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ĮSTATYMAS PERSIUSTAS SENATUI LĖKTUVAI SUSIRAKINĘ ORE NUSILEIDO SAUGIAI

Už Įstatymą balsavo 260 atstovų, 
i prieš balsavo 165

Įstatymas neleidžia preziden- į 
tui siųsti Amerikos laivų į pa- į

i i n rrn i v* linnin Fvojingas karo zonas ir liepia 
prezidentui tartis <su aukštais 
kariuomenės ir laivyno viršinin
kais, kai skolinami arba duo
dami kitoms valstybėms Ameri-

WASHINGTON, D. C., vas. 
9 d. — Jungtinių Valstybių kon
gresas,- visą savaitę diskutavęs 
įvairias pataisas svetimoms val
stybėms ginklams skolinti įsta
tymo, vakar jį priėmė galuti
noje formoje.

Kai tiktai kongreso atstovų kos ginklai, 
dauguma padavė savo balsus, 
įstatymas tuojau buvo persiu-' leis Amerikos prezidentui skė
stas senatui, kad jis patvirtin
tų. . -y

-Už įstatymą balsavo 236 de
mokratai ir z24 respublikonai.

Prieš įstatymą savo balsus 
padavė 135 respublikonai, 25 de
mokratai, 3 progresivistai, vie
nas, darbietis ir vienas laukų 
darbininkų atstovas.

Kongresas įnešė keletą patai
sų į minėtą įstatymą. Viena jų 
neleidžia prezidentui perduoti 
svetimoms valstybėms jau tu
rimų kariuomenės ginklų dides
nei sumai, negu už 1,300,000,000 
dolejrių. Prezidentas negali da
rytį! naujų sutarčių po 1913 me
tų birželio 30 dienos. y' <

Kongresas pasiliko sau teisę 
atimti bet kurią prezidentui su
teiktą privilegiją, jeigu už tai'ti visą eilę pataisų, bet balsų 
bus paduota kongreso narių dau- dauguma jų pataisos buvo at- 

va- mestos.
Manoma, kad trijų savaičių 

pu-i laikotarpyj senatas patvirtins 
■ įstatymą.

Naujai priimtas įstatymas

linti, parduoti arba duoti Ame
rikoje gamintus ginklus, sveti
moms valstybėms.

Pirmon eilėn juo. galės pa
sinaudoti Didžioji Britanija, ku
ri veda atkaklia kovą su dikta
toriais. Anglijai ginklai reika
lingi, ji daug jų užsakė Ame
rikoje, bet ne už visus pajėgia 
doleriais mokėti. Įstatymas leis 
anglams įsigyti reikalingų gin
klų. Užmokėti jie galės vėliau.

Įstatymas leis skolinti gink
lus ne vien tiktai Anglijai, bet 
ir kitoms diktatorių užpultoms 
valstybėms. Manoma, kad dalį 
ginklų gaus kiniečiai, kurie ve
da kovą su japonais ir grai
kai, kurie kovoja su Mussolini 
juodmarškiniais. ,

Respublikonai norėjo praves-

i

i
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FABRIKUOSE STEIGIA VALGYKLAS '
Darbininkai protes 

tuoja dėl maisto 
stokos

NAUJJENU-ACME TelftOhoto
Greitas ir šaltas galvojimas išgelbėjo dvicųis Kanados ląkuhams gyvastis, kada jiems 

pasisekė saugiai nutupdyti ši keista dviejų lėktuvų kombinaciją. Abu lėktuvai, skraidę 
virš McLeod, Alberta, aerodromo leidosi žeipčn visai viens kito nematydami kol taip arti 
viens prie kilo priartėjo, jog susikulimas atrodė neišvengiamas. Lėktuvai susikibo taip, kad 
vienas užskrido antram ant “nugaros”. Tada viršutinio lėktuvo pilotas išjungė motorą, o 
antras po stebėtino vairavimo saugiai pasiekė žepię-

KAUNAS, Lietuva, vas. 9 d. 
— Darbininkai pradėjo kelti di
delius protestus dėl maisto sto
kos. Baigę darbą jie priversti 
stovėti ilgiausias valandas prie 
krautuvių ir maisto negauna.

Valdžia pradėjo steigti val
gyklas prie dirbtuvių, kurios 
bus tvarkomos kolchoziškais 
pagrindais.

Darbininkai vistiek nepaten
kinti, nes užkąsti galės tiktai 
fabrike dirbantieji, o jų šeimy
nos turės badauti.

tinę tėvynę”.
Straipsnio pradžioje sako: 

“Tuo tarpu imperialistų fabri
kai dieną ir naktį kala gink
lus, nežiūrint to, kad žmonės 
turi badauti ir neturi kuo ap
sirengti”. $

Straipsnio gale rašo: “O kad 
Tarybų Sąjunga butų galinges
nė, jai reikalinga daugiau tan
kų, daugiau patrankų, daugiau 
lėktuvu”.

Paskirti dėstytojai 
Vilniaus univer

sitetui

Du budingi laikraš 
čio sakiniai

KAUNAS, Lietuva. 
— “Tarybų Lietuva” 
darnųjį straipsni apie

vas. 9 d 
įdėjo ve- 
“socialis-

gumos balsai. Kad kongreso 
lia įgautų įstatymo galios, 
bus reikalingas prezidento 
rasas.

ne-

BRITAI 100 MYLIŲ UŽ BENGAZI
Ima nelaisvėn bėgan
čią italų kariuomenę

KAIRAS, Egyptas, vas. 9 d. 
—Karo vadovybė praneša, kad 
motorizuotos britų kariuome
nės dalys jau randasi 100 my
lių j vakarus nuo Bengazi.

Turima žinių, kad nuo 50 li
gi 60 tūkstančių italų iš Cire- 
naikos stengiasi pasiekti Tripo-

kanalui nebegręsia joks pavo
jus.

Kai kurias kariuomenes dalis 
britai galės pasiųsti į kitus 
frontus.

Buvo manyta, kad britai leis 
kariuomenei pasilsėti ir nepuls 
Tripoli, bet vakar padaryti ka
ro veiksmai rodo, jog nutarė 
žengti pirmyn.

PETAINO PASIŪLYMAI ATMESI!
Valdžia bus sudary- Wavell susitiks
,. ta bęJLayalio
VICHY, Fraricuzija, vas. 9 

d. — Iš Paryžiaus grįžo admi
rolas Dariau, kuris pranešė, 
og Lavalis atmetė maršalo Pe- 
aino pasiūlymą sugrįžti val

džion.
Pasirodo, kad maršalas jam 

pasiūlė mįnisterio be portfelio 
vietą. Nei vidaus, nei užsienio 
ministerijų nesiūlė.

SU
Weygąųdu

STAMBULAS, Turkija, vas.. 
* 9 d. — Diplomatiniuose sluoks
niuose turima žinių, kad netru
kus susitiks pasitarimui britų 
generolas Arehibald Wavell su 
franeuzų generolu Weygandu.

Susitikimas įvyks netoli bri
tų ir franeuzų kolonijų sienos. 
Tarsis karo reikalais.

chy, jeigu neduodama ministe- 
rio pirmininko vieta ir jam nc- 
eidžiama pasirinkti ministe- 

riai. Maršalas pavedė admiro
lui Darianui sudaryti 
kabinetą be Lavalio.

natijQ

Užsimušė japonų 
admirolas Rimtas britų perspė

jimas bulgarams

VILNIUS, Lietuva, vas. 9 d. 
— O. E. Stanaitis ir A. Puo- 
džiukynas paskirti Vilniaus uni
versiteto gamtos-matematikos 
fakulteto docentais. EI. Sama- 
niutė paskirta neetatine lekto
re.

B r. Blauzdžiunas Kauno uni
versiteto technologijos fakulte
to jaunesniuoju asistentu.

V. Maciūnas paskirtas vyr. 
laborantu. V. Katorga paskir
ta.? Kauno univeristeto klinikų 
ordinatorium.

TOKIO, Japonija, vas. 9 d.— 
Japonų admirolas; Mineo Osų- 
mi, aukščiausios . karo tarybos 
narys, užsimušė orlaivio nelai
mėje. Iš Kinijos, Kvvaijtung 
provincijos, jis skrido Japoni-

Britų kariuomenė didelius ita
lų vienetus ima nelaisvėn. Bri
tams padeda aviacija ir juros 
laivynas. Taip pat padeda vie
tas gyventojai, kurie apšaudo 
bėgančius italus.

Afrikos frontuose 
britams sekasi

Gandai apie Petaino 
pabėgimų netikri

Suimti aukšti Musso
lini generolai

KAIRAS, Egyptas, vas. 9 d. 
— Britai paėmė nelaisvėn labai 
didelius italų kariuomenės vie
netus. Jų tarpe paimta labai 
daug karininkų.

Britams pateko keli genero
lai. Vienas paimtas generolas 
buvo italų kariuomenes korpu
so viršininku ir buvo dešinio
ji maršalo Graziani ranka.

Mussolini generolų vardų bri
tai dar nepaskelbė. Neapskai
čiuojami karo medžiagos kiekiai 
pateko į britų kariuomenės ran
kas.

KAIRAS, Egyptas, vas. 9 d. 
— Bengazi paėmimas daro la
bai didelės įtakos visuose bri
tų frontuose. Italai nenoriai ko
voja.

Britų kariuomenė daro dides
nį spaudimą Keren tvirtovėj. 
Abisinijoj britų kariuomenė ar
tėja prie Gondaro ir valo nuo 
italų visą Tana ežero provin
cijų.

Somalijoj britų kariuomenė 
veržiasi tolyn ir areštuoja ka
riauti nebenorinčius italus.

VICHY, Francuzija, vas. 9 
d. — Vakar visą Europą apėjo 
gandai, buk maršalas Betainas 
orlaiviu išskridęs į Afriką. Pa
sakojama, kad kartu su juo A'.~ 
rikon išskrido ir admiroLs 
Darlanas.

Visa tai yra neteisybe. Darla
nas rengiasi sudaryti naują vy
riausybę, kuri bandys vėl tartis 
su vokiečiais.

Manoma, kad naujame kabi
nete nebus Flandino, kurį la
bai smarkiai puolė vokiečių
spauda..-, ’

Abisinijoj vokie 
čiams duoda 

medalius

Nesitiki susitarti 
su Hitleriu

d

Dabar britai galės 
atsikvėpti

KAIRAS, Egyptas, vas. 9 d. 
— Karo ir politikos sluoksniuo
se tvirtinama, kad paėmus vi
gą Cirenaiką britai dabar galės 
lengviau atsikvėpti, nes Suezo

ROMA, Italija, vas. 9 d. — 
Iš Addis Abeba pranešama, kad 
itąlų vicekaralius Aošta davė 
medalius pasižymėjusiems 4 vo
kiečių jurininkams. Vokiečiai 
Abisinijoj kovoja kartu su ita
lais prieš britus.

Minėti vokiečiai buvo paskir
ti prie priešlėktuvinės patran
kos ir parodė nepaprastai dide
lį šaltakraujiškumą priešui puo-

Londono moterys už
dengtais veidais

LONDONAS, Ang ija, vas. 9 
d. — Londono krautuvėse jau 
pardavinėjamos skepetaites, ku
riomis moterys dengia savo 
veidus. Visos krautuvių parda
vėjos bus priverstos nešioti 
naują apsaugos priemonę.

Ši skepetaitė vadinasi jašma- 
ku. Taip šią skepetaitę vadina 
arabai, kurių moterys privers
tos jas nešioti.

Jašmakai nešiojami tam, kad 
aps.saugotų nuo užkrečiamų 
ligų. Slėptuvėse molei ys ver
čiamos juos nešioti. Jašmaku 
jos uždengia lupas ir nosį.

Kartu su admirolu skrido ki
ti 6 aukšti japonų armijos ka
rininkai. Jų tarpe buvo admi
rolas Sugo. Katastrofoje žuvo 
visi škridusieji.

Kiniečiai tvirtina, kad orlai
vį numušė kinų partizanai.

Naciai atėmė iš danų 
karo laivus

STOCKHOLM, Švedija, vas. 
d. — Turima žinių, kad na- 

karo vadovybė atėmė iš

— Britų ministeris pranešė 
Bulgarijos vyriausybei, kad 
britų karo aviacija bombar
duos karo siekinius Bulgarijoj, 
jeigu bulgarai leis naciams per
žengti sieną.

Bulgarai r.c;:aknkinli tok ais 
pareiškimais, nes jie mato ar
tėjantį pavojų.

Britai nenorėtų Bulgarijos 
jvelli karau, bet jeigu nacių 
kariuomenė peržengs jų sienas 
iš Rumunijos, bus priversta 
bombarduoti.

Užmušta 1,000 italu

Laukai liko ne- 
nuvalyti

KAUNAS, Lietuva, vas. 9 d. 
— žiema užpuolė ir liko nenu
valyta daug laukų. Raseinių ap
skrityje liko nenuvalyta 32 hek
tarai bulvių. Biržų apskrityje 
32 ha. bulvių, 15 ha. pašarinių 
runkeliu ir 5 ha. cukriniu run- 
kelių.

Dideli plotai nesurinktų šak
niavaisių ir linų liko Trakų, ša
kių, Mariampolės ir Vilniaus ap-

9 
ciuv

Danijos karo laivyno 10 torpe
doms leisti laivų.

Į danų karo laivus atvesti 
vokiečių kareiviai ir laivai per
duoti nacių karininkams. Danų 
karininkai įsakė nuleisti laivų 
vėliavas ligi stiebo vidurio ir 
tuo pareikšti muiudimą.

Vokiečiai prižadėjo naudoti 
laivus tiktai Baltijos juroje.

VICHY, Ęrancuzija, vas. 9 
—Politiniuose sluoksniuose gy
venama įsitikinimu, jog su Hit
leriu vistiek nepavyks susitar
ti ir Darlano kabinetui.

Turima žinių, kad Hitleris ir 
toliau stengsis sugrąžinti val
džion Lavalį.

Maršalą remia kariuomenė ir 
laivynas. Jis nemano daryti 
Hitleriui daugiau nuolaidų. 
Maršalo pozicijas sustiprino 
britų kariuomenės žygiai Lybi- 

i joj.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Maršalaą Petain vakar paskyrė admirolą Darlaną vice

premjeru. Darjanąs sudarė vyriausybę. Flandin apleido užsie
nio ministeriją. Darlanas valdo užsienio reikalų ministeriją ir 
laivyną.

— Britų kariuomenė paėmė uostą EI Agheila, kuris randa
si 180 mylių į vakarus nuo Bengazi. Nelaisvėn paimtų italų skai
čius didelis. Paėmė nelaisvėn septynis bėgančius italų gene
rolus.

’— Pačiame Bengazi mieste britai paėmė itahj gen. Ber- 
gonzoli, kuris sugebėjo pabėgti nuo britų Bardijoj.

— Wįnston Churchill, kalbėdamas vakar per radiją, pareiš
kė, kad Anglija jaučiasi pakankamai stipri nacizmui sumušti. 
Anglijai nereikalingi Amerikos kareiviai, jai reikalingi Ameri
kos dirbtuvių gailiniai, ginklai.

ATĖNAI, Graikija, vas. 9 d. 
— 15,009 italų, pi:s naudodami 
nakties migla ir tamsa, puolė 
graikus ir norėjo pagriebti at
gal kai kurias v.ršukalnes K i- 
suros apylinkėse.

Italai puolė tankais, artile
rija ir kulkosvaidžiais. Pradžio
je graikai manė, jog tai yra 
tiktai žvalgai ir paleido kava
leriją kontraatakon.

Vėliau išaiškino, jog 
visa* italų divizija. Tada 
gė labai smarkią ugnį, 
lauke
demoralizuoti buvo

Krašte jaučiamas badas, o 
laukai liko nenuvalyti dėl nau
jas “tvarkos”.

Bolševikiškai aiškina 
Mickevičių

atiden- 
Kovos 

žuvo 1090 italų, o kili 
priversti

Italų ginklais 
muša italus

KAUNAS, Imtuvą, vas. 9 d. 
— M. Zivovas atspaude “Tary
bų Lietuvoje” straipsnį apie A. 
Mickevičių. Sako, kad “poetas 
šaukė prie aktyvių veiksmų 
nrieš despotikus Europos val
dovus”.

Tenka prisiminti, kad Ado
mas Mickevičius tikrai aktin
gai kovojo prieš Rusijos carus, 
kurie anais laikais okupavę Lie-

Rusijos carai, kaip ir dabar 
bolševikai, atėmė Lietuvai ne
priklausomybę ir laisvę. Del jų 
Mickevičius ir kvietė žmones 
kovon.vas.

Graikų kariuomenė
labai didelius

STAMBULAS, Turkija 
d.

gauna labai didelius kiekius 
moderniškų ginklų. Juos duoda 
graikams britai.

Graikai dabar turi tankų, 
moderniškų kulkosvaidžių ir 
visokių šovinių. Lybi jo j britai

9

— Maskvoje prasidėjo prekybos derybos tarp rusų ir ja- ^aeme iš italų nepaprastai di-
ponų. ’

— Wendell Willkie vakar sugrįžo iš Anglijos į New Yorką.
— Britų karo laivynas bombardavo italų miestą GenoVąJ 

Padaryta labai didelių nuostolių. Britų orlaiviai bombardavo Li
vorno ir Pisa karo dirbtuves. ,

— Britai skelbia, kad • Bulgarijos aerodromus tvarko civi
liai persirengę naciai, todėl ir padarytas bulgarams perspė
jimas.

Eritrėjoj italų jėgos laikosi ir neleidžia britams stum
tis tolyn.

dobus ginklų kiekius.
Italijoj gaminti ginklai da

bar kreipiami prieš pačius Mus
solini kareivius.

ORAS
Giedra.
Saulė teka 6:55 v. r., leid 

žiasi 5:14 v. v.

PILDOME 
1940
INCOME TAX 
BLANKAS

Raštinė atdara kasdien nuo
8 ryto iki 8 vai. vakaro.
šeštadieniais— nuo 8 iki 
6 vai. vakaro.
Sekmadieniais— nuo 9 iki
1 vai. popiet.
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U. S. Annourtėfcs 
Exams for Apįoiiit 
ment Coast Guard 
Cadets

for appointment of Cadets to 
Coast Guard Academy to be 
May 14, 1941. This eXamina- 

is apen to young men between 
ages of seventeen and twen-

VVinners Will Recjfeive ^Trainihg, 
Commissions, B. S. Degrees

The United States Coast Guard 
announceš a compėtitive ėxamina- 
tion 
the 
held 
tion 
the
ty-two years. The mentai reąuire
ments are, in general, those neCes- 
sary for admisslon to engineer- 
ing colleges. ,

The Coast Guard Academy is lo* 
cated at New London, Conn. The 
course of instruction is baslcfeliy 
scientific and 
racter. Annual 
foreign ports.

Pay $7Š0

engineering in cha* 
cruises are made to

Plūs Allovvance

Pay of a cadet vvhile undergoing 
instruction is $780 per year, plūs 
an allowance for subsistence.

"AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALVVAYS
I
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yėhrs oi štruggte and šacrlfice, it 
is a trrigedy that they are again 
deprivėd of the rights hnd privile- 
ges of free men.

Lithuanians here trušt that by 
their encouragement they may keep 
alive in the hearts of their opptes- 
sed btethfen the spark of hope 
that Lithuania may tise and as- 
sume her rightful place once again 
aihong the free and independent 
nations of the vvorld.

High Schools Stii- 
dents InVited To 
Participate In 
Weekly Broadcasts

Would you lįke to broadchst 
over the povverful NBC Chicago 
station, WMAQ? Weli, here’s your 
opportunity. Talented stiideniš oi 
all Chicago high schools are invi- 
ted by the Radio' Council of the 
Chicago Public Schools to partici
pate in “The High School Studib 
Party”. broadeast each Saturday 
mornlngK from 10:00 to 10:30 
Station WMAQ.

Talent Wanted

over

vari*

Naujos Gadynes 
Iriteririėzzb

t> '• f If.b L 4 r ’

birutė; BRię-A-BRAC
by BRUNO RAY MAThEVVS

Detailed reąuirements for en- 
trance and descriptive informatiort 
may be obtained by addressing 
the Commandant, tJ. S. Coast 
Guard, Washington, D. C.

Follovving is a list of the 
ous kinds of talent the producerš 
are seeking:

Impefsonators, tVhistlers, Ventri-„ 
loąuists, Tap Dancers, 
Novelties.

Recitations,

Sucdessful completion of four 
years of cadetship leads to a Ba- 
chelor of Science degree, a com
mission and a career in the Uni
ted States Coast Guard. While the 
course is mainly professional, suf- 
ficient time is given to pūrely 
cultural subjeets. In addition to

to audition 
have an in-

Other acts invited 
include: students who 
teresting personai experience or 
hobby to relate; students vvho have 
vvritten original five minute radio 
skits; groups of students vvho have 
a novelty aet they wish to .present, 

, J: such as a barn dahce. “Thė High 
the time give nto ėngineerin^ and,š'chool studio Party- may be heard
such subjeets as Seamanship ;and 
Navigation, etc., the cadet , spe- 
cializes in Maritime Law and stu- 

Maritime Econę- 
transportation.

dies related to 
mies and Marine

every Saturday mbrniąg, th'dš pro* 
viding opportunities for scores 
Chicago high school students 
participate.

of
to

Some of the Duties

f itThe course is designed to 
him for a commission in the Uni
ted States Coast Guard Vvhose func- 
tion is to enforce all Federal lavvs 
on navigable and territorial vvaterį 
of the United States and to promote 
safety and secUrity to vessels that 
ūse our vvaters for legitimate com- 
merce and pleasure; to have its 
personnel, units and stations pre* 
pared for active war time dUty 
and to organize yachts and small 
eraft and train their crews for du* 
ty i n ease of national emergency.

This Could Have 
Been A More 
Happy Occasion

forThose vvishing to auditions 
parts on the program, and stu
dents vvho have school nevvs vvhich 
they vvish to hear broadeast vid 
WMAQ, «are ašked to vvrite Mr. 
Everett A. Landė, Radio Council* 
Chicago Public Schoolš, 228 North 
La Šalie St., Chicago.
Hete’s VVhėre You
The program may be attended 

by any high school 
tickets, send a 
stamped envclope to “High School
Studio Party”, RADIO COUNCIL, 
CHICAGO PUBLIC SCHOOLS, 
228 N. LASALLE ST., CHICAGO.

In addition to entertainment by 
several 
from 
each 
nevvs 
high
sented over 
THE NATIONAL BROADCASTING 
COMPANY, vvith the assistancė 
of the RADIO COUNCIL of the 
CHICAGO PUBLIC SCHOOLS.

The book of histories of the 
loves and .pašsioris of zealoUš geh- 
tlemen vvho pursUed and became 
renovvned in that Held should bfe 
opened and the blank pages be in- 
scribed vvith excerpts on the sub- 
ject by the vvdCla’š gteatėšl Un- 
knovvn z philosopher, Edvvard “Ro
meo” Krischunas.

Naujos Gadynes Chorus Anuril 
VALENTINE . DANCE, Saturday, 
February iŠ. 1941, Nevv Marcįufeite 
Hali, 6908 So. Weštern AVe. baile* 
ing — Valentines — Frizeš. Š:30 
p. m. 30c.

Said Eddie “John Marryrhb^ė” 
Krischunas, “it bbhOoves mfe td 
šhed a little light Upon thiš hlb- 
mcntous matfėr, cbnsidėrlhg the 
elosenėss of Valėhtine’š D&y bftd 
the exient of hiy knovivledge and 
ertpėriehče on such th|ngs.”

linmortal to this day arė these 
vvords vvhich he Uttered ofily laši 
vveek in respect to reavvakėiiihg 
dn enlivened intėrešt in m^ttets 
pėrtinent to the chorUš: “H 
ate io continue aš in thė pdšt vve 
mušt resign ourselveš to ah Uft- 
vvedded statė of bliss for 
Bnite period of time. Far too many 
of us have fallen by thė vvayside 
after bėčoming intrigued vvith teni- 
dėr ptopošals Utteted ftoin thė lip* 
sticked lips of the fairer sex. We 
vvho have lived thėše mahy yeatš 
ih thė happy statė of bachėlbfhodd 
have found ourselves 
their coy methods. We, 
carefree boys yesterday, 
selves husbands today, 
pecked tomorrovv. I propose vve 
add a clause to our constitution to 
the effect that'prospective members 
sign an affidhvit relinąuishing 
their rights in replying in the ,af- 
firijnative to proposals of marriąge. I Adams St. entrance, near Michi- 
Any membet dišČoVė’rėd .guiįty' ot gan AvenUe. v į •>. ; *
that fnisUemeahbC Jshali’ bė bodily- , • -rvY .
extricated from the organization, 1 ‘ ^:ma"
and shall thereafter be a disgrace ‘own ', SxP,orte Ohwėgo s Onent. 
lo his community, his friends and ToULr the On. Leong Tong Bu.ldmg 
to whatever name he may have wlth ,ts Temple Sftfihe. Vxew dio- 
inherited ” ramas at the Lmg Long Museum.

See Chinese shops, Stores rihd ca- 
“Dbvvn- *es- Meet ’at 8 P- m-> *49 W. Cer- 

mak Road. . v
Friday, February 14. “University

THANK YOU
for the many comp&iments and re- 
tįuėšts ėktėndėd ;thiš lašt Nvėek. 
We dH plėrišed to announce that 
“ifeU tš Ambriitos*’ Ovili be 
šented agaih. lįi, GKiVdįd oh Matėh 
16. ih hbtkfoYd the IdlioVvln£ Vveek.

. .... ' VVferiėtia.

Sehdiile Mį To 
U < i Mediėai ahd 
Deiitd Šchools

WILL ALSO EXPLORE
UiiINATOWN

tour to the colleges of Medi- 
and Dehtistry of the Univer-

«tf Wė

an inde*

vietinis of 
who were 
found our- 
and hen-

icine and Dehtistry of the Univer- 
sity of Illinois iš a headlight of the 
WPA Free Chicago Tours for the 
vveėk of February - 9 to iš. Thfe 
tour is the secbhd in a šėrieš of 
Friday afternoonš deyotėd to the 
study and ihspection o f prominent 
ptiblic herilth centers and ihstitU- 
tions in the city. Tours for the 
week include:

Tiiesdiy, February ii “Clubs in 
the Fine Arts Building”. Tour the 
headąuarters of the TęlerahCe Lea- 
gue and of the Chicago League 
for the Hrird of Iteėring. Mėet at 
2:30 p. m.; 410 S. Michigan Avė.

Wednesday, February 12. 
chen Management”. Attend 
ture and dėmonstra.tion on prepa- 
ration of feeds and, ;ėfficient mana- 
gement of the kitehen. Meet at 2 
p. m., People’s Gas ahd Coke Co.,

A PEEK HERE AND THERE.
We šavv Aldona Barsevsky at the 

Grahd Opera HbUse. “Blossom 
Time,” is there with Everett Mar- 
shall in the leading role.

We heard that Mrs. FrancesKu* 
llns, her father, and sister Jewel, 
havė Įeit for Metfico for a months 
visit.

A very happy blrthdey to Aldo
na GUibih of our alto šeetion.

WttO tS OUR POET?
Mere is mole aboUt that wonder- 

fUl meeting dovvn at our chorus 
reliearsalš.

On a night—silvery bright, 
’VV’lth a inoon—a beautlful sight. 
Thdt handsortie devil Morris 
Waš gihging vvith Birute Chorus. 
His ėnjoyment was immense 
Būt šuddehly he grew tense! 
For a pair of shiny eyeš 
Caught his attėntion by surprise^ 
Amažed, hė grevV ted in the face, 
At the pretty giri in vvhite lace. 
Mis amažėihėnt vvas so great 
He did truly vvant a date. 
The date we know he got, 
Novv that he thanks Birutė a

Wili Tour Oriental 
Institute at U of C 
I’his Week
OTHER TRIPS PLANNED 

SOAP FACTORY AND 
MODERN DAIRY

TO

i LET’S GO! After an unauthor- 
! ized vacation of several weeks du- 
; ration this departament returns to 
Į the English Page, būt alas, having 
more ambition than items to pass 
on to its readers... So come on, 
you contribūtorš, let’s 
of mail this week!

BUSY
somehovv 
several 
meetings

have plenty

J. Ridikas
to attend

lot!

Get Tickets

studenl. For 
self-addressed,

Thousands of Lithuanians 
their dcsccndants from Chicago 
and its environs vvill attend com- 
memorative exercises Sunday, Feb
ruary 16, at tvvo o’clock in the 
afternoon, at the 32 West Randolph 
Street Auditorium.

and

of the best pėrformers 
all of Chicago’s high schools 
week, this program features 

flashes from the ChicagO 
schools. The program is pre- 

štation WMAQ by

This day vvould have been the 
occasion for the happy celebration 
of the 23rd Anniversary of Lithu* 
ania’s Indepėndence, had not Rus* 
šia moved in and takeh possesslon 
of it lašt Junt.

Offer Short Courses 
iri Plane Desigii

“Kit- 
a lec-

our treasurer, 
manner.
sėnse of hu-

sound judge-

VVE ĄlDMIRE—
Eleanor Platkus, 

for her business-like
Ed Gechvill, for his 

mor.
Al Zclnis, for his 

meht.
Anna Kampikas, for her appear- 

ance and bearing.
Lillian Jakubonis, for being 

clieerfUl and natūrai.
Zcn Prane, our president, for his 

patience and genuine attitude.
WE MEET—

Every Friday at eight in San
dara Hali, 840 West 33rd Street. 
New members... are alvvays wel- 
come, šo vvhy^nąt; df.op ih „soon? 
You’ll fįndjyour. life will begimthe 
very moment your jn Birutė Cho
rus. —Liltiaa Zakes.

Addresses vvill be made by Mr. 
Ovven J. C. Norom, United States 
Minister to Lithuania, and Mr. 
Peter Dauzvatdiš, Consul Of Lithu* 

nOtable 
of thė ♦ 
nevvs- 

P. Gri*

ania in Chicago. Other 
speakers vvill be editors 
three leading Lithuanian 
papers in Chicago, — Mr, 
gailis of Naujienos. Mr. L. Šimu
tis of Draugas ahd Mr. M. Vaidyla 
of Sandara.

Outstanding Lithuanian sOlOists 
and chorai groups will contribute 
to the musical portion of the pro
gram. The Junior Drūm and Buglc 
Corps of the Darlus-Gitėn&s Post 
of the American Legion vvill parti-

“Pėrhaps”, said Edvvard 
wind” Krischunas to various re* 
porterš vvho Sought his uncensored ......
opinion on the statement he had Į 0£ jiiįnojs Colleges of Medicine ėnd 
just made, “I did put it a 
too strongly.”

“Though many of us have 
eumbed to vvedldck, 1

PIRMYN
SI1ARPS AND FLATS

Tech* 
even* 

begmninį 
constitute

The Illinois institute of 
rtology will offcr three new 
ing graduate courses 
February 10, vvhich 
“short-terrti cufricula in the ad* 
vanccci study of aitplatte desigii 
and constructlon”, it was announ* 
ced by Dr. L. E. Gtinter, dean of 
the graduate school.

The courses are designed to “as* 
SUre the defense industry a suf1- 
ficient number df highly speciaU 
izcd engineers,” Dr. Grinter said. 
They will include inst'ructioii ih 
airplanc constructioh, thę three-di- 
mensional theory fo the wing, 
structural and 1 
tions, and thin shell constrūction.

little Dentistry”. Leam hovv medical and 
dental schools aid in maintaining 

„„p public hėhlth. Visit a W1?A Pro- 
J.11UL4£11 meili J' UI C4O H«VV OUt” , , . ,

thė greater pcct dėvoted to public health. Meet 
majdrity are štili on the make, I> at 2:38 P- m,» St.
for ekaih.ple, having just recent- Friday, February 14. “Cžech 
ly beeh eleeted Chief Wolf in the Music, Art, Literature and Folk- 
Class A-l Division.v The fact that hove”. Hear accounts of folkvvayš 
I am abFe to forėca'st ėVents be- and drįs, by duthorities on Čzecl| 
fore they occur does not, by any culture. See coštumeš and Šoko! 
means, signify that our cause is Uances dišpįayed and explained. 
lošt. It iš only my grė’at desire to visit St. PhJcapius’ Church ahd 
avert such a catastrophe that I Hovvell Neighborhood House. Meet 
propose this clause.” * .

“Strife and passion”, he
further, are “arė seldom , uU1vwU A «*«... xvux uic mvg- 

triotš in mediocre existence, biit Į demy of Natur&I History and the 
walk hand in hand in the fact of 
tumultous events. Cool ardor 
transpired into vvarm affections 
aftėt the pašsage Of the eurrent 
conscription bill. Men at ease vVith 
thėir minds ordinarily crdVe to pro- 
long that .portion of their livės 
that is untroubled vvith 
of matrimony, vvhich 
turnihg over the entirfe pay check 
and are compelled to call the 
spouse dear jn public for the be-

I at 2:Š0 p. m., 1831 S. Racine St.
added Saturday, February 15. “Features

compa- Liricdln Park’.’. Tour the Aca-

the trials
calls for

žoological collectibn at Lincoln 
Park. Meėt rit 2:30 p. ih., 2001 N. 
Clark St.

For further Information call 
Monroe 9674 any week day, except 
Saturday, betvveen 9 and 3:30 
m. \

P-

. - - . Navy To Rtecrujt
cipate also. Additiondl color wlll afnHph+a TppB 1— nn. OLllUvntS (II/ J.

An interesting tour to the vvorld 
famous Oriental Institute is a ma- j 
jor feature of the WPA Free Chi
cago Tours for the vveek of Feb
ruary 16 to 22, 1941. Tours for 
the vveek include

Ttiesday, February 18. “Oriental 
Institute”. See relies and art treas- 
ures of the ancient Near East. 
Vievv a model of the restored sta- 
bles of Solomon. Meet at 2:30 p. 
m, 1155 E. 58th St.

VVedhešday, Februriry 19. “Mo- 
dern Dairy”. (Home Economics Se
iles). See the care and cleanliness 
vvith vvhich milk is prepared, pas- 
teurize'd and bottled. Meet at 2:30 
p. m., 3040 N. Tri.pp Avė. (WEAR 
RUBBERS).

Thursday, February 20. “Soap 
Factory”. Tour the auxiliary plant 
of a prominent meat packer. See 
the various steps in manufacturing 
soap. Meet at 2:30 p. m., 1355 W. 
31st St.

Thursday, February 20. “Muni-1 
cipal Sočiai Hygiene C 1 i n i c”.
(Health Series). Learn how Chica-Į(Jaęoba) to work at Kitty 
go helps 
diseases. 

! work of 
titution. 
26th St.

Friday, February 21. “Negro I 
Culture”. Leam about the cųltu- 
ral contributions of Chicago’s Ne- 
groes in music, art and literature. 
Hear Negro sąpgs and vievv paint- 
ing by Negro ėrtists. Meet at 8 p. 
m., 4705 So. Parkvvay. (Old Ty- 
mers Club).

Saturday, February 22. “Amer
ican Traditions”. Inspect the G. A. 
R. collection of Civil War relies. 
Tour the headąuarters of the Boy 
Scouts of America, and learn hovv 
modern youth is trained to perpe- 
tuate American tradition. Meet at 
2:30 p. m., 85 E. Randolph St.

For further Information call 
Monroe 9674 any vveek day, except 
Saturday, betvveen 9 and 3:30 p. 
m.

young Bridgeport 
opened a nevv

Street (the loca- 
occupied by the

the Keistutis Club, and 
of SLA 336... The lat- 

youth group vvhich, inci- 
vvill hold its monthly

MAN: Paul 
finds time 
different organizational 
a week even when he

is busy expanding his business... 
Lašt week the 
funeral dirėctor 
branch on 18th 
tion formerly
late Mr. Butkus) and was eleeted 
vice-president of the Chicago 
Lithuanian Society, the Ihrgest 
local Lithuanian organizatioh in the 
United States ... Paul is also trea
surer of 
president 
ter is a 
dentally,
meeting at 1739 So. Halsted tonite 
___Members and prospectives are 
urged to attend ...

BIBS AND TUCKERS: Wonder 
if Pirmyn chorus members vvill 
address their director as “Uncle 
Charlie” novv that George Stephens 
has beėome a proud papa in Flo
rida ... Congratulations, ' 
and Antoinette!... George, 
left for Miami with Frank

George 
vvho 

Jaka-

orches-

largest 
by any

and sur- 
Lithuanians on 
Goodman The- 
and Mojnroe. 

on sale. Don’t

to combat and prevent 
See a film showing the 
this famous medical ins- 
Meet at 7 p. m., 27 E.

Kitty
Club... Belated con-

Jack Juozaitis’
Jack, named 

the Robert

Nurses, Chemists, 
opvuoc UUC14 411 p U M11U 1UI V11V MC- Wanted By U.S 
neflt of those vvho may doubt the yVlHSkcl

Graduate nurses, one to .dd field 
“Cassanova” Kris- Service among the Alriskrin Indianš

mėrits Of their unity.

be given the occasion by the na
tional costumes to be vvorn by the 
vvomen and children of the assem- 
bly.

Americans of Lithuanian extraė-
tion are šad that their brethrėh Institute of Technology this Friday 
aeross the sca are no lOhgfcr a frfee on a reeruiting campąign.
self governing peOple. With lešs touring the country, offering seni- 
than tvventy-three yearš of indė* | ors at engineering schools commis- 
pendence gained after countless sions in the navy as ehšighs.

•5

“I do not vvish to blemish their 
characters,” Ed ________ ................... }. ....
ęhunas put forth, “būt he Vvho has and Chemical, ėngineers vyith. sal* 
learhed to love šo prėcisely and 'a^bš froin to $5,600 a year, 
to hate so profūsely by šubmittlngAvanted by the gOvernment, 
himself in ease of possible forth- which announced ;competitive ėX* 
coming eventudlitifes is scateefy a aminations for the jobs. Other civil 
creature of commendation. Be not Service ppsitlons offėred are thosė 
a philogynist, būt a philanthro* of marketing specialist <:W|th; expe- 
plst. 1 b’ear no bate for one whoP^rtc'ė in freight traific, $3,800 an- 
has dohe me no hatifl, ahd .aspuai salary; agriėUltUral program 
the bld tvdt feong goėš, I so hsplrb: Pnalyšt, up to $5,600 a year; as* 

mechanical vįbra*Į“j don’t'vvant to join the infantry, cOUntants and audjtprš Up to $3,<- 
ddn’t vvant to join the artiĘfery, 800 card-pUnch bperators up
don’t vvant to joint the cavalry to $l>300.
don’t vvant to run all over Ger- 
ihrihy, 
vvant to be friehdly.”
“t hriVe said my bit,” said Ed

die “Lothario” Krischunas, “and 
as for thė fifteehth oi FebrUary | , 
I’m going fo be at that Valėhtlhe’s 
Dance at Nevy Marąuėtte Hali at

Admiral Harry Ė. Varneli, for- 
mer commander of the 
fleet, plans to visit the

Asiatic
Illinois

■■'MuiiiiniT,. ir.■■ ivrėMi

I IŠNAROS!
IŠNAROS!

Vasario 23 pamatysite 
Pirmų karių Amerikoje 

69th and‘ Westęrn, eager to en-1 Juokingų Komedija
T u™ Sal-je 333 s’ Ashland Blvd.joy myšelf. I hope you are there 

too. A. G.

ortefe again—
“Carmen” iš starting to round 

oUt ihto sOhiething real. The chorus 
has familiarized itself with all the 
music and now comes the job of 
hierriorizing all of the songs and— 
whcw!— it’s some job.

Rehcarsals are being held on 
Tuesdays and Fridays up until the 
date of presentation—Friday’s being 
sėt aside as rehearsal with 
tra.

This is undoubtedly the 
undertaking ever attempted
LitHuanian chorus, and I doubt 
vvhether any other Lithuanian cho
rus in America wduld attempt 
pr'esenting a real Grand Opera.

Lest we forget, “Carmen” will be 
presented to Chicago’s 
roUhdihg territories 
April .6, 1941, at the 
atre \at sM^chigan 
Tickets are already
wail too long as there is only a 
liinited amouht to be had.
MOST AMBITIOUS—

Other chorus members should 
take an example from Marian Pat- 
ti. Šhe has already sold most of 
hėr tickets and has secured Sever
ai ads—her goal—a $20.00 ad—and 
she isn’t Lithuanian either.
ON THE kADIO—

Three of Pirmyn’s members hold 
6Way On the Peoples Furniture 
Hour over WGES each Tuešday 
at 7. They are Al (Escamillo) Bra
zis, Bruno (Dėdė) 
Adolph Casper.
APPEARANCE—

Sunday, frebruary 16, the chorus 
vvill sing several numberę at the 
Lithuaniah indėpėhdence Day Ce
lebration. The cėrėmonies vvill 
tėke place ih thė Orifehtal BUild- 
ing, 32 West Randolph St.

All members are urged to be 
prompt.
cbMrfeAįofc- '

Thė bditbr-in-chief of thė “Jau
nimas” was complaining to me 
about lack of correspondehce from 
“Pirmyn” chorus. It seems Helen 
Šihian undertdok the job several 
webks hgo. Resuits—nil. come on, 
gitl, lėt’š get goihg!

Thahks for all-the contributions.
—M. T. DOME

Davis’ Airliner, iš not with 
būt the 700 
grats also to the 
vvho, according to 
their Kson “John Robert, 
for Taylor”...

INFANTRICIPATING: 
(accordionist) Norbutas 
Joseph and Genevieve 
Giedraitis’. v - . , t
DEMONSTRATION: Sunday is thė 

16th of February ... Tvventy-three 
years ago on that day Lithuania 

I dcclared to the vvorld its right to 
exist and flourish as an independ 
ent and free nation ... Today that 
independence is already a thing of 
the past, having been crushed by 
a neighbor vvho for tvventy years 
almost daily pledged friendship 
and succor ... That there are Lith- 
uanians here in America and else- 
vvhere vvho, because of blind loyal- 
ty to the communist .party, condone 
and joyously celebrate the occu- 

| pation of their mother country, vve 
do not deny ... If vve join them 
in their celebration or even remain 
silent in the face of their shame- 
less effrontery, vve ourselves are 
not vvorthy to be free men .. .Any 
person who eloses his eyes to 
fact that his house is burning 
considers it “broadminded” to 
brace the torchvvielder is 
idiot vvho, tho’ regarded as “harm- 
less”. is no credit to society ... For 
these reasons several thousand 
Chicagoans vvill gather at the 32 
West Randolph Street auditorium 
this Sunday afternoon to demohs- 
trate to the vvorld that the great 
majority of Lithuanians appreciatc 
democracy and vvill not tolerate 
subjugation ... Make it your duty 
to be present!

The Andy 
and the 

(vocalist)
h t/f

the 
and 
em- 

an

were
of winning pri- 
prizes for them

table
cake
ladies and handsome,

useful ash trays

prizes 
platės

consisted 
and ser-

Brooks and

Major Prize 
Wimiers From 
Bridgeport 1

Over one hundred sixty men and 
vvomen participated in the K R 
Card and Bunco Party, Sunday, 
February 2, 1941, at the American 
Legion Memorial Hali (Darius-Gi* 
•’ėnas Post).

The biggest surprise vvas the 
large .perccntage of men among 
the guests,—for card parties have 
rephtedly been ladies’ affairs. Būt, 
as announced before the party, the 
committee reasoned that since men 
play cards, why shouldn’t they 
come to card parties and have the 
added attractions 
zes, if there 
to vvin!

Thus, the 
of beautiful 
vers for the
decorative and 
for the men. And they came tčl 
get ’em!

In addition, the tvvo major door 
prizes vvere dividėd betvveen the 
ladies and the men.

Miss Agnės Kuszlejko, oi 
Bridgeport colbny, vvon the ladies’I 
major door prize, a permanent, 
valued at five to fifteen dollarsin 
accordance vvith the texture of thė 
hair, at thė CORRECT COIFFU- 
RE SERVICE, 64 W. Randolph,1 
under the supervision of the well- 
knovvn stylist ahd bautickm, 
Stephariie Waynhe. <

Mr. John Jankauskas, also of 
Bridgeport, Vvon the men’s major 
door prize and vve shall 
hįm sporting a brand 
vvhich he shall have the 
and pleasure of picking 
liimself, gratis, at the 
PORT
3310 So. Halstęd St., ovvned by the 
pop’ular Mr. Petrauskas.

Other door prizes are too numėr- 
ous to enumerate, for approxilha-

toly half the guests vvent home 
vvith prižes.

The members and the committee, 
in particular, consisting of the 
Misses Bernice Balickas, Victori^ 
Kesser, Aldona Gura and Lucy 
Sadauskas, vvant to thrink all vvho 
came and all vvho coėperated in 
many other vvays in making the 
party such a happy success.

—Rep.

SOOTIIE WORKED T®
MAKE THIS SIMPLE

fcYEŠ OVERWORRID? bo they srpart 
and burn? Murinę briAgs tjuick relieL 
Try two dropa of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or fecl tired.

soon see] 
new hat ( 
.privilege 
out fot

BRIDGE- 
CLOTHING COMPANY,

Murine is aTkaline—pure and gentie, 
economieal, too. Try Murino today.

> VOUR 1— ■
SOOTHFS • CLEANfcES • nrFRESHES

_____
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Pittsburgh’o Naujienos
PITTSBURGHO LIETUVIAI IŠKILMINGAI 

MINĖS LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS SUKAKTUVES

Kalbės Bagočius, Kun. Prunskis. 
Dainuos Du Chorai

šiais metais Pittsburgho lie
tuviai stropiai ruošiasi prie Lie
tuvos Nepriklausomybes sukak
tuvių minėjimo, kuris įvyks va
sario 16 d. 2:30 vai. po pietų, 
Lietuvių Piliečių svetainėje. 
Prie šių liūdnų Lietuvos Nepri
klausomybes sukaktuvių ruo
šiasi visi Pittsburgho lietuviai 
išimant komunistus, kuriems 
rupi Rus ja, o ne L: etų vos liki
mas.

Tai pirmas atsitikimas, kad 
taip gražiai ir sutartinai visi 
Pittsburgho Eetuv ai darbuoja
si pagelbėti. Lietuvos žmonėms.

Pittsburgho lietuviai šiais 
metais visi be skirtumo susi
rinks į Lietuvių Piliečių salę 
švęsti didžiąją Lietuvos šventę 
su liūdnomis širdimis, kad ir 
vėl jau musų gimtasis kraštas 
yra pavergtas. Bet jie nėra nu
stoję vilties, kad ir vėl Lietuva 
bus laisva ir nepriklausoma.

Mes, Pittsburgho lietuviai, 
minėdami Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuves, pareikšim 
savo pasiryžimą kovoti prieš 
Lietuvos okupantus, mes pa
reikšime protestą prieš paver
gėjus, mes dėsim dolerius ant 
Lietuvos Laisvės aukuro, žo
džiu sakant, mes viską darysim 
pagelbėti Lietuvos žmonėms at
sikratyti vergijos jungo.

Kaip Bus Lietuvoje?
Mes gyvendami šioje laisvoje 

ir demokratinėje šalyje galim 
laisvai susirinkti, kalbėti ir 
dirbti musų gimtojo krašto lai
svei ir turim pasiklausti, o kaip 
Lietuvos žmonės minės savo 
krašto. nepriklausomybės su
kaktuves? Ar leis jiems paver
gėjai prisiminti, kad 1918 me
tais vasario 16 dieną buvo pa
skelbta nepriklausomybė? Rei
kia abejoti. Lietuvos žmonės 
šiais metais negalės viešuose su
sirinkimuose minėti vasario 16- 
tos. Jei kur ir minės, tai pasi
slėpę nuo Stalino žvalgybinin
kų akių, kur nors klojimuose 
ar miškuose.

Nežiūrint kaip Lietuvos oku
pantai slopins Lietuvos žmonių 
laisvės jausmą, jie negalės sa
vo tikslo atsiekti, taip ka p jo 
neatsiekė ir sero ės Lietuvos 
pavergėjai — caro žandarai.

Ateis ir vėl ta valanda, kad 
Lietuva bus laisva ir nepriklau
soma. Lietuviai paragavę laisvo 
ir nep įklausomo gyvenimo ne
pakęs svetimo priespaudos jun
go.
Teisėjas Egan ir Majoras Scul- 

ly Kalbės. Gražus Muzikalia 
Programas.

Pittsburgho rengimo komite
te daly auja visų srovių veikė
jai ir draugijų darbuotojai, ir 
yra pakviesta žymiausi ir ge
riausi lietuviai ir amerikonai 
kalbėtojai.

Kun. Prunskis neseniai yra 
atvykęs iš Lietuvos. Jisai savo 
akimis yra matęs Lietuvos pa
vergimą, jis geriausiai mus su
pažindins su Lietuvos tragedi
ja.

Kas nežino adv. F. J. Bago- 
čiaus, kaip geriausio Amerikos 
lietuvių kalbėtojo ir kovotojo 
už Lietuvos laisvę? Be to, bus 
ko pasiklausyti teisėjo Egano. 
Bus ir gražus muzikalis progra
mas, kurį pildys du didžiuliai 
chorai, Maironio ir Pasaulines 
Parodos.

Programos vedėjas bus Povi
las Dargis, rezoliucijų komisi

ja susideda iš S. Bakano, J. 
Virbicko, kun. J. Misiaus, kun. 
A. Jurgučio ir kun. J. Vasiliau
sko. Kitos komisijos irgi yra 
pasiskirsčiusios pareigomis ir 
darbuojasi, kad viskas butų 
prirengta kuogeriausiai.

Todėl, dar kartą primenu 
Pittsburgho lietuviams nesivė- 
luoti ir būti Lietuvių Piliečių 
svetainėje vasario 16 d. 2:30 
vai. po pietų. —Reporteris

Jaunųjų Lietuvių 
Draugijos Vakaras 
Pasisekė

Prisiminimas.
žiūrint į šį lošimą prisimeni, 

kad pirm 25—30 metų atgal ir 
Amerikos lietuviai mėgdavo už 
.mažmožius bylinėtis. Iš to, ži
noma, daugiausia pasinaudoda
vo visokie “skvairos” ir “konš- 
tebeliai”. Bet dabar jau mažai 
kas iš musų tautiečių už maž
možius eina į teismus. Reiškia, 
kaip kas nori, taip gali šnekė
ti, bet Amerikos lietuviai n iš
tiek yra daug progreso padarę.
šis Vakaras Skyrėsi Nuo Kitų.

Šis vakaras buvo rengiamas 
jaunuolių draugijos, kurios na
riai didžiumoje yra šioje šalyje 
gimę, Lietuvoje, augę, ir- jų- tai* 
po dalyvaujant jautiesi kaip ir 
Lietuvoje. Jauti lietuvišką dva
sią. Kitas dalykas, tai šiame va
kare gana daug buvo jaunimo, 
o ypatingai kaip šokiai prasidė
jo, tai dar daugiau prisirinko.

Laike lošimo ir šokiams gro
jo jaunuolių orkestras, suside
dantis iš 3 mergaičių ir 2 ber
niukų. Publiką gerai palinksmi
no.

Pastate Linksmą Komediją 
Apie “Bobutes”.

PITTSBURGH, Pa. — Vasa
rio 2 d. Jaunųjų Lietuvių Drau
gija buvo surengus vakarą Lie
tuvių Mokslo Draugystės svetai
nėje. Programa susidėjo iš lo
šimo ir šokių. Buvo sulošta 3-jų 
veiksmų komedija — “Bobulės 
Susibarė”, kur buvo vaizduoja
ma kaip Lietuvoje geros k.H- 
mynkos besidraugaudamos su
sipyksta ir atsiduria teisme. Ži
noma, priežastis kaimynkų su
sipykimo jų pačių pikti liežu
viai.

Spausdytų programų nebuvo, 
tai lošėjų vardų nežinau, bet 
reikia pasakyti, kad jie savo pa
reigas gana gerai atliko, tiek 
vaikinai, tiek mergaitės. Ypa
tingai teisėjo rolėje Aleksand
ras Jutsevičius tikrai gerai lo
šė. Teismo raštininko rolėje A. * 
Aleliunas, ūkininko rolėje J. Ži
linskas irgi tinkamai lošė. Mer
gaitės (kurių vardų nežinau) 
kaimynių rolėse “pliotkavo” ir 
barėsi visai neblogai.
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Jie LENGVESNI. Prie! vleio ilpardavlmo 
lalkq Chejferfield’* gabvt tabako pirkėjai per
žiuro augančius javus taip kad ii pirmos rankos 
sužinojus Ii kur puikiausias lengvas, nunokęs la
pas paeina. Kaip iltie tabakai pritaikinti, nuno
kinti ir sumaiiyti tas duoda Chesterfields geresnį 
skonį ir padaro juos aiikiai lengvesnius.

Valentine Pasveiki
nimai nuo ELLEN 
DREW, žvaigždė da
bartinio Paramount 
perstatymo ‘‘THE MAD 
DOCTOR” ... ir nuo 
CHESTERFIELD. Leng
vesnis, Vėsesnis Geres- 
nio-Skonio cigaretes.

AR JŪS RŪKOT CIGARETĄ. KURIS .. JIS YRA RŪKYTOJO CIGARETAS

a Rūkytojai Žino...

esterfields I 
Patenkina

SU JŲ LENGVESNIU 
GERESNIU SKONIU

Ar jūs žinote kodėl Chesterfield 
suteikia jums daugiau malonumo? 
Todėl, jog jis yra rūkytojo ciga
retas . . . jis turi viską ko rūkyto
jas pageidauja . . . Tikrą Lengvu
mą ir Vėsesnį, Geresnį Skonį.

Chesterfields yra geresnio- 
skonio ir lengvi . ne be sko
nies . . . ne stiprūs, delei jtį 
tikros kombinacijos pasaulio 
puikiausių cigareto tabakų. 
Jūs negalite nupirkti geresnį 
cigaretą. !

Copyright, 1941, Liccktt A Mtk*, Tobacco Co.

Sužeistas Anglų Kareivis Išsipasakoja 
VVillkie. į KORESPONDENCIJOS į

LIETUVOS ISTORINĖ ŠVENTĖ
Iškilmingai, ‘nors su nuliudusiom širdim, švęsim 

Vasario 16-ją

; ’piiU Avnf-

Wendell Willkie sustojo pasišnekėti su sužeistu 
anglų kareiviu ties viešbučiu, kuriam buvo apsistojęs 
buvęs Respublikonų partijos prezidentinis kandidatas 
per savo Londono vizitą. Willkie vėliau pareiškė, kad 
pasikalbėjimai su eiliniais anglais nuo gatves padare 
jam didelio įspūdžio ir įtikino, kad Britų salų gyvento
jų dvasios naciams nepasisekė palaužti.

Pittsburgho Lietuviai Turėtų 
Paremti Jaunųjų Lietuvių 

Parengimus.
Butų gerai, kad Pittsburgho 

lietuviai daugiau susidomėtų 
šios jaunuolių organizacijos pa
rengimais, nes jie dirba tikrai 
gerą lietuvišką darbą sutrauk
dami į savo parengimus daug 
čia gimusio ir augusio jauni
mo. Jų parengimai yra švarų 4 
ir, kas svarbiausia, tai lietuviš
koje dvasioje. • . ■

Šiame parengime- publikos 
buvo neperdaugiausia, gal būt, 
dėl blogo oro. .—Svečias

K A S YRA
IŠNAROS!
IŠNAROS!

IŠNAROS! 
IŠNAROS! 

išnaros!'
' .i 9 » '

VASARIO 23 D. MATYSITE
. Pirmą kartą Amerikoje 

Originalę, Juokingą Komedija 
AMALGAMATED CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blyd.

SO. BOSTON, Mass. — Kas 
Amerikai yra Fourth of July, 
tas lietuvių tautai yra vasario 
16-ji.

Amerika, Suvienytos Valsti
jos, 4 liepos (1776 m.) paskel
bė pasauliui šio krašto nepri
klausomybę.

Lietuva, kadaise buvusi dide
lė ir galinga valstybė, bet vč-Į 
lesniaiš laikais savo nepriklau
somybės neturėjusi, 1918 metų 
vasario 16 dieną paskelbė pa
sauliui, kad ji vėl prisikėlė, su
brauko visokius pančius ir varž
tus, rišu: bis ją su kitomis val
stybėmis ir tampa Nepriklauso
ma Respublika.

Vasario IG-toji, tuo budu, ta- 
o iSior.nė lietuvių tautos d.e- 
a. ji 3ra br.ngl kiekvienam 

gyvam lietuviui šiandien, ir ji 
.iks brangi lietuvių vaikam^, 
vaikų vaikams, ainių ainiams.

Vasario 16-toji išaušo mums 
ne veltui. Jos aušrai aušti, ne
priklausomybės saulutei pate
kėti, reikėjo daug aukų.
.Lietuvos vaikų krauju tapo 

aplaistyta žeme. Lietuvos vaikų 
kaulais tapo nusėti Sibiro Liu
kai. šimtai, tuksiančiai kūnų 
supūdyta kalėjimuose, katorgo
je, ištrėmime.

Šitokiu keliu atėjo Lietuvai 
ncpi'k’dusomybė. Tik vargu, 
kanč.os ir pasiryžimas gimdo 
tautai galiūnus.

Per 22 metu lietuviai švente 
Vasario šešioLktąją ne vien tik 
Lietuvoje, bet ir pasiskleidę po 
visą pasaulį.

Nusikratę: svetimųjų1 jungo, 
Lietuvos vaikai džiaugėsi visur. 
Gerai ar blogai, pavalgę sočiai 
ar pusbadžiai — visi džiaugėsi 
nepriklausoma Lietuva.

Išorinis priešas buvo atmuš
tas. Vergijos pančiai sutrauky
ti, Lietuva nepriklausoma. Lie
tuvis ne bernaus daugiau nei 
burlidkiii-rusui, nei ištižėliui 
puikuoliui lenkui, nei teutonui
Vokiečiui. '

Lietuvis pats savo krašte ta

a ■

po šeimininkas. Ir vidujinį sa
vo priešą, suklydusį savo brolį, 
jis suvaldys — jei ne šiandien, 
tai rytoj — ir vėl gyvens, kaip 
tinkamas; jis vairuos savo gy
venimą, kaip jam patinka, be 
jokių “prikazų” iŠ šalies.

Tokios tai mintys kiekvieną 
vasario 16-ją mus, Lietuvos 
vaikus, sujungdavo, sucemen
tuodavo į vieną stiprų kūną 
Patenkintieji ar ne visai paten
kintieji buvusia Lietuvos san
tvarka, mes žinojom vieną: Lie
tuvos nepriklausomybė aukš
čiausia visko. Vidujiniai reika
lai, tai musų pučių reikalą. N~ 
šiandien, tai rytoj mes juo 
pertvarkysim taip, kaip mes 
norėsim.

Taip buvo per 22 metu.
Bet įvyko pasaulio sukrėti

mas. Amžiais buvusios nepri
klausomos, galingos valstybės 
viena po kitai ėmė griūti.

Jos tačiau nemirė. Jos nepa
laidotos amžinai. Istorijos ratas 
sukasi ir tautų bei valslyb ų 
sukrėtimai, persigrupavimai — 
ne naujiena. Praeis tam tikras 
įaikas — ii’ tautos bei valstybės 
vėl atsistos ant kojų ir, tikėki
me, ant sveikesnio, teisingesnio 
pamato.

Laikinai parblokštų tautų tar
pai) pateko ir Lietuva. Ar ji 
mirė? O, ne, ne! Lietuva tesėjo 
parblokšta iškentėti 300 metų 
ir atgijo, atsikėlė, kaip gali jau
namartė.

Ar gremėzde Rusijos meška 
nesutriuškins Lietuvos silpno 
kūnelio, ar neišsiurbš paskuti
nio jos lašo kraujo? O, ne, ne! 
Netašytas, nekulturintas kauka- 
ziškai-aziatiško raugo siaubū
nas pats kojas pakratys ir bus 
visų užmirštas, bet Lietuva bus 
gyva ir atgaus savo nepriklau
somybę.

Per 22 nepriklausomybės me
tus Lietuva užsiaugino šimtus 
tūkstančių ištvermingų, ryžtin
gų savo vaikų. Ateis laikas, ir 
jie parodys okupantams, ką ga-

TeL VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL

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

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. Įstaigoje. Mokame 3%% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

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 Lletuvly Mokykla
816 W. 33rd Place, Chicago, III.

Ii. Jie... “laisvės ragavę — ver
gais nebus”... Ne, ne, oi, ne!

Musų broliai Lietuvoje šiais 
metais nepriklausomybės šven
tes viešai švęsti negalės. <jie 
švęsti negales. Jie švęs ją kiek
vienas savo širdy. Viešai Lietu
vos liaudis priversta švęsti įvai
rias okupantų užkartas šventes.

Ką darysjne mes, Ameriko, 
lietuviai? Mes naujoje savo tė
vynėje, Amerikoje, turime lai
svę protauti, kalbėti, rašyti ir 
susirinkti. Mes galime laisvai 
svarstyti ir tartis musų tautos 
reikalais.

Musų būtina jjrievolė šįmet, 
ypač šįmet, yra: masiniai rink
tis ir kučiškihningiausia minė
ti Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dieną.

Mes, visas trečdalis lietuvių 
tautos, tarkim griežtą ir galin
gą žodį pasauliui, kad mes ne
pripažįstame Rusijos okupaci
jos. Mes drąsiai galim sakyti, 
kad tą patį pareikštų ir Lietu
vos liaudis, musų broliai ir se
serys, jeigu jie turėtų laisvę, 
jeigu jiems negręstų mirtis už 
tai.

So Bostono ir apylinkės lie
tuviai tautos šventę švęs vasa
rio 16 d., Municipalinėj salėj, 
ant Broadvvay, 3 vai. po pietų.

Į šią šventę, iš savo buvę nė. 
ant C streeto, Steponu D..ri u. 
Posto legionieriai, v.si unifor
moje, su vėliavomis ir savo d.- 
deliu benu pryšakyj, atmaršuos 
Broadvvay. Benas gros šventės 
programoje. Tosio komandie- 
rius, p. J. J. Rome n, bus v e.ias 
iš kalbėtojų ten išk.lmėse.

Dalyvaus čia žymusis Gabi
jos choras In korvo;e. Dainio, 
solistai, bus duetų, jaunuoliai 
deklamuos momentui t nkAinas 
eiles.

Kalbas pasakys: Lietuvos at- 
tache p. šimutis iš New Yo.ko, 
Lietuvos garbės konsulas adv. 
A. šalna ir stud. Julius Kiškis 
iš VVorcesterlo.

Lietuvių tautos šventė šįme, 
turi būt atšvęsta v.^ais b .da j 
grandloz škai.

Šįmet šioje šventėje tik ie i 
Lietuvos sūnus rinks s ne džiū
gauti tautos nepriklausomybe. 
Tos nepriklausomybės lietuvių 
tauta laikinai nustojo. Bet ir 
ne verkti, dūsauti ir liūdėti jie 
susirinks. Mes visi masiniai te
nai susirinksim, kad paiel.ši 
savo griežtą piote tą oku a 
tams, o ypač pasmerkti musų 
pačių tautos išaugintus išga
mas.

Šioj dienoj, šioj valandoj ne
turi sėdėti namie nei vienas 1 e- 
luvis nei lietuvė.

J. Krukonis, 
Oficialus korespond.

Garsinkitės “Nonose”
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Neokupuotosios Prancūzijos vyriausybė, kuJos pry- 
saicyje stovi maršalas Lėtam, dar vis negali susitarti 
su Lavaliu.

Pierre Lavai yra žymiausias Hitlerio šalininkas 
Francuzijoje. Jisai buvo vice-premjeras Petaino kabi
nete, bet iš tos vietos buvo pašalintas, kuomet jisai už
sispyrė, kad Francuzija stotų į talką naciams prieš An
gliją. Hitleris dėl to supyko ir pareikalavo, kad Petain 
priimtų Lavalį atgal į vyriausybę, grąsindamas užimti 
pietinę Francužiją.

Petain sutiko taikytis su Lavaliu ir pasiūlė jam vie
tą valdžioje. Bet Lavalis stato sąlygas. Jisai apsiima su
grįžti į Vichy, jeigu visas Kabinetas bus perorganizuo
tas ir jam, Lavaliui, bus pavesta premjero vieta, su tei
se pasirinkti kitus kabineto narius ir kontroliuoti už
sienio politiką. Trumpai sakant, Lavalis nori būti visas 
“bosas”.

Maršalui Petain tai atrodo perdaug. Jisai pats no
ri valdyti; o antra vertus, jisai nepritaria tam, kad 
Prancūzija visai persimestų į Hitlerio pusę ir padėtų 
jam kariauti prieš Angliją. Betainas skiria premjero 
vietai savo ištikimą žmogų, admirolą Darlaną, kuris lai
kosi to nusistatymo, kad Francuzija turi pasilikti griež
tai neutrali kare tarp Vokietijos ir Anglijos. Admirolas 
Darlan ypatingai yra priešingas tam, kad vokiečiams 
butų “paskolintas” Prancūzijos laivynas ir duotos ba
zės Šiaurės Afrikoje nacių laivams ir lėktuvams.

Jau kelibs savaites, kai eina derybos tarpe Petaino 
ir Lavalio, kuris sėdi vokiečių okupuotame Paryžiuje. 
Admirolas Darlan, kaipo Petaino įgaliotinis, važinėja 
iš Vichy į Paryžių ir atgal, bet prie susitarimo jie dar 
vis neprieina.

Lavalis turi Hitlerio paramą, todėl jisai jaučiasi ga
lingas esąs ir nenusileidžia. Iš kitos pusės Petainas turi 
Afrikos kolonijose ir Syrijoje dideles ginkluotas jėgas, 
kurioms vadovauja gen. Weygand. Kai kurios francuzii 
kolonijos Afrikoje, ekvatoriaus srityje, eina su genero
lu De Gatille, kuris remia Angliją. Jeigu Hitleris suma
nytų atimti vi^ą galią iš Petaino, tai gen. Weygand su
sidėtų su gen. De 'Gaulle, ir visa milžiniškoji franeuzų 
imperija Afrikoje sukiltų prieš Vokietiją. Taigi ir senis 
fnaršalas turi stiprų “triupą” rankoje.

Prie to dar reikia pridėti Amerikos įtaką. Prezi
dento Roosevelto pasiųstas į Vichy ambasadorius, adm. 
Leahy, suprantamas dalykas, nesnaudžia. Jisai stengia
si sulaikyti Petainą nuo kapituliavimo Hitleriui. Be abe
jonės, tiktai jo pastangos iki šiol neleido Lavaliui trium- 

? fališkai sugrįžti iš Paryžiaus į Vichy ir parduoti visą 
-Francuziją Hitleriui. Pati maršalo Petaino vyriausybė 
yra bejėgė. ? Į

Tokiu budu tose rungtynėse tarp Betaino ir Lavalio 
kova eina faktinai tarp Roosevelto ir Hitlerio, tarp 
Amerikos ir Vokietijos. Kuo jos pasibaigs, sunku pasa
kyti. Bet jų išeiga gali nulemti karą Viduržemio srity
je ir gali nusverti net viso dabartinio karo likimą.

Juo stipriau Amerika parems Petainą prieš Davab’.’ 
juo mažiau progos turės Hitleris pagrobti Franeud-joS' 
laivyną, jos uostus ir kolonijas Afrikoje, šiame momem; 
te, kuomet yra sprendžiamas toks be galo svarbus klau-; 
Simas, reikia stebėtis tų Amerikos senatorių, kongres- 
manų ir įvairių tariamų ekspertų ‘^triMiškumu”^ ku
rie stengiasi kaip įmanydami numušti žemyn prežidėn-1 
tč ItOoseveTto autoritetą pasaulio akyse ir pranašauja; 
“neišvengiamą pralaimėjimą” Anglijai-!

Tie neva patriotai yra Hitlerio talkininkai 
vien, ar jie patys t&i supranta, ar nė.

“SUTAUYBINO” lietu- 
vos TEISMUSJ_______A

Pereitųjų metų gruodžio 1 d. 
“tarybinėje” Lietuvos spaudo
je buvo paskelbti keli “įsakai” 
apie įstatymus ir teismus. Vie
nas “įsakas” yra Sovietų Są
jungos “Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo”. Po to eina 
du “įsakai” Lietuvos TSR 
“Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo”; o paskui du nutari
mai Lietuvos TSR “Liaudies 
Komisarų Tarybos”.

♦Maskvos prezidiumas įsake, 
kad Lietuvos, Latv.jos.ir Esti
jos teritorijoje butų vartojam. 
Rusijos įstavymų kodeksai (rin- 
Kin.ai): baudžiamojo procese, 
civilinis, civilinio proceso, dar
bo įstatymų, santuokos, šeimds 
ir globos.

Pasiremdamas luo “įsaku”. 
Kauno prezidiumas išleido “įsa
ką”, kad aukščiaus paminėtasai 
“įsakas” turi būti vykdoma's 
Lietuvoje; ir išleido kitą “įsa
ką”, kad turi būti pertvarkyti 
pagal rusišką kurpalį Lietuvos 
teismai, būtent: vietoje “apy
linkių teismų” (kuriuos buvo 
įvedęs Paleckis), įvesti “liau
dies teismai”;x perorganizuoti 
“apygardos teismus” rusiškais 
pagrindais.

Toliaus, “liaudies komisarų 
taryba”, t. y. M. Gedvilas it 
Ko., nutarė paskirti Lietuvai 5 
apygardos teismus, kurių bu
veinės bus; Vilniuje, Kaune, 
Marijampolėje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje. O “liaudies teis
mų” ji paskyrė 136, pagal ap
skritis :

Seinų apskrityje — 8 liau
dies teismai; Marijampolės ap- 
skr. — 5; Vilkaviškio apškr.— 
4; Šakių 3; Kauno— 6; Aly
taus — 6; Raseinių — 6; Kė
dainių — 4; Ukmergės — 6; 
Šiaulių — 10; Tauragės — 6;

dim'i žiauriai, bet Stalino įšta-i 
tarnai elgiasi dar Žiauriau. To-i 
dėl Lidtuvos žmonėms dabar 
tėkš Kentėti aršiau, negu bū
nant .po carizmo jungu.

Tačiau Paleckio-Gedvilo or
ganas, kaip, jam priprasta, pa
melavo. Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo išleista dttug/visai. 
naujų įstatymų, ir visa eilė tų 
įstatymų, kurie buvo pašiLkę 
iŠ carizmo laikų, buvo žymiai' 
pakeisti.

bus tame sklype žemės,

Mažeikių — 4; Panevėžio —• 7; 
Biržų — 5; Rokiškio — 4; Za
rasų — 3; Utenos — 5; Šven
čionėlių — Š; Vilniaus — 6; 
Trakų — 6; Vilniaus mieste — 
12; Kauno mieste — 8; Šiaulių 
mieste — 2; Panevėžio mieste 
— 1. Likusieji 4 “liaudies teis
mai
kurį tarybinė Lietuva neseniai 
gavo iš tarybines Batgud.jos.

Vadinasi, Lietuvos įstatymų 
ir teismų jau nebelieka nė šešė
lio. Visa “teisingumo” tvarka 
yra persodinama, dargi be jo
kių pakeit.mų, iš Maskol.jos. 
Lietuva nebeturi net autonomi
jos!

BOLŠEVIKIŠKAS “TEI
SINGUMAS”

PRASTA LOGIKA

“Gelbėjimo misija

- v&s*-;
i

Iš “gelbėjimo laivo misijos” kofmtėto įlašina ūkė; 
jau ir Helen Keller — ‘pagarsėjusioji moteris, kuri .ta
vo gimusi kutčia ir hebylė, bet nepaprastu savo proto 
gabumu pasiekė aukštą mokslą. ' <

•

Tą komitetą suorganizavo komiinistai ftėVa sw t&S-i 
lū ©gelbėti Ispanijos lojalistus, pabėgusias į FranOuzi'-1 
Ją. Kofhūnistai buvo pririnkę i jj visokių garsių vardų',, 
kad birtų lengviau prieiti prie publikos ir pasipinigauti.

Užkbrę Lietuvos žmonėms 
rusiškus Stalino įstatymus, ko
misarai “Tarybų Lietuvoje” gi
riasi, kad dabar Lietuvoje; 
“buržuazinis teisingumas” jaū 
'likviduojamas, o jo vieloje Už
viešpatavo “socialistiniai įstaty
mai’'’. j

Neta Veikalo čia Laritolt toj 
oficiozo dbklamacijų a)piė “frūr-; 
^etažinio tėiri’Ė^dtob” 
mus, bet jisai primena įdbimįi 
Salaką, — Lad &$faiaus 
je veikė cariniai Rusijos įstaty- 
mai. SakplJU v

“Trėsa, ‘Lietuvos taržuazi-; 
ja iie’btiVO msiktitūši savo i 

Bet jai 
to it Pdrdkčjb Matyti. M im- 
stalė, čhrinėš ftūšijtoš įs
tatymai, kūrie taip žiauriai 
elgėsi BŪ Rusijos liaudimi ir 
taip puikiai igyiie ririiį 
talfs’tį $r idvaWiinkų triler
ius, geriausiai tinka it Oėfū- 
VOš ^Mtbktatijoš mtetėsams! 

, giiiti? J
•0 Maskvos komisarai ir jų; 

Idapčitrkai dabar, Vietoje čarbi 
įstatymą, įvedė Lietuvoje Sta
lino įstatymus! ,

Anie elgesį su Rusijos liau-

Prieš kiek la.ko m'nėjome 
kad vienas “pen’kta’koj ą” ben
dradarbis risimi ’bolše. ik ška 
Lietuvos okupaciją tuo, kad 
Lietuvą butų pagrobęs Hitleris. 
Mes pastebėjome, kad tai yra 
tiktai fantazija, — o svarbiau
sia, toks argumentas visai ne
pateisina Maskvos smurto prieš 
Lietuvą. Savo minties paryški
nimui ‘davėme Ipavyzdį apie va
gį: negahma vagies teisinti 'tuo, 
kad, —: jeigu jisai nebūtų pa- 
vogęs arklio, tai butų pavogęs 
kitas vagis !

Tas “penktakojų” bičiulis, A. 
Rūkas, dabar bando atsikirsti 
ir įrodinėja, kad “Naujienų” 
fantazija esanti blogesnė, negu 
jo. Šita proga jisai primena 
“Miuncheno taiką”, “Rusijos 
silpnumą” ir kitus dalykus iš 
Maskvos davatkyno gadzinkų.

Bet dalykas juk eina visai pė 
apie tai. Nesvarbu, kieno fan
tazija geresnė. Mes gatavi be 
ginčo užleisti Rukui pirmenybę 
šitoje srityje. Bolševikai ir jų 
“bendrakeleiviai” juk yra pir
mos rųšies fantazieriai.

Kalba eina ne apie fantaziją,, 
o apie faktus. Hitlerio okupa
cija Lietuvos yra dar tiktai 
vaizduotėje; ji nėra įvykusi. Ar 
ji butų įvjdrusi, tai Visai kitas 
klausimas. O Stalino okupacija 
jau yra įvykęs faktas.

Rūkas1 rašo:
“ Naujienos’ turėtų nu

manyti bent tiek, ‘kad Hitle- 
:dis Lietuvą butų ėmęs lrie da
bar, ‘o 1939 metais, rugšė'jo 
mėnesį, kada 'ėmė Lenkiją...

“...Net jei Hitleris »ir butų 
pažadėjęs smetoniniams dip
lomatams palikti juos (kodėl 
juos, o ne Lietuvą? — “N.” 
Red.) ramybėje, kas gali jo 
žodžiams tikėti?”
Bėt tai yra tiktai spėliojimai, 

aiba, Lalp anglai sako, speku
liacijos; ir nors Rūkas jaučia
si numanąs labai datig, tačiaū 
jokių įrodymų jisai neduoda, 
kad būtinai turėjo atsitLti 
taip, kaip jisai sako.

Prieš jo spekuliacijas apie 
tai, ką butų padaręs Hitleris,, 
jeigu į Lietuvą nebūtų įsiver
žęs Stalinas, galima pastatyti 
tiek ir tiek priešingų spckulia- 
‘cijų, paremtų rimtais sampro- 
tavimais.^Sakysime, Hitleris ne- 
įgrdbė ir negrobia Švedijos ir 
'Šveicarijos, nors tenai jisai ga- 
ilėtą *fasti daug daugiau grob o, 
neg^i Lietuvoje, Ir Stalino Vati-Į 
‘donoj! armija jų “'beglobeja”.j 
UrėtilVa, kaip ir tds šalys, guaj 
miešakai ntre karo frontų.

Bėt įbes turime ^riėš akis 
<Įja*ū įvykusį faktą: LtfetūVbs 
‘okupaciją.

Šilą faktą įvykdė Štalinas,— 
nežiūrint to, kad Sovietų Rusi-; 
ja btivo pasiiūšMsi sti Lietuvos; 
rėsi^uttika k$dtų štitaričių, ku-; 
rios tokį dalyką griežtai drau-< 
džia. I'r M tflriai ‘siitariys drau-: 
te ritbkį šmūrio dh^hą, fofe’t ir; 
^akarioribi sovietų vadžios, 

parieiŠkiftiai 
lianis litėVėams”. Įp&gaiiaii, it; 
krinviai komunistai per me’ftf 
metus be paliovos sakė 'musų 
Vistoeindilei, kad sovietų Rusija 
lai vienintelis tikras Lietuvos 
draugas, kuris ją Visuomet už
tars nuo priešų.

Tačiau, kuomet šitie visi pri
žadai ir pareiškimai tapo su-

ttefnti ii* tbs sutartys tapo su
laužytos, tai A. Rūkas pataria 
lietuviams žiūrėti į Lietuvos 
okupantus, kaip į Lietuvos iš- 
gdlbėtojUs!

'Įvykusią ipiktkdaYybę jisai* 
bando, ipa’trišibti įšivaizduola 
piktadarybe.

Anąrnet, kai Lietuvės tauti
ninkai nuvertė teisėtą, žmonių 
išrinktą valdžią, tai jie irgi tei
sinosi tuo, kad jie “išge.bėjo” 
Lietuvą, ’btftent, nuo “komu
nistų sukilimo”, kuris jau bu
vęs “Stfpllabudtas” ir butų nfe- 
tutikūs įvykis, jeigu tautinin
kai nebūtą IpasiektibžUę 'užbėgti, 
jiems ’už akių, friė sakė, kad 
koimtitritetai jau 'ttnčję ir pa
ruoštą ‘^sąrašą ‘inteligentų”, ku
riuos jie rengėsi “nužudyti”, ir 
perversmininkai Žadėjo tą “są
rašą” paskėBbti. Šito kaltinimo 
‘parėmimai” 'tabtinidkai suė
mė keldtą teomun Stų ir ^keturis 
jų sušaudė — ūž tai, -kad t e 
komunistai norėję kitus žmo
nes šaudyti!

Tai buvo visai panašus atsiti
kimas, kaip dabartinis Maskvos

smurtas prieš Lietuvą. Savo 
įvykintąjį perversmą Hsttitinin- 
kai teisino įšivąifcfiudtttoju ko- 
niuiiištų “perversmu“; ir už įsi
vaizduotas komunistų “žmog- 
Žudybes” baudė juos mirtim.

Amerikos komunistai tuo- 
niet draskėsi, 'keldami protes
tus prieš tdkį apgkVingą jų 
draugų žudymą Lietuvoje. Tau
tininkų pasitdisinimūs, kad 
perversmu Lietuva buvusi “iš
gelbėta nuo sukilimo” jie va
dino melu ir apgavyste, šitame' 
punkte su jais sutiko milžiniš
ka dauguma protaujančios mu
sų Visuomenės. „

•Na, o dabar, kuomet tokiu 
pat apgavingu budu padarė 
perversmą Lietuvoje Stalinas, 
tai mūsiškiai 'Bimbos ir And- 
r.uliai siunčia padėkos telegra
mas į Kauną ir vengią “džiaug
smo mitingus” lietuvių ko uni
jose. Ir A. Bukas pučia į jų du- 
d?.

Sarmata jiems ir jam, kad 
jie šitaip nepaiso nei sąžinės, 
nei logikos.

M argumynai
Žmonės, kurie dirba tik už 

•pinigus tikrumoj yra labai 
prastai apmokami.

Vienas Chicagos vyras, pa
sivogęs automobilį, visą nak
tį išvažinėjo ir už tai teisėjas 
jam davė 30 dienų—užtektinai 
laiko pasigavimui su praras
tu miegu.

La Paz, Bolivijoj, yra aukš
čiausia pasaulio sostinė. Mie
stas pastatytas net 12,700 pė
dų aukščiau juros lygio.

Niekas nežino, kaip ir kada 
atsirado paprotys pas vyrus 
nusiimti kepures, jei randasi 
tarp moterų. Spėjama, kad tai 
paprotys išsilaikęs iš vidur
amžių, kada ritieriai atsiradę 
moterų tarpe nusiimdavo gal-

viau kalbėti.

Literatūros Reikalais
XXVI.

Krėvės lietuviai nemylėjo.
Kacl krašto gyventojai rašy

toją mylėtų, tai jis privalo ne 
tiktai labai įdomiai rašyti, ne 
tiktai būti nuoširdus ir atviras, 
ne tiktai kelti aikštėn kasdieni
nę realybę ir kartu su visa kra
što gyventojų dauguma, ieškoti 
būdų iš nelaimių išbristi, bdt 
būti kartu su krašto gyvento
jais, atjausti jų vargus, supras
ti jų tręškiinus, atgaivinti juo
se viltį ir eiti su jais, kai rei
kia rungtis dėl laisvės.

K'i'tos tau tos 'turėjo tokių ra
šytojų, kurie sunkiausiomis 
krašto gyvenimo valandomis 
nesiskyrė nuO paprastų savo 
krašto gyventojų, kurie visą1 
laiką vedė kartu su jais kovą 
dėl laisvės, ‘kurių nepaViliojo 
okupantų didžikusi pažadai. 
Tokius rašytojus ‘gyventojai ne 
tiktai skaitė ir gcfbe, bet ir my
lėjo. Tokius rašytojus gyvento
jai gerbia net ir dešimtmečiams 
praėjus po jų mirties. Jų raš
tus skaito, kai kurias vietas mo
kosi mintinai be kunigų patari
mų, o jų dainas tolimiausi kra
što užkampiai dainuoja.*

Tokių rašytojų turėjo rusai, 
kiniečiai, ispanai ir net vokie
čiai. '

Vinco Krėvės negalima pri- 
skaitytt prie tokių rašytojų. 
•Krėvei Lietuvos liaudies 'kasdie- 

I 

nybė labai mažai rūpėjo. Jis 
nesirūpino ‘gyventoją daugu
mos vargais bei rūpesčiais. Krė
vei labiau rūpėjo lietuviški ku
nigaikščiai, “aukštesnysis luo
mas”. Jis gyvento “būlton pilih' 
užsidariusio krivio” *mlntimis; 
ir skaitė labai žemu dalyku nu
sileisti žemės paviršiun ir pa
žiūrėti kuo gyvena ir kaip gy
vena tie žmobes, kurie jhm 
duoną uždirba.

Kai ’lCkKijei pradėjo skustis,į 
kad ntelkhs neperka j 6 raŠfą ’to- 
m*ą, lai Kiėvės draugai prado- 
jd pasakoti, jog rašomi dalykai 
tiidko tefdro su gyvenimo rea
lybė nehin^, tbd^i L
įjats fr 'nėsido'mi. Vėliail Phts' 
Krėve šią mintį pakariojo.
Krėvei kova dėl laisvės nėriipi.

. i

Rašytojas Vincas 'Krėve nesi- 
įdbmavo Lietuvos gyventojų, 
dh’ugmndš reikalais ir jų veda- 
Ina kova klėl laisves jam visai 
nefupejo.

Kai SusipratūSiė-ii 44ctkiVMi 
Vedė IcėVą prieš tokri&trią, Vin- 
'Co KLeves nesimatė koVotojų, 
'ėllese. Kai buvo stengiamasi 
tapti nepriklausomais nuo už
sieniečių, Vincas Krėvė ramiai 
namie sėdėjo. Kai kterikalizmas 
stengėsi uždėti s&Vb leteną afit 
liaudies sąžinės, Vinčo Krėvės 
balso negirdime protestuojan
čių jų tarpe. Kai šviesesnieji'

Jurininkai ant savo kūno 
mėgsta išlatiruoti inkarą dėl 
to, jog yra tarp jų įsigyvenęs 
prietaras, kad inkaras, vilties 
ženklas, atneš jam laimės ir 
visados iš jurų sugrįš sveikas-

Iš žinduolių gyvulių —kar
vės, avys, ožkos, briedžiai, 
antelopai, ir kupranugariai— 
visada nuo žemės keliasi pas
kutinėmis kojomis. Visi kiti 
keturkojai gyvuliai vartoja 
priešakines kojas.

Jurgis Dumbkopfas sako,

LietuVbs protai norėjo pravesti 
gilesnes socialines reformas, 
Vincas Krėvė buvo “su gims
tančia buržuazija”. Kai fašisti
nė gauja pavergė kraštą ir bai
lus karininkai pradėjo diktuoti
savo valią; Vincas Krėvė nei [kad pasauliui dabar daugiau

sia bėdos duoda marškiniai. 
Kad nebūtų tų visokių juod- 
marškinių, rudmarškinių, žal- 
marškinių^ šddabrmarškinių 
ir kitokių butų ir nebūtų spal
vų, tai pasaulis neturėtų šian
dien tiek galvos skaudėjimo.

Priešai paprastai yra drau
gai kuriuos per klaidą prara
dome.

piršto nepakėlė prieš fašistus, 
bet nuolat su jais- trynėsi ir 
glaudžiai bendradarbiavo su 
“tautos vadais bei vadukais”.

Lietuvos gyventojai buvo ne
patenkinti, dauguma jų vedė 
nelygią kovą su reakcingais 
elementais, studentai protesta
vo, ūkininkai net sukilimus da
rė, bet Vincas Krėvė negirdėjo 
kovotojų dėl laisvės balso. Jam 
visi šie ■ gyventojų daugumos 
išgyvenimai buvo svetimi. Po 
kiekvieno didesnio sukrėtimo 
Vincas Krėvė bėgdavo į “tautos 
vado” ruin'us “pasiinformuoti”. 
Jis ten ne liktai pats pasiinfor- 
muodavo, bet ir painformuoda
vo.

Šitaip dalykams esant lietu
viai negalėjo mylėti rašytojo 
Vinco Krėvės ir niekad jo 
skaitė savuoju.

Krėvė yra didelis- reak
cionierius

' M

ne

Vincas Krėve ne tiktai nesi
rūpino kova dėl laisvės, nesirū
pino laisvę YftyLnčių gyventojų 
troškimais, bet užtarė tiems, 
kurie Stengėsi laisvę tramdyti.

Pirmaisiais nepriklausomybės 
metais Vincas Krovė turėjo pa- 
si'tikėjirną lietuviškų klerikalų, 
nes jis pritarė jų darbams. Pn-

‘še visą eilę straipsnių, kurių to 
meto lietuviški klerikalai dar 
butų ‘nesugebėję parašyti.

Profesoriui Vincui Krėvei bu
vo pavestas lietuviško jaunimo 
auklėjimas. Pirmaisiais nepri- 
klaUSomydlės metais Krėvė sten
gėsi ginies Ii tam jaunimui pa
čias juodžiausias viduramžių 
rėatebiįjes 'mintis. Krėvė, būda
mas apšviestu žmogumi, tas re
akcines mintis apvilkdavo gra
žiais moderniškais žodžiais. Re- 

gyVfe’titdjM^terih’iai •ete’nie’n'ta'i buvo paten- 
klnlii KkėX’C.

VčKato^ kai Krėve pamatė, 
kad jaunimas vis dėlto prade
da galvoti ir nenori priimti jo 
peršamų idėjų, kai jaunimas 
pradėjo ndbetiketi “viršgamtiš- 
komis dvasiomis”, kuriais yra 
persisunkę Visi Krėvės veikalai, 
thi thda* fr ’KrČ\č padarė “per- 
KMaūžinią”.

•Li'bera'liŠkai ‘nusiteikusi Lie
tuvon vistfofcpenė pradėjo 
džiaugtis ir didžiuotis kai ku
riais jalui uoliais. Jie matė,'jog 
ne viskas eina sulig Romos di
rigentų miTadymare, jie turėjo 
Vilties n’^t savame krašte susi
laukti šviesuolių, kuriems yra 
brangi laisvė, kurie stengiasi į- 
gyvendinti nuoširdžios denio-

Norintiems suplonėti: Ar 
matėte kada storą laiškanešį?

Viena Illinois moteris teisė
ja aną dieną atlaikė teismą 
savo namuose. Moters yra į-

leisti ir vykdyti namie.
Kai kurie žmonės yra kriti

kuojami už tai, kad kalba 
per daug, o kiti už tai, kad 
permažai.

Jei vyras Nutinka padėti mo- 
terei su namu ruoša tai jai 
ims du kart ilgiau užbaigti.

kra'tijos principus. Bet jų viltys 
buvo apviltos.

Vincas Krėvė taip pat matė, 
kad gyvesnieji jaunuoliai neno
ri grįžti į viduramžius. Bet jis, 
sielos gilumoj būdamas didžiau
siu reakcionierium, negalėjo 
leisti jaunimui išsilaisvinti.

Jis pradėjo “eiti su pažangia 
studentija”, pradėjo juos me
ilyti arbatėlėmis ‘ir gražiomis 
frazėmis, kad vėliau juos nu
vestų ne į viduramžius, bet j 
dar senesnius laikus, kai tar
pusaviui santykiai buvo nor
muojami užpultos ordos meto
dais, kai mažiausias laisves pa
sireiškimas buvo visiškai užslo
pintas.

Vincas Krėvė daug kraštui 
žadantį jaunimą nuvedė Mask
von, kuri paskutiniais dešimt
mečiais tapo didžiausiu pasau
lio reakcijos centru.

Dėl šio Vifrco Krėves pasiel
gimo visa pažangi Lietuva lin
di, rtOs Maskvon nuvestas jau
nimas laisvės kovė i yra dingęs. 
Laimė, kad ne visi jaunuoliai

pasekusieji jau pradeda susi
prasti.

klastų lietuviai niekad neuž
mirš. 1X10 tarpu lietuviai Vincą 
Krėvę skaito okupantų valdžios 
įrankiu, jo raštų neskaito ir jo 
kalbomis netiki.

Kazys Varkala 
(Pabaiga)
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St. Miš^ikas-žiemys.

Ir taip gimė stebuklas.^
(IŠ PARAGVAJAUS PRAEITIES)

(Tęsinys)

Dievo? T3et jo nepripažįstate. 
Reiškia patys pasisavinote, pa
sisavinote jėga ar apgaule, tad 
tokiu pat keliu gali ir turi tei
sę nuo jus atimti tas, kuris pa
galiau praregėjo ir pamatė tą 
ežerą. Bet jus taip toli neina
te. Jei tavo ir panašių skelbia
ma bedievybė eitų taip toli, iki 
bendro ežero vandens naudoj i-

STATYKITE NAUJA
NAMĄ

w --------- ------ ------

mdsi — aš būčiau šti jumis, 
nors, to pat galėčiau siekti dar
gi dievo neatmetęs, teisingiau 
pasakius, juo naudodamasis ei
ti prie to pat nuo ko jo vardu 
aš šiandien žmogų ginu. Galė
čiau jiems pasakyti, jog dievas 
pasaulį sutvėrė 'ir paskyrė žmo
gui, Adomūi ir Ievai, kurie bu
vo musų visų tėvai, tokiu bu
du Viskas ir viskas prikla’ūsO vi- 
šiėms, o ne Vienam. Visa kas 
dabar negero — yra vien dieVo 
suteiktos žinogui laisvos valios 

’biatirus padaras.

Bijo Operuoti.

Bet ta pati laisva žmogaus

racijos, kurios taip bijo dabar
tiniai '.pakulio valdovai! • Jie, 
įrišto žftidniją Mdrghnt VGžiO li
ga, b’dt ‘b'ijo jį ‘Opdruoti, neš 
sveikęs 'ligonis *gali pareikalau
ti geresnio gyveninio, gali būti 
perdaug tvirtas, nesuvaldomas, 
o tai reiškia — valdžios Tr tur
tų netekimą... tr todėl aš skai
tau daug teisingesniu badu 
duoti ligoniui aspeiiną, tikybi
nę aspermą ir raminti jį -pomir
tiniu gyvenimu, negu pasakyti 
jam atvirai, jog jis nepataiso
mas ir turi mirti daugiau nie
ko nesi tikėdamas. Apsivylęs jis 
dar gal prieš 'mirtį pasispardy
ti atvirai jam parodžius jo liud- 

■ftą padėtį, 'gi rafh'i’nant jį ihor 
tina, 'pdnTirtin'iu gyVcn.nUi — 
jis ka*ip avinėlis ‘giries ir ‘lauks 
tčs “la'fm'rngos” valančios! Ne 
dievo ir velnio klausimas pa
saulyj 3 rlšamis,

MUZIKOS
ŽINIOS '

1 i...*., mm i

Jaunųjų L/ietuvių Pasirodymai 
•Lalu 'Rabe-n-Miccvičicnės 

Moterių ttėčitaiė-je.
j5 o 'keletą *niėrtes?ų ^ėlpe'tiicįjų 

.r ’ritdŠOS ŠČšftlhidieriį, vhshriO 1 
d. a’i^ištČs-t/m'Ui'ldihinkąs 'i’r faio- 
k^tcyjos tja’ki te^bč'n-^I'iėeVicie- 
HėS Jkk'rfliHgi (p'ia’fto ir j#riii‘i*koS 
indk*?riih!i 'tU'rėjū pfOgOS phs'iro- 
dyt'i ’i’edi’th’l jo. 'Gražulis ’C’kys- 
iht fedše A'Ud ’tririti'i-n sa- 
ėjė, ,fieJU’<a!lp’irio Vis4ų svečių, 

kUPlė !šūs?r?ijko ipaslkha’dsyti šių 
ij. -Niek, ’kUi^ie ip^p'ratį1

latos žengia pirmyn ir turi re
putaciją kaip pirmaeilės artis- 
'tčs s'rtiuikin’inkėš :taip ir iDOky- 
‘tO'jos. N.

Prisiminus Veroniką 
Strimaitienę

Turėjo Nemažai Giminių 
Cliicagoje

NORTHSIDE. — Drebančio
mis rankomis priėmiau tele- 

atnešė 
Nuo
žmią.

kad

Juozapą, dukterį Nellę Debe- *?SU™P‘"įį- p»s 
j. . ’ ... y i- j 1 ._<Js Dr- P- Vileišį EIK ^is, sūnų Vincą, brolio dukterį 
Mhgdę Va'le’tdas Glevelati&e, o 
‘Chlčagoje Vin'dą Stoškų, Mag- 
‘dę Ažuolicnę, ir žemiau pasi- 
faŠUsią.

Velionės lupos jau atšalo, 
akys -užgeso... Lai ji ramiai il
sisi užbaigusi naudingą, gražų 
gyvenimą—staigiai ir nėlaiku.

Veronika Faizienė
(Stoškiutė).

1250 N. Spaulding Avenue 
Tel. Spaulding 9207.

©R. P. VILEIŠIS
...................................... ktelOVM
Prudential Ins. ’Co. of America

175 Vy. Jackson HAR. 2500
Home Olfice Newark, N. J.

4432 S. California Avė. Laf. 0771

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

Kam pirkti seną namą kada aš 
tamstai galiu pastatyti naują gražų 
namą dar pigiau negu tamsta tu- valia galėjo ir tebeguli visa tai 
rėtum užmokėti už seną. , . .. ’ ... •. .| pakeisti į gerą, lik reikia noro.

Mano statomi namai yra įreng- Bcl j,. vj,Į «rjeitumc :prjc opc- 
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 1
budavoti iš geriausios medžiagos---------------------------------------- ----
ir yra žinomi kaipo geriausios kon-.__________________________ . .
strukcijos namai.

Dabar yra geriausias laikas pra
dėti statymo darbą, todėl neatidė- i Ta pati gražiais celuloidos' ~apda- 
liokite tolesniam laikui. Statykite rais ...........
dabar kol dar kainos nėra išKilu- 
sios. O kad kainos kils tai nėra 
abejonės.

Dėl platesnių pasitarimų šauki- “Kantyckos 
te arba atvažiuokite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedaliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai patiks, nes jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir 
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metų 
pastatęs arti 300 namų ir visi 
no kostumeriai yra .pilnai paten
kinti, kas liudija, jog ir tamsta 
pavedęs man savo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

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

JOHN PAKEL
BUID1>ING CONTRACTOR 

6816 So- Wcstern Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

TILŽĖS SPAUDINIO
Aukso altorukas”, maldų knyga 50c

$1.65 
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurfelės 
apdarais

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

ap- 
$1.60

ne-

esu 
ma-

ie
t >arcus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

Subatbmis nuo 8:30iki9:15 
vai. ryto. 

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

ga ..............................................
“Sapnaknygė” su paveikslais, ap- 
dar............................................. $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir kazirų nubur.....  350
‘Mikaldos pranašavimai” ..... . 25č
“Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno įr naujo tęst......... 25č
“Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito pagelbos .......... 35c
“Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokių vąistiškų augalų ir kam 
jie yra reikalingi ..................
Trajankos stambios pakelis .. 
arba 3 pakeliai už .... .........
Taipgi pas mane galite gauti 

kių žolių ir šaknių
M. ZUKAITIS 

33‘4 ’Dearn Boulevard 
Spėnėerport, N. Y.

. -25c

. 60C
$1.50 
viso-

r ,... ................................. -<

bet skilvio! Ir 
skilvio nepa'sO’t.nsi ’ndi dievo ai 
bedievio žodžiais, bet Vien a- 
biems savo turto išsižadėjus. 
Jam reikia dtioti ,valgyti, pil
nai pavalgyti, o 'kad visi galėjų 
pilnai pavalgyti, apsirėdyti, gy
venti k'kip žmonės, turi išsiža
dėti 'rūmų, aukso ir brangeny
bių, ištaigingumo tie, kurie 
šiandien tuo naudojasi. Bedie
vybė tuščias ‘dilVo hicigimhs be 
tolimesnių reformų yra tokia 
pat apgaule, kaip ir pati tiky
ba. Tas pats, kaip sii užrišo- 
miš akiUiis žmogų pasta tyli 
tafp dviejų peilių, kurių viena- 
riie ūžrhšyta “dievas” antrame 
“bedievybė”. Kuomet jis arti
nasi prie dievo peilio, ‘tu jam 
atriši akis ir parodai koks pa
vojus jam gręsia, bet vos jis 
nuo jo nusigrįžo, tu jam ve. 
užriši akis “savų reikalų saugo
jimo” kaspinu ir jis vis vien pa
sismeigs! Daug teisingiau daro 
tie, 'kurie atriša žmogui galuti
nai akis parodydami visus pei
lius ir patardami juos iš kelio 
pašalinti. O šios rųšils žmones 
tiek tesirupina dievo esybe,

iph'/iiišfihs 'i'Čc'i^^le’s, ij.. d 
liĮfitel ijoNc 'frdMhžh'i Ibjvži'heių 
Ir ipiistdb^l:i, ^dk'į ^i’ažą 
^i'd'^i'csą š‘ii ’fh’Jp vi^fJba'fi'i’i “se- 
įTėtečĮj1?’ todk.nlh'i ipa'i'.odč s.'i 
lAdk'vidn'ti ’ph'široidyi^ti.

* uŠene«fii TiėttiVik'i”. '

Vien hipio l/cttiVius, 
th'ilp 'tdk!ių šk'i'net kvu'tjm'tis iš- 
ih'ite h-ft’. Bertašia’us s‘(irii!is, Mil- 
Mfths, ’On'v'tfe 'DavietO^iinės 
(I^k’fė, po'nų Al.

'Atikte tellai'ftė ir 'ti. ‘šioji 
gh^ilpUji šidhjdi jiasigldctee .lu
ito *?r Vh’ft&Os 's4i!Whiis,
Roberto, kuris, dabar lanko ko
legijų .pietinėj Illinois 'dalyje. 
Robertas tikrai gražiai sekė sa
vo 'talentingo ir gabaus tėvo 
pianisto Jono Byansko pėdo
mis, -ir tikiu, kad būdamas ko
legijoje, Robertas neužmes niu-

gramą, kurią į namus 
•uniformuotas berniukas, 
jauta pranašavo liūdną 
Taip ir buvo-

Telegrama pranešė,
’Clcvelande mirė mylima te- 
fta, Veronika Strimaitienė — 
Karmuziutė. Tai buvo graudi 
žinia, ir ji pasidarė''dar skau
desnė, kai aplinkybės neleido 
nuvykti ą laidotuves ir pasa
kyti velionei paskutinį sudiev.

nuo velionės dukters, kad j'i 
sunkiai serga, o netrukus po 
to atėjo žinia, kad ji užnygo 
amžinai.

Velionės Giminės.
Velionė paliko liūdintį vyrą

‘Naujienos” įsteigė Lieluviški 
Parengimų informacijų Biurų

Draugijos, Kiiubai ir viso 
klos įstaigos prašomos praneš 
d “Naujienoms” dienas šav« 
parengimų. Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo s\elam‘iU, p ra 
some kreiptis į “Naujiruas' 

■’sad ivstisidurii su kitais pa 
rengimais ir išvengti- nepagei 
laujamos konkurencijos, š 
patarnavimą “Naujienos” tei 
•ia nemokamai

'Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tol. Boulevard 0014

Naujienose .

♦ FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

i

STOK E K

ANGLYS
Atsižvelgiant į Pripažintą Koky
bę ir 'Užtikrintą Kiekį Musų 
Kainos Prilįsta Bfet Kitoms! 
East. Ky. Stkr. Nt/t, 1x3716 $7.90 
East. Ky. D. D. Scrgs.

2-iy2-i»4 ..........................
West. Ky. Warsh Scrgs. TH 
Fr. County D. D. Scrgs. -lJ/£ 
Cent. Ui. Stoker *Nut 1” ......
Indiana D. D. Scrgs. 1^4 ■—
Perkant 4 tonus -ar daugiau. 

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

Paruošti.

JAMES COAI. CO.
5S21 S. Halsted St.

tėt įtofcMAL 2800
559 W. 81st Street

Tel. RADCLIFFE 8000
“Suvirs 53 ;Metai Pątkrnavimo”

7.00
5.75
5.70
4.75
5.30

‘ COPR. I9«>, NEEOaCRAFT SERVICE, INC |

FRIENDSH1P CIRCLE, PATTERN 2746
2746 — Išsiuvinčjimas lovos užklodui

lunkui.

Šie žirtdhės, teesti, tfih’hdigla 
pomirtinį gyvenirną ‘ir 'tvirtina, 
jog žhTdgu's gyvinti 'tik žėnkėjl 
ir viską turi eiti 'aJli'kl'i, vien 
'čia gyvinti, o Iduh galėtų gyVen- 

| t‘i, tifri įkūnyti Žčniės trejybe: 
‘Lygybę, 'Brolybę 'ir 
#iė Vfi'dinasi įva'irih’is
bet visi jie pilnoje to žodžio 

ĮpraNmėjč vevo'lidc'ijonič'riti'i, 'kil
niems *i’iipi, kak! Revoliucija te’ik- I * l « l
tų naudą visiems, o ne Vien ka
pitono antpečiūš ar generolo 
keihes 'keliems. Bet tai pasiek-, 
ti, i'čikia, f&Ve pamiršti, reikiii 
rič '^lievą trr liedievybę prieš a- 

j ‘kis turėti, bet visą! žmoniją, jo\‘ 
laimingą titeitį, išsižadant sa
vęs, tikinties greičiau žūti, ne
gu naudotis savo kovos vaisiais. 
Aš 'ėšil silpnas žmogelis... To

li klos tobulybės nepasiekęs... Aš 
'fioriū 'g^’Vcn'li, supranti — aš... 
Man rupi mano “aš” ir jam aš 

’taTnau^ii, 'gi 'dvidm dievam tar- 
iiauti n'čmdku, todėl žiūrėda

mi -mas savęs — nežiūriu per daug' 
■ Pkit'ą, phdl'du kitiCiPs tiek, kiek 
, nuo mano stalo atlieka, kiek 

tai licgali Suteršti 'DianO ramy
bės... Ir Ičdcl ‘iščiP^s šVlfičia'u- ii *• ,siąjį aš nešaukiu susirinkusiai

lininiai:

Nemeluočiau”.

Parapijiečiai! Dievas 
| smgas, jis sutvėrė laimingą gy- 

i venimą, jis visą, ždrffę, Visus 
žerrtės tu r tirs paskyrė ’pfrrniem’s 
žmonehis, Adomui ii* Ievai. 
Jie’nfTs dvicfhs ir jų įpėdiiiiams 
davė visą -pasaulį! šiandien pa-

■ šaulyje 'kitoniška tvarka—4<ru- 
vclč tfrri visa, gi milijonai nie-

. ko I Reiškia, ta krūvelė, kuri 
turi vidką — 'pkasižengė, sulau
žė dievo įstatymą ir jus giliai 

I tikintieji įlafazijiečiai, pildyki- 
I te *<!Wevo
| l iiiio ‘tos k'ruvdles, teri viską

■ Užgrobė ir aticMčtee xftš/iėrhs 
• 'Adoriio ii* IlvDs fįiįdiZ'iii'his, ku- 
| ricm pa’tK dievas ipaskyrė! Eiki- 
| 'fe 1 TirrTdte! dildykite diėVč Va-

»
(litis daugiau)

Naujienos

.***...
1 "

CjRANE COAL GOMPANY i
5332 So. I^ong Avenue
Telefonas PORTSMOUTH 9022

iL BOCAHONTAS Mine Run iš geriausių
mainų, daug dulkių išimta jy gQ
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Įn. Smulkesni Yra Daug Pigesni

BLACK BANĮ) LUMP $g.75

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima už .......
PKABUVIMAS

>13.50
Ligoninėje .............. $5t).00
RALDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon. CUmVU

>2.00RFUMATIZMAS
Greita Pagelba

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $ 1 Art
ir vaistai ................. I -UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

bardais,

Tikrhti PREMIUM Alus atstovauja -aukščiausią 
laipsni travorinihko gamyboje! Frederick’s 4 
CROWN PREMftjM ALUS yra gamintas va
ryje ir Sendintas 'medyje.

GAUNAMAS V2 GAL., KV&. iii 12 UNC. BONKOSE. 
Nuėikit 4 arfiihiąusį sandėlį iirba ‘taverną—arba šaukite 

YARDS 1502

-— SVARBUS PRANEŠIMAS —- 
tlabar randamės savo naujUme sandėlyje ir ofisuose 
adrešu 3917 ”Lowc AVenuė . . . 'Cik gamybai pa-’ 
rahkumai leidžia mums duoti daugiau patenkinantį 
patarnavimą musų daugybei kostumerių metropolitan 
apylinkėje.

•fhDkyklą. |
’užiml i j 

dalyvhvi-

Daug kredito priklauso p. L i- 
lu Raben-Micevicienei už jos 
pa vyzdin ga-i vėclh n i ą 
Nors -I-a iltį V ra la’ba’i 
'kaip mD’kii’i'iais, 'taiĮ) 
nuli 'Gh'icagOs MO’tlrU
jos veikloj 'i’r ki’t'tioše -Wšhm- 
bliuoše, ji pati 'n’dolhtOs solidi- 
juoja. Tokiu budu :p. MiceVi- 1 
čieiie nuolatos tobd'lčjh šioje i .i 
šritj'je i’r 'režul'taie ji ‘pati 11110- ’

■6

\NG

“Naujieji”. 1

Iš lna‘ujųji!į niokiUių, m'i'isų į 
gerai žinomų veikėjų, Julius, ir j 
Alice Kaksčįų suniis, Teddy, I 
ladarė ^avo (lebiutą, labai rim- I 
;ai išpifdydauias grupę “’Nurse- 1 
Vy Times”. 1

Tuo tarpįi kitos muzikaliai į 
Žymios, šėiipps Kas'to ir Le-! J 

Okadijos Šabohių sūnus Rober- J 
teis nustebino klausytojus pildy- J 
mu “Revet of W60d Nymphs” J 
'(teh’rboui’) ir “(’.oiin'try Gar- j 
deijs” (GTaiii'3'r)• 'Robertas, * 
aišku, jau nebepradinis. Budi- 
mas pavcldetdju ta’le'ntų iš abie-'j 
jų savo tėvų, 'ir turėdaUias Lii-!’ 
lu Raben-A'l cevičicnės autorite-. | 
tingą mokyklą, jo ska’idyin'inrjs' l

NEGALI GAUTI 
GERESNIO

Jei Mokėtum Du Syk Tiek už

FREDERICK’S 

4 CROVVN 

PREMIUM 

BEER!

FREDERICK BROS.. in<
3917 So. Lowe Avė., Chicago, UI.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS [

JNSURED

1* r
ui flrfaik'*--*

įlhi ■ M g 9 Al> T j*?

*5

UNIVIRSALSAVIKGS& LOAN ASSN.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAt & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VfcTORY 00G6

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA 
PLEITU

Ateikite j Phillip’s T)ental Labo 
ratory kol kainos žemos

^rV-Vit
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname sends 
pleitus viena .... C 4 .00 
diena ■ ir aukŠ.
PHILLIP’S DENTAL 

laboratory 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

PATTERN BOOK

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

1739 SOUTH HALSTED STREET
No. 2746

Mokame 3'14 Nuošimčio ant Visų InvestmentŲ.

Vardas ir pavardė

Adresas., j....a Hį I
Miestas ir valstija...;...; • * ■■

įJusų

jstatyinų :M‘»nkft<:» NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1 1739 So. HNsted St, Chicago, ELI.

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.*..

indėliai apdrausti iki $5,000X10 per Fėddrai Savings and Loan Insurance Corporation, 
vVashlngton, D. C.

NAUJIENOS z 
1739 So .Halsted St., 
Chicago, I1L

Vardas

Adresas

Miėstas

Valstija
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Plieno Streikieriai 
Nutarė Grįžti 
J Darbą
Pripažinimą Paliko Rinkimams

MADISON, III. — šiandien į 
darbą grįžta savaitę suvirs lai
ko streikavę darbininkai Ame
rican Gar and Foundry Co. 
dirbtuvėje. Virš 750 mete dar
bą kompanijai atsisakius pakel
ti algas (20%) ir pripažinti 
CIO uniją.

Streikieriai nutarė palikti li
nijos pripažinimo reikalą dar
bininką balsavimams.

“ATĖMĖ SPARNUS”
250 LĖKTUVAMS

KAST ST. LOUIS, III. — Re
zultate nelaimės, kurioje žuvo 
instruktorius ir skraidymo mo
kinys, karo departamentas už
draudė naudoti skraidymui 60

lėktuvą Parks Air Collegd Cur- 
tiss lauke, taipgi dviejuose ki
tuose airportuose, Texas ir 
Oklahęmoj, kur tie lėktuvai 
naudojami.
.Tyrinėjimas parodęs, kad 

lėktuvas sudužo dėl silpnumą 
konstrukcijoj.

Palaidojo Karo Vet. 
Praną Butkų

✓ - - - - --
DANVILLE. — Facility ligo

ninėje, po astuonių metą sirgi
mo, vasario 5 d. mirė karo ve
teranas, Pranas Butkus. Jis bu
vo 18 metą amžiaus, gimęs Lie
tuvoje, 1892 metais. Jis tarna
vo kariuomenės lauką artileri
jos 126-toj baterijoje, ir buvo 
fronte.

Velionis paliko broli Vincą 
Buiką Chicagoje.

Jis buvo palaidotas vietos ka
pinėse.

TAU DVI/1 Busi turtinges- 
nUrIMnis ir lalmin‘ invi l III gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVIN6S
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3,/!j% Dividendų

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

$1,000,000.00
* llvS

Du Lietuviai Gavo 
Pilietybę

GENEVA, III. —Kane apskri
čio teisine 18 apskričio gyven
toją pereitos savaites pabaigo
je gavo pilietybę, tarp ją du 
lietuviai:

Stanley Wogulis iš St. Char
les, ir

Jonas Kershulis iš Batavia.

Demokratai Ir Re- 
publikonai Indianoj 
Nesusikalba

>
___ I. . I

Kova Tarp Gub. Schricker ir 
Legis'aturos.

INDIANAPOLIS, Tnd-^Gub. 
Henry F. Schricker yia vieniu 
tel .s demokratas Indianoj lai
mėjęs Svarbesnę vietą. Leg'sla- 
turą ir kitas įstaigas paėmė sa
vo kontrolėn republikonai — ir 
prasidėjo karštas partinis ka
ras. 1

Legislatura pereitos savaitės 
pabaigoje prieš gubernatoriaus 
veto atmetė 1933 metais praim
tą valstijos perorganizavimo į- 
slatymą (kuri republikonai va
dino “diktatūros įstatymu”) 
taipgi prieš jo veto įsteigė nau
ją taksą tarybą, kuri beveik at
ima iš gubernatoriaus vadovau
jamą balsą tuo reikalu.

> Vėl Tie Kaltinimai.
Ryloj vakare specialei legis- 

laturos komisijai liudys buvęs 
teisėjas Virgil Whitaker iš 
Hammondo, kuris kaltina, kad 
nelegaliai nepiliečią — ateivių 
balsai Indianos Lake apskrityje 
išrinko Schrickcr’į gubernato
rium. Jis reikalauja republiko- 
ną Hill's paskirti gubernato
rium.

Lietuviai Už Schrichker.

Senato Užsienio Ko
misijos /Liudininkas

A^ME-NAUJIENŲ TolODhotn
Aviacijos majoras Al. 

AVilliams liudijo senato už
sienio reikalų komisijai. Jis 
tvirtina, kad Jungtinių Val
stiją aviacija yra visiškai 
silpna, nes karo lėktuvus 
Amerikos valdžia perleidžia 
bri tams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Kaip lietuviai, taip ir kili at

eiviai Lake apskričio pramones 
centruose rėmė Schrilckcrį. ,

ohnF. Eudeikis Priteisė Atmokėti 
Darb-ams $4,649

Likvidavo Streiką 
Milwaukėj

MILWAUKEE, Wis. — 110 
darbininkų grįžo prie darbo T. 
LS-Sinith and Company mašinų 
dirbtuvėje. Ji gamina reikme
nis ginklams gaminti.

LAVINS NUODINGAS
DUJAS KOVOTI

ROCKFORD, III. — Camp 
Grant stovykloje bus specialiai 
kuisai naujokams lavinti nuo
dingas dujas karo fronte kovo
ti.

VALDŽIA PIRKS 80
AKRŲ NAMAMS STATYTI

MANITOWIC, NVis. — Fcde- 
ralė valdžia rengiasi pastatyti 
400 namų ginklų pramonių dar
bininkams, ir netrukus čia su
pirks 80 akrų žemės. Skelbs 
varžytines.

KALĖJIMAN Už PENSIJŲ 
ČEKIŲ VOGIMĄ .

GREEN RAY, Wis. — Nuo 
1 iki 5 kalėjimai) buvo nuteis
tą 40 metų Betty Judkins. Ji 
prisipažino vogusi pensjų če
kius iš savo kaimynų pašto dė
žučių. *

SUŽEIDĖ DARBININKĄ
DANVILLE, III. — Allith 

Prouly dirbtuvėje mašinos da
lis įlėkė į krutinę , ir ją sunkiai 
apdraskė darbininkui Robcrt 
Redmonui, 301 N. Ąlexander 
street. Jis 21 m. amžiaus, guli 
St. Elizabeth ligoninėje.

HAMBRO ŠIANDIEN
KALBĖS PEORIJOJE

Savanoris

AMERICAN BRAKE SHOE 
UŽDIRBO 3 M1LIONUS DOL.

MELROSU PARK. — Ameri
can Brake Shoe and Foundry 
Company praneša, kad 1940 me
tais ji padare $2,968,497 gry
no pelno, apie $850,000 daugiau 
negu 1939 m.

4,680 Serga
Tymais

Iki pereito ketvirtadienio nuo 
metų pradžios Chicagoje buvo 
užrekorduota 4,680 susirgimų 
tymais (measles). Tai beveik 
tiek, kiek pernai per visus me
tus.
SLA 238 KP. VAKARAS 
VASARIO 22

BRIGHTON PARK. — Vasa
rio 22 d., Gramonto Salėje įvyk
sta smagus SLA 238 Kuopos 
šeimyniškas Bunco ir šokių va
karėlis. Bilietai tik 25c.

Per klaidą pirmiau buvo pa
skelbta, kad parengimas įvyks 
vas. 23. Nauja data yra vas. 
22 d. Kor.

MARŲUETTE PARK. — Sa- 
vanoriu į kariuomenę yra pasi
davęs jaunas vietos lietuvis, 
Frank Stankus, 6818 S. Tal- 
man Avė. Jis/pradeda karo tar
nybą ateinantį pirmadienį.

Ima 226-is
Tą dieną armija paims 226 

vyrus iš 10, 13 ir 18 wardų, iš 
Harvey, LaGrange, Blue Island, 
Melrose Parko, Bellwoodo ir ki
tų priemiesčių;

Garsinkitės “N-nose’
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

G757 S. Wcstern Avp.
VALANDOS' 1 iki a ir nuo 7 ik* P

DR. A. TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

DR. MARGERTS ~
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonu LAFAYETTE »W

i—x • koplyčios visose
Ji—J esi 1 Chicagos dalyse

MOMENCE, 111. Danvilie, 
III., federaliam teisme du Mo- 
mence biznieriai buvo priteisti 
sumokėti $4,649.78 savo 36- 
iems darbininkams nedamokė- 
tomis ir viršlaikio algomis. Pri
teistieji yra Edward Litoborski 
ir S lovon Miehalovvski, H. W. 
Conrad kepyklos savininkai.

KlMcykfte musų radi* programų Antradieni* ir fteštadienl* ryt- 
meėtadu, llrOI t*L ryt* » W. H. L P. stotie* (MM K.) 

ra POVILU SALTIMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

g NARIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

YARds 1138 .
YARds 1139

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

B
S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue - Phone YARds 4908

■ M

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas ^ARDS 1419.

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

Viskas Prasidėjo 
Nuo Cigarete —

• WAUKEGAN, III. — Petro 
Mazgaičio namuose, 718 Victo- 
ry avenue, kilo gaisras. Į “gur
bą” kas tai įmetė degantį ciga- 
retą.

Popieriai užliepsnojo / ir rei
kėjo šaulelis ugniagesių. Gaisrą 
užgesinus, beskubantis gaisri
ninką trokas sudaužė netolie-' 
se stovintį automobilį.

VIENOS AUKSINĖS, 
DVI SIDABRINĖS

PANA, III. — Vietos gyven
tojų Edwai’d J. Byers’ų namuo
se vakar įvyko trejos sukaktu 
vės. Tėvai šventė auksines ve
dybų sukaktuves, o dukterys ir 
žentai, John Klein’ai ir Henry 
Endris’ai šventė sudabrines su
kaktuves. Abi dukterys apsive
dė tą pačią dieną ir tą dieną 
kada apsivedė jų tėvai prieš 50 
metų.

STATYS DALIS 
KARO TANKAMS

ROCKFOBD, III. — Rockford 
Drilling Machine Co., dtrfis 
Borg-Warner Corp., gavo $165,- 
574 kontraktą .gaminti dalis 
tankams kariuomenei.

Kasyklos Balsuos 
Unijos Klausimu

SPRINGFIELD, III. — Darbo 
taryba įsakė kasyklų B darbi
ninkams balsuoti kovo menesio 
pradžioje, nuspręsti kas turi 
teisę juos atstovauti, Progress
ive ar United Mine Workers 
unijos. Balsavimų diena bus 

. nustatyta šiandien Chicagojey

SU VIENA SUSIŽIEDAVO, 
SU KITA APSIVEDĖ—

Užsimokėjo $1,000.
M1LWAUKEE,H Wis. — Už 

savo nepastovią širdį bartėnde- 
ris Ewald Bloch turėjo sumo
kėti $1,000 23 įlietų Dorothy 
Draeger. Jis buvo! su ja susižie
davęs, bet kai atėjo vestuvių 
diena, Bloch dingo, ir vėliau 
pasirodė, kad jis tą pačią dieną 
apsivedė su kilu mergina.

------- --------—------

Ryt Svarstys Allis 
Chalmers Streiką 
Washingtone*

PEORIA, III. — Majcstic tea
tre šįvakar kalbės Carl J. Ham- 
bro, buvęs Norvegijos parla- 
jinento ir Tautų Sąjungos pre
zidentas. Prakalbas rengia uni
jos ir kitos miesto grupės.

Mrs. A; K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
'6630 S. Western av.

Telefonas:
IIEMLOCK 9252 

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

10 v. 
vak. 
sek, 

Sanc

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

Kompanija Griežtai Atsisako 
Rašytis Sutartį

MILWAUKEE. — Streikuo
jančių Allis-Chalmers Co., dar
bininkų ir kompanijos atstovai 
rytoj Washingtone laikys kon
ferenciją .su federalčs ginklų 
komisijos darbo atstovu John 
R. Owens.

Vyriausybė stengiasi skubiai 
likviduoti streiką West Allise 
dirbtuvėje, kuris tęsiasi nuo 
saus. 22 d., ir, sako, trugdo sta
tymą mašinų, reikalingų parako 
ir kitokią amunicijos gamybai.

Derybos tarp CIO ir kompa
nijos ikišiol nedavė rezultatų 
daugiausiai dėl to, kad kompa
nija griežtai atsisako rašytis 
sutartį.

MIKLIAI NAUDOJA, BET 
NE TAM TIKSLUI—

MELROSE PARK, III.—Sam 
Imburgio, 612 N. 16th, sako, 
kad jo žmona Mary mikliai 
naudoja indus, bet ne tam tik
slui, kuriam jie skirti. Juos 
svaido jam į galvą, ir kartą su 
šaukštu drožusi jam per pa
kaušį padare jam “knockautą”.

Imburgh) Cock apskričio tei
sme prašo divorso. Jis brolis 
buvusio M. P. prezidento Jo 
sęph Imburgio.

AKIŲ SPECIALISTAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j 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.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nerišliomis pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. Montvid. M. D.
Wost Town State Bank Bldc

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

Telefonas SFELEY 7330
vnmu telefonas Rrun«w?rk 0507

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. TLLTNOTS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai rvto nūn 1 ’ki 
A vai pnnird ir nuo 7 iki .^1
vakaro NnrtoEnmię mm ’O ’* 

valandai dmnq
Phone MTDW \Y •’RSU

T’nlofnmc 'lnn'

V4RD« 1H6
’’ ai AMnnę: \Tl|r u i«2 ■> t.

. u 7 d
Pirmadieniais 2 iki 4 ir 7 ik• b 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR V. A. Šimkus
GVDYTO.TAS H? CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
1343 SO. HALSTED ST

DAKTARAI ŽADA
PAKELTI ATLYGINIMĄ

SPRINGFIELD, III. -- Sang- 
amon apskričio daktarų sąjun
ga svarsto pasiūlymus iihti di
desnius užmokesčius mio F gū
nių kaip ofise, taip namuose, ir 
už operacijas.

Garsinkitės “N-nose’

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR ŠTRIKOI ’ic
GvdvtfVDC :r
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.' Nuo 2 iki 4 ir nuo R iki f 

vak Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR VEZEI TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street ■ 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

tfill COTTTT< Ąvn \VF
df'^n

Vim 10 iki 12 diena 2 iki 3 p<. 
n£et. 7 ’ki R vai Nod mm 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI ~
K. P. G ŪG IS

\DVOKATAS
«.-t ri "’s- -1?" * Dearborn Si 

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarime.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 80. HALSTED STREET
Tel. VICtory 2679
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Cicero je Atgijo 
Liet Improvement 
Kliubas

I

Saukiamas Nepaprastas Liet. 
Namų Savininkų Politikos
Kliubo Narių Susirinkimas.

“Epidemija” 1 Jžklupo I 
Kunigus.

CICERO. — Nešertiai į Cice
ro atkeltas klebonas, kun. t.'' 
Albavičius sunkokai susirgo 
ir išvažiavo į Floridą sveikatą 
taisyti- Likusieji trys kunigai 
—kaitlfehdoriai irgi niekaip 
jaučiasi iV šitgilliuoja. Linkiu

Darbuojasi Karo Veteranų Reikalams; Rytoj Juos Aplankys.

CICERO. — Visai netikėtai 
keletą dienų atgal atgijo šeši 
metai atgal “įkalintas” Cice
ro Lietuvių Improvement 
Kliubas, iš kurio yra išaugęs 
Cicero Lietuvių Namų Savi
ninkų Politiškas Kliubas.

To Namų Savininkų Kliubo 
nariai yra šaukiami ryloj į 
nepaprastą susirinkimą ap
svarstyti susijungimą su atgi
jusiu kliubu. Susirinkimas 
įvyks Liuosybės salėje, 8 vai- 
vakaro.

Visi nariai yra prašomi da
lyvauti, šį susijungimo reika
lą nuodugniai apsvarstyti ir 
pagalvoti kaip tas butų galima 
geriausiai atlikti. Nariai pra
šomi atsivesti ir savo kaimy
nus, kurie dar nepriklauso.

Po susirinkimo biis alaus ir 
užkandžių.

V eisiančio ji Kornisija.
(Platesnes žinios apie Im

provement Kllubą tilps “N- 
se” rytoj).

9 a. a.
DOMICĖLĖ BRAZDEIKIĖNĖ

(po tėvais Normantaitė) 
gyv. 937 West 34th St.

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
Vasario 9 d., 1:10 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Plungės 
parap. ir mieste.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą draugą Kazimierą 
Mackų, seserį Oną Deržins- 
kienę, pusseserę Oną Jankau
skienę ir švogerį Pranciškų 
ir kitas gimines, Lietuvoj mo
tiną Petronėlę, seserį Petro
nėlę Zaveckienę, brolį Antaną 
.Normantą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 330*7 Lihi- 
anica Avė. Laidotuvėmis rū
pinasi Kazimieras Mackus.

Laidotuvės įvyks trečiadie
ni, vasario 12 d., 1:30 vai. .po 
pietų. Iš kopi, bus nulydėta į 
Lietuvių Tautiškas kapines. 
. Visi a. a. Domicėlės Braz- 
deikienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Mylimas Draugas, Sesuo, Pus- 
šesfefcė, Švogetis ir Oiminfes.

Laid. direkt. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

» .

visiems greitai pasveikti.
Tutbttt, “fliužės” epidemija 

ir klebbhijų ištiko.
—žvalgas.

..... — ■ ■■

Legale Švente — 
Standard Federal 
Rytoj Bus Uždaryta

.Justinas Mackiewich, prezi
dentas Stdhctard Fbderal Sav
ings and Loan Association, 
ti92 Archer Avė., praneša, 
kad ta įstaiga bus uždaryta 
visą dieną rytoj, kadangi pri
puola legale švente — Lin- 
coln’o gimtadienis.

Standard Federal bus už
daryta ir Wašhington’o gim
tadienį, vasario 22 d. (sp.)

Garnys Aplankė 
bikunus

HUMBOLOT FARK. — Va- 
3arib 5 musų apylinkėje lanke
li garnys, ir paliko gražią duk
relę, kurios tėvai labai troško, 
p. Josephine ir Kazimierui Vi- 
kunams, 3229 Beach avenue.

Motina ir kūdikis guli šv. Elž- 
bfetos ligoninėje po priežiūra 
Dr. W. J. Kirstuko. Kaip gir
dėti, abu gerai jaučiasi ir ne
trukus grįš namo.

Kaimynas.

® Į Californijų šeštadienį išvy

Na\al Sldtion karo laivyno tar-

■i

“Ne Viskas Yra 
Auksas, Kas 
Auksu Žiba

Apie. Keistuto SavingS and 
Loan Association.

Graži mušti Čikaga

Vakar ir Užvakar
Chicagoje

O U. S. Marine Corps viršinin
kas Chicago jfe skelbia gavęs iti- 
etrukcijaš iš Washingtbnb imti 
rekrutus marinų rezervo kor
pusui. Aplikacijas reikia prir 
duoti kamb. 708, federaliuose

i rūmuose.

CLASS1FIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
OPERATORĖS PRIE SINGLE 

needle mašinų. Patyrę prie suknių. . 
Naktimis arba dienomis. Gera mo
kestis. Joanne Kiddy Dress Co., 
212 So. Market St., 6 aukštas.

REIKALINGAS BEAD STRIN- 
GEKS prie ciasp pearls. Tik patyrę. 
Gamės and Gamės, 5 N. Wabash, 
po 4 valandos.

RJEIKIA PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ ant vienos adatos mašinos 
ir Zig-Zag masinos. C111C-FORM, 
333 bo. Market St.

Po kelis 'Sykius kiekvienais 
melais Dariaus-Girėno Posto 
nariai ir Moterų Skyriaus 
(Auxiliary) ; nares aplanko 
lietuvius ir kitus karo vete
ranus Hines Memorial ligo-

Diena Iš Dienos

STANISLOVAS SfrOČKUS 
mirė vasario 9 d., 1941 m., 
5:15 vai. ryto, sulaukęs 27 
metų amžiaus. Gimęs Chica
go. III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Barborą, po tėvais 
WasiliaUškaitę; tėvą Stanis
lovą; ciocę Zofiją Višins- 
kienę; 2 pusbrolius — Walter 
Višinskis ir jo moterį ir Ed- 
ward Wasilauskį, ir jo šeimą; 
pusseserę Bęrthą Predan ir 
jos vyrą; 2 dėdes—Kazimierą 
Staskew;cz ir šeimą, ir Sta
nislovą WasilaUškį, ciocę Oną 
Stumbrienę ir šeimą.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 4052 S. Campbell Avė. Lai
dotuvės įvyks ketvirtad., va
sario 13 d. Iš namų 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Agnieškos 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draligus-es ir paŽįsta- 
mus-as dalyvauti šiose laido* 
tuvėse. Nuliūdę: Motina, Tė
vas, Ciocės, Pusbroliai, Dėdės 

| Pusseserė ir Pažįstami.
Laid. Direkt. Lachawlcz ir 

g Sunai, Tel. CANAL 2513.

A. -f- A.
JONAS JONUŠAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 8 d., 12:55 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusęs amž., 
gimęs Lietuvoj, Telšių apskr., 
Luokės .parap., Ubiškės miest. 
Amerikoj išgyveno 33 metus.

Pąliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Kailu- 
nikę, iš Balnių kaimo, dukte
rį Oną* šiaulys, žentą Myko
lą, sūnų Joną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
O Lietuvoje paliko 5 seseris: 
Oną, Marijoną, Isabelę, Mortą 
ir Uršulę ir jų šeimynas, dė
dę Juozapą Jankus, ir jo 
žmoną Petronėlę.

Kūnas pašarvotas 560 W. 
18th St. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., vasario 13 d., 8:30 
vai. ryto, iš namų į Dievo 
Apveizdos parap. 'bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Jonušo gi
minės, drahgai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse it Su
teikti jam paškutihį patarha- 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamė: ..MbiteHš, 
Duktė, Sūnūs, žentas ir Gim.

• Laid. Direkt. P. J. Ridi
kas, Tel. YARDS 1419.

čion 
daug didelių biznio įmonių^ 
daug gražiai išpuotų bankų, 
bet jūsų tarpe 3236 S. Halsted 
randasi ir viena lietuviška 
jauki ir tvarkinga įstaiga, var
du Keistuto Savings and Loan 
Association.

Turi Šimtus Klijentų
Nors įstaiga neperdidžiau- 

sia, bet jos durys labai dažnai 
varstomos ir jon nuolat skuba 
šimtai klijentų.

Ko jie visi ten skuba, lyg 
tos pilkos darbščios skruzdės, 
į tą veiklią lietuvišką įstaigą? 
Kodėl jie nevyksta į tuos mar
murais išpuoštus rumus mink
štais foteliais išpuoštas sales, 
kur jiems baltoms pirštinėms 
pasipuošęs šveicorius iškil
mingai atidaro duris.

Visi jie, mat, darbo žino-

JURGIS MILAKNlS 
gyv. 3341 W. Evergreen Avė.

gos, bei saugumo savo indė
liams ir geriausio patarnavi
mo paskoloms gauti.

Tarnauja ^i5 Metus-
O visa tai jie randa Keistu

to bendrovėje, kuri per 45 
metus pasekmingo patarnavi
mo nenuskriaudė nč vieno kle- 
jenlo. Tas ir paaiškina kodėl 
šios grynai lietuviškos įstai
gos iiarių skaičius nuolat au
ga ir pati bendrovė plečiasi ir 
stiprėja. Tikrai galime džiau
gtis matydami Keistuto bend
rovės veikime kilniausius mu
št) 1 aulos bruožus, kurių pa
grinde yra taupumas darbštu
mas, ir sąžiningumas.

Geriausio pasisekimo Keis 
luto bendrovei, 'kuri taip gra
žiai dirba lietuvių visuomenės 
gėrovei. (sp.)

—Vyturėlis.

ninėje. Jų naudai rengia pa- ,pagaliau 
renginius, renka cigaretus ir p ., 
kitas aukas, taipgi atliekamus * ^SVCIKO 
žurnalus, kuriuos visi ligoni
nės įnamiai noriai skaito.

Pašaliniai Gali Važiuoti.
Postas vėl rengiasi juos ap-> 

lankyli rytoj, vasario 11 d. i 
Su autobusu išvyksta į 
ninę apie 6:30 vai. va 
nuo Dariaus-Girėno salės 
resu 4446 South Western i
avenue. (Pašaliniai gali v.a-j 
žinoti, bet prašom ibuli laiku 
prie salės).

Rengiu jokius.

AlfVlMIA Siunčiam Gėles U r IK IX Telegramus į 
-U f I* B 111U Visas Pasaulio

Dalis 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagraoams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE S800

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 8 d., 11:50 v. vakaro, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Zibbiškių 
parap., Rokiškio apskr., Mi- 
tratabų kaime. Amerikoj iš
gyveno 29 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Karoliną, fco tėvais 
Pekeliunytę, 2 dukteris: Juli
joną ir Eleną Valatka, ir žen
tą Antaną, 2 a nykus: Philįip 
ir Thomas, pusseserę Matljo^ 
ną Walskienę, pusbrolį KAštą 
Shedis, ir daug kitą giminių. 
Lietuvoj — motiną Ohą, se
serį Emiliją, 2 broliUš> Juo
zapą ir Antaną.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Draugijos ir Rytmetinės 
žvaigždės Kliubo ir Humbdldt 
Park Polit. Kliubo. z

I
 Kūnas pašarvotas koply

čioj, 4041 W. North Avė, Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 12 d., 1 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Milaknio 
giminės, draugai ir .pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jįnn paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Moteris, Dukterys, žentas ir 
Giminės.

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

Povilas Ridikas 
Atidarė Koplyčią 
18-toj Apylinkėj

18 APYLINKĖ. — šiomis 
dienomis bridgeportietis lai
dotuvių direktorius, Povilas 
Ridikas, atidarė naują skyrių 
18-toj apylinkėj, perimdamas 
buvusiu Butkaus koplyčią adr. 
710 W. 18th St.

Aštlioniolikicčiai, kurie jau 
shsipažinę su p. Ridiku sako, 
kad ruošiasi surengti nors šio- 
kas-tokias priimtuves tam 
bnergingam jaunuoliui, kuris 
nesigaili nei savo darbo nei 
laiko visuomenes reikalams-

IŠNAROS!
IŠNAROS!
IŠNAROS I

IŠNAROS!
VASARIO 23 D. MATYSITE 
AMALGAMATED CENTER 
Šulėje, 333 S. Ashland Blvd,

® Miesto teisėjas Quilici nutei
sė 2 mėn. kalėjimo 40 inetų in- 
dianahdrborietį Stefan Lukich> 
Už kiūto pavogimą. Tai bus jo 
aštuntas terminas už grotų.
© Už čmuną maisto ženklų 
nuo bedarbių už valgius, ku
riems tie ženklai nėgė, i, bau 
džiama krautuvininkė Mrs. Bo
se Karkowitz, 2063 Mihvaukee. 
Už suimtus ženklus ji negaus 
mokėti ir neturės teisės juos 
priimti ateityj.
įį 11 policistų užvedė bylą ap
skričio teisme, reikalaudami 
juos paskirti policijos leitenan
tais.

OPERATORĖS PRIE JĖGA va
romų mašinų, dirbti ant Mickey 
žiurstų. JOHN C. MICHAEL CO., 
312 No. Carpenter, 2 aukštas.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
daroui, nereikia virti, gyvenimas 
vietoj, geri namai, $9. PLAza 7351.

HELP VVANTED—MALĖ 
oarbinniKų Reikia

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
kad dirbtų prie baro ir viską pri
žiūrėtų. 8616 Vincennes Avė.

Per 15-ką metų sunkiai sir
go buvęs chicag'iclis, dabar 
gyvenęs Roselawn, Ind., Petęr 

jNorush. Jo draugams bus 
| smagu žinoti, kad jis pagaliau 

n /pasveiko ir jaučiasi stiprus.
*„0 | Visiems dratigalns, kurie 

per tuos metus ligoni guodė, 
ir gydytojui Dr. Alexander 

^Tenkins, 2500 W. 63rd .si., jis 
taria širdingą ačiii. (sp.)

rėš dabar jau puošiasi metinei 
“Poppy Day” f rinkliavai, ku
ri įvyks gegužes ,26 d., o šio 
mėnesio 23 . d., rengia savo • 
metinius šokiuri' Dariaus-Girė-1 
rio salėję. Bilietai yra tiktai po 
25c. Skyriaus i korespondentė, 
p. Bertha Marger, užtikrina, 
kad ir šitie šokiai, kaip kiti 
Skyriaus parengimai, bus kuo- 
smagiausi.

Biznierių Kliubas 
Išsirinko Naują 
1941 Valdybą'

WM. DUDOR, 
Liet. Biznierių Kliubo prez.
BRIDGEPORT. — šio Kliubo 

nailją valdybą 1011 metams su
daro, apart p. Dildor, Anthony 
Zailon, — iž(L, Theo Binkis, — 
fih. šekL, ir Zig. Mickevičia — 
protokolo rasi.

Nauji Nariai.
Vasario mėnesio susihillki- 

nte prisirašė sekanti nauji na
riui: Jos. Rachuhas, Jos. Moils> 
St. Dcikiis, Jonas Jonikas, Chas. 
Aidukas, Leo Mingal, Edw. Dik- 
ša ir Frank Shemett.

Daugiausia pasidarbavo nau
ji) narių prirašyme p. Jonas 
Kardliuš.

Kliubas yi'a bepartyvis, nariai 
moka vieną dolerį įstojimo įr 
vieną dolerį metų duoklių, Ga
li priklausyti visi lietuviai biz
nieriai be skirtumo.

•Kliubo tiksiąs, yra arčiau su
sipažinti sti biknienais ir pasi-

licija suėmė dvi moteriškes gy
dytojo raštinėje ties 190 North 
blate. Jos yra, Ada Martin, 43, 
slaugė, ir Mis. Josephine Ku- 
ber, 2111 Gunderson.

obdAivLbb UHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA PIGIAI GERAS 
Tavernas. Išdirbtas per ilgus me
tus, dėl priežasties ligos, tai nega
liu daugiau laikyti. John Jake- 
liunas, 1143 W. 63rd St. WENt- 
vvorth 6121.

BUSINESS CHANCES—WANTED 
Ieško Biznių

NORIU RENDUOTI arba pirkti 
gąsdino stotį su automobilių tai-

Išsiėmė Leidimus 
edyboms 
(Chicagoj)
Arthur Stanley, 21, su

ia Walski, 20
Ji^mes Vod^ckis, 35, su

llagauškaš, 36
Raymond Eodeck, 24, su

Ceci-

Anna

Lu-

2 S Ma
ry Užkuraitis, 2G

Rucse'l Fkldliousz, 24,
Hekn Balinskas, 23

Paul Lipcus, 47, su Pranciš
ka Dambrauskiene, 70

Maurice Doivling, 26, su Ber- 
nice Rasinskas, 21

Stanley Jaskunas, 27, su Ber- 
nadettc Roth, 2fr

Joscph Mackowski, 31, su He- 
cn Chura, 29

zSt. Lotiise, Mo.)
Aleksas Gudansky su Pauli

ną Utban, abu iš. Springfieldo, 
111.

su

Reikalauja
Perskirti

Leoną Kaminski nuo Casimir 
Kaminski

Gavo
Perskiras

Ircne Janovvicz nuo HArry 
Jainowicz

Artna Tbftikunas nuo John 
Tomkumis

Gimimai
Chicagoj

VIKUNAS> —... ’ ...
(duktė), 32'29 Beach avehue, tė
vai: Kazimieras ir Jošephinė) 
gimė vasario 5.
St. ChaHes’e

DUKTĖ; gimė vas. 7, pp. Mar
cei Pott’artis. Motina yra buvu
si p. Anna Rimantas.

dalinti įvairiais biznio patyr- 
mais. Susirinkimai laikomi pir
mų ketvirtadienį Clids. Ūkelio 
salėje. —VBA.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujieir s 
.ra naudingos.

• ... 4.__ cki symo šapa. John Mikšis, 724 West® sestadienj automobilidi Chi- lgth St, cANal 2824.
uagoje užmušė: G0 m. Henry|
Thompson, 3838 Cottagfe Grove, 
.r 11 hi. Donald Michels, 4019
Berteaū.
® Automobilio-gatvekario susi-
kūlime prie Cahfornia avenue, pirkti už cash arba mainais. Norinti 
buvo sunkiai sužeistas Ingwald

REAL ESTATE FOR SALE 
Nainai-zemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų

žė viršugalvį ir nulaužė koją.
® Vonioje prigėrė 53 m. J. F. 
Kimba!!, 914 Montrose avenue.
@ Už $8.00 21 metų piktadaris,

užmokėjo gyvybe. Buvo nušau
tas prie gasolino

pinigus
vogė.

® Garaže ties 
stone automobilyj buvo rastas 
negyvas 18 metų berniukas, 
Charles Nordhaus.

929 N.

pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE —

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė
* - S f^Tel. -YARDS 1001.

LOANS—

NAŠLĖ PRIVERSTA PARDUO
TI gražų 2 flatų namą. Visos tran- 

t)ir~ sportacijos, mokyklos, parkai, baž- 
2L)7 i nyčios. Su garažu. Lotas 165 pėdų, 
pjsi-; Bargenas. 5011 N. Hermitage. Ra- 

venswood 3328.

Key-

® Skalbykloj ties 307 West 
Division nežinomi plėšikai kr.- 
tiškai pašovė kinietį Thomas 
Lee.

® Kostumerės ir Savininkės 
Mel-Mar grožio salione, 916 W. 
59th Street, persiskyrė su $30, 
kai Ištaigą Užpuolė du ginkluo
ti vagys.

$ Ties 3138 Eroadway gatve- 
kaiis Užmušė 73 metų chicagie- 
tį, Charles Barrow,s, 432 Bei
ni o n t avenue.

Notthw£st Airlinas, Ine., 
nori įsteigti oro susisiekimą 
tarp Chicagos ir Alaskos. 2,870 
myl. kelionę butų galima atlikti 
į 20 valandų.

® Gaisras, padarė didelius 
nuostolius Steinvvay Bros, kai
lių sandėly j, 190 N. State. Tra- 
fiką vidurmiestyj sutrugdė 20 
minučių.

• Prie Fiillėrton ir Narra- 
gansett betrukite pradės staty
ti didžiulę naują (ketvirtą Chi
cago j) Coca-Cola dirbtuvę,

® Nut> “tųlaremijo-s” mirė 
cicerietis maisto krautuvinin
kas, Albert Tolar, 6100 W. 26th 
Street. Ja Užsikrečiama nuo li
gotos zUikiėnos. Tai penkta to
kia mirtiš Ciccrbj.

6 VakAr ir užvakar vėl pra
dėjo veikti du jauni piktada
riai, kurie užpuldinėja moteris 
ir vagia jų pinigines northwest- 
šidėj. Per paskutines 48 valan
das apiplėšė 12.

> Polish- National Alliance 
(Lenkų Tautiškas Susivieniji
mas) nupirko buvusį North- 
western Trust banko namą, prie 
Mihvaukee ir Division.\ Ten 
įrengs dienraščio Zgoda redak
ciją.

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

198 AKRŲ LYGI, derlinga far- 
ma, prie gero kelio, IV2 mylios 
nuo grįsto kelio, 1 l'z mylios nuo 
gero miesto. Elektra galima įvesti. 
6 kambarių namas, 8 kiti namai. 
$80 už akrą. Padalmsim farmą.

Box 715, Henry, Illinois.

VV MOLES ALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. 111. Tel. REPublic 6051

Nepriklausomybės 
Minčjinro Bilietai

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

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

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

Gudo krautuvėje, 901 W. 33 
Street.,

“Sandaros” Red., 840 W. 33 
Street.

KAS YRA 
IŠNAROS!

IŠNAROS1 
IŠNAROS!

Šį Sensacingą Veikalą
Pirmą kartą Amerikoje 

Originalę, Juokingą Komedija 
VASARIO 23 D. MATYSITE 
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Cicero je Atgijo 
Liet Improvement 
Kliubas
Šaukiamas Nepaprastas Liet. 
Namų Savininkų Politikos 
K H ubo Narių Susirinkimas.

CICERO. — Visai netikėtai 
keletą dienų atgal atgijo šeši 
metai atgal “įkalintas” Cice
ro Lietuvių Improvement 
Kliubas, iš kurio yra išaugęs 
Cicero Lietuvių Namų Savi
ninkų Politiškas KliUb&s.

To Namų Savininkų Kliubo 
nariai yra šaukiami rytoj į 
nepaprastą susiitihkimą ap
svarstyti susijungimą su atgi
jusiu kliubu. Susirinkimas 
įvyks Liuosybės salėje, 8 vai- 
vakaro.

Visi nariai yra prašomi da
lyvauti, šį susijungimo reika
lą nuodugniai apsvarstyti ir 
pagalvoti kaip tas butų galima 
geriausiai atlikti. Nariai pra
šomi atsivesti ir savo kaimy
nus, kurie dar nepriklauso.

Po susirinkimo bus alaus ir 
užkandžių.

Veikiančioji Komisija.
(Platesnes žinios apie Im- 

provement Kllubą tilps “N- 
se” rytoj).

A. A.
DOMICĖLĖ BRAZDEIKIĖNĖ 

(po tėvais Normantaitė) 
gyv. 937 VVest 34th St.

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
vasario 9 d., 1:10 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Plungės 
parap. ir mieste.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą draugą Kazimierą 
Mackų, seserį Oną Deržins- 
kienę, pusseserę Oną Jankau
skienę ir švbgerį Pranciškų 
ir kitas gimines, Lietuvoj mo
tiną Petronėlę, seserį Petro
nėlę Zaveckienę, brolį Antaną 
.Normantą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litū- 
anica Avė. Laidotuvėmis rū
pinasi Kazimieras Mackus.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, vasario 12 d., 1:30 vai. .po 
pietų. Iš kopi, bus nulydėta į 
Lietuvių Tautiškas kapines. 
, Visi d. a. Domicėlės Braž- 
deikienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Mylimas Draugas, Sesuo, Pus
seserė, Švogetis ir Giminės.

Laid. direkt. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

mirė vasario 9 d., 1941 m., 
5:15 vai. ryto, sulaukęs 27 
metų amžiaus. Gimęs Chica- 
go, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Barborą, po tėvais 
WasiliaUškaitę; tėvą Stanis
lovą; ciocę Zofiją Višins- 
kienę; 2 pusbrolius — Walter 
Višinskis ir jo moterį ir Ed- 
ward Wasilauskį, ir jo šeimą; 
pusseserę Berthą Predan ir 
jos vyrą; 2 dėdes—Kazimierą 
Staskewi.cz ir šeimą, it Sta
nislovą WasilaUškį, ciocę Oną 
Stumbrienę ir šeimą.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 4052 S. Campbell Avė. Lai
dotuvės įvyks ketvirtad., va
sario 13 d. Iš namų 9 vai. ryto ' 
bus atlydėtas į šv. Agnieškos 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į ŠV. Kazimiefo ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draUgus-es ir pažįsta- 
mus-as dalyvauti šiose laido-? 
tuvėse. Nuliūdę: Motina, Tė
vas, Ciocės, Pusbroliai, Dėdės 
Pusseserė ir Pažįstami.

Laid. Direkt. Lachawlcz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

Loveiki s
Dalis 

KVIETKININKAS 
| Gėlės Vestuvėms, Bankietams
| ir Pagranams

3316 So. Halsted Street
1 Tel. YARDS 7308

“Epidemija” Užklupo 
Kunigus.

CICERO, — Nešertiai į Cice
ro atkeltas klebonas, kun. L 
Albavičius sunkokai susirgo 
ir išvažiavo į Floridą sveikatą 
taisyti. Likusieji trys kunigai 
—kartbciidoriai irgi nekaip 
jaučiasi ir Sirguliuoja. Linkiu 
visiems greitai pasveikti.

TurbUtj “fliužės” epidemija 
ir klebdhiją ištiko.

—ZvdlįjdS.

Legate Švente — 
Standard Federal 
Rytoj Bus Uždaryta

Justinas Mackiewichi prezi
dentas Stdiiciard Fbderal Sav- 
ings and Loan Association, 
4192 Archer Avė., praneša, 
kad ta įstaiga bus uždaryta 
visą dieną rytoj, kadangi pri
puola legalė šventė — Lin- 
coln’o gimtadienis.

Standard Federal bus už
daryta ir VVashington’o gim
tadienį, vasario 22 d. (sp)

Garnys Aplankė 
bikunus

HUMBOLDT FARK. — Va- 
3ario 5 musų apylinkėje lankė- 
d garnys, ir paliko gražią duk
relę, kurios tėvai labai troško, 
p. Josephine ir Kazimierui Vi- 
kunams, 3229 I3each avenue.

Motina ir kūdikis guli šv. Elž
bietos ligoninėje po priežiūra 
Dr. W. J. Kirstuko. Kaip gir
dėti, abu gerai jaučiasi ir ne
trukus grįš namo.

Kaimynas.

A. -Į- A. B
JONAS JONUŠAS | 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 8 d., 12:55 vai. ryto, I 
1941 m... sulaukęs pusęs amž., J 
gimęs Lietuvoj, Telšių apskr., I 
Luokės parap., Ubiškės miest. S 
Amerikoj išgyveno 33 metus.

Pąliko dideliame nubudime | 
moterį Oną, po tėvais Kailu- J 
nikę, iš Balnių kaimo, dukte
rį Oną1 šiaulys, žentą Myko
lą, sūnų Joną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
O Lietuvoje paliko 5 seseris: 
Oną, Marijoną, Isabelę, Mortą 
ir Uršulę ir jų šeimynas, dė
dę Juozapą Jankus, ir jo 
žmoną Petronėlę.

Kūnas pašarvotas 560 W. 
18th St. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., vasario 13 d., 8:30 
vai. ryto, iš namų į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Jonušo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse it su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamė: ..Mblfetiš, 
Duktė, Sūnūs, žentas ir Gim.

» Laid. Direkt. P. J. Ridi
kas, Tel. YARDS 1419.
»» iiin

■............  i ..irt—h

JURGIS MILAKNIS 
gyv. 3341 W. Evergreen Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 8 d., 11:50 v. vakaro, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, ZiĮubiškių 
parap., Rokiškio apskr., Mi- 
tratabų kaime. Amerikoj iš
gyveno 29 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Karoliną, po tėvais 
Pekeliunytę, 2 dukteris: Juli
joną ir Eleną Valatka, ir žen
tą Antaną, 2 anukud: Phillip 
ir Thomas, pusseserę Marijo
ną Walskienę, pusbrolį Kaštą 
Shedis, ir daug kitų giminių. 
Lietuvoj — motiną Ohą, se
serį Emiliją, 2 brolius, Juo
zapą ir Antaną.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Draugijos ir Rytmetinės 
žvaigždės Kliubo Ir Humbdldt 
Park Polit. Kliubo. /

Kūnas pašarvotas koply
čioj, 4041 W. North Avė. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 12 d., 1 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kabinės.

Visi a. a. Jurgio Milaknio 
giminės, draugai ir . pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąm paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Moteris, Dukterys, žentas ir 
Giminės.

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

Darbuojasi Karo Veteranu Reikalams; Rytoj .Juos Aplankys.
CLASSIFIED ADS. 

b -■ ■ — ---------J

HELP WANTED—FEMALE
________Darbininkių ..■Jfe.fefe................

OPERATORĖS PRIE SINGLE 
needle mašinų. Patyrę prie suknių. 
Naktimis arba dienomis. Gera mo
kestis. Joanne Kiddy Dress Co., 
212 So. Market St., 6 aukštas.

REIKALINGAS BEAD STRIN- 
GEKS prie ciasp pearls. Tik patyrę. 
Gamės and Gamės, 5 N. Wabash, 
po 4 valandos.

RJEIK1A PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ ant vienos adatos mašinos 
ir Zig-Zag masinos. C111C-FORM, 
333 So. Market St.

OPERATORĖS PRIE JĖGA va
romų mašinų, dirbti ant Mickey 
žiurstų. JOHN C. MICHAEL CO., 
312 No. Carpenter, 2 aukštas.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
daroui, nereikia virti, gyvenimas 
vietoj, geri namai, $9. PLAza 7351.

“Ne Viskas Yra 
Auksas, Kas 
Auksu Žiba

Apie Kristalo Savingš and 
Loan Association.

Graži muši) Čikaga čion 
daug didelių biznio įmonių^ 
daug gražiai išpuotų bankų, 
bet jūsų tarpe 3236 S. Halsted 
randasi ir viena lietuviška 
jauki ir tvarkinga įstaiga, var
du Keistuto Savings and Loan 
Association.

Turi Šimtus Klijenlų
Nors įstaiga neperdidžiau- 

siu, bet jos durys labai dažnai 
varstomos ir jon nuolat skuba 
šimtai klijenlų.

Ko jie visi ten skuba, lyg 
tos pilkos darbščios skruzdės, 
į tų veiklių lietuviškų įstaigų? 
Kodėl jie nevyksta į tuos mar
murais išpuoštus rūmus mink
štais foteliais išpuoštas sales, 
kur jiems baltoms pirštinėms 
pasipuošęs šveicorius iškil
mingai atidaro duris.

Visi jie, mat, darbo žmo
nės yra ir geidžia ne praban
gos, bet saugumo savo indė
liams ir geriausio patarnavi
mo paskoloms gauti.

Tarnauja 45 Metus*
O visa tai jie randa Keistu

to bendrovėje, kuri per 45 
metus pasekmingo patarnavi
mo nenuskriaudė ne vieno kle- 
jento. Tas ir padiškina kodėl 
šios grynai lietuviškos įstai
gos Hariu skaičius nuolat au
ga ir pati bendrovė plečiasi ir 
stiprėja. Tiktai galime džiau
gtis matydami Keistuto bend
roves veikime kilniausius mu- 
slj tautos bruožus, kurių pa
grinde yra taupumas darbštu
mas, ir sąžiningumas.

Geriausio pašisėkimo Keis 
tuto bendrovei, 'kuri - taip gra
žiai dirba lietuvių visuomenes 
gėrovei. (sp.)

—VylUrritš.

Povilas Ridikas 
Atidarė Koplyčią 
18-toj Apylinkėj

18 APYLINKĖ. — šiomis 
dienomis bridgeportietiš lai
dotuvių direktorius, Povilas 
Ridikas, atidarė liaują skyrių 
18-toj apylinkėj, perimdamas 
buvusią, Butkaus koplyčių adr. 
710 W. 18th St.

AštUoniolikiečiai, kurie jau 
shsipažinę su p. Ridiku sako, 
kad ruošiasi surengti nors šio- 
kas-tokias priimtuves tam 
bnėrgingam jaunuoliui, kuris 
nesigaili nei savo darbo nei 
laiko visuomenės reikalams-

KAS YRA
IŠNAROS! 

IŠNAROS! 
IŠNAROS!

IŠNAROS!
VASARIO 23 D. MATYSITE 
AMALGAMATED GENTER 

Salėje, 333 S. Ashland Blvd,

Po kelis Sykius kiekvienais 
melais Dariaus-Girėno Posto 
nariai ir Moterų Skyriaus 
(Auxiliary) ; narės aplanko 
lietuvius ir kitus karo vete
ranus Minės Memorial ligo
ninėje. Jų naudai rengia pa
rengimus, renka cigarctiis ir. 
kitas aukas, taipgi atliekamus 
žurnalus, kuriuos visi ligoni
nės įnamiai noriai skaito.

Pašaliniai Gali Važiuoti.

Postas vėl rengiasi juos ap
lankyti rytoj, vasario 11 d. 
Su autobusu išvyksta į ligo
ninę apie 6:30 vai. vakaro, 
nuo Dariaus-Girėno salės, ad
resu 44(16 South Western 
avenue. (Pašaliniai gali va
žiuoti, bet prašom ibuti laiku 
prie salės).

Rengiu tykius.
Posto moterų skyriaus na

res dabar jau ruošiasi metinei 
“Poppy Day” ( rinkliavai, ku
ri įvyks gegužes ,26 d., o šio 
mėnesio 23 . d,, rengia savo 
metinius šokiiitf1 Dariaus-Girė- 
rio salėję. Bilietai yra liktai po 
25c. Skyriaus i korespondentė, 
p. Berlha Marger, užtikrina, 
kad ir šitie šokiai, kaip kiti 
Skyriaus parengimai, bus kuo- 
smagiausi-

Biznierių Kliubas 
Išsirinko Naują 
1941 Valdybą

WM. DUDOĖ, 
Liet. Biznierių Kliubo prez.
BRIDGEPORT. — šio Kliubo 

naiiją valdybų 1Š41 metams su
daro, apart p. Dudor, AnthOny 
Zallon, ~ ižd., Thčo Binkis, — 
fih. šekr., ir Zig. Mickevicia — 
ptolokolo rašt.

Nauji Nariai.
Vasario mėheSio susirinki- 

nie prisirašė sekahti nauji ba
riui: Jos. Rachutias, Jos. Molis, 
St. Deikūs, Jonas Jonikas, Chas, 
Aidukas, Leo Mingal, Edw. Dik- 
ša ir Frank Shemett.

Daugiausia pasidarbavo nau
jų narių prirašyme p. Jonas 
Karalius.

Kliubas.yra bepartyvis, nariai 
moka vienų dolerį įstojimo įę 
vienų dolerį metų duoklių, Ga
li priklausyti visi lietuviai biz
nieriai be skirtumo.

•Kliubo tikslą^ yra arčiau s:i- 
šiįjažinti su bižnienaiš ir pąki-

Diena Iš Dienos
Pagaliau
Pasveiko

Per 15-kų metų sunkiai sir
go buvęs chicagiclis, dabar 
gyvenęs Roselawn, Ind., Peter 
Norush- Jo draugams bus 
smagu žinoti, kifd jis pagaliau 
pasveiko ir jaučiasi stipruš.

Visiems draugams, kurie 
per tuos melus ligoni guodė, 
ir gydytojui Dr. Alexander 
•Tenkins, 2500 W. 63rd st., jis 
taria širdihgų ačiū. (sp.)

Išsiėmė Leidimus 
ėdy boms 
(Chicagoj)
Aithur Stanley, 21, su Ceci- 

ia Walski, 20
James Vod'ckis, 35, su Anna

‘ Ragauskai, 36
Rayraond F.odeck, 24, su Lu

ji k Jar.av.čia, 18
George Gustaitis, 23, s j Ma

ry Užkuraitis, 26
Rucsell Fkldhcuse, 24, su

Helen Balinskas, 23
Paul Lipcus, 47, su Pranciš

ka Dambrauskiene, 70
Maurice Dowling, 26, su Ber- 

nice Rasinskas, 21
Stanley Jaskunas, 27, su Ber- 

hadette Roth, 20>
Joscph Mackowski, 31, su He- 

cn Chura, 29
zSt. Loiiiae, Mo.)

Aleksas Gudansky su Pauli- 
tul Utbahj abu iš.. Springfieldc/, 
iii.

Reikalauja
Perskirų

Leoną Kaminski nuo Casimir
Kamlnski

Gavo
Perskiras

Irene Jhhovvicz nuo IHrr.V 
Jahovvicz

Alina Tohikunas nuo John 
Tomkunas

Gimimai
Chicagoj

VIKUNAS, ——-—
(duktė), 32'29 Beach UVėhue, tė
vai: Kazimieras ir Jošephinr, 
gimė vasario 5.
St. ChaHes’e

DUKTĖ; gimė vas. 7, pp. Mar
cei Pott’artis* Molina yra buvu
si p. Anna Eimantas.

dalinti įvairiais biznio patyr- 
mais. Susirinkimai laikomi pir
mų ktetvirtadienį CllUs. Ūkelio 
salėje. —VBA.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujiem s 

ra naudingos.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• U. S. Marine Corps viršinin
kas Chicagojė skelbia gavęs iti- 
etrukcijaS iš Washingtono imti 
rekrutus marinų rezervo kor
pusui Aplikacijas reikia pri
duoti kamb. 708,* federaliuose 
rūmuose.
® Į Californiją šeštadienį išvy 
ko 313 naujokai iš Great Lakos 
Navai Stdtion karo laivyno tar
nybai.
• Miesto teisėjas Quilici nutei
sė 2 mėn. kalėjimo 40 knetų in- 
dianahdrborietj Stefan Lukich, 
už kiūto pavogimą. Tai bus jo 
aštuntas terminas už grotų.
@ Už virinių maisto ženklų 
nuo bedarbių už valgius, ku
riems tie ženklai nege.i, bau
džiama krautuvininkė Mrs. Bo
se Karkovvitz, 2063 Mikvaukee. 
Už suimtus ženklus ji negaus 
mokėti ir neturės teises juos 
priimti ateityj.
O 11 policistų užvedė bylų ap
skričio teisme, reikalaudami 
juos paskirti policijos leitenan
tais.
O Už nelcgales operacijas po
licija suėmė dvi moteriškes gy
dytojo raštinėje ties 190 North 
Stale. Jos yra, Ada Martin, 43, 
slaugė, ir Mrs. Josephine Ku- 
ber, 2141 Gunderson.
® šeštadienį automubiliai Chi-, 
cagoje užmušė: 60 m. Henry 
Thompson, 3838 Cottagfe Grove, 
.r 11 m. Donald Michels, 4019 
Berteaii.
O Automobilio-gatvekario susl- 
kulime prie California avenue, 
buvo sunkiai sužeistas Ing\vald 
Anderson, 2251 N. Layler. Įlau
žė viršugalvį ir nulaužė kojų.
® Vonioje prigėrė 53 m. J. F. 
Kimball, 944 Montrose avenue.
@ Už $8.00 24 metų piktadaris, 
Uarl Rogcrs, 1311 N. Ih ck\veh 
užmokėjo gyvybe. Buvo nušau-
tas prie gasolino 
N. Cicero, kmioj 
vogė.

® Garaže ties 929 N. Key- 
stone automobilyj buvo rastas 
negyvas 18 metų berniukas, 
Charles Nordhaus.

® Skalbykloj ties 307 VVest 
Division nežinomi plėšikai kr.- 
tiškai pašovė kinietį Thomas 
Lee.

® KostumerSs ir savininkės 
Mel-Mar grožio salione, 916 W 
59th Street, persiskyrė su $30, 
kai (staigų Užpuolė du ginkluo
ti Vagys.

& Ties 3138 Broadway gatve- 
katis Užmušė 73 metų chicagie- 
tį, Charles Barrow,3, 432 Bei- 
rnont avenue.

0 Northwest Airlines, Ine., 
noil įsteigti oro susisiekimų 
tarp Chicagos ir Alaskos. 2,870 
myl. kelionę butų galim i atlikti 
| 20 valandų.

® Gaisras, padare didelius 
nuostolius Steihway Bros, kai
lių sandėly j, 190 N. State. Tra- 
fikų vidurmiestyj sutrugdė 20
minučių.

• Prie Fdllerton ir Narra- 
gdnsett Betrukus pradės staty
ti didžiulę nadją (ketvirtų Chi
cagoj) .Coca-Cola dirbtuvę.

q Nut) “tularemijo.s” mirė 
cicerietis maisto krautuvinin
kas, Albert Tolar, 6100 W. 26th 
stleet. Ja Užsikrečiama nuo li
gotos zuikienos. Tai penkta to
kią mirtis Cicerbj.

4 Vakar ir užvakar vėl pra
dėjo veikti du jauni piktada
riai, kurie užpuldinėja moteris 
ir vagia jų pinigines northwest- 
šidėj. Per paskutines 48 valan
das apiplėšė 12.

> Polish- National Alliance 
(Lenkų Tautiškas Susivieniji
mas) nupirko buvusį North- 
western Trust banko namų, prie 
Mihvaukee ir Divisiop.\ Ten 
įrengs dienraščio Zgoda redak- 

• J »eijų. . . .

HELP VVANTED—MALĖ
__ įJarbimnKų Reikia

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
kad dirbtų prie baro ir viską pri
žiūrėtų. 8616 Vincennes Avė.

obdli\ESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA PIGIAI GERAS 
Tavernas. Išdirbtas per ilgus me
tus, dėl priežasties ligos, tai nega
liu daugiau laikyti. John Jake- 
liunas, 1143 W. 63rd St. WENt- 
worth 6121.

BUSINESS CHANCES—WANTED 
Ieško Biznių

NORIU RENDUOTI arba pirkti 
gąsdino stotį su automobilių tai
symo šapa. John Mikšis, 724 West 
19th St., CANal 2824.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nainai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
> ’ ? T<Tel. 'YARDS 1001.

NAŠLĖ PRIVERSTA PARDUO-
TI gražų 2 flatų namą. Visos tran- 
sportacijos, mokyklos, parkai, baž- 

stolics, 2157 ; nyčios. Su garažu. Lotas 165 pėdų, 
nihiglis naši-: Bargenas. 5011 N. Hermitage. Ra- 

° 1 venswood 3328.

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

198 AKRŲ LYGI, derlinga far- 
ma, prie gero kelio, mylios 
nuo grįsto kelio, 1 mylios nuo 
gero miesto. Elektra galima įvesti 
6 kambarių namas. 8 kiti namai 
$80 už akrą. Padahnsim farmą.

Box 715, Henry, Illinois.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

'.hieago. 1)1. Tel. REPubbc 6051

N epriklausomy bes 
Minėjimo Bilietai

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

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

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

Gudo krautuvėje, 901 W. 33 
Street.,

“Sandaros” Red., 840 W. 33 
Street.

KAS YRA
IŠNAROS!

ISNAROSJ 
IŠNAROS!

Šį Sensacingą Veikalą
Pirmą kartą Amerikoje 

Originalu Juokingą Komedija 
VASARIO 23 D. MATYSITE 
AMALGAMATED CENTER

Staskewi.cz
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INTERNATIONAL HARVESTER NEPASI 
DUODA, GINČIJA DARRO TARYBOS 

KALTINIMUS  \

Patvirtino 21 MiL 
Dolerių Biudžetą 
Apskričiui

NAUJIENOS, CHęago, III • Pirmadlen., vasario 10,1941

Sako, “Nepalaikanti Kompaninių Unijų”; Turi 
Jas Panaikinti 6-iose Dirbtuvėse.

C.I.O. ūkio padargų unija šeš
tadienį susilaukė didelio laimėji
mo savo ginče su International 
Harvester Company, bet kom
panija, kaip iš visko atrodo, 
yra nutarusi nepasiduoti dar
bininkams.

šeštadienį popiet federalė Dar
bo Taryba Washingtone paskel
bė savo nuosprendį dėl skundų, 
kuriuos unija jai įteikė porą 
metų atgal.

Taryba pareiškė, kad šešiose 
dirbtuvėse International Har
vester palaiko “kompanines”
unijas ir neleidžia darbinin
kams organizuotis į laisvas uni
jas. Taryba toliau įsakė kom
panijai tas “kompanines 
jas panaikinti.

Kur Jos Yra

NELAUKITE, PIL
DYKITE INCOME
TAKSU BLANKAS!

Nukirto Algas Valdininkams.
Apskričio taryba prieš kai 

kurių narių opoziciją priėmė 
$20,828,282 biudžetą 1941 or
tams. Jis apie $1,300,000 ma
žesnis, negu pernykštis.

Sumažinimas buvo padarot s 
nukapojant valdininkams alg.it 
41/6%. Kapojimai neliečia 
Cook apskričio prokuraturds

šįmet nelaukit su income tak
sų blankų pildymu. Atlikite tai 
iš anksto. Pildyti turi pavieniai, 
kurie uždirba $800 ar daugiau 
ir vedę, kurie uždirba $2,000 ir 
daugiau.

Blankas pildo ir visokius pa
tarimus tuo reikalu teikia 
“NAUJIENŲ” Raštinė, atdara 
nuo 8 iki 8 kasdien (šeštadie-

iniais iki 6, sekmadieniais iki 1 
PP.)

McViena jų yra Chicagos 
Cormick dirbtuvėj, kurios, trak
torių skyriuj streikuoja apie 
6,000 darbininkų, ir kita yra 
Rock Falls dirbtuvėje, kur ir
gi eina streikas jau trečia sa
vaitė.

Illinois Darbo Fed.
Paliko Tuos Pačius 
Viršininkus

Illinois darbo federacijos 619
McCormicko dirbtuvėj Darbo ’-okalai paliko dar vieniems mc- 

panaikinti Em- tQnis pere'tų metų viršininkus; 
o Rock B. G. Soderstrom — preziden

tas; Vįctor A. Olandei-— ižd. 
ir sekr.; ir vice-prezidentai: 
Charles II. Sand, N. D. Cox, 
Charles E. Driscoll, N. J. Wha- 
len, Wm. L. McFetridge, R. G. 
Fitchie, J. L. Kinsella, 
McEnęrney, ir Al Towers

yra 
lai- 
25,- 
ku-

taryba įsakė 
ployees Mutual Assn 
Falls — Rock Falls Employees 
Assn.

Kitos kompanines unijos yra: 
VVest Pullman Independent Un
ion — West Pullmano dirbtu
vėje, United Motor Power Assn., 
— Rock Islande, Employees 
Assn., — East Moline, ir Har- 
vester Employees IndustriaI Un
ion, Milvvaukėje.
Organizuos Visus Darbininkus

Streikicriai, ir CIO nariai ki
tose dirbtuvėse, nuosplėndžiu 
labai apsidžiaugė. Dabar 
tikri, kad streikus greitai 
mes, ir suorganizuos visus 
000 Harvester darbininkų,
rių organizavimą ikišiol trug- 
dė minimos unijos.

Ryt Atnaujina Derybas
Derybos traktorių streikui I 

likviduoti atsinaujins rytoj, kai 
iš Washingtono sugrįš federalis 
arbitratorius David Roadley.

Harvester viršininkai visus 
darbo tarybos kaltinimus ginči
ja, ir sako, kad niekad netrug- 
dė darbininkams organizuotis, 
ir niekad nedarė spaudimą jiems 
rašytis į jokias “kompanines” 
unijas.

PIKIETUOS VVHALEN 
KRAUTUVES

C.I.O. United Retail, Whole- 
sale and Department Store Em
ployees delegatai iš visų Ame
rikos dalių vakar laikė konfe
renciją Morrison viešbutyje, ir 
nutarė pikietuoti visas 700 Uni
ted Cigar ir Whalen Drugstore 
krautuves Amerikoj (59 Chica- 
ogj) ryšy su streiku New Yor- 
ko krautuvėse dėl sutarties.

Konferencija taipgi nutarė 
organizuoti departamentinių 
krautuvių darbininkus, kurių 
yra per 100,000.

’ aliuosavo Chas. L. 
Matekunų Nuo Karo 

-rnybos
Tris Kitus

Drafto apeliacinė taryba No. 
4 skelbia, kad kuriam laikui p - 
liuosavo nuo karo tarnybos 
Charles L. Matekuną, 329 So. 
Central avenue, garfieldparkie- 
čių pp. K. Matekunų sūnų. Dra
fto loterijoje jo numeris buvo 
vienas iš pirmųjų.

Matekunas yra vedęs ir tar
nauja “karo” pramonėj už in
žinierių.

Kitos drafto tarybos Šešta
dienį paliuosavo tris kitus chį- 
cagiečius.

Užsidariusių 
Banku Stovis

Universal Mokės Dar 5r/ ;
žus Apie $350,C 00

Žemiau seka paskutinis sąra
šas užsidariusių Cook apskri
čio bankų ir informacijos apie 
jų stovį iš valstijos audito
riaus raporto:

Jis praneša, kad Bridgeporto 
Universal State Bankas jau be
veik užbaigęs likvidaciją ir prieš 
uždarant knygas išmokėti 5%>. 
Viso bus išmokėjęs 47.5 centų 
nuo dolerio. Bus žuvę apie $350,- 
000 taupytojų pinigų.
Dividendus taipgi dar mokės:

South Shore (12%), South- 
west Trust (3%), State of Be- 
verly Hills (5%), Stockmen 
Trust (8%), West Englewood 
Trust (4%), West Lawn Trust 
(6%), West Highland (2%),

Mary Wiersema State (7.5%), 12th
I Street State (5%), West Side

Trust (16%), West Town State 
(7:5%), taipgi South Shore, 
South Side Savings, Southwest 
Trust, State of Reverly Hills, 
State of Franklin Park, State 
of Palatine, State of River 
Grove, Stockmen’s Trust 
Stony Island State.

žuvo $120,0$0
Sherman Bankas bąigė likvi

daciją atmokėdamas 46 1.2%. 
žuvo taupytojų $120,000.

Nebus Bedarbių 
Po Birželio Mėnesio

------
Illinois Darbo Departamentas 

apskaičiuoja, kad jeįgu ir toliau 
darbai gerės ir pramonės ga
myba didės, tai su birželio mė
nesiu valstijoje darbus turės vi
si darbininkai, }<urię gali dirb
ti. » *

Paskutiniu laiku daugiausiai 
darbininkų suomė ginklų 
mones.

Vyras Nušovė
Žmona, PatsV '
Nusišovė

Varo Ūkininkus iš 
Liet.-Vokietijos 
Pasienio

PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS

ir

pra-

SKIRIA ATLYGINIMĄ
Už TĖVO SURADIMĄ

...» ‘1 * > v

WESTSIDE. — Dukterys 81 
metų senelio i ĄngeĮo Lup ro, 
2347 W. 25th St, skelbia, kad 
sumokės atlyginimą asmen ui, 
kuris suras jų tėvą. Jis pusiau 
aklas ir kurčias. Dingo šešta
dienį, pasiėmęs pensijų č_kį 
International Harvestęr.

iš

GAISRAS BRIGHTON
PARKE

šeštadienį jbuvo užsidegęs 
Nash-Underwood sandėlis, ad
resu 3710 VVest 38th street. 
Nuostoliai vidutiniai.

- • f
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šeimyninė Tragedija Dviejų 
Liudininkų Aky vaizdo j

BRIGHTON P ARK. — Į ali
nę adresu 2900 W. 40th streer, 
šeštadienį' atėjo 44 metų Mi- 
chael Tho'mas ir netaręs nei žod
žio nušovė savo žmona Anna 
po to nuėjęs į užpakalinį kam
barį pats ten nusišovė.

Alinė priklausė nušautajai. 
Ji ir Thomas persiskyrė apie 
septyni metai atgal, bet, sak 
policijos raportas, Thomas ban
dė prikalbinti jų grįžti su juo 
gyventi.

Tragedija įvyko dviejų liudi
ninkų akyvaizdoje, bartenderio 
Mike Bialy, ir kostumerio Mike 
Wiskwicz, 3519 S. Western.

Thomas gyveno ad. 5000 
Ashland, kur jis irgi užlaikė 
nę.

i

šiandien Inkvestas
. Abu tragedijos liudininkai 
šiandien bus apklausinėjami in- 
kveste, kuris įvyks apie 9:30, 
adresu 2300 W. 51 st Place.

Thomas’ai buvo lenkai, jų 
tikroji pavardė Tomaszievzicz.

UŽDĖS LYNUS Už
VANDENS SĄSKAITŲ 
NEMOKĖJIMĄ

Miesto taryba priėmė patvar
kymų kuris le’džia vandens de
partamentui uždėti “lynus” ant 
nuosavybių, kurių savininkai 
per 4 mėnesius neužmoka savo 
vandens sąskaitų.

išLaiškas Chicagiečiui 
\T (nužagęs.

BRIGHTON PARK. — Viena 
vietos lietuvių šeimyna gavo 
laišką nuo savo giminaičio 
gyvenančio Tauragės apskri
tyje. šeimynai prašant, pa
vardžių neskelbiame.

Laiško autorius praneša, pa
tvirtindamas žinias, iš kitur, 
kad rusai krausto visus lie
tuvius nuo Vokietijos pasie
nio- Jis rašo,

Vieni Bėga.
“...Dabar noriu rašyti, kad 

pas mus musų daug žmonių 
apleidžia savo didelius gyve
nimus ir važiuoja iš savo kra
što. Nežinia, kur jie atsidurs- 
Kas gali, tai prašo
išvežti juos iš Lietuvos, 
kių yra tūkstančiai.

Kitus Varo.

vokiečiu
To-

rusai“Kitus nuo rubežiaus 
šalin varo. Turi ukius ir trio- 
bas palikti ir išeiti kitur gy
venti per 8 viorstus nuo vo
kiečių gronyčios. Man rodos, 
kad ir musų žentas neteks gy
venimo, gaus palikti.

“Dabar žinai, kad mes po 
rusų ranka esam. Jie daro ką 
jie nori su mumis. Žeme atima 
nuo visų. Nuosavybės mes nei 
vienas nebeturime..”

Pirkite tose krautuvėse, ku 
ries garsinasi “NAUJIENOSE’
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NAUJIENŲ METINIS
su vaidinimu 3 aktu komedijos

PARAŠE padaužų dramos skyrius

ii n

RUB SIUVU] SVETAINĖJE
Van Buren and Ashland Boulevard

I
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Su Vygantu

SUGRĮŽTANTIEJI iš Flori
dos sako, kad niekad pir
miau ten tiek lietuvių nevyko 
atostogauti kiek dabar. Sako, 
kur neisi, lietuvius ant kiek
vieno žingsnio užeisi.

Pirmiau lietuviai pinigus 
taupydavo, kad kurią gražią 
dieną galėtų nuvažiuoti Lie
tuvon. Dabar, nežinant kada 
keliai į Lietuvą atsidarys ir 
kadą pati Lietuva pataps vėl 
Lietuva, žmonės ima daugiau 
Amerikoj važinėti.

MIAMI, FLORIDOS, vaizbos 
butui nepatiks ši žinia.

Domipikas Kuraitis, Milda 
Auto firmos savininkas nuvy
kęs į tą “šilčiausią ir svei
kiausią” miestą pagavo šaltį 
ir tris dienas turėjo praleisti 
lovoj. Dar ir dabar, sugrįžęs 
Chicagon, jis nelabai getaį
susveikęs.

TIE, KURIE NETURI iš ko 
ar kitos sąlygos neleidžia 
Florido n išvykti, daug kenčia 
per pastaruosius du mėnesiu. 
Tas oras toks netikęs, atmai
nos tokios staigios ir nepra
matomos, ir daugelis nuo šal
čių ir gripo atakų kenčia.

KAD ORAS NEKOKS, ga
lima matyti iš mirties praneši
mų laikraščiuose. Žiūrėk, vi.s 
kokie trys, keturi ir net pen
ki lietuviai kasdien.

ŠEŠIOLIKTOS VA SARI O 
minėjimo komitetas praneša, 
kad didžJiąjam parengime, 
32 West Randolph St. salėje 
(sekmad-, vasario 16 d.J vy
riausiuoju kalbėtoju bus O\veh

nisteris Lietuvai.
Aš Mr. Norem esu girdėjęs

pasakyti, kad yra tikrai kas 
išgirsti.

Tas žmogus Lietuvoje sto
vėjo arti prie įvykių centro ir 
žino labai gerai kaip ir kas 
ten dėjosi. Jis Lietuvoj išbuvo 
iki rugpiųčio mėnesio, vadi
nas, tris mėnesius po rusų 
okupacijos, ir turėjo geros 
progos prisistebėti okupantų 
atneštų “permainų”. Ir apie 
visa tai jis papasakos chica- 
giečiains Vasario 16-tą.

LIETUVIAI REPUBLIKO- 
NAI tebelaukia paskyrimų 
atlyginimui už jų darbuotę 
pereituose rinkimuose per ku
riuos į Springfieldą nusiųsta 
republikona? gubernatorius.

Rytoj Nominacijos 
Cicero, Bėrwyne

Rytoj ciceriečiai ir berwynie- 
čiai eis kryžiukus dėti knt ba- 
liotų.

Abiejose miesteliuose įvyksta 
lokalių kandidatų nominacijos 
bal. 11| d., rinkimams.

Lietuvių kandidatų sąrašas 
buvo paduotas šeštadienio “N- 
ose”.

Paskubėkite su 
Auto Laisniais

Rytoj Pradeda Areštus.
Chicagos policija rytoj pra

dės dal nti tikietus au'omobiEų 
savininkams, kurių mašinos dar 
»eturi 1941 metų laisnių, mies
to ar valstijos.

Paskubėkit, jei nenorite pa
baudos mokėti.

JIS—47, JI—70
Pereitos savaitės pabaigoje 

Chicagoje vedybinį leidimų iš- 
s^ęmė 47 metų Povilas Lipčius 
ir Franc:ška Dambrausk e č.

■—<1 Ji 70 metų amžiaus.




