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Vokiečių ministeris siūlo taikytis sulig 
Mussolinio sąlygomis

SOFIJA, Bulgarija, vas. 18 
d.—Vakar padarytas bulgarų 
ir turkų nepuolimo paktas-tu* 
rėš labai dideles įtakos ir į 
visų karo eigą Balkanuose. 
Turkai pasižadėjo nesiveržti į 
Bulgariją net ir tuo atveju, 
jeigu vokiečių kariuomene 
pradės maršuoti į Bulgarijos 
centrą.

Turima žinių, kad vokiečių 
ministeris Atėnuose savo vy
riausybės vardu patarė grai
kams galimai greičiau taikytis 
su italais. Vokiečiai grasna 
užpulsią Grakiją prie Bulga
rijos sienos, jeigu graikai lai
ku nesusitaikys su Mussoljniu.

Vokiečiai liepia graikams 
taikytis, bet pabrėžia, kad tai
ka turės būti padaryta sulig 
Mussolinio nubrėžtomis sąly
gomis. šiandien dar nežinia 
koki gali būti Mussolinio rei
kalavimai, bet manoma, kad 
jie bus labai dideli, nes jis 
norės pagerinti jau smunkantį 
prestyžą.

Graikai atsidurtų labai sun
kioje padėtyje, jeigu jie vo
kiečių butų uįpulti dešiniaja
me šone. DabaY-jfb-kbvoja su 
italais Albanijoj ir ten turi 
sutraukę visas savo jėgas- 
Jiems butų beveik neįmano
ma atidaryti dar vienas fron
tas.

Didžiuliai vokiečių orlaiviai

kojis kartus jau skraidė Grai
kijos teritorijoj. Vokiečių or
laiviai pakyla Rumunijos ae
rodromuose. Graikai žino, jog 
tai yra nacių gazdinimas.

LONDONAS, Anglija, vas. 
18 d. — Anglijos vyriausybė 
nieku negali skųstis turkais, 
nes turkai laiku informavo 
apie vedamas derybas dėl ne
puolimo pakto su bulgarais. 
Apie šias derybas Londonas 
jau žinojo prk?š kelias savai* 
tęs.

Turkai butų galėję priešin
tis tiktai tuo atveju, jeigu 
jie butų galėję gauti pakanka
mai moderniškų ginklų iš so
vietų Rusijos. Tuo tarpu šio 
konflikto eigoje Rusijos poli- 
t’ka buvo labai palanki Hitle
riui.

Turkai ir toliau pasilieka 
britų sąjungininkais ir ligi 
paskutinio gins savo teritori
ją, jeigu svetini bandys ją 
pulti.

STAMBULAS, Turkija, vas. 
18 <1.—Besirašant (nepuolimo 
paktą su Bulgarija, Turkijos 
atstovai pasiūlė bulgarams 
neleisti svetimos kariuomenės 
į savo teritoriją.

Turkai pastžadėjef net padė
ti bulgarams vesti kovą, jeigu 
bulgarai pasipriešintų, bet 
Bulgarijos vyriausybė atsisakė 
duoti lokį pažadą.

BRITAI RENGIASI PIETŲ ITALIJOS 
INVAZIJAI “

Atliekami paruošia
mieji darbai

LONDONAS, Anglija, vas. 
18 d. ~ Diplomatų sluoksniuo
se kalbama, kad paskutinių die
nų karo operacijos prieš italus 
yra paruošiamieji karo veiks
mai invazijai.

Britų parašiutistai, karo lai
vynas, aviacija labai smarkiai 
bombardavo kai kurias Italijos 
vietas.

Manoma, kad britai ruošiasi 
užpulti Siciliją ir pietų Italiją. 
Pasakojama, jog britai turi pa
kankamai karo jėgų tokiai ope
racijai.
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Sicilijos okupacija 
padėtų britams

LONDONAS, Anglija,„vas. 18 
d. — Sąryšyj su karo operaci
jomis pietų Italijoj kalbama, 
kad Sicilijos okupacija butų la
bai naudinga britams.

Tuo budu nevien atkirstų ita
lus nuo Tripolitanijos, bet vi
siškai sumažintų Balearų stra
teginę reikšmę.

Mussolini pareikalavo iš is
panų Balearų salyno ir mano
ma, kad Franko yra pasiryžęs 
leisti Mussoliniui juo naudotis.

tojai.
Pirmon eilėn italai mini Ras 

Gugsą, kuris apgavo negusą ir 
pirmai pasidavė italams 193c 
metais.

Italai mini ir kitus Abisini
jos karo vadus, kurie buvo ir 
yra H. Selassie priešai. Jie su
ruošė mitingą ir pasižadėjo pa
dėti italams.

Abisinijos gyvento
jai veja italus

KAIRAS, Egyptas, vas. 18 
d. — Italų kariuomenės daliniai 
buvo priversti apleišti Dangela 
miestą, kuris randasi Godžam 
provincijoj.

Iš šios karo bazės italus iš
vijo palys 'vietas gyventojai be 
jokios britų intervencijos. Dan
gela randasi vakaruose nuo Ta
no ežero.

Abisinijos gyventojai, suži
noję apie artėjančią britų ka
riuomenę, patys kyla prieš ita
lus ir naikina juojs. Vietomis 
ardo susisiekimą, o kitur tie
siog žudo besitraukiančius fa
šistus. * .

Mussolini vėl šaukia 
vyrus karan

Daug Lemiantis Rankos Paspaudimas

Nuleistomis akimis, Dragisa CvetkOvich (dešinėj), I " * ■ ■
Jugoslavijos premjeras, sveikinasi su Vokietijos užsienio
reikalų ininisteįiu Joachim von Ribbentrop, po konfe
rencijos su Adolfu Hitleriu. Teigiama, kad Cvctkovich 
davęs Hitleriui pasižadėjimą pildyti nacių pageidavi
mus ir reikalavimus.

JAPONAI TRAUKIA KARO JĖGAS PRIE
SINGAPŪRO

Atvažiuoja nauji 
karo laivai

Italai rado draugų 
Afrikoje

KOMA, Italija, vas. 18 d. — 
Italų propagandos agentūra 
praneša, kad Eritrėjoj pasiža
dėjo padėti italams vesti kovą 
prieš britus keli vietos gyven-

ROMA, Italija, vas. 18 d.— 
Laikraščiai praneša, kad va
sario 27 ir 28 dieną vyriausy
bė kvies naujas jaunų vyrų 
grupes kariuomenėn.

Mussolini nesenai mobiliza
vo 21 metais tarnavusius jau
nų? italus. t

SAIGON, Indokinija, vas, 18 
d. — Turima tikrų žinių, kad 
paskutinėmis valandomis labai 
smarkiai padidintos japonų ka
ro jėgos prie Singapūro karo 
bazūs.

Siamo įlankon įplaukė didelis 
skaičius japonų karo laivų. Trys 
japonų kreiseriai randasi tarp 
Indokinijos ir Mala j aus vande
nų.

Hainan ir Formosa saloje ja
ponai jau turi sutraukę apie 
10,000 kareivių, kurie yra pasi
ruošę mušiui.

Japonai netrukus 
pradės pulti

SAIGON, Indokinija, vas. 18 
d. — Dr. G. Lamsvelt, olandų 
Indijos prekybos ministeris, ku
ris šiomis dienomis inspektavo 
Indokiniją, yra įsitikinęs, jog 
japonai netrukus pradės pulti 
pietų kolonijas.

Japonų kariuomenė tam tiks
lui yra paruošta.

Lamsvelt pabrėžė, kad olandų 
Indijos gyventojai yra pasiry
žę gintis ligi patskutiniųjų nuo 
įaujų užpuolikų.

Japonai siūlosi į 
taikdarius

TOKIO, Japonija, vas. 18 d.— 
Koh Ishii, japonų užsienio mi
nisterijos atstovas, šiandien pa
reiškė, kad Japonija yra pasi
ryžusi tarpininkauti tarp ka
riaujančių valstybių taikai įgy
vendinti.

Jeigu taikos nepavyks pasiek
ti, tvirtina Ishii, tai japonai yra 
pasiryžę ginklu ginti savo rei-

Anglai paskandino 
nacių laivą

LONDONAS, Anglija, vas. 18 
d.—Admiralitetas praneša, kad 
britų karo jėgos paskandino vo
kiečių laivą, kuris vežė karo 
medžiagą italams.

Anglų lakūnams pavyko smar- 
>kiai apgadinti kilus du vokie
čių laivus.

Pakeistas Piloto ofi
cialus titulas

KANSAS GITYTvas. 18 d.— 
Ligi šiam melui Poncijus Pilo
tas visiems buvo žinomas kaip 
Judėjos gubernatorius, kuris 
išdavė Kristų romėnams, kad 
nukryžiuotų.

Dabar Amerikos tikybinin- 
kai naujai revizuoja bibliją ir 
P. 'Pilotą vadina ne guberna
torium, bet roiųėnų provinci
jos prokuratorium.

WASHINGTON, D. C., vas. 
18 d.—RespubLkopų partijos 
pirmininkas Joseph Martin

Kritikuoja Kuilį dėl 
Rusijos

WASHINGTON, D. C., vas. 
18 d.—Senatorius Johnson, kri
tikuodamas norimą priimti įsta
tymą, labai smarkiai kritikavo 
sekretorių Hul į dėl jo politikos 
Rusijos atžvilgiu.

Sako, kad liuli užmiršęs Suo
mijos padarytą užpuolimą, už* 
miršęs Pabalčio valstybėse pa
dalytas klastas.

Ypatingai smąrkiai buvo kri
tikuojamas užsienio departa
mento sekretorius dėl moralu 
nio embargo nuėmimo.

Welles nesitenkina 
japonų pareiški

mais
NVASHINGTON, D. C., vas. 

18 d.—Sumner Welles pareiškė 
spaudos atstovams, kad Ameri
kos vyriausybė nekreipki dėme 
šio į valstybės vyrų pųreiški 
mus, bet į tos va s lybės darb as

Japonai visą laiką tvirtina, 
kad jie nori taikiai gyventi, b:t 
duomens rodo, jog jie ruošiasi 
karui.

Jungtinės Valstybės nutari, 
pasikeisti diplomatais su Nau 
josios Zelandijos vyriausybe.

Vandenberg kalba 
prieš įstatymą

NVASHINGTON, I). C., vas. 
18 d.—Senatorius Vandenberg 
šiandien senate pasakė kalbą, 
kurioje smarkiai kritikavo no
rimą priimti įstatymą.

Jeigu įstatymas bus priimtas 
sako senas republikonas, tai 
Baltieji Rūmai taps vyriausiuo
ju pasaulinio karo štabu.

Vandenberg mano, kad Jung
tinės valstybės labai mažai ga
li pagelbėti Anglijai artėjančio 
krizio pavojuje.

Padaryta apriboji
mai užsienio 

laivams
NVASHINGTON, D. C„ vas. 

18 d. -— Prezidentas šiandien 
pasirašė įsakymą, kuriuo 
draudžiama užsienio laivams 
priartėti prie Amerikos laivy
no bazių ir kitų strateginių

KOMUNISTAI ATIMINĖJA JAVUS 
“RAUDONOMIS GURGUOLĖMIS”

Ūkininkai turgun 
javų neveža

VILNIUS, Lietuva, vas. 18 
d. — Lietuvos ūkininkai nu
valė laukus, išsikūlė, bet javų 
į turgus neveža. Neveža todėl, 
kad gauna labai mažą atlygi
nimą.

Rublių skaičių gauna didelį 
už javus, bet už gautus rub
lius nieko negali nusipirkti.

Komunistų partijos skyriai 
ir atvarytieji iš Rusijos agita
toriai pradėjo organizuoti 
“raudonas gurguoles” ir vers
ti ūkininkus parduoti savo ja-
vus.

Dzūkijoj organizuo
tos “raudonos 

gurguoles”
VILNIUS, Lietuva, vas. 18— 

Pirmon eilėn komunistai su
organizavo gurguoles Dzūki
joj.

kalavimus. x
Japonai norėtų tarpininkau 
Europoj ir Azijoj rir sutaiky 
kariaujančius kraštus.

ti
Iii

• A

vietų.
Šis uždraudimas galioja ir 

šiandien pareiškę, kad jis norįs naujai įgytoms bazėms britų 
atsistatydinti, kolonijose.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Graikai nekreipia dėmesio į turkų-bulgarų paktą, bet tę

sia karo operacijas frontuose. Keliose vietose išmušė italus iš 
naujų pozicijų. • • į ;

— Britų ministeris Sofijoj pareiškė, kad pati Bulgarijos 
vyriausybe galį savo kraštą paversii kovos lauku, jeigu tiktai 
ji įsileis vokiečių kareivius į savo teritoriją.

— Japonijos ambasadorius Londone užtikrino britams, kad 
jų karo jėgos nemano pulti Singapūro ir nelies olandų Indijos.

— Vokiečių orlaiviai labai smarkiai, bombardavo Maltą, bet 
nuostolių didelių nepadarė. Prarado kelis lėktuvus.

— Britai pasižadėjo sumokėti šveicarams visus nuostolius,
kuriuos jų bombaneŠiai padarė Šveicarijos gyventojams.

— Olandų Indijos gubernatorius uždraudė jąponų laivams 
įplaukti į olandų Indijos salų uostus.

— Vokiečių laikraščiai grąsina Graikijai, Jeigu jos vyriau
sybė nesutiks taikytis sulig Mussolini diktuojamoms sąlygoms.

— Pasikalbėjimų metu Hitleris pareikalavo iš Jugoslavijos 
agrikultūros produktų, teisės vežti kareivius per jugoslavų tęri-
tori ją ir įsajfė laikytis visiškai neutraliai.

Iš aplinkinių kaimų pavyko 
Alytun atvaryti 317 vežimų, 
kurie atvežė 32.000 kilogramų 
javų. Į Simną buvo suvaryta 
262 vežimai ir atvežė 21,000 
kgr. grudų.

Į Daugus suvaryta 170 veži
mų, į Varėną 105 vežimai, į 
Merkinę 40 vežimų ir į Seirif 
jus 74.

Vidutiniškai apskaičiavę 
atvežtų javų skaičių kiekvie
nam vežimui išeina po 50 ki
logramų.

Lietuvoje įvestas 
akordinis darbas

Nacių bomba įkrito 
slėptuvėn

LONDONAS, Anglija, vaiv 18* 
d. — Praeitą naktį viena vokie
čių bomba įkrito pro sietu vės 
stogą ir sužeidė daug pasislėp
ti subėgusių žmonių. Užmuštų
jų skaičius yra didokais.

Vokiečių išmesta bomba bu
vo labai stipri ir slėptuvės sto
gas nepajėgė jos sulaikyti.

Darbininkai atkasinėja griu
vėsius ir sužeistuosius veža li
goninėn. Vakar anglams pavy
ko numušti didokas nacių or
laivių skaičius.

Italai sprogdina 
parako sandėlius
ATĖNAI, Graikija, vas. 18 

d. — Karo vadovybė tvirtina, 
kad centro zonoje besitraukiu 
italai sprogdina savo ginklų 
sandelius, kad jie nepakliūtų i

KAUNAS, Lietuva, vas. 18 
d.—Knyva, darbo komisaro 
pavaduotojas, patvirtino, kad 
Lietuvoje įvedamas atlygini
mas už vienatinį darbą. Išau
ginu ir geriau dirbantieji, sa
ko Knyva, privalo ir daugiau 
uždirbti.

Minimaliuos padirbto daijo 
normos busiančios nustatytos 
net ir padieniams darbinin
kams.

Sutvarkius šias normas, sa» 
ko, pramonėje atsistosime ant 
Joldo kelio,,.kuris yra teisin
giausias.

Parduodama daug 
dešros... rusams ~

KAUNAS, Lietuva, vas. 18 
d.—Prekybos komisaras Gre- 
gorauskas tvirtina, kad Kau
ne dabar parduodama du kar
tus daugiau sviesto ir keturis 
kartus daugiau dešros, negu 
buvo parduodama kapitalisti
nėje Lietuvoje.

(i regora usk a s k 1 a tįsy toj amš 
nepasakė, kad lietuviškas 
sviestas ir dešra parduodami 
kraštan atvarytiems rusų ka
rininkams ir jų šeimynoms.

Lietuvos darbininkai svies
to ir dešros, negali įpirkti.

Valstybinės krautu
vės vedėjas teisme

priešo rankas.
Italai paliko žemėje didelį už

muštų ir sužeistų skaičių.
Graikų kariuomene artėja 

prie Valonos, užidama naujas 
viršukalnes. Graikams pavyko 
sunaikinti kelis italų tankus pa
čiose fronto kovose.

BRITŲ DARBININKAI NEBI
JO MOBILIZACIJOS

LONDONAS, Anglija, vas. 18 
d.—šiandien įvyko britų darbi
ninkų unijų atstovų pasitari
mas, kuriame buvo svarstomas 
vyriausybės nutarimas mobli- 
žuoli darbininkus.

Darbininkai nebijo būti mo
bilizuojami apsaugos darbams.

Rotterdame užmušti 
9 asmenys

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
18 d.—Vokiečiai pranešu, kad 
britai, bombarduodami Rot- 
tęrdamą, užmušė 9 asmenis.

Britai išmetė bombas ant 
ligoninės ir smarkiai sužeidė 
kelis pacientus ir tris slauges.

VILNIUS, Lietuva, vas. 18 
d.--Vilniaus valstybinės krau
tuvės vedėjas Jokūbas Mula
tas patrauktas teismo atsako
mybėn. .Jis giminėms pardavi
nėjo prekes didesniais kie
kiais, negu lai leidžiama. Ma
lagas atstatytas iš pareigų.

Vilniuje atidaryta valstybi
nė filharmonija. kuri jau 
įtraukia į bolševikų priešrin- 
kijninį darbą.

ORAS
Dar šaltesnis. Saulė teka 

6:42, leidžiasi 5:27.
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KANADOS LIETUVIU TARYBOS PASEK
MINGOS PRAKALBOS TORONTE

Vasrtrio 15 d. Lietuvių para
pijoje K.L.T. atžyiUėjimui 16 
vdsarto 23 metų sukakčiai su
šaukė masinį1 mitingą. Vyriau
siuoju kalbėtoju buvo užkvies
tas kun. Balkonas.

KaValIuha^, P. 
Nariišiš, E.
B. Indrelyte 
Dičpiniglenė 
Gipsas, S. 
DitliaušReifė 
Vaitkevičius

AUŠROS CHORAS

Liet.. parap. svetainė, nežiūrint 
to, kad komunistai per savd or
ganą “L. B.” ir žodžiu pana
šavo, kad “niekas neis ir kun. 
turės kalbėti tuščioms sienoms”. 
Mat, jie kerštaudami rengė sa
vo ‘‘L. B.” koiicėrtą, kad tik ga
lėtų atitraukti publ ką, bet nie
ko iš to neišėjo. Pasirodo, kad 
Kanados lietuviai jau pradeda 
suprasti komunistų veidmainė- 
kuiną, ir šalinasi jų:'

Programos vedėju Buvo J. 
Jokubynas, kuris programą pra
dėjo su “Aušros” choru. Auš
ros choras sugiedojo tautos1 
himną ir vieną liatididš dainą. 
Po to Sekė prakalbos, nes dėi 
choristų susivėlavimo atsilan
kyti, programas prasidėjo suvė
luotai.

Pirmuoju kalbėjo gerb. Ka
nados lietuvių konsulas p. G. L. 
P. Grant-Sutie. Gerb. konsulas 
plačiai apibudino Lietuvos isto
riją ir lietuvių tautos kilmę bei* 
egzistenciją per 5,003 metų 
Gerb. konsulas baigdamas savo 
kalba ragino lietuvius būti vie
ningiems, nes kovojant už savo 
nepriklausomybę vienybė buti-

O; įtuūiu tiedė 
St. Būrdaūskas 
tfhVgiš 
Maciulevičienė 
Bure; K. 
Smulkiais surinkta 
L. Bieliauskaitė 
Aukos prie durų 
Bufeto pelnas

1.03 
1.00 
1.03 
1.0 J 
1.00 
l’.OO 
1.00 
1.00’ 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
4 20

.50 
18.00 
2.92

vo tūkstančiai geriausių lietu
vių, dėl kurios išdygo tūkstan
čiai naujų kapų; dėl kurios 
daug liko paliegusių ir šiandien 
niek’namų brolių, “Liaud. Bal
sas” tUli drąsos viešai patapti 
švęsti liepos’ 21 d. llaipd ‘ tik
rosios” neprilulauš'bniyliės švčiU

KANADOS LIETUVIU TARYBOS MONTRE
ALO SKYRIAUS PA VYKUSIOS PAKALUOS

$88.62

e-

dėjo savo paramą kaip materia-

mui už Nepriklausomybe.
Antruoju kalbėjo geri), kun.

Balkuiuls iš Brooklyno. Kun. 
Bailumas savo išsamioje kalbu-

(lies vargus ir okupantų Šeimi
ninkavimą. Publika kalbėtojui 
dažnai suteikdavo gaušių aplo
dismentų. Kun. Balkonas kal
bėjo per du atvejus. Pirmai ju 
atveju iškalbėjo pusantros va
landos; po t(j sekė Tarybos 
pirm, atsišaukimas dėl aukų. 
Nežiūrint, kad neseniai buvo 
rinktos aukos, bet ir šį kartą 
surinkta aukų >587. Jas parodo,

Viso labo
Visiems aukotojams K. L. Ta

ryba reiškia širdingą ačiū. Lie
tuvių parap. klebonas svetainę 
davė veltui, kas reiškia irgi di
delę auką tarybai. Už tą taipgi 
širdingai ačiū. Kun. Balkunaš 
baigdamas savo kalbą perskaitė 
sekamo turinio rezoliuciją:
Kanados Lietuvių Tarybos su
kviesto rttos mitingo Toronte, 
vasario 15 d. 1941 m. lietuvių 

parapijos svetainėje susi
rinkimo Rezoliucija.

Mes-Toronto ir apylinkių lie
tuviai, susirinkę Lietuvos N 
priklausomybės šventei paž
mėti į mass-mitingą, išklaus 
me gerb. Lietuvos konsulo p. 
G. L. P. Granl-Šutie ir kun. 
Balkum) iš'saihias kalbas ir pa
reiškiame:

a) Kadangi Rusijos raudono-
a) Kadangi Rušijos raudo 

nieji imperialistai smurto kcLu 
.bei apgaule pavergė Lietuvą ii 
kitas Baltijos valstybes ijp atne
šė vergiją atimdami ne tik žmo
nių nuosavybes', b(‘t ir jų tei
ses;

b) Kadangi raudonieji Rusi
jos imperialistai sušibičiuliavo 
su banditu Adolfu Hitleriu, da
linasi užgrobtomis valstybėmis 
ir mainikaujasi žmonėmis — 
tautiečiais, paneigdami mažųjų 
tautų teises savistoviai gyventi,

Atištos eitoms SiišiOrgan z-T 
vo Binkį daūgliiU kaip’ du me
tai Toronte, Kanadoje. Pirmai
siais metais Chorui vadovavo 
Pranas Motiejūnas kaipo diri
gentas ir Liudas Pocius, in
struktorius ir pian’stas; bet 
metai tam atgal Liudas Pociuš 
Torontą apleido ir visas Choro 
vedimas pasiliko Pr’aniii Motie-

Visą choro gyvūvinto laiko
tarpį geriausiu choro draugu ii* 
remčiu buvo Lietuvos generališ 
konsulas Kanadoje pulkiiiinkah 
G. P. Grant-Suttic. Jo pastan
gomis choras buvo pakviestas 
dainuoti per radijo stotį CFRB 
690 k. sekmadieniais , vasario

giant. Per tuos keturis sekma
dienius choras patieks j

nū, kad choras susideda iš skir
tingų pažiūrų dainininkų (iš
skiriant komunistus) ir vado
vaujasi neutraliu sugyvenimu. 
Choras atvirai stoja kovon už 
išvadavimą Lietu voš iš rusišlto 
jungo ir yra nariu KahadOS1 
Lietuvių Tarybos?

Aušros choro prograMini iŠ 
viršminetos radijo stoties trūh- 
sliuojami 11 vai. Vakaro East- 
efii Day Light Saving Tiiiie. 
Bus leidžiama ir trūnipomiš' 
bangdihis,, 6070 ni.

Lietuviai, paklausykit lietu
viškų dainų ir parašykit radijo 
stočiai padėkos žodį už leidimą 
niiimk naūdotis radijo bango
mis Ranadojb. Rašykit: Ėoger’s 
RadiO Stattoil CL'RB, Tordiltb;

rinki-1 Cū’nada.

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS TORONTE

judėjimo svarbą kovojo Už Lie
tuvos nepriklaUSuihybę. X.
A. Smetona nevertas ir sudilu

sio nikelio.
Antruoju atveju kun. Balko

nas pareiškė, .“Aš tautininkams 
nedirbu, liet dirbu Lietuvai. A. 
Smetonai aš neduočiau 
dilusio 
tas.”

nė su- 
never-nikelio, nes

Tas jo pareiškimas sukėlė
gausins aplodismentus. Po to
atsirado dar keli aukotojai, štai
aukotojų sąrašas:
Kanados Lietuvių Tarybos sū-
šaukto masinio mitingo vasario
15 d. 191’1 m. Lietuvių parapl-

jos svetainėje Toronte aukų .
sąrašas nr. 2.

Ūžt m čekiai, Z. M. $5.00
M. 1 ociene 5.00
Bevardė 5.00
M. Jokubynienū 2.00
Dervinis, M. 2.00
Cirunas, A. 2.03
E. Frenzelienė 2.00
P. Kairys, edmontonietis 2.00
O. Dagilienė 2.00
A. Augutis 2.00
Jurcichė, ’zab. 2.00
A. Margis’ 2.00
Kun. McGi\ ncy , 2:00
Bučys, K. • 2.00
St. Balčiūnas 2.00
Jasiunas 2.00
Dargienė r.oo
F. Lekšys 1’00
Paulauskas \incas Loo
Jarašiunienė 1.00
J. Samulevičius l‘.O3
Krukauskas, hamiltonietis K00
A. Butkevičius i‘.oa
V. Samulcvičictie 1-.00

šauktas Adolfo Hitlerio sudary
tos “ašies”, kad pavergti ma
žąsias tautas, dėl ko Didžioji 
Britanija buvo priversta stoti į 
šį karą, kad apgynus savo ii 
mažųjų tautų teises bei egz s- 
tdhclją ir atstatymą užgrobtųjų 
tautų nepriklausomumą.

Todėl tebūnie nutarta:
1) Mes Kanados lietuviai ne

galimo tylėti ir griežtai smer
kiame Rusijos imperialistinius

Dar prieš 8 v. v. skubiai pra
dėjo rinktis lietuviai į lietuvių 
par. salę, kad šį reikšmingą va
karą visiems bendrai paaukoti 
tėvynės kančių pasidalinimui 
prisiminimui savųjų, kūrič tuo 
pačiu momentu siuntė mums 
skaudžias dejones ir šauksmus, 
kad išticstumėmc jiems pagal
bos ^anką, kad reikšmingai at
žymėtumėme gedulo šydu ap
gaubtą nepriklausomybe'...

ir reikia džiaugtis, kad šis 
taip reikšmingas Vakaras, taip 
gausiam skaičiui lietuvių prida
vė nuoširdaus jautrumo susi
kaupi i ir tylit!' rdmumn atlikti 
kaip pridera geram tėvj'hainiui, 
savo pareigą.

Prieš prakalbas plito abejo
nės, sklydo gandai, kad Kana
dos liet, tarylia nevisai tinka
mą kalbėtoją kvietė, nes kuni
go Vardas teikė abejonės, ai* ne
bus jo prakalba perdaug vien
pusiška, netinkama visuomenes 
tikslui. Tačiau išklausius kun. 
Balkuho šiam tikslui pritaikin-

visą tautą išnaikinti, išsklai
dant po visą Rusiją musų vėl-’ 
kūjus bei in.eligcntus ir paverg
ti musų liaudį taip vad narnoje' 
Tarybinėj Lietuvoj;

2) Mes griežtu reikalaujame 
SSSR gerbti sudarytas sutartis 
su Nepriklausomos Lietuvos4 
valstvbės vvriausvbėmis ir leis
ti L etuvai tvarkytis Luošai dd- 
mokrat niais pagrindais kaipo 
savistovei valstybei;

3) Mes griežtai protestuoja
me prieš vokiečių, ir rusų iškė
limą grynai lietuviškų šeimų iš 
nuo amžių lietuviais apgyven
dintų kraštų^ ir sustoti musų 
tautą sklaidyti bei silpninti; '

I) Mes ryžtamės vienytis su 
visais Kanados lietuviais kovot: 
už Lietuvos valstybės išla'svini- 
mą bei atstatymą, kovoti ne tik 
Li'etuvos išladkiniuš, bet ir vi
dujinius priešus, kaip mūsiš
kius komunistus, prisiglaudu
sius prie “Liaudies Balso”;

5) Mes kviečiame lietusius 
patriotus išeiti iš komunistų 
kontroliuojamų organizacijų, 
neremti jų parengimų ir ne
skaityti jų- organo;

6) Galop mes dėkojame Di-

ji buvo tinkama. Ką daugiau 
šiandien begalima kalbėti, kaip 
tik apie šiandiėhirlę Libtuvos 
kančią; kubi gula vis smarkiau, 
vis sunkiau jos kantrųjį vals
tietį.

Ypatingai- rčikšmingdš kalbė
tojo buVo atsišveikinimi žodis,! 
kuriuo jis pareiškė, kad- tiek 
amerikiečiai; tiek kanadiečiai 
lietuviai tūfi vieningai dirbti 
bendrame darbe ir dirbti* beieš
kant smulkmenų, nesigilinant į 
menkos vertės praeities nesusi
pratimus', kurie labai kenkia 
kilniam darbui. Bet dirbti iš pe
ties ir širdies, ūžgrtidiridnt ja'U- 
siiiuš vienu tikslu. Pašilk j<5, 
juk Lietuva priklauso visiems, 
— liek socialistui, tiėk taUliriin-

kui, tiek katalikui, kurių 1 kę 
artimieji yra- niekaš daugiau’, 
kaip darbininkai.. Jiems visiems 
ir turi būti grąžinta’ laisve pil
na šio žodžio prąsijie. Ateities 
darbui susidariusiai visokių sro
vių visuomenei ę|aug lųid'ir c-

dis, kad (lirbant, atgaivinimui 
nepriklausomybes reikia turėti 
galvoje, jog grąžinimas Smeto
nos į prežidentus Veikia išmes
ti iš vaizduotes j jam savavaliu 
valdovu nebebus,lemta būti! Šį 
išsireiškimą žmonės sutiko gau
siu plojimu,- kas reiškia nepri
tarimą savavališkam valdovui.

niūkų korisūlūs p. Gr'aht-ŠuUie 
apibėgdamas rčikšmiiigaiš isto
rijos bruožais Lietuvos sunkią., 
ii* garbinga praeiti. Jo žodžiai'v

džiajai Britanijai už mažųjų 
tautų užtarimą bei gynimą ir 
pasižadame remti Didžiąją Bri
taniją materialiai ir moraliai-, 
kčl karas bus baigtas garbingu 
Britanijos laimėjimu;

7) šią rezoliuciją pasiųsti’ Di
džiosios Britanijos ir Kanados 
vyriausybėms ir Lietuvos Pa-

buvo ir švelnus ir reikšmingi. 
Girdint s'Vetiihtaūtį<- taip giliai 
susidomėjusį Lietuvos kilme, 
tenka džiaugtis reiškiama sim
patija ir visokeriopa pagalba 
jos plačiajai išeivijai.

Po prakalbų bVivo atsišaukta 
atikų, kurių bentatanl suplau
kė 87 dol. Tai viš ateities rei
kalams musų nualintai tėvynei. 

, Pažymėtina, kad šiame minė
jime pasirodė ir pirmas nume
ris žurnalo “bepriklausoma4 
Lietuva”, kurį reguliariai kaš-* 
hiėnešį Įtartį tižįibt*ėžttsi išleisti 
Kanados' Ėiėiūviiį Taryba, ž’dr- 
’rtalo’ redagavihiu “rūpinasi tam 
tikra kdmišijd iš V. Dhg’llč; I^r. 
Kondroto ir K. Bhres;- bbrš' fdi 
labai stmkųą darbas, bet e^aii. 
geriems įtorams darbas bus į-’ 
inanomūs. Pats žurnalas daro 
gerą įspūdį; jame matyti pačių 
geriausių ir gabiausių kanadiš- 
kių plunksnos valdytojų.y jb 
-tarpe mohtręalietė M. Aukštai- 
tė, kuri visad patiekia spaudai 
ką nors tinkamo ir vertingo. 
Reikia linkėti, kad žurnalas 
aitgtų bendradarbių skaičiumi, 
tdbuletų ra|tų: verte ir kuopla- 
čiaušiai pasiskleistų po plačiu 
ją išeiviją nenustodamas vertės.

Šit/ šios šventas minėjimb 
musų “Liaud. Ba|sas” viešai pd- 
sisakė, jog vasario 1(1 šventė 
jo akimis ir jausmais nebetU-

Bc galo skabdus, dar vienas- 
smūgis iš “Liaudies Balsi)’* pa
stogės nuaidės pCr plačiąją niuL 
sų išeiviją, iš kutiOš’ tarpo dau
geliui skaudžiai sukrėr jaus
mus. Sunku tikėti, kad tokia 
mintis, toks Baisslis ncpriklau- 
stoilybės išmainynidš teigiamai 
atsilieps į musų buvusius sava
norius, taip sunkiai kovojusius 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. O jų’ 
yra nemažai išeivijoje, likimo 
blaškomų, po miškus, kempes 
ir įvairius kampus. Beikia.1 tikė
tis, kad jie tinkamai sugebės 
pasmerkti “Liaudies Balsą” užf 
tokį drąsų išsireiškiūlą.

Su puse valandos nuo 11 y. 
v. iki 11:30 v. prbgramo per 
rddijo “Aušros” choro dainų ir 
kdhs. p; Grant-Suttie re.kšmia- 
gos kalbos,-baigėm vasario 1 
d. minėjimą. Neabejoju, kud 
šios programos klausėsi musų 
tautos išeivija, nežiūrint, ar ji 
namie ar svečiuose buvo, ar to
limuose miškų kampuose, — 
yisūr, kur tik buvo radijb, jis 
buvo atsuktas šiam pušvalail- 
d-žiui, vien tik lietuvio sielai.

Šis pusvalandis pripuolė kaip 
lik vasario 16 d., kuri mums 
taip reikšminga, todėj ir pro
grama buvo pritaikinta dienos 
nuotaikai.

Gražų įspūdį darė p. konsu
lo kalba, vaizdžiai apibudinanti 
Lietuvą su jos gražiomis apy
linkėmis ir viliojančiais vaiz
dais! Nors triimpais bruožais 
pasidalinta, su niekad Kanado- « / • • ijC viešai negirdėtais Lietuvos 
nuopelnais, jai nepriklausomai 
esant. Dar kartą p; Grant-Sut- 
tič reprezentavo Lietuvą* ir jos 
tautą, kaipo įtarsią; ištvermin
gą ir herojišką nelaimėms už
klupus. Ir dar kartą jam už tai 
teiika tarti gilią ir nuoširdžią 
padėką! Choras šiandien lyg ty
čia gana gražiai sudainavo. Jei 
kaip kur pirmą programą pil 
dant ir jautėsi trukumų, tai 
šiandien jie pilnai liko išlj'gin- 
ti. Ypatingai gražiai ir sutarti
na skambėjo vyrų baisa.

/Kaip nepriklausomybės' šven
tę atžymint, chorui buvo duo
ta teisė sudainuoti- musų him
ną. Tokiu budu mes savo skau
džią ii' lindėsiu puošiamą šven
tę palydėjome lietuvybės ir lai
svės kovotojo Dr. Kudirkos žo
džiais “Vardan tos Lietuvos 
viėtiybū fcžydi.’*

Turiift minty, kad šimtme
čius viešpatavusiai cdrų “Ro
manovų” gimiiiei prašvito mu- 
sij “Aūšrii7’, o cahų sostai su- 
toupčjb! Mes‘ tikime; ltad‘ grtizf- 
įto “Jūozo” viešpatūdjah’ti vos 

!pbra dėš^tįciy nietų ^iih.tič dtaig 
gVeičiŪtV šutriipČš ir musų gie
dri “Aušra” tęs savo šviesą hiu- 

tKU’tai-, daug patvariali ir iS- 
tvenningiau! Tikėkime; kad 11- 

Igh’i priė^)ftūdaK liėsiėgs atgimu
sios taūtds!

—Liaudies dukra
........... .r-A.ra-iJ'.v '

M’ONTREAL, Rcft). — Kttlbj 
rado šio skyriaus ruoštos prA* 
kalbos sausio 26 d. Vytauto Nė- 
pngtilmingo khilio svetainėje 
Montrealo lietuvių višuortienėje 
tori nuoširdų pritarimą. Publi
kos buvo pilna svetainė kimšti- 
nai' priširihkdš išgirsti advoka
to F. J. Bagočiaus kalbos apie

viltį, kad LictūVa ir vėl kada 
nors liks laisva. —O. V.

IVf. Pldččliiiii pradėjus kalbė
ti apie komunistų- neteisingus 
darbus ir užsipuldinėjimus, ko- 
munaciai, kaip visuomet, buvo 
ptadėję savo baubimą, bet greit 
'buVb nUtildyli ir vakaro pfo- 
grahik Čjd labai sklandžiai.

Su didžiausiom ovac jom pu
blika štitiko gel'b: kalbėtoją 
svečią- adv.- Bagočių, kuris s&Vo 
turiningoje ir labai nuoširdžio
je kalboje plačiai ir teisingai* 
apibudino’ dabartinę Lietuvos 
padėtį' ir uždėtus skaudžios ver
gijos pdnčiuš ant musų tėvų 
krašto.

Jo ilga ir nuoširdi kalba bu
vo labai pamokinanti, nei vie- 
ino kad ir kitaip manančio jau
smų- neįžeidė. O kalbos nuošir- 
duhias Sugraudino gal ne vieną 
nuėjusį svetimiesiems tarnauti.

Mačiau kaip vienas nejaunas 
žmogus, kuris' tūlą laiką buvo 
nuėjęs dirbti su komunistais, 
klausydamas kalbėtojo širdin
gų ir teisingų žodžių apie mu
sų tėvynę, ašaras apsišluostė.

Gal prisiminęs, kad ir jis bu
vo tikras Lietuvos sūnūs ir vie
name molinos dienos parengi
me sakė: “Gal ne vienam iš 
iii ūsų apleidžiant tėviškę moti
na padavė rankon kryželį ir sa
kė -- neužmiršk, vaikeli, savo 
levų šalies ir savo gimtinės ir’ 
neišsižadėk jos.”

Kalbėtojas pareiškė, jog tie 
sužiniai’ niehioja, kurie sako, 
kad- mes norime Smetoną gra
žinti į Lietuvą! Juk tik maža 
dalelė lietuvių kai p Lietuvoje, 
tai]) ir AmCriltoje Smetonos re
žimai tdpHtare. Bč to, jidč ii* 
Smetona neteisėtu keliu; ne 
žmonių valia ir pritaHmti išx 
rinktas buvo. Jis buvo smurto 
ir ginklo pagalba paėmęs Lie
tuvos valdžią į savo rankas ir 
tol laikėsi, kol Lietuva nepri
klausomybę vėl prarado.

Baigdamas kalbą, kvietė į 
bendrą darbą su visu nuoširdu
mu kovoti dėl atsteigimo demo
kratinės kultbringos savistovės 
nepriklausoiiios laisvos Lietu
vos visus 
lietuvius.

Willkie mano aplan
kyti Kiniją

siunlihybei WashingtOne, J. V. Tinti reikšmes, tai Jis numuks 
PasiiHįišo Kanados Lietuvių reikalą pasisakyti' ir $avcriskai- 

vaTdu ■ ' | tytojapis. Ir taip, vietoje minė-
A. Frenzelis. i b 1Q d. vasario, dėl kurios žiį-

Tarybos valdybos 
Pirm.

WASHINGTON, D: G.; vas. 
17 d. — Wendell Willkie yra 
pasiryžęs pats aplankyti Kini
ją ir pasitarti su kovą vedan
čiais žmonėmis.

Jis nori žinoti kokias jėgas 
turi prieš japonus kovojdirtieji 
kiniečiais. Kelionė Atagljoh 
jam davė labai gerų žinių, ktt* 
rių .jis anksčiau neturėjo.

Wili]įie dar galutinai neap
tarė kelionės smulkmenų, bet 
mano, kad tokia; kelionė birtų 
labai naudinga.

P-ia M. Starliiilienė-Verduriai- 
tė gavo gana skaudų laišką iš 
Liėtuvdš, kuriame pLaneŠa jos 
artimieji, kad paveikta skau
džių įvykių; ištikusių lilušų tė- 
vyhę, praė’itą rudenį Lietuvoje 
mirė jos brangi mamytė.

P-ia M. Šthnldliehė visdomet

turėjo viltį, kad kai paaugs jos 
dukrelė Genytė, didžiausias ma
lonumas bus aplankyti Lietuvą 
ir prieš dešimts metų, tėv.š.vėj 
paliktą mamytę.

•l Ir tris svajonės gal butų iš
sipildę, nes ponai Staniūliai gy 
Vena gana gražiai, turi savo na
mą taipgi' gražų automob .į ir, 
rėdos; vislias butų gerai buvę. 
Bet, deja, likimas eina saVo ke
liui nežibredamaš, kam kokius 
skausmus ar džiaugsmus teik a.

Dabartiniams įvykiams pas\- 
kėitus gal ir teks dar parva
žiuoti į Lietuvą, bet visuomet 
laukusios parvažiuojant duk
ters su anūke motules jau ne
ras.

Širdingiausią užuojautą reiš
kiu’ M. Staniulienei, taip anksti 
motulės rittekus.

—OI Vižbariėnė

Montrealo ir Kanados

adv. F. J. Bagočiauš
kalba montrealie-pasakyth

čianis lieišdils iš atminties ilgai. 
Pats svečias parvažiavęs irgi

ENTHA!
Toronto iškilhiingai atšven

tė vasario 16-tą. Auš
ros choras davė puikų 
koncertą. —• Kalbėjo pul
kininkas G. P. Grarit— 
Suftiė

Toronto, ont. — Tik ka 7 v
išklhusihu Auštos choro pro- 
gi’amo per radijo sto 
ir negaliu nepranešti, 
šorio 16 proga buvo 
puikus koncertas ir 
kalba, pasakyta per

nau, kad montrealiečiai gerokai 
privargino keldami didžiaus’a* 
ovacijas ir per kelis sykius net 
kalbą nutraukdami. Tas reiš
kia, kad publika kalbėtojo kal- 
įba buvn didžiai patonkihth;
; Kaip matyti buVo iš susirin 
įkusių, tai tokias- ir phri'ašialL 
prakalbas vertina visti ir butų 
labai getai,- kad- dažniau tokios 
prakalbos Butų rengidmos;

Labui gražiai tani vakarui 
tinkamą dainų sudainavo pasi
žymėję montrealieėių daininin
kai V. Kajacktis du kitu vaiki
nu “Oi kaip graži tėvų šalis, o 
tu užmiršai ją. suvis. Išsižadėjai’ 
jos kalbos; mokai vaikus tik 
'svetimos.^

Vakin^d Vedėjas M. Plačenis 
pranešė susirinkusiems, kad at
silankiusieji į tos ptokdlbas 
(bendro darbo pradžiai1 suauko
jo per septynias' dčšihits' dole
rių. Užsibdigud prakalboms bu
vo surengta vakarienė žemuti
nėje klubo svetainėje, ir dau
guma ėjo dar vakarienės, o ki
li skirstėsi į namus, turėdami

duotas

generalį

Prano 
Pociaus 
užduotį

Pocius,

Grabt'-Suttic. Jo kalba, liečian
ti Lietuvos net 5,000 metų isto
riją* ir geografinę padėtį, buvo 
it gaivinantis balšamas vergi
jos sukaustytai Lietuvai. Jis 
svetimtaučio akyse parodė lie- 
tbvį garbingu ir veiTir naudo
tis laisve’ ir kultūros ugdymu. 
Choras, po vadovyste 
Motiejūno ir Liudo 
prie piano, atliko savo 
puikiai.

Soli stes: Ma riTė
“mamyte” ir Sofija Užeriieckie- 
įle su Stase Batkiene duetą: 
“Plaukia Sau Laivelis”, sudai- 
riavO taip gr&žiai, kad šifdį glo
styte glostė. Visos choristes dė
vėjo tautiškus rubus ir tą ke
liais atvejais ahaunseris pažy
mėjo. Choras programą baigė 
su Lietuvos himnu, ir čia šiuo 
momentu, manau, niažai buvo 
lietuvių, kurie atsistoję prieš 
radijo neprūvirko, Nta dėl to, 
kad nustoliiiii vilties, bet tik 
dėl to, kad itatūVis ir Lietuvi 
tiek kenčia ir sūVO tautos h'm- 
rfą tik užsieny, demokratinių 
šalių prieglobstį, gūli giedoti. 
Vasario 16 išvakarėse Tūrbfito 
liėttiViūi po Vadovyste K. L. Ta
rybos minėjo Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį lietuvių 
parapijos svetainėje su kalbėto
ju' iš J. Valstijų kun. Jonu Bal- 
kifnu ir gencrttliti konsulu pūl- 
kfrrihkit G; P. Gfarit-Suttic.

Taipgi Aušros choras išpildė 
kopcertinį programą. Paminė- 
jtma'S buvo įspūdingas' ir žfno- 
hės pritardami’ Tarybos veiklai 
sudėjo nemažai aukų.

M. F. Yokubynienė.
(Tęsinys 3-Čiam pusi.)

Pirkite tose *' krautuvėse, ku 
rios garsinas: -■NAUJIENOSE
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
BETVARKĖ LIETUVOS FABRIKUOSE

GYRĖSI LAIMĖJIMAIS, O DABAR JAU PRISIPAŽĮS
TA, KAD PRAMONĖJE VYKSTA TIESIOG 

SKANDALINGI DALYKAI
Sovietų Lietuvos spauda ir liuose “Tiesos” ir “Tarybų Lie- 

komisarai diena iš dienos skel-’tuvos” numeriuose keliamas 
bia davinius ir svaiginančius j stačiai gvoltas dėl tekst lės pra- 
bkalčms apie nepaprastus su- 
bolševikintos pramonės laimė
jimus. Visų įmonių produkcija 
keleriopai pakilusi, esą priga
minta net tiek prekių, kad ne- 
bežiną kur jų dėti. Tik; deja, 
Lietuvos gyventojai visų tų ne
paprastų “laimėjimų” rezulta
tų nemato, nes jegu ko ir pa
gaminama, tai didžioji Lietu
vos gamybos dalis eina “galin- 
gojon” sovietų Rusijon.

Bet laikas nuo laiko ir ta pa
ti bolševikiškoji Lietuvos spau
da yra priversta pris pažinti, 
kad pramonėje vyksta tiesiog 
skandalingi dalykai, štai ke-

MADOS

, 4687 /

No. 4687 — Graži namie dėvėti suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 
42. 44, 46 ir 48.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago* I1L

Čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdj No.-........
Mieros___________per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Sekretoriaus Knox
Padėjėjas

monės dezorganizacijoj. So
vietų Lietuvoje jau visiškai iš
skleidė žiedus bolševikiškos 
pramonės reiškinys, būtent — 
brokas. Pasak “Tiesos”, “ypač 
šlubuoja kokybės atž. ilgiu ’ 
buv. “Lima”, “Bostonas”, “Ga
myba”, “Liteksas”, “Drobė”, 
“Džiugas” ir kitų fabrikų ga
miniai. Įdomu butų patirti, ko
kie gi fabrikai, po to išskaičia
vimo, pasilieka, kur tvarka yra 
geresnė? Tas pats laikraštis 
praneša, kad naujieji fabrikų 
direktoriai “net nutylėjo apie 
brokdarius, 
mą, blogą 
t. t.” Girdi, 
žinę tvarką 
nese 
rastis, “fabrikuose “Diana”, 
“Liteks”, “Guma”, “Elnis” il
ki tur buvo bastunavimo ir gir
tuokliavimo atsitikimų, o ad
ministracijos nesigriebia jokių 
griežtų priemonių kovoje prieš 
darbo drausmės ardytojus. 
Trestai neseka, kas darosi įmo
nėse. Kai kurie direktoriai nu
ly Ii ir prileidžia visokiausią ne
tvarką.” Pav., Kauno fabrikas 
“Litrika” pasiuntė pagal są
skaitą 51 puloverį, o patikrinus 
siuntinį pasirodo, kad tiktai 34 
puloveriai buvę gatavi, o 17 
buvę “neužbaigti pusiaufabri- 
katai” (!). Fabrikas “Kolum
bus” (Kybartai) atsiuntė vieto
je užsakytų puloverių vieną... 
žaliavos kipą!

“Tarybų Lietuva” praneša, 
kad Kaune buvo sušaukti pra
monės įmonių direktoriai ir 
technikai vadovai. Iš to šuva- vus» 
žia vimo paaiškėjo,

šeimininkavimą ir 
reikią įvesti “geie- 
fabrikuose ir įmo- 

o dabar, kaip rašo laik- 
“fabrlkuose

“Guma”,

NAUJIENT1-ACME TpIhhu.i

Ralph A. Bard, pagarsė
jęs Chicagos respublikonas, 
kuris tapo paskirtas laivyno 
sekretoriaus Knox padėjėju.

Kanados lietuvių žinios
(Tesinys iš 2-ro pusi.) I, „ .. ... i,, u

LIETUVA IR MES
KOKS TURI BŪTI MUSŲ NUSISTATYMAS 

LIETUVOS KLAUSIMU 
4

MONTREAL, Kan. — Be ga- Tad rankas sudėjus galim. 
_o yra skaudu skaityti žinias laukti ir žiūrėti į musų tcvvnes 
cvairiuose laikraščiuose apie skaudų Lkimą.
dabartinę Lietuvos padėtį ir Pažvelkime 
musų, tėvų, brolių ir 
Kenčiamą priespaudą, —

tik netolimo n 
lietuviai savo 

neturėjo spaus-

Pažvelkime 
sesučių praeitin, kada 

gal gimtąją kalba
dar žiauresnę, negu' buvo caro dinto žodžio, o viskas buvo 
.aika.s. yDabartiniai retežiai, kuriais 
yra surakinta musų tėvynė Lie
tuva, gal dėi to ir yra skaudes- 
Ji musų išeivijai, kad su tų pa
čių Lietuvos motinus sūnų p^- 
rieiba, tik parsidavusių sveti
miems tironams, yra uždėti ąnt 
Lietuvos kūno. 1

Neįtikins musų Stalino ber
nai, kad Lietuvoje dabar viskas 
labai gerai, tik įvairus laikraš
čiai negerumus prasimano. Mes 
nesame maži vaikai ir patys ge-, 
rai suprantame. Ar mes gavo- 

' me necenzuruotą laišką iš Lie-1 
tuvos prie dabartinės Paleckio 
valdžios? Ne, ne tik kad nega
vome, bet laiškas, patekęs į

broko. “Silvos” komjaunimo cenzoriaus rankas, yra “išdaili- 
kuopeiės sekretorius Isaksonas namas” taip, kad negauname 
ir dar du darbininkai neatėjo nei laiško pradžios, nei pabai- 
lapkričio 24 d. išlyginti dėl jų gos, Žinoma, gal tai daroma 

Del-ne jo noru, bet įsakymu iš vir
šūnių neduoti žinoti savo arti
miesiems apie dabartinės Lie
tuvos gerumus. Tie la.škai 
mums ate na ne nuo kokių po
litikierių, bet nuo tikrų moti
nų, kurios norėtų pasiguosti 
atvirai, ką širdis ir jausmai sa
ko savo vaikams, pasitikė.da- 
mos jų pagalba. Tai yra labai 
skaudi, bet tikra !tiesa ir jie,

kaltės sugadintas adatas, 
to fabrikuose mašinos po pus
dienį stovi be darbo.

Vieno fabriko direktorius, 
paklaustas, kaip naujai nusta
tytos minimalinės normos atsi
liepė į darbo našumą, lik pa
mojo ranka ir atsakė: “Mes. „. Kjau pripratom prie panas.ų be
reikšmių laiškų ir nekreipiam 
dėmesio į juos.”

Rodęs, šitų pavyzdžių, pa- p. 
imlų iš sovietų Lietuvos laik
raščių, užteks^,; , 

kokiais stachanoviškais yisgi tokios cenzūros dar he-
’ į , kad “kai metodais dirba Lietuvos subol- buvo. Per dešimts metų gyve-

kurių tekstilės pramonės įmo- ševikinta pramonė ir kokie yra nįmo Kanadoje nesu gavusi n i
nių direktoriai yra gerokai ap- j°s “laimėjimai”.. Baigsime to- vjeno laiško (o aš jų gaudavau
sileidę, neatidus, nepakanka- citata iš “liesos”: 
mai įsigilina į dalykus, esančius J)()Je (tekstilės fabri 
jų kompetencijoje.” Ateityje skandalingi dalykai, 
“negailestingai bus kovojama 
su įvairiais brokeriais. Už bro
ką turės atsakyti iš savo kiše
nės tas, kas tiesiogiai bus atsa
kingas.”

Negarbingą atmintį paliko ir
Uąd piavaiz !a-( Smetonos avldyihd klikai, bet

Pasitaiko 
audėjų, kurie išmeta nebaigtas 
špūles. Kada fabrike inžinie
rius reaguoja, tai šie drausmės 
laužytojai nukiša špūles ar iš
meta jas pro langą.”

“Tiesa” kitam numeryje pra
neša, kad “ne viskas tvarkoje 
musų tekstilės pramones įmo
nėse, ypač darbo drausmės at
žvilgiu”. Darbininkai į fabri
kus ateina pusvalandį pasivėla
vę, o darbą baigia pusę valan
dos anksčiau. “Litekse” pen
kios darbininkės neatėjo dirbti 
gruodžio 21 d. naktinen pamai
nom “Tai buvo iš anksto, susi
tartas bastunavimas”. Nofc bu
vo griežtai reaguota, bet gruo
džio 26 d. vėl kitos trys dar
bininkės neatėjo į naktinę pa
mainą. “Beko” trikotažo fabri
ke kažkoks komjaunuolis ke
turias dienas iš eilės neatėjo 
be jokios priežasties į darbą. 
Toje pat įmonėje, kaip sako 
’aikraštis, darbininkai vaikš o 
per visą įmonę, lankydami 
draugus, plepa. Pasitaikančias 
audekle “akutes” jie ištaiso ne
rūpestingai. Todėl būna daug

IVVDFS ŽINIOJ
30,000 ispanų bėga 

nuo gaisro

MADRIDAS, Ispanija, vas. 17 
d. — San Sebastian mieste iški
lo toks didelis gaisras, kad 30,- 
000 ispanų liko visai be pasto
gės.

Gaisras kilo uoste. Ten užsi
degė nesenai atvažiavęs laivas, 
kuria vežė benziną. Smarkus vė
jas nešė liepsnas i visą uostą, 
sudegino kelis valdžios namus 
ir persimetė į miestelį.

Vėjas ir liepsnos buvo tokios 
smarkios, kad nebuvo jėgų 
joms užgesinti.

Garny- i daug), kad butų perdalintas 
taip, kad tik laiško viduris te- 
paliktaš. O dabar jau taip yra.

Iš to aiškiai galūne suprasti, 
kad Lietuvoje žmogus be ko
misaro leidimo jau niekur pa
sijudinti negalės ir prieš paver
gėjus ir išnaudotojus balso ne
pakels. .

Manau, kad kiekvieno doro' 
r sąžiningo lietuvio, kurio šir

dis dar nesuakmęnėjo k 1 i 
protestą prieš pavergėjus. Me 
negalime r 'miai žiurė’i i p^rsr • 
'dėjimus. Ne ’r c’ą.ka tą e 
Tik tie gali rainai ži.i ė i, I u 

* e nori visus sunaikinti ir t’k! 
/ieni pasiikti pasaulį valdyti. 
Kaip jie sako, t k .tada r bu
sią gerai, keda skirtingų min
čių žmonės busią išnaikinti.

Todėl mes čia laisvoj šalyje 
gyvendami visais galimais bu
dais remkime tėvynės Lietuvos 
išlaisvinimo ddrbą. Neklausy
kime tų, kurio sako, jog nieko 
negelbės jokios tarybos Kana
doj bei Amerikoj, ir nebeatims 
Lietuvos iš grobuoniškos Rusi
jos prėšrių nagų. Nors ir ne
manau, jog daug rasis tokių 
kurie taip mano, kad dabar jau 
tai’ nieko nebereikia veikti, ir 
tas veikimas nieko nebegelbės.

brukama po prievarta, kas tik
tai rusiška.

Daugelis, manau, ir iš jaų- 
nesnios.os kartos po karo atvy
kusių į šią šalį atsimename, 
kaip sLpd-ivomės nuo r^sų 
žandarų su lietuvišku elemen 
torium, kada slapti “učiteliai” 
po kaimus gimtosios kalbos 
vaikus mokindavo.

Suradę ką nors įtartino, žan
darai bausdavo ne tik mokyto
jus, bot ir tėvus. O vienok lie
tuviškus žodis liko la'svas ir 

1 dėtuvių spauda atgauta.
I Lietuviai buvo žiaunai kan
kinami ir persekiojami koriko 
Muravjovo laikais po 1863 me
tų sukilimo. Ištisos šeimos, pir
miausia atėmus visą jų turimą 
turtą, buvo tremiamos į S bTą. 
Tas dabar Lietuvoje ir vėl atsi
kartoja.

Nors žiauriai ir begailestin- 
gai buvo kankinami musų tė
vai ir seneliai, vienok jie ran
kų nenuleido ir neišsižadėjo sa
vo tėvų kalbos ir gim ojo r. š 
to, kas kiekvieno širdžiai ta.p 
artima ir miela. Negąsdino jų 
kalėjimai nei kartuvės, nei šal
tojo Sibiro tundros. Jiems ne
buvo sunkus joks vargas pa
kelti, žiauriausius persėk oji- 
mus kentėti.

i Jie kovojo ne dėl savo as
mens gerovės, ne,dėl geresnio 
duonos., kąsnio ir šiltesnės vie
tos, bet už visų Lietuvos moti
nos vaikų 
lietuvišką 
ateitį, už 
'aulai.

šviesesnę ateitį, už 
žodį, už šviesesnę 
laisvę visai lietuvių

Ir tos jų kovos nuėmė pan
čius nuo lietuvių rankų. Lietu
vis pasijuto laisvas. Nepriklau
somą valstybę pradėjo kurti, 
ėmč bendrauti su kitomis kul
tūringomis tautomis. Ir jau pa
saulis žinojo, kad kur tai Pa- 
baltijoje yra ir Lietuvos neprL 
klausoma valstybė.

O dabar vėl tos pačios mo
tinos sūnus tik be lietuvio šir
dies ir j ausin užtraukė prle- 

 

paudą Lietuvos žmonėms. Ir 

 

vėl lietuvis v/rgauja maskol’u- 
ir kenčia persekiojimus ir 
skriaudas.

Su džiaugsmu reikia sutikti, 
kad ir dabar randasi tikrų lie
tuvių tautos sūnų, kurie netiki 
/isa širdimi, kad Stalino saulės 
šviesa Lietuvos žmonėms yra 
maloni.

Remkime Kanados Lietuviu 
Tarybą lankykime jos rengia
mas prakalbas ir parengimus, 
kad Taryba užsibrėžtus Lietu
vos atvadavimo darbus galėtų 
sėkmingai varyti pirmyn,

Taipgi labai girtinas darbas 
išleisti Kanados liuletinį, ir 
tikrai manau, kad lietuviai tam 'tus" namus? Ėsu Tikras"Tie narnai 
širdingai pritars ir pagal išga- tamstai patiks, nes. jie yra labai

i gražios formos, ekonomiški ir ne
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metu esu

Tel. VTCTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEK I4TWAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

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

Mano statomi namai yra įreng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
būdavoti 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 
ąbęjonės.

Dėl platesnių pasitarimų šauki
te arba atvažiuokite i mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakarp, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedaliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin-

les parems.
Tik kad pradėtas Kanado

Lietuvių Tarybos darbas eitų1 pastatęs arti 300 namų ir visi ma- 
visu širdingumu sutartinai ir *1° kostumeriai yra pilnai paten

kinti. kas liudija, jog’ ir tamsta 
vieningai. pavedęs- man savo namo statymo

To aš linkiu Tarybai iš šir-.darbą busi pilnai patenkintas.
dies Montrealietė.

IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS! 
išnaros!

Vasario 23 pamatysite

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

IORN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So- Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

Pirmą kartą Amerikoje 
Originalę, Juokingą Komedija

AMALGAMATED CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

ŽINGSNIAINEGALI GAUTI GERESNIO
Jei Mokėtum Dii Syk Tiek už

FREDERICK’S 
4 CROWN 

PREMIUM 

BEER!
Tikrai PREMIUM Alus atstovauja aukščiausią 
laipsnį bravorininko gamyboje! Frederick’s 4 
CROWN PREMIUM ALUS yra gamintas va- 
*yje ir sendintas medyje.

GAUNAMAS 1/2 GAL., KVR. IR 12 UNC. BONKOSE. 
Nueikit į artimiausį sandėlį 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.

TILŽftS SPAUDIMO 
“Aukso altnriikfis”. maldų knyga 50c 
Ta nati gražiais celuloidos anga
rais .......... ....................... . $1 65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurdės 

....... . $1.35 
giesmių knv-

$1.75 
su paveikslais an- 
......... ................ $1.60

andarais ........ ........
“Kantyckęs” arba 
ga ------
“Sapnaknygė’ 
dar. . .... .___________ ,
Sannu knygele atsnėia sannus. skai
to planetas ir kaz>rų nuhur. 
“MiValdos pranašavimai” 
“Rantrio Alenas grąži pasaka” 25c 
Tctoriia snnn ir naujo tęst. 25c 
“Tnkctanfis naktų ir viena”, arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbom be kito nagelbos____ ... 35c
“Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokiu vaistiškų augalų ir kam 
iie vra reikalingi ............. ..... 25c
Traiankos stambios pakelis ...? 60c 
arba R Pakepai už -ž.... $1.50
Taipgi na? mane galite gaųtj viso

kiu žolių, ir šaknių ' V .
M. ZUKMTtS 

334 Dean Boulevard.
Snencerport, N. Y. *

. 35c
25c

T

Atrodykite Metus Jaunesni -. 
natūraliai atrodanti *

Dantiij Plentai

$050
11 iki

$35

Apkain.
Nemok.

10 MĖN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga- 

yntija. Denturos da* 
•nos t’ktai eavus už- 

akymą ir nuo formų 
nadarytų laisniuotų 
’lentistų.
Pleitai
Pataisomi $1 Eiejna Bros.

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 

Atdara iki 6 v. v., ąntrad. ir 
Ketvir. iki 7 v. v.

3945 W. 26th—Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš.

Atdara iki 8:30 v. v.
Vidurmiesčio Ofisas Atdaras 

Sekm. 10 iki 4.(Miestas ir valstija)

JACK SWIFT-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

r

DON’T FORGET 
TO SEND THE 

MIRACLE
NOW AWARE

POLARIAN PLAN 
TO CHANGE 

THE EARTH^S 
ROTATION, 
5CORN5 

TETRA^S OFFER 
TO ALLY 

WITH HER 
PEOPLE.

A FLAv
IK TU
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Balkanai

KAD KŪNAS BUTŲ SVEIKAS
NAUJIENOS, Chicago, III.

APZVAL
MOKYKLOS PAVERSTOS
POLITINĖS PROPAGAN

DOS ĮNAGIAIS i

Neiššoyęs nė vieno šūvio, Hitleris, neilgai trukus, 
;tpręs $avo kontrolėje visą Balkanų pusiausali, kadangi 
Turkija pasižadėjo nepulti bulgarų, jeigu jie ir leistų na
cių kariuomenei įeiti ’į jų teritoriją.

,O Bulgarija jau pasidavė Hitleriui. Jugoslavija, ma
tyt, taip pat, Tik vieną Graikija stojo į karą, kuomet ją 
užpuolė italai. Italus ji sumušė, bet dabar Hitleris pri
vers ir ją padėti ginklus. Graikija negali kariauti tuo 
pačiu laiku prieš italus ir prieš vokiečius.

Balkanuose Hitleris pavartojo savo išbandytą takti
ką: “imti” vieną valstybę po kitos laipsniškai, neužpuo- 
lant visų numatytų savo aukų kartu. Pirmiausia jisai 
“pririšo prie ašies” Vengriją. Paskui, pasikvietęs į tal
ką “draugą”- Staliną, jisai sudraskė Rumuniją. Padaręs 
Rumuniją bejėgę, jisai atsiuntė į Rumuniją pusę milio- 
no kareivių ir ją okupavo. Tuomet jisai jau buvo pasi
ruošęs ^kalbėti” su Bulgarija ir Jugoslavija.

Daugelis manė, kad bulgarai nenusilenks Hitleriui, 
nes jie turi didelį “globėją”, sovietų Rusiją. Sofijos po
litikierių akys visą laiką buvo atkreiptos į Maskvą, ir 
jeigu Stalinas butų jiems pataręs neklausyti Hitlerio, tai 
jie butų atsisakę leisti nacių kariuomenę į saycl žemę. 
Bet Stalinas tokio patarimo bulgarams nedavė. Greičiau
sia, jisai davė jiems suprasti, kad jiems bus sveikiau su 
Hitleriu nesipykti.

Tokiu pat budu Kremliaus diktatorius pasielgė ir 
su turkais, kurie sovietų Rusiją irgi laiko savo “drau
gu”. Be Maskvos pritarimo turkai nedrįstų pastoti ke
lią Hitleriui Balkanuose, kadangi jų rytų siena nėra ap
saugota: pats “draugas” Stalinas gali pasinaudoti pro
ga ir įsmeigti turkams peilį į nugarą, komet jie susirems 
su naciais Balkanuose. Taip Stalinas juk padarė “drau
gams” lenkams, su kuriais jisai turėjo “nepuolimo su
tarti”.

Šita Maskvos politika Bulgarijos ir Turkijos atžvil
giu dar kartą parodo, kad Stalinas yra Hitlerio partne- 
rys ir kad demokratijoms tikėtis iš jo kokios nors pa
galbos kovoje prieš nacius yra didžiausia nesąmonė. Av 
Londonas ir Washingtonas šitą aiškų faktą, galų gale, 
supras ?

Iki šiol jie jo suprasti nenorėjo, — nors paskutinė 
Churchili’o kalba liudija, kad Anglijoje tikėjimas į so
vietų “priešingumą” naciams jau baigia sudilti. Kuomet 
Anglijos premjeras viešai įspėjo Sęfiją, įkad, sųsidėčĮąmi 
su naciais, bulgarai stoja į Anglijos priešų pusę įr stato 
į pavojų savo krašto ateitį, tai jisai tuo patim pasako 
visam pasauliui, jogei demokratijos priešams talkinin
kauja ir Rusija.

Galimas daiktas, kad praregės ir valstybės departa
mentas Washingtone, kuomet Hitlerio šarvuotosios di
vizijos ims važiuoti link Graikijos sienos.

Jeigu tos Balkanų valstybės butų susitarusios laiky
tis išvien, tai Hitleris vargiai butų galėjęs -terorizuoti, 
nes jisai bijo karo dviejuose frontuose. Svarbiausias jo 
priešas, kaip buvo, taip ir tebėra Anglija, ir prieš Ang
liją Hitleris turi sumobilizuoti visas sąvo jėgąs. Todėl 
kariauti Balkanuose jam butų labai nepatogu. Bet kuo
met to pusiausalio tautos pasiduoda be karo, tai jam be
pigu. Už tai jisai yra dėkingas Maskvai. Įdomu, kokį ąt-; 
lyginimą ji sau išsiderėjo?

Berlyno auksas Amerikoje

Trečiadien., vasario 19, 1941

LINKSMAS
KAMPELIS

Sausio 12 d., kaip žinome,; 
tarybinėje Lietuvoje buvę “ren
kami” deputatai į Maskvos 
aukščiausiąjį sovietą. Ta rinki
mų komedija jau, suprantama, 
seniai praėjo, Įjęt Kauno laik- 
rąščįaį, pasiekusieji Ameriką 
,ęįąr yrą iš gruodžių mėnesio. 
Jųęse aprąšęmą, kaip Lietuvo. 
ųk.upąntų valdžia prie tų “rip 
kimų” rengėsi.

Kaipo rinkimų agitacijos 
priemonę, sovietų komisarai pa
vartojo net mokyklas. ‘ Taiy 
bų Lietuva” gruodžio 24 d. ra 
šo, koks gudrus ręsąs Žemaitkie
mio valsčiaus vykdomojo ko
miteto pirmininkas, “draugas’ 
Kapočius. Jisai pasielgė šLi

“Drg. Kapočius kreipėsi į 
visus valsčiaus pradžios mo
kyklos vedėjus ir mokytojus, 
kad jie paaiškintų moki
niams, kokiose aplinkybėse 
turi balsuoji jų tėvąi, kodėl 
turi balsuoti įr už ką balsuo
ti (Į _ “N.” Red.). Tas pa
aiškinimas turi būti prayes- 
tas diktantų kriįu. Tuę .budu 
kiekvienas mokinys savo są
siuvinyje įrašys visus nuro
dymus. Mokiniai parėję na
mo turi balsu perskaityti sa- 
Vo diktantų ir Jėvai sužinos 
visa tai, kas reikalinga suži
noti. Šis metodas, drg. Kapo
čiaus sumanytas, 
taikintas visame 
apskrityje.”
Ar .ne puikus 

Pradžios mokyklos

‘Daily Worker’,”—rašo S to - 
bcrgąĮs. “Daily Worker ba\o 
pradėtas leisti, gavus $35,00J 
pašalpą iš Komunistų Inteną- 
cioąalo, ir toliau jisai nuę- 
Jątos gaudavo tą pačią sumą 
iš to paties šaltinio. Jisai ty
rėjo nemokamą kabelio pą- 
tarnavimą iš ‘socialistinės tč- 
vynęs’. jisai Jūrėj p daugiąu 
kaip 10,OOQ privalomų pro 
pųmeratorių Sovietų Sąj an
goje, kuriu prenumeratas 
vjęnęje sumoje užmokėdavo 
Maskva. Ir kiekvieną kartą, 
kai Kreipiąs ‘padovanodavo 
pinigų Amerikos .dąrbipinkų 
unijų ąrdymui, Daily Wor,ker 

. gaudavo savo dalį ‘švietimo 
darbui’ tose unijose. Tač au 
Garlando Fondas davė Daily 
Worker.’įui netoli $50,000 
tarp 1924 ir 1928 metų. Da
lis šitų pinigų buvo suteikta 
paskolos formoje, nors bityo 
aišku iš anksto, kad -95 nuo
šimčiai tų paskolų nebus at 
mokėti, ir iš tiesų nebuvo.”

,Garlando Fonda$, be .to, šel
pė Įvąirįąs po nekaltomis kąu-» 
kėmis pasislėpusius komunistų' 
leidinius: “Ųąbpr Defender”,1 
“LąĮ)pr lĮerąld”, “Fjght”, trąsų 
“Novy Mir”, “New Masses” įr.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Vįce ^Prezidentas Henry Ą. AVaUacc, suradęs laisvų 

valandėlę, praleidžia ją senato naujai atremontuotoj 
gimnastikų salėj, kur senatoriai atlieka kasdieninę man
kštų. Wallacc mėgsta boksuotis ir, draugai suko, jis 
visąi neblogai sugeba užtraukti.

buvo pri- 
Ukmergės

“metodas” ? 
mokytojai 

turi padiktuoti 1Q ar 12 metų 
vaikams, kur turi balsuoti jų 
tėvai, kodėl jie turi bąlsąoti ir 
už ką balsuoti! Vaikai įrašo ši
tuos “nurodymus”*' į šavo sąsiu
vinius ir pąskąi, parėję uąmo, 
turi juos perskaityti savo tė
vams, kad tėyąi “nepadarytų' 
klaidos” balsavimo dienoje!

Kauno oficiozas pataria šitą 
“metodą” pavartoti visoje tary
binėje Lietuvoje. Sako:

“Šiuo gražiu metodu turė
tų pasinaudoti visos musų 
respublikos mokyklos. Minė
tieji diktantai turėtų paskui 
pasilikti mokykloje ir inspek
toriai, tikrindami mokyklas, 
gąlėtų įsigilinti į tuos diktan
tus. Jie taip pat parodytą, 
Lęks yra to ar Įeito mokyto
jo įsisąmoninimas.”
Trumpai sakant, iš tų dik

tantą valdžia ^ęs, Jkuris mo
kytojas yra sęyįętą.ms “ištįki- 
mą3”, o kuris ~ ;įr žvalgyba 
atitinkamu bądu ^u jais pasi
elgs.

MILIONIERIŲ PINIGAI
■ BOLŠEVIZMO 

TIKSLAMS

TARYBŲ KALBĖTOJAS
ir Pilietis

(DIALOGAS)
Parašė Snapis Kanapis.

(Tęsinys)
KALBĖTOJAS: (Prisipila sti-

Amerikos korespondentas, Ed Hartrich, kuris nese
niai sugrįžo iš Vokietijos, sako, kad Jungtinėje V^lsty/ 
bėse nacių propagandai išleidžiama kas mėnesis 
000. Vadinasi, per metus — 300 milionų dolerių.

Naciams rupi sustipripti “izoliacijos” sentįįpęnįą Ą? 
merikoje. Jiems yra svarbų — daug svarbiau^ -negu pi
nigai, kad Jungtinės Valstybės “nesikištų”, koj ųębųs 
baigtas visos Europos užkąriavimas. Kai Europa ,bųs po 
hitlerizmo letena, naciai tą šimtų milionų dolerių “inr| 
vestmentą” atsiims su kaupu. i

Priešingame atsitikime, jeigu Amerika duotų Angli
jai tiek pagalbos, kad Anglija laimėtų karą, tai Hitleris 
pražudytų ne tiktai tas teritorijas, kurias jiąai yrą pa
grobęs, bet ir pražudytų savo galią ir savo gąlvą. ;

Kęisčįąųsįas .reiškinys Anti
kos gyvenime yra, gal būt, tas, 
JSfld Riilioųįęnėi ^ųai aukoja’ 
stambias sumas pipirą bolševj- 
ką spaudai ir orgąn.zacijoįius, 
Kąrjos skelbia ‘‘mirtiną koyą

faktą apie tai pądu°9a Bęąją- 
min Stolbei’g savo straipsnyje, 
Kuris ’buy° atspausdintas perei
tos savaitės “The Saturday Eve- 
ning Post” numeryje.

Vienas tokią dosnią milionie- 
jTįy ^0X9jghąiĮes ^f^nd, ką-’ 
ris $9QQ,000 fondą “vi- 
swą>Wihanis ^felaas”. $9 
fondo kapitalas ^ąkilę iki $2,- 
5Q9tftpO, kuomet pjąiidėjo verte 
investmentą, į kuriuos buvo į-

direktoriais buvo pąąkįrti įįįgtP’ 
arita .ją 

to® M^kyęs
?akaKkm jo $1^ 
Kią fluką.

• • l’ •v ' ■■ ■

“Vjepąs iš >u-
■»ip #

Kitas rpilionięrius, kuris uo
liai remia Maskvos “penktako- 
jus” ir duoda jiems stambias 
ąukąs, yra Corjiss Lainont, 
stambiausiojo pasaulyje banki
ninko, Morgano, partnerio su
nūs. Jisai yra “Soviet Russia 
Today’’ redakcijos štabo narys 
ir ne tiktai rašo straipsnius ši
itam bolševikų žurnalui, bet ir 
padengia jo deficitus.

Tarp dosniųjų komunistų an
gelų yra vertas paminėjimo ir 
vienas protestonų episkopatų 
vyskupą^ Wįlliam Montgo- 
mery Brown, kuris prieš keletą 
metų mirė. Sulaukęs senatvės ir 
pąsitrąukęs iš vyskupo pareigų, 
tas dvasininkas staiga užsikrė
tė “kŲ.mųnizmu” ir ėpiė rašy.i 

vknygas a))įe filosofiją, “mark
sizmą” ir kitus dalykus, kurių 
jisai niekuomet nesuprato. Epi- 
skępalų yyskupų konferencija 
.ątėme tam vyskupui jo ^‘dvasiš
ką stoną”, bet- jisai pal.ko Mas- 
,kvos rėmėjas iki pat mirties. 
Prieš mirsiant jisai užrašė k°" 
munistams $250,000, kurie te
kę “Daily AVorker’iui”.

Mmėtam “The Satęrday Ęve- 
nįng Pęst” straipsnyje paduota 
daugybe Vardų kitokių turtuo
lių, ;kurių pinigais pasilaiko 
“darbininkiškas” komunistų ju
dėjimas. Dauguma tų žmonių 
petįuri mažiausios nuovokos ą- 
pie tikruosius “komunizmo” 
tikslus. Tačiau nuo 1939 m. 
rugpiųčio 23 d., kuomet Stali
nas pasirašė draugingumo pak- 
4ą su Hitleriu, daugelis jų pra
dėjo atsikvošėti. Aukso lietus, 
kuris per daugelį motų laistė 
stalinizmo pasėlį Amerikos ka
pitalizmo dirvoje, pasidarė re
gesnis ir ’tolyn, gal būt, visai 
sustos.

Bet iš Stolbergo straipspįo 
galima padaryti vieną išvadą, 
tai — kad vadinamas “konpi- 
ništ^ judėjimas” Amerikoje yra 
parazitiškas augalas, o ne dar
bininkų laisvės kovos vaisius. 
Tas judėjimas neatnešė Ameri
kos darbininkams nieko, kaip 
Uk demoralizacija jr ajtofc, .

SMUljSflONiOS

Lietuvos naikinimo 
pusmečio balansas

Finansų Sritis. Jos komi-7) 
sąru paskirtas nieką 'bendra su 
Lietuva ir lietuviais .neturėjęs 
Kopustinas. Likviduota Lietu
vos, žemės, Ūkio, Kooperaci
jos, Tarptautinis ir kiti bankai. 
Nacionalizuota: Maistas, Pieno- 
cęntras, Lietūkis, Parama, 
Spaudos Fondas, Šventosios 
uosto, pastatai ir t. t. Įvestas 
rublio Lietuvoje vienetas api
plėšius .» Lietuvos žmopes, nes 
privalomas kursas Sovietų ' nu
statytas keleriopai didesnis ne
gu fąktina ■ Sovietų pinigų ver
tė palyginant su litų. Privalo
mai turėjo būti perduota Vals
tybiniam Bankui Lietuvos žmo
nių žinioje esą valstybiniai po
pieriai bei obligacijos, tame

kams 1940 m. sėjai pritruko 
net 37,000 Joną ir t. t.

10) Prekyba ir Pramonė. 
Likviduota Prekybos, Pramo
nės ir Amatų Rūmai ir Užsie
nių prekybos Departamentas. 
Nacionalizuota įmonės ir par- 

(duptuvės. Įvesta kortelių siste
ma visai eilei prekių. Nežiūrint 
1940 m. derliaus pertekliui, pa
sireiškė Lietuvoj rugių ir kvie
čių stoka. Ligi 1941 m. pra
džios įvesta į Lietuvą 40,0()0 
tonų grudų. - Eilė prekių visai 
išnykę iš prekybos, kitų kainos 
be galo pakeltos, pav., batai 
kainoja Amerikos pinigais $33 
vietoj ligi šiol mokėtų $3 iki 
$5; apsiaustas $250 
ir t. t.

1J) Darbo Sritis, 
aprūpinami tik per
žas. Įvesta sękmadienio darbai, 
jis privalomas ligšiolinių religi
nių ir valstybinių švenčių die
nomis. Įmonėse 
dosios lentos

Su- darbininkų
varžytos einamos sąskaitos, su- Darbininkai įmonėse s 
mąžintas pensijų mokėjimas, o kategorijomis. Įvestas akordi-

victoj $33

paskolos lakštai. Atimta iš 
žmonių aukso bei sidabro daik
tai ir užsienine valiuta, taigi ir 
doleriai. Įvesta draudimas iš
ieškoti skolas iš nacionalizuotų 
įmonių ir kitais atvejais.

Bedarb’ai 
darbo biv-

ra antrą — išgeria. Prisipila 
vrcčią — stovi ,ir žiuri į Pilie
tį.) praugės ir draugai pine- 
c*ąi! (nga pauza.) Pikta ir ne
gražu, .kad jus taip neskąitąn- 
^ai sųsinuKOte. Tai yra apsilei- 
jtinas. lai yra, ga.ima sakyti, 
nepaisymas tąryb.n.ų interesų, 
jau už šitokį prasižengimą, jus 4 
gąĮįi būti SKąuųžiai nubausti, 
visur mitingai, paskaitos, susi- 
rmĮdniai; visa kompartija įkin- 
i<yta į darbą bėgioja kaip skruz- 
ąčlės; (Pikįąi.) o jus nenorite 
Kojų iš namų iškelti! Salės, ga
lima sakyti, tuščios! Aš pats ge
rą kumeię baigiu nukamuoti, 
be jodinėdamas iš vietos į vie
tą...

PILIETIS: (Pats sau.) Maną
ją, jau nukamavot.

KALBĖTOJAS: Jums, matyt, 
tas nesyarbu. Sakykit, gal ko
kia kapitalistinė pakusa jus 
gundo? .Gal šitokiu budu sabo
tažo aktus .norit išplėsti? Gal 
tai yrą jūsų, taip vadinamas, 
pasyvus pasipriešinimam? Gal 
norit sovietizacijos planus sa- 
botažuoti? (Labai karštai.) Sa- 
kykit: kas gundo jus prie šito
kio apsileidimo? Kas?

PILIETIS: Nęsuprantu: už ką 
Tamsta taip pyksti?

KALBĖTOJAS: Už apsileidi
mą.

PILIETIS: Kieno apsileidi
mą?

KALBĖTOJAS: (Šarma tly- 
vai.) Tas tiesa... Jų čia nėra... 
Tu čia esi, ar ne?
.,t/PILIETIS: Ąr Tamsta nema
tai ?

KALBĖTOJAS: Vadinasi, tu 
nekaltas. Tu pasišventęs tarybų 
interesams. Tu iŠĮiildei savo pi
lietišką pareigą.

PILIEljIS: Kokia čia parei
gą? ,Liqpė eiti ir atėjau.

KĄLBEįFOJAS: Labai gerai. 
Jei tavęs nebūtų, mes prie liau- > 
dįęs iš viso neprieitunie. Tu esi 
tasai pilietis, ant kurio mes be

Įvestos juo- 
prasižengusių 

pavardėm s skelbt:, 
kirstom i

esi su tarybinius liaudies atsto
vas, atsidavęs tarybų intere
sams su kunu ir siela. Ar ne

4$ jĘ^ortuęįarnas <St. $£bert 
Bęlląrpyįne .^cįe, t60^ EąfjV 
•MQQd fąvenuę, įkįjto negy vą ne-: 
^inpipp, qj>y$epe. ^natęrį'pę.

. j* 4petų ąrnžįaps
BilĮįngs yąkgr
W. jL. ^ęįjęąimeą, $$l- 
man įąųdroves rir^iąi^ką.

kitiems visai nutrauktas. Pra
gyvenimo lygis pakeltas nepro* 
porcingai pakeltiems atlygini
mams ir t. t.

9) Žemės Ūkio Sritis. Nacio
nalizuota žemė; į jos fondą pa
imta 586,000 hekt. Reforma’ 
apipiešė 27,000 savininkų. Iš 
Stambesnių savininkų paimta 
388^000 hektarų, iš ūkininkų 
turėjusiu virš ’30 ihekt. paimta 
437>500 Jiokt., is ‘bažnytinių že
mių ir yiomiolynų 185,000 fhą.,* 
valstybės ir yisuęmenės 16,50D 
ha., kitą žemių 15,500 ha.

Iš paimtęs žemės išdalinta 
sovehozams 56,500 Jįu., miškais' 
paimta valstybei 98,000 ha.,: 
vietos reikalams 3,500 ha., ko* 
munistų organizacijų reiką* 
lams 6,000 ha., miestams 8,000 
ha, Mažažemįąms ir bežemiams 
išdalinta tik 384,000 ha. t. y» 
nepilni 5Į4 ha. kiekvienai šei- 
ąnąi.
įįkįiąą ^ęyietą >(stą|įslįka pepą- 
duoda •visuomenei atsįąljąįtyr 
ino.

JJąŽaŽeipjams ir

litij. padalinus ^įą ^umą jį gą- 
viisia fe t y.
ąiepiląai $48 kiąkyįąnam,. . \

Likviduota žemės Bankas, 
Žanięs Rotor^ęs ^eparĮąęąąn- 
tW KUip Sumai, ųįda-’ 
jyti ųkmiąkaws sJsirti Ipjik^š- 
člai, kaip pv. “Ūkininkų Pala-' 
jgjąs” jr kiti. Trąšų ukjmn ■ T ■

nis darbininkams darbas, ku
riuo jie eksploatuojami ir ver
čiami vergiškai dirbti, kad išsi
maitinus.

Pavieniai darbininkai likvi
duojami. Jų vieton sudaromos 
artglės, kurių naudai nusavina
mi pavienio amatninko įran
kiai bei daiktai be jokios kon- 
pensacijos. Darbininkų ..eina
mos suskaitęs bankuose lygiai 
suvaržytos kaip ir kitų asme
nų. Medicinos .pagalbos palikę 
tik vardas, nes stoka reikalin
giausių • vaistų. Prieš šventes 
darbas negali būti sutrumphia- 
mas. Darbininkai verčiami gra
sinilinais dalyvauti eisenose bep 
mįlnigitipse. .Ęiąrbinįpko uždąr.- 
bįs neproporcingas pąkilusiom 
kainom, pav., jis uždirba į die
ną 6—7 rublius. Tuo tarpu vy
riškų batų padų padėjimas kai-- 
jjpj? .28 Jųiluu Jalams, 
prįąąų^įpąąs 11 4’ųbU.V, Hįauši-

I .4O;kap0ikų-4r jt. 4J

gęlęžink^Hąis ^ęzor- 
Uėgiąi

^ąle^įąketĮįąms. Tokiu 
MtfU* su, u^iei|ių
&e W Įlekiu R^rkro-
vįmo pegalipias. Rekvizuo
ti suųk-yežųįiiąi, juašinos, aųto- 
bų§ąį. Judėjįjpgs 30 Jdmtr pa- 
siePiię runoje suyąržyįas ir į L

(Bus daugiau)

KUO PASIŽYMĖJO 
BUDAS GIRA?

KAZYS VARKALA vasario 
22 d. pradeda paują straips
nių meriją apie LIUDĄ GIRĄ.

Gerai .dukumgulyt^c Kazio 
Varkalos rašiniuose .pamėty
site, kaip kino juostoj kokiu 
budu Šis nusigyvenęs šunbajo
ris -įstojo J kunigų seminariją, 
kaip dirbo okupantaiųs vokie
čiams, kaip ištikimai tarnavo 
lietuviškiems kjęhoųąms, kąip 
lapę žvalgybos viršininku ir 
kodėl lietuviški komunistai jį 
padarė šyietipio vięekomisani.

PanjatysAlę, kaip ųęsjiprąlu- 
sių žmonių tarpe suktas žmo
gus guli fuląųkdi 09 metų pro- 
duktingo darbo nedirbdamas 
;įr iabpi gerai gyvendamas.

Patįi^dą?, kaip šis svieto per- 
£juująs gerįausius savo dęau- 
.gąs ^pgąųdinėjo, jš lietuvių 

ją prakaitu .mito ir 
Retuyjš.ku poetu pagailėjo. 
Patirsite Giros nuaąionę apie 
bolševikus 1920-30 metais ir 
šjaudieninių bolševiką pagi
rys apie Liudą Girą.

Patys skaitykite ir savo pa
žįstamiems patarkite nepralei
sti nei vieno straipsnio apie šį 
nelemto lietuviško gyvenimo 
reiškinį.(GARAS)

administracija priėmė $980,-827 
biudžetu 19&
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St. Miščikas-žiemys.

Ir taip gimė stebuklas.,.
(IS PARAGVAJAUS PRAEITIES)

—Visgi aš kiaulė! — pagal
vojo don Juliano šiek tiek nu
rimęs, — Pakliuvau ant kuni
go vašiuko!.. Teprasmenga jis 
ir jo sugalvotas stebuklas!.. Ne
galiu!.. Vos neišsidaviau tCar- 
mencitai, o kas bus kuomet rei
kės visa tai patvirtinti prieš m.- 
nią žmon.ų?... .Jei ;bent įsteng
siu meluoti — pusė “bėdos”, 
bet ar nepažins žmonės, jog 
meluoju?.. .O jei sužinos, kad 
vtąk^s, Virgencitą, jos ąpsjreiš- 
.kniias, vi$a “stebuklo” istorija 
tik pu.kiai sugalvotas melas?... 
Kas tuomet?,..

lr vėl don Juliano griebė bu
telį, gere kratės ir vėl gėrė...

Gi kieme, visame 
buvo gyvos būtybės, 
nepabudus iš miego, 
sunkaus nuovargio 
rykščių darbų...

Negrai, indėnai, mestisai ir 
mulatai, visi galvas suglaudę 
komentavo išgirstų naujienų:

—Ponui apsireiškė Virgenci-i 
ta, dievo malina!..

- Bedieviui pasirodė Virgen- 
cita!..

—('.armėneitų ir ponų dievo 
motina persergėjo!...

— Baus!.. Baus juodu abudu 
už nuodėmingų sugyvenimų!

—Nelaimes mus laukia!..
—Pasaulio pabaiga artinasi!..

fX.

Kunigas Nicolą, arba kaip j\ 
parapijiečiai paprastai gųarani 
ka|ba vadindavp “pai” (dvasiš
kas tėvas), tųip pat praleido

dvare nc-

nežiūrint
po vaka-

sunkią naktį...
Dar eidamas keliu galvojo ar 

vykdins don Juliano sutartį ir 
suvaidinsiąs tų komedijų prLš 
savo meiiužę ir tarnaitę — Car- 
mencitą ?

Nors kunigas žinojo, kad don 
Juliano pipigai jr gęrbuyis sto
vi aukšiau ųž viską, visgi ne
galėjo .paneigti, jog don Juliano 
bedieviškumas ,pyQŠirdu.s, tuo 
pavojingesnis, jog virto savotiš
ku įprpčiu, ir be to, jis visgi, 
nežiūrint jp blogųjų pusių ir 
nukrypimų, nuoširdus žmogus 
ir stačiokas, nemokus meluoti: 
ir apgaudinėti...

Dpi to savo stačiokiško budo 
ir atvirumo jis visur demons
travo savo bedieviškas mintis 
sutikęs tikinčius reiškiant savo 
tikybinius jaųsjnus...

Tiejją, jis savo asmeniškame 
gyvenime buvo gąn laisvus, 
dargi butų galimu jį .pavadinti 
palyirkėliu atmenant Carmęųci- 
tas, Marias, Bpsus, Piruehilas ir 
kitas merginas bei moteris, ku
rios pažįsta jp miegamąjį, bet 
juk ir tie dvarininkai, kurie 
kas sekmadienis išdidžiai sėdė
jo už grotelių teikdamiesi vien

Ppryčiu, dar saldei vos pasi-

gi apie pietys visa tolima apy
linke apie niekų daugiau nekal-

eitos apsireiškimų bedieviui don 
J Libanui Purė,z Dpldap.

Nors ničkas .nie.ko tikro neži
nojo, nei kur, kada ir kaip ta 
Virgencita pasirodė don Julia-; 
nui, nei kų ji jam pasakė, bet 
visi pasakojo -didžiausias smul
kmenas, ilgiausius Virgcncitps 
tartus don Jylianui monologus.

—‘Stebuklas! Stebuklas! —- 
Šaukė visi vienu .balsu ir ne
kantraudami laukė sekmadie
nio, kad galėtų nuvykti Caacu- 
pe miestelin pamatyti savo aki
mis .don Juliano, Garmencilų, 
tą vielų, kur buk apsireiškė die
vo motina ir kai kurie .dargi įi-i 
kėjosi .savo “nuodėmingomis*'

sni, skjrtųipas tik tps tarp jų 
ir don.Juliano, jog don Juliano 
savo darbų, lygiai kaip savo įsi
tikinimų pup niekeno neslėpė, 
gi taip .vadinami tikintieji ir 
dargi .davatkos .dygrininkai, vi-

miršti, jog don Juliano buvo 
našlys po peyaisingų vedybų, g1 
kiti buvo ne tik vedę, bet ir 
su vaikais...
.. .Butų buvęikyaila, .nors ir pas 
bedievį dvarininkų, reikalauti 
daugiau,, kuomet jįs, kuo bebų- 
lų virtęs, visgi buvo išauklėtas

gyveno ..labui 
jau sęnjai jis

vo molinos paveikslų!..

1 j’"g'J"I UI ji |J< <1

STUP10 lytlchigau
DABĄR RODOMAS naujas Ru-’ 
siškas paveikslas, .kuris parodo( 
svarbiausius epizodus iš garsaus 
rašytojo Maxim Gorky asmeniš
kų patyrimų.
‘GYVENIMO /UNIVERSITETAIS’ 
Tikras, teisingas ,vaizdas aplin
kumos ir žpnpnįų, tarp kuriu 
Čorky gyveno. Angį." parašai.

dvarininkiškoje 
dvasioje.

Don Juljano 
snukius Jąikus 
butų .neturėjęs
cukraus su žerba, jeigu mieste
lio krautu,v.įųiųkas Ar kartu 
smuklininkas turkas Alini butų 
drįsęs nu traukli kreditų atmin
damas, jpg don Jųliąpas savo
tiškas revoliucijonięrius ir kilus 
kokiai nąrs suirutei galėtų su- 

, vesti sąskaitas .tokioje foi;Uioje, 
jog iš krautuvės nieko neliktų... 
Panašių pavyzdžių nereikėjo to
li įeškpti...

(Ęus daugiau)

:<

k;*
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.NAUJIENU-ACĮO TeleyboĮo
Max Blooip (kairėj), Ghicagųs tųbųko .mckjeris, Jr 

jo tarnautojas Krąnęnberg, .kuris sugebėjo paslėpti nuo 
savo .darbdavio 25,000 dplęrių. Dabar jis gruzino BIoo- 
mui ne tiktai pasisavintus pinigus, bet ir padaryta už
darbį.
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MES TURIM PAREMTI PREZIDENTU 
R00SEVĘLT4

Dabartiniu laiku eina aitri 
kova tarp įvairio plauko izojia- 
cijos šalininkų pro-nacių, prp- 
fašistų ir pro-komunistų prieš 
prezidento Roosevelto adminis
tracijos pasiūlytų bilių, užvar
dintų “Lease-Lend Bill No. 
1776”. Tas bilius, kaip visi ži
nome, suteikia didesnę galių 
prezidentui Roosevellui teikti 
visokeriopų pagalbų Anglijai, 
Graikijai ir Kinijai, arba kitą i 
kokiai -valstybei, kurios gyni
mosi nuo diktatorių užpuolimo 
apsaugos Ameriką ,nuo įsivėli-

■ta tori u,m, pęi .su į karų įsivėli
mu. čia yra noras .pakenkti 
greitai pagalbai Anglijai, *Grųi- 
kijai ;ir Kinijai ir abelnai >sabą- 
tažuoti visokių pagalba demo
kratiškoms šalims.

Kaip Amerikos lietuviai gali 
pagelbėti?

Amerikdš uietuviai šiuo kiay 
simu neturėtų pasilikti nuoša

Kad tokia pagalba yra ręika-

Pirkite tose krautuvėse, ky- 
riop garsinasi u1SaAŠ/J$NO.SE”

COPR. 19*0, NG
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Nq. 2588—Išsiuvinėjimai bą|tįnįgms

Jįpi, ,bQt imti iipjp Scptt w. Luęas, United
.kovoję už mažųjų tautų, už de- States Senate, Washingtcn, D. 
mokrųtijos teįsę vąldytįs ,pągal ,C. „(demokratas). 
demųkratiškųs principus. J^es 
juk prezidentas Rooseveltas yra 
pareiškęs kartkartėmis, kad A- 
merika stovėjo ir srovės už tei
sę mažųjų tautų atskirai valdy
tis. Valdytis pagal jų norų, de- 
.mokratiškai, išrenkant «ayo val
dininkus nuo aukščiausių iki 
žemiausių. Čia tai, ot ir musų 
komunistų jpayevgta Lietuva ta
ri viltį išsiląisvinti iš kacapų 
vergijos.

Todėl męs Amerikos lietuviui 
turime rašyti savo Jungtin.ų 
■Valstijų -senatoriams laiškus, 
reikalaudami, kad Jie balsuotų 
už tų “Lease-Lend Bilių”. Kc 
(ik turime rašyti pavieniai as
menys laiškus jįęms, bet turime 
išnešti nutarimus savo draugi- 
jųsę, tiek .politiškose, tiek ir ne- 
•pęlitiškpse ir tų draugijų vai d 
siųsti tokius .reikalavimus sų- 
vo valstijos Jungtinių Valstijų 
.senatoriams, kad jie balsuotu 
už to biliaus priėmimų be jo 
kip laiko trukdymo. Ir tuo mes 
prisidėsime prie nugalėjimo 
dįktatqi;įų, .prisMėsime prie grų- 
žinįino laisvės ir Nępriklaysp-

Wayląnd Brooks, 
States Senate, Washi

{Todėl <vjsi, Jiariet Jik pritaria
te viršminėkun bitini, rašyki .c 
laiškus v.ršminčiicm.s senato
riams, lai yra t e, kuris gyve
nate Illinois valstijoje. Supran
tama, kurie gyvenate kitose 
valstijose, tai turite sužin: t 
kas yra jūsų 
da ,adi csuoti 
me visi, kas 
tariame tam 
lių ,pagclbos teikimo reikalo 
.Pasirodykime, kad lietuviai 
esame sąau.n ugi ir supranta- 
pic politiką ir demokratijos 
reikalus. —V. M. Stulpinas.

kurie gyvenate 
i turite 
sejiatųr.us, ,įr tj-

tik galime, ir pni- 
dcmokrųtiskų š,i-

{VAIRIOS ŽINIOS

Jei
Dr.

insurance reik, pas 
P. Vileišį EIK
DR. P. VILEIŠIS

Atstovas
Prudential lųs. Co. of America

175 VV. Jackson HAR. 2500
Home Office Newark. N. J.

4432 S. Califprnia Avė. Lai. 0771

Ispanijon atvežta 
Amerikos ' duona

nugalėti diktatoriai, tai nė mu
sų Lietuva negalės tikėtis išsi
vadavimo ,iš po kaęapų jungo.

Dėl tų, kurie norėtų žinoti, 
kas yra Illinois valstijos sena
toriai, kurie ;atstovųuja Illinois 
Washiuglone, tai žemiau .pa
duodu jų vardus ir kur rašyti 
jiems laiškus ir prašymus to 
biliaus ,reikale.

KADIKS, Ispanija, va.s. 17 d. 
—Šiandien įplaukė Kadikso uos
tam Amerikos laivas Cpld Har- 
bor. Jis atvežė ispanams duo
nos, vaistų ir kitų reikalingų 
medžiagų, kurias duos vietos 
gyventojams Raudonojo Kry
žiaus atstovai.

Laivui kliudė įvažiuoti į uos
ta smarki audra, kuri siautė 
Ispanijos ir Portugalijos pakraš
čiais.

Šios audros metu neteko gy
vybės 102 asmens.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTBR
MUJTUĄL LIQVOR 
CO.—WHOLESAJJE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014
........... !"■ ......    "I H"I»II>H!
................................. II > III

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

Indėliai ligi $5į000 apdrausti. 
Fed. Įstaigoje. Mokame ir 
duodame ilgametes paskolas. 
KEISTUTI) SAV1NGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Scc.

323G S. Halsted St. CAL. 4118

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
derniškoipis užtai- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

... .... ...................r '!>■■■■" 1 ■» .'.i... ‘ ■■■■' ................................. ....... ........ .

CRANE COAL COMPANY 
.5332 So. J/mg Av.enue ;

Tęlęfonas PORTSMOU^H 9022 
POCAI1ONTAS Mine Rim iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
*<ples Tnx ekstra.

BLACK BAND DUMP - $9.75

SVEIKATOS KLINIKAS

E™....... *13.50
ESSl’'“.....*50.00
RAUDONGYSL1Ų
Jšėtpimąs ir Lįgon.
REUMATIZMAS Aft
Greita Pagelba ..........

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $1
ir vaistai ................. d-UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicągo

M 
j

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 11066

šalįms, .tai čia negali būti dv.e- 
jų niiomonių. Ant nelaimės, di- 
dži,ausiu demokratiškų šalii 
yda yra ta, kad jos ilgai kalba 
ginčijasi .dėl visai menkniekių 
,o jtyo tarpu dikta(oriai veikia 
niekam nieko nesakydami, ki 
jie veiks ir ka darys. Todėl to
kiai padėčiai esant turi demo
kratiškos šalys, jei jos nori bū
ti laimėtojos, laikinai padėti į 
šalį visus ginčus, debatus, o į- 
galioli vienų asmenį tam tikram 
apribotum laikui veikti sava
rankiai ir greitai. Nes, karo me
tu, ypač dabųr, pasirodo, kad 
greitas veikimas laimi mūšius.,

Tuo asmenju tas bilius nu- 
mato .musų šalies prezidentą. 
Prezidentas ir be to biliaus, pa- 
gąl 4>o.nsti|ijcijų, yra vyriausias 
.visų šalies jėgų valdytojas ir 
viršininkas. Tad kodėl visi Jie 
izoliaęionistai, .nacių, (fašistų ir 
komunistų rėmėjai tajp garsiai 
^ėkip? Prięžąstį:
siems turėtų būti aiški. ‘ Jęį , 
Jungtinių ‘Valstijų Kongresas 
priims niintėų bilių, kuris su
teikia plačius teises nąusų pre- 
^ięlentui jRoo.seveltui, tai tada, 

?nupi:antama, diktatorių dienos 
-Kys -suskaitytos. Vięnam iš dik- 
laloiūų, (fašistui
jau dubai* prastai sekami. Neuž
ilgo jisai gali būti, visai iš ko
vos lauko pašalintus. Tada, aiš
ku, ateis eile Hitlerii ir Stalino.

Tad, kaip atrodo, dėl tos tąjį 
priežasties visi komunistai, na
ciai *ir fašistai taip garsįai 
kia, ir šaukia prieš priėmipių 
to biliaus No. 177(5. Zlirdi, dęli 
to biliaus Amerika neteks lųis- 
VtjS, įįUT’zideplasjBo.osevęltas no- 
tri patapti diktutorimn., (ilori A- 
.Įperįkų įvelti į karą ir 1.1. Visi 
tie kukavimai yra veidmainišįki, 

rYjęjĄpųsį$ki, jąęturį nąęko įeųd- 
ro jnei ’įu .Ifti&vės praradimu, pei 
su prezidento noru patapti dik-

•rodos, <yi-

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
s

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas bųtų 
ynas apie namus.

s* NEREIKALINGI
r.iai turėtų bųti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• Ik a d reika
lingi remontai prie nąmų 
butų tuojau atliekami. <Se- 
nas, Išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą. , <

palaįkd.-
< g

popie- 
iąmęsti

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

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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite j Phillip’s Dental Labo 
ra tory 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 
235« WEST 63r<l STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

va L vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir |dtus įdųmius 

pranešimus. * ''

T. RYPKEVICIA
“RAŠOM VISOKIĄ ĄPDRAUDĄ"

1739 SOUTH HALSTED STREETNo. 2588

šaukite CANAL 8500

7

• .AdręągS.... --------------
' Miestas ir valstija.

MMHBKMHMHHflaMHiHHMUilOIiiMSlliHHfiHl

I NAUJIENOS NEEDLEGRAFT PEPT.

| 1739 So. Halsted St, Chicago, J1L

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti Pavyzdi No 

I Vardas ir pavardė..'.
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Genevo.į Palaidoja Mrs 
Anna Link

Rockforde Viktoras
Anučauskas

Šiandien Laidoja Mari
ją Aleksynienę

ROCKFORD, ILL. — Vakar 
Catholic kapinėse buvo palai
dotas 57 metų amžiaus rock- 
fordietis Viktoras Anučaus
kas, 1005 South 3rd avenue. 
Velionis mirė sekmadienį pa
sirgęs apie dvi-tris dienas li
goninėje.

Jis paėjo iš Kauno, Lietu
vos, kur gimė 1883 melais. 
Amerikon atvyko 1905, o 
Rockforde, apsigyveno 1915. 
Buvo baldų pramonės darbi
ninkas.

Paliko žmoną Josephine, 
sunūs Raymond ir Viktorą Jr., 
dukterį Helen ir dvi seseris, 
Mary Evans, Mayporte, Pa., 
ir Elžbietą, Lietuvoje.

ROCKFORD, ILL. — šįryt 
Catholic kapinėse yra laido
jama Rockforde gerai žino
ma lietuve, Marija Aleksy- 
nienė, 1516 Broadway. Ji mirė 
anksti pirmadienio rytą sir
gusi apie šešis mėnesius laiko. 
Kūnas yra pašarvotas adr. 113 
So. AVinnebago avenue.

Velionė buvo žmona Pijaus 
Aleksyno. Paliko du sūnūs, 
Vytautą, gyvenantį Rockforde, 
William, gyv. Rock Islandu 
taipgi tris brolius, Andrių, ir 
Maltą Cinelius Sheboygane, 
ir Bernardą Lietuvoje. Ji gimė 
1881, Amerikon 
ir per kurį laiką 
boyganc, Wis.

Rockforde šia
gi buvo palaidotas žymus lie
tuvis, William Lapinskas.

GENEVA, ILL. — St. Char
les Union kapinėse vakar bu
vo palaidotą sena Geneva gy
ventoja, kilusi iš Lietuvos, 
Mrs. Anna Mary Link. Ji buvo 
59. metų amžiaus ir sirgo ilgą 
laiką. Paliko vyrą Joną, sūnų 
Joną Auroroje, Jurgį Genevo- 
je, ir duktė Auna Peterson, 
Huntley, III. Gyveno Genevoje 
30 su virš metu.

Veronika Wallunas
KEAVANEE, ILL. — Mount 

Olivot kapinėse vakar buvo 
palaidota Mrs. Veronika Wal- 
lunas, po pamaldų vietos Šv. 
Antano bažnyčioje. Jas 
kliu. S. J. Bartkus.

laike

atvyko 
gyveno

savaitę

1906, 
She-

taip-

buvo
Saka-

TAU DVI/ I Busi turtinges- 
nUrII\inis ir ,aimin’ tuvi i 111 gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEO ERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3’/ž% Dividendų 

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

$1,000,000.09

Josephine Nieman

PEKIN, ILL. — St. Joseph 
kapinėse pirmadienį buvo pa
laidota po trumpos ligos mi
rusi Mrs. Josephine Nieman’- 
ienė.

Garsinkites “N-nose'C9

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Telefonas LAFAYETTE 9727

1—-c 1 Z koplyčios visose
J—1 Chicagos dalyse

KJansykite musų radi* programų Antradienio ir fteftadlenio ryt-

mi POVILU SALTIMTERU.
ES

Laidotuvių Direktoriai

Velionės grabnešiai 
Charles Mucheskas, R. 
lauskas, Petras Wallcn, Pet
ras Wctch, George Aulinskis 
ir Dominikas Chilauskas.

Velionė sirgo ilgą laiką.

KALTINA ŽMONOS
NUŽUDYMU

SPRINGFIĘLD, III. — žmo- 
nos nunuodyjimu' kaltinamas 38 
m. Carl Zubr. Ji mirė nuėjusi 
su juo j kino teatrą. Policija ty
rinėja ir Burz’o pirmos žmonos 
mirties aplinkybes.

Tyrinės Illinois
Bedarbių Šelpimą

SPRINGFIĘLD, III. — Vals
tijos senatas nubalsavo padary
ti nuodugnų bedarbių šelpimo 
tyrinėjimą. Pasiremiant surais- 
tomis žiniomis legislalurai bus 
daromi pasiūlymai kaip pašal
pos administraciją, perorga’ni- 
zuot ir patį šelpimo dąrbą 
tvarkyti.

Allis-Chalmers
Neatsidarč

per-

MILWAUKEE, Wi<s. — Kaip 
vakar turėjo darbui atsidaryti 
Allis Chalmcrs dirbtuvė 
Allise, 
žasčių 
išbuvo 
kierių 
žinimą
ties sąlygas nustatė Knudscn 
ir Hillman Washingtone, Gink
lų produkcijos viršininkai.

West 
prie- 

dieną 
strei-

bet dėl kaž kokių 
dirbtuvė per visą 
uždaryta. 7,000

paliko susitarimo pripa-
vėlesniam laikui. Sutar-

IŠNAROS!
VASARIO 23 I). MATYSITE 

Pirmą kartą Amerikoje 
Originalai Juokingą Komedija 

AMALGAMATED CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd

CIO Reikalauja 
Balsavimų Fordo 
Dirbtuvėse

Turį 90% narių

Sudegė Chicagiečio
J. Yuškos Viešbutis

Nuostolėiai $10,000

DRUCE LAKE, III. —Smar
kaus vėjo keliamos liepsnos su
naikino Lakeside Inn viešbutį 
prie Druce ežero, keturiem my
lios nuo Grayslake, Lake 
skrityje.

Jis priklausė chicagiečiui 
nui Yuškai, kuris Chicagoje
rai žinomas kaip buvęs Molly- 
wood Inn' savininkas. Apskai
čiuojama, kad nuostoliai siekia 
$10,000. Viešbutis buvo vieno 
aukšto medinis triobesys. JameĮn01s
buvo gyvenami kambariai, ali- • Northern 
nė, generalė krautuve ir laive
liu sandėlis.

Užsidegė seni laikraščiai

J O- 
ge-

NAUJAS VYSKUPAS
GRAND RAP1DSE

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Iškilmingose ceremonijose 
reigas vakar užėmė naujas 
tinės diocezijos vyskupas 
simer Plagens. Jis ikišiol 
navo Detroito diocezijoj.

pa- 
vie-

tar-

Priteisė Atsilyginti 
Darbininkams

ROCKFORD, ILL. — Dvi 
vietos firmos buvo priteistos 
sumokėti savo darbininkams 

L$412.50 užsilikusiomis ir virš- 
1 laikio algomis. Jos yra, Illi- 

Wholesalc Liquor ir 
Illinois Bcverage

Ima Tris Lietuvius
Ugnis prasidėjo nuo pečiaus, J ArUlilR z 
ir, IziįvizA liiitrrk oirlAti cnni loil'. *- V tprie kurio buvo sudėti seni laik

raščiai.
Pasisekė išgelbėti kelis laive

lius. Ugniagesiai turėjo iškirsti 
eketę ežere, kad gauti vandens 
ugnį gesinti.

COLLINSVILLE 
Penktadienį karo 
ri raportuoti 15 
tarp jų, Petras 
Pete Daman’as, 
Petchulat-Pečiulailis.

Užsimušė Aurorietis 
Louis Petkus

AURORA, III. — Automobi
liui nušokus nuo kelio prie Os- 
wego, III, žuvo Aurora gyven
tojas lietuvis Louis Petkus, 632 
South River Street.

IŠNAROS!
IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE
AMALGAMATEO CENTER
Salėjo, 333 S. Ashland Blvd.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
f^Hemlock 5849 ‘

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

rinkimus Fordo River

DETROIT.-^ CIO Auto Wor- 
kers unija įteikė reikalavimą 
Darbo Tarybai paskelbti darbi
ninkų
Rouge ir Highland Parko dirb
tuvėse. •

Ęiek anksčiau ji pareikalavo 
balsavimų Lincoln dirbtuvėje. 
C. I. O. turinti suorganizavusi 
apie 80%> darbininkų visose tri
jose įmonėse.

Fordo 
muis dėl 
styti.

bendrovė unijos prašy- 
rinkimų atsisakė SN&l'-

Policija AręĮo
Pikietas Riclinionde

v

RICHMOND, Ihd. — Antroj 
streiko dienoj policija suardė 
pikietas prie International Har- 
vester dirbtuvės ir įvędė 200 
darbininkų. Susikirtime sn 
streikicriais buvo naudotos aša
rinės dujos. CIO lokalui užpro
testavus, vietos policijos virši
ninkas atsakė, kad “jis prižiū
rės, kad visi nestreikuoją dar
bininkai galėtų laisvai grįžti 
darban.”

Grąsina Streiku 
Parako Dirbtuvėj

JIE KOVOS 
“PENKTAKOJUS

INDIANAPOLIS, Ind. — In
diana Ku Klux Klanas paskelbė, 
kad “skelbia kovą visiems 
‘penktakojains’ ’, ir tol kovos, 
kol jų nebus nei kvapo valsti
joje.

Rem-Kite tuos, kum 
garsinasi

ii

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL . 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern 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 
Fnd Tol Michigan 
City 2799-R 3

AK® SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

' LIETUVIS

; ill. — 
tarnybai tu
vio t oš vyrų,
R. Polonis, 
ir Artlnir

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
■zra naudingos.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
1 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 

Sorędomis ,ir Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. Califonpą. Ąvąpue,

Telefonas Republic 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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

nuo

DR. HERZMAN
Tš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kalno natvres gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gvdo staigias ir chroniškas liga* 
vyru, moterų ir vaiku nagai nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
olpktrns nrietaisus.

Ofisas ir T.ahoratnrija 
1024 W. IRth St.. netnU Morgan St 

Valandos njin 10—12 nietu ir 
nuo 6 iki 7-30 vai vak kiekviena 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ADVOKATAIVakar

5

8

YARds 1138
YARds 1139

HEMLOCK 78M 
VINCENNES 5272

Be- 
nu-

ELEKTRA NUTRENKĖ 
MOTERIŠKĘ.

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

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso TeU YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

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.

5th s t. Garbės pamergė 
Loretta Milašius.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

, Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. C. Z. VEZEL’IS
. DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. IJULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayettp 3S72

Nuo
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai diana.
Phone MIDWAY 2880

SPRINGFIĘLD, ILL. -- Val
stija raportuoja, kad sausio

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

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-rns luhns —

CHTCAGO TTJ.TNOTS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 iki

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679

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.

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

•litui imi mm n iinniiii t hihhiiii 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. VVestern Avė. • Phone GROvehiU 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

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

Telefonas YARDS 1419.

Apsiveda Kvedaraitė 
Iš Pana, III.

SPRINGFIĘLD, Ill. — Penk
tadienį įvyksta jaunos Pana, 
III., lietuvaites Helen Julia Kve- 
daraitčis ir Howard Morrison 
Welsh’o vestuvės. Jaunasis yra 
iš Taylorville, UI, Jaunoji yra 
difkte/pp. Tarnas Kvedarų ir se
suo Dr. Albert T. Kvedaro, gy
venančio Springfielde, 2048 N. 

bus

CHARLESTON, Ind.— Strei- 
ko pavojus iškilo, kai unijos pa
reikalavo pilno pripažinimo nau
joj įstatomoj $18,000,000 para
ko dirbtuvėje. Ptas svarbiau
sias statybos darbas dar nepra
dėtas.

Tarėsi Apie Streiko 
Balsavimus

AFL Už Ginklu 
Įstatymą

MILWAUKEE, Wis. — Wis- 
consin Amerikos Darbo Federa
cijos komitetas išleido pareiški
mą pasisakydamas už kongre
se svarstomą apsiginklavimo ir 
pagalbos įstatymą. Pareiškime 
reiškia ir pilną pasitikėjimą 
prez. Roose'velto politika.

MORRISON, ILL. — 
melžiant karves elektra 

; trenkė 36 metų ūkininko žmo
ną Mrs. OrviĮle Bogel> penkių 
vaikų motiną.

KENOSHA, Wis. — 
vakare CIO Auto Workers uni
jos viršininkai laike konferen
ciją dėl streiko balsavimų vie
tos Nash-Kelvinator dirbtuvėje. 
Ginčas eina dėl darbininkų sam
dymo Racine, Wics., įmonėje.

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

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

Užtiko Naujus 
Aliejaus Laukus

sc buvo surasti penki nauji 
turtingi aliejaus ląikąi, Ed- 
wardš, apskrityje, prie Bento- 
no, Franklin apskrityje, prie 
Dahlgren, prie Pateka ir prie 

(Ncw Harmony.

RemkitP kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

Dr, Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakommgas 
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

DR. BRUNO J.
ZURRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
280R West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 pooiet ir 7—0 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefoną* 

Namų Tel.
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VESTUVES LINKSMOS IR TRIUKŠMINGOS, 
PIRMOS, SIDABRINES IR KITOKIOS

STOS VĖSTŪVSS BUS .
MTLZTnTSKČS:
Antoinette Jokantas Bus 
Galins kieriė

Vasario 23-čią d. chicagie- 
čiai girdės didėlį triukšmą. 
Skambės včštuVitj varpai. 
Kauks automobiliu sirenos, šd- 
lygatviai Inlš lyg sniegu nu
kibti su confetti, o ore skrajos 
serpentai. Žmbtlės vaikščios 
būriais ir klaus viens kito: 
kas atsitiko? Be abejo, žinan
tieji atsakys — Antoinettės 
Jokantas vestuvės šiandien; Ji 
apsiveda sti Victorii Grtliriskil.

šliubas
Apie 4-tą valandą po 

suvažiuos automobiliai 
num. 6820 So. Ėmerald
ir čia Evangelical Church 
griausmingai dundės vargonai. 
Tai bus priimtuvių maršas, 
skiriamas Antoinettei Jokantas 
ir Viktorui Galinskui. Paskui 
jtioš rtiarŠuOs prie altoriaus di
delė procesija vestUvininkij. 
Fotografas ir reporteriai bėgi
nės ir Šeh ir ten; o stisirinkę 
stebėtojai su nekantrumu lauks 
ceremonijų. Už pusvalandžio 
žmones matys išeinant iš baž
nyčios jau MV. ir Mrs. Victot 
Galinskus.

ties
Avė.,

ro ir Povilo bažnyčioje. Eise
noj dalyvavo: Al. Jucevičius, 
Vera Urbonas, Joe Kapočius, 
H. Damauskaitė, Ed. Janulis,
B. Bukniutė, John Buknis, C. 
Synkevičiutė, ir Emilija Yd- 
kaitė.

Vestuvių puota įvyko West 
Pulhnanb lietuvių parapijos 
salėje, 12225 So. Emerald Ave» 
Puotos toastinasteris buvo Ste
ponas NaPkis. kalbėjo kuri. 
Stasys Gaučaš; kun. Petras 
Gasiunas, Paul ShaItimiCrąS| 
Sofija Bartkus, F. SmatdacU, 
jaunavedžiai E. ir P. Kapbčidi 
ir jaunuosios sesutė, Ėniilijh 
Yakaitė, kuri specialiai buvo 
atvažiavusi iš Wasliingtbn, D.
C. Ji dirba U. S: Navy Depart- 
mente.

Dalyvavo 200 Žmonių
Vestuvių puotoj dalyvavo 

apie 200 suviršum žmoniiį. 
Daugelis buvo atvažiavę iš to
limų miestų, tarp kurių buvo 
ir mano gerai pažįstami Mr. 
ir Mrs. F. Tarvidai su šeimy
na iš Racino, Wisconsin.

Vestuvių puota ėjo gražioj 
nuotaikoj’ ir tęsėsi iki vėlybos 

1 nakties, šokiams gfbjo Al. Sor- 
kis orkestras.

Gerai Žinomi Lietuviai
Puota

Apie 6:00 vai. visa procesija 
ir vestuvininkai bus jau puoš
nioje Goodfellow svetainėje, 
4458 So; Fairfield Avė.

pažinti su Daily Times repor
teriu Ėdward tfeėfildčk. Tai 
malonus ir inteligentiškas lie
tuvis jaUnublis.

Laike vakarienės loastmas- 
teriu buvo M. J. Kiras. Kalbė
tojų buvo tiek daug, kad visų 
ir sužymėti negalėsiu.

Daug SOUčią Kalbėjo
Kalbėjo Jonas Juška,' M. 

Biago, Ben Sutvill, A, Gramon- 
tienė
lix ir Vincas PlatkaiiSkai, An
tanas ir Paul Vilkai, P. Taood, 
Joliti Spitlis, John Machulis, 
Viktor Šlapikas ir Connie 
B'ud'rlčk.

Prie pabaigos kalbėjo ir pa
ti celebrante “jaunoji” Teresa 
Varais ir jų sūnūs Rayriold. 
Kalbėjo ir jų duktė Loraine.

/
“Niekad Neužmirš”

Chas. Kriščiūnas, Fd-

Reikia žymėti, 
vedžių tėvai yra 
žmonės. Jaunosios levai Elz
bieta ir Jonas Yakai gyvena 
821 W. 123rd; o jaunojo tėvai 
Jonas ir Barbora Kapočiai, 
12234 So. Emerald Avė.

Linkiu jaunavedžiams ilgo 
ir laimingo ženybinio gyveni-

kad jauna- 
populiarųs

žmonės valgys ir gers už “jau-jir 
nųjų” sveikatą. Kiek čia bus mo. 
širdingų kalbų ir malonių!----------------
komplimentų Mr. ir Mrs. Ga-' IŠKILMINGOS SI D AB-
linskiams. O po to jaunave
džiai trauks į “honeyinoon.”

šaunios y ak a ites—
KAPOGIAUS-VESTUVES- -

Vas. 16-ta d; įvyko šaunios 
ir iškilmingos Yakailėš-Kapo- 
eiaus vestuvės, ši jauna pora 
tapo amžinai “surišti” šv. Pet

Vincentas š Prauskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 17 d., 2:05 Vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
girhęs Liet., Kražių parap.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Eleną, po tė
vais Čikariauskaitę, 2 dukte
ris: Antaniną ir Oną Šimkus, 

) žeritą Antaną. 3 sūnūs: Jobą, 
* marčią Mortą, Juozapą, mar

čią Stanislavą, Leonardą/ 
marčią Eleną, 7 anukus, 4 
brolius: Lauriną, Leorią, Bo
leslovą ir Adomą, 3 švoger- 
kas ir jų šeimas ir daug kitų 
giminių, draugų ir .pažįstarfių. 
Liet. — seserį Antaniną ir 
jos šeimą.

< Kūnas pašarvotas namuose, 
4536 S. Honore St. Laidotu
vės įvyks kdtvirtad., vasario 
20 d., 8:30. vai. ryto iš namų 
į Šv. Kryžiaus parap. bažny- 
čf, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 

!• iš ten bus nulydėtas į šv. Ka- 
' zimlero kapines.

Viši a. a. Vihcerfto šetaus- 
1 kio giminės, draugai ir pažįs- 
I tam i esat nuoširdžiai kvie- 
I čiami dalyvauti laidotuvėse 
Į ir Suteikti jam paskutinį pa- 8 
j tarnavimą ir atsisveikinimą, g

Nuliūdę . liekame: Moteris, 
Dukterys, Sūnus, Žentas, Mar- g 
čids ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- jį 
I kis, Tel. YARDS 1741.

LU " L. HX I U Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETK1N1NKAS
■ Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

RINES VESTUVES
Vasario 9-lą d., Dariaus-Gi

rėno svetainėje, 4416 S. Wes- 
tern Avė., įvyko milžiniškos 
ir “iškilmingos sidabrinės ves
tuvės Tercsos ir Stanislovo

Draugai Varniai yra popu
liarus ir seni Brighton Parką 
biznieriai, linksmo ir gero bu
do jmones. Jie įsigijo šimtus 
draugų kurie ir buvo jų 25- 
kių melų ženybinio gyvenimo 
j u b i 1 i c j i n i a m e bankete.

Nauja Pažintis
Man buvo smagu ir

bu Ii vienam iš šio pokilio da
lyvių. Kur ne pasisuksi visur 
sutinki su malbhid šypsena be
silinksminančias ii- besišneku- 
čiojančius naujiMiečius. Atro
dė tyro lietuviško kraujo tė
vynainiai. Man teko čia susi-

jauku

“KOVA UŽ LIETUVOS LAISVĘ, TAI KOVAI
. IR UŽ AMERIKOS- GYVENIMO RUDI”

Štai Ką Jauni Žmonės Galvoja Apie 
Lietuvos (Nepriklausomybę

Sėktttad’ictilb* iškilmės I.ietuvOš nepriklausomybei 
lietauvius ir neabejojamai parodė, kad 

jlš jtibS yrti didėlis pasityžiirias dirbti, ir aukoti ir pasiaukoti 
tai rtėprikiaugotttyttėl atšt'dbtii Tai senoji karta.

Bet nlio JOS neatsilieka ir jaunoji. Kalbėtojo Dr. I*. Grigai
čiu kVietiittas čia^giltiinitiS lietuviams prisidėti prie to darbo; ka
dangi darbas Už Lietuvos ikisvę yra tuo pačiu laiku ir kova už 

“way of life”, pasiekė gal kiek-

Diena Iš Dienos ! | ciflSSIFIEoaBs
MM

Grįžo Iš 
Atostogų

PERSONAL
A8”16!1.1*.. _________

PAIĖŠRaŲ' SUN AUS JONO 
LIAG1S, Viešintų parap., Gilvyd- 
žių kaimo, gyvenančio Montreal, 
Canbdš. Grigalius (George) Lia- 
giš, Algonac, Mich.Buvo kur saulė visuomet ŠViėčia

Praeitą savaitę gržo iš Flo
ridos Margaret Belcher, savinin
kė Margiris džeigoš, 3749 Štfttth 
Halsted St.

Ji attostogAvo per mčndsį lai
ko: Praleido pbrą savaičių Hbt 
Springo,- Ark-.; o likusį laiką ap
važinėjo kelioliką valstijų.

Miami, Floridoj, buvę progos 
pasimaudyti ir apsideginti prieš J 
saulę.

“Senių miestas”
St. Petersburg, Fla., teko pa

tirti, kad tai cšąs “senų žmo
nių miestas”. Tenai esą skaito
ma labiausiai saulėta vieta A- 
merikoje. Jei pasitaikanti ūka
nota diena ir saulė nepasirodan- 
ti, tai St. Petersburgo gyvento
jams esanti didelė naujiena: Tą 
dieną išleisti laikraščiai esą da-1 Union Spečial 
linami kaipo

Margaret 
tokį laikraštį sausio 26 d., tai u----------
diena buvus 140-toji per 30 me- metų amžiaus, dirblf taverne? 3318 
tų laikotarpį, kad saulė nepasi- So- Halšted St. 
rodžius. Šiemet Floridoje esąs "A T u „ J ‘ REIKALINGOS KELIOS veiter-Ologas oras . kos į taverną. Mokame gerą algą

__ . ir komišeną. 1025 W. Madison St.»Buvo Georgijoj
Taipgi buvus nUVykuš į Ge- 

orgia valstiją, kur yra didelės 
vatos plentacijos. Turi parsive- 
žuis vatos augalo sėklų, kurias 
pavasarį mėginsianti pasėti. Ta
da bus proga pamatyti, kaip at
rodys tas vatos augalas “toli- 

i moj Chicag’os šiaurėj”.

HELP WANTED—FEMAI.E 
Darbiiiinkių Reikia

OPERATORĖS PATYRĘ PRIE 
šilkinių apatinių. Pastovus darbas. 
10 02 W. Roosevelt Road.

šios šaltis
/icnO iškiittiėSO tiUVUŠib jOttno1 žmogaus širdį ir protą.

JaUhosioS kartos nuSifetatymą gerai išreiškia tai kartai 
jkiriaiftKIš laikraštis ^Jkuuifnas”, kurį jauni čia-gimę ar čia-aU- 

žm’onST red-TgUoja. štai ką jie rašo:
uVALSARIb 16^TOSfoS LIETUVIAI NEŪžMIRfe”

“Lietuviai aukštį kainą mokėjo už Vasario šešioliktą;
Šimtmečiai^ vargb bei kančios, šimtai tūkstančių gyvybių, 

upeliai kraujo lai kaina; kuria lietuviai mokėjo;
Bet mokėjo noriai.
Niekas nei vienam momentui nepaabejojo, kad jie perbrah- 

giai už įsigyjamą daiktą hioka. Laisvė neturi nustatytos kai
nai. Už ją mbki tol, kbl ją įsigyji.

Lietuvių brangios aukbs ir pasišventimas nenuėjo veltui.
1918 metu Vasario 16 dieną Vilniuj susirinkę patrijotai pa

skelbė pĖisauliui,. kad LietUVa pagaliau yra laisva ir ncpriklau • 
šdrfta šalik. N ' t

Ir pėf dvidešimt' du metu laisvo gyvenimo, kuris sekė, lie
tuviai tik dar labinu pamatė ir suprato pilną tos laisvės vertę.

Štiprėjb jiė pasiryžime; kad niekad daugiau nesiduos jie 
niekam vėl ateiti ir juos vergais paversti.

Jie aukštą kainą mokėjo už Vasario šešioliktą ir visa ką 
ta diena- jiems atnešė.

Bet prieš jų norą, vien tik dėl to, kad jie buvo1 maža ir silp
na tautelė, pereitą vasarą užpuolė juos Kremliaus imperialistai 
ir vėl pasigrobė lietuvius.

Kremliaus valdovai įsake užmiršti apie laisvę, užmiršti apie 
Vasario šešioliktąją.

Užmiršti
Užmiršti
Užmiršti

' Užmiršti
Užmiršti
Užmiršimas visa to reiškė užmiršti, kad jie yra lietuviai.
Peraukštą kainą jie už Vasario šešioliktąją mokėjo ir jos 

ne tik kad neužmirš, bet jos prisiminimu stiprinsis lai valan
dai, kada galės vėl nutraukti Kremliuj kaltus plieno lenciūgas 
ir nusikratyti kruvinosios vergijos.

Vasario šešioliktos lietuviai neužmirš ”

Galinu, pasakė jausmingą 
ir jaudinančią kalbą ir pats 
vestuvių celebrantas, “jauna
sis” Stanislovas Varnis. Noris 
jis trumpai kalbėjo, bet jo 
kalba buvo labai reikšminga. 
Jis dėkojo visiems už skait
lingą atsilankymą, dovanas ir 
visus suteiktus jam kompli
mentus ir pabrėžė, kad jis ir 
jo mylima žmona Teresė šio 
vakaro dalyvių neužmirš per 
visą sUVo gyvenimą.

Ėcikia žymėti, kad vakarie
nė buvo labai bagetai ir ska
niai prirengta. Aukštos rūšies 
gėrimai, o tėvo ir sūnaus Ku- 
rauskų muzika, tai šok ir no
rėk.

Draugai Varniai užlaiko biz
nį ties num. 4157 Šo. Čalifor- 
nia Avė. Linkiu jiems ilgų ir 
laimingų metų jų ženybiniam' 
gyvenime.

—Steponas Narkis

OPERATORĖS PRIĖ DOUBLE 
needle ir single needle mašinų, ga- 
rantuojaih 37 ^c—55c valandai pra
dedant. VIKING, 711 Lake St.

PATYRĘ OPERATORĖS PRIE 
siuvimo mašinų, siūti white duck 
drabužiui, moterų uniformas. Pas
tovus darbas, gėra alga. M. Srio- 
wer and Co., 361 W. Chestnut St.

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NAM namų darbui, prie 2 suaugu
sių, nuosavas kambarys, gera al
ga, malonus namai. BRlargate 
5480.

MERGINA AR MOTERIS abel- 
nam namų darbui, patyrusi, vaikai. 
Šaukite vakarais JUNiper 6251.

OPŽ2RATORĖS PRIE two needle 
L ruffling mašinų, 

siūti fifankas. Patyrusios. Angwell 
Curtain Co., 206 Market St., 3-čas 

Belcher parsivežė Iaukštas-
su'venirai”.

PATYRUSI VEITERKA, 25—30'

Padėka Chicagie- 
čiams Nuo Jaunos
Gabios Pianistės
Dėkinga Už Paramą Koncertui

B r a n gus“ m a h o Aht ufežlai* į i & 
tuviai, turiu garbės tarti1 Pie
šai padėkos žodį tiems, kurie 
prisidėjo prie mano koncerto 
5 dieną šio mėnesio Kimball 
salėje. Aš buvau labai pateiir 
kiilta tamsiu skaitlingu atsi
lankymu. Tas inan pridavė 
daug, daug drąsos nepale sti 
savo pradėto sunkaus darbo 
piano studijuoti.

Jau esu pilnai apsipažinus 
su tuom brangiu inštrumbiitu.

hnnl Gėlės Mylintiems 
11 U U A Vestuvėms, Ban- 
I I ll UrV kietams, Laidotu- 

včms, papuoši- 
GĖLININKAS mam8 
4180 Archer Avenue 

Fhonc LAFAYETTE 5800

■ M

Vasario šėšibliktjį?
kas už ją rhbketa1?
tie šimtai tūkstančių gyvybių?
tie kraujo upeliai?
tie šimtmečiai 'Vargo ir kančios ?

HELP VVANTED—-MALĖ

PAIĖŠKAU PAVIENIO pusam- 
žiaus žmogaus, kuris supranta ja- 
nitbriaus darbą ir apie namus dar
bą. Girtuokliai neatsišaukite.

Tel. NORMAL 6902.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Džiaugiasi Naujokų 
Išleistuvinį ’V aluti: 0-' 
Pasisekimu

Gražų darbą nuveikė; 
kainavo $20

V
Teis. Zuris Kalbės 
Apie Politiką 15 
Wardo K liukui

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Frank Laitfeika, 22, su

line \Vall, 23
John Mockus; 27, su Marga

ret Tredcy, 23

Ade-

PETttAS BAGDONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 16 d., 7:00 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Telšių apsk., 
Lūkės .parap., Baltakiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudiine 
mylimą moterį Juzefą, po tė
vais Dešulskaitę, šunų Joną, 
3 dukteris: Magdaleną, Eleną 
ir Stefaniją, 2 ŠVbgėrkas: Ka
roliną Valantiftiėrtę. jos Vyrą 
Leoną, ir Stanislavą StašdUS- 
kienę, 2 šVogefrius: Antaną ir 
jo šeimą ir Juozapą Dešulš- 
kius, giminaičius Kjažimiefą 
ir Mykolą DėŠulskius, Liet, 
seserį Leoną Sadauskienė ir 
brolio vaikus.

Priklaus prie SLA 122 kp.
Kūnas pašarvotas namuose, 

4225 So. California. Laidotu-t 
vės įvyks ketvirtad., vasario 
20 d., 8:30 vai. ryto, iš namų. 
į Nekalto Pras. Pan. šv. para, 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Petro Bagdono 
giminės, draugai ir .pažįstami 
esat .nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir šutei- 5 
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. ,. ■

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnūs, Dukterys ir Giminės.

Laid. Direkt. J. LiuleviČius, 
Tel, LAFayettc 3572.

mane parertlg išpildyti pianb' 
kurinius, ričbuK apvilti. Sitpvas- 
liite, jog muzika stiidijubti nė
ra ribų; tad ir* aš įlepaliaūslu 
žerigus pirmyn.

Liekuosi su padėka,
Lėtina (Davis) Deveikiutė

1^8 S. M C t.
Cicero, IIL

Padėka 'VVdtijienorAs”
P. S. firah^Crš dietifa^^s 

Naujienos” ir redakcijos šta
bas, tariu tamstoms širdingą 
ačiū už talpinimą žinirčiiį apie 
mano koncertų nuo jūsų ben
dradarbių korespondentų. Jums 
ir jiems esu dėkinga.

Leoną t)avis

Šokių Vakaras 
Town of Lake

T0WN OF LAifc Vietos 
Didžiojo Lietuvos itdjšigaikš- 
čid Mindaugo Draugija No. 1, 
rengia smagų šokių vakarą šį 
šeštadienį, vasario 22, Unity 
Kliubo Salėje, 4558 So. Marsh- 
fielęl Avenue.

Vakars prasidės 8 v. v., O 
įžanga tiktai 15c. Kviečia Val
dyba, M. Tryonis, pirm., A. 
Marozas, nut. raštininkas ir B. 
Yuška, fin. raštininkais.

CICERO. — Raudonos Rožės 
Kliubais turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą 2 dieną' vasarįo, 
Liubsybės svetainėje. Tarpe ki
lų reikalų 4r tarimų išklausytas 
pranešimas iš jaunuolių banke
to. Pasirodė, jog išėjo labai pui
kiai; visi pateįikintii, ypatingai 
jaunuoliai, draugai ir‘ tęvai.

Liko nutarta pdrėikšti viešą’ 
padėką rėmėjams, aukotojams 
ir draugams-: \Vhite Eaglb 
Brewing Co., per jų atstovą 
Frank D. Speeohbr, C* M. Pau’-* 
gai, J. Pilkiui (jV dUbSnuniMS 
daug pagelbėja kliUbui)', taip#!’ 
programo pildytbjams ir’ mu^ 
kaiittos.’ .ša

Visi davė geras nuolaidas. 
Pats parengimas buvo rengia
mas ne dėl pelno ir kliubūi kai
navo apie dvidešimt dolerių.

Rengiasi piknikui
Tai menkniekis dėl tokiį šau

nių1 iškilmių;
Šią Vasarą kliubas turės pik

niką ir dubda $300 dovaną 
n'e? Vienam, bot laimingų buis k(£- 
11. Dovanos padalintos gana’ 
tiksliai. —K. F. D.

Rytoj Lietuvių Demokratų 
Susirinkimas

Teisėjas J. T. Zuris yra pa-

Reikalauja
Perskirų

Ann Antos nuo Stanley An 
tos

Jonas Karalius

Remkįte tuos, kurie 
garsinasi 

‘•^JATT.TTRN^)S!F’,

Garsinkites “N-nose”

BRIDGĖPORT — PereitcS va
sario 1-2 d; labai sunkiai štisif- 
go taverno' biznierius p». Jonas 
Karalius. Gavo dvigubą plau
čių uždegimą. Jo duktė yra 
slaugė apskričio ligoninėje, tai 
metė savo pareigas darbe ir 
dabar stovi prie tėvo lovos.

Padėtis labai kritiška, beį 
yra vilties, kad Jonas pasveiks. 
Dabar randasi savo namuose; 
3200 Š. Parnell ŠI. * -**V&A

to Wardo Lietuvių Demokratų 
Kliubo susirinkime kalbėti a- 
pic dabartinį politinių reikalų 
stovį.

Susirinkimas įvyks G. K. 1 
Budrio salėje, 2710 NVešf 59th 
Street, 7:30 vai. vakarb. Nariai 
prAšomi kuo <skaitlirigižiU^iai 
Susi rinkti, nes reikės išfclaUSy- 

■<ti ir nemažai raportų apie pik
niko

Gavo
Perskiras

Maly Ldgelin nuo Elmer 
! Logelin

ir baliaus rengimą.
Bus Vakarėlis

susirinkimo įNyks Vaito
ji tiri am sales savininkas

dimmiai
.hieagej

JffiMlS, Patricia, 104 Wesl 
lO^tli Street, gimė sausio 22, 
lėtai: John ir Sophie.

J^NČAUSKAS, Edward, 2463 
I \VeS't 4&h Street, gimė vasa-

Po 
rslis, 
’p. Bhdris yra pažadėjus už
kandžių ir gėrimų. Jis žada rjo 3 tėVai: Edward ir Elea- . .... . J' - Vprirašyti prie kliubo ir du 
muzikantu, tokiu bud u bus įkas 
mums' pagroja.

Į musų tarpą įstojo vienas gimč vasario 3, tėvai: Antho-

nor.
MARKŪNAS, Geraldine, 

11820 Emerald A venų e, gimė

didelis biznierius, nuo 1521 
W. 69th štreet. AtsiVeskįtfe ir 
daugiau naUjų narių. Išvirino' 
dirbdami padarysihie Kfiubų' 
dideliu. C. D avis

-KAS APSTUAiNiTĖ 
KĖPUBSMlS

Joniškiečių KAfaBo Vakarė- 
fyj, vas. 9 d., vibna moteriškė’ 
apsimainė keptii’ėiftis. .Ti prašei 
ma atsišaukti pas p. Viktoriją 
Dundulienę, 4035 South Rock- 
vVell Strėet. M, D.

ny ir Geraldine.
GALDIKAS, Judilh, 12116 

V^allace strebt; gimė sausio 21, 
t^vai;: Walter ir Isabelle.

BUTKEVieZ, Luise, 5423 S. 
’Lavvhdale aveliui, gimė vasa
rio 2į levai: A463ftmder ir Mil- 
dred.

GA'lVDALOViČŠ, Marjorie; 
55411 Sddlh Shiolds Avenue, gi
mė Vasario 7, teVlrf: Joseph ir 
Marjorie.

■ 1 t

Pagimdė 
Trynukus

26 metų Catherine Manzella, 
1037 Wellington, vakar pagim
dė tris mergaites St. Elikabėth 
ligoninėje. Jos sveria nuo 3 sva
rų ir 5 uncijų iki 3 šv. ir 13 un
cijų.

uncijų iki 3 šv. ir 13 un-

• Adresu 849 East 64th st. 
buvo rasti negyvi 50 m. Cathe* 
rihe Hennigan, ir jos 60 metų 
vyras Michael. Spėjama, kad jis 
nušovė žmoną, po to pats nusi
šovė. žmona ruošėsi imti divor- 
są.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad 
yra

pačios Naujierr s 
naudingos.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS, ir 
maža rooming house, visa išren- 
duota; Geras biznis ir stakas. Tu
riu parduoti, nes draftuotas armi
jai. PULLMAN 0859.

REAL ESTATE FOR SALE

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

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

LOANS—

MHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. TeL REPublic 6051
1 ii ~Ti.CT IįIiiT-i ' 1 . u

PKUFESS1UNAL SERVICE 
Profesionalia Patarnavimas

JEI KENČIATE NIEŽTANČIAIS, 
kraujais teką arba iškilusiais he- 
mmorhoidais, pamėginkite PLSCO 
tepalų, jei po 60 dienų nepatenkin
ti, sugrąžinkite stiklinį su nesu
vartotu tepalu musų kaštais, ir jū
sų pinigai, $1.00, bus tuojau sugrą
žinti. Kreipkitės: PLSCO, Bok 655, 
Lake Forest, Ui.

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- - 

BAS laikys savo mėti, susirinkimą 
trečiadienį, vasario 1-9 d., 7:30 v. 
v. Hollywood svet., 2417 Wėšt 48 
St. Julia Pėtraitfenė, Rast.

NORTH WEST LIET. MOTERŲ ' 
KLUBAS laikys riiėn. susirinkimą 
vasario 19 d., 7:30 v. v. 
gaitiertės namuose, 3800 
tage avė. A. Aleknienė,

humboldt park
Politikos Klubo susirinkimas įvyks-* 
vasario 20 d., 8 v. v. svet 3600 W.** 
North avė. KlubiėČiai nepamirškite JJ 
atsilankyti, turėsim svarbių reikalui 
aptarti. —Valdyba.

P-ios Gri- 
W. Avmi- 
Sekf.

Lietuvių

IŠNAROS!
IŠNAROS I

VASARIO 23 D. MATYSITE
Šį Sensacingą Veikalą -

Pirmą ■ kartą Amerikoje 
Originalę, Juokingą Komedija
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Juk visi norim
eiti į dangų — Amžinai Gyventi

Jisai “Abraomas 
Linkolnas” Ir Nori

NAUJIENOS, Chicago, III.
■ —I ■ I » »  —*   IT!* ‘S f > ■

Naujas Japonų
, Ambasadorius

- M

Ar Ne Tiesa?
Kiekvienas lietuvis privalę savo ateities laimei ir 

gerovei padaryti žemiau pažymėtas pažintis.
Tai vis labai dideli žmonai.
Tai nauji lietuviški didvyriai, kurie sukinėja kranus, 

kad Lietuvoje visiems karvelių pieno upeliai bėgtų (koi 
kas nebėga) ir visi pusryčiams, pietums ir vakarienei 
ambroziją gertų ir balandžius valgytų (kol kas jų dar 
neranda).

Ką ten bulvės, juoda duona ir kumpis! Tokių mizer- 
nų daiktų danguj nevalgo, jų ten nereikia ir jų t?n nėra!

Reikia “Konekšinus” Padaryti.
Taip, šituos vyrus visi turi pažinti. Jie tai mertrri, 

kurie Lietuvoje dangų steigia. O kasgi nenori į dangų 
eiti? Visi norim! Tai ir turim iš anksto tuo pasirūpinti 
ir “konekšinus” pasidaryti.

Štai jie:
PADLECKIS
DOLGONOZOVAS
YLAKIS
ČIRKA
PAGIRA
IŠNARA
GLUŠAUSKAS
ŠLIOMBERGIS ir
PADLECKIO PADLECKIUKAI.

Taipgi turite būtinai pažinti KALNIKĄ ir KALNI- 
KIENĘ. Jie tai du Lietuvos ūkininkėliai, ant kurių sku- 
ros tie suminėti didvyriai eksperimentuoja dangų steig
dami. z 1

Jiems pažinti ir Kalninkę ir Kalnikienės patyrimus 
sužinoti yra tik viena vieta, tai šį sekmadieni “NAUJIE
NŲ” METINIAM VAKARE, AMALGAMATFD (RUB 
SIUVIŲ) SALĖJE, 333 SO. ASHLAND BULVARAS,

Šis chicagietis turi daug 
triubeliu I

57 metų chicagietis Michael 
Buika, 2631 Division street, pri
sirašę prie “I Am” sektos ir su 
tuo prasidėjo jo bėdos.

Sumanė amžinai gyventi ir 
tam įvykinti nusprendė, kad 
jam reikia jaunesnės žmonos. 
Jo 42 metų Marie buvo perso
na. Susiradęs 22 metų giminai
tę, Mrs. Natallie Gregorek, 2509 
N. Maplewood, Buika ėmė jai 
pirštis. Išaiškino jai kodėl nori 
ją už žmoną, ir pridūrė:

Net 20 kartų!
“Jei reikės, tai mainysiu žmo

nas kad ir dvidešimts kartų, bet 
gyvensiu amžinai!” ,

Jisai įsitikino galiau į rein
karnaciją irėmė merginai tvir
tinti, kad ji yra Martha Wa- 
shington, o jis George Wash- 
ington, (odei “abiemis pilnai de
ra apsivesti”.

Taip jauna moteriškė vakar 
liudijo apskričio teisėjui De- 
Sort, kur supykusi Bulkienė už
vedė perskirų bylą.

Norėdamas savo reikalo pusę 
pataisyti, Buika šoko “MarthoS| 
Washington” liudijimus ginčy- nesakiau 
ti-

“Meluoji”, jis sušuko.

Admirolas Kikilis ą b u r o 
Nomura, nąjĮijftą japęąų am
basadorius, kuris nesenai 
atvyko į J^gtįųęą Valsty
bes ir įteikę prezidentui į-

“Lietuvos Žinių” 
Kor. Chicago je

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Vakar iš Londono į Chicago 
atvyko adv. Slapoberskis, buvu
sių “Lietuvos Žinių” korespon
dentas Anglijoje.

Naujas Green’o 
Paskyrimas

Gub. Green vakar patskyrė 
Col. Edward Davis valstijos su
pirkinėjimų agentu. Ikišiol Da
vis dirbo prie Goldblatt 
tamentinių krautuvių 
goję-

KAS NORI OŽĮ?

depar-
Chica-

Jeigu norite ožio ir 
kad galėsite jį suvaldyti, 
kreipkitės į Morgan Parko po
licijos nuovadą. Mielai jums ati
duos., Jį užtiko prie Leavitt ir 
103čios, kur gyvūnas ištiesė 
ant šaligatvio kelis žmones.

TĖMYKITE, 
CHICAGIEčIAI

.--■■—==
kad aš Gęprge Wa- 

shington. AŠ esu Abraomas 
Aš Linkolnas!” I

kur pamatysite tas garsiąsias Lietuvos naujai‘parašytas, 
nepaprastai juokingas “IŠNARAS”.

Didelę skriaudą sau padarysite ir sugadinsite savo 
šansus dangui pasiekti jeigu jų nematysite. “IŠNARAS” 
turite būtinai pamatyti.

Ir nevėluokit — 4 vai. po pietų!

VAKAR CHICAGOJE ;f=žteJ.^Ji=!i=!j=Į»~1 ■"1 iMr=4r=Įi=Į=įEk=Į'
• Vakar Stevens viešbutyje! 

prasidėjo metinis Chicago Ren
tai Society dentistų suvažiavi
mas. Palmer House viešbutyje 
vyksta 37-tas metinis American 
Medical Association 
daktarų kongresas, 
suvažiavimuose bus 
šalies ginklavimo ir 
armijos reikalai.

• Chicagos Raudonasis Kry
žius praneša, kad chicagietis 
Walter Wesselius buvo paskir
tas viršininku R. K. stoties Ken- 
minge, Kinijoj, kur teikia 
galbą kare nukentėjusiems 
niečiams. .

• Chicago Association 
Commerce skelbia, kad 
metais Chicagos

u * savininkai pada.ė 
apie $1,650,000,000 apyva.ltos. 
beveik $700,000,000 daugiau ne- 
< u sunkiausiai^ depresijos lai
kais 1933.

• Gaisras kilo vakar anksti 
rytą gyv. name ties 123 Honore 
street, ir didžiausiame ša’tyj iš
metė į gatvę vienmarškinius 
devynius namo gyventojus.

• Iš namų pabėgo 14 metų 
Clifford Bates, 320 N. Lotus. 
Pasiėmė 80c. Tėvams paliko 
raštelį, kad važiuoja į Holly- 
woodą, nori būti “Mickey 
Mouse”.

• 20 m. John Dionik, 11726 
Tale avenue, ir Patrick Fitzge- 
rald iš Kansas City, Kan., bu
vo suimti alinėj ties 12304 So. 
Halsted st., už apiplėšimą gaso- 
lino stoties ties 194th Halsted.

• Už važinėjimą be laisnių 
policija išdalino 1,923 tikielus 
automobilių savininkams.

O Kun Joseph Fesko, iŠ St. 
Mary bažnyčios Joliete, buvo 
P'tr.’ k tas atsakomybėn už pi
nigų eikvojimą, bet vakar teis
mas jį paliuosavo, kai kaltina
mas grąžino $400 ebieagietei 
Miss Bett Kis, 55X0 Kimbark 
avenue.

• Už pardavinėjimą degtinės 
be akcyzo ženklų į atsakomybę 
yra traukiamas ahidininkas 
Patrick J. Kilty, 8100 South 
Halsted street.

medicinos
Abiejuose 
svarstomi' 
didinamos

pa- 
ki-

of 
1940 

smulkiųjų

tikite, 
tai

Gatvės tebėra slidžios Chicagoj, 
priemiesčiuose. — žuvo 6 žmo

nės
Į vairiose automobilių nelai

mėse vakar ir užvakar žuvo šie 
žmonės:

30 m. Robert Crowder, 507 
Abe st., Joliet. (Paslydo po tro- 
ku prie 99th ir Southwest High- 
\vay). Trys kiti žmonės 
kritiškai sužeisti;

50 m. Walter Pytko, 
VVhipple Street;

46 m. Frank Brezina, 
South Troy street;

59 m. Raymond Smith, 
Oakenwald avenue, ir

55 m.
Wallace 
mirtį L.

PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

buvo

2314

5705

4558

8623 
apie

Ralph Rooney, 
st. (Kita žinia 
Petkaus 6 puslapyj).

Dr. T. Dundulis 
Egzaminuos 
Naujokus

Trečiadlen., vasario 19,1941
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Ministeris Norem’as savo kal

boje padarė pastabą, kad jis 
pats, iš savo kišenės užmokės 
kelionės išlaidas pirmojo Mas
kvos agentėlio panorėjusio vyk
ti į saulės Stalino rojų, kurį 
jie taip susiriesdami čia giria ir 
kitiems bando įpiršti.

Tai puiki proga Pruscikai ir 
jis ja turėtų be jokio a t: doro
jimo pasinaudoti. Tiek metų 
svajoti ir kliedėti apie “rojų” ir 
dabar ve, už dyką, iš šalies ap
moksta kelione — tiesiog į tą 
rojų. Tada nereiktų alkūnių 
šlapti Bridgeporte—galėtų vod- 
ką su pačiu Josefu Kremliuje 
girkšnoti.

Norem’as dabartiniu metu 
ruošia spaudai knygą apie

a

Ne jųis vieni šalote. Kitur dar 
blogiau. Prie Devil’s Lake, 
Norlh Dakotojc vakar buvo 30 
laipsnių žemiau zero, o prie 

I The Pas, Manitoboj, Kanadoje, 
buvo 43 žemiau.

Chicagoj buvo —4, o 
miesčiuose .—9 žemiau.

Paskirtas Drafto D įstriki ui 
No. 97.

dar (ebevieši Chicagoje ir gal 
turės sekančias kelias dienas 
čia praleisti. Nėra jokio klau
simo, kad ta knyga bus labai 
svarbiu įnašu gana neturtin
goj anglų kalbos literatūroj 
apie Lietuvą.

.—o—

prie-

KURSAI KOVAI SU 
SABOTAŽU

Kovo 1 d. 500 Chicagois poli- 
i cistų pradės lavintis kovoje su 
sabotažu ir šnipais. Kursus ren
gia FBI — federalė žvalgyba.

BRIGHTON PARK. — Dr.
T. Dundulis, 4157 Archer avė., 
buvo paskirtas jda'ktaru-kw>( 
tėju drafto distriktui No. 97, 
Brighton Parke, ir egzami
nuos to distrikto naujokus, 
šauki amus k ari uom en ė j.
( Pirmiau paskirtas distrikto ,;ėnesius į0 to, kai pusė mili-

Knygoj Norem’as plačiai ir 
nuodugniai, aprašys.rusų, okur 
paciją Lietuvoj. O žino ką ra
šyti, nes praleido Kaune tris

dėl, 2606 W. 47th Street.
Drafto raštine randasi adre

su 4440 South Wėstern, o jos 
vyriausiu klerku yra Joseph 
Judickas.

jono maskolių įsibrovė per 
sieną.

—o—
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NAUJIENŲ METINIS

O
PARAŠE

>V*MS» w aKzIm.'.'1

su vaidinimu 3 aktu komedijos

N

PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

R UBSiU Vi Ų
• • ■ ‘ , -k .

Van Buren and Ashland Boulevard
i VE i A t NE J E

Komunistų laikraštis tai tik
ra spaudos laisvės prostitutė. 
Tą aiškiausia parode vakar 
aprašydama organizuotosios

■ visuomenės Vasario šešiolik- 
. tos paminėjimą vidurmiesty. 
Kiekvienas žodis, kiekvienas 
sakinys taip iškraipyti kad 

j kada skaitai ir Vartų žinai kaą 
ten tikrai įvyko, tai jauti tokį 
pasibiaurėjimo jausmą, kad 
sunku žodžiais ir apsakyti. 

.Kaip iš svetur čia prisiglaudę 
žmonės, parsidavę kūną ir 
protą dar kitai valstybei, taip

lies orą—nesuprantama. Gal 
buvo laikai, kada kovoj su 
komunistais reikėjo kokių ten 
politinių ginčų ar teorijų aiš
kinimo, bet tie laikai jau pra
ėjo. šiandien jiems reikia 
proto speciališlo. Nei mažiau 
nei daugiau. .

Barbara Darlys, gražiai at
sižymėjus sekmadienio patrio
tiniam minėjime, vyksta į 
New Yorką, kur ateinantį sek
madienį dainuos Vienybes 
koncerte.

—o—
Chicagoje dabar nyksta įdo

mi kova. Laikraštis “Jauni
mas” iškėlė aikštėn Lithua- 
nian Uniyersity Club santy
kiavimą sp komunistais ir rei
kalauja, kad tas kliubas vie
šai pasisakytų kokių sumeti
mų vedamas jis veda savo 
veiklos kpluinną komunistų 
spaudoje. Tenka patirti, kad 
kliubo nariuose, kurių didžiu
ma nenori nieko bendro su 
lietuvių tautos išdavikais tu
rėti, yra sujudimas.

Chicagon jau pradėjo grįž
ti kalbėtojai, kurie Vasario 16 
dieną lankęsi stambesnėse lie
tuvių kolonijose. Jie praneša, 
kad visur Nepriklausomybes 

j minėjimai buvo gausingų mi- 
1 nių lankomi ir pilni entuziaz
mo.

Indiana Harbor aplanke 
Dr. Petras Vileišis. AVestvillės 

! lietuviai girdėjo Dr. A. RaČkų. 
Adv. S. Gabaliauskas kalbėjo 
Waterbury. Jonas Jasinskas ir 
Kun. Juozas Vaškas — Cleve- 
lande. Leonardas šunytis —

įžanga 75 Centai ir TaksaiPradžia 4 valanda po pietų
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Brooklyne.




