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BRITŲ SUNAIKINTAS MUSSOLINI KREISERIS
IVOKIEČIAI VARTOJA BALTUS TANKUS

Bulgarijoj jaučiama didelė baimė dėl 
artėjančio karo

PAKELTI GELEŽINKELIU TARIFAI

Jugoslavija,BELGRADAS,
vas. 12 d. — Karo dalykų ži
novai tvirtina, kad paskutinė
mis dienomis vokiečiai perkėlė 
į Rumuniją 25 divizijas. Pri
dėjus prie šio skaičiaus anks
čiau įvežtas divizijas, vokiečiai 
dabar turi Rumunijoj daugiau 
negu pusę milijono kareivių.

Per Vengriją paskutinėmis 
dienomis vokiečiai kasdien įga
bendavo 40 traukinių įvairios 
karo medžiagos, ganoma, kad 
nacių divizijos turi virius rei4 
kalingus ginklus ir bet kuriuo 
momentu gali pradėti puolimą.

Bulgarijos pakraščiuose apsi
stojusieji naciai stato pontoni
nius tiltus ir aiškiai matosi, 
jog rengiasi peržengti Dunojų.

Didžiausia vokiečių kariuo
menės dalis sutraukta prie Bul
garijos sienos. Vokiečiai skel
bė, jog ten .siunčia kareivius ži
balo versmėms apsaugoti.

Turima žinių, kad vakar ir 
užvakar per Vengriją skridusie- 
ji orlaiviai nusileido ne Rumu
nijos, bet Bulgarijos aerodro
muose. y ' į

Bulgarijos kaFo' ,sj.irbk$niai 
perspėjo, jog j Bulgariją atskri
do tiktai tie vokiečių orlaiviai, 

FRANKO TARIASI SU. MUSSOLINI
Laukiama svarbių 

pasitarimų pa
sekmių

VICHY, Francuzija, vas. 12 
d.— Ispanijos diktatorius Fran
ko šiandien susitiko su Mus- 
solini šiauriniame vakarų Itali
jos miestely.

Generolą Franko lydi užsie
nio reikalų ministeris Serrano 
Suner.

Duodama labai didelės svar
bos šiam diktatorių susitikimui, 
nes gen. Franko atsivežė dide
lį štabą užsienio reikalų mini
sterijos tarnautojų. Niekas ne
žino kokiu reikalu diktatoriai 
tariasi.

—,4 —- ....................... —

Rytoj Franko susi
tiks su Petainu

VICHY, Francuzija, vas. 12 
d. — Generolas Franko rytoj 
susitiks su maršalu Petain. Pa
simatymas įvyks Petaino dvare, 
kuris randasi pietų Francuzi- 
joj.

Petainas jau nuvyko į savo 
dvarą. Policija saugo visus ke
lius ir nutraukė susisiekimą su 
pasimatymo vieta. Net laikraš
tininkams Petain uždraudė įva
žiuoti j dvarą.

Pasimatymo metu dalyvaus 
admirolas parlanas, kuris at
vyks specialiu traukiniu.

Prancūzai stipriai 
saugojo gen.

Franko
VICHY, Francuzija, vas. 12 

d. — Francuzų policija labai 
stipriai saugojo visus Francu- 
zijos kelius nuo Ispanijos sie

kuriuos bulgarų vyriausybė se
nai buvo užsakiusi. Bulgarai 
tvirtina, kad ligi šiam metui jų 
teritorijoj nėra vokiečių karei
vių.

SOFIJA, Bulgarija, vas. 12 
d. — Bulgarijos užsienio rei
kalų ministeris Popov šiandien 
ilgai kalbėjosi su vokiečių ir ita
lų ministeriais Bulgarijoj. Jis 
pats nuvažiavo į vokiečių ir ita
lų ambasadas.

Vokiečiams palankus Sofijos 
kdkraščiai sako, kad bulgarai 
labai bijo dėl artėjančio karo. 
Jie mano, kad britai, skrisda
mi bombarduoti Rumunijos ži
balo versmių, būtinai užtrauks 
didelę nelaimę Bulgarijai.

STAMBULAS, Turkija, vas. 
12 d. — Turkijos radijas šian
dien paskelbė, kad vokiečiai Ru
munijon gabena baltai dažytus 
tankus. Manoma, kad juos no
ri vartoti kalnuose, kad galėtų 
nepastebėti prašliaužti pro snie
gu užverstus kelius.

Aukšti britu kariuomenės ka
rininkai inspektuoja turkų tvir
toves visame Turkijos ir Bul
garijos pasienyj. Turkai laiky
sis padarytų su britais sutarčių 
ir neleis vokiečiams veržtis per 
savo teritoriją.

nos ligi Italijos rubežiaus.
Generolas Franko važiavo au

tomobiliu per Perpignaną ir 
Montpellier. Jį lydėjo 17 auto
mobilių. Jų tarpe buvo patarė
jai ir sargai. \

Prancūzai saugojo, nei bijo, 
kad neužpultų Ispanijos respu
blikonai, kurie gyvena pietų 
Francuzijoj.

s Mussolini prašo is
panų pagelbos

VICHY, Francuzija, vas. 12 
d. — Turima žinių, kad gen. 
Franko nuvyko į Italiją Musso- 
linio prašomas. Manoma, kad 
Mussolini prašys paramos iš Is
panijos.

Tvirtinama, kad Mussolini 
nori Ispanijos kareivių, jis pri
mins Ispanijos fašistams suteik
tą pagelbą.

Suner sutinka padėti, bet 
Franko nenori naujų avantiū
rų. 

' I- __  - '

Italai taikos dar į
nepasiūlė i

LONDONAS, Anglija, vas. 
12 d. — Vienas britų valdžios 
atstovas buvo paklaustas dėl 
gandų apie taiką su Italija.

Jis atsakė, kad Anglija ligi 
šiam metui dar negavo jokių 
oficialių taikos pasiūlymų iš 
Italijos, todėl nemano sumažin
ti puolimo.

Anglai muš italuą, kol jie pa
prašys taikos.

Vokiečiai informuo
ti apie susitikimus
VICHY, Francuzija, vas. 12 

d. — Vokiečiai yra informuo-

NAUJIENŲ-ACM E T<'lonhote
Matome italų kreiserį, kurį britų karo jėgos padegė Tobruko uoste- Tobruką 

britai puolė iš sausumos, oro ir juros. Dabar britai daug toliau nužengė. Jie paėmė 
Durną ir Bengazi, kurie randasi žymiai į vakarus nuo Tobruko. šią fotografiją 
padarė britai ir radijo pagelba iš Londono perdavė į New Ynrka.

NEGALIM BRITAMS DUOTI KARO LAIVįJ, 
TVIRTINA KNOX

Turimieji reikalingi 
Amerikai

WASHINGTON, D. C., vas. 
12 d. — Laivyno sekretorius 
Knox šiandien pareiškė, kad 
Amerikos laivynas negali duo
ti savo karo laivų britams.

Dabar turimieji laivai yra bū
tinai reikalingi Amerikos ap
saugai.

Šiuos pareiškimus Knox pa
darė sąryšy j su Willkie pata
rimu duoti britams po penkis 
arba 10 destrojerių kiekviena 
mėnesį, jeigu norime suteikti 
britams pagelbą.

Reikia naujus lai
vus statyti

WASHINGTON, D. C., vas. 
12 d. —i Knox tvirtina, kad lai
vyno departamentas deda visas 
pastangas naujiems laivams pa
statyti.

Visatne krašte nėra nei vįC- 
nos laivų dirbtuvės kuri nebū
tų tinkamai išnaudota staty
bai.

Amerikos dirbtuvės visus ka
ro laivyno užsakymus atlieka 
visu mėnesiu anksčiau, negu bu
vo pasižadėjusios. Jis nemanąs 
daugiau spausti statybos ben
drovių, nes jos nepajėgs.

Prašo informacijų 
apie laivus

WASHINGTON, D. C., vas. 
12 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien paprašė juros lai
vų komisiją, kad suteiktų in
formacijų apie visus laivus.

< Jis nori žinoti kiek yra laū

ti apie gen. Franko ir Mussolini 
susitikimą. Manoma, kad ten 
atvažiuos ir nacių ministeris 
Ribben tropas. ;

Kai Franko tarsis su Petainu į 
vokiečiai pasitarime nedaly-

I vaus.

vų, kurie galėjai būti panaudoti 
karo medžiagai transportuoti.

Vyriausybės sluoksniuose pa
imta domėn Willkie pareiškimai 
karo laivu reikalu ir manoma, 
kad britams gali būti suteikia 
parama šiuo s reikalu.

Senato komisija pri
ėmė įstatymą

WASHINGTOX, D. C., vas. 
12 d. —■ Senato užsienio komi
sija šiandien svarstė kongreso 
priimtą įstatymą ginklams sko
linti.

Principe komisija sutiko su 
įstatymu, bet mano pataisyti 
kai kurias kongreso padarytas 
pataisas. Pirmininkas 'George 
paskyrė • komisiją, kuri" turės 
naujai pertvarkyti padarytas 
pataisas.

Respublikonų ir demokratų 
tarpe vyksta pasitarimai įstaty
mo reikalu.

Sunkiai nubaustas 
gydytojas

NEW BRUNSWICK, N. J., 
vas. 12 d. — Teisėjas nuteisė 

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Ispanai paskelbė, kad generolas Franko susitarė su dik

tatorium Mussolini visuose Europos politikos reikaluose, bet ne
paskelbė nieko konkretaus. ,

— Roma ir Berlynas nuneigė žinias, kad Italija nori tai
kytis su Anglija. Vichy pakartotinai skelbia, jog maršalas Pe
tainas kviečiamas rasti būdą sutaikyti Italiją ir Angliją.

— Pasakojama, kad admirolas Leahy, būdamas Madride, 
gavo iš britų ministerio taikos sąlygas italams. Britai tada 
žadėjo italams palikti Lybiją.

— Vokiečiai pasiūlė graikams taikytis su italais. Graikams 
atiduoda užimtą Albanijos dalį, bet reikalauja, kad priimtų 
vokiečių protektoratą prieš italų agresiją. Žinoma, reikalauja 
išsiųsti britus iš karo bazių. Graikai nesutinka.

— Valstybės gynėjas Jackson šiandien pasirašė įsakymą 
išsiųsti pagarsėjusį komunistą Harry R. Bridges.

— Japonai smarkiai bombardavo Burma vieškelį ir nu
traukė susisiekimą. (

—• Londone kalbama, kad Mussolini pareikalavo leisti ita
lams pulti britus Gibralfare< .

Britai netolimoj ateityj kvies kariuomenėn 19 metų 
vyrus.

Dr. W. Klein4 sumokėti Jacob 
Stemmer’iui 50,000 dolerių už 
blogą gydymą.

Sterhmer žmona buvo nėščia, 
o gydytojas Klein ją gydė nuo 
voties. Jis vartojo X-spindu- 
lius. ‘

Tokio gydymo išdavoj nauja
gimis liko visišku idiotu. Stem- 
mer reikalavo sumokėti 400,000 
dolerių už didelius nuostolius, 
bet teismas priteisė tiktai 
50,000.

Graziani išskrido 
į Romą

KAIRAS, Egyptas, vas. 12 d.
— Iš Bengazi gauta žinių, kad 
maršalas Graziani, kuris pasku
tiniu metu apsistojo Tripolyj, 
išskrido orlaiviu į Romą.

Jis nori informuoti vyriausią 
štabą apie karo operacijų eigą 
Lybi jo j. Žinios apie išskridimą 
britams nepavyko patikrinti.

Pakeistas sovietų 
štabo viršininkas

MASKVA, Rusija, vas. 12 d.
— Gen. Žuko v tapo paskirtas 
vyriausiuoju štabo viršininku ir 
kraštė apsaugos vicekomisaru.

Ligi šiam metui buvęs štabo 
viršininkas Mereškov pasilieka 
tiktai vicekomisaru.

Susisiekimo priemo
nės desorganizuotos

*

KAUNAS, Lietuva, vas. 12 d.
— Lietuvoje jaučiama didele 
benzino stoka, todėl susisieki
mas autobusais pusiau sumažin
tas. Dalį autobusų valdžia rek
vizavo.

Taip pat padidinti geležinke
lių tarifai, kad gyventojai ma
žiau naudotųsi susisiekimo prie
monėmis.

Daugelis Lietuvos garvežių ii 
vagonų išvežta Rusijon, kur se
nai jaučiama didelė netvarka 
visame transporte.

Steigiami vaikų 
lopšeliai

KAUNAS, Lietuva, vas. 12 d.
— Okupuotoje Lietuvoje prie 
fabrikų norima steigti vaikų

Britai bombardavo 
Addis Abebą

ROMA, Italija, vas. 12 d. — 
Italų karo pranešimas tvirtina, 
kad britų bombanešiai labai 
smarkiai bombardavo Abisinijfis 
sostinę Addis Abebą.

Mechanizuotos britų kariuo
menės dalys įsiveržė į italų So- 
maliją ir užėmė Afmadu mie
stelį, kuris randasi 75 mylių 
atstume nuo sienos.

Addis Abeboj bombarduotas 
aerodromas ir užmušta 9 asme
nys. Užmušta 7 italai. Sužeistų 
skaičius gana didelis ir turtui 
padaryta daug nuostolių.

Olandijoj riaušės 
prieš nacius

AMSTERDAMAS, Olandija, 
vas. 12' d. — Pranešama, kad 
policija pradėjo tardymą dė 
riaušių, kurios paskutinėmis die
nomis vyko Amsterdame.

Hagoje vokiečiai areštavo odų 
pirklį, kuris kaltinamas provo- 
katoriškais veiksmais vokiškų 
kareivių atžvilgiu. Areštuotųjų 
skaičius yra labai didelis.

Britai artėja prie 
Asmaros

KAIRAS, Egyptas, vas. 12 d. 
— Britų karo vadovybė skel
bia, kad jų kariuomenė paėmė 
Elgena miestą, kuris randasi 
artėjant prie Asmaros.

Keren apylinkėse britų ka
riuomenė įsiveržė priešo terito
rijos gilumon.

Užėmus Beniną aerodromą, 
netoli Bengazi, britai rado 86 
vokiškus ir itališkus lėktuvus, 
kurie jau netiko skridimams. 
Bengazi uostas taisomas karo 
laivams.

LONDONAS, Anglija, vas. 
12 d. — Britų blokados mini
sterija šiandien paskelbė, kad 
vokiečiai veža Amerikon dides
nius savo mena kurinius.

Iš viso stengiasi įgabenti 
Amerikon kurinių už 8 milijo
nus dolerių, šie pinigai reika
lingi užsieniams prekes apmo- 

, kėti. z'
» » 

lopšelių tinklas, šiuose lopšeliuo
se dirbančios darbininkes galės 
dienos metu palikti savo kūdi
kius.

Sveikatos komisariatas vy
riausiųjų vaikų lopšelių virši
ninku paskyrė komunistą šein- 
bergą, o tiesioginiai vaikų lop- 
šeliais rūpinsis Esertas.

Prie “Inkaro” fabriko jau 
atidarytas vienas lopšelis.

Iš Paryžiaus Vabalas 
grįžo Lietuvon

KAUNAS, Lietuva, vas. 12 d.
— “Tarybų Lietuva” praneša, 
kad į Kauną sugrįžo Alfonsas 
Vabalas. Vabalas tarnavo Lie
tuvos pasiuntinybėje Paryžių? 
j e.

Kai komunistų agentai pa
reikalavo pasiuntinybės rūmu, 
tai Vabalas su žmona buvo vie
ninteliais tarnautojais, kurie 
sutiko bendradarbiauti su oku
pantais.

Vabalas manė pasilikti Pary
žiuje, bet jam liepta parvažiuo
ti Lietuvon.

Siuvamas mašinas 
. veža Rusijon

KAUNAS, Lietuva, vas. 12 d.
— Už didžiausią pinigą šian
dien negali gauti siuvamąją ma
šiną nusipirkti. Pradžioje jas 
supirkinėjo raudonosios armi
jos karininkai, kurie jas savo 
giminėms siuntė.

Vėliau likusios mašinos buvo 
suneštos į arteles, o iš jų iš
vežtos į sovietų^ Rusiją.

Komunistų agitatoriai tvirti
na, kad netrukus bus atvežtos 
naujos mašinų partijos, bet nie
kas tomis pasakomis nebetiki.

Nustatytos naujos 
atlyginimų normos
KAUNAS, Lietuva, vas. 12 d.

— Įvedus Lietuvoje rublius pa
skelbtos naujos atlyginimo nor
mos darbininkams ir tarnauto 
jams.

Įmonių direktoriai, trestų 
valdytojai ir kiti viršininkai 
gaus nuo 540 ligi 1,200 rublių. 
Technikai ir mechanikai nuo 
270 ligi 540 rb. Kasininkai nuo 
225 ligi 450 rb.

Mašininkės nuo 250 ligi 400 
rb. įstaigų patarnautojos nuo 
135 ligi 200 rb. Visiems algos 
žymiai sumažintos.

ORAS
Truputį lietaus ir sniego.
Saulė teka 6:50 v. r., leid

žiasi 5:19 v. v.

PILDOME
1940
INCOME TAX
BLANKAS

Raštinė atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais — nuo 8 iki 
6 vai. vakaro.
Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet.
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EINA KE.TVK.TADĘNI

Vasario 16-tos belaukiant
Nėra abejonės, kad kiekvieno 

doro lietuvio širdis tebeskauda 
dėl tėvynės pavergimo. Šiandie
ną dėl to kiekvienas skubiai 
ieško būdų, kuriais butų gali
ma greičiau atvaduoti kraštą.

Mes moterys esame jautres
nės, todėl turime nustatyti dar
bų gaires, kad savo jėgomis 
galėtumo kuo daugiau, kuo na
šiau pasireikšti tautos atvada
vimo darbe.

Belaukiant 23-čios Lietuvos

ka prisiminti tas kilnias Lietu
vos dukras, kurios noriai auko
jo savo vaikus tam, kad ‘sveti
mųjų priespaudos migdomą 
tautą galėtų atbildinti.

Lietuvė, ta kukli, kantri ii 
patvari moteris, priespaudos 
laikais visais galimais budais 
stengėsi pastoti kelią tautos 
slopinimui, giliai skiepydama 
tėvynės ir lietuvybės meilę vai
kams.

.Ii labai daug prisidėjo ir ko-

siaus nukrito, kad tik likusieji 
parneštų tautai vaisių— LAIS
VĘ. Aš visą tai regiu ir didžiuo
juosi, kad tokią didelę laimę li
kimas suteikė man būti lietu
vių tautos nariu. Juk šimtą kar
tų gražiau būti mažu naudingu 
ežiu, negu besočiu tigru ar ryk
liu . . . Taigi, žygiuokite laisvės 
kūrėjai Laisvės alėjos asfaltu. 
Nois jau gerokai praretėjo jū
sų gretos ir uniforma taip įvai
ri,— čia juodas švarkas, čia 
sesių milo sermėga, čia šilko 
marškiniai, čia pilkas linas, — 
tačiau jus visi tikrieji Mindau
go, Gedimino, 
kuonys, 
šia tas 
laisvoji

Keistučio pūli
nes jūsų krutinės puo- 
pats Vyčio kryžius, o 
Lietuva beria jums gč- 
kojų. Dabar ji beria

jums gėles, bet kai vėl Tėvynpi 
bus pavojus, kai vėl ją bandys 
koks ryklys praryti, mes, Lie
tuvos jaunimas, jus pavaduosi
me! Jeigu jūsų anuo metu, aiš
kiau tariant 1919 m., susirinko 
keliolika tuksiančių iš visų Lie
tuvos žemių, net iš Prūsų Lie
tuvos, tolimų užjūrių ir paVerg-

to

LIETUVAI

■ >
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*Gilead-as
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Apskritys ant upės Jordan, senovės Palestinoj, 
čia seniūnai medžiuose rasdavo smaluotą sutį, iš 
kurios darydavo (Biblijoje dažnai minimą) “Gile- 
ado balsamą,” kuris turėjo stebuklingas gydymo 
ypatybes.

i

•s

•3 
3 
•3 
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Jei Gilea.de* balsamo butų, 
Skubėčiau tad į Gileadą, 
O Lietuva, dėl tavo sielvartų. 
Pririnkčiau ten balsamo ir ranka 
Iš gailesčio sušvelny^a žaizdas 
Ištepčiau su jos gaivinane a jėga 
Kad Tu nors pakirsta, sveika 
Ir vėl galėtum žengt į ateitį 
Su garbe, viltim ir drąsa. 
Bet kur surasti tokio balsamo?
Aš nežinau. O mielaširdyštės lempos gesta; 
Kelių vilkų lojimas išgąsdino, 
Apvylė mus visus; garbė ant pardavimo; 
Ištikimumas turi savo kainą -— 
Išgelbėsime patys valandą kitą, 
Bet ar ilgam? Kuomet taika ištremta, 
Žmoniškumas uždraustas, vien tik kardo 
Jėga pakvaišusiam pasaulyje dievinama.

V. Byanskienė.

ŽL t 
£
E 
f

E
E

t

savanoriais.

ir karo neturėjo pakankamai 
nei maisto, nei drabužių, tai 
betuvė-niotina dalinosi paskuti
niu duonos kąsneliu su laisvės 
kovotojais

Nors sunki kova daug parei
kalavo aukų, kurių krauju bu
vo nušlakštyti keliai ir keleliai, 
tačiau Lietuva tapo laisva. Iš
likę gyvi laisvės ieškotojai grį
žo, nors ir paliegę, kiti ir. suža
loti, bet su džiaugsmu, kad at
nešė tautai laisvę ir nepriklau
somybę ant savo pečių.

Gyvenant po nepriklausomy- 
ir buvo kai 
vienok buvo 

diena ir sava-

ateityje jūsų pavyzdžiu paseks 
šimtai tūkstančių jaunųjų ūki
ninkų, moksleivių ir šaulių, kad 
tik Lietuvą butų laisva, kad tik 
joks priešas netryptų lietuvio 
garbės, nevirkdylų sesių ir mo
tinų,. neterštų jūsų krauju nu- 
šlakštytos ir brangiai tūkstan
čių kritusių brolių aukomis .at
pirktos Tėvynės.” *.

“Musų rankose durtuvai su 
darys tankią ežio spyglių užtva
rą aplink Lietuvos sienas, o

Rašo L. NARMONTAITĖ
i 
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PAGALBA VAIKAMS

vilties, kad ateis 
va lis režimas vėl 
tikraisiais liaudies šeiminin
kais. To laukė ir musų savano
riai, tikėdami, kad jų įpėdiniai, 
jaunoji karta, užsikrės jų ryž
tingumu ir kantriu bei teisingu 
pasiaukojimu atstatys teisėtą-

narsiai kovosime už Lietuvos 
laisvę, lietuvio garbę ir civili
zuoto pasaulio taiką.”

(Iš Jono Graičiuno straipsnio 
— “Savanoriai patikrina žings
nį Laisvės Alėjoje” — tilpusiu 
“Trimite” 1938 m. rugsėjo 8 d. 
laidoje).

1. Einant į mokyklą

Yrą j;tebėtihas> dalykas, kiek 
vaikų ateina į m^fcylR^ atrody- 
dami, kad jie nėra nusiprausę 
ar apsišvarinę.

Kol vaikas lunko žemesnes 
klases, tai motina paprastai at
lieka šias pareigas. Bet kada 
vaikas yra paaugėjęs ir prade
da lankyti aukštesnę mokyklą, 
□ kiti jaunesni vaikai užima 
motinos laiką, tai šie didesni

šiandien, kuomet jau

tojai sulaukė senatvės, jie aki-

tikusios kraštą piarado viską, 
net ir savo tradicinius papro
čius kas dieną atliekančius pas 
draugų kritusių kovoje kapą; 
pamatė ir tai, kad nevisi iš jau
nosios kartos įpėdinių liko išti
kimi savo tėvynei, savo iškil
mingiems pažadams!.^.

lt šių liūdesių tenka prisi
mini’ žodžius vieno nepriklau
somybes išauginto sūnaus, žo
džius tartus į savanorius jų s.u

vilties ir džiaugsmo pridavė 
kiekvienam juos girdėjusiam! 
Sunku butų patikėti, kad tokių 
kilnių siekių sūnus taip negar
bingai sutryps į purvą savo 
šventus žodžius ir lengva šir
dim prisidės prie Lietuvos par
daviau. Šiandien, kada Lietuva

visai netinkamai apsirėdę ir 
apsišvarinę.

Tad gerai butų, kad namie 
butų įvesta tokia tvarka, kad 
kiekvienas vaikas prieš išėjimą 
j mokykla pasiduotu motinos
.’nspekcijai dėl rūbų, batų, 
plaukų, rankų švarumo, veido,

kai pamynė savo kilnius pasi
žadėjimus ateit cs pavojams dėl

vė dabarliniems krašto paver
gėjams. štai dalis tų žodžių:

“. . . Daug žiedų būva pava
sari ant pražydusios obelies, o 
tik dalelė jų išaugina vaisius. 
Daug iš Lietuvos žiedų, daug 
gražiausių bernelių žydėjo, ir 
ne la.ku nukrito, kad lietuviu 
tauta sulauktų laisvės vaisių. 
Todėl pro savanorių tūkstanti
nių gretų žingsnius, pro Vyčio 
kryžiais papuoštas jau palinku
sias krutinės, aš regiu paskui 
juos žygiuojančius dalgiais ir 
šakėmis ginkluotus sukilėlius, 
pakilusius iš kartuvių kalnelių, 
knygnešius, skambančius 'sun
kiomis grandinėmis ant kojų, 
išvviktų veidų motinas... Ąš 
regiu tūkstančius balčiausių 
Lietuvos žiedų, kurie be vai-

velka svetimą jungą, 
pats sūnūs džiaugiasi, kad da
bar esą geru musų tautai. Jis

las

savųjų buvo taip brangiai at
pirkta, tas, kurs taip iškil
mingai pas:žadėjo budėti tėvy
nės sargyboje ir atėjus pavojui

kurs taip didžiavosi turįs lai
mės būti tautos nariu, šiandien 
taip niekšiškai užgiriu puvergi-

p n imu, drįsdamas pasityčioti iš 
tų, kurie su skausmu pergyve
na naikinimą lietuvybės žymių. 
Jis, kurs žadėjo durtuvais siu 
daryti Lietuvos sienos užtvarą, 
kad jos nebedrįstų svetimi tryp
ti, šiandien su įamia šyj sena 
žiuri į svetimų spygliuotą už
tvarą, kurios negalėtų perženg
ti nė vienas doras lietuvis, no
rėdamas pabėgti nuo vargo ir
nelaimės.

Koks pasityčiojimas 
verktų veidų motinų, 
šių sūnūs nusikratyti 
jungo. v

iš tų iš- 
aukoju- 
svetimo

švęsti 23-čios nepriklausomybės 
šventę tįkime, kad parblokšta

bų.
Nešvarus vaikas nėra malo

nus sau, savo kaimynams ir 
mokytojoms. x

2. Parėjus namo
Kad vaikas išrūdytų gražus

duota, svetimiems valdovams 
su gėda teks nešdintis iš Lietu
vos. Bet kur dings musų tautos 
išgamos-veidmainiai? Jų nepa
ims su savim Stalinas, jų ne
reiks nė Lietuvai...

Nors musų laukia sunkus 
darbas, bet mes jį vykinsime su 
energija ir atkaklumu. Jei mo

niais laikais sugebėjo pavyzdin
gai kovoti ir laimėti, tai ir mes 
nuo jų neatsiliksime, drąsiai 
žengdamos ateitim Mes žinome,

vaikas turi boti švariai nu
praustas ir numaudytas prieš 
einant į lovą, šiame dalyke mo
tina turi prižiūrėti vaiko nusi- 
prausinią kaip tikras diktato
rius, nes vaikai nori šias parei
gas greitai atlikti, / o ypačiai 
kai jie nori miego. Vyresni vai
kai labai gudriai gali paspruk
ti

nuo 
vai- 
mo-

iš motinos priežiūros.
4. Motinos pagalba

Tad galima matyti, kad 
mažesns iki vėlesnių dienų 
kams labai yra reikalinga
tinos pagalba. Augantis vaikas 
dažnai pasipriešina šitokiai 
tvarkai, nes tai varžo jo lais
vę... Bet užaugęs jis dėkos kuo 
širdingiausiai, kad motina 
sėjo jam sėklas švarumo 
tvarkingo gyvenimo.

MADOS

pa-
ir

Patarimai moterims, kurių 
liemuo storas

Praeitą savaitę pradėjau 
straipsnius apie penkias grupes 
moterų, turinčias žinomus fi
gūros trukumus. Į pirmąją 
grupę įėjo "visos neaukštos ir

ŠVĘS “MOTERŲ BALSO” 25 METŲ 
SUKAKTUVES

(Tęsinys) ma greičiau ir pasekmingiau

ir švarus mokykloj, jis turi tė- 
nai dėvėti gana gerus ir sva
rius rubliši Kad galėtų palaiky
ti tuos rubus' šVeikus, vaikas 
turėtų nusivilkti juos, kada jis 
grįžta namo iš mokyklos.

Namie ir žaidimui vaikas ga
li dėvėti senesnius rubus arba 
tam tikrus nibujj dėl to tikslo 
Tas nereiškia, kad namie vau

Antroji grupė (apie kurią ra
šau šiandien) susideda iš visų 
tų, kurios turi sekančią mierą: 
16 colius per krutinę, 35 colius 
per liemenį, 15 colius per klu
bus ir kurios yra apie penkių 
pėdų astuonių colių aukščio.

šitokia figūra, aįšku, aps
čiai propogciųga, 
džiausią beda yra
niuo. Taigi, turint šitokią arba 
panašią figūrą, 
svarbiausia yra
korsetą iš vieno šmoto. Tinka
mai parinktas ir pritaikintas iš 
vieno šmoto korsetas pakels 
krutinę ir žymiai sumažins lie
menį. šitokiai moterei pozitū
ra daug reiškia. Juo tiesiau ji 
stovės arba sėdėįjfcjuo plokštes-

bet jos ,di- 
storas lie

pirmiausia ir 
įsigyti gerą

Jas
kas turi nešioti suplyšusius ru
bus. Visai ne! Bet pertaisyti,

na geri tvarkylis namie ar kie
me. Be to, vaikas jaučiasi sma
giau, jeigu jam nereikia rūpin
tis per daug apie savo rubus. 
Nusivilkęs rubus, kuriuos dėvi 
mokykloj ar namie, jis neturė
tų niekados juos mesti ant 
grindų ar ant krėslo, bet turė
tų gražiai pakabinti parankioj 
vietoj, kur rūbai galėtų leng
vai išsi vėdinti.

3. Einant gulti
Prieš einant gulti, kol vai-

Rusijos revoliucijos “prezen- 
tas” pasauliui, tai dabartiniai 
komunistai, kurie be ga.o daug 
pasitarnavo kapital.zmui ir re
akcijai, skaldydami darbininkų 
jėgas ir vienybę.

1919 metų komunizmo su
mišimo sukuriu pateko ir ne
laimingas Lietuvių Moterų 
Progresyvis Susivienijimas. Už
sikrėtusios komunistiškos karšt
ligės bakterijom ir savo vyrų 
akstiną mos, nekurios progre- 
sistės pradėjo kelti tokią pat 
“revoliuciją” ir musų moterų 
organizacijoj, kokią jų vyrai 
kėlė LSS ir kitose pažangiose 
draugijose. Prasidėjo visokie 
užsipuolimai, įžeidimai ir pur
vų svaidymai į tas nares, ku
rios su jų politika nesutiko. Iš 
pradžių buvo manyta, kad nu
tylint ir ramiai užsilaikant bas 
galima kaip nors moterų susi
vienijimą išgelbėti nuo pakri
kimo. Bet komunistės d r 
smarkiau ėmė atakuoti rimtes
nes nares, todėl šios visai ap
leido LMPS ir pradėjo nuo jo 
šalintis. Visos pastangos, visas 
gražus ir kilnus darbas nuėjo 
niekais.

Nuo mus apsivaliusios, ko
munistės negalėjo pakęsti nei 
to vardo, kurį mes buvom mo
terų susivienijimui ir jo žur
nalui davusios. Lietuvių Mote
rų Progresyvį Susivienijimą jos 
perkrikštijo į Amerikos Lietu
vių Darbininkių Susivienijimą, 
o “Moterų Balsą” į “Darbinin
kių Balsą”. Mat, viskas dabar 
turėjo būti darbininkų, nes 
tuoj visas pasaulis busiąs dar
bininkų rankose, o kas ne dar
bininkų, tas turi būt sunaikin
ta. Bet pergreitai jos apsispren
dė. Gyvenimas parodė, kad ko-

veikti.
y (Bus daugiau)

Lietuviški Kostiumai
Lietuvaitės, neužmirškite dė

vėti lietuviškus kostiumus Lie
tuvos nepriklausomybės dienos 
minėjimuose. Prisidėkite prie 
apvaikščiojimo šios dienos pa
gal išgales. Jeigu negalite ki
taip pasidarbuoti, tai nors lan
kydamos iškilmes dėvėkite mu
sų tautos kostiumus, raginkite 
savo sesers lietuves daryti taip 
į)at, ir aprėdyk i te savo vaikus 
lietuviškais kostiumais.

Taip darant, musų tos die
nos minėjimai bus daug įspū
dingesni ir įdomesni. —L.

Anglų Kalbos 
Pamokos

Brighton Park Moterų Klubo 
anglų Raibus pamokos įvyks 
šį vakarą, ketvirtadienį, vasa
rio 13 dieną, 7:30 valandą, 
115 1 S. \Vcstern avė., p-ios Mo- 
cevičienės bute.

Lietuvės ir lietuvaitės, nors 
ir ne klubo narės, vra maloniai 
prašomos dalyvauti šioj mo
kykloj.

Lekcijos nemokamos, nes 
klubo narė p-lė L. Narmontai-

suknelės, turinčios kal- 
kišenes ant krutinės ar-nicrius

ba šiaip įdomius suraukimus 
apie kaklą su platesniais (bet 
ne per plačiais) pražambiai su
kirptais arba retai kvolduotais 
sijonais tinka ant šitokių 
i’U.

Bendrai, perkant reikia 
lis tiktai sukneles, paltus
siutus, turinčius tiesesnes, pa
prastesnes sukirpimo linijas. ,

Paryžietė?

rink- 
arba

uos pagalba peržiūrėti rubus, 
kuriuos reikia dėvėti ant ryto
jaus ir padėti į tam tikrą vie
tą tuos, kurie yra nešvarus ir 
turi būti išskalbtu Rūbai, k u 
riubs jis dėvės ant rytojaus, tu
ri būti pakabinti tokioj vietoj, 
kad jam butų lengva juos ryto 
metą pasiimti ir su jais apsirė-

Jeigu galimą, tai apsimoka 
vieną dieną dėvėti vienus rū
bus, kitą dieną kitus, o trečią 

dieną tuos, kuriuos pirmą die
ną jis dėvėjo. Taip darant ir 
mainant rubus, vaikas pradeda 
kreipti daugiau dėmesio į šva
rumą, stengiasi palaikyti save 
švariau ir rūbai ilgiau pasilai
ko švaresni. Tad motinai nerei
kia taip dažnai juos skalbti. 0 
inkai tada taip greit neišsine- 
šiojąr

Rūbai, o ypatingai apatiniai, 
kuriuos vaikai dėvi per dieną, 
niekados neturi būti dėvimi 
naktį. Einant gulti, vaikui rei
kia parūpinti tinkamus švarius

BUKIME GRAŽIOS
Veda Nina

šo, ji bus nualinta. Jai a-lgaivin- 
li reiks daug paramos, todėl 
musų pareiga kur galima ir 
kaip galima kuo daugiau sukel
ti aukų, kad atėjus reikalui jas 
butų galima panaudoti nualin- 
llmi ir suvargusiam kraštui.

Taigi, vasario 16 d. proga bu
kime tvirtai užsigrūdinę tautos 
atvadavimo darbu ir tikėkime, 
kad .kartą nuo priešų didžių ap- 
sfgynę, jau niekad ir i 
vergauti nebepulsim ,po kojų! ramiai ir .sveikai miegoti.

—Laima

niekad naktinius .r,ubus, kąd jis galėtų 
» • • • • a d :« - • . • • ■ '

Nėra reikalo pabrėžti, kad

Jcigu jūsų rankos 
tepa, kad atrodo 
naudoti daugiau nei 
Ją jų nuprausimui, 
laikyti puoduką su 
”oatmeal” patogioj 
pasiekiamoj vietoj,
plaunate rankas. Paėmus sau
jelę to “oątmeal” gerai ištrin
kite savo rankas, kada jos šla
pios ir miniotos.

taip susi- 
reikalinga 
vien mui- 
mėgi nkite 
paprastu 

ir lengvai 
kuomet

Nenustokitc gerti pieną, kad 
esate užaugus ir nėra kam pvi- 
vęrątį jus gerti jį. Pienas yra 
būtinai reikalingas ir naudin
gas jūsų odąi.

munislai klysta. Jų laukiami 
revoliucija Amerikoje neatėjo, 
taip kaip neatėjo ir lauktas 
darbininkams rojus Rusijoj. 
Nuo komunistų žmonės pradė
jo šalintis. Užgriebtų organiza
cijų iždus komunistai išeikvo
jo Rusijos propagandos sklei
dimui. Narių liko tik saujele. 
LMPS centro kei tukstančia 
dolerių ir kita tiek rajonų iž
dų irgi nuėjo su bolševikų vė
li. Nebeliko nei narių, nei pi

nigų — tik vienos griovikės 
komunistės su savo sėbrais iŠ 
‘Laisvės” ir “Vilnies”. Pamatė 
įeišmanėlės, kad be narių ir pi
nigų nei laikraščio negalima 
.eisti, todėl neužilgo jų per
krikštytas “Darbininkių Bal
sas” visai sustojo, o 1933 me
tais ir Amerikos Darbininkių 
Susivienijimas kojas pakratė.

Galų gale maištininkės pa
matė, kad čia jų negerai pada
ryta. Be organizacijos nėra 
kam vadovauti, kur spyčiai 
drožti ir aukas rinkti, o be 
laikraščio nėra kaip ir komu
nistišką propagandą tarp mo
terų varyti ir save reklamuoti. 
Nusiminė! Bet tuo tarpu Mask
va, norėdama kaip nors pakeiti 
savo nusmukusį prestyžą ir 
prigauti Angliją, davė komu
nistams įsakymą keisti savo 
akyplėšišką taktiką. Liepė 
“garbinti” kitų pažiūras, “pri
tarti” kitų sumanymams ir 
kartu su kitais veikti organi
zacijose. Per vieną naktį iš at
kaklių, nesusikalbamų komu
nistų, pasidarė “draugiški”, 
“mandagus” ir visam palankus 
“draugai”. Prasidėjo “bendrų 
frontų” gadynė, kad butų gali

te, aukštosios mokyklos moky
toja, aukoja savo laiką, o narė 
p-ia Mocevičienė aukoja vietą.

Aiškinimai yra daromi lietu
vių kalba, tad yra lengviau iš
mokti anglų kalbą. —Narė.
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Lady Baltimore 
Pyragas

Valentine Dienai savo “širdelei” 
iškepkite šį pyragą. Jam labai pa
tiks.

Yz puoduko sviesto
1 puodukas cukraus
¥2 puoduko pieno
1% puoduko miltų
m lygus šaukštukas baking pou- 

derio
3 kiaušinių baltymai.
Viską atsargiai ir tiksliai atsai- 

kuokite. Gerai suplakite sviestą ir 
laipsniškai įplakite cukrų. Tada 
pridėkite apsimainant pieną ir mil
tus, ir pagaliau pridėkite gerai su
plaktus baltymus. Visą mišinį tada 
plakite nuo 3 iki 5 minučių. Sudė
kite į .prirengtą blėkinę ir lai sto
vi 3—5 minutes prieš kepant. Kep
kite 2 sluoksniais apie 18 minučių.

KREMAS.
1 puodukas cukraus
1/3 puoduko karšto vandens
1 kiaušinio baltymas
1 /3 puoduko kapotų razinkų 
1/3 puoduko kapotų riešutų.
2 smulkiai supiaustytos figos
V2 šaukštuko vanilijos esencijos 
Padarykite kremą iš cukraus, 

vandens ir kiaušinių, tada pridėki
te vaisius, vaniliją ir naudokite 
tarp pyrago dviejų sluoksnių ir 
ištepkite juo viršų. Taipgi išpuoš- 
kite mažutėmis saldainių širdi
mis.
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Paskolinkime Britams Karo Laivus

Baltruką ir J. Vitas. Kom’sijai

mate, 
nieko

letuvos Padangėje

Lietuvių Piliečių Demokratų Klubas pasiryžęs smarkiau 
veikti. — Mirė Vladas Adomaitis. — SLA 136 kuo
pos jubiliejus. — Graikai surinko dvidešimt penkis 

’ tūkstančius dolerių savo kraštui šelpti. — Gėlių pa
roda. — Lietuvos nepriklausomybės atgavimo klau
simas turi būti pirmoje vietoje.

Visiems žinoma, kad mes 
turime Liet. Piliečių Demo
kratų klubą, kuris buvo suor
ganizuotas keletas motų atgal. 
Tačiau, galima pasakyti, jog 
paskutiniu laiku klubas buvo

kime. Paskutiniais laikais sa
vo darbu visai negalėjo pasi
džiaugti. Narių skaičius buvo 
visai nusmukęs ir vien lik 
vardas pasilikęs. Žinoma, kad 
taip dalykams esant nieko 
atsiekti ir nebebūtų buvę ga
lima. Taigi, metiniame susi
rinkime viskas liko perorga
nizuota, valdyba perrinkta. 
Naujoji, valdyba susideda iš 
veikliu nariu. Ekzekutyvis ko-

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. Sw.

3236 S. Halsted St. CAL. 1118

mitetas liko išrinktas irgi i 
gana veiklių narių. Dar gali
ma pasakyti, kad per metinį 
susirinkimą prisirašė daug 
naujų narių, kurie politika 
yra susidomėję. Tokiu bildu 
klubas vėl stos į darbą ir veiks 
lietuvių naudai politikos dir
voje.

šiais metais bus miesto ma
joro rinkimai. Tai yra svar
bus dalykas. Yra labai svar
bu. kas liks miesto majoru. 
Per pereitus kelis melus ma
joru buvo II. Burton, repub- 
likonas, kuris liko išrinktas į 
S. V. senatą. Kurie sekė repub
likonų vadovybę, tie 
kad piliečiai daugiau 
negavo kaip tik taksų 
limą. Burton varėsi 
taksų pakėlimą ir visa 
mi buvo atsidavęs kapitalistu 
spaudai, kuri jam diktavo 
ką ir kada daryti.

Todėl, mes ir turime išanks- 
to prisirengti, kad galėtumėm 
savo darbais pasirodyti, kada 
ateis kili rinkiniai. Ir nėra 
abejonės, kad kitas majoras 
bus demokratų žmogus. O jei 
pasiseks demokratams laimė
li, tai svkiu ir lietuviai lai-

tik už
NAUJIENŲ-ACME Photc

\Vendcll L. Willkie, buvęs republikonų partijos 
prezidentinis kandidatas, ką tik sugrįžęs iš bombarduo
jamos Anglijos, liudija senato užsienio reikalų komi
sijos apuklausinėjime ryšy su Nr. 1776 bilium ir pareiš
kia pritariąs tam Liliui “su modifikacijomis.”

lūs. Kada mes turėsime didelį singa ir visi turėtų pasistengti 
narių skaičių, tai tada Bile kas ją pamatyti.
nubėgęs Į demokratų partiją 
negalės lietuviams atstovauti 
ir girtis, kad esąs didelis lietu
vių vadas. Kada bus reprezen-

j tacija daroma, lai su žinia' vi
sų klubo narių, o ne asmenų.

VIŠTOS— ŽĄSYS—
KALAKUTAI
Šviežus kiau
šiniai tiesiai 
iš farmų. Tai
pgi visokie 
karveliai.
Kainos labai 

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

POULTRY
6425 S. VVESTERN AVĖ.

ANTYS

Alt

mūs.
Demokratų partijos vadas 

Cuyaboga apskrityje yra ge
ras lietuvių draugas Ray T. 

abejonės,Miller. Todėl nėra 
kad ir lietuviai savo 
kada ateis laikas.

Tad visi lietuviai 
•esate kviečiami 
i Liet. Demokratų 
veikti iš vien. Į
stoti prisirašydami prie klubo. 
Reikės užsimokėti lik 25c į me-

zekutyvio komiteto posėdis ir 
bus išrinkti atstovai dalyvau
ti visuose demokratų posė
džiuose, kaip ir seniau buvo 

... v. J daroma. Minėtas klubas nėra piliečiai 
s prie 

Klubo ir

Kada žmogus pasiimi į ran
kas apie pustuzinį lietuviškų 
laikraščių, lai surandi įvairių 
įvairiausių žinių iš viso lietų- 
vško pasaulio. Daugelis kores
pondentų praneša apie lietuvių 
veiklą jų kolonijose. Na, ir

nauja organizacija, bet tik *li- 
ko pradėtas naujas ir dides
nis veikimas. Taigi kartkartė
mis bus skelbiamas klubo su
sirinkimo laikas 
la. Kurie tuojau

sužinoti, ką musų tautiečiai 
veikia po tolimas ir artimas 
kolonijas. Bet kai skaitai apie 
pačios Lietuvos . reikalus, tai 
nebežinai, kur teisybė, kas

MASKOLIS NIKITIN RŪ
PINSIS LIETUVOS SOS

TINES PERKeLIMU 
Į VILNIŲ

Sovietų Lietuvos sostines per
sikėlimui iš Kauno Į Vilnių su
sidūrus su bolševikiškos dezor
ganizacijos klintimis, dabar su
daryta speeial^ne komisija, ku
liai pavesta paruošti vyriausy
bės organų perkėlimą Į Vilnių. 
Likimo ironija privedė lietuvių 
tautą iki to, kad tos komisijos 
pirmininku paskirtas maskolis 
Nikitin. Lietuvių tauta, 20 me
tų kovojusi dėl savo sostinės, 
dabar yra priversta žiūrėti, 
kaip kažkoks maskolis Nikitin 
ruošia sostinės perkėl mą į Gė
dinimo ir Vytauto miestą! Ša
bą Nikitino, Į šią komisiją dar

sute.kti nepaprasti Įgaliotiniai 
— imtis visų priemonių, susie
tų su vyrausybės organų per
kėlimu Į Vilnių. Tiems orga-
nams Vilniuje sutalpinti galima 
rekvizuoti bet kurias patalpas. 
Kaip žinoma, raudonoji valdžia

Šiomis dienomis Į Vilnių iš
sikėlė socialinio aprūpinimo ko
misariatas.

—o —
Okupuotoje Lietuvoje stei

giama sovietų Rusijos pavyz
džiu vad. “Sojuzutil” organiza
cija, kurios tikslas yra supirki

davinėti fabrikams. Bus super
kami kaulai, sena geležis, po
pierius, skudurai ir 1.1. Vilniu
je ir Kaune Įrengiamos centri
nės kontoros, o kituose mies
tuose — punktai.

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS.
General is Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

M A D
norite prie 

klubo prisirašyti, tai nėra rei
kalo susirinkimo laukti — tą 
galite padaryti Bile kada. Klu
bo pirmininkas yra Chester 
Zu ris, vice-pirmininkai adv. 
P. Chesnulis ir J. Debesis; J. 
Jarus raštininkas, P. P. Mulio-

mą Lietuvos atgavimui. Viso
se kolonijose atsirado komi
tetai. Tie komi tetai ' pradėjo 
savus fondus steigti'.' Iš viso 
to darbo, atrodo, kad, kiek
viena partija, ar kas keli žmo
nės, atgaus ar nusipirks Lietu
vę lik dėl savęs. Darbas yra 
sunkus visiems, todėl 'kad je 
gos pasidaro per menkos. Tie
sa, norų yra gerų pas dauge
lį, bet jėgas skaldant nieko 
nebus galima nuveikti. Mano 
manymu, jei Amerikoje gyve-

mitetas susideda iš dvylikos 
narių, kurie rūpinsis didesniu 
klubo veikimu. Klubo susirin
kimai laikomi Lietuvių salėje. . . . .ną lietuviai butų susidėję visi

Mirė Vladas Adomaitis nuo 
8108 Linvvood Avė., sulaukęs 
61 metų amžiaus. Liko žmo
na, du sūnus ir duktė. Palai-į 
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis iš Šv- Jurgio bažnyčios.

KESSLER’S PRIVATE BLEND—A BLEnDED WHiSKEY. 75% 
Neutral Spirite distilled from Grain. 86 Proof. Julius Kessler 
Distil.ling Co., Ine., Baltimore. Md.: Lawrenceburef. Indiana

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 
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metu 
pastatęs arti 300 namų ir visi
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- Wcstern Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

ne-

esu 
ma-

........... $1.35
giesmių kny-
.............  $1.75

ap-
$1.60

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais .........................................  $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurelės 
apdarais ...............
“Kantyckos” arba 
pa .................. -.......
“Sapnaknygė” su paveikslais, 
dar............................................
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 visokių vaistiškų augalų ir kam 
jie yra reikalingi ....................  25c
Trajankos stąmbios 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.

j vieną grupę, nemaišant jokių 
partijų, ir butų sudarę kelių

I dešimčių tūkstančių skaičių 
bei išrinkę komitetą, tai tas 
komitetas butų galėjęs vienur 
ar kitur kreiptis reikalui esant. 
O komitetas išrinktas iš tuks-

SLA 136 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą sausio i 
šeštą dieną. Po visų pranešimų 
iš komisijų pasirodė, kad kuo
pa rengiasi prie didelio pa 
rengimo šiais metais. Mat, 
šiais metais sueina dvidešimt

Bile kur atsi- 
komitetai nuo 
žmonių nėra

kreipdamas. Bet 
poros desėtkų 
reikšmingi. Labiausiai kada vi
sų srovių susitarimo, nėra, ir 
tie komitetai tik atstovauja 
tam mažam būreliui, kuris juos 
išrinko.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAIIONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
•es Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... $Q 75
—.. ............. I . ... .Z

Palengvinti q t P I T 
Vargams O JLt V/ VI
A A A SKYSUS11 i ■ |1 TABLETAI
11 K R MOSTIS

NOSIMS LAŠELIAI
V V V COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

No. 4596 ir 4567 — Dvi gražios suknelės. No. 4596 sukirptos mieros 
12, iki 20. No. 4567 sukirptos mieros nuo 36 iki 48.

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

Šviežios ir Rūkytos
Žuvys Kasdien
Mes Patys
Pagaunam

ŽUVIS
J. K. ANDERSEN

& SON
2423 SO. HALSTED ST.

Phone CALumet 2056

SpausdinamMes galime varžytis už par
tijas Amerikos politikoje, nes 
čia mes veikiame ir mums ru
pi ateities gyvenimas- Jeigu 

I ne tikra partija paims viršų, 
tai mes visi turime nukęsti. 
Tiesa, buvo laikai, kada rei
kėjo kovoti ir už Lietuvos par- 
tyviškus reikalus. Bet ne šian 
dien. Mums nereikia per daug 
rūpintis, kas Lietuvą valdys, 
bet reikia vieningai veikti 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimui. Tinkamos valdžios 
klausimą palikime pačiai liau
džiai. ’’

ie
arcus

nuo

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) —Jonas Jarusši bus labai intere-

klubas ap- 
penkiolikos 
pasidžiaugė

Taigi, stokime j darbą ir pa
rodykime pasauliui, kad visi 

'lietuviai, o ne partijos ar pa-

šel- 
ka-

kūrimo, todėl ir bus iškilmin
gai atžymėtas tas jubiliejus.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111

čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pa vyzd j No.............
Mieros ................... per krutinę

Clevelando graikų komite
tas jau surinko per dvidešimt 
penkis tūkstančius dolerių 
pimui savo krašto, kuris 
riauja su fašistų Italija.

vaikščiojo savo 
metų sukaktį ir 
savo nuveiktais darbais. Klubo ‘ 
pirmininkė p-ia O. Michelich 
liko apdovanota už jos nenu
ilstantį darbą. Ji yra klubo pir
mininkė nuo pat jo susiorgani- 
zavimo.

Clevelando miesto auditori
joje rengiama namų ir gėlių vieniai vadai, kuriems tik šil- 
paroda, kuri prasidės vasario tos vįetos rupi, reikalauja ne- 

ir baigsis kovo pirmą dieną.,priklausomybės.paroda

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Str«<* 

CHICAGO, ILLINOIS 
Canal 8500

RYTINE RADIO 
ALANDA 

— 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 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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isk }, kad
ingiui ai-' duotu, svetimiems valdovams
. ii»» iškil- nu gėda teks nešdintis iš Lietu-
lėti tėvy- vos. Bet kur dings musų tautos
s pavojui išgamos-veidmainiai? Jų nepa-
ginti. Jis, Tas su savim Stalinas, jų ne-
turįs lai- reiks nė Lietuvai.. .

, šiandien Nors musų laukia sunkus
i pavergi- darbas, bet mes jį vykinsime su
cybės slo- energija ir atkaklumu. Jei mu-
.ilycioli iš sų pirmtakunės daug sunkės-

pergyve- iriais laikais sugebėjo pavyzdin-
ės žymių. gai kovoti ir laimėti, tai ir mes
uvais su- nuo jų neatsiliksime, drąsiai

> užtvarų, žengdamos ateitim Mes žinome,
timi tryp- kad Lietuvai nusikračius prie-
i šyjsena šo, ji bus nualinta. Jai atgaivin-
iįuotų už- t i reiks daug paramos, todėl
i perženg- musų pareiga kur galima ir
tuvis, no- kaip galima kuo daugiau šukei-
vargo ir ti aukų, kad atėjus reikalui jas-

butų galima panaudoti nualin-
< iš tų iš- tam ir suvargusiam kraštui.
, aukoju- Taigi, vasario 16 d. proga bu-

svetimo kimo tvirtai užsigrūdinę tautos
atvadavimo darbu ir tikėkime,

įlosiančios kad kartų nuo priešų didžių a p-
Usomybes sigynę, jau niekad ir niekad
larblokšta .vergauti nebepulsim ,po kojų!
bus aiva- —Laima i

uos pagalba perziureu rubus, 
kuriuos reikia dėvėti aut ryto
jaus ir padėti į tam tikrų vie
tų tuos, kurie yra iie&vurųs ir 
turi būti išskalbti. Bubai, ku t 
riuos jis dėvės ant rytojaus, tu
ri būti pakabinti tokioj vietoj, 
kad jam butų lengva juos ryto 
melų pasiimti ir su jais apsirė
dyti.

Jeigu galima, tai apsimoka 
vienų dienų dėvėti vienus ru
blis, kitų dienų kitus, o trečių 
dienų tuos, kuriuos pirmų die
na jis dėvėjo. Taip darant ir 
mainant rubus, vaikas pradeda 
kreipti daugiau dėmesio į šva
rumų, stengiasi pataikyti save 
švariau ir rūbai ilgiau pasilai
ko švaresni. Tad motinai nerei
kia taip dažnai juos skalbti. O 
i ubai tada taip greit ueišsinė
šio ja r

Bubai, o ypatingai apatiniai, 
kuriuos vaikai dėvi per diena, 
niekados neturi būti dėvimi 
naktį. Einant gulti, vaikui rei
kia parūpinti tinkamus švarius 
naktinius rubus, kad jis galėtų 
ramiai ir .sveikai miegoti.

Nėra reikalo pabrėžti, kad

bukime GRAŽIOS
Veda Nina

Jeigu jūsų rankos taip susi
tepa, kad atrodo reikalinga 
naudoti daugiau nei vien mui
lą jų nuprausimui, mėginkite 
laikyti puodukų su paprastu 
”oatmeal” patogioj ir lengvai 
pasiekiamoj vietoj, kuomet 
plaunate rankas. Paėmus sau
jelę to “oatnieal” gerai ištrin
kite savo rankas, kada jos šla
pios ir muilotos. 

• • •
Nenustokite gerti pienų, kad 

esate užaugus ir nėra kam pri
vesti jus gerti jį. Pienas yra 
būtinai reikalingas ir naudin
gas jūsų odai.

įeišma n ė lės, 
nigų nei lu 
visli, todėl 
krikštytus 
sos” visai si 
tais ir Ame 
Susivienijimt

Galų gale 
matė, kad či 
ryta. Be i 
kam vadov 
drožti ir ai 
laikraščio n< 
nistiškų pro 
lerų varyti i 
Nusiminė! B 
va, norėdami 
savo nusmi 
prigauti Ai 
nislams įsuk 
akyplėšiškų 
“garbinti” k 
tarti” kitų 
kartu su kit 
zacijose. Per 
kaklių, nes 
nistų, pasi 
“mandagus” 
“draugai”, 
frontų” gadj
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Clevelando ir Ohio Žinios
Lietuvių Piliečių Demokratų Klubas pasiryžęs smarkiau 

veikti. — Mirė Vladas Adomaitis. — SLA 136 kuo
pos jubiliejus. — Graikai surinko dvidešimt penkis 

' tūkstančius dolerių savo kraštui šelpti. — Gėlių pa
roda. — Lietuvos nepriklausomybės atgavimo klau
simas turi būti pirmoje vietoje.

Visiems žinoma, kad mes 
turime Liet. Piliečių Demo
kratų klubų, kuris buvo suor
ganizuotas keletas motų atgal. 
Tačiau, galima pasakyti, jog 
paskutiniu laiku klubas buvo 
visai apmiręs politiškame vei
kime. Paskutiniais laikais sa
vo darbu visai negalėjo pasi
džiaugti. Narių skaičius buvo 
visai nusmukęs ir vien lik 
vardas pasilikęs, žinoma, kad 
taip dalykams esant nieko 
atsiekti ir nebebūtų buvę ga
lima. Taigi, metiniame susi
rinkime viskas liko perorga
nizuota, valdyba perrinkta- 
Naujoji valdyba susideda iš 
veikliu nariu. Ekzekutvvis ko- fc ¥ v

mitetas liko išrinktas irgi iš 
gana veiklių narių. Dar gali
ma pasakyti, kad per metinį 
susirinkimų prisirašė daug 
naujų narių, kurie politika 
yra susidomėję. Tokiu bildu 
klubas vėl stos į darbų ir veiks 
lietuvių naudai politikos dir
voje.

Šiais metais bus miesto ma
joro rinkimai. Tai yra svar
bus dalykas. Yra labai svar
biu kas liks miesto majoru. 
Per pereitus kelis melus ma
joru buvo H. Burlon, repub- 
likonas, kuris liko išrinktas į 
S. V. senatų- Kurie sekė repub
likonų vadovybę, tie matė, 
kad piliečiai daugiau nieko 
negavo kaip tik taksų pakė-

“Paskolinkime Britams Karo Laivus Lietuvos Padangėje
MASKOLIS NIKITIN RŪ
PINSIS LIETUVOS SOS

TINĖS PERKĖLIMU 
Į VILNIŲ

Sovietų Lietuvos sostines per
sikėlimui iš Kauno į Vilnių su
sidūrus su bolševikiškos dezor
ganizacijos kliūtimis, dabar su
daryta specialinė komisija, ku
liai pavesta paruošti vyriausy
bės organų perkėlimų į Vilnių. 
Likimo ironija privedė lietuvių 
tautų iki to, kad tos komisijos 
pirmininku paskirtas maskolis 
Nikitin. Lietuvių tauta, 20 me
tų kovojusi dėl savo sostinės, 
dabar yra priversta žiūrėti, 
kaip kažkoks maskolis Nikitin 
ruošia sostinės perkėl mų į Ge
dimino ir Vytauto miestų! ša
lia Nikitino, į šių komisijų dar 
įeina S. Brašiškis, V. Knyva, P. 
Ballruška ir J. Vitas. Kom'sijai

sute.kti nepaprasti įgaliotiniai 
— imtis visų priemonių, susie
tų su vyrausybės organų per
kėlimu į Vilnių. Tiems orga
nams Vilniuje sutalpinti galima 
rekvizuoti bet kurias patalpas. 
Kaip žinoma, raudonoji valdžia 
nori persikelti į Vilnių iki ge
gužės 1 d.

Šiomis dienomis į Vilnių iš
sikėlė socialinio aprūpinimo ko
misariatas.

—o —
Okupuotoje Lietuvoje stei

giama sovietų Rusijos pavyz
džiu vad. “Sojuzutil” organiza
cija, kurios tikslas yra supirki
nėti senų medžiagų ir jų par
davinėti fabrikams. Bus super
kami kaulai, sena geležis, po
pierius, skudurai ir 1.1. Vilniu
je ir Kaune įrengiamos centri
nės kontoros, o kituose mies
tuose — punktai.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LFTWINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

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*6% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
. JOS. M. MOZERIS. S<-c.

3236 S. Halsted St. CAL. 1118

limų. Burlon varėsi 
taksų pakėlimų ir vi 
mi buvo atsidavęs k 
spaudai, kuri jam

tik u ž

Todėl, mes ir turime išanks- 
to prisirengti, kad galėtumėm

ateis kiti rinkimai. Ir nėra 
abejonės, kad kitas maioras 
Lūs demokratų žmogus. O jei 
pasiseks demokratams laimė
ti, tai svkiu ir lietuviai lai-

NAUJTENŲ-ACME Photo
\Vendell L. AVillkic, buvęs republikonų partijos 

prezidentinis kandidatas, kų tik sugrįžęs iš bombarduo
jamos Anglijos, liudija senato užsienio reikalų komi
sijos apuklausinėjime ryšy su Nr. 1776 bilium ir pareiš
kia pritariąs tam Dilini “su modifikacijomis.”

VIŠTOS— ŽĄSYS—ANTYS 
KALAKUTAI 
Šviežus kiau
šiniai tiesiai 
š farmų. Tai
pgi vis o k i e 
karveliai. 
Rainos labai

V^žemos.
Atsilankykite — mes taipgi pri
statėm į visas Chicagos dalis. 
Pašaukit tel. GROVEHILL 3637
P. I). ANDREKUS, 

POULTRY
6425 S. VVESTERN AVĖ.

mės.
Demokratų partijos 

Cuyahoga i 
ras lietuvių 
Miller. Tod

ateis laikas.
visi lietuviai

vadas

Ray T- 
abejonės, 
dali eaiis

esate kviečiami (telis prie 
Liet. Demokratų Klubo ir 
veikti iš vien. Į darbų galite 
stoti prisirašydami prie klubo. 
Reikės užsimokėti tik 25c į nie

tus. Kada mes turėsime didelį singa ir visi turėtų pasistengti 
narių skaičių, tai tada bile kas jų pamatyti.
nubėgęs j demokratų partijų 
negalės lietuviams atstovauti 
ir girtis, kad esųs didelis lietu
vių vadas. Kada bus reprezen

tacija daroma, lai su žinia vi
sų klubo narių, o ne asmenų. 
Greitu laiku bus sušauktas cg- 
zekutyvio komiteto posėdis ir 
bus išrinkti atstovai dalyvau
ti visuose demokratų posė
džiuose, kaip ir seniau buvo

'daroma- Minėtas klubas nėra 
nauja organizacija, bet tik 'li
ko pradėtas naujas 
uis veikimas. Taigi 
mis bus skelbiamas

karlkartė- 
klubo sn-

la. Kurie tuojau norite prie 
klubo prisirašyti, tai nėra rei
kalo susirinkimo laukti — tų 
galite padaryti bile kada. Klu
bo pirmininkas yra Chestcr 
Zuris, vico-pirmininkai adv. 
P. Chesnulis ir J. Debesis; J. 
Jarus raštininkas, P- P. Mulio-

kada žmogus pasiimi į lan
kas apie pustuzinį lietuviškų 
laikraščių, lai surandi įvairių 
įvairiausių žinių iš viso lietu
viško pasaulio. Daugelis kores
pondentų praneša apie lietuvių 
veikla jų kolonijose. Na, ir 
tas yra gana smagu, kad gali' 
sužinoti, ka musų tautiečiai 
veikia po tolimas ir artimas 
kolonijas. Bet kai skaitai apie 
pačios Lietuvos reikalus, tai 

r teisybė, kas 
iš! ikrų jų veikia
nt gavi m u i. Vi sk

alsi rado komi
tetai. Tie komitetai ' pradėjo 
savus fondus sic 
to darbo, atrodo

ir kas keli žmo- 
nusipirks Liclu-

ma Lietuvos

M A D

nuo

klubas ap- 
penkiolikos

No. 4596 ir 4567 — Dvi gražios suknelės. No. 4596 sukirptos mieros 
12, iki 20. No. 4567 sukirptos mieros nuo 36 iki 48.

mitetas susideda iš dvylikos 
narių, kurie rūpinsis didesniu 
klubo veikimu. Klubo susirin
kimai laikomi Lietuvių salėje.

Mirė Vladas Adomaitis nuo 
8108 Linwood Avė., sulaukęs 
61 metų amžiaus. Liko žino-! 
na, du sūnus ir duktė. Palai 
dolas su bažnytinėmis apeigo 
mis iš Šv- Jurgio bažnyčios.

SLA 136 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimų sausio 
šeštų dienų. Po visų pranešimų 
iš komisijų pasirodė, kad kuo
pa rengiasi prie didelio pa 
rengimo šiais melais. Mat, 
šiais metais sueina dvidešimt 
penki metai nuo kuopos susi
kūrimo, todėl ir bus iškilmin
gai atžymėtas tas jubiliejus.

viso

n ės

sunkus visiems, todėl kad jė 
gos pasidaro per menkos. Tie
sa, norų yra gerų pas dauge
lį, bet jėgas skaldant nieko 
nebus galima nuveikti. Mano 
manymu, jei Amerikoje gyve
nų lietuviai butų susidėję visi 
į vienų grupę, nemaišant jokių 
partijų, ir butų sudarę kelių 

Į dešimčių tuksiančių skaičių 
bei išrinkę komitetų, tai tas 
komitetas butų galėjęs vienur 
ar kitur kreiptis reikalui esant. 
O komitetas išrinktas iš tuks- 

butų turėjęs 
bile kur alsi- 
komitetai nuo 
žmonių nėra

kreipdamas. Bet 
poros desėtkų 
reikšmingi. Labiausiai kada vi
sų srovių susitarimo, nėra, ir 
tie komitetai tik atstovauja 
tam mažam būreliui, kuris juos 
išrinko.

vaikščiojo savo 
metų sukaktį ir 
savo nuveiktais darbais. Klubo 
pirmininkė p-ia O. Michelich 
liko apdovanota už jos nenu
ilstantį darbų. Ji yra klubo pir
mininkė nuo pat jo susiorgani- 
zavimo.

Mes galime varžytis už par
tijas Amerikos politikoje, nes 
čia mes veikiame ir mums ru
pi ateities gyvenimas- Jeigu 

Ine tikra partija paims viršų, 
tai mes visi turime nukęsti. 
Tiesa, buvo laikai, kada rei- 

įkėjo kovoti ir už Lietuvos par- 
tyviškus reikalus. Bet ne šian 
dien. Mums nereikia per daug

\orint gauti vienų ar dau-1 
^iau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
h pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mui Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. HalsteJ St., Chicago, 111

čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No.............
Mieros ................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Clevelando graikų komite
tas jau surinko per dvidešimt 
penkis tūkstančius dolerių 
pimui savo krašto, kuris 
riauja su fašistų Italija.

šel- 
ka-

bet reikia vieningai veikti 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimui. Tinkamos valdžios 
klausimų palikime pačiai liau
džiai.

Taigi, stokime į darbų ir pa
rodykime pasauliui, kad visi

KESSLER’S PRIVATE BLEND—A BLEx\DED WH1SKEY. 75% 
Neutral Spirits distilled from Grain. 86 Proof. Julius Kessler 
Distilling Co., Ine., Baltimore. Md.; Lawrencebnrg, Indiana

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

Mano statomį 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—9363

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais .......................................... $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurelės 
apdarais .......................  $1.35
“Kantyckos” arba giesmių kny
ga ...................   $1.75
“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 visokių 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.

Palengvinti
Vargams

666
SLOGŲ

SKYSTIS 
TABLETAI 

MOSTIS 
NOSIMS LAŠELIAI 

COUGH DROPS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
•hs i’ax ekstra.

BLACK BAND LUMP ........ $9 75

Mčginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 
Tepalas

Clevelando miesto auditori lietuviai, o ne partijos ar’pa
joję rengiama namų ir gėlių vieniai vadai, kuriems tik šil- 
paroda, kuri prasidės vasario tos vi,etos rupi, reikalauja ne- 
22 ir baigsis kovo pirmų dienų., priklausomybės.
Ši paroda bus labai intere-l —Jonas Jarus

šviežios ir Rūkytos
Žuvys Kasdien
Mes Patys
Pagaunam

ŽUVIS
J. K. ANDERSEN

& SON
2423 SO. HALSTED ST.

Phone CALumet 2666

Sopnie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vaL vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

______
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Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
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$8.00 per year in Chicago
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Metams ........... $8.00
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Trims mėnesiams ________ 2.00
Dviem mėnesiams ........  1.50
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Metams ..........................  $6.00
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Pusei metų ..............    4.00
Trims mėnesiams  ............  2.50

k

AR BOLŠEVIZMAS PA
GERINO DARBININ

KŲ BUKLŲ?

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Chicago, III. Telefonas CanaI 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

Keista opozicija
Buvęs republikonų kandidatas į J. V. prezidentus, 

Wendell Willkie, ragina Ameriką duoti Anglijai tarp 5 
ir 10 karo laivų kas mėnesis, ir tai be jokių išsisukinėji
mų ir atidėliojimų.

Anglams tokia pagalba yra labai reikalinga, nes vo
kiečių submarinos nuolatos skandina jų prekybinius lai
vus, kuriems anglai neturi pakankamos apsaugos.

Bet keistas dalykas, kad prieš šitą Willkie’o pasiū
lymą išėjo Roosevelto kabineto narys, laivyno sekreto
rius, pulk. Frank Knox. Jisai sakosi esąs priešingas tam, 
kad butų mažinamos J. V. karo laivyno jėgos. Įdomu, 
ką apie tai mano prezidentas Rooseveltas?,'

Jisai visą laiką sakė, kad Anglijai reikia duoti viso
kią pagalbą, tik neinant į karą prieš Vokietiją. Willkie 
kaip tik ir siūlo tai daryti, tai kodėl jam priešinasi lai
vyno sekretorius?

Nesutarimas administracijoje silpnina jos veikimą.

Viena moteris, kuri buvo Ru
sijos social-rcvoliucionierių par
tijos narys, — Manya Gordon 
(dabar gyvena Amerikoje) — 
parašė storą knygų apie Rusi
jos darbininkų būklę prieš bol
ševikiškų revoliuciją ir po re
voliucijos: “Workers Before 
and After Lenin”.

Ji padarė nuodugnų tyrinėji
mų įvairios medžiagos apie Ru
sijos ekonominę padėtį prieš 
pirmų j į pasaulio karų ir sovie
tų valdžios laikais, naudodama
si oficialiniais bolševikų šalti
niais ir kitokia literatūra. Ir ji 
priėjo išvadų, kad bolševizmas 
ne tiktai nepagerino darbinin
kų būklės Rusijoje, bet žymiai
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pralaimėti, mes butume galėję 
lengvai, veik su menkomis au
komis, atsiimti okupuotą Vilnių 
su teritorija, kokią butume no
rėję, t. y. daugiau, negu vėliau 
mums perleido rusai, bet Lie
tuvos valdžia šiuo rizikingu ke
liu nėjo ir už tai reikia jų svei
kinti, nes tuo laiku Lietuvoje 
netruko karštakošių, kurie ra
gino tai daryti.

labai didelė nuodėmė ne-
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visgi nebuvus tokia tikra, kaip 
šiandien.

Šnabždasi
Ispanijos diktatorius gen. Franco nuvažiavo į Itali

ją pasitarti su Mussoliniu. Sako, kad juodmarškinių 
“diučė” norįs įtraukti Ispaniją į karą, kadangi jo nenu
galimoms armijoms Afrikoje pasidarė labai riesta.

Prieš keletą metų Mussolinis padėjo generolui Fran
co, kuomet pastarasis sukilo prieš respublikos vyriausy
bę. Be Italijos fašistų (ir Vokietijos nacių) pagalbos Is
panijos maištininkai nieku budu nebūtų stengę laimėti 
pilietini karą. Dabar yra bėdoje fašistai, ir jie turi “mo
ralią teisę” reikalauti, kad gen. Franco jiems atsilygin
tų. Mat, ir pas fašistiškus banditus yra savotiška “mo
ralybė”.

Apie ką tuodu diktatoriai šnabždasi, juodu, žinoma, 
publikai nepraneš. Bet jų slaptame susitikime turi savo 
stebėtojus Hitleris. Laikraščiai spėja, kad nacių “fiure
ris” galėjo būti tos konfereųcijos sumanytojas. Gen. 
Franco juk ir naciams turi būti dėkingas už suteiktą pa
galbą Ispanijos pilietiniame kare.

Grįždamas iš Italijos, gen. Franco pasimatys su 
Francuzijos maršalu Petain’u, kuris jau nuvyko į Itali
jos pasienį jo laukti. Pastaruoju laiku Petain’as laikosi 
gana kietai, nesutikdamas remti Hitlerio kare prieš An
gliją. O Italijos bijoti dabar jam visai nebėra reikalo.

Todėl iš tų diktatorių pasikukždėjimų vargiai kas" 
išeis. Ispanija į karą stoti negali, kadangi ji neturi mais
to ir jos ekonominis gyvenimas visai suiręs. Jeigu gen. 
Franco bandytų padėti italams arba vokiečiams, tai Ang
lija sustabdytų duonos pristatymą Ispanijon ir tenai kil
tų revoliucija.

Mussolinis padarytų išmintingiau, jeigu jisai, ažuot 
galvojęs apie naujus karo žygius, prašytų generolą Fran
co ir maršalą Petain’ą surasti jam kokiame nors Afri
kos kampelyje užvėją, kur jisai galėtų pasislėpti, kai Ita
lijos žmonės prieš jį sukils.

Labai pablogėjo prie bolševi
kų valdžios ir Rusijos valstie
čių padėtis. Sovietų laikais Ru
siją du kartu ištiko baisiausias 
to krašto istorijoje badas: 1921- 
22 m. ir 1932-33 m.

Sovietų Sąjungos miestuose 
darbininkai gyvena netikusiuo
se butuose, susigrūdę po keletą 
šeimų viename kambaryje, jų 
maistas nelikęs, drabužiai su
plyšę. Kai bolševizmo kritikai 
šitais faktais prispiria prie sie
nos Stalino garbintojų, tai ji
sai išsitraukia iš savo propa
gandos arsenalo stipriausiąjį sa
vo ginklų. Jisai sako: “Bet at
siminkite, kokiame baisiame 
skurde Rusijos darbininkai gy
veno prie caro valdžios. Cariz
mo laikais vidutiniškas darbi
ninko uždarbis buvo 25 rubliai 
per mėnesį, o dabar — 259 ru
bliai.” Atrodo, kad darbininkų 
uždarbiai dabar yra 10 
aukštesni.

šitas Stalino agentų 
mcnlas neretai sumaišo 
ir apšviestiems žmonėms,

kartų

argu- 
galvų 
kurie 

nėra susipažinę su tikrąja pa
dėtini Rusijoje. Bet aukščiaus 
paminėtosios knygos autorė, 
Manya Gordon, parodo, kad tas 
bolševikų argumentas neišlaiko 
jokios kritikos. Ji nurodo, kad 
sovietų rublis su senuoju Ru
sijos rubliu neturi nieko bend-

“Duona 1937 m. kainavo 
dvyliką kartų didesnį skaičių 
rublių, negu 1913 m. Bulvės 
ir cukrus pabrango tryliką 
kartų. Kiaušiniai ir pienas 
pasidarė dvidešimts-du kartu 
brangesnis, ir taip toliau. 
Maisto kainos rubliais paki
lo vidutiniškai bent šešiolika

lo dar labiau, — kaip tatai 
iš savo patyrimo kiekvienas 
svetimtautis, paskutiniu lai-

rėjęs progos parduoti už šim
tus rdblių nudėvėtus savo 
rublis.”

Vokiečiai abejoja
Hitlerio diktatūra Vokietijoje dar tebėra galinga, 

bet žmonės jau pradeda abejoti apie jos ateitį.
Naciai ‘perdaug pasitikėjo savo jėgomis, žadėdami 

trumpu laiku paklupdyti Angliją. Anglija ligi šiol gina
si, ir juo ilgiau šita kova tęsiasi, juo mažiau vokiečiai 
turi vilties laimėti pergalę.

Šitaip rašo Chicagos dienraštyje “Daily Times” vie
nas Amerikos korespondentas, tik-ką sugrįžęs iš Berly
no, Ed Hartrich.

Jisai sako, kad kovos Balkanuose ar Viduržemio ju
ros srityje Vokietijos naciams yra tik antros eilės da
lykas. Visos jų pastangos yra atkreiptos prieš Angliją, 
nes tik Anglija jiems yra rimtas priešas. Taip galvoja 
ir visi Vokietijos žmonės, todėl Hitleris nebegali trauk
tis atgal. Jisai turi įrodyti, kad šitą priešą jisai gali su
mušti. iJeigu jisai to neįrodys, tai jo diktatūra neišliks.

Vokietijos žmonės kolkas viešai nerodo savo nepasi
tenkinimo. Gestapo (slaptoji valstybės policija) turi pa
kankamai jėgų kiekvieną neramumo pasireiškimą nuslo
pinti. Bet Gestapo gali sulaikyti tiktai tokius žmonių ne-

liais pakilo Rusijoj, palyginti 
su senaisiais laikais, dešimtį 
kartų, o maistas pabrango ma
žiausia šešioliką kartų, Tūbai 
dvidešimts kartų arba daugiau, 
tai aišku, kad realiai (tikrieji) 
darbininkų uždarbiai sovietų 
Rusijoje yra dvigubai mažesni, 
negu kad buvo cariškoje Rusi
joje. • •

Taigi bolševizmas 
atėmė asmens laisvę 
nes teises Rusijos 
kams, bet ir žymiai

ne tiktai 
ir pilieti- 
darbinin- 
padidino

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienas 
vra naudingos.

TT • • i • t .v. [ACME-NAUJIENŲ Photo 1Ugniagesiai kovoja liepsnas išgriautam Philadelphia miesto bloke po to kai 
trys vamzdžiai sprogo. Beveik visi namai tame bloke pavirto griuvėsių krūva, pen
ki asmens užmušta ir 40 sužeista. Dar daugelio asmenų nesurandama. Sprogi
mas įvyko italų apgyventoje dalyje.

Slapti ir baisus ginklai
(Perspausdinti draudžiama)

(Tęsinys)
2. Humaniškas karas?

Du reiškiniai pasireiškia kal
bant apie karų: pirmas, tai 
žmonės, kurie tiki, kad karas 
tyčia ruošiamas ir visi fabri
kantai jo nori, antras reiškinys, 
jog yra žmonių, kurie tiki vi
soms pasakoms imperialistų, 
kuomet anie nori pasiteisinti ir 
įrodyti, kad jie nenorėjo karo, 
o tik atitroji pusė.

Ir kailiai!t apie taip vadina
mus slaptus
mc taip pat dvi rųšis žmonių: 
vieni, kurie iš tiesų tiki, kad 
gali bu|i humaniškas karas ir 
antra rųšis žmonių, kurie tvir
tina, kad viskas yra apgaulė ir

sulinka-

kurie nevartojami, nors yra, iš
rasti, tokia pat apgaulė, kaip ir 
pats karo ruošimas ir vėliau 
gynimasis, rankų plovimasis 
nuo šio prasikaltimo.

Tai du kraštutinumai, kurie 
abudu klaidingi. Karas kol kas 
žmonijoje neišvengiamas, žmo
gus kariauja veik nuo pat sa
vo atsiradimo ir bene vieninte
lis pasaulio sutvėrimas, kuris 
nekenčia sau lygaus ir neišsi
tenka šalia viens kito.

Senų senovėje kariavo dėl 
maisto, dėl ganyklų, vėliau dėl 
vergų, dėl turtų, dabar dėl rin
kų, ryt dėl įsitikinimų, nes juk

skutimu laiku kapitalizmas no
ri dargi paprastų teritorijų, 
rinkų karų paversti savo rųšies 
idėjiniu; karu (ir kariais nebe 
pamato iš viršaus žiūrint, bet 
visvien pagrinde lieka šiandien 
kova dėl rinkų, kova dėl žalia
vos ir dargi dėl vergų — hitle-

Bet niekas to karo faktinai 
nenori, norinčių ląbai ir labai 
mažai, bet pasaulis šiandien su
tvarkytas taip, jog amžiai, kaip 
žmogus visgi įsitikinęs, kad ka
rui prasidėjus reikia kariauti.

Puiku.
Visi pripažįstame, jog karas 

kol kas neišvengiamas ir pali
kę šonan jo priežastis ir pasek
mes, bei visas teorijas, kurios 
kalba, jog karas išvengiamas, 
pasistengsime grįžti prie savo 
temos.

Koks tiesioginis karo tikslas?

pasitenkinimo ženklus, kurie pasirodo paviršiuje, žmo
nių minčių ji negali sukontroliuoti.

Kai žmonės neteks vilties nugalėti Angliją, Hitle
riui bus galas.

hui parodyti, jog mes ir padė
jome ją ardyti, pasiimdami tai, 
ku davė rusai.

Ir štai, jei valstybe, kuri jau 
kariauja; staiga pradės vartoti 
kažkokį baisų, nepaprastą gin
klų, šių neutralių valstybių 
taip vadinama karine partija 
(o tokia yra kiekvienoje vals
tybėje) pradės šaukti, jog pa- 
gelba šio ginklo anie ne tik nu
galės savo dabartinius priešus, 
bet vėliau užkariaus ir kitas 

Į valstybes ir todėl reikia, kol 
dar laikas, pulti tokį žiaurų, 
nežmoniškų priešų ir sumušti 
arba paskelbti jam boikotų.

St. Miščikas-žiemys.; gyvcllime, tiek teikime frontui 
žmonėmis, medžiaga ir maistu.

Iš lo butų nesunku pasakyti, 
jog iš liesų kalba apie slaptus 
karo ginklus ir kitas žudymo 
priemones, kurios nevartojamos 
— paprastas melas.

Bet faktinai taip nėra. Gali
ma drųsiai sakyti, kad visgi ka
riaujančios valstybės turi labai 
ir labai pagalvoti ar verta pa
vartoti tas ar kitas ginklas 
prieš priešų ar ne.

Kodėl? Nejaugi gal kas nors 
pakenkti? Juk tai gali žadėti 
tik greitesnį ir tikresnį laimėji
mų?

Bet faktinai turi kariaujan
čios valstybės ilgai ^galvoti ar 
vartotinas tas ginklas, ar ne, ir 
štai dėl ko:

Kaip ten bebūtų ir kokiais 
tikslais karų kas bepradėtu, pa
saulis visuomet pasidalins į du 
lageriu, visuomet pasaulyje, ku
ris nekariauja bus vienos ar ki
tos pusės šalininkų, kurie gan 
žymių rolę lošia, nes būdami 
neutralus, turėdami savo spau
dų, kuri laisvai įeina į abiejų 
kariaujančių pusių valstybes, 
gali pakenkti ar padėti vienai 
ar kitai pusei savo simpatijo
mis.

ir su mažiau

teisingiau pasa- 
tikslui pasiekti,

Nugalėli priešų, nugalėti kaip 
galint greičiau 
nuostolių sau.

Karo tikslas, 
kius, priemonė
žmogžudystė. Išžudyti kaip ga
lint daugiau priešų, jei negali
ma jų kitokiu budu priversti 
priimti pastatytas sąlygas.

Tad nejaugi galima kalbėti 
apie žmoniškų, humaniškų ar 
kitokį karų? Nejaugi kareiviui, 
kuris žūva fronte svarbu ar jis 
žus nuo kulkos iš šautuvo ar 
kulkosvaidžio arba dargi gra
natos? Ar jurininkui 
kaip jo laivas skęsta? 
skandina mina, torpeda

svarbu, 
Ar jį 

ar ku-

Priešingai, kiekvienas karei
vis, kuris turėtų drąsos sau pa
sistatyti šį klausimą, pasakytų, 
jog jam nesvarbu ir apie tai 
jis negalvoja, jis galvoja išlik
ti gyvas.

Charakteringas dar vienas 
dalykas: žmonės dažnai sako: 
“Kokia baisia mirčia jis mirė?” 
ir taip kalbėdami nori pasaky
ti kokia baisia, kančių pilna 
mirtimi mirė, žmonėms gaila 
žiūrėti į kenčiantį.

Bet kare jau kitas mastas 
yra: juo kuris ginklas didesniu 
tikslumu žudo, juo jis skaito
mas baisiu, tai butų galima tik 
tuo pateisinti, kad kiekvienas 
naujas ginklas ne tik tiksliau 
žudo, bet ir daugiau. Pavyz
džiui šautuvas per minutę gali 
nužudyti daugiausia 15—20 
žmonių, jei visos kulkos kliu
dys, gi toks kulkosvaidis tokio
se pat patogiose sąlygose nužu
dytų dargi šešis šimtus į mi
nutę, jei kiekviena kulipka pa
taikytų į žmogų.

Taigi kalbėli apie humanišką

gui, kuris tik ką pradeda gerai 
gyventi, pasirinkti nusižudymo 
būdą: kartuves ar nuodus.

Tuo labiau negalima kalbėti 
apie humanišką karų šiandien, 
kuomet vyksta taip vadinamas 
totalis karas; karas, kuriame ne 
tik kariauja kareiviai fronte, 
bet ir visa valstybė su savo vi
sais gyventojais bei priemonė
mis: prekyba, pramone, žemės 
tikiu ir 1.1.

šiandien veik neįmanoma, 
technikai išsivysčius, nugalėti 
priešą karo lauke, tikrasis ka
ras persikėlė užfrontei! ir jo 
laimėjimas priklauso nuo už
frontės gyventojų pajėgumo, 
drąsos, atsparumo ir sugebėji
mo nugalėti visas kliūtis, ku
rios pasitaiko tiek užfrontės

stybių spaudą ir vėliau, tokių 
papirktų laikraščių žinias per
sispausdina ir rodo savo krašto 
piliečiams tvirtindami, jog: 
“Žiūrėkite, visas pasaulis mus 
palaiko”, arba “Matote, ir neu
tralių valstybių spauda tvirtina, 
kad musų priešai meluoja savo 
pranešimuose, yra toki žiaurus, 
nežmoniški, ginkitės, nes mato
te, kas jus ir jūsų šeimas lau
kia, jei priešas nugalės”.

Kaip bebūtų melagingos šios 
žinios, visvien, kaipo iš neutra
lūs spaudos paimtos, paveiks 
geriau į skaitytojus, negu jų 
pačių spaudos parašytos.

Ir ši pasaulio nuomonė turi 
didelės reikšmės kariaujan
čioms . valstybėm^, jau vien to
dėl, kad turėdamos pritarimą 
kitos valstybės piliečių, gali lai
sviau jaustis anoje valstybėje, 
palaikyti su ja prekybą ir svar
biausia, išvengti naujo priešo.

Nėra pasaulyje valstybės, ku
ri nenorėtų, geriau pasakius, 
neturėtų dėl ko kariauti. Daug

bių susilaiko nuo karo ir gink
luoto budo savo ginčams iš
spręsti su kaimynu vien todėl, 
kad neturi nė mažiausios vilties 
ką nors laimėti, arba nėra tik
ra ateitimi, jei ir laimėtų.

Paimkime labai paprastą pa
vyzdį iš dabarties: Vilniaus 
klausimą.

Visas pasaulis puikiai žino, 
jog kilus vokiečių lenkų karui 
ir tą karą baigiant lenkams

KORESPONDENCIJA
' "" " 1

Scottville, Mich
Iš Ūkininkų Kolonijos

L. P. Kliubas metiniame su
sirinkime sausio 11 d., 1941 
m. išrinko naujų valdybą: 
pirm- J. Svelnis, pag. — V. 
Musteikis, nu t. rast.—V. Mar
tinaitis, finansų rast- — Ber
ta Kamarauskai te, ižd. — K. 
Glamza. Klubo koresp. i Nau
jienas V. Martinaitis, į “Vilnį” 
J. Juodaitis; į anglišką spau- - 
dų J. Švelnis.

Kliubo užduotis veikti poli
tikoj, apšvietoj ir rengti pa
silinksminimus. Pirmiau me
tinė mokestis į klubą buvo 
25c; sekantiems metams tik 
10c. Narių prisirašė 81 narys. 
Sausio 25 d-, š. m. Klubas su
rengė gražų balių už dykų. 
Publika gavo gerti ir užkąsti. 
Žmonių susirinko gana daug. 
Praeityje 4susirinkimus Klu
bas laikydavo kas mėnuo, o 
sekančiais metais turės kas 
trys menesiai.
Ūkininkai; Myli Pabaliauoli.

Vasario 1 d. 1941 m. ponai 
A. ir B. Adamsai pakelė savo 
namuose puotų draugams ir 
kaiipynams. Stalai buvo ap
krauti skaniais valgiais ir 
gėrimais. Svečiai linksminosi 
iki keturių vai. rvto. A. ir B. 
Adamsai turi gražų ūkį prie

duk-
duk-

arti

zdingą šeimų: sūnų ir 
torį. Sūnūs dirba ūkyje, o 
lė mokytojauja.

Pora savaičių atgal 
Scottville sudegė J. Joi
stuba su visais rakandais. Ap- 
drauda gana maža, tai žmo
nės skaudžiai nukentėjo.

Vietos ūkininkų draugijos 
rengia pora Užgavėnių balių. 
L. U. Ž. Draugija turės vasa
rio 15 vakare ir duos nemo
kamai 'išsigerti. įžanga 50c. 
asmeniui. L. U- P. Draugija 
rengia vasario 25 dieną va
kare-

Musų apylf.vkėjc pasimirė 
senas ūkininkas Z. Beibokas. 
Buvo pusamžis žmogus. Velio
nis gerai sugyveno su kaimy
nais ir buvo teisingas.

Šiuo kartu pas mus gana 
daug privertė sniego. Kai ku
riems ūkininkams bus slin
kaus darbo iki prasikas savo 
keliukus į didesnį 'kelių. šie
met žiema nėra perdaug šalta. 
Po pusiaužiemiui saulė geriau 
šildo, tai ir sniego nebaisu.

Ūkininkai maisto sau ir gy
vuliams įvalias turi. Malkų 
irgi nestinga. Ūkininkai gerai 
gyvena.

—Klubo koresp.
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(Tęsinys)

Linkolnas važiuoja su pra
kalbomis į kitas valstijas
1859 metais Linkolnas nu

vyksta į Ohio valstiją ir tenai 
laiko politines prakalbas. Se
kamais metais jis nuvažiuoja į 
New Yorką ir tenai pasako kal
bą Cooper institute. Šiame su
sirinkime Linkolnas nagrinėja 
vergijos klausimą konstitucijos 
atžvilgiu. Anais laikais, kaip ir 
dabar, kildavo ginčai dėl tam 
tikrų įstatymų bei vyriausybės 
patvarkymų nesiderinimo su 
konstitucija. Vergijos palaiky
mo šalininkai sakydavo, kad 
vergijos klausimą lekia pal.k- 
ti valstijų valdžioms, kad vals
tybės vyriausybė neturi kištis į 
vergų tvarkymo reikalą, nes 
tai esą priešinga konstitucijai. 
Savo kalboje New Yorke Lin
kolnas įrodė, kad krašto kon
stitucijoje nieko panašaus nė
ra.

“Kas tiki“, pasakė Linkol
nas, “kad musų konstitucija 
valstybės vyriausybei draudžia 
vergijos reikalą tvarkyti, tas 
gali sau sveikas taip tikėti, bet 
jis neprivalo neteisingu bildu 
klaidinti žmonių, kurie neturė
jo galimybių ir laiko tirti šios 
salies istoriją.“

Linkolnas išrenkamas 
valstybės prezidentu

Linkolnui taip betriusant vi
suomenės darbe, 1860 metais 
Chicagoje susirinko rcpubliko- 
nų konvencija ir nominavo 
Linkolną kandidatu į valstybės 
prezidentus. Rinkimų kampa
nija buvo nepaprastai gyva. Tų 
pačių metų lapkričio mėnesį 
Linkolnas sumuša visus tris sa
vo oponentus: J. (L Brecken- 
ridge, Stephen A. Douglas ir 
John Bell. Tuo tarpu Jungtinių 
Valstybių padange visai apsi
niaukė. Visiems buvo aišku, 
kad kraštas smunka į civilio 
karo pragarą.

Prezidentui Linkolnui dar 
neužėmus savo vietos, septy
nios pietinės valstijos pasitrau
kė iš Jungtinių Valstybių, su
tvėrė nepriklausomą konfede
raciją, priėmė savo konstituci
ją, paskyrė prezidentu Jeffer- 
son Davis ir laukė kitų vergus 
palaikančių valstijų prisidėji
mo. Vasario 11 dieną 1861 me
tais Linkolnas apleidžia Spring- 
fieldą ir išvyksta į Washing- 
toną.

Ištikimas demokratijai 
ir konstitucijai

Kovo 1 d. 1861 metais Wa- 
shinglone įvyksta Linkolno

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE"

inauguracija į valstybės prezi
dentus. Čia jis pasako kalbą, 
kurioje prižada pildyti daugu
mos piliečių norą, saugoti tau
tos čielybę ir veikti konstituci
jos ribose. “Demokratinė tau
ta“, sako jis, “yra apsitverus 
konstitucijos ribomis. Pakeiti
mai tokioje tautoje vyksta rim
tu apsvarstymu žmonių nuo
monių ir sentimentų. Kas tokią 
santvarką atmeta, tas neišven
giamai klimpsta į anarchiją ar
ba despotizmą.“ Kitoje jo inau
guracijos kalbos vietoje skaito
me:

“Su visomis savo institucijo
mis ši valstybė pr. klauso žmo-j 
nėms, kurie joje gyvena. Kada 
gyvuojanti santvarka žmonėms 
nusibosią, jie gali panaudoti 
savo konstitucinę teisę lai san
tvarkai pakeist, arba panau
doti savo revoliucinę teisę val
džią paleisti arba nuversti.’’

Iš Linkolno asmeninių laiš
kų, rašytų jo draugams, mes 
taip t patiriame, kad jis bu
vo nuoširdus demokratijos gy
nėjas. Palyginkime šį Jungtinių 
Valstybių vadą, kuris civilio 
karo metu išvedė tautą iš kri
zės nenusikaltęs konstitucijai, 
su musų tautos “vadais“, ku
rie taikos metu 1926 m. gruo
džio mėnesį sutrempė demo
kratinės Lietuvos konstituciją 
ir jėga atsistojo tautos priekin. 
O kada tauta pateko nelaimėn, 
jie išdūmė užsienin, palikdami 
liaudžiai vargus ir nelaimes 
nešti.

Vergų paliuosavimas
Už mėnesio laiko po prezi

dento inauguracijos, balandžio 
12 d. 1861 metais, Charlestono 
prieplaukoje tapo iššautas pir
mas suvis ir civilis karas pra
sidėjo. Norint sekti Linkolną 
civilio karo metu, reikėtų dės
tyti civilio karo istoriją. To ne
galima padaryti laikraštiniam 
straipsny.

Galima čionai priminti, kad 
civilis karas nėra karas prieš 
kitą valstybę. Kai karas eina 
tarp valstybių, užpultoji tauta 
paprastai vieningai ir energin
gai ginasi. Tarpvalstybiniam 
kare į mūšius eina iš anksto 
organizuotos ir apginkluotos 
armijos. Civiliniam karui vesti 
Linkolno vyriausybei tenka or
ganizuoti kariuomenę iš sava
norių, sukelti dideles sumas pi
nigų ir rūpintis kitais valstybės 
ir užsienių reikalais. Linkolnas 
turėjo pilnas rankas darbų, bet 
visur jis elgiasi korek tingai, vi
sur darbas jam sekasi.

Nors Linkolnas buvo įsitiki
nęs vergijos priešas, bet civilio 
karo pradžioje jis kovojo ne 
tiek dėl vergų paliuosavimo, 
kiek dėl išgelbėjimo valstybės.
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“Lincoln Vardas Nereiškia Nieko.;.”

NAUJIENU-ACME. Teleohoco
Du Lincoln Kolegijos studentai sustoja prie didžio

jo prezidento stovylą Lincoln, III. jo gimimo dienoje-
Tą miestelį savo vardu pakrikštino pats Lincoln, tada 
paprastas kaimo advokatas, 1854 metais. Per krikštynų 
ceremonijas jis padarė pastabą, kad “Niekas užvardin
tas Lincoln niekad nėra nieko atsiekę ar reiškę.“

Tiktai po dviejų melų civilio 
karo, sausio l d. 1863 metais, 
Linkolnas išleido vergų išlais
vinimo proklamaciją.

Linkolno kalba
Gettysburge

Liepos mėnesį 1863 metais 
Geltysburg, Pennsylvania, vy
ko kruvini mūšiai. Istorikai sa
ko, kad šie mūšiai buvo jėgų 
nusvėrimas tarp Jungtinių Val
stybių kariuomenės ir sukilėlių. 
Kautynes laimėjo laisves šali
ninkai. Ta proga Gettysburge 
buvo įsteigtos valstybinės ka
pinės. Tų kapinių pašventini
mas įvyko lapkričio 19 dieną 
1863 metais. Kalbėtojais buvo 
Edvardas Everctt ir Linkolnas. 
Everett pasakė ilgą kalbą, o po 
to sekė trumpa Linkolno kalba. 
Ši Linkolno kalba vertinama 
kaip istorijos, taip literatūros 
atžvilgiais. Ji prasideda lokiais 
žodžiais:

“Aštuoniasdešimt septyni me
tai atgal musų tėvai atnešė į šį 
kontinentą naują tautą, sutver
tą laisvei ir pašvęstą propozi
cijai, kad visi žmones yra ly
gus.“ Apgailestavęs karo aukas

nas lapo išrinktas prezidentu 
antram terminui ir kovo 4 die
ną 1865 metais įvyko jo antro
ji inauguracija. Tauta buvo ne
apsakomai karo nuvarginta, čia 
Linkolno vyriausybei padėjo ta 
aplinkybė, kad proklamacijos 
keliu vergus paliuosavus, sava
noriais į kariuomenę pradėjo 
stoti negrai, kurie Linkolno ar
mijai suteikė “naujo kraujo“. 
Mušis po mūšio konfederantai 
pradėjo pralaimėti. Visiems pa
sidarė aišku, kad pietinių vals
tijų oligarchija bus sudaužyta. 
Po keturių metų kautynių, ci
vilis karas baigėsi balandžio 9 
dieną 1865 metais. Karas pra
rijo apie milijoną gyvybių ir 
sunaikino daug turto. Karą lai
mėjo laisvės kovotojai.

Nespėjo tauta po sunkaus 
karo atsikvėpti, kaip ją ištiko 
kita nelaimė ir visą kraštą pri
slėgė liudesis, kuomet gyvento
jai patyrė, kad valstybės, pre
zidentas tapo nužudytas. Ba
landžio 14 d. 1865 m., prez. 
Linkolnui sėdint Washingtone 
Fordo teatre, piktadaris John 
VVilkes Booth jį peršovė.

(GALAS)

St. Miščikas-žiemys. Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

ir žuvusių gyvybes, jis pareiš
kia, kad jie žuvo nebe reikalo, 
nes “demokratinė valdžia, de- * 
mokratiniu badu rinkta ir de
mokratijai tarnaujanti nepriva
lo nuo šio žemės rutulio pra
gaišti.“

Marksas pritarė Linkolno 
vedamam karui

Kai kurie žmonės turi klai
dingą supratimą, kad socialis
tai privalo priešintis visokiems 
karams. Socializmo mokslo kū
rėjas, Karolis Marksas, Ameri
kos civilio karo metu byveno 
ir veikė Anglijoje. Anglijos 
aristokratų simpatijos buvo nu
kreiptos į pietinių Amerikos 
valstijų vergų palaikytojus. Bu
vo net pavojus, kad Anglija 
gali stoti karau pietinių valsti
jų naudai. Marksas ir jo ben
dradarbiai savo simpatijas reiš
kė Linkolnui. Linkolnas nebu
vo socialistas ir ne už socializ
mo tvarką jis kovojo. Ameri
koje tuo laiku kūrėsi kapitaliz
mas. Pagelbėdamas panaikinti 
feodalizmo liekanas, Linkolnas 
prisidėjo prie augančių visuo
menėje jėgų, kurios akstiną 
žmonijos progresą.

Mirtis
1864 metų pabaigoje Linkol-

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

(Tęsinys)
Kalbus abudu: kunigas iš 

profesijos, dvarininkas don Ju- 
iiano iš įpročio... Nors abudu 
viens kitą gerai pažinojo, o po 
veik ištisos paros g-nčų išsiaiš
kino viens apie kitą, kas buvo 
neaišku, visgi abudu persiskyrė 
galutinai nesusitarę...

Gal širdyje ir buvo susitarę, 
bet kunigas Nicola, gerai pažįs
tąs žmones, iš ryto, atsisveikin
damas don Juliano, jam nepa
statė stačiokiško, pirkliško 
klausimo: “Sutinki?“ ir todė. 
tikrai nebūtų galima pasakyti 
ar jiedu galutinai susitarė, nors 
kunigas iš į rytą menkėjančio 
don Juliano priešinimosi, galė
jo suprasti, kad antros naktie^ 
ginčytis neteks don Juliano pa
traukimui.

Kuomet kunigas Nicola atsi
sveikinęs išėjo iš don Juliano 
namų ir įžengė į kelią, pasakė 
pats sau pusbalsiai:

—šeškas! Tikras šeškas don 
Juliano!... Prakeiktas auksai 
sugundo ne tik dievo, bet ir 
velnio tarnus... Jo bedievybė 
nei poros šimtų pesų neverta, 
žodžiai. . . tušti poniški žodžiai, 
lygiai kaip dievo palaima varg
šui nuskendusiam nelaimių pel
kėje... Dievas ir bedievybė be 
gerų darbų — mirę svajonės!.. 
Ne dievo ir velnio klausimas 
gyvenime svarbu, bet gyvybės 
ir laimės... Jei dievybė žada 
aname pasaulyje laimę, negali 
žadėti gyvybę šiame ir tuo pat 
parodo savo noatatinkamumą 
žemes gyventojams už idealą. 
Bet bedievybė, kuri vien nori 
sugriauti dangaus karalystę, tą 
svajonę anuo pasauliu ir nieko 
visgi nenorinti reformuoti že
mėje — toks pat savanaudiš
kas turtuolių mokslas kaip ir 
kiekviena tikyba... Bet aš men
kas žmogelis... Aš noriu gyven
ti ir noriu ramiai gyventi... Pa
sakyti šias mintis miniai, reiš
kia užsidėti kankinio vain ką 
ant galvos,' gi man persunki 
dargi sutana, kuri rodos, tiek 
mažai iš žmogaus reikalauja 
pasiaukojimo...

žmonės Suteikia Stiprybės.
Žengdamas per šventorių ku

nigas Nicola pažvelgė į auksu 
žibančius bokšto kryžius ir pa
galvojo:

- čia dievo namai, tenai be
dievio don Juliano dvaras. Kas 
iš jūsų, jei jus ne visiems, bet 
vienam kuriam asmeniui pri
klausote? Ar jus dievo namai.

ar bedievio don Juliano dvaras, 
abudu laikotės kitų darbu mo
kėdami už tai vien žodžiais, 
kurių nepakeis liaudis dargi į 
sausos duonos plutą, kad badą 
nuramintų...

- Bet aš menkas žmogelis... 
— pagalvojo vėl kunigas Nico- 
ia įžengęs į savo kambarį. —- 
Nesu vienas tų, kurie drįsta ne 
tik pasakyti ką pagalvoja, bet 
daigi už savo įsitikinimus m r- 
ti... Menkas, susinešiojęs... Ne 
dievas, kuriuo kadaise tikėjau 
manęs neįstengė išgelbėti nuo 
tokios menkos nuodėmės kaip 
moteris, tad kaip mane vien 
gailesčio jausmas iškels aukš
čiau už š.ą pilkąją minią varg? 
ir ligose paskendusią?.. Jie 
daug didesni už mane didvy
riai, nes visą amžių kenčia 
skurdą, badą, ligas ir nesu-

DR. P. VILEIŠIS
AU>tova«

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

Home Office Newark, N. J.
4432 S. California Avė. Laf. 0771

— . —----------------- ■ ... ■ ------------------------------ ,

BR1DGEPORT ROOFING AND 
' SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—TCHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulcvard 0014

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

klumpa, dar vis turi viltį... Te
būnie ta viltis klaidinga apgau
linga, bet ją turi, tikisi geres
niu rytojumi, gi aš — bevil- 
lėn puolu vien žmonių paska
los apie save išgirdęs. Ne aš 
jiems, bet jie man stiprybės 
vadais galėtų būti...

Ir staiga jis besirėdydamas 
atsisėdo ant lovos krašto lyg 
pats butų nuo savo minties nu
sigandęs...

Ir nusigando!..
Besirčdant jam kilo mintis:
— Liaudis, šie visi vargšai, 

užgrūdinti gyvenimo kovoje ga
lėtų kalnus nuversti, jei butų 
kas jiems vadovauja. Jų rau
meningos rankos ir kieta, smū
gių nebijanti kakta kiečiausią 
sieną pramuštų, jei butų, kas 
nurodytų jiems už los sienos, 
vergijos sienos šviečiančią lais
vės saulę...

(Bus daugiau)

, Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmą

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

LITHUANIAN

ŽINGSNIAI
Trysdešimt Devyni
ŽINGSNIAI

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visų Investmentų.

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Saviugs and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.'

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima už ..............
PRABUV1MAS
Ligoninėje ............
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ....

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $ < fifl
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
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
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

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

TRU-FIT __
FLEITAI

La b. kaina
$9.50 |S|®5z

ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... < < ■00 I 
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 \VEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

NAUJA
MADŲ

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Pik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius: 
f------------------------------------- s

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, I1L

i Vardas ............... ...................... ........

! Adresas ...... ...................................

Miests s __________________ _

, Valstija____________________
K.--...................   '_____________________________ /



NAUJIENOS, Chicago, III. KetvirtacL, vasario 13, 1941.

Illii a ois - Indiana- Mickigan»Wiscoris i n Žinios
Richmond Harvester 
Darbininkai Už 
Streiką 

c

RICHMOND, IND. — C. I 
O. Ūki > mašinų unija skel
bia, kad 1,200 darbininkų vie
tos International Harvester 
dirbtuvėje 5 prieš 1 nulai^ 
streikuoti.

(Chicagos Intemalio n a l 
Ilaruesler streikas dar nelik- 
nidnolas. Apie jį plačiai pra
nešime rytoj).

Nominavo 11-tam 
Terminui

PEORIA, ILL- — Pcoriečiai 
n.ominavimo vienuoliktam ter
minui majoro vietoj E. N. 
NVoodrnff’ą republikonų sąra
še. Demokratų nominaciją 
laimėjo \Villiam C. \Vbalen. 
Įlinkimai įvyks balandžio m.

T A 11 D VI/I Busi turtinges- 
nU I I l\l nis ir laimin“ IIIVI I III gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame VA% Dividendų

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

TIvmsS $1,000,000<00

APKALTINTAS Už 
PABĖGIMĄ Iš AUTO 
NELAIMĖS VIETOS

ROCK ISLAND, III. — Jack 
Janeski, 39 melų, gyvenąs 622 
Elevcnth strcet, tapo suimtas ir 
apkaltintas, kad jis įvažiavo Į 
kitą automobilį, pabėgo nuo 
nelaimės vietos ir vėliau pašau 
kė policiją buk jo automobili 
kažin kas pavogė.

Streikas Michigano 
Vario Kasyklose

HANCOCK, MICIL - Į 
streiką išėjo 551 darbininkas 
Qnincy Mining Co., vario ka
syklose. Streiką veda C. I. C), 
kasėjų unija.

Ex-Kalinys Prisipa
žino Mergaičių 
Užpuldinėjime

JOLIET, III. — Dvidešimt de- 
vynių metų amžiaus, vedęs ir 
kūdikio tėvas, John Vonch pri
sipažino policijai, kad tai jis 
yra tas misteriškas vyriškis, 
kuris paskutiniu laiku užpuolė 
tris jaunas mergaites.

Jo aukos, 11, 15 ir 16 metų, 
pažino j j. Jis prisipažino jau
niausiąją išžaginęs ir ji tebegu
li ligoninėj. Vonch yra sėdėjęs 
kalėjime, pabėgęs ir vėl grąžin
tas.

Šis Žmogus Niekaip 
Negali Pabėgti Nuo 
Ugnies; Dega ir Deg
Gerai Dar, Kad Lai kraštini n- 

kai Laimingesni
WEST FRANKFORT, ILL. 

T. J. Elkins, miesto laikrašti
ninkas, greitu laiku gali apsi
gyventi ugniagesiu stoty. Su 
visa šeima. Ir niekas nesiste-

NEJAUGI IR ĮSTATYMO 
SARGAI PRISILEISTŲ 
PRIE TOKIŲ DALYKŲ?

DECATŲR, 111. — Vietinė po
licijos stot.s įsitaisė naują 
minkštųjų gėrimų automatą. Į- 
kišai nikelį ir gauni.

Bet kas ei.imtis piliečius do
mina tai iškaba virš to automa-

“Pelnas iš šios maš'nos per
vedamas policijos pensijų fon
dai). Nekiškite ‘slūgs’.”

Pasirodo, kad Elkins dūri 
užtektinai vargo su ugnimi. 
Aną dieną užsidegė jo auto-

Kelioms dienoms vėliau, jo 
žmona , skaudžiai apdegė ka
da jos rūbai užsidegė namie 
-—pusryčius, 'kuisant. Turėjo 
ją nei ligoninėn vežti.

Pereitą šeštadienio 'vakarą 
Elkins lankė savo žmoną Ilgo

ji kori-ninėj, 
dorių j policininkas.

“Tavo namai dega,’ 
rojo policininkas.

damas atšovė Elkins, 
apsipratęs su žiniomis

šukte-

nelikė-
lyg ir

apie

Bet visgi jis nutarė bėgti 
namo persi tikrinti. Ir kągi— 
jo namai tikrai buvo užsidegę.

Kas galėtų dabar kaltinti 
Mr. Elkins, jei jis galvotų apie 
nuolatinį apsigyvenimą ugnia-' 
gosiu stotyje.

Valstija Tyrinės
Chicagos Taksus

Allis Chalmers
Streikas Tebeina

WASHINGTON, D. C. —Ir 
valdžios pastangos likviduoti 
u žsisen ė j usį A11 is-Cha 1 mers

W. Allis, Wis., no
re zulintų. Užs i k i r t imas 
lėl išimtino pripažini- 
L O. unijai. Abi pusės 
griežtai priešingas po-| 
tuo reikalu. J

duoda 
įvyko 
m o (L 
užima

VAKAR CHICAGOJE
Pas kg r ė L egi s lai u ros 

Komisiją.
SPRINGFIELDj ILL. — Val

stijos logislalura nutarė pa
daryti nuodugnų Chicagos 
mokesčių tyrinėjimą, ypač su
rasti priežastį kodėl tiek daug’ 
yra nemokėtų taksų, ir kodėl 
nedaromos paslaugos reikalą 
sutvarkyti.

Komisiją, sudarė atstovai: 
Spragile iš La Grange, Mc- 
Broom iš Kankąkce, Oshcraft 
iš Evanston, Gorinau iš Chi
cagos, McCabe iš Chicagos 
Boiger iš McHenry.

• G’nkluotas ir maskuotas 
piktadaris sumušė S. Lavin’ą, 
vidurmiesčio Oriental teatro ve
dėją ir atėmė $350. Privertė jį

• Chicagos naciai vakar pa
leido obalsį, kad Jungtinės Val
stijos nėra “viena tauta”, bet 
tautelių sudaryta valstybė, ku
rioj vokiečiai vaidina svarbiau
si vaidmenį, ir kurios įkūrime 
vokiečiai sulošė didelę rolę.

O Teisėjas DeSort vakar 
sprendė chicągicčių Stanley ir 
Irene Bald\vin’ų perskiras. Vy
ras sutiko žmoną priimti atgal 
jeigu ji mes tikėjusi į žvaigž

des ir astrologų “plepalus” apie 
žvaigždes, lemiančius žmogaus 
likimą.

® Drafto apeliacinės tary
bos paliuosavo nuo karo tarny- 

, bos

turi

13 Chicagos jaunų vyru, 
vedę ir turi šeimas arka 
žmonas užlaikyti.

ir

lė ir pasigrobė jų “poketbu- 
kus”.

15-19 Metų Amžiaus
Suimtieji yra: 17 m. David 

Soutar, 2253 S. Kildare, 19 m. 
William, Vacha, 2’313 S. Cen
tral Park, 17 m. Robert Hunter, 
3211 South Hamlin, 15 m. Laii- 
mont Wright, 1453 Clybourn, 
ir 15 m. Charles llughley, 12z9 
Larrabee Street.

Visi penki pavogę 37 pinig 
nes.

Garsinkitčs “N-nose

Policija Suėmė 
Senį, Kuris Esą 
Pavogęs $100,000

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE m7

1—x _ __  • koplyčios visoseJ—9 L<Z esi 1 Chicagos dalyse

Žmogus Nesikrato 
Kalėjimo, Bet Ji 
Vis Kas Nors Sulaiko
Ypatingi Anroriečio Patyrimai

Klaaaykitc musų radi* programų Antradienio ir A«ėtadienl« ryt- 
mrMata, vaL ryte tt W. H. L P. stoties (14M K.) 

•n POVILU SALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai &

NARIAI ■'
5: Chicagos,
M Cicero

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

UI 111 MII II Ii UI 11111111111111111  III llllb

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

AURORA, ILL. — Melvin 
Peterson, 20 metų, nori kalė
jime sėdėti, bet vis žiūrėk at
siranda kas tokio kas jį su
laiko. Nuteistas už neatsargų 
važinėjimą 21 dienai su sąly
ga, kad kalės tik po vieną die
ną į savaitę, Petersonas pasi
rinko sekmadienį kaip pato
gią dieną atsiskaitymui su įs
tatymais.

Pirmą sekmadienį Peterson 
negalėjo įeiti į kalėjimą, ka
dangi kalėjimo sargas netu
rėjo reikiamų dokumentų. 
Antrą sekmadienį Peterson 
atsiprašė, girdi, uošvė miršta. 
Jis vienok planavo ateinantį 
sekmadienį ramiai kalėjime 
praleisti, bet — paslydo jis 
vakar ant ledo ir susižeidė 
nugarą.

PEORIA, ILL. — Čia poli
cijai pasisekė sutaikyti spąs
tus ir suimti John J. Lally, 69 
melų, kuris savo laiku yra bu
vęs plačiai gerbiamas visuo
menės veikėjas. Lally apkal
tintas vagystėmis siekiančio
mis $100,000 sumą. Policija 
sako jis liek išvogė per pas
taruosius dešimt metų. Jis 
daugiausia mėgęs “užsiimti” 
bondsais.

e Sąžinė nedavė ramybes, 24 
metų Walter Swickiui, 1323 Wi- 
cker Park, todėl jis vakar užsi
registravo kariuomenei. Pirmiau 
jis sakėsi esąs 37 melų am
žiaus.

• Chicagos S. N. Nielsen 
Company gavo $152,000 priruo
šti žemę prie Archer ir Cicero 
avenue naujam Studebaker lėk
tuvų fabrikui statyti. Darbas 
bus tuojau pradėtas ir bus va
romas dieną ir naktį.

• Prie 71-mos ir Mozart pik
tadariai užklupo 21 metų Her- 
man Ilarris’ą, krautuvės kler
ką. Jie atėmė $17, numovė jam 
kelnes, nuvilko švarką, ir 
liko gatvėj vienmarškinį.

• Nukritęs 25 pėdas į
veiterio šulinį Sherman viešbu
tyje kritiškai susižeidė 21 me
tų darbininkas, Warren Rush, 
2115 W. Marųuette Road.

® Vakar ir užvakar 35-ios 
Chicagos ir Illinois firmos gavo 
karo kontraktus siekiančius 
nuo $1,000 iki $400,000.

Vagilių Epidemija 
Chicagojė

Jie Pradeda Labai Jauni

pa-

ele-

Įėjimą ?

Išgydė Žaksėjimą - 
Bet — Kainavo $10

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

LACHAWICZ IR SŪNUS 
1 2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
| SKYRIUS: 42-44 East 1081 h Street Tel. Pullman 1270

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

FON DU LAC, Wis. — Kai 
jo mergina ėmė žaksėti, 24 me
tų Artinu* Weber sumanė ją ge
rai išgąsdinti. Ėmė galvatrūk
čiais važiuoti automobiliu. Ke
lyj vieną automobilį aplenkė, 
vos-vos jį ncsukuldamas.

Tik po laiko jis patyrė, kad 
tai buvo policijos skvadkaris. 
Užsimokėjo $10.00, bet mergi
na nebežaksi.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

| J. LIULEVIČIUS
f 4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Apsaugos Užsaky
mas Už $50,000 East 
St. Louis Firmai

Priėmė Privalomą 
Tarnybą

MADISON, Wis. — Wiscon- 
sono senatas priėmė įstatymą, 
įvedantį du metus privalomos 
karo tarnybos NVisconsino uni
versiteto studentams pirmuose 
ir antruose metuose. Dabar 
įstatymas eina į atstovų butą.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 

S‘ THERAPY 
and MIDWIFE 

6630 S. Western 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 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

AKIU SPECIALISTAI

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

Telefonas YARDS 1419.

E. ST. LOUIS, ILL. — Cer- 
tain-leed Products Corp. pa
skelbė, kad ji gavo iš apsau- 
ges organų užsakymą paga
minti stogams dengti medžia
gos už $50,000. Medžiaga bus 

pasta- 
stovy-

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

vartojama uždengimui 
tų Fort Leonard Wood 
kloj ties Rolla, Mo.

Medžiagai pervežti 
85 vagonų, o jų padirbti ims 

' du mėnesiu.

reikės

Atidėjo Vieškelių 
Darbininku Streiką

PEORIA, ILL. — Iki 
tadienio buvo atidėtas 
100 valstijos vieškelių

apie 
darbi- 
ruošė- 
sutikosi paskelbti vakar. Jie 

laukti derybų. Žada streikuoti 
dėl algų kapojimo ir atleidi
nėjimo.

Vieną Užmušė, 
7-is Sužeidė

AURORA, ILL- — Vienas 
žmogus buvo užmuštas, septy
ni sužeisti, .kai traukinys įva
žiavo į trobą prie Ohio ir 
Claim gatvių, ir jį apvertė. 
Užmušitasjis Antone Freitas 
Alves, iš N. Bedford, Mass.

DIDELIS GAISRAS
JOHNSTON CITY.

HERRIN, ILL. — Dėl neži
nomų priežasčių kilęs gaisras 
sunaikino telefono centralinę 
ir vienų krautuvę Johnston 
City mieste.

IŠNAROS!
VASARIO 23 D. MATYSITE 

Pirmą kartą Amerikoje 
Originalę, Juokingą Komedija 

AMAŲGAMATED CĘNTER

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.
Daugelyj 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 Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 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 
išmokėji'mų.

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

Yards 3089

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
fel7iiemlock"*5R49

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nors policija suėmė penkis 
jaunuolius, kaltinamus vogimu 
piniginių nuo moteriškių, bet 
tokių įvykių epidemija tebesiau- 
čia po visą miestą. Vakar ir už
vakar vėl kelios moterys rapor
tavo, kad vaikeziai jas užpuo-

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai vakaro ir pagal sutarei 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Praugpps 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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

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. Pulsucki LeVan 
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’TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVfc
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 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 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

DR HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
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. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

Tel. STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET 
VICtory 2879



Ketvirtai!., vasario 13, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

Iš Tikrųjų, Butų 
Sunku Roselanda 
Pralenkti
Visi turi didelį norą dainuoti; 

chorų galybės
WEST PULLMAN. — Lietu

vių parapijos choro parengi
mas, kuris įvyko vasario 9 d. 
parapijos salėje, susidėjo iš 
vaidinimo komedijos “Knarkia 
Paliepus“, kurią suvaidino Ro- 
selando Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio vaidylos, B. ir S. Liud- 
kevičiai, L. Diliutė ir A. Andri
jauskas.

Choras nedainavo
Vaidino gana energingai. Vė

liau butų pritikę ir choras iš
girsti, bet nepasirodė, nes, mat, 
kaip ir visur, senesni jau ap
tingę, o jaunuoliai tai, žinoma,

A. + 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 nuliudime 
pusbrolį Joną Neimavičių, gy
venantį Cicero, III., pusseserę 
Teodorą, o Lietuvoj moterį 
Teofilią, 2 dukteris, taipgi 
daug giminių ir draugų Rose- 
lande ir Daltone.

Priklausė prie Chicagos 
Liet. Draugijos.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
vvieziaus 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
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Pusbrolis, Pusseserė ir Gimi
nės.

Laid. Direkt. Lachavvicz 
ir Sunai, Tol. PULlman 1270

I arba CANAL 2515.

kaip vėjas, dainuoti gal ir no
rėtų, bet į pamokas tai nei su 
piragu nepriprašyti.

Vieųok buvo ir dainų, ku
rias sudainavo Roselando nas
turtų sekstetas.

Pilna chorų
Dabar Roselandas tai pilnas 

chorų, štai, Aido Choras, šakai' 
Makar Choras, Moterų Kliubo 
Choras, Nasturtų Choras, Že
maičių Kliubo Choras. Na, kaip 
matome, kas išdrįs sukirsti Ro- 
selandą chorų gausumu? Žino
ma, daugumas chorų visai dar 
nežymus, ne visi pajėgia pa
samdyti net mokytojus, mat, 
kapitalo visur stoka. Vienok 
noro ir pasiryžimo tai visur ne
trūksta.

Moterys turi daugiau laiko
Žinoma, kai jau moterys iš

augino savo šeimas, tai dabar 
jau turi daug liuosesnio laiko, 
užtai ir sujudo mokintis dai
nuoti. Tas užsiėmimas, rodos, 
yra pagirtinas, nes kas ką vei
kia, tai visados būna gyvesnis.

Staigiai Mirė 
Jonas Bertulis, 
Ieško Giminių

Gyveno Mountgreenwoode
Cook apskričio ligoninėje 

staigiai mirė sena.s Mount 
Greenwoodo gyventojas, Jonas 
Bertulis, 11311 South Fairfield 
avenue.

Jo mirtis buvo natūrali.
Velionio giminės dabar 

ieškomi jo laidotuvėms ir 
likimo reikalams sutvarkyti.

Brighton Parke jisai turėjęs 
pusseserę Melvina Machulis.

Minimoji ar kiti giminės yra 
prašomi skubiai susižinoti su 
laid. direktorių, J. F. Eudeikiu, 
4605 South Hermitage avenue, 
tel. YAPvds 1741.

yra 
pa-

Svarstys Jungimąsi
Su Lietuvių 
Demokratų Lyga

Stepukas

IŠNAROS!
IŠNAROS! 
IŠNAROS!•

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

Siunčiam Gėles 
Telegramas į 

Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

LOVEIKIS

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š i- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS.

A. A. JOSEPHINE GUDIENĖ
Vasario 16, sukako du me

tai, kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano brangi žmona, 
dukrelės \nylima motinėlė, 
palikdama dideliame nuliudi
me vyrą Pranciškų, dukterį 
Josephine, brolį ir brolienę 
Stanislovą ir Kotrina Kazlau
skus, o Lietuvoje senus tė
velius, brolį ir seserį ir jų 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių ir draugų.

Mylima moteris ir moti
nėle išauš gražus pavasario 
rytas, vėl rėdysime dabinsi
me kvietkelėm tavo kapą 
laistysim a j iromis, pavasarį 
kvietkeles. Jau du metai kai 
mes tavęs nesulaukiam su- 
grįštant, mums vis rodos, kad 
kur Rišėjus, laukąam parei-» 
nant, bet tuščia svajonė. Mes 
jau tavęs daugiaus nematysi
me.

O kokie tie liūdni žodžiai 
—daugiau nematysime. Mums
liko tik šaltas kapas ir liūdesiai.

Kol gyvi busime niekados jos neužmiršime.
Šiai liūdnai atminčiai paminėjimui bus laikomos gedulingos 

Šv. Mišios, šeštadienį, Vasario 15 d.. 1941 m., 8:00 vai. ryto, Ne
kalto Prasidėjimo Pan. Šv. bažnyčioje, Brighton Parke.

Prašome visas gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose ir pasimelsti už jos sielą.

Nuliūdę liekame:
VYRAS PRANCIŠKUS, DUKTĖ JOSEPHINE IR GIMINĖS.

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 nuliudime moterį Rozaliją, po tėvais Gab- 

riutę, 2 dukteris: Oną, Stanley ir Sylvia Adamson ir jos vyrą 
Albertą; 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 atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Dukterys, žentas, Marčios ir Giminės.
Laid. Direkt. I. J. Zolp, Tel. YARDS 0781.

Rytoj Svarbus Lith. NatT.
\Dem. Club. Posėdis

energingą pirmininką, ikuris, 
be abejo, pakels klubą finan
siškai irv nariais, tiktai išpil- 
dykime jo prašymą — atsivy
kime 
Nors 
savo

nors po vieną naują, 
ir tuomi pasirodykimę 

veiklumą.
—Korespondentas

Lietuvių Liuteronų 
Draugija Minės 
40 m. Jubiliejų

KANADOS LIETUVIU 
ŽINIOS CLASSIFIED ADS

Smagus Šokių Ir Lie
tuvos Nepriklauso
mybes Vakarai
Du Parengimai Jonistų Salėj 

šeštadienio vakare bus šo
kių ir pasilinksminimo vaka
ras, Jonistų salėje, 814 W. 33rd 
Si. šio vakaro programa bus 
įvairi ir su įžangos dovanomis.

Sekmadienį, toj pat salėje, 
3-čią vai. po piet, bus Lietu-

j imas, šis parengimas bus pa
įvairintas klasiškais šokiais, 
muzika, dainomis ir įdomiomis 
k alkomis.

J šiuos parengimus visus šir
dingai užprašo ALKB Tary

Kun. E. R. Maskaliunas

Lithuanian National Demo- 
cralic Club mėnesinis posėdis 
įvyksta šio penktadienio va
kare, 8 vai , Kriščiūno svotai-

>"■" ' ’ ' .... ..... ........ ............... !

Diena Iš Dienos
b——— ..   i...............  i ii^

nėję
sėdis yra tuomi svarbus, kad 
girdėsime dviejų komisijų ra-

imu piknikui daržą, o antra 
galvoja apie prisidėjimo prie 
Lietuvių Demokratų Lygos. 
Taigi, ir išduos raportus apie 
lai ką ten veikia Demokratų 
Lygoje. Turime ir daugiau ki
tokių reikalų, kuriuos būtinai 
turėsime aptarti-

Turi

O dabar, kliubiečiai, neuž
mirškite, kad turime darbštų,

..ELENORAų > 
ŠIMINAUSKIENė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 12 d., 4:25 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž„ 
gimus 
Žarėnų 
kaime, 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapa, pusbrolio sū
nų Joną Tamošauskį, taipgi 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė .prie 
ninku Draugijos ir 
čiaus Draugijos.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 61 E. 103 PI. Laidotuvės 
įvyks šeštad., vas. 15 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Elenoros Šimi- 
nauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę
Pusbrolio 
Draugai.

Laid. 
ii' Sunai, 
arba CANAL 2515.

Liet., Telšių apskr., 
parap., Kuliziškių 

Amerikoj išgyveno 30

Liet. Uki-
Šv. Rožan-

liekame: Vyras, 
Sūnūs, Giminės ir

Diuckt. Lach,awicz 
Tel. PULlman 1270

JUOZAPAS SKUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 11 d., 1941 m., sulau
kęs .pusės amž., gimęs Pane
vėžio /apskr., Naujamiesčio 
parap., Garsvės kaime.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Karoliną, po 
tėvais Kiauniutę, pusbrolį 
Joną ir brolienę Skutus ir jų 
šeimą, ir 2 sesers sūnūs, švo- 
gerį Pranciškų ir švogerką 
Karoliną Kiaunus ir jų šei
mas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 3040 So. Union 
Avė. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, vasario 14 d., 2:00 v. 
popiet. Iš namų bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Skuto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Pusbrolis, Sesers Sunai, švo- 
geriai, švogerkos ir Gimines.

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

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago  j)
John Abraitis, 29, su Emily

Kartu Atžymės Nepriklauso
mybės Sukaktį t

Chicagos Lietuvių Evangeli
kų Liuteronų Pašalpos draugi
ja ateinantį sekmadienį minės 
savo keturiosdešimties metų gy
vavimo sukaktį. Tos sukakties 
tinkamas atžymėjimas įvyks 
Hollywood Inn salėje, 2417 
43rd Street.,

W.

Švęs Iškilmingai
Rengimo komisija, kurią 

daro John Endroll, K. Paulikai- 
tis ir John Kasper, praneša, kad 
kadangi tą dieną išpuola didžio
ji lietuvių tautos šventė, tai 
pirm negu C.L.E.L.P.d-ja pra
dės savo minėjimą,
vieną valandą Vasario 
tajai atžymėti.

su

Mary

su Ly-

Joseph Shesz, 28, su
Astrauskas, 27

Frederick Choatc, 27, 
dia Mesimas, 24

William Swaban, 29, su Julia
Matukaitis, 27

William Kusis, 37, su Ange
line Kelias, 23’ I u»>' i

Joseph Gegužis, 44, su Con-
stance Karayį 36

Louis Birka, 24, su
Guinti, 24

ji pašvęs
šešiolik-

Nepriklausomybės 
mo paminėjimas bus 
5:30 vai. p.p., o d-jos 
jubiliejaus programa

paskelbi- 
pradėtas 
40 metų 
valandą

vėliau. Įžanga — 2'5 centai. Va
karienė — 35 centai.

Anne

Reikalauja"
Persiritu . v

John August, nuo Marie Au
gu st

Gavo
Perskiras1“'^ -

Alexander Daukshas nuo Ve- 
ronica Daukshas

Gimimai ;
Chicagoj

SMICKLAS, JŲyous,’ 3155 
South Harding Avenue ,gimč 
vasario 1, levai: Homer ir 
Helen.

GIBAS, Lucįile, 2227 Wcst

vai: Mielinei ir Helen.
DAPKUS, Helen, 1237 Camp

bell Avenue, gimė vasario 4, 
tėvai': Antliony ir Auna.

SVABAS, Barbara, 4841 So- 
Jusline Street, gimė sausio 17, 
levai: Williani ir Mary.
r

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Dideli “Naujienų” 
Mėgėjai

Jauni Biznieriai, Geri 
Lietuviai

kiai atsinaujino “Naujienas”

biznieriai ir užlaiko labai jau
kią ir puošnią užeigą, 5708 S. 
Morgan SI- Ne lik šios apy
linkes lietuviams, bet ir iš to
liams verta atsilankyti ir pa
remi šiuos jaunus biznierius ir 
lietuvius.

4—,/Z Meteliai
Jų dukrelė Veronika jau 

sutapo 4 metus š. m. 11 d. ir 
jos mamyte ketino jai suruoš
ti gimtadienio pokylį, kuriame 
dalyvaus apie jos metų vai
kai. Ah, kaip ten bus smagu.

Montreal, Kanada
Penktakojų šlykštus prasima

nymai.— Juodytės išleistuvės. 
Vasario 16 d. minėjimas.
Toronto bankrutuojantis bol

ševikų sapnininkas pusę savo 
laidos pašventė išlerliojimui ad
vokato Bagočiaus, kuris sausio 
26 d. K. L. Tarybos pastango
mis buvo atkviestas į Montre-

Papildyti savo begėdišką 
šmeižtų lobyną, sapnininkas ve 
maždaug kaip apibudina patį 
Bagočių: - “Atvažiavęs labai 
anksti į kliubą, prisigėręs alaus 
tiek, kad vos ant kojų bepasto-

Matyl, Stalino saulė vieloj 
juos apšvietus, tai dar daugiau 
apakino, juk šimtai 
Bagoęius atvyko 
kaip 5 min. prieš 
pradėjimą!

neanksčiau
programos

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

VIDURAMŽĖ MOTERIS įieško 
namų darbo prie senyvos be vaikų 
ar su vienu vaiku. 4809 S. Kost- 
ner Avenue.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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, 7U7 Lake St.

MERGINA PADĖTI prie kūdikio 
ir lengvo namų darbo, nereikia 
langų arba drabužių plauti. Nuo
savas kambarys. $8—$10.

REGENT 6004.

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

meluoja ir

Keistučio Choras 
Ši Vakarą Laikys 
Valentinę Balių

Šiandien vakare, Lietuviu z v
Keistučio Kliubo choristai už
baigę repeticijas Hollywood Inn 
salėje, laikys savo Valentine 
pasilinksminimą. Baliaus rengi
mo komisiją si^tea-o Emil Sch- 
neider, Aldona Mažeikis ir Eli- 
zabeth Dagis. Laukiama senes
niųjų Keistu liečiu skaitlingai 
atsilankant. Tik-Aš.

galo nepakavoja.
o—o—o

Bolševikų apiekoj gyvuojan
ti Mont. Sūnų ir dukterų dr-ja 
nutarė susirinkimus nebelaiky
ti liet. Klubo svetainėje.

Tai protestas arba boikotas 
klubui, kuris šluoja lauk penk-

Bet tas nieko, boba iš veži
mo — arkliui lengviau. Mažą 
naudą klubas kuomet nors tu
rėjo iš bolševikų, maža bėda,

Be savo narių, kurių yra šeši 
šimtai, klubą remia visi Mont- 
realo lietuviai.

Bet lai atsimena tie penkta- 
kojai, kurie veda įvairias pro-

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

REIKALINGAS PERŽIŪRĖTOJAS 
(Ovcr-off-press’ų) dėl vyrų kautų. 
330 So. Franklin ,St. 3 aukštas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA GROSERNĖ, pi
giai. Biznis išdubtas per daug 
metų. Pigi renda. 2135 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA 10 KAMBARIŲ 
roominghouse aprybota apylinkė— 
stokeris, steam heat, murinė-akme- 
ninis .priekis — $4,500. $1000 cash. 
4424 Berkelcy Avenue.

PARSIDUODA GROSERNĖ, de- * 
licatesscn ir šviežių mėsų krautu
vė—5 kambarių flatas. Turite ma
tyti, kad įvertinti. 4358 W. Chrysler 
Street.

Prašo Fed. Darbo 
Tarybos Spręsti 
Metalo Streiką

da turi du galu. Kad neįvyktų 
toji pati komedija, kuri atsiti-

Ginčas Central Scrcw . . 
Bendrovėj

C.I.O. Plieno unija kreipėsi 
i darbo tarybą pagelbėti jai už
baigti streiką ir išspręsti gin
čą su darbdaviais Central Screw 
Company dirbtuvėje, 3501 So. 
Shields avenue, kur .streikas ei
na jau mėnuo laiko.

Svarbiausia ginčo priežastis 
— tai kompanijos atsisakymas 
pripažinti uniją.

Dirbt u v ė j e s treik u o j a
darbininkai.

mane, o jau šicinel pats 
no prisirašyti.

o—o - o
P-lė Juodytė, kuri pri

megi

VISKAS PRASIDĖJO

vvorlll- 
vežimu

264

ė sniego gniūžtes o o
42-ros ir Wcnl-
;s pasibaidė, su

i nalvckarį, gai

vu brolį Antaną, 8 d. š. m. iš
vyko į Brooklyną pas savo dė
dę. D.L.K. Vvt. Klubo choras 
ir menininkai vasario 7 turė
jo šaunias išleistuves savo my
limai ir pasižymėjusiai daini
ui n kei-artistei.

šiai talentingai lietuvaitei vi
si velija geriausios kloties, bet 
monlrcaliečianis, o ypač klubui 
lai skaudus smūgis netekti jos. 
P-lė Juodyte buvo viena iš ge
riausių klubo choro narių ir po
puliariausia soliste Montreale. 
Karlą ji man sake: —Myliu klu
bą iš širdies ir dirbsiu jam kiek

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-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:

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

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

PARDAVIMUI PIGIAI 3 aukštų 
mūrinis namas su 5-kiais flatais, 
su tavernų ir 2 karų garažu. Gera
me stovyje. Priežastis — liga. 1926 
So. Canalport Avė. arti Halsted 
gatvės.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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. Tel. REPublic 6051

mą sviedė per šaligatvį į na
mą, ir sumišime keli žmones 
buvo sužeisti. Arklį reikėjo 
nušauti.

Bet žinau, kad mylėjo klubas 
ir ją, mylėjo labai. Bet kągi, 
matyt, gyvenimo laimė ją pa- 

didesnei 
Brookly-

SUSIRINKIMAI

UŽMIRŠTI AKINIAI
BRIDGEPORT. — Pas F. Se-

Knit- 
Str.,

lemonavičių, “Bridgeport 
ling Shop”, 504 W. 33rd 
yra palikti geri akiniai.

Mano, kad užmiršo kas
iš jų klijentų, todėl atsiimki- 
le. — J. A. S.

nors

Nepriklausomybes
Minėjimo Bilietai

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

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

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

Gudo krautuvėje, .901 W. 33 
Street.,

“Sandaros“ Red., 840 W. 33 
Street.

lietuviu 
nui.

o—o—o
Kaip kas metai, taip ir šie

met 16 vasario minėj imas įvyk
sta klubo svetainėje vasario 23 
d. Minėjimą rengia visos Mon- 
trealo lietuvių pašaipiuos drau
gijos kartu. Tikimasi, kad mi
nėjimas bus pasekmingas, nes 
ruošiamasi tam labai energin-

Roselando Liet. Moterų Kliubas 
laikys susirinkimą ketverge, vasa
rio 13, Darbininkų Svet., 10413 S. 
Michigan, 8:00 v. v. Prašome visas 
nares atsilankyti.

KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, vasario 14 d., Amalgama- 
ted Centro name, 333 So. Ashland 
Blvd. 7:30 vai. vakaro. Malonėkite 
nariai skaitlingai dalyvauti. —V-ba

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

Sekanti Repeticija
“Išnarų“, 
vasario 13 
nėj, 2435 
vakare.

įvyks ketvirtadienį, 
d., W. Neffo svetai- 
S. Leavitt St., 7:00

‘Naujienos“ įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms“ dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos“ tei
kia nemokamai.

AR JIESKAI
DARBO?
—SKAITYK KASDIEN----------- -

iNAIUENĄSj ■——ir temyk salins—i
"REIKIA DARBININKU"

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1118 Šilti likti* Slr«l. CIIUGO. ILL



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtad., vasario 13, 1*941

Darbininkų ir valstiečių 
būklė traginga

MUŠTARDOS DUJŲ SPROGIMAS UŽMUŠĖ TRIS “LAUKIU NEKANTRIAI DIENOS, KADA 
GALĖSIU GRĮŽTI Į LAISVĄ LIETUVĄ!”
Taip išsireiškia J. V. ministeris, kuris kalbės čia 

vasario 16 dieną

Kainos Kyla “Žaibo Greitumu” Pasakoja 
Iš Lietuvos Atvykę Tranauskai

Žmonės Gyvena Viltim, Kad Kaip Nors, Kada 
Nors Laisva Lietuva Bus Atsteigta

štai nepaprastai įdomus da- ja skuba rusų pulkus 
bortinio Lietuvos gyvenimo 
vaizdas, atpasakotas žmonių, 
kurie ten buvo, viską matė 
savo akimis arba patyrė ant 
savo kailio.

Tie žmonės yra Augustas ir 
Valentina Tranauskai. Jie va
kar lankėsi “Naujienų” re-

vos ir Chicagoje sustojo kely
je i p. Tranausko gimtąjį mie
stą, Philadelphia. kur gyvena

a trem
ti. Bet tai jau buvo rusų tan
kai ir jų virtinių virtinės pra
dėjo važiuoti per Kauna.

Pradžioj žmonėms kvapas 
buvo užimtas. Jie negalėjo su
prasti kas atsitiko ir negalėjo 
tikėti savo akims, kad tai ru
sai. Tik už kiek laiko 
do sveikinimo Šukiai 
bet jų buvo mažai.

Tikėjo, Kad Lietuva 
Laisva.

pasigir- 
rusams,

Išliks

Okupacijos pradžioje žmo
nėse buvo paplitęs įsitikinimas, 
kad rusai nepanaikins Lietu
vos nepriklausomybės. Jie 

ir
Lietuvos dar-

NAU.I1ENU-ACME THlephotn
Ugniagesiai, užsimovę dujokaukes, perkrečia Edwal laboratorijos griuvėsius 

po mirtinų muštardos. dujų sprogimo Chicagoje. Trys asmens neteko gyvybes ir še
ši buvo sužeisti.

jo tėvai.
Važiavo Virš Mėnesį.

Jis ir žmona apleido Lietu
vą gruodžio 15. Iš ten turėjo prašalins Smetonos valdžia
vykti į Maskvą, ten praleido, kraštą perduos 
10 dienų, tada atliko vargiu- binin’kams-” 
gą, bet įdomiais atsitikimais 
išmargintą kelionę į Vladivos-'Kai Paleckis buvo paskirtas 
toką, ten laivu vyko į Japoniją,' prezidentu, 1"''1 y-
o iš Japonijos atplaukė į San tikrai bus

Kamakura jis taip pats manė.
kuriuo į galvojo ir daug kitų lietuvių, 

kurie įėjo į rusų sudaryta val
džią, bet jie dabar gailisi ir

Bet neužilgo ta viltis žlugo.

Francisco laivu 
Maru”, tuo pačiu,

visi manė, kad jis 
“prezidentas”. Gal 

Panašiai

ir naujasis Japonijos ambasa
dorius Washinglonui.

Lietuvos gyvenimas dabar 
tragingas, pasakojo p. Tra
nauskas. Visus gyventojų sluog- 
snius yra apėmęs nusivyli
mas, ir kaip ūkininkus, taip 
darbininkus, profesijos žmo
nes ir inteligentiją palaiko 
viltis, kad kaip nors, kada nors 
greitu laiku Lietuvos nepri
klausomybė bus atsteigta.

giai protestuoti.
Kainos Iškilo 200%.

rusų paskirtų 
ir valdininku 
lietuviai, bet

yra
savo
liu

VILNIEČIAI TO 
NEMINĖJO

girti.
darbininkai

žmogus ga-

Užvakar pp. Augustas ir 
Valentina Tranauskai atvyko

Nežinodami Chicagos lie
tuvių gyvenimo ir neturėda
mi čia pažinčių, jie kreipėsi 
• telefono knygą ieškoti lie
tuviškų įstaigų. Taip pasitai-

komunistų “Vilnies” adresą, 
ir į “Vilnį” jie nuvyko. Čia 
juos sutiko “barzdotas” se
nis (gal Dr. Graičiunas?).

Jis paklausė svee’ų kaip 
jiems patinka Lietuva ir Ru
sija.

Nežinodamas kokio atsa
kymo iš jo tikėtasi ir kad- jis 
komunistų įstaigoj, p. Tra- 
nauskas atsakė:

“I wouldn’t live in that 
lousy country Russia for a 
million dollars!”

Vilnietis tik smarkiai su
čiaudėjo ir ėmė kalbėti apie 
orą.

Todėl, daugiausiai orui ir 
buvo pašvęstas komunistų 
laikraštyj ir tilpęs “interviu’ 
su Tranauskais.

Ir FBI Ir Policija 
Ir Ugniagesiai 
Dabar Tyrinėja
Bando Surasti Gaso Sprogimo 

Priežastį
Ir Chicagos ugniagesiai, ir 

| Chicagos policija, ir koroneris, 
net ir federalė žvalgyba (FBI) 
tyrinėja priežastis sprogimo Ed- 
wal 
732 
kar 
ti, o a

chemikalų laboratorijoje, 
Federal street, kur užva- 
try.s žmonės buvo užmuš- 
apie 10 buvo sužeista.

Ieško Sabotažo

Atlygino” “šuniui Išdavikui”, keiksmų Stalino adresu išgirsi tuvių širdys ir laukia geresnio 
'prie krautuvių, kur nieko ne- rytojaus, apie tai negalima rusų 1 . . , r’ v. . 1 ‘gali nusipirkti- Šiaip neramu
mų ir riaušių nėra, bet jauti, 
kad ■ visi sugniaužę kumštis 
kenčia ir laukia ... i t

Bet atsitinka. štai kokie da- 
Lietuvos karci- 

sušuko, vių būriui rusai įsake maršuo- 
‘šimims t i per Kauną su raudona vė- 

ir lie- liava. Būrio vadas atsisakė.
(Kauno1 Kai uniformuotas rusas vėl 

t liepė jam imti vėliavą, kari- 
eida- ninkas uždėjo ranką ant re- 

tragiilgai volverio, bet vėliavos neėmė- 
Tada kitas jo/ vieloje vėliava 
paėmė, bet tik gal puse būrio 
kareivių 
linu ir 
žygiuoti 
Laisves Alėja. .
Prie Lietuvos Kareivio Kapo.

Netoliese Tranausku 
žvalgyba bandė suimti vieną * 
Lietuvos kapitoną. Žvalgybą 
sudaro rusai, bet darant areš
tus, su būreliu rusų ateina ir 
vienas lietuvis. Minimas kapi
tonas areštui pasipriešino ir lykai. Vienam 
i šs i t ra u k ęs r evo 1 v erį 
kad jis dar turi kuo ‘ 
išdavikams atsilyginti”, 
tuvį agentą nušovė, 
laikraščiai apie tai plačiai ra-j 
še, pažymėdami kad “eida-
mas pareigas jau 
žuvo vienas čekistas”). *

Kai tik rusai atėjo, jie tuo
jau įsakė Lietuvos kareiviams 
nuo mundirų nuplėšti Vyčio 
ženklus. Jų vieloj, prie ran-l 
kovių ir kepurių prisiuvo rau
donas žvaigždes. Pamažu Lie
tuvos armija vežama iš Kau-

maršuoli.

su raudona vėliava

abejoti.

per /? u siją, iš Maskuos ir V In
di uosi oko.)

P-s Tranauskas 
kad daugelis 
komisaru 
tikri, geri 
tikruosius
slėpti, ir viešoj estradoje ru
sų gaspadoravimą

Ūkininkai ir 
kenčia didžiausį 
miau už 200 litus
Įėjo neblogai pragyventi, o su no ir kitų vielų. Kur—nežinia, 
300 galėjo gerai gyventi ir su betkiekvieną dicnajosvisina- 
šeimyna-Dabar gauna apie 500 žiau ir mažiau matylis. Rusų 
rublių (apie 450 litų) ir ba- yra gal 500,000 o 
dauja. Kai algos buvo pakel- giau. Jiems
tos 30%, tai laikraščiai di- atimami butai ir

, tižiausiomis raidėmis apie tai džiulės naujos kareivinės, 
tai atimami nuo lietuviu 
jokio pasigailėjimo

Visi “Paliks Ubagais”.
Valstiečių ir darbininkų

>al ir dau- 
apgyvendinli yra 

ta lomos di- 
Bu- 

be

Vėlinių naktį Kauno kapi
nėse, prie Nežinomo Kareivio 
kapo, susirinko didelis žmo
nių būrys, nešinančių uždegtas

Lietuvos himną, o kai kurie 
apkabinę kareivio paminklą, 
jį bučiavo. Retas kas neverkė. 
Rusų žvalgyba greitai apsupo 
kapines ir daugelį suėmė. Pa
čiam Tranauskui pasisekė pa
bėgti peršokant per tvorą. Kai 

i kuriuos kilus tos demonslra-
detis tikrai pasigailėtina. Kai- cijos dalyvius rusų agentai ka

mantinėjo per penkias valan
das reikalaudami išduoti ly
derius

rašė, bet laikraščiai nieko nc-^ 
sakė, kad tuo pačiu laiku pra
gyvenimas pakilo 200%. Kainos 
kilo tiesiog žaibo greitumu.

Prieš okupaciją buvo gali
ma nusipirkti apygerį paltą 
už 200 litų. Dabar prasčiausias nom$ iškilus jie negali pragy- 

kainuoja' venti- Kas gali skolinasi, bet 
visi negali skolintis. Tad į 
trumpą laiką, tęsė p. Tranaus
kas, Lietuvos žmonės pasida
rys ubagai, tokiais, kokie yra 
pačios Rusijos gyventojai.

Bet nemažesnis vargas ir 
tiems, 
tiek nieko neg 
Vargo nejaučia 
paskirti valdininkai. Jie gauna 
dideles algas, ir gyvenimo reik
menų pirkime jie turi pirme
nybę. Bet ir čia kabliukas- 
Nupirktus rublis jie tol gali 
nešioti, kol tarnauja. Jeigu pa-

moteriškas paltas
apie 1.000 rublių. P-s Tfanati
škas pasakojo, kad į vieną to-

fų pirktis du ūkininkai ir pa
matę kainas nustebę sušuko, 

merkimas atsitiko 
taip pabrango? 

buržujai ir biedni 
pirktis, bet dabar

kad viskas
Pirmiau ir

“Laukia Hitlerio”.
Paprasti žmonės, ūkininkai 

atvirai kalba, kad butų gerai 
jei Hitleris ateitų ir Lietuvą 
iš maskolių vergijos išvaduotų.

Rusų atėjimas į Lietuvą bu
vo nelauktas ir visai netikėtas. 
Žmonės apie tai tesužinojo kai 
birželio 15 d., išėjo laikraščių 
specialės laidos su pranešimu, 
kad “rusai perėjo Lietuvos sie
ną”. Nei 15 kai minučių ne
praėjus po tų specialių laidų, 
prie Kauno pasigirdo lyg tan
kų užimąs. Dauguma kaunie
čių manė, kad Lietuvos armi*

pa-

galės tiktai buržujai!”
Kiekvieną Dieną Slapti Areštai.

Nuo pat rusų okupacijos 
pradžios kiekvieną diena Kau
ne yra daromi slaptį areštai, 
kiliau pasakojo p. Tranauskas. 
Laikraščiai apie tai nieko ne
rašo, bet kiekvieną dieną iš
girsti, kad tas arba kitas žmo
gus kur tai “pražuvo”- Anksti 
rytą atsikėlus galėjai matyti 
uždarytus automobilius va
žiuojančius su suimtais žmo
nėmis į žvalgybą. Kur suim
tieji dingsta — niekas nežino. 
Tarp dingusių yra Merkys ir 
buvęs užsienio ministeris Urb
šys. Kauno rusnj tvirtina, kad 
jis studijuoja “aukštą diplo
matiją Maskvoje”, bet .'kaunie- 
čiai yra tikri, kad jeigu jis 
studijuoja, “tai turbut dangu
je”.

“šalin Stalinas”.

Einant pro šalį Krašto 
saugos rūmų, kur dabar

Ap-
1'USU

kurie turi pinigų. Vis- di riksmą, “Nemušk, nemušk, 
Kartais ank

sti rylą atsikėlęs ant tvorų ran
di užrašus, “šalin Stalinas”, 
bet juos policija greit nutrina- 
Daug Valdininkų Prieš Rusus.

P-s Tranauskas alkartolinai 
pabrėžė faktą, kad daugelis

ali nusipirkti.i viską pasakysiu, 
tiktai rusų sti rylų atsikėlęs

sitraukia, rublis turi grąžinti dabartinių valdininkų, kuriems
sunku ir

jiems ne-
Pi r m i au

atgal įstaigai. Bet 
valdininkams, nes 
leidžia pasitraukti.
dirbdavo nuo 9 iki 3 pp. Dabar
dirba iluo 10-tos iki 5-tos ir 
nuo 8-tos, -kartais net iki - 2- 
tros ryto. Turi dirbti papras
tomis dienomis, šeštadieniais, 
šventadieniais ir sekmadieniais 
be skirtumo.
Atvirai kalba Prieš Komisarus.

Kaune net ir paprasti 
nės kalba visai atvirai 
naująją valdžią. Išgirsi 
kus keikiant komisarus, 
si darbininkus, ypač

zmo-

vezi

daug

me patirti ar kartais sprogi
mas nebuvo sabotažo darbas.

Dirbtuvės inžinieriai aiškina, 
kad sprogimas kilo mašinoje, 
kur įvairus chemikalai buvo 
maišomi ir kur turbut susirin
ko dujų.

Ventiliacija Bloga
Kaip inkveste pasirodė, dirb- 

; tuvė neturėjo tinkamos venti-

Katalikai parinko adv. 
Mastauską

Vakar katalikų lyderiai pa
skelbė, kad ateinantį sekmadie
nį, Vasario šešioliktos.cs in.i.e- 
jime, nuo katalikų visuomenės 
kalbą pasakys adv. Frank 
Mast-Mastauskas. Iš karto bu
vo numatyta, kad kalbės 
“Draugo” redaktorius šimutis, 
bet pastarasis bu.o aukse ..u 
pasižadėjęs tą dieną kalbėti vie
nam iš stambesniųjų paminėji
mų Pennsylvania valstijoje.

Sekmadienio pareng.me Ch - 
cagos lietu iai dalyvaus savie- 
nytom.s jėgomis. Nuo pažangio
sios visuomenės kalbės “Naujie
nų” vyr. redaktorius Pijus Gri
gaitis. Nuo tautiečių — M.kas 
Vaidyla.

Rašo Knygą Apie Lietuvą.
Principaliu kalbėtoju bus Mr. 

Owen J. C. Norem, Amerikos 
ministeris Lietuvai. Jis specia
liai tuo tikslu į Chicagą atvyks
ta šeštadienį iš Norlhfield, 
Minu., kur atitrukdamas nuo

s keliones liacijos, ir dėl to savininkai net 
>os ir V/u-'neturėjo ugniagesių departa-

Norem, Northwest- 
ern Profesorius Vas 
16 Minėjime
Vasario 16 d. parengimas didė

ja ir stiprėja; kalbės F. D. 
Scott

ką rašydamas knyga apie Lie
tuvą.
Ofisas Valstybės Departamento.

Apie pora 
davė užsaky- 

bec 
kai

venti, savo kaip ministerio 
tuvai ofisą turi valstybės 
parlamente, Washinglonc.

“Ir laukiu nekantriai tos
sugrįžti 

lietuvius, 
išsireiškė 

kalbė-

Lip
de-

die-

28
Be Amerikos Ministro Lietu

vai, p. Owen J. C. Norom, da
lyvaus jo žmona ir Northwes-| 
toru Universiteto profesorius; 
Krankliu D. Scott, kuris yra 
interesuotas Baltijos ir Skandi
navijos valstybėmis, ir kuris 
tik ką parašė įdomų straipsnį 
apie Lietuvą į Britnnica Year- 
book.

mento leidimo dirbtuvę operuo
ti. Bendrovės prezidentas Dr. 
Edmund Lo\ve aiškinosi tik ne
seniai nežinojęs, kad tokio lei
dimo jam reikėjo.
menesių atgal jis
mą ventiliacijai pataisyti, 
darbas dar nebuvo atliktas 
sprogimas įvyko.

Visas Apdegė
Sunkiausiai sužeistas yra

melų darbininkas, Frank Bud- 
zinski, nuo 11204 So. Michigan 
'avenue. Jis buvo apdegintas nuo 

I kojų iki galvos. Septyni kiti 
darbininkai tebeguli St. Luke’s 
ligoninėje, o kiti du jau grįžo 
namo.

pas mano pamėgtus 
vėl laisvus žmones,’ 
ponas ministeris andai 
damas apie Lietuvą Chicagoje.

Sekmadienio iškilmingasis 
minėjimas, 32 West Bandolph

Perpildykim salę 
ra pakviesta ir c

bu, kad didžioji salė (32 West 
Randolph St.) butų perpildyta 
žmonomis, kad gyvasai jaus
mas išsiverstų v.soje pilnumo
je, kad Lietuvos priešai pama
tytų (jeigu jie mato?), jog de
mokratiškoji ir sąmoningoji 
Amerikos lietuvių visuomenė 
veikia ir garsiai, stipriai bei ne
svyruojančiai tvirtiiih kartu su 
prezidentu Rooseveltu —“Lilh- 
uania will be free again, and 
this time will come sooner 
ihan you may expect.” (Lietu
va bus vėl laisva ir nepriklau- 
soma ir tas laikas ateis grei
čiau negu kas mano).

Tad, į darbą ir kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą. Visi į 32 W. 
Randolph auditoriją vasario 
d., 2 vai. po pietų.

Mickevičius, Kizis ir 
J. Bertašius 
Nominuoti Ciceroj

Rimša Nominuotas Berwyne
Nors buvo gana aišku, kad 

taip išeis, visgi .smagu rapor
tuoti, . kad trys lietuviai daly
vaus Cicero miestelio rinkimuo- 
;e, balandžio mėnesį. Trys “lai
mėjo” antradienio nominacijas.

Antanas Mickevičius gavo 
4,673 balsus į konšteibelius de
mokratų sąraše, John Berta
šius gavo 1,427 už konšteibelį 
republikonų sąraše, o Louis W. 
Kizas susirinko 1,438 balsus. 
Jis kandidatuoja i taikos teisė
jus, irgi republikonų sąraše.

Ber\vyne republikonų nomina- 
konšteibelius laimėjo 

Rimša. Jis gavo 1,278

vai. p.p.
Muzikalę programos dalį iš

pildys Pirmyn, Birutės ir Vyčių 
chorai, taip pat solistė Barbara

Daug Automobilių
Nelaimių Chicagoj

Užmušė 4 žmone

16

ei ją i 
Charles 
balsus.

Vakar ir užvakar Chicagoje 
įvyko labai daug automobilių 
nelaimių. Gatvės buvo slidžios 
ir kartais pergreitai važiuoją 
automobilistai negalėjo sustoti. 
Keliose nelaimėse buvo ir sun
kiai sužeistų ir užmuštų.

žuvo:
66 metų William Olmos, 4051 

N. Spaulding avenue;
70 m. Josephine Samida, 

N. Drake avenue;
50 m. Abraham Kadish, 

Potomac avenue,
9 metų John 

Clark street.

ir
DeValt,

Užmušė

1052

3217

5815

d arinis suteikė rusai, komunis
tams nepritaria, 
nesako, bet įvairiais 
bando pagelbėti Lietuvos žmo
nėms rusų okupacijos trage
diją pergyventi. Daugelį ,tų 
valdininkų rusai apgavo. Jie 
tikrai manė, kad Lietuvos ne
priklausomybė paliks nepa
liesta, bet kai išėjo kitaip, tai 
turi tylėti ir vaidinti veidmai
nius. Bet negalima abejoti apie 
tai kas jų širdyje. < 
verkia, kaip gal verkia ir pa- 
Įpų aukštųjų Lietuvos naujų? valstiją “pavyzdžiu” kitoms 
jų valdininkų širdys. Q kad “
graudžiai verkia paprastų lie-

viešai nieko 
budais

Green Rengiasi 
Perorganizuoti 
Vai. Valdžią

Traukinys
Netoli Jolieto traukinys užmu

šė 43 metų troko vairuotoja, 
Frank Reichenbsrg, iš Mount 
Prospect, III.

bri-

“Ant Biznio Pamatų”
Naujasis gub. Green svarsto 

planus perorganizuoti valstijos 
valdžios aparatą, ypač gerai per
kratyti pašalpos, labdarybės ir

Jų širdys kal6jimų departamentus.
Jisai nori padaryti Illinois 

i val
antstijoms ir viską pastatyti 

“bizniškų pamatų”.

Lietuvis Laimėjo 
Konkurse Raštu 
Apie Lincolną

Lanko Tilden Mokyklą
BRIDGEPORT.—Jaunas

dgepor tieti.s, Albinas Stravin
skas, 816 West 33rd Place, va
kar gavo vieną premijų iš Chi
cago Woman’s Kliubo už raš
tą apie- “Linkolno Demokrati
ją”.

Kliubas buvo paskelbęs kon
kursą tarp Chicagos 
School mokinių Linkolno 
tadienio proga.

Laimėjęs Stravinskas
Tilden Technical High School.

Paėmė Į
Kariuomenę

Vakar armija metams tarny
bos paėmė savanorius, Edward 
Klimą, 1431 Parnell avenue, ir 
William Gaudų, 1227 Portland 
avenue, abu iš Chicago Heights.

High 
gim-

lanko

• Už girtą važiavimą 10 die
nų kalėjime gavo 38 m. Frank 
McCarthy, 5352 South Wolcott 
avenue.




