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SIŲSKIT 10 DESTR0JER1U KAS MĖNUO
Nelaukti Willkio parodymai senato 

užsienio komisijoj
WASHINGTON, D. C 

11 d. — Wendell Willkie, in
formuodamas senato užsienio 
komisiją apie ginklams .skolin
ti įstatymą, pareiškė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės pri
valo kiekvieną mėnesį duoti bri
tams jei ne po 10, tai bent pen
kis karo laivus.

vas. mate britų apsaugas, kalbėjosi 
su atsakomingais asmenimis ir 
žino kokia parama reikalinga 
anglams. Willkie kalbėjosi ir su 
paprastais gatvės piliečiais ,bei 
paprastais kareiviais.

Britams teikiami kreditai, 
kaip buvo pasiūlyta, neišspręs

Vvenden WillKie

Didžiajai Britanijai reikalin
ga Amerikos parama, bet ta 
parama privalo i. yrąita^Tpi- 
kiamos parapios, tvirtina Will- 
kie, nereikia dangstyti jokiais 
bereikalingais rūbais. Vokieti
jos atžvilgiu tai nesudaro jo
kios reikšmės. Kol Hitleris ne
pajėgė įveikti Anglijos, Ameri
kai jis nepavojingas, o jeigu 
parama nebus teikiama greitai 
ir sumaniai, tai tuo pasinaudos 
Hitleris ir sunaikins Angliją, o 
vėliau ir Ameriką galės pulti.

Willkie papasakojo, kad jis

problemos. \ Britams reikalingi 
ne pinigai, bet ginklai, amuni
cija ir karo laivai. Amerika ga
li visa tai duoti britams. Karo 
laivus gali duoti tiktai Ameri- 

! kos vyriausybė, nes ji vienin
telė juos turi.

Willkie siūlo tuojau priimti 
įstatymą, nes juo greičiau bus 
galima pasiųsti britams reika
linga parama, tuo ji bus dides
nė.

Willkie pasiūlė padaryti kai 
kurias pataisas įstatyme, bet 
jos yra tos pačios, kurias Ame
rikos kongresas jau padarė.

Washingtone susirinko labai 
didelė daugybė žmonių, kurie 
norėjo išgirsti Willkie parody
mus. Senato policija turėjo la
bai daug darbo, kol suvaldė su- 

| siHnkusias minias. Daugelis 
žmonių atėjo prie senato rūmų 
septintą valandą ryto. Nepajėgę 
įsisprausti į vidų, nepatenkinti 
nuėjo namo. ’ >

Willkie parodymai iššaukė la
bai didelį nepasitenkinimą re
akcinių respublikonų tarpe, nes 
jie nemanė, kad Willkic pada
rys tokius pareiškimus.

Net ir artimi Willkio draugai 
nelaukė, kad jis pareikalaus sių
sti Amerikos karo laivus bri
tams į pagelbą.

NACIAI LĖKTUVAIS SKUBA Į BALKANUS
Koncentruoja jėgas 
Bulgarijos pasienyj

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 11 d. — Iš Jugoslavijos 
teritorijos matosi, kaip didelės 
vokiečių orlaivių eskadros sku
ba i Rumuniją, Bulgarijos pa
sienį.

Praskrido 60 lėktuvų, kurie 
vežė kareivius ir specialistus.

šis vokiečių kariuomenės ju
dėjimas sukėlė nerimą visose 
Balkanų valstybėse, nes jos bus 
įtrauktos į karą. Nutrauktas 
visas susisiekimas telefonu su 
bulgarų sostine.

Britai pradės kovą 
dėl Bulgarijos

LONDONAS, Anglija, vas. 11 
d. — Atsakomingi valdžios at
stovai šiandien pareiškė kad 
britai pradės karo veiksmus, 
jeigu nacių kariuomenė per
žengs Bulgarijos sieną ir artės 
prie Turkijos bei Graikijos.

Britai yra pasiryžę duoti vi
są paramą Šioms valstybėms.

Britai nutraukė diplomati • 
nius ryšius su Rumunija. Jei
gu pradės naciai veržtis Bulga
rijon, galima laukti karo pa
skelbimo Rumunijai.

VOKIEČIAI SKVERBIAS BUL
GARIJON, SAKO TURKAI

STAMBULAS, Turkija, vas. 
11 d. — Turkų laikraščiai pa
skelbė savo korespondento 
straipsnį iš Bulgarijos, kuriame 
aprašinėja, kad vokiečiai jau 
pradėjo skverbtis į Bulgariją.

Turkų radijas pakartojo ži
nias apie vokiečių skverbimą
si.

Turkai labai smarkiai kriti
kuoja bulgarų valdžios politi
ką nacių atžvilgiu. Jei vokiečiai 
jėga įžengs Bulgarijon, tai tur
kai skelbs karą.

ISLANDIJĄ UŽPUOLĖ VOKIEČIŲ BOMBONEŠIAI.

Į J , (ACME-NAUJIEN Ų Pliui
Šiomis dienomis nacių bombonešiai užpuolė ir apibombaiuavo anglų užimtą 

Islandiją. Lėktuvai atskrido iš Norvegijos bazių, žemėlapis parodo tolumą nuo 
Islandijos iki Amerikos krantų. 1

Nebaus dėl nacių vė
liavos nuėmimo

LOS ANGELES, Cal., vas. 11 
d. — Sekretorius Hull papra
šė, kad butų pravestas tardy
mas dėl nacių vėliavos išnieki
nimo. Gubernatorius Olson įga
liojo teisėją Ida May Adams 
pravesti tardymą.

Ji pareiškė, kad ištyrė visą 
reikalą, bfet nemato reikalo rei
kalauti bausmės jurininkams.

Ji gavo labai daug laiškų, kur 
užtariami jurininkai. . Ji patį 
gerbia vokiečius,'bet'savo vals-
čiuje neftlėgstd matyti plevė
suojančią nacių vėliavą.

Debesuotas.
Saulė teka 6:52 v. r., Jeid* 

žiasi 5:18 v. v.

MUSSOLINI SUVARŽĖ U.S.A. 
PASIUNTINIO LAISVĘ

ROMA, Italija, vas. 11 d. -+- 
Italijos vyriausybė pranešė, 
kad Amerikos pasiuntinybės 
tarnautojai, jų tarpe ir pats 
ambasadorius William C. Phil
lips, neturi teisės išvažiuoti iš 
Romos.

Vyriausybė teiks specialius 
leidimus diplomatams išvažiuo
ti iš sostinės, jeigu ras patei
sinamų įrodymų.

Neturima žinių ar šitokios su
varžymų priemonės bus taiko
mos ir kitiems diplomatams. Li
gi šiam metui jos praneštos tik
tai Amerikos ambasadai.

Pirkite tose krautuvėse^ ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE'*

DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ DIDINA
T 1

0 atlyginimą darbi
ninkams mažina

KAUNAS, Lietuva, vas. 11 d. 
—. Buv. Taupomųjų Kasų rūmų 
sargai nusiskundžia, kad jiems 
atlyginimas ne tiktai nepadi
dintas, bet žymiai sumažintas.

Anksčiau jie gaudavo į mėne
sį po 200 litų, o dabar begali
ną tiktai 180 litų. Be to, jie 
verčiami dirbti ir sekmadie
niais. /

Kaltę už šitokią sargų gyve
nimo pakaitą meta rūmų inži
nieriui Kleinui ir ūkvedžiui Ra
biną vičiui.

Britų laivynas ap
šaudė Ostendę

* • .'

LONDONAS, Anglija, vas. 11

Italai organizuojasi 
prieš Mussolini

LONDONAS, Anglija, vas. 11
d. — Anglijoj gyvenantieji ita- 

d. — Admiralitetas skelbia, kad, lai .sudarė komitetą, kurio tik- 
britų karo laivynas šį r tą Į a- Aslas yra išliuosuoti Italiją nuo
bai smarkiai apšaudė Ostėndės 
uostą, kurį turi pasigrobę vo
kiečiai.

Britai kelis kartus bombar
davo minėtą uostą, bet niekad 
jis taip smarkiai nenukentėjo, 
kaip šios dienos rytą.

\ . , -f Ajty***

‘Vokiečiai ten turi sutraukę 
dideles vkar.o jėgas ir iš ten ruo
šėsi pultiAngliją. Britų orlai
viai bombardavo Vokietijos pa
kraščius.

KRIVITSKĮ NUŽUDĖ ČEKOS AGENTAI
Tvirtina draugai 

ir pažįstami
WASHINGTON, D. C., vas. 

11 d. — Krivitskio žmona, ku
ri slapstosi nuo čekos agentų, 
tvirtina, kad jos vyras čekos 
agentų buvo nužudytas. Tokią 
pat nuomonę pareiškė Krivi l- 
skio gynėjas Waldman.

Tą patį tvirtina kongreso at
stovas Dies, kuriam pavesta tir
ti svetimų valstybių agentų vei
kimas Amerikoje.

Suzanne Lafollete tvirtina, 
kad šiomis dienomis atvyko če
kos agentas Hans Bruser, ku
ris žudė buvusius bolševikus 
Europoje. Krivitskis jį pastebė
jo ir ją apie tai perspėjo.

Policija neturi 
Įrodymų

WASHINGTON, D. C., vas. 
11 d. — Vietos policija pareiš
kė, kad įvyko savižudystė, kai 
buvo surastas lavonas Bellevue 
viešbuty j. Krivitskis buvo užsi
registravęs Walter Poref var
du.

Kitaip į reikalą pažiurėjo, kai 
išaiškino, jog tai yra Krivit
skis.

Policijos valdįninkai tvirtina, 
kad viskas buvo labai gerai pa
ruošta žmogžudystei. Niekas šū
vio negirdėjo ir durys iš vidaus 
buvo užsklęstos.

Krivitskis “paliko” 
tris laiškus

Sovietų Generolas
Krivitskv

fašizmo.
Komitetas išleido atsišauki

mą, kviesdamas, prisidėti visus 
diktatūros nemėgstančius ita
lus.

Komitetas nori pirmon eilėn 
iškovoti italams civilines lais
ves, kurias atėmė Mussolini. 
Nori atitaisyti- tautos garbę, 
kuri}! išniekino Mussolini su 
juodmarškjnių gaujomis.

Britai spaudžia ita
lus Eritrėjoj

KAIRAS, Egyptas, vas. 11 d. 
— Karo pranešimas sako, kad 
atvykusios naujos britų karo 
jėgos pradėjo smarkiai spausti 
italus Eritrėjoj.

Prie Asmaros ir Masawa bri
tai artėja dviem kryptim. Vie
ni veržiasi plentu nuo Agorda- 
to, o kiti eina Eritrėjos pakraš
čiu nuo Mersa Tadai.

Britai dabar naudojasi šiuo 
užimtu italų uostu, kad galėtų 
lengviau privežti reikalingą ka
ro medžiagą kariuomenei.

Pietų Italija smar
kiai bombarduota
ROMA, Italija, vas. 11 d. — 

Praeitą naktį britų aviacija 
bombardavo Siciliją ir kai ku
riuos pietų Italijos miestus.

Graikai atmuša lėk
tuvų puolimus

ATĖNAI, Graikija, vas. 11 d. 
— Karo vadovybė skelbia, kad 
paskutinėmis dienomis italai 
vartoja orlaivius puolimams.

Pradėtos atakos nedavė lauk
tų rezultatų, todėl italų kari 
vadovybė jau daugiau neliepia 
pulti. Graikai numušė kelis ita
lu orlaivius. Vieno bombanešio 
lakūnai paimti nelaisvėn, o ki
ti užsimušė.

Klisuros apylinkėj grąikai at
ėmė iš italu viena aukšta virsiu 4- * *•
kalųę. ,S/A- —

Laguardia liudija se
nato komisijai

WASHINGTON, D. C., vas. 
U d. — Fiorello Laguardia 
šiandien liudijo senato komisi
jai dėl ginklams skolinti įsta
tymo. Jis pareiškė, kad Ame
rikos sienos nėra apsaugotos.

Jis yra Jungtinių Valstybių 
ir Kanados apsaugos komiteto 
pirmininkas, žinąs kaip tftovi 
reikalai.

Amerika ir Kanada galės ap
siginti tiktai 1945-6 metais. Tuo 
tarpu reikia padėti britams, kad 
turėtume laiko apsiginkluoti.

Rumunų diplomatai 
atšaukti

LONDONAS, Anglija, vas. 11 
d. — Rumunijos charge d’af- 
faires Londone pranešė, kad ga- 

i vo iš savo vyriausybės įsaky
mą likviduoti pasiuntinybės rei
kalus ir grįžti į savo kraštą.

Jis parašė knygą “Slapto
je Stalino tarnyboje”, kur 
labai smarkiai kritikavo vi
są bolševikų politiką. Ren
gė spaudai daugiau medžia
gos, bet manoma, kad Stali
no agentų buvo nužudytas-

kambaryje- rasti trys laiškai. 
Vienas rašytas advokatui, kitas 
žmonai, o trečiasis Suzanne La- 
follete.

Žmonai rašytame laiške kal
ba, kad jis negalėjęs pakęsti sa
vo “griekų”, todėl ir nusižu
dęs.

Diės komiteto narys tvirtina, 
kad laiškus padirbo sovietų če
ką, nes ji pažįsta Krivitskid ra
šyseną.

Niekas netiki savižudystė, 
nes Krivitskis kelis kartus pa-

_______  reiškė, jog jis nemanąs žudy- 
WASHINQTON, p. K vasJ tis ir liepė tokioms gįniomb ne

it d. — Nužudytojo Krivitskio tikėti.
WASHINQTON, p. 0., vas

Rudu Florescu, pasiuntinybės
Ypatingai daug nukentėjo1 reikalų vedėjas, iųformavo bri- 

Apulia ir Avolino. Priešlėktuvi- į tų užsienio reikalų ministeriją 
nes italų patrankos atmušė bri- apie gautą Antonescu praneši- 
tų lakūnus. ’ mą.

vėliausios naujienos
—- Iš Vichy pranešama, kad generolas Franko pasimatys 

su Petainu. Jie susitiks Villenueve miestelyj. Ten atvažiuos ita
lų atstovai. Petainas ir Franko vadovaus britų ir italų taikos 
deryboms. Italai nori taikos.

— Italų padėtis Afrikoje dar labiau pasunkėjo, kai laisvi 
franeuzai pradėjo pulti jų kolonijas.

— Britų aviacija labai smarkiai bombardavo nacių pramo
nės centrus įvairiose Vokietijos vietose* Vokiečiai mažai bom
bardavo Angliją.

— Wendell Willkie vakar vakare matėsi su prezidentu Roo- 
seveltu.

— Martin Dies, išklausęs kongreso kalbą, kur buvo kri
tikuojamas jo komitetas, neteko jėgų ir sąmonės savo kam
bary. Atėjo pagetyon gydytojai.

— Britų karo laivai, kurie bombardavo Genovą, jau su
grįžo į savo bazę Gibraltare.

— Italai siunčia naujas karo jėgas į Albaniją, 
bia jugoslavai.

Taip skel-

Pašalintas fabrikos 
komiteto pirmi

ninkas
KAUNAS, Lietuva, vas. 11 d.

— Profesinių Sąjungų centro 
valdyba nutarė pašalinti iš sa-’ 
vo pareigų ir išbraukti iš pro
fesinės sąjungos Narkevičių, 
“Inkaro” fabriko komiteto pir
mininką.

Tvirtinama, kad Narkevičius 
sabotavęs prof. sąjungos nuta
rimus, kiršinęs fabriko darbi
ninkus ir ardęs discipliną.

Keliamas klausimas, kad jis 
butų pašalintas net iš fabriko 
ir negautų kitur darbo.

Tarnautojai naikina 
susisiekimo prie

mones
KAUNAS, Lietuva, vas. 11 d.

— Suimti Kauno geležinkelių 
centralinių sandelių darbininkai 
Jonas Juškevičius, Juozas Mar
cinkevičius, Antanas Verbavus, 
Antanas Aleksiunas ir kiti.

Jie sistematingai piaustė ir 
vogė pliušines sėdynes ir atlo
šas iš 1 ir II klases vagonų.

Jie sistematingai gadino dirb- 
Tuvių transmisijos diržus. Iš 
pliušinės medžiagos . siūdinusi 
tuf liūs.

Teismai baudžia 
krautuvininkus

VILNIUS, Lietuva, vas. 11 
d. — Vilniuje policija suėmė Ed. 
Noseli, pas kurį rastos dvi plok
štelės aukso. Pcs Leibą Draguc- 
kį Vilniuje rasta paslėptos ma
nufaktūros.

Ten pat suimti ir kiti buvę 
krautuvininkai, jie kaltinami 
spekuliacija. Suimtas Ch. Ha- 
penstadtas, įdėlis Braunas ir 
Hirša Razulfeldas.

EXTRA
SENSACINGI FAKTAI

Tik-ką atvyko iš Lietu
vos vienas asmuo, kuris 
pervažiavo traukin u per 
visą Sovietų Sąjungą ir iš 
Vladivostoko a t p 1 a ūke 
laivu į Jungtines Valsty
bes.

Jisai patyrė sensacingų 
dalykų apie Rusijos bolše
vikus ir apie Lietuvos pa
dėtį. Jo įspūdžiai bus ap
rašyki rytoj “Naujienose”.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
k / L.

IŠ TORONTO PADANGES

Tačiau

15 MINUČIŲ JAUTRAUS 

 

MOMENTO

Kanados lietuviams jau žino

 

ma, kad keturius sekmadienius 

 

iš eibės radij/> bangomis sklei
sis lietuvis s dainos.

priedui, gerb. general. konsulo 
Grant-Sutie pastangomis, vasa
rio 9 d. 3:15 v. p.p. buvo girdi
ma lietuviškos dainos ir muzi
ka įdainuotos plokštelėse musų 
žvalių kareivėlių ir žymių dai
nininkų Lietuvoje.

Kadangi plokštelių transliavi
mo laiku SLA 236 kuopos na-

Butų mažiau kaltes, kad tą 
dieną, kada nuoširdžioj i dalis 
tautoj 'lindėsiu rengiasi at
žymėti svarbią 23 nepriklauso* 
mybės šventę, jus savo “Liau-i 
dies Balso’* džiaugsmų būtumė
te atšventę kitąsyk.

Tą pačią, tai yra vasario 15 
d., Kanados Lietuvių Taryba 
turės nepriklausomybės sukak
ties paminėjimo programą. To
dėl visi dorieji lietuviai, kurie 
nors kiek atsimena savo gimti
nę bakūžę, kuriems brangus sa
vieji, kurie dar nepamiršo savų 
laukų, dėl kurių prakaitą lieji)

žų — “Taip tėvas norėjo”, dvie
jų veiksmų pjesė. Vaidintojų 
Sąstatas taipgi geras* būtent: J.. 
Jokubynas, Q. Dagilienė, A., 
Batkus, Br. Kavoliuniene, L. 
Vėkteris ir du jaunuoliai — ft. 
Jokubynas kr G. brenzelytė. Pa
našus sąstatas niekada žiūrovų, 
neapvilia. Jie gabiai suvaidinsi 
ir dabar, tik bukime geri iri u atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Vakaro 
pradžia 7:30 v.v. O. L

Montreal, Kanada '

rėto momento nenorėjo apleis
ti, tai dėka G. Jokubynaitės ir 
A Frenkelio, į susirinkimą buvo 
atneštas mažytis radijo, kuris 
užtektinai sujaudino narius 
klausant taip retų sprogų.

Kitais laikais gal tai ir ne
būtų buvę taip jautru, bet šian
dien., kuomet tie patys kareivė
liai taip narsiai ir gražiai dai
navę kariškas dainas yra pa
vergti, mums juos girdint buvo 
ir skaudu ir jautru, net iki a- 
šarų. Nenorom s vaizduojasi 
Lietuvos nelaimė, kurioje gal 
nei pa našių plokštelių žmonės 
neturi teisės klausytis, nebekal
bant apie kareivių laisvą dainą. 
Visas 15 minučių susirinkimas

juos savavališkai valdo svetimi, 
visi turėtų tą vakarą atlankyti 
šį parengimą ir giliais atodū
siais pagyventi valandėlę su pa
vergta gimtine. Niekada nedrį
sau nurodinėti niekam, kur eiti 
ir ką remti, bet šį kartą norisi, 
kad lietuviai, tikrai užjaučiu 
savo šalį, nepadarytų klaidos 
atlankydami pavergimo “sim* 
patikų” džiaugsmo pokylį.

ČIRUNŲ NELAIMe
Vos šiek tiek pagerėjus Čiru- 

hiėnei iš po sunkios ir ilgos li
gos ir vėl ištiko kita nelaime

gerb. SLA prezideiitųi; 
Bągočiul, kuris’ teikėsi

PADĖKA
Reiškiame širdin.!

dėką
adv.
musų pakvietimą išpildyti, ir
Montfealan atvykęs taip Įdo-

tyliai susikaupę, išklausė gražių 
ir taip artimų sielai dainų bei 
muzikos.

Mes esame labai dėkingi p. 
Grant-Sutie už šią progą ir ma
loniai prašome jų ir daugiau 
suteikti, šio pat vakaro 11 vai. 
laukiam per tą pačią C.F.R.B. 
stoti lietuviškų dainų, 
pildys “Aušros” choras
pasekmes teks pas.dalinti su
kliūti kartą. Labai grąžint, ir

kurias

Darbe nelaimingai puolė ir 
smarkiai susimušė kelienų. Bu
vo manyta, kad tai tik menk
niekis, nes persvietus užgautą 
vietą pasirodė, kad kaulas ne
sužalotas. Tačiau dabar atrodo 
daug rimčiau, nes koja tebėra 
sutinusi ir sutinime randasi 
vandens. Kaip paa škejo, tai li
ga gali užsitęsti gana ilgai, ga
limas daiktas, kad ir operacija 
bus neišvengiama. Šioje nelai
mėje Činmus tenka labai už-

vai už nepriklausomą Lietuvą: 
paįfeik^ti. Ndtš adv. Bagočiui, 
kaip iM-ofesionakd; kieicvieha 
valanda yra brangi, tačiau pa
sitenkindamas vien kelionės IŠ-3 
laidų padengimu gerb. adv. Ba- 
gočius ųž sugaištą laiką ir pa*, 
tirtą vargą nepaskaitė nė cen
to', ~tą paaukodamas ant tėvy
nes atvadavimo aukuro.

Už tą pasiaukojimą ir su
teiktą didelę morališką paramą 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo Montrealo fronte, 
prašome gerbiamąjį adv. Ba- 
gočių priimti musų g.lios ir

nuoširdžios padėkos žodį.
Kanados Lietuvių Taryba

Aukotojų sąrašas
Per adv. Bagočiaus įvykusias 

prakalbas saušio 26 d. Mon-: 
treale Lietuvos Vadavimo rei-j 
kalainš aukojo šie asmenys:

Alt. Puodžius 5 dol., Karez- 
vU$ 3 dėl., Vdimitenč 2 dol. Po 
$1 aūkojo’: Mataš Nntgela, Alė*i 
kas Varšnickas, Simanas Geru
lis, Mickuvienė, Grinieke, Lek- 
vickienė, RU.monytė, ^mitięnė, 
Trumpa, Navickas, Yla, Moky
tojas, M. Krenčeliitllenė, Petras 
Bagužis, Vailktiviėnė, Baltakis,* 
Dimcikaš, žemaitis, M. Andrių-; 
ilonis, DvaranhUš|tas, Stanley: 
Kličlus, Jonas Kličius, Julija 
Babelienė, Pr. Bakartąs, RU#*t 
gailytę, Latvenas ir Gudas. PO; 
50 centų aukojo^: Mikalajūnas,) 
Vilkaitis, Aukotojas-, RajOckas, 
Vačikauskiėhė, Petras Jakub- 
ka, Alt’. Cibas, Norkeliunas,. 
Dvaitokaš, Možuraitienė ir 
Stankevičius. Taip pat buvo ir 
smtiiktšhių atikų.

PeV parengimą aukomis ir 
kitomis įeigomis Lietuvos rei
kalams sukelta 97 dol. I

Lietuvos išlaisvinimo darbą 
parėmusiems aukomis ir vi
siems prisidėjusioms prie pa
rengimo programos paįvairini- 
niino ar kitokiu darbu parengi
mą parėmusiems Kan. Liet. Ta
ryba reiškia širdingiausią pa* 

jdėką. —Tarybos narys.

priešinti; jeigu nenori gyvybe 
užmokėti.

Toliau geria, kalbėtojas paaiš
kino, kokios yra lietuvių parei
gos dėl tėvynės atvadavimo, 
pabrėždamas, kad Lietuvos iš-i 
laisvinimo viltis yra Anglijos 
pergalėje, todėl lietuvių išeivija 
— laisvoji tautos dalis, turi bu-; 
Ii klusnus ir ištikimi Anglijai ir 
vieningai prisidėti prie Anglijos 
karo išiaimėjimo., Taip pat nu- 
pašakojo karo baisenybes kai 
dėfl grobuoniškų Europos dikta
torių, 1— Stalino, Hitlerio ir 
Mtissoiinio, šiandien milijonų 
nekaltų žmonių liejamas krau
jas, be pastogės paliekami naš
laičiai vaikučiai 1V t-.t. Kaip gra
žioji Anglija į pelenus pavers
ta iš istoriškų architektūros pa
statų — griuvėsiai... Ir, kad to
kios dalies gali ii’ Stalino pa
grobtoji Lietuva susilaukti! Juk 
ne už dyką, pusmilijoninę rau
doniją armiją į Lietuvą Sutrau
kę, nes beginkliams gyvento
jams suvaldyti tokios jėgos ne
reikia !

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

prograibO.
dainos

VASARIO 16 D. MINĖJI
MAS IR "L. BALSO” 

KONCERTAS
Vos metai atgal musų Lietu

vos pagrobimo “simpatikai’

l ik rojo vardo gėdinasi) dar 
bandė jaustis lietuviais ir vasa
rio 16 šventėje giedojo himnus, 
dėvėjo tautiškus rublis, bandė 
pi įsiminti kruvinas kovas dėl 
nepriklausomybės ir nuoširdžiai 
ar nenuoširdžiai visgi bandė ati
duoti pagalbą atsistojimu žuvu
sioms už laisvę ir demokratiją.

Dabar'jau to nebėra. Šių ne
priklausomybes išvakarių pro
ga j e stropiai ruošiasi atžymė
ti “Liaudies Balso” vajaus pa

rum.-įs, kaip greit pamirštos ko
vos dėl laisvos Lietuvos, kaip 
greit' atbuko ją jausmai, kurie, 
reik suprasti, buvo visad pri
dengti klasta!

Šiandieną, esant parblokštai 
nepriklausomybei, kuomet visu 
lietuvišku širdingumu reikia 
kelti Iralsą prieš Lietuves p i- 
grobimą> tai to viso “shnpati- 
kai” tyli. Jie randa kitas pra
mogas.

Kuomet įiulus pavergėjas 
diktuoja musų broliams ir se
sėms <‘/iryti viską, kas svetima 
nejpi i;sti nepakeliamą, lai * vi
sam tam smurtui randasi mli- 
sų Idoviuose simpatijos. Man 
atrodo bereikalinga priedanga 
jie naudoja vadindami .save tik 
“sim pūtikais”, vistiek mes žino
me, kad esate tikri pritarėjai ir 
savo gimtos šalies pardavimo 
talkininkai. Jokie priedangos 
budai nepateisins jūsų “nekal
tybė*”, ■ 
esate be 
tiek.

Kokia gi simpatija gali būti 
kai rykliai vis labiau gromu-

— bukite geriau kuo 
) “kaukes”. Išgamos ir

kai rykliai vis labiau 
liuoja musų šalį?

Kita nelaimė ištiko Alfredą

jaunuolis. Ridamas į čiuožyklą 
jis paslydo ir parkrito. Pulda
mas norėjo pasiremti ranka, 
kuri per riešą liko sutriuškinta. 
Pirmąją pagalbą suteikė jam 
kuopos daktaras R. VVeinste - 
nąs. Paskui nuvežė į l.goninę

sugibsuota. Kuopa ir jos jau
nuoliai labai Alfredą užjaučia 
ir linki greit ir pasekmingai pa-

LIETUVIU TARPE ĮVY
KO DU MIRIMAI

Šiomis dienomis džiovininkų 
sanatorijoje apie metus laiko 
sirgusi mirė loronliečiams ži
nomo Leono Janausko žmona, 
kuri kilmės buvo line. Janaur 
kienė buvo dar visai jauna voš 
25 metų amžiaus, šiaip buvo la
bai smagi ir gera -lietuviams.^ 
Būdama jauna labai norėjo gy
venti, to ji tikėjosi visą laiką, 
-tačiau žiauri liga nulėmė savo, 
— paėklrdanla mirčiai aliną ir 
dallg gyvenime gero troškusią 
motelį. Taipgi dur jaunas jos 
vyrus Ja i la U skas, netekęs gyVe- 
♦uIUO draugės, liko su širilgėli 
<r- nuliūdime.

Po jos mirė kitas lietuvis 
\ ąičius, palyginamai dar taipgi 
ncscn.is žmogus, vos L) metų.

Vaičius, voš pora metų kaip 
)alaidojo žmoną, kuri paliko 
du mažamečius simelhis, o da
bar mirus ir tėvui vaikai liko 
be prieglobos. Mirties prieždis*

ris Į porų d.cnŲ atėmė gyvybę 
Lai būna abienis lengva 

žeme. \
SI

S.L.A. 236 KUOPOS 
VAKARAS

Vasario 22 d. parapijos salė
je įvyks gražus vaidinimas ir 
smagus šokiai. Komisija deda 
pastangas, kad žmonės liktų 
patenkinti. Veikalą parinko gra-

1

MONTREALE KALBĖJO SLA PREZIDEN 
TAS ADV. BAGOCIUS

Kanados Lietuvių Tarybos 
iniciatyva sausio 26 d. Montro 
alo lietuviai susilaukė nenuils* 
tamo kovotojo prieš Lietuvos 
okupantus ir jųgadintojus 
vietinius bu šuvl^us ppgar. ej i- 
sio kalbėtojo SLA prčz? iidv. 
Bagočiaus. Prakalbos įvyko- V. 
Klubo salėje.

Mitingo programą pradedant-, 
pirmiausia V. Klubo choras š.i- 
giedojo Kanados Himną, po (o 
keletą dainų. P-le Juodytu 
skambimlama gitara, padain t- 
vo porų patriotiškų dainelių-. 
Vėliau scenoje p įsi rodė unifor
muotos “juriiiinkės” -- penkių 
metų Rūta Kilimonytė, kuri ar
tistiškai dt monstruojamais kili* 
siškais šokiais ir dalhomiš pu
blikų i'.epapVastni sužavėjo .. -. 
Po to pbpgramos vedėjas M. 
Plačenis pasakė įžanginę kalbą; 
po kurio sekė gčrb. adV. Rago* 
čiaus Raiba.

Adv. BagočiUs savo išsamioj 
ir turiningoj kalboj faktais įri*- 
dė “geraširdžio” Stalino teikia
mas Lietuvai “malones”.... Sta* 
lino garbinio j anls kalbėtojas 
nurodė adresą, kur gali misi* 
pirkti Stalino “saulės” koiisti* 
luciją, su kuria jiems pravartu 
susipažinti. O hėmokahticms 
skaityti, pats paskaitė keletą 
paragrafų, kaip tai: apie butų 
ir nuosavybes neltečiainybę, rb* 
linijos ir polit nę laisvę, tautos 
teisę rinkti vyriausybę ir Lt.

Pagal oficialius Paleckio val
džios pranešimus “išlaisvintos” 
Lietuvos seimus, buvęs išrink
tas 99% gyventojų balsi) dau
guma. Tai dėl šio blofo—“mui* 
lo burbulo”, kalbėtojas pareiš
kė, kad norint tuos procentui 
surinkti, tai visi vyskupai, ar
kivyskupai, kunigai, vienuoliai, 
tukstančia davatkų r zokoniu- 
kų, kurie verčiau duotų galvą 
jiukirsti, arba sutiktų būti spir
ginamais ant keptuvo, o savo 
tikėjimo neatsižadūti :— butų 
turėję balsuoti už religijas 
doubkasius bolševikus. Ar tai 
dar reikia didesnės nesąmonei, 
kaip sąkymas, kad 99% balsa
vo už Paleckio — bolševikų sei
mą! O kad Lietuvoj dabar k- 
galizuojama tįk vięna komuuįs* 
tų partiją ir tik komunistiškos 
propagandos spaudą^ tai sakan

lys, kad ten demokratija ir po
litinė laisvė, tepdrodo, kur yla 
politinės partijos diktatūra?

yos” žinias, kad apgyvendinus 
šimtus tūkstančių !raudonai iniė* 
čių‘ lietuviai butų savininkai iš 
geresnių butų išprašyti lauk, ii 
patalpinti šiokloš'e tokiose lūš
nose ar palėpėse; kur asmeniu.

metr. ploto, o kitiems nė to 110- 
išlenka... Tai, kur ta .nuosavy

yra neliečiamybė? Pareiškė adv. 
Bagočius. Be tti'kalbėtojas iš- 
aišknn) “kacapo” kiiiųę. žodis 
‘■'kąeapas” -yru žemaičių uukai? 
tas (kurie tihgčBaini daug kal
bėli, dųžnal alšaRipėjų Mk pii- 
inaisiais žodžių skiemenimis^ iš 
pirmųjų skiemenų, pridėjus ga
lūnę “s”, šių žodžių: ką pa-tua- 
to ctppt (pagriebia). Aiškiai 
nušvietęs veidmainingą bolševi
kų propagandą h' Lietuvos te
rorizavimą, kalbėtojas pirmąją 
dalį savo kalbos užbaigė.

Po pertraukos Kąjąeko komi
kų trupė sudainavo keletą dai
nų* o lt. ^dintonytė vči pade- 
hidnslravo žiupsnį savo šokių 
nieito.

Ito to gerb. adVt Bagočius pa
sakė antrą dalį savo jaudinan
čios kalbos^ kuri iš montrėalie- 
člų atfniiitlėš. ilgai neišdirs. čia 
kalbėtojas pabrėžė, kad iietu- 
viij tauta paguldyta ant mirties 
stalo į kUriOs krutinę atremtas 
Kremliaus peilis, kad ją pasker
dus... LietuVą mylinčių jos vai
kų deportavimas į Sibirą ir ki
tas sovietų valdomas Sritis, oj 
Lietuvon prigrudimas kirkizų, 
kalmukų^ gruzinų; maskolių ir 
kitų, aiškiai parodo, kad rieda
ma pastangos lietuvių tautą iš
naikinti. O tos deportacijos, 
vykdomos slaptai, dažniausiai 
nakties tyloje iš namų dinksta 
šeimos fėvas ar eonus, ir nie
kas daugiau apie juos nežino."— 
tar^m žeme būt prarijus?,^ 
Kaip lietuviai, kad nenori pa
likti savo įrangų gimtąjį kam
pelį, savuosius, gimines ir pa
žįstamus, taip ir kazokai; gru
zinai ir kiti nenoromis važiuo
ja į Lietuvos šalelę, kuri jiemš 
yra svėtimą. Tačiau Stalino du* 
magogijai niekas negali pasi-,

čius pareiškė, kad. jeigu, kas 
laike jo prakalbos yra kentėjęs; 
tai kad nepyktų, bet tą priim
tų, kaip atgailą už savo smer- 
telnas nuodėmes.

Prakalbos taip aiškiai nušvie
tė Stalino verguvėje suklupdy
tos Lietuvos pasibaisėtiną vaiz
dą, jog, rodos, kad visi prakal
bose dalyvavusieji komunaciai; 
kurie turi bent vieną procentą 
Šveiko protavimo ir žmonišku
mo jausmo, nors ir buvę Sta
linui parsidavusių agentų — 
tautos išgamų sudcmoralizuoti, 
turėjo prasiblaivyti ir pasibiau- 
ičti savo judošiška misija.

Kalbėtojas adv. Bagočius ne- 
Hik, kad nušv.etė “išlaisvintoje’ 
Lietuvoje Maskvos 'diktuojamą, 
deispo iŠKą režimą,- liet tiem-. 
itąudOnojo teroro garbintojams 
alvejžč ’oidelę dovaną — 350 
tūkstančių rusiškų rublių dėi 
laivakorčių išpilkime, liepda- 
hias i-Uprašyti “tėvo” Staliųo; 
kad atsiųstų laivą j Lietuvos 
“jojų” juosius parsivežti, km 
galės Stalino “saulutėj ’ pasike-

PASEKMINGAS i 
' VAKARAS

TORONTO, Ont. — Vasario 
dieną SLĄ 236 kuopos valdy

ba surengė silkių vakarienę ir 
pastate trumpą vieno veikshio 
komediją scenoje. Viskas pasi
sekė puikiai. Kuomet svečiai 
jau artinosi prie pabaigos už- 
kandžiavimo, tai penki valdy
bos nariai: A. Kuniutis, L. Vek- 
teris, O. Indrelienė, St. Batkie- 
nė ir M. F. Yokubynienė sku
bėjo į scenos užkulisus ir po 
keliolikos minučių, trys iš jų, 
būtent: A. Kuniutis, L. Vekte- 
ris ir O. Indrelienė buvo pasi
ruošę eiti į sceną; kitos dvi 
moterys; viena sufleriuoti Ir 
viena scenoriaut. Taip tai ap- 
seita, be pašalinių pagalbos sce
noje.

Komedijoj visi trys artistai 
gerai vaidino, bet A. Kuniutis 
pasiėmė laurus. Jis vyriausioj 
“diehščiko” rolėj įdėjo visas pa
stangas, kad padarytų veikalą 
juokingesniu, negu kad galima 
blivo vaizduotis. Publika turėjo 
saldutis juoko. Po veikalo visi 
penki valdybos nariai, užbaigė 
programą su prašmatne daina 
“Tėvas sūnų labai barė”, ku
riai dirigavo St. Batkienė dar 
prašmatniau negu daina skam
bėjo. žodžiu, tai buvo komedi
ja ant komedijos. Nors valdyba 
manė viena viską padaryti, bet 
neapsieita ir be pašalinių pa
galbos. Publika, matyt, sužavė
ta komedijomis, kurios davė 
skanaus juoko, griebėsi gelbėti 
suimdinėt stalus, indus ir 1.1., 
Kad greičiau paruošus salę šo
kiams. Besižiurint į tokį drau
gišką svečių e'gcsj, jautiesi 
žmogus, kaip kad butum vienoj 
didelėj, gražiai sugyvenančio] 
šeimoj.

Linksmumas ir jaukumas tę
sėsi per visą vakarą išt sai ir 
SLA 236 kp. valdyba reišk a sa
vo šiidingiatisią padėką visiems

Montreale ir paliko.
1'odel šios korespondencijų 

Autorius pataria visiems - Sta
lčiui ptn šidavėbaius tautos 
.šgUhiohiš-, ir tiėhis Maskvos tė- 
toro garbintojams, kurių pro
tą Vilnas nuo Stalino “sau ės’ 
yba perdegęs, nepraleisti geros 
progos ir marš į Lietuvos “ro

Prakalbose dalyvavęs 
Montreal, P. Q.

Austin, Man
Plėšrieji vanagai drasko 

Lietuvos kūnų
‘‘Liaudies Balsas*’ nenustoja 

kartojęs apie laisvą Lietuvą; 
kad Lietuva nenustojo nepri
klausomybės ir Paleckis su sa
vo komisarais yra tikri krašto 
šeimininkai. Bėt kad taip nėra, 
tai ir mačios vaikas žino, išski
riant Maskvos klapčiukūs.-Hil- 
lėris nusiuntė savo žmones ^de
rėtis sU Stalinu ir rezultate de
rybų Seinų krašto lietuviai ne
tenka savo levų krašto, apgy
vento šimtmečiais, ir viską pa
likdami turi kraustytis į Tary
bų Rusiją. Juos greičiausiai mi
gius kuę i šaltąjį Sibirą ar ki
tus tyrlaukius. Argi reikia di
desnio žiaurumo? Kiek ašarų, 
Širdies skanino, — kas gali tai 
aprašyti... Palik viską ir eik 
ten* kur varo okupantai ir ten* 
kinkis tuo, ką duoda.

Aš kaipo seinietiš* gerai žinau 
to krašto lietuvių tautinį nusi
statymą, Jie buvo pasiryžę iš
kęsti didžiausius sunkumus bi- 
le tik laikui bėgant prisijungti 
prie motinos Lietuvos. Seinų 
kraštas davė šimtus savanorių!

Toronto lietuviams, kurie tei
kėsi atsilankyti į tą parengimą 
it padarė malonumą rengėjams 
ne lik atsilankymu, bet ir link
smumu.

Valdyba taipgi broliškai dė
koja kuopos nariui J. Samule- 
vičiui ir A. Kudrevcevui už pa
gelbėjimą, kur reikėjo, susi
siekti karais. Už prisidėjimą 
darbu Onai Kuniutienei, G. Yo- 
kubynaitei, Ant. Butkui ir J. 
Yokubynui.

MINĖJIMAS 16 VASARIO
Vasario 15 d. torontiečiai lie

tuviai minės Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo dieną. 
Tai buvo išsilaisvinimas tautos 
iš po senojo caristinio rusų 
jungo. Lietuvių tauta, pakilusi 
iš griuvėsių, atkovojusi sau ne
priklausomybę, augo ir klestėjo 
per 22 metus. Nebuvo jai lem
ta būti turtinga, bet ji buvo 
žmonišku! ėps!tehgus!, soti ir 
dAr dideliu kąsniu pasidalinda
vo su savo kaimynais. Bet, de
ja, neilgai Lietuvos žmonėms 
teko būti sotiems ir laisviems. 
Bolševikų “sąrančiai” viską 
“nuvalė”, palikdami Lietuvos 
žmones pusiau alkanus, puspli
kius ir be 
nes vislią 
be.

To viso
gero lietuvio pareiga dalyvauti 
vasario 16 paminėjime ir stip
rinti jėgas ateities kovai už ne
priklausomybę Lietuvos ir jos 
žmonių.

Tat visi Toronto lietuviai ir 
kaimynai atsilankykim ateinan
tį šeštadienį, vasario 15 dieną, 
parapijos svetainėn, kur bus 
keli, kalbėtojai, apie kuriuos

žmoniškos pastoges, 
geresnį sau susigro-

akivaizdoj kiekvieno

į Lic aivos kariuomenę 1919-20 
m. čia ko-ne pirmiausia susior
ganizavo partizanų ir kariuo
menės būriai kovai prieš vokie
čius ir vėliau lenkus. 1919 ir 
1920 m. čia ėjo smarkios kovos 
tarp Lietuvos kariuomenes, 
partizanų iš vienos puses ir len
kų okupantų iš kitos. Daug 
kartų Seinų miestas ėjo iš ran
kų į rankas, čia ne vienas ka
pas išdygo geriausių Lietuvos 
sūnų. .Man rašant šiuos žodžius 
ne vienas iš tų žuvusių stovi a- 
kyse. — lai bendrų kovų drau
gai... Lenkams okupavus tą 
kraštą; žuvusių kapus gėlėmis 
pliuše Seinų krašto lietuvaitės, 
noFs ne sykį dėl to nukentėjo 
nuo okupantų. Seinų krašto lie
tuvių patriotizmas buvo ir pasi
liks iki šiam laikui didelis.

nuošimčių lietuviški. Lietuviai 
gyvena šiose ribose: 
Seinai, Ramoniškių 
kaimai, Smalininkai,

PIRMAS AUŠROS CHO
RO KABIO PRCGRAMAS

lik ką išklausėm pirmojo 
choio programo per rado stoti 
t.FRB 690 klc.

Bendrai paėmus, choras gra
žiai dainavo, pr.duodamas ma
lonaus jausmo lietuviui esan
čiam toli nuo savo krašto. Ka
nados Lietuvių Tarybos Mon- 
trcalio skyrius atsiuntė chorui 
pasveikinimo telegramą, tiesiog 
i rado stotį. Tokį montrealie- 
čių atjautimą choras giliai į- 
vertina.

Choras dailiuos dar per atei
nančius tris sekmadienius 11 
vai. vakaro, Kastetu Daylight 
Time.

Tat lietuviai paklausykit ir 
parašykite radio stočiai nors 
kelis žodžius, išreiškiant jūsų 
pasitenkinimą ir padėką jiems 
Už leidimą lietuvių dainai skie
sti svetimos padangės bango- 

| mis. —Frances

Montrealo bolševi
kai vilkais staugiaBerznikas, 

ir Klevų 
Punskas ir 
rubežiaus,

čia gal gyvena tarp 20.000 ar 
30,000 lietuvių.

tu vos Paleckis ir turėjo reika
lauti iš “Saulės” Stalino pri
jungti tą kraštą prie “nepri
klausomos” Lietuvos. Juk ir 
Mizara sakė, kad Seinų kraštas 
prisiglaus prie sauliškos Stalino 
konstitucijos. Tai tau ir va, Sta
linas iškirto tokią kiaulystę, ku* 
ries ir Mižarą nenumatė. Nie
kas pasaulyje negirdėjo, kad to 
kia biauri neteisybė butų daro
ma žmonėms. Juk Čia šimtme
čiais gyveno jų tėvai ir tėvų tė
vai.

Tos visos neteisybes bus pra
šalintos, kada valdys pasaulį 
deniojcratinės valdžios.

Kanados Povilas
r W*-'A i *

Lietuviški Montrealo Irolše- 
vikai, sužinoję apie įvykstan
čias sausio 26 d. adv. Bago- 
čiaus prakalbas, nerimo kaily
je. Nujausdami jiems rengia
mą “pirtį”, iš anksto pasiruo
šė pianus, kad tą mitingą gelė
tų suardyti. Deja, tie Stalino 
klapčiukų planai neišdegė, o 
tik patys save susikompromi
tavo. Paskirtuoju laiku, 4 vai. 
po pietų, V. Klubo sale jau bu
vo perpildyta publikos, tačiau 
programa buvo pradėta beveik 
valanda pavėluotai,
garbintojai komunaciai, pagal 
jų “vyskupo” komandą, išsi
skirstę po visą salę pradeda šū
kauti: “matai, muzikai turi il
gai laukti bagoto!” Deja, adv. 
Bagočius jau seniai ant scenos,

(Tęsinys 7-me pusi.)

Stalino

O
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
KOMISARAS GREGORAUSKAS “ATSTATI- 
NEJA” KOMISARU SUGRIAUTA PREKYBĄ

LABAI SENTIMENTALUS ŠUO.

LANKĖSI ŠVENČIONYSE, KUR BATSIUVIAI NE
TURI ODOS, BET JOS NETURI IR KOMISARAS

Švenčionis ir kitas prie 
sovietų Lietuvos priskirtas vie
tas buvo išvykęs prekybos ko
misaras Gregorauskas kartu su 
keliais valdininkais.

Kaip praneša oficiozas “Ta
rybų Lietuva”, komisaras bu
vęs išvykęs “susipažinti su esa
ma prekybos padėtimi ir nu
matyti ten prekybos organiza
vimo galimybes.” Dalis dele
gacijos lankėsi Marcinkonyse.

Į sovietų Lietuvos prekybos 
komisariato atstovybę Vilniuje 
lankėsi Švenčionių avalynės ar-

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

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, 9«*e.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

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

kių žolių ir šaknių
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

teles atstovas, prašydamas pa
gelbėti gauti odos, nes sovietui 
Gudijoje, kaip jau seniai ra
gaujančios bolševikų rojaus 
gyvenimo, jų nebėra.

Švenčionių kooperatyvuose 
netvarka

Ta pati “Tarybų Lietuva”, 
kuri prieš dvi dienas pranešė 
kad “draugas” Gregorauskas 
išvykęs į Švenčionis “numatyt, 
ten prekybos organizavimo ga
limybes”, aprašinėja gyvenimų 
Švenčionių, krašte, kurį bolše
vikai okupavo jau 1939 melų 
rudenį, žlugus Lenkijai.

Pasak “Tarybų Lietuvos”, 
bemaž kiekviename kaime yra 
kooperatinė parduotuvė, kurio
je valstiečiai čia pat gali apsi 
pirkti”. Tačiau po dviejų die
nų “draugas” Gregorauskas, 
los pačios “Tarybų Lietuvos” 
pranešimu, išvykęs į Švenčio
nių susipažinti su prekybos or
ganizavimo galimumais.

Jeigu jau sovietinė prekyba 
taip idealiai veikė, tai kodui 
dar susipažindinėti su “organi
zavimo galimumais”? Kodėl 
Švenčionių .avalynės artelės at
stovas lankėsi Vilniuje, mal
daudamas odų?

Nežiūrint sovietų Lietuvos 
komisariato valdininkų lanky
mosi Švenčionyse, tos sritys vis 
dar prie Lietuvos neprijungtos. 
J Švenčioniųs atvykusius valdi
ninkus vietos gyventojai, kaip 
sako “Tarybų Lietuva”, apipy
lė klausimais, “ar siena jau 
tikrai atidaryta, ar jau tikrai 
jų niekas nesulaikys, einančių 
į Švenčionėlius, Ignaliną,• va
žiuojančių j Vi nių ar Į Kau
ną?”

švenč.onyse gyvenimas 
apmiręs

NAUJIEN,U-A()ME Phot.
Matome daktarą Druley (kairėj) ir orlaivių aptar

nautoją Mary Northington Kansas City mieste teikian
čius pagelbą šuniui ,Laddie. šunies savininkas paimtas 
kariuomenėn. Laddie taip išsiilgo savo savininko, kad 
susirgo ir negali be jo gyventi. Karininkai orlaiviu no
rėjo nunešti Laddie j stovyklą, 'kad galėtų būti su savi
ninku, bet gydytojai tvirtina, kad šunies sveikata labai 
silpna ir negalės skristi.vairios pasaulinės žinios

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody 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.

STATYKITE NAUJA 
NAMĄ

ŠIANDIENOS PATARIMAS
Leisk telefonui padaryti
• štai kaip! .. Po pusryčių, 
telefonuok užsakymus dėl 
groserių ir kitų reikmenų— 
tada pašauk skalbyklą arba 
kriaučių arba plaukų da- 
bintoją arba kitą reikalin
gą patarnautoją.,

Tąda, pavartok telefoną 
pasiekti krautuvę kurios 
“gero pirkinio” skelbimą 
esi mačiusi. Sutaupysi lai
ko jei leisi telefonui atlik
ti tuos dalykus—ir turėsi 
daugiau laiko kitiems inte
resams.

JAUNAVEDĖMS:
šeimininkavimą lengvesniu.

Ir neužmiršk savo vyro— 
savo drauges — kaimynus. 
Linksmas žodis jūsų laukia 
nėr jūsų telefoną, kada es
ate išsiilgus. Galite ir pa
gelbos tuojau prisišaukti.

MORALAS: Nebūk žmo- 
na-be-telefono . . . Telefo
nas yra veikiantis padėjė
jas, darbštus tarnas, drau
gas reikale. Jis kainuoja 
taip mažai ir padeda taip 
daug! .. . Illinois Bell Tcle- 
phone Company.

—r—i

Klausyk “THE TELEPHONE HOUR”
Pirmadienį, 7 v. v„ WMAQ

PREMIUM

STOKER

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

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

2-l’/2-l*4 ...........   7.00
VVest. Ky. Wash Scrgs. V/2 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”

Kiek Švenčionyse šiuo metu 
yra gyventojų, tikrų žinių ne
turime, bet spėjama, kad šiame 
mieste gyvena tarp 7 ir 8 tuks- 
ančių.

Pernai bolševikams paėmus 
Švenčionis, žymi dalis lietuvių 
nuo okupantų pabėgo į nepri
klausomąją Lietuvą.

Švenčionių apylinkėje esą 
apie 20 lietuviškų mokyklų. 
Gyventojai pageidauja jų įs
teigti žymiai daugiau, bet nesą 
mokytojų.

Nuo sausio mėn. Švenčiony
se pradėsianti veikti nepilnoji 
lietuvių vidurine mokykla (pro
gimnazija). Kaip ž.'noma, len
kų okupacijos laikais Švenčio
nyse veikė lietuvių gimnazija, 
bet vėliau lenkai ją uždarė.

In. B.

Willkie pataria I 
padėti britams

NEW YORK, N. Y. — vas. 
10 <1. — WeiKlcll Willkie va-' 
kar pareiškė, kad Amerika 
privalo padėti britams. .... į

Jeigu ules tinkamai padė
sim, tai gal išvengsime karo, 
sako. Jeigu laiku nepadėsiu], 
tai netrukus turėsim kariauti, 
su stipresniu priešu-

Britams nereikalingi karei
viai, bet įvairios rūšies gink
lai. Jis mano, kad reikia įnešti 
kai kurias pataisas įstaty
mui bet įstatymas reikia pri
imti.

Britai stiprina pozų 
rijas Azijoj

SINGAPŪRAS, Malajų saly
nas, vas. 10 d. —. Britų karo 
aviacija, kuri stovėję, Singapū
re, išskrido į Malą j ų^ąląs, ypa
tingai daug nuskrido, ! šiauri
nę Malajų salyno dalį.

Singapūro baze papildyta nau
jais lėktuvais. Japonai labai ne
patenkinti šiuo britų karo veik
smu, nes mano, kad jis yra nu
kreiptas prieš japonus.

Jie skaito, kad Sįamo valsty-
• ‘ 1 ,* 1 

bes reikalų tvarkymas įeina j 
japonų įtakos zoną ir britai ne-* 
privalo pasienių stiprinti.

NEGALI GAUTI GERESNIO
Jei Mokėtum Du Syk Tiek už

FREDERIGK’S 

4 CROWN 

PREMIUM 

BEER!

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

A • . • .» . <

GAUNAMAS ii/2 GAL., KVR. IR 12 UNC. BONKOSE. 
Nueikit į artimiausį sandėlį arba taverną—arba šaukite

YARDS 1502 •
— SVARBUS PRANEŠIMAS------

Dabar randamos 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., Chicago, III.

| Mes apgavome visus jardų mačius |

ophie
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

“LIAUDIES PRIEŠAI”
Bolševikų oficiozas “Tiesa” 

vedamajame straipsnyje nusi
skundžia, kad prieš sovietiškus 
rinkimus okupuotoje Lietuvoje 
smarkiai padidėjęs “liaudies 
priešų” veikimas. Pasak laik
raščio, esą prie* ta net iki “at
virų įžūlių kontrevoliucinių 
išsišokimų”. Kaipo pavyzdį, 
laikraštis cituoja sovietiškų 
agitacinių plakatų sudraskymą. 
“Tiesa” pripažįsta, kad agita
toriai esą bejėgiai. Apie pasi
priešinimą prieš maskolių oku
paciją, ypač pasireiškusį Lietu
voje paskutiniuoju laiku, agi
tatoriai kalbą kaipo “pašaliniai 
žmonės, pasitikėdami savai
minga pergale.

Šis prisipažinimas įrodo, kad 
okupuotoje Lietuvoje pasiprie
šinimas prieš okupantus vis 
didėja, nežiūrint žiauraus tero* 
ro. Kaip iš “Tiesos” matome, 
pasipriešinimas priima tokias 
formas, jog net agitatoriai ne
bedrįsta viešai gintis.

štai KETURI NAUJI PRIEDAI prie BUICK 
SPECIAL EILĖS Suspaudžią Motor.car Di
dumą į Patogų Dydį.

*Guuni Coinpound Cnrburetlon biski prhnokėJilH Ir arklių Jė
ga paauga iki Ittrt o. mylios kas Kalionas net daugiau.

BUVO laikas kada f.prendei karo 
galimybes ir stovį pagal jardus 
nuo bumperio iki bumperio.

šeimai, su visais Buick’ų turtingumo 
pagražinimais, su nepralenktinu .pa
togumu Buick’o all-coil rezorais ir 
lygiu kelyj važiavimu.

• MILDA AUTO SALES
• 907 VVEST 35th STREET ‘

••••••••••••••• WHEN BETTERjAUTOMOBILES ARE BUIIT BUICK WIU BUILD THEM

Bet ne daugiau — ne nuo to laiko 
kai Buick užbaigė tuos ■ keturis nau
jus priedus savo 1941 SPECIAL se
rijai kurie budavoti dideliais karais 
važinėjimų troškimams — ir mažų 
karų garažams! '

Jie yra karai prilygstu prie bet ko 
ant kelio su savo 115-hp. Buick 
FIREBALL inžinų atsišaukimu ir 
gyvumu.*

Jie yra karai su gana vietos visai

Bet nuo bumperio iki bumperio jie 
trumpesni — tai telpa jūsų garaže. 
Jų išilgumas yra 118 colių, tai par- 
kiuojas kaip dviračiai ir lekia per 
trafika su juokingu lengvumu.

Jis eina toliau kiekvienu galionu— 
toliau, net, už kitus Buick’us.

E niek SPECIAL 't-durų
Sedanas, nįodel $1021^

Kodėl jų nepamatyt — dabar?

Taigi negali jų mieruoti su jardų 
mačia.

Juos turi mieruot pagal ką jie at
lieka tamstai — lengvesniu vaira
vimu, didesniu džiaugsmu, ekstra 
patogumais kuriuos jie prideda — 
ir pagal kainas kurios žemesnės 
ačiū jų naujam suspaudimui.

BUICK KAINUOJA NUO
'pristatytas • Flint, į 
Mich. Valst. taksai T 
ir priedai — ekstra 
Kainos gali pasikei
sti be iškalno žinios, už Business

/ Coupe

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 ' metu 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.
Tek GROVEHILL 0306—0363

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE0

MA D 0 S

No. 46Q8—Graži suknelė jaunai 
mergaitei. Sukirptos mieros 11, 12, 
13. 14, 15, 16, 17 ir 18.

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

NAUJIENOS Patiem Dept 
1789 S. Halsted SU, Chicago, DL

Cfa įdeda 15 centų ir prašau 

atsiųsti mas pavyzdį Na ........ -

Mteroa  per knrtfaH

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(lOsstas ir Valatka) 
■■ i ——
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NAUltENIOS
The LithuaniaD Daily New» 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
ria ni sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1*739 S. Halsted St., 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Krivitskio mirtis
Jau vakar buvo “Naujienose” pranešta, kad viena

me Washingtoxio ho.telyje surado užmuštą gen. Krivitskį, 
kuris prieš dvejetą metų pagarsėjo savo reveliacijomis 
apie Stalino žvalgybos žygius Europoje.

Policija dar nesurado jokių aiškių įrodymų, kad 
Krivitskis buvo nužudytas, bet jo našlė, jo advokatas ir 
visi, kurie jį arčiau pažinojo, yra įsitikinę, kad tai buvo 
sovietų GPU darbas. Velionis ne vieną kartą buvo minė
jęs, kad jo gyvasčiai gręsia pavojus. Prieš kokį mėnesį 
laiko jisai patyrė, kad į Jungtines Valstybes slaptai at
vyko baisiausias GPU galvažudys vardu “Hans”, ir nuo 
to laiko Krivitskis bijojo, kad jo laukia mirtis.

Surasti, kokiu budu piktadarys ar piktadariai galė
jo įeiti į Krivitskio kambarį hotelyje ir jį, niekam ne
girdint, nušauti, tai — policijos darbas. Mums čia rupi 
tiktai politiška klausimo pusė.

Krivitskis tarnavo 17 metų bolševikų karo žvalgy
boje, bet 1937 m. jisai nutraukė ryšius su Stalinu, kuo
met pastarasis ėmė galabinti senuosius bolševikus ir rau
donosios armijos vadus. Per paskutinius dvejus metus 
savo bolševikiškos karjeros Krivitskis buvo sovietų karo 
žvalgybos viršininkas Vakarų Europoje. j

Jo žymiausias darbas, tarnaujant toje vietoje, buvo1 
atidengimas slaptos sutarties tarp Vokietijos ir Japoni
jos — sutarties, l^uri buvo pridengta vadinamuoju “anti- 
kominterno paktu”.

Jo tikras vardas buvo Samuel Ginsberg, bet, imda
mas pilietines popieras Rusijoje, jisai pasivadino Wal- 
ter G. Krivitsky, ir po šituo vardu buvo žinomas sovie
tų tarnyboje. Jisai buvo labai aukštai vertinamas Mas
kvos sferose ir buvo gavęs generolo titulą. Bet kuomet 
jisai atsisakė toliau būti Stalino įrankiu ir pradėjo kel
ti aikštėn Kremliąus šunybes, tai iš visų bolševikiškos 
spaudos organų pasipylė pamazgos ant jo galvos.

Atvykęs į Ameriką, Krivitskis parašė keletą straips
nių savaįtraščiui .“The Saturday Evening Post” ir kai 
kuriems New Yorko laikraščiams apie Stalino, politiką 
Rusijoje ir užsięniuose. Jisai nurodė, kad garsiame rau
donosios armijos “valyme” Rusijos diktatorius sušaudė" 
tarp 35,000 ir 45,000 karininkų, o po Kirovo mirties nu
galabijo t^arp 300,000 įr 400,000 “opozicionierių” komu
nistų pabijoję; Jisai ątspėjo, kad Stalinas susitars ir pa
daryssąjungų su Ęįtl,ęriu, — kas, iš tiesų, įvyko 1939 
m. rugpiučio 23) d.

Amerikoj komunistai dėl šitų Krivitskio reveliacijų 
jį nę tįktąį visaip bjaurojo ir niekino, bet nesidrovėjo 
atąkuotj jį ir už jo, žydišką kilmę, pramindami jį “Šmel- 
ką Ginsbergu”. . ‘ .

Pastaruoju laiku Krivitskis dirbo kartu su Diės’o 
komitetu, kuris tyrinėja “ne-amerikinius veikimus”, teik- 
(japĮąs jam intormącijų apie sovietų šnipus, veikiančius 
Amerikoje. Suprantąma, kad Stalinui toks žmogus buvo 
Ipaisiaį pepatogųs. Ir jisai yra nužudytas — taip pat, 
kaip ię Trockįs! Kruvinoji sovietų teroro ranka pasiekia 
toli.

B^et „šitai žmogžudystė, tur būt, neišeis į sveikatą 
Kremliaus diktatoriui. Visgi yra perdaug begėdiškas da
lybas žudyti valdžios liudininkus pačiame Washingtone. 
Amerika ims žiūrėti į Staliną ir jo agentus, kaip į geng- 
stę^iųs, , ' .

“Laisvieji Italai”
Fašistams priešingi italai, kurie gyvena Anglijoje, 

suprgąnįząvo “Laisyųjų Italų Komitetą” — panašiai, 
kaip kad yra susiorganizavę franęuzai, kuriems/vado- 
yauja gen. Dę, Gąųlįę. Anglijos valdžia tą komitetą pri
pažino iAeiks jam visokią pagalbų, kad jisai galėtų su
organizuoti italus visame pasaulyje kovai prieš fašizmą.

“Lųisvųįų IfaĮų” programas susideda iš šių punktų :
1. Atkovoti Italijai jos pilietinį teises.
2. Išgelbėti Italijos tautinę garbę, kurią suteršė pa

kvaišusio ji fašizmo pplitįka.
Kai Italios fašizmas galutinai susmuks dabartinia

me kare, tai “Laisvųjų Itųlų” komitetas tarsis su Ang
lija dėl naująs valdžios sudarymo Italijoje. Fašizmo pra
laimėjimas pasibaigs revoliucija.

To neišvengs ir Vokietija. r \

Užsakymo kaina:
Chicago j e—pašttf:

Metams _______________ $8.00
Pusei metu ___  4.00'
Trims mėnesiams_________ 2.00
Dviem mėnesiams ............ 1.50
Vienam męnesitii ________  .75

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: (Atpiginta)

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

Užsieniuose:
Metams ............................. . $8.00
Pusei metų .......................... 4.00
Trims mėnesiams ..........  2,50.
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ABRAHAM LINCOLN
IN I llilllllll I M.IIIIH ĮllllHllfH Hlll!l|l. l.n|.a!K»l||||||||||lll||||||||||||l|!||| llllllll!|I|||Į|

parašydavo vaizdelį apie gyvu
lių kankinimą. Jisai taip pat 
savo vaizdeliuose nupeikdavo 
tokius blogus papročius, kaip 
girtavimą, 'nesantaiką ir t. t.

KAIP “MOKAMAS” AT 
LYGINIMAS DARBI

NINKAMS

Sutarybintos Lietuvos pra
monėje, susisiekime, prekyboje 
ir k. srityse viešpatauja pilniau* 
šia anarchija, bet tik retkąr- 
čiajis žinios apie tai patenka į 
spaudą, kądangi visus laikraš* 
čius kontroliuoja ta pati komi? 
sarų klika, kuri tą anarchiją išr 
šaukė. 

> i , f'

Bet štąi vienas pavyzdys, 
kaip valstybės įstaigos “užmo
ka” atlyginimą darbininkam? 
už jų atliktą darbą. “Tarybų 
Lietuvoje” gruodžio 10 d. įdėta 
žinia iš Kudirkos Naumięsčio 
(Šakių apskr.) po antrąšte: 
“Apsileidimas”, ir sakoma:,

“Iš K. Naumiesčio prar 
džios mokyklos vedėjas P: 
Barkauskas mums rąšo, jog 
šių metų vasarą buvo vykdo
ma tos mokyklos namų re
monto darbai. Darbai baigti 
jau rugsėjo mėn., o dąrbi- 
ninkams už darbą dar ligi 
šiol neatlyginta, nors žodžiu 
ir raštu, tiesiog ir per moky
klų inspekciją buvo kreiptasi 
į šakių apskrities valdybą 

’ (dabar apskr. vykdomasis

taip negalima laikyti kaip ap
sileidimu.”
Rugsėjo (septemberio) mė

nesį pabaigti darbai, o dar 
gruodžio (decemberio) menesį 
darbininkams neužmokėtas at
lyginimas. Per tris; mėnesius 
lailcSl

Ir joki darbiųiųkų prašymai 
nepadeda. Darbįnmkus turėjo 
užtarti mokyklps vedėjas, bet ir 
jisai nerado nieko gere^nio? 
kaip parašyti į laikraščio redak
ciją Kaune, ką J ši galėtų par 
dejuoti dėl apskrilfieš vykdomo
jo komiteto > “apsileidimo”.

Ar tai yra tik apsileidimas, 
kuomet darbininkai negauna 
per tris mėnesius atlyginimo už 
savo darbą?

TARYBINĘ “TVARKA” 
PAŠTE

apieKauno oficiozas rašo 
“biurokratiškumą” Svėdasų pa
što skyriuje.

Vienas Svėdasų pilietis, St. 
Česunas, gavo pensijos išmokė
jimą litais ir turėjo atsiimti 
knygų siuntinį apdėtą Inokes- 
čiu. Ant siuntinio pažymėtą, 
kad mokestį reikia apmokėti 
rubliais. Bet žmogus rublių ne
turi. česunas prašo, kad bent 
dalis jo pensijos butų išmokėta 
rubliais, bet pašto viršininkas 
atsisako, nes perlaidoję pasaky
ta “litai”. O mokesčio už siun
tinį jisai reikąlauja rubliais, 
nes taip pažymėta ant siuntinio.

Česunas rašo oficiozą redak
cijai, kad jis— A

“Viršininkui priminęs vy
riausybes įsakymą, kąd rei
kalaudamas rublių ir atsisa
kydamas imti litus laužo vy
riausybės įsąkyiną ir trukdo 
piniginę apyvartą, be to, ke
lią žmonėse paniką. Vir^inin- 
kaą lik$ neperkalbamąs —■ 
už litus atsisakė išduoti siun
tinį. Jis- negalįs rublius kęis- 
/^.į litu? ir litu? įjęublfius, nes 
tai busianti spekuliacija. ‘At
sakiau, kad bus spekuliacija 
tik tada, jeį jją paims, litais, 
Jaugiau kaip išeina pagal 
kursą, bet negali būti speku- 
įiąę.ijos iąiant pagal kursą’.” 
Togiu b^duK- siuntinys p,ąlil?o 

pašte dėl to, kad žiogus ąąllk 
rėją rublių.

Šitaip žmogui pasidarė skriau
da dėl bolševikišką biurokrato 
užsispyrimo, Bęį, aųįra y.ęrtus., 
ir biurokęątai negali susigaudy
ti komisarų patvarkymuose, ku
rie vieni kitiems prieštarauja. 
Įvedimas sovietinių rublių, pa-

krįkdė pinigų apyvartą Lietu
voje.

O kai bolševikai bus iš Lietu
voj išspirti, tąi reikės šlųpti 
lauk ir Stalino rublius. Tuomet, 
bus ųaųjĄ kątąstv.ofa žmonėms.

KARINGAS VYRAS — 
JĮ. GABRYS

ęrayomcĮ iį ^vęįęajrijos (Ve.vęy, 
mi^^ rg^ąmąja m.ašin^ 
ploųąs pop.ięroą atmuštą 8 pusi, 
binietepj—“Gabrio, ŽINIOS”.

Jas “žinias” leidžia amerikie
čiams iš senų laikų pažįstamas 
“veikėjas”, Juozas ( Paršuitis- 
(iabrys. Jisai dabar deda prieš 
vardo inicialą raidę P ir pasi
rašo: “P. J. Gabrys”.

Liuletęnyję įjota kelętąs p, 
Gabriui rašytų įvairių asmenų 
laiškų ir išIr aukų iš laiškų, bet 
didžiasiąją dalį užima palies 
Gabrio komęntąrąi ąpję “Lietu
voj žlugimą kąltĮninku,^’.

Gabrys tęsia sąvo senąjį gin
čą sU “tąutos vaju” S.ąąętąją, 
bet “prisipažįsta” ir pats pada
ręs klaidų:

“Didžiausią mano, klaida ir. 
kaltė”, rašo P. J. Gabrys, 
“kąd aš, turęduiijus keletą 
kartų progą pairnji Lietuvos 
valdžią į savo rankas, to ne
padariau, dėlto kad nenorė
jau teršti savo rankų tautie
čių krauju ir nenorėjau žen
gti prie valdžios per lavo
nus, kaip Smetona.

“Mano kalte ir klaida, kad 
aš nepasipriešinau 
Smetonai pagrobti 
valdžią...”
Vadinasi, Gabrys 

kad jam kas nors 
“valdžią,” kaip blyną lėkštėje 
—o jisai butų laikęsis ją “pri
imti” Bet kad niekas neatne
šė, tai jisai taip “be valdžios”

1926 m.
Lietuvos

laukė,

tai buyo 
m. vasą- 
Li e tu vos 
dalyvavo 
alsią v ai).

Lietuvos t nepriklausomybės 
kurįmo laikais p. Gabrys buvo 
prisiplakęs prie tam tikros po
litikierių • klikos Europoje, ku
ri norėjo gauti Lietuvai ka
kalių Ispanijoje. Ispaniškas 
kandidatas į “Mindaugo sos
tą” buvo. jau užfundijęs p. 
Gabriui ir automobilį. Bet 
Smetona ir jo sėbrai užbėgo 
jam už akių, sumanydami par
sigabenti “karalių” iš Vokieti
jos ir įsusideredami su plikba
joriu Urachu, kuris nešiojo 
“herzogo” titulą ir turėjo U 
vaikų, bet neturėjo “karalys
tės”, kuri juos penėtų. Kad 
Lietuvos valstiečiai nesipurty- 
tų tokio “karaliaus”, lai gu(L 
rus kunigėliai nutarė išmokin
ti jį lietuviškai 'kalbėti “Tęye 
Musų” — ir “Mindaugas Ant
rasis” jau buvo gatavas.

Įdomu, kad visa 
dąroma jau po 1918 
rio 16-os, kuomet 
J-aęybą (kurioje 
'Smęlona ir. kunigų 
bųvą paskelbusi Nepriklauso
mą^ tyfi.molaxitin.es Lietuvos 
Valstybės a įsteigimą, kuriai 
turėjo pagaminti konstituciją 
(lemobratimąi išrinkta? Stei- 
giąmąęis. Seimas.

Tą^m Gąbrys buyo
.prakišęs, varžyliucs su Smeto
na dėl “karaliaus.” Jam bu
vo, žinoma, labai pikta, nes 
jisai tikėjosi, bent “markyzą’.’ 
ąr “graįo’’ . titulą,' jęjgu į Ęie- 
tųyos, sostą butų patekęs ispa- 
nĮškąs princas. Ir jisai dar ligi 
ąiol negali to Smetonai atleis- 
Ii.

Bęl iy jo kpnkur.enhii ne
pasisekė. Nors Smetona, Yčas 
ir l^unigų, ątstovai Lietuvos 
Tą^ojįfc bųvą sijręmpę Nę- 
prikląusąmybęs p.ękląrącųąą 
principus ir paruošę Ųrachųį 
vietą Lietuvos soste, tąriąu 
Vokietijoję 1.918 ip. lapkričio 
mėnesį kilę revoliucija. Kaize
ris, karaliai ir princai, ijšbągio: 
jo. Lietuvoje noroms-neno-

likos steigimo...
Tuomet jau ir Ga^ęys nebe

turėjo ko pykti ant Smetonos. 
Bęt. vęliau Smetoną surado 
progą nuversti respublikos 
valdžią ir patapti “tgutos va
dų” ir Pavy4us ir vėl
ątšipauji^o.

Įįai dĮęi lietuvių visuomenės, 
kųięi nuošir.dziai reniną demo
kratijos principus, tai jos aR^- 
se Gabrys ir Smetoną yra ly
gus- Geriausia butų juodu, 
anot tos zanavykų patarlės, 
“sukabinti po koją ir pem tvo

roms reikėjo eiti prie respub* rą 'permesti^! ‘

Linkolno tėvyne
Apie pusantro šimto metų 

atgal Šiaurės Amerikos konti
nente ėjo smarkus pionierių 
judėjimas, šio kontinento gy
ventojai nesulaikomai traukė 
iš. rytų į vakąrus. Vieni jų ėjo 
aukso ir kitokio turto vedami, 
kiti gi ieškojo tinkamesnio že
mės sklypo apsigyvenimui. Di
džiulių Amerikos miškų ramy
bę ardė ratų barškėjimai ir 
girgždėjimai. Naktimis pakelė
mis kūrenosi pakeleivingų 
žmonių laužai.

Vidnas lokių pionierių buvo 
Thomas Linkolnas, Abraomo 
Linkolno tėvas. Abraomo Lin
kolno gimimo metu (1809 m.) 
jis turėjo sklypelį žemės Ken- 
tucky valstijoje. Jis buvo bied- 
nas, be ambicijos žmogus ir 
nuolat ieškojo naujos žemes, 

ti gyvenimą.

Atsikrausto. i Indianą; 
įniršta motina

1816 melais Linkolnų šeima 
atsikrausto į Indianą ir apsigy
vena vargingoje bakūžėje. Už 
poros metų (1818 m.) miršta 
Linkolno 35 metų amžiaus mo
tina, Nancy Hanks. Ab. Linkol
nas lieka 7 metų amžiaus naš
laitis. 1819 metaįs Abraomo tė
vas. veda kitą inoterį, kuri rū
pestingai prižiūri našlaitį ir 
mokina jį skaityti ir rašyti. 
Linkolno pradžios mokslas bu
vo tiek pat vargingas, kaip 
daugelio Lietuvos kaiįno vaike
lių: vakarais prie prastos švie
sos atsisėdusį prie ratelio ar 
šiaip ką nors megsdąma mote
riškė mokina vaikučius skaity
tį. Bet iš vargingos bakūžės ir 
biędnos šeimos kai kąda išeina 
kilnios dvasios vyęai. Taip at
sitiko ir su Linkolnų.

Knygų mėgėjąs
Būdamas apie septyniolikos 

metų amžiaus, Lįnkolnas lanko 
pradžios mokyklą, kurioje jis 
mokomas skaityti, rašyti ir 
skaičiuoti. Į mokyklą ir atgal 
per dieną jis turėdavę suvaikš
čioti devynias mylias, račiau 
ipękylilą lankyti jis tegalėjo vi
sai trumpą laiką. Valgas verte 
jauną vaikiną nutrapLti moks-

Jolą ir dirbti ūkio darbus, 
ūkio darbai susidėjo iš arimo., 
griovių kasimo, malkų skaldy
mo ir kūdikio prižiūrėjimo.

Nors ir paliovęs lankyti mo
kyklą, Linkolnas nesiskyrė nuo 
knygos. Atliekamu nuo dienos 
darbo laiku jis skaitė knygą, 
kokią tik galėjo gauti. Dažnai 
jis eidavo mylių mylias, kad 
galėtų gauti pasiskolinti kny
gą.- Savo dideliu knygos pamė
gimu Linkolnas įgijo daug 
mokslo. Įgytu mokslu jis mėg
davo dalintis su kitais žmonė
mis. Tankiai savo gudriais pa
sakojimais jis stebindavo ne 
tik savo amžiaus jaunuolius, 
fycl ir suaugusius žmones. Jie 
sakydavo, kad tas vaikelis iš 
tiesų turi ką nors naujo pasa
kyti, kas vra verta pasiklau-
syti.

Rašo gyvenimo vaizdelius
Bedarydamas iš knygų iš

traukas, kurias jis norėdavo at
mintinai išmokti, Linkolnas 
kiną čerepoką, kraudami jam 
jo rašyti vaizdelius iš gyveni
mo. Pamatęs kaip vaikai kan- 
ikna čerepoką, kraudami jam 
ant nugaros gyvas žarijas, jis

St. Miščikas-žiemys.

Slapti ir baisus ginklai
(Perspausdinti draudžiama),

(Tęsinys)
Pats išradimas buvo pliek

tas 1811 metais ir vieni tvirti
na, kad buvo paslėptas archy
ve po devyniais užraktais, nes 
paskaitė jį perdaug nežmoniš
ku, nes, girdi, tais laikais dar 
vis buvo žiūrima į karą ne kaip 
į politinį ir pagaliau ekonomi

nių!,• bet kaip į didvyrių grum
tynes, kurios turi būti garbin
gos ir svarbiausia lygios ąbiein 
pusėm. Kiti sako, jog tam pa- 
?ipriešino lik hercogas, kuris 
bendrai į šį jauną ir drąsų jū
rininkystei karininką žiurėjo 
Šnąiriąi, nes jam pranašavo 
Nelsono atęitį ir todėl nenąrėjo 
jam suteikti tos garbės.

Ir projektas buvo užkastas,

Ir dar kaip nepamirštas...
Ivuoiųęt šio projekto auto

rius nutąvė išvykai į Čilę pa
kviestas čilięčių vądovauti jų 
kąritiąmęiięi, to laiko prinęas- 
rcgęntąs, vėliau Jurgis ketvir
tas, privertė išradėją prisiekti, 
kad jis savo išradimo nepanau- 
dos u?į?ięnyję, peš anglai neno
rį, kad kas nors jį pavartotų...

Anas, aišku, prisiekė ir pa
slaptie? neišdavė. Kariavo Čilė
je prieš ispanus, vėliau Brazi
lijoj? P.rįęš portugalus ir nie
kam pė pusės žodžio neužsimi
nė apie savp išradimą.

Be to, nemažai yra paruošęs, 
satyros kurinių, anekdotų ir 
politinių straipsnių. Kai kurie 
jo plunksnos kuriniai tilpdavo 
apskrities savaitrašty. Savo 
raštelius jis perrašydavo bent 
keletą sykių, kiekvieną kartą 
rasdamas ką nors tai pataisyti, 
tąi pridėti. Tuo budu jis įpra
to vartoti sklandžią kalbą.

Pratinasi kalbėti
Protingais ir gudriais išsi

reiškimais Linkolnas įgijo gęęą 
vardą savo apylinkėje. Jo pa
šnekesiai iš karto vykdavo tar
pe mažo skaičiaus žmonių, o 
vėliau jis pradėjo sakyti trum
pąs prąkalbėles ūkio laukuose 
darbo metu. Pasistodavo lau
kuose kur nors ant aukštesnio 
kelmo ir. sakydavo suėjusiems 
į daiktą ūkio darbininkams 
prakalbą. Savo kalbas jis mo
kėdavo paįvairinti sveiku juo
ku ir anekdotais. Visi žinomo, 
kad prezidentavimo metu Lin
kolnas buvo geras kalbėtojas. 
Jis turėjo puikią iškalbą, gerą 
logiką ir jo visos kalbos gra
matikos ir kalbos atžvilgiu bu
vo rūpestingai sutvarkytos. 
Nuo Linkolno mirties jau pra
ėjo 75 metai, tačiau jo kalbos 
ir raštai dar ir dabar studijuo
jama musų kolegijose ir uni
versitetuose kaip hteratiniai pa
vyzdžiai. Tuos gabumus Lin
kolnas, žinoma, įgijo per ilgų 
metų pastangas ir įtemptą stu
dijavimą.

Kraustosi į Illinojų
Bctriusdamas tėvo ūkyje ir 

retkarčiais beuždarbiaudamas 
pas kaimynus, Linkolnas suau
ga į aukštą ir raumeningą vy
rą. 1829 metais Linkolnų šeima 
nutaria kraustytis į Illinojų. Į 
vežimą buvo sukrauti namų 
rakandai ir kitoks turtas ir į tą 
vežimą įkinkytas jautis, šofe
riu buvo Abraomas Linkolnas. 
Jų kelionė truko apie penkioli
ka dienų. Illinojuje Linkoliv-i 
pasistatė naują bakūžę ir čia 
Abraomas per kurį laiką vėl 
triusesi ūkyje.

Už poros metų Linkolnas ap-

tą pats sau duoną pelnyti., Di-

Bet jo vardas, drąsa ir suma
numas, parodytas P. Amerikos 
valstybių kovose prieš savus 
pavergėjus ir už nepriklauso
mybę, jį išgarsino ir kuomet jįs 
sugrįžo Anglijou, tai buvo daug 
iškilmingiau priimtas.

Prasidėjus Krymo karui, iš
radėjas vėl priminė valdžiai a- 
pie savo išrądimą pažadėdamas 
paversti pelenais ne tik Seva
stopolį, bet ir Kronštaldą, bet 
valdžia vėl atmetus jo pasiūly
mą ir dar giliau paslėpus patį 
projektą, kad jis niekam nepa
kliūtų į nagus.

Ir šiandien anglai šiuo taria
mu išradiiųu, kuris, girdi, nei 
kiek nepascuęs, grasina Hitle
riui, jei anas mėgintų ką nom 
panašaus pavartoti prieš ang
lus;

Tesprendžia skaitytojas, ąr 
tai pasakėlė ar tiesa? Aš esu 
linkęs parkaityti tai pasaka, 
nors gražiai ir įtikinančiai pą- 
rašyta, dargi su istoriniais as
menimis.

(Bus daugiau)
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IŠNAROS! 

IŠNAROS! 
e

VASARIO 23 Ą MATYSITE 
Pirmą kartą Amerikoje 

Originalę, Juokingą Komedija 
AMALGAMATfiD CENTER

tyfi.molaxitin.es


Trečiadien., vasario. 12,1941

ABRAKAM LINCOLN
(Tęsinys 5-tam pusk}

delio pasirinkimo darbų anais 
laikais nebuvo, todėl beturčiui 
Linkolnui tekdavo dirbti dar
bus, kokie tik pasitaikydavo.

Vyksta į New Orlęans
1831 metų pavasarį Linkol- 

nas gauna darbą prekiniam lair 
ve ir Mississippi upe antru kar
tu atvyksta į New Orleaną, čia 
jam teko įgyti nemalonų paty
rimą, kuris pasitiko jo atminty 
ligi mirties. Jis pateko į juodų
jų vergų rinką ir matė retežiais 
surištus vergus. Linkolno ben
drakeleiviai, kurie šią vergų 
rinką kartu su juo stebėjo, pa
sakojo, kad pamatęs surištus 
vergus Linkolnas nubudo, pa
sidarė nekalbus ir tylus. Jie 
sako, kad Linkolno nusistaty
mas prieš vergiją prasidėjo nuo 
šio nemalonaus patyrimo vergų

Po šios kelionės Linkohia? 
grįžo atgal į Illinojų ir apsigy
veno New Salem miestely, čia 
jis pastovaus darbo negauna. 
Dirba vienur, dirba kitur ir 
šiaip taip verčiasi. Tuo, tarpu 
kyla tarp indėnų ir baltųjų ne
susipratimas, kuris istorijoj yra 
žinomas kaip “Black Hawk 
karas”. Linkolnas savanoriu iš
einu kąriųomę.iiėn ir gauna ka
pitono vietų.

Prastas vertelga
Karų su indėnais sėkmingai 

likvidavus, 1833 metais Linkol
nas su kitu vyru eina į krau
tuvėlės biznį. Tuo pačiu metu 
Linkolnas eina žemės matuoto
jo ir .pašto pristatytojo parei
gas. Bet iš visų čionai suminė
tų amatų Linkolnas nepajėgia 
verstis. Krautuvės biznis nega
lėjo sektis, nes jo pusininkas 
Berry girtavo, o Linkolnas 
knygas skaitė. Pašto biznis 
anais metais buvo tiek menkas, 
kad atėjusius laiškus Linkolnas

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS

LIETUVIŲ KALBOS
Knygvedystės, Stenoęraf i

Mašinėle Rašyti, Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9, ryto iki 3 po piet 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu Mokykla
-816 W. 33rd Place, Chicago, I1L

o s,

...................

NAUJIENOS, Chięago, III.
savo kaimynams galėjo kepu
rėje išnešioti. Krautuvėlę teko 
likviduoti su nuostoliais. Prisi
statė šerifas ir Linkolno arklį, 
balną ir. žemės matavimo įran
kius pardavė už skolas.

Išrenkamas atstovu i 
Illinojaus legislaturą

Po skaudaus nepasisekimo 
bizny Linkolnas vistięk nępa- 
meta galvos. Skolintomis kny* 
gomis jis įtemptai studijuoja 
gramatiką, rašo sakinius, taiso 
juos, kad galėtų įprasti taisyk
lingai vartoti kalbą. Skaito ir 
studijuoja jis taip pat įstatymų 
knygas ir retkarčiais gauna 
progų stoti prieš teisėją ir gin
ti savo draugus be atlyginimo.

Savo 
f 

kitiems 
kalbomis 
gynimu
užkarjauja žmonių užuojautą. 
Demokratų valdomam Sangą- 
mon apskrity Whig partijos są
rašu Linkolnąs išstato savo 
kandidatūrą į valstijos legisla- 
turą ir 1834 metais laimi bal
savimus. Po šių. rinkimų, gal 
būt, pirmą kartą savo gyveni
me Linkolnas pasijunta neturįs 
tinkamų drabužių. Linkolno 
laikais Amerikoje, kaip ir Lie
tuvoje, paprasti kasdieniniai Kr gražią panelę Ann Rulledge,

nuoširdžiu są jausmu 
žmonėms, viešomis 
ir teisingų žmonių 
teismuose Linkolnas

Del šio drąsaus žygio vietos 
gyventojai vargu butų atleidę 
kitam žmogui. \ Bet Llųkųlno 
nuoširdumas, teisingumas, it 
Užuojauta sl<riaųclžiąmiems nu
galėjo viską.

1837 metais Springfieldę 
Linkolnas sunkiai dirba ir 
studijuoja advokatūrą. Po di* 
dėlių pastangų jis pasiekia 
tikslų ir prhdeda praktikuoti 
advokatųrų. Xaip advokatas 
jįs pąs i žynį i savo nepaprastu 
mioširdiumų ir teisingumu. Jis 
neimd,avo bylų net savo as
meninių draugų, jeigu maty
davo, kad, tiesa yra kitoje 
purėje. Bulavo atsitikimų, kad 
jo' vedamose bylose teisme pa
aiškėdavo, jog kaltė yra jo 
pusėje. Tokiais atvejais, jis 
teisme pasakydavo,; kad iš 
faktų ir liddijimų jis įsitiki
no, jogęi kaltė yra jo pusėje 
ir atsisakydavo vesti byių.Po 
lokių patyrimų žmonės /įįįpra- 
dėjo vadinti “

'vargo žmonėms atsišpiindi jo 
visoje eilėje debatų ir pra
kalbų- Čia Linkolųąs panau
doja savo jatuiystūs patyrimą 
U'. įgytas žiniąs iš knygos, kų-

visų savo gyvenimų. Jo mė
giamiausia tema buvo vergi- 
jos -klausimas. Jo asmeniški 
draugai pasakoja, kad Linkol- 
mii ėmus vergijos klausimą 
nagrinėti jo ūpas pakildavo, 
iškalbumas padidėdavo ir ži
nojimas susiklaupdavo.

Vienų Savo rinkimų 
pąnijai pašvęstų kalbų 
kolnas perskaitė 
mani 
kol ii; dar

* • t ’ 9 ‘

kam*
Lįnr 
arti-savo 

draugu f 'rankr
• nebuvo pasakytą, 

publikai, Jo draugas nuošird
žiai patarė Linkolnui pakeisti, 

atkak- 
vergi- 
rinki-

Raibos turinį, nes toks 
lūs nusistatymas prieš

St. Miščikas-žiemys.

Ir taip gimė stebuklas...
(ĮŠ PARAGVAJAUS PRAEITIES)_________

* vJ-'i'iG.i. .‘»ul 1-..'4' ' " f ■ 'į r——

(Tęsinys)

Jei Insurance reik., pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

rūbai buvo namų darbo. Lin- 
kolno įprastas rūbas buvo sku- 
rinis žakietas. Iš savo 
miausio draugo skolintais pini
gais Linkolnas nusiperka, ąnot 
musų žemaičių, eilę “kromi- 
nių” drabužių ir išvyksta į 
Vandalia miestelį, kuris anais 
metais buvo Illinojaus kapite
lius.

Linkolnas lieka advokatu
Į Illinojaus lęgisląturą Lin

kolnas buvo išrinktas pakar
totinai ir ištarnavo joje iš vi
so 8 metus. Labai 
darbais legislaturoje
nas nepasižymėjo. Daugiausia 
jo pąstongomis Illiųojaus ka-

arti

dideliais

Kitas žymėtinas įvykis yra 
Linkolno susikirtimas su ki
tais atstovais legislaturoje 
vergijos •klausimu* Linkolna? 
aiškiai ir drąsiai pasisakę 
prieš vergiją. Išeit prieš ver
gija anais laikais buvo tiek 
pat bloga, kaip Lietuvoje atsi
suk vt i nuo bažnyčios. Geriau

- • ■»■' • r ’ vbuk arkluvagis, o ne bažny
čios priešas. Linkolnas išėjo 
prieš daugumos savo apylin
kėje žmonių nusistatymą.

$9.75 ✓

COPR. 19*1, NEEDLĘCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEDALLION PATTERN 2760 
■> •<*» i •« ~ 4 * *5 * '

No. 2760—Mėgsta staltiese.

CRANĘ COĄL COMPANY 
5332 So. Ųpiig Aventie 
Telekiąs ęORTęSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimtą $7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau;

Spnulkęsni Yra Daug Pigesni 
"nles Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP

Abe

Veda Marijų Todd
Linkolnas, kąip ię kiekvie

nas kitas žmogus, jaunose 
dienose yrą nemažai iškentęs 
audrų meilūs nepasisekimuo
se. Jis buvo įsimylėjęs jaunų

Ruri pačiame žydėjime mirė,

ųiams. Linkolnas į lai atsakė 
ląjp: “Kalbesių taip, kaip pa- 

Geriąu pralaimėti 
SU t 
lai n

įsitikinimus.”
atsiliko. Linkolnas 

rinkimus pralaimėjo. Bet lai
ke debatų ir kalbų, kurias 
Linkolnas pasakė rinkimų 
kampanijos metu, jis įgijo 
daug pasekėjų ir tuo budu 
tiesė sau kelią į krašto prezi
dentus.

rašiau.-, 
rinkinius
m u, negu

pralaimėti 
nusistaty- 
padėjus į

Taip ir

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
11739 So. Balsia SL, Chicago, HL

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I 4 V' Vardas ir pavardė

No. 2760

širdies skausmus nešti. Jo liū
desiui kiek nuslūgus, jis įsi
myli kitų panelę, kuri, tačiau 
atsisako už jo tekėti. Pagaliau 
jis sueina į pažintį su viena 
Kentucky panele, kuri sutinka 
už jo tekėti. Juodviejų drau
gavimo melu Linkolnas ėmė 
abejoti dėl meilės nuoširdu
mo ir charakterių vienodu
mo. šios abejonės slėgė jo

dviejų vedybos. Jis. sulaužė 
pažadus ir vedyboms sutariu 
laiku nepasirodė.

iPo šios savo panelei pada
rytų? skriaudos Linkolnas ne
galėjo panešti savo sąžinės 
kančių. Jis suėjo su ja dar 
kartą, atsiprašė jos ir lapkri
čio 4. dieną 1842 metąis ją ve
du. Vesdamas ją, Linkolnas 
s>ąvo agpniją baigę, bet Lin
kolno artimieji draugai sako, 
kad jo šeimyiŲiiis gyvenimą^ 
nebuvo sklandus.

Linkolnas politikoje ir 
viešame gyvenime

1846t melais Linkolnas tapo 
išrinktas į -kongresą ir ištar
navo jame vieną terminą. Nuo 
šio laiko atydžiai sekti Lin
kolno gyvenimą darosi sunku. 
Tuo tarpu Jungtinių Ameri
kos Valstybių padangė niau
kiasi juodais civilio karo de
besiais* Pię.tįne krąšto dalis 
nęri? palaikyti ir’ p’esti vergi
ją, o rytine dalis tam žygiui 
priešinasi. Visuomenės darbe 
Linkolnas įklimpsta iki ausų.

1834 mętąis kongrese pri
imamas taip vadinamas Kan- 
sa$-Neb5raska biįiųs, kių’lš lei- 
cižia plūsti vergiją šiaurvaka
rinėse teritorijose. To biliaųs 
autoĮ’iųni ptiy.o Stcphcn A. 
ĮJoųglas, senatorius iš- Illino- 
jaus; Tas biliųs sukėlč kraštę 
dįdelę. ąydrų? U ‘
progos Lįiikolnas / išeidavę 
kaip įsitikinęs vergijos prię-

Dięvas politikoje
Mes, Lietuvos emigrantai, 

gerai atsimename, kaip Lietu
vos bažnyčia buvo naudoja
ma politikai^ Kunigai bažny
čiose pasakodavo, kad carai 
ir ponija paeina nuo 
kad biedni žmonės 
skursti, kentėti ir 
ti, nes tokia esanti 
Ii a. P-as Do ilgias, 
oponentas rinkiniu

Dievo, 
privalo 

vargų neš- 
Dievo va
ldu kulno 
kampani

joje į 'kongresų, taip put pasi
šaukė Dievų į pagalbų. Deba
tuose su Linkoinų jis pasakė:

prieš ir 
blogą, duodamas žmogui pro
gos pasirinkti vieną tų dviejų 
dalykų sąvo alsųkomybc* To
dėl leiskime i.nusų teritorijų 
žinonūms nhspręstj ar jie no
ri vergiją palaikyti, ar ne.”

Linkolnas į, lai atsakė: “Ne
liesa, Dievas lokio pasirinki
mo žmogui nedavė. Priešin
gai, Dievas nurodė žmogui 
vię.ną ipedį, kurio vaisių jis

(Bus daugiau)
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klausimą sę 
Douglas Peorijoj ir Spring- 

įs lųetąiš 
Liųkolnąs su s^ye< d ęąugais 
organizuoja Republikonų parr 
tiją. 1858 metais prasideda se
natorių. rinkimų kampaniją 
Illįįnojųj^. Riųkiiųų kąmpanir 
joje Linkolnas išstato savo 
kandidatu^ prieš Doųgįąą. 
Vėli prąsidędą juodviejų debą- 

. tai įvairiuose Illinojaus mies- 
| tuose.
I ęevMą, įsitikinimus
■ Linkęln^s buyp kilęs bie^- 

nų tėvų. Tdrp žihę-
|į nių ji$ augų ir. yargclį vargo. 
I TodčL jis geltai pažinoy sų-

4 ____ _ 1 2__  *___ — -1 -u- __ X t

—Bet sakyk, kunige, ar as 
sapnuoju ar pats baigi iš proto 
kraustytis?... Mudu geri pažįs
tami, dargi dj’augai, jei ne mu
dviejų' įsitikinimų skirtumai, 
bet aš niekuomet nebūčiau bu
vęs toks storžievis, kaip pats! 
Man rodos, kad pats su savo ti
kėjimu didesnis kvaily^, negu 
mane paskaitai!.

—Nesikarščiuok ir iki galo 
išklausyk, gi nežinodamas kuo 
baigsis — neskubėk daryti iš
vadas! Niekas tave kvailu ne
skaito, o tuo labiau aš, kuris 
tave jau apie trisdešimt metų 
pažįstu...

—Tuomet turėjai surasti tre
čią kvailį, kuris sutiktų už ma
no atsivertimą man taip bran
giai užmokėti?.. Nejaugi tas 
trečias 'kvailys yra popiežius su 
savo neapsakomais turtais su
krautais iš šv, Ųetro skatikų, 
kuriuos- jam viso pasaulio ti
kintieji supila,?.,

-■-Supils ir mums, jei tu to 
norėsi!.. — tarė rimtai kunigas.

—Suves mums?.. Nejaugi 
pats nutarei pasiskelbti antru 
dievu Alachu, o mane savo pir
mu pranašu — Mahometu.

—Pats neseniai pasiskelbei 
save labai mandagiu ir neno
rinčiu užgaulioti, bet, kaip ir 
šv. Petras, dar gaidžiams ne- 
pragydųs savo pažadą sulaužei

laimių — tikrai nieko gero ne- 
v suteiktu.

: —Tad ką pats sugalvojai? — 
.užklausė nekantraudamas don 
Jųliąno.

—Stebuklą! — trumpai at
kirto kunigas.

—Bet kokį?
— Labai paprastų, visai nesu

dėtingą, jau daugelio išmėgin
ta. Išklausyk ramiai ir žinosi

VII.

—Kuo?..
—Paskaityti mane mahome

tonu, žinant, jog esu kunigas, 
reiškia ne tik įtarti mane celi
bato sulaužyme... Bet nors taip 
ir butų, manau, jog mano san
tykiai su naš e dona Bosą dar 
neleidžia tau tai sakyti, nežiū
rint ką kiti kalba... Jei Juan- 
cito mano suiiUs, nusiginu, bet 
tai’-tik reiškia, jog aš blogas

— Bet pai Nicola, aš visai ne 
tai galvoje turūjąų... Kalbėda
mas apie, Alachą ir Mahometą, 
nenorėjau (ik pasakyti, jog pąls 
nori skelbti naują tikėjimą, jei 
tikies, jog mudviem syiicš ska
likus, kaip ne$a jiopiežįui... Ki
toniškai neįšiyaįzduojų...

— Nieko papašaus ... pakan
ka pasaulyje tikūjiinm4r jeigu 
šimtai tuksiančių senu tikėjimų 
nesuteikė žmogui dimgąus ka
ralystes. žęniėję, tuo labiau jos 
nesuteiktų mudviejų sugalvota 
tikyba. Antya, kad pągęrmli 
padėtį, reikia skubėli, o naujos

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. Pilnai 

apdraustas.

“Auksas Sugundo ir Velnio 
Tarnus”.

Ilgai, ligi pat ryto kalbėjosi 
kunigas Nicola su bedievių dva
rininku don Juliano aptardami 
kunigo sugalvota stebuklų, ku
riame vyriausiu dalyviu turėjo 
būti bedievis don Juliano.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO—WHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

• FOTOGRAFAS

Bet daug ilgiau užtruktų 
man rašyti, jei norėčiau atpa
sakoti tuos žodžius, projektus, 
kąrščiavimiisis, kurie tų i 
įvyko...

(Bus daugiau)

RAUMENYS SUJEI
STYRĘ IR SKAUDUS

. Jus gerėsitės raminančiu, šil
dančiu. paremiančiu veikimu 
Johnson’s Red Cross Plaster. 
Pašalina nugaros ir strėnų 
skausmus pasireiškusius nuo 
raumenų skausmų, raumenų su- 
stipimo, niksterčjimų, sukimų, 
ir paprastų krutinės slogų. Eko
nomiškas.

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
Ant. PJasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chu'urginių dalykų išdirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Gąrsinkites “N-nosęr

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užtai- 
domis ir Holtyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

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

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Ekzaminacija $1 HA
ir vaistai .................. I .UV
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

513.50
550.00
525.00

52.00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So* Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA 
PLEITU 

W a »

Ateikite j Phillip’s Deniai Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI 

Lab. kaina

$9*50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C -1 -00 ,,
diena I *» ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
235H WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.
ŽINGSNIAI

PINIGUS ĮDABAR LAIKAS INVESTUOTI
. . 1   1 * . ■ . - - —    : * - : MADŲ

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

tAFOvY,

INVI1TMKNV

MERSALSAVINGS&LOANASS'N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Adresas.

Miestas ir valstija*
įjpifiiio ir-vertino darbo žmonęs. 
lijo supratimas ir užuojauta

/j. ,■ ’>' A{

Mokame 354 Nuošimčio ant Visų Invest^uentų.

Jūsų iaflęliaj apdrausti iki $5,000.00 per federąl Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washingtou, D* C. •

1

i

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chicago, HL

Vardas

Adresas

Mie«U»
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Darbo Taryba Spręs 
Ginčą Waukegane

WAUKEGAN, ILL. — šian
dien 10 v. r. darbo taryba 
Lake Co- rūmuose žada pra
dėti svarstyti ginčą kilusį 
tarp darbininku ir kompani
jos Giiess-Pflcgcr odos dirbtu
vėje. Apie 100 darbininkų rei
kalauja pripažinti CIO odos 
darbininkų unijų ir pakelti 
jiems algas. Darbininkai žada 
streikuoti, jei mkativimąi 
nebus patenkinti. \

77M ŪKI N Y S SU D A ŪŽĖ
MOKYKLOS AUTOBUSĄ

ENGLISH, INI). —• Netoliese 
traukinys sudaužė autobusą, 
kuris buvo naudojamas vaikus 
vežti iš namų į mokyklą pa
mokoms- Vairuotojas, G. A. 
Borden buvo užmuštas. Lai
mei, vaikų autobuse nebuvo.

~......... .. ..............................

T A 11 DVI/I Busi turtinges- IMUriMnis ir laiminiu VI ■ <csnK Turėsi
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CIIICAGO
Mokame 3’/i% Dividendų 

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

TvmsS $1,000,000.00

VES KARO AKADEMIJOS 
BALIŲ.

AURORA, ILL. — Jauna lie
tuvaitė, p-le jHelen Butkus), 
buvo išrinkta “karalaite” di
džiajam metiniam baliui, ku
rį penktadienį rengia Mar
iu ion Military Academy. Su 
kadetu cap. J. J. Martin ji ves 
grand maršą-

I Sudegė Didžiulės 
Kasyklos

TERRE HAUTE, Imi. —Ne
toli šio miesto gaisras sunai
kino visus moderniškus Black 
Havvk kasyklos įrengimus iš
kastoms anglims procesuoti. 
Nuostoliai siekia apie $200,- 
000.

Kasyklose dirba apie 300 
kasėjų. Jos priklauso Deep 
Ve i n Coal kompanijai.

JEI \VILLKIE BUTŲ GALIMA 
“SUVIRŠKINTI”..'

Auto Dirbtuves
Ruošia Naujus
Modelius

Jiios Išleis Pavasarį.

gamyba tiek įsisi- 
mo de

ni ašių u u

metų

m JOLIETE' TOS PAČIOS 
PĖDOS... ,

JOLIET, ILL. — Ir Jolietc 
ugniagesiai ir polieįstai negau
na algų. Jie užvedė bylą ap
skričio 
priversti 
išmokėti

teisme rd’kaląudam’i 
miesto valdybą jiems 
užsilikusius $70,090-

Wis. Gubernatorius 
Reikalauja, Kad 
Uždraustų Streikus

Westville Sujudo 
Minėti Vas. 16-ta

Renyia Bendrą^ Vakarą.
AVESTVILLE 

ville lietuvių 
bendrai rengia 
priklausomybės
sekmadienį, vasario 16, K- P.

ILL. — West-

Lietuvos Ne
ini n ėjimą

DIDELIS GAISRAS LANS- 
1NG, M1CIIIGAN

LANSING, MIC1I- — Ugnis 
sunaikino didelius Uju auk
štų namus biznio distrikte. 
Padarė apie $75090 nuostolių.

Streikuoja Valstijos 
Darbininkai

FREEPORT, ILL. — 7 metų 
Jimmy Solacc iš Lena, III., la
bai bijo operacijos, bet opera
cijai turi pasiduoti. Mat, ne
gali \Vcndell Willkie’io “su
virškinti”...

I

Jis prarijo Willkic agitacinį 
guziką, apie kvoterio didumo, 
naudojamą pereituose rinki
muose-

I) EB O IT, a; IC11. v — A u lo- 
mohilių dirbtuvės skuba nau
jus modelius gaminti pirm ne
gu
siūbuos, kad naujiems 
liams nebus galima 
permainas daryti.

Neląukdamos 1912
Chevrolet ir Packard netru
kus paleis į rinką visai nau
jus automobilius. Chevrolet 
paskelbs liuksusinį automobi
lį, įeinantį į brangesniųjų rū
šį, o Packard gamina labai 
naujoviško stiliaus mašiną, 
kuri bus labai žema ir ilga-

6 Cilinderiii Fordas. C
Fordas netrukus išeis su se

nai žadėtu 6 cilindcrių auto
mobiliu, o Buick neseniai 
išleido į rinką mažesnį ir 
gvesnį automobilį, 
kiti Buick’ai.

Auto bendrovės 
šimet automobiliu 
žymiai daugiau
tai, tad ir nauji modeliai, lei
džiami metų viduryj, pilnai 
apsimokės ir busimų pirkėjų

negu

jau 
len-

i šparduos 
negu papras-

CIIICAGO, ILL. , —Kalbėto
jas Chicagoj Wisconsino gub. 
Julius P. Heil reikalavo už
drausti streikus ginklų pramo
nėse. “Jei streikai bus leid-

viii. Komitetą sudarė SLA 18 c c

kuopa, Moterų Apšvietus I)r- 
ja.1 Moterų Ražancavos, Rymo 
Katalikų, šv. Rctro ir Povilo; 
Piliečių draugija ir kitos orga
nizacijos.

Kviečia Miesto Valdybą.
Minėjimas

PEORIA, ILL- - Protestui 
prieš 10 darbininkų atleidimą 
ir algų kapojimą vieškelių 
departamente į streiką išėjo 
100 valstijos dai hininku, ku- i *
rie dirba vielos valstijos ga
ražo ir taiso apylinkės kelius.

Mažai Balsavo 
Cicero, Berwyne

Mažai susidomėjimo vakar 
buvo lokalėmis nominacijomis 
Ciceroj ir Ber\vyne. Apie vidu
dienį kiekvienam precinkte at- 
balsavusiųjų buvo tik po 50. 
Kadangi einant Į spaudą rezul
tatai nebuvo žinomi, tai paskelb
sime juos rytoj.

Nominacijos Kitur
Vakar taipgi Įvyko lokalės 

nominacijose Peorijoje, Quincy, 
Springfieldo valsčiuj ir keliose 
kitose vietose.

ai. Aplikantai Ginklų 
žiami ir toliau, tai ginklavimo vakare- Kalbėtoju yra kviečia- 
programas visuopiet šlubuos.
Ginklavimo progranias priva
lo būti vedamas hizniškai”

Kodėl gub. Heil taip kalbė
jo galima suprasti iš to. kad 
jis yra stambus Milwaukcc 
pramonininkas. Jo Heil Co., 
yra gavusi kelis didelius ka
ro kontraktus.

mas D r. M. Mackus iš Chica
gos, taipgi vietos miesto val

Darbams Turi Būti 
Piliečiai

visiems laisva

MIRĖ ŽYMUS AURORA 
GYVENTOJAS.

Ką Jus Darytumėte, 
Šitokioj Situacijoj?

DETROIT, MICH. -- Detroi-|

iu. Mis. Richard Gadd. Ji va
žiavo ajLitobusc. Vairuotojas 

gavo širdies ataką ir 
Nemokėdama net pap
ilu lomobilio vairuoti, j-i

mirė,
rasto
puolė prie autobuso rato, de
speracijoj jį sukinėdama iš
vengė susikulimų ir galinu 
vargais negalais autobusą su
stabdė.

Įveda Maisto Ženk 
lūs Springfielde

I SPRINGFIELD, ILL. - - Ry
toj federalč valdžia čia įveda 
maisto ženklus. Juos mokės 
bedarbiams vieloj pinigų.

*
*

♦

Laidotuvių Direktoriai
se pirktis dvi rūšis maisto 
“2 reguliario” ir tokio, kurio 
yra “perviršus” Ženklų be
darbiai gauna daugiau negu 
gaudavo pinigų algomis.

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iiiiiiiim.ii.iiii t u imi,11111111

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.

Telefonas YARDS 1419.

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP

Phone YARds 0781

Unija, St. Charles Co 
Pasirašė Sutarti

m e-AURORA, ILL. —AFL 
talo darbininkų unija ir .St. 
Charles Manufacturing Co., 
pasirašė naują sutartį, kurioj 
nustato 45-90c, algas, ir api
ma valandų 
mo ir dervb

unijos pripažini- 
klausimus.

Nėra Žmonos, Tai 
Ir Namu Nereikia

VENICE, ILL. -^20 metų 
Adolph Harshaw buvo suim
tas už savo buto padegimą. 
Pasirodė, kad pereitą savaitę 
jis susipyko su žmona- Ji išė
jo kitur gyventi, o kai prašo
ma, atsisakė sugrįžti, Harshaw 
iš piktumo namą padegė. Kilo 
gaisras, kuris sunaikino ir kai-
mynų namus, o trečius apde
gino.

------------ -------- y
Į Kapelionus Armijoje.

JACKSONVILLE, ILL . — 
Kim. Kazimieras Andruske- 
vilch išvyksta į Camp> Forrest 
karo stovyklą, Tenn., užimti 
19-to pėstininkų pulko kape
liono vietą. Turės pirmo leite- 

. nanto rangą.

Melroseparkiečiai 
Kol Kas Ne Milio- 
nieriai, Bet 
Nesiskundžia —
Namų Kaina Staigiai Pakilo, 

Darbai žymiai Gerėja
MELROSE PARK. — Kur, 

kur, bet Melrose Parke ir apy
linkėje šiandien vargiai rasi 
nors vieną žmogų, kuris nusi
skųstų “blogais laikais”. Tiesą 
pasakius, melro'separkiečiai stai
ga nepasidarė milionieriais, bet 
netolima ateitis jiems daug ža- 
da.z

Mai, jų apylinkėje už porą sa
vaičių — gal apie kovo 3 d. — 
pradės statyti $31,000j000 Buick 
dirbtuvę, kuri bus pašvęsta lėk
tuvų statymui. Tuo pačiu lai
ku American Can kompanija 
ir Armstrong Tool and Die 
Works čia statys naujas dirb
tuves.

Kadangi naujos pramonės 
samdys tūkstančius darbininkų, 
tai bus ne tik užtektinai dar
bo visiems Proviso Township 
gyventojams, bet daugelis dar
bininkų bus atitraukti iš Chi
cagos ir tolimesnių miestų.

Namų Kainos Pakilo
Tiems darbininkams reikės 

butų, ir greičiausiai bus jų tru
kumas. Lietuvis nejudamo tur
to brokeris, Peter Paul Gaddy, 
praneša, kad namų kainos Mel
rose Parke jau pakilo. Namai, 
kurie pirmiau parsidavė už $4,- 
000 dabar parduodami už $6,- 
000 — ir tokių sunku gauti. 
Randasi daug pirkėjų, kurie no
rėtų Įsigyti apartmentinius na
mus, bet nieks dabar nenori jų 
parduoti.

P-s Gaddy taipgi paaiškino, 
kad Mills and Sons, kontrakto- 
riai, šioje apylinkėje pradės sta
tyti 200 namų ateinančią savai
tę. Frederich Bartlett kompani
ja statys 70 namų, o Stone 
kompanija irgi turbut mananti 
statyti, nes neseniai čia nupirko 
70 akrų žemės.

Melrose Parke neužilgo gal 
bus ir naujas, didelis teatras. 
Jį maho statyti Balaban and 
Katz firma.
Daugumas Lietuvių Turi Namus

Tarp lietuvių melroseparkiečių 
nuotaika yra labai gera. Jų di
džiuma yra namų savininkai, ir 
šiandien jų nuosavybės yra ver
tos iki $2,000 daugiau negu po
ra metų atgal. Keli jų dabar 
mano eiti į biznį, nes mato, kad 
daugelis _ svetimtaučių prade j o 
atvažiuoti iš kitų miestų ir čia 
steigti biznius. /

AURORA, ILL. — Pirmadie
nio naktį St. Joseph ligoninėj 
mirė Gustavas Mylios, prezi- 

and
Associalion- Buvo 79 

amžiaus. Paliko du su- 
ir dukterį.

(lentas Home
Lomi
melu c
mis ir dukterį. Laidojamas 
šiandien Mount Olivet kapinė-

PASIDAVĖ OPERACIJAI

AVAUKEGAN, ILL- — Ope
racijai Si. Teresos ligoninėje 
yra pasidavęs? vielos gyvento
jas, John A. Jerusis, 721 Eiglit

Mrs. A. K. JARUSZ
- PHYSICAL 

THERAPY 
and MIDWIFE 

6630 S. Westem av.
Telefonas: 

HEMLOCK 9252 
Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek* 
madienį— į Sanc 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s 
(nd. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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 f0 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
pritaikin ime 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjiYnų.

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

Yards 3089

Illinois valstijos samdos biu
ras (State Employnient Ser
vice) perspėja visus aplikantus 
darbams ginklų pramonėse (dar
bų sąrašas buvo paskelbtas va
kar “Naujienose”) turi 
Amerikos piliečiai.

Priduodant aplikaciją 
ninkui gerai turėti prie

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL^liemlock^5849^^

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

būti i

darbi- 
savęs 

pilietybės popierius ar gimimo 
metrikus.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo
i 7—9 vai. vakaro ir pagal sutartu 
I Ofiso Tel. PROSPECT 67 (7

Namų Tel. VIRGINIA 2421

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos, Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPEŲT 1930

DR. C. Z. V EŽELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7ROO z 

Namų Tel. VINCENNES 5272

DR. MARGERIS
3.325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. v

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

Ofisas ir Laboratoriįa
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos n;io 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekviena 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CAI.umet 6877

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

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

8149 SO. HALSTED STREET
Tel. VTCtory ««79
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Tie Vestuvių Varpai
Nenustoja Skambėję
Gražios Elaine Hanna — S. 

Rakausko Vedybos.

Šeimyninį gyvenimų pradė
jo graži jauna Elaine Hanna 
ir Simonas Rakauskas.

Iškilmingos vestuvės įvyko 
vasario 8 d. š Ii ubų jaunieji 
priėmė šv. Kryžiaus bažny
čioje, 46th ir Hermitage, o po 
šliubo įvyko gražus vestuvių 
pokilis Hollywood salėje- šim
tai svečių dalyvavo.

Vakaro vedėjas buvo p. J. 
Yuška. Jisai paprašė svečius 
ištarti po keletu žodžių. Il
giausių metų jaunavedžiams 
palinkėjo G. Stakauskas, C. 
Kriščiūnas, S. Kriščiūnas, S. 
Norvaiša ir daugelis kitų, ku
rių vardus nebūtų galima su
talpinti-

“ Nustojo Skambėję.”
Jaunavedžio motina ponia 

Rakauskienė padėkojo visiems 
svečiams ir -sako, daugiau 
vestuvių varpai musų šeimy
noj neskambins, nes lai pas
kutinis musų sūnūs, apsivedęs 
šį vakarų. Pradėjome gyveni
mų vienu du, išauklėjome 3 
sūnūs 1 dukterį, visi jau vedę 
ir dabar vėl liekame vieni 
baigti gyvenimų.

d pšvielos Superintendentas.
Vienas pp. Rakauskų sūnūs 

Waitcr užima svarbių vietų,

jis yra naujasis apšvietos -su
perintendentas State ville. Jų 
duktė Anna yra vedusi Mike 
Stevens-Stepohavich, k u r i s 
eina policislo pareigas- Taipgi 
ir kiti Šeimynos nariai yra 
gabųš ir luti gerą ateitį.

Patys pp. S* Rakauskai, 6400 
So. Maryland avenue, geri pa
triotai, dalyvauja visur ir re
mia visus svarbesnius visuo
menės užmanymus. Ilgiausių 
metų jaunavedžiams ir tė
vams. — Kaimynas.

STANISLOVAS STOČKUS 
mirė vasario 9 d., 1941 m., 
5:15 vai. ryto, sulaukęs 27 
metų amžiaus. Gimęs Chica- 
go, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Barborą, po tėvais 
Wasiliauskaitę; tėvą Stanis- 

Ilovą; ciocę Zofiją Višins- 
kienę; 2 pusbrolius — Walter 
Višinskis ir jo moterį ir Ed- 
vvard Wasilauskį, ir jo šeimą;. 
pusseserę Berthą Predan ir 
jos vyrąj »2» dėdes—Kazimierą 
Staskewi.cz ir Šeimą, ir Sta
nislovą Wasilauskį, ciocę Oną 
Stumbrienę ir šeimą.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 4052 S. Campbell Avė. Lai
dotuvės įvyks ketvirtad., va
sario 13 d. Iš namų 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Agnieškos 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažįsta- 
mus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. Nubudę: Motina, Tė
vas, Ciocės, Pusbroliai, Dėdės 
Pusseserė ir Pažįstami.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

■■...... .. 1 ■■ ■ ■ *

Diena Iš Dienos
■

Išsiginė Leidimus
V ėdy boms

(Chicagoj)
Frank Gabris, 27, su Leoną 

Witkowski, 25
Arthur Schmudde, 24, su Al

dona Bitaut, 24
John Gestaut, 28, su Bernice

Seskausky, 24
Edward Magnus, 24, su He

len Gagus, 19
Edward Baltrus, 23, su Pau

line Miller, 21
Irving Žolno, 26, su Helen 

Sirtion, 22
Cornelius Andrews, 29, su

Stephania Eidimt, 28
Hipolit Orbanovvicz, 48, su

Martha Zubrus, 34
Victor Galinski, 32, su An- 

toinėttė Jokantas, 32
Charley Mazons, 50, su Ago

ta Rocus, 45
Leonard Citron, 32, su He-

lene Karvetski, 23

Reikalauja
Perskirų

Helen Pilut nuo John Pilut
Elizabeth Balsius nuo Domi- 

nic Balsius

Gavo
Perskiras............ ..i

Natalie Karp nuo James Karp

I 1} V H K i S STel^aLSsT 
L U f LilIlIU Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės, Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

A. 4° A-
JUOZAPAS LINAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 10 d., 10:30 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoje Tel
šių apskrity ir .parap., Pa
gerinantis kaime. Amerikoj 
išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nubudime 
pusbrolį Johą Neimavičių, gy
venantį Cicero, III., pusseserę 
Teodorą, o Lietuvoj moterį 
Teofilią, 2 dukteris, taipgi 
daug giminių ir draugų Rose- 
lande ir Daltone.

Ptiklausė prie Chicagos 
Liet. Draugijos.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicziaus koplyčioj, 44 E. 108 
St. Laidotuvės įvyks penktad., 
vasario 14 d.. 1 vai. popiet, 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo LinaUs- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
haVirną ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusbrolis, Pusseserė ir Gimi
nės.

Laid. \D\rekt. Lachayvięz 
ir Sunai, Tel. PULlman 1270 
arba CANAL 2515.

JUOZAPAS STANKEVIČIUS
Gyveno adresu 1636 So. 49th Avė., Cicero, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 10 d., 9:15 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Lietuvoje, Mariampolės 
apskr., Keturvalakių parap., Meškučių kaime.

Amerikoj išgyveno 43 metus. Ciceroj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Rozaliją, po tėvais Gab- 

riutę, 2 dukteris: Oną, Stanley ir Sylvia Adamson ir jos vyrą 
Alberta; 2 sūnūs: Vincentą, marčią Katriną ir Antaną ir mar
čią Heleną ir 7 anukus, švogerį Joną Dereškevičių, jo moterį 
Marijoną ir jų šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas dukters namuose, 1818 S. 51 Ct. Cicero, 
Iii. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 15 d., 8:30 ryto iš namų 
į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas Į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Juozapo Stankevičiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimu. Nuliūdę lieka:

Moteris, Dukterys, žentas, Marčios ir Gimines.
Laid. Direkt. I. J. Z oi p, Tel. YARDS 0781.

anados lietuvių žinios’ CLASSIFIED ADS.
—

Verkia Lietuva ruso kalėjimai! įmesta ir rete
žiais surakinta.

Šis gražus ir daug pasakantis piešinys, jauno 
dailininko Antano I). Yuknio pieštas, tilpo “Jauni
mo” laikrašty..

Lietuviai besirengdami atžymėti tą lietuvių 
tautos didžiųjų šventę, kaip seni taip ir jauni, visi 
susivienijo, visi bendromis jėgomis nori atkreipti 
pasaulio domesį į tų žvėriškų Kremliaus iinpci ialislų 
žygį pereitų vasarų kada su puse milijono kareivių 
atimta iš Lietuvos sunkiai ir brangiai atkovota laisvę

Chicagos lietuviai Vasario šešioliktąją paminės 
ateinantį sekmadienį, 32 West Randolph Street au
ditorijoje, vidurini esly. Iškilmingasis susirinkimas 
prasidės 2 vai. po pietų ir jame chicagieėiai išgirs 
istorinę kalbą iš Oiven L C. Norem, J. V. ministerio 
Lietuvai, kuris iš musų tėvų žemės išvyko tik perei
tą rudenį po to, kaip Maskva pareikalavo, kad jis 
apleistų tą žemę.

LENKTYNES UŽ GYVENIMĄ

Alma Lloyd, Soda Springs, Idaho, fąrmeris, su vie
nų melų amžiaus sumini, Scolt, skuba pasiekti Phila- 
delphia, kad daktarai išimtų riešuto kevalų užkliuvusį 
kūdikio plaučiuose- Lloyd dideliu greičiu nuvažiavo iš
savo fanuos į Salt Lake City aerodromų, 200 mylių 
atstume, ir iš ten paėmė lėktuvų, kuris be sustojimo 
nulėkdino jį su sunum į Philadelphia. Ten tuoj padary
ta operacija. Dešinoj matosi lėktuvo šeimininkė Marga- 
ret Finncy.

Nepriklausomybės 
Minėjimo Bilietai

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

M. J. Kiras, 3251 S. Halsted 
Street,

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

Gudo krautuvėje, 901 W. 33 
Street.,

“Sandaros” Red., 840 W. 33 
Street.

KAS YRA
IŠNAROS!
....

IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS!

išnaros!

Vasario 23 pamatysite
Pirmą kartą Amerikoje 

Originalę* Juokingą Komedija
■ nk.i ■ ■■ 'T. -T »"**■”■"■****

AMALGAMATED CENTER" 
Salėje, 333 S, Ashland Blvd.

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) .
(kuri buvo užleista uždanga) 
laukė. O visiems teko laukti 
tik choro vedėjo, kuris, kaip 
duonkepys, gal dar duonutę 
buvo nesuspėjęs iŠ pečiaus iš
imti ar Stalino saulėj josios 
garus nudžiovinti.

Pagaliau sulaukus chorve
džio ir atlikus dalį meninės 
programos, mitingo programos 
vedėjas M. Plačenis išėjo pasa
kyti įžanginę kalbų. M. Plačiu- 
nui nesuspėjus pratarti porų 
žodžių, lietuviški bolševikai 
pradėjo baubti, kojom trypti, 
vilkais staugti.

Tuo laiku aš buvau salės 
priangyje, žiūriu, iš Klubo po
grindžio salės-užkandinės atli
pa viena nusigandusi, išblyšku
siu veidu moteriškė. Paklau
siau, kas tamstai yra, kad taip 
nusigandus? Pastaroji sušuko: 
kas čia daros,. bene gaisras iš
kilo, ar vilkai į salę įsibriovč, 
kad riksmas, staugimas, bilde-

ve skaito socialistu. Fašizmas 
Europoje ir kituose kontinen
tuose pragarų kelia, liejasi dar
bo žmonių kraujas, tūkstančiai 
skiriasi su Šiuo pasauliu — už 
laisvę būti žmogum, laisvu pi
liečiu. Taigi ne šiandien laikas 
demonstruoti tuščiais žodžiais, 
svajonėmis, asmeniškomis am
bicijomis ar egoizmu. Šiandie
ninė padėtis, daugiau nei kada 
praeity iš draugo, kuris save 
vadina socialistu, reikalauja or
ganizuoto darbo, pozityvaus 
darbo. Socializmą sukursime 
tik organizuotu darbu. Jei kas 
mano geresnį gyvenimų sukur
ti nieko neveikdamas arba 
veikdamas neorganizuotai, tas 
ir tie smarkiai klysta. Todėl ne 
lik socialisto vardo pretenden
tas, bet socialistinio darbo pri
tarėjas bei simpatikas turi sto
ti darban į savo darbininkų or
ganizacijų.

Iš buvusių svečių vienas 
draugas pareiškė, kad kai jis

PERSONAL 
Ieško

Aš, EDWARD RUDIS, paieškau 
Antano Waitekuno iš Kauno redy- 
bos, Šiaulių apskr., Sinkuvos mie
sto. Aš pats iš Kauno redybos, Šiau
lių apskr., Sinkuvos miesto, Tul- 
minės kaimo. Mano adresas: 725 
Moravian St., Pittsburgn, Pa.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, nereikia virti, gyvenimas 
vietoj, geri namai, $9. PLAza7351.

REIKALINGA VEITERKA, mer
gina ar motelis, dienomis ar va
karais, darbas užtikrintas ant ke
lių metų. 6 dienos savaitėj, 8 va
landos į dieną. Gera mokestis, pa
tyrusi tam darbui. Atsišaukite tuo- 
jaus. UN1VERSAL RESTAURANT 
750 W. 31st b t.

REIKALINGOS MOTERYS sor- 
tuoti skudurus. Turi būti patyrę. 
Pastovus darbas, geras mokestis. 
B. MILLER and SONS, 1347 So. 
Ashland Avė., CANal 1024.

OPERATORĖS PRIE 2 needle 
mašinų prie “joining”. Nuo 37 
iki 55c valandai, “.piece work” — 
garantuota. VIKING, 711 Lake St.

sys didžiausias, vos užkandinės 
lubos neįlužta! Nusiramink,

susitvarkys savo apsigyvenimo 
reikalų, tada stos ir veiks. Po

mieloji, atsakiau, tai ne gais
ras, ne vilkai, o lik Stalino 
“saule” apšviestieji bolševikai 
“progresuoja”. A, kad juos ga
las, kaip mane išgąsdino, riu- 
sispiovus tarė moteriškė.

Su ja besikalbant, žiūriu... 
pro $alį valdžios atstovai veda> 
sudribusį “girtą” yieną bolše
vikų pastumdėlį, kuris, kaip 
Hitlerio “priešas”, hitleriškai 
saliutuodamas buvo pradėjęs
visą gerkle garbinti Staliną ir 
vulgariškais žodžiais niekinti 
Lietuvos trispalvę. Ret kai val
džios atstovas suteikė jam ata
tinkamų “vaistų”, tai pastara-

to sekė org. drg. A. Frenzelio 
raportas iš vykstančios Rytinės 
Kanados C. C. F. veikėjų kon
ferencijos vasario 1 ir 2 die
nomis Cares-Rile viešbutyje. 
Konferencija svarstė ateities 
darbo planus ir galimus Onįa- 
rio provincijos rinkimus dar 
šiais metais. Konferencijos da
lyvių tarpe buvo trys socialis
tai profesoriai; jų tarpe ir To
ronto universiteto profesorius 
socialistas G. M. A. Grube. Tai

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui, padėti kūdikiams. Nuosa
vas kambarys. $8—$10. REGent 
6004.

REIKALINGA veiterka, patyrusi, 
kad galėtų pagelbėti ir už baro. 
M. Miller, 666 W. 14th St.

PATYRUSI MOTERIS abelnam 
namų darbui, virti. Nuosavas kam
barys, prie 2 suaugusių. Nuo $12 
iki $15. HARrison 1520.

džiugus ir daug vilčių nešąs 
musų Kanados darbininkų ju
dėjimui reiškinys, kad proto 
žmonės padeda darbininkų ko
vai.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRUS VYRAS dirbti serap 
iron jarde prie No. 3 shear. War- 
shawsky and Co., 1900 So. State 
Street.

sis staiga išsipagiriojo ir tvir- 
tokom kojom pro duris išėjo 
laukan. Kai jam buvo parody
ta vieta gražiame “ambuLinse” 
atsisėsti, tai Stalino klapčiukas, 
susijaųd; lięs^ net apsiašarojo, 
kam, girdi, ji tokį paprasti 
mužiką, Stalino tarną, taip pui
kiai vežti! Valdžios atstovas 
atsakęs, kad mašina nuo to ne-
suluš! Ir tuojau buvo nuvež
tas, kur reikia.

Šiamc susirinkime buvo ren
kamas C. C. F., liet, skyriaus 
(Toronto Liet. Soc. kuopos) 
komitetas. į komitetą išrinkti 
šie draugai: A. Frcnzc.is 
pirmininku, .L Novogrodškas— 
sekretorium ir O. Indrclienė — 
iždininku. į revizijos komisiją 
išrinkti draugai V. Dagilis ir 1. 
Bieliauskas, Tai darbo ir ener-

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI KRAUTUVĖ, 3 kamba
riai gyvenimui užpakaly. Renda 
$25. mėnesiui. 4252 So. Artesian 
Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nainai-žemė Pardavimui

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

gijos draugai, todėl reikia ma
nyti, kati komitetas sugebės

Suspiegus Maskvos agentų 
pustam muilo burbului, salėje 
paliko tylu, kad ir musės skri
dimas butų girdimas. Komuna- 
ciai nė nešnipšl, tartum butų
išgaravę!

Kaip vėliau paaiškėjo, tai 
nuo Stalino “saulės” perdegęs 
boiševikūlis už tą visą patirtą 
malonumą ir valdišką nakvynę 
gavo užsimokėti 5 dol. ir teis
mo išlaidas.

Kadangi adv. Bagočiaus įvy
kusios prakalbos Monlreale ne 
paskutinės, nes K. L. Taryba 
prakalbas dažnai rengia, tai 
kas norit išgirsti dvikojų vilkų 
staugimo, atvažiuokit M'ontrea- 
lan. Tai ir jus turėsite progos 
Montrealo lietuviškų bolševikų 
“progresą” pamatyti.

Montrealo lietuvis.

Toronto, Ont.
Iš socialistų kuopos 

susirinkimo

Vasario 2 d. drg. Indrelių na
muose, 261 Belhvoods Avė., 
įvyko Toronto Liet. Socialistų 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
J susirinkimų buvo kviesti laiš
kais buvę kuopos nariai ir kai 
kurie šimpa tikai. Kviesti buvu
sieji kuopos nariai į susirinki-
nių stoti kuopon ir veikti or
ganizuotai darbininkų vedamos 
kovos frontan. Deja, iš visų 
kviestų buv. kuopos narių at-i 
atsilankė vienas draugas J. Bie
liauskas, kuris grįžo kuopon 
bendram organizuotam darliui,
užmiršdamas tas mažytes 
smulkmenas, dėl kurių buvo 
pasitraukęs. Taip, drauge Ignai» 
socialistinis darbas —kova už 
būvį — yra aukščiausias tiks^ 
las kiekvieno lietuvio, kuris sa-

vystyti : ocialistini darbą tarpe 
Toronto lietuvių. Sumanymuo
se susirinkimas nutarė sureng
ti šeini y n.n j pasilinksminimą 
su užkandžiais, “minkštu” ge-

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

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

rimu, muzika ir trumpomis 
kalbomis. Trumpai prakalbėlei 
mano kviesti profesorių G. M. 
A. Greebe, o jei drg. Greebe 
dėl kurių nors priežasčių nega
lėtų į tą pobūvį atsilankyti, tai 
manoma, kad galės dalyvauti
mokytojas (dabar Toronto 
miesto aldermonas) William 
Dcnison. Kalbamas bankietu- 
kas manoma surengti vasario 
pabaigoje arba kovo pradžioje. 
Šį nutarimų padarius, susirin
kimas užsibaigė. Linkiu socia
listų kuopai sėkmingo darbo, 
o socialistų darbo rėmėjams i?’ 
simpatikams stoti į C. C. F. 
Liet. Skyrių nariais bendram 
darbui.

Taigi, padarykime šiuos 1941 
melus pažangiųjų lietuvių pro
greso metais, nenepalieka nuo 
šių metų nei vieno Toronte pa
žangaus lietuvio, kuris nepri
klausytų C. C. F. Lietuvių Sky
riui.

Įstojimas į C. C. F. Liet. Sky
rių yra paprastas, — ateiti į su
sirinkimų, pasirašyti member- 
ship eard, šuniokėli už jų įsto
jimo mokesnio 25c ir mėnesi
nio nario mokesnio 15c už me
nesį ir busi įregistruotas į ko
votojų sąrašų. Tokios sąlygos 
mieste gyvenantiems. Bet prie 
lietuvių skyriaus gali priklau
syti bile kur gyvenantis lietu
vis — kaipo pavienis narys.
Pavienio nario mokesnis yra $2 
metams. Pavieniai, norį pri
klausyti, mokesnį moka iš ank
sto. Pavienis narys gauna 
“mcmbership eard” taip pat.

Visi priklausą prie C. C. F.

VVHOLESALE FURNITURE

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III. Tol REPublic 6051

SUSIRINKIMAI
Roselando Liet. Moterį j Kliubas 

laikys susirihkimą ketverge, vasa
rio 13, Darbininkų Svet., 10413 S. 
Michigan, 8:00 v. v. Prašome visas 
nares atsilankyti.

Sekanti Repeticija
“Išnarų”, įvyks ketvirtadienį, 
vasario 13 d., W. Neffo svctaN ę;
nej, 2435 S. Leavitt St., 7:00 ^
vakare. --

Liet. Sk. galina C. C. F. mene-’*" 
sinį organą “The Ncw Com- 
momvealth” be ekstra kitų mo
kesnių. Kas įdomaująs darbi
ninkų reikalais, laikraštis įdo
mus. Įstojimo reikalais kreipi 
kitūs į skyriaus pirmininkų ar
ba sekretorių. Jų adresas toks: ’ 
86 Belhvood Avė., Toronto.

Y. N.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE*'

Staskewi.cz
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SPROGIMAS UŽMUŠĖ TRIS CHICAGOJE 
AŠTUONIS SKAUDŽIAI APDEGINO

Sprogo Muštardinės Dujos Vidurmiesčio 
Laboratorijoje

)

Žuvusieji: J e rome Danek, 2h 
metų inžinierius; Theodore 
Traųnor, darbininkas; J.

Sužeistieji nugabenti į St-

Smerkia Pasiūlymą 
“Padaryti Šnipus” 
Iš III. Gyventojų

UŽ- 
ap-

Bent trys žmonės buvo 
mušti, o 8 buvo skaudžiai 
deginti muštardinių nuodingų 
dujų sprogime vidurmiestyje, 
730 South FederaI Street.

Sprogimas įvyko vakar po

kurios randasi dangoraižio 
12-tam aukšte.

Sprogimas 
smarkus, kad trenksmą buvo 
nalima g’rdėti

buvo

visam vidur- 
mieslyj ir pakraščiuose. Ply
tgaliais ir stiklu buvo apiber
tas visas kvartalas namo apy-

FBI Kritikuoja Vai. Prokuroro 
Sumanymą

C.I.O. ir net pati federalė 
žvalgyba (FBI) vakar pasmer
kė naujo valstijos prokuroro 
rep. George F. Barrett’o pasiū
lymą padaryti “šnipus” iš val
stijos civilių gyventojų. Jis kvie
tė visus Illinois gyventojus sek
ti savo kaimynus, budėti dirb
tuvėse, krautuvėse ir “rapor
tuoti valstijai žmones”, prita
riančius komunistams ar na
ciams.

Laboratorijoje dirbo apie 
20 žmonių. Trijų kūnai buvo 
išimti iš griuvėsių, keli kiti 
patys išsigelbėjo, o 8 kitu ug
niagesiai tebebando išgelbėti''skelbti, 
šią žinią rašant.

Dujos Pragaištingos

Skriaudos Nekaltiems

žvalgybos viršininkas J. 
Thornton pareiškė, kad tai 
leistinas dalykas tokį sumanymą 

Kovoje su Amerikai 
I priešingais žmonėmis reikia lyg
svaros, patyrimo ir nuosaiku
mo. Padarius visus žmones šni-

ne-

Ugniagesiai abejoja ar tie 8 paja> įvyktų visokios klaidos ir 
išliks gyvi, nes muštardinės didžiausios skriaudos butų da- 
dujos yra pragaištingos ir pa-,romos kartais visai nekaltiems 
prastai nudegina orą ir išde
gina plaučius. Dujų sluoksnis 
buvd*> apsupęs visus 
nius namo aukštus, ' 
j ima darbas buvo 
k us.

Gelbėjimo darbą 
milžiniška minia žmonių, ku-j AludillillkllS

viršų ti- 
tad gelbė- 
labai sun-

sunkino ir

ri susirinko prie namo, ir sta
tė savo gyvybes pavojum

Speįa, Kad Trockio
Našlė - “Next”

Dienraštis “Herald-American” 
praneša, kad gen. Krivitskio nu
žudymas Washingtone labai su
judino rusų koloniją Chicagoje. 
Niekas neabejoja, kad tai Sta
lino žvalgybos darbas, ir tikri
na, kad sekama auka bus Leo
no Trockio našlė, tebegyvenan
ti Meksikoj, kur Trockis irgi 
buvo nugalabintas.

Gražina $24,919 Gro 
bi—Su Uždarbiu

žmonėms.
Panašiais žodžiais sumanymą 

pasmerkė ir Ray Edmundson, 
C.I.O. viršininkas valstijoje.

$80,000 Byla Prieš

Auto Tragedijos Atgarsiai
Pereito vas. 21, prie 95th ir 

ilalsted Hazelcrest policistas 
Frank Hansen įvažiavo į kitą 
automobilį užmušdamas du žmo
nes.

Užmuštojo William J. Knapp 
našlė užvedė dvi bylas, prieš 
liudininkus Evelyn Gilbert, 
12’318 S. Halsted, ir Clara Alex- 

'ander, Hazelcrest, reikalaudama 
j $80,000 atlyginimo sau ir vai
kams.

Policistas Hansen prieš nelai
mę buvo sustojęs ten gerti. Iš 
paties Hansen’o našlė reikalau
ja $10,000.

21 metai atgal S. Bloom, Ine., 
tabako sandėly j pradėjo dirbti 
tuo laiku 17 metų Louis A. Kro- 
nenberg, 4332 W. Van Buren. 
Vakar jisai gražino savo darb
daviams $24,919 ir paaiškino, 
kad per paskutinius aštuonis 
metus jis po truput; “skolino
si” pinigų nuo firmos speku
liacijai, juos ne tik nepradirbo, 
bet pelno pedarė, todėl visą sko
lą savininkams ir gražina.

Jie nežino ką daryti — ar 
traukti Kronenbergą į teismą, 
ar ne.

Du Bedarbiai Mirė 
Nuo Nušalimo

Aštriai Nubaudė 
Lietuvi

Saugumo teismo teisėjas 
Green paskyrė 90 dienų kalėji
mo bausmę 52 metų lietuviui 
Joseph Gicas, 4800 So. Ridge- 
way avenue. Jam buvo daromi 
Si turi neatsargumo kaltinimai 

taipgi jis buk pabėgo iš ne
laimės vietos. Prie Homan ir 
Archer jis įvažiavo į tris auto
mobilius ir gatvekarį.

NACIŲ BUNDAS 
VĖL BĖDOJ

Kovo Mėnesio
Kvota Armijai
Siekia 10,039

Šiandien Lincolno 
Diena

GrantSiųs Naujokus į Camp 
Stovyklą Prie Rockfordo 1
Drafto viršininkas Paul G. 

Annstrong skelbia, kad Illi
nois valstijos kvota armijai 
kovo menesį bus 10,039. 5,521 
naujokų parūpins Chicagos ir 
Cook apskritys, o likusius, ki
ti valstijos apskričiai-

Dalis vasario menesio nau
jokų, ir beveik visi kovo mėne
sio naujokai bus siunčiami į 
Camp Grant stovyklą, prie 
Rockfordo, atlikti metus pri
valomos tarnybos. Jei Camp 
Grante truks vietos, tai gali
mas daiktas, kad dalis naujo
kų atitarnaus savo prievolę 
Fort Sheridane, prie Chicagos, 
ir Camp Custeryj, Michigane.
Paėmė 225 Iš Artimų Miestų

Vakar armija 
vyrus, daugiausiai 
artimų miestų. Jų tarpe buvo 
keli ]___ __ ______ c x_ _____ , .
jau buvo paskelbtos Naujiem)-’ KeJ*?tu^° Kliubo choro repetici- 
se. i
iš Auroros, Flgino, VVaukega- karčlis su šokiais. Bus renka- 
no, St. Charles, North Chicago, Valentine Dienos kara ms 
Kankakee ir Gcneva. ' Iir karalaitė. Repeticija praside- 

. da 7:30 v. v.

šiandien Amerika, ypač 
nois valstija, atiduoda « garbų 
bene garbingiausiam šios šalies 
valstybės vyrui, Abraham Lin- 
coln’ui, civilio karo laukų pre
zidentui.

Illinois valstijai jis labai ar
timas, nes čia ilgiausiai gyve
no, čia naktimis namie pats mo
kinosi ir čia pradėjo savo poli
tinę darbuotę.

Šiandien “Natų ienos” pradeda 
spausdinti J. Lapaičio parašytą 
labai įdomią A. Lincoįn’o 
grafiją.

Illi-

bio-

paėme 225 
iš Chicagai

Keistučio Choro 
Valentine Vakarėlis

L Lt Al JL1 l ’ M ll JJUVV/

lietuviai, kurių pavardes! Rytoj Hollywood salėję po

Lai ir Gyvenimas 
Būna Toks Smagus 
Ir Gražus...

VAKAR CHICAGOJE

Kaip Gražios Ir Smagios 
Buvo Vestuvės

Jau buvo trumpai rašyta 
“Naujienose” apie gražias ir iš
kilmingas vestuves M. Matuzo 
ir Bernice Laučiutes, bet aš no
rėčiau išreikšti ir savo mintis 

vestuves ir jaunuolius.
Jie čia savo tėvelių neturi, tad 

jiems prisiėjo rūpintis ir daug 
dirbti iki viską prirengė ir su
prašė apie 200 svečių, kurie da
lyvavo vestuvėse, vasario 1 d. 
šv. Jurgio Parapijas Bažnyčioj 
kun. Guzauskas juos surišo mo
terystės ryšiais. Laike ceremo
nijų Ona Biežienč giedojo Avė 
Maria, o Jonas Urbonas — ki
tas giesmes. Bažnyčia buvo iš
puošta gražiais vartais ir gėlė
mis.

Naujokai daugiausiai buvo i M iv/!<s gražus. Valentine va-j
_ .A _ - _ — — ■ . 1 r < > x • zv 1 i ri r-w > t r* r'v I x 1 1 H Iri J C< V» ir A *

Unijos Bendrai Ko
vos Priešdarbinin- 
kiškus Įstatymus

Policija Kamantinės
400 Moterų

Daktaro raštinėje, 190 North 
State, policija keletą dienų at
gal suėmė dvi moteriškes, kal
tinamas- ‘ nelegalėmis operacijų-

Sekmadienį Morrison vieš
butyje įvyksta bendra AFL, 
CIO ir gelžkelių brolijų kon
ferencija tartis kokiomis ben
drom! spriemonėmis jos kovos 
prieš darbininkus ir unijas 
nukreiptus įstatymus, kurie yra>rjg kamantinei ir rinks 
pasiūlyti valstijų legislalurose 
ir kongrese-

mis. Raštinėje ?Uuvo rastas są-| 
rašas 400 moterų kįijenčių. Pro
kuratūra dabar visas tas

jimus kaltinimams prieš 
tasias.

mole- 
liudi- 
suim-

Vienas Berniukas 
Prigėrė, Du v « 
Išgelbėjo

NAUJAS JAPONŲ
AMBASADORIUS CHICAGOJ

23 rd

Vakar Chicagoje,! kely į Wa- 
shingtoną, buvo sustojęs nau
jas Japonijos dmbasadorius J.WESTSIDE

ir Laflin gatvių trys berniukai Valstijoms, Kichisabura. Jis pa- 
išėjo ant plono ledo Chicagos 
upėje. Ledui atskilus, vienas 
j u žuvo, o kilus < 
išgelbėti. Prigėrė 11 metų ()t- 
to Svetlik, 2912 S. Throop. Iš
gelbėtieji yra žuvusio 12 m- 
brolis, Emil ir 11 m. Vincent 
Bittermann, 1924 S. Throop.

Juos išgelbėjo 19 m. M. Mraz, 
1905 S. Loomis, ir 17 m- John 
Kobescak, 1920 S. Throop.

reiškė, kad jo kraštui ir Ame
rikai nėra jokio reikalo eiti į 

ga-du pasisekė I<arQ- Visus nesusipratimus 
- < blinifr taikiai išrišti.

TĖVŲ TURBUT LABAI 
BIJOJO

Freeporto, Ik, Nora Flynn
iš
ir

Vienas Jų — Walter Skubis
Apskričio ligoninėje mirė 69 

metų Walter Skubis, 838 Green- 
view avenue, ir 45 m. Charles 
Korso„211 S. Racine. Abu buvo. ----------
atvežti į ligoninę su nušalusio- 1 vaL popiet, 
mis kojomis. Nuo to jie mirė.

Šiandien Laidoja 
Jurgį Milaknį

CCC Priims 600
Jaunuoliu

Aplikacijos Priduokit 
25h7 Archer

ad.

CCCPradedant šiandien 
priims apie 600 jaunuolių tar
nybai valdžios užlaikomose 
stovyklose jauniems vyrams. 
Aplikacijas reikia priduoti į 
CCC raštinę, adresu 2547 Ar
cher avenue.

Už tarnybą jaunuoliai gau
na $30 algos ir pilną užlaiky
mą. Dalis algos pasiunčiama 
tėvams.

NORTH SIDE- —šiandien 
iš koplyčios t 

adr. 4041 W. North avenue,1 
bus išlydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines a. a. Jurgis Mi- 
laknis. •

Velionis gyveno adresu 3341 
W. Evergreen avenue^ Buvo 
senas northsidietis, malonaus 
budo, draugiškas žmogus.

A- a.. Jurgis Milaknis pali- 
nuliudime žmoną Karoli- 
dvi dukteris ir daug drau- 

M.

užsibuvo šokiuose, Nujausda
mos, kad namie gaus smarkiai 
barti, jos sėdo į traukinį ir at
važiavo* Chicagon. čia abi sura
do policija, ir siunčia atgal tė
vams.

.dilimai
icagoj

ko 
nę,

PERSTIPRUS SENIS

JUCKINS, Conrad, 3724 W. 
65th street, gimė vasario 
vai: Conrad ir Este le.

ZAYAUSKAS, Carol, 
West 103rd Place, ąimė 
rio 2, tėvai: Vincentas ir

Traukinys Užmušė 
Du Berniukus

Prię Morse avenue eleveiterių 
stoties Rogers Park linijos trau
kinys užmušė dų berniukus, 17 
m. Frank Wozniak, 1123 Pit- 
ner, ir 18 m. Peter Feretti, 1815 
Brown.

Spėjama, kad jie bandė įsi- 
i “raidui”, ir 

nukrito po jo ratais.

97 metų Charles Thompson, 
7 S. Green, guli apskričio ligo
ninėj. Bandė nusižudyti per
kirsdamas rankų riešus- Kai 
daktarai pasakė, kad jis išliks 
gyvas, Thompson atsakė, “Jau 
pasenau, nėra ko gyventi, bet 
turbut e\i perstiprus 
kad negaliu mirti.”

sems,

1019 
vasa- 

Mary.
RAUSA, Frances, 4820 No.

Rockwell Street, gimė sausio 25, 
tėvai: John ir Mary.

VAISVIL, Glorią, 5603 South 
Emerald avenue, gimė vasario 

tėvai: Peter ir Josephine.3

Chicagos nacių organizacija, 
Bundas, vėl finansiniuose keblu
muose. šį kartą valstija parei
kalavo sumokėti $800 užsiliku
siais nedarbo apdraudos tak
sais, kurių Bundas nemokėjo kabinti į traukinį 
nuo 1937. b. A

GAISRAS BRIGHTON 
PARKE

IŠNAROS!
IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS!
IŠNAROS!

Palydovai
Liudininkais buvo šie: 

riausia pamergė Aldona Suveiz
dis, iš Detroit, su Joseph J. 
Simbal. Kitas palydovų poras 
sudarė: Anna Rapšys su John 
Sluozis, Doris Aldonis su Balys 
Armiška, Joan Rauškinas su 
Walter Dambrauskas, Sophie 
Shepaga su Adolph Aleliunas, 
Mildred Gregel su Stanley Bo- 
gush. Jaunavedžiai ir visa jų 
eisena atrodė labai puikiai. Baž
nytėlė buvo pilna jų draugų.

Chicagos Lietuvių Auditori
jos žemutinėse svetainėse įvyko 
didžiulis balius; Mary Petrulis 
pasitiko kiekvieną ir priėmus 
supažindino su kitais svečiais.

Vestuvių Vakarienė
Gražiai prirengė ir papuošė 

stalus Stella Mažeikienė su pa~ 
gelbininkėmis. Svečiams prisiso
tinus Mary Petrulienė perstatė 
jaunuolį studentą Devcikį pro
gramą vesti. Jis labai vykusiai 
prakalbėjo į svečius ir pakvietė 
išreikšti širdingus linkėjimus 
jaunavedžiams Dr. Biežį, V. Vit
kauskienę, jaunavedžio krikšto 
motiną, Dėdę P. Suveizdį, A. 
Jančių, dirbtuvės užveizdą, kur 
M. Matuzas dirba, Lietuvos 
konsulą Dr. P. Daužvardį ir dau
giau kitų. Taipgi ir abu jauna
vedžiai širdingai padėkojo vi
siems už dovanas ir atsilanky
mą.

Daug Tolimų Svečių
Teko sueiti svečiu ir iš toli

mesnių miestų A. Kasparaitie- 
nę ir W. Naegelį iš Kenosha, 
Wis.; Juozą Suveizdį su šeimy
na ir F. Guzauską iš Detroit, 
Mich., V. Laučiutę iš Greal 
Neck, N. Y., V. Vitkauskienę 
iš Brooklyn, N. Y., Frances Stur- 
gis iš VVindsor, Can., ir daug 
chicagiečių pažįstamų. Skaitlin
giausiai buvo kupiškėnų, nes 
jaunavedžiai abu yra Kupiškėnų 
Kultūros Draugijos nariai.

šių jaunuolių vestuvės buvo 
smagios ir jaukios. Visi turėjom 
linksmus laikus. Lai būna toks 
smagus ir jų gyvenimas. Po 
vestuvių jaunavedžiai rengėsi 
vykti į Hot Springs, Ark. me
daus mėnesiui, o grįžę Chicagon 
čia mano apsigyventi pastoviai. 
Linkiu jiems laimės naujame 
gyvenime.

Vy-

Kaimynas.

KITAIP IR NEGALĖJO 
BŪTI..

• Persiskyrusi su vyru ke* 
Ii metai atgal, Mrs. Virgil H. 
Potts vėl su juo apsivedė State- 
ville kalėjime, kad galėtų gau
ti jo pensijų čekius. Jis sėdi 
už grotų už žmonių apgaudinė
jimą.

• Aps. teisėjas Dunne pri
teisė naują bartenderių unijos 
prezidentą Jamęs Crowley užsi
mokėti $100 pabaudos už teis
mo įžeidimą unijos valdybos 
rinkimuose. Teismas tuos rin
kimus prižiūrėjo.

• 12 kartų 11 metų bėgyje 
32 metų chicagietis Albert Bu- 
sillo buvo nuteistas kalėti už ne
atsargumą su automobiliu, šį 
kartą gavo maximum bausmę 
ir neteko vairuotojo laisnių.

• Vakar buvo atrasti nusi
žudę du 44 metų chicagiečiai, 
Lawrence Clar iš Deer Park, ir 
Dąvid Hughes, 2637 W. North 
avenue.

• Šiandien laidojama savo 
buto gaisre žuvusi vvestsidietė, 
Anne Zitko, 2633 W. 18th st. 
Jos rūbai užsidegė bekuriant 
pečių su kerosinu.

• Ūkininkas bankierius Milės 
Grizzell iš LęRoy, III., pranešė 
Chicagos policijai, kad kas tai 
pavogė 18 kiaulių nuo jo ūkio. 
Policija tyko vagilio prie sker
dyklų, bet nesitiki vogtas kiau
les atgauti, mat, sunku vogtas] 
nuo nevogtų atskirti, nes visos' 
kiaulės paprastai labai pana
šios.

• Kabarete, t’.es 15152 Lin
coln avenue, Doltone, federa- 
liai agentai užtiko d džiulį deg
tinės varyklą. Sav’ninkas James 
Spina skiepe deg inę g?mino, 
o viršuj girdė ja savo kostu- 
merius. Buvo suimtas.

e Apie 10 mylių nuo Racine 
North Shorc 
susitikimas 
septynioms

Handball čampionas, ikišiol 
dar, nepęrgalėtas Joe Platakis, 
pasiliko. Illinois valstijos pirme
nybę dar vieniems, penktiems 
metams.

Midwest Kliubo finaluose su
pliekė George DiRe, 
21—2. i J

21—1,

VASARIO 23 D. MATYSITE MIRĖ IŠKRITĘS Iš
Šj Sensacingu Veikalą GATVEKAK1°

Pirmą kartą Amerikoje | Iškritęs iš gatvekario
'Ugniagesiai turėjo pumpuoti 

vandenį nuo 35-tos ir Pulaski 
gesindami gaisrą Santa Fe gelž- 
kelio vagonuose, prie 38th ir AMALGAMĄTĖD CENTER ' susižeidė 48 metų wisconsinie- 
Pulaski. Nuostoliai $1,500; ’ Salėje, 333 S. Ashląnd Blvd 'tis, Fred Hauser, iš Madisono.

prie
Originalę, Juokingą Komedija Roosevelt ir Halsted mirtinai

1 Salėje, 333 S. Ashląnd Blvčl tis, Fred Hauser, iš Madisono.
■' ' •• v;' / ' " '

PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

Žinote, komunistai dažnai 
pasigiria, kad ve, toks ir toks 
žmogus dabar su mumis. Toks 
ir toks dainininkas, toks ir 
toks artistas. Jis, girdi, musų 
idėjos žmogus, su mumis iš 
vien veikia.

Ar norite žinoti, kaip tą 
“pritąrhną” jie gauna? Chica
goje dabar apsistojęs Jonas 
Urbonas, geras dainininkas. 
Komunistai kurie rengia savo 
jom arką Vasario 16 d. lyg ir 
pasityčiojimui iš tos brangios 
lietuviams dienos, nusprendė, 
kad butų geras pasigarsinimas 
jeigu paskelbtų jog ir Jonas 
Urbonas jiems dainuos. Ir ką 
gi? Pasiūlė jam vieną šimtą 
dolerių ($100.), kad pora dai-

šimtas dolerių gražus pild
ant medžių neauga. Keli 

dainininkai mieliau-
gas
vietiniai
siu noru lenda ant komunistų 
scenos už tris, kartais už pen
kis. Bet Urbonas, kuriam pat
riotizmas Ir principai ,stovi 
aukščiau už pinigą, žinoma, tik 
nusijuokė į tą komunistų pa-

Jeigu butų sutikęs, tai ko- 
įmunistai butų tuoj ėmę stam- 
i bioinis-- -antgalvėmis ■ pleškinti, 
kad žymus . dainininkas “su 
mumis.”

Urbono pasielgimas gali bū
ti pavyzdžiu ir kai kuriems 
musų biznieriams kurie kartais 
neatskiria pelų nuo grudų, tei
sindamiesi, kad biznis yra biz
nis-

linijos traukinių 
buvo nutrauktas 
valandoms.

Geshams, Town of Lake, pa
starieji keli mėnesiai nelai
mingi. Prieš Kalėdas česnienė 

ir ranką 
ir turėjo beveik du

Ten nuo laiptų nuslydo 
nuo bėgių nušoko ir susikūlė išsilaužė 
Nortlnvestern 
nys.

prekinis trauki- Inčncsiu cemente išlaikyti. Per .. ! <* IA Oi •
e Į medį rogėm s įvažiavęs 

Iron Mountain, Wis., sun- 
sus žeidė garsus Chicagos 

Lionei

eitą savaitę vagys namą per
ėjo ir išsinešė 250 dolerių ver
tės turto.prie

kiai 
advokatas, Lionei G. Thors- 
ness, iš Kenihvorth. Jis gerai 
žinomas lietuviams.

• Namo, pas tėvus vėl lai-,$145,000 ir liėtuvių gengę ku- 
mingai grižo 20 metų mergina,!rį vieton tikėlo pelno gavo 
Shirley Ross, 308 S. Kedzie. Ji teisman stoti ir buvo nubausti.

Pereito sekmadienio Tribiu- 
nas buvo įdėjęs ilgą rašinį apie 
tą garsųjį maizerį Kelly, jo

Shirley Ross, 308 S. Kedzie. Ji 
buvo praradusi atmintį ir po- 

beklaidž ojinč’ą 
Mad’son. Po 15 
galėjo atsiminti

prie Keeler ir 
va’andų ji vėl 
savo pavardę.

• Vagys išnešė rūbų ir bran
gių daiktų už $4,325 iš J. B. 
Drake namų adresu 1235 Astor 
Street.

® Penki jauni chicsgiečiai, 
vienas jų trightonparkietis, bu* 
vo suimti už apiplėšinėjimus. 
Buvo vadinami “Rytmetine 
gauja”, nes apiplėšimus pildė 
rytais. Jie yra, 21 metų Robert 
Beausejour, 4225 S. Talman, J. 
Olinsky, 1822 W. 17, J. Kro- 
kovich, 2£03 S. Kildare, S. Vu- 
kadinovich, 2322 S. Kedzie, F. 
Janecck, 2003 S. Loomis ir F. 
Ban’ch, 1504 W. 18th.

• Prie 97th ir Ewing auto
mobiliai sužeidė du gatvekarių 
darbininkus, kurie ten taisė bė
gės, 53 m. Bernard Esposito, 
9150 Greenwood, ir 43 Emilio 
Lasso, 9157 Ellis. Abu vairuo
tojai buvo suimti.

• Illnois Commerce Com- 
at dėjo iki birž. 27, te- 
bendrovės prašymą šį

pakelti telefonų 
Park ir River

Įėjime teko pabūti. Bet su lai
ku žmonės buvo pradėję ap
miršti visą istoriją. Tribiunas 
tik nonas atvėrė.

riams metinį mokestį nuo do
lerio iki dešimtkės, dabar per
eina per tam tikrą persigrupa- 
vimo procesą. Pirmiau buvo 
tokių “narių” kurie nieko ne
norėjo veikti ar dirbti, bet no
rėjo savo pavardę narių sąra
še matyti už tai, kad pigiai 
kaštavo. Dabar po $10 mokės 
tie kurie turi rinitą veikimą 
omeny.

gavo pra- 
Stanford 
stambioji 

įtraukė į

misslon 
lefonų 
mėnesį 
Forest
priemiesčiuose.

7

kainas
Forest

VIENAS SUDEGĖ,
KETURI APDEGĖ
ALINĖS GAISRE

Vienas žmogus sudegė, 
ri skaudžiai apdegė, o apie 25 
turėjo bėgti iš alinės, ad. 5516 
S. State, kur kilo gaisras. Ug
nis išsiplėtė ir į gretimus gy
venamus namus.

Žuvo Matthew Howard, 5626 
S./ State.

ketu-

Juozas J. Hertmanavičius, 
veteranas veikėjas ir rašyto
jas, šiomis dienomis 
nešimą iš garsaus 
universiteto, kad ta 
mokslo institucija
savo knygyną Hertmanavičiaus 
surinktus istorinius dokumen
tus apie Amerikos lietuvius. 
Tai užpelnyta garbė tam musų 
žilaplaukiui patrijotui.

Sekmadienį įvykstančiam 
Vasario šešioliktos minėjime 
programą pildys 'Pirmyn, Bi
rutės ir Vyčių chorai. Vadinas 
iš jaitnimo pusės pilnutine 
harmonija.

NEGALĖJO dirbti, 
NUSIŽUDĖ

Parpjęs namo iš mokyklos 
Robert Brew Jr., 6316 S. Wood 
St, rado savo tėvą, Robert 
Sr., pasikorusį namo pastogė
je. Jjs sirguliavo ir dėl ligos 
negalėjo dirbti.

/




