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“NEMANOME PASIDUOTI RASISTAMS” J. V. Parašiutininkai Gąvo Naujas Uniformas

Buvo oficialus graikų atsakymas 
Mussolinio kalbai

LENKU KARO ATBĖGELIAMS DUODA 
LIETUVOS PILIETYBĘ

pareiškė, kad Graikija 
pasiryžusi tol tęsti kovą 
MussolinĮ, kol italai bus 
kai išvyti iš Albanijos.

GRAIKIJOS KARALIUS

visoje 
tiktai

Vokiečiai graikams liepia tai
kytis, bet jie kovos nenutraukė 
ir nėra pasiryžę klausyti Musso
linio pageidavimų.

Užsienyj buvo stengiamasi 
sudaryti labai sunkias sąlygas 
graikams, buva^_.s:tengiamasi 
juos įgąsdinti, Į<a<| jie pasi
duotų Mussolinio jėgoms ir

ATĖNAI, Graikija, vas. 25 bę, tvirtina graikai.
d.—Valdžios atstovas šiandien Keturių mėnesių laikotarpyj 

yra graikams pavyko paimti ne- 
prieš laisvėn apie 20,000 italų. Mus- 
visiš- solini paskelbė, kad 

kovoje italai nustojo
kelių tūkstančių, kurių daugu
ma sužeisti kareiviai.

į Graikai skelbia, kad iš 20,- 
000 suimtųjų, sužeistų ir ligo
tų skaičius labai nedidelis. Iš 
20,000 nelaisvėn paimtų italų 
yra sužeisti tiktai aštuonj ka
rininkai ir 497 kareiviai. Pas
tarųjų tarpe yra ir ligotų, ne 
vien tiktai sužeistu.

Graikai turėjo nuostolių, 
bet jų jokiu būdu negalima 
palyginti su italų nuostoliais. 
Kiekvienos kovos metu laukas 
yra nusėtas italų kareivių la
vonais, tvirtina graikai.

Italai ruošėsi karau prieš 
neutralią Graikiją, turėjo dau
giau ir moderniškesnės karo 
medžiagos, bet graikams pa* 
vyko išardyti Italijos fašistų 
invazijos planus ir išstumti 
juos iš graikų teritorijos.

Labai juokingais 
Mussolini tvirtinimai 
graikai, kad Graikij; 
ruošėsi

Svarbus Paleckio 
isakas C*

KAUNAS, Lietuva, vas. 25 
d. — J. Paleckis paskelbė įsa
ką dėl sovietų Lietuvos piliety
bės įgijimo.

Pagal šį įsaką sovietų Lietu
vos piliečiais laikomi visi tie as
mens, kurie 1939 m. rugsėjo 1 
dieną dabartinėje Lietuvos te
ritorijoj turėjo gyvenamąją vie
tą.

Nekreipiama jokio rėmesio į 
tai ar tie asmenys turėjo ar ne
turėjo Lietuvos valstybės pilie
tybės.

'i

NAUJIENŲ-ACM R Telephoto
Seržantai Edgar F. Dood, Memuel T. Pilis, Robert L. May, ir NVill iam N. King 

(iš kaires dešinėn)', 501-mo parašiutų batalijom) nariai, pozuoja savo naujose uni
formose.

atrodo 
sako 
neva 

užpulti Italiją, kąd 
nustotų kovoję. Vieninteliu at-'graikai neapkenčia italų ir 
sakymu šiems grasinimams kad nenorėjo atsisakyti britų 
yra graikų kovos šūkis: — duotos garantijos.
Stuinkim greičiau italus į ju- Graikai neturi jokios neapy- 
rą! kautos prieš italus, jie myli

Šeštadienį šaky toj kalboj laisvę ir ginasi nuo užpuoliko. 
Mussolini paskelbė, jog žuvu- Nenustos kovoję, kol italai 
šių ir sužeistų italų skaičius bus visiškai išvyti iš Albani- 
yra labai nedidelis, bet užtat jos. Graikai yra pasiryžę pa- 
žuvo labai daug graikų. Mus- lys tvarkyli savo krašto rcika- 
solini.davė daug statistikos, lūs ir
kuri visai neatatinka tikreny- baigė kalbą valdžios atstovas.

nepasiduos fašistams

BRITAI PAĖMĖ BRAVA UOSTA
Artėja prie Somali- 

jos sostinės
KAIRAS, Egyptas, vas. 25 d. 

— Karo vadovybė skelbia, kad 
britams pavyko paimti italų 
Somalijos uostą Bravą, kuris 
randasi 50 mylių atstumoj nuo 
Mogadiiscio, Somalijos sostines.

Praeitą savaitę britai paėmė 
Chismaio uostą, o šiandien pa
ėmė Bravą, kuris randasi 150 
atstumoje nuo pirmojo.

Britai vartoja moderniškiau
sias motorizuotas dalis, ku
rioms negali priešintis italai.

tams teko patirti, kad 400 na
cių tankų jau peržengė Bulga
rijos siena ir randasi Dobru- 
džėje.

Tankai neis per kalnus, kol 
nacių pėstininkai neperžengs 
Dunojaus. Tankai perėjo sienų 
Černa-Voda apylinkėse.

Edenas ir Dili jau 
Turkijoj

vas

AMERIKOS KARIUOMENĖ TURI 4,009 
KARO ORLAIVIŲ

Svarbus karo sekre
toriaus pareiškimai

WASHINGTOnTd. G., vas. 
25 d. — Henry Stimson, karo 
sekretorius, senato užsienio ko
misijai pareiškė, kad Jungtin u 
Valstybių • kariuomene š’andien 
turi ąpię 4,000 karo orlaivių.

Dalis jų vartojama apmokini 
mui, O kiti gali būti vartojami’ 
apsaugai.

Britams teikiama karo me 
džiaga nepakenkė Amerikos k 
riuomenės stiprumui, nes da
bai* turi galimybės įsigyti daug 
moderniškesnius ginklus be jo
kių išlaidų.

Draudžia išvežti 
naujas prekes

WASHINGTON, D. C., vas. 
25 d. — Prezidentas šiandien 
pasirašė naują įsakymą, kuriuo 
draudžia išvemti.'.. užsienin visą 
eilęf įvairių medžiagų, kurios 
gali būti reikalingoj Amerikos 
apsaugai.

šios dienos uždrausta 
beryti urnas, kuris reika- 
karo aviacijai. Nuo kc- 
dienos bus uždrausta iš- 
belladona, atropinas ir

Pacifiko saloms įstiprinti.
Bus smarkiai sustiprintos 

Guam ir Samoa salos, kurios 
randasi žymiai i vakarus nuo 
Havajo salų.

šių salų. .įstiprinimai turi la
bai didelės svarbos, nes antraip 
japonai galėtų jas pasigrobti ir 
trukdyti Amerikos laivų plau
kiojimų.

GYVENTOJAI NEPATENKIN
TI BULGARIJOS VY

RIAUSYBE

Britai pataikė nacių 
kreiseriui

LONDONAS, Anglija, vas. 35 
d. — Oro laivyno minist r j i 
skelbia, kad praeitą naktį br.- 
lai labai smarkiai bombardavo 
Bresto karo bazę.

Išaiškinta, jog uoste stovi 
Admirolo Ilipper klasės kreise
ris, todėl ir pradėta leisti bom
bos.

Dvi valandas britų lakūnai 
mėtė stiprias bombas ir įsit.ki
ne, kad kelios bombos palaikė 
nacių kie šeriui.

ANGLAI ATMETĖ JAPONŲ 
TARPININKAVIMĄ ‘

Dar svarbesnis 
Gedvilo Įsakas

KAUNAS, Lietuva, vas. 25 
d. — Dar didesnės svarbos turi 
M. Gedvilo išleistas įsakas.

Pagal jį Lietuvos pilietybėn 
priimami visi buvusieji Lenki
jos karo atbėgėliai, kurie gy
vena sovietų Lietuvos teritori
joj.

Karo atbėgėliai turi paduoti 
pareiškimus iki 1941 m. sausio 
30 d. Asmenys, nepadavę tokio 
pareiškimo, bus skaitomi ven
giančiais tokios pilietybės.

Tūkstančiai lenkų 
gauna pilietybę

KAUNAS, Lietuva, vas. 25 
d. — Lietuvos koncentracijos 
stovyklose buvo internuota dau
giau negu 100,000 lenkų atbė- 
gėliu.

Pasinaudodami Gedvilo įsa
ku visi šie lenkai gali tapti Lie
tuvos piliečiais.

Sovietų valdžia skelbiasi su
lietuvinus okupuotąją Lietuvą, 
bet davus pilietybę 100,000 len
kų ji visiškai sulenkins ne tik
tai Vilniaus sritį, bet ir dalį Lie
tuvos. “ --

Gaus naują priešlėk
tuvinę pantranką •

išvežti 
lingas 
vo 10 
vežti
įvairios rųšies odos.

Etiopai paėmė 
Moyalę

NAIROBI, Kenya, vas. 25 d. 
— Karo vadovybė praneša, kad 
etiopiečiai, kurie pradėjo, karo 
veiksmus iš Kenya kolonijos, 
vakar paėmė iš italų Moyalę.

Šią strateginę vietą italai bu
vo paėmę iš britų prieš keletą 
mėnenių. Dabar italai jau išvy
ti iš visų britų kolonijų.

Britų orlaiviai labai smar
kiai bombardavo Addis Abebą 
aerodromą ir fašistinės valdžios 
namus bei ginklų sandėlius.

STAMBULAS, Turkija,
25 d.—Anglijos min ste. is Ede
nas ir vyriausio štabo viršinin
kas Dili orlaiviu šiandien at
skrido į Turk’jų.

Jie tarsis su aukštais turkų 
valdžios atstovais apie susida
riusių padėtį Balkanuose. Tvir
tinama, kad vėliau jie aplankys 
Graikiją ir kitas Balkanų vals
tybes.

AVASHINGTON, D. G., vas 
25 d.—'Srtimson pareiškė, kad 
Amerika nepasiuntė Anglijo:! 
nei vienos priešlėktuvinės pa
trankos.

Amerikos karininkai labai su
sidomėję . britų moderniškom 
priešlėktuvinėm ’ priemonėm, 
kurios yra pačios geriausios.

Vyriausybė yra labai paten
kinta, nes britai pasižadėjo duo
ti Amerikai galimybės pasinau
doti britų pasiektais išradimais 
šioje srityje ir įsigyti geriausia 
ginką.

Mirė buvęs Marylan- 
do gubernatorius
RICHMOND, Va., vas. 25 d. 

— Nuo širdies ligos mirė buvęs 
Mary lando gubernatorius Nice, 
kuris vasario 16 d, padarė vals- 
t y beis švente.

Jis ėjo 63 metus ir mirė nuo 
širdies ligos. Lietuviams jis bu
vo labai pažįstamas.

džiausiąs nepasitenkinimas val
džia už įšilę dima vokiečių į s - 
vo teritorija.

Valdžia jau areštavo visa ei
lę opozicijos piliečių, bet nepa
sitenkinimas dar pad.dejo.

Karalių nori aplankyti vis. 
eilė buvusių politikų, kurie siū
lys keisti valdžių.

Petaino kabinete pa
darytos pakaitos

Duoti pinigai Guam 
Įstiprinti

vas.

VIGHY, Francuzija, vas. 2) 
d.—Pranešama, kad Prancūzi
joj sudarytas stiprus kabinetas 
iš penkių asmenų. Labai sustip
rėjo gen. Iluntziger valdžia, nes 
jis tvarko ne tiktai apsaugos 
reikalus, bet ir jaunimo auklė
jimų.WASHINGTON,

25 d. — Senato laivyno komi-| Petainas paskyrė Jacųues 
sija šiandien leido vyriausybei Bernaud vesti visus santykius 
naudoti 242* milijonus dolerių ‘ su vokiečiais valdžios vaidu.

Nacių tankai jau Įva
žiavo Bulgarijon

SOFIJA, Bulgarija, vas. 25 
d. — Užsienio koresponden-

ROMA, Italija, vas. 25 <4*— 
GivTškai apsirėdę fašistiški po
licininkai Sustabdo ir klausinė
ja kiekvieną plietį, kuris įein 
į Jungtinių Valstybių ambasąd; 
Romoje.

Užsirašo kiekvieno pavardę ir 
reikalauja dokumentų. Reika
lauja adresų ne tiktai pas ita
lus, bet ir pas Amerikos pilie
čius.

Ambasados tarnautojai visiš
kai neinformuoti kuriam tiks
lui fašistų policija imaši tokių 
priemonių.

Nepaprastai greitas 
fotografavimas

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

WASHINGTON, D. G., vas. 
25 d. — Kariuomenės vadovybė 
tiek ištobulino fotografavimo 
būdų, kad į minutę gali nufoto
grafuoti ištisų mylių.

Sekančių minutę lakūnas gali 
dar kartų nufotografuoti tų pa
čių mylių, išmesti štabui foto
grafijas ir skristi vėl fotogra
fuoti.

Kariuomenės vadovybė gali 
turėti nufotografuotų visą prie
šo judėjimų, kaip kino juosi#- 

1 je.

— Britai bombardavo Įvairius Vokietijos pramonės miestus, 
sukeldami labai didelių gaisrų centralinėje Vokietijoj. Naciai 
bombardavo Anglijos pakraščius.

— Gen. Antonescu mano daryti plebiscitų ir atsiklausti gy
ventojų ar patenkinti jo valdymu. Jis tikisi laimėti plebiscitų.

— Rusai priėmė naujų biudžetų, kuris siekia 50 bilijonų do
lerių vertės. Trečdalis renkamų pinigų eina krašto apsaugos rei
kalams.

—-Senate opozicija pareikalavo atšaukti ministerį Earl iš 
Bulgarijos, bet Rooseveltas nemato reikalo.

— Vokiečiai nuteisė mirti 10 norvegų. Kaltino bendradar
biavimu britams.

— Tangero franeuzų atstovai prisidės prie laisvųjų 
zų, jeigu britai paims italų ; Tripolį.

— Vokiečiai įsakė atostogaujantiems kareiviams 
grįžti J Norvegiją.

francu-

tuojau

LONDONAS, Anglija, vas. 25 
J. — Užsienio reikalų viccminis- 
teris informavo Anglijos par
lamentą, jog anglai nereikalin
gi japonų tarpininkavimo lai
kai įgyvendinti.

Churcliill pranešė japonų mi- 
nisteriui, jog anglai kovoja ne 
dėl teritorijos, bet dėl visos 
žmonijos teisių, todėl negali būti 
kalbos api’e taiką, kol priešas 
nebus numuštas.

Anglų parlamentas labai 
smarkiai paplojo, kai sužinojo, 
kad Churchill atmetė taikos pa
siūlymus.

Surastas insulino iš
radėjo lavonas

OTTAWA, Kanada, vas. 25 d.
- Vyriausybei pavyko surasti 
insulino išradėjo. Bant'ng I.ivo- 
ias Nevvfoundlando snieguose.

Patirta, kad Bant'ng iš Ka
nados skrido į Angliją. Pasa
kojama, kad jis surado priemo
nę apsisaugoti nuo nuodingų 
dujų ir norėjo duoti galimybės 
-ritaikyti ją Anglijos apsaugai

Banting žuvo orlaivio ka a
,rotoje kartu su kitais asmeni
nis. Baųting išrastas insulinai 
šgelbėjo gyvybę daugelio dia 
jetikų.

Browderis paskyrė 
Įpėdinį

NEW YORK, N. Y., vas. 25 
d. —Earl Browder, komunistų 
partijos sekretorius, šiandien 
paskyrė partijos sekretorium 
Robertą Minor ir pats atsista
tydino.

Browderis gavo 4 metus ka
lėjimo už dokumentų fals f ka 
i eijas.

DARBININKAMS VADOVAUT 
SKIRIA GIRTUOKLIUS

KAUNAS, Lietuva, vas. 25 
d. — “Tiesa”, komunistų par
tijos laikraštis, rašo apie nenor
malius reiškinius Radviliškio 
geležinkelio stotyje.

Komunistai paskyrė stalių 
brigadicrium Pr. Spudulį, ku
ris “nuolat ateina į darbą gir
tas”. Tokių girtuoklių, rašo, yra 
daugiau.

Tarp darbininkų, sako, eina 
įskundinejimas, vienas kitą va
dina provokatorium ir stengia
si išėsti iš vietos.

Gyventojai insceni
zuoja apiplėšimus
VILNIUS, Lietuva, vas. 25 d. 

— Valdžios agentai suome Vai
guvos miestelio gyventojus Ni- 
selovičius.

Jie pranešė milicijai, kad nak
ties metu buvo išplėšta jų krau
tuvė ir pagrobtais didelis kiekis 
medžiagų. Tačiau milicija iš
aiškino, jog visa ši istorija yra 
išgalvota.

Nisclovičiai paslėpė įvairių pre; 
kių už 25,000 rublių, o vėliau 
inscenizavo apiplėšimą. Jiems 
iškelta byla už prekių slėpimą.

Debesiuotas ir šiltesnis, gali 
snigti.

Saule teka 6:32, leidžiasi 5:35.

| Pildome 1940 :■
i: Income Tax •:
:Į Blankas |
IJ • • J

Raštinė atdara kasdien nuo į
•J 8 ryto iki 8 vai. vakaro, ji

• J Sekmadieniais— nuo 9 iki ■! 
a J 1 vai. popiet
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KANADOS LIETUVIU TARYBOS ĮDOMIOS 
PRAKALBOS

Kovo męn. 1 d. Liętųvių pa
rapijos svetainėje K. L. Tf. ren
gia prakalbas, kuriose Icąlbes 
du svečiui ką |ik atvykę iš oku
puotos Lietuvos vasario ipŠp- 
-20 d. Jie asmeniškai patyrė 
okupantų atneštą vergiją, dėl 
kurios jie byvo priversfi bėgti 
iš savo gimtinės, kurion buvo 
parvažiavę iš Kąyados nyolyti- 
niam apsigyvenimui. Tenka pa
žymėti, kad vienas iš jų buvo 
konpmislų jydėjiptP ąimpptikas 
kol asmeniškai pepatyrė, ko 
verti yra staliniški komunaciai. 
Taigi torontiečiai lietuviai ko
munistų simpatikai turėtų atei
ti ir išgirsti tesos žodį, kurį 
tars jų pačių buvęs simpatikas. 
Kalbėtojams baigus savo prane
šimus bus priimami paklausi
mai ir diskusijos, todėl Stalino 
rėmėjai turėtų pasirūpinti, ka<l 
jų “neklaidingoji” linija butų 
atstovaujama; žinoma, ne bu
lių garsais, bet rimtais argu
mentais.

įžanga į prakalbas bus lais-

Riai gąJĮjna jyatyti, kokią “lai
mę’’ Stalino “sayle” a|neše Pa- 
bąltijos vąlstyRėms. įia talpi
au laiško ištrauką, tik tą dąlj, 
kuyi lįęčią nąąįeriąli jiuvį. £įą 
laiško gavėja yra p-ia §., kuri 
gyvena Toronte. Laiško siuntė
ją yrą jos sesutę iš Tauragės, 
štai jos aimanos ir prašymas

dies Balso’' padėkos laišką ir 
paskelbė rinkliavos rezultatus. 
Š. kartą rinkliavą ląiRęąščjp 
naudai nepavyko: Būdavo su
renkama įRi $200, y šiąjyę pą- 
yęngime tuęęjo pasitęykinlį 
^50. Ir tų suyią su^da^. tįK ,(J 
deRa, kaj A. Petronis i v kiti 
piįsiuntė ayRąsį iš Rįtyę. Retrąr 
nį§ prisiuntė dMtal
kuriuos jis sukolektavo iš miš
ko darbininkų. Jei ne los ąp- 
kos, prisiųstos iš kitur, ’tai 
“Liaudįę^ Balsui” butų tekę pa- 
siteyRįytj laRai “kuda” dovana.

Taigi visi Toronto ir apylinkių 
lietuviai yra kviečiami atsilan-

K. L. Tarybą

“Dabar visi taip vargstame, 
nes viskas pabrango, ir maistas 
ir drabužiai. Dynųte, mąn ne
labai malonu, bet esu priversta 
prašyti ar negalėtumėte abidvi 
su sesute sudaryti mums kokį 
nors siuntinį nors iš kokių at
liekamų drabužių, kurių jus 
jau nenešiojate. Kokį vilnonį 
paltą ir pančekų apdėvėtų įdė
kite, aš mergaitėms pertaisysiu, 
ypačiai pančekų, kokių ycbut^ 
ar šilkines ar marškones, arba 
multono gabaliuką, mes1 negau
nam pirkti, kol susitvarkys val
džia.

Danute, aš viską negaliu pa
rašyti, tu pati suprask kame da
lykas, kad aš prašau atsiųsti, 
kur jums netinka nešioti. Nors} 
aš žinau, Danute, kad ir tu ne 
tuksiančius uždirbi, taip kaip ir 
aš, ir kožnam reikaį pragyven-

gis” įr ^Ęųrčiąs Rentas”
taip say. žiyoma, datlg $TWb 
negu vąiRų orkestrai. Vąįdįp:- 
me patarnavo, žmones, fetiria 
gauųą įš valdžius pašaipą.

»ia prpga nprįy kelįs žudžiip- 
tartį apie RĮybą susig'miyįąyi- 
mą sy Romuyisty kp.ytryliųąjąT k^pąnptį

pipinis organizacijomis. Klubo 
vadovybei, tur būt, yra žinomą, 
kad daugelyje vietų JiRo yždK- 
rylos svetainės, kurios leisdavo 
kyiyynistarys suąįįįpRtį lįgdU§- 
To|>ip likimo ^y^i|ąųkę nęt To
poly lietuvių ^yetąipė. Nęjąygi 
RlyRąs norį, Rąd tas pąt ąHitįR- 
fų įr su jq ijvęfąipę?

Atvirai palaikydamas laikraš
tį, kuris aiškiai tarnauja Ma- 
sRvai^ jis gylį ^usjląuRtį įo, kq 
susilaukė kitos svetainės.

įlįstą taip pat, Rad pašalpa

mHrdp.mp^ i
^isRveępę į Rę|j Rp-
mimapiai žaidžia w 

iįkim Ik M
nęąpąižiyrh, tai M
ci.iP« O pate|<ti į tokią klam- 
pyyę, $ RWįs Lys SMflTO išM" 
kąpanptį. Hv^*

l'pypptięčių lietuvių tarpe 
randasi žmonių, kuiię protar
piais gauna laiškus iš Lietuvos 
nuo savo giminių, iš kurių aiš-

Aš apie politiką 
sybę. parašyti, tik 
nurašiusi...”

negaliu tci-

A. Frenkelis

“LIAUDIES BALSO” KONCERTAS
Tam tikra winnipegiečių grupe vis dėlto dąr ręipįą 

peuktakcjns, kuriems džiaugsmą teikia Lietuvos pa
vergimas. ,

\V1NNTPEG, Man. — (Nors 
lai senyvas dalykas, bet vis dėl
to bus pravartu apie jį pakal
bėti. Turiu galvoje “Liaudės 
Balso” naudai surengtą koncer
tą. Buvo skelbiama, jog kon
certas rengiamas Literatūros 
draugijos trečiojo rajono pa
stangomis “Liaudies Balsui” 
paremti. Vadinasi, ir tarp win- 
nipegiečių yra lietuvių, kurie 
penktakojus remia.

tos netyrėtu būti.
Dalyvavo ir ukrainiečių 

kų grupė. Nieko ypatingo, 
kam s tai gal ir pramoga, 
suaugusiems žmonėms didelio

va ir

Išeina kalbėti Vidrukas. Tai 
jjąj “vožnia asąba” su dauge

le lilerąturkoje jis 
načaįnįnkąs, ir klube

klubo pa talpose. Svetąi niūkė 
nedidelę, |a<l apie publikos gau
sumą netenka kalbėti. Be tp, 
apie pusę susirinkusių sudarė 
vaikai. Ir jie, žinoma, turėjo 
savo koncertą: rėkė, šokinėjo, 
bėginėjo ir alasavo.

lių titulų.
kažkoks
viršininkas, ir dar kokios drau
gijos visas tūzas. Kalbėjo jis 
daug, bet mažai tepasakę. Iš 
jo kalbos galima tik tokią išva-

mališkai atidarė koncertą. Pir
miausia jis liekėsi gerbiamai

sekęsi neblogiausiai iki to kli
ka, kol Stalinas su Hitleriu nę- 
susigįinįniavo. Kąi tas sysigi- 
giminiavimas įvyko, tai laikraš
tis ėmė smukti, kadangi 
stengėsi Maskvos politiką 
teisinti.

Vidrukas savo nuomones

Grįžo įą |4etflYoą . W“NĮ Uęgyje (in-ėjo <|ų 
■ronaNTO <>,#. - «jg<į W W

20 dįepą į grįžo 22 d tas. kuonos lt-
Ona r p-

išvežę Rvitamjos valdžia, nęs .<• ?
iie via Kanados nilieeiaf Alni Velias Pųv9 ge-jie yn ^anądos piliečiu. Atffl; j po . b šąkifti „rįe 
toroptl^m ; Vytąl^ Margio o^trp.' Pa
galėję pasprųR . is s glW^ bu’^ Aąug ir visi buvo 

.neles. Jų kelionė trnko apie 5 M?
mėnesius, pęs išyyRp įš Liętu- 
vos rugsėjo mėnesį 1940 me
tais. Keliavo per Rusiją, Japo
niją, Kiniją, Australiją, ir Van- 
couver’io uoste atsistojo ant 
Kanados sausžemio. Atvykusie-

ATSAKYMAS SVEČIUI, PO “MINKŠTI MO 
U” MONTREALE KLAMPOJANČIAM

BąsRųfiyę Titnagą koresppy- 
depcįją, pyvs ngą tajRą išgųlė- 
jųt|į “Vįępybės” pąąįogeje, pa- 
gajiau ir buvo “Vienybėje*' pa- 

(k^d ir yę yi§ą). Tą- 
čiau iš Vienybės" štabo ar pa
ties šėrininko svečio buvo už
dėtos specialios “cenzūros” ar 
“karo mokesčiai”, kurie nelei
do tąm "VĮęyybės” nųmeriuį 
tįęsiogipįy Ręlįu Moptveaįą 1^- 
ąįęRtl, TodČl "Yi^nybėje'’ pra
dėtą Titlingo pplemi ■ 
kąj Rąd ąpgmti Rotamjos rei- 
Rąjyą, pepRęlįy yžbąigti į “Nau- 
jįęnąs, Rppiptį teisybės žodžiu} 
yięRyoyięt nępągąįtį vielos ir 
Rmląs yei "Rąrp mękgsčiai”, 
yeį ‘‘cęyzuęos” yepęęseRįyja.

°švey|ęsięs dvasios” 
įkyępiĮnn

Titnagas skęlįa ne, pasą k Sve 
Čįb? “šveplosios dvasios,” įkvėp- 
tąs^ ° tiktai neteisybės ir lietu
viškos Veiklos griovimo skeltu-. 
yų užgautas- pęę dešimt 
mętų sykį skelią tik dėl lP, kad 
yęyorį laikraščių skijlįs pažno- 
mįs pokmiRomiS:> užimti. Todėl 
jo Rietas sprandas dąyg smū
gių įr šmugelių pąkelią, |igi iš- 
šąpRia kipirkštį.

publikai pranešti, kad komu
nistų “Liaudies Balso” dabarti
nė padėtis csayti gana sunki. 
Girdi, jei mes nepasirūpinsime 
sukelti pinigų, lai laikraščiui 
busią kaput, atsė t, jis yžvęrr 
siąs Rojąs. Graudeyo jis visus 
pcnktykpjų organą užsiprępu- 
meryoli. Labai apgailestavo, 
kad daugelis paliovė MąsRyos 
balsą” sRaityti.

Pliras bandė įtikinti, kąd 
“Liaudies Ralsis” nesąs komu
nistiškas. Žiyoy|ą? tai tuščios 
pastangos. Kiekvienas žino, Ryd 
tas laikraštukas yra nužepiinT 
tas “Staliųo saulės” tarnas. Ji$ 
visais budais stengiasi Lietuvos

ne> 
bet 

šventai t ki Maskvos neklaidin
gumų. PagųĮ jo samprotavimą, 
negęrai darų tie, kurie sjperkią 
“Liaudies Balsą’' už naujosios 
Stąlino politikos rėmimą. Mat,

gavo su Hitleriu, tai, tur būt, 
taip ir reikia. Graudeno jis 
publiką remti “Liaudies Bal
są”, kurio popieriai esą visai 
prasti.

Nuo 
kalbėti 
jo jis

giasi dėl ĮJ^tuvo.s pavcrg’ine. 
Džiaugiasi, kad Lietuvoje žmo
nės yrą l<aęypų ap.ip|ėšįymį R 
vergais paverčiami.

Prasideda ir programas. Lie
tuvių klubo palaikomas vaidu
čių orkestras išpildė kelis ga
baliukus. Matyti, ir vaikučiai 
bandoma pakreipti “į tiesiąją 
liniją”, — jie mokomi bolševi
kiškų melioųijų.. žinoma, apie 
•tą orkestrą nėra reikalo daiįg 
kalbeli: jis' gana silpnokas-

klubo buvo pakviestas 
J. G. Paliliunas. Kalbėt 
kažkam lyg nenoromis, 

lyg atlikdamas jam antmestą 
nemalonią pareigą. Pasakė, jog 
klubas prisidedąs prie “Liaur 
dies Balso” rėmimo, • ncs> duo? 
dąs nemokamai svetainę. Ragi? 
no laikraštį remti, bet tuo pa? 
čiu melu išreiškė pageidavimą, 
kad “Liaudies flą|sąs” nsipab 
nytų savo kapio kąs metai.

Tai visai tikslus pageidavi; 
mas. Iš tiesų “Liaudies Balsas” 
savo nusistatymo neturi, -
linksta ten, kur pučia Maskvos 
vėjas, žodžiu, pildo tai, kų 
Maskva įsako.
*' Buvo ir daugiau kalbėtojų. 
Jie visi laikėsi “tiesiosios lini

šiaip sau kokiame pobūvyje jįs jos'\ Vadinasi, stengėsi įkalbę- 
gal ir galėtų programą pildyti, U žmonėms stalinišką ligą, 
bęt rimtam® kyyeęDe jum vic Vėliau Pūras perskaitė ‘‘Lkui-

ltą ir iš klebono pusės “ketu
riose asabose” atvykęs “atsto
vas” Vyt. Sirvydas pripažino. 
Tačiau Svečias atsakydamas 
Tijnągpi, butas ir neUutą$ k*d- 
te$ suvedę prięšįngaį pusei — 
nų^krįąųstųjų parapijpnų ir 
pąžpy^jos fundątoęįų adresu. 
Kąžjn ąr ir dabąr §vęčįas gir
siu kad faktų “ąukštyp kojom” 
neapverčiąs ir bereikalingai 
žnionįų neįžeidinėjąs?

Labąi juokingai skamba Sve
čio pasakymas: “Tokiems at
kakliems fundatoriams, kurie 
są\'o fundamentą dabar viso
mis spėkomis gnauja...” Titna
gas fundatoriais vadina tuos 
žmyiies, kųrįę savo pmigąis pa
statę Blytįpį bažnyčios pąsialą, 
o juk’ to pastato jię pegiiąųųa 
ir plytų pedąųžo! p jęį Sveęias 
tyo “tpydaĮpentu” turi galvoj 
bažnyčįps tyrną — kunigą ir 
jo bužpytipį vadovavimą, tai 
rįtpągp •‘pųgkrjąų^įęjį pąnm*- 
jgyys*' pęra jo fypdątofiais, 
nęs tąi bWtų dąygiąų yęgų pa- 
sąkiška.

p Bud Svečia rėžia Tilna- 
gųįj jog kppferepcijps dllfv.ai 
pareiškę, Rad “jpį KL B^bįn^s 
oųtų anglas, tą/ vĮst.ek j|ę jo 
nepbri”, jyi &a grynas ffifdas 
ir tįktąi paties Svečia ^ppezi- 
ją”,yes nįėkas įš daIyvin la-P 
nęsąke.

Tftgul tęj juadąj sylanaj bū
ną Ilk žmogiška ęayhe, kuri lai
kytųsi tęisętupio ir ŽipuyįŠKU- 
ma principų, tai to pbyąį pa
kaks, kad rel.glngi Montręalo 
lietuviai kunigą gerbtą ir su 
juo palaikytų tinkamus santy
kius.

Apie R. L. Tarybos steigimo 
konferenciją

Svečias sako, kad per Tary
bos sleįgiiyo konfereyciją kąs 
tai mapęs parapijos kivirčus iš
kelti,. tai p. kopsylas pareiškęs, 
Kad jei toki dalykai dar pasi
kartos, tai nutrauksiąs konfę- 
rcnęiją įr išvažiuosiąs. Deja, 
nieko panašaus nebuvo ten įvy
kę, ką gali patvirtinti nę tik 
Ji|pągas? bet ir visi kiti konfe
rencijos dalyviai, išskyrus vie
ną Svečią, kuris, kaip matyti, 
tai ti|v “dvasinį regėjimą—vizi
ją” turėjo! Q draugijų susirin- 
Rusįeji atstovai nebuvo ir nėra 
tokie žiopli, kokiais Svečias no
ri juos užpekoniendn°ti, kad • 
nesuprastų, kur parapijos, o 
kur tautiniai reikalai svarstvti-• • • > • • . • v

Titnagui skaudu žiūrėti, kąip, 
augančioj i karta skęstą nutau
tėjimo bangose ir kaip lietuyiš- 
koą visuomenės Ramiepą grau- 
žja komunizmo vėžys. Tpdėj jis 
ir išeina į plunksnos kovą 
su prisidengusiais patriotizmo 
kąukę lįetuyiškos vęikjos igno- 
ruotojąis, kurie tręšia dirvą 
tamsos demonui.

Kadangi Svečias po melų 
minkštą molį klampodamas 
nesiskaito su faktais, ir Titna
gui į paliestus kolonijos gyve
nimo reikalus atsakinėja, ką 
keturi vėjai jam į galvą įdai
nuoja, tai aš atskleisdamas tą 
melo Raukę, noriu parodyti ko
lonijos gyvenimo veidą tok.u. 
koks jis iš tikrųjų yra.

Apie vakarįenęs stalą
Svečias atsakydamas Titna

gui teįsina V. Klykė “košės” 
prisvilimą, sakydamas, kad jei 
“V-bės" korespondentas per va
karienę sėdėjęs prię garbės sve
čių stalo, tai jis yra viso klubo 
gerbiamas ir jokios košės iš jo 
pusės negalėję būti. Deja, labai 
naivus tpks teisinimas! V. KIu? 
be prie stalų yra vietps vi
siems, nęžiurint ar kas dirbą 
klubui naudingą ar žalmgą 
darbą. Q kad pasodinti ką nPP> 
šalia garbės svęč-ų, tąi viso 

kurios pasij-upino !<D|bo pritarimo ir pagarbos 
' i šaunią vaka-1 nereikia, o užtenka patarnauto- 

rici’ię. Štai tos moterys, kurios simpatijos. Q kartais nerei-

vakaras buvo visais atvejais 
pasekmingas. Lląugiau tokių 
vąkarų! 1

Atsiprašau!
Dvi savaitės tam atgal, apra- 

Kanados sausžemio. Atvykusie-' šinedama SLA 236 kuopos val- 
ji yra labąi pasipiktinę rusiškos ■ dybos rėpsią vakarienę ir mi- 
okupacijos žiaurumais įr mie- nedarna jiagelbejusius dirbti 

neapsiziųrėdama pra
leidau Jono Indrejęs ir Anelėš .. •>(**** ’ •( Vektorienes vardus. Jiedu daug 

Lietuvos žmynės tainę vąRąre gęllięjo įr vertj

jai sutinka pasidalinti su Tp- asmenis, 
ranto lietuviais savo įgytai 
pergyvenimais ir yiatytais. vai 
gaiš, kurines 1

Todėl K. L. Taryba užkvietė 
juos į savo mėnesinį. susirinki
mą, kuris įvyks kovo 1 dieną 
lietuvių parapijos svetainėje, 8 
vai. vakąro.

Visi lietuviai, kurie norite iš-

gražios padėkos, ‘ tiž nępamine- 
j imą labai ątsiįtftišaų.

Ar klausot Aušros Choro?

ro iirograipai p'dVh’ąCii.ją praėįo, 
dabar laukąjyiė ketvirto ir pa?

girsti gyvu žodžiu atpasakotus skutimo kovo 2 dieną, ateiyan? 
atsilankykite į šį susi- tį sekmadienį, 11 vai, vakaro^faktus,

rinkimą

Pasisekęs vakaras
SLA 236 kuopa dvįdęšiiytics! nįcyė.

per CFRB, 690 1<L šį sekma- 
dieyį soliąlyh hpvo: 
Bryzaųskas h'' 8.tefayįą

Ęrynęęs.
UevYH

i<

bėli. Tuo pačiu melu jis pa
reiškę sgvo nuoširdžią padėką 
moterims, 
pagaminti tikrai

rūpinosi vakarienės pagamini
mu. L 
nięne, 
Gųcjziuųienė,
Radzevičienė, 
Samolailicnė,

k ja y e to, nusipirkęs bilietą —
Paliliųyienė, O. Buzu-
P. Štaponavičienė, O.

K. įPlečkaitienė, 
B u k auskienū, 

M. tVidurkiene*

|i:onienė |r. Petersonienė. .To- 
|<įu budy yegalima aplenkti E. 
Ginkuyieųės, kuri pegylėdynii 
pati vakarienę gaminti prjsiyn-

Apie parapijonų pasitarimą
Dėl įvykusio Įiarapijopų pa

sitarimo, tai Syečias sako, jog 
ąlsjlanRiusieji Titnągo “fyndą- 
tpylų” ątstovai jau senai parą- 
Įujoniniis nesą; tai U konsulas 
iv negalėjęs su jais parapijos 
klausinio svarstyti. Tai čia vi

Jie pirpiiyin.kp,, kuris pasą-

kalbėjo .dar M. Vidrukas, .L 
G. I^aliiimas, P. Gutauskas, 
Šąmolaitięnė, K. Plečkaitis, K. 
Beyiušis ir kiti.

K. Beniušis sumiyėjp pir
muosius draugijos veikėjus. 
Draugija buvusi įsteigta 1911 
melais. Prie jos, įsteigiipo dau-Iš WINNIPEGO PADANGĖS

Sųnu ir PflHteru Pąšąlpųiės Ęrau^yps susiripkimąg, 
nyinas ir liko priįmtas, ląčiay 
jo vykiu imąs atidėtą neribo? 
Įaįij ląikui. Taį vpį.<Įary(a <lč| 
Į$pi kuriu 'nariiĮ ■jĮž?isByrim<>.

'J’iesioj. sunkų .supvM^ii, ko- 
<*91 tie ĮWi«i Dncšiiifisi laip, 
kad paskaitos bylų , prądėtos 
IUP.į( q uo Mifiilyje-

pu! lyiftM h*
paprastai rp|ąi iV^įojpą. Vprr 
lėtų paskaitų klaųsinias tinką? 
miaii ^ytv^rkytį. /

Pravestas putarjmas, kacj 
draugija u|$jp$emuyeruotų kaį 
kuriuos ląikrąščįųs. Tai labaį 
geras dąlyka| ię įyyėtų byli be

.... Įspuclingas Susirinkimas
Kai nemažas skaičius narių 

pqsėdžįąvo? tąi žemutinėje sve? 
įainėje šęimiriinkęs daipuoda- 
mos ruošė vakarienę. Maždaug 
apię 6 vai. posėdis, liko nur 
trauktas ir tuoj-, pasigirdo 
skambutis, kuriuo visi pošėdi- 
niykai buvo kviečiami vaka? 
riėnės. ”"■(

Svetainęje štatai jau buvę 
maisto apkrauti.' Šeiihininkė^ 
tuoj pakvietė svęčitis vakari e? 
nes. Viši grdziai ir tvarkingai 
susėdo prie stalui kaip vienoš 
šeinuis naTlai! Nuotaika buvo 
tikraijauki įč maloni. \ :

t Kai svččfpį, užvalgė gąrdžjoę 
'^dkaHieh-iš^i^^Ši^ikikas tV.
StapdnąvTČius pįiLnčšę, j^g buį ^u ir jų Žadama parama, 
pakviesti'ke^L asmenysi pakai? - -- G. Pahhu

. . A. , .-M-.. ‘ < <

Sunų ir Pųk|erų pąšalpinės 
SI. Ryyifyęe ię Winnipego 
Draugijos sųsjęįylępųąs buvo 

Kaipovienas įspūdingiausių, 
lųęįiyiypię ^i^įvįnkime bųyo 
aptartą dąug labai svarbių or- 
gajy^ycijos ręįkąlų. "fąčiąy čią 
galėsiu lik svarbesniuosius pa- 
miyęti. •

.SysJrįnkįmą afeląrę pirpii- 
uinkas W. Slapoyayięįųs, Pip 
miausįa jis paaiškino, kąrt nau
jąjį valdyba turčių yžupti au 
tąm tikromis ęęremQDijomis 
savo vietą. Bjet kadangi šičms 
melamš* liko išrinkta viąą .se
nąjį yal(Įyba, |ai ąpsįęįta be 
pęįęmoyijų. gyvp patęiktg die
notvarkė, kiR’į liko pyįinątą.

Seka raportai, kuriuos iš
davė konlro|ės1 k°mįsijos na
rys E. Skinųkis, finapsų sek
retorius P, Gutauskas. Rapor
tai buvo rūpestingai priruošti 
ir vienbalsiai priimti.

Ligonių lankytojų komisijos 
narys P. Jauniškis raportavo, 
kad per pereitus pietys nema
žas nariiį skaičius sirgo. Kai 
kurie jų ir dabar lefiesergal 
Draugija savo sergančiais na
riais rūpinasi ir teikia jiems 
no lik pašalpą, bet ir surami
na^—siunčia lankytojus.

Nutarta rengti paskaitas iš 
sveikatos srities. Draugijos 
daktaras niiejąi sutiko kartą 
per menesį pakalbėti apie svei
katos reikalus. Nors tas1 suma

kis, S. .Rakyys, K. Ginkus, P. 
Blusius, A. Narulayičius ir ki
ti. Tai seniausi nariai, kurie 
daug drebgIjQ« gerovei pasidar
bavo. 

t

išlaidoms padengti 
sumelė kiek pinigų.

Koncertas
Į’O trumpos pertraukos pra

sidėjo koncertas, kurį išpildė 
klubo orkestro mokiniai. Kon? 
ęęrĮąs buvo gana gražus ir su? 
^irink’usįems paliko. Buvo ir 
kįtoRįų pamarginimų, kurie 
pąjuokmo publiką. Be to, bu? 
yp, ąpvąidinta dviejų aktų ko? 
mędiją. Išėjo gerai. Už tinka? 
mą Rpnmdįjns vaidinimą di- 
džįąugiąs kreditas priklauso 
Ę. BtečRaięiui; kuris daug, vei? 
kia meno srityje.

✓

Moterų Susirinkimas
J. G. Palijjunas, draugijos 

įgaliotinis, sukvietė moteris j 
Susirinkimą ir paaiškino jo 
tikslą; .0. susirinkimo tikslaą 
bnvp. toks: aptarti moterų ko? 
operavimą su lietuvių organi? 
nacijomis.

Moterys tą pąsiulymą labaį 
rimtai aptarę ir sutiko bendra? 
dąnhiauiį su lietuvių organiza
cijomis. Nutarta surengti ban- 
kiętas, kurio pelnas skiriamas 
reikalingiems indams įsigyti.

Visos organizacijos yra labaį 
patenkintos moterų misistaty?

svečiai

—J. G. Paliliimas.

išgalvotus užiyelįmąs, nes p. 
konsulas nebuvo to pareiškęs. 
Q jęigy daugelis rclįgįngų lie
tuviu ir bąžyyčios fuydątęnv, 
Šatais do|eriy delsių dėl baž
nyčios pąstatymo ir eilę metų 
byvy^ių paęapjjyyąįs, šiąndįęn 
kl, Bobiny kųnigayįpm ręžimui 
nepritaria ir į parapiją nemo
ka, tai iš čią įr kyja pagrindi
nis klausimus, ąr dabartiniam 
bažnyčios ir parapijos vądovą- 
vimo darbe yra viskas tvarkoj? 
Kaip tik dėl tokių žmonių p, 
konsulas tuos pasitarimus ir 
buvo sušaukęs. O tie parapijo- 
nai, kurie pučia į klebono dū
dą, ' nežiūrėdami kieno įr. ko- 
kion sąskyiton, tai tie ir be 
konferencijos ipoka klebonui

aišku tokie paprasti dalykai?
O jeigu teisybe biitų kl. Ro

bino pusėje, kaip Svečiui pro 
pątaikąyhyp akinius žiūrint at? 
rodo, tą i kodėl iš klebono klus
niųjų parąpijopų pusės p. kon
sulo įgaliotas ątstpvu A. Saka
las neatvyko ąų ręikaląujapiai§ 
tj'iryis atstovais? Arba kodęl ir 
pats kl. Bobipas savo akių ne?

ir “tikrųjų parapijopų”, tai įr 
butų buvę sy kyd parapijos rei
kalai svarstyti! Deja, iš klebo
no pusės tur būt klaunas į cir
ką dėl pasityčiojiipo tiktai ke? 
tižiose asąbose buvo Vyt. Sir
vydas pasįųsįas. Ir jeigu Svečių 
manymu bažnyčios fundatoriuj 
įr buvusieji parapijopys nety
rojo teisės tarp jų pačių ir kle
bono atsiradusių nesusipratimų 
nagrinėti, tai tuo labiau tos tei? 
sės neturėjo amerikietis Vyt. 
Sirvydas, kuris niekuomet nė
ra buvęs parapijom!!

Nors tuose pasitarimuose ir 
nebuvo klebono klusniųjų pa? 
rapijonų atstovų, vienok buvo 
iškelta kivirčų priežastys ir 
kaltė rasta kl. Bobįno pusėje,

tais” me|ajs, tai Svečias ne 
draugijas, einančias lietuvybės 
įr |ąųĮybės kejių, ar pavienius 
asmenis ąpjuodins, kp taip ryž
tingai siekią, o tik pats save!

Tautiškai susipratusioms lie
tuviams tai skaudžiausia tęs, 
kad Svečias savo melams ^vai
dyti, tąrtum kokį įrankį papąų- 
doja ne tik sąmoningų Ijetųvįų 
mylimą įr gerbiamą, bet ir Ka
nados valdžios sluoksniu aukš
toje pagarboje laikomą konsu
lo pulk. Grant-Sųttie asmepį. 
Už pulk. Grant-Suttie atjauti
mą ir atsidavimą lietuvių tau
tos gerovei ir vi$ąpusį|ką tau
tinės veiklps pąrėmbną, mes lie
tuviai turėtume jį ant rankų 
nęšiptj... Deją, yęlaįniinga Mon- 
(ręalo lietuvių koĮppja turi pla
čiai įąsįšąkujusį “dągį” ir jo 
patrakto ragaujantį ir kenks- 
inipgąs dulkes nešipjaptį amą-

do” ir “gijlą’s ne tik tąų(iš,kąi 
susipratusius vietinius vęįkėju$>, 
bet neąpIenRia įr lietuvių gar
bingojo konsulo.

Bažnyčioje šmeižimai...
Kąi dė| svęčio išgiriamų fi

nansinių reikalų, tai Titnagas ir 
nesako, kad kl. Bobįnas stumia 
nuo savęs pinigus ar nemoka 
daryti ko|ck|ų, p tiRtąį galį pa
tvirtinti, kad piniginiam bizny
je, tai kl. Robinas geras spe
cialistas. Tačiau kas žiuri i baž-

I
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nyčių ne kaip į kunigiško biz
nio įstaigų, bet, kaip į katalikiš
kų sielų išganymo kelrodį ir do- 
iovcs auklėjimo mokyklų, tai 
geras piniginis stovis dar nepa
sako, kad bažnyčios vadovavi
mo darbas yra tvarkoj.

Taip pat Titnagas gali tik už- 
girti, kad sekmadieniais bažny
čioje laikoma penkerios mišios, 
ir kad jas lanko daug maldi
ninkų, ypač prancūzų. T;k visa 
bėda, kad ne tos gausios mišios 
neišprašo kl. Bobinui šventosios 
Dvasios, kad liautųsi per pa
mokslus piktažodžiavęs, ir kaip 
pavienius asmenis, taip ir lietu
vybės keliu einančias draugijas, 
ir net grynai kultūrinę, lietuviš
kų literatūrų šmeižęs... Kas dau
gumų religingų bažnyčios lan
kytojų labai papiktina ir nuo 
bažnyčios atstumia. O juk ir šv. 
Rašte yra pas kjta, kad varg s 
tiems ganytojams, kurie savo 
aveles papiktina!.. Tai, kad kl. 
Bobinas vargo ir vargsta su ne
paklusniais parapijonais besiki
virčydamas ir “paklydusias ave
les”, nemokančias parapijos 
mokesčio į “išganymo kelių” 
šaukdamas, tai čia tik jojo pa
ties 
rios 
kad 
čiau
riomis pasipiktinus, kaip nepri
derančiu kl. Bobino bažnytiniu 
apaštalavimu taip ir netiksliu 
parapijos reikalų tvarkymu, iš
plėšta religinis jausmas ir dau
gelis nustumta į komiui zmo

nuoliams vakarinius lietuvių 
kalbos kursus. Tam tikslui tu
rėta vienuolika metų liet, mo-

Pr. Tautkų, ir su tėvų pritari
mais prisirašiusių keletą šimtų 
vaikų. Tam žygiui pritarė ir 
daugelis draugijų, kų savo ant- 
spaudomis patvirtino. O lietu
vių kalbos kursams vadovauti, 
tai iš mokytojų didelių diplo
mų valdžia ir nereikalauja. Bet 
ir čia lietuviškos veiklos “rėmė
jas” kl. Bobinas pasiskubino 
“pakišti kojų”.

Kai Taut. Vienybės atstovas 
paprašė klebonų pasirašyti, kad 
jis pritaria mokyklos atidary
mui, tai už rinkimų antspaudų 
pašalpinių ir kultūrinių draugi
jų, kuriose yra daugiau ar ma
žiau įsimetusio ir komunistinio 
elemento, pirmiausia Tautinę 
V-bę kl. Bobinas paknkšiino 
“komunistiška”. O paskui atsa
kęs, kad tokiai “nekošernai — 
komunistiškai” draugijai, kaip 
Tautinė V-bė, jis negalįs savo 
“švento” parašo duoti. Ir kur 
ogika tokių klebono užmetimų?

kai pasirūpino surengti išleis? 
tuvių vakarienę ir atminimui 
įteikti p-lei Juodytei gražių do
vanėlę. f ,

Vakarienės metu buvo pasa
kyta daug gražių ir nuoširdžių 
atsisveikinimo kalbų bei linkė
jimų. Kai kurie dalyviai buvo 
labai susijaudinę, nes jiems 
tikrai nemalonu buvo skirtis su 
nuoširdžia drauge ir meninin
ke.

Menininkų grupė linki p-lei 
geros sveikatos jr

P-lė L. Juodytė, savo dėdės 
kviečiama, apleido musų mies
tų ir išvyko į Brooklynų, N. Y.,: 
kur ji tikisi nuolat apsigyventi. 
Kadangi ji buvo vena nuoš r- 
džiausiu “Aido” choro veikėjų, 
tai choro nariai surengė jai iš
leistuvių vakarienę.

P-lė Juodytė Monlrealyje iš
gyveno apie trejetų metų. Per 
visų tų laikų ji priklau ė “Ai
do” chorui. Nuo vietos lietuvių 
ji užsitaraavo pagarbų, ypačiai Juodytei 
ji buvo mėgiama menininkų1 daug laimės Dėdės Šamo žemė- 
tarpe, su kuriais visų laikų' je. Reikia tikėtis, jog ji nepa- 
glaudžiai ir nuoširdžiai darba-j liaus darbavusis meno srityje 
vosi. Kaipo gera solistė ji daž-jir naujose aplinkybėse bei no
nai Montrealo publikų' palinks- padės į šalį gitaros, iš kurios 
mindavo gražiai išpildytomis ji sugeba šaunias meLcdja; iš- 
dainomis. Štai kodėl meniniu- gauti. —Choristas.

IŠ WINNIPEGO LIETUVIU VEIKIMO

t

KORESPONDENCIJOS
>

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS “16 VA 
SARIO” MINĖJIMAS WASHINGTONE

kaltė! Gerai, kad kai ku- 
“ave ės”, t.k t ek paklydo, 
nebemoka į parapijų, ta
da ug blogiau su tomis, ku

Bet ir šiuo atveju aš nema-

ii. Jis nekaltas, kad neturėjo 
kur savo energijos išeikvoti, to
dėl prisidarė visokių spalvų 
priešų, su kuriais dabar tur>

hino klapčiukas Imi 
plunksną 

i.šmikl'uti, nuolatos ragindamas 
lietuvius, mokančius dvigubus 
ar trigubus mokesčius į ^yeiim- 
taučių. parapijas, kad prls rašy
tų į lietuviškų. ' < uk. /. -i.;

Mokyklų klausimu.
Pagaliau Svečias vanoja Tit

nagų už mokyklų klausimo iš
kėlimų, argumentuodamas mo
kytojų stoka ir nenoru l.etuv.š- 
kose mokyklose dėslv.i. Tai čia 
tik tuščias barabano barški j.- 
mas! Jeigu iš keturių mokytojų 
vedusiu lietuviškas mokyklas fe fe
dar ir šiandien trys mokytojau
ja prancūzų 
čia diplomų 
Pr. Tautkus 
katedros ne
cijos pusės, dėl diplomo stokos, 
o tiktai dėl kl. Bob no “gerada
rystės”. O kad dėl parapijoj tuo 
laiku įvykusių kivirčų, klebo
nas norėdamas atkeršyt, vie
nam kitam mokytojui ir būre
liui parapijonų, pakėlus.ų pro
testo balsą prieš ne.ink.aną pa
rapijos vadovavimo darbų, Ur

mokyklose, ar ta. 
stokos kaltė? O ir 
neteko mokytojo 
iš mokyklų direk-

nei tarnavusias, tai tas aiškia, 
parodo, kad kl. Bobinas savo 
asmeniškų užsikirtimų stato 
aukščiau tautos gyvybinių rei
kalų. Bet kuo gi kalti tie be lie
tuviško rašto į nutautėjimų stu
miami jaunuoliai, kad klebonas 
su parapijonais ergeliuojasi? I

O Svečio liejamos ašaros dėl 
negalėjimo dabartiniu metu ati
daryti lietuvių mokyklos — vi
sai nepamatuotos! Diplomuota 
mokytoja p-lė Arlauskaitė ir 
šiandien eitų .lietuviams moky
tojauti, jeigu lietuviška mokyk-

Prisimintina taipgi gauta iš 
Europos radiograma, adresuo
ta Lietuvos Pasiuntinybei, bet 
taikoma visiems Amerikos lie
tuviams:

“šešioliktos vasario proga 
sveikinimai užjūrio broliams 
Šukiu: TIKĖKIME, KOVOKI
ME!” Pasirašo: SeptynL

Dėl to parašo •— septyni — 
šiam reporteriui teko teiraut s, 
kų jis reiškia. “Septyni” vei
kiausiai reiškia septynius žy
mius asmenis. Tai balsas lietu
vių iš anapus juros.

Taigi kovokime ir negailėki
me savo centų ir laiko ir ener
gijos Lietuvos nepriklausomy
bei atvaduoti; tikėkime, ked 
gal būt jau sekančių 16 vasari ) 
dienų švęsime pač oje Lietuvo
je. —Spec. Koresp.

(GALAS)
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Stovėdamas prie to milžiniš
ko Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo 1918 metais Vilniu
je paveikslo, kuriame domino- 
jančia asmenybė yra Dr. Jonas 
Basanavičius tarpe kitų,19-kos 
lietuvių tautos atstovų, pas ra
šiusių Nepriklausomybės Aktų, 
Lietuvos Įgaliotas Ministras p. 
Žadeikiš kalbėjo į susirinkusius 
svečius, kurių didžiuma buvo 
Amerikos lietuvių jaunimas. Jo 
balsas skatino viltį, ragino prie 
didesnių darbų kertantiems 
broliams ir sesėms vaduoti. 
Lietuvos atstovo mintims pri
tardami čia pat kalbėjo ir kiti. 
Štai jų pareikštos min’ys; a)

i etų vos nepriklausomybės už- 
imimas 1918 metais įvyko dėl 

l’etuvių taut nio susipratimo, 
dėl demokralybės pradų prasi
veržimo ir dėl 
‘vykių; Lietuvių 
susipratimas yra 
pai sustiprėjęs,

kias reformas ir išvadas, kurias 
musų pastangoms užtikrintų 
pasisekimų ir musų pagclbos 
efektingumų, g) Amerikos lie
tuvių sutartinė talka, žinoma 
Lietuvai Gelbėti Tarybos var
du, kuri faktinai yra tik tarp- 
srovinių paliaubų išraiška, — 
yra juk aiškiai reikalinga per
tvarkymo, kai norima rimta: 
ir galingai teikti taip reikalin 
gų pagę’bų. L. G. T. atlikusi is
torinės svarbos žygį Vašingto
ne, vargu įveiks kitus uždavi
nius atlikti, kurie reikalingi ii 
gesnio laiko ir daugpusiško 
planavimo, nebent ji atsi a vy
tų nuo savo “liberum veto” 
prado ir pasirinktų darbingesnį 
būdų, h) Materiale pagelba L e 
tuvos atstatymui, pradėta ta'p 
srovinėje pal aubų atmssfero.A 
ir paakstinta ‘16 v~s i .” pogu 
mis, turėtų plaukti neperst o
jančiai kaip upelis. Tam tikilui 
organizuotoji visuomene kiek
viename didmiesty tegu mato 
nes neatidė;iojant ir paskubo
mis siiplanuot’ ir pas e bf pa 
save masinius brol škos ta’ko: 
mitingus, ir į juos pakviest 
žymiausius veikėjus ir artistu, 
iš visos lietuviškos Amerikos 
Juk beliko vos 3 mėnesiai ik 
vasaros, i) Lietuvai Gelbėti Ta-

Winnipcgo Lietuvių Klubo metinis susirinkimas.
trolieriais A. Urbonas bei 
Gutauskas. Bufeto prievaizda 
pasil.ko senasis M. Bukauską .■ i .

Nutarimai
Kliubas nutarė vaikų erkes - 

ro mokyklėlę perimti į savo 
rankas. Iki šLl .ųjd m i’.yk ėl 
rūpinosi Moterų ratelis r a 

i: k ra komisija, bet nuo da' a 
orkestras bus klubo pr'cžiuro 
j e.

Nutarta visais budais ste ų,- 
tis įtraukti į veikimų ir tas nu-

I toris, kurios klubui nepriklau
so.

Šių metų pradžioje įvyko 
Winnipcgo Lietuvių Klubo me
tinis susirinkimas, kuriame bu
vo aptarti svarbus reikalai su
siję su klubo išla kymu b i

p.

Taut. V-bė neprašė ir ner ūko svetainės page inimu. Nema a 
antspaudų ant Lomani.tiško pa- taip pai bu o kalbėta cp e šv e- 
grindo stovinčių draugijų. O|t;mo bei meno reikalus.

Valdyba išdavė raportų iš 
pereitų metų. Paaiškėjo, og 
klubo vadinamasis kem teUs 
per pereitus metus pusėtinai 
daug .nuveikė. Iš t e.;ų t . n a 
pasidžiaugti, kad winnipegieč.^.i 
sugebėjo vieningai veikti. O 
veikdami vieningai, jie labai 
daug nuveikė. Tačiau apie tu 
tegul kalba faktai.

Metinė klubo apyskaita
Finansų raportų pateikė sek

retorius J. G. Paliliųnas, iždi
ninkas A. Urbonas ir bufeto 
prižiūrėtojas M. Bukauskas.! peilių ir puodukų dėl (;() žmo- 
Raportų peržiurėjo ir pa tvirti-, nių.
no kontroles komis ja. štai t.)'

grindo stovinčių draugijų, 
jei į skaitlingas nariais pašaipi-* 
nes ar kultūrines draugijas yra | 
įsibriovę ir komunistiškų vilkų, 
kurie su savo politinės propo- 
gandos kromu drumsčia tų 
draugijų veikimų, ar tai lietu
viškų mokyklų klausimas su to
mis draugijomis nesvarstyti- 
nas? O antra, tai mažas vaikas 
yra “vaškas” iš kurio galima 
padaryti, kas norima. Jeigu tos 
komunistiškos draugijos nebi
jojo, kad patriotas mokytojas, 
šalia lietuviško rašto mokymo, 
skiepys lietuvybės dvasių, o ne 
komunizmų, tai, rodos, kad Lie
tuvos “patriotas” kl. Bobinas 
tuo labiau neturėtų to bijot !

Tačiau energingam kl. Bobi
nui nesvarbu logika, jam nerei
kia nė faktiškų argumentų, o 
užtenka jojo “aureolės”' galy
bes, kad padarius atatinkamus 

fžygius ir iš žmonių paslaugų 
pasityčiojus --- jųjų vykdomųjį 
darbų sunaikinus. O kad au
gantis jaunimas bus lietuviš
kais beraščiais ir lietuviškos 
dvasios pavargėliais, tai tautiš
kos veiklos “rėmėjui” kl. Ba
biliui nei šilta, nei šalta...

O kad svečias nekartų yra 
linksniavęs, kad “išnyks lietu
vybė Montreale, išnyks...”, tai, 
matyt, kad tik to ir nori, ka
dangi visai be pagrindo kimba 
prie Titnago už lietuviškų mo
kyklų k aušimo iškėlimų.

Aš manau, kad dabar ir Sve
čiui bus aišku, kas yra tie “Są
rančiai”, kurie derlingoje dir
voje tautinius ir kulturinius 
augmenis naikina...

—Titnago Ugnis

Klubas įsig jo planų ir 
radijo aparatų

Per pereitus metus klubas 
nusipirko gražų pianų ir didelį 
radijo aparatų. įsigijo taip pat 
ledaunę minkštiems gėrimams

Vienas svarbiausias da'ykas ■ • • •1 J v yra tas, kad Įdubau pajėgė iš- 
Iš bazaro ir įvairių parengi- laikyti svetainę. Vjadinasi, ne- 

mų pernai įplaukė $514.79 nusikalto valdžios patvarky- 
Už svet. nuomavimų 136.10 lnams. Tuo tarjju dauge io 
Už kambarius ..........?! 192.00 , stambių organizacijų svetainės

H • v VI i 9 * V

Bufetas davė 'pajamų 101.83'
Drabužiams pasidėti kam- | 
barys per metus davė

Meno ratelio surengto 
koncerto pajamos ....

Aukų svetainei agutai
Pradedant 1940 metus

kasoje buvo .....
Klubo paskola .....
Bendrai per metus

j liko uždarytos,jr. cĮabųr iš var-
Į žytinių likviduojųinos, Iš viso 

93.51 Winnipege labai mažai svetai- 
i niu beišliko, o lietuviai vis 

17.86 turi savo pastogę, kur gali 
2i sirinkti bei savų.-jręikalus

| tarti. . ,
Svetainės naudai daug yra

dar 
su- 
ap-

190.16
70 00 pasidarbavę K. Beniušis, A. Ur-

bonas, M. Bukauskas, F. Kcs?i~ 
nas ir .kiti.

Reikia tikėtis, kad ateityje 
1226 • 7 bus dedamos visos pastangos 

svetainei išlaikyti.
J. G. Pal liūnas,

W. L. K’ubo fin. sekr.z
iti.03

Monlreal, Kanada

patogių karo 
tanios tau ini > 
dabar kelerio- 
todėl yra (ai

laidai Ištvermės,ir laisvės, kuri 
turės sugryžti. Amerikos lietu-

l’el VICTORY 1272
DYKAI Apskaiči^yima> 

r'arr Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia jmokėiimų—3 metams iš- 
•^■>Vniirr»ai liptiivi* pardavėjas 

c'TAN’l FV LITAVIMAS
--.Ve Vodėias

chicago. n,i.

tetykite NAUJA
NAMA

rastų ir daugiau mokytojų, ga
linčių lietuvių mokykloų dėsty
ti. O jeigu ir butų mokytojų 
stoka, tai tas esmės nesudaro, 
nes Montrealas ne ant mėnulio 
kabo, tai nėra sunku mokytojų 
ir iš svetur pasikviesti. Tačiau, 
kokia bus naudu, jei mokytojų 
ir visų kadrų surinksi, o kad 
Svečio garbinamas kl. Bobinas 
pastoja kelių jųjų atidarymui, 
štai ir faktai: pereitais metais 
naujai įsikūrusi Tautinės Vie
nybės draugija ėmėsi iniciaty
vos įsteigti vaikučiams ir jau-. pasiklausyti gražių dainų.

Iš Montrea’o Lietuviij Klu
bo choro ir dramos gru
pės veikimo.
Praeityje klubo menininkų 

grupė yra pastačiusi scenoje 
daug įvairių veikalų ir opere
čių. Dabartiniu laiku ji irgi re-, 
snaudžia. Pirmiausia jai teko 
prisirengti Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimu:, kuris 
įvyko vasario 23 d. klubo salė
ja.

Tuo pačiu metu menininkų 
grupė pradėjo ruoštis kitam di
deliam įdomybių vakarui. Da
lykas tokis, kad kovo 2 d. klu
bo svetainėje bus pastatyta 
operetė “čigonės kerštas”. Pra
džia numatoma 5 vai. po pietų. 
Įžangos bus imama tik 25 cen
tai.

Kalbamai operetei vaidinti li
ko pakviestos geriausios Mon- 
trealo meno jėgos ir “Aido” 
choras.

Šia proga ypačiai noriu pa
brėžti vienų svarbų dalykų, bū
tent, operetės autorę, “čigonės 
kerštų” parašė viena geriausių 
“Aido” choro chorisčių...

Visi vietos lietuviai būtinai 
atvykite pažiūrėti operetės n

įvairios žinios
stipriausiai bombar 

, duo'as miestas
LONDONAS, Anglija, vas.

24 d.—Paskutinėm trim nak- 
lakunai be su- 
smarkiai bom-

įplaukė ............... 1337.75
Klubo išlaidos per

1950 m. siekė ....
1941 metus pradėjome

turėdami kasoje ....
Žinoma, smulkmeniškai čia 

apie išlaidas nekalbėsiu, kadan-, 
gi tai užimtų daug vietos. Jei 
kas norėtų išsamesnių informa
cijų, tai jas visada g lės g utį 
iš finansų sekretori u; J. G. 
Paliliuno.

Turiu pažymėti, jog s. etai 
nės fondas liko įsteigtas 1938 
metų aspalių m'nesį Ik š ų
metų pradžios į tų fondų įplau- tini vokiečių 
kė beveik $5,000. Tai vis vie- stojimo labai 
ningumo ir d.delio pasiryžimo bardavo Swansea miestelį G(p- 
vaisius. Jei nebūtų viening i ventojams padaryta labai di- 

eikiama, tai vvinnipegiečiai jo- dėlių nuostolių.
kiu budu nebūtų galėję savo! Didelės darbiniiikų briga- 
svetainę įsigyti. Tikiuos:, kad r dos dienų ir naktį valo griu- 
ateityje nebus ardoma vienybė, j vėsius. Dabar Swaiisea skaito- 
Vienybė yra laidas, kad ateity- m a stipriausiai bombarduotu 

miestu.je mes galėsime dar didesnius 
darbus atlikti.

Klubo komiteto rinkimai
Liko išrinktas naujas klubo 

komitetas 1941 metams. Tas 
komitetas susideda iš vietos or
ganizacijų atstovų bei pavienių 
asmenų. Organizacijos turi po 
tris savo atstovus, o visuotinis 
susirinkimas išrinko dar sep
tynis atstovus, kurie komitete 
turi pilnų teisę spręsti klubo 
reikalus. ♦

Bendras atstovų susirinkimas 
išrinko naujų klubo valdybų 
1941 metams. Pirmininku liko 
išrinktas J. Kvedaravįčius, vice
pirmininku L. Jasilionis, užra
šų sekretorium K. Plečkaitis, 
finansų sekretorium pasiliko 
senasis J. G. Paliliųnas, iždinin
ku išrinktas M. Vidrukas, kon-

Knox patenkintas 
apsaugos stip

rėjimu
vas.WASHINGTON, D. C

23 d. — Laivyno sekretorius 
Knox pareiškė savo pasitenki
nimų dėl krašto apsaugos prie
monių stiprėjimo.

Jis pasitiki Amerikos pramo
nininkų sumanumu ir inžinie
rių pasiryžimu.

Visi labai glaudžiai bendra
darbiauja su vyriausybe ir tai 
duoda galimybės didinti apsau
gos priemones labai greitai.

Lietuvoje tai čia Amerikoje 
prasiveržęs lietuviškojo jauni
mo entuziazmas yra ūžt krin - 
mas, kad pastangos bus vaisin
gos džiaugsmu, b) Dabartinis 
karas yra reakcija prieš pilį 
demokratizmų ir jo lai m ėdi
mus; prieš mažųjų tautų lais
vę ir nepriklausomybę, pri š 
laisvos iniciatyvos žmogų. Del 
to tai ir Lietuvai lemta kęsti su 
žmonija ir su kitomis kentan- 
č’omis tautomis ir drauge su 
jomis laimėti c) Komunizmas, 
ypač rusiško , bolševizmo tipas, 
fašizmas irtiiaciziuas dabar vei
kiai kaip tikri karo sųjunginin- 
kai; jų metodai gan greit vie
nodi: dažnai prisidengę vilio
jančiais pažadais, jie betgi pa
sirinko klastos ir fizinės jėgos 
dievaitį ir jie eina brutalaus 
imperializmo keliais; juos jun 
gia neapykanta demokratizmui, 
kuris jiems pavojingas, nes yra 
galingesnis, natūralesnis; ko- 
mutinis ar nacinis totalitariz 
mas, pavergdamas suverenine 
vantas, aiškiai siekia ne vien 
kontinentalinio, bet ir pasauli
nio viešpatavimo, bet ar tas 
jiems pasiekiamas? Itališka^ 
fašizmas jau priėjo galo, o ru
siškas bolševizmas vos t.k lai
kosi pataikaudamas ir raityda- 
inosi prieš nac zmų; nacizmas, 
prarijęs fašizmų ir bolševizmų, 
negi gali Išlikti sveikas; d) Lie- 
uva yra auka naciškai-komu- 

nistnio totalitarinio suokalbio, 
žemiausios rųšies. Nacis ir rus- 
kis ;— bolševikas slapta susita
rę, pavedė Pabaltijo valstybes 
aziatiškam bolševizmui; bet lie
tuvių tauta apsiginklavusi tau
tiniu susipratimu ir pasirinku
si pasyvų atris, yrimų vietoje 
ginkluoto pasipriešinimo, kaip 
pirmiau atsilaikė ir atgimė, — 
atsilaikys ir dabar ir vėl bus 
laisva, e) Lietuvių tauta yra 
suvereninė ir nemirtinga; kai 
jos laisvę ktdnepino rusai—bo'- 
ševikai, musų visų laisvėje gy
venančių lietuvių yra šventa 
pareiga padėti savo broliams 
nusikratyti /bolševikiškų bau
džiavų ir atsistatyti sulig Dievo 
ir žmonių įstatymus jiems pri
gulinčių laisvę, savarankumų ir 
krašto nepriklausomybę, f) 
Kad musų laisvėje gyvenančių 
lietuvių pagelba butų reali ir 
tikslinga, pamirškime asmeniš
kas ambicijas, padėkime į šalį 
siaurus partyviškumus; susi
rinkime organizuotai ir padė
kime ant stalo visus musų se 
nūs ir naujus planus; pertvar
kykime musų pirmesnius nuta- ištvermės jos sunkiame darbe, 
rimus ir nusistatymus, patik-1 “Valio pavergta, nuskriausta, 
Vinkjme prakt škumų dabartį- bet inusų širdims brangi Lietu- 
nių metodų ir padarykime to-1 va!”

istorinį darbų atlikti: atat’n’.a- 
niu laiku priruošti ir .sušaukti 
visuotinų Amerikos lietuvių 
Broliškos Talkos Se’mų.

Prieš skirstantis p. šupenis 
pareiškė Drauguos narių var
du padėkų maloniems šeimi
ninkams už patirtų vaiš nguma 
Ir kad Draugija prisidės su sa
vo auka Lietuvos atstatymui.

Nepriklausomybės šventės 
diena iš tolo 16-toj gatvėj me
tėsi į akis d d ngai p ie Pas u '- 
tinybes plevėsuojanti L etuvos 
trispalvė vėliava. Tai metėsi i 
akis ir žurnalistams. Pastabi 
“Times-IIerald” korespondento

Kam pirkti sena namą kada aš 
lamstai galiu nastatyti nauja gražų 
nnma dar nigiau negu tamsta tu- 
rotum užmokėti ųž seną.

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

Dabar vra goriausias laikas pra- 
r’afi sfafvmn darba. tndėl noatidė- 
linVitc tolesniam laikui Statvkife 
dabar kol dar kainos nėra iškilu
sios n kad kainos kils tai nėra 
aboinnės

D’D platesniu nasitarimų šauki
te arba atvažiuokite j mano ofisą. 
Vnris kasdien atdaras nuo 9 rvto 
iVi g vakaro, trečiadieniais ir nenk- 
tadioniais iVi 5 vakaro, nedaliomis 
iki 19. vidurd’onio. Atvažiavusiems 
narodvsiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus F,su tikras tie namai 
tamstai natiks. nes jie vra labai 
eražios formos, ekonomiškj ir 
brangus ('didžiumoj 2 flatų).

’ ■■ •" I-, ■

Por nasVnflnius metu 
nasta*oc arti 90(1 namu Ir visi
nn knstumeriai vra pilnai paten
kinti. kas liudija, jog ir tamsta 
navodes man savo namo statymo 
darba busi pilnai patenkintas.

Turiu nnra užbaigtu naujų na
mu pardavimui už labai prieinama 
kaina.

rOHX P AKĖT.
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So. Western Avė.
Teis. GROVEHILL 0306—0363

sigerėjimų Lietuvos vėliavos 
spalvomis ir pastebėjo, kad tos 
pačios vėliavos spalvos buvo 
parinktos ir suderintos Pasiun
tinybės gėlių dekoracijose. Ben
drai, visa Vašingtono spauda 
tinkamai paminėjo šių metų 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo dienų.

Nepriklausomybės Šventė > 
minėjimas Vašingtone dar ne
baigtas. Vasario mėn 22 d šeš
tadieni, Amerikos Baltijos 
Draugija ruošia bendra Lėtu 
vos ir Estijos nepriklausomy
bių minėjimų.

Baigiant šias neužmirštamas 
jaukumo ir nuoširdumo šven
tes Lietuvos Pasiuntinybėje Va
šingtone aprašymų, su širdgė
la prisiminame savišk as Lie
tuvoje ir tremtinius—pabėgė
lius. Keletas pabėgėtų, čion at
vykusių p.t Žade kiui parašė ši
taip.

“Išaugę laisvos Lietuvos pa
dangėje, suaugę su jos žeme ir 
žmonėmis, mes kartu išsiaugi- 
nom ir užsigrūdinom savyje 
laisvų Tetuvių dvas‘ų š andien 
išvyti iš brangaus savo krrš o, 
nustoję visko, kas artima ir 
brangu, mes likome tik savimi, 
tik lietuviais. Tų vienintelį li
kusį mums turtų neduosime 
niekam. Tai kų mums seneliai 
ir tėvai yra įkvėpę ir įsakę, 
kas buvo jiems švenčiausia ir 
brangiausia — laisva tėvynė 
Lietuva — tas yra musų vienin
telis noras ir viltis.

“Minėdami pavergtos Lietu
vos šventę, mes reiškiame išti
kimybę musų Atstovybei ir T li
kime geriausia pasisekimo ir

ne

esu
ma-

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKE I i
Pinigų grąžinimo ga

li t^a. Denturos da- 
t kta' pavus už- 

akymą ir nuo formų 
įdarytų laisniuotų

' itni $4
Pataisomi • (Hejna Bros.

,QiO
11 iki

$35

Apkain.
Nemok.

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

\tdara iki 6 v. v., antrad. 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.

Pirkite tose 
rios garsinasi

krautuvėse, ku- 
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Ginasi nuo demokratijos priešų
Lapkričio mėnesį Industrinių Organizacijų Kongre

sas (CIO) savo konvencijoje priėmė rezoliuciją, pasmer
kiančią nacių, komunistų ir fašistų diktatūras. Toje kon
vencijoje buvo neųiažas skaičius komunistų ir kitokių 
“penktakojų”, bet nė vienas jų nedrįso balsuoti prieš 
rezoliuciją.

“Naujienos” tuomet pasakė, kad Stalino klapčiukai 
ir jų “bendrakeleiviai” veidmainiauja. Dabar tatai pasi
tvirtina.

Prieš kokią savaitę laiko Chicagoje susiorganizavo 
Industrinių Unijų Taryba, kaipo CIO unijų centras šia
me pramonės distrikte. Tarybos prezidentu tapo išrink
tas Samuel Levin, Amalgamated Clothing Workers Cbi- 
cagos ofiso manadžeris. Unijų atstovų konferencija, ku
rioje buvo sudaryta Industrinių Unijų Taryba, priėmė 
vienbalsiai taisyklę, kad komunistai, naciai ir fašistai 
negali būti delegatai Taryboje. Ir štai antidemokratiniai 
elementai CIO unijose sujudo, kaip širšių lizdas.

“Sukritikavęs” vieno- katali
kų laikraščio pranešimą apie 
Lietuvą, brooklyniškis stalinei) 
organas jam sako:

“Kunigėliai; kai jus meluo
jate, tai bandykite bent 
‘žmoniškiau’ meluoti. Nes jei 
jus šitaip žioplai rašysite, 
prieštaraudami, tai ir pasku
tinės davatkėlės nugrįš jums 
nugarą.”
Kitaip sakant, reikia meluoti 

tąip, kaip komunistai, kurie šį- 
taipe amate yra ekspertai arbą, 
kaip Maskvoje sakoma, “spe- 
cai”. Jie pieluoja, susiriesdami, 
kiekvieną dieną, kiekvienoje sa
vo laikraščių špąltoje, bet jų 
davatkėlės dar vis “nenųgrįžta” 
jiems savo nugarų.

NAUJAS HUMBUGAS

“FIURERIS” MINOR

Sausio mėnesį Anglijos ko
munistai ir kitokį “penktąko- 
jai” buvo sušaukę “liaudies 
konvenciją” tikslu sukurstyti 
žmones prieš valdžią ir sutruk
dyti karo vedimą prieš hitleriš
ką Vokietiją. Dabar gavo. įsaky
mą panašų dalyką padaryti ir 
Amerikos “penktakojai”.

Jie irgi nutarė šaukti “liau
dies suvažiavimą”. Atsišaukime, 
kuris tapo šituo tikslu išleistas, 
pripasakotą tiek daug begėdiš
ko pido, kad reikia stebėtis, 
kaip suaugę žmones nęsisarma- 
tija tokį šlamštą rodyti publi
kai. “Suvažiavimo” 
pav. sako:

“Šis karas nėra 
tam, kad nušluotų
mo ir tironijos blogybes. Tai 
nėra karas tam, kad- išlais
vintų žmones Vokietijos ar 
Franciizijos, Indijos ar Airi
jos, Afrikos ar Azijos. Tai 
nėra karas demokratijai gin
ti. Šis karas vedamas skirtin
gu tikslu, būtent, — prikimš
ti pelnais kišenius korporaci- 
joms-trustams pasaulio tautų 
lėšomis.”

šaukėjai,

vedamas 
hitleriz-

Buvo pranešimų spaudoje, 
kad, Browderiui einant “pakų- 
tavoti” į federąlinį kalėjimą už 
pasų klastavimą, jo vietą užim
siąs jurininkų unijos sekreto
rius, Roy B. Hudson, iš New 
Yorko. Bet pasirodo, kad Ame
rikos komunistų “fiureriu” bus 
Robert Minor. Tokia yra Stali
no valia.

Jie susirinko viename Chicagos kotelyje ir ėmė rėž
ti “spyrius” prieš Industrinių Unijų Tarybą — kad ji 
esanti “nedemokratiškai” suorganizuota, kad ji neatsto
vaujanti daugumos CIO unijų, kad reikia duoti skundą 
CIO centrui, ir t.t. O visas dalykas yra tame, kad pami
nėtoji Taryba padarė taisyklę neįsileisti į delegatus Sta
lino, Hitlerio ir Musolinio klapčiukų!

Tai parodo^ kiek nuoširdumo buvo jpas komunistus, 
kuomet jie CIO konvencijoje balsavo ug rezoliuciją, pa
smerkiančią totalitarine^ diktatūras.

Bet CIO vadai, kuriems, rupi įpdugtrįnio ųnijizmoJ • 1 ateitis, turi žinoti, kad šis judėjimas tiktai tuomet galės 
taipti, kuomet jisai apsivalys nuo visų priešingų demo
kratijai elementų. Iškrypti iš demokratijos kelio darbi
ninkų organizacijoms yra tikra pragaištis, nes tuomet 
jų vadovybė anksčiau ar vėliau patenka į rankas avan
tiūristų, kuriems rupi ne darbininkų gerovė,, bet tiktai 
jų pačių karjera.

Reikia tikėtis, kad Chicagos Industrinių Unijų Ta
ryba šitame klausime neis į jokius kompromisus su ko
munistais ir jų talkininkais.

“Tavorščius” Minor, žinoma, 
turės tiek pat “galios”, kiek jos 
turėjo Browderis, t. y. neturės 
jokios. Komunistų partijos virA 
šininkąi taip Amerikoje, kaip ir 
kitur, yra tiktai įrankiai slapto 
Maskvos agento, kuris prižiūri, 
kad partija nenukryptų nuo “li
nijos”, kurią nustato Kremliaus 
bosas. * \

Šitas faktas yra aiškiausiai 
pastebimas tuomet, Į<ąį Stalinas 
padaro staigų “pasisukimą” są-. 
vo politikoje. Pavyzdžiui, iki 
4939, m. rtfgpfučio 23 d. visos 
komunistų “partijos” agitavo 
už demokratijos gynimą ir už 
kovą prieš hitlerinių bei fašiz
mą. Bet kai tik Stalinas pasira
šė Maskvoje sutartį su Hitleriu, 
tai komunistu vadai visose ša
lyse stąiga pasuko į visai prie
šingą pusę: vietoje karo prieš

Tuo gi tarpu visa eilė stam
biausiųjų kapitalistų Amerikoje 

i kaip tik smarkiausiai kovoja 
prieš pagalbos teikimą Anglijai 
dabartiniame kare ir stoja už 
taiką su Hitleriu.

Anglijoje didžiausieji banki
ninkai, pramonininkai ir lordai 
per metų metus taikėsi su Hit
leriu ir Miuncheno konferenci
joje jų valdžia pardavė Hitle
riui Čekoslovakiją. Tik Anglijos 
darbininkai, galų gale, priverkę 
valdžią paskelbti karą rudajai 
nacių diktatūrai.

Francuzijos’ bankininkai ir 
plieno trustas sabotažavo karą 
prięš Hitlerį net ir po karo pa
skelbimo, taip kad naciai ga č 
jo Francuziją parblokšti per 
trejetą savaičių.

Toki yra visiems žinomi fak
tai. Bet tie “liaudies suvažiavi
mo” sumanytojai bando sukelt, 
publikoje sentimentą prieš Roo- 
sevelto. administraciją, kuri pa
deda demokratijoms dabarti
niame kare. Aišku, kad jie nori 
patarnauti Hitleriui, nes visame 
savo atsišaukime jie nė vienu 
žodžiu neprasitaria apie nacių 
atliktas piktadarybes. Nė vienu 
žodžiu jie neužsimena ir apie 
banditiškus Stalino žygius prieš 
Pabaltijo kraštus!

Kiekvienas todėl gali supras
ti, kas stovi už šitų “taikos 
apaštalų” nugaros. Lietuvių 
darbininkų organizacijos priva
lo apsižiūrėti, kad jos nebūtų 
įveltos į šitą “penktąkojų” biz
nį.

Literatūros Reikalais

W lv-
Bolševiką# Liudą Girą skaito 

“įideliu vyru”.
Liudas ^ira komunistų pąr-. 

tijos bpV,0į rekomenduotas ir 
Dekanozp^p paskirtas švietimo 
mimsiė|uj^ 'vicęminislru. Kai 
ministerijos buvo pakrikštytos 
komisariatais, Liudas Gira tapo 
tos pačios ministerijos viceko- 
misaru.

ino ministerijos lankytoju, 
siems klerikalams siūle savo 
tarnavimus ir ministerijos 
spaudžiamuose raštuose buvo 
atmušamos L. Giros pastabos 
įvairiais auklėjimo klausimais.

Lietuviški komunistai pavedė 
Girai auklėti ir šviesti jaunimą, 
kurį pats Liudas Gira ir arti
miausieji jo draugai “sąmonin
gai tokioje didelėje tamsoje lai
kė.”

Vi- 
pa

Gąsdinąs nulems karą
Ir

Plačiai žinomas aliejaus inžinierius, Eugene. J. Hou- 
dry, mano, kad dabartinį karą laimės ta šalis, kuri tu
rės pakankamą kiekį aukštos rųšįes aviacijos gasolino.

Tokį gasolipą gaminti yra lėtas, keblus ir brangiai 
kaštuojąs darbas, kuriam reikia daug prietaisų. Jung
tinės Valstybės, kurios toli pralenkia viso pasaulio ša- 
lis gasolino gamyboje, dabar gali pagaminti to aukštos 
rųšies aviacijoj gasolįno 31,000 statinių kasdien. Bet ši
to kiekio pakaktų tiktai 1,250 bombonešių vienos dienos 
skraidymui.

Iš to galima numanyti, kad pasakos apie dešimtis 
tūkstančių lėktuvų, kuriai^ Hitleris galįs užpulti įr su
naikinti Angliją, yra paremtos tuščiais įsivaizdavimais- 
Vokietija kąrtu su visomis okupuotomis Ęurppoje t,eri- 
torijomis pasigamina aviacijos gasolino daug mažiau, 
negu Amerika. Hitleris, tiesa, buvo sudaręs stambią ga
solino atsargą prieš pradėdamas karą ir, be to, jisai pa
grobė užkariautųjų šalių gasolino išteklius. Bet ta jo atn 
sarga dabar eina mažyn, neą jo aviacija sąivąrtoja gąspr 
lino daugiu, negu. ĮQ okupuptįęjį kraštai SUSpėją pąga- 
minti.

Aukščiaus paminętasaį inžinierius sako, kad Hitle
ris, taupydamas gazoliną, negali vartoti daugiau, kaip 
1,000 karo lėktuvų per dieną. /

Anglai apie §ių metų pabaigą gaminą, su Ąmeriko? 
pagalba, tiek gasolįnp, kad galės laidyti ore kasdien po 
3,000 lėktuvų. Tuomet ir Hitleris bus priverstas vartoti 
didesnį lėktuvų skaičių, todėl jo gasolino ištekliai dilą 
vis sparčiau įr aparčiau. Apie rudenį 1942 metų tie iš^ 
tekliai paąįbaigs, įr Hitlerio karo mašina turės sustoti.

Taip kalba žinovas, kuriam nacių propaganda ne
gali apdumti akių baisiomis paąakumis* apie/ Hįtterįo 
<‘Luftwaffe“ (oro ginklo) galybę Galimas daiktas, kad 
jo tiesa, Juk Musolinis, taip smarkiai gyrėsi savo galin
ga aviacija, o kai jam pritruko gasolino, tai. susmuko, 
kaip- lepšė! •* - — , /

ta ir atsakominga vieta. Je.gų 
komisaras1 susirgtų arba turėtų 

Hitlerį, jie pradėjo skelbti “tai-! išvažiuoti, tai\ vicekomisariu 
ką” ir visas sąvo propagandos i tektų ir paties tšvietimo komi- 
kanuoles atkreipė prieš demo-lsąro pareigas eiti, švietimą ko- 
kratinęs valstybes!

Amerikoje buvo susidariusi 
visai juokinga padėtis. Per ko
kias dvi-tris (lienas po Mąskvos 
pakto pasirašymo “generalinis 
sekretorius” Brovvder^s neturė
jo “instrukcijų” iš GPU agen
tu (o Maskva savo pastumdė- 
liąjns tiesioginiu bųdu įsakymų 
nęsiunčįą, kądį jie kartais nepa
tektų į “bereikalingas” rankas). 
Todęl spaudos atstovams, kųr.ę 
paklausė Brpwjęrį, ką Ameri
kos komunistų pąrtįją dąbar 
darys, kuomet Stąlįnas “pasi- 
b.učįąvu” sų Hitleriu, — j įsai 
atsake, kad pranešimai apie 
NJąskvos sutartį Ui —r '‘kapita
listinės spaudos melas”! Kąi tas 
žiniai pakartoju ir sovietų tele
gramų agentūra, tai Browderis 
Ūme aiškinti, kad ta diktatorių 
sutartis ‘'apsaugoją’’ Lenkiją. 
Netrukus, visas pasaulis paty
rę, koks tai buvo “apsaugoji- 
Riaą”

Tiktai kai slaptas Stalinę 
žvalgybos atstovas Amerikoj ę 
gavo nurodymą iš Maskvos ir 
'‘paįnformąvo’* Brbwderį, kaęl 
tą Stalino sutartis su Hitleriu 
ręiškia totalitarinių diktatūrų 
sąjungą prieš demokratijas, tąi 
komunistų partijos centras ir 
organo . redakcija nusistatė 
griežtai ir aiškiai. Kas šitai nau
jai “partijos linijai” atsisakū 
S>ritai4>i arbą bent abejojo apię 
os “neklaidingumą”, tas buvę 

be pasigailėjimo šluojamas 
lauk.

‘ Taigi šitai dvasios vergų 
“partijai” dabai’ laikinai “vado
vaus” Robert Minor,—kol Ęarl 
Brovrderis ‘ gyvens “ant burdo”

misariate .Liudas Gira skaitosi 
dešiniąja ^komisaro Venclovos 
ranka. Su Gira komisariate Lu
tai Juozas Žiugžda gali lygintis, 
tuo tarpu, visi kiti valdininkai 
privalo klausyti Giros nurody
mų.

Liudas Gira tvarko suaugu
sių švietimą. Jam pavesta ste.g- 
ti snąugų$ienis mokyklos, pa
rinkti mokytojus, ruošti ♦pro
gramas, siūlyti dėstomus daly
kus, ruošti tinkamus vadovė
lius ir t.t.

Rusijos įsiveržę berąščiąi. 
rado, Lietuvoje “50% anąlfab,ę- 
tų jaunimo tarpe”. Tai dalykas, 
kuriuo gali patikėti kiekvięųas 
lietuvis, kuris paskutiniais dvi
dešimt penkiais metais Lietu
von kojos neįkėlė. Tokio dide
lio nuošimčio analfabetų nega
li praryti net ir didžiausįas lie
tuviškas analfabetas.

Lįetųvps jaunimas skaitę ir 
rašė dąug geriąu, negu sovietų 
Rusijos jįąpnimąs. <‘5Q% analfa
betų” gal būtum galėjęs suras
ti komunistų partijos jaunuolių 
tarpe. Lietuvos jaunimas kq- 
muništų partijoj būdavo kųl 
skaityti nemokydavo, bet kaip 
tiktai skaityti ir rašyti pramok
davo, tai ąpie komunistus nie
ko ir žinoti nenorėdavo,

Bet jeigu sutiktum, su šiuo 
komunistų propagandistų skeL 
biamit analfabetų nuošimčiu, 
tai vėl darosi keista, kad tas 
jaunimo prusinimas pavestas 
tokiam žmogui, kuris ilgus me* 
tus švietimo ministerijoj “zuli
nėsi”. Mokytoju Liuda Gira ne
buvo, bet prie visų reakcinių 
valdžių buvo nuolatiniu švieti- •

Liudas Gira labai užimtas.
Liudas Gira nesitenkina vien 

tiktai darbu švietimo ministe
rijoj. Lietuviški komunistai 
jam pavedė išvalyti visas lietu
viškas bibliotekas nuo “netin
kamų knygų”. Jis pirmininkau
ja komisijai, kuri perkrat.nėja 
visus knygynus ir siūlo kokias 
knygas išbraukti iš “viešojo gy
venimo”. Jeigu komisijos narių 
tarpe kyla ginčas, taį galutiną 
žodį šiuo reikalu taria Liųdąs 
Gira. Giros sprendimą gaLmą 
apskųsti tiktai Maskvos atsiųs
tam švietimo komisąriąlo pata
rėjui..

Tai ypą labai didelis ir ąfsa- 
komipgas darbas. Kultųringas 
pąsąulis ųežino kąip tokią įstąi- 
gą veiRią, neą kulturingose vąl-. 
stybėse neva tpkjų ko^nisijų. 
Knygoms likrinti ir iš bibliote
kų jas šalinti komisijos veikia 
tįktąi pačių vaĮRojiioj Vokieti
joj ir bolševikų vąldomoj sovie- 
tijoj. Vatikanas buvo ir yra vie- 
pįptėle pąsaulyje viela, kur 
toks knygų tikrįnįępąs bųvp į- 
vęstas keliais šimtmečiais prieš 
bolševikus ir nacius.

Be šįios komįąijos, ĮJudąs Gi-, 
rą yrą ir Mąąkyos Lįętųvąi pi’i- 
męs.to ‘'pačio demokrątiškiau- 
sio soimp” nąvys. Ji$ yrą nępą- 
prastąą ųąrys, kuris įąlsavįipo 
pietų vien tiktąi sąvo rąpką pą- 
Įęęlia ir feąką atiduodą., hęt yra 
aktyvųą pąrys.

Pirmuose “seimo” posėdžiuo
se pasakė ląbai “svarbias kal
bąs.” Vinco Krėvės valdžiai, 
kuri be pasipriešinimo sutiko 
užtraukti Lietuvos gyventojams 
didžiąusią nelaimę, Gira pašilu 
lo pagyrimą. Pasak labai “įtiki
nančią kalbąV ir Vincas Krėve 
buvo “užgirtas”.

Nemažesnės svarbos kalba

buvo Giros pasakyta “seime”, i 
kai Maskva primetė Lietuvai 
“saulėtą Stalino konstituciją”.

Liudas Gira pasirodė ne tik
tai “geru kalbėtoju”, bet ir di
deliu'inovatorium. Jis “seime” 
ne tiktai kalbas sakė, bet “gra
žiausias poezijas” kure. Lietuva 
turėjo daug visokių seimų, bet 
nei vienas seimo narys ligi šiam 
metui iš seimo tribūnos eilėraš
čių neskaitė. Buvo atsitik.mų, 
kad kai kurie seimo nariai po
sėdžių metu iš nuobodumo pra
dėdavo eilėraščius rašyti, bet 
nei vienas jų nedrįsdavo tų ei
lėraščių tribūnoj skaityti.

Šia prasme Liudas Girą yra 
inovatorius, nes jis “seime” per
skaitė poemą apie staliniškąją 
konstituciją.
Liudas Gira atstovauja Lietuvą 

Maskvoje.
Kai Stalinas panoro turėų 

lietuvišką delegaciją ties savo 
kojomis, Stadno seimas, be ki
lų “tautos atstovų”, išrinko ir 
Liudą Girą. Gira mete v.sus 
darbus ir išvažiavo Maskvon.

Maskvai dabar niekas negal 
primesti nedžentelmeniškai pa
sielgus su Lietuva. Lietuvą Mas
kvon atvežė ir pasiūlė ne koks 
analfabetas komunistėlis, bet 
žinomas klerikalų atstovas ir 
visos Lietuvos poetas Liudas 
Gira.

Kai tiktai rusų tankai perva
žiavo nesaugojamas lietuv.škas 
sienas, Liudas Gira iš klenka- 
liško ir tautiško poeto tapo 
“liaudies poetu”. Liudo Giros 
poema buvo viena pirmųjų, ku
riai Dekanozovo pastatyti cen
zoriai davė leidimą atspausti. Ji 
buvo ne tiktai atspausta, bet 
Lietuvos komunistų partija už
pirko tūkstančius jos egzem
pliorių ir dabar visoj L’.etuvoj 
veltui žmonėms dalina.

Kaip matome Liudas Gira so
vietinėje Lietuvoje yra “dide
lis vyras”, arba kaip čia dabar 
vadina — “bolšaja šiška”.

Dabartinė jo veikla ir “kūry
ba11 yra labai įdomi, bet ankš- 
tyvesųieji jo “kuriniai” yra dar 
įdomesni. Labai įdomios yra ir 
kai kurios šio “didelio vyro” 
gyvenimo smulkmenos. Nuo jų 
mes įr pradėsime, nes tuo bū
du geriau suprasime visą “liau
dies poeto” asmenybę ir bus 
aiškesnė jo “poezja”.

—Kazys Varkala

niekad .nesusirenka. Kiekvienos 
valstijos elektoriai susirenka jų 
valstijos legislaturos paskirtoj 
vietoj, kelioms savaitėms po 
rinkimų ir paduoda savo balsą 
už prezidentą ir vice-preziden- 
tą. Trys kopijos galutinų pasek
mių padaroma, dvi pasiunčia
mos prezidentui ir senatui — 
viena kopija pasiunčiama paš
tu, kita per pasiuntinį — ir tre
čia kopija įteikiama federaliam 
teisdariui distriįde, kur elckto- 
riškas balsavimas įvyksta. Dar
bas elektorių taip ir baigiasi.

Daug kalbėta apie elektorių 
sistemos vertę. Neseniai sena
torius Henry Cabot Lodge, jau
nasis, iš Massachusetts, pranešė, 
jog jis ketina įnešti sumanymą 
Kongrese išnaikinti Ciektorių 
kolegiją. Dabartines sistemos 
svarbiausias punktas yra, jog 
jis pavėlina prez.dentinį kandi
datą, kuris gavo daugiau kaip 
pusę reikalingų elektoriškų bal
sų laimėti, nepaisant fakto, jog 
jo oponentas gavo didžiumą po-

Net du kai tokia padėtis 
įvyko šioj šalyj. Su Ruthcrford 
B. Hayes laimėjimu 18/6 m. 
(oponentas buvo Samuel J. Til- 
den, ir kai Benjemin Harrison 
laimėjo 1888 m. (prieš Grovcr 
Cleveland). Abiejuose rinki
muose Tilden ir Cleveland ga
vo didžiumų balsų, bet mažu
mų elektorių kolegijoj.

Prie to klausimo yra kita pu
sė. Ji teikia tris baisus kiekvie
nai valstijai, nepaisant skirtu
mo gyventojų skaičiuj. Neveda 
turi gyventojų apie 100,000, 
Arizona beveik pusę milijono, 
bet abi valstijos turi tik tris 
balsus. Rokuojama, jog tos val
stijos, kurios sudaro taip vadi
namų “solid south” — ir ku
rios rinkimų laiku vis eina de
mokratiškai, nepaisant demo
kratiško kandidato, ištikro tu
ri didelį republikonišką mažu
mų, bet ji nenori balsuoti, nes 
iš anksto žino, jog jų ba.savi- 

vertės. Ir 
galime tų patį sakyti apie de
mokratiškas Tnažumas republi- 
koniškosc valstijose.

Vienas argumentas už siste
mų liečia suskaitynio laikų, nes 
su populiariu balsavimu imtų 
per ilgai suskaityti balsus. Rin
kimų pasekmės nebūtų taip 
greit žinomos. FLIS.

iš anksto žino, jos 
mas neturės jokios

Elektorių Sistema Ir 
Kaip Ji Veikia LINKSMAS

KAMPELIS

elektorių 
16 d. bu- 
pasekimių

buvo pir-

Nors ką tik pasibaigę prezi
dentiniai rinkimai jau rado sau 
vietą istorijoj ir populiariu bal
su vadas tautai sekamiems ke
turiems metams jau tapo iš
rinktas, bet vistiek 
balsavimas gruodžio 
vo reikalingas prieš 
legalį užtvirtinimą.

Elektorių sistema
mo konstilucijoniško seimo in
korporuota į Jungt. Valstijų 
Konstituciją. Ir iki šiai dienai 
yrą konstitucijos dalimi, kad 
nors vadinama archaiška įstai
ga, nedemokratiška, bereika
linga, nusenejusi ir neteisinga. 
Kiekviena valstija išrenka tam 
tikrą skaičių elektorių, ir jie 
renka prezidentą.

Originaliai sistema davė iš
rinktiems vyrams laisvę balsuo
ti už tą žmogų į prezidento ir 
vice-rprezidento vietų, kuris 
jiems atrodė tinkamiausias. 
Nuo pat pradžios ta sistema 
sčkpiiųgai neveikė, ir po pir
mųjų trijų prezidentinių rinki
mų neprisilaikė prie jos teore- 
tško darbo. Potam — nuo 1846 
m. -r- kiekvienos valstijos elek
toriai turėjo užregistruoti di
džiumos'žmonių norą toje vals- 
tįj'oj, kuomet jie balsavo.

Su dabartiniu sisteirios veiki
mu kiekviena valstija turi tiek 
elektorių, kiek turi senatorių ir 
atstovų Kongrese. Nei viena 
valstija negal 'turėti mažiau tri
jų: du senatorius ir vieną kon
gresmeną. Visi elektoriai antsyk

(Tęsinys)
Neparągavęs—neįtikėsi

Trys bičiuliai randa aplū
žusiame rūsyje su skysčiais 
butelį. Vienas iš jų atkemša.

—Po šimtas pypkių! Čia de
natūratas! — taria paragavęs 
pirmasis.

Antrasis šelmiškai nusišyp
so ir taria:

—Na, duok ir man to dena
tūrato!

—Bet tai tikrai denatūra
tas!

—Nejuokink žmonių, o
duokš ragauti, — primygti
nai reikalauja antrasis-

.Pirmasis paduoda antrajam 
ir šis meta gerą gurkšnį.

—Po velnių! dabar ir aš įsi
tikinau, kad denaturas, — 
priduria antrasis.

—Tai ko judu laikote tą 
butelį, — baubia trečiasis. 
Duokit man!

Išgėręs ir jis sušunka:
—Ar ne kiaulystė duoti tokį 

gėrimą gerti: juk tai tikrai 
grynas denatūratas!

Rekordas.
Parašiulistas medyje: Pra

keiksmas! Jau man priklausė 
pasaulio rekordas šokant iš 
aukščio su parašiutu. Ėiųe tas 
velniaę — vėjas ir užnešė į šį

(Bus daugiau)
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Kaip seniau būdavo atšvenčia- 
mos Užgavėnės

(Tęsinys)
“čiučelą veželą važinėti, 
kad musų lineliai užderėtų”;

arba:
“Ak tu tprunda uliaunyke, 
visos žemės pulkaunyke, 
tprunda gėrė, tprunda šoko, 
tprunda turi pinigų.
Musų rugiai bus pupiąuti, 
musų pievos nušienautos, 
tprunda gėrė, tprunda šoko, 
tprunda turi pinigų (paskuti

nės dvi eilutės ir toliau piie 
kiekvienos strofos kartojamos).

Musų jaučiai išvaryti, 
musų avys išganytos ... 
Musų daržai pasūdyta, 
musų laukai užusėta ...
Jus mergytės rūtas sėkit, 
jus berneliai joms padėkit... 
Mano medus saldus yra, 
mano darbas visur byra ...
Šita Užgavėnių dainelė yra 

gana ilgoka, ir joj apdainuoja
ma visokį ūkiški reikalai — ir 
pavasario darbai, ir sėja, ir bi
tės, ir ratai ir 1.1. Nepamiršta
ma ir bernelių su mergelėmis, 
kaip tai:

Mus jaunimas su dainelėms, 
mus mergelės su rūtelėms, 
tprunda gėrė, tprunda šoko, 
tprunda turi pinigų.
Taip su tuo seniu — čiučcla 

važinėta nuo pietų net iki va
karo, iki sutemstant.

Kitur šitie lietuviškieji kar
navalai būdavo atliekami kar
kas įdomliau: būdavo paruošia
mas ne tik senis, bet ir pats 
jaunimas apsirėdydavo tai žy
dais, tai elgetomis (ubagais), 
tai gervėmis, ožiais, arkliais, 
beždžionėmis (malpomis) ir 1.1.

TAUPYK! Busi turtinges
nis ir laimin
gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3’/ž% Dividendų 

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

T™s $1.000,000.00

j ŽINGSNIAI

Kerokite tuos, kurie 
garsinasi 

••NAUJIENOSE”

Prie šitos “kompanijos” dar 
pridėdavo Lašiųskj, Kapapins- 
kį, velnią, giltinę, angelu... Tai
gi, “karnavąląą” susidarydavo 
labai įvairus, Dažnai pats senįs 
taip pat būdavo parėdomas 
šiek tiek kitaip: imdavo tik vie
ną šlajų pavažą, ant vieno jos 
stipino užmaudavo tekinį (ra
tą), ant kurio panašiai, kaip 
aukščiau parašyta^ būdavo pa
rodomas senis, Pavaža visuo
met būdavo taį vienon, tąi an
trom pusėn pąvįr-tusį, tekinis 
nuolat liesdavo žemę, sukdavęs 
ir kartu sukdavo senį.

“Žydais” apsirėdydavo tąip: 
apsivilkdavo Išverstus kailinius, 
į rankas pasiimdavo botagą, 
kuris būdavę ne kas kitas, kaip 
grėbliakotis* pi'ie kurio galo 
pririšta^ pantis. Kailinius susi- 
juosdavo pačiu arba susuktais 
šiaudais, Ant veidų užsidėdavo 
įvairias kaukes, dažnai padary
tas iš medžio.. Kaukės būdavo 
padaromos kiek galima baises
nės. “žydai” pasiimdavo pini
gines — dažniausiai kojines, į 
kurias prisipildavo visokių šu
kių, akmenukų, plytgalių ir t.t. 
Tai būdavo “pinigai”. Dažniau
siai vienas “žydų” būdavo pasi
rėdęs moteriškai — žyde.

Gyvuliais pasirėdydavo įvai
rių įvairiausiai. Sakysim, pasi- 
rėdanciam “arkliu” ant galvos 
viršaus pritaisydavo kaukę, pa
našią į arklio galvą, padarytą 
iš medžio. Dažnai arklį sudary- 
dąvo du žmonės, atitinkamai 
susikabinę, kad sudarytų ketu
rias kojas. Liemenį sudarydavo 
vieno žmogaus liemuo, aptaisy
tas miline. “Ožiui” buvo paima
mas vežlankis, įtemptas virve. 
Vežlankį apsižergdavo, virvę 
užsidėdavo ant pečių, o vežlan
kio galai būdavo atstatomi vir
šun. Prie vieno galo paprastai 
pririšdavo kokį šakotą kelmą, 
prie antrojo kulį. Pats žmogus 
apsidengdavo drobule, kad ne
būtų matyti. “Gervei” būdavo 
išverčiami kailiniai, viena ran
kove paslepiama, kitoj įtaiso
mas kaklas, prie jos gervės gal
va su kuodu. Kaklas būdavo 
padaromas iš medžio, galva 
taip pat. Turėdavo ir snapą. 
Žmogus savo galvą paslėpdavo 
kailiniuose, kad nebūtų matyti. 
Kiti įvairus “gyvuliai” vėl ati
tinkamai būdavo parodomi. Vi
si “gyvuliai’’ “kalbėdavo*' savo 
kalba: “arklys” “žvengdavo”, 
“ožys” “bliaudavo”, “gervė” vėl 
kaip nors cypdavo.

“Ubagai-ės” būdavo su tęrbo? 
mis, prašydavo išmaldos. Kai 
liepdavo kur poterius kalbėti* 
nekalbėdavo: sakydavo esą

Šiaip jau pavargėliai. Gaudavo 
mėsos, blynų, Dąžųąi apliedayo 
ir vandenių. ; '

Ir štai tokia “kompanija” va
žiuodavo “pasisvečiuoti”. Su
prantama, kad kaime į kurį ši
toks “karnavalas” įsisukdavo, 
būdavo didžiausias triukšmas: 
pasižiūrėti susirinkdavo, ne tįk 
būrys vaikų, bęt įšęidavo ir visi 
suaugusieji. ‘ Svečiai” užsukdar 
VO į grįčįas. “Žydui” ypač mėgo 
Užsukti ten, kd? būdavo jaupų 
galinčių ištekėtų bet dar neiš
tekėjusių, mergaičių. Tokias vą^ 
dinamas bergždjnes “žydąi” im
davo lygti, norėdami nupirkti. 
Jęį kur susilygdavo, pinigus, 7A- 
noiųa, mokėdavo iš savo “pini
ginės” —- kojinės visokiais plyt-

liai” tuo laiku įvairiai šokdavo, 
darydavo visokių juokų, krės
davo išdaigas. Juoku ir links
mybes. Rudavę įkį valiai. O ypač 
visiems dąug juoko būdavę, kai 
imdavo męUti “ožį”. “Žydę” 
pasiprašydavo indo. Bet indas 
juk ne “košer”, tai reikia jį iš
plauti. “Žydė” beplaudama indą 
jame palikdavo vandens. Mclž- 
davo “ožio” kulį, kuris kaip 
anksčiau minėjome, būdavo 
pririšamas prie vieno vožiančio

i-ii

St. Miščikas-Žiemys.

h taip gimė stebuklas...
(Įš PARAGVAJAUS PRAĘITĮES)

Don Juliano padažęs pirštu 
švęslan vandenin ir padaręs 
kryžiaus ženklą kaktoje ir ąpt 
lupų — pažengė kelis žingsnius 
bažnyčios vidun ir pažvelgęs į 
ąįtorių — atsiklaupė nuleisda
mas pamaldžiai galvą ir veng
damas pažvelgti žmonėms į a-

NEGALI GAUTI 
GERESNIO

Jei Įmokėtum Pu Syk Tiek už

FREDERIGK’S 
4 CROWN 
premiųm 
BEER!

Tikrai PREMIŲM Alus ątstovauja aukščiausią 
laipsnį bravorininko gamyboje! Fęedeęįck’s 
CROWN PREMIUM ALUS gamintas va
ryje ir sendintas medyje.

GAUNAMAS Vi GAL., KVR. IR 12 UNO. BONKOSE. 
Nueikit į artimiausį sandėli arba taverną-r-arba šaukite

YARDS 1502
------SVARBUS PRANEŠIMAS —
Dabar randamės savo naujame sandėlyje jr ofisuose 
adresu 3917 Lo*ve Avenue . . . čia gamybai jįį- 
rankumai 'leidžia mums duoti daugiau patenkinantį 
patarnavimą musų daugybei kostųmerių metropolįtan 
apylinkėje. . .

....... ... Į“*—1,1 ' 'U II*

FREDERICK BROS., inc
3917 So. Lowe Ave„ Chicągo, IU.

spardyti, U’ štai k^ispąrdyda^ 
mus pagedavo grįęięj buvusį 
Inde vandenį, neva “ožio” pie
ną. Visiems būdavo juoko, o 
šeimininkėms, žinoma, pyktis, 
kad troba prilieta. Todėl dažnai 
tokius “žydus” ir ‘-‘ožius” iš grį- 
čios išvydavo.

Giltinė, velnias, angelas vėl 
pridarydavo savų juokų. Taigi, 
kaip matome, Užgavėnių cere
monijos būdavo ne bet kokioj, 
bet visai prašmatnios. O čia vėl 
dar kai kur kardavo tam tikrą 
šiaudinę bobą, dažnai vadina
mą Gavėnu. Šitas paprotys yra 
išsivystęs iš senovės papročių, 
kai būdavo užmušamas ir suder 
ginamas gyvas žmogus, kurio 
pelenai būdavo išbarstomi po 
laukus, kad laukai geriau, derėr 
tų (mat tikėjo, kad* tas užmuš
tasis padės). Dabar Qąyėnu pa
renkamas koks vaikinas, rankos 
ir kojos apraišiojųmos šiaudai^ 
ir taip vaikšto po kiepią. Kai 
visą įaimą apvaikštę,? Qavępą 
nusiveda kur klojimąp ir kam 
bei degina: nuimami nuo kojų 
ir rankų šiaudai, patempiami 
ant balkio ir padegami.

Užgavėnių vakarą stengiama
si pasilinksminti: susirenkama 
kur nors pas ūkininką ir gri- 
čioj šokama. Mergaitės dažnai 
šokdavo basos, nes kurpaičių 
gailėdayos.

Antroji diena — Pelenų die
na. Čia dažnai vėl būdavo įvair 
rių papročiu apeigų^ ceremoni
jų. Vidurinėj Lįetųvoj Pelenų 
dieną po kaimus, vežiodavę pa
rėdytą dieduką* PUPUŠiąi,. kaip 
R. Lietuvoj Užg. dieną čiučelą. 
Kai kur Pelenų dieną vežioda
vo vadinamąją “kairę”. Jos ap^ 
rengimas būdavo panašus į čiu, 
čelęs ąpreflgįmą* ūk rankosna 
dažnai įdėdavo šluotą, galvą ap
gaubdavę skara, žodžiu, bu.davę 
moteriškas asmuo. Pelenų die? 
ną dažpai vaikščiodavo ię “vę.p? 
grai”. Mat, per Užgavėnes žmo^ 
Dės daug valgė, tut galėję apr 
sirgti, todėl galėjo bu Ii kaių 
reikalinga gydytojo. “Vęngrai” 
nešiodavęs dideles terlpas, km 
rįos budąvu prikrautom visokių 
buteliuką* pripildy 11J vUok.ių 
sky^timijT-r“vaislų”. Atradę ser
gančių, visaip gydydavo, žium 
davo į delnus, sakydavo viso-, 
kias kalba§, pranašaudavo lai-* 
ipes ir nelaimes. Viską dary da
vę taip, kad tik butų daugiau 
juoko. Dažnai Pelenų dieną ne-* 
būdavę pamirš tarnas ir krikš-: 
čionišfcasU paprotys — užpilįj 
ant galvos pelenų: “Dulkė eęj 
ir į dulkę pavirsi”.

jokios buvo lai
kais Užgavėnės arba V.šagavoš- 
šiandien iš tų viąų apeigų ir ce
remonijų KeYęik niekę nebėra 
likę. O juk vis dėlto per Užga
vėnes būdavo daug juoku, gra
žių išdaigų...

(GĄĮ^VKl

Jo pavyzdį pasekė visa minia 
susirinkus pe tik bažnyčioje, 
bet ir šventoriuje.

Kunigas Nįęola nulipo nuo 
altoriaus laiptelių, atsigrįžę 
veidu į altorių iv atsiklaupęs 
bei išskėtęs rankas tarė visiems 
girdint: x z

Dėkąvojų tau, viešpatie, 
kad feikiaisi išklausyti mano 
maldas...

Persižegnojo, pabučiavę pasi? 
lenkęs žemę ir vėliau alsįstęjęs 
Žengė nuo altoriaus, prę piinįą 
prie klūpančio bažnyčios vidu
ryje don Juliano.

Minia, vos ne kaulus traškim 
damosi, grūdosi darydama ke^ 
lią ir greitai vėl užimdama pa
liktas vietas, kad galėtą viską

Kunigas Nicolą prisiartino 
prie klūpančio don Juliano, pa
ėmė jį už pečių, pakėlė nuo. že
mės, pabučiavę į abudu skruo
stus. ir apkabinęs vedė prie al
toriaus...

Bažnyčia ūžė, žmonės švagž- 
dėjosi, moters, iš karto pama-

Cmk$

žu, juo toliau^ jųę garsiau rau
dojo, vaikai, pamatę verkian
čias iBętiųas, niekę nesuprasda
mi, pritarė savo spiegiančiais 
baisais...

Kunigas Nicolą privedęs don 
Juliano prie altę.riaųs, atsiklau
pė su juo kartų.

Ir tuo męmęptų, Jęuom.et do.i 
Juliano su kunigu Nicola žeg
nojosi, suskambėjo bažnytėles 
varpai ir minia, nesusilaikiu.s, 
pradėjo šaukti: gyvuliškais bal
sais :

—Viva Kristu-Rey! (Tegy
vuoja Kpistus-karalius!)

—Viva nuestra Virgencita! 
(Tegyvuoja panelė švenčiau?

O kaž kas neiškentęs sušuko: 
—:Viva don Juliano!...
Į šį paskutinį šauksmą minią 

atsakė sutartinu “Viva!...”
Komedija buvo puikiausiai 

suvaidinta!...
Pasisekimas užtikrintas!...

Vįsį tęlįipęspi įvykiui, dargi 
medinės Virgepcitos stovylos

pašventinimas vyskupui ir veik 
Šimtui kunįgų bęi vienuolių da
lyvaujant pyaslįnkę kaip sap
nas ir niekas jau minios nebe
stebino, dargi patį don Julianę, 
stebuklo didžiausią kaltininką 
ir didvyrį, butų pamiršę ir dau
giau kalbėję apie jo viešbutį 
negu apie jį patį, jei ne vienas 
netikėtas, nieko iškilmingo ir 
tuo labiau švento, neturįs įvy
kis... ’

Garmencita, don Juliano bu
vus meilužė ir kambarinė, |ą 
istorinę komedijos nąktį nuog 
išbėgus iš don Juliano miega
mojo, pasijuto, ne tik visų pa
miršta, kuo butų buvus gal pa
tenkinta, bet visų gyventojų 
keršto ir pasibiaurėjinio, pyk
čio išliejimo objektu.

žmonės jos vengė, tiek ven
gė, jęg kol dar ji gyveno be jo
kio paskyrimo don Juliano na
muose, atėjus jai virtuvėn — 
visi ne tik nutildavo, bet steng
davosi kuo greičiausia iš virtu
vei pasišalinti.

Dargi geriausios 
tęs draugės, dargi 
taip pat savo laįku

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

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

175 W. Jackson HAR. 2500
Home Otfice Newark. N. J.

4432 S. California Avė. Lai. 0771

Jei 
Dr.

/... .. .......... .................... .... ....................... .
BRIDGEPORT ROOFING AND 

• SHEET METAL CO.
3216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
H i —į

ii.ii iiramiinn

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

Carmenci- 
tos, kurios 
ra m i po ša-

SAFETY FIRST
45 metai pasekmingo patarna
vimo gerais ir sunkiais laikais, 
nenuakriaudžiąnt nė vieno kli- 
jento, savaime pasakę kame yrą 
saugiausia ir patikimiausia įstai
ga-Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. Įstaigoje. Mokame 3*6% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St CAL. 4118
vasario šalpų, (Jon Juliano šir
dį, labai nenoriai atsakydavo į 
jos pckąlčiausius klausimus...

(Bus daugiau)

CRANE COAL COMPĄNY 
5332 So, Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni , 
• ules '•'»v ekstrą.
BLACK BA^D LUMP ...... *9.75

KFSSLKR’S I’RIVATE BI.END—A BLENDED M’HISKEY, 75% Neutral Spir’.ę $stille<l tront Ora'.n, 80 l’roęf 
JiilhiH Kesuler DfHtilling Co., Incorpornted, Baltiinoęe. Md., L •'vreiiccbitrK, Indiana.
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l'AUAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS I

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima už ..............
PRAŽUVIMAS 
Ligoninėje ............
RĄUDQNGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba ....

GYDO VISŲRIAS LIGAS
Ekzaminacija $ 4 fifl
ir vaistai ................... ’J.UU
DOUGLAS PĄRK HOSPITAL 
1900 So. Kcdzic Avė. Chicago

*13.50
*50.00
*25.00

*2.00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

arcus

UN1VERSALSAVINGS&LOAN ASS’N
Į739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 31/? Nuošimčio ant Vigu Investmentų

Jūsų indėliai apdrausti ifci $5,000.00 per Federal Savings and Lpąn Insurance Corporation.
VVashington, D. C;

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ra tory kol kainos žemos
TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitųs viena .... $1-00 
diena * ■ ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL
LABORATORY

2358 WEST 63rd STREET
Prospect 2174 

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MĄSKALA

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

nuo laisniuotų dentistų.

le

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliaųsiąs žinįas 

' mušiką ir kitus (domius 
pranešimus.
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Nominavo Lietuvį 
Aldermanu

MICH IG A N UNI VERSITE TA S 
UŽ GINKLŲ ĮSTATYMĄ

ROCK ISLAND, ILL. —Mie
sto valdybos nominacijose va
kar republikonų sąraše į pir
mo wardo aldermanus buvo 
nomi uotas Juozas Pažaras. 
Rinkimai įvyks balandžio mė
nesį.

Pinigų Duoda, Bet 
Nenori Imti

BENTON, III. - Fcderalė 
valdžia keliais atvejais siūlė 
Krankliu apskričiui iki $100, 
000 naujus apskričio ramus 
pastatyti, bet balsuotojai pa
siūlymą vis atmeta. Jiems te
bepatinka 70 metų senumo ak
meninis ir plytų namas, kuria-

PASIDA V Ė OPERACIJAI
ST. CHARLES, ILL. Geneva 

Community ligoninėj operaci
jai pasidavė Suzanna Maka-

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 

Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 CRANDON Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

214
pa- 

’ku-

ANN ARBOR, Mieli. — 
U. of Michigan profesoriai 
sirašė smarkų pareiškimą 
riame sako, kad “butų kriini-

lų įstatymą ir suvaržyti ran
kas šiais laikais, kad 
kvla beveik kasdien ir 
šalis parbloškiamos į 
laiko.” t

kriziai 
didelės 
mėnesį

100 Grįžta į Darbą 
Fordo Dirbtuvėj

dar-DETROIT, Mich. — Į 
bą grįžta 100 darbininkų Fordo 
Rivor Rouge dirbtuvės stiklo 
skyriuje. Jie buvę prašalinti 
“už unijinį darbą.”

(TO Aulo unija svarsto gin
čą kilusį su Flinlo Fisher Bo
dies dirbtuve, kur 82 darbinin
kai buvo prašalinti už “neau
torizuotą darbo sustabdymą”. 
Gali kilti generalis streikas.

SAUKIA LIETUVĮ 
KLASIFIKACIJAI

AURORA, ILL. — Klasifi
kacijai armijos tarnybai draf-

Tarvidą, 212 Fifty st 
šaukia Benedikta S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ i r

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

Telefoną. LAFATETTB rm

1—x 1 • koplyčios visose
J—*1 Chicagos dalyse

va POVILU 8ALTIMTERU.
arai

■Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds H*T8
YARds 1139

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

Primeta Nelaimes 
Apsileidimui

SUNKIAI SUŽEIDĖ 
BEZDRAUKĄ.

MILNVAUKEE, WIS. —Pri| 
kryžkelių vieškelių 36 ir 51 
automobilis sunkiai sužeidė 
49 metų , Ernestą Bezdrauką, 
Roule 5.

Sužeidė P. Palionį 
Autobuso Nelaimėj

7MA79KS GAUTI FEDERA- 
LIŲ BUTŲ PROJEKTĄ

SPRINGFIELD, ILL.—Uni
ted Mine Workcr,s pasiuntė 
pareiškimą gub. Green, kuria
me sako, kad valstijos inspek
cijos apsileidimas yra svar
biausia paskutinių kelių kasy
klų nelaimių priežastis.

Nelaimėse viso žuvo 10 ka-.
MILWAUKEE, WIS. — Apsėjo. , .v. . -•skričio teismas priteisė ap- 

draudos bendrovę sumokėti 
$62,500 darbininkui Frank J. 
Zamecnik, kuris buvo sunkiai 
sužeistas Allis-Chalmcrs dirb
tuvėje, 1937 metais.

$62,500 už Sužeidimą 
Dirbtuvėj

SPRINGFIELD, III. — Grey 
hound troko-autobuso nelaimė 
je prie Williamsville, III 
sunkokai sužeistas lietuvis Paul 
Palionis, iš Lemont, III 

Kiti sunkiau sužeisti 
viai yra Helen Stankey 
Louis, R. Gasper, irgi St.

Ona Smith, E. St. Louis.

AURORA. ILL. - - Majoras 
\Varncr paskyrė 20 asmenų 
komisiją, kuri ruoš raportą 
apie butus Auroroj, ir bandys

buvo .išgauti miestui federalių butų
koloniją.

kelel
is St. 
Louis,

MIRĖ ANGLIAKASIU
. LYDERIS

Unija, reikalauja valstijos 
saugumo įstatymus vykinti ir 
prižiūrėti, kad operatoriai

DIFTERITAS ALTON 
LIGONINĖJ

a-

ALTON, III. — Lankytojai 
buvo uždrausti ir dalis įstaigos 
buvo padėta po kvarantina, 
kai pasirodė, kad Alton ligo
ninėj tarp ligonių ir tarnauto
jų yra 75 susirgimai difteritu.

SIŪLO UŽDRAUSTI KOMU
NISTŲ KANDIDATUS

MADISON, WIS. — Legisla- 
lurojc yra pasiūlymas uždrau
sti komunistų partijos kandi
datų įtraukimą į balsavimų 
baliolus NViscoiisino.

ir

11 Į ARMIJĄ

LUDINGTON, Midi. — Va- atstovas, 
kar melus 
pradėjo 11 
vyrų, tarp 
Penlwater 
Freesoil.

Kultūros Draugijos
Moterys 4 Vietoj

ROCKFORD, 
liausi uose Rockfordo moterų 
lygos bovvling turnyro rezulta
tuose, Rockfordo 
Draugijos moterų 
stovi 1-toj vietoj. 
16 komandų.

ILL.

Kultūros 
komanda 

Viso lošia

Drafto Konferencija 
Vedusių Reikalu

SPRINGFIELD, III. — šian
dien įvyksta Springfieldo dis- 
trikto -drafto tarybų konferen
ciją nustatyti vienodą tvarką 
vedusių vyrų klasifikavimui ka
ro tarnybai.

Viena vietos taryba sumanė 
visus vedutsius atleidinėti ir tuo 
sukėlė nemenką triukšmą, kai 
kitos panašios tvarkos nesilai-

Mirė 20 Uncijų 
Kūdikis ir Motina

LITCHFIELD, III. — Išgyve
nęs tik keletą dienų mirė ma
žytis 20 uncijų kūdikis, sūnūs 
Gerald, gimhs Mrs. Harry 
Blake.

Motina mirė tuojau po kūdi
kio gimimo.

TRYS APDEGĖ GASOLINO 
SPROGIME

CENTRALIA, ILL. — Mrs. 
Levi Marshall, 9 m. sūnūs ir 
3 m. arnikas buvo skaudžiai 
apdeginti, kai sprogo gasoli- 
nas, kurį moteriškė naudojo 
rūbams valvti.

Sunkiai Pašovė 
Žmoną, Nušovė 
Jos Tėvą

HAMMOND, Ind. — Polici
ja ieško vietos gyventojo Nel- 
son, kuris vakar rytą atėjęs į 
savo žmonos tėvų namus, žmo
ną Ethcl kritiškai peršovė, ir 
nušovė jos tėvą Alek Katona, 
5824 Columbia avenue. Trum
pą laiką atgal Nelsonas 
žmona persiskyrė.

Lietuviai Remia 
St. Louise 
Dickmanną

ir

’ ST. LOUIS, Mo. — Kovo 7 
įvyks miesto viršininkų nomina
cijos. Khndidatų įvairioms vie
tomis yra po kelis. Vietos lietu
viai, kiek girdėti, remia dabar
tinį majorą Dickmanną, kuris 

I kandidatuoja jau 
minui demokratų

trečiam 
sąrašu.

ter-

Vos Nežuvo po 
Traukiniu

KENOSHA, Wis. — Prie 7.5 
Street kryžkėlio į North Shore 
traukinį su automobiliu įvažia
vo 26 metų Paul Palauskis, 
nuo 531 36th avenue. Mašinos 
priekio nedaug kas liko, bet 
Paulauiskis kokiu tai stebuklin
gu *budu išliko lengvai sužeis
tas.

PAĖMĖ NUODUS ŽIURKĖMS

RICE LAKE, WIS. — “Nu
sivylęs gyveniniu”1 nuodų žiur
kėms paėmė ir mirė 40 metų 
bedarbis Howard Lund.

Sumažins lųdiana
Atstovų Skąičių

Angliniai Vaistai
Sergantiems Plaučiu
Uždegimu
Valstija dalina juos nemokamai

KEWANEE, ILL. — Sulau- i ikęs 74 metų amžiaus mirė D. 
W. Davis, per 28 metus Uni
ted Mine AVorkcrs tarptautinis

armijos tarnybos 
vielos Mason apsk. 
jų Stan Gooscn, 

ir is
JAPONAI NEGALI SUTAIKY
TI SIAMO SU PRANCŪZAIS

Illinois sveikatos departamen
to viršininkas, Dr. Rolanl 
Cross, pranešė, kad 170 sveika
tos stotyse per visą valstiją da- 

i bar galima gauti iš anglių pa
gamintus vaistus kovai su plau
čių uždegimu.

Ikišiol valstijoj susirgimų 
buvo 3,545, o mirčių buvo apie 
350.

Apsivedė
Lietuviai

VICHY, Francuzija, vas. 24 
—Francuzų vyriausybė ne-

Dr. Cross tikisi, kad naujie
ji vaistai, vartojami kartu su 
“serumu” pi. uždegimui, mirtin
gumą gali sumažinti perpus.

FREESOIL, Midi. — 
seph Timinski, sūnūs pp. John 
Ruzgų, Elm Flats, Mieli., su 
Ethclyn Gulcmbo, Elm Flats. 
Vestuvės Fountaine, Mieli., va
sario 22.

tais reikalavimais ir laukia 
naujų pasiūlymų. Japonai ne- 

'nori nusileisti ir rekalauja 
trečdalio Laos provincijos.

Jeigu šiandien nenutars 
pratęsti paliaubų dar kelioms 
dienoms, tai ryloj vėl prasidės 
kovos Siamo pasienyj.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nominacijos 
DeKalbe

DE KALB, ILL. — Vakar į- 
vyko miesto valdybos nomina
cijos. Į trečio wardo alderma
nus kandidatavo Albcrt J. Ba- 
niuski—demokratų sąraše, ir 
J. A. Thvvaites—rep.

Rezultatai bus paskelbti vė
liau.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
vra naudingos

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

Ofiso valandos: nuo
7—9 vai vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 67^7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo

LIETUVIAI

INDIANAPOL1S, Ind. -- Dėl 
gyventojų skaičiaus sumažėji
mo Indiana valstijos atstovų 
skaičius kongrese sumažina- 
nąas nuo 12 iki 11-kos. Repu- 
bl ikonų kontroliuojama legis- 
latura ruošiasi valstijos kon
gresinius dislriklus pertvar
kyti. Panaikins 11-tą (New Pa- 
lestine) distriktą, kurį dabar 
kongrese atstovauja dem. Dr. 
Wm. H. Larrabec,

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY. 

; andMIDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 
ryto iki 7 v. 
šeštadienį ir 
madienį— į

10 v. 
vak. 
sek* 

Sanc 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Nori Teikti Ligų 
Apsaugą Vaikams

EAST ST. LOŪIS, III. — Vie- 
tos ap'švietos taryba ieško prie
monių suteikti mokyklų 
kams nemokamą apsaugą 
difterito ir rauplių.

vai- 
nuo

IR 83-RYS PRIEŽASTYS 
NESULAIKĖ

ANN AFUROR, MICH. —1938 
metais Michigan Universiteto 
studentė Marian Phillips pa
reiškė, kad ji neapkenčia vyrų 
dėl “83 priežasčių.” Bet tos 
priežastys nesulaįke jos nuo 
vestuvių, kai pamilo studentą 
Minar Almdale ir dabar jau 
laukia kūdikio.

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

EUCHARISTINIS
KONGRESAS

ST. PAUL, Minu. — Vietos 
diecezija skelbia, kad birž. 23- 
26 šiame mieste įvyks šių me-

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.
8

AUROROS GVARDIJAI
FEDERALĖ TARNYBA

AURORA, ILL. — Illinois 
nacionalės gvardijos Auroros į 

. kuriame yra ir keli 
kovo 19

Dr. Kari Nurkat
(NURKAFTIS)

Atsakomingas 
p r it a i k j 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

skyrius, ♦
lietuviai, 
federalei 
valstiją.

šaukiamas
Tennessee

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 

Sercdomis ir Nodėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631. So. Caįiforpia Ayenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
7TTRRTCK’AS 

GVnVTO.TAS IR CHIRURGAS 

2R0R West 63rd St.
VAT.ANDO^* 2—4 Dooiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899

< Namų Tel. VINCENNES 5272

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
, I DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-rns lubns —

CHTCAGO TT.T.TNOTS
Ofiso Valandos:

19—12 vai. rvfn nun 2 ikiNun
4 vai nnninl ir nun 7 iki 8'39 
vakaro Npdolinmic mm 10 iki IT 

valandai Hipną

Phono MTDWAY
Telefonas YARDS 0994

Dr. Manriee Kabn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

oiet, 7 iki 8 vai Ned nun 19 iki 12
Rez. Telenhone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6R77

Vai.: nuo 1:00 poniet iki 8 v. vak.
134 N. LA SAULE STREET

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2079
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Pirmiau “Knarkė 
Paliepus”, Dabar “Į 
Ameriką Važiuoja”
Scenos Mylėtojų Ratelio ąąriąi 

vis nesųtingstą
ROSELAND__ Lietuvių Sce

nos Mylėtojų Ratelis darbuoja
si kaip rugpiutės latye.

Neseniai suvaidino “Knar
kia Paliepus”, spkmadiepį yėl 
vaidins kitų veikalą, “VažiuAjii 
į Ameriką”. Bet tai dar ne vis
kas. Gavo užkvietimą įš Rose- 
lando SLA kuopos suvaidinti 
komediją “Daina be Galo.”

“Gyvybės daug”

Norą rateliečjąi veikimų ap
sikrovę, vienok pas juos ir gy7 
yybės užtektinai. Tik vienas 
įvykis rateliui yra nemalonus, 
tai kąd veiklus ratelio nariai 
nebegalės taip aktyviai vaidini* 
me dalyvauti. Taį yra draugai 
Griškėnąi, kurie dabar įsigijo 
aludę, 739 E.* 92 PI. Griškenuį 
linkime gerų pasekmių, nes jąų 
vaidinime vargiai bemanysime, 
bet Griškėnienę tąi gal teks ir 
prisiprašyti, p ji yra “viršylą” 
rolių išsimokinime atmintinai.

Griškėnąi biznyj
Matėme “Naujienose”, kad 

Griškėnąi turėjo “Grand Open-

“ing”, viepoH ęątęJHfoj popais 
dienomis turėjo vaidinimus, tai 
ir negalėjo sąya (tyąugų atlan
kyti. Bet už tai šeštadienį nusi
tarę turėti generalę repeticiją 
“Važiuoju į Ameriką”. Na, ir 
žinoma, po repeticijos turėjom 
savotišką “grand opening”.

Čia visų aktorių ūpas pakilų, 
suskamba dainos, linksmi pa
šnekesiui, tąip kad ' rytojaus 
dieną Sinokaus ir Babelio gal
vos net pųsęojiu padidėjo. Ir ži
nomą, kada iš yakaro pasisėmė 
“energijos”^ tai ir vaidinimas 
ganą gerai nusisekė.

Vąįdįpo Puljmane
Vaidino West Pųllmane Liet, 

parapijos parengime. Vaidylos 
buvo šie: B. Liudkus, S. Liud- 
kiene, A. Andrijauskas, J. Gris- 
kėnienė ir P. Babelis.

Stepukas.

.Į................. '"1^ r- ............  ... "■

Rytoj Moterą Kl-bo 
Kortą Parengimas 
Labdarybei

NAUJIENOS, Čhicagg, III

STANISLOVAS NORVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 24 d.. 3:45 vąl. ryto, 
1941 m., sulaukęs 53 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Rasei
nių apskr., Kaltinėnų parap 
Amerikoj išgyveno 28 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną, po tėvais 
Zymančiutę, 2 dukteris: Elvi- 
rą ir Eleną ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Ve
lionis pirmiaus užlaikė vaisti
nę po adresu 4624 S. Western 
aveune.

Kun^s pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioj, 6812 S. West- 
ern- avė.* r .Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., vasario 27 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka- 
zįmiero kapines. i

Visi a. a. S|ąnislovo Nor
vilo giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

□ suteikti jam paskutinį pątąr- 
| navimą ir atsisveikinimą.

Nuįiudę liekame: Moteris, 
Dukterys ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. GROvehill Qį42.

Maręyjette Pąrkp “Zig- 
Ząg” Kliųbę

“Apšvieta” Rengia 
Žaislų Vakarą

įvyksta Sekmadieni

šį sekmadienį kovo 2 d., 
Lietuvių Moterų Draugiją 
“Apšvieta” rengia smagų Žai
slų Vakarą Brighton Parko 
gražioj Syrena salėje, 4270 
Archer avenue.

Tąi bus gpą^ų§ vakarėlis. 
“Apšvięįos” pąrępgimai visuo
met įdomus, tąęj ir šį kartą 
publika nebus suvilta.

Vakąras prąsidčą 4 pp piet, 
o įrangą tiktai 30c. Ęengiiųo 
komisija kvięčįa publiką skai
tlingai atsilankyki.

5. Puniškienė,
O. Sangers,
S. Varneckienė, 
fyf. Ęndziulienė ir 
A. Mi^čikaitienė.

C. L- Mot- Klubas turėjo sų- 
sirjflkįiuą
D. Kųraitįęnės nąmųosę pa nųiji. 
3228 S. Unįon ąve. Taptąsi ąpie 
bendrus klubo reikalus ir bu
simą kaftų įr “bunęo” pąrty 
vaąario 27 d. Zig-Za# Klube- 
Tos pramogos ręngirųo komite
tai} jeipa šios pp.: R. Pivaronie- 
ne, H. Woida.t,. Ambrose, Kai ir 
D. ^ųrąitieųč, chairinan.

Vaišės
Grašiai, tau dideliu skoniu 

įręųgtarue PP- Kuraičiu nąme 
malonu buvo turėti susirinki
mas, be to “luncheon” buvo 
skanus ir gražiai parengtas. Vi
sos dalyvavusios dėkingos p. 
Kuraitienei už jos vaišingumą.

Auka Lietuvos pabėgėliams 
gelbėti

Nors klubo ižde neperdaųg 
pinigų, bet Lietuvos pabėgė
liams gelbėti paskirta $25 ir 
toji sųiųa bus įteikta konsului 
Daužvardžiui pasiųsti kur rei-

fiARVĘSTER 00, PELNAS 
^-$23,000,000

Sydąey (į. įdcĄRister, I^itėr- 
iįąrbestęr

išsiuntinėjo šęrinin-
kams su prąnešimy, kad perei
tais metais korporacijos pelnas 
b.yuą $23,tdį^d. Ąpyvąrl°s 
pernai padare $27^,682,000, 
apie $62 milionu cįdugiąu pegu 
uiperpai.

Joniškiečių Klubas 
Dėkoja Draugams

Vakaras Ijiipo Labęų { 
Ųasekiningas.

Kaipo Jonišįįęčių 
darbųptpja nųyįų ištąrfį pądęr 
Roą žodį vįsięins JpųišyęčĮų 
Kliudo nariąms ir visiems 
draugams' kurie atsilankė į 
Kliubo vakarą, vasario 9 d., 
Hollywood salėje.

Tąį buvo labai pasekmin
gas vakaras, ir visi joniškie
čiai sų svečįąią linksminusį 
gražiai įr ilgai prie muzikus r

Vienas Paskui Kitą 
Nariai Miršta, 
Mažėja Draugija
Bet Pipapsipiai K, f). įįysivię- 

niįimas Sįauį ^ęrąi

ROSĘUNP -- keft 
yįrtądięuį DąrDUMUkU svel-» 
įvyku Ę. Į). Susįvjępjjipąo pą- 
prą^tąą susįrjutimas.

Iš rąpprtų pąąišRėjo, kad 
mirė du nariai, 1M, Gųstięnč įr 
J. TamašgųsRas. Ąįų fcųyo pą- 
Įąidotį šv. Kazįniiem kapinė
se.

i 1 ’I-'iul . . .ul.ii i....

Liet. Demokratai 
“Patepė” Naują 
Valdyba HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia

A. A. i
VLADISLOVAS 

GEDRAITIS
gyveno 2901 W. 40th St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu i 

vasario. 24 d.. 2:50 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 78 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skrity, Krekenavos parap., g 
QrąšČįų kaime. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime I 
mylimą moterį Pąuliną, 5 su- g 
mis.: Joną, Antaną ir marčią 
Stanislavą, Stanislovą ir mar- g 
čią Gertrųcįe ir anūkę, Byp- > 
nislovą ir marčią Ly^ią. J-$e- 
oną ir marčią Angeline ir sei- >; 
ruynąi Dukterį Helen ir žentą ■ 
Antaną pąrtkųs, pusbrolį Juo
zapą GumbręviČių įr šeirųyną, g 
giminaitį ’Vlądislovą Kazilas 
ir šeirnyną ir gimines, kietu- * 
vpj 2 sęseris. .

Priklausė prie Keistučio 
Kliubo.

Kūnas .pašarvotas J. Liule- 
viČiaus kėpi.',* 4348 Šo. Cąli- 
fprnia Avė., Tel. Lafayette 
($£Į7. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, vasąrip 27 U., 1:30 
v. popiet.' Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Rietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Vladislovo Ged." 
raičio giminės, draugai ir pa
žibami ęsat nuoširdžiai kvįęT 
čiami dalyvauti ląidotuvėse įr 

h suteikti jam‘ paskutinį pątar- 
I PavįCT. T l^i^ikįųirąą.

Nuliūdę liekame: 
Moteris, Simai, ISuktė, Mar- 

| čioą, Žentas, Ąpukąi, £uątoo- 
(įs įr Guminės.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, i Tel. LAFayette 357?.
y p y -

Rytoj, vasario 27 d., ‘-bųnco 
party” Zig-Zag Klube, 1:30 

vai. po pietų
Prašome visų klubo nąrių da

lyvauti ir drauges atsivesti. 
“Zįg-Zag” klubo antrašas 6$19 
S. Western Avė. Vieta labai 
grąži ir patogi privažiuoti. Įžan
ga tik 50c asmeniui. Bus gra
žių dovanų kiekvienam (staliu
kui, taipgi prizų prie durų. 
Lauksime skaitlingo atsilanky
mo.—L. K.

P. Butvilui-
Visiems bizpięriaįns tąrįam 

a^iu ųž paramą. Smagų yra 
Jopįskiečių Jiliubc dirbti, Uąi 
kiti jį remia. Tas prįduuda 
daugiau energijos darb,ųqti§.

Kliubas turės gražaus pelpo 
iš pareųgiino- <

M. Dantienė,
^535 So. Califorpia.

Parengimai
Kovo 23 d., pąrbiųinHų svet., 

yrą reųgiąmąą šaųnųą galius. 
įiięKviępo pąrio papęigą atsį- 
iankyii tame šauniam baliuj 
ir smagiai lai^ą praleisti.

Liepos 1Q d-» Bose Grovę 
yra rengiamas piknikas. Kiek
vienas narys nepamirškite die
ną ir vietą, pasirąžyki te ant sa
vo dienyno kalendoriaus.

Vienas, po kitam Šl° Susivie
nijimo nariai miršta, skaitlius 
gariu mąžjnaąį, bet finansai 
vis iki šiol gerai laikosi.

Gražios P, Balniąus- 
A, Shulmistrienes 
Vestuves

Al. G. Kumskis Nėl 
Pirmininkas.

Vąkąr vakare Lįetųvių 
mokratų centre, 6825 South
Western aveųue, būrys vęiM" 
jų ir svečių “davė”' aprobatą” 
naujai 1941 valdybai,
jos įvesdinimą aplaistė alum, 
“skaidriąja”, sudrožė nema
žai “senvičių’\ ir atsiraitojo 
rankoves ateities darbui.

Pirmininko vietoj palieką 
Ą1 Gį. Ęumskis, ų teiąęjas J. 
T. Zuris, ir toįįąų Ims gąfbės. 
pįf^ininkM-

Kili Viršininkai.
» t . • *

yįęę-pręzidentų du -r- KQP.s” 
tąntįųąs Ęąirįą ir Aų|ąnas 
Gudaitis.

Joseph Kaminskas, užrašų 
sekretorius, Jack L. Juozaitis 
—iždininkas, Stanley Cibuls
kis—maršalka.

R. A. Va Šalie yra legalis 
patarėjas, o Stanley Gurskis 
?—korespondentas.

Dr. Suzanną šlakis 
Perkėlė Ofisą

OPEĘĄTORĖS POCKET setters 
prie 2 needle finger mašinų, pašto-- 
vus darbas. American Linen, 840 . 
N. Franka

HELP WANTEq-MALE-FEMĄLE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
DARBAI VYRAMS IR moterims, 

visokie darbai, restoranuose, mo
derniškuose viešbučiuose. 879 No. 
Sta|ę ®t.

MERGINA ABELNAM NAMU 
darbuį turi męgp vąikųą, ipažai 
sįąįbti, pądętf prie viripip. Gyye-. 
nimas vietoj? EDGewatėr 4920.

MERGUNĄ ARŪNAM N£MŲ 
dąpbųi, ^yvepti vįęt94. skaįbti Uk 
savo, geii namai, gera aJ^ą. ROG- 
ers Park 3827.

HELF VVANTED—MALĖ 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS VYRAS 
dirbti už baro arba moteris pri
žiūrėjimui lunch rgom ir virtuvėj. 
Darbas lengvas. Mokestis gera. Gy
venimas ant vietos. Gali būti ir su 
yąikais.

3958 Węst Sį.
T TRAVEL

NORIU PRISIDĖTI prie važiuo
jančio ant ątostogų bįle kur. Malo
nėkite pranešti vietos barberiui. 
1711 So. Halsted St.

DUSINĖSI OHĄNCES

Diena Iš Dienos

TĖSSĮĖ YUKNĮS 
7608 So. Marųuette Avė.
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 

vasąrio 24 d., 9:45 v. ryto, 
194į 'm., sulaukęs 26 jp. amž., 
gimęą Chicago, lįį. ”

Pąliko dideliame nuliudime 
motiną Oną, po įėvąis’ Skįr- 
montaitę, tėvą Joną, 2 brolius 
Francišfrų, švogerką Vęrdelie, 
Joną ir jo sūnų Joną Jr, if 
daug kitų gįininiu.

Kūnas pašarvotas Jojin F. 
Eudeikio kopi?, 4605 Š. Hei?- 
mitąge avė. Laidotuvės ket
virtadienį. vasario 27 d , 8:3Q 
vai. ryto iš kopi. į šv. Kry- ‘ 
žiaus parap. bažnyčią, gurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sįęlą, p įs teij 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a- a- Tessię Yuknįs gi
mines, draugai įr pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti |aidotpvcse įr snfęįk- 
ti jaį paskutinį pątarnayjąią 
ir aisįsveikinįmą. Nuliuke įic: 
kame: Tėvai, 
gerka ir Giminės.

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

Išsiėmė Leidimus (
Vedyboms

(CJticagojėi)// . i
JacR Kudilis/ 19, su MarceRą

Cunninghaių,’ 13
Micliael Wivinis, 29, su Loui-

sę McKay, 26
(PAVKNPORTĘf IQWĄr*

Wįlįįam Lyųęs^ ir Ąlipa 
prum, abu is Špring Vallęy, III.

Reikalauja n
l^ersįdrų' i“--

Kosą ĘiąsitėlD W
Bv«awęj|

Frąpk

Gimimai
Chicago j

GĄBĘĖNA^ Joanųa, 7224 S. 
Rockwell stręęt, gimė yąsarįo.

fęvąi: Albertas įr
CUPINSKIS, VĮ^lenę, 5H9 

Węst Drumond Pląęę, gimė va
sario 9, tėvai: 4 o.h n i r Sopįiie.

KElKALAUįA (S,KA2lfi'n 
$^,0^0, A

Bliipbinl iuitolinsu liftijft hž- 
ved? byla aptiitovių
ęiavcĮe Wėlls, 135 S. I.ąSaUę, 
reikalaudama gražintį $24t0z00, 
kuriuos jis “išeikvojęs”.

Apsivedė Vasario 23.
BRIGHTON PA&K — Vasa- 

rio 23 d., gerai žinomą byight- 
oppąrkįetė, p. Agnės SVuhnis- 
trienė, ištekėjo už p. Petro Bal- 
niąus, įaip pąt gerai žipomo 
brightonparkiečio.

Tikybinių jungtuvių ccrenio- 
nijalas, dalyvaujant daugeliui 
giminių įr draugų, įvyko 4 v.

bažnyčioje, prie Bell Avė. ir 
Cerrpak B(l- Vestuvių puolą 
įvyko ‘’Syrena” 
trąšu 4270 S. ’ArcĮięr Ąve

Naujas Adresas 67'33 Crandon 
Ayenue

Pr. Su?anną Ą. Sląlęis su i$o- 
vq 1, 1941, perkelįą savo ofisą 
nuo 6900 S. Halsted St. 
mus 6733 Crandon Avez 
dasi pietrytinėje miesto 
j e, arti ežęro įr Jackson 
69 gatvės karai priveža

Visus ligonis priims 
sytąrlį,

Telefonas Hydę Park 3395.
Valandos Pagal Susitarimą
Visi Į)r. Su?annp^ SĮąkįo p;ą

- • • a 1 • t *

RQQMINQ HO.USE— 20 kąmba 
rių, pigiai. 952 West Madison St.

PARDAVIMUI DELICATESSEN 
štorąs, už pirmą teisingą pasiūlymą. 
3631 So. Unįon Avepųe.

į na 
(Ran

Pąrk. 
arti).

patalpose an-:ęienlai Mtė'n.yffle perBĮajną 
£ia' ir per telefoną padarykite va-

RRAL EŠTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS—
INSURANCE Z

4631 S. Ashland Avė. ;
Tel. yARDS 1001.

(Sp,).
nių įr <frąųgų, jų tarpe ir nau- 
jąvedžių duRlerys ir s|inųs.

Sveikinimai
Po pųųįos nęąąįęĮęję sveiki? 

ųįipų Kąlįios, kųriųm^ vadova
vę. B- J. Jąkdįtis!. ynfcejimus 
įšrėįšftė Qęo. įy Cpa§. ^fitchell, 
J. Shųjmį§(r^ papjavęęles su? 
nūs, Julius BįąJįŲųą, ųųujavc? 
(įžįp SUPUS, ,jy gvęįHįpųpai bu? 
vo ypąlįpgąi ųųo.šįvdus, nes 
pįrpiasąį s.veikipp savų moli? 
Į^, gį autyąsąį sveįHįųo savų 
Jęvą. Tujjauą sekė s^ sveikini? 
Įpgįa F. J- M^ius, ir

$27,000 už 
“Šmeižtą”

Teisėjo Prystahki džiurė va
kar priteisė McFadden žurnalų 
firmą sumokėti $23,000 Chica- 
gps dailininkui graikui Frank 
Sąyąitis, už jo. “apšmeižimą” 
■^Įasfcr D.etective” 1936 
liępos numery.i-

metų

$6000—PRIE 64-tos ir’ 
Rockvvpll, dįdeįi 5 kambariai įr' 
porčius, mūrinis bungalow, geram 
stovy.

PĘĮE 57-tos ir SANGĄMON,: 
$6750, 2 flatų mūrinis, 6 kambarių, 
štymu apšildomas, 2 garažai, tik-, 
ras bąrgenas.

PRIE ' 64-tos ir SACRAMENTO,. 
2 Ratų jnurįnis, 6 kambarių, tile 
maudynes, gąrąžai, labai prieina
mai. Pamatykite

MR MĘPORA :
835.4 So. Ąshląnd

BEVERLY 6155.
.1 ■ ?■■ r. .. .r .„.-j’.'y

BONDS and STOCKS

4348

nes. r ,
Visi a. a. AGNIEŠKOS DAGIENĖS giminės, draugai ir 

pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti įaiųątąyėse ir 
suteigti jai pąskutiąį patarnavimą įr atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
DUKTĖ IR ANŲKĄS.

Laidotuvių Direktorius J. Mulevičius, Telefonas LAFĄ. 
YETTE 3572.

AGNIEŠKA ^IuQĮĘNe
Gyveno 2650 West 39<h flace.

Persiskyrė sų šiuo, pasauliu yąęario 2? g., vai. 
1941 m., sulaukus senyvo amžiaus, gimus Kaune.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Pą|lko dideliame puįįudųne dufctęęį Jppepąine Sarpalią, 

anūką Karoli, daug draugų ir pąžįstamų' taipgi giminių Lietu
voje. ' . *' ‘ ‘

Priklausė prię Tęįsybės Mylėtojų Draugijos
Kūnas pašarvotas* rąndasi J. Liulevičiaus 

SoutK Califorhia Avenue.'
Laidotuvės (vyks Ketvirtadįenį, vąsąrię 27 dięųą, L 30 vai

4 Metų Mirties Sukaktuves

Peęaiskyrė su šiuo .pasauliu 
vasario Ž3/ d., 5:17 y. p.opįeU 
1^1 plaukes pi. ą^ž.,

Spripg Valley, Iįl.t gę-. 
gųzes 20 į, 1907 n&- 

f»aĮįk2 dįdęįfame pųĮįudįmą 
motiną pętronęlę, po teyaig 
EįHaUškaitę, tėvą KaaįmĮSM,

H Eęhvard Mąkovsky, Mąrgarot g U ir švpgerį Prąnęišku Miknius, g U bęoiį Mykolą, brolienę pną g 
g ir kįtąs gimines.

Kanas pašarvotas Antano g 
M. Phillips kopt, 3^97 Sou|h g 
Lpųanica; ^aiųptūyės įvyks 

| ketvirįąd» vasąrio Ž7 cį- 8:QQ g vąį. rytų įš kbpl- i ŠV- Jurgio | 
g pąrąp. bažnyčią, kurioje atsi- 
i bus gedulingos pamaldos už j 

velionio sielą, Q ’ iš ten bus B 
Į nulydėtas ‘ į šv. Kąęįmįerę ką- g 

pines. •........... '
Visi a. a. Kązįmįero Kava- I 

lagško gįmįnė^, draugu lr W I 
žįstami esat nuoširdžiai kvie- g 
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir ąųteįk.U paskutinį pa
tarnavimą' ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Motina, 
Tęvas, Sęserys ię Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

SĮužeistąs dirbtuvėje vasąr.įg 
19. a. mirė vasario 26. ftiėną, 
1937 mi, sulaukęs 46 nv ąpį- 
žiąusj gijnęs švekšpos parąp., 
i Raseinių apskr. Pąląįiįptąsi 
įko kovo 2d. šv.
:ąpįn&se. ' . \

Užliko, dięįeįįąrnę pulįpdįm^ 
moterį Petronėlę, po' tęvąją 
Tverijonaitę. s.unų Prancišką 
dukterį Helen, švogerį įgo-. 
zapą įr gimines. Lietuvoje ~ 
2 sesęrįs/

^es Tave mąąų brąngU^is 
vyre ir tėveli, niękuomęt nę- 
užmirširąe. Tų pąą mus. jąų 
nebesugrįši, bet mes anks- 
čiaus ar vėįiąus p,ąs Tave at
eisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunus, Duktė, švor- 
geris ir Giminės.

Oęgalįų ąhįmįntį.
Sųiiąs Karo. Ąniącijoje

lįųvg iv Kęstas tįyęikiniinų 
tęlęgĮTąįUQįp.i$, žiųgeį(|žiausias 
turbūt buvo nuo Amerikos ka
riško lakūno, leitenanto Jo- 
seph Shulmislro (naujavedės 
ąunaus), kuris, apgailestavo, 
kad jo kariškos pareigos nelei
do būti su motina šiuo momen- 
UV

ĮPą^Mtiui«i Raibėją patys 
ppt. Agnės ir 

Petras Pninins, knrip nn°šir- 
d?ini dėknjn visiems už taip 
§MUinga alwlank#«w i i*i 
vestuvių uitpų, ir prgĮI links
mintis m visfene uau4etis> kas 
tiH imvs ęaUeiita vestuvių p«°- 
tai-. Tėm m linfemintesi iki vė- 
iaus vi4urnnKė.ięi su luiHspiais 
go^įgis prįę gęro

pienininkas GERAS 
ŲĘTEKTYVAS:

Piepo išve^įotojas,. ę|ięs,tęr 
Tomęį, 707 Higliland PgrUi 
yra savotiškas herojųą šian
dien. Pavirtęs “detektyvu” jis, 
suėmė 23 metų Ęąrl Turpeį, 
406 Prp.sp.ccl avenue, Lakę 
Bluff, kuris sų aųtpipųbjĮių su
važinėjo ir užmušė kareivį, J. 
F. DoBos, iš Foręst Pąr|i. Tyy- 
pel buvo pabėgęs iš nelaimės 
vietos.

NORS MES SPECIALIZUOJAM 
ąųkštos rųšies Šeruose ir boųdsųose, 
męs taipgi ešamę pirkėjai iy paę- 1 
davėjai defaulted, rebrgąnized, in-- 
aptįve ir neparduodamų^

MlLROAp BpNDSU įr ŠĖĘU Z 
INDŠTRlAt BONDSŲ ir ŠfifcŲ -r 
UTILITY BONDSŲ ir ŠĖRŲ 
Įt^AL ĘSTATg BONDSŲ ir ' Z 

šųRŲ 
(Ir visų defaultuotų serų kurie bus ’ 
dar ištyrinėti). Jei nori pirkti ar T 
parduoti viršuj paminėtų arbą k^ų 

Šerų, kreipkitės prie— ’ ..........r”
i ' A. Č/STĘĘLING 
Represeųiing Jęseph F. Djxon & Co. .

105 ŠO._ LASALLE ST.
Kąprbąęys 100$ 

Chicągo. z

LAUK>J.\ l>l' .

Vakąr tezėse
l)«Y9 BaUĮHtotfR fel’igh-
ĮftĮwar«ieU«i Rwde,>

S. amu?. t«-
v.as p. Tillie Agoniončs.

šįandįen ląidująųia dauge- 
Jįu Įietųvnj žinonįą. lenkė. Ma
ry. Wysocki, 4358 Š. Riębmond 
st., taipgi Resurrection kap. 
Laidoja F. C. Pątka.

Plaučiu Uždegimo, 
Kitos Mirtys
Vakar naujų susirgimų plau-

žmonės. Per visą vasarį susir
go Q0Į, purė 145.

Influenza vąkąr susirgo 8, 
mirė vienas. P^r vasarį 98 
susirgo, mirė 19.

PAKLIUVO PO .GATVE- 
KARIŲ.

Bebėgdamas ąfcę.ęsąi gąfvę 
po ga|yękąvių p^lįuyo 22 ną. 
Ląv^rence L.toa, 
3^th plące. Nelaimė įvyko 
prie 3301 W. 38t|į St, Ji smųr- 
kįąi sukrėtė ij ąpkvPYdl0*

GRĮŽO ĮflĄJQĘĄS

Iš trijų savaičių atostogų 
Mįaini, Floridoj, vakar grįžo 
majoras Edward J. Kelly. ....• ...

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Itaįąai Pardavimui

MOKĖDAMAS ČASH- 
už rakandus, siįtaupysi puo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur 
pašaukite ap rašykite dėl daugiau 
mĮorąiaęiių. Vięą tįk naęĮopalįąi 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS. SUNŪS, 
6^43 So. Wastern Ąve., 

Ghicago. III. Tel REPublic 6Q51
į.1 j'jiy." i__ t kirsta' t wsrrww.’T**».’s ?—

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIET. AUDITORI

JOS DRAUGIJŲ." fyAUBŲ ir kuo
pų visų v.įršįąinkų sęeciąįus susi
rinkimas įvyks serfedoj, vasario 2ą, 
J94Į, 8 vai. vakarą, Auditorijos sa
lėje 3131 So. Halsted St. Visi vir
šininkai malonėkite pribūti, turime 
įąbfli svarbių dalykų AucĮitprįjos 
apsvarstymui. J. Ruįą, Prez., ftĮ. 
Kaniauskas, Best.
i, i .m- ■

LIKVIDAVO GARAŽO 
DARBININKŲ STREIKĄ

Vakar buvo likvicfuotąs Z 
Hyde Parko distrikto 17 garą- 2 
žų, darbininkų striukas, tylęs 
savaitė atgal, dėl algų. •



8 •NAUJIENOS, Chicago; III.
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Trečiadiėn., vasario 26, 1941
..........

PLIENO DARBININKAI ATIDŽIAI SEKA 
KOVA TARP BETHLEHEM IR 

C.I.O. RYTUOSE
Gary, Ind., Pikietuoja Carnegie-Ulinois Dirbtuve

Visi plieno darbininkai In
dianos Lake apskričio pramo
nės centre (Gary, Kast Chica
go, etc.) atydžiai seka kovą, 
kuri vystosi tarp CIO Plieno 
unijos ir Bethlehem Steel 
Corp., rytuose, N. Y. ir Penn- 
sylvanijoj.

Darbininkai ten turi davę 
autorizaciją unijai skelbti 
streiką, jeigu korporacijos ve
dėjai ir šį kartą vėl atsisakys 
duoti pripažinimą ir rąžytis 
sutartį.

Jeigu ginčas prives prie 
streiko, tai Gary ir kitų lie
jyklų darbininkai bus tiesio
giniai ir netiesioginai paliesti.

"Verbuoja Narius."
CIO Plieno unija pradėjo 

pikietuoti Carnegie-IlHnois 
liejyklą Gary, Ind., ir nepra
leidžia į dirbtuvę neunijistų 
ir narių, atsilikusių su duok
lėmis. . I

Krank Grider, unijos distrik* 
to vedėjas pareiškė, kad “to
kie darbininkai tol turės sė
dėti namie, kol nenuspręs prie 
unijos prisirašęti.”
Harvester Streiko Reikalai.
International Harvester si

tuacija Chicagoje nepasikeitė, 
o jeigu pasikeitė, tai streikie- 
riams blogojon pusėn. Vakar 
į Chicago sugrįžo David Road- 
ley, federalis arbitratorius, ir 
jam McAIlister, Kompanijos 
prezidentas, pareiškė, kad 
“darbininku reikalavimai ne*- 
pateisinami.”

Kompanija tų reikalavimų 
“negali priimti.” Jie esą pa
remti įsitikimnu, kad “Int. 
Harvester darys didžiausius 
pelnus, pildydama karo kont
raktus, bet tokių pelnų visai 
nebus.”

“Kompanija moka geras al
gas. Jei jas pakels, tai turės 
kelti ir visų produktų kainas. 
O tas patiems darbininkams 
pakenktų.” .

Kviečia "Kooperuoti"
McAIlister kvietė darbinin

kus “nereikalauti negalimo, 
bet koperuoti su kompanija 
ginčo sprendime. Jos norai 
esą geri. Ji tai parodė pareik
šdama, kad neapeliuos darbo 
tarybos sprendimo, kuris jai 
įsako panaikinti kompanines 
unijas.” •. -

Unija McAllistcr’io pareiš
kimą priėmė šaltai ir paabe
jojo apie kompanijos “gerą 
valią.” O kad ji gali algas kel
ti, tai parodo milioniai pel
nai, kuriuos ji pernai pada
rė.” f

Patvirtino Melrose 
Parko Peticijas

Nauji Kontraktai 
Chicagos, Kitų 
Miestų Firmoms

Karo departamentas vakar 
paskelbė sekamus kontraktus 
Illinois valstijos firmoms:

Barber-Coleman Company, 
Rockford, $1,518.

Sun Manufacturing Compa
ny, Chicago, $2,625.

Roosevelt Paint & Supply 
Company, Chicago, $11,247.

Itydraulic Controls, Chicago, 
$3,055.

Ryerson & Sons, Chicago, 
$1,293

Carbodundum Company, Chi
cago, 1,745.
Central Steel & Wire Compa

ny, Chicago, $1,051.
Federal Electric Company, 

Chicago, $2,501.
Montgomery Elevator Com

pany, Moline, $12’,894.
Aintree Corporation, Fair - 

field, $61,969.

Tyrinėja Staigių 
Kumštininko Mirtį

Krito negyvas kumštynėse

Besikumščiuodamas su Lou 
Thomas’u Marigold Gardens 
Arenoje, septintam raunde stai
ga ant matraso sukrito ir ne
trukus mirė 22' metų švedas 
kumštininkas Arne Anderson. 
Koroneris ir bokso komisija 
mirtį tyrinėja. Priežastis neži- 
norila, bet spėja, kad buvo šir
dies liga. Jei taip, tai bus ka- 
mantinėjama kodėl bokso ko
misija jam leido kumščiuotis.

—— ; -* *

Nori Būti
^rezidentu?

t - - -. - t

Chicagoj yra paplitę gandai, 
kad atžagareivis, Col. Robert 
R. McCormick, kuris leidžia 
dienraštį “Tribūne”, ■ norėtų 
būti republikonų kandidatu į 
prezidentus 1944 metais. Išrin
kęs saVo kandidatą atžagarei
vį Brooks į senatorius, McCor
mick dabar bando pasigauti 
republikonų partijos vadovybę, 
kad tuo savo nominaciją už
tikrinti.

Cuneo Primokės 
$15,000 85-iems 
Darbininkams

Garnys Paliko Didelį Kyšulį Šiam Ūkininkui.

Mrs. iPorter Lasley, 42 metų amžiaus, tėitchfield, Ky., ūkininko žmona, su kelvir- 
tinukais, kuriuos pagimdė savo ūkyje. Kūdikiai gavo sekančius vardus (iš kairės de- 

į' ’ • ■ 'šinėn): John, Mildred, Marteen ir Beulah.

PAVASARIS JAU NETOLI — ŠTAI ŽENKLAS.

Kada amerikonas pamato vyrus šio^gĮęisbolo’ uniformose tai žino, kad žiema 
jau ant paskutinės kojos stovi. Čia matomįXhicago White Sox pičerius treniruotėje 
Pasadena, Cal. Iš kairės dešinėn: Jack Hallett, John Rigney ir Thorntoii Lee.

Calitornija mėgsta girtis savo sauk tumu, bet kada ten užeina lietus tai jau 
lyja. Dabartiniu metų ten užėjęs lietingagasis sezonas ir apie jo smarkumą liudija 
šis namas, kurį vanduo iš pamatų išplovę; ir nunešė pusę mylios.

Nori Prijungti H00 Akrų 
Žemės Plotą

MELROSE PARK — Apskri
čio teisėjas Jarecki patvirtino 
peticijas, kuriose nuosavybių 
savininkai prašo prijungti prie 
Melrose Parko 400 akrų žemės 
plotą, kuriame dabar statoma 
nauja Buick aviacijos dirbtu
vė.

Prijungimui užbaigti dabar 
tereikia Melrose Parko trustee 
užtvirtinimo.

Cuneo Press, Ine., pasirašė 
priežadą federaliam teisme 
primokėti $15,000 užsilikusio- 
mis ir viršlaikio algomis 85-s 
darbininkams, kurie prižiūri 
spaustuvės triobėsus ir maši
nas.

Galiau, Turi Naują 
^rezidentą
Sutvarkė Eleveiterių Unijos 

Reikalus

CAMP GRANT JAU PASI RUOŠTIS PRIIMTI VYRUS.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Trokas sutrynė hammond'ietį

Prie 106-tos ir Indianapolis 
dviejų trokų nelaimėje vienas 
jų apvirto ir mirtinai sutrynė 
vairuotoją, 27 m. Joseph Vors- 
jak, iš Ilammondo, Ind.

Sužeidė tris
Išbėgę į gatvę, arba bežaiz- 

aami po automobiliais pakliuvo 
ir buvo kritiškai sužeisti trys 
/alkai: 5 m. Stanley Senk, 2203 
N. North, 9 m. John Stokes, 
J30 St. La\vrence avenue, ir 

1 m. Frederick DesCamps, 4532 
N. Congress.

naudojo Cicero 
Policijos Automobilį 
Plėšimams

Kamantinės IVojciechoįvski

CICERO — Pereita šeštadie
nį buvo suimtas eks-kalinys, 
Max Somaeh, kaltinamas už 
Dearborn Teatro, 40 \V. Divi- 
sion, ir kelis kitus naujus plė
šimus. Tyrinėjimas parodė, 
kad automobilis, kurį jisai 
naudojo, buk buvo specialiai 
statytas Cicero policijai, ir bu
vo aprūpintas ginklais, polici
jos radio aparatu, etc.

VAKAR CHICAGOJE
• Laivų yarde, lllth ir Ca- 

lumet, staigiai mirė 53 m. dar- / 
bininkas John Burns, 6605 So. 
Kimbark.

• Prie Rocksvell, netoli Jo- 
lieto, namo gaisre sudegė 59 
m. ūkininkas, David Durnas.

• 27 m. Theodore Ratajczak, 
Lemont, ir 27 m. Edward Lo- 
rinski, Bridgeview, buvo suim
ti už pavogimą 2,200 sv. ska>’ 
dos iš Corn Products dLbtuvė^, 
Argo, III.

• Draftas paskutiniu laiku 
gerokai praretino pašto tarnau
tojų eiles, o dabar aprankios ir 
Chicagos policijos departamen
tą. Pirmas policistas, šaukia
mas metams tarnybos, yra 25 
m. Benjamin Dcmpsey, iš Burn- 
side nuovados.

• Garaže ties 4221 N. Rich- 
mond Street, buvo rastas negy
vas salesmanas Sigurd Benson, 
49.

• Riy Skinner yra labai 
smarkus salesmanas. Kai pros
pektas pasirodė perdaug skep
tiškas jo argumentams, Skinner 
ir jį apkūlė. Dabar tas prospek
tas, Niek Novotny, 1633 No. 
Hamlin, užvedė bylą, reikalau
damas $5,000 iš smarkuole 
Skinner’io.

• Už blogų čekių platinimą 
buvo suimta 50 m. našlė, Flo- 
rence Eastman, adresas nežino
mas.

Wojciechowski, Cicero pol. 
viršininkas, sako, nieko apie 
tokį automobilį nežinąs. Mies
tas policijai automobilių ne
perka, bet juos nuomuoja. Jis 
ir autom, stačiusi firma šau
kiama kamantinėjimui.

J. Mikalajūnui 30 
Metų Darbo 
Vienoje Vietoje
\Vestern Electric Gražiai Pa

gerbė Seną Darbininką

Neleido Mėsos 
Valgyti — Divorsas

28 m. chicagietė Sally Ana 
Lutzke, 2705 W. Cortland avė., 
reikalauja perskirų nuo savo 
vyro Frank. Ji skundžiasi, kad 
jis keli metai atgal pasidarė ve-

Eleveiterių starterių ir ope
ratorių unijos nariai jau žino, 
kad jų busimas prezidentas 
yra James O’Grady. Po nese
niai įvykusių balsavimų, kitas 
kandidatas, irgi O’Grady, 
(Thomas) užprotestavo 
James’o laimėjimą. Balsų skir
tumas buvo tik 18.

CICERO — YVestcrn Electric 
i Kompanijos jubiliantas Jurgis 
Mikalajūnas atšventė 30 metų 
darbo jubiliejų.

Visą dieną Jurgis turėjo 
šventę, švariai pasipuošęs sė
di prie didelio, gražaus gėlių 
pluošto, darbo draugai ir drau
gės ne tik gėles, bet ir ranki
nį laikrodėlį nupirko. Tai gra
ži atmintis. O dar gražesnis 
rekordas—tai 30 metų išdirbti 
vienoj vietoj.

J. Mikalajūnas linksmo bu
do žmogus, tai ne tik darbe, 
bet ir visur turi galybes drau
gų. Visi linki jam geros svei
katos ir pasisekimo.

Netrukus Išeis į Pensiją
Už metų-kilų Mikalajūnas 

išeis į pensiją ir baigs savo gy
venimo dienas linksmai, nes 
turi gražią nuosavybę, 4222 S. 
Maple tAve., Berwyn. O dar 
geri aus, tai biznio vieta-gėri- 
mų užeiga, kurią operuoja Mi
kalajūno duktė. Vadinasi, pen
sijos laike tėvas galės bosauti 
ir duoną valgyti.

Stiprus, Gerai Atrodo
Western Electric Kompani

jos darbininkų išėjus į pensiją 
yra gana daug ir kas metai 
dauginasi, _o, antraip sakant, 
ir mažinasi, nes 60 metų dar
bininkui kiek gi progos yra 
gyventi! Tų pensionierių ne 
kiekvienam pasiseka ilgiau 
darbo vaisiais pasidžiaugti, bet 
J. Mikalajūnas tai gyvens daug 
metų, nes yra tvirtas ir gerai 
atrodantis. —D,

IŠGELBĖJO NUO MIRTIES 
—PENKTU KARTU

• Vagys buvo įsilaužę j Mu
zikų unijos rumus, 175 W. Ma- 
dison. Negalėdami seifo atplėš
ti, jie pasivogė porą akinių ir 
revolverį.

e Keli nežinomi vagiliai pa
siuntė netikrą gaisro aliarmą į 

I stotį, North ir Kostner. Ugnia
gesių trekams išdundėjus “gais
rą gesinti”, jie pasivogė du ra
dio aparatus, elektrinį laikrodį 
ir lempą.

• MARQUETTE PARK. — 
asivogę automobilį keturi ar

’Knki jauni vyrukai siautė b° 
š'ą apylinkę apip’.ėšinėd '.mi pr - 
eivius. Susirinko $77.30. Tarp 
Apiplėštųjų yra J. Malloy, 65C4 
k Rockwell, Charles Parke , 

3018 W. 61 st, ir Edwa d Cho- 
vot, 5415 S. Albany.

eAulo-traileryjc dujomis nu- 
troško Herbert Richardson, 
14525 S. \Vestern avenue. Prie 
kūno buvo ir nudvėsęs šuo. Ri- 
chardson buvo 47 metų plieno 
darbininkas.

.azlauskas Ištiktas 
Skaudžios Nelaimės

Nulaužė Abi Kojas

BRIGHTONPARKI E T I St. 
Kazlauską, 2555 W. 45th St., 
nesenai ištiko /skaudi nelai
mė: Lipant iš gatvėkario tuo 
momentu pro šalį lekiąs au
tomobilis jį perbloškė ant že
mės ir nulaužė abi kojas.

Dabar jis randasi South- 
town ligoninėj, 57-tos ir So. 
\Vood st.

Draugai ir pažįstami prašo
mi nepamiršti atlankyti ligo
nį, kurio kambario numeris 
yra 215.

—Kaimynas.

Lietuvos Rabinas 
Sunday Eve Klube

Ateinantį sekmadienį Sun
day Evening Clubo apeigose, 
Orchestra Hali, kalbės Dr. 
Abba Hillel Silvcr, vienas žy
miausių žydų tikėjimo rabinų, 
kilęs iš Lietuvos. Jo tema 
“Kas yra charakteris?” Įžanga 
nemokama, pradžia 6:45 v. v.

SUNKIAI SUZEIDE

getarionu, nevalgo mėsos, drau- Bet Wm. McFetridge, gene- 
džia ją šeimynai, taipgi nelei- ralis Building Service Interna- 
džia žmonai ir sunui’ nei dagtis cionalo prezidentas, paskyrė 
valyti Šepetuku, 
dentistą.

nei eiti pas James’ą laimėtoju, ir jis užims.
1 pareigas kovo 1. '

Fotografas iš lėktuvo nuėmė šį Camp Grant stovyklos paveikslą, šioj dar pir
mojo karo metu pagarsėjusio} stovykloj ties Rockford, III., dabar įsteigta didžiulis 
sveikatos centras ir draftūptieji kareiviai bus lavinami medrkalinei ir sanitarinei 
tarnybai. ,• . . ’ / • .

Mrs. Genevievc Richards, 
3905 N. Spaulding, turi širdies 

| ligą. Eidama ties 1700 Madi- 
son ji gtfvo penktą ataką, ir 
penktu karty atvykę ugniage
siai ją atgaivino.

BRIGHTON PARK. -- Ei
damas šaligatviu ant ledo pa
slydo ir galvą persiskėlė 38 
metų darbininkas, Clarence 
Dixon, 4910 So. Kedvale. Guli 
Ėvangelical ligoninėj.
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