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MINISTRAI SKUBA PAS HITLERĮF B K

NACIU FIURERIS JUOS PASIKVIETĖ
Stengsis Įtraukti Jugoslaviją Į “ašį”

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 13 d. — Jugoslavijos mi- 
nisteris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris specialiu or
laiviu šiandien išskrido Į Vokie
tiją. Turima žinių, kad jie lai
mingai nusileido Miuncheno ae
rodrome ir buvo sutikti Ribben- 
tropo, Vokietijas užsienio rei
kalų ministerio.

Turima tikrų žinių, kad prem
jeras Dragica Cvetkovič ir už
sienio reikalų ministras Cinca 
Markovič bus priimti paties Hit
lerio. Jų susitikimas įvyks Hit
lerio viloje Berchtesgadene.

Jugoslavijos spaudos agentū
ros paskelbė, kad vyriausybės 
narius pakvietė vykti Vokieti
jon pats Hitleris, Manoma, kad 
bus pranešta kokį vaidmenį tu
rės suvaidinti Jugoslavija artė
jančiose karo operacijose.

Galimas daiktas, kad vokie
čiai pareikalaus praleisti vokie
čių kariuomenę per savo teri
torijų, kai bus pradėtas puoli
mas prieš Graikiją.

Taip pat bus aptarti Jugo
slavijos santykiai su karo pak
tą pasirašiusiom trim valsty
bėm. Yra pagrindo manyti, jog 
Himleris norės į traukti jugosla
vus į vokiečių-italų ir japonų 
karo sąjungą.

Jugoslavijos valstybės vyrus 
Hitleris pakvietė prieš dešimtį 
dienų, bet sužinojęs, jog šio
mis dienomis Mussolini pasima
tys su gen. Franko, atidėjo 
jugoslavų kelionę.

Vokiečių ministeris Belgrade 
lydi pas Hitlerį važiuojančius 
ministerius.

Jugoslavijos vyriausybė ligi 
šiam metui nesiėmė jokių karo 
priemonių savo sienoms apsau
goti. Jugoslavai savo kaimynų 
nemano pulti ir nemano būti 
užpultais. Tikimasi, jog val
džios atstovams pavyks susi
tarti su vokiečiais.

Jugoslavijos gyventojus ap
ima nerimas dėl žinių, kurios 
ateina iš kitų Balkanų valsty
bių. Turima žinių, kad Rumu
nijos vyriausybė įsakė gyven
tojams apleisti žibalo versmių 
apylinkes. Daugelis rumunų jau 
bėga į krašto vidų. Jiems teko 
palikti visas savo turtas bei 
ūkis.

Turima žinių, kad bulgarai 
traukia savo kariuomenę prie 
Rumunijos sienos ir ruošiasi 
pasipriešinti, jeigu prievarta 
bus peržengtos valstybės sie
nos. „ „ •

Kairėje matome generolų Franko, kuris užvakar matėsi su Mussolini (dešinėj). 
Viduje—senas franeuzų maršalas Petainas, kuris vakar matėsi su Franko. Pradžioje bu
vo manyta, kad šie diktatoriai stengsis sudaryti lotynų valstybių blokų, kuris pasiprie
šins Hitlerio užgaidoms, bet paskutinės žinios sako, jog Franko ir Mussolini yra pa
siryžę “atsiduoti Hitlerio valiai.”

NACIAI GIRIASI PASKANDINU TRYLIKA 
PRIKRAUTŲ BRITŲ LAIVŲ

. VVILLKIE STENGIASI ATGAI
VINTI RESPUBLIKONUS

NEW YORK, N. Y., vas. 13 
d. _ Wendell Willkie, kaltė-

FRANKO MATĖSI SU PETAINU
Fašistą saugo stipri 

apsauga
MONTPELLIER, Francuzija, 

vas. 13 d. — Generolas Fran
ko šiandien matėsi su francti
žų maršalu Petainu. Pasikalbė
jime dalyvavo Serrano Suner, 
admirolas Darlan ir Peyrou- 
ton.

Generolą Franko lydi 20 au
tomobilių įvairiausių sargų. 
Prieš Franko atvykimų Į pasi
kalbėjimo vietą, buvo atsiųsta 
ispanų civilinės gvardijos ka
reiviai, kurie perėmė sargybas 
visame name.

Pasikalbėjime dalyvavo vie
nas italų admirolas.

Franko mekleriauja 
Hitleriui

MONTPELLIER, Francuzija, 
vas. 13 d. — Hitleris nori ben
dradarbiauti su Francuzija, bet 
nori išaiškinti kai kuriuos da
lykus. Gen. Franko iš Petaino 
stengėsi išgauti kai kuriuos 
klausimus.

Pirmiausia nori žinoti aiškiai 
ar franeuzai priima “ašies” val
stybių “naujos tvarkos Europo
je” programą. Ką mano dary
ti franeuzų karo laivynas?

Taip pat nori išaiškinti ko
ki yra Weygando ir jo kariuo
menes tikslai Afrikoje. Koki 
Francuzijos santykiai su Jung
tinėmis valstybėmis.

Abu diktatoriai 
susitarė

ROMA, Italija, vas. 13 d. — 
Oficialus pranešimas sako, kad 
gen. Franko ir Mussolini su

tarė svarbiausiuose politikos 
reikaluose.

Susitikimas įvyko Bordighe- 
ra miestely, visai prie pat fran- 
cuzų-italų sienos. Pasikalbėji
mas tarp dviejų valstybės vyrų 
tęsėsi penkias valandas.

/

Ispanija ir toliau lieka soli
dari su “ašies” valstybėmis. 
Ciano negalėjo dalyvauti pasi
tarime. Jis randasi fronte.

Diktatoriai kalbėjo
si karo reikalais

VICHY, Francuzija, vas. 13 
d. — Turima žinių, kad Fran
ko ir Mussolini tarėsi karo rei
kalais.

Kol kas Ispanija karan dar 
nebus įtraukta, bet ji gali bū
ti paversta karo baze iš kurios 
bus organizuojamas puolimas 
ant Gibraltaro.

Buvo aptarti galimumai apie 
Jungtinių Amerikos valstybių 
įsitraukimą į karą. Neturima 
jokių žinių kas šiuo reikalu dik
tatorių nutarta. c
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Paragvajuj vyksta 
neramumai

FORMOSA, Argentina, vas. 
13 d. — Pranešama, kad Para
gvajaus sostinėj vyksta smar
kios kovos tarp dviejų kariuo
menės dalių. Užmuštų skaičius 
yra gana didelis abiejose pusė
se.

Vyriausybė nutarė pašalinti 
pulkininką Ramos, kuris buvo 
priešingas diktaturiškom dabar
tinio prezidento valdymo prie
monėm

Tai buvo neramumų priežas
timi. Prasidėjęs konfliktas ple
čiasi ir neramumai didėja.

Mušis Įvyko šiaurės 
Atlantike

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
13 d. — Karo pranešimas sa- 
<o, kad vakar vokiečių karo 
aivams pavyko paskandinti try- 
ika britų laivų šiaurinėje At- 
antiko vandenyno dalyje. ’

Britų laivai iš Amerikos ve
žė karo medžiagą į Angliją.

Vokiečiai skelbia, jog tai bu
vo vienas labiausiai pavykusių 
užpuolimų ant karo konvojų. 
Užpulti laivai atsišaudė, bet jie 
juvo padegti ir paskandinti.

Anglai neturi tik
slių žinių

LONDONAS, Anglija, vas. 
13 d. — Vyriausybės sluoks
niai paskelbė, kad britų kanvo- 
jus buvo užpultas, bet jie dar 
neturi tikslių žinių apie už

puolimo pasekmes.
Jeigu Vokiečių skelbiamos 

žinios tikros, tai manoma, kad 
jie turi ne tiktai submarinus 
kanvojams naikinti, bet ir di
desnį karo laivą.

Vakar keli britų karo laivai 
praplaukė pro Allantiką, bet 
nieko nesutiko.

Anglai nerimsta dėl 
suteiktų bazių

LONDONAS, Anglija, vas. 
13 d. —. A. Southby, konserva
torius, paprašė britų vyriausy-

atskirti Olandijos žydus į ghe- 
tto.

Nori sudaryti įspūdį, jog žy
dai sukūlė riąušes.

Vokiečiai apstatė, sargyboms 
žydų apgyventų miesto dalį, lie
pė išsikraustyti visiems olan
dams, kurie gyveno tame kvar
tale ir dabar ruošiasi < atskirti 
50,000 žydų,' nuo kitų gyven
tojų. :

Vokiečiai puola 
DoVerĮ

LONDONAS, Anglija, vas.. 
13 d. — Vienas Vokiečių karo 
lėktuvas šiandien kelis kartus 
puolė Doverio apsaugos .balio
nus. Lakūnui pasisekė numušti 
keli iškelti Balionai.

Tuo pačiu ilgavamzdės vokie
čių patrankos labai smarkiai ap
šaudė Doverio apylinkes.

Kiti vokiečių lėktuvai aplan
kė kai kurias šiaurinei Angli
jos dalis ir išmetė keletą bom
bų, bet nuostoliai padaryta la
bai maži.

Britai gali gauti 
laivų /

VVASHINGTON, D. C., vas. 
13 d. — Vyriausybės sluoks
niuose smarkiai diskutuojami 
Willkie ir Knox pareiškimai lai
vu reikalu.

Manoma, kad britai galės 
gauti kelioliką pągelbinių laivų, 
kurie jiems labai reikalingi.

bes išaiškinti visas smulkme
nas apie karo bazių suteikimų 
Jungtinėms valstybėms.

Jis nori, kad butų padarytas 
slaptas posėdis, kur galima bu
tų vyriausybę smulkiai išklau
sinėti.-

Clement Attlee pasižadėjo 
pranešti ministeriui pirminin
kui pageidavimą, bet pabrėžė, 
jog pavojaus dėl bazių nėra.

Olandijos žydams 
ruošia ghetto

AMSTERDAMAS, Olandija, 
vas. 13 d. — Vokiečių karo va
dovybė, keršydama už pirma- 

Idienį vykusias riaušes, nutarė

LIETUVIAI NESKAITO LAIKRAŠČIŲ
Spaudos agentai ne

pakėlė tiražo
\ ---------

KAUNAS, Lietuva, vas. 13 
d. — “Tarybų Lietuva” nusi
skundžia, kad skaitytojai ne* 
skaito dabar spaudžiamų Lietu
voje laikraščių.

Masės ligi šiol spaudos at
žvilgiu tebesilaiko pasyviai, sa
ko.

Spaudą pradėjus platinti per 
komunistinius agentus, buvo 
dedamos viltys, kad dienraščio 
tiražas staiga pakils, bet iki 
šiol to nematyti. Neskaito kai
miečiai, neskaito ir apskričių 
įstaigos.

damas Ne\v Yorko respublikonų 
klubui, pareiškė, kad dabar yra 
galimybė atgaivinti respubliko
nų partija.

Amerikos misija yra išsau
goti laisvę. Šioje kovoje privalo 
dalyvauti' respublikonai. 

e •

Jeigu jie to nesupranta ir -ak
tyviai nedalyvaus, tai ta partija 
niekitomėt nesugebės atsigauti. 
Jis smarkiai kritikavo demo
kratų partiją.

Turi sunkumų 
dėl patentų

LOS ANGELES, Cal., vas. 13 
d. — Turima žinių, kad orlai
vius statančios bendrovės turi 
sunkumų su patentus turinčio
mis vokiškomis firmomis. .

Policija pasiuntė agentus da-^ 
lykui ištirti. Jeigu vokiečiai 
kenks, tai bus imamasi labai 
griežtų priemonių prieš juos.

Graikai artėja 
prie Valonos

ATĖNAI, Graikija, vas. 13 d. 
— Karo pranešimas sako, kad 
graikams pavyko pasistumti tris 
mylias arčiau prie Valonos uo
sto.

Graikai išmušė italus iš j n 
pozicijų pačiame juros pakraš
tyje.

Italai turėjo padarę gerus 
įstiprinimus, bet graikai juos 
iš'vyjo durtuvais. Graikai taip 
pat pasistūmė artyn prie Bėra- 
ti. ■ *

Kaltę verčia pašto 
Įstaigoms %

KAUNAS, Lietuva, vas. 13 
d. — Laikraščiai rašo, kad pa- 
što ir geležinkelių įstaigos yra 
kaltos, jeigu nukrito laikraščių 
tiražas.

Jokiu budu spaudos negalima

palikti, sako, kur nors pusiau- 
kelyje arba laiku neperkrauti 
Į kitą ruožą, kaip dažnai tai pa
sitaiko.

Redakcijos nemini, kad gy
ventojai boikotuoja susovietir.- 
tą spaudų. Iš jos dingo lietu
viškų laikraštininkų vardai, to
dėl nenori ir .skaityti.

Mokinys paskirtas 
laivo kapitonu

KAUNAS, Lietuva, vas. 13 
d. — Vyriausybė pranešė, kad 
Nemunu plaukiojančiuose lai
vuose padaryta pagrindiniai per
tvarkymai.

Kauno uosto direktorium pa
skirtas rusas Derevenko, o dar
bų skyriaus vedėju paskirtas 
Danilin.

Nemunu plaukiojančio laivo 
kapitonu paskirtas kažkoks A. 
Kaploris, kuris Į kapitonus pa
teko iš jūrininkystės mokiniu. 
Buvusieji laivų kapitonai paša
linti, kai kurie išbėgo užsie
nin.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Japonai užėmė naujas pozicijas Siamo valstybėje. Ma

noma, kad jie rengiasi pulti olandų Indiją. Japonai pareikala- 
vo, kad olandai leistų jų specialistams ištirti laikomas salas.

— Britų karo jėgų viršininkas tariasi su australiečiais ar
tėjančio pavojaus reikalu. Manoma, jog japonai suderins savo 
karo veiksmus kartu su vokiečių planuojama ataka Europoje.

— Iš Vengrijos pranešama, kad bulgarai pareikalavo išėji
mo į jurą per Graikiją, žinios oficialiai nepatvirtintos.

— Portugalijoj paskelbtas Alfonso Burbono atsisakymas 
nuo Ispanijos sbsto savo šunaus naudai. Norima sugrąžinti mo
narchiją Ispanijoj. <

— Jš Jugošįavijos pranešama, kad šiomis dienomis kara
lius skris pasikalbėti su Hitleriu. Vyriausybė nori įtikinti jugo
slavų karo vadus, jog naudingiau kraštui nesipriešinti Hitleriui. 
Karininkai nesutinka.
d — Britų aviacija labai smarkiai bombardavo italų įstipri
nimus Eritrėjoj. ■

Arabai muša italus 
kolonistus

KAIRAS, Egyptas, vas. 13 d. 
— Iš Lybijos ateina žinios, kad 
vietos gyventojai pradėjo muš
ti ir žudyti italus kolonistus.

Britų karo vadovybė buvo 
priversta imtis griežtų priemo
nių, kad apsaugotų jų gyvybę 
ir turtus. Arabų gyventojų skai
čius yra dvigubai didesnis.

Arabai labai nemėgsta italų, 
nes jiems buvo padarytos labai 
didelės skriaudos. Iš jų buvo 
atiminėjama žemė ir atiduoda
ma italams.

Nutrauktas plieno 
gaminimas

Y0UNGST0WN, O., vas. 13 
d. — šiandien buvo užgesinta 
11 plienui gaminti krosnių. 
Prie CIO priklausantieji darbi
ninkai paskelbė streikų.

Dirbtuvėse pagaminama Į die
ną 4,000 tonų plieno. Vyriau
sybė pasiuntė atstovų streiko 
priežastims ištirti.

Amerikiečiams pata
ria apleisti Aziją
ŠANCHAJUS, Kinija, vas. 13 

d. — Užsienio reikalų depar
tamentas šiandien liepė dar kar
tą perspėti visus Jungtinių Val
stybių piliečius, kad apleistų 
Kiniją, Indokiniją ir japonų im
perijų.

Vyriausybė nemano siųsti jo
kių specialių laivų, bet pataria 
pasinaudoti laivais, kurie da
bar plaukioja.

Pirmon eilėn patariama išvež
ti moteris ir vaikus. Gali pa
silikti tiktai būtiniems darbams 
reikalingi asmens.

ŠANCHAJUS, Kinija, vas. 13 
d. — Kai tiktai sužinota, jog 
Amerikos vyriausybė patarė sa
vo piliečiams apleisti Aziją, la
bai smarkiai nusmuko įvairios 
akcijos biržoje.

Žymiai nusmuko ir daugelio 
.valstybių pinigų kursas.

Daktarai ne gydo, 
bet komunistina

JAUNAS, Lietuva, vas. 13 
d. — Kažkoks gydytojas B. 
Damski pasiūlė kitiems Lietu
vos gydytojams agituoti atvyk
stančius pacientus ryšium su 
vykstančiais “rinkimais”.

Darykite, sako Daniški, kaip 
aš darau. Kiekvieną pacientą 
apklausinėja ar jis žino apie 
rinkimu diena.

Kartu su receptu jis išdun
dąs raštelį apie “rinkimus”. Siti-' 
'o vaistininkams priklijuoti am 
vaistų raštelį “rinkimų” reika
lu.

PRIEVARTA NEPAŽĮSTA
MAIS APGYVENDINAMI 

BUTAI

KAUNAS, Lietuva, vas. 13 
d. — Judelis Fridmanas nusi
skundžia, kad pas jį prievarta 
apgyvendintas kažkoks nepažį
stamas žmogus.

Jis Laisvės alėjoj turėjo foto
grafijos dirbtuvę iš dviejų kam
barių. Viename kambary priimi
nėjo užsakymus, o kitame foto
grafavo. Dabar ten apgyven
dintas dar vienas žmogus.

Fridmano asmeniškame bute 
apgyvendintas vienas mokyto
jas ir karys.

Butų skyrius įsakęs Fridma- 
nui, kad jis turįs apsigyventi 
savo dirbtuvėje ir liepė daug 
nesiskųsti.

01A S
Žymiai šaltesnis.
Saulė teka 6:48 v. r., leid

žiasi 5:20 v. v
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Raštinė atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet.

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas
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Sovietų Sąjungos klasta
Rašo Ministeris E. Turauskas.

1939 m. spalių pradžioj Maš- 
kvai ėmus “tvarkyt/* savo san
tykius su Estija ir Latvija ir 
pi įvertus tas dvi valstybes pa
sirašyti su Maskva savi tarp o 
pagalbos sųtdtlis bėi prisiimti 
po kelias dešini t iš tukstaiičių 
raudonųjų karių $avo teritori- 
jbsiia, Kaune llar butą iliuziją, 
kad Lietuva bus žmėniškiaii ir 
padoriau traktuojama. Tokidms 
viltims buvo ir įimto pagrindo; 
dvidešimt metų desudriimstų 
santykių, dvidešimt metų glau
daus bendračiai bi.ivimo užsie
nių politikos plotmėje, Lietuva 
pirmoji iš visų Europos valsty
bių pasirašė 1926 m. nepiioli- 
mo sutartį su SSSR, Lietuva, 
nebodama jai daromų Vakarų 
Europoje priekaištų, aiškiai ir 
lojaliai laikėsi draugingumo po
litikos Sov. Sųjungos atžvilgiu; 
pastaroji iš savo šalies įvairiais 
atsilikimais parėmė Lietuvą, y- 
paciai šios ginče su Lenkija dėl 
Vilniaus. Tai vis praeities “kd- 
pitalas“. Tačiau buvo ir dabar
ties motyvų Lietuvą geriau 
traktuoti, kaip kitas dvi Pabal
tijo Rešpublikaš. Maskva bijo
jo Vokietijos, lodei, atrodė, kad 
ji nenorės paryškinti savo Ne
pasitikėjimo ir savo gležną 
“kumštį“ kišti pastarosios pa
nosėn, be to, Lietuva nebeturė
jo jokio uosto, nes Klaipėda bu
vo sugrąžinta Vokietijai.

Sakytos iliuzijos sugriuvo, 
Užsienių Reikalų Ministrui p. 
Urbšiui nuvykus į Maskvą spa
liu 3 d. ir iš Stalino-Molotovo 
išgirdus, kad Lietuvai taikomds 
lygiai toks pat režimas, kaip ir 
kitoms Pabaltijo valstybėms, 
būtent: savitarpio pagalbos
paktas su . . . 50,000 raudono
sios kariuomenės Lietuvos že
mėje. Kartybės taurė Lietuvai 
už jos 20 metų nuosakios ir lo
jalios politikos tebuvo pašaldin- 
la Vi bliaus nuėsto su siaurute 
aplinkine sritimi grąžinimu.'

Derybos Maskvoje.
P. Urbšys, kaip dera dideliam 

patriotui ir valstybės vyrui, pa
bandė jau pirmame posėdyje su 
Maskvos satrapais ginti, Lietu
voj neutralumą ir nurodė į pa
čios SSSR interesą pritaikyti 
Lietuvai kitokį režimą. Jis pri
minė, kad lietuvių tauta dar ca
ro laikais atkakliai kovojo šu 
carizmo pastangomis ją ištau- 
tinli, kad ji turi senas ir gar
bingas nepriklausomo gyveni
mo tradicijas ir garsiais žygiais 
didingą istoriją, kad pastaty
mas svetimų įgulų jos žemėje 
pačios tautos bus suprastas, 
kaip skaudus pažeidimus, pa
kirs pasitikėjimą didžiuoju kai
mynu, užsienių bus išaiškintas 
kaip Lietuvos suvasalinimas, o 
artimiausioj kaimynystėj pasė> 
nepasitikėjimą SSSR geromis 
intencijomis.

Visi šie rnntp gražia ir man
dagia loinia, su gdiu atjautum 
ir įsitik umu išdėstyti argu
mentai nepajėgė: prasiskverbt 
į kietus Maskvbs viešpačių gtl- 
vas. Priešingų aigiiiiientų j.e 
nesugebėjo pateikti, o tiktai 
kartojo: “Jusi} pačių interbsas 
yra pr.imti musų pasiūlymą, 
nes, musų įguloms įsa-iil jiigą 
tei itorijoje, jei jus kas palies 
tų, tai pasijui! nlų visa “uode
ga“ (suprask visa “galingoji” ii 
“nemigai moji“ Sov. Sąjunga) 
arba: “Jis (Uibšys) nenori su 
prasti, kad eina karas ir dide
lis karus.“

Negalėdamas ir nenorėdamas 
sutikti su Maskvos reikalavi
mais, p. Urbšys spalių 4 d. lėk
tuvu grįžo į Kauną pranešti Vy
riausybei.

Apsvarsčius padėtį ir atsi
žvelgiant, kad Vokietija jau Bu-

nėh, Lietuvos Vyriausybės bu
vo nustatyta principe savitarpio 
pagalbos su Sov. Sąjunga sutar
tį priimti, tačiau pasiūlyti savo 
projektą, kuris čia pat su ži- 
(lovų pagalbi! Užs etilų Reikale 
Ministerijos ir Buvo sudarytas 
ir Vyriausybes patvirtidlas. Te 
projekto ve (luinosios mintys bu
vo Šios: 1) Lietuvį kuriai vals
tybei užpuolus at peb jos teri 
tori ją k ės'na n lis kam pult 
SSSR, pastaroji teikia Liėtuvdi 
visokią kariškį pagalbą; 2) Lie
tuva, Sov. S-gos padedama fi
nansiniai ir ginklais, sutinka 
jiadvigiiblhti shvd kariuoinetles 
kontingentą; 3) Lietuva, Sov. 
S-gos padedama finansiniai n 
žaliavomis bei medžiagomis, su
tinka pasistatyti, abiejų šalių 
sutartose vietose, įtvirtinimus; 
i) iš sutarties išplaukiantiems 
reikalams prižiūrėti ir abiejį 
šalių kariškiems klausimams 
suderinti, kiekviena susitarian
čiųjų šalių laiko prie antrosios 
šalies Vyr. štabo savo karinę 
misiją.

•. ,. .• J • , '» . | j g . E .

Lietuvos projektą atmeta.
Su tuo projektu spalių 7 d. p. 

Urbšys, lydimas Min. Pirminid- 
ko pavaduotojo K. Bizausko, 
Kariuomenės Vado gen. S. Raš
tikio, URM Ekon. D-to direkto
riaus J. Norkaičib ir visos ei
lės teisinių ir etnografinių eks
pertų (doc. T. Petkevičiaus, ju- 
ris-konsulto doc. Krivicko, doc. 
Viliamo ir k.) išgrįžo į Masksą 
kur tą pat vakarį susitiko su 
Maskvos partneriais Molotovu, 
Potiomkinu, Pozdniakovti, bet 
ne Stalinu. Plačiai, išsamiai ir 
įtikinančiai p. Urbšys išdėstė 
visus sumetimus ir motyvus, 
dėl kuriu Lietuvos Vyriausybe 
pasiūlė Maskvai savo projektą, 
o nepriėmė Maskvos pateikto
jo. P. Urbšio dėstymas buvo 
liek įspūdingas, kad kitiems 
Lietuvos delegatąnjs is Moloto 
vo ir kilų rusų laikysenos susi
darė įspūdis, kad Lietuvos pa
siūlymas praeis. Tik Molotovo 
pastaba, baigiant posėdį, kad 
Lietuvos špyrimas s nepriimti 
Sovictlj siulyniojo pakto gadina 
jiems ir jtiu jų sudarytus pak
tus su Estija bei Latvija, pri
vertė abejoti, ar Lietuvos dele
gacijos atsivežtasis ir p. Urb
šio šauniai pagrįstasis projek
tas galės būti priimtas.

Kai abi delegacijos susirinko 
spalių 8 d. antram posėdžiui, 
kur .jau dalyvavo ir Stalinas, 
paaiškėjo, kad maskoliai laiko
si įsikandę savo. Pro forma 
Stalinas pai’ėiške, kad pagrin
dini gdlįš būti priimtas ir L e- 
tuvos projektas; tačiau su “pa
taisa“, kad Sovietai vis dėlto 
galės laikyti Lietuvoje savo ka
riuomenės kontingentą. Del 
skaičiaus Šlitinąs tdk".š. pada
lyti “n si cidinią“, sakydamas, 
kad galima apsistoti ties 20,000 
skaitline, tačiau čia pat Įnešė ir 
pataisymą: toks kiekis turės 
būti jau nuolatinis, vadinasi, 
visam sutarties galiojimo lai
kui, būtent 25 metams. Tuo gi 
tarpu, pagal Estijos ir Latvijos 
sutitrtiš, bent teorijoje, raudo
ms bs k'.iriitomehėš kont ligėn- 

liii turėjo pasilikti tose šalyse 
liktai karo metui (“ha tremia 
etoj vbiny’*), Sltvci užsišpyrimo 
Sovietų atstovai net neš sleligė 
pdglįsti. Stalinui taip neaiškiai 
ii’ painiai ką tai argUmėntavb. 
kad mjisų delegatai net gerai 
nesuprato jo dėstymo. Vied.i 
buvo aišku, kad Lietitvbš delė: 
gačijos atsivežtas s projektas ir 
jo pagrindinė mintis — išveng
ti raudonųjų įgulų Lietuvos te
ritorijoje Stalino atmetamas.

Be to, ir pati derybų atmo
sfera sutriko: sovietų at.tėvai 
ir pats Stalinas iiėkdntravb, ro
dė ii iškabs nepasitenkinimo dė- 
iybų užšivilkihiriiu. Prieš išsi-

dar, kokias gi galų gale sienas 
Vilniaus srityje Maskva te'ksis 
Lietuvai niibiėžti? Į tai buvo 
pirštu parodytu daug maž toji 
siena, kuri ir pasįl.ko sutarti
mi nubrėžta; P. Urbšys ir kit. 
delegac.jos dariai bandė nuro
dyt;, Kad tuo kjdti paliekarno 
už s enoj grynia .s 03 lietuviš
kos sritys, tačiau rusai nč kl.iu 
šyli iiebėii )ixjo. Mo otovas tik 
tai pastebėjo, kad, esą, apie jų 
mis siatynią giąžiiiti Lietuva. 
Vilniaus sritį jų visuomenė ne- 
žinanti, b Baitgudijos vyriausy
bę jam asniciiiškai į)a\ykę įti
kinti, lad Lai reikalinga. Kai 
visuomenė, esą, sužinosianti 
nežinia, kaip ji reaguosianti | 
tokį duosnų (sic) Movvyrlausy- 
bėš mos ą Lte tivos at vi glu. .

Maskvos diktatas.
Špalių 9 (t. rytą p. K. Bizaus

kas ir gen. Raštikis išskrido į 
Rutiną padaryti pranešimą Vy
riausybei, kuri; nematy daina 
kitos išeities ir iš niekur he- » . R • i L \ » ..; \ .
laukdama jokios paramos, įga
liojo delegaciją Maskvos silįlo- 
liią sutartį pasirašyti. Buvo dar 
tikimasi, kad, po tokio nusilei
dimo, bent teritorijos Sovietui 
nepasigdilės pridėti. Spalių 10 
d, delegatai išgrįžo į Maskvą. 
!ą patį vakarą įvyko vėl po
sėdis, bet be Stalino. Musų de
legatai pareiškė, kad principe 
sutinka sji Maskvos norimu 
projektu, tačiau pasiūlė keletą 
pataisų. Rusų nuolaika buvo 
nekokia, jie aiškiai nekantravo. 
Kas ui ūsų atstovus ypačiai nu
stebino, tai, kad bolševikai pa
kišo savo naują projektą, kuria
me savitarpio pagalbos paktas 
buvo suplaktas į vieną su sutar
timi dėl Vilniaus ir jo srities 
perdavimo Lietuvai. Mat pačio
je pradžioje pačių Sovietų bu
vo siūloma sudaryti dvi atski
ras sutartis ir jų buvo pateikti 
atitinkami projektai. Musų de
legatams buvo ypačiai skaudu 
matyli paskutiniu momentu, 
kada jau buvo einama prie pa
lies pasirašymo, ^ujpltįjdus du 
skirtingus dalykus: Vilniaus 
grąžinihią, kiiliš Bhvo lietuvių 
Tautai guodžiantis,’ ir savitar
pio pagalbą sii įgulomis Lietu
vos žemėje, kuris veikė slegia
mai. Tačiau ir šiuo grynai jiems 
tekiūniu klausimu bolševikai 
nesidavė suminkštinami. Kaip 
lygiai jie neatsižvelgė ir į musų 
delegatų papildomą argumenta
vimą dėl naujų sienų neteisin
gumo.

Muštį delegatai, paprašę per
traukos ir Pasiuntinybėje pasi
tarę, priėjo vieningos išvados, 
kad Maskvos diktatą tenka pri- 
priiiiiti. Su tokiu nusistatymu 
jie stįgrįžo į Kremlių, kur tuo
jau abi delegacijos ėmėsi tek- 
nikinio darbo sutarties teks- 
tanis parlidšti pasirašymui. Be
laukiant lŲ tekstų, į kambarį 
buvd atnešta valgių ir gėrimų 
ir čia jau pasirodė “išmintin
gasis ir įmylimasis tautų tėvas 
r vadas”, “šviesiausias” Stali- 

iiaš, lydimas Vorbšilovo ir Zda-
___  . č " I

“Viskas Bus Gerai Dabar, Laddic

e . Naujienų-Ąęmp Teiepnoto
Prieš tris iiieiiešiuš EvePett Sfcott iš Kanšrfs valstijos 

fjtivo pašUuktdš ktiro tiirnybdi. Išvykdamas jfs labai gai
lėjosi iiiylinjd štinib, Laddic. Pasirodo, -kad ir šuo gailė
josi- Nuo savo polio išvykimo jis atsisakė esti ir net gerti. 
Vai’gŠaš per dieiiaš tik liūdnai cypė ir nyko. Pereitą sa- 
vatę. atrodo, kad nudvės jis. Taip nusilpo, kad negalėjo 
iiėi pastovėti) (laiigiriU. Velerinoriai, stengdamiesi išgelbėti 
to ištikiiiib gyvulo gyvylię net ktaujo perliejimtis darė. 
Pagaliau nutarta jis leki u vii vežti pas poną Scott, ktiris 
randasi vienoj stovykloj Californijoj. Po 2,000 niyliii kc- 
lionės otų Laddie pagaliau pasiekė savo mylimą šeiminin
ką; Paveikslas parodo jų Susitikimą. Šuo yra dar per Silp
nas pakelti savo galvą, bet jo akys rodo, kad pažino šei
mininką. Nors armijos reguliacijomis kareiviaihs drau
džiama gyvūnai armijoj laikyti, šiame atvėjy padaryta iš
imtis. Scott’o pulkas jau nutarė, kad jei Laddic pasveiks 
tai jis bus viso pulko maskotu. Bet vargšas šuo perdaug 
buvo nusilpęs ir kelias dienas su savo šeimininku pralei-

vę suskurdusį ir jų pačių ka
riuomenės apiplėštą Vilniaus 
kraštą, mes tuojau suklupsime 
ir pds.darysime lengvai pasmei
giama jų durklui auka ... Ta
čiau jų piktos spekuliacijos 
juos apvylė, nes Lietuva, pasi- 
sėmus entuziazmo praeities ko
vose; trumpu laiku sugebėjo 
atit esti Vi niaus kraštą, aprū
piu.i jį duona, visais reikmeni- 
m.s ir darbu.

Pasirašę sutartį, Sovietai sku
bėjo jį gyvendint:, todėl jau 
paliį apie 20 <1. atsiuntė į Kau

ną savo karinę komisiją su 
minsko karo apygardos virši
ninku komandarmu (tada dar 
generolų laipsniai nebuvo grą
žinti) KoValiovu priešakyje. Tai 
buvo patentuotų melagių, tuš
čiavidurių ir primityvų kolekci
ja. Nežinojo jie nei savo koiu- 
pctcncijos, nei savo įgaliojimų, 
nei tikros užduoties. Todėl at
sisako pasirašyti aiiškiausių da
lykų, o sutiko priimti tokius, 
dėl kurių Maskva vėliau nė 
klausyti nenorėjo, sakydania, 
kad karine dclegačijd Uerž0iigu- 
si savo įgaliojimus arba netu
rėjusi teisės tokių dalykų pri
imti. Tų karinių “delegatų“ ig- 
norancijos pavaizdavimui gali
ma priminti lokį faktą: jie bii-

Varėnoje dėlto, kad ten . .. esąs 
geras artilerijos poligonas. Tokš 
Įioligdnas ten tikrai yra buvęs; 
bet . . . prieš aną didįjį karą,

d.

Komisaras Grego- 
rauskas ramina 

gyventojus
VILNIUS, Lietuva, vas. 11
— Prekybos komisaras Gre-

gorauskas stengiasi nuraminti 
darbininkus, kurie neišmano, 
kaip turės išsiversti iš naujai 
nustatytų žemų atlyginimų.

Gregorauskąs tvirtina, kad to
kio b u tiri o rėikalihguhio prekės, 
kaip druska ir degtukai esą net 
atpiginti.

Gregotaiiskas visai nferniriėjo 
apie duonos, mėsas, ctikraus ir 
kitų prekių atpiginimą, nes jų 
retai matosi.

Nelaisvėj mirė italų 
generolas

KAIRAS, Egyptas, vas. 11 d. 
— Britai skelbia, kad italų ge
nerolas Tellera, kuris karo ope
racijose buvo sunkiai sužeistas, 
šiandien mirė.

Tellera buvo suimtas pietuo
se nuo Bengazi. Gen. Tellera 
komandavo dešimtąją Mussolini 
armiją, kurią britų kareiviai vi
siškai sumušė Lybi jas pakraš
čiuose.

Tellera buvo paimtas nelais
vėn kartu su kitais septyniais 
italų generolais Bengazi kovo
se.

caro laikais. Nepriklausoma gi 
Lietuva buvusio Varėnos poli
gono1 smėlynus apželdino jauntl

vo pasirašiusi su SSSR “drau
gingumo ir šienų sutartį” (riig- 
:>ėjo 27 d.) ir tuo budu tikro
vėje dtidavnši Pabaliijos štilis I skirsdami pasitarti šavo ttifpe, 
Maskvos malonėti ar hemdlo-'Lietu’tos delegatei pasiklausė

novo. Čia netrukus sutartis ir 
buvo pasirašyta ir pasirašymo 
momentas nufotografuotas.

Spalių 11 d. 17 vai. įvyko 
Kremliuje Lietuvos delegacijos 
garbei bankietaši, kurio melu 
buvo daug kalbų, iš kurių pažy
mėtinos Stalino ir Molotovo; 
kurie aiškiai ir griežtai jjatiki
no, kad jie .ištikimai ir šven
tai laikysis sutartčsj kad jie ne
mano kištis į musų .vidaus įsi
kalus ir nori ir. tųliau išlaikyti

tuvos ir SSSR...
Kadangi paskutinis posėdis 

Maskvoje užtruko ligi vėlybos 
nakties, todėl Kaune apie sutar
ties pasirašymą patyrėme tele
fonu tiktai spalių 11 d. paryčiu. 
Į mane, kuris priėmė musų Pa
siuntinybės telefonatą, toji ži
nia padarė glušmančio įspūdžio.

į vieną sutartį viskas suplakta. 
Galutinai subiro visos viltys; 
kad gausime bent žmoniškesnes 
sienas. Tokį pat slegiantį įspd- 
d-į sutartis padarė ir visiems 
tiems, kuriuos apie ją painfor
mavau. Todėl, kai anksti rytą 
kai kurie organizacijų vaddi 
kreipėsi teiraudamiesi, ar jau 
galima pradėti numatytą 
(I; iaugsmo ihanifestaciją, asme-

Jūsų parama

namo fondui
feus nuoširdžiai įvertinta

n škai buvau aiškiai linkęs vi-

los ja ii buvo ėmę žygiuoti ir 
todėl a išauk Ii eisenų nebebuvo 
galima. Eiseną sekiau iš Respu
blikos Pi čzideilturds lankų, kur 
buvai! nuvykęs pareferuoti Pre- 
z dentui apip pasirašytą sutarti. 
Nuotaika buvo baisįaųsia. Atro
dė, kad dalyvauja laidotuvių ei
senoje. Minia džiaugėsi, bet ji 
nežinojo visų užkulisių ir lie
pti jegė įvertinti viso padėties 
tragizmo, šiurpas ėmė pagalvo
jus, kad netrukus nepriklauso
mos Lietuvos1 zemeje jsikuis 
raudonos įgulos ir kiekvienu 
metu bus pasiruošusios išpro
vokuoti incidentų, kurių pasė
koje galima butų palaidoti taip 
sunkiai iškovotą Lietuvos Ne
priklausomybę.

Kiastiitgi Stalino prižadai.
Delegacijai sugrįžus ir papa

sakojus apie Sovietų atstovų 
griežčiausius patikinimus, kad 
jie tesiekia savo ir musų sau
gumo, kad jie nė nemano kištis 
į musų vidaus reikalus, nei mu
sų šovietiiiti, kiek apririibme. 
StaiihUš šavo patikinimuose hd- 
ėj(> libk toli, kad pai’ėiške: “Jei
jūsų pačių kdhiiinistai, įguvę 
drąsos; bandytų juins drumsti 
gyveiiimą ir jei jus patys nepa
jėgtumėte jų siitvarkyti, t ii 
jums padės musų pačių įgii- 
Ids...”
' heliošpčklyviai dabar verti
nant visus tuos patikinimus ir 
iškilmingus pažadus, galima t k 
dar sykį įsitikinti, kad padorus, 
lojalus ir galbiiigaš partneris 
niekados iiesugebės turėti pa
kankamai suktumo, atšargum;) 
ir nepasitikėjimo, derėdamUsis

phrtncriu. 
vistibitieii" 

atstovai he- 
pasiipiilioli, 

Višbs klastos

ditizme išaiigusiti 
Todėl ir Lietuvos 
bei.jos atsakingi 
galėjo net sapne 
bei omeny pajusti
baisybes, kokia buvo Lietuvai 
rengiama Maskvos kruvini}į į 
satrapų, jau sutarties piisiriišy- 
mo momentu ir ... Vilniaus 
grąžinimo faktų. Visiškai tiks
linas dalykas, kad per 22 mė- 
tus palys nepajėgdami sutvar- 
yti savo turtingiausio pasauly

je krdšto Ir pušliadžiu marin
dami sdvb piliečių mases, Mas
kvos valdovai tikėjdsi, kad, ga-

lis šimtus tuksiančių litų. Ir to
kio dalyko nežinojo sovietų ka
rine delegacija.

Prasidėjęs sutarties vykdy- 
riias buvo perdėm vienašališkas: 
Lietuva buvo įvairiausiais bu
dais ir prieinonėmis spiriama ir 
ak.narna nusilenkti naujoms 
Maskvos užgaidoms (pav., rali-

diinas, vadinamojo “aptarnau
jančio personalo” įguloms įsi
leidimas virš numatyto sutar
tyje kontingento ir pan.)? o 
savo prievoles Maskva sislema-

gal sutartį Maskva buvo įsipa
reigojusi parduoti Lietuvai pri
einamomis kainomis ginklų. Du 
kartu važinėjo musų kariški į- 
galiotiniai į Maskvą, laikė juos 
ten ištisus mėnesius, rodė viso- 
kį laužą ir taip ir nepavyko nu
pirkti nė vieno, net seno šau
tuvo ligi pat invazijos.

Kitas pavyzdys: sovietai bu
vo sutartimi pasižadėję, mokėti 
nuomą už jų įguloms ir tų įgu
lų reikalams pavestus pastatus 
ir žemės sklypus. Derybos tru
ko kelis mėnesius, sovietų pre
kybos atstovas Kaune Efaiio-

ir is piršto išlaužtas Kainas, o 
musų delegacijai nesutinkant 
argumentavo, kad, esą, Lietuva 
turinti dalyvauti sov. įgulų iš
laikyme, nes jos ginančios jos 
saugumą . . . Taip tos derybos, 
nepaisant nesuskaitomų posc-

piicijos. Tas pats buvo sovietų 
statybų klausime. Sutartis dar 
nebuvo pasirašyta tuo reikalu, 
o Efanovas jau skelbė varžyti
nes ir, vengdamas lietuviškų 
licndrovių, visas prarailgas ati
davė žydeliams, kurie taip rei
kalus tvarkė, kad tose statybo
se greit prasidėjo streikai, Efd- 
hdriis už tai kaltino musų įstai
gas ir tvarką.

(Bus daugiau)

Argentina parduoda 
medvilnę ispanams
BUENOS AIRES, Argentina, 

vas. 11 d. — Argentina parda
vė ispanams 25,000 tonų med
vilnės.

Agrikultūros miništeris pa
skelbė, kad Už pardūdlą Med
vilnę ispanai privalės sumokėti 
puspenkto Milijono dolerių 
Jungtinių Valstybių valiuta.

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

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. Įstaigoje. Mokame 3%% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINOS 

and LOAN ASŠ0CIATION 
. JOS.. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

MADOS

i I PI i Vi i• » H _  1

. No. 4638—Apatiniai r.uba.i. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
30; 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dai
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
ktitę 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
mo. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted Sū Chicago, IIL

NAUJIENOS Pattera Dept. ...
1789 S. Halsted SL, Chieaga, BL

ČU jdeda 15 eentą ir prafeM 

atafapti aaaa pavyadį Na ,

(Vardas ir pavarde)



Penktad., vasario 14, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJl )S (
-J

Westville, III.
VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 

APVAIKščIOJIMAS
\Vestvilles ^Hehrviai, kurie 

yra nusistatę prieš kacapų oku
paciją, rengia Lietuvos nepri
klausomybes paminėjimą. Prieš 
dvidešimt trejus metus musų 
kolonijos lietuviai turėjo neap
sakomą džiaugsmą, nes po 
penkių šimtų metų vergavimo 
Lietuva pasiskelbė nepriklauso
ma. Karo sukrėtimų sūkuryje

seniai iš Lietuvos grįžo. Bus ir 
daugiau kalbėtojų. Visi lietu
viai būtinai paminėjime daly
vaukite. Iš kalbėtojų patirsite 
apie tą didelę nelaimę, kuri iš
tiko Lietuvą.

Apponaitis.

Binghamton, N. Y.
SLA. 50 Kuopa Ruošiasi Prie 
Jubiliejinio Bankieto ir Lietu
vos Nepriklausomybes Minė
jimo, Kalbės SLA. Preziden

tas F. J. Bagočius.

JAUNUOLIS IŠMESTAS IŠ KONGRESO Ar tai nebandoma iš klubo nes dovanas. Be to, bus šaunus

Lietuvos žmonėms pasisekė iš
silaisvinti ir sukurti savo va’s- 
tybę. Tas įvykis kiekvienam 
L.etuyos sunui ir dukrai sutei
kė dndžiausį džiaugsmą. Visos 
musų' organizacijos surengė 
milžinišką paradą ir maršavo 
į mokyklos patalpas, kur vyko 
mitingas ir prakalbos. Kalbėti 
atvyko keli veikėjai iš Chica- 
gos.

Iš vietos lietuvių tada daug 
pasidarbavo Juozas Norkus, 
Juozas Uždavinis ir Jonas Kir
velis. šiandien ji] jau nebėra... 
jiems jau nusileido saulė. Vie
nok ir šiandien musų kolon’jo- 
je yra patriotų, kurie nors jau 
ir susenę ir sulinkę, bet vis dėl
to jaudinasi dėl ištikusių Lie-

šeštadienį, vasario 22 d-, 
1941 m., vietos Lietuvių Sve
tainėje SLA 50 kuopa rengi i- 
si minėti savo 25 metų sukak
tuves.

Per tą ketvirtadalį šimtme
čio kuopa išaugo į vietos di
džiausią lietuvių organizaciją 
ir dabar yra skaitoma vado
vaujančia organizacija Bing- 
hamtono lietuvių tarpe.

Per kuopą perėjo daug šim
tų vietos lietuvių ir dar 2 šim
tai su viršum jai priklauso 
šiandien. Taipgi jau tuksian
čiai dolerių per SLA. 50 kuo
pą tapo išmokėta kuopos na
riams, ligoje pašalpomis ir 
pomirtinėmis, ir tas dabar 
bus tęsiama toliau. Be to, kp.

x a UJ1EN U-aCME Teiepnoto
Jack McMicliael, Amerikos Jaunimo Kongreso pir

mininkas, jėga išlydimas iš ’senato užsienių reikalų ko
miteto apklausinėjimo sales po to kai jis neprašomas 
įsibrovė į senatorių pasitarimų patalpas ir pareikalavo, 
kad jis butų išklausytas ryšy su “Leasc-Lcnd” bilhim- 
Amerikos Jaunimo Kongresas yra nereikšminga jauni
mo organizacija komunistų įtekmėj.WINNIPEGO IR APYLINKES LIETUVIAI, PABUSKITE!

tuvą nelaimių. Jie yra sus.ru- tikisi, kad greitu laiku ji turi 
pinę savo krašto likimu ir sten- prirašyti dar kokį 100 naujų
giasi jam pagelbėti. Tenka pa- nariu.
sakyti, jog nuoširdžiai padedi Bet kad tinkamai peržvel-

Komunaciai rengiasi užgrobti Winnipego Lietuvių Klu
bą. — Įsigavęs į valdybą skandalistas Plečkaitis 
stengiasi pažangiuosius išėsti. — Dalyvaukime klu
bo susirinkime vasario 16 d.

išgainioti visus lietuvius vei-i šokių orkestras, kuriam vado- 
kūjus, kurie tik dėl lietuvių I vau ja Richard Boravvsky. Or-
labo, dėl klubo aukas davė ir' 
darbu prisidėjo?

Todėl, visa tai matant, są
žines verčiamas ir sakau: 
Winnipego ir apylinkės lietu
viai, pabuskite!

—Klubietis.

kestro nariai yra žinomi kaipo 
“ambasadoriai.”

Nepamirškite, kad tas “dris-

ir jaunoji karta.
Bet jeigu prieš 23 metus ir 

vč.iau vasario 10 d. tikram l.e- 
tuviui reiškė džiaugsmą, lai 
šiais metais ji bus gedulo die
na. Atgaulą nepriklausomybę 
Lietuvos judošiai pardavė ka
mpams ir vėl užkrovė Lietuvai 
rusų jungą.

Vasario 16 d. paminėjimą 
šiais metais rengia ,*u<ltiųkėsų i ♦ . ' * ■ * 
klubai, Moterų apšvieto* drau
gija, Moterų sąjunga ir SLA j 
18 kuopa. Komisija susideda iš 
Amerikoje gimusių jaunuolių. 
Komisijai vadovauja p-lė Justi
na Karpavičiūtė, o jai padeda 
Jonas šatkus, Kazys Lukoševi
čius, Stasys Rakauskas. Jie vi-j 
si Amerikoje gimę. Kiti komi
sijos nariai yra Antanas Miklu
sis, Antanas Vanauskas ir Ta
das Lukas.

Minėjimas įvjks vasario 16 
d., 5 vai. po pietų, Amerikos le- 
gijonierių svetainėje. Kalbės 
Dr. Račkus, kuris palyginti ne-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•NAUJIENOSE

gus kuopos darbuotę, tai ir 
yra rengiamas didžiulis vaka
ras, kur bus bankietas ir šo
kiai. Vakaro ir viso įvykio sve
čiu bus pats SLA- preziden
tas advokatas F. J. Bagočius, 
kuris pasakys tam atatinkamą 
kalbą.

Taipgi čia bus minima ir 
Lietuvos Nepriklausomybė. 
Vakaras žada būti įdomus ir 
tikimasi turėti daug svečių 
•kaip vietinių, taip ir iš arti
mesnių bei tolimesnių miestų.

Tad tiems svečiams noriu 
priminti, kad bankietas ir vi
sas programas bus pradėtas 
gana anksti, 6 vai. vak-, kad 
paskiau butų progos svečiams 
gerai pasišokti ir atvyku
sioms iš toliau butų progųs su
sipažinti su vietos lietuviais ir 
pačiu vakaro svečiu.

Bankieto laiku ims ir muzi
kėlis programas; dainuos p-lė 
Ona Kazlauskaitė ir kiti. Tad 
visi vietos ir apylinkės lietu
viai nepraleiskite šios progos 
—ateikite ir išgirskite vieną iš 
geriausių Amerikos lietuvių 
kalbėtojų.

—P. B. Balčikonis,

WINNI'PEG, MAN. — Va-į 
sario 16 d., 2-trą vai. popiet, 
AVinnipego Lietuvių Klube, 
210 Man i lobą avė., įvyks vi-

Plečkaitis, įkaipo žinomas 
skandalistas (jis už girtavimą 
ir šaltojoj yra buvęs), įeida
mas į klubo kambarius gyven-

suotinis lietuvių susirinkimas, ti bažijosi, kad bus geras. Bet 
Visi Winnipego ir apylinkės kur tau. IPradėjo klube skan-

Waukegan, III.
Visokios žinios iš musų 

kolonijos.

Musų draugijos pradėjo savo
tiškas lenktynes parengimų sri
tyje. Neseniai įvyko šaunus pa
rengimas, kuriame dalyvavo ne 
tik vietos lietuviai, bet ir iš ki
tų miestų, kaip antai: Kenosha, 
Chicagos ir kitur. Tą pramogą 
surengė Waukegano moterų 
choras po vadovyste p-ios Pra
naitienės. Iš chicagiečių paste
bėjau K. Kairį, Chicagos Lietu
vių Draugijos pirmininką, su 
žmona.

Vakaras susidėjo iš vakarie
nes, programos ir šokių. Pro
grama buvo trumpa, bet gra
žiai atlikta. Vakarienę pag. mi
no O. Buitkienė, N. Vasiliaus
kienė ir B. Naujokienė. Joms 
tenkd atiduoti kreditas už tik
rai gardų kugelį.

Jei ką galima tam vakarui 
prikišti, tai silpną orkestrą.

—o—•
Kitas parengimas įvyks vasa

rio 22 d. Liuosybčs svetainėje. 
Tai bus SLA 262 kuopos vaka
ras, kuris liko pavadintas “drįs-Į 
kai balium”. Atsilankiusiems 
bus duodamos vertingos dova- 
nors. Dovanos bus skiriamos 
tiems, kurie bus navalniau ap
sirengę. Vadinasi, kurie atrodys 
labiau suvergę. Tokiu būda “i.i- 
desni driskiai” gaus vertingos-

kių” vakaras įvyks vasario 22 
d. Vadinasi, Washingtono gi
mimo dienoje. Rengimo komi
sija susideda iš A. Rukšėno, S. 
Buitkaus ir B. Dlinio. 

—o- -
Vasario 23 d. Waukegano 

naujieniečiai rengiasi važiuoti 1 
Naujienų metinį vakarą. Taria
masi važiuoti specialiu busu. 
Kurie norėtumėte važiuot, 
drauge, tai malonėkite kreiptis 
į Kasparą Grinių arba J. Ma
čiulį. Jie suteiks jums visas rei
kalingas informacijas.

Naujienų vakare bus suvai
dinta komedija “Išnaros”. Ne
praleiskite progos tą įdomų ir 
juokingą veikalą pamatyti. Va
žiuokime drauge, nes bus link
smiau.

— o —
Waukegane dabar darbai ei

na gerai. Tačiau darbai eina ge
rai tik tiems, kurie dirba. Už
darbiai gana neblogi. Bet kurie 
darbo neturi, tai jiems nėra 
lengva bet koks darbelis susi
rasti, nes naujų darbininkų 
dirbtuvės nenori samdyti. Je* 
kurie moka kokį amatą, tu 
tiems lengviau darbas gauti. 
Šiaip paprastas darbininkas ne

gali nieko pasigauti. Ypačiai 
bloga yra senesnio amžiaus 
žmonėms.

—o—
Naujienų namo fondo pikni

ko tikietus Jonas Skruzdis, 8th 
St. laveruo savininkas, Ona 
Buitkienė, 838 Adams St., ir J. 
Mačiulis. Yra pasiėmę tikietus 
platinti ir kiti biznieriai. Butų 
gerai, kad ir kiti prisidėtų prie 
tikietų platinimo. Tikietų kny
geles galite gauti pas p. Joną 
Skruzdį arba Juozą Mačiulį, 906 
Prescott. —J. M.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI
Ultra-:Violet-Sunshine ir Infra
Red Light Ra- 
diations Swedish 

Massjage ir 
Movements

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

Sav. ASSnGE

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTI1 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni
• • Ksira.

BLACK BAND LUMP ....... Jg

INIAUJJOEINI©^
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerąta Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $6-00, Chicagoj ir Europoje
x —$8.00.

NAUJIENOMS-—pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

lietu viai-ės, kam tik rupi, kad 
Klubas nepatektų į komuna- 
cių vadovybę, būtinai vasario 
16 d. vykite į šaukiamą susi
rinkimą, kad paskui nereiklų 
gailėtis, kada komunaciai sve
timtaučiam lizdą lietuvių 
Klube sukirs.
Komunistėliai nori likti dikta

toriais.
Nekartą yra tekę nugirsti 

musų “lavorŠcfius” kalbant, 
kad, girdi, kam čia tiek daug 
tų valdybininkų prie klubo 
reikia. Jeigu jie keli valdytų, 
tai galėtų net ir pelną pasida
ryti ir gerai pabaliavoti. Rei
kia tik tureli gerą “sojuzą” 
su svetimtaučiais, kad iš lie
tuvių Klubų renduotų. O klu
bą parenduoti ir atskaitas su
vesti, tai gali atlikti ir keli 
“draugiškai susipratę” valdy- 
bininkai. Dėl lietuviškos pub
likos, lai jiems galvos neskau
dančios, nes kai prieškoinu- 
nistiniai gaivalai lėks iš klu
bo išgainioti, tai ir nebebus 
kas juos patikrintų, kiek jie 
iš svetimtaučių pasipelnė.

O kad iš miškų suvažiavę 
lumberdžiakiai bei mainieriai 
kada užeina, tai, sako, to
kiems nei nerupi, kas tą klubą 
valdo, bei kas parengimus 
daro, bile tik jie atėję į klubą 
gauna alaus išsigerti, su mer
gom patrypti—paūžti. Tai, esą 
ir viskas, ko lumberdžekiai 
bei maineriai pageidauja.

—o—
Plečkaitis rengias ‘‘ pasiteisin- 

nimo perversmą”
Teko nugirsti, busią Kazys 

Plečkaitis prašinėjus tavorš- 
čių, kad vasario 16 d. per vi
suotinį susirinkimą palaikytų 
jo pusę. Jis (Plečkaitis) reika
laująs, kad susirinkimas pri
pažintų, jog pernai klubo 
komietas pasielgęs neteisingai 
jį iš klubo kambarių pavary
damas ir nuo klubo užveizdos 
darbo atsistatydamas.

Plečkaičio misti Įmitimas.
Kaip tik Winnipego lietu

viai nusipirko klubo namą, 
tai tuoj įleido Plečkaitį ir jo 
visą šeimyną į klubo namo 
viršutinius kambarius gyventi 
bei pavedė jam prižiūrėti ,kli:<

dalytis ir net muštynes sukū
lė. Negana to, vieną kartą įsi
smaginęs pradėjo'. visą klubo 
komitetą gainioti. O kai klubo 
komitetas pavarė; jį miegoti, 
lai Plečkaitis nubėgo ir atsi
vedė policiją, kad 'padėtų jam 
komitetą išgainioti. Jau buvo 
po 12 vai. nakties, o klubo 
komitetas kaip lik po bankie
to dar buvo užsilikę sąskaitų 
suvesti. Tatai patyrusi, polici
ja pasakė Plečkaičiui, kad jis 
eitų miegoti, o ne girtas bū
damas policiją baderiuotų.

Kadangi Plečkaitis jau ank
sčiau buvo buvęs uždarytas 
šaltojoj, dėl skandalinimo, tai 
policijai pasirodė labai keis
ta, kad lietuviai tokiam skan
dalistui pavedė klubą prižiū
rėti? Kadangi jau nebe pirmą 
kartą policija buvo kviesta į 
klubą tvarkos daryti, tai poli
cijos parėdymu net ir perim
tas (leidimas) alui laikyti iš 
klubo buvo atimtas.

Taigi Klubo komitetui kitos 
išeities ir nebebuvo, kaip tik j 
Plečkaitį iš klubo kambarių 
pavaryti. O dabar Plečkaitis 
įsibriovęs į raštininko vietą 
ieško progų pasiteisinimui. 
Verčiau jis tylėtų, tai mažiau 
kas jo darbelius žinotų.

Kolio ja nepatinkamus sau 
asmenis. (

Nors aš ir nepastoviai Win- 
nipege gyvenu, bet kai atva
žiavęs pasilsėti (kaip darbo 
nėra), užeinu į W. Liet. Klu
bą ir matau, kad už stalo sė
di įsilinksminęs pišorius Pleč
kaitis ir žodžiais plusta blai
vius asmenis, tai jau man. net 
sarmata iš šalies žiūrint.

Štai tik neseniai į porą mi
tingų buvau nuėjęs ir abudu 
kartu Plečkaitis buvo pusėti
nai “ant drąsos” paėmęs.

Kaip tik koks žmogus atsi
stojęs pradeda kalbėti, kas 
Plečkaičiui atrodo “netavorš- 
čiškai”, tai jis tuoj ir pradeda 
tokį žmogų kolioti. O ką Pleč
kaitis pradeda, tai “sojuznin- 
kas” Lepečka užbaigia.

O tuo tarpu kiti valdybos 
nariai šaiposi ir tyli. Ką tai 
reiškia? - ,

Prie ko einama?

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

NEGALI GAUTI
GERESNIO

Jei Mokėtum Du Syk Tiek už

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- 
Ludavoti 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 
narodysiu 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 pardąvimui už labai prieinamą 
kaįną.

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

FREDERICK’S 

4 CROWN 

PREMIUM 

BEER!

GAUNAMAS >/2 GAL., KVR. IR 12 UNC. BONKOSE. 
N neiki t į artimiausį sandelį arba taverną—arba šaukite 

YARDS 1502
SVARBUS PRANEŠIMAS------

Dabar randamės savo naujame sandėlyje ir ofisuose 
adresu 3917 Lowe Avenue . . . Čia gamybai pa- 
rankumai leidžia mums duoti daugiau patenkinantį 
patarnavimą musų daugybei kostumerių metropolitan 
apylinkėje.

FREDERICK BROS., Ine
3917 So. Lowe Avė., Chicago, III.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Str«<* 

CHICAGO, ILLINOIS
Td. Canal 8500

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 
iie 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.

ie

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Sttnday 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

by

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

$6.00
$6.00
$8.00

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, :1739 S. Halsted St., 
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Vienpusiški įspėjimai
Buvęs Wisconsino gubernatorius, Phil F. La Follette, 

kovoja prieš pagalbos teikimą Anglijai. Jisai, kaip ir 
daugelis kitų vadinamųjų liberalų, pranašauja Amerikai 
liūdną likimą, jeigu ji įsivels į karą: bus sunaikinti bili
jonai dolerių turto, žus šimtai tūkstančių Amerikos jau
nimo, ir kuomet karas pasibaigs, tai, nežiūrint kas jį 
bus laimėjęs ateis baisiausia ekonominė krizė.

Be to, La Follette’as įspėja, kad, Amerikai stojus į 
karą, šioje šalyje bus suvaržytos pilietinės teisės, val
džia sukoncentruos savo rankose daug galios; bekovoda
ma prieš diktatorius, Amerika pati užsiaugins diktatūrą.

Bet tas Wisconsino liberalas — panašiai, kaip ir ki
ti to paties nusistatymo žmonės, užmiršta pagalvoti apie 
antrąją klausimo pusę. Sakysime, kad Amerika atsisa
kytų remti Angliją: — tokiame atsitikime Hitleris lai
mėtų karą. Ar tuomet Amerikos padėtis butų geresnė?

Anglijos rėmimo priešai kažin kodėl įsivaizduoja, 
kad Hitleris, kai tik sumuš anglus ir padiktuos jiems 
taiką (kuri, žinoma, bus daug aršesnė, negu Versalio 
taika), tuojaus nurims ir pasakys: “Gana. Daugiau ne
bekariausiu. Jau pakako lieti kraują. Dabar gyvensiu su 
visu pasauliu taikoje ir sutikime!”

Tik naivus kūdikiai gali tikėti, kad taip bus. Jau 
vien tas faktas, kad, Anglijai pralaimėjus karą, sugriū
tų visa milžiniškoji britų imperija, kuri apima ketvirtą 
dalį žemės paviršiaus, — jau vien šitas faktas neleistų 
pasauliui tuojau grįžti prie taikos. Kas atsitiktų su Ang
lijos kolonijomis Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje ir 
nesuskaitomoje daugybėje salų, išmėtytų visuose van
denynuose? Ką darytų britų dominijos Australijoje, 
Naujojoje Zelandijoje, Pietų Afrikoje ir šiaurės Ameri
koje?

Didelę daugumą tų teritorijų, žinoma, pasidalintų 
tarp savęs pergalėtojai, t. y. diktatorių klika su Hitleriu 
pryšakyje. Hitleris, be abejonės, pasigrobtų “liūto dalį”. 
Ar besidalindami grobiu, diktatoriai nesusipiautų ? O kasi 
dar svarbiau: ar laisvai gyvenusios po Anglijos valdžia, 
šalys (kaip, pav. Australija ir Pietų Amerika) sutiktų 
geruoju kišti savo sprandą į nacių jungą?

O ką darytų Jungtinės Valstybės, einant tam pasau
lio perdalinimui: ar jos galėtų leisti, kad visi kontinen
tai, išimant šiaurinę Amerikos dalį, atsidurtų po dikta
torių kontrole? Totalitarinės diktatūros pavergia žmo
nes ne tiktai politiškai, bet ir ekonomiškai, užkaria jiems 
“naują tvarką”, kurioje nėra vietos nei laisvam .darbui, 
nei laisvam susisiekimui su užsieniais.

Daugelis tų, kurie pataria Amerikai neduoti pagal
bos anglams, bet reikalauja, kad ji dabar kaip galint 
sparčiau ginkluotųsi, — tikisi, kad po karo Amerika, 
turėdama didelę jėgą, galės atimti iš pergalėtojų gerą 
porciją jų grobio, pavyzdžiui: Kanadą ir britų salas AL- 
lantike. Bet tai reiškia, kad Amerika turi ruoštis persi-* 
pešti su karo laimėtojais. O tokios peštynės gali Ameri
ką greičiau įtraukti į karą, negu teikimas pagalbos ang
lams dabar.

Bet tai tiktai pradžia. Sakysime, kad Hitleris ir jo 
partneriai pasitenkins grobiu Europoje, Azijoje ir Afri
koje ir į Ameriką tuojau po karo nelįs. Gali praeiti ke
letas metų, iki jie sugromuliuos tą, ką praris. O kas po 

‘to? Ar Hitleris daugiau nebeturės apetito grobti?
Kodėl Berlynas organizuoja nacius šiaurinėje, cen- 

tralinėje ir pietinėje Amerikoje? Kodėl jisai šitam tiks
lui išleidžia kasmet milžiniškas sumas pinigų? Kodėl 
Maskva turi savo “Kominterno” skyrius kiekvienoje A- 
merikos šalyje? Kodėl ji čia laiko gaujas GPU agentų, 
kurie ne tiktai agituoja, bet ir žudo žmones? Kam Mus- 
solinio juodmarškiniai veda propagandą tarpe Italijos 
išeivių Amerikoje?

Jeigu tie diktatoriai neketina į Ameriką įsiveržti, 
tai visos šitos jų pastangos neturi jokios prasmės, ir mi- 
lionai dolerių, kuriuos jie čia kasmet išleidžia, yra išme
tami į balą. Bet Hitleris, Stalinas ir Mussolini taip ne
mano! Jie žiuri į tą darbą, kaip į labai svarbų dalyką 
— kaip į pasiruošimą tolimesniems žygiams prieš Ame
riką. šiandien jie. jau turi abiejuose Amerikos, žemynuo
se bent keletą milionų savo šalininkų, pasiryžusių veikti 
pagal komandą iš Europos. Diktatūrų invazija Ameriko
je jau seniai prasidėjo! , * . y '

Ispanijos “caudillo” (vadas) sa
vo pasikalbėjimuose pasiekė 
“pilną pažvalgų tapatumą” 
(“complete identity of views”l) 
Europos klausimuose.

Mussolini laikė slaptą konferen
ciją su Hitleriu Italijos mieste, 
Florencijoje. Po to diktatorių 
susitikimo Italijos valdžia pra
nešė, kad Hitlerio pasitarimuo
se su Mussoliniu buvo pasiektas 
“pilnas pažvalgų tapatumai” 
(“complete identity of views’?) 
visais esančiais klausimais.

Kaip matome, kiekvieną kar
tą, kai Mussolini sutinka su ki-Į 
tu diktatorium, ar tai vokišku 
ar ispanišku, tai pasireiškia vi
siškas nuomonių “tapatumas”. 
Tiktai reikia stebėtis, kam dar 

j tie diktatoriai nuolatos zuja iš 
vienos šalies į kitą ir laiko slap
tas konferencijas, jeigu jų nuo
monės visuose klausimuose pa
sirodo esančios “tos pačios” Į

Bet šiandien yra žinoma, kad 
Romos pranešimas apie spalio 
28 d. konferenciją buvo mela
gingas. Tą dieną, kai Hitleris 
nuvyko į Florenciją pasimatyti 
su Mussoliniu, fašistai jau buvo 
įsiveržę į Graikiją, nelaukdami, 
ką apie tai pasakys Hitleris. O 
naciai nenorėjo, kad Mussolini, 
prisiartinus žiemai, pradėtų ka
rą Balkanų kalnuose. Vokiečių 
armijos generalinis štabas lai
kėsi tos nuomonės, kad reikia 
palaukt i pavasariu, iki nu tilps, 
sniegas Albanijos tarpukalniuo- 
se. Ir dėl to, kad Mussolini vo
kiečių patarimo nepaisė, tai 
Hitleris atsisakė jam padėti ir 
net nenutraukė diplomatinių ry
šių su Graikija, kuomet jo part-, 
neris ėmė su ja kariauti. i

Tačiau fašistų komunikatas 
tuomet sakė, kad tarp Mussoli- 
nio ir Hitlerio nėra pažvalgų 
skirtumo nė vienamę klausime?

Tai ir dabartinis pranešimas 
apie Mussolinio sušilikimą su 
gen. Franco ituri ne daugiau 
vertės.

STALINO ŠNIPAI 
AMERIKOJE

(Tęstnys)
Tai nieko gero kariaujančiai 

valstybei neduos.
Reikia atminti tai, jog nėra 

ginklo, kuriam nebūtų galima

tai Dozenbergas iš Washingto- 
no pasišalino ir apsigyveno ma
žiuliame miestelyje Bend, Ore- 
gon Valstijoje, čia jisai pernai 
buvo suimtas ir apkaltintas pa
so falsifikavimu — po to, kai 
Earl Browder buvo žioplas vie-i
šai pasigirti, kongreso komisi- surasti neutralizuojančią priė
jės tyrinėjime, kad jisai kelis monę, t. y. nuo kurio nebūtų 
kartus keliavo su padirbtu pa-'p’a^^na atsiginti. liesa, šis atsi- 
su į Maskvą. Dozenbergas ne I gynimo būdas kartais užtrun- 
tiktai prisipažino, bet ir apsiė- ka> bet risgi jis surandamas ir 
mė liudyti prieš Browderį —; . . .
matyt, jisai jau buvo nutaręs;] meiiką jau pasisekimą 
nutraukti ryšius su Maskva. t >

Apie šituos Stalino žvalgybi- si<?c<la nau^ naštą: 
įlinkus rašo New Yorko savait- taįp Pa^ apsigynimo priemones 
raštyje “The New Leader” bų- Prieš savo surastą naują gink- 
vęs komunistų partijos genera-P?’ kurį JaJl vartoja piiešas pū
linis. sekretorius ir vienu laiku-l įsavinęs išradimą, 
ėjęs, kaipo komunistų kandida
tas, 
Ben 
ko:

I kariaujanti valstybė ;ne tik turi 
L ŠIUO;

J nauju ginklu, bet pati sau už- 
: gaminti

Per priešpaskutinį Pasaulio 
į J. V. vice-prežidentus, | karą vokiečiai pradėjo vartoti 
Gitlovv. Tarp kitko jisai sa- dujas. Iš karto jos turėjo pasi

sekimo, bet greitai buvo suras- 
“Dozehbergas žino apie kaukes ii tos pačios dujos, 

Komunistų Partijos šnipų ^ar -baisesnės buvo pavaitotos 
veikimą daugiau, negu Earl juos pačius, gi jiems ga- 
Browder. O Browderis taip inintis dujokaukes buvo daug 
pat nėra nekaltas avinėlis ši- sunkiau, negu Santarvės vaisty
tame dalyke; jisai turi daug bėms, kurios turėjo pakanka- 
ryšių su OGPU. Browdėris mai žaliavos ir žmonių jų - 
buvo Pan-Pacific Trade U- mybai.
nion secretarijato galva 1927 Antra, reikia atminti, 
ir 1928 m. ir, kaipo GPU tar- kiekviena valstybė turi pas 
nautojas, buvo jos centro vir- ve Paskipus vieną ar dargi 
šininkas Shanghajuje (Kini- lis velnioniškos ginklus, kūnų 
joje). Jo dabartine žmona,, nevm’toja, vien nenorėdami iš
rašų bolševike, buvo GPU provokuoti priešą, kuris taip 
agentas Maskvoje. Jo pir- Pat ką nors turi ir nevartoja, 
mesnioji žmona, Kilty Har- bet pavartotų pirmai provoka- 
ris, dirba GPU darbą Euro- cBai iš priešo pusės pasireiš- 
poje, o jo sesuo, Mary Brow- PiUS-
der, tarnauja karo žvalgybų- todėl tikėtis karo pradžio
je sovietų Rusijoje. Jeigu sbll’Prizą ginklų rūšyse, ypač 
Dozenbergas atidengtų ką ji- dėl ją nepaprasto žiaurumo, 
sai žino, tai ąusidarytų labai netenku, tai pasirodys lik karui 
nępatogį padėtis Komunistų iPusčjus, kuomet reikės viskas 
Partijai ir butų daug žalos Pastatyti ant kortos ir tuomet 
musų valdžios santykiams su liebus ko žiūrėti tos pasaulio 
Sovietų'Sąjunga.” nuęmonės, kuri visvien neuž

terš nugalėtojo, bet visuomet 
lasai buvęs Stalino žvalgybi- prjsįpja]<s prjc nugalėtųjų, tad 

ninkas yra latvys. Jisai gyveno ar šiaip ar taip galas ir gąliwa 
Roxbury .miestelyje, Mass. vai- vis]<cl išmėginti.
stijoje. Iš; latvių kolonijos tame Taip ,padarė vokiečiai pasku- 
micstelyjc: Rusijos bolševikai tintume kare su savo povande- 
gavo eilę aklų pasekėjų ir išti- kinių iaivų karu> nuodais ir t.l. 
kimų tarnų. Nikalojus Dozen
bergas buvo- iš jų visų žymiau-' Taigi, siurprizų galime turėti 
sias dar Jr šiame -kare, bet šiek tiek

Sako, kad faktus apie Dozen- Į vėliau, kuomet kuri pusė ma- 
bergą suteikė Amerikos va
džiai gen. Krivitskis, kurį šio-, 
mis dienomis rado Washingto- 
iiio policija negyvą vieno hole-j;
lio kambaryje.

GYVENAME ILGIAU
1

Pereitą savaitę išėjo iš fede-; 
ratinio kalėjimo Lewisburgc; 
Pa., buvęs Stalino žvalgybos 
vyriausias agentas Amerikoje,; 
Nik.alojus Dozenberg. Jisai at
sėdėjo apie 10 mėnesių kalėji
me už paso klastavimą; už ge
rą elgesį jam sumažinta baus
mė.

Dozenbergas buvo svarbiau
sias valdžios liudininkas prieš 
komunistų lyderį Browderį, ku
ris yra taip pat nuteistas pas- 
portų falsifikavimo byloje. Jei
gu dabar, išėjęs iš kalėjimo, ji
sai pradės kelti viešumon visas 
sovietų valdžios šunybes, kurios 
yra atliktos Jungtinėse Valsty-; 
bėsg, tai bus karšia ne tiktai 
Browderiui, bet ir Rusijos di-; 
plomatiniams atstovams Ame
rikoje. Nes Dozenbergas žino 
tas paslaptis geriau, negu kd- 
riš kitas asmuo.

Jisai daugiau kaip per 20 nie-Į 
tų tarnavo sovietų valdžiai, kai-' 
po žvalgybininkas, kurį Maskva 
siuntinėjo į įvairias šalis. Ke
letą metų jisai gyveno po slap-; 
ta pavarde “Donant” Washing-' 
tone. Bet kuomet Stalinas paJ 
skyrė ambasadorium Amerikai1 
Umanskį (buv. GPU agentą)/

Pasauly visados buvo ir 
yra daugiau senesnio amžiaus 
žmonių, negu, jaunuolių. Bet 
paskutiniais laikais 'tas senes
niųjų • skaičius pasiekė tokio 
laipsnio, kokio jis nekad nė
ra pasekęs visoj, pasaulio is
torijoje. O tai dėl to, kad šiais 
laikais mažiau kūdikių gim
sta ir mažiau žmonių miršta.

1940 metų cenzo duomens 
parodo tai. Pavyzdžiui, 1930 
metais • bendras visų Ameri
kos gyventojų amžius buvo 
26.4 metai- O pernai tas ben-. 
dras, amžius jau pašoko net 
iki. 28.9. metų. Vadinasi, A- 
merikos žmonės bendrai suė- 
muš buvo 2.5 metais senes
ni, kitaip tarus tiek ilgiau gy
veno.

Kas yra įdomiausia tai kad: 
didelis nuošimtis ilgesnio gy
venimo užtikta tarp žmonių,i 
ik utie jau yra suvirs 65 metui 
amžiaus.

. X

Tai visgi geras ženklas.. 
Nors gyvenimas dabar grei
tesniu tempu eina, bet gyve
name ir. ilgiau. /

Kas žino, gal iš viso to at
rasime, kad žmonės dabar. ir 
protiškai progresuoja.

Kodėl La Follette’as ir jo vienminčiai nepagalvoja* 
apie šituos faktus ?. Ar jie akli, ar jie nenori matyti?

ga-

jog
sa-

juroje jie toki pat Šeimininkai, 
kaip anglai su prancūzais viso 
pasaulio juroje.

Vokiečiai šiandien buvusioje 
Lenkijos ir Čekoslovakijos val
stybėje elgiasi nepaprastai žiau
riai,verčia kapais, tremia žmo
nes ir jų vieton kolonizuoja vo
kiečius, gi toki anglai pakaria 
vieną kitą airį — teroristą ir 
-žiuVi pro pirštus į Indijos ir 
Airijos nacionalistų šauksmus 
reikalaujančius nepriklausomy
bės, nes šis judėjimas jiems dar 
nepavojingas, bet visai kitoniš
kai pasielgtų, jei tokioje Airi
joje kiltų sukilimas kaip per 
paskutinį karą, kuomet airiai 
buvo žiauriai numalšinti. Ant
ra, anglams nesvarbu koloni
zuoti Airiją ar Indiją ir jie dar 
pakankamai randa savo šali- 
niiikų pas šiuos savo tariamus 
vidaus priešus naudodami rasi
nę tikybinę ar socialę nesantai
ką, kuri tose valstybėse viešpa
tauja. Lygiai ir japonai nežudo 
kiekvieną kinietį, kaip vokiečiai 
čeką, pirmai progai pasilaikius, 
nes japonams ne kiniečių teri
torija kolonizacijai reikalinga, 
bet kiniečių pramonės ir pre
kybos pavergimas nežiūrint kas 
joje dirbs.

Taigi, kaip skaitytojas mato, 
žmoniškumas priklauso ne nuo 
kariaujančių 
širdies, bet
kaip Mussolinis pasivėlina kai 
kuriuos teroristus, kėsinusiuo
sius prieš jį, nuleisti tik 30 me- 

i tų kalėjimu, o ne mirties baus
me, kaip dažniausia diktatoriai 
pratę elgtis.

“Geros” širdys, humanišku
mas — tik žodžiai ir demago
gija kariaujančių valstybių...

3. Nenugalima lygsvara.
Visi slapti ginklai turi tą blo

gybę, kaip ir kiekvienas gink
las, jog galima rasti prieš jį 
apsaugą.

Karo ginkluose, kaip ir dau
gelyje dalykų, yra tam

PIRMOJI IR PASKUTINE 
MEILĖ

Parašė Snapis Kanapis.
Romansas, galima sakyti, 

prasidėjo su pabučiavimu. Pa
tekėjusi saule be jokių tokių 
ceremonijų, poetiškai sakant, 
pabučiavo aukštųjų namų vir
šūnes. Po to ta pati saulė pa
bučiavo žemesniųjų namų sto
gus, sienas, langus, palanges, 
JDžimio Švilpuko veidą ir, gali
ma sakyti, visą apylinkę. Pali
ko nebučiuoti šiokie tokie še
šėliai, kurie tai čia, tai ten slap
stėsi ir iš pykčio ar gėdos da
rėsi mažesni ir mažesni su kiek
viena minule.

Džimis Švilpukas jautė savy
je labui gerą nuotaiką. Ką tik 
išnykusi naktis jam buvo nepa
prastai giliukinga. Galima sa
kyti — pirma tos rųšies naktis, 
nuo to laiko, kaip jį mama at
siuntė ant svieto. Jis šią naktį,

leido naktiniame kliube. Ten 
jis, kaip paprastai, iošė kauliu
kais ir išlošė didelį turtą. Tas 
turtas taip gražiai sušildė jo 
nuotaiką, kad jis apleisdamas

vusias mergas ir dabar ant sa
vo lupų jautė nepaprastą miši-

valstybių geros 
pajėgumo lygiai

Tas Džimio švilpuko turtas,

didelis. Daleiskim dėl tokiu vv- 
rų, kaip SLA iždininkas, arba

rius, kurie pripratę čiupinėti 
dideles pinigų krūvas, tas Dži
mio turtas atrodvtu 
kas. Bet Džimiui 
trys doleriai ir trys 
vo didžiausia suma, 
kada nors į vieną naktį išlošė. 
Tiesa, tie trys centai jam tru-

visai men

ti k ra

ma lik laikinai, kuriam nors 
trumpam laikui.

Karo istorijoje mes randame

turėjo būt dešimtukas, o ma
žiausia —* nikelis. Bet jis dėl to 
nesierzino.

Dabar Džimis su išpusta 
nuotaika eina pas mamą, o sau
lės spinduliai bučiuoja jam vei-

lys, kad paprastais ginklais vis
li gi nieko negalima padaryti.

Bet tuo nenoriu pasakyti, 
jog jau karo pirmais melais 

| negali pasirodyti kitoniški gin
klai, daug žiauresni, geresni, 
bet lik noriu, pasakyti, kad jei 
pasaulyje visgi egzistuoja taip 
vadinami fantastiniai ginklai, 
kaip minėtas anglų išradimas, 
»tai jis visgi karo pirmoje pusė
je nebus dar pavaitotas.

Be to, skaitytojas turi nesi- 
daryti iliuzijų dėl vienos ar ki
ltos valstybės žmoniškumo ar 
žiaurumo. Kiekviena kariau
janti valstybė yra žiauri, nes 
karas yra vienas iš žiauriausių 
aktų pasaulyje ir todėl kalbėli 
•apie vienos ar kitos 
didesnį ar mažesnį 
yra tiesiog juokinga.

Karo žiaurumas 
nuo priešo pajėgumo 
Juo priešas^ menkesnis, juo jis, 
turi būti žiauresnis, nes tik 
žiaurumu, kraštutinėmis prie
monėmis gali tikėtis pasiseki
mo.

Pav. anglai neskandina neu-' 
tra'lių valstjkių laivų, nes jie} 
jiios priverčia jėga atvykti jųi 
uostau kontrolei arba pagauna! 
plačioje juroje ir ką nori pai-į 
ma, ką nori praleidžia. Jie turi 
užėmę karo kelius ir jiems ne-; 
utralių šalių laivai nepavojingi, 
priešingai dar naudingi, nes ga
li iš. jų pasiimti tarptautine tei
se vaduodamiesi tai, kas butų1 
tekę priešui. Bet vokiečiai ju
roje bejėgiai, jie negali privers
ti neutralių valstybių laivų už
eiti į savo uostą ir todėl juos 
skandina. Ir užtai vokiečiai ne 
t-iėk skandina Baltijos juroje, 
Įdek už jos ribų, nes Baltijos

valstybes 
žiaurumą c

priklauso 
ir tikslų.

k u sukėlė paniką kariaujančio
se, atsiradus kuriam nors slap
tam, iki tol nevartotam ginklui, 
bet labai greitai atrasdavo ap
saugą prieš jį ir liek galingą, 
jog tais naujas ginklas netekda
vo savo buvusio baisumo.

Nemenkas siurprizas praėju
siame kare buvo tankas. Kuo
met pasirodė tankas, jis rodėsi 
turi nuspręsti karo likimą to 
naudai, kuris jų daugiau turės.

Tiesa, praėjusiame kare jis 
suvaidino nemenką rolę, bet 
jau šiame kare jis nebevaidi- 
na tos rolės ir prieš jį surasta 
nemaža priemonių, kurios ma
žiausia 50% sumažino jo ko
vingumą. Jau nekalbant apie 
antitankines anuotas bei kasa
mas duobes, kunosna įpuolęs 
jis bejėgis, yra daug kitų prie-

išrastas Ispanijos pilietiniame 
kare, būtent: paprastas naftos 
butelis pamestas po juo.

totą dar viena priemonė varto
tina ten, kur yra miškai: siio- 
miiai pakirsdavo medžius, išpin- 
tdavo juo,s vielomis ir palikda
vo. Pfikartinęs tankas tą miš
ką parbltfkšdavo, bet tuo pat 
užkirsdavo sau kelią žengti' pir
myn ir tekdavo siųsti pėstinin
kus bei dai'bininliuš-kareivius, 
kad pravalytų kelią tankams, 
gi pašaliuose\hpsikasę suomiai 
skersdavo šautuvų ir kulko
svaidžių ugnimi šitokius karei
vių biu’ius, atėjusius valyti ke- 
Oią tankams.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ‘/NAUJIENOSE”

Tuo pačiu metu Airina Vcn- 
tutč, neseniai atsikėlusi, išėjo i 
verandą. Čia ji išėjo išdulkinti 
paskutinius miego likučius, ku
rie buvo užsilikę po blakstieno-

neto traukiamas, bėgo prie Ai
riuos ir pabučiavo.

Dėl šio bučkio ar gal. dėl vi
sų gerųjų aplinkybių, romansas

rių pirmiau nei Džimis, nei Ai- 
rina nežinojo. Meilė užkariavo 
beveik visą galvą. Nuotaika dar 
labiau pagerėjo. Meilus žodžiai.

si iš krutinės ir pynėsi, lyg li
tanija. Po keletos tokių meilės 
litanijų, Džimis nuėjo pasnaus
ti, o Airina išėjo i bažnyčią pa-

Vakare Džimis pasiėmė apy
senį tėvo karą, įsisodino Airina 
ir išvažiavo. Užėjo į teatrą 
pasėdėjo, sustojo klube, šio to 
išgėrė, nuvažiavo į kitą klubą, 
vėl šio to 4šgėrč ir, kada jau 
buvo toli ,po vidurnakčio, su
manė pasivažinėti.

Važiavo, galima sakyti, gana 
sparčiai ir butų nuvažiavę toli
mą kelią, jei ne tas medis, ku
ris stovi prie, kampo. Taigi tas 
medis pastojo jiems kelią. Tas

ir Airi-

atsitiki- 
daryti,

Buvo 
mainos 
Truputį

romanso. Džimis tunogė į medį 
ir abu, tai yra Džimis 
na krito negyvi.

Po (tokio nevykusio 
mo nieko kito neliko 
kaip abu palaidoti.

dvejos laidotuvės. Dvi 
labai graudžiai verkė, 
ašarojo du papos. Du 
laikė dvejas Mišias 

šventas. Du graboriai pelnė po 
šimtinę. Kapinėse buvo iškastos 
dvi duobės ir po to supilti du 
nauji kapai.

Taip pasibaigė pirmoji meilė.
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Ir taip gimė stebuklas
(IŠ PARAGVAJAUS PRAEITIES)

La Guardia Gina “Pagalbos Anglams” Biliu

(Tęsinys)
—Bet... —. nuvargęs gulda

mas lovon pagalvojo kunigas 
Nicola, — aš persilpnas... Ne 
man ... ne man šis darbas, 
kaip lygiai ne don Julianui, ku
ris pirmiausia pagalvotų: “O ar 
kartais už tai negaliu netekti 
savo dvaro?”... šeškas! Ne! Ge
riau mano sugalvotas stebuk
las... Jis neišganys žmonių, bet 
miestelis atsigaus, žmonių pa
jamos padidės... Jie bus nelai
mingam pasaulyje šiek tiek lai
mingesni... Ir mane vyskupas 
liausis baręs už menkas paja
mas iš parapijos...

Kunigas Nicola užmerkė akis 
ir kuomet dona Rosa, don Vi- 
ccnte našlė, įžengė į jo kam
barį, kunigas Nicola jau miego
jo...

į ko stvertis. Pagaliau susigriebė, 
pravėrė duris ir sušuko:

—Carmencita! Carmencita!
Netrukus įėjo jaunutė, gal 

septyniolikos metų mergaitė, 
Carmencita, kuri ėjo don Julia
no kambarinės ir šių metų mei
lužės pareigas.

—Maude mi patron! (Įsakyk, 
mano pone) — tarė ji įėjus ne
suprasdama, ko galėtų norėti iš 
ryto ponas visų naktį ncprigu-

—Matę paruošk!—sake trum
pai guarani kalba don Juliano

1Q-
—Tuojau, — atsakė mergai-

Juliano Nerimsta.
Bet don Juliano, kunigui Ni- 

cola išėjus, nemigo, jis dargi 
apie tai nepagalvojo, buvo su
sijaudinęs, įraudusiomis aki
mis, nerasdamas vietos, tryp
čiojo aplink stalų nežinodamas

Klaidos pataisymas

neatsargumų 
klaidingai 
skaitymas

vaizdelius

Don Juliano nesisėdo, žings
niavo iš kertės į kertę negalė
damas sukaupti mintis.

Viskas jo galvoje susimaišė 
po šios nakties pasikalbėjimo 
su kunigų Nicola...

—Kunigas?... Kad jį velniai 
rautų! Ot kunigas!.. Kad ne šis 
vos pakenčiamas karštis ir 
priešais langų stūksantis neį
žengiamas pusiaujo miškas — 
tikrai galvočiau, jog ne Para
gvajuje ir dar visų pamirštame 
dvarelyje prie Caacupė mieste
lio esu, bet moderniško pasau
lio Babilionijoje — Paryžiuje, 
kur gali sulikti bedievį kunigų 
be vienos meilužės ir pūvantį 
nuo sifilio ir dvesiančio ant pi
nigų maišo davatkų...

Kunigas bedievis, revoliucio
nierius, socialistas . . . anarehis-

NAUJTEn V-ACME Telephoto
Ncw Yorko majoras Eiorello La Guardia pagautas 

ryškioj pozoj kada jis liudijo senato užsienio reikalų 
komiteto apklausinėjime ryšy su “Pagalbos Anglijai”
bilium. La Guardia griežtai pasisakė už biliaus prave
di mą.

eolą atvirumas -- tikras stebu
klas!.. Ir kodėl jis buvo toks at
viras?.. Juk aš galėjau nesutik
ti... Aš dargi nesutikau... žodžio 
jam nedaviau... O juk jis savo 
kortas atidengė... Bet kų aš gal
voju!.. Tfu!.. Visai mane su
kvailino... Jis puikiai galėjo ma
nimi pasitikėti, nes aiškiai žino, 
jog aš per daug “gaucho”, kad 
galėčau savo artimo silpnybė
mis pasinaudoti... Ir kas man 
per nauda?.. O, žiūrėk, pasisek
tų jo sumanymas —- ištiesų pi-

cha ta” (priplota nosis) pavar
ote, ir ji prieštaraus dabar dėl 
kažkokio šeimininko žodžio..., 
Ji savo likimą žinojo ir jame 
savos valios ^pareiškimui nebu
vo likę vietos...

Užbaigęs gerti matę idon .Ju
liano išėjo iš namų, pasuko pės-. 
čias link miestelio ir už pusva
landžio tuštino karčiosios “chi- 
pa” Stiklelius pas pažįstama 
turkų, smuklės savininkų...

(Bus daugiau)

laužytojas per 
vienojeA vietoje 
eilė eilutes ir 

išėjo neaiškus. Po 
“Rašo gyvenimo 

turėjo būti taip:
Bedarydamas iš 

traukas, kurias jis 
mintinai išmokti, 
įprato rašyti. Vėliai 
jo rašyti vaizdelius 
mo ir t. t.

knygų iš- 
norėjo at- 
Linkolnas

iš gyveni-
. L-tis.

PREMIUM

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

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

2-V/2-VA ..............................
Wcst. Ky. Wash Scrgs. 1!L> 
Fr. County D. D. Scrgs. V/2 
Cent. III. Stoker Nut 1” .......
Indiana D. D. Scrgs. 1’4 —•
Perkant 4 tonus ar daugiau.

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

Paruošti.

JAMES COAL C0.
5821 S. Halsted St.

Tel. NORMAL 2800
559 W. 81st Street

Tel. RADCLIFFE 8000
“Suvirs 53 Metai Patarnavimo”

sinori tikėti!... Sapnas, tikras 
tvarkios nakties, prieš audra, 
sapnas... Tylus, rodos, be mal
dos žodžių daugiau nieko neiš- 
manus senis staiga pasirodė už 
Liuterį, Kalvinų ir visus kitus 
reformatorius išmintingesnis!... 
Knygų pelė!.. Ne veltui tiek 
knygų pas jį visuose kampuose 
užversta... Stebuklų sugalvojo...

Kunigo Atvirtimas Tai 
Stebuklas!

7.00
5.75
5.70
4.75
5.30

Bedievis kunigas stebuklų fa
brikantas!.. Tikra Bokačio no
velė... O gal senis tik juokavo? 
Gal jis norėjo tik iš manęs pa
sijuokti?.. Bet ne... Trauk jį vel
niai!.. Jei jis norėjo iš manęs 
pasijuokti, prisiekiu savo kapi
tono antpečiais, jog tai butų 
paskutinis jo gyvenime juo
kas... Ne... Jis perdaug rimtai 
kalbėjo. Daugiau aš iš jo galė
čiau pasijuokti, negu jis iš ma
nęs... Vien atpasakodamas kų 
jis man kalbėjo, galėčiau jį pra
žudyti, įgrūsti visam amžiui j 
vienuolynų... Stebuklas...

Ar musų sugalvotas stebuk
las virs kada nors juo — vel
niai žino, bet man kunigo Ni-

nigai plauktų!.. Penki dvarai, 
visa micstelį^įstcngčiau nupirk
ti...

Don Juliano mintis nutraukė 
Carmencita {nešdama pirmų pu
tojančių matę. Paskui jų sekė 
jaunas vaikėzas, vos plonutėm 
kelnaitėm apsiavęs, nešindaiiia- 
sis “Brasero” (savotiškas ang
lių kilnojamas , ugniakuris. — 
Aut.). • '

Padavus pirmų matę šeimi
ninkui Carmencita atsisėdo ant 
karvės kaušo, kurį vartoja vie
ton mažos kėdutės kaime, šalia 
pasidėjo žerbų ir ant degančių 
anglių užstatė vandenį, pasi-
ruožusi gerokų valandėlę tar
nauti savo ponui, šeimininkui 
ir meilužiui...

Gal tik po ketvirtos ar penk;' 
tos matės don Juliano pajuto 
Carnicncitų esant kambaryje, 
nors ne kas kitas, kaip ji jam

paskendęs savo mintyse, jog' 
mokų nematė, dargi matę geiic 
automatiškai, lyg ne savo lupo
mis...

Britai patenkinti 
Willkie pareiš

kimais

Prezidentas Ortiz '■ 
perspėja Castillo
BUENOS Aires, Argentina, 

vas. 12 d. — Dėl ligos pasitrau
kęs prezidentas Ortiz šiandien 
perspėjo viceprezidentų Castillo, 
kad išvengtų didesnių nesusi
pratimų.

Ortiz bijo, kad konervatoriai 
visiškai 'nenustotų bendradar
biavę su liberalais.

•Castillo atsisakė pravesti tar-

dymą Mendoza provincijoj pa
darytų rinkimų reikalu. Libe
ralai nepatenkinti, nes buvo var
tojama apgavyste. Politine nuo
taika (tempta.

IŠNAROS!
IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE
AMALGAMATED CENTER 

Šefėje, 333 S. Ashland Blvd

IŠPARDAVIMAS! PENKT. :IR ŠEŠT.. 'VAS. 14 IR .15
IDAHO RUSSET PUIKIAUSIOS NO. 1 RŪŠIES

RIH PLAUTOS OQpDUL V Lu !1b SV. PEKIS L VU
PLAUTOS 

:15 S V. PEKIS

“MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS
KAVA 21 sv. maiš. 25c 3 sv- maiš. 37*
“MIDWEST” PUIKIAUSIS GARUODINTAS
PIENAS Aukš. ken.
ARMOUR’S “STAR”
TAUKAI
“MIDWEST" PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
RAUGINTI KOPŪSTAI flia. 2% ken. 3 Už 25^

1 sv. kartonas
3 už įg?

“TASTEWELL” RUKŠČIOS BESĖKLĖS
RAUDONOS VYŠNIOS No. 2 3 už 250
“CONTADINA” TOMATO PAŠTE 6 unc. ken. 4 už 19c 

2 už 19c‘TRANKI” ;RED CABBAGE 14 unc, ken.
SKANUS KORNAI ANT VARPŲ
NIBLET-EARS 12 did. varpų kone
“LIBBY’S” KŪDIKIAM VALGIAI
“WASHBURN’S” GELTONI AR ŽALI
SPLIT PEAS
"PILLSBURY’S” FARINA

310
3 ken. 20^

_________ l>ak. 120
14 unc. apk.

“ELMDALE” TOMAITĖS No. 2 ken.--------------------- ---------------------- 1------------------------

2 už 17c

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovu

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

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

Specialus Išpardavimas
DARAU GALITE TURĖTI GERESNES KOKYRES MAI

STĄ IR PINIGŲ SUTAUPYTI JEI P1RKSITE 
44

Remklte Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL 1LIQUOR 
CO —VVH OLE8 ALE
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

FOTOGRAFAS

3 už 25c
4 pak. 15c

Paintės ken. 23c

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

KLINIKAS
«13.50
550.00
525.00

52.00

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

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $4 rtrt
ir vaistai .................. ■ -UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

LONDONAS, Anglija, vas.
12 d. — Britų vyriausybė ir gy
ventojai labai patenkinti Will- 
kio padarytais pareiškimais' 
Amerikos senato užsienio komi-* 
sijai.

Willkie papasakojo tikrų da
lykų stovį ir vertina įvykius: 
britams labai palankia prasme.

Ypatingai jie yra dėkingi už 
jo pareiškim’us karo laivų rei
kalu. . .

Atvyko japonų am-, 
frasadorius :

WA£HINGTON,. D.‘ -G.; vas.'' 
11 d..'.— šiandien atvyko sosli-. 
nčn naujai paskirtai Japonų am
basadorius, 'admirolas Kishisa- 
buro Nomųra,

Admirolo sutikti atvyko už
sienio departamento -atstovai ir 
italu bei vokiečių pasiuntiniai. ’

‘■KRE-MEL’’ DEZERTAI______
“.MAZOLA” VIRIMUI ALYVA
“DROMEDARY” DATES 7'A unc, ipak. 2 -už 27^
“SPECIAL”
PJAUSTYTI LAŠINIAI

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

120
TEXAS BESĖKLĖS 
'GRAPEFRUITAI Did. >80 m i eros
“BA-B-O” VALYKLIS
?LUX” PRAUSIMOSI MUILAS
“LUX” TRUPINTAI
“GOLD I)UST” 2 maži 9c

niaž.. 9c

10 už 290
2 ken. 23č

3 u£ 170
did. pak. 210
did* pak. 170

2J25c pak- 250 
ŽEMIAUSIA KAINA KURIA KADA NORS MATĖTE 
“KLEK” did. pak. 140
L’ ■ .................................................................... .... ■ . ................................. ........... ■ . '

PURO-PUROX” 2 10c pak. 10c

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

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA 
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Denta] Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

$9.50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 _
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WEST 63r<i STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

COPR. 19*1, NE6OLECRAFT SERVICE, INC.

' FILET CROCHETED DO1L1ES PĄTTERN 2761 
No. 2761 — Megstos servetkėlės.

— Kas girdėti? — užklausė 
don Juliano. z

Carmencita pažiurėjo nuste
busiomis akimis j don Juliano 
ir nieko neatsakė, nes šeiminiu- 
kas nebuvo pratęs apie kų nors'

lasas” (darbo užvaizdą).
Susigriebė ir don Juliano, jogl 

ne vieloje .klausimų pastalė ir 
niūrėdamas pasitaisyti, sušuko:

—Matė šalta! — nors lupos 
vos pakentė karštų “bom'byžę*’.

Carmencita papūtė anglis, 
pakilo pelenų debesys, bet van
denį nuo anglių nuėmė, maty
ti, netikėdama šeimininko žo-

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, UI.

čia įdedu 10 centų^ ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Adresas.

No. 2761.

Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija.

abejojanti šeimininko žodžiais, 
tam bent anglis papūtė...

Don Juliano nepastebėjo Car- 
mencilos “maniėvro”, bet ir pa
malęs, butų nei žodžio nepasa
kęs, svarbu, jog ana nepriešta
ravo...

Carmencita prieštarauti? Nie
kuomet!..

Ji neprieštaravo, nors norė
jo verkti kruvinomis ašaromis,’ 
kuomet jų iponas (prieš pusmetį 
pakvietė pasilikti pas jį miega
majame saulei nusileidus gerai 
žinodama, jog paupyje, prie di
džiųjų vartų, jų laukė Juanci- 
to, daugiau žinomas “Nar’z

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASSN KAINA 15 CENTŲ 
lik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

DABAR LAIKAS INVESTUOTI
1 . » * ( -5 ■ *• *■ t ’ ’ •

PINIGUS

1739 SOUTH HALSTED STREET

- Mokame 3% Nuošimčio ant Visų Investmentų

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

Vardas ...

Adresas

Miestas

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, HL

Valstija
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Autorizavo Darb-kų 
Šalinimą Už “Ne
teisėtus Streikus”

IŠGELBĖTI.

Dr.DETROIT, MICH.
George W. Taylor, tarpinin
kas General Motors — C. I. 
O. automobilių unijos ginčam 
spręsti, pareiškė, kad korpora
cija, kuri turi teisę darbinin
kus šalinti už neteisėtus

ELGIN, ILL. — Didelės 
draugų ir daktarų pastangos 
nedavė rezultatų, 54 metų ele- 
klro-mechanikas, Waltcr Mc
Donald mirė. Jį pagavo elek
tros rovė, betaisant elektros

Armija Skriaudžia 
Michigano Pupas!

M i c h i(j (i n’a s Protestuoja

Dar Laisvoj Lietuvoj Vytauto Draugija

Automobilių Strei 
kas Lansinge

rytas dėl 23 darbininkų pra- 
šalinimo Fisher Bodies dirb
tuvėje, Baltimorc, Md.

Jo patvarkymai privalomi 
abiejoms pusėms, nes jis buvę 
išrinktas tarpininku 
joms pusėms sutikus.

ab įe

LANSING, MICH. — J strei
ką išėjo 3,000 Amerikos Dar
bo Federacijos automobilių 
unijos narių Motor 'j\Vheet 
Corporation dirbtuvėje. Fir
ma gamina $1,400,000 reikme
nų kariuomenei. Streiko prie
žastys — algos ir pripažini-

LANSING, MICH. -- šios 
valstijos pupų augintojai su
sirūpinę ir pasiruošę didelį 
triukšmą kelti. .Armija juos 
skriaudžia. Kareivius maitina 
šviežia mėsa ir daržovėmis, 
bet pupas paniekino. Jų ne
benaudoja.

Pupų augintojai siųs delega
ciją su armijos viršininkais 
kalbėlis, ir jiems parodyti ko
dėl jie didelę klaidą daro. 
Žiūrėkite, jie aiškins, graikai, 
savo armiją maitina pupomis, 
ir ar matote' kaip tie graikai 
kareviai pila kailį italams?

les, įvyks iškilmingas banke
tas su šokiais.
• Rengimu rūpinasi Vladas
Ramanauskas ir Aleksas Mon-

ST. CHARLES, ILL. —Va
sario 22 vietos Didžiojo Lietu
vių Kunigaikščio Vytauto Dr- 
ja švęs savo 35-tas sukaktu-

'•/■'■■k .. .«C ’s Tr . ■•Ui ,-.s

[gR': z.jBL.

inąs.

Sukaktuves

VAKAR CHICAGOJE

T A 11 DVI/ I B,,s* turtinges- 
rtU I I l\i nis ir Iaimin- iiivi ■ gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

t OF CHICAGO
Mokame 3’/ž% Dividendų

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

Tmss $1,000,000.00

Nekeis Motorų
1942 Modeliuose

Tyrinėja Mirti 
St. Charles 
Kalėjime

DETROIT, MICH.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos

Čia 
eina kalbos, kad jei 1942 ‘me
tams nauji modeliai bus išlei
sti, tai bus tik kai kurios ma
žos permainos karoserijose 
(bodies), bet motorai bus tię 
patys, kaip ir 1941 mašinose, 

automobilių
nudaryti didelių 
kad netrukdyti

Valdžia ragina 
bendrovių 
permainų, 
ginklų gamybą.

ST. CHARLES, ILL. — Po 
areštu Jcamantinėjimui buvo 
padėtas Robert Adams, virši
ninkas disciplinos namų St. 
Charles kalėjime nepilname
čiams. Jis tardomas dėl mir
ties 16 metų berniuko, James 
AVilliam^, kuris buvo “sunkiai 
sužeistas muštynėse” pirma
dienį. Spėjama, kad pats 
Adams berniuką mirtinai su- C
mušė.

J. V. ministeris Lietuvai, 
Owen J. C. Norem’as, nufoto
grafuotas Kaune, Amerikos pa
siuntinybės balkone, su savo 
dviem dukrelėm.

Tada Lietuvoj dar buvo ra
mu, šalis dar džiaugėsi savo 
laisve. Mr. Norem Lietuvoj iš
buvo dar tris mėnesius po ru
sų kariuomenės įsibriovimo pe
reitą vasarą ir pats savo aki
mis matė tą nepateisinamą 
smurtą. Iš Kauno Mr. Norem 
išvyko tik Maskvai griežtai pa
reikalavus. 1

Apie Lietuvą jos laisvės 
tais ir apie skaudžiuosius 
kius prasidėjusius su 1940 
tų Birželio 15 diena, Mr. 
reni, kuris ir po šiai dienai

Amerikos atstovu 
žmonėms,, papasakos 
sekmadienį, Vasario 
iškilmingame minėji-

me-

me- 
No- 
yra

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
MOTINA JĮ VISUOMET 

TAIP MOKINO...

John F. Eudeikis
BKNIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonu LAFAYETTE »W

T“rx -1 _• koplyčios visose
1—* JrsL 1 Chicagos dalyse

LEROY, ILL. — 6 metų 
Dičkio Rees pasivėlino į mo
kyklą. Mokytojos klausiamas, 
jisai atsakė, kad negalėjo 
skubėti, turėjo eiti labai pa
mažu. Kišcnruj “turi du kiau
šinius, ir mama visuomet 
jam šakė būti atsargiam su 
kiaušiniais, kad nesudužtų.:

Motina abu išvirė berniuko 
“lunch’iui.”

Joliete Mirė Juozą 
pas Bardauskas

Klausykite musų nulio programų Antradienio ir šeštadienio ryt-

ra POVILU SALTIMTERU.
a

JOLIET, ILL. — Sulaukęs 
65 metu amžiaus mirė senas 
jolielietis, Juozapas Bardaus- 

Ku- 
ten

kas, 457 No. Herkimer St. 
nas pašarvotas namie, iš 
laidojamas šeštadienį.

teisėtuoju 
Lietuvos 
ateinanti 
šešiolikto
me, 32 We,st Randolph Street 
auditorijoje, vidurmiesty.

Iškilmingasis •• susirinkimas 
prasidės 2 vai. p .p. Be Mr. No- 
rėmo, kalbės “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis, “Sandaros” 
redaktorius Mikas Vaidyla ir 
Frank Mast-Mastauskas nuo 
katalikų visuomenės.

Likvidavo Streiką
LaCrosse, Wis.

Pildykite Income
Taksu Blankas C*
‘Naujienose”

• Vakar policija pradėjo su
iminėti motoristus, kurie tebe- 
važinėja be 1941 metų miesto 
ir valstijos laisnių. Skubėkite 
laisnius įsigyti. Laukti ilgai ne
reikia, nes eilės neilgos. Miesto 
laisnius pirkite — City Hali, 
valstijos, Van Burcn ir Ash
land.

0 Sužeidęs du vyrus su ilgu 
peiliu, nežinomas jaunas pikta
darį*s \pasigriebė $100 Union 
stoties valgykloje, ir laimingai 
pabėgo.

© Garaže ties 4426 South 
Parkway buvo kilęs gaisras. At
vykę ugniagesiai viduj rado 
įrengtas du 109 galionų slap
tas degtinės varyklas. Savinin
kai nežinomi.

0 German-American Bundu 
vadas VVilliam Kunze paskelbė, 
kad jo organizacijos “vieninte
lis tikslas” išsaugoti taiką ir 
kovoti šios šalies įsivė'imą Eu
ropos kare. Bundas yra Ame
rikos nacių organizacija.

O Chicagos čekai pasiuntė du 
ambulansus Į Angliją, Čekoslo
vakijos armijai, kuri dabar t. n 
tarnauja.

GAISRAS
BRIDGEPORTE

Katilui deguto pervirus, kik. 
gaisras V. Gustį; name, adresu 
3221 South Lowe avenue. Ug 
nis padarė nemažai nuostoliu

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Ofisas Atdaras Ir šeštadieniais
i Iki 8-tos /

lietuviai perspėjami ne- 
income taksų blankųsu

tai dabar, kol dar 
ir nereikia skubėli.

O Bežaizdamas su šautuvu
ku, kuriuo vaikai šaudo kar
kus, 17 metų John Banas, 224»> 
N. Lorel, suvarė “kulką” į akį 
9 metų berniukui Chester Ogor- 
zalek, 2231 N. Lorel. Berniukas 
akį praras.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

į. i ^aidotuvių Direktoriai |

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

• i

■y

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

imiltlIlUH'MIHIIIIilHItlIlHllllllb

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Milwaukėj Mirė
Thomas Gramza

LA GROSSE, WIS. — Dar
bininkai grįžo į darbą La 
Crossc gumos dirbtuvėse, kur 
užpereitą trečiadienį C. L O. 
lokalus buvo paskelbęs strei
ką. Ginčas daugiausiai įkilo 
dėl senioriteto teisių. Dirba 
apie 800 darbininkų.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

"'■-Št

ai#

v

—Su-MILWAUKEE, WIS.
laukęs 69 melų amžiaus mirė 
milwaukietis Tarnas Gram
za, gyvenęs a d r. 1007 W. Mor
gan avenue. Ilgai sirgo St. 
Luke ligoninėje. Palaidotas 
St. Adalberto kapinėse.

MIRĖ YVILLIAM G. MASKAL

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

Paliko Broli
Charles Kasteni

ROCK ISLAND, ILL. — 
Calvary kapinėse vakar buvo 
palaidota 72 metų Milan, III., 
gyventoja, Mrs. Edvvard Scha- 
effer. Ji paliko du brolius, 
Kazimierą Kastenį, gyvenantį 
Chicagoj, ir Praną Kastenį. 
Davenport, Iowoj.

RANKIN, ILL. — Vasario 
10 d. mirė senas vietos gyven
tojas, 72 metų William G. 
Maskal. Ilgai sirgo Watseka 
ligoninėje. Paliko sūnų John 
Maskal, / seserį Daisy, Cates, 
Indianoj ir 
Buvo 
nėse.

MILWAUKEE RUOŠIASI 
BOMBARDA V IMAM S...

TEIS

anūkus.
palaidotas Onarga kapi-

U'Z VYRO NUŽUDYMĄ
ELIZABETHTOWN, ILL.— 

Vietos kalėjime teismo kovo 
24 d., laukia Harrisburg 
gyventoja, Mildrcd
Turley. Ji kaltina savo 
Roy nužudymu pereitą 
pintį.

MILWAUKEE, WIS. —Vie
tos gyventojai neima jokių 
šansu ir be reikalo nelaukia, 
čia jau veikia oro apsaugos 
korpusas, kuris rūpinsis gy
ventojų saugumu, kai priešų 
lėktuvai miestą, bombarduos.

KEYVANEE MIESTO TARY
BA NUSILEIDO

III.,
Sevvell 

vvro

KEWANEE, ILL. — Ahidi- 
ninkams pakėlus didžiausį 
skandalą, Kewanee miesto ta-

PASKYRĖ $17,211 PARKAMS.
PANA, ILL. — W. P. A. pa

skyrė $17,211 įtaisyti pageri
nimus ir padidinti vietos Kit- 
chell ir Reservoir parkus, ku
riuos nemažai naudoja chica-

vykinimą įstatymo, z kuris 
draudžia alinėms datyti biznį 
sekmadieniais.

Pirmiau taryba žadėjo įs
tatymą vykinti su kovo mėne
siu.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Visi 
laukti 
pildymu.

Atlikite 
yra laiko
Blankas reikia pildyti pavie
niams. kurie uždirba $800 ar 
daugiau, ir vedusiems, kurie 
uždirba $2,000 ar daugiau.

Blankas galite išpildyti ir tak
sus sumokėti, jei reikia mokė
ti, “Naujienose”. Raštinė tam 
tikslui atdara kiekvieną dieną, 
(dabar ir šeštadieniais), nuo 8- 
tos ryto iki 8-tos vakaro, o sek
madieniais — nuo 9-tos ryto 
iki 1-mos po pietų.

Garsinkites “N-nose’
Mrs. A. K. JARUSZ 

phvstcal 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westem av. 

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek- 
madienį— į Sanc 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.,

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
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 Dirbtuvė 
' 756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

® Besimaudydamas pirtyje, 7—9 vai 
679 S. Clark, apsvaigo ir mirė jį* - _
52 metų chicagietis, Hjalmar 
Hokanson, 724 Bany Street.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vakaro ir pagal sutarei

| Ofiso Tel. PROSPECT 67 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

e Vienam Southsidės teatre 
buvo rastas negyvas, 56 metu 
James Carden, 6545 Pameti 
avenue. Gavo širdies ataką.

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 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Repubifc 7868“

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

. Yards 3089

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios 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. HERZMAN
IŠ RUSIJOS '

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

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

Ofisas ir Laboratorija
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:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS
Gydytoms: ir Chirurtra*
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki f 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEŽELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOJ’ 2—4 pooiet ir 7—P 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7R9P 

Namų Tel. VINCENNES 5272

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 dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. 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
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Demokratai Važiuos 
Į Nepriklausomybės 
Minėjimą
Sekmadienį Susirenka Valandą 

Anksčiau
Marųuette Parko 13-to War- 

do Lietuvių Demokratų Klubas 
laikys savo reguliarį mėnesinį 
susirinkimą SėkrtladieiiĮ, Vasa
rio 16tą, vieną valandą anks
čiau, būtent 1:00 vai. lygiai. Po 
susirinkimo važiuosime tiesiai 
į Auditorium, 32 West Ran- 
dolph Street, kur Chicago lie
tuviai minės Lietuvos Nepri
klausomybės metines.

Lietuviai demokratai — 
“Stiprėja”

Nežiurfht kad kai kurie laik

 

raščiai sKelbia, kad demokratai 

 

silpnėja, Lietuvių demokratai 
vis stiprėja, nes čia susipratę

Liet., Telšių apskr., 
parap., Kuliziškių 

Amerikoj išgyveno 30

ELENORA 
ŠIMINAUSKIENĖ

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

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

Priklausė .prie Liet. Ūki
ninkų Draugijos ir šv. Rožan
čiaus Draugijos.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 61 E. 103 PI. Laidotuvės 
įvyks šeštad., vas. 15 d., 
vai. ryto iš namų į 
Šventų parap. bažnyčią, 
rioje atsibus gedulingos 
maldos už velionės sielą,
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 liekame: Vyras, 
Pusbrolio Sumiš, Giminės ir

8:30
Visų 
kū
pa

te iš

lietuviai mato, kad Demokratų 
partija kaip buvo, taip ir yru 
musų darbininkų žmonių užta
rėja.

30 Nabjų Narių
Pereitam susirinkime prisira

šė riet 30 naujų narių, 
klubas mano dar giliau 
politikos dirvon.

Per'eitUosė rinkimuose

Petrauskas Išliko
Sveikas, Savininkas
Buvo Pašalta

Apkaltinįta Sūnaus
Užmušimu Vėliausi Karo r

Dabar 
žengti

musų 
precinktai, kuriuose vadovauja 
lietuviai kapitonai ir klubo 
rial, geriausiai, pasirodė ir 
dėl dabar bus dar geriau 
pažinti vadų.

O Pas Rėpublikonus —
Mums priešinga republikonų 

partija daug žadėjo musų tau
tiečiams, bet pasirodo, kad nei 
vieno priežado dar neišpildė, ir 
vėl, kaip ir visoje jų istorijoje, 
dar nei vienas lietuvis negavo 
Ir gal negaus jokio pripažini
mo. Demokratas.

na- 
to- 

pri-

Nelaiminga Motina 
Pasimirė

atgal Mrs.
2711 West 
apdegė be- 

de- 
at-

Keturios savaitės 
Jennie Rogers, 26, 
Adams, skaudžiai 
gelbėdama savo vaikus iš
gančio buto. Dvi savaitės 
gal ji pagimdė kūdikį.

Gaisro žaizdų rezultate, ir 
nusilpusi dėl kūdikio, moteriškė 
vakar pasimirė.

I AVFIKI&^eg^m^s1?
Lw w La I 311U Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

i | f*} A Gėlės Mylintiems 
I lK K fl Vestuvėms, Ban- IS H O M kietams, Laidotu- 

1 VėmS, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Drąsus Apiplėšimas Vaistinėje
Wiiliam Petrauskas, 4021 S. 

Artesian avenue, džiaugiasi iš
likęs sveikas. Bet jo darbdkvis, 
50 metų Jack Sage, 511 Mė;~ 
rose street, guli sunkiai pašau
tas ligoninėje.

Du piktadariai suvarė jam 
kulką į nugarą. . t

Petrauskas dirba Sage vais
tinėje, ad. 2160 West Lake st., 
į kurią piktadariai atėjo. Jie 
buvo ginkluoti. Vienas atsisto
jo prie durų, o kitas, išsitrau
kęs revolverį, įsakė Sage’ui ei
ti atidaryti register;. Kai Sagė 
bandė sprukti laukan, pik tada- 
ris šovė.

Abu pabėgo be grobio ir Pet
rausko nekliudė.

Tokių Patyrimų 
Nesitikėjo —

Kai Ėjo Valentine Kortų 
Pirktis

9 metų Marie McCabe, 7055 
Yale avenue, atėjo į dovanų 
krautuvę, 7240 Wentworth avė., 
Valentine atviručių pasipirkti. 
Dvi—sergantiems draugams, o 
septynias kitas— ah, čia sekre
tas.

Kaip tik tuo laiku iš krautu
ves būgo du banditai, atėmę nuo 
savininkų $56. Jie mergaitei kir
to per galvą su revolveriu ir 
ją sunkiai sužeidė.

Atsipeikėjusi, mergaitė nusi
pirko atvirutes — pinigų jai 
piktadariai neatėmė, ir jas iš
siuntė.

V

Direkt. Lachavvicz
Draugai.

Laid.
ir Sunai, Tel. PULlman 1270 
arba CANAL 2515.

sulau- 
parap., J

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVES

JUOZAPAS GRICIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 15 d., 1940 m 

kęs pusės amžiaus, gimęs Grumblių kaime, Alsėdžių 
Te ^Paliko dideliame nubudime moterį Domicėlę, po tėvais 1 
Gelumbickaitę, ?unų Albertą, dukterį Justiną, brolį Joną, pus- I 
seserę Orią k švogerį Juozą Mažeikus ir jų šeimą, švogerį ir 1 
švogerką Gailids ir jų šeimą ir švogęrį įr švogerką Cukurus ir I 
jų dukterį, Aldonu Milauskaš, dėdę Labzentą ir šeimyną; Lietu
voje — brolį Kazimierą ii* giminės. I

Liūdnai, atminčiai musų brangaus vyro ir tėvelio bus lai- J 
komęs šv. Mišios Dievo Apveizdos par. bažnyčioje, vasario 15 I 
d., 1941 m., 7:30 vai. ryto, kviečiame visus gimines, draugus ir j 
pažįstamus atsilankyti į pamaldas, o paskui ir į namus po nur. 
2034. So. frUnion Avenue. ...................

Mes Tavęs musų brangusis vyre ir tėveli niekuomet neuž- 
miiršiftie. Tu pas inus jau nebesugrįši, bet mes Unksčiaųs ar vė
liaus pas tave ateisime. Lauk mus ateinant! Nuliūdę lieka:

GRICIŲ ŠEIMYNA.

JUOZAPAS SKUTAS
Persiskyrė su Šiuo .pasauliu 

vasario 11 d., 1941 m:;'sulau
kęs .puses amž., gimęs Pane
vėžio apskr., Naujamiesčio 
parap., Garsvėš kaime.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko 

mylimą 
tėvais 
Joną ir 
šeimą, ir 2 sesers sūnūs, šVo- 
gerį Pranciškų ir švogerką 
Karoliną Kiaunus, švogerį 
Joną, švogerką Stanislavą 
Kiaunus ir jų šeimynas 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 Šunai, švo- 
geriai, švogerkos ir Giminės.

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

dideliame nuliūdima 
moterį Karoliną, po 
Kiauniutę, pusbrolį 
brolienę Skutus ir jų

£ '

LIUDVIKAS NĖMUNAS
GyVeno 4511 South Wood Street

Persiskyrė su šiuo pasauliu .vasario .13 d., 2:30. vai .ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės am?., gimęs Lietuvoje, Mažeikių apskr., 
Vykšnių parap., Pakalupės kaime. Amerikoj išgyveho 28 metus.

, Paliko dideliame nubudime moterį Oną, po levais Žutautai- 
tę, 2 dukreles Oną Durkin, jos vyrą Joną ir Hortenziją, .3 se
seris: Uršulę Laurinierię, jos vytą Jubzajią ir jų šeimą, Mortą 
Stakauskienę, jos vyrą Augustą ir jų šeimą, ir Stahislavą Ska- 
beikienę, jos vyrą Joną ir daug kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje seserį Bronislavą Gudmdniehę, jos vyrą Rober
tą ir jų šeimą ir daug kitų giminių;

Kūnas pašarvotas sesers namuose^ 4601 So. Paulina St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 17 d., 9:00 vai. ryto, 

iš namu į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. >

Visi a. a. Liudviko Nemuno gimiriės, draugai ir pažįstaihi 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse i r, suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame:

Moteris, Dukterys, Seserys, švogeriai ir Giminės.
Laid. Direkt. I. J. Zolp, Telefonas YARDS 0781.

JUOZAPAS BARDOWSKI
Persiskyrė sh šiuo pasauliu 

vas. 12 d., 2:00 vai. po piet 
1941 m., sulaukęs 65 metų 
amž., gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Albertą, sūnų Joscph, 
Jr., dukteres Albertą ir Elz
bietą, Joliet,. III., seseres Anna 
Brazauskienę, Rose Urbanie-
nę ir Mary Tamušaitienė, gy
venančias Chicagoje, Lietuvo
je paliko vieną sėserę ir gi
mines.

Kūnas randasi namuose. 
457 K. Herkimer St., Joliet, 
III.

Laid. .įvyks šešt., vas. 15 d., 
9:00 vai. rytą iš namų į .St. 
Mary’s parap. bažnyčią, Jo
liet, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, • o \š ten bus nulydėtas į 
St. Patrick’s kapines, Joliete.

Visi A, A. Juozo Bar‘dowskd 
giminės, draugai ir pažįstami 
ešat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti lai’dotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. :.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, . Dukterys, 

Seserės ir Giminės
Laid. dir. Viotor Markie- 

wicz, tel. Joliet 5035.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Mrs. MabeI Bender, C<

kaltinta nužudymu sdvo 
penkių metų stiliaus. Kūdi
kis jai buvo gimęs iš pir- 

, mykščių vedybų ir jis turė
jo užrašytą $1,700 pavel
dėjimą.

SLA 208 Motery 
Kuopa Aukoja $34 
Lietuvos Reikalams

Illinois Firmoms
Karo ir Laivyno departamen

tai vakar paskelbė išdavę že
miau minimus kontraktus Chi- 
cagos ir kitoms valstijos dirb
tuvėms:

StUber & Kuck Company, 
Peoria, $6,23$.

United Presscd Products 
(Company, Cliicago, $1,2’50.

Contaiiier Corporation of 
America, Chicago, $720.

Mclntbsh Ėlfectrical Corpora
tion, Chicago, $26,035.

Elgin Natiotial Watch Com
pany, Ėlgin, $54,529.

Natioiidl Mineral Company, 
Chicago, $6,029.

Welso Construction Compa
ny, Chicago, $94,845.

Joseph T. Ryerson & Sons, 
Ine., Chicago, $8,461.

Vacuum Can Company, Chi
cago, $7,262.

ŠĮVAKAR ĮVYKS 
“PIRMYN” 
REPETICIJA

CLASSIFIED ADS.
i. ui ■ ai I—f w^m- - Tmrr -*nwr——mm  rm-m-i -■

PERSONAL 
Ašmenų Ieško

PAIEŠKAI! SUSIPAŽINIMUI 
našles, ne senesnės kaip 48 metų 
ąmž. Esu našlys. Turiu gerą dar
bą. Rašykit, 1739 So. Halsted St., 
Box 2455.

JUOZAS SEGAMOGAS kilęs iš 
Panevėžio apskr., Ramygalos vals. 
Šukelių kaimo, atvykę? Amerikon 
a.pie 1912 m. Jeigu kas turite kokių 
nors žinių apie jį, nuolankiai pra
šau pranešti šiuo antrašu. Yra 
svarbus reikalas. B. KUCUKAS, 
701 7th St., Kewanee, III.

VVHOLESALE FURNITURE

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. Tol. REPublic 605]

Dalyvauja nepriklausomybės 
minėjime

SLA 208 Moterų Kuopa da
lyvauja Lietuvos nepriklauso
mybes šventėje vasario 16 d., 
32 W. Randolph St. auditorijo
je, ir aukoja $25 Lietuvos rei-

Pirmadienį į tėvo laidotuves 
išvykęs p. Kazys Steponavičius 
prašo paskelbti, kad šiandien 
sugrįš į Chicago, ir kad “Pir
myn” Choro repeticija įvyks 
reguliariu laiku, W. Neffo sa
lėje, 2435 South Leavitt street, 
7:30 valanda vakare.

Pirmesnis pranešimas, kad 
repeticijos nebus, šiuomi atšau
kiamas.

šita kuopa, kiek reporteriui 
žinoma, yra nemažai aukojus 
ir praeityje,'<ir Lietuvos ir lie
tuvių reikalams. Ne lik aukota 
iš kuopos iždo, bet ir iš pavie
niu

Nariai, kurie patemys šį pra
nešimų, prašomi apie jį pasaky
ti ir kitiems choro nariams.

Vaidyba.

narių gauta nemažos 
ir pinigaiš ir darbu.

au-

Naujoji .valdyba 

pereitus du melu 
pirmininkavo geraširdė

šiaiPer 
kuopai 
visuomenininke, p-lė M. Bren- v. u"*•* • . . . / 'zaitė, o siais melais pirminin
kauja tyli ir patriolinga p. S.

žmona). Kitos 
yra: vice-pirm. 
rašt. E. Mikšiene 
Bijanskicnė, ir iždininkė 
Kundrotienė.

Kuopa turi daug stiprių 
jėgų ir energingų veikėjų, 
jau yra daug padariusi 
daug gali padaryti.

Rengia vakarėlį

M. Brenzailė, 
, fin. rašt. V. 

p-ia

ir
Ji 

dar

Kovo 16 d., popiet, Syrcna 
restorano salėje, Archer Avė., 
kuopa ruošia bunco party su 
gausingomis dovanomis ir įvai
riausiais pamargininiais bei 
muzika. Pelnas bus paskirtas 
Lietuvos vadavimo ir labdaros 
reikalams.

Noriti dar pridurti, kad 
apart viršminėlų $25 paskirtų 
iš kuopos iždo Lietuvos reika
lams, narės dalyvavę susirinki
me pereitą savaitę, liuosnoriai 
padarė rinkliavą savo tarpe ir 
surinko $9, taip kad iš kuopos 
ir iš kuopos narių pilna auko8 
suma yra $31. Tai graži auka; 
o kuopos narių ir jų vadų pa
triotiniai jausmai ir duosnu- 
mas dar gražesni. —Rep.

ŽUVO PLIENO 
DIRBTUVĖJE

Šiandien draugai ruošiasi 
kilmingai palaidoti plieno dar
bininką Felix Lesčynski, kuris 
mirė Little Company of Mary 
ligoninėje.

Pereita šeštadieni jis buvo 
sunkiai sužeistas darbe, Carne-* . X.
gib-Illinoi,s plieno liejykloj. Bu
vo 62 m. Amžiaus, gyvėno 8424 
Buffalo.

IS-

Garsinkitės “N-nose’’

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ EX-MAINIERIŲ 

DRAUGIŠKO KLUBO susirinkimas 
įvyks sekmad., vasario 16 d.. C. 
Ūkelio svet, 3436 S. Lituanica avė. 
Pradžia 2 vai. popiet Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. —Valdyba.
KRAKIŠKIŲ APŠVIETOS ir Kul

tūros Draugiško Klubo susirinki
mas įvyks sekmad., vasario 16 d., 
1:30 vai. popiet, Sandaros svet., 
840 W. 33rd st. Chicago. Taipgi visi 
draugai krakiškiai prašomi atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių.

—M. Titiškis, rast.

Dar Vis Yra Tokių 
Žmonių!—

I i VH____
“Stebuklinga Mašina Nebuvo 

Stebuklinga”
38 metų Mrs. Elsie Polick, 

1901 Allport street, padarė vis
ką taip kaip “draugas Joe” jai 
aiškino.

Sudėjo dolerines tarp dviejų 
lentelių, apipylė jas “magišku 
skystimu”, ir laukė. Išlaukė ke
lias valandas, bet dolerinės te
buvo dolerinės, nepasikeitė į 
dešimkes.

Ji dalyką raportavo policijai, 
kuri dabar ieško to “Joe”, ku
ris moteriškei pardavė “stebuk
lingą” mašiną pinigus dirbti 
$4,000.

SPROGO PADANGA, 
NETEKO DANTŲ

Sprogo padanga, kurią 
chanikas Abe Levy taisė, 
že, 1475 South State,
pasijuto esąs be dantų. Sprogi
mas juos išmušė.

uz

me- 
gara- 

Staiga

Lietuvių Eksmainie- 
rių Draugiška Klubo 
Vakaras

Įvyks šeštadienį, vasario 15- 
tą1 dieną, Bridgeporto kolonijoj, 
Chas. Ūkelio svetainėj, 3436 S. 
Lituanica Avė. šiame vakare bus 
galima sutikti daugelį praeities 
pažįstamų draugų, todėl kvie
čiame visus buvusius mainie- 
rius, jų gimines ir pažįstamus 
atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti.

Rengimo
Komitetas ir Vafdyba.

NUBAUDĖ Už KUNIGŲ 
APGAUDINĖJIMĄ

44 metti Marshall Campbell, 
9325 S. Bell, ir jo 73 metų tė
vas Charles buvo nuteisti už 
išviliojimą $247,000 daugiausiai 
iš kunigų real-estate spekulia
cijai. Sūnūs gavo tris metUs, 
tėvas—suspenduotą metų bau.s- 
ni|.

N epriklausomybes 
Minėjimo Bilietai

BRIDGEPORT — Lietuvoj 
Nepriklausomybės Sukaktie} 
minėjimo, \ vasario 16 d., 3x 
W. Randolpli St., bilietai par 
davimui randasi sekamose vie 
tose:

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

Progress Furniture Co., 3221 
S. Halsted St.,

Gudo krautuvėje, 901 W. 3< 
Street.,

“Sandaros” Red., 840 W. 3: 
Street.

Valentine Dienai 
Užbaigė Gyvenimą
D. Rypkevičius Jos Nemylėjo

Artinosi Meiles Diena—Va 
lentine Day. 17-kos metų Re 
beccai Spinkaitei, 1239 Norit 
Campbell avenue, ta diena ne 
nešė džiaugsmo ir laimes. J 
jautėsi suvilta, tad susiradus 
tėvo revolverį nusišovė.

Jos r ubuose buvo rastas r aš 
telis, 
gus” 
Vido 
mac 
nuolis.

.su žodžiais, “Mano bran 
ir šalę buvo vardas, Do 
Rypkevičiaus, 2656 Foto 
avenue. Jis 19 metų jau

“Valentine Dovana” 
Bridgeportiii
Du Indėnu BokštaiC

Rūmams
BRIDGEPORT. — šįryt pri< 

Valentine rūmu berniukams 
3400 Emerald avenue, bus pa 
statyti du 40 pėdų aukščio bok 
štai, indėnų naudoti dievaičii 
stiebai, vadinami “totem poles” 

Tai namų įsteigėjo, mirusic 
L. L. Valentine, palikimo do 
vilna kliubui Valentine dienos 
proga.

šiomis
sunkiai susirgo į

die

SUNKIAI SERGA 
LOUIS MIKUTIS SR.

KOSELAND. 
nomis
roselandietis, Louis Mikutis Sr. 
52 E. 103 Place. Dabar gul 
Roseland Cohimunity Ligoninėj 
lllth ir State St.

Nors jhu p. Mikutis jaučia 
si gerai, bet dar lankytojai nė
ra leidžiami.

Linkime p. Mikučiui greitai 
pasveikti. Drg.

SITUATION WANTED 
Ieško barbo

VIDURAMŽĖ MOTERIŲ ieško 
namų darbo prie senyvos be vaikų 
ar su vienu vaiku. 4809 S. kost- 
ner Avenue.

VIDURAMŽIS ŽMOGUS ieško 
darbo kaip handy man janitorius. 
Suprantu visą ndmų darbą: kurti 
boilerius ir kitus darbus, šaukite 
bile kada A. Smith, Hemlock 0707.

IEŠKAU DARBO už bartenderį, 
patyręs ir teisingas. Kalbu gerai 
angliškai. Box 2456, 1739 So. Hals
ted Street.« / • » • < t • *•

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

REIKALINGA MOTERIS dėl na
mų darbo in pagelbėti prie kųk- 
nios. Valgis, _guolis ir mokestis. 
Šaukite ELMhurst 3449 R2. Edna 
Kampus.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PATYRĘS bar- 
berys.

660 West 14th Street, 
Tel. SEEley 1840.

REIKALINGAS BARBERYS. Pa
tyręs, pusę dienos kasdien, subatoj 
visą dieną. Kreipkitės nuo 8 iki 11 
ryto, 6745 So. Racine Avė.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI KAMBARYS, švarus ir 
nebrangiai, 3438 So. Emerald Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
’ Renddai—Bendrai
! ANT RENDOS VIETA DĖL što- 
• ro 24x54 pėdų didumo, tinkamas 
. visokiam bizniui. Renda pigi, garu 

Šildomas. 4246 Mihvaukee Avė. Sa
vininkas gyvena 4244 Mihvaukee 

| Avenue. Ant antrų lubų.
Tel. KILDARE 8697.

i BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

3 PARSIDUODA 10 KAMBARIŲ 
roominghouse aprybota apylinkė—

5 stokeris, steam heat, murinė-akme- 
ninis .priekis — $4,500. $1000 cash. 
4424 Berkelcy Avenue.

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

ROOMING HOUSE — 10 kamb., 
karšto vandens šiluma, visi išreh- 
duoti, graži apylinkė, geros įplau- 

_ kos ir transportacija. šaukite Ken- 
wood 0605.

i PARSIDUODA TAVERNAS, ir 
- maža rooming house, visa išren- 
• duota. Geras biznis ir stakas. Tu- 
1 riu parduoti, nes draftuotas armi- 
i jai. PULLMAN 0859.- » . __ - »__  >__*__ »• «__ » •

REĄL ESTĄTE. FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom
- namus, lotus, farmas ir bižnhis. 

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 

B gatvės.
; - . __  . .......... ......f — - - - -

19 FLATŲ, Marųuette Pąrke.
36 KAMBARIŲ Roominghouse, 

prieš Jackson Parką. Mainysime 
) ant mažesnių namų.

Daug kitokių mainų turime.
3 HYDE P ARK REAL ESTATE. 

SERVICE,
g 1401 E. 53rd St., Hyde Park 8525.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ 6 kam
barių kiekvienas, mūrinis namas. 
Tilo maudynė, elektriniai šaldytu
vai, 2 karų mūrinis garažas, tarp 
67 ir 68 prie Artesian. Agentai 
draudžiami. Informacijos, PROspect 

- 10383.
5

TRUSTO LIKVIDACIJA
3314 West itarrison St.

1 3 aukštų narnės po t—7^-6 kam
barius, vienas flatas Šildomas fur- 
nisu, 2 flatai Šildomi pečium. Kaina 
$5,250; įmokėti $750, kitus ant mė
nesinių išmokėjimų.

KOHOUT BROS., 
145 N. Clark St. 
FRAnklin 5047.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., vasario 14, 1941

SOVIETU RUSIJOS “ROJUS”-TIKRA
TEN NEAPSAKOMAS VARGAS, NEĮTIKS 

TINAS BRANGUMAS
Žvalgyba Sekioja Žmogų Kiekviename Žingsny

je, Svetimšaliui Sako Kur Eiti, Kur Neiti.
Amerikiečio protui “skurdas, kuriame Rus'jos žmonės 

nuskendę, tiesiog nesuprantamas”

si, kad jie išims Lietuvos dar
bininkus iš ‘urvų’ ir ‘skiepų’," 
pasakojo p. Tranauskas, ‘ bet 
pas juos pačius žmonės gyvena 
tokiuose purvinuose skiepuose, 
kokių Lietuvos žmones savo 
gyvenime nėra matę.”

Maskvoje pamatai žmone. 
stovinčius ilgose ei. esc prie

Naujas Minnesota 
Universiteto 
Prezidentas

Jei su rusų okupacija Lie
tuvoje įsigyveno teroras, nusi
vylimas ir skurdas, tai pačioje 
sovietų Rusijoje padėtis dar
baisesnė.

Įdomybės Apie 
Lietuvą ir Rusiją

ir Valentina 
šituos įspu-Tranauskai, kurie 

džius papasakojo nesideda eks
pertais ir nebuvo sovietų Rusi
joje užtektinai 
niai su Stalino 
pažinti. Tačiau 
gybę incidentų 
rie aiškiai pai
sovietų Rusijos gyvenimas.

Ten neapsakomas vargas, 
apsakomas skurdas, tiesiog 
įtikėtinas brangumas. Už 
prasčiaus’as 
nas reikia 
kainas.

ilgai nuodug- 
“rojumi“ s. si- 

jie palvi ė dau- 
ir įspūdžių, ku
odo, koks vra

ne- 
ne- 
pa- 

gyven mo reikme-
mokėti pasakiškas

Svetimšalius be pertraukos 
sekioja

Ten žvalgyba žmogų sol
kiekviename žinksnyje. Sve
timšaliui ji pasako, kur eiti, 
kur neiti. Svetimšalis turi ten 
gyventi, kur žvalgybos turistų 
biuro “Intourisfo” agentas 
ko gyventi. Jis turi valgyti

įsa- 
pa-

ap-
pa-

Visur svetimšaliui bando 
dumti akis, bet kas moka 
stebėti, tas pamato, kad už gra
žaus fronto slepiasi purvas ir 
neturtas, koks svetimšaliui, 
Rusijoj nebuvusiam, sunku įsk 
vaizduoti.

(Papasakojo pp. A. Tranauskai)
Atėję į Kauną rusai supir

kinėjo viską be atodairos.
Atėjo keli kareiviai į Spau

dos Fondą. Pasidairę parode 
pirštu ir klausė, “kas čia”.

“Amžinos plunksnos,” atsake 
pardavėja.

“Duok man tuziną.”
“Kas čia,” vėl paklausė.
“Žiebtuvėliai cigaretams”.
— “Duok man 20!”
Tokie dalykai dėjosi visose 

krautuvėse.
*

Visi kareiviai turėjo daug pi- 
nigų-litų. Iš kur juos gavo, sun
ku pasakyti.

*
Po įvairių trugdymų rusai 

leido bažnyčiose sekmadieniais 
pamaldas laikyti, bet pamokslų 
klausosi žvalgybininkai.

*
Paprasto maisto svetimšalis 

Rusijoj negali gauti — bet ikru 
(kaviaro) ir šampano gali pirk
tis kiek telpa.

ar daugiau ir matai tuos pačius 
žmones tebestovinčius ir lau
kiančius progos duonos pasi
pirkti. Į akį mums krilo vie
nas apdriskęs vaikėzas. Būva 
labai šalta, ir kaip j s riesustin- 
go ten bestovėdamas eilėje, mes 
negalėjom suprasti.

Kasdien nis Va zdas.
Duonos ir kitų maisto daly

kų į popierį nevynioja. Duoną 
parduoda kilogramais. Atp.au 
ja šmotą, bet jeigu svorio t. ūk
sią, tai daded.i kalias riekes. 
Tas riekes žmogus įsideda į ki- 
šenius, o fcakanėlį po pažasčių.

Už “salami” dešros kilo rei
kia mokėti 32 rubliai — $3 do- 
.criai. Jos irgi nevynioja — įsi
deda žmogus dešros galą į ki
šenių ir su duonos bakanėliu 
rankose matai jį einan į g.t.e. 
Tai paprastas reg nys.

Prie Raudonosios Aikš.ės 
Maskvoj yra dideli kvarta ų il
gio namai. Priekyje siena n ui- 
ja — ir tą sieną dežnai ameri
kiečiai mato filmose. Sovietai 
giriasi, kad lai jie pastate tuos 
namus. Bet tai apgaulė. Pr e 
seno namo jie pristatė naują 
frontą, o užpakalyje tebėra se
novės laužas. Užpakalyje matai 
ir ramsčius, kurie tą frontą

loja žmonėms. Apie 
paklausi, jie atsako: 
visko yra’.”

& & *

džias puses nupiešti, ir ameri
kiečio protui tas vargas, kuria
me žmonės ten nuskendę, tie
siog nesuprantamas.

Pas Mus Visko Yra”.
Bet rusai, kalbėdami su sve

timtaučiu, visuomet giriasi. Ka
reiviams, komisarams ir žval
gybininkams ten į galvą kas
diena kalamos sovietų Rusijos 
‘gerovė’, o jie tai nuolatos kar

ką tik jų 
‘Pas mus

Traukinyj važiavo kareivis. 
Jis buvo užmigęs. Atėjęs bilie
tus tikrinti konduktorius jam 
spyrė į batj ir klausia: “Ar bi-

kareivis, vos pravėręs akis, sa
ko :

Pas mus visko vra!”

AMERIKOS VALDŽIOS ŽMONES RŪPINASI 
LIETUVOS REIKALAIS -

Parodykim Kad Ir Mes Pasiryžę 
Už Lietuvos Laisvę Kovoti

Pakl uvus “j kitą pasaulį”
Praleidę daugiau kaip mėne

sį laiko nuskurusioje Rusijoje, 
pp. Tranauskai su padėt, m 
kaip ir “apsiprato”. Kai pasie
kė krantus Havvaii salos?, ir 
išlipo Honohilu mieste, tai, sa-

Rusų karininkai Lietuvoje 
pasakoja, kad' jie netrukus mar
šuos į Vokietiją. Ten turi “600,- 
000 agentų, kurie ruošia dirvą 
revoliucijai.”

kai milionieriai”, pasakojo p. 
Tranauskas, ir “mes nedrįsom 
toliau į gatvę išeiti, nes ir mes 
įsivaizdavom esą ‘driskiai’. Tik 
pirmiems įspūdžiams nudilus, 
supratom, kad ten ne milionie-, 
riai, ir kad Amerikoj kiekvie
nas darbininkas lengvai nusi
perka panašius rubus ir pana
šiai rėdosi.”

Kas gali įrodyti .savo “vokiš
ką kilmę” arba turi užtektinai 
pinigų, tas iš Lietuvos bėga į 
Vokietiją. Pasienio sargus kar
tais galima papirkti mažais daik
tais. Paims porą marškinių, | 
laikrodėlį ar porą batų.

*
Pasienis yra padalintas į ke

lias zonas, viena jų su spygliuo
tomis vielomis, bet su kyšiais,: 
ir spygliai pereinami.

Agentas lydėjo visu keliu
Iš Kauno pp. Tranauskai iš-

juos visu keliu į Maskvą lydėjo 
“Intouristo” agentas, ir visu 
keliu jiems py.ė į ausis propa
ganda. “Pas mus Rusijoje vis
ko yra, pas mus konstitucija 
demokratiškiausia pasaulyje, 
pas mus didžiausia lygybė”, 
vienu žodžiu, “pas mus rojus”.

Nežinodami tvarkos Maskvo
je pp. Tranauskai buvo per po
rą valandų nuklydę nuo savo 
“palydovo”, ir kai pagaliau juo
du atėjo į svetimšaliams skiria
mą “Savoy” viešbutį, tai virši- 
mnkai juos piktai kamantinėjo, 
kur jie per tas kelias valandas 
buvo, ką darė ir su kuo matė 
si. Kambarį gavo tik “Intouris
fo” agentui įsimaišius.

Už kambarį — “su tarako
nais ir viskuo” (Savoy vienas 
geriausių Maskvos viešbučių) 
turėjo mokėti 45 rublius parai 
(-.u si joj pinigų kursas 5 rub
liai už dolerį, tokiu budu kam
barys kainavo $9).

$6.00 Už Pietus.
Pietus viešbutyje kainavo po 

30 rublių — $6.00 asmeniui.
Tas pats buvo ir Vladivosto

ke, tik ten svetimšaliams ski
riamas “geriausias viešbutis” 
buvo visai nepakenčiamas. Mas

kvos “Savoy” palyginant buvo 
kaip palocius. Maisto kaina ten 
tokia pat, kaip ir Maskvoje — 
viskas nepaprastai brangu.

Maskvoje pp. Tranauskai tu
rėjo išbūti 10 dienų. Kiekviena
me viešbučio aukšte buvo agen
tas, kuris rekordavo svečių at
ėjimus ir išėjimus. Viešbučio 
apačioje kiekvieną kartą užra
šinėjo, kada jis išeidavo ir ka
da sugrįždavo. Jei norėjo pasi
vaikščioti mieste, turėjo pasi
imti ir “kompanjoną”, palydo
vą, paprastai tą patį “Intouris- 
to” agentą.

Neapsakomas Purvas.

Akių Dūmimas.

Panašius dalykus matėm, pa
sakojo pp. Tranauskai, važiuo
dami traukinki į Vladivostoką. 
Keliavome 12 dienų. Stotys ke
lyje buvo labai gražios, bet už 
stočių iš tolo matėsi vargingi 
miestų laužai. Bet keleiviams 
nebuvo leidžiama eiti į miestą. 
Jiems net nebuvo leidžiama iš
eiti į stotį. Visur jauste jauti, 
kad kaip ir tas triobesys Mas
kvoj, taip ir tos stotys, pasta
tytos keleiviams apdumti akis.

Traukiniui sustojus, kiekvie
noj vietoj susirinkdavo, subėg
davo prie vagonų, tur būt, visų 
aplinkinių kaimų valstiečiai, 
(Lietuvoj ubagai atrodė geriau 
apsirėdę) ir maldaute maldau
davo keleivių parduoti jiems 
dešragalį, ar duonos šmotą ar 
Kitko, jei keleivis atsivežė “at
liekamų daiktų iš Maskvos”. A- 
merikoj keleiviai eina į stotis 
ir miestus daiktų 
Rusijoje miestai 
eina į traukinius 
ti. '

Pieno, Sviesto
Negausi.

pirktis, bet 
ir kaimai at- 
duonos ieško-

Už Pinigais

pavyzdinius na- 
aiba kitokią sovietų “pa-

las agentas svet msaliui su
daro tvarkraštį, nustatydamas, 
kurią valandą aplankyti Lenino 
kapą, kurią — Kremliaus ro
mus, teatrą, 
mus
žibą”. Ret kai nuo to “palydo
vo” kariais pasiseka pabėgti, 
sumėtyti pėdas, tai tada pama
tai, kaip ištikro Maskva atrodo.

Už tų gražiųjų, imponuojan
čių sovietiškų “pažibų” pama
tai tokius lušnynus, kokių nė
ra nei vienam Europos ar A- 
merikos mieste. Ten neapsako
mas purvas, nematysi nei vie
no švariai, nesudriskusiais rū
bais apsiredžiusio žmogaus. Jei 
pastebi ką su genesniais rūbai;, 
tai tuojau žinai, kad tai svetim
šalis.

> ' <' H V-ACM® Tnlephoto
Dr. William N. Crovvky, 

Hainilton Kolegijos prezi
dentas, iš Clinton, N. Y., ku
rį Minnesota Universiteto 
regentų taryba pakvietė už
imti tos mokyklos preziden
to vieta, v

Be oi’ Good 
Courage” — Lietu
viai, Bukite Drąsus!
Sako lietuviams buvęs Ameri

kos ambasadorius p. Robert 
P. S k nner

agentas, kuris kelyj mums pa
sakojo apie StaLno ‘rojais gan-

Ateinanti sekmadienį, vasario 16 d., Chicagos lietu
viai turės iškilmingą ir nepaprastą progą girdėti Ame
rikos Ministerio Lietuvai, Owen C. Noremio, įspūdingą 
kalbą apie Lietuvos dabartinę padėtį. Jis pilnai išpasa
kos kas ten dabar dedasi ir kaip Amerika nusistačiusi 
dėl Rusijos, kuri žiauriai skriaudžia musų tėvynę.

Jus girdėsite stebėtinų faktų nuo žmogaus, kuris 
yra praleidęs daug metų Lietuvoj ir kuris teisingai žino 
lietuvių padėtį.

Tai bus pirmas kartas, kad vienas iš Amerikos aukš
tųjų diplomatų prabils į lietuvius.

W.L.S. ŠIANDIEN APIE LIETUVĄ
11:45 v. r., žinjų transliacijoje Mr. Irwin Lewis šian- 

pr a nešimą apie L’etuvos
11:1b v. r., zimų transiiacų 

dien iš stoties W.l.S. padarys 
nepriklausomybės sukaktuves. (W.L.S. — 860 klc.).

Mes turime milžinišku buriu atsilankyti į šitas iš
kilmes, nes jei musų bus tik mažas skaičius, tai p. No- 
rem noras mums pagelbėti ir patarti nebus pateisintas 
ir jis manys, kad lietuviai čia Chicago je nepaiso savo 
tėvynės likimo.

Dr. P. Grigaitis, p. F. Mast ir p. M. Vaidyla taipgi 
kalbės.

Komisija yra surengus įvairų programą susidedantį 
iš chorų dainavimo, solistų kaip ponia Darlys, ir kitų. 
Dariaus ir Girėno Drum and Bugle Corps Juniors daly
vaus su savo naujomis uniformomis, instrumentais ir 
muzika.

Atminkite, kad Lietuvos nepriklausomybę minėsime 
šį sekmadienį, vasario 16 d. 32 West Randolph Street, 
2-rą vai. popiet. Įėjimas tik 25 centai.

Prašome visų atsilankyti ir parodyti savo lietuviš
kumą dalyvaujant šitoj iškilmingoj tautos šventėj!

Liet. Neprik. Dienos Komisija
John T. Zuris, Pirmininkas

toks žodis 
bet ir rcik-

ir už seną eilutę rūbų, dar pirk
tą Amerikoje už $18, mums už
mokėjo, — pasakojo p. Tranau
skas, — 1,000 rublių — $20J! 
Už senus marškinius gavom 9G 
iiiblių. 5i/ii

Traukinyje vib'hgs rusų kari
ninkas prašė iiardpoti jo žmo
nai bent porą moteriškų koji
nių (pančekų).'*' Tranauskiene 
turėjo porą atlibkamų sulopytų 
kojinių — ir kdvininkas niielai 
užmokėjo 150 rublių.

o - . i
65c Už $24.

Amerikos jurihinkas Vladivo
stoke pardavė rusui 65 centų 
vertės marškinius už 120 rubLų 
— $24. Kitam žmogui už 10J 
rublių atidavė pigią grandinėlę 
laikrodžiui, ir priedų g^vo ru
so 'prižadą, kad jis bus jo “am
žinas draugas”.

“Rojus”.
“Tas tik dar kartą parodo, 

koks Rusijoj neįmanomas var
gas ir paprastų daiktų truku
mas. Pirkėjai buvo vis “aukš
tesnes klesos’ žmones, daugiau
siai valdininkai, kurie gauna 
nemažas algas, bet nieko nega
li nusipirkti krąšto viduje. Jei 
tas pats agentas Maskvoje, ku
ris buvo pasamdytas mums 
propagandą į ausis p.lti, išdrįso 
prieiti ir klausti ar neturime 
senų daiktų parduoti, lai gali
ma įsivaizduoti^koks tas “ro
jus“ Rusijos paprastam darbi
ninkui ir kaimiečiui, gyvenan
čiam Rus’jos gilumoj.

ir kitu di-

Visuomet malonu užgirsti ge
rą žodį iš gerų ir stiprių žmo
nių, bet skausmo ir vargo bei 
kančios valandoje 
yra ne tik malonus, 
sminga s.

Tat p. Skinncrio
džiųjų Amerikos žmonių žo
džiai ir padrąsinimai mums 
yra reikšmingi kovoje už Lie- 

vadavimą ir surakintai 
laisvės grąžinimą, 
šalies ir • tautos 
ir kovoti sveikam 

žmogui yra

tuvos 
tautai

laisvę C
ir są- 
ir pa- 

Tat, dėkim vi-

Lietuvos 
vasario 

W. Ran-

INT. HARVESTER McCORMICKO DARBI
NINKAI RENGIASI STREIKO 

BALSAVIMAMS
Rytoj Šaukia Darbininku Masinį Mitingą 

Traktorių Dirbtuve Tebestreikuoja
C. I. O. Ūkio mašinų unijos 

šaukia masinį McCormick dir
btuvės darbininkų mitingą ry
toj rytą unijos salėje, streiko 
balsavimus autorizuoti.

Telegrama Washingtonui.

Unija pranešė, kad vakar 
po pietų pasiuntė telegramą 
U. S. darbo ginčų departamen
to viršininkui John Stcelman’- 
ui, kurioje pranešė, kad kom
panija atsisako priimti darbi
ninkų delegaciją deryboms, 
padėtis yra “rimta” ir kils 
“smarki kova.”

Telegramą pasiuntė Claren- 
ce Sloeckcr ir Al Habona, pre
zidentas ir sekr.-iždininkas 
108-lo lokalo, kuris atstovau
jąs 7,000 darbininkų.

Jei darbininkai 
autorizuos, apie 
negalima, lai jie

dirbti 
moningam 
reiga ir g&rb-: 
sas pastangas, kad Lietuva bu
tų kuogreičiausiai išvaduota ir 
kuogreičiausiai prie Amerikos 
prigretinta.

Pasmerkim akiplėšiškumą ir 
terorą

Išneškime įvairiais 
reikalais rezoliucijas 
16 d. parengime, 32
dolph S t. Audiior joje. Bukime 
courageous (drąsus) ir pasaky
kime ką manome apie Lietuvos 
okupaciją bei darkymą, apie 
žmonių apiplėšimą ir teroriza
vimą, apie tautos smaugimą ir 
naikinimą, apie nežmonišką ru
sų elgimąsi musų arba musų 
tėvų gimtiniam krašte, Lietu
voje.
Paguosk’m vargą vargstančius 

Lietuvoj!
Tautos balsui pareikšti yra 

tinkamiausia diena vasario 16. 
Tą dieną buvo paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė, ir pa
reikšta tautos valia. Tad pa
tvirtinkime tautos nusistatymą 
ir paguoskime laisvės neteku
sius ir vargą vargstančius Lie
tuvoje. —K. R.

unija pasiryžusi ir

rims ,ir panaikinti akordinį 
(štukų) darbą. Tie reikalavi
mai jau buvo priimti, tokiu 
budu derybose ncbefigur^ioja.

Streikuoja 6,000.
Iš 6,600 streikicrių 6,000 pri

klauso unijai, o kiti 600 nėra 
nariai, bet
juos paimti po savo sparnu ar
ba išvalyti, ypač tokius, kurie 
yra kompanijos agentai.

Kiti du streikicrių atstovau
ja lietuviai yra John Lytz ir 
Joe Stulgailis.

Aukotojai.
Jų vardu p. Romanas nori 

išreikšti padėką lietuviams 
biznieriams, kurie mielai su
tiko pagelbėti įvairiomis au
komis slreikierius ir jų šei
mynas maistu aprūpinti. Tarp 
aukavusių yra:

Thomas Maženis, 3857 So, 
Kedzic avenue;

F. Pozniak, 4024 So. 
ny avenue;

Walter Bartkus, 4208 
Campbell avenue;

Frank Smilgis, 4318 
Arlesian avenue ir

Staniulis, 45th ir Campbell 
avenue.

Ir visur tas nepaprastas bran
gumas, visur trūksta maisto. 
“Ikrų ir Nisokios žuvies prisi
valgėm tiek, kad įgriso, ir su il
gėsiu svajojom”, tęsė p. Tra
nauskas, “apie stiklą pieno ar 
vieną šviežų kiaušinį! Jų nė už 
pinigus negalėjom gauti.”

“Už bagažo pervežimą per 
Rusiją užmokėjom 1,200 rublių 
($240), už nakvynę po 50—60 
rublių. Į trumpą laiką butume 
subankrutavę, vos Maskvą pa
siekę, bet atsirado netikėtas į- 
plaukų šaltinis, kuris su kaupu 
kelionę apmokėjo.

Ir Agentas...
“Dar būnant Maskvoj viešbu

tyje į kambarį nedrąsiai pabel
dė ir atėjo moteriškė, ir apsi
dairiusi paklausė, ar neturime 
senų daiktu parduoti, 
pirkėją, gerai užmokės,’ 
j°.

Netrukus į kambarį

“Bet kitiems pasakoti apie 
Rusiją sunkus dalykas,” baigė 
p. Tranauskas. “Tik tas supras 
koks ten gyvenimas, kas pats 
nuvažiuos ir savo akimis pa
matys. Nėra žodžių jo skau-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačius Naujien s 
vra naudingos.

dienį, sekmadienį ir gal 
tęs iki pirmadienio.

Traktorių streikas dar 
na, nors federalis

balsavimus 
:ą abejoti 
vyks šešta- 

nusi-

‘Turiu 
ir išė-

v ccr-Kas yra Išnaros
Visiems yra žinoma, kad 

tam tikri gyvuliai, tam tik
ram laike ir tam tikrose ap
linkybėse išsineria iš savo kai
lių ir prisiima visai kitokios 
spalvos.

Bet tikrenybėje, jie yistiek 
lieka tais pačiais gyvūnais.

“Naujienų” metiniame pa-
atėjo’rengime, vasario 23 d., Rub- 

tas pirkėjas — ir mes nus’.ebo- pihvių svetainėje, 333 South 
“Rusai atėję į Lietuvą gyrėJ me. Tai buvo musų ‘palydovas‘ĮAshland avenue, bus parodyta

kaip Lietuvos “išnaros” išsi
nėrė iš savų kailių ir ką jie 
dabar ten veikia.

Lošime dalyvauja: Padlec-

Jie “Lietuvą Iš Skiepų Gelbėjo”

lebei- 
arbitrato- 

rius David Roadley deda di
deles pastangas abi puses 
vesti prie bendro stalo

su-

Užsikirlo Dėl Išimtino Pripa
žinimo.

Jonas A. Romanas, 6129 So. 
Kolmar avenue, autorizuotas 
lokalo No. 101 atstovas, pra| 

pieša, kad kompanija priima
kis, ponia vadas, šnipas, Išna- visus unijos reikalavimus, bet 
ra, šliombergis, Varnis, Yla- nepasiduoda dėl vieno, labai 
kis Pranulis, Pagira, Cirką, svarbaus punkto, būtent išim- 
Dalgonozovas ir daug kitų tino pripažinimo unijai — 
garsių Lietuvos asmenybių. “Closed shop”.
Rodos, viso apie 40 žmonių. |

Tai bus komedija,
dar Chicagos 
matę.

Kiti streikierių reikaląvi- 
kokios mai, kaip jau minėjome, buvo 

lietuviai nėra pakelti algas 10%, su 75c mi- 
—Reporteris, nimum vyrams ir 65c mote-

Alba-

South

Soulh

Auto. Nelaimės 
chieagoje

Dėl sužeidimų automobilių 
nelaimėse mirė šie chicagie- 
čiai:

Adolph Brozek, 56, 2907 N. 
Seeley avenue;

59 m. Fred Theuerkairff, 847 
West Monroe Street, ir

87 m. James McGothen.




