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PABLOGĖJO PETAINO IR HITLERIO SANTYKIAa Si

v ■

PARYŽIUJE DARO “NAUJA VALDŽIA”
Vokiečiai nedirbs su dabartine Petaino 

valdžia

Generolas Weygand iš Alž<

vadovybė Afrikoje 
komitetui 
radiją ir 

maršalo 
Manoina,

iv

■*

Vokiečių Lakūnai Atvyksta Padėti Apšaudytiems Italams

VICIIY, Francuzija, vas. 2 ton. Flandin kaltinamas todėl, 
d.—Vokiečių okupuotame Pa- kad užėmė Lavalio vietą, o 
ryžiuje tapo sudarytas naujas j Peyroutpn už Lavalio arešla- 
komiletas, kuris kviečia visus vimą. 
franeuzus vienyben ir pataria
glaudžiai bendradarbiauti su rijos per radiją pasakė kalbą 
vokiečiais.

Vokiečių karo 
naujai sudarytam 
leido kalbėti per 
smarkiai kritikuoti 
Petaino vyriausybę,
kad bus stengiamasi sudaryti 
naują francuzų vyriausybė. 
Naujai sudarytą komitetą su
daro 51 atstovas iš įvairių vi
suomenės grupių.

Fernand de Brinon, Petaino 
atstovas okupuotoje Prancūzi
joje, ilgai kalbėjosi su nacių 
ambasadorium Paryžiuje. Ol- 
to Abetz pareiškė, kad vokie
čiai skaito dabartinės Petaino 
valdžios politiką dviveide, to
dėl ir nemano glaudžiau su ja 
dirbti. Vokiečiai oficialiai ma-

Weygand 
riškiams 
nepradėti 
kiečius.

VVeygando kalba buvo for
malus atsakymas generolo de 
Gaulle atsišaukimui, kur jis 
kvietė patį Wey gandų ir vi
sus franeuzus padėti britams 
išmušti italus iš Lybijos.

Weygand pasakė, kad jis
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ir jos kolonijose.

1

laikytis neutraliai ir 
vėl karo prieš vo-

m
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Vokiečiu
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BOLŠEVIKAI ĮSAKĖ IŠARDYTI, 0 VĖLIAU 
LIEPĖ ATSTATYTI “ALDONOS” KAVINE
Vieni isakė kavinę !?p.in.6*a el?k,ro? li,idL “k‘ x i ti telefonai, sudaužyti stiklai.

išardyti
KAUNAS, Lietuva, vas. 2 d. 

— Kauno valgio trestas visiems 
kavinės “Aldona” (dabar ji va
dinasi kavinė Nr. 15) tarnau
tojams, jog kavinė bus užda
ryta.

Pranešta, kad tame pačiame 
bute bus įkurdintas Kauno bu
tų skyrius. Įsakyta kavinės tar
nautojams ateiti į darbą ir su
pakuoti visus kavinei priklau
sančius turtus.

Daugelis rakandų bevežiojant 
visiškai sulaužyta. Tarnautojų 
tarpe jaučiamas didžiausias ne
pasitenkinimas.

Maisto likučius tarnautojai 
suvalgė, o visus daiktus sukro
vė į sunkvežimius ir viską nu
vežė į Panemunę.

ja su Betainu ir nori išsaugoti 
francuzų imperiją. Iš kareivių 
prašė paklusnumo ir pažadėjo 
bausti visus tuos karius, kurie 
parodys nepaklusnumo žymių 
arba skleis užsienyj “išgirstus

Pačiame Vicliy miestely po
litinė .atmosfera labai įtempia.

vokiečiais

nustatytų 
nieko.

Visa Paryžiau ^spaiiida, ku-'Manoma, jog su 
rięi kontroliuoja naciai ir La- teks vėl susidurti. Visame kra- 
valiui ištikimi žmones,- labai šte plinta labai kaistų gandų, 
smarkiai puola užsienio reika-1 Prie Ispanijos sienos polici- 
lų ministerį Flandiną ir vi- ja surado didelius ginklų san- 
daus reikalų ministerį Peyrou- dėlius.

ITALAI SUSTABDĖ BRITUS LYBIJOJ
Kalnai ir uolos pade 

da italams

karo korespontai 
italų karo jėgos 
ataką vakaruose

kariuomenei praskinti kelią per 
uolas.

Pėstininkai stumiasi pirmyn, 
kaip tiktai tankai ir šarvuoti 
automobiliai išvaiko italų ka
riuomenę.

n * n.tl ENŲ-ACME T<‘U>r>hot.o
lakūnai (kairėj) salulubja Italus po to kai nusileido su bombone

šiais neįvardintam aerodrome prie Viduržemio juros. Anglai sako, kad Vokiečių 
oro pajėgos vis daugiau ima veikti Italams nesisekančiam Afrikos kare.

Kiti liepia vėl kavinę 
atstatyti

Maskva konfiskuoja 
Markučių dvarą

VILNIUS, Lietuva, vas. 2 d. 
— M. Gorkio vardo literatū
ros institutas Maskvoje kreipė
si į sovietų Lietuvos meno rei
kalų valdybą, prašydamas su
teikti žinių apie Markučių dva
rą, kuris randasi prie Vilniaus.

Maskviečiai sako, kad tame 
dvare kitais laikais gyvenęs ru
sų poetas Puškinas.

Rusai nori konfiskuoti ta dva- *
rą ir paversti memoraliniu mu
ziejum. Iš Maskvos atvažiuoja 
specialus agentas reikalui ištir
ti.

Hitleris žada nevar 
toti dują

BERL YN AS, Vdkiėti j a, vas
2 d. - 7- Nacių spauda, komen
tuodama sekretoriaus Knox pa
reiškimą apie nuodingas dupdš, 
sako, kad vok’ečiai nesiruošia 
jų vartoti. .

Hitleris kelis kartus pasakęs 
viešai, kad jis dujų nevartosiąs, 
jeigu ir priešas jų nevartos’

Vokiečiai kritikuoja Knox 
pareiškimus, kur jis pareiškė 
nepasitikėjimo Hitlerio 
tiems žodžiams.

yra labai ^rįpžtas. Japonai tu
rės suprasti, kad su kolonijoms 
jie galės bendradarbiauti nu
statytomis taisyklomis ir ne
gaus naujų įniolaidų. ,

PrašoWillkie sugrįž
ti Amerikon

Halifaksas lankėsi 
pas Bloomą

va s.

duo-

, DERNA, Lybija, vas. 2 d.
— Užsienio 
prąneša, kad 
sulaikė britų 
nuo Demos.

Perėjus Apollonia visi juros 
pakraščiai labai kalnuoti ir ran
dasi labai daug uolų. Italai įsi
stiprina už kalnų ir neleidžia 
britams žengti pirmyn.

Uolas padeda italams daugiau 
negu dirbtinės jų tvirtoves. Ita
lams liepta ginti kiekvieną ak
menį ir kalną.

Lybijos gyventojai 
neapkentė Mus- 

solini

Britai bombarduoja 
italų aerodromus
DERNA, Lybija, vas. 2 d. 

— Pranešama, kad britų karo 
aviacija labai smarkiai bombar
davo italų aerodromą Barče, ku
ris randasi visai prie Bengazi.

Kiti britų orlaiviai bombarda
vo patį Bengazi miestą, kad 
sutrukdytų susiekimą su fron
te esančiom dalims.

Keli italų orlaiviai atskrido 
bombarduoti Demos, bet bom
bas išmetė labai nevykusiai. Bri
tai numušė vieną italų orlai
vį.

DERNA, Lybija, vas. 2 d. 
— Kai tiktai britų kariuomene 
įžengė į Demos miestą, tai gy
ventojai labai džiaugsmingai ją 
sutiko.

Vietos gyventojai patys nu
draskė italų vėliavas, o Musso- 
linio paveikslus kojomis purve 
trempė. Jie pasakojo, kad ita
lų jie labai neapkentė ir atėju
sius britus laiko išlaisvinto
jais.

Užsienio korespondentai ma
tė, kaip buvo niekinami fašizmo 
ženklai.

OLANDAI NENORI JAPONŲ 
“NAUJOS TVARKOS”

LONDONAS, Anglija, vas. 2 
d. — Olandijos vyriausybė lie
pė savo kolonijų valdžiai pra
nešti japonams, kad jie nema
no prisijungti prie japonų pla
nuojamos “naujos tvarkos Azi
joj”.

Olandijos kolonijos negali 
priimti japonų plano ir nema
no pasiduoti jų grasinimams.

Olandų duodamas atsakymas

IVAŠHINGTON, D. C
2 <|. — Britų ambasadorius 

"HalifaksaK padarė vizitą kon
greso užsienio komisijos pirmi
ninkui Bloomui.

Jis teiravosi kada bus priim
tas įstatymas, kuris leis Amp- 

. rikos vyriausybei skolinti gink- 
' lūs anglams. Halifaksas pareiš-

- lelc“|kč, kad pagelba skubiai reika-
"ilinga ir bijo, kad nebūtų per

inai greičiau sugrįžti į Jung- vgiu# .
tinęs Valstybes.

liuli jam perdavė senato 
užsienio komisijos pirmininko 
George pageidavimą, kur nori- 
ina, kad WiLkie padarytų savo 
pareiškimus sąryšyj su naujai 
ruošiamu įstatymu.

Manoma, kad Willkie -išskris 
iš Anglijos ateinantį trečiadie
nį.

KAUNAS, Lietuva, vas. *2 d 
— Vos tiktai buvo pakabintas 
Buto skyriau.? p’ąkatas ant “Al
dona” kavines durų, gautas an
tras valgio tresto įsakymas’ 
kuriame liepiama iš naujo at
statyti kavinė.

Dėl šių įsakymų padaryta* ke
li. tūkstančiai nuostoliu, nes iš- 
r----------- L . ’--- ------- --------  ..

SENATORIUS WHEELER NE
SIMPATIZUOJA NACIAMS

vasNVASHINGTON, D. C.
2 d. -— Sekretorius Hali šian-; 
dien pasiuntė' VVillkiui lele-Į 
gramą, kurioje prašo jį gali-

-— Įš Londono pranešama, 
kad nacių maršalas Goeringas 
asmeniškai vadovauja karoi 
operacijoms Maltai paimli.

NACIAI PARUOŠĖ 9000 ORLAIVIU
Anglai pasiruošę 
sutikti puolimą

zijoj ir vienoj Olandijos dalyj, 
Tretįjį pačių oro laivyną ko-

Blooni pasakė ambasadoriui, 
jog tikįsi pravesti įstatymą sa
vaitės pabaigoj.

Turtingas išmaldų 
prašytojas

vas. 2NEW YORK, N. Y
d. New Yorko policija atve
dė teisman Henry Thomas už 
išmaldų prašinėjimą gatvėse.

Jis buvo labai blogai apsirė
dęs ir turėjo labai blogą išvaiz-

WASIHNGTON, I). C, vas. 
2 d. -— Šen. Wheeler šalinin
kai šiandien pareiškė, kad 
VVheeler niekad nesimpatizavo 
naciams.

Prcz. Rooseveltas spaudos 
konferencijoj pasakė, kad Wil- 
liam Dodd, buvęs ambasado
rius Berlyne, žinojo Whee!crĮ, 
kaip didelį nacių gerbėją.

Nacių įsigalėjimas Europoj 
yra neišvengiamas, i 
Wheeier ambasadoriui 
Dabar senatorius ginasi 
šių žodžių.

Dodd.
nuo

Darbininkams pra
tęstas darbo laikas

vas. 2 d.KAUNAS, Lietuva,
— Sovietu Lietuvos darbo ko- 
misaras išleido pranešimą, kuris 
prailgino visų Lietuvos darbi
ninkų darbo valandas.

Pranešimas sako, kad prieš 
šventes negalima sutrumpinti 
darbo laiko. Prieš šventes ir šeš
tadieniais reikia dirbti tiek pat 
valandų, kaip ir paprastomis 
dienomis.

Lietuvos darbininkai ilgai ko
vojo, kol šeštadieniais buvo su
trumpintas darbo laikas, bet da
bar vėl privalo dirbti.

Sunkėja susisiekimo 
priemonės

Areštuoti aukšti 
Norvegijos kari

ninkai

LONDONAS, Anglija, vas. 2 
d. — Gerai informuoti sluoks
niai pareiškė, kad naciai turi 
paruošę Anglijai pulti 9,000 or-

stovi vakarų Francuzijoj, Bres
te ir prie Ispanijos sienos.

Penktąjį oro laivyną koman
duoją gcn. Stųmpff, kuris ran
dasi > Glaudi joj, Vokietijoj ir

vas.

jam pagailo bausti 65 metų 
amžiaus senuką.

Teismo tarnautojai pasižiu
rėjo ką senis skarmaluose turi 
ir surado, kad jis banke turi 
25,917.69 dolerius. Jis tapo nu
baustas 25 dol.

VVASHLNGTON, D. C
2 d. — VVilliam- McAdoo, buvęs 
prezidento Wilsono finansų de
partamento sekretorius, mirė 
nuo širdies ligos.

McAdoo ėjo 77 metus ir visą 
laiką jautėsi labai gerai. Jis ne
senai kalbėjosi su prezidentu 
apie politiką.

vas.

KAUNAS, Lietuva, vas. 2 d. 
— Kiekvieną rytą darbinin
kams vykstant į darbą auto
busuose yra labai didelė kam
šatis.

Susigrūdimas esti toks dide
lis, kad labai dažnai suplėšomi 
keleiviu drabužiai.

Kai atėjo rusų kariuomenė, 
tai rekvizavo dideli autobusų 
kiekį. Dabar nei rekvizuotų 
lobusų negrąžina, nei naujų 
prisiunčia, todėl ir kamšatis 
kia didelė.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

au- 
ne- 
to-

Merai rūpinsis ap
sauga nuo orlaivių

Sužeisti trys italų 
karo laivai

KAIRAS, Egyptas, vas. 2 d. 
— Karo vadovybė pranešė, kad 
britų kariuomenė pradėjo mar
guoti Bengazi link.

Britų aviacija bombardavo 
italų Tripoli ir sužeidė tris lai
vus, kurie stovėjo uoste. Britt 
aviacija padeda mechanizuotai

STOCKIIOLM, Švedija,
2 d. — Turima tikrų žinių, kad 
šiomis dienomis tapo areštuoti 
keli aukšti norvegų kariuome
nės karininkai. .

Nacių pasodintas premjeras 
pareikalavo, kad karininkai pri
siektų jam ištikimybę. Kai auk
šti karininkai atsisakė prisiek
ti Quislingui, jie buvo areštuo
ti.

Nacių lyderio Quislingo įsa
kymu Norvegijoj padaryta pir
ma koncentracijas stovykla Hed- 
marken mieste, kur tapo padė
ti areštuoti karininkai.

Toks orlaivių skaičius gali 
pradėti bombarduoti britus bet 
kurią dieną. Be to, naciai turį 
kita tiek orlaivių, kurie gali 
padėti invazijai. ■

Mapoma, kad vokiečiai gali 
panaudoti apie 40,000 orlaivių. 
Anglų jėgos silpnesnės, bet jie 
pasiryžę sutikti nacių puolimą.

Kaip išskirstyta 
nacių aviaci ja

LONDONAS, Anglija, vas. 2 
d. — Antrąjį vokiečių oro lai
vyną komanduoja maršalai 
Kęsselring, kurio kariuomene 
stovi Belgijoj, šiaurės Francu-

Anglai kreipia dėme
sio į Airiją

■ > ri * ‘ ■ J’ ‘ *' • ■ ‘
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LONDONAS, Anglija, vas. 2 
d. — Karo vadovybė turi ž’n’ų. 
kad vokiečiai pirma negu pultr 
Angliją, stengsis užimti' Airiją.

Vokiečiai sutraųĮce daug po
vandeninių laivų į uostus iš 
kurių patogiausia pasiekti Ai
riją.

De Valera vis dar aiškina, 
kad jis nori pasilikti neutralus 
šiame konflikte ir mano prie
šintis britams, jei^U jie bandy
tų paimti Airi jų.

AVASHINGTON, D. C., vas. 
2 d. Washingtone vyksta 
Jungtinių valstybių inėrų kon
ferencija. Merai svarstė reika
lą pradėti rūpintis apsauga 
prieš aviaciją.

Tuo klausimu New Yorko 
meras Laguardia pasakė kal
bą ir patarė visiems merams 
iš anksto pasirūpinti savo gy
ventojų saugumu.

Pirmon vieton turėtų susini- 
pinti toki miestai, kuriuos prie
šas pirmon eilėn gali užpulti.

Chicagai ir apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Labai debesuotas.
Saulė teka 7:03 v. r., 

žiasi 5:05 v. v.
leid-

— Francuzų admirolas Darlan išvažiavo į Paryžių. Jis nori 
pasitarti su nacių ambasadorium dėl tolimesnio bendradarbia
vimo. Naciai nebendradarbiaus su franeuzais, jeigu La valiui 
nebus atiduota francuzų vala^ia.

— Nacių Geštapo areštavo Paryžiuje daugiau negu šimtą 
francuzų policijos karininkų. Areštuotas > vyriausias policijos 
vadas.

— Britai paėmė italų miestą Agrodat, kuris randasi Eritrė
joj. Kartu paimta nelaisvėn keli tūkstančiai Mussolini karei
viu.

— Italų kariuomenė traukiasi atgal Abisinijos šiaurėje. Ita
lus veja naujai reorganizuota H. Sellasie kariuomenė, vadovau
jama britų karininkų.

— Graikai paskelbė, kad jie visiškai apsupo Tepeleni mie
stą. Ten randasi daug italų, kuriems nėra vilties pabėgti.

— Johanisberge, pietų Afrikoje, buvo sukilimas prieš bri
tus. Sukilimui vadovavo Hitleriui ištikimi elementai. Pasisekė 
numalšinti sukilimą tiktai šį rytą. Jis prasidėjo penktadienį. 
Sužeista 140 asmenų.

— Slaugė Ieva Oksas, lietuvaitė, tapo užmušta automobi
lio nelaimėj.

— Visi britų laikraščiai perspėjo gyventojus apie artėjan
čių nacių ataką. Liepia pasiruošti apsaugai ir pulti invazijos 
kariuomenę.



St. Miščikas-žiemys.

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

Mie-ta- atrodo n iu kūręs

raiti kalba jaiinuolais pritariant 
apdaužytai gitarai ir m esto 
ccnt re, tarpduryje, besnatl- 
džiattcią nu užgesusiu cigarelu 
ir pi’na sterble cigaro pelenu, 
mainytę, kuri saugoja s įpinto 
dama dukrelę besikalbančia 
pro apkaustytą langą si žėrin
čiomis aistros akimis jaumio 
liu.

"Nuskurus miesčiukas” pa
sakysite, nors ne menkai pat 
nustebins mieste esantieji keli 
didžiuliai namai vadinami 
išdidžiai Indeliais ir gausios 
valgyklos, kmiose rodos, vie 
milteliais pači ji n stais \ ra m u 
siu ir uodu debesys...

< 4 w

Pasakysi, jog menki stebuk 
lingos Marijos stovylėles stebu 
kini, jei miestelis toks nusku
ręs ir apmiręs.

Bet atmink Kristaus žodžius 
pasakytus kalne “Tikinčiųjų 
dangus” ir tavo kunigo dar Lie
tuvoje sakykloje tartus: “\eti-

NAUJIENOS, Chicago, III.

“KEKSAS” PREZIDENTUI NUO DARBO FEDERACIJOS

NĄUJWN Ų-ACM E Tele.pnou,
Prtzidenlas Roosevelt’as nelaukė nei gimtadienio celebracijos paragauti šilo 

500 svaru “kekso” kurį jam padovanojo AAiorikos Darbo Federacija. ] “keksą” 
žiuri Federacijos prezidentas William Grecii.

PALIUOSAVO NUO
KARO TARNYBOS

Pirmadien., vasario 3, 1941

Draflo apeliacinė tai’yba pa- 
liuosavo John Stanciką, 51201 
S. Washtenaw avenue, nuo ka 
ro tarnybos, suradusi, kad jis 
turi užlaikyti savo tėvus.

Mrs. A. K. JARUSZ
PIIYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį j Sand 
Danes, Central av 
Beverly S h o r e s 
Ind. Tel. Micliigan 
City 2799-H 3.

AKIĮJ SPECIALISTĄ.

I)R. VA1TUSH, OPT.
I.IETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jusų garantavimas

\ M. a us ::,-;ii 'U K d miškan •> 
u \ nko baisu damuoĮant gua

SAFETY FIRST
!(;ci. u u.isekmingo patarna- 

.. , ■! 11 . ir a i n kla is laikais,
:;,-(in.;kt landži.int ne vieno kli- 

.-.avaime pasako kanu* yra 
,iii.;..iu aa :r patikimiausia įstai-

. • I
..ii ligi $5,000 apdrausti, 

f . 1 J .t 11 ■•.<>)• ■ Mokame 3 1 j ' 'o ir 
| a< k I i fii> ■ 11 ųa mėtės paskolas.
KEISTI TO SAVINGS

,uul I.OAS ASSOCIATION
i . -.i n ■ >/a i: i ■

; !.:g n II.ilsteli St (AL. tl IK

lILziS SPAUDIMO
i,' ■ a 11 ka • ", maldo knyga 50c '

. : : / I. i i . < -t ■ I H 1 O l< I o:, a pda
$1.65

!. 111 n i mmenes kuygu-i
I' i pHi m inkstus skareles

i y i k f11 u v iena ” a rabiš-

■ei;. -. ’ <i: La gicsmill kny
$1.75 i

i .u Į )<l ve | k1 a ts . <U>-
$1.60!

.-. t: \ ■ ;e 3 • ’ Į >e i a ,..ipn lis. akai
:■ 1 i :r ka/irii miluir. 35c,

- r , 1. 1 !■ . į >r. i na avimai1 25c |
Kai *i : > A 9 ųr.izi pa. aka 25c

i - ■ l i - - l( 11 a U ) o lest. 25c

• -o .. . i ■ I-u>I i.. nuiok t augi iškos'
., o , . I ■ k: i o pagelia 35c !

. ■ > ■ i k i ’ i ligoniam..", aprašo apie j
ui) ■ . 3. i '. .o..t i.,ku augalu ir kam '
!■ . l .i I eik I 11111; 1 25c '

■ .: i1. I . I U 11); ( I.; pakelis 60c
> pakelia: u z $1.50

. n. pe . 11; 11 k ■ gal i te gaut i viso -' 
i. m /■ J m u sakinu

M. KUKAITIS
331 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

kėk savo akimis!”...
“Dievo gilybe neapsakoma” 

tvirtino tau mamyte dar 
I /1 (• t u x (> j e, kuomet tu nusiminę.-, 
dėl augančiu tasai laimes ir lai
sves darže usiiiu, norėdavai im <• 
tis dalges prieš neragautus, bet 
frakuotus usnių sėjėjus.

Rodos, Paskutinis teisin is
.\t \ yk čion spaliu ineii. pa 

baigoje ar lapkričio pirmomis 
dienomis 1

Pasižiūrėjęs misigąsi, pagal 
Kosi, jog pasaulio pabaiga ir vi 
si renkasi ne į (štampe mies 
teli, liet į Juozapato pakalnę iš 
girdę paskui inio teismo dan 
gaus a 11 iuol u trimitu garsą !..

Ir i irsti k l\si u m, nes dauguma 
sios numos žmonių, plauk ia n 
cios tūkstančiais keliu kcle 
liu, labu panašus i prisikelti 
sitis numirėlius savo įdubusiais 
žandais bei akimis, šviečian
čiais pro saule įdegusia oda 
šonkauliais ir 11 u t ysusioi 11 is, iš 
dzin \ tįsiomis k i u I imis moterys 
prie kurui prikibę, lyg didės 
vaikučiai, išdziuv ilsiomis lupo 
mis ir pur\ iuom.’s kumšlaitė- 
mis nori išspau.sli dar bent laši! 
ga i \ i i i;i i kuo mot i i uis pieno...

Lapkričio 8 d. d dziausi ai 
laidai (eiacupc miestelyje, daug 
didesni už. Lietuvos Šidl.avos, 
P;i rcink u l.o ar s\. ()nos a 1 lai - 
dus kartu sudėjus.

Menkas miestelis, turįs vos 
pusantro taikstančio gyventojų, 
ištinsta į pasaulinio masto mie
stą su šimtu ar daugiau tuks
iančių tikinčiųjų, kurie skuba 
pėsti, važiuoti, raiti, keliaklups
čiais, šliauždami prie stcbuklin-| 
gos Virgoncitos (šv. Marijos) 
mcdint's stovvleJes Caacupe 
miestelyje*.

Liaudies virtis medinėj 
stovy lėlė j

Šioje menkoje, be jokio sko-

atlaidus. I dievis, ga'imc suprasti šią ban-
Savaite, jei >ne dv em prieš guojancią dulkių debesyje, kai 

atlaidus (lapkričio 8 d.) prade- Iriai pusiaujo saulei kepinant, 
da mirgėti visi 'keliai vedą >į Ca- minią.
acupe -miestolį, gi paskutinėmis Kažkas nepaprasto, stcbuklin- 
dienomis visi laukai ir abidvi go, įvairaus ir gražaus, nors 
upelio pakrantes, dotokai nuo kariu ii* liūdna, šimtui, luks- 
miesto, marguliuoja įvairiaspal- (ančiai, dešimtys tuksiančių 
vinis žmonių, vykstančių j ai- žmonių be amžiaus ir lyties 
laidus, rūbais. ■ skirtumo, v Ities ir misislcbc }

J'ik mes lietuviai, taip megs- .jimo pilnomis akimis skuba 
lą atlaidus ir svetingumą, nc- J<nT ! mi(sl(*'į.
žiūrini ai- likime ar esame be- (Bus daugiau)

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

vak. Nedelioj pagal susitarimų
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 193(1

DR. C. Z. VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Av<\
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sei ( doj .pagal sutartį.

DR. BRUNO .1.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR < HtRI RGAS 

2S0S Wesl 63rd St.
VALANDOS: 2 1 |><>)>i< t ir 7 9
vakaro, tivf iadiemais n si knindii’- 

mais pagal tai: įtarimą
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VIN( ENM S 5272

KILI LIETUVIAI DAKTARAI

m Hemlock 5849

l)r. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6/57 S. AVcstern Avė. 
VALANDOS: 1 iki B n nuo 7 iki 9

GRANE COAL COMPANY
5332 So. Ix)ng Avenue
Telefonas P(IRTSMOUTII 9022

P()(l K )X I \S Mine Bun iš geriausių
maimi, daug dulkiu
Perkant 5 tonus ar

Smulkesni Yra

išimta 
daugiau.

$7.80
Daug Pigesni

■k.s i ra
BLACK BANĮ) Lt MP *9.75

—..............—

COPR. 19*0, N€€0l£CRArr SGRVICE, INC.

E3EDSPRLAD MOTIF PATTERN 2744

27 11 Išsiuvinėta lovos kapa 
------------------------------------------------------------------->
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., \u. 2711 |
| 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..................  j

1 Vai das u pavarde ................................................................................................ —- |

f Adresas ......................     -.................. — |

1 Miestas ir valstija - ...................... I

uio išdrožtoje, laikui bėgant 
pajuodusioje slovylecje, Para
gvajaus derlingų dirvų, žuvin
gųjų upių bei neįžengiamų miš
ku krašto liaudies viltis!

įdubusiomis krūtinėmis, džio
vos kruvinais skrepliais nužymi 
keli:i žerbos plantacijų darbi 
įlinkai, purvo sumaišyto įsu žo
lėm nudrėbiu bukužiu gyvento
jai, kuriems jau penki metai 
iicmderejo laukai, lurlingu 
d\ariniiikii pajuodę nuo darbo 
ir vargo vergai skuba neš
ti savo skausmo atdusius me
dinei stovy lai !

Drėgnu*, prakaitu, kraujais, 
vargu ir tūkstančių užkrečia
mų liga stena garbinga, išdidi 
guaiaiii gimine po ei\ilizacijos 
plieniniu, paauksuotu ratu!

Viską jau jie išmėgino lai
mes kelio ieškodami! šimtai re
voliuciją nužymėjo ją laukus 
baltais mediniais kryželiais, ku
riu tikslus buvo laimė*, švieses
nis rytojus, bet gavos vien dva
rininko Jono pakeitimu į dva
rininko Vinco valdžioje!..

Prakeikia dvarininkų ir jėzu
itų, j.silvirlinusių dar Mėndozos 
ir kilu konkistadoriii laikais 
voišlė*!..

Jų išsižiojęs snukis daug di 
dėsnis, negu kaimano (Ameri
kos krokodilo) praryja vis
ką - n(* tik žmogaus darbo
vaisius, bet ir patį žmogų.

Senųjų saulės šventyklų teli
ko griuvėsiai ir vargšas mula-- 
tas ar mestis is keliaklupsčiais1 
eina dulkėtu keliu prie naujos 
šventyklos ieškodamas paguo 
dos, ieškodamas ramybės ar 
naštos palengvinimo amžiname, 
vilčių sapne mirtyje, mitros-; 
kus, nusilpus, apalpus kelyje...

iv.
Kad pažinti Paragvajaus

a t laidus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonu LAFAYKTTE

1—Y-C -r 1 4 koplyčios visose
JI—' >z Lzv c-'! 1 Chicagos dalyse

KhuMykite mustĮ radio progpramii Antradienio ir fteštadienio ryt- 
mečlafff, 10:00 vai. ryto iš W. H. L F. stoties (1480 K.) 

sn POVIEU SALTTMIERU.

Laidotuvių Dijtelctoriai

NARIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
<i«i t iKHiimmiHiiiiiiiit lininiui

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

LACHAWI( Z IR SŪNŪS
2314 VVest 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42 44 East 108tb Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
1704 So. Westeri) Aveniu* Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
1.307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Norėdamas vykti iš Asuncioii 
į (‘.aacupė, reikia važiuoti gelž- 
k(*liu iki Ipacarai s'ofies, o ve- 
iau nuo Ipacarai .stoties telie

ka apie dvidešimt kilometrų iki 
iiaacupė miestelio.

Galima vykli prieštvaniniais 
autobusais ar sunkvežimiais, 
kuriuose sėdynes taip taukiai’ 
sukryžiuotos, jog sargu sėdin
tieji greitosiomis atsirinktų ko
jas.

Bei aš patarčiau vykti pės
čiam ir pasirinkti lapkričio 7 
(L, vieną dieną prieš patį atlal- 

į da, jei nori pažinti Paragvajaus

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. -Phone GROvehiU 0142
1 110 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIUDEVIčfUS į
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 1419

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

S. P. MAŽEIKA
331!) Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtem.piinų, kuris 

esti pi K-žastimi galvos skaudėjimo 
..vaigimo, akių aptemimo, nvrvuotu 
mo, skaudamų akių karst;, atitaiso 
uumparegystę ir tolircgystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia maž.iausias 
klaidas. Speciale 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 A v.

1‘hone YARDS 1373

DR. A. JENKINS
( Lh 1 u vis i 

GYDYTOJAS IR ( H1RI RGAS 
250(1 Ursi l>3rd Street

. l 1m . ,. 11.11 a i < -s n m i i 4 ii 11 u -
Z 9 vai vakare .1 p.:gal suiai’i
Ofiso Id. I’ROSPEI I 67.L
Namų Tel. \ 1RGIMA 2421

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35tb STREET 

kampas Ualstvd St.

Nedeliomis pagal sutari;.

Dr. Kari Nurkat
(MIRKAU IS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n ime 
akinio už priei
nama karna, tai
pgi ant lengvų 
išmokejitmų.

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

Yards 3IIK9

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, .šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENI E 
Ofiso Valandos:

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

I)r. F. Pidsueki Le \ an 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir (i 8 vak. 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Branswick 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: 1) iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. MARGERIS
332.) >o. Halsted St.

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

Šventadieniais lik susilaiur.
Phone YARDS 7299

Tel. Office M'entworth 6330
Rez. il 'dc I’.n k 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6960 So. Halsted St.
Valandos l 4 po plotų, 'i 8 vak 
išskynus st ridomis n sul-alonas.

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8

DR. HERZMAN
(iriai lietiniams žinomas p< i 39 

Įmetu- kaipo Į-atyie: ;'yd>toj.i: dil
iui gus 11 a I. u: oi is.

(linas 11 Lai >oi ai oi jja
1031 \V 18th St.. netoli Morgan St.

Valandos njio 1(1 12 pietų n
nuo (i iki 7.30 vai. vok. kiekvan.; 
dicii.i. išskiriant šeštadienio v..karo

1 ir Dcdel n -mis.
Tel. CANAL 3110

I \ i ■/ iden eij os telefoną:
; Superior 9454 ar Central 74(>4

j Dr. (’harles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 ros lubos 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 1(1 12 va], ryto, nuo 2 iki
1 vai, popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo lt) iki 12 

valandai diena.
Phone MI1)WAY 288(1

T.lcloii.is YARDS 0994

Dr. Maurice Kaltu
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ 

()f įso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po

jiict. 7 iki 8 va] Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telcphone PLAZA 320(1

ADVOKATAI
K. P. KUKIS

ADVOKATAS
Miršt - 'i :m- -127 N. Dearborn St 
Kami- ' Tel. (\ litrai 441 1-2
Narni; 3323 So. Halsted St
Valami-i vakarais nuo 6 ik; 8:30

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutari;

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tol. CENTRAL 1824
Namų tel.—Įlydė Pat k 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STA te 7572 
Va).: nuo 9.00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VlCtory 2679
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Pitisburgh’o Naujienos
[’ITTSBL'RGHlĖČIAI bendrai minės

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
SUKAKTUVES

Pasmerkė Lietuvos Okupantui Amerikos
Lietuvius Komunistus

“Naziai Neapkenčia”

(Tęsinys iš pirm., sausio 27)
Vienas Bendras Lietuvos Nepri

klausomybės Minėjimas.
Taip pat šiame draugijų su

važiavime buvo pakeltas klau
simas apie rengimų Lietuvos 
Nepriklausomybes minėj mo. 
Buvo pareikšta nuomonių, kad 
butų surengtas vienas bendras 
d džiulis visų Pittsburgho lietu
vių paminėjimas ir tuomi de
monstruoti Pittsburgho lietuvių 
vienybę. Pasirodė, kad pas į 
Pittsburgho lietuvius yra noras 
ir pasiryžimas bendrai dirbti 
Lietu o 1 isvei kų geri usiai 
r od Lie.uv.ų Pil.ečių Brau- 
jo at.ito as J Ta .ikevičius. 

« l yra Rymo Katalikų Fedeia- 
cijO , skyriaus pirmin nk is. Pa
siprašęs balso pareiškė, kad ir 
katal.kų Federacijoj esanti to
kia nuomonė, kad Pittsburgho 
visų srovių lietuviai turėtų su
sitarti dėl vieno bendro Lietu
vos Nepriklausomybės paminė
jimo. Atsižvelgiant į išreikštas 
mintis, buvo nutarta Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo 
rengimų pavesti šiam Draugijų 
Komitetui.

Rašant šiuos žodžius teko su
žinoti, kad susitarimas su ka
talikų srove įvyko ir kad jau

MADOS

No. 4615—Praktiška kasdieninė 
suknelė. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44. 46, 48 ir 50.

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

NAUJIENOS Patteni Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, DL 

da įdeda 18 eentų tr prašau

atskarti asas pavyzdi Na ■
Mferoc  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)

(Mfeataa te valstQa)
—...........—------- ---

yra rengiamasi prie minėjimo 
didžiulėje Lietuvių Piliečių sve
tainėje, kur yra kviečiami žy
miausi Amerikos lietuvių kal
bėtojai ir rengiama gražus mu 
zikalis programas.
Pasmerkė Lietuvos Okupantus.

Prieinama ir prie Rezoliuci 
, jų Komisijos raporto.

Pirmiausiai rezoliucijų Komi
sijos narys S. Bakanas paskui 
te rezoliucijų, kurioj yra pa
smerkiama Lietuvos okupantai, 
pasižadama kovoti už atstaty 
mų nepriklausomos laisvos n 
demokratnės Liet. vos. ,/ioj) 
i\zul uc ja Ldvo priimta v en 
. alsiai bė diskusijų.

Antrų rezoliucijų skaitė ant 
ras Rczoliuc jų Komis jos na 
rys, P. Pivaronas, \ ilniaus lie
tuvių šelpimui sudėtų aukų rei
kalo. J. K. Mažukna padarė su
sirinkimui praneš.mų, kad pas 
Lietuvos Konsulų Budrį yra pa
likę aukų, kurių nespėta pasiųs
ti į Vilnių, ir anot Mažuknos, 
vienas Ne\v Yorko Fondas ici- 
kalaujųs konsulo tas aukas per
duoti jo globai.

Susirinkimas pasisakė prieš 
perdavimų virš minėtų aukų ir 
nutarė, kad Konsulas Budrys 
sunaudotų pinigus tiems Lietu
vos reikalams, kurie šiomis die
nomis yra reikalingiausi. Prie 
Vilniaus šelpimo aukų yra pri
sidėję ir Pittsburgho lietuviai, 
tad, žinoma, turi ir teisę tarti 
gavo žodį aukų skyrimo reika
lu. . . .

Tačiau, ar atitinka, tikreny
bei žinios, kad tas Ncvv Yorko 
Fondas reikalavo konsulo Bu
drio perduoti jam vilniečiams 
skirtas aukas globoti, žinoma, 
susirinkimas nesigilino, bet pri
imtoji rezoliucija turbūt buvo 
vietoje.

Amerikos Lietuvių Penktakojai 
Randa Savos Rūšies Užtarėjų.

Rezoliucijų Komisijos narys 
S. Bakanas Komisijos vardu 
pateikė trecių rezoliucijų, kur 
pasmerkiama ta Amerikos lie
tuvių spaudos dalis, kuri yra 
žinoma kaipo komunacių spau
da. Tai Amerikos lietuvių, 
kurie sužlmai ar nesužiniai re
mia Lietuvos okupantus ir 
džiaugiasi Lietuvos nelaime. 
Rezoliucija patarė Amerikos 
lietuviams neremti komunaciš- 
kos spaudos, nelankyti jų orga
nizacijų parengimų ir kitais vi
sais atitinkamais budais kovoti 
tuos Lietuvos pardavikus.

Tai šioji rezoliucija ir pasta
tė ant kojų SLA vice-preziden- 
tų J. K. Mažuknų ir buvusį SLA 
3-čio apskričio iždininkų Kas
tantų Šinkūnų. Jie 4 pradėjo 
smerkti rezoliucijų ir netiesio
giniai pulti rezoliucijos autorių 
S. Bakanų.

SLA vice-f,rezidentas Mažuk- 
na ar tai prisilaikydamas tam 
tikros diplomatijos, o gal taip 
yra įsitikinęs, pareiškė, kad re
zoliucijomis nieko neatsieksim, 
tik keliame vaidus, ir kad mes 
neturim imti pavyzdžio iš ko
munistų, kurie iš savo tarpo 
meta kitaip manančius ir jiems 
priešingų spaudų boikotuoja. 
Mes turim būti tolerantiški — 
pareiškė p. Mažukna.

“Tolerancija”.
S. Bakanas gavęs balsų atsa

kė, kad čionai ne tolerancijos 
klausimas, bet kova už Lietu
vos laisvę ir prieš Lietuvos par
davikus, ir mes negalim būti 
taip jau “tolerantiški”, kad lai
svai leisti Stalino agentams

U!M H-NAUJIENŲ Tolephotu
James W. Gerard, buvęs 

Amerikos ambasadorius Vo
kietijoj, liudija senato už
sienio reikalų komiteto ap
klausinėjime ryšy su Brita
nijos pagelbos bilium ir pa
reiškia, kad “Vokietija ne
užkenčia musų aršiau Už 
nuodus.”

knistis Amerikos lietuvių judė
jime ir p< • Lietuvos nepriklau
somybės pamatais. Kastantas 
Šinkūnas jau ne nuo šiandien 
yra žinomas kaipo Stalino vic- 
ros sekėjas, tad jo argumentuo
se prieš rezoliucijų nebuvo nie; 
ko naujo ir nebuvo nieko ste
bėtino.

Bet su Mažukna tai tikrai 
nepaprastas dalykas jo orienta
cija prieš komunistus. Tik me
tai atgal tas pats Mažukna 
griežtai smerkė Rusijos užpuo
limų ant Suomijos, ir Amerikos 
lietuvių komunistų džiaugsmų, 
smerkė ir Rusijos “draugišku
mo” sutartį, kurioj neva buvo. 
Vilnius gražintas Lietuvai.' Ta
čiau dabartiniu laiku, kada Sta
lino gaujos Užplūdo visa Liėtu- 
vų, sumynė jos nepriklausomy
bę ir pavergė Lietuvos žmones, 
tai ne tik neteko girdėti, kad 
Mažukna butų atvirai ir tiesio
giniai pasmerkęs' tokį ■ Rusijos 
pasielgimų’, Lot pasidarė tiek 
“toTeiabti^kas”, kad ■ baiitlo už
stoti Lietuvos paveizėjus.

Ądv. E. A. Schultza, patarė 
atmesti Tezpliuėijų ir užmiršti 
apie korinį nlst u s/ nes jie nežino; ►’***•• * / • ■ kų darų. \ / • r

Už revoliucijų pasisakė A. 
Vainorius, F. Rodžeris, J. Vir
bickas ir kiti. Rezo’iucija buvo 
i riimta.

Tuomi ir baigėsi šis suvažia
vimas.

(Rezoliucijų tekstai buvo pa
skelbti pereitų pirmadienį.)

—Reporteris

Aukos Sudėtos 
Lietuvos Reikalams

Lietuvių Mokslo Draugjos 
salėje, 142 Orr Street, Pitts- 
burgh, Pa., sausio 19.
Mr. ir Mrs. P. Pivaronas $5.00
Mr. Chas. K. Pikiel 2.00
Mr. S. Bakanas 1.00
Mr. J. Virbickas . 1.00
Mr. B. Gramba 1.0J
Mrs. A. Brazauskienė 1.0.)
Mr. F. Ragers 1.01)
Mr. ir Mrs. Dargis 1.00
Mr. E. Schultz 1.00
Mr. J. Petraitis 1.00
Mr. V, Krauzlis 1.00
Mr. J. Naujokas 1.00
Mr. J. Mažukna < 1.00
Mr. A. Johnson 1.00
Mrs. S. Bakanas .50
Mr. J. Miller .50
Mr. G. Žilinskas .50
A. Gutauskienė .50

Ne vien Vyrais
Bet Ir Moterys
Kovoja Už Lietuvių Gerovę 

Marųuette Parke.
MARQUĖTTE PARK. — Mar- 

(fuętte Home Owner*s Associa- 
tion yra viena didžiausių šios 
rųšies organizacijų Chicagos 
mieste. Turi suvirs du šimtus 
namų savininkų nariais, kasoj 
randasi keli šimtai dolerių pini
gų — vienu žodž.iu viskas yl*a 
geroj tvarkoj. Gal dėl to ir kai
myninių kolonijų lietuviai taip
gi pradėjo rašytis prie marųuei- 
teparkiečių ir veikti bendrai.

Organizacijos Tikslas.
Organizacija turi nariais vi

sokių pažiūrų Žmotoil), todėl at
virai į politikų nesikiša, bet dir
ba kas reikalinga apylinkei pa

nas, Mrs. M. česna ir L. An- 
tohųyįčia, Parengimų komisi
joj įėjo: B. Golgota ir J. But
kus. Atstovais į South West Ci- 
vic Organizacijų paskirti John 
P. Damkus, P. Yasius ir John 
P. Stankovvicz, Knygų patikri
nimo komisija — B. Gelgota ir 
A. Grigai. • <

Reikalas/patėmyti, kad ne 
vien vyrai, bet ir moterys inte
resuojasi organizacijos gyvavi
mu ir daug moterų stoja į val
dybų

Atnaujino Pilietybės 
Ir Anglų Kalbos 
Pamokas Br. Parke

PAS

Veikti sykiu su vyrais.
John P. Stankowicz, 

Korespondentas.

EleVeiterių Unijos 
Rinkimai

Įvyksta Shulmistro raštinėj tre
čiadieniais ir penktadieniais
BRIGHTON PARK. — Pilie

tybės pamokos vėl prasidėjo 
Shulmistras Realty Company 
ofise, .4016 South Archer Avė., 
trečiadienį, sausio 29, kaip 7 
vai. vak.

Visi nepiliečiai yra kviečiami 
lankytis į šias pamokas, nes 
bus mokinami apie Amerikos 
valdžių ir 
klausimus, 
pirm negu 
popierius.

į viršminėtas pamokas atsi
lanko advokatai Antanas O is 
Matthew Lteinberg, K irstant 
Savickas ir kiti, kur Įdomi i 
paaiškina nepil ečiams l:a p ve 
kia Amerikos valdžia.

Pamokos išmokinti lietuvius

Budriką
Naujos 1M1 Radijas

1

Naujos Elektrikines 
Ledaunes

Nauji Rakandai Del Namų

lavinami atsakyti į 
kurie pra klausi m 

gaunate pilietybė

Perkant Vasario Menesio 
ISpardavime Daug 

Sutaupoma

šiai reikalauja kas yra reikalin
ga. Rinkimų metu remia lietu
vius kandidatus ir kitataučius, 
kurie yra naudingi namų savi
ninkams Milinguose yi*a pake 
.iami įvairiausi klausimai nuo
savybių reikalais ir nariai juos 
riša pasiremdami patyrimu, ar
ba advokatas Antanas Lapins
kas paaiškina dalykus iš lega- 
lės pusės ir duoda patarimus 
kaip reikia veikti.

Organizacijos Tvarka.
Nariais gali būti t ktai neju- 

domo turto savininkai. Mokes
tis yra vienas doleris melams. 
Mitingai yra laikomi kas mėne
sio ketvirta penktadienį, Mar- 
ųuette Park Parapijos svetai
nėj, prie 63 ir Washtcnaw ave
nue, kaip pusę pų^septynių va
kare. Mitingai visadąs yra sma
gus ir naudingi. ftcKomenduo- 
jama visiems lietuviams namų 
savininkams prisirašyti ir veik
ti visi iš.vįoria,. kur vieny
bė ten galybe. ..

Naujoji Valdyba.
• oSausio 23-čių .dienų stojo į 

darbų nauja valdyba 1941 me
tams. '

Pirmininku vienbalsiai palik
tas John P. Damkus, viče-pirm. 
išrinktas J. Butkus, protokolų 
raštininko vietų užėm,e Mrs. B. 
Ambrose, finanslj raštininku — 
P. Yasius, kasiėriuš D. Bre- 
delis. Legaliu Patarėju— adv. 
Antanas Lapinskas, iždo globė
jais — Mrs. C. Vainauskas ir 
Mrs. C. Stasiūnas, maršalka S. 
Vainauskas, ir korespondentu-— 
John P. Stankowicz.

Į pildomųjų tarybų išrinkti:' 
A. N. MasuLs, P. Rauskin, A. 
Grigai, A. Dulcius, Mrs. A. Ju-

J. L. O’Grady buvo išrinkta 
prezidentu Elevator Sl.rterc 
and Operators unijos -šeštadie
nį. Rinkimai įvyko unijos raš
tinėje, 172 W. Adams St. Viso 
buvo keturi kandidatai.

BuVęs prezidentas Matthew 
Taylor mirė rugsėjo 6, pernai.

ŠĮVAKAR SVEIKATOS
, Paskaita roselanee

vra laikomos šiame ofise kas *•
penktadienio vakarų, kaip 7 v

Naujai įdainuoti Lietuviški 
Rekordai garsios Metropoli
tan Operos žvaigždes Auna 
Kaskas dabar tik padaryti 

po 50£
Elektrikiniai “reėord play- 
ers” groja rekordus per jūsų 

radijo tik $6.95

RCSELAND.—RosJando 
lėrų Kliubas šįvakar Darbiniu 
kų salėje, 10413 S. M i ch i ga n 
aven.ie, ičnga labai įdom ų pa
skaitų apie moterų sveikatų. Ji 
rengiama tiktai moterims. Skai
tys Dr. Suzana A. Slakis. Te
ma, “Gyvenimo Permaina”.

Visos moterys kviečiamos 
skaitlingai susirinkti. Pradžia
7:30 v.v.

Mo-
Mokll nereikia (Sp.)

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITVVINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

NEGALI GAUTI
GERESNIO

Jei Mokėtum Du Syk Tiek už

FREDERIGK’S 
4CROWN 

PREMIUM 

BEER!

Jau-Tikrai PREMIUM Alus atstovauja aukščiausią 
laipsni bravorininko gamyboje! Frederick’s 4 
CROWN PREMIUM ALUS yra gamintas va
ryje ir sendintas medyje.

GAUNAMAS 1/2 GAL., KVR. IR 12 UNC. BONKOSE. 
Nueikit į artimiausį sandėli arba taverną—arba šaukite

YARDS 1502;
----- SVARBUS PRANEŠIMAS------

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

FREDERECK BROS., inc
3917 So. Lowe St., Chicago, III.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS I
IN

įAmv
INVIHMIN1

UNIVERSALSAVINGS& LOAN ASS’N
f '

1739 SOUTH HALSTED STREET

$21.00
Smulkių surinkta salėje 2.64

Viso yra ...................... $23.64
Aukų rinkėjos:

Mrs. B. Pivaronienė
- Miss Olga Sandaitė

Mokame 3’/ž Nuošimčio ant Visų Investmentų

mušų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
" • Washlngton, D. C.

Ona

LIETUVIŠKI REKORDAI
16322 Kur Bakūžė Samanota— 
Mano Rožė, Įd. Anna Kaskas
1G323 Dukružėlė — Mergų Bė- 

I dos, Įdain. Anna Kaskas
I 16193 Marytės ir Jonuko Daina— 
I žemaitelių Polka. Mahanojaus 
I Orkestrą su daina
Į 16206 Stovių Prieš Tave — Oi 
j Mergelia. Mahanojaus Orkestrą 
I su daina

16209 Liudvinavo Polka — Pauk- 
I Ščių Polka. Mahanojaus Orkestrą 
I 16227 Ūkininkų Polka — Jurgio 
I Polka. Pennsylvanijos Angliaka- 
I šių Orkestrą
I 16242 Močiutė Valcas — Lietu- 
I vaite Polka. Armonikų Duetas 
I 16254 Aukšti Kalneliai—Ak No- 
I rėčiau. Mainerių Orkestrą su 
I daina

16256 Ulonai — Ar Ar Tau Sese?
I Vanagaitis ir Stogis

16259 Toks Vaikinas Polka — 
I Plikių Polka. Mainerių Orkestrą 
I su daina
I 16280 Storo Yono Polka — Ves- 
I kie Mane šokti Polka. Shenado- 
I rio Orkestrą
I 16281 Tarne Rūtų Polka — Kuo- 
I mqt šoksi Polka. Mahanojaus 
I Orkestrą
I 16284 Kam šeri Žirgeli — Kai 
I Aš Turėjau. Vanagaitis ir Ol- 
I šauskas

16299 Erei Polka — Našlys Pol
ka. Lyra Orkestrą
16300 Lakštutės Polka — Dėdie
nė Polka. Klaipėda Lithuanian 
Orkestrą
16302 Gegužine Polka
nuolių Polka. W. Gula ir Orkes
trą
16303 Polka Del Numylėtos — 
Virbalio Polka. W. Gulos Ork.
16304 Kanapių Polka
Polka. W. Gulos Ork., dainuoja 
Alex Vasiliauskas
16305 Beržų Polka — Daratyte 
Polka. W. Gulos Ork., dainuo
ja Alex Vasiliauskas.
16306 Tai Nebuvo Meilė. Tango 
—Ar Atsiminsi ? Anglų Valsas 
įdainavo A. Sabaniauskas
16307 Marš, Marš, Kareivėli —
Geležinio Vilko Maršas. Karo Mo
kyklos Choras I
16308 Drulia — Tu Lietuva, Tu 
Mano. Idain. Akiras Biržys — • 
Pūdu Dėdė id Dėdienė
16309 Buk Vyras Polka — Kai 
Aš Turėjau Kaime Mergelę. Įd. 
A. Dvarionas
16310 Septintame Rojuje. Anglų 
Valsas — Jaunystės Meilė, Tan
go įdainavo A. Sabaniauskas
16311 Mano Gitara, Tango — 
Saulėtas Rytas, Anglų Valsas. 
Įdainavo A Sabaniauskas
16312 Lietuviškos Liaudies Dai
nelės — Dalis 1 and 2 A. Saba
niauskas.
16313 Našlaitės Kapas — Griū
vėsiu Gėlelė. Akiras Biržys, Pu
pų Dėdė ir Dėdienė
16314 Anūkų Polka — Pupų Dė
dės Polka. Įgrojo Akiras Biržys
16315 Buk Vyras Polka—Sukas 
Ratukas Polka. A. Dvarionas
16316 Gieda Gaideliai — Gražus 
Miško Budas. Įdainavo A. Biržys
16317 Sužadėtinių Valsas — Ro- 
saliutės Polka. Įd. Pupų Dėdienė
16318 Marijampolės Polka — 
Gardus Alutis, Valsas. Įdainavo 
Pu.oų Dėdienė
16319 Obelių Polka
nių Valsas. Įgrojo Akir. Biržys
16320 Merkinės Polka — Kre
tingos Polka. įgrojo Ak. Biržys

/ 16321 Pasakykite Mergelės, Tan
go — Kai Smuiku Groji Tu, 
Tango. Įdain. A. Sabaniauskas 
Užsakant rekordus { kitus mies-

> tus ar vieną ar šešis rekordus, 
reikia pridėt 25c už prisiuntimo 

lėšas

Jos. F. Sudrik

Šekmi-

Incorporated
FURNITURE HOUSE 
3409-21 S. Halsted St.

Tel. YARds 3088

Žymus radijo programai iš sto
ties WCFL, 970 k. nedėlios va
karais nuo 5:30 p. ttl.
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Nuodingosios dujos
Dabartiniame kare nuodingosios dujos dar nebuvo 

vartojamos, bet paskutiniu laiku vis dažniau pasigirsta 
balsai, kad Hitleris netrukus gali pavartoti tą baisųjį - 
“ginklą” prieš anglus. Tuomet, suprantama, ir anglai 
butų priversti dujomis nuodyti Berlyno ir kitų Vokieti
jos miestų gyventojus.

Reikia atsiminti, kad nuodingąsias dujas (poisoh 
gas) pirmutiniai ėmė vartoti vokiečiai, pereitartie pa
saulio kare. Jie pirmutiniai taip pat ėmė statyti subma- 
rinas laivams skandinti torpedomis. Jie, beje, pirmuti
niai pradėjo mėtyti iš oro bombas į neapginkluotus 
miestus, vartodami šiam tikslui garsiuosius “zeppeli- 
nus”. Tai vis pereitame, 1914-18 metų, kare.

Nenuostabu, jogei Anglija bijojo, kad ir šiame ka
re vokiečiai griebsis savo išbandytojo įrankio priešams 
žudyti dujomis. Tai butų pavojingas dalykas tokio did
miesčio gyventojams, kaip Londonas. Todėl pačioje ka
ro pradžioje Anglijos valdžia padirbino milionus prieš
dujinių kaukių (gaso maskų) ir įsakė visiems žmonėms 
Londone jas nuolatos nešiotis su savim. Ar žmogus ei
na gatve, ar važiuoja tramvajum, ar dirba fabrike — 
jisai visuomet turi turėti pakabinęs ant peties arba pri
sirišęs prie diržo priešdujinę kaukę. Be tų maskų nė 
parlamento nariai nebuvo įleidžiami į parlamento posė
džius.

Laikui bėgant, kai Hitleris dujinių bombų į Londo
ną nemėtė, anglai pradėjo apie šitą pavojų užmiršti, ir 
dabar, sako, didesnioji dalis žmonių Londone jau yra 
savo kaukes• pametę arba sugadinę.. Šeimininkės, eida
mos į rinką nusipirkti daržovių, dažnai pasiima prieš
dujinę kaukę, vietoje krepšio, bulvėms ir svogūnams 
susidėti.

Tačiau paskutinėmis dienomis, kaip minėjome, pa- 
skrido gandai, kad Hitleris jau rengiasi vartoti dujas 
prieš anglus. Apie tai užsiminė net Jungtinių Valstybių 
laivyno sekretorius, pulk. Knox, senato užsienių reikalų 
komisijoje, kurio nuomone, už kokių dviejų ar trijų me
nesių naciai gali padaryti desperatišką ataką prieš bri
tų salas, visomis jėgomis ir visomis priemonėmis, ko
kias tik jie turi, neišimant ir nuodingųjų dujų. Hitlerio 
tikslas esąs sutriuškinti Angliją šį pavasarį, pirma ne
gu suspės parūpinti jai didesnę pagalbą Amerika, ku
rioje demokratijos priešai kartu su apžlibusiais pacifis
tais ir fanatiškais airių “patriotais” trukdo kaip įma
nydami prezidento Roosevelto pastangas padėti Angli
jai. . '

Apie numatomą dujų ataką prieš anglus rašo ir 
pro-vokiškas Hearsto laikraščių korespondentas Toli
muose Rytuose. Vienas aukštas Japonijos valdininkas 
jam sakęs, kad “paskutinėje karo stadijoje”, kai viena 
ar antra pusė pasieks desperacijos laipsnį, bus vartoja
mos ne tiktai nuodingosios dujos, bet ir ligų bakterijos. 
Jisai patyręs, kad ir anglai ir vokiečiai turį tokių baisių 
dujų ir bakterijų, nuo kurių jokios maskos negalinčios 
apsaugoti. Vokietija jau statanti milžiniškus požemi
nius skiepus Berlyne, Hamburge, Bremene ir Ruhro 
distrikte, specialiai įrengtus tam, kad žmonės galėtų 
juose pasislėpti ir užsidaryti, kuomet priešas ims laidy
ti į juos dujų ir bakterijų bombas.

Jeigu Hitleris tokius prisirengimus daro, tai, ma
tyt, jisai ketina pirmas tokias atakas pradėti. Iki šiol 
jisai nebuvo pasiruošęs apsaugoti savo miestus.

Bet ne viską reikia imti už gryną pinigą, kąs yra 
apie karą vienos arba kitos pusės rašoma arba kalba
ma. Hitleris daug dalykų darytų, jeigu jisai nebijotų, 
kad priešai atsimokės jam tuo patim. Lazda turi du ga
lu. Kol rudmarškiniams nepasiseka įsibriauti 
salas, jie vargiai begalėtų padaryti Anglijai 
žalos dujomis, negu anglai Vokietijai. Gal hut, 
tiktai gąsdina.

esąs tasai juodmarškinių “diuče”, — tuo tarpu kai visa 
pažangioji anglų viSUCįrnenė su pasibiaurėjimu skaity
davo laikraščiuose, kaip fašistų gaujos ricinos aliejum 
“vaišina”, spardo ir žudo socialistų veikėjus, katalikų 
liaudies partijos lyderius ir darbininkų organizacijų at
stovus.

Bet vakar Hearsto spauda įdėjo to “filosofo” inter- 
view, kuriame jisai apgailestauja, kad Anglija jau tu
rėsianti parblokšti “old Musso” (senį Mussolinį) kartu 
su “seniu Hitleriu”. Mat, senis galvažudžių vadas pasi
rodė nesąs toks didelis herojus, kokiu jį piešdavo senis 
Bernard Shaw, kuris mėgsta tituluotis “socialistu” ir 
gerti arbatėlę leidės Astorienės namuose, reakcingiau- 
siųjų Anglijos lordų kompanijoje. Mussolinio nenugali
mieji kariautojai bėga iš mūšių lauko, nespėdami nė 
makaronų krepšius pasiimti, arba pasiduoda pulkais, 
kaip avys.

Tokių didvyrių vadas, aišku, jau ųebegali būti pasi
gėrėjimo objektu “sąmojinguose” airiško anglų drama
turgo pasikalbėjimuose su aukštais lordais ir aukšto
mis 
yra 
ko.

leidėmis. Todėl noromis-nęnoromis Bernard Shaw 
priverstas jį “paaukoti”. Vieno herojaus jisai nete-

Bernard Shaw herojai

Tokių tipų Lietuvoje yra ir 
daugiau. Bene žymiausias tarp 
jų tai — “liaudies poetas” Liu
dus Gira. —

Kai pasibaigs straipsnių seri
ja apie Krėvę (jų dar bus dve
jetas), tai Kazys Varkala su
pažindins “Naujienų” skaityto
jus ir su tuo “škurniku”, kuris 
nukalė “poemą” apie Stalino 
saulės konstituciją.

KELIAUJA į BRAZILIJĄ

Bet dar yra kitas: Stalinas.
Tiesa, pereitą žiemą suomiai sovietų “voždiui”1 

smarkiai kirto į kelnes. Bet jisai jas užsilopė, irx su
prantama, tos dalies savo garderobo jisai nerodo Rau
donosios Aikštės paraduose arba iškilminguose svetimų 
šalių diplomatų (tokių, kaip “draugas” Cripps) ir gar
sių svečių priėmimuose. Kremliaus diktatorius visuo
met pasirūpina; kad jo nugara butų atsukta į sieną.

Taigi Bernard Shaw dar neturi pagrindo šituo sa
vo herojum nusivilti. Jisai į jį ir jo “socialistinį ekspe
rimentą” yra įsimylėjęs seniai. Anąmet, kai Volgos sri
tyje ir Šiaurės Kaukaze siautėjo baisus badas (nuo ku
rio mirė penki ar šeši milionai “laimingų” valstiečių!), 
George Bernard Shaw nuvyko specialiu traukiniu į 
Maskvą, kartu su lordais Astorais ir skaitlingu kitų 
Anglijos aristokratijos atstovų buriu pasižiūrėti, kaip 
atrodo sovietų rojus. Dideliame bankiete, kurį jų gar
bei iškėlė “draugas” Stalinas, Bernard Shaw iššaukė 
didžiausius aplodismentus, kuomet jisai iškrėtė šitokį 
“džioką”:

“Kai aš rengiausi važiuoti į Rusiją, pažįstamie
ji mane gąsdino, kad aš negausiu Maskvoje valgy
ti, nes žmonės visoje Sovietų Sąjungoje miršta ba
du. Todėl aš buvau prisikrovęs^dėžes visokio mais- 
tp. JJet kaį; tik musų traukinys* ‘ įvažiavo į sovietų 
teritoriją, tuoj pamačiau, kad. mane be reikalo bau
gino. Žmonės Rusijoje sotus ir patenkinti. Paėmiau 
visas dėžes su maistu ir išmečiau per vagono langą; 
Aš žinojau, kad socialistinėje šalyje nieko netrūks
ta. Ir neapsirikau — stalai šiame bankiete apkrau
ti tokiais prašmatniais valgia® kokių ir kapitalis
tiškoje Anglijoje nelengva gauti.”
Šitas ciniškas pasityčiojimas iš badaujančios Rusi

jos liaudies atidarė akis daugeliui žmonių, kurie pir
miau manydavo, kad to anglų dramaturgo “socialisti
nės” pretenzijos turi kiek nors vertės.

Bet Anglijos valdžia prieš keletą dienų uždarė du 
Hitlerio propagandos organu Londone, kuriuos leido 
komunistai: dienraštį “Daily Worker” ir savaitraštį 
“Week”. Ir štai senas anglų klaunas vėl pasiskubino 
parodyti savo “sąmojingumą”, pareikšdamas, kad val
džia padariusi stambią “diplomatinę klaidą”.* Nes, girdi, 
supyks Stalinas, o Stalinas esąs toks “galingas”, kad 
vargas bus tai kariaujančiai valstybei, pN-eš kurią jisai 
stosi

Vadinasi, Stalinas Bernard Shaw dar tebėra hero
jus. Nieko, kad ant užpakalinės jo drabužių dalies yra 
lopas, —- vistiek herojus! Netekus “Musso”, reikia bai
dyti savo “draugus” lordus ir leides, kurie jam riebiai 
užmoka už jo “originališkumą”, — galingu Stalinu.

į britų 
daugiau 
Hitleris

BernardPaskilbęs anglų dramaturgas, George
Shaw, kuris mėgsta erzinti publiką “originališkais” są
mojais, seniaus labai girdavo Mussolinį. Beveik kiek
vieną vasarą jisai praleisdavo savo atostogas Italijoje 
ir, pagrįžęs namo, pasakodavo, koks “genijalus” vyras

STRAIPSNIAI APIE 
LITERATUS

Savo straipsniuose apie Vin
cą Krėvę, musų bendradarbis 
Kazys Varkala iškėlė aikštėn 
įdomių dalykų apie tą “žvaigž
dę” tarybines Lietuvos literatū
roje. Pasirodo, kad pralotas 
^akštas-Dambrauskas kartą pa
siūlė Lietuvos kunigams, kad 
jie uždavinėtų žmonėms skai
tyti prof. Krėvės-Mickevičiaus 
raštus “už pakulą” — toki jie 
buvo nuobodus ir neįdomus!

Tas pats Krėvė, kurį dabar 
kelia į padanges Lietuvos oku
pantų tarnai, kitąsyk labai 
“tarkuodavo” ir tiesiog dergda
vo bolševikus ir jų rašytojus. 
Pasislėpęs po pseudonimu “M. 
Remsis”, jisai rašė;

letuvos
“RAUDONOSIOS 

GURGUOLES”

Paskiausios Amerikoje gaju- : 
tos žinios, sako, kad buv. Lie
tuvos prezidentas Antanas 1 
Smetona vyksta ne j šiaurės 
Ameriką, bet į Braziliją. Jisai 
jau išplaukęs laivu iš Lisabo
nos (Portugalijos) sausio 28 d.

Pietų Amerikoje pigesnis gy
venimas, o p. Smetona, kaip 
girdėt, didelių kapitalų, iš Lie
tuvos bėgdamas, neišsiveže. Sa
ko, pasiėmęs tik $12,000.

Vienas lietuvis biznierius A- 
merikoje jam pasiūlė gyventi 
nemokamai jo farmoje, “kol 
bus gyvas”. Bet viešai veikti ji
sai nebūtų galėjęs, nes valsty
bės departamentas jam buvo 
davęs vizą tik kaip privačiam 
asmeniui.

J. V. valdžiai ne labai patiko 
net kai Čekoslovakijos prezi
dentas, Ed. Benešąs, ėmė daly
vauti čekų politikoje, profeso
riaudamas Ghicagos Universi
tete. Dr. Benešąs surado, kad 
jam bus patogiau veikti, išva
žiavus į Angliją, ir jisai dabar 
gyvena Londone. O p. Smeto
nos padėtis butų dar keblesne. 
Nors jisai “nerezignavo”, bet 
prieš išvažiuosiant iš Lietuvos, 
jisai sutiko priimti Maskvos 
ultimatumą ir pavedė savo ga
lią premjerui Merkiui. Antra 
vertus, ir pagal Lietuvos “kon
stituciją”, kurią pats p. Smeto
na “priėmė”, kai respublikos 
prezidentas išvyksta į užsienį, 
tai jisai nebėra prezidentas, bet 
patampa privačiu asmeniu.

An-tanas Merkys, kuriam p. 
Smetona pervedė savo gają, 
sutiko išpildyti čekisto Dekano
zovo reikalavimą ir paskirti sa
vo vieton Justą Paleckį, o pats 
pasitraukė. Paleckis sudarė 
“ministrų kabinetą” ir pakvie-

Lietuvos komunistų partija 
sugalvojo naują triuką: palie
pia ūkininkams pasikinkyti 
arklį, įsidėti į vežimą maišelį 
javų, o paskum susirinkti pa- 
skirton vieton. Tokiu budu iš 
visos apylinkės sudaromos va
dinamos raudonosios gurguo
lės, kurios su raudonomis vė
liavomis vyksta į kooperatyvus 
parduoti žemes ūkio gerybių. 
Šilas triukas, kuris propaguo
jamas, kaipo “valstiečių prisi
rišimo prie sovietų valdžios” 
įrodymas, dabar taikomas vi
soje okupuotoje Lietuvoje. Iš 
komunistų partijos organo 
“Tiesos” sužinome, kas tokias 
raudonąsias gurguoles organi
zuoja. Troškūnuose, Panevėžio 
apskrityje, tokią gurguolę su
organizavo (kitais žodžiais ta
riant, ūkininkams paliepė įvyk
dyti) šios apskrities kom par
tijos instruktorius “draugas’’ 
Šorforis.

Sovietų Lietuvos maisto pra
monės komisariato 
skyriaus viršininku paskirtas

vičių ir kelis kilus asmenis. To
kiu budu prezidento titulas ir 
teisės, kuriuos p. Smetona pa
liko “laikinai” savo bičiuliui 
Antanui Merkiui, pateko į Ma
skvos agento rankas.

Tai yra labai liūdna istorija. 
Tautininkų šulai, kurie norėjo 
būti lietuvių tautos “vadais” 
nedrįso jėga pasipriešinti bol
ševikams (kas, tiesa, buvo ir 
nelengva) ir nemokėjo gudru
mu išsisukti nuo jų šantažo,— 
tik patys paspruko, išsivežda- 
mi kai kuriuos daiktus. Net 
Lietuvos Banko aukso atsarga 
nebuvo išgabenta į užsienį!

PROPAGANDOS DUJOS

“draugas” I. M. Kapeliušnikov.
Sovietų Lietuvoje paskelbta, 

kad panaikinamos varžytines 
miško medžiagai pirkti. Bet da
bar šią medžiagą galima bus 
gauti tiktai per valsčių vykdo
muosius komitetus, kurie su
darys specialinius gyventojų 
sąrašus, šiuos sąrašus svarstys 
dar 
rios 
kuro 
sa ši

ypatingos komisijos, ku- 
vadovausis vyriausiosios 
valdybos nurodymais. Vi- 
procedura, esant bolševi

kiškai betvarkei, truks mėnesių 
mėnesius.

Lietuvių Vaikai

Mokykla

uždarbio

‘Tėvynės” apžvalgini n- 
apie kuriuos girdime,

organas vadina “karo partija”. 
Bet ir daugumą jo oponentų ji
sai pasmerkia:

“Daugumas pasipriešinu
sių Amerikos karo partijai”, 
rašo 
kas,
yra irgi dalis propagandos. 
Tų neva pasipriešinimų tiks
las dažnai esti tas pats — 
laikyti žmonių protus už
nuodytus karo dujomis iš vi
sų pusių.”
Tačiau “Tėvynė” imasi tas 

“karo dujas” išsklaidyti — ir 
atidengia didelį sekretą, kurį 
ji sakosi patyrusi iš “pranaša
vimų” Amerikos kapitalistams 
ir investoriams apie “didelį kri- 
zį šiais metais”. Krizis, girdi, 
ateis dėl to, kad šiemet pasi
baigs karas — ir Amerika at
sidurs didžiausioje ekonominė
je suirutėje, privatinis kapita
lizmas sugrius, vidurinė žmo
nių klesa bus išnaikinta, ir t. t.

“Pranašavimas ‘didžiausio 
krizio’ Amerikoje ir ‘viduri
nės klesos’ išnaikinimo”, tę
sia SLA organas, “nieko ge
ro nežada Amerikos žmo
nėms. Tie dalykai , reiškia 
nupuolimų, suvargimą, stoką 
valgio ir pastogės, sveikatos 
sumenkėjimą, amžiaus su- 
trumpėjimą, didesnį mirtin
gumą, beveiltę ii' desperaciją 
milionams žmonių.”
Bet 

nuo to 
mina 
nė”:

Keli Gavo Dovanas, Buvo 
Garbės Mokiniai

(Pereitą savaitę Kelly 
mokykloje diplomus gavo 
mi lietuvių vaikai baigę 
tesniuosius mokslus:)

Bruno Asmianas 
Edward Bagdonas 
Joseph John Bardauskis 
Bernice Brazas 
Elizabeth Betty Bushlus 
Elizabeth E. Dagis 
Stella Galus 
Sophie J. Gaura 
Alphonse Gedvilas 
Richard Gusta v Kerstein 
Albert Kiaup 
Raymond Kubilis 
William Fred. Lodding 
Chester J. Lubas 
Irene C. Mankus 
Adolph J. Martinonis 
Michael A. Micka 
Raymond Milašius 
Clement Sargautis 
Albert Strockis 
Florence Virbickis 
Estelle Anne Yakseboga 
Aldona Zubavich

High 
seka- 
aukš-

dalelė žmonių dar gali 
visko išsigelbėti, — ra- 
savo skaitytojus “Tėvy-

Garbės Mokiniai
William Lodding, Edward 

Bagdonas, Irene C. Mankus, Al
bert Slrockis, Sophie Gaura, Al
bertas Kiaup ir Florence Vir- 
bickis buvo garbes mokiniai.

Williatn Lodding yra abitu
rientų klia.sos prezidentas. Į 
kliasos ir užbaigtuvių direkto
rius įėjo Edvardas Bagdonas.

Irene C. Mankus buvo mo
kyklos laikraščio redaktorė ir 
gavo stipendiją Į Dale Carnegie 
Institutą. Ji yra duktė “Naujie
nų” tarnautojo, ir p-os Wm. 
Mankų.

Albertas Strockis gavo leite
nanto rangą nacionalėj gvardi
joj ir medalių.

Florence Virblckis laimėjo 
garbės vietą pasižymėjimu mo
ksle. Garbūs mokinių vardus už 
gabumus laimėjo taipgi Sophie 
J. Gauru ir Albertas Kiaup.

“Dieve mano, kiek jų pri
siveisė malonioj Lenino ka
ralijoj. Paprasti futuristai, 
imaženistai, supermanisthi, 
ninčevokai ir p. Tai puvimo 
žmogaus dvasios, antimorą- 
linio ciniškumo, lyties begė
diškumo, laukinės kultūros 
neapykantos pasauliai. Tie
siog leido žnfonems, galų ga
le, visokeriopą begėdiškumą 
ir nedorybę laisvai daryti,, 
Anksčiau tam kliudė polici
ja ir' cenzūra, o dabar nesi
varžyk, bliauk!” Į
Bet šitas literatas, kuris taip 

piktai “išpeizojo” Lenino kara
liją, pereitą vasarą priėmė iš 
komisaro Dekanozovo “prem
jero” vietą ir padėjo bolševi
kams Lietuvą “susovietinti”.

Seiliaus mes esame ne kartą 
pagyrę savaitines pasaulio įvy
kių apžvalgas “Tėvynėje”, ne
žiūrint to, kad Kl. Jurgelionio 
filosofavimai redakcijos straip
snių puslapiuose darėsi vis pra
stesni ir prastesni. Bet dabar 
jau ir tos apžvalgos pavirto nei 
į šį, nei j tą. Jos yra siaurai 
vienpusiškos ir klaidinančios. 
Jos neinformuoja skaitytojų, 
bet bando pakreipti jų mintis 
kraštutinių “izoliacijonistų” pu
sėn, kurie kovoja prieš prezi
dento Roosevelto užsienių po
litiką. Tai jau ne įvykių ap
žvalga, bet propaganda.

Iš debatų, kurie šiandien ei
na visoje Amerikoje dėl H. R. 
1776 biliąus (apie pagalbos tei
kimą Anglijai), “Tėvynė” pa
duoda, kaipo svarbiausią daly
ką, pulk. Lindbergho nuomo
nę, kurią jisai išreiškė savo 
“parodymuose” Atstovų Buto 
komisijoje, pareikšdamas, kad 
jam “nelabai rūpėtų”, jeigu 
Hitleris parblokštų Angliją!

Roosevelto šalininkus, kurie 
remia paminėtąjį bilių, SLA

“..gali išsigelbėti tūkstan
čiai ir šimtai tūkstančių 
žmonių, kurie laiku spės pa
bėgti iš industrines vergijos 
nasrų.”
Kaip nuo tos “industrinės 

vergijos” pabėgti, Jurgelionis 
aiškino pirmesniuose “Tėvy
nės” numeriuose, būtent: rei
kia bėgti iš miestų į sodžių; 
auginti sau maistą ir savo ran
komis gaminti visas kitas gy
venimo reikmenas, stengiantis 
nieko nepirkti ir neparduoti; 
atsisakyti nuo aukso (pinigų) 
ir nevartoti kilų metalų.

Iš Šitų naivių Jurgelionio pa
mokslų žmonės gali pasijuokti 
ir juos užmiršti, — ką veikiau
sia padarys už kiek laiko ir 
jisai pats, Bet kuomet SLA or
ganas prikaišioja “moralį nu
puolimą” Amerikos valdžiai ir 
tiems, kurie reihia jos kovą 
prieš Hitlerį, lai jau ne juokai. 
Tokia neva pacifistiška, o fak- 
tinai pro-hitleriška propaganda 
“Tėvynėje” pastato labai pras
toje šviesoje visą SLA.

Bandys Kolektuoti 
$140,000,000 
Užsilikusių Taksų

Lengvatos Užsilikusiems 
Savininkams

Šiandien apskričio iždininkas 
Toman pradės kampaniją iško- 
lektuoti užsilikusius taksus iš 
411 nuosavybių savininkų vidur- 
miestyje, ir užsilikusių namų 
sav. Barringtone ir Western 
Springs. Visi savininkai bus 
pašaukti paaiškinti kodėl nemo
ka. Jiems palengvinti mokėjimų 
taksai bus išdalinti arba apskri
tys pagelbeš gauti paskolas.

Jeigu šios priemonės duos re
zultatų, jos bus naudojamos vi
sam Cook apskrity j, kuris už
silikęs su mokesčiais $140,000,- 
000.

IŠNAROS!
IŠNAROS!
IŠNAROS!



Kvočiamas Apie'Valdžios Tarnautoju Informacijų Vogimą
Pirmadien., vasario 3, 1941

Pašalpos

šitam naujakurių susirupi#

bei sodybas, bet, kol paskola

dar lapkri- 
pusėje, jau

NAUJIKNV-ACME Teloohoto
Mariai) G. Grauduli (dešinėj), Civilines Tarnybos Komisijos , tarnautojas, 

valdžios žmogaus lydimas vyksiu į Washinglon’o policijos stotį apklausinėjimui 
sąryšy su tariamu konfidencijalių dokumentų apie Civilinės Tarnybos Komisijos 
tarnautojus vagyste.

Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
PAŠALPA BEŽEMIAMS BUVO PROPAGAN

DOJ, BET NE TIKRUMOJ
Bežemiai ir Mažažemiai Neskuba Tris 

Prašyti.

*

NAUJIENOS, Chicago, III.
bą dirbti, neturėdami jokios a- 
bejonės vėl Lietuvos nepriklau
somybe džiaugtis.

Kalbės Norem.

—Kai bohševikinkos Lietu- kimas, prasidėjęs 
vos valdžia įvykdė savo žemės čio mėn. antroje 
reformą, t. y. iš visų ukinin- per ilgai užsitęsė, ir dalis nau- 
kų žemę nusavino ir pavertė jakurių pradeda teirautis ir 
ją valstybės nuosavybe, o di- rūpintis, kodėl taip ilgai Že- 
desniuosius ūkius išskirstė ir mes Ūkio Bankas jiems nepa- 
žemę nuoinon apdalino maža- skiria paskolų.
žemiams ir bežemiams, buvo
paskirta 20 milijonų litų nau-'niurni yra ir rimto pagrindo: 
jakuriams įsikurti. |jau prasidėjo žiemos šalčiai—

fti paskola buvo išrėkia- pats geriausias laikas miškui 
muota kaipo didžiausia para- kirsti ir, kai tik kiek daugiau 
ma naujakuriams, nors 70,- pasnigs, vežtis medžius; tro- 
000 šeimų, kurios žemę gavo, boms statytis į gautus sklypus 
tai bebuvo lašas juroje.

Tačiau dabar pasirodo, kad' nepaskirta, maujakurio nieks 
net šios paskolos išdalinti so- į mišką be pinigų neįsileidžia, 
vietų Lietuvos valdžia nesu-l Žemės Ūkio Bankas paskolų 
geba. Tai matyti iš šio žemės'skyrimui yra pilnai pasiruo- 
Ukio Banko pranešimo, kurį šęs ir susitvarkęs, bet tuo 
dedame ištisai: j tarpu, nedaug gaudamas išap-

“Apskričių \
komitotamsį (buv. savivaldy
bėms) naujakurių paskoloms 
gauti pareiškimų paskutinis 
išsiuntimas Žemės Ūkio Ban
kui buvo nustatytas šių metų

vykdomiesiems kričių vykdomųjų komitetų

“Nors jau seniai tas termi
nas yra išėjęs, bet kai kurie 
apskričių vykdomieji komite
tai dar tik mažą dalį pareiški
mų yra atsiuntę Žemės Ūkio 
Bankui, o yra net tokių apskri- 

šiol dar nė 
negauta.

pareiškimų, ne
gali ir paskolų

paskirti.
Jau ir anksčiau per spaudų 

ir šiaip raštais vykdomieji ko
mitetai buvo prašyti pagreitin
ti naujakurių pareiškimų at-

tų laiku apsirūpinti miško 
medžiaga, Žemės Ūkio Ban
kas dar kartą prašo apskričių 
vykdomuosius komitetus pa
greitinti jau gautų iš valsčių 
vykd. komitetus greičiau bai
gti tvarkyti naujakurių pareiš
kimus bei sąrašus ir juos ne
atidėliojant perduoti 

vic“,dių vykdomiesiems 
no naujakurio pareiškimo dar į.u,1s » 
negauta iš Kėdainių, Šiaulių,|

čių, iš kurių ligi 
vieno pareiškimo

“Pirmieji yra

domieji komitetai, o daugiau 
šia—Panevėžio apskr. Nė vi“

Prašiusieji Paskolų Negauna.
Galimas daiktas, 1 kad aps

kričių vykdomieji komitetai' 
negauna naujakurių pareiški
mų iš valsčių vykdomųjų ko
mitetų, arba, jei ir buvo gavę, 
lai bent dalį jų turėjo sugrą
žinti pataisyti ar papildyti.

Vis dėlto pareiškimų surin-

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS

LIETUVIŲ KALBOS
Knygvedystės, Stenograf i j o s, 

Mašinėle Rašyti, Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po piet 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu Mokykla
816 VV. 33rd Place, Chicago, III.

TAIIDVI/lBusi turtinees- nUl Il\lnis ir Iaimin" 1 gesnis. Turėsi
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3’/i% Dividendų 

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

TvmsS $1,000,000.00

arcus

aspkri- 
komitė-

PaskolųRinkimai Sutrukdė
Davimą.

■ Taip skamba • Žemės Ūkio 
Banko skelbimas. “Tarybų 
Lietuva” rašo, kad apskričių 

įvykdomieji komitetai pasivė
linę todėl, kad einanti “rinki
minė ruoša.”

Tokius pasiteisminius, pa
sak oficiozo, “reikia griežtai 
atmest”, nes rėkia skirti pir- 
macilus nuo antraeilių rcika-

' Didesniam malonumui, atsi
lankiusiems lietuviams į tą lie
tuvių tautos šventę, rengiamas 
labai puikus programas, kurį 
išpildys net amerikiečių gerbia
mi lietuviai — kalbėtojai ir bus 
žymus amerikiečiai, k. a. p. No- 
rem, Amerikos atstovas Lietu
vai, E. J. Kelly, Chicagos mies
to majoras, kitų Lietuvai prie
lankių tautų atstovai, musų pa
čių lietuvių kalbėtojai dabartį 
nes padėties Lietuvoje žinovą 
n musų lietuviškii srovių vadai.

Todėl, Chicagos ir apylinkės 
lietuviai, prašomi rengtis skait 
tingai dalyvauti šioje Lietuvos 
nepriklausomybės dienoje, va
sario 16 d., antrašu 32 W. Ban 
doh)h St. Ašara

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovu

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

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—-WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

Apiplėšė Pieninę 
Gage Parke

Nuo savininkų ir penkių žmo- 
| niu Lake Valley Dairy Products

VISKĄ ATĖMĖ, BET LIETUVAI MASKVOS "■ « *. . ’*■ —s
BANDITAI NEGALĖJO ATIMTI VILTIES

Lai Ta Viltis Žadina Ir Mus Chicagiečius Prie 
Darbo Už Lietuvds Laisvę. „

Buvo tai vasario 16 d., 1918 
m., kad laisvę mylįs Lietuvos 
Simus, prie labai sunkių aplin
kybių, paskelbė pasauliui a įstei
gęs Laisvų ir Nepriklausomų 
Lietuvos valstybę.

gi Lietuvos žemės kaimynai, 
bet sustabdyti to lietuvių žygio 
nepajėgė, nes jų galybe buvo 
karo nualinta, o lietuvių pasi
ryžimas tapti laisvais buvo la
bai didelis.

Susikūrė Lietuva, ir jos lie
tuviška valdžia, žuri tuojaus ii' 
ėmusi sunkaus lietuviško kūry
binio darbo. Jai į pagalba, ėjo 
viso pasaulio lietuviai, ėjome ir

Pirmi šviesos Žiedai.
Susiorganizavo Lietuvos ka

riuomene, ne ieškoti’ silpnesnių 
ir plėšti juos, bet būti sargybo
je to kas yra lietuviška. Tuo-

Lietuvos kraštų, prašvito visi

lietuviškas jęgus, tą sunkų, bet avenue, trys ginkluoti plėšikai 
malonų lietuvišką tautiškų dar- atėmė $1,2’00.

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

šimto amžiaus maskoliai ban
ditai, atėmė viską ir net laisvę, 
bet vieno dalyko, kurio ir ca
ro žandarui negalėjo nuo lietu
vio atimti, nepajėgs atimti nei 
dabar ‘į Lietuvą atsiųsti Mask
vos budeliai tai, viltį lietu
viui vėl atsteigti LAISVĄ ir 
NEPBIKLAUSOMĄ LIETUVĄ.

Bukim čia Vasario 16!
Ir, štai, mes Chicagos lietu

viai, nemirtinos vilties žadina
mi, renkamos į didžiulę vidur- 
miėsčio auditoriją, antrašu, 32

I Turtas Virš$5,500,000.001
E 
n

pati sau prieštarauja, nes ji 
visada pabrėždavo, kad rin
kimai i“į demokratiškiausią 
pasaulyje seimą” — Krem
liaus aukščiausiąją tarybą — 
esą pirmaeilis reikalas.

Bet kaip ten bebūtų, faktas 
lieka faktu: vadinamieji nau
jakuriai ir tų grašių negau
na, kuriuos jiems raudonoji 
valdžia paskyrė.

Nerespektu o ja Bolševi kų 
Švenčių.

—Vilniuje neseniai pasodin
ti į kalėjimą Jonas Buseckas, 
Vladas Pilijcvs’kis, Aleksas 
Bušai tis ir Stasys Komas, kat
rie Jašiūnuose per rusų bolše
vikų revoliucijos sukaktuvių 
minėjimą, kaip pranešime sa
koma, “chuliganizmo ir lenki
ško šovinizmo vedami”, šukė* 

I lė triukšmą bei muštynes ir 
pasipriešinimo milicijai.

neseniai pasodinti 
Pajūrio 
Pranas 
kaimo,

valse., gyventojai Stasys, Pra
nas ir Zigmas Žalandauskai, 
kurie, būdami girti, kėlė triu
kšmą, pešėsi ir užkabinėjo gy
ventojus. '
Padidintos aBusmės “Triukš

madariams’' 
»; r 

“Tarybų Lietuva” rašo, kad 
dabar chuliganai tuojau sodi
nami į kalėjimą ir “socialisti
niame teisme jų laukia iki 
penkerių metų laisvės atėmi
mo bausmė.” Laikraštis šią 
drakonišką bausmę mini su 
pasigerėjimu.

Tuo tarpu nepriklausomos 
Lietuvos laikais, kaip rašo 
“Tarybų Lietuva**, “kiekvienas

Žydo šviesos žiodai. Laukė lie
tuvis iš tų šviesoje Lietuvos že
mėje augančių ir bręstančių 
žiedų gražių lietuviškų vaisių, 
kurių ' Lietuvos‘ žemė ir jos 
žmonės buvo labai pasiilgę.

Gražiai kūrėsi Lietuva, no
riai Lietuvos sūnus dirbo sun
kųjį kūrybinį darbą, pavargęs 
sėmėsi stiprybių atsiminimuose 
Vytauto Didžiojo laiku.

‘ “Pati Norėjo”.
Bet deja, tuom Lietuvos kū

rimosi tarpti, plėšrus Lietuvos 
kaimynas — maskolius, rengė 
tai savo mažajai kaimynei Lie
tuvai baisų smūgį, ir tik dėl 
to, kad toji norėjo būti laisva 
ir nepriklausoma.

Gudriai apsimaskavęs, pra
slenka Lietuvos sieną šaltu plie
nu, nežmoniškumu ir melu ap
sišarvavęs, ir įkalino visą Lie
tuvą ir jos nekultus žmones. Iri v I . V • 1. . i » i V • •

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

GYDO VISOKIAS 
Ekzaminacija 
ir vaistai ..................
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago.

*13.50 
*50.00 
*25.00 
*2.00
LIGAS
si.OO

E 
| 
I
: J 
E
3

Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš 

$425.000.00
ĮNėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui

1 E

s

e I 
| 
i 
i

i
LOAN ASSOCIATIONofChicugo
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia iltį

AViNGS
Undcr U. S. Govf. Supcrvision

E

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perk raustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 00G«S

0/ ON SAVINOS 
/OS INVESTMENTS

Current Rote Shorc Account, VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Deniai Labo 
ratory kol kainos žemos 

tru-fjt 
FLEITAI 

Lab. kaina

$9-50 
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 
diena ■ ir auks
FHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63i<l STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentisti).

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATIDŽIAI tėmykit, Kad 

švarumas butų į 
mas apie- namus.

palaiko-

MADŲ

PATTERN BOOK

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

Vardas

šaukite CANAL 8500 Adresas

Mieste t

Valstija

gyventojas 
ir šliūžių

popie- 
išmesti

miestelio 
Dangalas 
Kailinėlių

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kąipos 
svarbesne už kokybę! ,

NAUJIENOS
1789 So .Halsted St., 
Chicago, U L

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

• NEREIKALINGI 
riai tūrėtų būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atitekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čią gaisrą.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
mušiką ir kitus (domius 

pranešimus.

kalėjimo — viso Lietuvos kraš
to, sargyboje pastato krašto iš
davikus lietuvius komisarus, ir 
dabar bando visam pasauliui 
meluoti, buk Lietuva to “pati, 
norėjo”.

Apiplėšė Lietuvą šie dyide-

chuliganas mažai skaitėsi su 
visuomene; nes '•žinojo, kad 
iiž savo chuliganiškus veiks-1 
mus buržuazinio teismo jis.l 
bus nubaustas keliolikos litų 
pinigine bauda arba keliomis 
dienomis arešto ir, vestlamas 
bylą per visas teismo instan
cijas, išvengs bausmės metus Į 
ar net ir daugiau laikoj*

—In.Bi

T. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRĄUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET
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OH! OH! MR. STEPHENS.Dr. E. G. Funkay

AMENDING

chorai

^Birutė
In Action

THE LEND-LEASE vented the Republic of Colombia 
BILL.

NAUJIENOS ENGLISH SECT1ON STAFF 
F. H. Sadausikas A. S. Vaivada

from putting down a revolt in one 
, , , z a -a of her statės, Panama. By thatthe lend-lease (Aid-, . , „ . J ,' means “Teddy got the Canal 

, Zone. President Wilson, without 
authority from Congress, sent 
warships to bombard Vera Cruz, 
Mėxico; ordered General Pershing 
with an American army into Me- 
xico to pursue the bandit, Pancho 
Vilią; and even sent American 
troops to fight the Russians in 
Eastern Siberia. Yet at that time 
Congress had declared vzar on 
neither Mexico or Russia.

From these exam.ples it is readi- 
ly seen that, while only Congress 
has authority to declare war, the 
President has the power actually 
to carry on war without the sanc- 
tion of Congress. The President 
can do this because the Constitu
tion, our highest law. makes him 
coinmander-in-chief of the army 
and navy.

If the various proposers of amen
dments to lessen the President’s 
power in the lend-lease bill would 
read carefully Article H, Section 
2, of the constitution, which con- 
fers upon the chief executive the 
command of our millitary forces; 
and if those proposers would also 
study the instances in our history 
in which the President has sent 
troops or warships abroad without 
first sccuring Congressional a.ppro- 
val, then those amenders would 
stop helping Hitler by delaying 
the passage of the lend-lease

Amending
to to-Britain) bill is just now the 
most popular sport of the opposete 
of giving effective help to the j 
British Commonwealth of Nations 
in its grim fight against Hitlerism. 
Since every dog mušt have hiš 
day in court, a numerically unim- 
portant group against the prešent 
lend-lease bill is certainly having 
its say, first in the hearings before 
House and Senate, then presumab- 
ly on the floor of both chambers.

to make 
American

to limit

Certainly the small opposition 
minority will have no grounds to 
complain that it was not alloWed 
to be heard. While we mušt hope 
that this delay in passing the 
Aid-to-Britain bill doesn’t hold up 
such aid so long as to enable Hitler 
to get a foothold in England, we 
can perhaps look upon the prolon- 
ged hearings as helping 
the issue clear to the 
Citizen. .

While the amendment
the life of this bill is important, 
the other proposed amendments are 
largely ridiculous. To begin with, 
some opponents would have the 
bill forbid the President to give 
away the American navy. That 
proposal is either chcap feolitical 
Capital, or it refleets a distrust of 
Franklin Roosevelt that borderš on 
hatc-hysteria. It implies that the 
President, who is hcad of the na- 
tion apd also chicf of our armed 
forces, is either a fool or a traitor. 
Either notion is on a par with the 
opinion of certain rabid Southern- 
ers concerning Lincoln. Today 
F. D. R., so trusted by the Amer
ican people that he was able to 
break the anti-third term tradition. 
is more popular than at any other 
time in his life.

Another proposed amendment is 
that the lend-lease bill should 
order the President to consult with 
army and navy chiefs. Such men 
Franklin Roosevelt would naturally 
consult in his capacity as comman- 
der-in-chief. For after all they 
are experts in their fields, and 
they naturally possess detailed and 
technical Information that the 
President is not expected to have. 
These experts, likę any other good 
experts, should be on tap, būt not 
on top.

Then it is seriously urged1 that 
the lend-lease bill should statė 
speciffcally that there is nothing in 
the measure which authorizes the 
President to ūse our warships to 
convey our merchant ships aeross 
the Atlantic. This proposed amend
ment is entirely acceptable to the 
administration, for it can do only 
this: free Congress from any di- 
rect responsibility for employing 
our ships of war to convoy mer
chant vessels. That amendment 
cannot possibly de.prive the Presi
dent of the authority to convey 
merchant ships, if he deems doing 
so to be necessary to the 
terests of this country.

For it is important to 
ber that the constitution
United States makes the President 
commander-in-chief of the army 
and navy. As such, he may ūse our 
warships to convoy7 merchant ves
sels to Britain, or send them to 
protect American interests in the 
Far East; he may send American 
soldiers to fight in foreign lands. 
Other presidents have done these 
things, without Consulting Congress, 
certainly without first having 
asked Congress to permit it. A fqjy 
instances will help to clear away 
the fog that obseures the Vision 
of not a few Americans.

President Polk in 1846 ordered 
American troops into torritory 
then in dispute between this coun
try and Mexico. When the Mexi- 
cans resisted and killed some, of 
our soldiers before retjring aeross 
the Rio Grande, Polk asked Con
gress to declare war on Mexico on 

. the ground that “Mexican troops 
had shed American blood on 
American Soil.” Congress did so. 
In 1893 President Harrlson sent 
American marines to Honolulu, 
where they patrolled the streets.

Using our vvarships and marines, 
President Theodore Rodsęvelt, 
without Consulting Congress, pre*

bill.

Will Elect Queen 
At Naujos Gadynes 
Valentine Dance

Many Surprises and Prizcs 
Store For All

In

I hope all of you dance-minded 
folks are planning to attend the 
Annual Naujos Gadynes Chorus 
Valentine Dance on Saturday, Feb
ruary 15th at the New Marąuette 

Western, because 
being planned 

amuse-

hard at work 
scheming and 
off to provide

hope) you’ll likę, 
they’re negotiating for 
I almost gavę it away. 
sur.prise—and what a 
going to be.

in the 
be the 
Queen

MONDAY, FEBRUARY 3, 1941 THE LITHUANIAN DAILY NEWS

THREE BROTHERS BEAT DRAFT BY ENLISTING

The unmarried three of the seven Daley Brothers of Downers Grove, III. taking oath at Ar
my Induction ceremony in Chicago, left to right; Wihdham, 24, laborer;- Arthur, 22, Libra 
rian, and Daniel, 21, laborer. The trio volunteered, saying “We decided we might as well have it 
over with.”

Sočiai Centers 
To Reopen With 
Dance Classes

“Come On, Children, Let’s Dance’ 
and let’s learn how to dance.

The eighteen Sočiai Centers 
sponsored by the Chicago Eoard! 
of Education under the personai* 
supervision of Miss Ernestine L. 
Badt will reopen on Friday, Feb
ruary 7, 1941, with two periods of 
dance instruction. The bcginners 
group will learn (the basic routirĮes 
of waltz, one-ste.p, and fox trot 
from 7 to 7:45 o’clock during the 
Sočiai Centers’ spring series which 
will run for. ten weeks.. The more 
modern and intricatė dance steps 
such as the rumba, tango, Viennese 
waltz, and American square dances 
will be taught to the advanced 
classes which will be held from 
7:45 to 8:30 o’clock. This opportu- 
nity to know the newest dance 
steps, the conservative favorites, 
aą well as correct sočiai behavior 
is offered to those who call them- 
selves “wallflowers” or those who 
would likę to brush up 
dancing.
\ The general period of 

commences at the Centers 
second class at 8:30 o’clock and a 
five piece band, members, of 
which are Chicago Federation of 

i Musicians, plays for the dancing 
! grou.p at each center.
betvveen the ages of 
are eligible to attend

Chicago Free Tours 
Schedule Visit To 
Customs House

on their

dancing 
after the

Only those 
16 and 25 
the centers.

State Health Calls 
For 14 Doctors

Thcre are openings in Illinois 
public health service work for four- 
teen young doctors, Dr. R. R. 
Cross, director of public health, an- 
nounced.

Five of the successful applicants 
will begin a year’s training at a 
public health school next month. 
On completion of their training, 
these will be eligible for public 
health service superintendcncies.

The department has openings 
for nine young physicians as assist- 
ants to the'superintendents.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

’Tis very possible Mr. Stephcns 
doesn’t knoW what he has let him- 
self in for.

A fcw weeks ago the noted mu
sic critic, Deems Taylor, on a na
tional radio hook-up, was asked 
what opera he termed as being 
most difficult from the
standpoint. He answered that he 
didn’t know whether the compo- 
ser was out of his mind or whether 
he knevv what he was doing when 
he wrote the opera which Taylor 
considered the most difficult choral- 
ly. He was referring to Georgės 
Bizet and his opera “Carmen”.

Which again gives us an opportu
nity to remind you that PIRMYN 
is presenting “Carmen” at the Good
man Theatre on April 6. Tickets are 
already on sale.

b—o
FIRST ONE—

a fcw of our 
the LUC play, 
all agrce that

Gedmin Tumas claims the dis- 
tinction of having sold the first 
ticket for the performanco of “Car- 
men”. Ten seconds after Ida Mate- 
kunas had given him the tickets, 
he cornered Joe Vasilauskas, a fpr- 
mer member, and sold the first 
ticket.

Starting tomorrow, and cach con- 
secutive Tuesday, Chorus will re- 
hcarse action for Carmen. Friday: 
—general rebearsal chorus, orches
tra, princi.ples.

best in-

temem- 
of these

Hali, 69th and 
many things are 
for your entertainment, 
ment, and just plain fun. It will
be one dance that will stand out 
in your minds as being “just what 
the doctor ordered.”

The committee is 
planning, conniving, 
working their heads
the kind of entertainment that they

I think (and 
Right now 
a--- whew!

• That’s the 
surprise it’s

Of course, a high point 
evening's entertainment will 
seleetion and crowning of 
Valentine (which all the young la-
dies are eligible for), būt other sUr- 
prisės are being planned that will 
make you glad you came.

Tickets for the dance are only 
30c—and it will be a 30c well spent. 
Remember the date—Saturday, Feb
ruary 15th, at 8:30 p. m., and the 
place—New Marquette Hali, 69th 
and Western Avenue.

—ęHORISTER

Engineers To Be 
Trained At Wau- 
kegan, N. Chicago

Three courses for the training 
engineers in defense Industries’ 
the Waukegan and North Chicago 
area were inaugurated lašt night 
by the Illinois Institute of Techno
logy. These courses, limited ot the 
training of foremen, are part of the 
institute’s program of national de
fense imder the auspices of the 
United States Office of Education.

One of the courses, according to 
James E. Maxwell, general secreta
ry of the Waukegan City YMCA 
and instrumentai in arranging the 
Waukegan program, will be held 
Jn the Army and Navy YMCA 
quarters in that city. -

Another course will‘be eondueted 
in the North Chicago area, while 
the third course will be eondueted 
ift the plant of the American Steel 
and Wire Company.

been plan-

of 
in

Special events have 
ned for this next series of Sočiai 
Centers including a .Valentine 
party to be held on February 14th 
and a St. Patrick party to be held 
on March 14th.

The eighteen Sočiai Centers are 
located in all parts of the city and 
arp as follows:

1. Amundsen, 5110 North Damen 
Avenue.

2. Calumet, 8135 So. May St.
3. Crane, 2245 W. Jackson Blvd.
4. Du Sable, 4936 Wabash Avė.
5. Farragut, 2339 So. Christįana 

Avenue.
6. Fenger, 11220 So. Wallace St.
7. Hyde Park, 6220 Stony Isląnd 

Avenue. z
8. Kelly, 4200 So. California Avė.
9. Kelvyn Park, 4343 

wood Avenue.
• 10. Lane, 2501 Addison

11. Lindblom, 6130 So. 
Avenue.

12. Medill, 1326 W. 14th PI.
13. Schurz, 3601 Milwaukee Av.
14. Senn, 5900 N. Glenwood Av.
15. Steinm.etz, 3030 N. Mobile Av.
16. Tilden, 4747 Union Avė.
17. Waller, 2007 N. Orchard Av.
18. Wells, 946 N; Ashland Avė.

The quęstion of the hour—not 
j vvhether Churchill \.*will announce 
Great Britain’s war, aims — nor 
whether the Land-Lease bill should 
be passed. No. The question of the 
hour is—should the L. U. C. pre
sent “Teta Iš Amerikos” once 
again? < z

Lašt Sunday’s play was a defi- 
nite success and so many requests 
have come in for a repeat perfom- 
ance from .people who attended 
and from people wfco have heard 
by word of mouth of this smooth 
bit of comedy that t^e: play may be 
repeated. . > .

However, we are first Consulting 
with the various Lithuanian organ- 
izations to avoid conflictjng dates. 
If convenient arrangetnents can 
be made, we can assure you we 
will be more than glad to prąsent 

' “Teta Iš Amerikos” once again.
IN APPRECIATION

We' Vįish to express our deep 
’ gratitude to NAUJIENOS for their 

kind coopera.tion in permitting us 
to' publicize our AnnUal Show in 
their columns. We have no doubt 
whatsoever that the splendid at- 
tendance in spite of the furious snow 
flūries, was in great part due to 
the fact that NAUJIENOS’ readers 
were aware of our activity.

It is known, of course, that the 
proceeds from this show were de- 
voted 
which 
more 
some
In other words, the L. U. C. itself 
received none of thė broceeds! 
And because of that fact we are 
sure that NAUJIENOS has done 
more than its sharę to aid us so 
that you or some of your friends 
interested in college training 
might have an ėasier opportunity 
to fulfill that desire.

Again — our most sincere 
“Thank you” to NAUJIENOS. .

Wenetta.

to the Scholarship Fund —• 
grants $150 outright (and 

if possible) every yėar to 
worthy Lithuanian student.

Wright-

St.
Wolcott

“I 
said

coming

the love-

Will Also Tour Railwav 
Express Station

ANOTHER ONE—

Flirt.
knew you were 

the little brdther.
“Who told yoU?” asked

stricken visitor.
“No; one; būt Marjorie’s tąken 

Mr. Johriston’s photograph off the 
piano.”

IŠNAROS!
IŠNAROS! i

IŠNAROS!
s • \ ‘

AMAL6AMATED CENTER
Salėje 333 S. Ashland Rlvd.

i No Doubt.
An English paper publishes this 

advertisement:
“For sale: Baker’s business; good 

trade; large oven; present owner 
been in it for seven years; good 
reasons for leaving.”

Birutė chorus will sing on Li
thuanian Independence Day, Feb
ruary 16th at the Oriental, 32 W. 
Randolph Street. Our fine director 
Mr. Byanskas will participate on 
the program arrangement and will 
also direct Birutė chorus that after- 
noon.

New songs are being taught for 
our spring concert and those inter
ested in singing are invited in all 
earnestness to visit and join Birutė 
now.
That LUC Affair

We spotted quite 
chorus members at 
Sunday, and they
the performance was excellent. The 
dancing went over big too! BEST 
WISHES TO OUR YOUNG LITHU- 
ANIAN AMERICANS WHO HAVE 

A tour to the U. S. Customs THE SPIRIT AND AMBITION TO
House is a feature of the WPA PRESENT SUCH A GRAND PER- 
Free Chicago Tours for the week FORMANCE FOR SUCH A GOOD 
of February 2 to 8. Included in the CAUSE!
itinerary of the tour are visits to
St. James Catholic Church and the We Never Fail to See 
CYO Resident Hotel. Tours for the Felix (Super-man) Mikaitis danc- 
week includė: l.ing those 'Lithuanian Polkas ,with

I vim and vigor.
Tuesday, February 4. “Women’s Our director> Mr. ByanskaS, po- 

Activities in Chicago . Tour the and patient with the chorus. 
Chicago Womens University Club, Wanda Prane, sympathetic anc 
the Chicago Women’s City Club appreciatiVe 
and the Cordon Club. Meet at 2.30 Those Misevvich sisters, Wanda 
p. m., 410 S. Michigan Avė. and phyllis cheerful and enthusi- 

Wednesday, February 5. “U. S. as^c-
Sur.plus Commodities Warchouse”. ^ie Mail from a Female 
Visit the storage house for surplus As hard as I have tried, 
commodities that are distributed to cou^d not find out who our 
Chicago’s ncedy families. Meet at kut°r *s* This weeks verse 
1:30 p. m., 405 W. Lake St. answer to lašt weeks ...

VVednesday, February 5. “Rail- G^es are as coa^ 
way Express Agency”. Tour a busy I *s ye^ow as gold.
railway express terminai and learn Į His teeth are white as .pearls 
how this concern helps to solve the 
country’s transportation problems. 
See a film depieting the work of 
air express. Meet at 8 .p. m., 4£4 
W. Roosevelt Rd.

Bill Waitkevich may be the next 
chorus member to leave our ranks 
for army duty. At present indica- 
tions he plans to volunteer some 
time next month.

Which brings to mind the pet 
saying of chorus members—“What! 
Is Joe Žukas štili with us?” It 
seems that Joe has made a habit of 
going around and telling cveryone 
that he’s sorry he can’t do this or 
do that because he doesn’t know 
what moment he may have to go. 
That may be all good and true, būt 
it does get a little monotonous to 
hear it all the time.

o—o
ATTENTION, EXEC—

I just 
contri- 
is an

...Because of all the ..additional 
work that has to be done for “Car
men”, the Executive Board meeting 
has been postponed 
month. No meeting

..until ,.next 
tonight.

CONTRIB—

Thursday, February 6. “Chicago 
Board of Health”. Inspect the health 
department’s laboratories and hear 
what is done to protect Chicagoans 
from disease. Meet at 2:30 p. m., 54 
W. Hubbard St.

Friday, February 7. “U. S. Cus
toms House”. See how foreign mer- 
chandise is received and inspected. 
Tour testing laboratories, storage 
rooms and inspecting quarters. 
Meet at 2:30 p. m., 610 S. Canal St. «

Friday, February 7. “Car.pathian 
Russians in Gage Park”. See typi- 
cal activities in Gage Park Field- 
house. Hear about classes in art, 
photography and barn-dancing. Vi
sit a colorful Carpathian church 
and attend a program 
sacred and , folk songs.
p. m., 2405 W. 55th St.

Saturday, February
Park College”. Tour the campus, 
music school, gymnasium, dormi- 
tories anddibrary of a pioneer north 
side school of higher learning. 
Meet at 2:30 p. m., 3225 W. Foster 
Avė.

For further Information call Mon- 
roe 9674 any week day, except

of Russian 
Meet at 8

8. “North 1

And he certainly loves the girls! 
He joined Birutė chorus 
To sing with lovely, “Doris”. 
His chance was very small 
For, she refused to play bąli. 
Būt with his songs of love 
He coaxed her to be his dove 
So, they are sweethearts now, 
He thanks Birutė with a bow!

Looks likę this romance is really 
coming along ... Au revoir,

Lillian Zakcs

Two Good Liars.
fromFor about an hour a man 

Denver had been boasting to an 
Englishman about the magnificen- 
ce of the Rocky Mountains.

“You seem very proud of them”, 
observed the Englishman.

“You bet I am,” replied the man 
from Denver. “And I ought to be. 
since my ancestors built them.”

The other thought this over for 
a few moments, and then asked, 
“Did you ever hear of the Dcad 
Sea?”

“Yes, indeed,” repplied the man 
from Denver. “I know all about 
the Dead Sea.”

“Well, did you know that my 
great-grandfather killed the thing?”

Otherwise Engaged.
w In New York an Italian was being 

Saturday, between 9 and 3:30 p. m. iexamined in the Naturalization 
he would 

Citizen. 
questions 
President 
U. S. A-

The dbctor’s new secretary was 
ręty.ping his records 
came to this: “Shot 
region.”

“Lumber region?” 
“Oh, yes, Į know,” 
down. ushot in the

He Should.
She: “I-.hear t^at the chief of 

poliefe is going to tty( to stop ncck-

He: should think hė ū’ould—a _j, „ .Boy.man of his age. .

by our “Gre-Occasion: A party 
ta Garbo” (Sue Staliga) Lašt Wed- 
nesday evening.

Present: 15 or so of our members.
Comments: Most unusual būt ex- 

cellent food and drinks. Grand time 
by cveryone except J. Rukstala and 
J. Žukas—they were not invited. 
Whoops. You’re slipping boys.

P. S. Notice the All-American 
not present. Is she slipping, too???

A PLEA—

What has happened to our Mjeaela 
and Escamillo. The chorus and other 
parts are going along swell. Ali we 
need hovv to complete the pattern 
is the atendance of those two. 
How about it—please?

BRING THEM IN—
This week the members showed 

a little more cooperation with this 
column. Next week, our president, 
I hope, will have a box put up for 
you to deposit your contributions. 
Let’s see if can’t fili it with in- 
teresting items. You may 
something the other members 
likę to know.

P. S.—
Is there any 
that sir stork 
the home of 
nor?

O. K.?

know 
would

rumortruth to the 
is planing a visit to 
PIRMYN’s noted te-

—M. T. DOME

when she 
in the lumber

she pondered.
And 

woods.'
wrote

to see whether 
a useful American 
answered correctly 
the name of the

Johns Hopkins 
Offers Scholarships

« Sir!
“I can’t see what kee.ps 

riien from fneezing.”
“You aren’t supposed

you wo-

to, Big

Court 
make

He 
as to
and the Capital of the 
Then came the teaser.

“Coulcl you”, he was asked, ‘‘be- 
come President of the United 
States?”

“No,” was the rėply.
“Why not?” persisted the official.
“You please excuse,” begged the 

applicant. “I verry busy just now 
sella de ice cream.”

Four-year scholarships for stu- 
dents inter^sted ?n jfrigineering, 
liberal arts and Sciences have been 
announced by Johns Hopkins Uni- 
versity of Baltimore. Lašt Chicago- 
an to win one of the scholarships 
was Robert James Patton, from 
Senn in 1985. He is now a research 
chemist <n Baltimore.
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KąveikiaChicago Lietuvių Drauguos didžiuoti darbininkų goru pa-< 
sirody-mu -scenoj •— “Sagutes drį 
Adatas” būtinai pamatyk’t.

Buvęs

JOE LOUIS SUMUŠĖ BURMANA

Minėjo 10 Metų 
Sukaktį, įvesdino 
Naują Valdybą.

šv. Teresės Moterų D-jos 
banketai praėjus

Sausio 19 fi. lietuvių moterų 
šv. Teresės D-ja minėjo savo 
10 metų gyvavimo sukaktį; 
Evergreen Country Club patal
pose, prie 93 ir Wcstern Avė.,- 
Chicagoje. Sis visais atžvilgiais 
pasekmingas banketas paliko 
gerų įspūdį kiekvienam to va
karo dalyviui.

Pagerbė valdybos nares
Vakaro programų vedė pasi- 

dalindamos, — rengimo komi
sijos pirmininkė p. Sophia Kel
ia ir vice-pirmininkė p. V. S. 
Narijauskienė.

Vokalę programos dalį atli
ko p-ia O. Biežienė ir p. L 
Šimbaras. Kalbėjo Marųuette 
Park parapijos klebonas kun. 
Baltutis, Dr. S. Biežis ir kiti. 
Prasidėjus vakarienei buvo 
perstatytos naujosios, taip pat. 
ir senosios valdybos narės, be 
to, joms įteikta gražių dovanų 
ir palinkėta pasekmingos dar
buotės draugijos gyvenime.

Tų pačių dienų viena iš drau
gijos aktyvių darbuotojų, bū
tent, p-ia Leokadija Krikščiū
nienė ir Povilas Krikščiūnas; 
mmėjo sidabrini jubiliejų, to
dėl jiems draugijos vardu bu
vo įteiktas gražus gyvų rožių 
bukietas, o visa publika išreiš
kė jiems savo linkėjimus karš
tais aplodismentais.

Daug publikos

Phillips, V. Trust, II. Dauno
ras, S. Rakauskas ir P. Šimu
tis tenka didelis kreditas.

H.

Darbininku Grupė 
Turi Didelį 
Pasisekimą Scenoj
Siuvėjų Unijos “Pins and Need- 

ks” Studebaker Teatre.
Chicagoje jau šešta savaite 

nepaprastu pasisekimu vaidina
mas muzikalia “revue”—“Pins 
and Needles”, kuriuo darbinin
kų unijos, ypač siuvėjai, gali 
pas.didžiuoti.

Keletu metų atgal Internatio
nal Ladies Garment Workcrs 
sumanė steigti chorų New Yor
ke. Choras pradėjo statyti ma
žus veikalėlius. Pasirodė, kad 
jis turi daug gabių aktorių ir 
dainininkų.

Sagutės ir Adatos”.
Netrukus grupė pradėjo ro

dytis profesionalėj scenoje, ir 
užpernai New Yorke padare 
“debiutų” su satyriškų vaizde
lių ir dainų rinkiniu, kuriam 
davė vardų “Pins and Needles” 
— Sagutės ir Adatos”.

Tas “revue” — pirmas ban
dymas, turėjo nepaprastai dide
lį pasisekimų. Pernai grupė su
darė naujų tokių vaizdelių rin
kinį, pavadino jj “New Pins 
and Needles”, ir per aštuonis

Ar Prisimenate ;
Smagias Jaunystės 
Dienas Lietuvoje? :
Vasario 9 Bosdlanfle Būtinai 
Pamatyikit ‘‘Vyšnių Sode>į,\
Kai ĮbuvOme jąirni, (pilni svei

katos ir energijos, jaunas stip
rus Ifdtuviškas kraujas virdavo,, 
kunikbliuodavo hiusų krūtinėse. 
Nebodavcim nei sunkių dalybų, 
nei nuovargio.

Eidami iš ila hkų ar lai sie
nų įpjovę bei grėbę, ar 'tai mi
gius |pOr dienų ilčiittę, visuomet 
traukdavome (lietuviškų dainelę 
apie tai, kaip‘jaunas bernelis 
prašė atidaryti svirnelio dure
les, arba -lakštutė giedojo vyš
nelių sodnelyj, o jauna mergų-, 
žėlė svajojo apie gražų bernu-' 
žėlį, kad jis gal nujojo pas ki
tų.

Mėnuliui šviečiant sėdėdavo 
ant suolelio vyšnelių sodelyj ir 
laukdavo atjojant savo mylimo.

Gražins Prisiminimus.
Tuos visus prisiminimus ir! 

tas gražias daineles turėsime 
progos pamatyti ir pasigėrėti 
vasario (February) 9 dienų Ro-’ 
selande, Darbininkų Svetainėj, 
10413 Michigan avė. Ten vaka
rų rengia Roselando Lietuvių 
Kultūros draugija. Tai yra sky
rius Chicagos Lietuvių Draugi
jos.

Dainuos Moterų Choras.

naCJTENŲ-aCME Toiepnuto
Madison Squarc Garden, New York, įvyko rungty

nės tarp pagarsėjusio juoduko kumštininko Joe Lonis 
ir Burmauo. Joe Lonis jau trečiu kirčiu labai apsVaigi-
no Burmaiią, bet penktuoju smūgiu jis visai sumušė.

Labai Triukšmingai
Laidojo Komunistą 
J. Jukelį

šeštadieni palaidojo K 
I. Gasparait'enę

šeštadienį po pietų Lietuvių 
Tautiškose kapinėse buvo pa
laidotas užpereitų sekmadienį 
miręs Roselando komunistų
veikėjas, Juozas Jukelis.

Mašinų dalyvavo labai daug. 
Darbininkų salėje, kur kūnas 
buvo pašarvotas, ir kapinėse, 
įvyko xilgi gedulo programai, 
kuriuose kalbėjo V. Andrulis, 
F. Abekas, rusų komunistų at
stovas, komunistų partijos at
stovas, jaunų komunistų atsto
vas, keli
munistai, ir visa eilė kitų kal
bėtojų. Dainavo Algirdas Bra
zis.

žymesni lietuvių ko-

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA VEITERKA mer
gina arba moteris; darbas dienomis 
ar vakarais. Universal Restaurant, 
750 W. 31st St. Atsišaukite tuojaus. ,

MERGINA ABELNAM namų dar
bui. 2 kūdikiai. Gyventi vietoje., 
1860 So. Komensky, Brezin, LAWn- 
dale 2292.

BUSINESS OHANOES 
BĮznĮo Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS 
restoranas. Tiktų vedusiai porai. 
Padaro gerą pragyvenimą. Lysas 
prieinamas. Visi nauji įrengimai. 
Šaukite DEArborn 6677 dienomis, 
o ROGers Park 0416 vakarais.

PARDAVIMUI KRIAUČIAUS 
biznis. Labai gerai įsteigtas. Štymo 
šiluma, Renda $20. Pardavimo prie-
zastis — kitas biznis. Kaina $150.
3814 N. Kedzie Avė. Keystone 6104

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-zemė Pardavimui

Viskas buvo labai rūpestin
gai ir tvarkingai priruošta: 
skaniausi valgiai, turiningas 
programas ir geras orkestras 
šokiams. Publikos tarpe matėsi 
daug žymių musų visuomenes 
veikėjų, profesionalų, biznierių 
ir dvasiškijos. Banketo rengi
mo komisijai, būtent, Sophia 
Kelia, V. S. Nares, B. Amb
rose, C. Kliauga, C. Norusis, E. 
Slrodcn, L. Krikščiūnas, H.

mėnesius jį kas vakarų vaidino 
Ncw Yorke, o dabar visa trupė 
juokina chicagiečius, čia atvy
kusi gruodžio 17.

Vaizdeliuose pajuokiami dik
tatoriai, įvairus žymesni asme
nys Amerikos politikoje ir vi
sokie apsireiškimai viešame gy
venime.

Aktoriai — Siuvėjai.

Daug žmonių Gasparaitienės 
laidotuvėse

Prieš Jukelio laidotuves, ka
pinėse buvo palaidota šeštadie
nį ir garsi joniškiečių veikėja, 
Ieva Gasparaitienė. Ir šiose lai
dotuvėse buvo daug žmonių.: 
Velionė buvo plačiai žinoma 
pažangiose organizacijose. Apie 
laidotuves vėliau plačiai para
šys velionės artimi bendradar
biai.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

3 FLATAI IR TAVERNAS, ge
roje vietoje, biznis išdirbtas. Par
davimo priežastis — kitas biznis. 
2552 W. 63rd St.

A. -Į- A.
SOFIJA SGRO 

gyv. 2608 W. 42nd St. 
po pirmu Vyru Dzimidas, po 

tėvais Bielskaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 30 d., 10:40 v. vakaro, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
'gimus Liet., Stulgėse, kilo iš 
Kražių parap.

Paliko dideliame nubudime 
6 Šimus: Pranciškų, Mykolą, 
Edvardą, Juozapą, Antaną ir 
Joną, 3 dukteris: Charlotte, 
Helen Blakeslee ir Frances, 
marčias: Mary, Anne jr Stel
ių. žentą Raymond Blakeslee, 
anukus, pusseseres, pusbrolius 

;ir .gimines.
Kūnas pašarvotas Albert V. 

Petkus kdpl., 4704 S. VVestern 
Avė. Laidotuvės įvyks ant
radienį, vasario 4 d., 8:30 v. 
ryto iš -kopi. į Nekalto Pras. 
•Pan. šv. parap. bažnyčią, ku- • 
rioje atsibus gedulingos pa- į 
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Sofijos Sgro gi- • 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- - 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir l 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Sūnus, Dukterys, Marčios, 
Žentas ir Giminės.

Laid. Direkt. Albert V. Pet- • 
kus, Tel. LAFayette 8024.

Visi aktoriai yra siuvėjai ir 
nariai International Ladies Gar
ment \Vorkers unijos, ir teatrų 
sezonui pasibaigus grįžta prie 
adatų darbo.

Chicagoje trupę galima pa
matyti Studebaker Teatre, 418 
S. Michigan. Paprastomis die
nomis aukščiausi bilietai yra 
$1.00 (prasideda nuo 50c.), o 
šventadieniais — aukščiausi bi
lietai $1.50. ;

Kas mėgsta pasijuokti, pa
matyti gero vaidinimo ir pšsi-t

ANTANAS ŽUKAS

AI f T 11/ I O Siunčiam Gėles 
LU /EIKIS Vilūno*

Dalis
KV1ETKIN1NKAS (

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 1 d., 1:30 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs puses ąrnž., ■ 
gimęs Panevėžio apskr., Ku- s 
piškių parap., Vienkiemių | 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko ‘dideliame nuliudime ‘ 
moterį Domicėlę, po tėvais 
Adomaičiutę, dukterį Sofiją, 
sūnų Alfonsą, brolį Povilą 
Žuką, jo žmoną Stefania ir jų

• šeimyną, brolienę Oną Lau- 
škienę, 2 pusbrolius Petrą 
Gajauską ir Kostantą Mar
cinkevičių, pusseserę Anelę 
Urnižienę, 3 švogerius Alex, 

| Joną, Tamošių Adomaičius ir 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių, Lietuvoje — motiną 
Salomią ir 2 brolius Juozapą 
ir žmoną, Petitą k jo žmoĄą, 
Albiną ir jo šeimą, 2 seseris ‘ 
Elzbietą Žakienę it jos šeimą ‘ 
ir Oną Vaitekunienę, .jos vy- 

•rą ir šeimą ir gimines.
Kūnas pašarvotas J. Liule- 

vičiaus koplyčioje, 4348 Šo. 
California Avė. Laidotuves į 
įvyks ketvirtadienį, vasario 6 l 
dieną, 8:30 vai .ryto, iš kopi, 
į Nekalto Pras. Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly- • 
dėtas į šv. Kazimiero kapinės. '

Visi a. a. Antaho Žuko gi- ‘ 
minės, draugai ir pažįstami , 
esat nuoširdžiai kviečiami da-' 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

| jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

j Moteris, Duktė, Brolis ir Gi- 
I minės.

Laid. Direkt J, LiulėvL 
8 čius. Tel. LAFayette 3575.

Bus išpildytas vaizdelis iš 
Lietuvos, pavadintas “Vyšnelių 
sodelyj”, vaizduojųs daug rini
tų ir juokingų protarpių. Kurie 
tam vakare atsilankys, lai tik
rai nesigailės, nes šį puikų vaiz
delį patieks visiems gerai žino
mas Rožių Žemės radio artis
čių “šakar Makar” moterų cho
ras. O po vaizdelio dar bus ir. 
koncertinė dalis, su gražiomis 
lietuviškomis dainelėmis.

Na, po to visko bus smagus 
šokiai prie geros muzikos, ba
ras, ir skanus, maistingi užkan
džiai. Įžangai tiktai 25c.

Susirinkimas Vas. 5 d.
Komisija pataria tikietus įsi

gyti iš anksto, kad prie durų' 
nereikėtų ilgai stovėti, Tikietus 
galima gan Ii pas rengimo ko
misijos narius, A. Jocių, W. 
Stulpinų, p. Bužeikų, J. Puč- 
•korių, S. 4>ilių, M. Sinko, taip-; 
gi susirinkime, Vasario 5.

Rengimo komisija prašo ger
biamos publikos nesivcluoti, 
nes svetaines durys atsidarys: 
-6:30 v. v., o programas prasi
dės 7 vąl. vak. A. Jocius.

Atsiųskite Čia Sūnų 
Ar Dukterį Išmokti 
Šokti
Pamokos Nemokamos, Visiems 

Atdaros.
Dukterys paprastai išmoksta 

šokti, nespėję išmokti vaikščio
ti, -bet su berniukais kartais bū
na vargo. Jeigu jūsų sūnūs, o 
gal -ir duktė, nemoka šokli, tai 
štai jiems proga nemokamai iš
mokti.

Obicagos aukštesnėse moky
klose, pradedant vasario 7, įve
liamus nemokamos šokių pa
inokos jaunuoliams, kur ino- 
įkįfls moderniškų šokių, vieniš
kų valsų, rumba, tango, foks
trotų, reguliarių valsų, ctc.

Painokos prasidės 7—16, o 
po pamokų įvyks reguliariai 
šokiui “jaaujokanis” tpralmti 
prie šoktų salėse. Gros regulia> 
riųi orkestrai. i

Tokios painokos įvyks, Ath- 
undsen, Calumet, Cranc, Farrų- 
gut, Fenger, įlydė Park, Kelly, 
Kelvyn Park, >Laiic, ’Lindblom, 
Mcdili, Schurz, Senn, Stein- 
mejĮz, Tilden, 'Waller ir Wells 
mokyklose.

Švedų Angelas 
Ir Pete Schu

Unijos Laimėjo 
Svarbią Bylą 
Chicagos Teisme

Pripažino Teisę Streikuoti 
Prieš Mašinų Įvedimą.

Klebonai Pasikeitė, 
Bet Parapiįonai 
Kaip ir Patenkinti

Iš 18-tos apylinkės parapijos

40 AKRŲ, GRETA golf course. 
Arti ežerų. Kaina $4,000. THOŠ. 
BROMPTON, Lake Vilią, III.

SUTEIKSIU TEISINGĄ patarimą 
kaip ir kur įsigyti nuosavybę Flo-- 
ridoj. Rašyk arba atvažiuok. Pigus 
pragyvenimas. Stanley Jonaitis, 
Star Route, Bunell, Florida.

Į Chicago Vėl. grįžta Švedų Kederalis teis6jas pllilip L. 
Angelas šįvakar persiimti su Sullivan panaikino monopolio 
i išlikų Į ete Sėliu Wlnte City jfįltinfnnj^ įkeliamus kelioms' 
arenoje, (itlril ir South Park rChieaUOS unijoms, kurios ne- 
avenuc. Kaip švedas, tai ir Schu senįai paskeib5 streiką,- pro- 
yra knarkus ristikai, ir sveria lestilodamos prieš naudojimų 
sumis ‘.itl svarų. mašinų cementui maišyti prie

Toje arenoje ’šįvakar taipgi Chicagos galvių taisymo dar- 
persiims Abc Colęman ir Al bu. . t
Williams. Abi rištynės užtruks Tos unijos tai taip vadina-

18 APYLINKĖ. — Musų Die
vo Apveizdos parapijos klebo
nai, kaip jau žinot, pasikeitė. 
Buvęs kun. Ignas Albavičius iš
keltas Ciceron į mirusio kun. 
Jeronimo Vaičiūno vietų, o į 
Dievo Apveizdos parapijų at
keltas iš Chicago Ueights kun. 
A. Mantįnkus.

Žmonės tomis permainomis 
nesistebėjo ir perdaug nesijau
dino. Kiti pasakė, kad gerai 
padaryta, nes kun. Albavičius 
jau per i’gai čia klebonavo.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pard^yi^

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
, f 6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051
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Diena Iš Dienos
'iki 60 minučių. mos “Carrozzo” unijos, Union

Proiriolcris Frcd Kohler yra 
suporavęs dar ir šiuos ristikus 
Jack MooTe su Tuffy Clcst,< 
Mike London su Oi to Wallick 
ir Frankic Iii 11 su Kid Chap- 
man.

..........- ----- ----------- ------.„.-T.,-, . I 

Depozitoriai 
Prarado Apie 
$1,450,900

of Operaling engineers, Hod 
Carriers, BuildiiTg and Com- 
mon Ląborūrs.

Teisėjas nusprendė, kad pa- 
skclbdamos tokį streikų unijos 
nenusidėjo monopolio įstaty
mams. Jos skelbė .streikus no
rėdamos savo narių darbus 
apsaugoti, bet jeigu ^trėdlkai 
paliete cemento masihų dai
nas, Jai lik buvo streiko ne
tiesioginis rezultatas, už >kurį 
unijos negali atsakyti.

Trį/s Bankai Baigė l^vkvidac^ą

Gook apsiki-iėio bąflkų ■ likyb 
datorius praneša, kad <hi ban
kai jau baigia likvidacijų, ir 
kad nuostoliai jų depozito
riams sieks al>ie $1,000,000.’ 
Viename, Devon Trust and 
Savings, žuvo $690,000 (depo- 
zitoriai atgavo tiktai 6 nuoš.), 
o kitame, Exchange State- 
Bapke, žuvo $291,620.
'I^ikvidaėijų baigė ir - teciasi 

bahįkas, EJlston Stale. Skaitliu 
nęs parodo, kad čia depožitę- 
riai ibus praradę apie *$416q 
000. Z

Dar Mokės. x
Keli bankai, l^urie dąr ano-| 

kės mažus 'dividendus yrą:! 
Depbsitors Statė, Dės Plainės 
State, Elmivood Park, Equi- 
table Trust, First Engleivood 
ir First Baliam

A peliiios.
Byla bus apeliuojaina į auįk- 

ščiausį teismų, nes ji paliečia 
akelis ■Svarbius dkonomihius 
klausimus, kurie ateityje gali 
sulošti’didėlę rolę unijų ir Vi
sos Amerikos ekonominiame 
gyvenime,” sako prokuratūra.

Teismu Bando 
Apeiti Draftą

Pralaimėjęs draifto ir drafto; 
•apeliacinėje taryboje, jehioagie-: 
įtis Julius Thųnaok, ;2146 Bellė, 
įPlaiiie ąveilue, užv£$ė Jaylų teis
ime, reikalaudamas įjį ipaliuosao-, 
ti nuo karo tarnybos.

’Drafto tarybos su -tui> (nesu-- 
įtinka, bet Thunadk $ako, kati’ 
jis negali eiti tarnauti įkariue-1 
menėj, nes turi motinų užlai-

Padėką
Už užuojautų, ųž gėles, už 

pagalbų ir už dalyvavimų .jų su-: 
•nafis tLdvvardo laidotuvėse pf( 
Antanas Lukošius ir šeimyna 
taria visiems šiirdingiausį ačiū.

STKJSIK1ER.IUS NETEKO 
KUDjtKIO

Frank Infeflise, 821 'Garibaldi* 
Place,' yra streikuojantis dar
bininkas International Karves l- 
er traktorių dirbtuvėje. Parė
jęs namo nuo pikietos, Įnfelise 
rado sav0 10 dienų sūnų -nėgy* 
vų Ibvoj. Nutroško patalinėje.

Užves naujų tvarkų
Kun. A. Martinkus žada už- 

vsli kitokia tvarkų. Kiek girdi
si iš parapijonų, kad jie geriau 
ir sparčiau dabar galės darbuo
tis, negu pirmu- Kiek atrodo iš 
šalies, senasis buvo kiek nors 
“poniškas” ir paprastų dalykė
lių. nepaiso, naujas gi myli dis- 
kiisudti ir linkęs Įprie darbo 
žmonių. Daugiau ir geriau, sa
ko, juos siuprimta.

Neparapijonas.

Lietuvių Šokėjai 
Vėl Važiuos Į 
Washington, D. C.
•Prašo Draugijų Nerengti Pa

rengimų Balandžio 13.
Lietuvių Jaunimo Draugija, 

vedama p. V. F. Beliajaus, pra
neša, kad ji vėl gavo kvietimų 
ir šiemet dalyvauti Amerikos 
Liaudies Mefto šventėje, kuri į- 
vyksta AVashington, D. C. šven
tes vedėja p. S. G. Knot t kvie
time rašo, ka$ “ji negalėtų ap- 
seiti be jietuviių grupės, nes ji 
viena geriausių liaudies šokėjų 
grupių Amerikoje, ir suteikia 
Šventei tikrai liaudies dvasių’’.

Kelionei apmokėti Jaunimo 
tDi’aūgija įrengia metinį vakarų 
Velykų Dienų Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, ir šiuomi krei
piasi į visas kitas lietuvių or
ganizacijas -Chicagoje nerengti 
tų dienų iputengimų. Visi Drau
gijos nariai ar šokėjai už ko- 
petavimų bus labai dėkingi.

šiemet Velykos išpuola ba
landžio 13.

Lietuvių Jaunimo Draugija

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios -garsinasi “NAUJIENOSE” Į

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Edward Jocius, 21, su Mario 

Rumatz, 19
Ed Kawalski, 27, su Stelių 

Shimkus, 27
George Kaloski, 27, su Mar- 

garet Lidgus, 22
Edward Sz\vcd, 23, su Helen 

•Scver, 20

Reikalauja
Perskirų

Teofilą Mickus nuo John 
Mickus

Gimimai
Chicagoj

PAULUS,-------- , 1622 Vine
strect, gimė sausio 25, tėvai: 
Joseph ir Ethel.

BALICKI, Annette, 2620 Po- 
tomac avenue, gimė sausio 23, 
tėvai4 Hemą’ ir Auna.

, > ■ — ■■ —■■■ — f Į

KALTINA BRIDGEPORTIETĮ 
ŽMOGŽUDYSTE.

BRIDGEPORT. — Korone
riui rekomendavus . grand 
džiurei buvo atiduotas Angelo 
Spotto, 2939 Wallace street. 
Jis yra kaltinamas nužudymu 
•52 metų Joseph Palumbo, 
2904 Wallace street.

Dabar Chicagoje siaučia plau
čių uždegimas, influenza ir slo
gos. Saugokitės patys, o jei ser
gate, tai apsaugokite ir kilus.

Kai kosite, visuomet užsiden
kite buhių. Čiaudėdami ar bo
sydami, bakterijas iš burnos 
išmetate šešių pėdų .tolį. Tad, 
visuomet užsidenkite burna.
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KELIS KARO PROMONĖS STREIKUS LIK
VIDAVO, BET KILO KITI

šiandien atnaujina Int. Harvester derybas; kitos 
darbo žinios

GAMTA “NUGINKLUOJA” VAIKA PRARYJUSJ REVOLVERI MHAVAUKEE, WIS., RADO NEGYVA CHI
CAGOS LIETUVI STANISLOVĄ VALAITI

Mirties priežastis nežinoma; šiandien laidoja Ch:-cagoje

Vakar ir užvakar keli kariu
kų pramonių streikai už Chica
gos buvo likviduoti, bet Inter
national Harvester traktorių 
dirbtuve Chicagoj ir Allis Chąl- 
mers motorų dirbtuvė West 
Allise, Wis., prie Mihvaukee, te
bėra uždarytos.

Traktorių dirbtuvės streiko 
derybos atsinaujins šiandien, 
kai tik .sugrįš iš Clevelando fe- 
deralis arbitratorius David T. 
Roadley. Jos turėjo įvykti penk
tadienį ar šeštadienį, bet buvo 
atidėtos, kai bendrovė paskelbė, 
kad vienas jos atstovų serga.

Dėl streiko traktorių dirbtu
vė yra vrai uždaryta ir nedir
ba 6,500 darbininkų.
Turbut Streikuos Kitos Inter.

Harvester Dirbtuves
Jeigu derybose nebus susitar

ta, tai labai galima, kad i porą 
dienų sustreikuos Harvester 
Co. West Pullman’o, ir McCor- 
i lieko dirbtuvės. Jų C.I.O. lo
kalų viršininkai, Clarence Sto- 
ker ir Ridley Bell, šeštadieni 
buvo nuvykę su reikalavimais 
į kompanijos raštinę, 180 No 
Michigan, bet ten nieko nerado, 
o per telefonų pasiektas ben
drovės viršininkas atsakė, kad 
jis su lokalais nesiderės, nes jie 
neturi teisės už darbininkus 
kalbėti. Lokalai sako, kad tą tei
sę turi, nes yra suorganizavę 
daugiau negu pusę darbininkų.
PAIRO allis-chalmers

Gaisras Padarė Virš 
$100,000 Nuostolių
Sunaikino Didžiulę Trokų Stotį

Apskaičiuojama, kad gaisras 
šeštadienio rytą padare virš 
$100,000, gal iki $350,000, nuo
stolių Silver Fleet Motor Ex- 
press, Ine., stotyje, prie Bridge- 
porto, ad. 3357 So. Justine st. 
Sudegė ne vien stotis, bet dau
gybė trokų, trailerių, prekių ir 
visi stoties įrengimai.

Gaisras prasidėjo nuo gaso- 
lino, kuris užsidegė pilamas į 
vieną troką. Tarnautojas John 
Hanley buvo smarkiai apdegin
tas, o ugniagesys John Linane 
krisdamas nusilaužė koja.

Kiti Gaisrai
Ugnis vakar ir užvakar va

kare padarė tūkstantinius nuo
stolius ir sekamose vietose:

Gyvenamam name, 2215 May- 
po’e avenue, (visi žmonės išsi
gelbėjo) ;

Meilahn Brothers Co., baldų 
fabrike, 900 N. Paulina, ir

A and A Boiler Works, 4649 
W. Harrison street.

NUSIŽUDĖ
DARBININKAS

Adresu 699 Mihvaukee avė., 
buvo atrastas nusižudęs 48 me
tų darbininkas, Stanley Sloklo- 
sa. Jis persikirto gerklę skustu
vu.

NAPJIENU-ACME Telennnto
Ervin Simpson (dešinėj), penkių - melų vaikas iš Hazelton, N. D.), ištisą savai

tę vaikščiojo su revolveriu, kol pati gąmla jį “nuginklavo”. Bežaizdamas jis pra
rymo trijų colių revąlverį, kurį jam buvd nupirkę dovanomis. X-spindulių padary
tame paveiksle matomo viduriuose gulintį revolverį. Gydytojai buvo besiruošią da
ryti operaciją, bet gamta pati ją padarė, išmesdama pavojingą žaislą.

Perspėja Chicagie- 
eius Užsienio Money 
Orderių Reikalu

Chicagos pašto viršininkas 
Ernest J. Kruętgen prašo pa
skelbt5, kad kai kurios šalys tu
ri suvaržę money orderių siun
timą į užsienį ir kad ne visi to-, 
kie money orderiai yra geri. 
Tos šalys yra: Cape Veyde Sa
los, Australija, Anglija, llong 
Kong, Airija, Malajos, Nauja 

Zehmd'ja, Pietų Afrikos Un’ją 
Natai, Zululand, .drauge Free 
State ir Trdnsvąalis.

Gavus mbnęy orderį iš tokių 
šalių, šaukite paštą WAB. 9207, 
lokalis tol. 75, persitikrinti apie 
jo gerumą.

International Registęr kompa
nija, kuri yra gavusi kelis di
delius karo kontraktus, nupirko 
dirbtuvę prie Washington Bul
varo ir Talman gatvių.

Ten užsakymai bus pildomi:

Suėmė Tėvą Už 
Suhaus Nužudymą

HAMMOND, Ind. — Po areš
tu yra Bevety H. Young, 4608 
Ilohman avenue, kaltinamas 21 
metų sunaus Clarence nušovi
mu. Young aiškina, kad jis įsa
ke šunui eiti iš namų, kai tas 
parėjo girtas, kilo ginčas, ir ap
sigindamas, tėvas buvo priver
stas ginklą panaudoti.

Siūlo Legislaturai 
Unijas Suvaržyti
Draustų Joms Politinę Veiklą

Republikonas Robert M. 
Woodward (iš Chicagos) įteikė 
valstijos legislaturai Springfiel- 
de pasiūlymą visaip suvaržyti 
darbininkų unijas.

Jis reikalauja unijų rinkimus 
laikyti po valstijos priežiūra 
įsakyti jų valdyboms priduoti 
valdžiai metinius raportus, už
drausti aukoti pinigus į poli
tinių partijų fondus ir uždrau
sti kalėjime buvusiems nariams 
užimti 'vietas valdybose.

Wood\vard sako, jo pasiūly
mo “vienintelis tikslas apsaugo
ti unijas nuo gengsterių”.

Patikrino Dantis 
83,000 Vaikams

W.P.A. skelbia, kad šiais me
tais admin’slrac' jos dentistai 

j patikrino dantis 83,147 vai
kams 93-iose Chicagos pradinė
se mokyklose.

Pasiremdami patirtomis ži
niomis, tie dentistai apskaičiuo
ja, kad apie 400,000 iš virš pu
sės miliono vaikų, lankančių 
Chicagos mokyklas, dantis rei
kia taisyti.

Vaikai gali kreiptis prie savo 
dentistų arba į viešas klinikas, 
kurias tam tikslui operuoja mo
kyklų taryba ir sveikatos de
partamentas.

Vakar į Chicago, III., laido
tuvėms buvo atvežtas buvęs chi- 
cagietis, Stanislavas Valaitis, 
kuris sausio 27 d., buvo atras
tas negyvas Milwaukėje, Wis- 
coiisine.

Laidotuvės įvyks šiandien.
Velionio kūnas buvo atrastas 

kambaryje, ties 117 East See- 
both avenue, Milwaukėje, kur 
jis gyveno per keletą metų.

Miręs Natūralia Mirtim
Mirties priežastis nežinoma, 

bet spėjama, kad jis turbut mi
rė natūralia mirtim. Greičiau
siai širdies liga.

šeimynos Neturėjo
Giminių Wisconsine jis netu

rėjo, bet Chicagoje gyvena, ro
dos, pusbroliai ir pusseserės, 
Charles ir Aleksas Valaičiai, 
Stanley širvinskas ir Sophie Za- 
nau.skas.

Velionio kūnas buvo atvežtas 
į Antano M. Phillips koplyčią, 
3307 Lituanica avenue, iš kur 
jis šiandien bus palaidotas, šv. 
Kazimiero kapinėse, šv. Jurgio 
bažnyčioje įvyks pamaldos.

Ilgai Gyveno Chicagoj
Apie Valaičio praeitį mažai 

kas žinoma. Tik tiek, kad jis per 
ilgą laiką gyveno Chicagoje, bet 
apie keturi metai atgal išvyko 
į \Visconsiną, ir beveik visą lai
ką praleido Mihvaukėjc.

Vakar ir Užvakar
DERYBOS

Pastangos West Alliso strei
ką likviduoti nuėjo niekais, kai 
dirbtuvės viršininkas Max Babh 
pasitraukė iš derybų. R. J. Tho- 
mas, C.I.O. auto’ unijos prezi
dentas, netrukus irgi pasitrau
kė, pareikšdamas, kad Allis- 
Chalmers nerodo jokio noro 
streiką baigti.

Visi 7,000 dirbtuvės darbinin
kai streikuoja jau 11 dieną, ko
vodami už algų pakėlimą, pripa
žinimą ir grąžinimą darban at
leistu darbininku, v *
LIKVIDUOTI
STREIKAI

Vakar ir užvakar buvo likvi
duoti šie streikai:

Universal Cyclops Steel Corp, 
Bridgeville, Pa.

Phelps-Dodge Copper Pro
ducts Corp., Elizabcth, N. J.

Alabama Dry Docks and Ship- 
building Co.,

Central and New England 
Greyhound Būstines, Cleveland, 
Ohio.

Streikuoja Whelan Vaistinės
New Yorke yra sustreikavę 

800 tarnautojų United Cigar- 
Whelan Drug Store korporaci
jos 52-iose krautuvės, bet Chi
cagos krautuvių ginčas kol kas 
nepaliečia. Visos krautuvės yra 
uždarytos.
SUSTREIKAVO PLIENO 
DIRBTUVĖS MALIORIAI

52 malioriai, dirbą Interstate 
Metai Products Co., 4401 Og- 
den avenue, išėjo į streiką, rei
kalaudami pakelti jiems algas. 
Dabar jie gauna tarp $13 ir 
$24 savaitėj.
Likvidavo angliakasių streiką

Vakar buvo likviduotas ir an
tras streikas anglių kasyklose, 
prie Knoxville III. Vienose ka
syklose C.I.O. unija gavo kon-

PARAŠĖ PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

traktą, kitoje AFL.
• * »

Streikuoja Baldų Darbininkai
500 darbininkų Bider Furni- 

ture Co., dirbtuvėje, Monticello, 
Ind., paskelbė streiką, reikalau
dami pripažinimo ir algų pakė
limo nuo 32 iki 34 centų va
landai.

Firma unijos pripažinimui 
priešinasi.

R UB SIU VIŲ SVETAINĖJE
• j. V ’ .... ? ' / ...

Van Buren and Ashland Boulevard
•• . . -rf ■■ . . . • •
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Chicagoje
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• Washingtonas paskyrė 
$290,575 toliau didinti Chanute 
karo lauką prie Rantoul, III., kur 
dabar lavinami lakunai-kadė- 
tai.

O Dėl nepasisekimų meilėje 
nusinuodijo 36 metų Mrs. Fran- 
ces DeYoung, 9 metų mergai
tės motina, 1356 East 53rd s!. 
Jos kūnas buvo atrastas chica- 
giečio Edwin A. Grcen bute, 
1309 E. 50th street. Ji Green’ą 
buk “labai mylėjusi”.

• Chicagos Parkai skelbia, 
kad šįmet Chicagoje (liepos 
mėn.) vėl įvyks nacionalės mo
delinių lėktuvų lenktynės.

• Illinois generalis prokuro
ras Barrett paskyrė asistentą 
E. J. Pcterson vadovauti kovai 
su “penktakojais” Illinois val
stijoje. Jis kooperuos su fede- 
rale žvalgyba (FBI), kuri tetu
ri teisę Amerikos valdžios sis
temai priešingus asmenis suimi
nėti.

• Vakar pasirodė, kad mo
teriškė, kuri užsimušė iššokda
ma iš 30-to aukšto lango Sky- 
line Kliubo rūmuose, buvo 45 
metų Mary Marriott Smythe. 
Praradusi visą savo turtą ji pa
mišo ir kurį laiką buvo proto 
ligų ligoninėj.

• Ateityje,, sako policija, da
rydama kratas "“bukių” įstaigo
se ji suims ne vien savininkus, 
bet ir kostumerius, kurie lankys 
tas įstaigas, nežiūrint policistų 
perspėjimų.

• 37 metų chicagietis Wal- 
ter Meyer-Magneson prisipaži
no, kad pasigėręs nužudė 54 
metų Gladys McKinney, 312 E. 
29th street, su kuria jisai gy
veno per 15 metų.

• 47 m. Louis DeRosa, ali
nes savininkas, buvo nuteistas 
14 metų kalėjime, už nužudy
mą 42 metų Joscph Cosentino 
savo alinėje, ad. 450 N. Halsted 
street.

• 58 m. moteriškė Paulina 
Grochocki,.. 1722 Julian, buvo 
sunkiai pašauta dviem šūviais, 
kai pakliuvo į susišaudymą tarp 
savininko ir banditų prie gaso- 
lino stoties gd. 956 N. Cicero 
avenue.




