vadovauja

mo komisariato veikimas susi
laukė aštrios kritikos iš komu
nistų partijos žemės ūkio sky
riaus vedėjo “draugo” Didžiu
lio pusės.

Pasak jo, žemės ūkio komi
sariatas ir jo padaliniai “labai 

Vsunkihi derinasi prie tapybiškų

FREDERICK’S 

4 CROWN 

PREMIUM 

BEER!

FREDERICK BROS., inc
3917 So. Lowe t A ve., Chicago, III.

NEGALI GAUTI 
GERESNIO

Jei Mokėtum DU Syk Tiek Už

Tikrai PREMIUM Alus atstovauja aukščiausią 
laipsnį bravorininko gamyboje! FreflferiCk’s 4 
CROWN PREMIUM ALUS yra gamintas va- 
ryje ir sendintas medyje.

GAUNAMAS Vi GAL., KVR. IR 12 tlNC. BOtiKOŠĖ. 
Nueikit į artimiausį sandėlį arba tavertltį—arba šaukite 

YARDS 1502 >
----- SVARBUS PRANEŠIMAS------
Dabar randamės savo naujame sandėlyje ir ofisuose 
adresu 3917 Lowe Avenue . . . čia gamybai pa- 
rankumai leidžia mums duoti daugiau patenkinantį 
patarnavimą musų daugybei kostumerių metropolitan 
apylinkėje.

Ten, kur tvariai įrengti, “dar 
paliktas mėšlas iš pereitų me
tų.”

štai kitas įrodymas iš “Izves- 
tijų” No. 231 apie Omsko sri
ties kolchozus:

“Pereitais metais šimtai gy- 
vulinkystės farmų dar toli iki 
žiemos pabaigos pasiliko be pa
šarų, stigo paruoštų šiltų tvar
tų, dėl ko vietomis žuvo gyvu
liai. Ypač daug nukentėjo prie-

NĖ TIK TURTINGIEMS TURTINGA DEGTINĖ

Jums nėreik

OLD

gėrėtis Amerikos 

.puikiausia Degtine

- bet jeigu 
turėtum milioną

negalėtum nupirkti turtin
gesnę,, puikieįsnę Degtinę 

iįž Old Quaker

THIS WHISKEY IS 4 YEAR? OLD • 90 PROOF • COPR.1940. THE OLD OUAKER CO., LAV/RENCEBURG, IND.

“() it šiemet kolchoziniai gy
vuliai ntaprupinli pašaru, šios 
srities kolchozai paliko nenu
plovę 1 milioną centnerių šie
no ir neparuošė 270 tukstančiij 
tonų siloso.

“Daugiau kaip pusė visų kol
chozų pastatų reikalingi re
monto, daugelyje vietų gyvulių 
tvariai stovi be slogų.”
Komisarai patys turi mokytis

Ir šie variagai, kurie nesu
geba pas save susitvarkyti, atė
jo į Lietuvą mokyti Ūkininkau
ti pažangų Lietuvos ūkininką! 
“Draugas” Didžiulis juos vadi
na “gerbiamais talkininkais”.

Visa lietuvių tauta juos va
dina driskiais, kurie turėtų 
vykti į Omską ir Irkutską 
drauge su Mickiais ir Didžiu
liais paganyti gyvulių, kuriemš 
net nesugeba paruošti pašali) 
ir verčia Sibire stovėti po at
viru dangum! —In. B.

Remkite tuos, kurie , 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHA1L/KANTER

MUTUAL LIQUOR 
CO.—TCHOLESALE

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 St.
Tel. ENG. 5883-5840

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

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Ek^minacija $1.00 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

$13.50
$50.00
$25.00

$2.00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY <>066

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITV

Ateikite j Phillip’s Dental Labo 
ra tory kol kainos žemos

TRU-FIT _ _ __
PLEIT AI

Lab. kaina

$9.50
ir aukšč HBkJ l_.‘

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... 4 -00 I
diena * I ir auks

, PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY

2358 WEST 63r<l STREET
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

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

nuo laisniuotų dentistų.

nauja
MADŲ

KNYGA

* ATYDŽIAI tčmykit, kad 
švarumas butų 
irias apie namus.

palaiko-

• NERĖĮIKALINGI 
riai turėtų būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

popie- 
išmefeti

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

• STATANT namą, neskąi- 
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

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

T. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAVDĄ"

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500

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

NAUJIENOS
1139 So .Halsted St.,
Chicago, I1L

Vardbs ........................................... ...

Adresas ............................................
Miestas ___ _______ į_______

Valstija______________________
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MOTERŲ
WOMEN^Į/^EČTION

LĮSHĘID KVĘRy THURgD^y EINA KĄS- ]
1 ST E 1 G TA S • MA RIJO S • J U R G E L 1 O N I E N E S

ŠVĘS “MOTERŲ BALSO” 25 METŲ 
SUKAKTUVES

šį rudenį sukanka 25 metai 
nuo to laiko, kai pradėjo eiti 
Lietuvių Moterį/ Progresyvio 
Susiv. žurnalas “Moterų Bal
sas”, nes pirmas jo numeris pa
sirodė 1916 metų spalio mėne
sį. Ir tikrai butų kuo džiaugtis 
progresyvėm lietuvėm, jei jų 
Susivienijimas ir jo organas 
butų galėję tokių sukaktuvių 
susilaukti. Butų tikrai ką ap
vaikščioti ir kuom g’rlis. Vie
nok taip ąimi. Kaip “Moterų 
Balsas” taip ir pats LMPS se
niai jau palaidoti. Tai “nuopel
nas” musų draugių komunisčių. 
Rodos, jos turėtų šiandien rau
sti iš gėdos. Bet kur tau! Jos 
ruošiasi šį rudenį apvaikščioti 
to laikraščio “25 metų sukak
tį,” nežiūrint kad jos senai jau 
jį likvidavo. Kadangi komunis
tės dabar nori pasipelnyti iš 
“Moterų Balso” atminties, to 
dėl, manau,, nebus pro šalį pa
žvelgti j Amerikos lietuvių pro- 
gresisčių veiklos praeitį:

Dar 1908 melais, Brooklyno 
Lietuvaičių Apšvietus Draugi
jos sumanymu, buvo sušauktas 
pirmas lietuvių moterų šuva 
žia vintas Brook y ne. Tame su
važiavime gimė ir Lietuvių Mo
terų Progresyvis Susivieniji
mas, kuris vėliau sulošė gana 
svarbią rolę lietuvių moterų 
veikloj. Nors LMPS įsikūrė 
1908 metais, vienok iki 1915 
metų nedaug nuveikė. Bet 1915 
metais buvo išrinkta nauja cen
tro valdyba, kuri parode daug 
veiklumo. Nuo to laiko LMPS 
pradėjo labai sparčiai augti ir 
bujoti. Visur tvėrėsi kuopos ir 
valstijų rajonai; skaič.us augo 
kaip ant mielių. Toks pasiseki
mas pridavė moterims daug e- 
nergijos ir kėlė entuziazmą. 
Neuž.lgo buvo nutarta leisti ir 
savo mėnesinį laikraštį. Nutar
ta ir tuoj įvykdinta. 1916 metų 
spalio mėnesį jau-pasirodė pir
mas numeris “Moterų Balso”. 
Koks džiaugsmas apėmė visas 
progresyves moteris! Kaip jc.-> 
gyrėsi ir didžiavosi prieš vyrus! 
'lai buvo tikra sau ė, kuri ap
švietė visą tų laikų progresyvių 
moterų judėjimą!

Kodėl tais laikais taip sekėsi 
moterims organizuotis? Kas 
buvo ta jėga, kuri traukė mo
teris prie LMPS? Man rodos, 
kad daugiausia prie to pr.dčjo 
moterų kova už balsavimo tei
ses ir pačios organizacijos be- 
partyviškumas. LMPS tikslas 
buvo šviestis, lavintis ir reika
lauti lygių teisių. Jame turėjo 
lygų balsą visos progresą my
linė.os lietuvės, nežiūrint ar joj 
buvo katalikės, protestonės, lai
svamanės, republikonės, demo
kratės ar socialistės. Laimei 
tais laikais komunisčių dar ne
buvo, todėl ir bendra moterų 
veikla galėjo vystytis, ramiai, 
švelniai ir sparčiai.

Kilus Rusijos revoliucijai, jos 
laimėjimu džiaugėsi kiekvienas 
laisvę mylintis lietuvis ir lietu
vė, todėl džiaugėsi ir visos pro- 
gresistės. Visi manėm, kad da
bar Rusijoj tikrai įvyks socia
lizmas, laisvė ir lygybe. Nors 
Rusijos darbininkų laimėjimu 
ir džiaugėmės, vienok sveikai 
galvodamos ir šaltai dalykus 
suprasdamos matėm, kad dėlto 
mums, čionai Amerikoje, nėra 
reikalo karščiuotis ir netekti 
lygsvaros. Bet ne visos taip gal
vojo. Atsirado karštagalvių, 
kurios kartu su tokiais pat kar
štagalviais vyrais įsivaizdavo,

jog tokia pat revoliucija turi 
kilti ir Amerikoje, visai užmirš
damos, kad čia nėra jokio ca
ro ir kad valdžią piliečiai čia 
gali pakeisti kada tik jie nori 
balsavimo keliu. O kadangi re
voliucija jiems išrodė jau čia 
pat, tai jie pradėjo ardyti visas 
organizacijas, kurios jų pažiū
roms nepritarė.

(Bus daugiau)

PADĖKOS ŽODIS

Brighton Park Moterį] Kliu- 
bo parengimas įvyko sausio 19 
d. Marųuette svetainėje.

Po parengimo komisija reiš
kia padėką visiems svečiams ir 
rengėjams, Naujienoms, radio 
garsintojams Povilui šaltimle- 
rui, Peoples Furniture bendro
ves vedėjui Juozui Krukui, So
pino Barčus, Joseph Budrik 
krautuvės savininkui, vakaro 
darbininkams Povilui Poniškai, 
Miliūnui, Staniulienei, Karaliū
nienei, Gcrčicnei; visiems pro
gramų dalyviams bei daininin
kėms už suteikimą mokytojai 
gražios rašomos pluksnos ir 
malonų draugiškumą ir Suval
kiečių chorui, svetainės savi
ninkei p-iai Pocius už manda
gų patarnavimą*

B. Mickus,
M. Carter,
A. Zabukienč, 
Mlcevičienė

Klubo susirinkimas įvyks 
šiandien, vasario 6 d., 7:30 vai. 
vak., adresu 2605 W. 43 St. 
Narės malonėkite skaitlingai 
atsilankyti. —Valdyba

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD

Prieš plaunant virtuvės lan
gus nušluostykite juos su po- 
piera, kad nuimtų taukuotą fib 
mą ir kad neliktų plėtmų.

&
Šokoliadą ir kokoa reikia lai

kyti vėsioj sausoj vietoj, kad 
jų svarbios alyvos nesugestų.

& $ &
Niekados neleisk “vacuum” 

valytuvą per liuosas viliu Les 
arba kitus metalinius dalykė
lius, kurie gali rastis ant grin
dų. šie gali prakirsti skylutę 
dulkėms suimti maišelyje.

Kaimynka
“Draugas gali būti dažnai 

įgytas ir vėl pražudytas. Bet 
senas draugas niekuomet nega
li būti įgytas, ir gamta sutvar
kė, kad toksai negali lengvai 
būti prarastas.”

MOTERIS KALBA
Suv. Valstijose yra apie 4,030 

moterų gyvybės apdraudos iš- 
rašytojų. Jos yra padirbę ap
draudos planus, kurie gelbs.i 
suvirs trims milijonams žmo
nių. Aplamai moterys šiame 
darbe yra tarp keturis dešimts 
ir penkis dešimts metų am
žiaus, pradėjo tokį darbą bū
damos suvirš tiisdešimts me 
tų, turi daug klientų, kurių 
maždaug 43% yra vyrai. Mote
rys pralenkia vyrus šiame dar
be. >

KAS YRA
IŠNAROS!

išnaros i

VASARIO 23 D. MATYSITE
AMALGAMATED CENTER

Lietuvos nepriklau
somybes minėjimas

“Dėvėkime lie.uviškus 
kostiumus”

Lietm o; nepriklausomybės 
minėjime didžiulėj bendroj ko
misijoj da yvauja ir musų 1 e- 
luvės moterys. Tarp penkiasde
šimts su viršum komisijos na
rių, susidedančių iš veikėjų, 
profesionalų ir biznierių, ran
dasi vardai šešių moterų, bū
tent, Sophie Barčus, Ona Bie- 
žis, Salome Cherry, Lou'se 
Narmonta (L. Narmoiitaitė, 
šio skyriaus bendradarbė ir 
“Vaikas ir Mokykla” vedėja), 
Ann Shulmistras ir K. Sriubas. I

Ši komisija rengia minėjimą 
Lietuvos nepriklausomybės sek
madienį, 2 vai. po pietų, vasa
rio 16 dieną, didelėj miesto 
auditorijoj, kuri randasi 32 \V. 
Randolph gatvėje. Įžanga dvi
dešimt penki centai.

Visos suminėtos moterys 
daug dirba, kad minėjimas pa
sisektų kuo geriausiai. Ir visos 
lietuves turėtų kreipti dėmesį 
į šitokias iškilmes ir turėtų 
lankyti ir remti ne tik šį vieną 
parengimą, bet ir visus kitus 
svarbius minėjimus.

Kiekviena lietuvė turėtų ne 
tik pati, bet ir savo vaikų dė
mesį kreipti į šiuos svarbius 
brangios Lietuvos nepriklauso
mybes minėjimus. Dėl šios 
priežasties ir dėl Lietuvos lais
vės visos lietuvaitės turėtu 
remti visus šiuos parengimus 
pagal savo išgales.

Kad Lietuvos nepriklauso
mybės parengimai butų įspū
dingi, lai kiekviena lietuvaitė 
turėtų atsilankyti apsirengusi 
lietuviškais kostiumais. Tai/gi 
butų gražu, jei ir vaikai butų 
taip aprėdyti. Be to, kiekviena 
lietuvaitė galėtų paraginti sa
vo drauges daryti taip pat.

Kitos tautos (Švedai, Suo
miai ir t. t.) panašiai daro. 
Lietuviai neturėtų atsil kti nuo 
kitų tautų,’ ypatingai tokiuose 
sva rbiuose apvaikščioj linuose.

Pro n. r ės Duktė.
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BULVĖS STRAIGĖMIS 
(SCALLOPED)

6 vidutinio dydžio bulvės 
Druskos ir pipirų 
2 šaukštai miltų 
4 šaukštai sviesto 
Pieno
Nuskuskit bulves ir supiaus- 

tyklt plonomis riekėmis. Sudė
kite į taukuotą keptuvą, tris 
eiles, viso vieno colio storio, 
ir kiekvieną eilę apibarstyki! 
druska, pipira s ir miltais, taip
gi vietomis užtepkite sviesto. 
Pridėkite tiek pieno, kad siek
tų viršutinę riekių eilę, užden
kite ir kepkite vidutiniškai 
karštam pąčiujc (350 laipsnių) 
nuo valandos iki vai. Bul
vės turėtų būti minkštos per- 
veriant jas su šakute. Pasku
tinėms 15 minučių kepimo nu
imkite dangtį, kad bulvės pa
ruduotų. Paduokite stalan su 
keptuvu, jei tam tinka. SU 
KUMPIU — Priruoškit bulves 
kaip aukščiau, ir uždekit ant 
viršaus 1 colio piuvį kumpio. 
Kepkite, kaip aukščiau, bet 
nedenkite. Kumpį taipgi gali
ma supiaustyti mažais indivi
dualiais šmotukais ir įdėkite 
tarp bulvių eilių. Tame atvejy
je kepdamos uždenkite.

iKino-Tea traSl 
i < M O V1E S) > i

“Abe Lincoln, New Salem 
Days” yra naujas Vaikų Teat
ro perstatymas Goodman teat
re. Jį galima matyti kas šešta
dienį po pietų (2:30 v.) iki ko
vo 8 d.

Plačiai žinomi kaipo fanta
zijų ekspertai Vaikų Teatro lo
šėjai vykusiai persimaino į įti
kinančius senų dienų lllinojaus 
valstiečius. Kiekvienas jųjų pri
silaiko charakleiizącijos; jie 
geraširdžiai ir nuoširdus L n- 
kolno kaimynai. Jis pats jau
nas bei sunkiai vargsta skolų 
apsunkintas, bet jis linksmas, 
nes jis turi savo knygas bei 
Ann Rutledgiutcs meilę ir kai
mynų pagarbą bei simpatiją.

Kaip visada, scena vykusiai 
sustatyta. Lincolno. krautuvė, 
rodos, butų nešte atnešta iš 
Salem miestelio, kurį šiais, me
lais vėl budavoja kaipo pa
minklą Lincolnui ir tiems kai
miečiams, kuriuos dabar Good
man teatre iš praeities atšau
kia. Istorija kad ir ne detaliai 
sekama veikale, bet tikreny
bės ūpas sukurtas, rinktiniais 
epizodais ir rimtumo ir tyro 
juoko bei ronhalio vikrumo.

Kari Yonts vaidina Lincolno 
rolę. Jis ir atrodo kaip jaunas 
Lincolnas paliktuose paveiks
luose; jo ir eisena ir lėta šyp
sena, ir apgalvoti žodžiai j 2 m 
pritinka. O iš kitų charakterių 
ypatingai pasižymi Franz Rieg- 
ler kaipo James Short, Helene 
Levi kaipo Granny Mattllng, 
Aristides, Copulos kaipo Little 
Ruggins, ir Wčgaret Holley 
bei Louise Van Dyke kaip Jane 
ir Parthenia, mažytės mergai
tės, su kuriomis Lincolnas mė
go žaisti ir jas saldainiais ap
dovanoti. 

• • •
“The Son of Monte Grįsto” 

galima pamatyti Apollo teatre 
— čia visai kitokia drama. 
Veiksmas Europoj, kada dar 
išdidus turtuoliai viešpatavo, 
egoizmo pilni; kada romansas 
pynės tarpe gražių kavalierių 
ir nelaimingų karalaičių. Kos
tiumai elegantiški; papročiai 
puikus. Puikiai ir sulošia Louis 
Hayvvard, Joan Bennett, Geo
rge Sanders, Montague Love, 
Florence Bates. Ir veiksmas 
dramatiškas; pilnas taip pat ir 
spektaklio, intrigos. Buvote su
žavėti su senuoju Monte Cristo. 
Pamėginkite ir jo sūnų.

Patarčiau pradėti centelius 
taupyti dėl “Fantasia”, nes ir 
jus ir jūsų vaikučiai norėsite 
ją pamatyti, kai tik) Wąlt Dis
ney prirengs Ghicagoj teatrą 
šio naujo jo kurinio rodymui. 
“Fantasia” kartonas techno- 
spelvis, akompanuotas Stokow- 
skio dereguotos muzikos, 
Deems Taylorlo išaiškintas, ir 
entuziastiškai priimtas Nęw 
Yorke, kur anksčiau pasisekė 
susiderėti dėlei įrengimų reika
lingų šio naujo Disney kurinio 
rodymui. —Suzanna Viliutė.

MADOS
Sunkesnių ir senesnių moterų 

figūros ir madų bėdos ,
' t

Madų ž'novai sakd, kad 65

| Vaikas ir NlokyKla
i Rašo L. NARMONTAITĖ Į

nuošimtis visų moterų apie 
keturiasdešimts metų amžiaus 
atrodo netinkamai arba t .esi o g 
blogai apsirengusios tiktai to
dėl, kad užtektinai a lydos ne
atkreipia į savo figūros truku
mus, perka bile kokius korse
tus ir sukneles, kurios kaip lik 
figūros trukumus /augiau pa
rodo. šiuo budu jos t ktai pa
didina, o ne sumažina savo 
bendra išvaizda.

šie žinovai klasifikuoja šį 65 
nuošimtį moterų į penkias gru
pes ir pataria joms sekančiai:

Pirma Grupė.— Moterys, ku
rios yra neaugštos (5 pėdų ir 4 
colių) ir storos, turėdamos se
kančią arba arti sekančios fi
gūrą, — 11 colį per krutinę, 
401/? colių per klubus ir 31 
colį per liemenį, turi būtinai 
pasirinkti korsetą iš dviejų 
dalių. Svarbiausia ilgas bushal- 
teris (“brassier”) ir geros fir
mos stiprus korsetas.

Vaikų įeikmenas nežiūrint mokytojos r g .ainio

Šviežios ir Rūkytos 
žuvys Kasdien
Mes Patys
Pagaunam

ŽUVIS
J. K. ANDERSEN

& SON
2423 SO. HALSTED ST.

Phone CALumet 2056

Yra stebėtinas dalykas net ir 
patyrusiai mokytojai, kad ne 
tik pirmą dieną, bet ir per pir
mas bertainio savaites tek 
daug vaikų ateina į mokyklą 
be tinkamų reikmenų. Jeigu ir 
kitus dalykus vaikas ncatsineš- 
tų, visliek kiekvienam reikėtų 
turėti nors vieną pieštuką.

Nuo pirmos dienos vaikui 
reikia išpildyti įvairias formas, 
turi pasirašyti savo vardus į 
įteiktas knygas ir turi užsira
šyti užduotas lekcijas. Pieštu
kas yra mokinio ypatinga reik
menų ir jam yra sunku daly
vauti klasėje, jeigu jis jo ne
turi.

Jeigu tik vienam vaikui

Trumpai ir storai moteriai 
ilgas bushalteris duoda jau
nesnę figūrą, pakelia liemenį, 
o stiprus korsetas sumažina 
klubų dydį, sulygina figūrą ir 
priduoda šitokiai figūrai taip 
reikalingą pailgintą išvaizdą.

Moteris turėdama panašias 
vlršminėtos figūros trukumus 
turi su didele atyda prisirinkti 
sukneles. Jai patartina pirkti 
pusinės mieros (“half size”) 
sukneles, paltus arba siutus. 
(Dabar visose geresnėse krau
tuvėse yra tam tikri skyriai, 
kuriuose laiko didžiausią pasi
rinkimą šių pusinės mieros 
drabužių nuo 1414 iki 24^ nu
merio dėl mažesnių figūrų ir 
nuo 33^ iki 43^2 dėl didės- 
nių).

Patariama rinktis sukneles
..u platesniais sijonais ir ypa- 
ingai sukneles ar bliuskas su 

aukšta kaklo linija, su kalnie
čiais, medžiaginiais papuoša
lais, gėlėms ir t. t. apie kaklą. 
Taip pat labai tinka suknelės 
su trumpais (iki liemens) ža
ketais, taip vadinamais “bolc- 
ros”. O jeigu mėgstate siutus, 
reikia būtinai atsiminti, kad 
tau tinka platesnis sijonas.

Nemažiau svarbu trumpai ir 
storai moteriai yra atatinkama 
šukuosena, ypatingai tokia, ku
ri paaukštins bendrą išvaizdą.

Skrybėles irgi reikia rinkti 
su ta mintim, kad paaukštinti 
visą figūros liniją. Veido tua
letas turi būti neryškus, pa
prastas, atydžiai uždėtas, lai
kytas ne tik storai figūrai, bet 
Ir metam.

Taip, galite atrodyti dešimts 
metų jaunesnės, jeigu tik pa
sistengsite truputį ir atsiminsi
te, kad korsetas, tinkami dra
bužiai (nebūtinai brangus, yra 
ir pigių dėl š.tokių figūrų) vei
do ir plaukų geresnė priežiūra 
labai daug reiškia.

Kitą savaitę parašysiu apie 
antrą grupę. Į šią grupę įeina 
visos aukštesnės (5 pėdų ir 8 
colių) su storais liemenims 
(35 colių). —Paryžietė.

— o —
Prierašas: Mums labai malo

nu “to welcome back” musų 
Madų Skyriaus pirmąją vedėją 
— Paryžietę, ir tikimės, kad ji 
lankys mus savo straipsniais 
kuotankiausiai. —N. G.

vaikai neatsineša pianų s y- 
noms įsigyti. Tad ne mokyto
jos ar mokyklos kaltė, jei vai
kas neturi kur padėti savo ru
blis.

Pradinėje mokykloje vai
kams nereikia krepšio kny
goms (išskiriant aukštesnių 
klasių mokiniams). Bet ir auk
štesnėj mokykloj galima be 
krepšio apsieiti. Vienok čionai 
reikia daug vaikščioti iš vie
nos klasės į kitą, tad daugelis 
mokinių randa parankiau var
toti krepšį.

Nežiūrint visko, mokiniai tu
rėtų atsinešti į mokyklą nors 
vieną pieštuką, o juo daugiau, 
tuo geriau.

trūksta pieštuko arba kilo da
lyko, tai mokytoja gali jį aprū
pinti. Bet jeigu daugelis moki
nių neturi reikiamų dalykų, 
tai visai klasei tenka daug 
brangaus laiko be reikalo pra
leisti;

Viešos mokyklos parūpina 
knygas, vietą, mokytojas ir ki
tus dalykus. Bet mokiniai pri
valo turėti savo pieštukus. O 
aukštesnėj mokykloj ir aukš
tesnėse klasėse pradinėj mo
kykloj mokiniams yra reika
linga turėti pluksna ir rašalas. 
Jie turi irgi atsinešt? specialaus 
popierio ir (aip vadinamą 
“notebook cover”.

Dažnai tenka girdėti tėvų 
nusiskundimus, kad jų vaikai 
neturi kur padėti savo rublis, 
ypačiai aukštesnėse mokyklose. 
Kiekvienas mokinys turi nusi
pirkti spyną dėl drabužių šėpu- 
kės (“locker”). Tie pinigai yra 
sugrąžinami, kada vaikas pa
sitraukia iš mokyklos ir sug ą- 
žina spyną. Kiekvieną bertai į

NAUJAS KNYGYNAS 
VIEN MOTERŲ PARA- 
ŠYTOMS KNYGOMS

Pirmieji žingsniai įsteigti 
knygyną išimtinai knygoms 
moterų rašytojų, kurios baigė 
ai ha yra draugai Nortlnves- 
lern Universiteto, buvo paimti 
neseniai per universiteto drau
gus. Tokiam knygynui jau yra 
sudėta gan didelis skaičius 
knygų, kurios buvo rodomos 
praeitą sekmadienį naujame 
Scolt Hali, Evanston’o campus. 
Buvo tradicinė knygyno arba
tėlė, kurioje dalyvavo kelios 
įžymios rašytojos ir buvo pil
doma muzikalč programa.

GERB. Naujienų įkaityto- 
fot ir įkaityto jai praiomi 
pirkinių reikalaii eiti į 
tai krautuvei, k a r i oi 
ikelbiaei Naujienoei.

COPR. I9*o, NEEOLCCRAFT SERVICE, ING

WALL PANEL PATTERN 2721
2721 — Išsiuvinėtas paveikslas
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I naujienos NEEDLECRAFT DEPT., No. 2721
| 1739 So. Halsted St, Chicago, D L
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PABĖGO, NAUJU PAŽINČIŲ PASIDARĖ - 
IR NORTHS1DES “MERGELE” NEBEGRĮŽO

Ah, Bet Yra Tryš Kitos!
NORTHSIDE — Northsidė 

neteko savo stambiausios drau
gijos, t. y., Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Ji Northsidėje gi
mė ir čia augo, ir Northsidėje 
beini jodama, palyginant kaip 
mergelė plačiai nusiteikusi, iš
ėjo po pasaulį “vartdravoti”.

Ir, rezultate, ji susidrauga
vo su kitomis “mergelėmis”— 
draugijomis, bei atskirais “ka
valieriais”—nariais, ir sdvo tė
vynę Northsidę beveik apleido.

Dabar Tik “Viešnia”
Atlanko ją tiktai rtlitihgais 

keturis sykitis į metus, bet ir 
tai tik kaip viešnia.

Kliubas — stambiausias turtū, 
ir Humboldt Park Kliubas — 
stambiausias politikoj.

* • t • uŠią Savaitę Dvi Linksminsis
Šios savaitės pabaigoje dvi 

jų rengia stambius parengimus.
Morning Star kliubas rengia 

šokių vakarą, Šeštadienį, vas. 
8 d., J. Grigaičio salėje, 2b0* 
W. Armitage avenue, 8 v. v.

šis Morning Star kliubas 
gyvuoja per 20 metų ir visą 
laiką sumaniai tvarkomas, na
riais nėra skaitlingas, bet pi- 
nigiškai labai turtingas. Naridi 
ir valdyba sutartinai darbuo
jasi.

veikslų “mūviu” Bilricb lošim^ 
ir .kitų pamarginimų vakaras 
seŪinadienį, vas. 9 d., taipgi J. 
Grigaičio salėje, 3804 W. Ar- 
inilage avenue. Bunco loši
mams yra daugybe prizų, taip 
kad visi gaus, kas tik loš.

komisija susideda iš patyru
sių veifcejų, pp. Faizienės, Al
eknienės, J. Grigaitienės ir j. 
Bočiunb. Visi tai smarkus vei
kėjai.

Reikia pasitikėti, kad šitas 
įvairus parengimas bus vienas 
iš smagiausių.

Tatai, Northskliečiai ir to
limų kolonijų geri piliečiai, 
nepraleiskite progos dalyvaiiti 
šitdose abiejuose parengimuo
se. K. C.

Diena Iš Dienos

26, sii

30 sii

Lenora

Bet dar yra Northsidėje 
draugijų, kurios nemano po 
svietą “vandtavoti”. Jos tvirtai 
nusistatę vietoje pasilikti. Tai 
yra SLA 226-kuopa — stam
biausia įtariais, Morning Star

“Triumviratas”
Pirm. J. Šimkus didelis vy- 

rds, pasaulinio karo veteranas, 
stambus ir kliubo vairuotojas. 
Iždininkas L. Stropas senas 
biznierius, 3636 W. North

Ir Mokyklą Lankė 
Ir Amerikos 
Teatruose Šoko
Apšūko keliolika Valstijų 

Profesionalų Grupe
Su

Lietuviai Išėję 
Mokytojų 
Mokslus

Atliko Daug Gerų 
Darbų Pažangiems 
Lietuviams

CLASSIFIED ADS

f •i-iii mmnmMn

I
A. 4" A.

Petras Kalinauskas 
(KALIN)

Gyv. 2906 S. Union Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 d. 3:15 vai. popiet, 
| 1941 m., sulaukęs pusės amž., 
I gimęs Vilkaviškio apskr., Pa- 

Pajevonių par., Trilaukio km.
Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Lillian po tėvais Uk- 
naičiutę, dukterį Dorothy, se- 

y šerį Konstanciją Šeštokienę, 
I švogerį Praną, pusseserę Žel- 
J vlenę, jos vyrį Kazimierą; 

pusbrolius Juozą ir Bonifacą 
I Arbatauskus, tetą Marijoną 
| Arbatauskienę, uošvius Anta- 
| ną ir Barborą Uknaičius, švo- 
| gerką Marijoną Janulis, jos 
S vyrą Petrą, Bernice Patenau- 

de ir jos vyrą Hector, Anna 
E Lilek ir vyrą Joną ir kitas 
| gimines, o Brazilijoj seserį 
s Marijoną, Lietuvoje seseris: 
I Agotą ir Uršulę ir brolius— 
! Joną ir Vincą.
į Kūnas pašarvotas Mažeikos T 
Į kbpl., 3319 Lituanicą Avė. I 
I Laidotuvės įvyks Šeštadienį;
F vasario 8 d., 1:30 vai. popiet, 
į Iš koplyčios bus nulydėtas į 1 
I Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Kalinausko 
| giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik- 

| ti jam .paskutinį patarnavimą 
į ir atsisveikinimą. Nuliūdę 

lieka: Moteris, Duktė, Sesuo 
i ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachavvicz ir 
: Sūnus. Tel. CANAL 2515. .

avenue, atletas, buvęs sunkiųjų 
svorių kilnotojas ir ristikas, 
taipgi didelis medžioklių mė
gėjas.

Sekretorius M- čepulevičius 
plačiai žinomas darbuotojas ir 
L. Vyrų Choro senas narys. 
Šiuo laiku toj trijų vyrų vado
vybėj Morning Star Kliubas 
labai pasekmingai gyvuoja.

“Mūvės”
Antras parengimas tai SLA 

226-tos kuopos Krutamu jų pa-

Retai kam pasitaiko taip 
mokslus eiti kaip brighton- 
parkietei Aldona Zubavičiutei, 
dukrelei Adomo ir Marcelės 
Zubavičių, 2888 Archer avenuė. 
Ji pereitus savaitę pasekmingai 
baigė Kelly High School mo
kyklų, bet eidama mokslus, 
kartu ištisomis savaitėmis va
žinėjo po Amerika su profesi
onaliu šokėjų grupe šokdama 
ir vaidindama įvairiuose tea
truose.

Vėl Išvyksta
Kaip atrodo, lai nei jos mok

slas nei scenos darbas nenu
kentėjo. Mokyklų baigė su ge
rais laipsniais, ir, gavusi nau-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Čhicagoj)
Michael Elukovich,

Peari Prdnękouski, 20
Stanley Bogiisevičius,

Mildred Grege!, 23
Števeii Sabai, 29, su

Shyder, 19
Zenon Norbut, 22, sti Gerie-

viėve Bartkiewicz, 23
(Davėnportė, la.)

Charies Gedvilas su Veroriica 
Sbhotta, abu iš Kewahee, 111.

Gėorge H. Anderson ir Jose- 
piiiite Kašjjer, abu iš Chicagos.

Reikalauja
Perskirų

Albina Gryb nuo Chester 
Gryb

Gavo
Perskiras

Palmira Yurkonis nuo Florian 
Yurkonis

(Mokslus Chicago 
kolegijoje baigė ir 
su Bacliėlor of Arts 
Česniais laipšnistis gavo sekami 
asmenys).

CecTa A. \Yallen
Nancy M. Gedons
Emogenė Greičiuš 
Domiriic jūskevich 
Anthoriy Č. Kupris

BAIGĖ KOMERCijbs 
Kufesbs

Komercijos kursus baigė ir 
iš DePaul Universiteto "vakar

teachers 
diplomus 
ar aukš-

LDD ir šįmet nenuleidžia 
rankų

HELP WANTED—FEM ALE 
Darbininkių Reikia

OPERATORĖS PRIE SINGLE 
needle mašinų. Patyrę prie suknių. 
Naktimis arba dienomis. Gera mo
kestis. Joanne Kiddy Dress Co., 
212 So. Market St., 6 aukštas.

Meksikiečiai Gėrėjo 
si Lietuvių Šokėjais

Gėrai Pasirodė Chicagos 
Universitete.

iš DePaul 
diplomus gavo du Southsidėš 
lietuviai: 
Zigmundas Klikunas.

Walter Domkus

Lietuvių Vaikai
Baigę Aukštesnes
Mokyklas

savaitę
mokyklose—di-

(Perdi tų 
High School 
plonius gavo sekami lietuvių 
vaikai, baigę aukštesniuosius 
inokslus:)
\ EkGLE^OOD

Gal įiis būrys veikėjų nėra 
labai skaitlingas, bet jis perei
tais metais nuveikė tiek darbu, 
kad neperdėdamas gali labai, 
pasididžiuoti.

Tai L. D. D. 4-toji kuopa. 
Sausio 30 d. laikytame susirin
kime sekretorius A. Dainis ra
portavo, kad ji turi 40 pilnai 
užsimokėjusių narių ir apie 15 
dar nepasimokėjusių, bet nea
bejoja, kad ir jie greitu laiku

Ką nuveikė
Pereitais metais kuopa ben

drai su LSS centro kuopa pa
statė komedijų “Velnias Ne Bo
ba”, ir davė dalį dainų koncer
to Gegužės Pirmos minėjime, 

rengė bendrai su
LSS.

Rugpiučio
hais metais kuopa rengia Field

mėnesį kiekvie-

Chicagos paremti. Pereitą rudenį suren-

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

REIKALINGA GASPADINĖ, gy
venimas vietoj, nėra vaikų, nereik 
skalbti. CALUMET 6036.

JAUNA MERGINA namų dar
bui mažame apartamente, nereik nei 
skalbti, nei virti, yra vienas kūdi
kis. 4657 Jackson, ESTerbrook 
3790:

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia 

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, nuosavas kambarys, nereik 
virti. $7. KEYstone 7393.

FuRNISHED ROOMS—TO RENT
Ciyvenimui Kambariai ___ _

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

IŠRENDUOJU KAMBARĮ vedu
siai porai. Atsišaukite 827 West 
34th Place. 1-mas aukštas iš fronto.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 6 KAMBARIŲ flatas,

Avė.

_______ j ‘ ................

I
A. f A.

JUOZAPAS TAMOŠAUSKAS
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

vasario 5 d.; 1:30 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs 60 m. amž., gi
męs Liet., Tauragės apskr.

Velionis buvo sužeistas au
tomobilio nelaimėje prie 122 
ir Halsted sausio 12 d.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Palikę dideliame nubudime 

E pusbroliu? ir pusseseres ir 
Idaug draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuviu br-jos, fcliubų ir 
Draugijų Susv. Rosėlande.

Kūnas . pašarvotas . Lachavi- 
ciaus kopi., 44 E. 108 St. Lai
dotuvės įvyks šeštad., vasario 
8 d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
šv. Petro ir Povilo parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge-- B 
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė- | 
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Tamo
šausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutipį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Pusbrolis, Pusseserė ir Gim.
Laid. Direkt. Lachawicz ir 

Sūnus, Tel. Pullman 1270 ar
ba CANAL 2515.

A. 4“ A.
VILIMAS GEBUZIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vas. 4 a., 4:00 vai. popiet, 

| 1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Akmenės 
parap. Amerikoj išgyveno 36 
metus. .................

Paliko dideliame nubudime 
R švbgerį Zigmontą Kachinską 
H ir jo. šeimyną, švOgerį Jurgį 
B Nausėdą, Detroit, Mich. ir jo 

šeimyną, švogerką Margaret 
I Kvečas, Boston, Mass., sesers 
. dukteris, Louise Banes ir 

Bernice Pauldon ir jų šeimy- 
R nas ir Helen, Florence ir Ge- 
■ neVieVe Kachipskas, sesers 
M sūnys Stanley Markoną, Paul 
I Rachinskas ir jų šeimynas, 

Antaną Survilą ir jo šeimą, 
Benediktą Survilą, Eugene 
Kachinską ir gimines. Lietu
voje—brolį Petrą ir seserį.

Priklausė prie Chidagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas , .Antano . 
Petkaus kopi., 6812 S. Wėstęrn 
Avė. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, vasario 7 d., 9:30 vai. 
ryto iš kopi. į Saint Rita pą- 
rap. bažnyčią, 63rd ir Wash- 
tęnąw, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos tiž velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vilimo Gebuzio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dą- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
šVogerUi, švogėrka, Šesers 
Dukterys ir Sunai ir Giminės.

Laid. Dirękt, Antanas. Pet
kus, Tel. GROvefull 0142.

N i **** V • *- į.a *

džia Chicago naujam marš
rutui po Jungtines Valstijas.

1939-1940 metais ji per 10 
savaičių važinėjo su “Artists 
and Models” grupe ir šoko 
Illinois, Indiana, Ohio, Pcnn- 
sylvhnijbs, Maryl'ahd ir Wcst 
Virginia teatruose rytuose- Ki
tu atveju šoko Iowoj, Ncbra- 
skoj, Kansas ir Missouri val
stijose į vakarus.

Tebesilavina
Ji tebepriklauso prie Andre

jevo šokių grupės, ir lavinasi 
akrobatiškų šokių pas mokyto
jų, Bruce R. Bruce. Ji dar vi
sai jauna, bet jau keli melai 
priklauso prie Chicagos Lietu
vių Draugijos. A. A.

MOTINA MIRe EIDAMA 
SUNŲ APLANKYTI

Vakar “N-ose” buvo praneš
ta, kad ei. stotyj prie 63rd ir 
Cottage Grove krito negyva ne
žinoma apysene moteriškė.

Vakar pasirodė, kad tai buvo 
58 mėtų Mrs. Bose Banišh, 5047 
Kenmore aventie. Ji važiavo ap
lankyti savo sūnų, gyvenantį 
ties 222’5 East 70th st.

i nL U V L i H I U Visas Pasaulio
Dalis

HVIĘTKINLNKA3 ; .
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

it- Pagrabarhs
331(5 So. Haišled Sirefet

Tel. .YARDB.-1308

bronisLovaš Mikulskis, 
gyv. 3058 W. 54th St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 5 d., 8:20 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 29 m. amž., 
gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Jievą, po tė
vais simkąitę, tėvą Antaną, 
seserį Stepaniją; uošvius Po
vilą ir Jievą Šimkus, dėdę 
Vladislovą Stapohką ir jo šei
myną ir daug" kitų giminių.

.Kūnas .pašarvotas 2444 .W. B 
461 h PI. Tel. Ųafayette 7262. 
Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
vasario 8 d., 10 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Pras. Pan. 
§y. parap. ■ bažnyčią, kuojoje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už.. vėlįppio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. tv . .. . .r

Visi h. a. Ėrdnislovo Mikul
skio giminės, draugai ir pa- 
žįstąmi esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
k suteikti jam paskutįriį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Tėvas, Sėsli o, Uošviai ii Gini.

Laid„ Direkt J. Eudeikis,

ilT 
I i

JUSTINAS CHIPLIS 
gyv. 4434 S. Hermitage Avė.

Persiskyrė su šiuo pasąuliu 
vasario 4 d., 6:30 y. ^vakaro, 
1941 in., sulaukęs puses amž., 
gimęs Liet., Dūkštų .parap. ir 
valse., šakiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

daug draugų ir pažįstamų.
Laidotuvėmis rūpinasi Ka

zimiera Dauterienė.
Kurias . pašarvotas J. F. 

Eudeikio kopi., 4$05, S. .Her
mitage' Avė. Laidotuvės įvyks 
pėnktadiėriį, vasario 7 d., 
9:30 vai. rytę iš kopŲ į $v, 
Kryžiaus pąrap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos ųž, velionio sielą;.io. iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapinės.

Visi a. a. Justino Chiplio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Draugai ir Ėažįstami.
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.
a

Chicagos Universiteto Inter
national Hoųse salėje vas. 1 
d., Vytautas\F. Beliajus su šo
kėjų „grupe pastatė mcksjkic- 
liškų baletų, paremtų tos ša
lies legendomis apie Guada- 
lupos Madonų.

Pats p. Beliajus paruošė ba
letų, pasiremdamas įvairiais 
meksikietiškais liaudies šo
kiais. Visus numerius ir jis ir 
jo asistentai j išpildė labai ge
rai, ir susilaukė publikos ova- 
w . X • ♦ ....... ..

Buvo Mekšt'kds Konsulas
1 I’ '• y-.'

daugiausiai ųicksikicčių. Buvo 
atsilankę ii’ jų konsulas Chi-' 
cagoje, pažųUfČĮti kaip lietuviai 
šoka jo šalies — Meksikos, šo
kius- Nusprendė, kad ir palys 
meksikiečiai nebūtų galėję 
juos geriau atlikti- K B.

“LAI KELIAS BŪNA 
LAIMINGAS, 
LELIJOMS PUOŠTAS”

MARQUĖTTE PAKE. -- 
“Mr. ir Mrs.” prie savo vardų 
anų dienų pridėjo pį). Julia 
Zickiis ir Štephch Senka. Va
sario 1 d. jie priėmė šliubų vie
tos bažnyčioj iF tų pačių dienų 
atšventė včsluvių pilotų Para- 
dise Salėje.

Jaunoji yra duktė pp. K. 
Zickų, o jaunasis sūnūs pp. 
Paiil Senka.

Linkiu jaunavedžiams daug 
visokios ' laimes ir tikiu, kad 
keliatisiie gyvenimo keliu, ku
ris bits lelijohlts išklotas ir lai-

Onytėmiiigas.

N eprikiausomy bės 
Minėjimo Bilietai

BRIDGEPORT — Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukakties 
minėjimo, vasario 16 d., 32 
W. Randolph S t., bilietai par
davimui randasi sekamose vie
tose :

M. J. Kiras, 3251 Š. Halšted 
Street,

Pfogrėšš Ftirnitiire Co., 3222 
S. Halsted St., .

Gudo fcraiitu^ijė, boi W. 33 
Street.,

“Sandaros” Red., 840 W. 33 
Street.

Skelbimai. Naujienoje 
duoda naudą deltoj 
kad pačios Naujiem-š 

liftitdlnfioš. Z

Mildred L. Algaiiskis 
Charles R- Dalys 
Bernice M. Galkus 
Helen M, Paukštys 
Matilda Šalčunas 
Alfonso Shimbel 
Edmund Shimkel 
Charles W. Siskus 
Josephine S. Šokas 
Belly Strodomski 
Irene Tarka
Albert E. Wainavich 
Jennie Zvega

HARPER 
v*. • ' • • : •

Kathejine P. Belskis 
Eleanore IL Budreck 
Josepli Bukauski 
Leandrą Juraška 
Julia Katkus 
Antie M. Lukas

Pele IV. Bals kas
Alex Gasko
William Gęstant
Edivard S- Grigutis 
Bruno D. Norivich 
Albert Povelonis 
Stanley J- Rubis 
Albert A. Witkus

BAIGĖ KITAS MOKYKLAS
AUSTIN: Lucille A. Bartkus, 

Merai na YagRisis, Ignatius 
P. Mockaitis

CRANE: Peter J. Balta
FLOWER: Bernice E. Venc

kus
McKINLEY: Harriet J. Pet
rukas

B0WEN: Eleanor D. Bart-, 
nik, Anne II. Cherne, Stan
ley J. Grigelis, Ann Kreze- 
vich, Aldona M. Šnekutis.

KELVYN PARK: Dorothy Koz
me r

SCHVRZ: Anthdny Latheika, 
Ohįa S. Metskus

STEINMETZ: Lois B. Chdpp 
TULEY: Lticy E. Petkunas, 

Andreiv D- Petnezas
WELLS: Josephine A. Blin-

AMUNDSEN: Ann P- Shimi- 
lis

LANE TECH: Richard H. O- 
niurięs, Albert C. Rudin, EI- 

mer Shaiil
SENN: i Evelyn H. S h oi tęs, 

George Yorcjati
WALLER: Julia j. Kdšpėr
PARKER: Eugene C. Kdšper 
JONĖS HIGH: Irehe N. Sriu

bas, Angelini! L. Selickes
WRIGHT JUNIOR COLLEGE: 

Edivard F. Dgnla, Adele E» 
Sakol

WILS0N JlL COLLEGE: Au
na M. Matick, Jack P. Sžd- 
til'nas, Wallace H. Vdgmtll 

(Galas)

ir kalbėtojų pakvietė “Nai 
sios Gadynes” redaktorių iši RENDAI 6 KAI 
Brooklviio, drg. J. V. Stilsona. štymu apšildomas.

i CAlNal 2183. 1900
Kuopa taipgi rėmė pažangių 

lietuvių spaudų, ir aukojo iš 
iždo kiek tik buvo galima, ir 
nuoširdžiai visokiais budais rė- 
liie “Naujos Gadynes” chorų. 
Tam reikėjo nemažai pinigų, 
bet 4-toji kuopa viskų tvarkiai 
atliko.

Naujoji valdyba
Susirinkimų vedė senas LDD 

darbuotojas, drg. J. Thomas.
Šiems 

peri inko 
išrinko 
droška -

Chernauskas, 
---------------. 1900 So. Jt^iio^Ave.

Biznio Progos
PARDAVIMUI GROSERNĖ-saJ- 

dainių krautuvė. 3232 So. Lowe 
Avė. VlRgmia 9089. Matykit po 6 
vakaro.

VAISTINĖ PARDAVIMUI. Gerai 
prekėmis sukrauta. Bargenas už 
$1800 cash. Priežastis — nesveikata, 

i Šaukite PULlman 10038 tiktai po
piet.

metams susirinkimas 
valdybų.

pirmininku,
.. nutarimų

J. Kon- 
raštinin- 

iždininke, 
A. Millericnę --- finansų rašti
ninke. Kuogcriausio pasiseki
mo naujai valdybai.

Rengs bendra vakarų
Drg. A. Kundrotas prane

šė, kad LSS centro kuopa yra 
nutarusi bendrai su LDD 4-ta 
kudpd rengti didelį vakarų dar 
šį žiemos sezonų, o pavasarį 
rengti ir piknikų. Musų drau
gai kvietimu buvo pateiikinti 
ir sutiko vėl bendrai veikti 
šiais metais.

tarusi vėl rengti Field Day pik
nikų savaitraščio “Naujosios 
Gadynės” naudai, ir darbų pa
vedė naujai valdybai.

Kuopos Narys A. D.

A. Alkimavičiai 
Minėjo Sidabrines 
Sukaktuves
Turi Išaukteję Gražų Sūnų

PIETRYTINIS KAtyPAS 1 U-tos 
ir Ridgeland Avė., 2 aukštų namas, 
storas ir 7 kambarių apartmentas. 
Kaina $6,500, išmokė j anais. Reikia 
įmokėti $3,0U0. J. E. CARMODY, 
CEDarcrcst 4556.

< 11 • .

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Zemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
pamuš, 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.

R'ĖAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

5 KAMBARIŲ MŪRINIS bun- 
galow, stoker furnisu apšildomas, 
2 karų garažas. Savininkas par
duos prieinamai. 3803 W. 58th PI., 
HEMlock 3315.

VVHULESALE FURNITURE 
RaKandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, 111. Tel. REPublic 6051

SUSIRINKIMAI
RO$ELĄNDO 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 

įpėn. susirinkimas įvyks vasarįo 6 
d. Sandaroj, 840 W. 33rd St., Chi
cago, III. —

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

—M. Chepul, Rast.
JAUNŲ LIETUVIŲ, AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO mėn. susi
rinkimas įvyks penktadienį, vasa
rio 7 d., 7:30 vai. vak. Chic. Liet. 
Ąudįtorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Sus-mas bus svarbus. Visi, nariai 
atsilankykite it apsimokėti mokes
čius. — S. Kuncevičius, Rast.

BRAlfs’ERD — Vasario 1 d. 
pas ponus Adomų ir Barborą 
Alkimaviėius, 9436 So. May 
St-, p. Navickienė jiems su
rengė surpi’izų paminėti jų 
25 metų sidabrinį vestuvių ju
biliejų. Pasirodė, kad Alkima
vičiai turi daug draugų ir jie 
patys labhi malonus, draugiš
ki žmonės.

Po šatuiios vakarienės pra
sidėjo pro^ramėlis, kurį vedė 
p. Balakavičienė. Visi svečiai 
turėjo progos palinkėti pp. 
Alkimavičiaips sulaukti Auk
sinio Jubiliejaus, ir apdovano
jo juos Sidabrinėmis dovanė
lėmis. SPaskui Alkimačių sū
nūs Alphoiise dėkojo visiems, 
kad įiedžihiršo jo tėvelių. Ga
baus gražiai dėkojo pp. Alki- and Mrs. Karčauskai, Mr. htid 
niavičiai.. (

Tarp svečių buvo Mr. and Baiakaviėitii, 
Mrs. Navickai, Mr. and Mrs. sūnūs, ir daug kilų, kdHų vaF- 
Navickai Jr-, Zophia Navickai- dų negavau šiiŽinbti. Svečiai 
te, Mr. ahd Mrs. Jasulaičiai, linksminosi ligi vėlumos.
Dr--and‘Mrs.-,A. Jėrikihs, Mr. —A. J.

-K. Katkevičiene........
KLIUBAS

(Širs. Riijicthi, Mr. and Slts. 
, jų tfiikteryš ir



.■■NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtąd., vasario C, 1$41

TRAGEDIJA SUARDĖ JAI SVAJONES, 
TRAGEDIJA UŽGESINO JOS 

PRAKILNU GYVENIMU

VVILLKIE ATSISVEIKINA SU KARALIUM

Vakar Palaidojo Ievą Oksaitę—Nelaimingą, 
Prakilnią Mergaitę.

tiktai tra-

Holmstromas pasuko mašiną 
smarkiai A šalį, paslydo ant 
ledo, kuriuo dalis gatvės buvo 
nuklota, ir automobilis sudu
žo į medį. Antroji mašina ne

jos gyve- stojo.
visai neti-i 
gyvenimo

kapuose 
neįvyk i n-

Negalės Vaikščioti -
P-lė Oksaitė buvo užmušta 

vietoje, o Holmstromas buvo 
taip sunkiai sužeistas, kad

Vakar rytą St. Charles, III. 
Union kapinėse buvo palaido 
ta 25 metu lietuvaitė Ieva Ok 
sas, kuriai likimas 
gėdijąs skyrė.

Tragedija suardė 
nimą, ir tragedija 
ketai nutraukė jos 
shdą.

Kartu su velione 
ouvo palaidotos jos
tos svajonės ir jos pasišvenli- vargu išliks gyvas. Jis neteko 
mas nelaimingiems žmonėms. 
Jiems ji atidavė savo gyveni
mą, kai netikėtas įvykis nelei
do jai tas svajones įvykinti.

Ir estu ui u Is imi karėse.
Tai buvo keletą metų atgal, 

kai jaunutė Ieva Oksas lankė’finis, ir

NAUJIENU-aCM E
Wendell Willkie su karalium Jurgiu VI, atsisveikinimo atsilankyme trumpai 

prieš buvusio respublikonu partijos pte ddentinio kandidato išvykimą-iš Londo
no. Willkic jau yra pakeliui į Ameriką ir manoma, jog jau pirmadienį jis galės 
asmeniškai liudyti prieš senato užsienio eikalų komisiją ryšy su Nr. 1776 bilium.

PRAŠO DRAFTO TARYBŲ LAIKYTIS VIE 
NODUMO VEDUSIU VYRU DRAFTAVIME

Drafto Viršininkas Smerkia Visų Vedusių 
Vyrų Atleidinėjimą

Likvidavo Avalinės 
Streiką

HANNIBAL, MO. — Buvo 
likviduotas International Shoe 
Company streikas, kilęs savai
tė atgal dėl unijistų šalinimo 
iš darbo. Dirbtuvėje dirba 
daug darbininkų iš Illinois-

Domantas Laimėjo 
Bowling” Konkursą
ROCKFORD, ILL. — 39 me- 

’u rockfordietis Bruno Yo- 
mantas laimėjo Morning Slar 
surengtą “boyvling” konkursą. 
Gavo $75 premiją ir deiman-

aukštesnę mokyklą St- Char
les, Ilk, kur dabar tebegy vena 
jos tėvai, p- p. John Oksai, 

'623 \Valnut street. Ji susipaži
no su mokyklos draugu, Ha? 
roldu llolmstrom’u, artiipai 
su juo susidraugavo, pamilo 
vienas kitą ir jau mokyklą už-1

larąuette Parko, 
1,Iaywood, M-rose Pk 
Bankas Mokės 5%

UKAR CHICAfiOJf Kokius Automobi
Inrs Ihicagiectai 
Perka

vo rinktiniai Rockfordo “bow- 
leriai”- Penkiuose lošimuose 
jis padarė 1,097.

IŠMIRK VISAS POLICIJOS 
DEPĄ R TA MEN TA S

kojos, vairas įlaužė ‘krutinę 
ir buvo nulaužtas strėnkaulis.1 
Jis nebegalės vaikščioti, jeigu 
ir pasveiks. Edvardas Pociū
nas, irgi buvęs mašinoje, išli
ko nesužeistas.

Netikėtai mirė jos sužieduo- 
netikėiai, jo brolio

akyvaizdoje, žuvo ir ši jauna 
lietuvaitė, kurios mirtis yra 
ne vien baisus smūgis jos tė
vams, bot palies ir kiekvieno 
žmogaus širdį, -^pač tų žmo
nių, kuriems velionė savo gy
venimą pašventė. j

Apart tėvų ji paliko dvi se
seris, Mrs. Aml Carlson, St.

netrukus apsivesti. i Charles, Mrs. Jessie Smith-
Bet beveik vestuvių išvaka- burg, Oak Park, ir du brolius, 

rėse įvyko pirmoji tragedija. Antaną ir Joną. |
Abu jaunuoliai buvo nuvažrn- Velionės kūnas buvo pašar-* 
vę į Indianapolis, Indiana, pa? volas Russel Norris koplyčioj, 
matyli kasmetinių automobi- kur šimtai žmonių ją atlankė^ 
lių lenktynių, kurios ten įvyks- Gedulo pamaldos įvyko St. 
ta Kapų Puošimo dieną. (

Grįžtant į St. Charles Du
Page apskrityje automobilis "T A R I 0
pakliuvo į nelaimę ir p-les ‘Tilt v 1L01 Ijit 
Oksaitės sužieduotinis Harol- TFRESIHER A 
das buvo užmuštas. Ji pati Ii- L>IL011Jljltrl 
ko sužeista. —---------

Mokės Northsidės
Bankas

Noel

ilinio reccivėrio ra- 
apimantis 10 bankų,

čioje.

portas,
parodo, kad Marųuėlte Parko, 
Melrose
bankai mokės savo ctepozito
riams dar po 5% dividendų. 
Pirmasis išmokėjo 35%, o an
tras — 50, o Maywoodo—40%.

Northsidės Noel Bankas, 
mokės dar 8V2, o 32% jau iš-

Parko ir Mayvyood

Deryboms ir vakar dieną pa-.
| šventė International Harveater1

Įvykis mergaitei beveik už- ’r C.10. ūkio padargų unija, 
gniaužė norą gyventi. Draugai 
pasakoja, kad jos širdies skau
smo tiesiog negalima apsa
kyti. Ji vos nepamišo. Bet su 
laiku ji su smūgiu apsiprato. 
Ji dar buvo pačioj jaunatvėj, 
vos apie 20 metų amžiaus —- 
ir galėjo naują laimę atrasti.

Bet p-lė Oksaitė pasiryžo 
būti ištikima savo žuvusiam 
sužiedotiniui ir jo atminimui,— 
pašvęsti savo gyvenimą . kitų 
žmonių labui- Ji nutarė ser
gančius gydyti, paliegėliams 
vargo dienas lengvinti.

Ji tuojau įstojo į slaugių 
mokyklą. Praleido trumpą lai
ką Chicagos. Burnsidcs ligoni
nėje, vėliaiJ perėjo į South 
Chicago ligoninę, ir į du metu

Jam Atmini i. Po mažus dividendus dar 
mokės taipgi: MarshairįąLiare, 

, i n ... Millard, M antrose Trust irkuri turi paskelbusi streiką ,, .. . . . ,. , , _. Morgan Park bankai.traktorių dirbtuvėje, 31st ir 
Western avenue. Kaip derybos 
progresuoja, — niekas nieko 
nesako. Streikas turi palietęs 
6,500 darbininkų.

Jokio Progreso West Allise
Jokio progreso nedaro pastan

gos likviduoti jau trečią savai-, 
tę einantį streiką Allis-Chalmers 
kompanijos dirbtuvėje, West 
Allise, Wis. čia streikuoja virš 
7,000.

Nebemokęs
I Dividendų nebemokės Madi
son Sguare State, kur žuvo 
$702,455 taupytojų pinigų. 
.Taipgi nebemokės jau seniau 
minėtas Mauni Greemvood 
Trust and Sauings bankas, kuri 
žuvo $28,828.

7 Mirė Plaučių 
Uždegimu

‘.uiomobiliu
Nelaimės

pirmas

sius-
Kiek vėliau ji pradėjo dar) 

buotis Chicagos Little Compa? 
ny of Mary ligoninėj^. Čia ji 
taip atsidėjusiai ėjo savo pra
kilnias pareigas, kad atkreipė 
visos ligoninės daktarų ir per- 
detinių dėmesį ir pusantrų 
metų atgal buvo pakelta į vy
riausią slaugę, tarnaujančią 
prie operacijų, chirurginiame 
departamente.

Su Sužieduotinio Broliu.

Vakar ir užvakar automobi
liai užmušė šiuos žmones:

60 m. Archibald .Hamilton, 
9352 Sacramento avenue, prie 
VVestern ir 63-čios;

65 m. Joseph Klasnja, 10229 
Bensley avenue;

23 m. Lewis James Jacobson, 
643 Hammond avė., Aurora, 
irie West Fox River Road, tarp 
\urora ir Batavia;

31 m. adv. William Jordan, 
218 North Tąylor avenue.

Per vasario mėnesio 
šešias dienas plaučių uždegimu 
Chicagoj susirgo 48 žmonės, mi
rė 7. Influenza susirgo septy
ni, mirė vienas.

Marųuetteparkiečiai 
Turės Būti Be 
Marškinių —

Ji palaikė artimus ryšius ne 
vien su savo tėvais, bet ir su 
savo sužieduotinio šeimyna. 
Dažnai ją aplankydavo jo bro
lis Earling Holmstromas, 1102 
South Second st., St. Charles, 
ir kartais parveždavo į St. 
Charles vizitui.

Su draugu Edvardu Paciu- 
nu, irgi iš St. Chafles, jisai 
atvyko p-lę Oksas ąplankyti 
ir pereitos savaitės pabaigoje.

Paskyrė Montvidą Į 
Karo Stoti Denveryj

nosinių, kojinių ir

skalbinius, Calumet 
Laundry skalbyklos

BRIGHTON PARK. — 26 me
tų brightonparkietis, Joseph P. 
Montvidas buvo paskirtas tar
nybai į Lovvry karo lauką, prie 
Denver, Colorado valstijoje. 
Įstojo į armiją rugpiučio 20 d., 
iš Northwestern universiteto, 
kur studentavo.

Gyveno ad. 4005 S. Artesian 
avenue, su motina, Mrs. 
Giriotas.

Ne vienas marąuetteparkietis 
ar marųuetteparkietė paliko be 
marškinių, 
apatinių.

Surinkęs 
Wet Wash
šoferis, J. Miller, 12340 Normai 
avenue, važiavo į skalbyklą dar
bą užbaigti. Prie 63-čios ir Sac- 
ramento nežinomas piktadaris 
pasiėmė ne vien jo $43, bet pa
sivogė ir troką ir visus jame 
buvusius skalbinius.

Sunkiai Sužeidė 
L Gilason-Gelžini

Rose

cagoje.
Ir čia įvyko antroji tragedi-

©Į pasitraukusio ąldermano 
J. M. Arvey vietą 24-o wardo 
dem. komitimąnų buvo išrink
tas Fred Fischman, Cozsk apskr. 
komisionierius.

© Kad gauti $53,000,000 pa
skolą iš Washingtono Chicagos rodo, kad .sausio mėnesį chica- 
su.sisiekimui sutvarkyti, miestas 
turi sujungti visas bendroves ir 
priimti naują transportaci'os 
‘statymą. Tuo dalyku kamuoja
si, jąu kelinti metai. Bendrovės 
nenori vienytis, tad stato viso
kias priekabes ir kliūtis) Vakar 
teisėjas Igoe paskyrė penkių 
žmonių komisiją dar kartą ban
dyti suvienijimą^sudaryti ir pri
sitaikyti prie valdžios reikalavi
mu, v 

© Chicagiečiai John Jordan,
1139 Sunnyšide ^vėnue, turi ne
paprastai gabią 5 metų dukterį. 
Ji žino daiigiad' istorijoj, geo 
grafijos ir anglų kalbos, n gu 
high school studentai ir pra
dėjo mokintis būdama 16 mė
nesių amželio. i,J '

© Cook apskričio drafto ta
rybos šaukia 708 vyrus karo 
tarnybai, vasario 13, 14, 17 ir 
18..(Tokią kvotą paskelbė draf- 
lo administracija.

© Illinois Relief Administia- 
tion rekomendavo valstijos ie- 
gislaturai mažinti pinigų sumas, 
skiriamas bedarbių pašalpoms. 
Darbai gerėja, bedarbių mažiau, 
tad nebereikia tiek pinigų, 
pirmiau. Vasario mėnesiui 
toj autorizuotų $3,700,000, 
lo skirti $200,000 mažiau.

© Darbas vėl eina sklandžiai 
Wilmingtone, III., kur statoma 
milžiniška dinamito dirbtuvė. 
Buvo kilęs unijų-kontraktorių 
ginčas dėl prašalinimo 340 dar
bininkų, bet vakar abi pusės su
sitaikė.

ODIN, ILL. — sis miestelis

kiek 
vie
šiu-

© Už “girtą” važiavimą 
tomobiliais teisėjas Green 
teisė keturis chicagiečius į 
Įėjimą, nuo 5 iki 15 dienų;

au
nu- 
ka-

Negrai Reikalauja
Leidimo Protesto
Paradui

pa

Per Sausį Išpirko 12,024 
Automobilių registracija

parlamento. Jį “užmušė” šir-

pa

giečiai ir Cook apskričio gyven
tojai išpirko 12,024 naujų auto
mobilių. Daugiausiai pilko Ch ■ 
vroletų, Plymouthų, Buickų ir 
Fordu. Štai skaitlinės: c

Staigiai mirė konštebelis 
Marshall Evans ir už keturių 
valandų krito negyvas pol. 
viršininkas. \Villiam H. Laf- 
foon. Abudu “departamentą” 
sudaro.

Chevrolet .......... 2,492
Plymouth .......... 1,438 /
Buick................. . 1,351 '
Ford .................. 1,270
Fontiac.............. . 1,008
Oldsmobfe ....... 850
Dodge .............. 750
Chrysler ......... 517
De Soto ........... 343
ČadillacLLa Šalie .319
Mcrcury ........... 301
Studebaker ....... 293
Nash .................. 288
Packard .......... 273
Hudson ............. .. 246
Lincoln-Zephyr 87
Willys .......... 38
Graham ............ 27
Įvairių .............. 8
Hupmobile ......... 1
Taksikebų ....... 126

Vi.3o .............. 12,024

Nori Panaikinti 
Vrovise Parkų 
Distriktą

Lietuvis Malinauskas 
Jo Viršininkas

Apskričio teisme Chicagoj e 
šeši Proviso taksų mokėtojai 
užvedė bylą, reikalaudami pri
versti apskričio teisėją Jarecki 
panaikinti Proviso Veterans 
Parkų distriktą. 1939 metais 
balsuotojai referendume nuta
rę distriktą panaikinti, nes jis 
nereikalingas, bet Jarecki refe
rendumo nepripažįsta.

• Minimo Parkų distrikto vir
šininkų tarpe yra Melrose Par
ko lietuvis, S. Malinauskas.

Šiandien Laidoja 
Gub. Emmersoną

MT. VERNON, ILL. —šian
dien, 2-lrą vai. popiet, įvyksta 
buvusio Illinois gubernato
riaus ir seno rcpublikonų vei
kėjo, gub. Louis Lincoln Em- 
merson’o laidotuvės, .lis mirė 
antradienį širdies liga, sulau
kęs 77 melų amžiaus. Buvo 
gub. nuo 1929 iki 1933.

Per kelias paskutines dienas 
lokalė$ drafto tarybos Illinois 
valstijoje jautėsi lyg įmestos į 
karštą vandenį.

Springfieldo, III., drafto tary
bą No. 2 viešai pareiškė, kad ji 
paliuosnoja nuo privalomos ka
ro tarnybos visus vedusius vy
rus, neatsižvelgdama į jokias 
kitas aplinkybes. Jei vedęs — 
tai ir paliuosuoja.

Kitos — Kitaip
Kitos drafto tarybos laikėsi 

kitokio nusistatymo. Jos paliuo- 
suodavo tik tuos vedusius vy
rus, kurių šeimynos ar tėvai 
negali pragyventi be jų uždar
bio.

Bet kai tik Illinois vedę vy
rai užgirdo apie Springfieldo 
tarybos nusistatymą, tai tuoj 
užplūdo savo loka’es tarybas ir 
ėmė reikalauti, kad ir jos pa
našiai darytų.

Ką Sako Drafto Įstatymai
Vakar vyriausias drafto ad

ministratorius valstijoje, Paul 
G. Armstrong griežtai įsakė vi
soms taryboms laikytis vieno
dumo ir pasmerkė Springfieldo 
tarybos nusistatymą.

Drafto aktas neleidžia visus 
vedusius vyrus nuo tarnybos 
□aliuosuoti. Drafto tarybos pri
valo pilnai atsižvelgti į visas 
pateisinančias aplinkybes, jei 
reikia 
teisės 
daryti 
nei.

Ateityje, kaip 
drafto tarybos 
jos privalo, paliuosuoti vedusius 
vyrus, kurie turi didesnes šei
mynas ir patys vieni jas užlai
ko, bet visi kiti vyrai, kurių 
žmonos gali pragyventi be jtl 
uždarbio, privalo eiti muštro 
mokintis ir Dėdei Šamui metus

aplinkybes, 
paliuosuoti, bet neturi 
savotiškus patvarkymus 
ir skelbti juos visuome-

beveik visos 
darė pirmiau,

TOM KUBILIUS ATSTOVA
VO KEWANEE DEBATUOS

viduriniu v 

konkursas.
atstovavo 

Jo

KEWANEE, ILL- — Rock 
Island, III. Auguslana kolegi
joje įvyko Illinois 
mokyklų debatų 
Kewanee mokyklą
moksleivis Tom Kubilius, 
grupė laimėjo penktą vietą.

Debatų lema buvo dabar 
svarstomas apsiginklavimo 
islatvmas.

Suėmė Už Nelaimės 
Neraportavimą

EAST MOLINE, ILL. —Per 
kelis kvartalus šiame mieste 
staigiai užgeso šviesos. Vienoj 
vietoj buvo atrastas nuverstas 
stulpas su sutraukytomis vie
lomis. Jo nuvertimu ir nera- 
portavimu automobilio nelai
mės policija kaltina ir suėmė 
29 metų vielos lietuvį, Antaną 
Sebeckį, 627 Seventeenth avė.

Teis Tėvą Už 
Sunaus Nužudymą

Šaukia į 
Kariuomene

Illinois drafto tarybos šaukia 
šiuos lietuvius į armiją:

ROCK ISLAND: Stephen Ra- 
dosevich, 2117 Sixth avė.;

ST. CHARLES: John G. Ma- 
karaitis.

CHICAGOJ: John Gegužis, 
2154 West 23rd street ir Felix 
Karwales, 2'320 W. 23rd street.

6 Iš Bridgeporto
Iki vasario 18 d., armija pa

šauks 6 vyrus iš Bridgeporto, 
2 iš Roselando, 6 iš Brighton 
Parko, 4 iš Marųuette Park, 14 
iš Town of Lake, ir 4-is iš West- 
side.

DIRBTUVĖ UŽSIDEGĖ
NUO SKUDURŲ

Nuo aliejum sumirkusių sku
durų vakar rytą kilo gaisras Me
tai Specialties dirbtuvėje, 320 
North Laflin. Įrengimams pa
darė apie $3,000 nuostolių.

°ško Piktadario
"u BiblijaTegalėjo Gydytis, 

Nusižudė
HAMMOND, IND. — Už sū

naus nušovimą į atsakomybę 
traukiamas 65 metų hammoų- 
dielis, Rcvcty Young, 4608 
Hohman avenue. Aiškino nu
žudęs sūnų laike ginčo, kuria
me tasai puolė jį mušti-

Chicagos negrų atstovai 
davė prašymą miestui (antrą: 
pirmą atmetė) prašydami leidi
mo! vasario 12 (Lihcolno dieną) 
surengti protesto paradą, prieš 
negrų skirstymą į atskirus pul
kus armijoje, ir diskriminaciją 
negrams ginklų pramonėse.

kad
ELGINAS, ILL. — Elgino 

policija ieško blogų čekių 
platintojo, kuris vaikščioja 
per krautuves su stora biblija 
rankose ir platina netikusius 
čekius. Prigavo ir kelis vietos 
dvasiškius.

. Patelefonavęs broliui, 
sunkiai serga ir negali gydytis, 
nes petfbrangiai kainuoja, 68 
metų Thomas Touhy, 2513 W. 
Madison st., pasikorė savo kam
baryje. Sirgo ilgą laiką.

BRIDGEPORT. — Šv. Kry. 
žiaus ligoninėje guli labai sun
kiai sukeistas bridgeportietis, 
Jacol? Gilason-Gelžinis', 3437 
Emerald avenuel

Automobilis suvažinėjo, 
Gelženiui einant. į darbą šios 
savaitės pradžioje. Jam trijose 
vietose nulaužė koją ir visą 
sudaužė. Patesnių informacijų

APSIVEDĖ LIETUVAITĖ 
WANETA NARES.IŠNAROS!

IŠNAROS!
LIETUVIS Į FORESTERS 

VIRŠININKUS.
VYRAS MIRĖ, ŽMONA — 
SLAUGĖ NUSIŽUDĖ

Iššokusi iš trečio aukšto lan
go Merėy ligoninėje užsimušė 
55 metų slaugė, Matilda West. 
šeši mėnesiai atgal mirė jos vy-

13-TAM GIMTADIENIUI 
13 ŠUNIUKŲ

Chicajrietis Gerald Vanicek, 
702 West 59th street, vakar 
šventė 13-tą gimtadienį. Matyt, 
apie gimtadienį žinojo, jo airių
veislės kalė, Patsy. Vakar ji at-. draugai gaukit RAD. 5756.
—Jx I ... (sp.)

Grįžtant į 
Perry avenue 
automobilį vos neįvažiavo ki
ta mašina, kurioj važiavo ne
žinomi žmonės- Vengdamas 
susikulimo, prie vairo buvęs vedė 18 šuniukų.

ligoninę, prie 
ir 95-tos, į jų Vasario 2.3;. pamatysite 

$ Sensacingą Veikalą
* Pirmą kartą Amerikoje ...

KANKAKEE, ILL. — J fra- 
tcrnalės organizacijos, Order 
of Forestcrs viršininkus, buvo

DAVENPORT, IA. — Su 
Rock Island gyventoju, James 
A. Allinger apsivedė p-lė Wa- 
nita Nares, duktė davenpor- 
tiečių pp. Prano Nares, 1618
Main street. Ji tarnauja fra- išrinktas vietos lietuvis, Fran- 

Originalę, Juokingą Komedija ras, ir velionė nuo to gavo nėr- ternalės org. Royal Neighbors eis J. Kauklis. Jis įeina į eg- 
Salėje, 333 S» Ashland Blvd. vų paįrimą. of America centro raštinėj. Įzekutyvį komitetą.




