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GLAUDUS DARBIECIO BEVIN DRAUGAS BARD1A GYNĖJAI META GINKLUS IR PASIDUODA

Anglijos darbininkai sutiko žinią su 
dideliu džiaugsmu

• .k- ■■■■■y.

WASHINGTON, D. C., vas. nevoje, susipažino su Anglijos 
6 d. — Prezidentas RooscVel-( darbiečių lyderiu Revinu ir In
tas šiandien paskyrė John G. bai su juo .susidraugavo. Užsie- 
Winant Jungtinių Valstybių am- nio departamentas norėjo pa- 
basadorium Didžiojoj Britani
joj.

Jeigu senato užsienio komi
sija patvirtins Winant pasky
rimą, tai buvęs New Hampshire 
valstybės gubernatorius netru
kus turės išvažiuoti į Londo
ną. .

Pasakojama, kad užsienio 
reikalų departamentas labai ne
patenkintas šitokiu Roosevelto 
paskyrimu. Departamento valdi
ninkai norėjo, kad ambasado
rium Anglijon butų paskirtas 
karjeros diplomatas.

Tvirtinama, kad Rooseveltas 
pasirinko Winant dėl turimų jo 
žinių apie darbininkų judėjimą. 
Winant ilgus metus buvo Ame
rikos atstovas Ženevoje prie 
tarptautinio darbo biuro. Jis yra 
labai gerai susipažinęs su dar
bininkų problemomis.

Skirdamas Winant Roosevel
tas tarėsi ne tiktai su užsienio 
departamento atstovais, bet ir 
su Sidney Hiljrrrami,'* darbinin
kų atstovu.

Viena .svarbesnių Winant pa
skyrimo priežasčių buvo ta, kad 
jis atstovaudamas Ameriką ŽC'-

rinkti tokį žmogų, kuris ben- 
diautų daugiau su Churchi 1, 
bet prezidentas* mano, kad drau
gyste su Re'vin yra svarbesne.

Prezidentas žino, kad Bevino 
vaidmuo yra labai didelis šių 
dienų Anglijos gyvenime, todėl 
jis ir pasirinko Winant.

J. G. Winant respublikom; 
buvo išrinktas Ne\v Hampshire 
valstybės gubernatorium, bet 
jis yra didelis demokratas ir li
beralas. Jis sutinka su Roose- 
velto vedama užsienio politika.

Ambasados padėjėju Winant 
pasikvietė Benjamin Cohen, ar
timą prezidento bendradarbį.

LONDONAS, Anglija, vas. 6 
d. — Anglijos oficialus sluok
sniai yra labai patenkinti pre
zidento Roose’velto paskirtu am
basadorium.

Winant Londone bus labai ge
rai sutiktas, nes jis gerai pa
žįsta tarptautines problemas ir 
yra ištikimas prezidento Roo- 
sevelto bendradarbis.

Anglijos darbiečiai yra ypa
tingai patenkinti, *kad Amerika 
paskyrė J. G. Winanl savo am
basadorium Anglijon.

Anglų kareivis saugo krūvą ginklų, kuriuos sumetė italų kareiviai gynę Bar- 
dia. Priešaky matosi ir keli kulkosvaid Jai. Pranešimai iš Afrikos sako, kad ang
lai \isiis iš italų paimtus ginklus ir amu liciją perduoda etiopams, kurie juos, pa
vartoja išgynimui juodinąrškinių iš Elio įjos.

Naciams nepatinka Žmonės bėga nuo 
Willkie pareiškimai smunkančios žemės

ITALAI BĖGA K BENGAZI
Britai supa du dide 

liūs miestus
KAIRAS, Egyptas, vas. 6 d. 

—‘ Karo vadovybė praneša, kad 
britų kariuomene supa du di
delius italų kolonijų miestus. 
Eritrėjoj britų kariuomenė bai
gia supti Keren miestą, o Lybi- 
joj artėja visiškai prie Benga- 
zi.

Britų aviacija šiandien paste
bėjo, kad ilgiausi italų karava
nai jau bėga iš Bengazi.

Jie traukia vieninteliu plentu 
j Tripoli, kuris eina juros pa
kraščiais.

Ii labai greitai įvykti. Iš višo 
Eritrėjoj britai jau paėmė ne
laisvėn 1,500 italų.

Gondaro provincijoj, Abisini
joj, italai puola dviem krypti
mi ir stumia italus iš šios pro* 
vincijos. Jiems padeda abisi- 
niai.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
6 d. — Autoritetingi nacių val
džios asmenys šiandien pareis-i 
kė, kad Londone padarytus Will- 
kie pareiškimus reikia priimti 
su didžiausia panieka.

Naciai skelbia, kad * Willkie 
tokių pareiškimų nebūtų drįsęs 
padaryti prieš prezidento rinki
mus. ; •

Didęllo dėmesio vokiečiai ne
kreips į VVillkio pareiškimus, 
nes jie yra paprasto piliečio, o 
,ie valdžios atstovo, žodžiai,

WEST PITTSTON, Pa., vas. 
6 d.>— Daigelis žmonių labai 
išsigando,’ kai' šiam rytų Pėnn- 
sylvanijos kampelyj pradėjo 
smukti žeme.*. .

Tapo išardytos trys gatves ir 
paliepti trys gyventojų kvar
talai. Pradžioje pasigirdo ūž
esys, vėliau buvo nutraukti van
dens ir gazo laidai, smukti že
mė ir braškėti namai. :

Prancūzai atsake 
zą Donovanui

VI

Daugelis naktį išbėgo i gat
ves. Žeme smuko, nes- suvirto 
kasyklos, kurios randasi gilu
moj.

Už poros dienos bus 
prie Bengazi

KAIRAS, Egyptas, vas. 6 d. 
— Britų kariuomene išvalė pa
keliu j padarytus italų apsunki
nimus ir nesulaikoma slenka 
prie Bengazi.

Kiekvieną dieną britų kariuo
mene pažengia pirmyn 30 my
lių. Manoma, kad už poros diš- 
nų bus visai prie Bengazi.

'Britų aviacija labai smarkiai 
bombardavo Bengazi aerodro
mus ir sunaikino italų orlai
vius. Italai negali naudoti Ber- 
ka ir Beniną aerodromų.

Eritrėjoj italams 
nesiseka

d.KAIRAS, Egyptas, vas. 6
— Britų aviacija ir motorizuo* 
tos dalys aktyviai puola italus 
prie Keren miestelio.

Jeigu britams pavyks paim 
ti šis svarbus strateginis punk 
tas, tai Asmaroa Žlugimas ga

Iš Lietuvos negali 
nieko išvežti

NUTRAUKTA PREKYBA SU UŽSIENIAIS
Krašte siaučia gy 

vulių ligos

Italai priėjo kelio 
galą

KEREN, Eritrėja,
— Italų garnizonas, 
vėjo Barentu mieste 
jo iš pustrečios brigados, nak
tį apleido miestą, kai priartėjo 
britai.

vas.

vas. 6 d. 
kuris sto- 
ir' susidė-

Italų karininkai manė, kad 
jiems pavyks pasiekti Asmarą 
ir ten prisijungti prie kitų ita
lų kariuomenės dalių. Bet jie 
kelių nežinojo.

Vietoj kelio į Asmarą, jie pa
sirinko kelią, kuris juos nuve
dė į dykumą ir pasibaigė. Da
bar italų kareiviai grįžta atgal 
ir pasiduoda britų kariuome
nei.

Popiežius sveikina
nacius

STAMBULAS, Turkija, 
6 d. — Amerikos pulk. Dono- 
van buvo pasiryžęs atlankyti 
Syriją, bet paskutiniu momen
tu franeuzų konsulatas paskel
bė, kad jam išduota viza pa
naikinta.

Konsulas gavo iš Vichy įsa
kymą uždrausti Donovanui įva 
žiuoti į Syriją.

Belgai nori fran 
euzų aukso

NEW YORK, N. Y., vas. 
d. —. Londone esanti Belgijos 
vyriausybė pareiškė pretenzijų 
į franeuzų auksą Amerikoje. >

Prieš vokiečių okupaciją bel
gai atidavė franeuzų bankui sau
goti 260 milijonus dolerių. Da
bar franeuzai minėtą auksą iš 
Dakaro gabena Francuzijon ir 
atiduoda naciams.

Belgai nori gauki francu’zų 
auksą Amerikoje.

6

ROMA, Italija, vas. 6 d. <—
Popiežius šiandien priėmė dide-i . • in/* j

lį skaičių nacių kareivių. Jis ApSlVCuC Iv v IUCtlĮ 
jiems pasakė kalbą vokiškai Ir 
pareiškė didelį džiaugsmą turėt 
progos Vatikane sveikinti vo
kiečių kareivius.

— Iš Lenkijos pranešama, kad 
700 lenkų kunigų naciai užmu
šė, o 3,000 laiko koncentracijos 
Stovyklose. Poznaniaus vysku
pui uždėtas namų areštas.

senis

BERNAS, Šveicarija, vas. 6 
d. — Pranešama, kad kelios 
Šveicarų prekybos bendrovės, 
kurios anksčiau vedė prekybą 
su nepriklausomos Lietuvos pre
kybos organizacijomis, bandė 
iš naujo užmegsti ryšius su mi
nėtomis firmomis.

Tačiau bolševiku nacionalizuo
tos prekybos organizacijos 
sakė, kad jos iš Lietuvos 
galinčios nieko išvežti.

Visos lietuviškos prekės 
žarnos Maskvon. Uždrausta 
vežti ne tiktai į Šveicariją,
ir kitus kraštus, kur Lietuva 
turėjo rinkas.

at-
ne-

bet

Rumunijoj nauji 
baudžiamieji

Įstatymai
Rumunija,

> Diktatorius Anto-
BUKAREŠTAS, 

vas. G r d: 
nesėd šiandien paskelbė naujų 
baudžiamąjį kodeksą, kuris skai
tomas griežčiausiu paskutiniu 
metų istorijoj.

Baus mirtimi už kiekvieną 
paprasčiausią nusižengimą prieš 
valdžią. Už politinių dainų dai
navimą baus 15 metų kalėji
mo. Mirtis už ginklo nešiojimą, 
už" kurstymą prieš valdžią, už 
agitavimą kareivių, pasikėsini
mą prieš valdžios narius ir tt. 
.. Bausmė bus dviguba žydams, 
komunistams ir užsieniečiams.

Kongresas atmetė 
respublikonų 

pataisą
WASHINGTON, D. C., va.s. 

6 d. — Kongresas šiandien at
metė pirmą pataisą, kurią no 
rojo padaryti kai kurie respu
blikonai ginklams skolinti įsta
tyme. Jie norėjo leisti naudoti 
ginklų tiktai už du bilijonus 
dolerių.
r 145 balsai buvo paduoti už 
pataisą ir 206 prieš ją. Kalba
ma, kad įstatymo galia bus 
rėžta 5 metams.

ap-

6

ADMIROLAS DARLANAS VEŽA LAVALIUI
PETAINO PAS1ULYMUS

Siūlo Lavaliui vice 
premjero vietą

Manoma, jog Lavai 
keršys savo priešam

Pataria grobti 
britų salas

WASHINGTON~I). C., vas.
d. — Robert McCormick, vie

no Chicagos laikraščio leidėjas, 
šiandien liudyjo senato užsie
nio komisijai.

Jis patarė Amerikos vyriau
sybei paimti Anglijos ir Fran- 
euzijos kolonijas vakarų žemy
ne, ne,s Anglija vistick karo ne
pajėgsianti laimuti.

Lindberghas taip 
senatui. Jis mano, 
ka siunčia perdaug

pat liudyjo 
kad Ameri- 
orlaivių už

sienin, todėl ji blogai ginkluo
ta.

VICHY, Francuzija, vas. 6 d. 
— Admirolas Darlan specialiu 
traukiniu šiandien vėl išvažiavo 
į Paryžių. Jis Veža Lavaliuire^ 
taino atsakymą dėl tolimesnio 
bendradarbiavimo su vokie
čiais.

Lavalis 
ro vieta 

/ * 

jo paties 
tui.

Tuo tarpu Petain premjero 
vietą duoda Darlanui. Lavaliui 
siūlo vicepremjero Vietą. Mini- 
steriai bus atsakomingi Betai
nui.

norėjo gauti premjc- 
ir būti atsakomingu 
paskirtam parlamen-

VICHY, Francuzija, vas. 6 d. 
— Petainas pasiūlė Lavaliui vi
daus reikalų ministeriją. Poli- 
liniuose sluoksniuose bijoma, 
kad Lavalis nepradėtų keršyti 
asmeniškiems savo priešams.

Jis labai neapkenčia vidaus 
reikalų ministerio Peyrouton, 
kuris jį areštavo ir prie namų 
sargybas pastatė.

Paryžiuje einanti 
spauda jau pradėjo pulti 
gurno ir vidaus reikalų 
terius. Puolami ir kiti 
Petaino bendradarbiai, 
nepritaria Lavaliui.

Lavalio 
teisin- 
minis- 
artimi 
kurie

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Kongresas vakar priėmė visas pataisas, kurias kongre

so užsienio komisija pasiūlė ginklams ^skolinti įstatymui. Kitos 
pakaitos atmestos.

— Britai paėmė Keren miestą Eritrėjoj ir plentu skuba 
i Asmarą.

—r Britų laivyno ministeris vėl pasakė kalbą, kurioje rei
kalauja greičiai! suteikti britams daugiau laivų, nes jie labai 
reikalingi. \ ■ i

-r- Vokiečiai pasižadėjo pasirašyti taiką su franeuzais, jei- 
( kolonijas ir

BAHIĄ, Brazilija, vas. 6 d.
— Pranešama, kad Donato Jo^e 
Santana, kuriam sukanka 106 
metai, dar kartą apsivedė. Jo 
mylimai žmonai eina 48 metai> neduoti italams paimti Korsikos, 
ir vestuvės įvyko Nilo Pecania

gu gvaldys Lavalis. Jie žadėjo garantuoti franeuzų

Atėjo vėlyvas sovie
tų sveikinimas

WASHINGTON, I). C., vas. 
d. — Užsienio reikalų depar-6 

tamentas šiandien gavo Kalini
no pasirašytą sveikinimą prezi
dentui Rooseveltui, sąrašyj su 
jo inauguracija.

Tai vėliausiai atėjęs sveiki
nimas. Prezidentas padėkojo 
Kalininui.

KAUNAS, Lietuva, vas. 6 d. 
— Visoje Lietuvoje siaučia gy
vulių snukio ir nagų ligos.

žemes ūkio komisaras papil
dė kovai su apkrečiamomis gy
vulių ligomis taisykles. Jis nu
rodė, kaip privalo elgtis susir
gusių gyvulių savininkai.

Sulig paskelbtomis taisyklė
mis apkrėstieji ir apylinkės 
ūkiai skelbiami ‘"karantino ra
jonais”. O 30 kilometrų spin
duliu apylinkė sudaro apsaugos 
barą.

“Parama” Mažeikiu 
ordinarininkams

KAUNAS, Lietuva, vas. 6 d. 
— Valdžios agentai skelbia, kad 
Mažeikių apskrities ordinarinin
kams valdžia pastatys 5 mūri
nius namus ir 94 medinius pa
status. Iš viso apskrityje yra 
1,118 ordinarininku.

Kur 
1,000
namai nebus pastatyti, komu
nistų agitatoriai nieko 
ko.

Mažeikiečiams žada 
2'22 arklius, 81 karvę, 
mii ir t.L €

pasidės daugiau kai]) 
ordinarininkų, kuriems

nepasa-

nupirkti
60 veži -

Zarasų mokytojams 
pakišta rezoliucija
KAUNAS, Lietuva, vas. 6 d. 

— Zarasuose buvo sušaukta ap
skrities pradžios ir vidurinių 
mokyklių mokytojai, kuriems 
komunistų agitatorius pakišo 
rezoliuciją.

Tiktai sovietinėje Lietuvoje, 
apšviestoje Stalino konstituci
jos šviesa, sako rezoliucija, įgy
vendintas tiesioginis, lygus ii* 
slaptas balsavimas.

Kviečiame visus mokytojus 
išaiškinti gyventojams kam jie 
turi būti dėkingi už suteiktą 
laisvę ir laimę. Apskrities mo
kytojams beliko tiktai paploti.

Vilniuje pašautas 
valdžios agentas,

VILNIUS, Lietuva, vas. 6 d.
— Sovietinė Lietuvos valdžia 
praneša, kad einant savo parei
gas Vilniuje buvo pašautas ir 
mirė J. Zikas.

Jis buvo Vilniaus milicinin
kas ir ėjo kriminalinio skyriaus 
įgaliotinio pareigas.

Grafo Oginskio namus Vil
niuje norėjo gauti komunistiš
ki rašytojai, bet dabar ten nu- . 
keltas Vilniaus miesto statybos 
skyrius.

d.

Graikai naikina 
italu tankus

ATĖNAI, Graikija, vas. 6
— Graikų kariuomenė sulaikė 
italų puolimą Tepeleni apylin
kėse.

Graikams pavyko sunaikinti 4 
italų tankus. Visi tankų karei
viai paimti nelaisvėn.

Graikai turi žinių, jog italai 
jau apleidžia Valoną. Laivai j 
ją negali įplaukti, nes britų sub- 
marinai neleidžia.

ORAS
Debesuotas ir šaltesnis.
Saulė teka 6:58 v. r., leid* 

žiasi 5 v. v.

PILDOME 
1940
INCOME TAX 
BLANKAS

Raštinė atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro, 

šeštadieniais — nuo 8 iki 
6 vai. vakaro.
Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet.prieš Ame-

mieste.

nMi

— Rotnoje padaryta studentų demonstracija 
’rikos atstovybe.
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St. Miščikas-žiemys.

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

Juokai, daugiau nieko!...
Pasenės, pražilęs dievo tai

tikęs parduoti savo sielų vel
niui, jei anas už jų butų paža
dėjęs bent dviguba mandiokų 
ir pupų derlių, kurį jis butų 
l>askelbęs savo dįevo stebuklu, 
jo išmelstu...

Bet nelabasis neatėjo...

jo, jog nei aukščiausiojo dan
guose, nei prakeiktojo praga
re — nėra, nors jais abejais 
pasirėmęs, kaip bekojis invali-

jo laukė sušildytoje lovoje don 
Vicenle našlė, dona Rosa, kuni
gas Nicola nutarė eiti pas be
dievį dvarininkų Juliano pasi
tarti ir surasti išeitį...

Išeitį kunigas Nicola tų nak
tį jau rado, bet be bedievio don 
Juliano negalėjo įvykinti...

Dvariųjnkąs don Juliano ne
nustebo pamatęs tarpvartėje 
kunigo Nicola asilų, jiedu buvo 
geri draugai, nors abudu kito
niškai lupo vargšo kailį savo 
nuodėmingam kūnui nuo gyve
nimo šalčių pridengti...

Kunigas Nicola ilgai 
don Juliano kambaryje,
kalbėjo apie <orų, nederlių, už
sibaigusias revoliucijas ir ne- 
pra tiestus kelius iki ištarė isto
rinius žodžius guarani kalba:

—Broli Juliano, che 
robia beima abei! (Aš 
jau nieku netikiu!).

Don Juliano išplėtė
girdęs šiuos kunigo žodžius...

Tas, kuris tikėjo, stengėsi jį 
atversti prie tikėjimo, staiga 
pats jo neteko, juo apsivylė...

Sustingę don Juliano sųnariai 
sukinto, nežiūrint reumatizmo

trypė

kopai, kardinolai ir pats popie
žius savo didžiuliuose Vatikano 
rūmuose...

Pats Nustojo Tikėjęs.

Nebuvo pasaulyje galybes, 
kuri butų galėjus pasukti ne
laimės rabi priešingon pusėn ir 
visų naktį neužmigęs ligi gai
džių prarymojęs prie stalo, kuo
met gretimame kambaryje

“Ir Bedievybė Tik žodžiai”.
—Klysti don Juliano, tikėda

mas, jog aš patikėjau tavo skel
biamu mokslu... Tu nei kiek to
liau nenuėjai, kaip aš... Kas ta
vo skelbiama bedievybė? Ti,e 
patys žodžiai, kaip mano mal
dos! Ar tu kų nors daugiau 
vargšui suteikei? . Ar praradęs 
tikėjimų pasisotino tavo žo
džiais? Ne... Mudu lygus... Ne 
dievo ir velnio klausimas svar
bus šjųpie pasaulyje... Ąbudu 
nematomi, abudu sapnų valsty
bės didvyriai, gi žmonės, žemės 
žmonės, kurie daugiau gyvena, 
negu miega - v reikalauja , ko 
kito... Jie jaučia badų ir šio ba
do nei aš s?ų dievų, nei tu sų 
vienįpkeb.U b.e.dievįškmPD, nega
lime nuniajdyti... Jei tavo be
dievybės siektų toliau, negu pa-' 

šiandien 
nejaugi

dievo esimu ar nešimu išspren
džiamas skilvio klausimas? Te- 
netiki jie dievu! Tebųųa jie be
dieviai! Ir kas? Ar pupos ge
riau užderės? Ąš geręsnėję pa
dėtyje prieš šiuos vargšus esti, 
negu tu, nes skelbdamas bedie
vybę tu atiiųi jiems paskutinę 
viltį, gį aš, skelbdamas dįeyų, 
kurįs nors nieko ne,duoda, su
teikia šiems vargšams viltį, jog 
gal. .. gal pagaliau dievas jų

žodžiuose skaipba šitaip: “Lai
svė, Brolybe, Lygybė!”... Bet 
šioje trejybėje didesnės reikš- 
męn turi kickvįenųs žpdis, negu 
mano trejybėje kiekvienas ųs- 
hiup... Majio trejybėje tėyųs, 
sūnus ir dvasia šventa lygus, 
gi tavo trejybėje neįmanoma

prasti žodžiai — aš 
bučiųu bedievis. Bet

co nda 
taip pat

akis iš

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. 
Kcd. 'įstaigoje. Mokame 3!4j% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Sw.

3236 S. Halsted St. CAL. 1118

šypsena ir jis lyg generolo laip
snį laimėjęs, nors keturiose re
voliucijose dalyvaudamas vos 
iki kapitono dasitarnavo, susu-

--Tu, pai 
no pasekėju?

Kunigas N 
žemėn, žaist
kokį nupuolusį popierėlį — ty-

icpla nuleidęs

ma-

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta puti gražiais celuloidos apda
rais ................................................ $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurelės 
apdarais .................
“Kantyckos” arba

— Sakyk, tu klejoji ar tiesų 
sakai? - užklausė nekantrau- 
dainųs don Juliano.

—Nežinau... — atsakė kuni-

duoda, derliaus nepadidipa, sau
srų nenuslųmia, bet visgi nu
stumia sųvižųdybės ginklų pa
likdamas tikinčiam viltį geres
nio rytojaus... dįevo malonės... 
O tųvo bedievybė?... Kų jiems 
duoda? Nieko...

-Laisvę!
liaųo.

—Laisvę..

sušuko don Ju-

jų... Kųs iš laisvės įr brolybės 
be lygybės?... Niekas! Tai lygu 
to ar tįsto pajjėčiuį, fcpris kas 
vųkųras scęųpjo vjLiid.ųų kara
liaus rolę, Jjpt kiekvieną vaka
rų po vųidinirpp neturi vakarie
nei nė skatiko!... Laisvas!,. Lai
svę!.. Kokį puįkų$ žodžiai?- 
Tųesa?.. Bet juk valkata visuo
met laisvas ir visuomet... iš
alkęs... Jis, lygia: kaip Ezavas, 
Izaoko supus, pųsiętiošęs už 
putros lėkštę parduoti savo 
broliui Jokųbui įįrBjgįinio tei
ses... šioje trejybęjc, Įygiai kaip 
katalikiškoje, sv^rbiųpsias tre
cias asniuo, kųtįįjkyjiėję dva
sia šyęjjįa, |<y|į. davo pradžių 
sunui, gi revoliucijos traicėje 
Lygybę, kurį galį patenkiųji 
Laisvę įr paginjdytį Brolybę!.. 
.0 pats skęjbęį viep visų laikų 
bedievybę pamiršp šį pasaulį, 
kaip įygiai mano skelbiamas 
dievas besįrupinųs tik anuo pa
sauliu... Bet šiandien žmonėms 
jie anas pasaulis, bet šis rupi, 
nes iki jie jiusikraiistys į anų 
pasaulį — teks perjgyvępli bal
siausių jjado inirtįes kančios a- 
gonijų, nuo kurios nei aš savo 
visagaliu dievu, nei tu visaži- 
naijčia bedievybe jo negalime 
išgelbėti... šiųjįdien ne dįevo ar 
bedievybės klausimas
ir stovi prieš musų parapijiečių liaudžiai...

akis, bet badas!... O bado pa
šalinimui nei mano dievas, nei tiki? — pertraukė susijaudinęs 
pačio bedievybė nežengianti to- don Juliano.
lįau prie gyvenimo reformų 
nieko negali padaryti...

-—Bet, tėve dNicola! — sušu
ko don Juliano nustebęs, ar ne
virtai tik kariais anarchistu?..

4Pųsirii)kau Tarnauti 
Liaudžiai”.

—Reiškia, tamsta dievu ne-

Pirkite tusę, krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930 <v>

bro-— Ąnąrchistąfį... Matai, 
lau Juliano, įioks tu neakylus, 
niekuomet neįstengi pažvelgti į 
esmę... Tų ne mano žodžių pra
smės įr tikslo žiuri, bet... ieškai 
vardo,' kuris lyg turėtų kažkų 
.daugiau pasakyti apie mane, 
bet ir vėl nieko nesuteikti pa- 
sąu|įuį... Neužsigauk, don JuLa- 
no, bet aš niekuomet nei tavo 
bedievybe nei tavo revoliucin
gumu rinitai nebetikėjau... Tau 
jie pati revoliucija, nors ketu
riose dalyvavai, rūpėjo ir ne lai 
kų ji galį kitiems, niunis vi
siems duoti, bei tie kapitono 
laipsnio anlpečiąi, kuriuos ga
vai... Aš žiurau kitoniškai į gy- 
ycninių... Aš kunigas ... geras, 
blogas, tikintis ar netikintis į 
tų dievybę, kurių skelbiu, bet 
visuopiet nuoširdus liaudies sū
nūs... Kilęs iš liaudies ir liau
džiai tarnaujųs... Aš jau žilas... 
Daug vandens Paragvajaus upe 
nutekėjo nuo lų laikų, kuomet 
pasirinkau, kunigystę, bet tais 
laikais vien kunigas, vien su- 
tojių užsivilkęs žmogus, než.u-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
B630 S. Westem av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

jo tarti atvirų žodį liaudžiai... 
,Ąš pasirinkau kunigystę ne

rišamas • tam, ];a(| tarnauc.au dievui, bet

AKIU SPECIALISTĄ.

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optomętrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. BRUNO J.
ZUBRJCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

varnų Tel. VINCENNES 5272

KIT| LIETUVIAI DAKTARAI

■ ei. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Avė. 
VALANDOS; 1 iki 3 įf nuo 7 iki 9

DR. Ą. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2509 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 >7
Namų Tel. VIRGĮNIA 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

............. $1.35 
giesmių kny- 

. $1.75 
“Sapnaknygė” su paveikslais, ap- 
dar.................................................„v $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir kazirų nubur...... 35c
“Mikaldos pranašavimai” ........ 25c
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno ir naujo tęst..........  25c
•'Tuksiantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito pagelbos ...........  35c
‘Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 
jie yra reikalingi ........................ 25c
Trajankos stambios pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ...............
Taipgi pas mane galite gauti 

kių žolių ir šaknių 
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

venų, kuomet esu vienas, bet 
kuomet atsiduriu tarp žmonių, 
jaučiu, jog mano širdis pradė
jus nepaprastai plakti, staiga 
sustoja pamačius tų vargų, 
skurdų, nelaimes, kurios musų 
pa ra p i j o j e v i ešpa ta u j a...

- Ar aš tau nesakiau, jog nė
ra pasaulyje esybės, kuri galė
tų mirusį prikelti ar vargo pel-

Ciai sypsodamasis Kunigas i\i- 
eola. Ir kam? Kas per nau
da jam iš tos laisvės galvoti, jei 
tai nesuteikia didesnio žemės 
gabalo, jei dėl to mokesčiai nei 
kiek nesumažta?... Tu tylėk...’I Aš nesu fanatikas... Tu nežiū
rėk į mano rublis, bet mokėk 
pažvelgti pro juos į ^lų, į 
žmogųus, yerkiųnčio mateli sa
vo artimų nelaimėje, sielų... Aš 
virš dešimties, penkiolikos me
lų klausiausi tavo JjeiJičviškų 
kalbų, bet kas iš jų? Kodėl ma-Į

mažėjo pai’apijicčiųi skaičius?

k;

$1.50
viso-

Tu netikėjai... Tu šankiais se
no Jehovos, vėliaus Kristaus, 
panelės švenčiausios ir visų 
šventinu, bet... ncrskiles lo-

jo, kaip mano dievas! Neplėški 
akių, brolau šiandien kųlba ne

nesuaugo...

Revoliucijos Trejybė.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 ?

POCĄHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
•>ies i x »jKsuia.

BLACK BANĮ) LUMP .... $9.75

parapijietis vardu Nicola, ku
riam lygiai kaip kitiems, kaip 
visiems rupi bado debesį iš
sklaidyti... Tu puikiai žinai 
Prancūzų revoliucijos istorijų, 
daug kalbėjai apie protų, bet 
kų tu davei išbadėjusiai liau
džiai? Leiskim, jog šiandien jie 
visi virto bedieviais? Ąr vien

gerės? Leiskim, jog šiandien jie 
įgijo tavo skelbiamų laisvę, bet 
juk ši laisvė bus lygiai tokia 
vįen dvasinė, kaip šiandien dva
sinė nelaisvė skilvio atžvilgiu... 
Tu daug žnųiį iš Prancųzijos 
revoliucijos, bet viena pamir
šai... Jūsų revpliųcijoje, kaip 
ipūsų tikėjime taip pat yra trę- 
jybė (trųicč), kurios visais tri
mis asinenimįs netikint — nc- 
ga)i būti išganytus! Musų Trejy
bės visi asmens tįek 
Slinųs, liek dvasia 
gus... Nors jie trys, 
vienas asmuo... Bet 
liucijos trejybėje tie trys

levas, tiel

bet esmėje 
lųvo revo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
n'k) 

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ; ,

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

Telefonas LAFAYETTE 0723

• koplyčios visose 
1 Chicagos dalyse4 •

,W. >,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Ncdėliomis pagal sutartį.
8

Klausykite musų radi® programų Antradienio ir Šeštadieni* ryt- 
vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

f SU POVILU ŠALTIMTERU.
*

Laidotuvių Direktoriai

jį.

į Q 
i

Tel. Office VVenhyorth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

NARIAI
f

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių, 
Direktoriui 
Asociacijos
iilintiiiiiMiiiiiililItiiiltilHUIIllIi

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2$d Place Phone CANai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETRUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litųanįętų Ąyepue Phone YARds 4908

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2291 West 22nd Street
Valandos nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRgįnia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

ti... Mano lręjj4jė susidedu iš 
šeimos: tęvo, sūnaus ir dvasios 
šventos, gi tavo garbinamos re
voliucijos trejybė susideda dar
gi ne iš trijų asmenų, liet trijų 
žodžių, prieš kuriuos aš labiau' 
nusileiikių, negu prieš mano 
skelbiamų dieviškų trejybę, nes 
juose gludi ne dangaus kara
lystė, bet laimės karalystė pų 
šaulyje, žemėje... 
trejybės žodžius?
prpnti?... -
Revoliucijos trejybė trijuose

, v
M-

ANTHONY B, PETKUS
Phopę GROvehill 0142

Phone Cięero 2109
6812 So. Western Avė. '
14 H) Sputjh 49tJ) CoųrJ.. Cicero

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Čor. Damen. Hemlock 6699

DR. HERZMAN
/ Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
J034 W. 18th St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 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

Dr. Charles Segąl
OFISAS

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

CHJCAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nekėliomis nuo 1Q iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

Ofiso vajan^oą:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

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

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisaą—127 N. Dparborn St.
Kamh. 1431-143^-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—332$ So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 081$ 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

' —pagąl sutartį.

'4

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

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

Telefonas SEELEY 7$30
Namų telefonas Brunswick 0597

YARds 1419No. 2728

Vardas ir pavardė

Adresas..

Miestas ir vabUja

$5;

NAUJIENOS NEEpLECRAFT PUPT 
1739 So. Halsted 81., Chicago, D|.

Čia įdedu 10 centų b prašąų atsiųsti man Pavyzdi No

YARds 1138
YARds 1139 
t • • i « į m f

L LIULEVIČIUS
4348 S. .Cglįfoyni.a Ąvenue Phone LAFayette 3572SAILOR TOVVELS PATTERN 2728

2728 — Išsiuvinėti virtuvės abrusėjiai

Žinai tu savo 
.. Tyli... Nesu- 

Aš tau pasakysiu...

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Ųrt 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 ŠO. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų tek—Hydę Park 3395P. .1. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street

S. B. MAŽEIKA
331.9 Lituanica Avenue

''įBįĮP?"' * * *'*7'Ap? \į ' > 1»'t'* ?' 'V ' \ ’Aii. "Ib ik

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARdę 0781

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3138 SO. HALSTED STREET
Tel. CALųmet 6877

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

Room 2014" Tel. STAte 7572 
Vąl.: nuę 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
Tel. VICtory 2679

tarnauc.au
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Detroito Lietuvių Ziils
I TUNNEY KUMŠČIOS ORO LAIVYNE

I

sandėlius ir kur teužmoka pa-

9 d

DAILĖS CHORO 
VAKARAS

Dailės choras vasario
Finų svetainėje statys scenoj?
operetę “Laimų”. Choras pasi
kvietė į talkų ir Chicagos dai
nininkus, būtent, Stasį Rimkų

Vaidinimas įvyks 4 vai. po 
pietų. Vietos ir aplinkinių 
miestų lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti i rengiamų vakarų, 
kur išgirsite gražių dainų ir 
gerų dainininkų.

sėkmingas balius
Sausio 25 d- įvyko LAP Klu

bo metinis balius lenkų svetai
nėje. Publikos buvo daug. Pir
miausia Dr. Rydziauskas pa

tuos pačius, kuriuos rodė sau
sio 19 d. LPP Klubo parengi
me. Tokiu budu daugelis ant
ru kartu turėjo į paveikslus 
žiūrėti. Mat, publika sudarė 
nemažas nuošimtis tokių, ku
rie abiem klubam priklauso.

Dar vienas dalykas: Dr. 
Rydziauskas visai gerai pada
rytų, jei plačiau paaiškintų 
apie paveikslus. Tie paveiks
lai vaizduoja Lietuvą ir Ame
rikoje gimusioms nėra visai

tai. Tikietai visai pigus.
Kas bus galima gauti, apie 

tai patirsite iš tikietų platinto
jų, būtent, J. Besaspario, M. 
Keinešienės, Justino Pilkos ir 
K- šalaviejaus. — Rep.

LSS 116 KUOPOS 
SUSIRINK. MAS

LSS 116 kuopos susirinki
mas įvyko vdsario 1 d. adresu 
2384—24 St. Susirinkimų ati
darė organizatorė F. Norman
tiene apie 8 vai. vakaro. Tvar
kos vedėju išrinktas J. česo- 
nis.

Liko perskaitytas ir priim
tas protokolas iš pereito siisi- 
rinkimo, o paskui sekė valdy
bos pranešimai. Organizatorė 
pranešė, jog ji dėjusi pastan
gų naujiems nariams gauti bei 
nemažai pasidarbavusi pareik 
gimuose. Iš sekretoriaus paty
rėme, jog iš centro liko gauta 
nominacijų blanka bei laiš
kas.

Iždininkė M. Strazdienė su
sirinkime dalyvauti negalėjo, 
kadangi ji vis dar nėra pilnai 
pasveikusi. Kaip žinia, jai bu
vo sulaužyta koja.

Pramogų komisijos narys J. 
Pilka raportavo, kad jis pasi-

Leit. Koin. J. J. Tunney, buvęs pasaulinis sunkaus 
svorio bokso čampijonas ir dabar laivyno atletikos di
rektorius, boksuojasi su aviacijos kadetais laivyno avia
cijos mokymosi stoty, Pensacola, Fla.

ĮDOMUS LAIŠKAS iš LIETUVOS

tuš užmokėsi 150 rublių, tai 
už rugių centnerį (50 Klgr.) 
gausi 9V2 rublio.

Matysim, kaip bus gera gy
venti lobaus, kas daug pasi- 

! keis po Nauji) ateinančių me
lu ...

Išrinko J. Nakrošių 
Am. Liet. Katalikų 
Pirmininku

Diena Iš Dienos
___ _______________ _____ .____ ___ . . . - -4

Išsiėmė Leidimus 
edyboms 
(Chicagoj)
John Tamulon’s, 25, sj Ade-

11a Mt»tqnis, 21
Anthony Bauža, 31, su Halen

Kovačas, 27

Reikalauja
Perskiru

Elizabeth Paulaitis nuo Mo- 
dest Paulait’s

Gavo
Perskiras

Sophie Gorgul nuo 
Gor^ul

mimai 
hieagoj

John

Iš Amerikos Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Parapijos Susirink.

R i H1 " J ...............

ALKB parapijos susirinki
mas įvyko vasario 2 d. ir šiams 
metams liko išrinkta valdyba 
iš sekančių asmenų: pirm.— 
Juozas NakroŠiusi, vice-pirm. 
—Marė Jauskis, pro. raš. — 
Kun. E. R. Maskaliunas, trus- 
tisais — K. J. Puišis, Wil. Po
vilaitis, Jonas Jauskis, Jonas 
Sutkus, A. Miller, Bruno Ya- 
kas, Jonas Bogin, šeimininkė
mis — Ona Razmus, Lena 
Milchcll ir Auna Samoška.

Po valdybos išrinkimo buvo 
aptarta parapijos svarbus rei
kalai. Visi pasiryžo sustiprin
ti parapijos veikimą ir tam 
darbui pasižadėjo ne lik ko
mitetas, bet ir visos parapijos 
nariai.

Rengs Vakarą

Vasario 16 — vakare 
paruoštas lietuvių dienos 
liejimas, kurs susidės iš 
zikos ir šokių. Apart to
kalbėtojai, kurie savo kalbo
mis apibudins Lietuvos lais
ves ir nepriklausomybės rei
kalus.

šį sumanymų padarė patys 
parapijos nariai ir ketino va
karų paįvairinti klasiškais šo
kiais ir liaudies dainomis.

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
. CHICAGO, ILL.

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-?Violei|-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- ,, t
diations Swedįsh 

Mas^age ir 
Movements

1657 W. 45 St
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA 

Sav. MASSAG

bus 
mi

ni ii- 
ii us

Dailės choras dalyvavo pro
gramoje ir sudainavo kelias 
dainas iš operetės “Laima”. 
Išėjo visai gerai.

“NAUJIENŲ” NAMO 
F: NDO T K ETŲ 

KNYGUTĖS
Kaip žinia, yra platinamos 

“Naujienų” namo fondo tikie-

INSURANCE

ti.
Prakalbų rengimo komisija 

praneša, kad lapkričio 30 d. 
buvo surengtos prakalbos drg. 
Stilsonui iš Brooklyno. Išlaidų 
pasidaro apie 10 doleriu. Ra
portas liko priimtas, o išlaidos 
nutarta iš iždo padengti.

Pranešta apie bendras Lie
tuvos nepriklausomybės pra
kalbas, kurios įvyko gruodžio 
8 d. Cass Technical School. 
Kalbėjo advokatas Gabaliaus-

Litai eina iš apyvartos. — Krautuvėse nebėra prekių.— 
Viską atima valdžia. — Į valdžios vietas stato 
munistus 
vai visai

— Gera proga, vagims paipemyti. — 
pigus.

ko
ja- .

G AURA, Alice Mae, 3152 
May Street, gimė sausio 
tėvai: Joseph ir Auna.

So.
24,

arcus

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

— iš stoties

(APDRAUDA)

jienų” redaktorius, 
muzikalė programa, 
'alyvavo apie

svetainė brangi 
vo imama tik

Buvo ir 
Žmonių 

500. Kadangi 
o įžangos bu- 
10 centų, tai

• PILNĄ APDRAUDĄ 
TOMOBILIAMS.

NAMŲ

AU-

Mrs. M. Žavisi, kitam ir niekam nepasiskųsi.
St., (javo nuo Jau seniai išdalijo ūkius ir 

buvo virš 30

Chicagielė 
3912 W. 62 
savo sesers iš Lietuvos (Pa- dvarus, kurie 
pilės miestelio) įdomų laiš- baktarų žemės turėję, ir išda-
ką, rašytą 1960 m. gruodžio lijo naujakuriams. Dabar na- 
6 " dieną. Čia paduodame to cionalizavo visus namus, kurie 
laiško turinį, išleidę tik tas 
vietgs^/kur kalbama apie, 
tfrynai asmeninio pobūdžio 
reikalus. —REDAKCIJA.

1940 m. gruodžio 4 d. 
Miela Sesute!

NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštmė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais _
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

Garsinkites “N-nose”

Liko perskaitytas laiškas iš tys, 
Centro komiteto. Gal ateityje jau 
bus reikalinga mėnesiniai mo- tos, 
kesčiai mokėti. Į centrų liko 
nominuoti tie patys asmenys.

Einama prie kuopos valdy
bos rinkimų. Kadangi F- Nor- 
jnantiėnė atsisakė daugiau 
kandidatuoti į organizatorius, 
tai į jos vietų liko išrinktas 
K. šalaviejus. Sekretorium li
ko išrinktas J. Besasparis, iž
dininke M. Strazdienė (jei ap
sibus). Pramogų komisija su
sidarys iš A. Strazdo, J. Pilkos 
ir M. Weaverienės- peikianti 
komisija susidės iš J. Pilkos, 
J. Česonio ir J. Besaspario.

Susirinkimas liko uždarytas 
10:30 vai. vakaro.

—S e kr. J. Besasparis.

...bet, kad d bar t"k’’c 1 i- 
blogi užėjo, žinome pa- 
ir antra, dabar pas mus 
litai eina lauk iš apyvar- 
jau nuo lapkričio 23 die- 
o už litus tegalima pirk-

buvo didumo didesniuose 
miestuose 220 kvadratinių rrie- 
’ru ir miesteliuose 170 kv- me
trų. Nacionalizavo visus pa
krikus visas įmones ir dirbtu
ves ir visas stambesnes krau
tuves ir visokias jifirmas.

Ir visokius tvafkįi palaikyti 
asmenis keičia, buvusius sme
toninius atleidžia iš pareigų ir 
deda naujus savo pakraipos 
žmones, komunistus. Iš pagrin-

ir dabar yra civilė milicija. •
Iš gyventojų yra atimtas va 

mus, ir da- 
? tamsioms S

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS

H!( AGO n I INGIS 
'* *1 t.illKil KidK1

UOS,

t i kų nors iš krautuvių. Keis 
ti litų bankuose niekur nakei- bet koks turėtas ginklas, ir da- 
čia, b privačiai žmogui kų bar, užėjus ilgoms ir 
nors už litus jau neparduoda.1 naktinis, gerai yra ir nębėbau- 1 
O krautuvėse dabar, rusams gu vagims pasipelnyti, kurių S 
užėjus, nieko geresnio nega- dabar atsirado daug, nes da- | 
Įima gauti pirkti, kad ir nore- bar iš maisto viskas brangu, j 
lum nusipirkti kų iš drabu- tiktai nebrangsta nė cento ja- ? 
žiu ar avalynės—visai tokių 
dalykų krautuvėse dabar nė
ra. O kada ir yra koks metras 
supuvusios medžiagos tai už 
jį reikia mokėti tris ar ketu
ris sykius brangiau negu pir
ma. Tai jeigu kuris žmogus 
turėjo daugiau pinigų susidė
jęs iš praeiti) laikų, tai sun
ku yra juos išleisti, o jeigu ir 
išleidi taft nieko nenuperki, 
nes viskas brangu.

Tai ir mama turėjo dar vie
nų šimtų susitaupiusi - - ži
nai, kokia skupi buvo, tokia ir 
dabar tebėra, nors ir sakau 
kad tamstai užtektų ir nesku- 
paujant. Tik nežinome ir ne
galima žinoti, su rytojumi 
kaip bus. Sakydavo, kad 
jai reikės, o kada dabar 
litai nyksta, o į apyvartų 
na jau rubliai greta lito, 
visas sutaupąs reikia išleisti 
ir pradėti iš naujo gyventi su 
rubliais. Krautuvės kurių bu
vo miestely daug, jų jau ma
žėja ir skaičium ir savo tur
tu, o dabar pasiliks tik val
stybinės vedamos krautuvės, 
kur pirmiau buvo koperatinės 
parduotuvės.

Dabar kožna diena vis nauji 
pasikeitimai ir pagal naujus 
Stalino konstitucijos įstatymus 
viskas vykdoma naujai, žmo
gus kų turi, tai yra valstybes, 

'ir jeigu nori atinia ir duoda i

vų kainos. O javus varo vešti 
ūkininkus parduoti į pirkimo

vis 
jau 
ei-

NEGALI GAUTI
GERESNIO

Jei Mokėtum Du Syk Tiek už

FREDERIGK’S 

4 CROWN 

PREMIUM 

BEER!

Opž&S Tikrai PREMIUM Alus atstovauja aukščiausią 
laipsnį bravorininko gamyboje! Frederick’s 4 
CROVVN PREMIUM ALUS yra gamintas va- 
ryje ir sendintas medyje.

GAUNAMAS ’/2 GAL., KVR. IR 12 UNC. BONKOSE. 
Niieikit į artimiausį sandėli arba taverną—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.

FREDERICK BROS., inc
3917 So. Lowe Avė., Chieago, III.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

Uf IVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3*/i Nuošimčio ant Visų Investmentų

Insų Indėliai a;vdrnust» iki $5,000.00 per Federal Savintis and Loan Insurance Corporation, • ■ ■ ' • • * A *
Washington. D., C.

Garsinkites “N-nose’:
MADOS

No. 4650—Praktiška kasdieninė 
suknelė. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 38, 40, 42, 46 ir 48.

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

NAUJIENOS P&Uera Dept.
1739 S. Halsted SL, Chieago, DL 

čia įdedu 1S centų Ir praiau

atsiųsti asaa pavysdl No.

(varaas ir pavaraej

(Adresas)

M
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Vokiečių kraustymas iš Lietuvos
Kai tik 1939 m. spalio mėnesį Stalinas “susitarė” su 

Pabaltijo respublikomis, tai Vokietijos valdžia ėmė krau
styti vokiečius iš Estijos ir Latvijos į Vokietiją. Buvo 
sakoma, kad vokiečiai bus iškraustyti ir iš Lietuvos, bet 
šių vokiečių “grąžinimas į tėvynę” prasidėjo tiktai dabar.

i.......................
Iš Berlyno pranešama, kad pirmieji Lietuvos vokie

čių būriai jau yra atgabenti Vokietijon. Viso jų busią 
išvežta iš Lietuvos 45,000. Jų gabenimas Vokietijon eina 
pagal sutartį tarpe Berlyno ir Maskvos. Abi valdžios, 
kaip sako telegrama, glaudžiai šiame reikale kooperuoja.

Tai dar kartą parodo, kad tarp Stalino ir Hitlerio 
viešpatauja pilniausias susipratimas, nežiūrint to, kad 
daugelis žmonių dar vis kažin kodėl įsivaizduoja, kad 
tuodu diktatoriai esą “priešai”.

Atsiėmimas vokiečių iš Pabaltijo kraštų rodo taip 
pat, kad visas tų kraštų likimo klausimas buvo “išspręs-- 
tas” pagal planą, kurį Stalinas ir Hitleris padarė seniai 
— veikiausia, jau tuomet, kai buvo pasirašytas pirmas 
bolševikų-nacių paktas (1939 m. rugp. 23 d.), kuris ati
darė kelią į dabartinį Europos karą.

Yra didžiausia nesąmonė manyti, jogei sovietų Rau
donoji armija atėjo į Pabaltijo kraštus tiktai dėl to, kad 
Stalinas norėjo užkirsti kelią į tuos kraštus Vokietijai. 
Šitokį “argumentą” nuolatos vartoja savo propagandoje 
mūsiškiai “penktakojai”, teisindami bolševikišką Lietu- 
\os okupaciją. Jie sako, kad, jeigu bolševikai nebūtų pa
ėmę Lietuvos savo “globon”, tai Lietuva butų patekusi 
po “hitlerizmo jungu”. Bet juk Hitleris pats sutiko, kad 
Lietuvai butų uždėtas bolševizmo jungas!

Sutikdamas pavesti Stalinui Estiją, Latviją ir Lietu
vą, Hitleris išsiderėjo sau vokiškus tų kraštų gyventojus 

kartu, žinoma, ir su jų turtu, kuris yra apskaičiuoja
mas šimtais milionų dolerių.

O kas užims tų iškeltų Vokietijon žmonių vietas Pa
baltijy? Greičiausia — rusai, atgabenti iš SSSR gilumos. 
Tokiu budu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bus žymiai 
sustiprintas rusiškas elementas; tie Pabaltijo kraštai bus 
tvirtesniais “tautiniais” ryšiais sujungti su Maskva.

Reikia dar pastebėti, kad daugelis Lietuvos vokiečių 
yra visai ne teutonų kilmės žmonės, o tik suvokietėję 
lietuviai; ir jų suvokietėjimas daugiausia pareina nuo to, 
kad jie yra protestonai (liuteronai arba kalvinistai), ku
rių dvasiškiai eidavo teologijos mokslą vokiškose mokyk
lose (kaip katalikų kunigai — lenkiškose) ir todėl baž
nyčiose laikydavo pamaldas vokiečių kalba. Nepriklauso
moje Lietuvoje tie suvokietėję lietuviai butų laipsniškai 
“atvokietėję” ir sugrįžę į lietuvių tautą. Bet “draugas 
Stalinas padovanojo juos “draugui” Hitleriui.

Toks mainikavimas gyventojais, jų noro neatsiklau- 
siant, pabrėžia seniai žinomą visiems dalyką, kad asmuo 
diktatoriaus akyse, nieko nereiškia. Diktatorius elgiasi 
su žmonėmis, kaip su gyvuliais, arba kaip kitąsyk ponai 
elgdavosi su vergais ir baudžiauninkais. Stalinas panai
kino žodi “ponas”, bet “draugo” titulas jo karalystėje 
tinka žmonėms ne daugiau, kaip arkliams arba jaučiams.

n

Grobk, kuomet yra proga
Vienas uoliausiųjų Amerikos “izoliacionjstų”, Chi- 

cagos “Tribūne” leidėjas, pulk. Robert R. McCornuck, 
pataria Jungtinėms Valstybėms pasiimti francusų ir bri* 
tų kolonijas bei salas, gulinčias Vakarinio Pusrutulio sri
tyje. Jeigu negalima jų gauti geruoju, tai Amerika tu
rinti pavartoti jėgą — savo interesų apsaugojimui.

Pulk. McCormick’o patarimuose išreikštoji pažvalga 
yra vienas svarbiausiųjų motyvų, kuriais vadovaujasi 
savo nusistatyme riaoliacionistai”. Jie yra priešingi Ang
lijos rėmimui dabartiniame kare, nes jie galvoja taip: 
kuriam galui Jungtines Valstybės turi rūpintis, kad ang- 
lai laimėtų karą? Jeigu jie pralaimės, tai britų imperija 
subyrės į šmotus —• ir Hitleris pasiims kas jam tinka 
Afrikoje ir Azijoje, o Jungtinėms Valstybėms teks anglų 
kolonijos, esančios Naujam jame Pasaulyje. Su Hitleriu 
dėl šitų žemių pyktis nereikės, nes jam pakaks grobio 
Senajame Pasaulyje.

Todėl tiems “izoliacionistams” atrodo, kad anglų 
pralaimėjimas atneštų naudą, o ne nuostolį Amerikai. Į 
šį karą jie žiuri, kaip į progą padidinti Amerikos teri-

Demokratinis socializmas.
Reikia čia pridurti, kad visos 

socialistinės partijos, kurios 
yra vertos to vardo, stoja už 
demokratiją. Apie tai liudija jų 
programai, jų veikimas ir jų 
spauda; ir jos paliko ištikimos 
savo deinokratiniems princi
pams net sunkiausiose aplinky
bėse. Tais principais socialistai 
vadovavosi, būdami opozicijoje 
valdžioms ir dalyvaudami val
džiose. Jie juos vykdė gyveni
me visur, kur tik jie turėjo ga
lią. Sugriuvus monarchijoms 
Vokietijoje ir Austrijoje, val
džia tose šalyse buvo patekusi 
į socialdemokratų rąnkas, bet 
socialistai panaudojo šitą pro
ga ne žmonių pavergimui po 
totalitarinės diktatūros jungu, 
o demokratinių respublikų į- 
steigimui.

Ar Kl. Jurgelionis šitų fak
tų nežino? Ar jisai nėra girdė
jęs bent apie tai, kad už nepri
klausomą demokratinę Lietu
vos respubliką kovojo socialde
mokratai SI. Kairys, prof. Če
pinskis, adv. Venclauskis, Kip
ras Bielinis ir kiti?

Tai kodėl Jurgelionis tokius 
piktus šmeižtus apie socialistus 
rašo?

Matyt, tiktai dėl to, kad to 
reikalauja jo paties “marksiz
mo teorija”. Ją “apreiškė” Jiiri 
gelioniui Rusijos balševikai. 
Jie, mat, kitąsyk irgi buvo 
“marksistiniai socialistai” ir 
jiems pasisekė, pasaulio karo 
sumišime, pagrobti valdžią į sa
vo rankas; o kai jie pagrobė 
valdžią, tai jie socialistų vardo 
išsižadėjo, bet pasiskelbė esą Į 
vieninteliaifir tikrieji “marksiz
mo priešai”. Taigi Jurgelionis 
dabar ir tiki, kad Maskvoje yia 
vykdoma tikra “marksizmo te
orija”.

Kad taip atsitiko tiktai vie
noje Rusijoje, kurios socialistų 
partija buvo mažiausia visame 
Antrame Internacionale; kad 
net ir tos partijos tiktai viena 
frakcija nuėjo totalitariniu ke
liu, — tai Jurgelioniu akyse 
nieko nereiškia. Leninas pasa
kė, Stalinas patvirtino, o Bim
ba pritarė: vadinasi, taip turi 
būti. “Tikras marksizmas” yra 
įkūnytas totalitarinėje sovietų 
tvarkoje!

To ne gana. Kadangi tą totą- 
litarlšką vergiją Lepinas “parė
mė” Marksu, lai, reiškia, visi 
socialistai, kurie Markso moks
lu pritaria, yra taip pat, kaip ir 
komunistai, — despotizmo rė
mėjai, fanatikai ir arogaplaii 
Taip sako ^urgelionio “suprati
mas”, jo “idėja” apie marksiz
mą. O jeigu milionai faktų tam 
prieštarauja, tai juo blogiau — 
tiems faktams!

Tik kam Jurgelionis, turėda
mas drąsos daryti šitokias iš
vadas iš savo “idėjų”, dar čvie- 
rijasi ir bando pasislėpti 
prof. Dewey skverno? Juk 
vienas nepatikės, kad ir 
Amerikos liberalas vartoja 
kią “logiką”.

Hėgelio filosofija.
Kl. Jurgelionis įsivaizduoja 

atidengęs giliausiąją marksiz

mo paslaptį, su pagalba tam li
tru “rakto” (kaip kad daro 
“rosicrucai”). Tas jo raktas, tai 
—- “labiausia nemoksliška” Re
gelio filosofija, iš kurios, girdi, 
Marksas paėmė “dialektiką’. 
šitoje dialektikoje esanti šaknis 
visų marksizmo blogumų, ku
riuos “Tėvynes” redaktorius 
kelia aikštėn, sortuoja ir smer
kia.

Kaip jau pirmesnėje šio 
straipsnio dalyje buvome nuro
dę, Jurgelionis savo 
piasako apie Regelio filosofijos 
turinį labai nedaug, nors viso
kių “apibudinimų” jisai jai 
duoti nesigaili. Ne musų parei
ga čia už jį “atidirbti”. Tačiau 
Jurgelionis daro iš Hėgelio filo
sofijos labai didelių “išvadų”, 
todėl esame priversti ją šiek 
tiek paliestu ‘

Jurgelionis rašo:
“Kaip Marksas pasiskolino 

idėjinį absoliutizmą iš Rege
lio, taip pat iŠ Regelio jis 
pasiėmė politiško absoliutiz
mo idėją. Regelis pripažino 
tiktai aularchiją (tur būt, 
norėta pasakyti, autokratiją. 
— “N.” Red.) asmenyje mo
narcho. Visa valdžia ir visa 
galybę turėjo būti viename 
monarche.”

rašihyj

uz 
ne 

tas 
to-*

Čia pasakyta trupinėlis tie
sos, o netiesos visa kupeta. 
Nurodysime tik štai kokį daly
ką: Regelis visuomet kalbėda
vo su didele pagarba apie Di
džiąją Francuzijos Revoliuciją 
(1789 metų) — tą didįjį politi
nį ir socialinį perversmą, kuris 
ne tiktai nušlavė absoliutišką 
monarchiją Francuzijoje, o ir 
sukrėtė absoliutizmo pamalus 
visoje Eurępoje. Filosofas Re
gelis tą revoliuciją laikė labai 
svarbiu ir teigiamu reiškinių 
žmonijos istorijoje, šituo at
žvilgiu jisai buvo daug pažan
gesnis galvolojas, negu kai ku
rie 20 jo amžiaus “mandro- 
čiai”. >

Regelis^ Jaikc geru daiktu ir 
absoliutišką Prūsų monarchiją, 
ir absoliutizmo griovikę —. re
voliuciją! Jurgelionis apie tai, 
mątyt, nėra girdėjęs, nes jeigu 
jisai butų šitą faktą žinojęs, tai 
butų iš jo pusės tiesiog nesąžj- 
pinga rašyti apie Regelį taip, 
kaip jisai kad rašo, t. y. kad 
Hėgelis “pripažino tiktai autar- 
chijąį (autokratiją) asmenyje 
monarchu”! Sakoma, kad įsta- 
tymų nežinojimas nėra pasiteb 
smimas teisme, tuo tarpu kai 
faktų nežinojimas gali kaltina
mąjį pateisinti. Bet ignorancL 
ja tokiame dalyke, kurį žmogus 
imasi “kritikuoti”, yra neatleis", 
tina.

Jeigu Jurgelionis butų žino
jęs, kad filosofas Regelis laikė 
aukštoje pagarboje Francuzijos 
revoliuciją, tai jisai nebūtų 
skubinęsis “statyti bokštus” ant 
vieno detaliu jo filosofijoje. Re
gelio filosofiją yra daug gilesnė 
ir platesnė. Norint ją suprasti, 
reikia, visų-pirrna, turėti galvo
ję, kad joje yra du visai skir
tingi dalykai: metodą ir siste
ma. Antroji yra konservątyviš- 
ka.

Savo filosofinėje “sistemoje’ 
Regelis stengėsi, nelyginant rė
muose, sutalpinti gamtos, vi
suomenės ir žmogaus sielos gy
veninio reiškinius. Reikia pa$a-

kyti, kad jisai čia atliko gran
diozišką darbą. Būdamas ency- : 
klopediškos erudicijos vyras, ji
sai parašė eilę filosofiškų trak
tatų: apie logiką, gamtos filo
sofiją, istorijos filosofiją, tei
sės filosofiją, religiją, filosofi
jos istoriją, estetiką ir t.t. O 
Jurgelionis, mat, su Šituo pro
to milžinu apsidirba vienu sa
kiniu : “labiausia nemoksliškas 
filosofas”! i

Į savo filosofinę sistemą Re
gelis sudėjo visą pasaulį. Bet 
pasaulis yra didesnis net ir už 
genijališkiausio žmogaus protą. 
Dėl to, kad Regelis stengėsi su
talpinti savo sistemos rėmuose 
viską, tai jisai buvo priversta* 
tyrinėjimo objektus siaurinti, 
piešdamas juos kaip ką tai “pa
baigto”, “galutino”. Tokiu bu
du, pav, kalbėdamas apie vals
tybę, jisai surado, kad Prūsų 
monarchija tai — galutinas 
“absoliutiškos idėjos” įsikūniji
mas. Bet tai visai prieštarauja 
jo paties protavimo metodai.

Dialektika.
Regelio filosofinė metodą yra 

giliai revoliucinė. Ji ne tiktai 
nepripažįsta jokių absoliutiškų 
tiesų, bet jas griauja, parodo 
jų klaidingumą ir nepastovumą. 
Tą savo metodą jisai vadino 
“dialektiška”, šis žodis reiškia 
ne ką kita, tik — ginčą, deba
tus. “Dialektika” tai ginčijimo- 
si arba debatavimo taisyklės. 
Kuomet du žmonės ginčijasi 
kokiu nors klausimu, lai vienas 
gina vieną dalyko pusę, antras 
— antrą. O klausytojai — jei
gu ginčas eina viešai, ,— pasvė
rę savo mintyse abiejų pusių

yra sujungiamos į 
įasidaro pilna “lie

tačiau, ”debatuoja

bu-

išvada dažniausia būna tokia, 
kad dalis tiesos yra vienoje pu
sėje, ir antroje; todėl abi dabi
nės tiesos 
daiktą, ir 
sa’\

Žmogus,
ne tiktai tuomet, kai jisai gin
čijasi su kitu; jisai ginčijasi ir 
pats vienas, svarstydamas kokį 
nors klausimą. Jisai “debatuo- 
ja su savim” — kitaip sakant, 
ima dalyką iš dviejų pusių, žiu
ri į “abidvi medalio puses”, 
stengdamasis susidaryti apgal
votą nuomonę. Tokiu budu 
“dialektika” yra ne tiktai
das ginčytis, bet ir būdas tai
syklingai protauti, logikos 
tada.

Tai yra senas dalykas, žino
mas apšviestiems žmonėms nuo 
senovės graikų gadynės. Rege
lis čia nieko naujo neatidengė. 
Bet jisai pareiškė ve ką; dia
lektika, kurios taisyklėmis va
dovaujasi žmogaus protavimas, 
veikia taip ir gamtoje, visuo
menėje ir visatoje. Dialektika 
tai — visuotinas pasaulio įsla-

me-

“Mapdriems” kritikams šito
kia mintis gali atrodyti juokin
ga. Kaip tai: ar ir žvaigždės su 
mėnuliu debatus daro? Tačiau 
Hėgelis buvo visai nuosakus, 
kuomet jisai pareiškė tų savo 
mintį, Jo filosofija buvo idea
listinė, t. y. jisai manė, kad vis-

jos”. Tai yra taip pat be galo 
senas dalykas — senesnis ir uz 
dialektiką. Tąja mintim yra 
paremtas religinis protavimas.

torijas. Jiems atrodo visai neišmintinga “kištis” i svetL 
mus ginčus ir tą progą praleisti. Taip nedaro “draugas” 
Stalinas —* kodėl turi taip daryti Dėdė Šamas?

Žodžiu: grobk, kuomet yra proga! Leninas kitąsyk 
šitą “principą” išreiškė dar stipresniais žodžiais: “Grab 
nagrablennoje” (grobk kas yra prisigrobta). Na, o britų 
imperija ar nebuvo sudaryta grobimo keliu?...

Amerikos stambiojo kapitalo atstovai ir Rusijos ko
munizmo atstovai susitinka ant bendro idėjinio pagrin
do. Tad visai ne pripuolamai kraštutiniai Amerikos kon
servatoriai eina išvien su Browderiu prieš prezidento 
Ropsevelto užsienių politiką. -

sofijos krypties > įjiokslininkai 
vadina “idėja”, religijoje vadi
nasi “Dievas”.

Idėja, iš kurios viskas atsi
rado, aišku, negali būti taip sau 
bet kokia idėja. Hėgelis pavadi
no ją “absoliutiška idėja” — 
nuo nieko nepriklausanti, neri
bota, amžina idėja. Pasaulis, 
kurį mes matome, yra tos “ab- 
SQliutiško$ idėjos” kaip ir įs|- 
kunijimas (Regelis sakė: “En- 
taeuseruug” — “atsirejškimas”; 
o graikas Platonas sakė, kad 
matomasai pasaulis tai — “idė
jos šešėliai”), žmogus yra taip 
pat tos “absoliutiškos idėjos” 
reiškinys —Jiksliaus kalbant, 
jos tam tikros dalelės reiškinys.

.Mes 
liaus ;

mus leistis. Kas nori su jais ge
riau susipažinti, tegu paima jo j 
“Logiką” ir pastudijuoja. Bet i 
štai į ką visa tai veda. Jeigu s 
viskas, kas buvo, kas yra ir bus 
gamtoje, žmonių gyvenime ir 
visatoje, yra “absoliutiškos idė
jos” įsikūnijimas, — tai viskas, 
kas pasaulyje dedasi, yra tos 
idėjos veikimo rezultatas. Ta 
idėja nėra negyva, sustingusi; 
priešingai, ji yra gyva ir veikli, 
nes visokia gyvybė ir visoks ju
dėjimas iš jos išplaukia.

Vadinasi, norint patirti, ko
dėl tas arba kitas dalykas pasi
darė, reikia surasti, kaip ta 
“absoliutiškoji idėja” veikia. Ji 
negali veikti be tvarkos; je gu 
mums atrodo, kad tas arba tas 
įvyko taip sau, be jokios prie
žasties, atsitiktinai, tai tik dėl 
to mums taip rodosi, kad mes 
matome įvykiu iš paviršiaus, o 
ne įsigiliname į juos, nesuseka- 
me jų priežasčių. “Absoliutiška 
idėja” veikia pagal tam tikras 
pastovias taisykles, įstatymus. 
O šitie “absoliutiškos idėjos” 
veikimo įstatymai, Regelio 
nuomone, reiškiasi tyriausioje 
formoje žmogaus prote (kuris 
juk yra los “absoliutiškos idė
jos” kibirkštėlė). Protavimo 
taisyklės, tokiu budu, yra iden- 

i tiŠkos (tos pačios) su visatos 
judėjimo įstatymais.

Amžinas keitimąsi.
Taigi Regelis visai nuosakiai, 

iš savo idealistiško filosofijos 
tašk^regio, priėjo išvadą, kad 
“dialektika” yra visuotinas įsta
tymas, pagal kurį vystosi gyve
nimas gamtoje, visuomenėje ir 
atskiro asmens sieloje. Viskas 
pasaulyje keičiasi—kodėl? To
dėl, kad nuolatos juda, nuola
tos veikia “idėja”. Ji, kaip ir 
žmogaus protavimas, žengia 
nuo vieno laipsnio į kitą. Tie1 (juo Bankas*^ 
laipsniai trys: “tezis” — 
tezis” —. “sintezis”. Su pirmuo
ju laipsniu (tezių) kovoja an
trasis (antitezis), i 
jų kovos yra trečias laipsnis 
(sintezis). Po to prasideda ir 
vėl tas pats procesas, — fakti- 
nai jisai eina, nesustodamas, 
nes trečiasis laipsnis jau tui i 
savyje ir savo priešingumą (t. 
y. jisai yra “tezis” ir “antite
zis” kartu), ir iš to priešingu
mo gema vėl naujas “sintezis”, 
kuris jau yra aukštesnis (tobu
lesnis) už pereitąjį. Ir ta.p to
liau, be galo ir pabaigos.

Žodžiu, Regelio “dialektika” 
tai — nepasiliaujančio keitimo
si ir progreso sąvoka. Jai yra 
svetima bet kokia “galut.ua” 
arba “amžina” tiesa. Viskas, 
kas šiandien atrodo amžina, tu
ri savyje nykimo ir žuvimo ge
malą; viskas, kas gema, turi 
mirti. Tas kas šiandien atrodo 
galutina, “neklaidinga” tiesa, 
iytoj gali virsti didžiausia ne
sąmone. šitame nepasiliaujau
čiamo gimimo ir mirimo, augi
mo ir nykimo procese yra tik
tai vienas amžinas dalykas, 
— pats keitimosi procesas.

Tai tokia yra, trumpai 
glaudus, ta Regelio “dialektiš
ka metodą”, kurią Jurgelionis 
iš antrų (jei ne iš trečių ar ket
virtų) rankų paėmė, kaipo rak
tą marksizmo paslaptims ati
dengti. Jisai, deja, nesugebėjo 
atskirti Regelio metodos nuo jo 
sistemos ir visai be pamato pri
metė pastarosios ydas “dialek
tikai”.

Jau prieš šimtą metų laiko

Netrukus iš tų “kairiųjų hc- 
geliečių” atsirado dar griežtes
nių Hėgelio kritikų. Stambiau
sias jų buvo Ludvig Feuerbaoh, 
kuris visai atmetė Hėgelio “ab
soliutišką idėją” ir ėmė aiškin
ti filosofiją iš materialistiško 
taškaregiu. Jisai įrodinėjo, kad 
ne idėja pagimdė pasaulį, bet 
kad idėja yra vienas iš gamtos 
reiškinių: žmogaus smegenų 
veikimo produktas, šitie išva
džiojimai vienu laiku buvo la
bai stipriai paveikę Marksą ir 
jo draugi Engelsą.. Bet vėliau 
juodu pamate Feuerbacho filo-

sofas bandė visas žmogaus 
mintis ir visuomenės gyvenimo

statymais” (pav. religiją —, sa
vo veikale: “Das Wesen (les 
Christenlums”— Krikščionybės 
Esmė) — ir jam tai nesisekė. 
Taigi Marksas atmetė ir Feuer- 
bacho filosofiją, ir sukorė savo.

Likviduotą banką
* vieton įsteigtas 
komunalinis bankas
Komunalinis bankas, kuris pa
sisavino šių nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusių bankų tur
tus: L’kio Banko, Tarptautinio 
Banko ir Vilniaus miesto Tau
pomosios Kasos.

Ūkio Banko aktyvai sieke 
54,990,919 rublių, Tarptautinio 
Banko — 12,095,778 rubliai ir 
Vilniaus miesto Taupomosios 
Kasos — 7,232,052 rbl. Skai
čiuojant litais, šios sumos padi-

turėjęs skyrius 
visuose apskričių miestuose, su
rinkdavo iš Lietuvos gyventojų 
santaupas ir plačiai dalyvavo 

ir rezultatas ( leĮUV()S uhjo gyvenimo kredi-

: “tezis” — “anti

lavime. Dabar visas šis turtas 
atiteko sovietiškam Komuna
liniam Bankui.

Komunalinio banko kapitalas 
siekia 22,500,000 rublių.

Šiam reikalui 0,300,003 rub- 
f

Lų skirta iš sovietinės Lietuvos 
valstybės biudžeto, o hkusius 
pinigus surinko iš minėtų tri-

Komunalinio banko centras 
bus Vilniuje, o Kaune, Šiauliuo
se, Panevėžyje ir Mariampolėje 
steigiami io skyriai. In. B.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nukrito kariuomenės 

bombanešys

*1*

v

tai

tų pagrindinį prieštaravimų jo 
filosofijoje. Vadinamieji “kai
rieji hegelieČiai” (broliai Baue-

Čia, ;dėja, negalime gi- 
šituos Hėgelio aiškini-

ir k.) nurodė, kad paties Hė
gelio metodą griauja daugelį jo 
teorijų apie esamus dalykus: 
sakysime, jeigu viskas pasauly
je turi be paliovos keistis, tai 
kaip gali būti “tobula” ir “ga
lutina” kokia nors valdžios for
ma — ar lai Prūsų monarchi
ja, ar kuri kita? Hėgelio meto
dų jie atkreipė prieš jo doktrl 
nask šitos Hėgelio kritikos įta
koje buvo K. Marksas, kuomet 
jisai ėjo mokslus universitete.

SAN FRANCISCO, Cal., vas. 
d. — Kariuomenės vadovybė 

pranešė, jog gavo žinių apie 
nukritusį orlaivį. Manoma, kad 
nukrito orlaivis, kurį vairavo 
kapitonas Freemen.

Tai buvo bandomas kariuo
menės orlaivis ir jame skrido 
7 aviacijos karininkai.

Orlaivis nukrito netoli Love- 
lock miestelio. Jis turėjo nu
skristi iš McClellan field aero
dromo į Denver valstybę.

6

Didelis japonų karo 
. biudžetas

TOKIO, Japonija, vas. 6 d. 
— Japonų parlamentas šiandien 
patvirtino karo biudžetą atei
nantiems metams. Iš viso jie 
paskyrė 1,124,500,000 dolerių. 
Biudžetas pasiųstas lordų 
mams ir manoma, kad jie 
trukus jį patvirtins.

Nesenai japonai paskyrė
milijonus dolerių pernykščių 
metų karo biudžetui papildyti.

Karo išlaidos labai didelėm ir 
gyventojai pradeda skųstis.

ru- 
ne-
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Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje PAMINKLAS ARKLIUI CALIFORNUOJ

BOLŠEVIKAI LIETUVIUS MAITINA 
RINKIMU KOMEDIJOMIS

KANDIDATU PASTATYTAS STALINAS IR 
KITI “GALIŪNAI”

Komunistų partijos organas 
“Tiesa” ' įsidėjo fotografiją, 
kurioje nutraukti okupacinės 
rusų raudonosios armijos ka-

—Sovietų Lietuvoje eina 
paruošiamieji darbai į rengia
mą rinkiminę komediją — 
kandidatų statymas į SSSR 
aukščiausiąją tarybą ir tau- riai, dalyvavę priešrinkiminia 
lybių tarybą.

Kaip jau buvo
Vilniuje kaipo “Lietuvos liau-i balsuoti 
dies” kandidatai pastatyti 
Kremlio galiūnai — Stalinas, 
Molotovas, Kaganovič, Kalini
nas, Ždanovas ir sovietų Lie
tuvos generalgubernatorius 
Pozdniakovas.

Taip pat “Lietuvos liaudies” 
atstovais kandidatu pastatytas 
okupacinės raudonosios armi
jos karininkas Morozov.
Kalininas Siunčia Instrukcijas

SSSR aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininkas Ka
lininas kartu su to prezidiu
mo sekretorium Gorkinu at
siuntė “draugui” Paleckiui in
strukciją, kaip tie “rinkimai” 
turi būti pravesti. Šią iš Mas-

mc mitinge. Raudonarmiečiai 
savo rezoliucijoje pasižada 

už geriausius Lietu
vos liaudies sūnūs ir dukras.” 

Ukmergėje tokiu “geriausiu 
Lietuvos liaudies sunumi” pa
statytas Ttandidatu raudonar
mietis Morozov ir kažkoks 
šupikov. Ukmergėje vienam 
mitinge kažkokia valstiete $a- 
vinskienė iš Kovarsko buvusi 
pasodinta prie vieno stalo su 
šiuo Rorozovu-

Pasak “Tarybų Lietuvos”

tiesiog negaliu atsidžiaugti, 
kad būdama paprasta valstie
tė, be jokių puošnių drabu-

Tdeptyoto.
Charles S- Howard, savininkas, veda garsųjį lenktynių arklį Seahįscuit, dabar 

dėl seno amžiaus ištrauktą iŠ kompelbijos, pro paminklą, kuris statomas jo 
garbei Californijoj. Seabiscuit savo bėgimo karjeroj yra uždirbęs sUvirš milijoną 
dolerių* ' .

šai atsispausdino oficiozas 
“Tarybų Lietuva”. Iš šios ki

tokiapažymėtina

žiu, be blizgučių, galiu sėdėti 
su garbinguoju bolševiku drg- 
Morozovu ir kitais žymiais 
Tarybų 'Lietuvos veikėjais.” 
Ar ana valstietė taip pasako 
ar ne, ne taip jau svarbu, Bet 
“Tarybų Lietuva” t 
frazėmis Lietuvos gyventojams

įsak- 
biule-

rozovą kaipo

Nelaimėj Jonaičiai 
Atrado, Kad Turi 
Gerų Draugų

Sudegė Jų Namai
Sausio 20 d., Scottvillėj, 

Mielu, sudegė p. Marijos Jonai
tienės namai. Ugnis prasidėjo 
iš sugedusio kamino.

Ji ir šeima butų palikę be pa
stogės, bet atsirado geri drau
gai, ir šiuomi ji taria visiems 
nuoširdžiausią padėką.

Ji dėkinga tiems, kurie ne
laimėje ją ir šeimyną šelpė ir 
gelbėjo, Dėkoja pp. Jodaitienei 
ir Tautienei už gražią vakarie
nę, ir dėkoja pp. Markuokiams, 
kurie Jonaičius 
j e dienoje.

Dabar gyvena 
7C71 (?) South
iki namai Scottvillėj bus patai
syti. (Sp.)

sušelpė pirmo-

Chicagoje, ad, 
Rockvvell str.,

vas,

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office Newark. N. J.
4432 S. California Avė. Lai. 0771

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
1 u nu .............

Remkitc Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

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

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija OH
ir vaistai ................... ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

*13.50 
*50.00 
*25.00 

*2.00

Gaisras užmuša
10 darbininkų

NEW HAVĖnT Conn.,
5 d. — Quilt and Pad dirbtu
vėse šiandien kilo didelis gais
ras. 10 darbininku visiškai su-

/ T ■■

degė, o trys smarkiai susižeidė 
bešokdami iš trečio aukšto.

Staigiai užsiliepsnojo medvil
nės ryšuliai prie kurių dirbo 
minėti darbininkai. Manoma, 
kad kibirkštis kilo dėl ratų try
nimos!.

~>i 1 -i =z
trockininkai, bucha- 

i, eserai ir 
kita nešvarybė visaip veidmai- 

agitaci- niaus irz niekšiškai elgsis . ..

' i ' ' ■■ ii'u'i'' **11 * i",u "i’į'i,iL ;į'uįww«

padėkojo už suteiktą pasitikę- j niai išdavikai ir kiti užsienio rūstybe,
|jimą ,pasižadėjo neapvilti rin-! žvalgybų agentai, o taip pat vi- rininkaį, menševikai 

tokiomis jų jr darbais įrodyti savo sokie antitarybiniai elementai 
| išnaudoti rinkiminės

priešingiems tiks
lams larybų valdžiai ir socia- 

yra kapitalistinė buržua- lizino reikalui?
valstybių santvarka, ir i 
iš visų negerovių gali iš-1

prisirišimų prie liaudies.
Vitkauskas nurodęs, kad ap- jos teisę

žymų larybų lipk siaučiančio karo priežas-
Lietuvos veikėją! " timi

Ką bendra Morozovas turi zjnč 
su Lietuva ir jos gyventojais, 
nežino, turbūt, nė pati “Tary
bų Lietuva,” išskiriant,
prantama,’tą faktą, kad Mo

su-

Mitinge Ukmergėje šis “Lie
tuvos liaudies” atstovas Moro
zovas pasižadėjo “tarnauti liau-

kad 
gelbėti žmoniją tik komuniz
mas. Į

Generolas Vitkauskas nurodė 
taip pat, kad kapitalizmas yra 
baisesnis už visas baudžiavas 
ir kad iš šios baudžiavos žmo
nija gali išgelbėti tik socialis
tinės santvarkos įvedimas vi- kt. laisve. Popai baidys dievo 
šamo pašalyje. J

Vitkauskui Atsimoka Už

“Draugo” Vyšinskio atsaky
mas skamba: Be abejo, bus to- 

I kiu bandymų. Jau dabar popi- 
niai, sektantiniai ir kiti anti
tarybiniai elementai baTido iš 
pešt priešingą mums agitaciją, 
prisidengdami' Konstitucijos 

• keikiama ’Žč’džio, spaudos ir

vieta.
“Draugas” Kalininas 

miai sako: “Balsuojant 
teniai paduodami be vokų, o
balsai skaičiuojami be skai
tymo lapų.” Šią vietą “Tary
bų , Lietuva” atsispausdino 
stambiomis raidėmis, pabrėž
dama, kad “apylinkių rinki
minės komisijos privalo gerai 
žinoti rinkimų techniką.”

Ir šiaip visi šie rinkimai
panašus į farsą, o dabar’džiai, bendrauti su savo rin- 
“draugas” Kalininas viešai at
skleidė visą “rinkimų techni
ką”: balsuojama be vokų, o 
balsai skaičiuojami be skaity
mo lapų. Reikia pripažinti, 
kad technika labai paprasta...
Rinkimams Pir'mininkau ja 

Raudonarmietis.
Vilniaus rinkiminės komisi

jos pirmininkas ir tos komi
sijos pirmininko pavaduotojas 
M. Zobov (raudonarmietis) 
praneša, kad generalguberna
torius Nikolaj Gcorgievič Poz
dniakov Vilniuje pasakė kal
bą. Jis pabrėžė, kad “musų 
šūkis turi būti: kuo greičiau 
pasivyti kitas broliškas res
publikas, pažengusias toli į

kūjais, juos išklausyti, juos 
informuoti, jų reikalams at
stovauti.”

Tenka prisiminti, kad caro 
laikais pasityčiojimas iš Lie
tuvių tautos vis dėlto taip to
li nėjo: tuomet Vilniaus ar 
Kauno gubernatoriai ir Kau-

šininkai nekandidatavo i ru
siškąją dūmą kaipo “Lietuvos 
liaudies” atstovai . ..

Pasak Pozdniakovo, “atsive-

su gyvenime.” Pastebėkime, 
kad Pozdniakov apie Lietuvos 
gyvenimą kalba kaipo apie 
“musų” gyvenimą...
Okupantai Karininkai Siūlosi 

Atstovauti Lietuvą.

(7 e ne rotas Vi tkauskas 
Kandidatau ja

Ties viena kandidatūra ver
ta ypatingai sustoti. Tai divi
zijos generolo Vitkausko, kuris 
išstatytas Tauragėje. Jo kandi
datūrą išstačius, raudonosios 
okupacinės armijos atstovas 
Gahmykov savo kalboje pa* 
reiškė visišką pasitikėjimą ir 
užtikrino, kad raudonosios ar
mijos kariai už “draugą” Vit
kauską balsuosią.

kauskas. Jo kalba, pagal “Ta
rybų Lietuvą” taip atrodo. Jis

Jūsų parama

“NAUJIENŲ” NAMO FONDUI
bus nuoširdžiai įvertinta

nuo 
lie- 
vie-

Nei viena tauta nėra 
išgamų apsaugota, tad ir 
tuvių tauta susilaukė dar 
no Vitkausko. Bet gaila, 
kaip tik tokiam išverstskuriui 
Vitkauskui teko būti paskuti
niu nepriklausomos. Lietuvos, 
kariuomenės vadu ir užleisti, 
okupantams Lietuvą be jokio 
pasipriešinimo. Turime tikslių, 
žinių, kad gen. Vitkauskas kaipi 
sykis buvo vienas iš tų, kuris 
pasisakė prieš pasipriešinimą 
bolševikų invazijai.

Dabar* bolševikai . atsimoka! 
tam išdavikui tuo, kad rau
donosios armijos atstovas Ga- 
limykin pąsižada už jį balsuo- 
ti.

Įdomi Telegrama Stalinai
Baigsime šią bolševikiškų 

rinkimų farso apžvalgą ke
bais linksmesniais faktais. Iš 
Vilniaus apygardos Stalinui

prasideda šia fraze: “Ilgus 
pietus Lietuvos liaudis kentė
jo kruvinojo ir nežmoniško 
sinętonipinkų režimo jungą”.

Pastebėkime, kad jungą il
gus metus kentė kaip sykis 
vilniečiai, kurie po Lietuvos 
valdžia išbuvo 8 mėnesius. ..
Rusai ir Višinskis Moko lie

tuvius Vesti Rinkimus
Sovietų Lietuvos laikraščiuo

se pilna į lietuvių kalbą išver
stų straipsnių, kurių autoriai 
vadhmsL A. JMrov, v. Kuro- 
jędov, K. Makarova, F, Kven- 
kel, Ą. (Jųdkov ir t, t- Visi šit 
variagai lięfuvių tąutą moko 
.kaip reikia riekti ąUlęvus “i 
deuiękratHkiausįą parlamen
tą pasaulyje”

Tarp tokių variagų paminė 
tinas A. J. Vyšlųski, kuris jai 
per dešimts numerių aiškint 
sovietų rinkiminius įstatymu? 
Jis pasirinko klausimų ir ai 
sakymų fctai kaip skam 
ko ja 93 klausimas; Ar ne 
bandys trockistiniai-bucharini

geriau negu kas kita parodo, 
kiek Lietuvos laikraščiai yru 
“nepriklausomi”. IŠ Vyšinskio 
straipsnio “Tarybų Lietuvos” 
redaktoriai nedrįso net išbrau
kti tokias nesąmones, kaip — 
popų bandymas pasinaudoti 
žodžio, spaudos ir kt. laisvė
mis. Juk "Tarybų Lietuva” t 
vadinasi sovietų Lietuvos, o 
ne sovietų Busi jos oficiozu-

TAUPYK! Busi turtinges
nis ir laimin
gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJU

MUTUAL FEOERAL SAVINGS 
and LDAN ASSOCIATION 

O F CHICAGO
Mokame 3,/*j% Dividendų 

2202 VV. Cermak Rd. Canal 8887 
Ęen. j. Kazanauskas, Sec.

Tvm«s $1,000,000.09* llvo

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG D1STANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ate>k’te j P’ullin’s Deniai Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lah. kaina

$9-50
ir aukse

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... < 4 .00 .,
diena ' • ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WEST 63r<l STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo ląisnįuotu dentistų.

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
PATTfRN BOOK

a ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus.

palaiko-

popie- 
išmesti 

namuose jie

• NEREIKALINGI 
riai turėtų būti

' laukan, ries i____
išstato gaisro pavojų.

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

# STATANt namą,, neskaL 
tykite medžiagos kainos 
svarbesne kokybę!

,, , II. ■ UI r.—m.!.., Į 'uinii ,1 w

I ,. •

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

T. RYPKEVIČIA
‘RAJOM VISOKIĄ AroBAVDĄ**

17^9 SOUTH HALSTED STREET

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

NAUJIENOS 
1739 8o .Halsted St 
Ohieaf^ IU.

šaukite CANAL 8500
Vardas

Adresai

Miestas

Valstija



>0. .

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadien., vasario 7, 1941

JONIŠKIEČIAI “NE IŠ TOKIO KEVALO 
IŠKRITĘ”, KAD GIMĘ TUOJ IR MIRTŲ

Tai Geri Dainininkai Ir Smarkias Revoliucionie
riai! Ieško “Laimingos Kepurės.”

Jau virš 15 melų kaip gy
vuoja Joniškiečių L. K. Rim
bas. Anais laikais nebuvo pri
dygę kaip grybų iš po lietaus 
visokių parapijinių kliubų. 
Buvo girdėti tik apie Viekš- 
niečių kliubų, bet ir tas, kiek 
pagyvenęs, pakratė kojas. Tūli 
manė, kad tas pats atsitiks ir 
su joniškiečiais.

Bet Joniškiečiai ne iš lokio 
kevalo išriedėję, kad jie užgi
mę tuoj ir numirtų. Mat, Jo
niškio parapija pagarsėjusi 
buvo ir gerais dainininkais ir 
smarkiais revoliucionieriais, 
kurie 1905 metais kovojo prieš 
caro valdžia už žmonių laisvę 
ir gerbūvį.

Smarkus Jie Ir Čia.
Taigi ir šioj šalyj joniškie

čiai yra veiklus kaip savo 
kliube taip ir kitose organiza
cijose bei lietuvių visuomenės 
judėjime.

Pereitų metų spalių 20 d., 
Joniškiečiai iškilmingai at
šventė savo 15-kos metų ju
biliejų. Gali pasigirti ir buriu 
tikrai gerų veikėjų, kurio ju- 
da-kruta, rodos, niekad nesu- 
tingdami. Tokios tai musų 
gaspadinės M. Mieravičicnė ir 
N. Mickevičienė, toliau V. 
Kazimieraitis, Jonkus, Gaspa
ru i lis, K- Kupšas, Dėdė Vai te

ikimas, R. šniukas, na, yra ir 
burvs kitu. * v

STATYKITE NAUJA 
NAMĄ

Kam pirkti seną namą kada aš 
tamstai galiu pastatyti naują gražų 
namą dar pigiau negu tamsta tu
rėtum užmokėti už seną.

Mano statomi namai yra įreng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
budavoti iš geriausios medžiagos 
ir yra žinomi kaipo geriausios kon
strukcijos namai.

Dabar yra geriausias laikas pra
dėti statymo darbą, todėl neatidė- 
liokite tolesniam laikui. Statykite 
dabar kol dar kainos nėra iškilu
sios. O kad kainos kils tai nėra 
abejonės.

Dėl platesnių pasitarimų šauki
te arba atvažiuokite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedėliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai patiks, nes jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir ne
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metų esu 
pastatęs arti 300 namų ir visi ma
no kostumeriai yra .pilnai paten
kinti, kas liudija, jog ir tamsta 
pavedęs man savo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

Turiu porą užbaigtų naujų na
mų pardavimui už labai prieinamą 
kainą.

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So- Western Avė.
Tet. GROVEHILL 0306—0363

Ir Ne Visi Chicagoj.
I Ir nevisi joniškiečiai subė
gę į Chicagą. Jų turime Mi- 

jchiganc — Elžbietą ir Vikto
rija Damkiutcs, Downcrs Gro- 
ve—yra pp. Motuzai, yra jų 
net Ne\v Kenstingtone, Pa. 
Ten gyvena chicagiečių Vlado 
ir Onos Rudžių dėdė Stašins
kas su šeimyna ir būrys kitų 
pažįstamų, kuriuos pp. Rud
žiai laiks nuo laiko nuvažiuo
ja aplankyti.

Didelė joniškiečių šeimyna 
ir smarkus jie žmones.
Iešką ‘‘Laimingos Kepurės”

Nenuleisdami rankų ir šiais 
metais, šį sekmadienį jie ren
gia {įdomų pasilinksminimo 
vakarėlį Hollywood salėje, 
2117 West 43rd strect, kurio 
pelną, kaip ir beveik visas sa
vo įplaukas, jie skiria labda
ringiems \ ir kuįįtu/ringiems 
darbtuns.

Tai bus “Lucky Cap Dance”, 
ir kurio kepurė bus laiminges
nė, sako, tas gaus bonką šam
pano. Bus žinoma, orkestras 
šokiams, bus ir geri užkand
žiai bei turtingas baras.

Šitam parengimui daugiau
siai darbuojasi musų pirmi
ninkas J. Jonkus, pp. . Rim- 
dziuvienė ir Dantienė. Jie 
deda pastangas parengimą pa
daryti kuopasekmingiausiu, 
tad, visi joniškiečiai su kai
mynais atsilankykite ir links
mai praleisk te laiką, tik už 
25c- įžangos. Prasidės 4:00 v. 
popiet.

Joniškiečių “Motlo”
Žinot, joniškiečiai niekad 

neatsisako paremti labdarin
gus sumanymus, kartais ir ga
na gausiai. Jeigu tik pasirodo 
reikalas, “Jeigu nesidarbuosi- 
mc Kliubo gerovei, tai nieko 
neturėsime nei Kliube ir ne
galėsime bitinus labdarybės 
ir kultūros sumanymus pa
remti.”

'kodėl, ir dirbam, ir rengiam 
vakarėlius. Todėl turime dide
lį būrį gražių draugų ir juos 
kviečiam vėl būti musų sve
čiais.

.V. Mickevičienė, 
Gruzdietis ir Ii, Š.

A. Misius
Ieško Tėvo

BRIDGEPORT. — Antanas 
Misius, 3343 So. Union Avė., 
kori surasti savo seną tėvą: 
Juozą Mišių, praeityje gyvenu
sį VVaukegan, III.

Jau trys metai kaip negau
nąs iš jo laiško, prašo rašyti 
arba atvykti Į Chicagą.

— J. A. S.

Tamsta ir Tamstos Draugai Esat Kviečiami 
I GRAND OPENING

JOHN’S TAVERN
JOHN IR JUL1A GRISKENAS, Sav.

739 East 92nd Place Tel. Stewart 0284
šeštadienį ir Sekm., Vasario-Feb. 8 ir 9

VIŠTIENOS PIETUS IR SANDWICHES DYKAI
Puiki Degtinė ir Alus — Gera Muzika.

ATEIKITE VISI—PASILINKSMINKIME—VISI!

JACK SWIFT

Lokomotyvo Sprogimas Sužeidė 24

B®

Denver and Rio Grande 
kinio lokomotyvo 
jarduose, per kurį 
vo automobilistai

likučiai po

laukiantieji

NAUJIENŲ-A CM E Telephoto
Western keleivinio irau- 
sprogiino Denver, Colo. 
žmonės. Kai kurie jų bu- 
iki traukinys pervažiuos

DAINUOS CHICAGO J E 
SEKMADIENĮ. Užmirškim Vargus,

' Sekmadienį Smagūs Parengi
mas Roselando.

TŪKSTANČIAI DIRBA JUMS 
PATARNAUTI!

Šimtai tūkstančių žmonių už
siima auginimu, gaminimu ir 
išplatinimu įvairių maisto ir 
groserių produktų. Maisto in
dustrija yra didžiausia šioj ša
lyj, bet visų tų tūkstančių-dar
bas nueitų ant niekę jei nebū
tų retail groserninkų.

Jūsų apylinkės grosernėje ra
site maisto produktų iš tuk
siančių farmų ir šimtų fabri
kų. čia kostumeris gali rasti 
•visus tuos produktus Visuomet, 
neatsižvelgiant į sezonus ir pa
našiai.

Kad suteikti gerą patarnavi
mą, groserninkas turi būti pir
miausiai patyręs. Antra, jis pri
valo turėti moderniškai įrengtą 
krautuvę. Trečia, jis privalo tu
rėti didelę pirkimo galimybę, 
kad galėtų gauti žemesnes kai
nas ir tadgi pigiau parduoti.

Rasite, kad Midwest Stores 
grosernės turi šias tris ypaty
bes. štai grupė suvirs 500 pa
tyrusių groserninkų, kurie per 
savo milžinišką sandėlį, perka

prekes vagonų kiekiais. O ka
dangi jie perka už žemiausias 
kainas, jie gali ir pigiau par
duoti. Jie tiki į reklamą ir kas 
savaitę nors 'vienas iš jų skel
bimų pasiekia beveik kiekvieną 
šeimininkę Chicagos apylinkė
je.

Reikia tik pažiūrėti į Mid- 
west Stores skelbimą šios die
nos “Naujienose”, kad supras
ti kiek geriau šeimininkėms 
prekiauti tose krautuvėse.

(Sp.)

— Ir Tikri Kad Bus 
Laimingi

Metai atgal vakarėlyje susi
tiko 71 metų Sanford Lanc ir 
64 metų Mamie Clark. Įsimylė
jo, šią savaitę apsivedė ir tvir
tina, kad bus visai laimingi —■ 
pirmos kelios dienos naujo ve
dybinio gyvenimo tai patvirti
na. Gyvena adresu 351 E. 44th 
strect.

NAUJA DEGTINĖS Krautuvė
Bridgeporte 

Specialus išpardavimas:
4 METŲ SENUMO 90 PROOF 

BOURBON DEGTINĖ

$1.39 kv„U $1.39
Aplankykit musų naują krautuvę

B. & VV. LIQUOR STORE 
3424 S. Halstcd St.

VIŠTOS— ŽĄSYS—ANTYS 
KALAKUTAI 
Šviežus kiau- ,—. /
žiniai tiesiai '—s
.Š *farmų. Tai- 
pgi visokie 
karveliai.
Kainos kibai '

žemos.
Atsilankykite — mes taipgi pri
statėm į visas Chicagos dalis. 
Pašaukit tel. GROVEHILL 3637 
P. D. ANE’REKUS,

POULTRY
6425 S. WESTERN AVĖ.

Vasario 9 d., Roselando
Lietuvių Kultūros Dr-ja (Chi-

rius) rengia metinį parengimą.
Jis bus su gražiu programų, 

kurį atliks žyinųs Lietuvių 
Motoru “šakar,. Makar” cho- c > r ,

SUTAUPOTE DAUGIAU KADA

PERKATE GERIAUSI!
PUIKESNIS MAISTAS DUODA GERESNIUS VALGIUS IR 
DAUGIAU MAITINGUMO. PIRK GERESNIUS MAISTUS IŠ 

“MIDWEST STORES” ,KUR KAINOS ŽEMIAUSIOS!

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., VASARIO 7 ir 8
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

MILTAI 5 sv. maiš
19c

24 Vz sv. 
maiš.

PREMIUM

STOKER

TIGLIS
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.

2-m-lU ............................. 7.00
West. Ky. Wash Scrgs. 1>^ 5.75 
Fr. County D. D. Scrgs. V/2 5.70 
Cent. III. Stoker Nut 1” .......  4.75
Indiana D. D. Scrgs. 1!4 ... 5.30
Perkant 4 tonus ar daugiau. 

Cash arba 10 dienų, su sales tax.

Visi Stoker Anglys Aliejum 
Paruošti.

JAMES COAL CO.
5821 S. Halsted St.

Tel. NORMAL 2800
559 W. 81st Street

Tel. RADCLIFFE 8000

“Suvirs 53 Metai Patarnavimo”VŠVIEŽUS NO. 1 KOKYBĖS
KIAUŠINIAI tuz. 20’2C
“MIDWEST” PUIKIAUSI RINKTINI
KIAUŠINIAI KARTONUOSE Grynai švieži tuz. 24^20
“CARNATION” AR “LIBBY’S”
PIENAS Garuodintas aukš. ken.
“ATT.-GOOD” NULUPTI CIELI FREESTONE
PYČIAI Did. 2y2 ken.
“JTTSTTCE” PJAUSTYTI
PINEAPPLE No. 2 ken.

4 už 25 C

2 už 27C

Gen. Platovas, Choro Vedėjas
Sekmadienį 3:30 popiet, 

Chicagos Auditorium teatre 
vėl bus garsus gen. Platovo 
Dono Kazokų Choras. Išpil
dys nepaprastai ilgą dainų ir 
kelių šokių programą, kuria
me bus Čaikovskio, Grečanino, 
Archangclskio, Lomakino ku
riniai, ir įvairios kazokų ir 
rusu liaudies dainos, v

Rytoj Parengimas
J. Lapinsko Naudai

CICERO- — Dainų Mylėto- 
jų Kliubas rytoj demokratų 
salėje, 4808 W. 16th street, 
rengia vakarėlį paralitiko J. 
Lapinsko naudai. Jis serga jau 
keli metai ir būtinai reikalin
gas pagalbos.

Bus prizai, orkestras šo
kiams, užkandžiai. Pradžia 
7:30 vai. vakaro, bilietai 25c.

—Komitetas-

Gražus Medelis, Vyšnia
Jos pasirengę publiką pa

vaišinti su vaizdeliu “Vyšne
lių Sodelyje”. Vyšnia, tai yra 
gražus medelis, už t y. i jos yra 
tankiai matomas kaip dainose, 
taip ir aprašinėjimuose. Jos 
žiedai kai pražysta, labai ma
nų kvapą paskleidžia, o kas 
nežino vyšnių skanumą? Iš 
jų net vyną padaro. Ir taip 
gamta vyšnias ugdina, suteik
dama žmonijai daug įvairumo.

Ir Padainuos,
“Vyšnių Sodelyj” galėsime 

pamatyti šį sekmadienį, Lietu
vių Darbininkų svet., 10413 S. 
Michigan avė-, tik už 25c. Po 
vaidinimo choras “Šakar Ma
kar” padainuos daug gražių 
dainelių. Jos tų mokinosi dai
nuoti vien tik tikrų lietuviškų 
dainelių, kurios visados klau
sytojams yra arčiau prie šir
dies.

Taigi, sekmadienį, 9 vasario 
bus labai malonu pasimatyti

* * 2 už< 290
“SUNFILLED” GRANDŽIŲ SUNKA __ 12 unc. ken.___3 už 25c
“TROPIC GOLD” Grapefruit Sunka No. 2 ken. 3 už 25c

“CONTADINA” Temato Pašte 6 unc. ken. 4 už 190
NOODLE SRIUBA”
“GOLD SPUN” Vištienos ar Jautienos 2 pak. 19^į
“LIBBY’S” GRYNA
TOMAČIŲ SUNKA 14 unc. ken. 3 už 190 
“CLAPP’S” Strained Valgiai 4y2 unc. ken. 3^ūž~210 
“CLAPP’S’ Kapoti Valgiai 7y2 unc. ken- 2 už 190 
“SUNSAVEET” Dideli Slyvai sv. pak. 100 
RUDO LEIBELIU
“SALADA” Juoda Arbata *4 sv. pak. 190
“ROCKWOOD’Š~PUSIAU-SALDŲS
CHOCOLATE BITS 7 unc. pak. 2 už 250
“CHIPSO” 2 maži 17c 2 <<icl. pak. 39c
“P & G” Baltas Naphtha Muilas did. šm. 3 už 110 
“CAMAY*-MUILAS 3 šm. 170
“NORTHERN” Toilet Tissue įVolėšgZ*
CALIF. NAUJI ŽALI KOPŪSTAI 3 sv. 13£
u7 S. 1 RŪŠIES NO. DAKOTA RED’TrIŪMPH“
BULVES 15 sv. pekis 21

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

“Vyšnelių Sodelyje”. Užmirš
kime vargus, ir kitus nusimi
nimus, o praleiskime valandė
lę linksmiau. —Stepukas,

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDVVEST STORES
50(fNepriklausomų Apylinkimy Krautuvių

WATCH YOUR

THBOAT 
after sudden etposures 

gargle {.isterine
Sudden temperature changes, likę dra.ks 

■ ... wet feet . . . and fatigue, may lower 
body resistance. Then colds or sore throat 
often develop and gerins in the mouth get 
theupper hand. Promptand freųuent useof 
Listerine Antiseptic may often nead off an 
irritated throat and kee ) a cold from be- 
roming troublesome—because it kilis sur- 
f ace germs associated with these condit ions. 
Lambert Pharmacal Co., Si. Louis, Mo.

Kilis germs on throat



Penkta dien., vasario ?, 1941 NAUJIENOS, Chicago, IIIGRAŽIAI PALAIDOJOM JONIŠKIETE
IEVĄ GASP AR AITIENĘ

Daug Žmonių Susirinko Palydėti j Amžino 
Poilsio Vietą

Pereitą šeštadienį,
1 d., vykome į 5021 So. Kil- 
dare Avė., kur gėlėse pasken
dus gulėjo amžiams užmigus 
gera ir mylima musų draugė 
ieva Gasparaitienė.

Velionės kūnas iš namų iš
lydėta antrą valandą po pie
tų- Ceremonijas pradėjo V. B. 
Anibrose, pasakydamas įspū
dingą kalbelę ir nupiešdamas 
velionės gyvenimą. “Pirmyn” 
choro kvartetas, Anelei Ste
ponavičienei vadovaujant, su
dainavo “Sudiev kvietkele tu 
brangiausia.”

Ralyvavo IpO Automobilių

♦‘vasario pre numirėlių miesto iš karilo- 
no jau plauke liūdnos melio- 
dijos tik labiau suspaudžian
čius lydėjusių širdis.

Štai ir duobe. Šalę velionės
švogerio Mato Bumicko kapo. 
Apsupo grabą prie duobės di
džiausia minia žmonių. Iš vi
sur jų. Net iš Rockfordo atvy
ko buvęs kaimynas Leonas. 
Prie pat grabo pervertomis 
širdimis stovi gyvenimo drau
gas Jonas Gasparaitis, sesutė 
Antanina Burnickienė, pussese
rė Akyilė Ąnčiptė, brolis Fa
bijonas Anča ir kitos giminės.
Draugijos Velionę Pagerbė

Saulutė skaisčiai švietė ir 
šiltas vėjelis putė, kada suvirs 
pusantro $mto automobilių 
virime išsiliejo Liet. Tautiš
kų kapinių link- Prisiartinus

A. + A.
PETRAS KALINAUSKAS 

(KALIN)
Gyv. 2906 S. Union Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasąno 4 d. 3:15 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Vilkaviškio apskr., Pa- 
Pajevonių par., Trilaukio km.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Lillian po tėvais Uk- 
naičiutę, dukterį Dorothy, se
serį Konstanciją Šeštokienę, 
švogerį Praną, pusseserę Žel
vienę, jos vyrą Kazimierą; 
pusbrolius Juozą ir Bonifacą 
Arbatauskus, tetą Marijoną 
Arbatauskienę, uošvius Anta
ną ir Barborą Uknaičius, švo- 
gerką Marijoną Janulis, jos 
vyrą Petrą, Bernice Patenau- 
de ir jos vyrą Hector, Anna 

"Lilek ir vyrą Joną ir kitas 
gimines, o Brazilijoj seserį 
Marijoną, Lietuvoje seseris: 
Agotą ir Uršulę ir brolius— 
Joną ir Vincą.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kępl., 3319 Lituanica Avė. . 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, ' 
Vasario 8 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios*bus nulydėtas į ■ 
Lietuvių Tautiškas kapines.

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

LaĮd. Dirpkt. Lachawicz ir t 
Sūnus. Tel. CANAL 2515: |

V. B. Ambrose ir čia kalba. 
Kelias atsisveikinimo mintis 
taria ir velionės pusbrolis Be
nediktas Vaitekūnas, lietuvių 
teatro “tėvas”. Jis išreiškia ar
timiesiems užuojautą Joniškie
čių kliubo vardu kur velionė 
daug veikė nuo pat susitvėri- 
mo. Ji net buvo viena iš tvė
rėjų-

Chicagos Lietuvių Draugija, 
prie kurios velionė taip pat 
priklausė, suteikė gražų patar
navimą per specialius grabne- 
šius.

“Pirmyn” choro kvartetas 
ir vėl dainuoja. “Man Gaila” 
ir “Apleistas” nuaidi liūdnai 
tarp medžių. Verkia mylimie
ji, giminės ir draugai, kai šal
ta velėna puola ant grabo at
skirdama Ievą Gasparaitįcnę 
nuo musų visiems laikams-

“Ilsėkis Darniai, Ieva...”
Ilsėkis rainiai šios šalies že

melėj. Ilsėkis užbaigus r-upes-

A. -j- 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.
Paliko dideliame nuliudime 

pusbrolius ir pusseseres ir 
daug draustų ir pažįstamų.

Priklausė prie' Chicagos 
Lietuvių Dr-jos, Kliubų ir 
Draugijų Susv.' Roselande.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čįaųs kojai., 44 E. 108 St. Lai
dotuvės ’ivyks šeštacf., vasario 
8 d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
šv. Petro ir Povilo parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus' ge
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 paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

imiTOĮlAI ........................ ........   HUHIil

I a. a. I 

AUGUSTINAS
” ‘MIKALAUSKAS g
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vas. 5 d., 5 vai. ryto, 1941 m., 
sulaukęs pusamžiiaus, gimęs 
Trakinykų Kaime, Tauragės 
apskrityje.

Paliko dideliame nubudime
3 dukteris:' Oną Backųs, jos E 
vyrą Antaną ir jų du sūnūs; E 
Sąfią Mathews, jos vyrą Ber- 
nard ir jų 2 sūnūs; Esfellą 
Nowak, jos vyrą Edward; sė- g 
šerį ir kitas gimines ir pažį
stamus.

Kūnas pašarvotas 2300 W. 
51 St. Del informacijų’ šau
kite Hemlock 2100.

Laid. įvyks šeštad., yas. 8, 
8:30 vai. ryto iš ko.plyč. į Gi
mimo Panelės švenčiausios 
parąp. bąžnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Augustino Mika
lausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ląidotuyėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. E

Nuliūdę liekame’,
Dukterys, žentai, Anūkai, | 

Sesuo ir Giminės

Nuliu cįę liekame,
Pusbrolis, Pusseserė ir Gim.

Laid. Dijekt. Lachawicz ir
I Supus, Tel. Pullman 1270 ar- 
* ba CANAŲ 2515?

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Pbone LAFAYETTE S800

j m/FimLu! L|K>IU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETK1NJNKAS
f Gėlės Vestuvėms, B ank! e ta pis
I ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

VOKIEČIŲ KARIAVIMO JUROJ AUKOS

IĄCME-NAUJIENŲ Phot'U
Dalis didelio skaičiaus jurininkų įMceleįvįų nuo anglų laivų, kuriuos Ra

miajam vandenyne paskandino vokiečiai, šildosi ir dykinėja Emiraų saloje, kur 
juos nukėlė vokiečiai. Paveiksle matosi pačių aukų pasistatytos palapinės ir bu
dos- Tuos žmones vėliau išgelbėjo Australuos laivynas.

čius ir vargus. Ilsėkis 
gyvenimo kelionę.

O tau mielas drauge Jonai 
ir kiti artimieji — kantriai 
perneškite šią skaudžią gyve
nimo valandą. R. 5.

x
UŽUOJAUTA

užbai8us i Stiprus Ramstis
Amerikos Lietuviu

limi Joniškiečių kliubas nete
ko vienos savo geriausios ir 
veikliausios narės, o daugelis Į 
musų brangios ir mylimos 
drauges, šia proga tariu gilios 
užuojautos žodžius velionės 
mylimam vyrui Jonui, kuris su 
velione taip gražiai sugyveno, 
jos sesulėms Antaninai Burnic- 
kienci ir Akvilei Ančiutei. O 
tau brangi Ievute, lai būna 
lengva Amerikos žemele. Ilsė
kis ramiai-

Suzana Chernauskienė

Roselando Žemaičiu
Vakaras

j Dainuos “Nežinomi“ Daini
ninkai.

ROSELAND. — Rytoj vaka
re įvyksta (kur?—red.) Rose
lando Žemaičiu Kultūros Kliu- 

'bo pirmas metinis balius, ku
riame programą ' pildyti yra 
pakviesti nežinomi artistai ir 
dainininkai. Roselando že
maičiai taipgi pasirengę visus 
pavaišinti šaunia vakariene.

Bilietus galima gauti pas: 
Anna Katkus, 10943 So. Wa- 
bash, L- Mikutis, 10737 So. 
Michigan avė., N. Radis, 44 
E. 108, V. Vaištaras, 10724 S. 
Wabash. Tik po 25c.

—^Komisija.

BRONISLOVAS MIKULSKIS, 
gyv. 3058 W. 54th St.

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

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį Jievą, po'tė
vais šimkaitę, tėvą Antaną, 
seserį Stepaniją; uošvius Po
vilą ir Jievą šiipkus, dėdę 
Vladislovą Staponką ir jo šei
myną ir daug kitų giminių.

Kūnas .pašarvotas 2444 W. 
46th PI. Tel. La^ąyette 7262. 
Laidotuvės įvyks" šeštadienį, 
vasario 8 d., 10 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Pras. Pah. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Bronislovo Mikul
skio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulįudę liekame: Moteris, 
Tėvas, Sesuo, Uošviai ir Gim.

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

Išeivijai
Nuo Caro Pebėgusių Lietuvos 

Artojų Darbą Tęsia
Ir dagtiniai

Į CLASSIFIED APS.
HELP VVANTED—-FEMALE 

Darbininkių Reikia
MERGINA ABELNAM NAMŲ 

darbui, nuosavas kambarys, neteik 
virti. $7. KEYstone 7393.

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS DIRBTI 
ant ūkės, kad turėtų biski patyri
mo ir butų blaivus žmogus — at
sišaukite tuojaus 818 W. 33 PL 
Yards 5051.

REIKIA ERRAND BOYS. Atsi
šaukite Room 203, 53 W. Jackson.

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

nors kai kuriuos darbus, ma
tome, kad ji organizavo ir ma
terialiai prisidėjo prie Lietu-

REIKALINGAS BUČIERIUS, kad 
butų pavienis, gyvenimas vietoj. 
6108 So. State St.

VĘITERKA, NAKTINIAM dar
bui. Gera alga, darbas ant visa
dos darbščiai merginai. Atsišaukite 
po 5 vakare. JOE’S GRILL, l?304 
So. Halsted.

REIKALINGAS BEAD STRIN- 
GERS prie clašp .pearls. Tik patyrę. 
Gaines and Gaines, 5 N. Wabash, 
po 4 valandos.

Vvmojlc^ALE FURN1TURE 
Kakanuai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 6U7o. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacronaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, 111. Tel. REPublic 6051

REIKALINGAS GERAS BUČE- 
RIUS, darbas ant visados, šaukite 
Tel. CANAL 5821. 1840 So. Hals
ted St.

FURNĮSHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

KAMBARYS RENDON, švarus ir 
nebrangiai. 3438 S .Emerald Avė.

. RENDON KAMBARYS Brighton 
Parke, prie mažos šeimynos, prie 
2 gatvekarių linijų, karštu vande
niu apšildomas, su valgiu ar be. 
Yra garažas jeigu reikia. Pavieniui 
vaikinui. 2 aukštas, 3104 W. 44th 
Street.

SUSIRINKIMAI
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO mėn. susi
rinkimas įvyks penktadienį, vasa-

i rio 7 d., 7:30 vai. vak. Chic. Liet.
Kolektyviai ir p avie- Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
. .. .... ■ Sus-mas bus svarbus. Visi nariai1

Draugija Palaimintos Lietu
vos yra viena iš senųjų Chi
cagos lietuvių draugijų, k'iiri tuvos reikalams šauktose sei- 
tapo suorganizuota nuo Rusi- ynuose bei konferencijose, 
jos Caro priespaudos pabėgu-.Kaip finansiniai taip ir mora- 
sių Lietuvos jaunųjų artojų, ’iiai, aktyviai dalyvavo įstatyme 
rugpiučip 12 d., 1906 m. Ji iki Chicagos Lietuvių Auditorijos.

rys Tamkevčia dar dabar pa
sekmingai darbuojasi direkto
rija te.
niai tos draugijos nariai prisi- atsilankykite ir apsimokėti mokes- 
dėjo ir prie “Mildos” teatro čius. — S. Kuncevičius, Rast.
rūmų, kuriuos ilgai lietuviai' LSS ir LDD kuopų valdybos yra 
kolektyviai valdė. Kolektyviai kviečiamos ant susirinkimo penk- 
ir pavieniai pirko Lietuvos 1 a-Idą vaaaro, “Naujienų” name, 1739 
skoloj Bonus, ir kitus prie to Halsted St. Yra labai svarbus 
ragino, dalyvavo visuose Lie-

tadienį, vasario 7 dieną 7 valan-

šiai dienai pasiliko stiprus lie
tuvybės ramstis Amerikos išei- Metįnįjs Pramogos

Ši draugija jau nuo seniai

reikalas apsvarstyti kurio negalima 
atidėlioti. Pasistengkite draugai, 
būti laiku. Kviečia A. Kondrotas.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRS- 
TĖS mėn. susirinkimas bus sekma
dienį, vasario 9 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. 12 v. dieną. Visi nariai 'kvie
čiami atsilankyti.

—A. Kaulakis, Rast.

liUbJLNLSS CHANCES 
Biznio Progos

VAISTINĖ PARDAVIMUI. Gerai 
prekėmis sukrauta. Bargenas už 
S1800 cash. Priežastis — nesveikata. 
Šaukite PULlman 10038 tiktai po
piet.

PIETRYTINIS KAMPAS 1 U-tos 
ir Ridgeland Avė., 2 aukštų namas, 
storas ir 7 kambarių apartmentas. 
Kaina $6,500, išmokėjimais. Reikia 
įmokėti $3,0u0. J. E. CARMODY, 
CEDarcrest 4556.

ROOMING HOUSE — 10 kamb., 
karšto vandens šiluma, visi išren- 
duoti, graži apylinkė, geros įplau
kos ir transportacija. šaukite Ken- 
wood 0605.

RESTORANAS. DARANTIS la
bai gerą biznį, pilnai įrengtas. Di
delis bargenas. Kaina $985, liku
sius lengvais išmokėjimais. 806 E. 

175th St. Bus atdaras sekmadienį 
nuo 1 iki 4.

Kaip anose, los < 
pirmose dienose/ taip ir dabar 
draugi j os V^Viausias 
apart savitarĮiinės 
pirmoje Vietoje yra lietuvybės Auditorijoj, kita, 
reikalai- Viskas laisvai svar-

I • l * * • Ysloma, ir vieningai isspren-

PARENGIMAI
Bridgeporto' SLA 36-ta kuopa 

rengia šeimynišką vakarėlį vasario- 
Feb. 9, Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. šiuomi kviečiami 
SLA 36-tos kuopos narius ir sve
čius dalyvauti. Bus programas, kal
bos, šokiai ir kiti pasilinksminimai.

Šokių Ir Pasilinksmini
mo Vakaras Vasario 8

Smagus šokių ir pasilinks
minimo vakaras įvyks rytoj 
vakare, Jpnistų salėje, 814 W. 
33rd S t. Apart paprastų šo
kių, bus ir įvajrųs pamargini- 
mai: skrajojanti krasa, tautiš
ko pobūdžio žaiginiai ir kla
siški šokiai. Čia yisi atvykę 
turėsit daug smagumo ir ma
lonumo. Atvyks lietuvių ir iš 
kitų miestų, tad ir vietiniąms 
bus sjnagiaus šokti ir Įįnks- 
miutis. Visus širdingai užpra- 
šp parapijos valdyba iy dva
siškiai- (Skl.)

PAVILIONIS PjRALAJMĖJO

St. Sabina salėje dabar vyks
ta Chicagos Southsįdęs ppeli- 
minarės kumštynės Gpldpn 
Gloves kumštininkų turnyrui. 
Sunkaus svorio skyriuje Ed
vardas Adomaitis supliekė opo
nentą Edgar Holland, o 60 sva
rų divizijoje Walt Pavilionis 
defoltavo Kenneth’ui Bye.

džiama, turbūt dėl to ir prade
dant šiuos 1941 m., draugijos 
moralis ir finansinis stovis yra 
labai geras, ir su pagelba vi
sų narių^ tikimasi, kad stovis 
toks pasiliks ir tolesniems me
lams.

Draugijos Vadovybė
Dėka šios draugijos pionie

rių narių budrumui, šiai draur 
gijai vadovauja tikri Lietuvos 
sūnūs. Ir, štai, jau šiais me
lais į valdybą patenka čio
nykščiai energingi lietuviai. Fi
nansų sekretorius Pranas Mi
kli uųas jau nuo seniai pasęk- 
įpingąi dainojąsį, o šių metų 
vicc pįrmįpinkp pareigose ma- 
įoine jauną Byightpn Parko 
reąlestalininką ir apdrąudos 
brokerį Jppą ’ Shulmistrą, 4016 
S. Ąrcher Avė.

Nutarimų sekretoriaus par
eigose yra šios draugijos''isto
rijoje pirma moteris patekusi 
į valdybą, pavyzdinga ir nuo
širdi lietuvaite, Liicille Dagis.

Kiti Valdybos Nariai
pirm. J. Jackus, kurjs jau 

jkęlįųli Uie|aį tąs pareigas pa
sekmingai eina, yra nemažai, 
žįųppia.s Marųuette Rark lie
tuvių politiniuose rateliuose. 
Iždininkas yra Tarnas Janulis, 
keistučio Spuįkos pifminiųįzas, 
?F kity Bn^eporlp draugijų 
yąldiųįųįfj as. Kont. 
rąsį.-rF. Mąę^ičja. TbI irgi 
geras lietuvis, ypatingai Įięįstų- 
tięčiąu|S g^i Kgsos
globėjo paTeigQ§e dąrbupjasi 
neiųažai kaip žinpjalas B-> J. 
Jakaitis. ~

Tautiniai Darbai
Lietuvių tautiniuose darb»up- 

sę, šį draugija nepasijiko i}ųo 
kitų drąuęijų,-o rkąi - kūriau 
gali ir toli-pralenkė. Ppsiminųs

draugijos kas metai surengia po dvi ga- 
na pasekmingas pramogas.

tikslas, Viena paprastai būna lapkri- 
pašalpos, čio mėnesį, Chicagos Lietuvių 

lai vasarą— 
piknikas, šios vasaros pikni
kas įvyks, berods, liepos 14 d., Taipogi prirašimas naujų narių.
Wijlow West parke. Sekan
čiam draugijos susirinkime, 
kuris įvyksta trečiadienį, vasa
rio 12 d., Chicagos Lietuvių 
Audi t. to busimo pikniko bi
lietai jau bus nariams dalina
mi-

šio rengiamo pikniko komi
sija, B. J. Jakaitis, J- Shidmis- 
tras ir L. Antanavičia, surinko 
daug doyanų pikniko daly
viams. Kai kurias jų sužymėjo 
ant bilietų, bet anaip toli ne 
visas. Jų žada būti daug dau
giau. —Koresp.

Ryergon Gavo Stude- 
baker Dirbtuvės 
Kontraktą

J. T. įlyerson and Sons plie
no bendrove g,ąyo traktą pa
rūpinti yisą plienp medžiagų 
Studebaker motorų dirbtuvei 
statyti prie Archer ir Cicero 
avenue. Kontraktas siekia $394,- 
500^.....................

Radę Pasmaugtą
75 m. Senelę

Koronerio žiūrė tyrinėją m/1’" 
tį 75 melų senelės, Elizabeth 
Connor, kurips kūpąs ųžvaRąr 
naktį buvo atrastas skiepe ties 
32 East Bellevue Place. Atrodo, 
kad velionė buvo pasmaugta, 
j^ądąngi visi kąmJbariąi buvo 
išvartyti, tai policija sppjp, kad 
tai bpvp vagių d^r^ąs.

—Valdyba

Pranešimas Atydai 
Artistų “Išnaros”

Sekanti praktika lošimo “Iš
naros” Įvyksta šeštadienį, vasa
rio 8 d., 8 vai. vak., “Naujie
nų” name. Visi lošėjai prašomi 
susirinkti laiku.

Nepriklausomybes 
Minėjimo Bilietai

BRIDQĘRORT — Lietuvos 
Nepriklausomybes Sukakties 
minėjimo, vasario 16 d., 32 
W. Randolph St., bilietai par
davimui randasi sekamose vie
tose :

M. J. Kiras, 325| S. Halsted 
Street,

Progress Furnilure Co., 3222 
S, Hąįsted St.,

Gudo krautuvėje, 901 W. 33 
Street.,

“Sandaros” Red., 840 W. 33 
gljreet.

KAS YRA
IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS!
IŠNAROS! 

išnaros!
•

VASARIO 23 D. MATYSITE
Pirmą f<artą Amerikoje

Šį Sensacingą Veikalą
Of'iginalę, Juokingą Komedija
AMALGAMATED CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
serhė pigiai. Gerai išdirbtas biz
nis. Renda pigi. Adresas 2242 W. 
23rd PI.

1 RESTORANAS PARSIDUODA, 
labai pigiai. Biznis gerai eina. 
Svarbi pardavimo priežastis.

747 West Root St.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
3 flatų namu. Biznis gerai išdirb
tas. Priežastis — turiu kita biznį.

2552 West 63rd St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nan>ai-žemč Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

Graži Rezidencija 
MARQUETTE PARKE 

6 kambarių mūrinė, pąrsidųoda 
už prieinamą kainą. Pirma negu 
pirksi ką nors, pamatyk šitą, nes 
geresnio už tuos pinigus negausi. 
Savininkas priims į mainus lotą 
ar kitą mažą dalyką.

8 FLATŲ MURO NAMAS and; 
mainymo Marųuette Parke.

BIZNIO NAMAS, STORAS ir 5- 
kambarių flatas, muro namas Mar- ' 
ąuette Manor. Pigiai.

12 FLATŲ geras muro namas 
Marąuette Parke. Mainys į mažesnį.

Geras Jotas dėl rezidencijos Mar- . 
ąuette Parke. Pigiai.

Turime ir daugiau visokių namų 
ir farnių. Visais viršminėtąis reika
lais kreipkitės pas

Joseph Vilimas Co.
6753 SO. ROGKWELL ST. 

HEMlock 2323.

NAŠLĖ PRIVERSTA PARDUO
TI gražų 2 flatų namą. Visos tran- 
sportacijos, mokyklos, parkai, baž
nyčios. Su garažu. Lotas 165 pėdų. 
Bargenas. 5011 N. Hermitage. "Ra- 
venswood 3328.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujieir s 
yra naudingos.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rįos garsinasi '‘NAUJIENOSE”

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui________

198 AKRŲ LYGI, dprįjųgja far- 
ma, prie gero .kelio, 1% ' myfids 
nuo grįsto kelio, 1% mylios jruo 
gero miesto. Elektra galima įvestu 
6 kambarių namas, 8 kiti nąiąai. 
$80 už akrą. Padalinsim farmą.

Box 715, Henry, Illinois.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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HARVESTER DARBININKAI R1CHMOND, 
IND., BALSUOJA STREIKO REIKALU

KARO ŠOKIS DĖDEI ŠAMUI

Vėl sustreikavo Pullmano darbininkai Michigan 
City, Ind.

šiandien International Har- 
vester darbininkai Richmond, 
Indianoje, Lalsuoja streiko rei
kalu. Ten C.I.O. unijos lokalas 
Hiri įteikę.? kompanijai pana
šius reikalavimus,, dėl kurių ki- 
’o streikas Harvester traktorių 
dirbtuvėje, Chicagoje.

MICHIGAN CITY
Vakar taipgi vėl buvo uždą* 

ryta Pullman Standard vagonų 
dirbtuvė Michigan City, India
noje. Streikas buvo likviduotas 
užvakar, bet darbininkai vėl 
metė darbų, kai unijos viršinin- 
k *i pareiškė, kad kompanijos 
vedėjai atsilakė priimti darbi
ninkų atstovus ir jų skundus 
svarstyti.

Ginčas eina daugiausiai dė 
unijos pripažinimo ir yra ati
duodamas drbo tarybai sp ę- 
sti.

MILVVAUKEE

Streikuoją darbininkai Allis- 
Chj’mers dirbtuvėje, prie Mil- 
waukee, vakar leido iš dirbtuvės 
išvežti baigtus kariškus produk
tus, bet į darbų dar negrįžta.

SITUACIJA CHICAGCJ;
DERYBOS UŽSIKIRTO

Chicagoje, derybos tarp C.I.O. 
ir Harvester traktorių dirbtu
vės laikinai užsikirto. Jos buvo 
atidėtos neribotam laikui, o fe- 
deralis arbitratorius David 
Roadley išvyko į Washingtoną 
tartis su valdžios atstovais. Jis 
taipgi ragins darbo tarybą pa
skubinti nuosprendį dėl skundų, 
kuriuos taryba gavo dar užpe- 
reitais metais, ir kuriuos svar
stė pereitą pavasarį.

C.I.O. pasiskundė, kad Har- 
vester toleruoja kompanines uni
jas. kurios tik mažą dal: darbi
ninkų atstovauja ir dėl to griež
tai atsisako “teisėtą uniją” pri
pažinti.

DĖL KO EIN/A GINČAS

Greičiausiai dėl kompanijos 
nusistatymo CIO neskaityti dar
bininkų atstovų ir derybos pa
iro. Apart pripažinimo, CIO rei
kalauja panaikinti štukų (“akor- 
dinį”) darbą ir pakelti algas.

ROCK FALLS, ILL.

Panašius reikalavimus dabar 
yra priėmęs ir CIO lokalas Har
vester Rock Falls dirbtuvėje, 
kur streikas buvo paskelbtas 13 
dienų atgal daugiausiai dėl gin 
čo su kompanine unija.

Dr. Peter Swanish, nedarbo 
apdraudos fondo viršininkas, 
vakar perspėjo streikierius, kad 
jie negaus pinigų iš nedarbo 
fondo, jeigu streikas užsitęs il
gesnį laiką.

Sustreikavo Baldų 
Darbininkai

Streikas ir Western 
Foundry Co.

Sustreikavo darbininkai An- 
ton Clemetsen baldų dirbtu
vėje, 3į34 Chicago avenue, pro
testuodami prieš kompanijos 
atsisakymą pripažinti C. I. O. 
uniją.

Taipgi sustreikavo keli šim
tai darbininkų Western Found
ry liejykloje, 3634 So. Kedzie 
avenue. Čia kompanijos virši
ninkai irgi atsisakė pripažinti 
AFL moulderių uniją.

IŠBANDĖ NAUJUS 
TRAUKINIUS

Vakar North Shore linija pa
leido pirmu kartu apyvarton
naujus modernizuotus elektro- 
nius traukinius Chicago-Mil- 
waukee linijoje.

Jei bandymai pasirodys geri, 
juos pradės pastoviai naudoti 
vas. 9.

Miesto taryba paskyrė $3,- 
120,000 keturis naujus tiltus 
statyti: prie 130-čios, per Calu- 
met upę, ir prie Fullerton, 
North Halsted ir Diversey bul
varo jfer Chicagos upę.

Šaukia du Lietuvius 
Į Armiją

CHICAGO HEIGHTS, Iii. — 
Antradienį metams karo tarny
bos turi raportuoti šie du vie
tos lietuviai:

Edward Klimas, 1431 Parneii 
avenūe, ir ę.

William Gaucius, 1227 Port- 
’and avenue. Abu yra savano
riai.

Viso armija šaukia iš Chica
go lieights 31 vyrą, tarp jų i? 
Frank Zager’į, nuo 146 E. lOth 
streėt.

23 iš Maywood
MAYWOOD, I1L — 23 vyrai 

iš Maywood antradienį taipgi 
turi raportuoti kariuomenėn.

Armija Ima Viena J i,

Iš Kas Dešimts 
Užsireg. Vyrų

Iš 9,028 »kišiol pašaukė 858
Nenorinčiam metus karo 

tarnybos atlikti šansai nuo 
drafto ištrukti yra gana dideli, 
kaip parodo sausio mėnesio 
draftas Cook apskrityje.

XPer ta menesį kariuomene 
paėmė 858 Cook apskričio vy
rus. Juos išsijojo iš 9,028 užsi
registravusių vyrų, kuriems 
bus pasiųstos ilgos informaci
jų formos ir kurias gavę vyrai 
turėjo grąžinti į penkias die
nas. Pasiremiant tomis formo
mis, drafto tarybos sprendė ar 
registruotasis privalo būti šau
kiamas ar ne.

Viso peršauks 340,000
Cook apskričio kvota iki bir

želio 1 d. yra 34,222 vyrų. 
Jiems išsijoti iš užsiregistravu
sių vyrų, drafto tarybos infor
macijų blankas pasiųs 342,220 
vyrams. Tai bus apie 60% vi
sų karo amžiaus vyrų apskri
tyje. Viso jų yra 555,388.

Kelios Firmos
Didins Dirbtuves

Turi Didelius Kontraktus
Karo departamentas prane

ša, kad savo dirbtuves žada 
didinti ir prašo tam lengvatų 
sekamos Illinois firmos:

Illinois Tool Works, Chica
go

Dičke Tool Work, Dovvners 
G rovė

Harris II ub and Bedspring 
Company, Cicero

Leich Electric Company, Ge- 
noa

Central Steel and Wire Co., 
Chicago, ir

Charles H.»Besley and Co., 
Chicago.

Visos turi nemažus karo 
kontraktus.

ELEVEITERIS MIRTINAI 
SUTRYNĖ DARBININKĄ

West North avenue ligoninė
je mirė 18 metų darbininkas, 
Philip Spilatro, 1322 Erie S t. 
Jį sutrynė eleveiteris Lewis- 
burg Chair Company dirbtuvė- 
je, 1271 North avenue.

STATYS KETURIS NAUJUS 
TILTUS

Tom-Tom bubnams mušant, Oklahoma indėnai Charles Chibbybiti (kairėj) 
ir Simmons Parker šoka senoviškus indė iu šokius palinksminimui savo draugų 
kareivių Fort Benning, Ga. ’

Teismas Atėmė 5 
Metų Anūkę Nuo 
Onos Valunienes

Liūdnas Perskirų Finalas
Daug ašarų ir daug grau

džių valandėlių vakar buvo 
Cook apskričio teisme. Nuo chi- 
cagietės lietuvės Onos Valunie- 
nės, 1641 N. Wood St., teisėjas 
Fisher atėmė jos 5 metų anū
kę, Geraldine Kmet.

Persiskyrusi 3U savo vyru, 
mergaitės motina ir p. Valunie- 
nės duktė, Mrs. J. Kmet, kele
tą metų atgal persikėlė pas sa
vo motiną Valunienę gy venti. 
Pasiėmė su savim , ir dukterį. 
1938 metais ji, mirė, bet Ge
raldine ir toliau pasiliko prie 
motutės.

Tėvas, Joseph Kmet, 2027 
Crystal St., pareikalavo jam 
mergaitę sugrąžinti, bet Valu-' 
nienė atsisakė, ir tada jis krei
pėsi į teismą, ir vakar laimė
jo. . ; ■ '

Valunienę ir anūkę Geraldine 
reikėjo beveik prievarta per
skirti. Verkdama ir šaukdama 
visu balsu mergaitė prašė pa
likti ją pas “grandini?’, o Va- 
lunienė irgi verkė, kad ji mer
gaitę išauklėjo ir jai ji kaip 
motina. “Kitos motinos ji neat
simena.”

Bet teismas pareiškė, kad tė
vas turi didesnių pretenzijų prie 
dukters, negu motutė, ir nu
sprendė ginčą jo naudai.

TAS BLIZGUTIS BUVO 
VERTAS $10,000 "

Krautuvininkas Henry Carl- 
son, 248 S. Market Sąuare, ant 
grindų savo maisto krautuvėje 
rado apyrankę. Nusprendė, kad 
tai turbut koks bevertis bliz
gutis, bet įdėjo jį į registerį, 
manydamas kad gal kas atsi
šauks.

Apie tai nebūtų abejojęs, jei 
butų žinojęs, kad ta apirankū 
verta $10,000. Priklauso Lake 
Forest gyventojai, Mrs. Henry 
Isham.

KAS ARMIJA BE 
MUZIKANTŲ?

Menkas iš jos bus kareivių 
pulkas, nusprendė 124-toji Illi- 
nais nacionalės gvardijos arti
lerija, jeigu neturės dūdų or
kestro. Nutarė tokį orkestrą 
suorganizuoti, ir kviečia muzi
kantus, kurie moka pučiamus 
instrumentus g.oti, į pulką įs
toti. Jie bus apmokami specia- 
le alga. y

Kovo mėnesį pulkas išvyks
ta federalei karo tarnybai.

VAKAR CHICAGOJE
e

• Stockyards nuovadoje 
įkalintas 19 idetti Mari n Scou- 
ler, 4550 S. Wall.ce st eet. Su
siradęs medinį revolverį, nau
dojamą žaislu, jis bandė api
plėšti kepyklą adresu 1114 W. 
51st Street. Sako, buvo privers
tas vogti, nes su motina neturi 
kuo pragyventi.

& St. Mary bažnyčioje, 911 
S. Wabash biivo suimtas 50 
metų ekskal nys, John Ware. 
Jis bandė pas.vog i pinigus iš 
dėžutės atiku bažnyčiai,

• •jj'Opr.; •

© Į cezitralinę* nuovadą alė- 
jo buvęs leoubtijus ir paklausė 
ar negalėtų jam* pasakyti kokia 
30 tikroji pavardė. Per keturis 
paskutinius metus buvo prara
dęs atmintį. Kuriuom n i užsi
registravo vardu Roy W. Mar
tin, bet manp^’kad gal ja pa
vardė yra Jtobei't W. McDa- 
mels.

@ 38-tų vyardo republ ikona i 
šįvakar' šaukia mit.ngą adresu 
4050 Milvvaukee aveliu:, kur. 
.šnies iš partijos Wendell 
kie už jo parainą RooSevelto. 
užsienio politikai.

© Policija tyrinėji mirtį 
dūdininko, Mięhacl Culleiton, 
56, 7022 South Halsted st., ku
rio kūnas buvo atrastas auto
mobilyje ieloje prie alinės. At-j 
rodo, kad j s nūs nucd ji.

© Calumet Shipyards and 
Dry Dock Co., dirbtuvėj, 9357 
S. Harbor avenue, apdegė nau
jai statomas prekinis laivas.

© Apskričio ligon nėję gul. 
slaugė Cecilia Blachut, 1858 N. 
Leavitt Street. Ji tarnavo Len
kijoje karo metu ir, sako, tiek 
baisenybių peigyveiio^ kad ga
vo širdies ligą. Prie Vilniaus 
ją sužeidė vokiečių bombos. 
Jos sugriovė traukinį, kuriame 
ji važ avo.

• Prie Nagle ir Avomdale 
avenue, Nortlęvėstern trauki
nys sudaužė automobilį, kuria
me važiavo >26 metų Fred 
Ehler, 6345 jįewport avenue. 
Jis išliko Sveikas — spėjo iš 
šokti.

• Į Floridą (Miami) 10-čiai 
dienų išvyko majoras Kelly ir 
žmona. >

© 10 metų berniukas Carl 
Cassell, 737 N. Oakley, žuvo, 
pakliuvęs po autombbil’u neto
li namų. Jis ėjo saldainių pasi
pirkti. ' • ■

© Prie North Chicago North 
Shore traukinys u'žmušė 47 
metų John WalL ligonį iŠ ve
teranų proto ligi? ligoninė? 
North Chicagoje.

1 Chicagos Moody; bįblistų in- 
s^fute lankosi Anglijos evan- 
.gčliste, Dame, Chrištahle. Puįk- 
huršt. Ji ragina pasaulį rucštis 

'antram Kristaus atėjimui.

Al Kavaliauskas 
Michigan State 
Komandos Treneris

Pasižymėjęs Cicero 
footbalininkas

EAST LANSING, Mieli. — 
Garsus Cicero, III., lietuvis 
sportininkas, Al Kavval-Kava- 
liauskas buvo paskatas Michi
gan State kolegijos footba.lo 
komandos trenerio asistentu. 
Jisai taipgi eis kūno kultūros 
profesoriaus as’stento vietą.

Kolegijos prezidentas Bobert 
S. Shaw aiškina, kad Ka\val- 
Kavaliauskas lavins komandos 
guard, tdcklc ir center pozici
jų lošikus.
Lošė Northwestern Universitete

Kavaliauskas pasižymėjo loš
damas footbailą ir krepšinį 
No.rthwestern universitete prieš 
1935. Tais metais buvo išrink
tas į “žvaigždžių” komandą ir 
nuo to laiko ėjo asistento tre
nerio pareigas Boston Univer
sitete.

Brolis biznyje
Jis yra brolis kito garsaus 

Cicero footballaiinko, lošuslo 
su Chicago Bears ir Washing- 
lon Bedskins, Ed Kavaliausko. 
Vyriausias treneris Michigane 
yra Charles W. Bachman.

Dėt. Kurelaitis Apie 
Pirštų Nuotraukas

EAST ST. LOUIS, III. — Va
kar po pietų vietos detektyvų 
seržantas Pranas Kurelaitis čia 
skaitė paskaitą apie pirštų nuo
traukas ir kaip piktadariai su
sekami su jų pagalba.

Jis neseniai baigė krimina
lius kursus Washingtone, U.S. 
žvalgybos skyriuje (F.B.I.)

Kurelaitis vienas iš nedauge
lio Amerikos lietuvių, studija
vusių žvalgyboje.

Sužeidė Lietuvį 
Kasyklose

BUNSENVILLE, III. — Vie
tos kasyklų nelaimėje buvo sun
kiai Sužeistas lietuvis, ‘ Teddy 
Rotkis ir kitas kasėjas, Kayton 
Cheater. Prie kasyklos sienos 
Rotkj priveržė anglių vagonu- 
kas. Guli St. Elizabeth ligoni
nėje.

Pasimirė Senas 
Westvillietis, 
Jonas Šlažas

NUSIŽUDĖ 
ŽIRKLĖMIS-

PEORIA, 1117—Hiram Wal- 
ker distilerijos rūmuose žirklė
mis nusidurė korporacijos ra
štinės tarnautojas, Charles E. 
Bender. žmonai paliko asme
niško turinio raštelį.

Buvo 77 metų amžiaus; gavo 
kraujo p.apludirtią

WESTVILLE, III. — Turbut 
rytoj (šeštadien’) vietos kapi
nėse bus palaidotas senas West- 
ville, III., gyventojas, Jonas šla- 
žas. Jis mirė trečiadienį, vasa
rio 5 d., sulaukę^ 77 metų am
žiaus. Velionis gavo kraujo pa
plūdimą smegenyse ir mirė ne
sirgęs nei vienos dienos.

Jis apsigyveno Weztvillėje, 
1898 metais, atvykęs Į Ameri
ką 1894.

Buvęs Majoras
Čia ilgą laiką turėjo maisto 

krautuvę, taipgi vienu laiku bu
vo miesto majoras. Priklausė ir 
prie masonų kuopos.

Velionis paliko žmoną, Bar
bara, keturir.? dukteris, Mrs. 
Peter Guntorius, Mrs. John 
Burke ir Mrs. Algirdas Appa- 
naitis, gyvenančias Westvillėje, 
ir Mrs. Barbara Karalius (Dr. 
A, Karaliaus, mirusio, žmoną), 
gyvenančią Chicagoje. Taipgi 
turėjo du brolius, Juozą šlažą, 
Hillsboro, Indiana, ir Jurgį šla
žą, Westvillūje. Paliko ir šešis 
anukus.

Velionis paėjo iš Skaudvilės

Maywood, Novak- 
Steiskal Bankuose 
Žuvo $625,000

Septyni Kiti Bankai Dar 
Mokės Dividendus

Bankų kracho metu užsida
ręs Mayvvood Peoplcs State 
bankas užbaigė likvidaciją, at
mokėdamas taupytojams 38.7 

|centus nuo dolerio. Jame žuvo 
$325,000 taupytojų pinigų.

$300,000 žuvo Novak-Stei- 
kal Banke, kuris baigė likvi
daciją atmokėjęs 475 centų 
nuo dolerio.

Atmokėjo Pusę
Norlhivestern T rust and Šo

vinys bankas atmokėjo 50%, 
daugiau nebemokės, bet jos 
sąskaitos dar nėra pilnai su
vestos.

Nuo 2 iki 20% dar mokės 
šie bankai:

North Avenue Stale
North Toįvn State
Pa pone k-K o va c
Peoples State of Arlinyton 

lieights
Phillips State
Pi n kert State ir
Progressive State.

Rengiasi Streikuoti 
Odinės Darbininkai

WAUKEGAN, III. — Dėl uni- 
jos pripažinimo ir didesnių al
gų į streiką žada eiti apie 300 
darbininkų Greiss-Pfleger Tan- 
ning Co., odos produktų dirb
tuvėje. Pripažinimo konfliktas 
liečia CIO Fur and Leather 
Workers uniją, ir nepriklauso
mą Waukegan Leather Work- 
ers uniją.

Apdegė Kasyklos 
°rie Macoutah

EAST ST. LOUIS, III. — 
Gdisras padare apie $30,000 
nuostolių Schubert anglių ka
syklose, prie Mascoutah, III. 
Ugnis prasidėjo nuo prasitry- 
nusių elektros vielų.

“TALKA” IŠMOKA $36,000 
DIVIDENDĄ

GRANITE CITY, III. — Val
stijos auditorius Lueder autori
zavo valdžios uždarytą “spulką’ 
(“talka”), Security Building and 
Loan Assn., išmokėti $36,827.59 
dividendais. Ji buvo uždaryta 
dėl tariamo netikusio menadže- 
riavimo.

Melroseparkiečiai 
Iškilmingai Minės 
Nepriklausomybę

Rengia sukakties vakarą šį 
sekmadienį

MELROSE PARK, III. — šį 
sekmadienį, vasario 9 d., MeL 
rosc Parko Belhvood ir May- 
wood lietuviai minės Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. Ben
gia. bendrai sekančios draugi
jos*. Švento Jono, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubas, SLA 
125 kuopa, Susivienijimas Lie
tuvių Proviso apygardoj ir 
šventos Onos.

Kalbės konsulas.
Minėjimas įvyks Melro.e 

Parko Public School audito 
rium, 17th Avė. ir Rice St e?t. 
Pradžia 5 vai. vakare.

Kalbės žymus kalbėtojai, Dr. 
Petras Daužvardis, Lietuvos 
konsulas, iš Lietuvos atvažia
vęs Dr. Petras Vileišis, kunigas 
J. Prunskis ir kiti.

Vietines meno jėgos
Bus gražus programas, kurį 

pildys vietinės lietuvių spėkos: 
bažnytinis choras vadovaujant 
p-iai J. Misiliuhicnei; Anita Na
vickaite; smuikininkė, akom
panuojant jos sesutei Stefani
jai; dainininkė p-lė Lorraine 
Petraityte, akompanuojant jos 
sesutei \V. Krušinicnei, ir kiti.

šalin grobikai!
Todėl nepasilikite namie, da

lyvauki visi, kurie tik jaučia
tės lietuviais. Galėsim visi vie
nu kartu sušukti: šalin Lietu
vos grobikai, šalin Lietuvos iš
davikai! Lai gyvuoja nepri
klausoma Lietuva! —M. š.

Surinko $10,000,000 
Sales Taksais Per 
Sausio Mėn.
Nori Maisto Taksus Panaikinti

SPRINGFIELD, III. — Illi
nois finansų departamentas 
džiaugiasi, kad per sausio mė
nesį valstijoje surinko $10,461,- 
788 sales taksais, apie $3,000,- 
000 daugiau negu pereitų me
tų sausio mėn., ir suvirs $2,- 
000,000 negu gruodžio mėnesį.

Per Metus 96 Milionai Dol.
Per pereitus metus sales tak

sais suėjo $96,082,477.
Dabar legislaturoje yra pa

siūlymas sales taksus imamus 
už maistą visai panaikinti, o 
kitus taksus numušti nuo 3 cen
tų iki 2c. už dolerį.

SUDEGĖ ŠEŠI ŠUNES 
IR ŠEIMININKAS

HARBISBURG, III. — Iš lent
galių sukaltoj šėtroje čia sude
gė 49 metų bedarbis Edgar Hed- 
ger, ir jo užlaikomi šeši maži 
šuniukai. Kaimynai bandė Hed- 
ger’į gelbėti, bet buvo pervėlu.

Atidėjo Kasyklų 
Ginčo Kaman
tinėjimą

SPRINGFIELdTuI. — Fede- 
ralis teisėjas Briglle atidėjo iki 
vasario 13, tolimesnį kamanti
nėjimą ginčo, kilusio prie vie
tos Ikasyklų “B.” Dėl pripa
žinimo ten susikirto CIO ir AFL 
kasyklų unijos. 4 CIO nariai yra 
kaltinami teismo paniekinimu.

Sullivan Illinois 
Policijos Viršininkas

Gubernatorius Grecn vakar 
paskyrė T. P. Sullivan’ą, 
springfieldietį, nauju Illinois 
valstijos policijos \iršininku. 
Jis thipgi tvarkys krimina į de
partamentą ir paroliuotų kali
nių priežiūros skyrių.

Sullivan tarnavo valstijos 
policijoje ir demokratų admi
nistracijos laikais.




