
The First and Greatest Lithuanian Daily iri America

NAUJIENOS
Th< Lithuanian Daily Nkw«

PUBLISHED B Y THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 1 

Phone CANal 8300

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, UI., 

under the Ačt of March 3, 1879
______________ _____________ .-.'.A------ ■ , ' , ;.................. ■ L ■ ' ■

Chicago, III., Antradienis, Vasario-Fehru ary 11 d., 1941

.....................\
The First and Greatest Lithuanian Daity i n America

Naujienos
The Lithuanian Daily Ntwi

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVIII Kaina 3c No. 35

AMERIKA TVARKYS BRITU REIKALUS 
Manoma, kad britai bombarduos Rumuni

jos žibalo versmes >
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

vas. 10 d.—Oficialiai praneša
ma, kad Didžioji Britanija š ari- 
dien nutraukė diplomatinius 
santykius su Rumunija. Jungti
nių Amerikos valstybių minis- 
teris Rumunijoj yra įgaliotas 
saugoti britų interesus.

Britų ininisteris Begina d 
Hoare šiandien pranešė minis- 
teriui pirmininkui Antonescu 
kad labai įtempti santykiai tar. 
dviejų valstybių jau visiškai nu
traukti/ Didžiuliai vokiečių ka
riuomenės vienetai, kurie dabar 
randasi Rumunijoj ir kontro 
liuoja žibalo versmes, buvo 
priežastimi santykiams nu
traukti.

Britų diplomatinė misija su
pakavo visus savo daiktus ir 
pasirengusi išvažiuoti į Juodo
sios juros uostą, kad galėtų pa
siekti Turkiją. Dalis Anglijos 
piliečiu jau išvažiavo iš Bumu- 
nijos, o likusieji rengiasi išva
žiuoti kartu su ambasados tar
nautojais.

Tvirtinama, kad paskutinis 
britų ministerio pasikalbėjimas 
su Antonescu bitvo^labtti' liūd
nas. Antonesęiui^ha ^abai ge
rui angliškai;* nes savo Taiku jis 
buvo rumunų karo atache Lon
done.

Rumunai labai susirūpinę 
santykių nutrūkimo pasekmė
mis. Vyriausybė įsakė vakarais

BRITU LAIVYNAS APŠAUDĖ GENOVĄ
Nepaprastai dideli 
nuostoliai italams
LONDONAS, Anglija, vas. 10 

d.—Britų laivynas, kuris stovi 
vakarinėje Viduržemio juros 
dalyje, sekmadienio rytą Geno- 
voj išmėtė 300 tonų sprogsta
mos medžiagos.

Puolime dalyvavo 4 dideli 
karo laivai ir nepaskelbtas ma
žesnių laivų kiekis. Kiti laivai 
apšaudė Pisą ir Leghorn karo 
dirbtuves.

Britai prarado tiktai vieną 
bombanešį, kuris bombardavo 
karo siekinius. Italams padary
ta daug nuostolių.

Laivynas išardė in
vazijos planus

LONDONAS, Anglija, vas. 10 
d.—Britų karo laivynas, bom
barduodamas Genovą, didžiau
sią italų karo uostą, išardė vo
kiečių invazijos planus.

Vokiečiai sutraukė daug ka
reivių į Genovą ir rengėsi pul
ti gen. Weygando ginamą Tu- 
nisiją.

Anglai dar kartą parodė, kad 
jie kontroliuoja Viduržemio ju
rą visuose užkampiuose. Anglai 
paskandino kelis italų laivus, 
pasislėpusius Genovoj.

Anglai užmušė 
72 italus

ROMA, Italija, vas. 10 d. — 
Karo pranešimas sako, kad bri
tai Genovoje užmušė 72 italus 
ir smarkiai sužeidė 226. Civili- 

gesinti šviesas, kad orlaiviai jo
mis negalėtų pasinaudoti. Karo 
vadovybė išleido nurodymus 
gyventojams kaip elgtis bom
bardavimo metu.

Paskelbta, kad, santykiai skai
tysis visiškai nutrauktais vasa
rio 15 d.

LONDONAS, Anglija, vas. 10 
L—Anglijos valdžia nutraukė 
diplomatinius santykius su Ru
munija. Britai kelis kartus per
spėjo rumunus dėl vokiečių ka
riuomenės įleidimo kraštan, bet 
Antonescu nekreipė į tai jokio 
dėmesio. Dabar vokiečiai yra 
pilni padėties viešpačiai. Britų 
atstovybės veikimas buvo neį
manomas. Rumunų atstovams 
Londone duotos galimybės ap
leisti Angliją.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 10 d. — Diplomatiniuo e 
sluoksniuose manoma, kad An
glijos ir Rumunijos santyki 
nutraukimas paseks karo pa
skelbimą tarp šių kraštų. Bri
tų aviacija yra pasiryžusi bom
barduoti Rumunijos žibalo ver
smes, kurios dabar randasi vi
siškoj vokiečių kontrolėj.

Vokięcių kariuom^pe daro 
pasiruošimus Bulgarijos pasie
nyj. Britai tai mato. Jie nenor. 
leisti vokiečiams pulti Graikiją 
arba Turkiją, todėl ir rengiąsi 
naikinti vokiečius pačioje Ru
munijoje.

niams gyventojams nuostoliai 
padaryti labai dideli.

Išgriauta labai daug namų ir 
išardytas susisiekimas. Sužeis- v •
tųjų skaičius bus didesnis, nes 
jie dar traukiami iš griuvėsių.

Italų orlaiviai persekiojo bri
tų laivus ir užmetė vieną bom
bą ant vieno laivo.

Mussolini sūnūs bė
ga iš Lybijos

KAIRAS, Egyptas, vas. 10 d. 
—Suimti italų karininkai tvirti
na, kad Bruno Mussolini, Ita
lijos diktatoriaus sunūs, pame
tęs orlaivį, bėga iš Cirenaikos 
kartu su maršalo Graziani ka
riuomene.

Diktatoriaus sūnūs tarnavo 
aviacijoje. Britai jo dalinį vi
siškai sunaikino.

Italai turėjo progos gintis 
nuo britų, turėjo gerų lindynių 
uolose, bet jomis nepasinaudo
jo.

Eritrėjoj britai pa
ėmė du miestus

KAIRAS, Egyptas, vas. 10 d. 
—Karo pranešimas sako, kad 
britų karo jėgos užėmė italų 
laikytą miestą Karorą, kuris 
buvo prie Sudano sienos.

Raudonos juros pakraštyj bri
tai užėmė italų uostą Mersa 
Tėčiai.

Britų kariuomenė rado dides
nį pasipriešinimą prie Keren. 
bet ir čia italai smarkiai puo
lami ir imami nelaisvėn.

Lybijoj britai jau randasi 
200 mylių į vakarus nuo Ben
gti!.

ANGLŲ LAIVAI ISĖOMBAROAVO GENOA UOSTĄ ATIMTOS SUSISIEKIMO PRIEMONES

i , NACJIENŲ-ACME Telepnotc
Dalijos svarbiausio uosto, Gcnoa vaizdas, šį uostą sekmadienio ryte smarkiai 

apdaužė anglų karo laivai. Užpuolimo smulkmenos dar nepaskelbta, bet vien tik 
tas faktas, kad anglų laivams pavyko priplaukti prie to uosto, imama ženklu, kad 
Italijos padėtis dabar labai pašlijusi. Karo studentai tvirtina, kad Gcnoa uosto 
užpuolimas sulos labai svarbią rolę tolimesnėj karo eigoj.

WASttlNGTON, D. C., vas. 10 d

NUŽUDYTAS BOLŠEVIKU GEN. KRIVITSKY 
• I

Manoma, jog jį nužudė slapti čekos agentai
Walter G. Krivitsky,

buvęs sovietų ai nujos generolas ir vyriausias sovietų žvalgy
bos viršininkas7 Europos valstybėse, šiandien rastas nužudytas 
Bellevue viešbutyje.

Policijos agentai deda pastangas žudikams išaiškinti.
Stalinas kvietė Krivitskį grįžti Maskvon/ bet kai buvo pra

dėti šaudyti tsovietų generolai, Jis atsisakė grįžti Rusijon.
Krivitšky: ^ara^ė visą eilę sjrąįpsnių Amerikos spaudoje, 

kur labai Sihafldai kritikavo Stalino politiką. Paskutiniu metu 
jis pranešė savo gyhėjui, jog pastebėjo Washingtone vieną žiau
riausių sovietų agentų, kuris jį sekiojo.

Krivitskio gynėjas mano, jog jį nužudė slapti čekos agen
tai.

GENEROLAS FRANKO SKUBA ITALIJON

Darlan paskirtas Pe- 
taino Įpėdiniu

VICHY, Francuzija, vas. 10 
d. — Admirolas Darlan praei
tą naktį oficialiai tapo pas
kirtas Betaino įpėdiniu, jeigu 
senas maršalas nepajėgtų val
dyti.

Darlanas valdo laivyną, už
sienio reikalus ir dabar perims 
vidaus reikalus. Dabar Dar
lanas iš naujo bandys užmeg
zti santykius su Hitleriu.

Kalbama, kad Hitleris ban
dys sU juo bendradarbiauti.

Lavalis visiš- d. 
valdžios.

Skailoma, kad
kai išstumtas iš

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
—• Bulgarijos vyriausybė paneigė Churchillio tvirtinimus 

buk Bulgarijos Aerodromuose yra daug persirengusių nacių 
kareivių.

— Bulgarijos vyriausybės sluoksniuose tvirtinama, kad ru
sai leis vokiečiams eiti per Bulgarijos teritoriją, šie gandai ne
patvirtinti.

— Gen. Franko nori pasimatyti su Vichy valdžios atsto
vais, kad galėtų išspręsti bado problemą. Gyventojai pradeda 
kelti nepasitenkinimą. z f 1

— Britų aviacija labai smarkiai bombardavo vokiečių laiko
mus Francuzijos uostus.

— Amerikos kongresas pakėlė valdžios paskolą ligi 65 bi
lijonų dolerių. .

— šiandien senato komisijai liudys New Yorko mėtas La 
Guardia ir Wendell Willkie. Vėliau Willkiė vykš p£s Jpreziden- 
tą pasikalbėti. ‘ '

— Hammersmith distrikto gyventojai reikalauja, kad atsi
statytų iš Anglijos parlamento atstovas Pritt, ties jis pradėjo 
simpatizuoti komunistams.

— Suomiai pabaigė pirmą fortifikacijos liniją nuo sovietų 
sienos.

Kalbėsis su Mussoli-
* ■ .. •

ni ir Ciano
BERNAS, Šveicarija, vas. 10 

d. — Turima tikriį žinių, kid 
gen. Franko išvažiavo iš Ma
drido į Italiją. Jį palydi Ispa
nijos užsienio reikalų ministe- 
ris Serrano Suner.

Francuzijos .sieną jis mano 
peržengti prie Ventimiglia ir 
sutikti Mussolini prie italų-fran- 
euzų rubežiaus.

Kartu su Mussolini busiąs ir 
grafas Ciano, Mussolini žentas 
ir užsienio reikalų ministeris.

Franko kelionės 
tikslai

BERNAS, Šveicarija, vas. 10 
Diplomatiniuose sluok

sniuose tvirtinama, kad Musso- 

lini .pareikalavoi iš Franko karo 
bazių Afrikoje, kad galėtų mu
šti britus.

Italu padėtis Afrikoje labai 
sunki. Manė, kad iš franeuzų 
gaus Tunisiją, bet franctizai at
sisako duoti.

Iš Franko Mussolini reikalau
ja, nes savo laiku Mussolini jam 
padėjo. Franko nenori eiti ka- 
ran ir nenori duoti karo ba
zių. 

•>

Vokiečiai bombarda
vo Icelando salą

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
10 d. — Vokiečių bombanešiai 
šiandien bombardavo Icelando 
salą. Ypatingai smarkiai nuken
tėjo sostinė Reikjavikas.

Vokiečių orlaiviai šiaurės sa~ 
lon skrido iš Stavanger karo 
bazės Norvegijoj. Kelionė buvo 
labai ilga ir pavojinga, nes at
stumas siekia daugiau negu 1,- 
000 mylių.

Be to, vokiečiai bombardavo 
britų laivus visai netoli Portu
galijos pakraščių.

Britai paskyrė gu
bernatorių Cire- 

a- 

naikai
’. * . * ' ■ - ’■ . J: ‘ /U Y

10.KAIRAŠ, Egyptas. vas.
— Britų vyriausybė paskyrė 
generolą Henry Wilson vy
riausiuoju Cirenaikos guber
natorium ir karo jėgų virši
ninkų-

Generolas Wilson asmeniš
kai vede karo operacijas Ly- 
bijai užimti. Jis buvo gen. 
Wavell dešiniąja ranka visoje 
Lybijos kampanijoje..

Paleckio ukazu nu
savinti garažai

KAUNAS, Lietuva, vas. 10 d.
— J. Paleckis išleido įsaką, ku
riuo nacionalizuojami visi pri- 
vatiniems asmenims ir įmonėms 
priklausą autobusai.

Nacionalizuojami visų rųšių 
sunkvežimiai, vilkikai ir prie
kabos ,su visais jų priklausiniais 
ir atsarginėmis dalimis.

Tuo pačiu įsakui nusavinami 
garažai, kurių plutas viršyja 40 
kvadratinių metrų, dirbtuvės ir 
autostotys su visu įrengimu.

Už atimtus turtus 
nesumoka

<•

KAUNAS, Lietuva, vas. 10 d.
— Paleckis pasirašė Įsaką, ku-

Churchill nuginklavo 
opoziciją

WASHINGTON, D. C., vas. 
10 d. Senatorius \Vheclcr, 
didžiausias opozicionierius da
bar senato svarstomam įsta
tymui, paskelbė, kad \Vinston 
Churchill savo kalba visiškai 
nugihk-lavo opoziciją- .

Opozicionieriai skelbė, kad 
Įstatymas Įvels Ameriką ka
rau ir reikės siųsti Amerikos 
kareivius į Europą. Tuo tarpų 
Churchill pareiškė, kad Ame
rikos kareiviai britams visiš
kai nereikalingi.

Graikai numušė 15 
italų orlaivių

ATĖNAI, Graikija, vas. 10 d. 
— Karo pranešimas sako, kad 
graikų artilerija ir aviacija va
kar numušė 15 italų orlaivių, 
kurie stengėsi bombarduoti 
graikus.

Italai vakar bombardavo Sa- 
lonika, Patras ir Joanipa mies
tus. Patras mieste užmušė 20 
moterų. Viena bomba pataikė 
seną Sofijos baziliką Salonika 
mieste.

Tepcleni ir Klisura apylinkė
se vyksta smarkios kovas, ♦nau
dojama artilerija.

ANGLIJAI REIKALINGI 
U.S.A. GINKLAI, NE 

KAREIVIAI

LONDONAS, Anglija, vas. 
10. — Winston Churchill, kal
bėdamas per radiją, vakar pa
reiškė, kad Anglijai yra rei
kalingi Jungtinių Amerikos 
valstybių ginklai, bet ne ka
reiviai.

Anglija turi pakankamai 
savo kareivių, kurie ruošiasi 
pradėti puolimą, bet jiems 
reikalingi Amerikos dirbtu*- 
vių gaminiai.

Anglijos kariuomenė ita
lams jau davė stiproką smūgį. 
Rengiasi jį suduoti ir vokie
čiams.

ORAS
Chicagai ir Apylinkei fėde- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas.
Saulė/teka 6:53 v. r., leid- 

žasi 5:16 v. v.
f ' 'n '■ A Y, 1 1 

riuo įpareigoja komunalinio 
ūkio komisarą pravesti visų su
sisiekimo priemonių nacionali
zaciją.

Ta pačia proga paskelbė, kad 
už nacionalizuotus autobusus, 
sunkvežimius bei garažus pir- 
mon eilėn bus sumokėta visos 
valdinės prievolės.

Naujai uždėtų prievolių suma 
yra tokia didelė, kad savinin
kai nieko negaus už savo tur
tą. ♦

Stimburys grasina 
koperatyyų tar

nautojams
KAUNAS, Lietuva, vas. 10 d. 

— Profesinių sąjungų centro 
komiteto pirmininkas Stimbu
rys viešai grasina, kad prekybos 
Įmonių tarnautojai busią palei
džiami iš tarnybos, jeigu ir tor 
liau šiukščiai elgsis su pirkę* 
jais ir Į juos nekreipsią jokio 
dėmesio.

Stimburys sako, kad suval
stybintose krautuvėse yra labai 
daug tarnautojų, kurio slepia 
preke,s ir jas pardavinėja tik
tai giminėms.

Studentai baigę tech
nikos fakultetą

KAUNAS, Lietuva, vas. 10 d.-
— Kauno universiteto techni
kos fakultetą baigė ir apgynė 
diplomus šie nauji inžinieriai: 
A. Juozapavičiui J. Klimas ir 
J. širgėdas.

Kaune, buvusiame žemės ūkio 
banke, įsteigtos net trys gru
pės, kuriose tarnautojai verčia
mi mokytis rusų kalbos.

Kaune Įsteigia kooperatine 
mėsos gamybinė artelė, kurios 
valdybon išrinkti J. Gudiški;, 
L. Kochanas ir S. Goldas.

Vilniaus propagan
distais vadovauja 

rusas
VILNIUS, Lietuva, vas. 10 d.

— Lietuvos komunistų partijos 
Vilniaus miesto komiteto propa
gandos ir agitacijos skyriaus 
vedėju paskirtas rusas Sitni- 
kov.

Vilniuje suimtas Antanas Ja
nuškevičius, nelegaliai atvykęs 
net iš Minsko. Vilniuje jis su- 
pirkinėjęs odas ir kartu su Bė
ru Gabaju vežęs jas- į Minską, 
kur odos visiškai negalima gau
ti. \

Visi suimtieji kaltinami spe
kuliacijoj.

PILDOME 
1940
INCOME TAX
BLANKAS

Raštinė atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

ŠeŠtadieniaĮs — nuo 8 iki 
6 vai. vakaro.
Sekmadieniais— nuo 9 iki
1 vai. popiet

I ................ ................ .. .
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cSiGAGOS UETldVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai 0117 
VALDYBA:

K- KĄIRIS, prę^idęątas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. J. RIDIKAI vięę-pręxidęątas P> GĄLSKIS, trųs.Hsas
V- MAN K U S, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisąs

P. M1LLĘR, finąnsų sekretoriuj.
DR. MONTVIDAS. Dę-joą Dautaras, GUGIS, Dr-jos Advpkątąs

IŠ CHICAGOS UETOV1U DRAUGUOS

Įvairios pasaulinės žinios
Albanijos karalius 
sįųlosi savanoriu

BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas. 
9 d, — Buvęs Albanijos kara
lius Zogu pasisiūlė graikų vy
riausiam štabui eiti savanoriu

Jis gali susprogdinti fabrikų, 
paskąndinti laivų arba padaryti 
nuostolių, jeigu jis yra infor
muotas apie laivų judėjimu ar
ba kuro pramonės vietų.

norį, kąd gęaikai jam

tų mušti italus įš Albanijos.
vas. 

sena-

PASTOGES
Valdyba.

Savo pirmame po rįiikimiį 
posėdyje ęhįcągos Lietuvių, 
Draugijos valdyba pareigomis 
pasiskirstę sekamai: pirminin
ku liko, išrinktas K. Kąiris, vi- 
ęc-pįrmijąįnku P. Ridikas, sek
retorium V, Mąnkus, finansų 
sekretorium P. Miller, iždinin
ku K. Augustas ir iždo globė
jais P. Gaiškis bei P. Milaševi
čius.

Valdyba yra nusitarusi pra
dėti vajų naujiems nariams 
gauti. Planas jau paruoštas ir 
netrukus prasidės “deive”. Ypa
čiai, bus kreipiamas dėmesys j 
tai, kad butų galima kiek gali
ma daugiau jaunų narių gauti.

Kas veikiama.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

metinis vakaras bu\o visai sėk
mingas. Žmonių buvo daug ir 
nuolaika nebloga.

Dabar suskato rengti vakarus 
skyriai. Štai pereitų sekpiadie- 
nį vakarų turėjo roselandieciai.

Vakaras, po vadovybe sky
riaus prezidento, p. Pučkbriaųs, 
buvo labai pasekmingas. Publi
kos prisirinko pilna salė, o Ša- 
kar Makar dainininkės labai 
gražiai išpildė piograma.

Toje kolonijoje yra susibūręs 
1 usėtiuui didelis būrys Chiicą- 
gos Lietuvių Draugijos narių, 
kurie sugeba visai gražias pra
mogas surengti, Vasarų jie pa
prastai rengia piknikus ir išva
žiavimus, o žiemos melu vaka
rus su tinkamomis programo
mis.

VVaukegane ir Auroroje mu
sų nariai irgi neatsilieka, len
ką pažymėti, jog tose kolonijo
se iš jaunosios kartos atsirado 
nuoširdžių veikėjų, kupė pra
deda visam veikimui vadovauti. 
Kada jaunieji sulai tinai vęįkią 
su senesniais veikėjais, tai ga
lima tikėtis gerų pasekmių. Be 
to organizacijose atsiranda nau-. 
jų jėgų, kurios tęs pradėtų j j 
darbų.

Povilas Ridikas atidaro 
nauj^ įstaigą.

Povilas J,. Rid kas, naujasis 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
vice-pii mininkas, yra vienas iš 
veikliausių jaunosios kurtos at

stovų. Su lietuvių judėjimu jis. 
^usigjveno ųųę pat jaunystės 
dienų. Ir į ta judėjimų juo to-, 
lyn, juo labiau pradeda įsi
traukti. Dabartiniu laiku jis 
yra Keistučio klubo iždininkas, 
SLA 336. kuopos pirmininkas ir. 
musų organizacijos vice-pirmi- 
ninkas.

Ridikas turi laidotuvių įstai
gų Bridgcporte. Bet štai šiomis 
dienomis jis perėmė kitų laido
tuvių įstaigų 18-toje apylinkėje 
(710 W. 18th St.). Seniau toj* 
įstaiga priklausė Butkui.,

Kuo geriausio pasisekimo!

Banketas St. Petrauskui.
Ir vėl norime priminti, 

vasario 22 d. Shameto svetai
nėje 3336 Lithuanica Avė.) yru 
rengiamas bankįętąs p. S t. Pel- 
ęauskui pagerbti.

Stasys Petrauskas yęa vienas 
iš labiausia i pasidarbavusiu 
Cliicągos Lietuvių Draugijps 
narių. Tos organizacijos gero
vei jis paaukojo daug energi
jos, darbo ir net savo pinigų.

Bet štai prieš kiek laiko Pet
rauskų ištiko nelaimė, — jis 
gana sunkiai susirgo. Nors jau 
praėjo, kelį mėnesiai, bet jis vis 
dąr negali likos ulsikrątyti. 'Į'įę- 
sa, jo s veiką ta pusėtinai jau pa
gerėjo, bęt (Urbti dąt\ ucgąlį. 
GiUduas daiktas, jog (įar ilgpk^ 
la’ka negalės-dirbti. \

Taip dalykams esant liko su
manyta surengti jam bankietų. 
To bąnkįcto pęlųas. yra skiria
mas jam. V. B. Ambrose ąp'an- 
kė kai kuriuos biz.pievius, ku
rie mielu noru sutiko bankiclą, 
įremti, štai šie biznieriai pri
sidėjo prie bankielo vienokio
mis ar kitokipnds dovanomis: 
Stanley Obelenas, Jonas Dau-. 
čiųųas, Jokūbas Maskoliūnas, 
p-ja Stonys, John Pocius, Del is. 
Tavęiu, Anlon CUųrąs, Antanus. 
Zalalorius, Jos. M. Azųkas, 
Chas. Ąidukas, Chas, Ukplis, 
John Gaubus, \Vigoda cjgųrų ir 
gėrimų krautuvė, Boston Shoc 
Store, Burdeen’s Shoc Store, 
Jos. E. Budri k, Nite Club Ta v-, 
ern, Chas. Kasiliauskas, B andj 
W gėrimų krautuvė, Stanley 
Nodvar, Mike ir \Vh'tney Ta
rutis, .los. Rūta, Jos. ir Druden- 
ciju Rudumui, Alyx Lapinskas, 
Znjys iv Aleksynas, Bruno. Gai-

Pataria nerašyti apie 
karo dalykus

\XASIBNGW, P- C-, vas.
9 cį. — Laivyno sekretorius 

pątąrė laikraštininkams, 
ir kąlbetojam? bųti ląbąi alsai- 
gieųis kąlbąnl ąpie kąęo pra- 

Męnkįąil^ą įdnia, kurį 
ątro^V hčkąltą, priešo ga
lį būti pĄnąuclo.lą.

Išmestas iš senato 
jaunuolis

yVĄSpiNPTON, D„ C., 
9 d. — Vąkar Amcrikęs
tąn atėjo vienas jaųiiimo kon
greso narys ir pareikalavo jo 
išklausyti. Jis norėjo kalbėti 
pyięš ginklams skolinti įstaty- 
ųių.

Kongreso prižiūrėtojai jį 
tuojau išvedė iš salės. Jaunuo
lis priklauso prie komunistuo
jančio jaunimo,k kuris susirin-

TILŽĖS SPAUDIMO
‘Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais ............................................. $1.65
‘‘Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkšti skurelės 
apdarais ................................. $1.35
‘Kantyckos” arba giesmių kny
ga ..............  $1.75
‘Sapnaknygė” su paveikslais, ap- 
dar. .........................  $1.60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir kazlrų nubur...... 35c
‘Mikąldos pranašavimai” ........ 25c
‘Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija ąeno ir naujo tesŲ ....... 25c
‘Tūkstantis naktų ir vieną” ąrabiš- 
kos istorijos su pąv. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos 
kalbos be kito pągelbos ......Z5 35c
“Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 
jię yra reikalingi ....................  25c
Trajankos stambios pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už .............. $1.50
Taipgi pas mane galite gauti viso

kių žolių ir šaknių
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

Pirkite tusę krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

-U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

įos pųy^įktįlų Lą Gnąydįą ųęi;9^9.1.^, NTę^ U’
ąįsąko

rrsri
Pctėi' Jonaitis 
S.opliiė Kąrppitis 
Auna Sidabras 
NĮary Fe-tting 
joąnriė Carlęn 
Mary Minout 
Estelle W. Bernick 
John Jųnkaųski 
Geųcvjcvc Buįbįš 

( . Sally Rųibįs 
Jonas Vismont 
Anlon Urbon . . 
Frahk P. Spėėėher 
Magdalena ICalVaitis

demavįčius, Jonąą Inąi, Mr. and 
Mrs. Otto Sbcmvaldt ir Darąš-

Vįsįcins suminėtien^ asme
nims rengėjai taria širdingų 
ačiū. Jie kviečiami į bankietų 
atsilankyti nemokamai.

Reikia tikėtis, jog kulbama- 
ipe bąiikięte gausingai dalyvaus 
Vetrąusįvo draugai, pažįstami U’ 
musų organizacijoj veikėjai.

Tikįetus. bankietm galite gąu- 
cįraugijos ofise.

Bruno Yomantas.
Brunu Yomantas yra Rock- 

fordę Lięluvių Kuįtvręš Drau
gijos narys. Tąi vienas šauniau
sių boiįniųkų. Nesęm-aį fRock- 
forde įvvkušlaifi'e bolįnlftiO 
konteste Yopiąn ta j ’ laimėjo' pir
mų \ icI:i ir g:ivo 75 dol. pini 
gaiš. Be to, jam buvo įteikta 
ir kita vęrtinga dovana.

P-as Yomantas, rodosi, turi 
tris brolius Chicagoje, kuro 
taip pat yra pasižymėję byli
ninkai.

ti

: Aurora....
Auroros Lietuvių Kultūros, 

Draugija vasario 15 d. rengia 
priešužgavėninius šokius ir pa- 
margmiiuus. Programa susidės 
iš dainų ir kitokių įdornių da
lykų, kuriuos išpildys A. Brazis 
ir “dėdė”. Brooks (chicagječiai). 
Vietą — 213 Main S t. ( Union 
Labui Temple), šokiai, prasidės

Nąuji nariai.
Naujų narių įrašymo darbas 

nepasiliauja. 'riek Chicagojc, 
tiek, koįo.niįose įjąstayųojų lai- 
k u įrašyta kelios (įcšimtyš nau-

Lietuvos Ncijirikiausoinybės 
Dienos Komiteto laiškas.

Dienos Komįtem ■' \pXAsiUptc 
draugįj ai <r'iaiškų:

Brangus l/aųtįc&r:
Vasario 16 dieną Liętuva 

apgavo' savo ;laisvę, Vasario, 
lt) dienų lięlų^įai visahi pa
sauly šventė kaip, savo tau
tos didžiąją ibeną ir tęs die
nos joks oky^į^ąs ai* tai jisį 
sėdės Mask vo j arMt į tam m i e-

veninio;

tuviai, išimant pavergtuosius 
brolius tėvynėj, ir šiemet iš-

O®®

“A. L. Balsas’
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Jūsų parama

NAUJIENŲ" NAMO FONDUI 
bus nuofirtįžiai įvertinta

vo A scilių, p. Ciąlsl^ą,. ĄdoĄUąs 
Markulius, J. J. ŽuĮęąs, B.arzdn- 
kas ir kiti.

Štai sąrašas naujų ųąrįų:

čiai minės. Mes tų dienų apie 
laisvę kalbėsime/ ir pasauliui 
pareikšime kas gludi lietuvio, 
širdv. : ’ ;

Chicagos lietuvių minėji
mas įvyks sekmadienį, Vasa
rio 16 d. didžiojoj auditori
joj, kuri randasi vidurmies- 
ty, 32 Wcst Randolph Stree,V

Svarbiausių kalbą pasakys 
Amerikos miimteris Lietu- 
yai, Mr. O.\ven^J. C. Nųrcm, 
kuris Lięlųvpj gyveno tol kol 
Maskva neišyai^ Bet, kad ir 
išvąrytąs, pr^ži^ehįp. Rposc- 
vęlto parėdyhiį jis tebėrą

NAUJIENOS

f Al ŽINOTE KA 1 
RAŠO

I “KELEIVIS?” | 
it r

\ <ėi vien, j) g
. pt. . H :! i;*, bet vist tnė^ta

ĮI 4 • Į
įs’ijt u-fecidi-a paAiisltpę jj | 

ituilįj u<.ja\ c<»rs sąvo parapi 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgstą dėl 
to, kad jis niekam nepataikau 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ąpga 
vikus jisai lupa be jokiu pasi
gailėjimo

Re to, jąme ęasi visokių pa 
carinių, pąinoijįinįrnų, grąįių 
eilių, jdoinių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kąįnuoja (ik S2.0V inętąma.
Adresas tok^:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

• SO. BOSTON, MASS.

Irene Mi t takus

Verųni^a Brąšišl^

Auna žibikas 
b'rąųk Petraitis
Helen Butkus
Gęnevieve Butkus
Bernice Zepieebas
Kazimieras Bukauskas

Ignacas Baltusnikas 
Jdhų Petraitis

Joseph Shyėdajj
Julia Aleliunas
Barbora ęįįląson
Jusliu. SkimeI i *

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir1 kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.

NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumeratą Amerikoj (be Chicagos) 

• ’ kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

ir grįš ten kada laisvė bus 
algąula.

Nemanau, Į<ad yęa reikalo 
jums brangtįs tautiečiai koki 
išdabinti kvietimai siųsti. Vi
si esame lietuviai. Visų musų 
tėvai, broliai ir sesers ten tė
vynėj kenčia — ir mes juos 
atjaučiame ir nesigailint nie
ko, kad tik padėtį. Dalyvau
kime Vąsąrio 16 d. pąinine- 
jime visi kaip vienas. Pro
grama prasidės punktuąl|a) 
antrų valandų jjo pietų. įžanL 
gą, iškąščių padengimui, tįk 
po 25 centus/

IŠNAROS!
IŠNĄĘOS!

VASARIO 23 D. MATYS
Adam Vainąvįčiųs, , x
JohnYijrgiiaš

ĄMALGAMATĖD CENtER Saiėjė, & S.AshIaud' BNd.
...■••N*.'-'V'*-’ * į - *’ 7-V T - ■ ‘ - • .'7" *

z:-?. v;:?:.. -A.

NAUJIENOMS —pinigu? siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių orgąnizacija. Tąi lietuvių 

• ąpdtaudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių
brplybes frątęrnąlė ęjganizaęlja. SLA- trokš- 

W ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir grąžiau šeimy- JI--/ a non. Dabar ęiną SLĄ. Pažangos Vajus nąu- 
jiems nariaiąs priimti.A Susivienijimas iš apdraudos nędaro sau p.el-
no, todęi Susivienijime ąpdrąųdą yra pigesni. 
Bet Susivienijimas tėikią lietuviams dangiarts, 

* T uėgu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū
rinėje dirvoje, stipjęjpą li^ųvybę Ąiąęrikoje fię rąpiųasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijoje darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsįląnkys į jųsų namus, ną- 
klausykite jo pataęimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna,

SUSIVIENIJIMAS lietuvių 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

OUINTUPLETS 
ūse MUSTEROLE for 

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 

Thią Šame Expert Care!
At the first sign of thc Dionnc Qu,in- 
tuplets catching ęold—their ęhests ąnd 
throats are rubbed witn Children’s 
Mild Mustcrole — a produet niade to 
promptly. relieve the DISTRESS of 
ębil(Jren’s colds apd resulting coughs.

The Quints havė always had the 
best ot care, so ipotbęr—yąų mąy be 
assured of using just about the RĘST 
produet made wnen yoii ūse Musterolc. 
MORE than an ordinary “salve”— 
ivąrmįng, sppthiog Mustcrole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extrą Strength for 
those preferring a stronger produet

THIS DiLICIOUS
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
LIETUVOS KOLCHOZINIMAS

• Y

LIETUVIAI “LAISVU NORU” RAGINAMI DĖTIS I 
KOLCHOZUS. — DERLIUS UKRAINOJE 

IR LIETUVOJE

Jau ne vieną kartą susovie- 
lintosios Lietuvos valdžios at
stovai viešuose pareiškimuose 
išsitarė, kad dėjimąsis “laisvu 
noru” į kolchozus busiąs viso
keriopai skatinamas. Deja, tu
rime pagrindo laukti, kad šiais 
metais okupuotoje Lietuvoje 
prasidės masinis ūkininkų va
rymas į kolchozus. Nors ir ne
bebūdami savo žemės sklypo 
savininkais, nes žemė teduota 
tiktai nuomon, bet vis dėlto o- 
kupantai nedrįso iš karto su
grusti ūkininkus į kolchozus, 
todėl ūkininkai dar nėra paver
sti tikraisiais baudžiauninkais, 
kaip tai padaryta sovietų Rusi
joje ir kitose maskolių jau 
anksčiau pavergtose respubli
kose. Tačiau yra pagrindo lauk
ti. kad dar šiais metais okupan
tai bandys maskoliškus kolcho
zus steigti ir Lietuvoje.

Apie tai liudija pareiškimai, 
kuriuos Naujų Melų proga pa
darė bolševikų partijos Lietu
voje sekretorius A. Sniečkus ir 
žemės ūkio komisaras M. Mic
kis. “Draugas” čekistas Snieč
kus, ruošdamas dirvą kolcho- 
zacijai, per radiją išsitarė, kad 
girdi, ‘priešakiniai Lietuvos 
darbo valstiečiai labai domisi 
kolektyviniais ūkiais.” Pasak 
jo, reikią valstiečiams aiškinti, 
kad tie, kurie panorės susibur
ti į kolektyvinius ūkius, gaus 
organizacinę pagalbą ir iš so 
vietų valdžios. Daug atviriau 
pasisako žemės ūkio komisaras 
Mickis, kuris oficioze “Tarybų 
Lietuva” rašo:: “Laukiame, kad 
kitąmet musų krašte atsiras 
valstiečių, kurie laisva valia su
manys dėtis į kolektyvinius u- 
kms. žemės ūkio komisariatas 
yra nusistatęs visokeriopai rem
ti tokius kolektyvinius tikins.”

Lietuvos gyventojai pakan

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

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Scc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

kamai gerai žino, ką okupantų 
burnoje reiškia išsireiškimas 
“laisva valia”. Juk ir nepriklau
somosios Lietuvos likvidacija 
ėjo “laisva valia”, nors tuo pat 
metu apie pusę miliono masko
lių kariuomenės buvo tikra žo
džio prasme užtvindę visą kra
štą. Tad netenka; abejoti, kad 
teroro priemonėmis bus siekia
ma, kad ūkininkai “laisva va
lia” parsiduotų į kolchozų bau
džiavą.

Sovietiški kolchozai, veikią 
Maskolijoje ir kitose vietose, 
Lietuvos bolševikų spaudoje at
vaizduojami, kaip nepaprasto 
pažangumo pavyzdžiai. Pasak 
“Tiesos”, sovietų Rusijos pilie
čiai “pasakiškai turtėja”! Tuo 
tarpu sekančiam “Tiesos” nu
meryje yra atspausdinta per 
tris puslapius einąs parėdymas 
apie Rolęhozų derlingumo pa
kėlimą sovietų Ukrainoje. Tuo 
parėdymu įvedamas akord ais 
darbas, o be to pusbadžiu gyve
nantiems kolchozams žadamos 
įvairios premijos (pusė kilogra
mo mėsos!) už tai, kad jie pa
keltų žemės- ir gyvulių našumą.

Pagal aną parėdymą, kurį 
pasirašė genialusis dezorganiza- 
torius Stalinas ir jo valdžioj 
&alva Molotovas, nustatytas mi
nimumas, kurį reikia kaipo 
derlių išspausti iš Ukraincs že
mės. Prisiminkime, kad kalba 
e.na apie Ukrainą, kurios žemė 
skaitosi viena geriausių viso.,e 
Europoje. Su jos žemės derlin
gumu Lietuvos dirvos negali 
nė lygintis. Ir vis (Įeito pasiro
do, kad Ukrainos juodžemis, 
dirbamas kolchoziškais bau
džiavos metodais, duoda vos 
pusę to derliaus, kurį atneša 
nepalyginamai b.ogesnės Lietu
vos dirvos. Ukrainoje kaipo 
minimumas nuo hektaro nusta
tyta: žieminių kviečių — 15.2 
centnerių, rugių — 13.2 centu., 
vasarinių kviečių — 9.5 centne
rių. Tuo tarpu Lietuvoje 193J 
m. nuo hektaro surinkta žiemi
nių kviečių po 26.4 centnerių, 
vasarinių kviečių — 20.5 cent
nerių (net su viršum dvigubai 
daugiau kaip juodžemio Ukrai
noje!), žieminių rugių — 26.3 
centu. •

Kontroliuojamos karvės pie
ningumas sovietų Ukrainoje

nustatytas 1,530 litrų per me
tus, o dedančios vištos produk
cija — 90 kiaušinių per metus ! 
Kai bolševikų dezorganizuoja-, 
ma Lietuva pasieks tokių “lai
mėjimų”, kaip sovietų Rusija 
ir kitos jos okupuotosios šalys, 
tuomet Lietuvos ūkininkams 
nieko kito nebeliks, kaip parsi
duoti į kolchozų baudžiavų. Ta
čiau esame tikri, kad okupan
tai iki to laiko jau bus išvyti 
iš Lietuvos ir todėl musų ūki
ninkams neteks nešti šios nau
jos baudžiavos!

CHULIGANIZMAS 
LIETUVOJE ?

DIDĖJA
Kauno priemiesčiuose eina 

smarkus mūšiai su 
milicininkais.

Lapkričio 7 d. Vilijampolėje, 
Kauno prieiųieštyje, Jonas 
Šliumpa, būdamas girias, užka
bino sargyboje stovintį milici
ninką Maušą Zivą.

šis naujosios Lietuvos mili
cininkas pasišaukė į pagalbą sa
vo dratigą Levą Ęfroinlą, su 
kuriuo (Jrauge girtuoklį suėmė.

Bevedant į milicijos businę,

kas, L. Klimavičius ir L. čel- 
kevičius puolė suimtąjį vaduo
ti. Iššaukus daugiau milicijos, 
jie visi buvo sulaikyti.

Rugsėjo 26 d. vakare č. Ky
bartas, Br. Paulauskas ir Br. 
Šimkūnas Kaune, buv. Ukmer; 
ges plente prie Klioko restora
no sulaikė kažkokį pilietį, pa
sisakė esą milicininkai, pradėjo 
jį krėsti ir mušti.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
5.1^9 'rnv ekstra. -

BLACK BAND LUMP ....... *9.75

jo piliečio pasas ir 5 litai. Vė
liau tie palys triukšmadariai 
nuėjo prie Feinbergo restorano 
ir ten, taip pat vadindamiesi 
milicininkais, ėmė daužyti lan
gus bei duris ir reikalavo įsi
leisti. .

■ i .

Kadangi jau buvo vėlus^ lai
kas, tai restorano savininkas 
šių milicininkų' neįsileido ir 
pradėjo šauktis pagalbos. Tada 
milicininkai išmušė restorano 
langus ir pabėgo.

Po to nuėjo į Višinskio g. 51 
Na., pradėjo daužyti to namo: 
langus, bei duris. Vienas greti
mo namo y gyventojas r išėjo pa
sižiūrėti, kas kelia triukšmą, j

Triukšmadariai, atėjus mili
cininkui, šoko mušti jį pėiliaiš 
ir alaus buteliais. Tik iššauktos 
daugiau milicininkų, mušeikos 
buvo įveikti ir sulaikyti./ Vis- 
vien šiems milicininkams gre
sia kalėjimas iki 5 metų. >

Tačiau Raudonosios Lietuvos 
teismai xlar yra nepaprastai 
“humaniški”, palyginus su so
vietų Rusijos teismais.

štai Kijeve, kaip praąešą 
“Pravda”, buvo teisiama vieno 
vynų fabriko vadovybė už vy-r 
no pardavinėjimą savo reika
lams. Visi trys direktoriai bu
vo nuteisti — sušaudyti. In. B.

•' : į'' ■
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stitucijos dęsnių. Apsišarvavęs 
musų ;<jidžiošįos Horaunįstų 
(bolševikų) partijos . šūkiais b? 
kupinas meilės didžiajam vadui 
ir mokytojui draugui Stalinui”* 
jis eisiąs teismo tarėjo parei
gas. Kaip matėme, vaikinukas/ 
priklausąs koipūnistinio jauni
mo organizacijai, jau yra pa? 
kankamai Išdresiruotas: čia įr 

‘.‘demokratiškiausia pasaulyje? 
^konstitucija (lyg jis paž.nlų įr 
kitų Valstybių konstitucijas), 
čia ir bolševikų partijos šukiąi 
ir meilė Stalinui. Bet vaikinui 
niekas ligšięl nepasakė, kad tei
smuose pirmoje eilėje iuTefų 
viešpatauti teisingumas. Bet 
negi tokio dalyko galima iš so
vietiškų teismų reikalauti?

VERČIAMI LIKVIDUOTIS 
SAVARANKIŠKAI DIR-;

BE AMATININKAI
Buvome keliais atvejais ra

šę, kąd okupuotoje Lietuvoje 
verčiami likviduotis savarankiš
kai dijrbą amatininkai, kaip tai 
batsiuviai, siuvėjai, ? kirpėjau, 
staliai ir 1.1. Amatininkai turi 
dėtis į vadinamas arteles, į kuo
ras turį sunešti savo darbo į- 
rankius, žaliavų atsargas ir vi
są kitą dirbtuvių įrengimą ir 
dirbti kolektyviškai. Kaip ir ki
tose bolševikiškais pagrindais 
tvarkomose srityse, taip ir to
kiose artelėse ėmė reikštis to
kia skandalinga betvarkė, jog 
dabar paskelbta, kad artelių or-

stabdomas. “Draugas” G. Abra- 
mavičius, kuris paskirtas tokių 
artelių sąjungos vicepirminin
ku. “Tiesoje” aprašinėja artelių 
darbo nenormalumus. Jis ci
tuoja Kauno baldų artelės pa
vyzdį. Pasak jo, baldai esą pa
sidarę tokie brangus, kad jų 
darbininkai nebegalį įpirkti.

NAUJAS BUDAS ' • % c

VIŠTOMS VOGTI

gąniząvimas kuriam laikui su-'300 vištų.

Kane ir McHenry apskričiuo- 
se siaučia gudrus vištų vagis. 
Vištininkus išlaistęs chlorofor
mu jis palaukia kol vištos ap
svaigsta, ir tada vištininkus iš
tuština. Jis jau suvogęs

© Taip, geresnė švieša reiškia geresnį biznį ... nauji, 
vėliątisips mados fikčieriai sumodernins ir žymiai pa
gražės Jūsų krautuvės išvaizdą. ' .

Daugiau ko^tumerių sueis, ir daugiau , prekių par- 
dupsit. tpdėl, kad pakankama, lygi neaštri šviesa ap
švies Jūsų prekes aiškiau -r- lengviau matyt, leng
viau pirkt. ' .

Matykite šiuos fikčierius mūsų parodos kambaryje, 
ant 10-tO' aukšto, arba šaukite RANdolph 1200 išmė
ginimui veltui •**’ • * ■■■•• ■. ■ -

V N ‘ * • .. < ’ - i ‘ ‘'1 • .i \ s .................

B'

: < Keletas pavyzdžių šių modemiškų “f luprescent”' ir pap- 
crašto tipo fikČięrių kurįuoą dabar galima gauti viso* 
kioihis kainomis ir įvairiais stiliais': '
A. < Netiesioginiai atsimušantis stilius su paprasta įsu
kama. šviesa. Daili “aluminum” :spalva . . ..' $7.44
B. 4-vąmzdžių naujausias “fluprėscent” fikčierius su
apvalainiu stikliniu apačia . . . . .. . . . . $37.56 ‘
C. Dailūs 4-vamzdžįą “fluprescent” fikčierius su švie-
šą-skleidžiančia apačia .......................'...............   $61.90

COMMONIVEALTH EDISON C0
72 West Adams Street . .

——

virš

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

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

Mano statomi namai yra įreng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
budavoti iš geriausios medžiagos 
ir yra žinomi kaipo geriausios kon
strukcijos narna L

Dabar yra geriausias laikas pra
dėti statymo darbą, todėl neatidė
liokite tolesniam laikui. Statykite 
dabar kol dar kainos nėra iškilu
sios. O kad kainos kils tai nėra 
abejonės.

Dėl platesnių pasitarimų šauki
te arba atvažiuokite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nerišliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tapistąi patiks, nes jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir ne
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
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

esu 
ma-
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AŠTUONIOLIKOS METŲ 
I AMŽIAUS TEISĖJAS

Židikuose įsteigtas sovietiškas 
liaudies teismas, 
miestelyje tinkamos patalpos, 
teismas įkuriamas Sugąudžių 
dvare, kuris yra prie pat Ži
dikų. šis dvaras anksčiau pri-, 
klausė Pilsudskių šeimai, o pas
kutiniu metu jį valdė inž. Sa
dauskas, "ž

Kaip jau buvo rašyta, sovie
tų Lietuvoje prie teismų suda
roma, vad. liaudies tarėjų insti
tucija; šie tarėjai bus tikrieji 
teisėjai, nes teismuose jų bus 
dauguma. Kaune tokiii tarėju 
išrinktas A. Klabinąs, 18 metų 
vaikinas, - tarnaująs manufaktū
ros krautuvėje. Tai esąs jau* 
niausiąs tarėjas sovietų Lietu
voje. šis vaikinukas buvo spe-

Nesuradus

daliai apklausinėtas,/ kaip jis į 
supranta savo naująsias parei
gas. “Tarybų Lietuvos” atsto
vui jis pareiškę, kad jis “visuo
met laikysis laisviausios pasau-

KIENO KALTI ?
Bet--
Kas užmokės Bilas?

Ąę JŲ S galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis- 
iriuose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta- 
tymai jums uždraustų variuoti karą iki skriaudos^ 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun ? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Spečią- 

į lės1 žemos kainos atsdkomingiems vairuotojams/
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. R Y P K E VI Č IA gyvasties
LĄNGŲ 1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ

RAKANDŲ ’ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ
" .; . . - ■ •

4681

No. 4681—Graži ploninanti suk
nelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, 30, 32, 34. 36, 38 ir 40.

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

NAUJIENOS Patten Dept

(Vardas fr pavarde)

(Adresas)

‘ •tY
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Nuramino Amerikos žmones "

lis Lietuvos inteligentijos. Daugumoje išėję iš kaimo, jiė 
nuo kaimiečių nutolo ir bandė patapti “aukštesniu luo
mu”. Lietuvos liaudžiai jie pasidarė svetimi. Todėl visai 
nesunku buvo atėjūnams bolševikams paversti juos savo 
tarnais. * ’

St. Miščikas-žiemys.

Slapti ir baisus ginklai 
(Perspausdinti drauAziama)

X----- X——X
Už kėlių dienų pradėsime spausdinti “Naujienose” 

kitą įdomių Kazio Varkalos straipsnių seriją: apie poetą 
Liudą Girą, kuris parašė “poemą” apie Stalino konsti
tucijos “saulę”.

Gira yra įdomesnis tipas ir už Krėvę.-“Naujienų” 
bendradarbis jį gerai pažinojo. Jisai turi daug medžia
gos apie Giros “poetiškus” ir nepoetiškus darbus.

Savo kalboje pereitą sekmadienį Anglijos premjeras 
Churchillas pareiškė, kad Anglija neprašo kareivių iš 
Amerikos nei šiemet, nei ateinančiais metais, nei kuriais 
kitais metais numatomoje ateityje. Visa, ko Anglijai rei
kia, pasakė jisaj, tai — Amerikos lėktuvų ir kitokių ka
ro pabūklų.

“Duokite mums įrankius”, tarė premjeras, “o 
mes pabaigsime darbą!”

GARSIOJI HUMANISTĖ 
HELEN KELLER

Šitie Anglijos vyriausybės pirmininko žodžiai turės 
nuraminti tuos žmones Amerikoje, kurie bijojo, kad 
jungtinėms Valstijoms teks, neilgai trukus, siųsti savo 
vyrus kariauti prieš Hitlerį. Šitą jų baimę visą laiką 
stengiasi išnaudoti savo propagandai Anglijos rėmimo, 
priešai, kurie nepaiso, kas laimės karą, arba kurie tie
siog geidžia, kad karą laimėtų Hitleris.

Senatorius Wheeler’is, kuris bando Amerikoje vai
dinti francuziško Lavalio rolę, “karo ekspertas” Lind- 
berghas, kuris yra gavęs iš nacių aukštą ordiną; o taip 
pat ir tie žmones, kuriems Maskva ir Berlynas apsuko 
galvas savo pasakomis, — nuolatos gąsdina publiką, kad, 
kai tiktai prezidentas Rooseveltas įgis galią duoti dau
giau pagalbos Anglijai, tai anglai tuojau pareikalaus 
Amerikos kariuomenės, ir Rooseveltas jų reikalavimą 
išpildys. Dabar jiems bus sunkiau painioti Amerikos vi
suomenę.

Brazilija uždraudė ateivių spaudą
Brazilijos valdžia nutarė uždaryti visus svetimomis 

kalbomis leidžiamus laikraščius. Oficialioji brazilų kalba 
yra portugališka, visos kitos kalbos — “svetimos”.

Šis smūgis yra taikomas pirmoje eilėje, tur būt, vo
kiečiams ir italams, kurių didelis skaičius gyvena Bra
zilijoje. Ta valstybė, beje, yra didžiausia visoje Pietų 
Amerikoje. Jos plotas yra didesnis už Jungtinių Valsty
bių, o gyventojų ji turi apie 40 milionų.

Vokietijos naciams ir Italijos fašistams seniai rū
pėjo toje milžiniškoje šalyje gauti kaip galint daugiau 
šalininkų, ir jie nesigailėjo pinigų agitacijai tarp Bra
zilijos vokiečių ir italų. O Stalino “kominternas” žvejo
jo visose tautinėse grupėse.

Uždrausdama jų laikraščius, valdžia, tačiau, suduo
da skaudų smūgį nė tiktai naciams, fašistams ir komu
nistams, o ir daugeliui nieku nenusikaltusių atėivių, ku
rie turėjo savo tautinę spaudą. Brazilijos lietuviams irgi 
tenka nukentėti.

Reikia tikėtis, kad nieko panašaus neatsitiks Jung
tinėse Valstybėse. Bet tie ateiviai, kurie savo laikraš
čiuose garbina Hitlerį, Staliną ir Mussolinį arba kurie 
piktai atakuoja valdžios politiką ir kursto neklausyti 
įstatymų, — gali ir šioje šalyje užtraukti suvaržymų ne- 
angliŠkajai spaudai. Visuomenė turėtų juos sudrausti, 
pirma negu ims kištis valdžia.

Inteligentija ir liaudis...

Brooklyniškis komunacių or
ganas džiaugiasi, kad “Ameri
kinė Geibejimo Laivo Misija” 
(Stalino gizelių padaras) Sėk
mingai darbuojasi, nežiunrit 
priešų “melų”, kurie suklaidinę 
kai kuriuos žmones, taip kad 
net ir ponia Rooseveltienč pasi
traukė iš tos “Misijos”.

Bet priešų “melai”, girdi, ne
galėjo to “prakilnaus darbo” 
sutrukdyti, nes jį rėmė toki 
garbingi asmens, kaip Helen 
Keller. Komunacių organas sa
ko:

“Viena iš tokių buvo gar
sioji humanistė Helen Keller, 
kuri pasirįžusiai kovojo su 
tais, katrie darbą ardė.”
Per anksti apsidžiaugė brook- 

lyniškiai “penktakojai”. Kaip 
vakar “Naujienose” buvo minė
ta, garsioji humanistė Helen 
Keller iš komunistų “Gelbėjimo 
Misijos” pasitraukė. Ji tenai bu
vo garbės pirmininkė.

Ji — taip pat, kaip p-ia Roo- 
seveltienė — pradžioje nežino
jo, kad tai yra Maskvos klap
čiukų sudarytas pasipinigavimo 
“skymaš”.?Bęt kai ji patyrė, ko
kiam tikslui yra vartojamas jos 
vardas, tai ji iš “Misijos” rczig- 
navo ir padarė viešą pareiški
mą, kad ji su ta organizacija 
nebenori turėti nieko bendro!

Dabar komunistai jau nebe
sakys, kad Helen Keller „yra 
“garsioji humanistė”. Jie ap
šauks ją “ardytoja” ir “buržui* 
ka”.

PITTSBURGHIĖČIŲ 
VAIZBOS BUTO 

LEIDINYS
Lietuvių Vaizbos Butas Pitts- 

bUrghe, savo dešimties metų 
sukaktuvėms paminėti, išleido 
“Lithuanian Business Directo- 
ry” — storą (108 pusi.) didelio 
formato sąsiuvinį. Darbas at
liktas gražiai.

Tą leidinį paruošė ir sureda
gavo p. Charles K. Pikielis — 
Amerikos Lietuvių Ekonominio 
Centro prezidentas ' ir plačiai 
žinomas SLA. darbuotojas.

“iš Didelio rašto ..

Savo straipsnių serijoje, apie Vincą Krėvę* “Naujie
nų” bendradarbis, Kazys Vatkala, šitaip apibudino tą 
Lietuvės rašytėją:

"Krėvei Lietuvos liaudies kasdienybė labai ma* 
žai rūpėjo. Jis nesirūpino gyventojų daugumos var
gais bei rūpesčiais. Krėvei labiau rūpėjo lietuviški 
kunigaikščiai, ‘aukštesnysis luomas’. Jis gyveno ‘bal- 
ton pifin užsidariusio krivio’ mintimis ir skaitė labai 
žemu dalyku nusileisti žemės paviršiun ir pažiūrėti, 
kuo gyvena ir kaip gyvena tie žmonės, kurie jam 
dtiOną uždirba.” ' -
Nenuostabu, kad tas profesorius buvo vienas iš pir

mutinių, pasišovusių tarnauti Lietuvos - okupantams. 
Koks jam skirtumas? Pirmiau buvo vieni valdovai, pas
kui atėjo kiti. Jeigu jisai mokėjo prisitaikyti prie pir
mųjų, tai kodėl nepasistengti įtikti antriemsiems?

Musų pabraukti aukščiau paduotoje citatoje žodžiai 
charakterizuoja Krėvę labai vaizdžiai: "Jis gyveno ‘batl- 
ton pilin užsidariusio krivio’ mintimis”.;

Bot, deja, taip gyveno he jisai vienas, o ir žymi da^

Jau teko mums pastebėti, 
kad savaitines pasaulio įvykių 
apžvalgas - “Tėvynė” pavertė 
vienpusiška propaganda, at
kreipta prieš Jungtinių Valsty
bių užsienio politiką. Įstojęs į 
šitą vagą, SLA. organas tolyn 
įsisiūbuoja vis labiau, ir pasku
tiniame numeryje jisiti nuėjo 
taip toli, kad kariuomenę vadi
no “žudikų organizacija”.

Orgaho redaktoriui .Turgelio- 
iiiUi Visos šių dienų taldžidš 
yra vienodos. Churcjiillas jam 
yra toks pat, kaip Hitleris, Hi- 
r'ohitfF arba Stalinas. Jiė Viši 
sergą “didybės ir galybės ma
nija”, “beprotišku bepročių go
dumu”, “patraukimu” ir “biu
rokratijos fanatizmu”. Jie esą 
“galingi niekšai”, ir pasaulio j- 
vykiai šiandien susidedu “iš
skirtinai” iš jų “niekšybių”. 
Kadangi tų “galingųjų niekšų” 
Jtirgelionis suskaito penkis ar 
šešis, tai, matyt, į jų skaičių ji

sai deda ir Rooseveltą, kuris 
kooperuoja su Churchillu.

“Tėvynės” apžvalgoje skaito
me:

“Sena didybė ir galybės 
manija dabar siekia savo 
aukščiausio laipsnio, savo 
čiukuro. Ta manija yra pri
vali tiktai bepročiamš, kuri b 
įsigyja galybę ir galybės ma
niją, paimdami vieno ar kito 
krašto valdžią į savo rankas, 
valdžią, kuri visuose kraš
tuose pradėjo reikšti abso
liutišką galę atimti žmogui 
ne tik viską, ką jis turi, bet 
ir jo gyvastį, statyti žmogų 
po prievarta į kariuomenę, 
tai yra į tokią žudikų orga
nizaciją, kurioj žmogus ne
turi teises išsižioti ir turi bū
ti aklu, neprotatijančiu, tik 
komandos klausančiu auto
matu.”
Rusijoje ir Vokietijoje, sako 

SLA. organas, jau yra paversti 
“neprotaujančiais automatais” 
ne tiktai kareiviai, bet ir visi 
kiti gyventojai. Bet dabar jau, 
esą, “ir visos kitos valdžios” 
stengiasi susilyginti su Stalinu 
ir Hitleriu.

šitie žodžiai, aišku, yra lai
komi Amerikos valdžiai, kuri 
dabar ginkluojasi ir organizuo
ja “žudikų organizaciją”.

Prieš kokius 20 metų visai 
panašiai kalbėdavo Antanas 
Bimba ■«— tik ne SLA. organe, 
o viešuose mitinguose, kuriuos 

\ rengdavo komunistai. Vienu 
tarpu SLA. Pild. Taryba buvo 
pirkusi fedėralinių “laisvės bo- 
nų”, kurie buvo išleisti karo 
reikalams. Kadangi tas karas, 
pagal Bimbos supratimą, buvo 
“žmogžudystė”, tai jisai pa
reiškė, kad Pild. Taryba, dėda
ma SLA. pinigus į “laisvės bo
nus”, parėmė žmogžudystę (ar 
žmogžudžius)! “Draugas” Bim
ba dar buvo tuomet SLA. na
rys, tai prieš jį buvo paduotas 
skundas.

Jurgelionis eina truputį to
liau ir už Bimbą. Jisai vadina 
“žudikų organizacija” pačią ka
riuomenę, kuriai, galimas daik
tas, nė į karą nereikė eiti, tai-* 
gi — nereikės ‘'žudyti”!* v 

Amerikoje yt'a gana plati žo
džio ir spaudo# iriišyė, todėl čia 
nėra draudžiama fbifcšti ir to
kias “įmomories”, kaip Jiirge- 
lionio. Bdf jortiš reikšti valgiai 
yra tinkant vrettf ŠLA. organe, 
kuris yra leidžiahiaš pirmoje 
eilėje Susivienijimo reikalams, 
o lie kokių tori “izoliacionistų” 
ar “pacifistų” propagandai. /
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KLAIDA, NORS NE TAU1 
JAU DIDELĖ.

Vienas musij kbrespondentaš 
parašė, kad Smėtoiios-Tubelid 
valdžia “nubaudė kalėjimu” Dn 
J. šliupą. Tai Buvo klaida, ir p. 
Juozaš Tysliavd teisingai pašte* 
bi “Vienybėje”’, kad jos reikė-* 
jo nepraleisti.

Bet klaida įietaip jau didelė. 
Pats Dr. J. Šliupas, atvykęs į 
Ameriką, skuiideši, kad jisai 
ėsąs “persekiojamas”. Į kalėji
mą jį, tiesa, nėužtiatė, bet, kai 
jisai buvo išrinktas Palangos 
burmistru, tai valdžia jo nepa* 
tvirtino.

O kai senasis “aušrininkas”,

1. Fantazija ir realybe.
Bene tik pirmais trimis me

tais po pirnio Pasaulinio karo 
spaudoje nepasirodė nė vienos 
žinutės, kuri kalbėtų apie gin
klus, kurie bus pavartoti busiu 
mame karė. Dar per daug bu- 
vo baisus atsiminimai paskuti
nio karo, kad butų kas nors 
drįsęs kalbėti apie busimą ir 
tuo labiau Misesnį, negu buvu
sį. ,

Bet juo bolidu, juo aiškiau 
žmonija mate, kad buvęs karas 
visgi nepaskutinis ir reikia ruo
štis antram.

Iš karto šis karo ruošimasis 
vyko slapta, labara tori jose ir 
tik retkarčiais tepasirodydavo 
viena kita žinia apie slaptus 
ginklus, kurie daug galingesni, 
negu visi iki šiol žinomi. Ir juo 
toliau, juo daugiau panašių ži
nių užtikdavome iki savo laikų, 
bene trimis melais prieš šį ka
rą, spauda apie nieką daugiau 
nekalbėjo, kaip tik apie įvai
rius mirties spindulius, baisiau
sias dujas ir 1.1.

Aš pats esu surinkęs iškarpų 
apie panašius ginklus iš įvairių 
laikraščių bei žurnalų bent de
šimčiai tomų enciklopedinio 
formato ir kuomet prasidėjo šis 
karas, ištraukiau iš po lovos če
modaną su tomis iškarpomis, 
kad peržiūrėti ir paruošti visą

- - - - > - - -- * 1

važinėdamas po lietuvių kolo
nijas Amerikoje, šiek-tiek atvi
riau išsitarė apie Kauno “oli
garchiją”, tai jisai buvo oficia
liai įspėtas daugiau taip nekal
bėti. Kadangi jisai gaudavo iš 
valstybės iždo pensiją (kurią 
jam buvo paskyrusi Griniaus- 
Sleževičiaus vyriausybė), tai 
jaril tas įspėjimas padarė nc- 
rriažai1 rūpesčio. Apie Šitą faktą 
iries žinome iš jo paties.

“PEREINAMASIS
LAIKOTARPIS”

eilę straipsnių apie tariamus 
baisius karo ginklus šiame ka
re vartotinus.

Pradėjau vartyti pageltusius, 
kitus sumokšliotus, trečius pe
lių apgraužtus, nors kiekviena
me tokiame lapukyje buvo ap
rašyta bent viena ginklo rųšis, 
kuri gręsė mirtimi visam pa
sauliui (o žiurkės ir pelės ne
nusigando) ir turėjau palikti...

Tiesiog baisu pasidarė ir ... 
jttokinga: karas jau prasidėjo, 
tęsiasi veik du metai ir dar ne 
tik nepavartota nė vienas slap
tas ginklas (išskiriant vokiečių 
magnetines minas), bet dargi 
seni ginklai neišvysto savo pa
jėgumo frontuose.

Ir nenoromis kyla klausimas: 
ar visa tai tik lakios fantazijos 
žurnalistų darbas ar iš tiesų 
kas nors tiesos yra? Gal tai tik 
baubas ir iš piršto išlaužti pa
skalai ?

Ir palikau iškarpas ramybė
je...

Bet štai laikraščiai pradėjo 
vėl linksniuoti ir suokti apie ta
riamus slaptus ginklus, jų ne
paprastą pajėgumą ir, maža to, 
pats Hitleris nedviprasmiai sa
vo vienoje kaiboje davė supras
ti, kad jis kažką kišenėje ne
paprasto ir baisaus turįs ir lau
kiąs...

Ir vėl ištraukiau savo čemo
daną su “baisiomis” ginklų rų- 
šimis ir kantriai pradėjau skai
tyti lapelį paskui lapeli ir dar 
neįpusejęs turėjau mesti.

Perskaičiau bent kelis šimtus 
įvairiausių ginklų, naujų ir 
slaptų (nors apie juos kalba) 
aprašymų ir kilo klausimas: 
bet nejaugi tokia beprotybė į- 
manoma pasaulyje? Nejaugi to
ki ginklai galimi?

Nebūdamas nei technikas, 
nei mechanikas, negalėjau sprę
sti apie galimybes tokių ginklų 
realybės ir nutariau vėl palikti 
čemodaną ramybėje ir nueiti į 
kurį nors didesnį knygyną pa
siknisti taip vadinamoje rimto
je karo literatūroje ir pažiūrė
ti, ką ten žmonės kalba. Patik
rinti, surasti mastą, pamatą, 
ant kurio atsistojęs aš galėčiau 
analizuoti, suprasti, nuspręsti, 
kas galima ir kas negalima pa
saulyje.

Perskaičiau nemažai ir labai 
rimtų kurinių, parašytų žmonių 
su pasauliniais vardais ir... nė 
kiek neišmintingesnis pasilikau. 
Tiesa, dar daugiau sužinojau, 
bet visgi negaliu ir šiandien 
perskaitęs kurio nors galimo 
ginklo aprašymą spręsti, ar tai 
galima ar ne pasaulyje.

Mokslas viską prileidžia ir 
šimtus kelių rodo, kuriais eida
mas gali tūkstančius baisiausių 
dalykų išrasti, jei. . . sugebėsi 
tą klausimą ar problemą tin
kamai išrišti, kas iki šiol dar 
niekam nepasisekė, bet'. . . kas 
galima...

Taigi, viskas pasaulyje gali
ma ir sunku nuspręsti, tvirtai 
iŠ anksto pasakyti, jog tai fan
tazija, o tai realybė...

Tiesa, vienas dalykas visgi 
džiuginantis šioje visoje kraujo 
juroje: nei vienas amžius ne
pasižymėjo šimtais arba bent 
dešimtimis nepaprastų klausi
mų išsprendimu ir lo nebus 
šiame amžiuje, o tam nesant ir 
atmenant, kad kiekvieno gali
mo ginklo atsiradimui reikalin
gas vis nepaprastas išradimas, 
kuris turi daug ką pasakyti, ga
lime tikėtis, kad šios visos pro
blemos nėbtiš išspręstos ir tiek 
daug paslaptingų ir baisių gin
klų neatsiras, bet... kai kas 
visgi pasirodys...

Visgi paskutinį kartą išsi
traukęs čemodaną su savo 
“šprogstama rnedžiagd” drįsau 
jj gerokai sumažinti išmesda
mas iš jo daug galimų ginklų 
aprašymų, kurių išradimu vis
gi netikiu, nors toje srityje ne

Vienas staliniškas “teoreti
kas” rašo, kad Lietuva šiandien 
gyvena “pereinamąjį laikotarpį 
iš kapitalizmo į socializmą”.

Nuostabus “pereinamasis lai
kotarpis” — iš kapitalizmo, ku
ris Lietuvoje buvo dar tik be
pradedąs dygti! Stalino komi
saras Dekanozovas pamojo ma
giška lazdele, ir, kaip bematant, 
ta kapitalizmo užuomazga už
augo, išbujojo, subrendo ir jau 
miršta. Vietoje kapitalizmo, da
bar jau auga “socializmas”.

Kai kuriose srityse jisai jau 
ir užaugo:

“Bankai ir pramonė Lietu- 
' Voje jau socijalistinė, suvi

suomeninta”, — rašo tasai 
staliniškas mokslininkas. t
Bet dauguma Lietuvos ban

kų jau seniai buvo visuomeniš
ki : Lietuvos Bankas, kuris bu
vo valstybinis; Žemės Bankas 
— taip pat valstybinis; Koope
racijos Bankas, su visais jo sky
riais provincijos miestuose, bu
vo pačios visuomenės įsteigtas.

Kokiu bildu juos galėjo “su
visuomeninti” bolševikiški oku
pantai? Jie tuos bankus konfis
kavo ir visą jų turtą pervedė 
Maskvos valstybiniam bankui. 
Dabar tų buvusiųjų Lietuvoš 
bankų vietose yra atidarytos 
Sovietų Sąjungos banko konto
ros (agentūros).

Tai šitą Lietuvos bankų pa
grobimą tas penktakojiš vadinti 
“socializmu”!

Laipsniškai yra pervedamas j 
Stalino komisarų rankas arba 
tiesiog išgabenamas į Maskvą 
ir visas kitas Lietuvos turtas. 
Kai viskas bus iš Lietuvos žmo
nių atimta ir išgabenta į Rusi
ją, tai “pereinamasis laikotar
pis” pasibaigs.

Bei/ ar nebūtų teisingiau sa
kyti, kad tai yra “pergabena
masis laiko tarpia”? 

su specialistas ir gal daugiau 
Vadovavausi paprasta baime, 
jei toks ginklas butų išrastas, 
negu kitais kriterijais. Ir po vi
sų šių abejonių ir studijų, jei 
tai galima pavadinti tokiu auk
štos prasmės žodžiu, nutariau 
pasidalinti su skaitytojais min
timis apie tai, kas galima? Vie
na dar norisi pasakyti: į visus 
taip vadinamus slaptų ginklų 
aprašymus, jų nepaprastą pajė
gumą, reikia žiūrėti labai at
sargiai ir nereikia patikėti, nors 
tai tvirtintų ir taip vadinami 
valstybės vyrai, nes ne viena
me kare nebuvo pasklidus to
kia baisi melų banga, kaip šia
me. Jei ankstybesniuose sklei
dė paskalos įvairiausi už pini
gus nupirkti raštininkėliai, tai 
šiandien tas pareigas perėmė 
taip vadinami propagandos mi- 
nisteriai ir dargi patys diktato
riai.

Reikia viena atminti, kad vis
kas galima, bet niekas neleng
va padaryti ir kiekvienas išra
dimas sunkiai duodasi. Maža 
to, pasaulyje daugiau išradimų 
padaryta netikėtai, negu ko 
nors užsispyrusiai ieškant.

Bet kartais pasirodo visai 
klaikios žinios ir ar jos tik pa
prasta propaganda, ar kiek 
nors realybės tame yra, sunku 
nuspręsti, taip gudriai būna 
perduodamos.

Kaip pavyzdį patieksiu šitai 
vieną žinią iš anglų laikraščio, 
kuri tilpo, kuomet Hitleris pra
dėjo su Goebbelsu grasinti slap
tais ginklais ir anglai norėdami 
ar savus padrąsinti ar vokiečius 
nugąsdinti, o gal iš tiesų kažką 
panašaus turėdami, taip pat 
tuo pačiu atsimokėti tvirtinda
mi, kad jie tai tikrai turį kaž
kokį slaptą ginklą ir pakaktų 
tik čiurčeliui užsimanyti ir iš
radimas butų sunaudotas, bet... 
jis iki šiol nenaudojamas, nes... 
nežmoniškas (lyg dar pasauly
je butų koks nors ginklas žmo
niškas?).

Ir didesniam vokiečių nugąs- 
dinimiii ir’savųjų nuramiifimui, 
laikraštis štai ką papasakojo 
savo skaitytojams.

Pati istorija įvyko anglams 
ne mažiau sunkiais laikais, 
kaip dabar, būtent, Napoleono 
viešpatavimo laikais, kuomet 
Anglijos sąjungininkė Prancū
zija, vadovaujama Napoleono 
stengėsi pasisavinti pasaulio 
viešpatavimo vainiką, kurį jau 
tuo laiku nešiojo Anglija. Kaip 
skaitytojai žino, prancūzai a- 
nais laikais, bene pirmi pasau
lyje, pavartojo galingąjį gink
lą — blokadą, reikalaudami iš 
neutralių valstybių ir viso pa
saulio, kad niekas neprekiautų 
su anglais.

šios savo blokados įvykini- 
mui, Napolednui teko daug ka
riauti, kad priversti kaimynus 
nutraukti prekybinius santy
kius su anglais, bet visgi ang
lai atsidūrė gan kritiškoje pa
dėlyje ir nedaug betruko, kad 
šį karą ir tuo pat pasaulio vieš
paties titulą prtlfrastų prancūzų 
naudai.

Ir štai, šiais sunkiais laikais, 
Anglijos slaptame karo komite
te pasirodė jūrininkystės kari
ninkas grafas (dešimtas iš ei
les) Deudonald, Vadinamas To
mas Kociiren ir pranešė, jog iš
radęs kažkokią slaptą ginklų 
rųšį, kurią pavartojus, galima 
be jokių nuostolių sunaikinti 
priešo visą laivyną ar didžiau
sią tvirtovę.

Karb komitetui vadovavo 
tuomet Jorko hercogas, Jurgio 
trečiojo sūnūs, kuris ne tik bu
vo menko išsilavinimo, bet 
svarbiausia, puikiai žinąs savo 
išsilavifiimą ir su pavydu žiūrįs 
į kiekvieną išsišokėlį, kaip savo 
konkurentą ir priešą.

Bet visgi komitetas peržiurė
jo projektą ir pripažino jj į- 
vykdoniu bei tikrai tokio pajė
gumo, kaip tvirtino pats išra
dėjas. |

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

t
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St. MiSčikas-žtemys.

Ir taip gimė stebuklas...
(IŠ PARAGVAJAUS PRAEITIES)

(Tęsinys)
Taip kalbėdamas aš nemeluo

čiau, bet kas gautųsi?... Tavo, 
broli Juliano, kumečiai ateitų 
ir pasakytų: “šita žemė, kurių 
įneš dirbame dievo ne tau vie
nam duota, bet visiems skirta, 
nes visi kilę iš Adomo ir Ievos 
ir todėl visi ne tik dirbsime, 
bet visi lygiai ir darbo vaisiais 
naudosimės F” Ir tu, Juliano; ki
toniškoje dvasioje išauklėtas, 
nors skaitydamas save bedie
viu, sušuktum: “žemė mano ir 
jus mano kumečiai! Nepatinka, 
eikite sau, nes aš jums leidžiu 
tik tikėti ar netikėti į dievų, 
bet kas mano — mano ir pra
šau nemėginti savintis, jokiais 
įstatymais remtis, jei nenorit 
išmėginti mano jėgos ir kapito- 
niško narsumo!” Ir kas gautų
si?.. Kova, kraujas, pilietinis 
karas, kuriame vieni gintų sa
vo apgaulingai gautų nuosavy
bę, o kiti jos reikalautų dievo 
ar gamtos įstatymu vaduoda- 
miesi! Bet aš tau jau sakiau 
jog esu menkas žmogelis. Nors 
už stimpantį gaidį turiu laikyti 
giedotines mišias, visgi gaidį 
gaunu ir jį suvalgau... Kiti?... 
Aš noriu gyventi, ramiai gyven
ti ir todėl iškėlęs švenčiausiąjį 
nešaukiu tuos žodžius, kuriuos 
neseniai tau kartojau, bet loty
niškus, kurių mano parapijie
čiai nesupranta, nes dargi ta
riant ispaniškai y- nesuprastų! 
Bet ... ir tai svarbiausia, pilnai 
užjaučiir savus parapijiečius ir 
negalėdamas visam pasauliui
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padėti čia žemėje, suteikti vi
siems dangaus karalystės dėl 
savo silpnos Valios, norėčiau 
bent kiek palengvinti tiems na
štų, kuriuos matau ir kurie .. 
gal kantrybės netekę paklausyti 
tų, kuriems ne dievas ir ne be
dievybė, bet pasaulio pertvar
kymas rupi, kas ne tik atimtų 
tavo dvarų, bet ir man stim- 
pantį gaidį... Pats, nors dalyva
vai keturiose revoliucijose ir 
turi kapitono laipsnį, nesi iš tų, 
kuris svajoja apie Napoleono 
žygius, tuo labiau, jeigu tie na
poleoniški žygiai gali vien lik
viduoti tavo dvarų... O tik to
kia revoliucija turėtų reikšmės. 
Pats matei kas per nauda buvo 
iš visų kitų revoliucijų: tik 
žmonės keitės, bet ne gyveni
mas, o reikia žmones ir gyveni
mą keisti.... Bet mudu bukime 
atviri ir dėl savo prigimties ir 
dėl savo padėties tokios revo
liucijos neįstengiame ir nedrįs
tame padaryti, o gal dar ir. 
nenorime nuoširdžiai, nes tai 
suteiktų tik rūpesčių, kurie taip 
blogai veikia į virškinimo or
ganus. Bet visgi norisi bent 
kiek padėti žmonėms, nors ir 
apgaule, nors ir asperinomis...

Neįspėjo Tikslo.
Kunigas nutilo, pažiurėjo į 

don Juliano, vėliau į savo ko
jų, parėmė ant stalo geriau ran
kų ir pakėlęs akis, truputį jas 
primerkė ir įsmeigė į don Ju
liano...

Don Juliano dar ncatsigavęs 
nuo keistų kunigo žodžių, ku
rių nesitikėjo’ išgirsti šiame 
miestelyje, o tuo labiau iš ku
nigo lupų, nemenkesnių įdomu
mu žiurėjo į kunigų Nicola -- 
negalėdamas atspėti kunigo at
virumo, nepaprasto atvirumo 
priežasties, bet nujautė, kad 
kunigas ne taip sau kalbėjo, ne 
vien sielos palengvinimui...

Bet kokį tikslų turi šis, lyg 
prisikėlęs iš numirusių Prancū
zų Didžiosios Revoliucijos tipo 
kunigas?

Bet neįspėjo... \
Jam pasakė kunigas Nicola.
Kunigas Nicola nenuleisda

mas akių nuo Juliano, krankš
telėjo, pakišo po kede kojas; 
atsiduso ir pagaliau pradėjo 
kalbėti, bet jati ne tuo prana
šingu balsu, kaip anksčiau, nei 
daugiau įšakoniu,. neleidžiančiu 
abejoti arba priešintis..,

—Taigi, kaip sakiau, žmo
nėms reikia padėti. Mudu ne 
revoliucijonieriai, abudu esame 
silpni dvasioje... Maža to mu
sų parapijos tokia padėtis, jog 
revoliucijos dargi galime pasi
likti prie nieko: aš be tržpbrka- 

mų mišių, pats be dvaro ant 
kurio, kaip žinau,- seniai nori 
užtraukti paskolų, bet nėra kas 
bent penkis skatikus duotiĮ... 
Bankrotas, pilnutėlis bankrotas 
ne tik mudu, bet visus laukia. 
Lengvatikiai žmonelės eina kas
dien pas mane prašydami iš
melsti iš dievo stebuklų, bet 
stebuklų laikai pfiiėjo... Mel
džiau... Ir melsdamasis, galvo
damas taip toli nuėjau savd 
mintimiš, tfek nuklydau, jog ne 
tik pamiršdavau Kristų, bet pri- 
šiminiati dargi klaidatikį Maho
metų... Atmeni kų kdrtų iš jo 
pareikalavd jo pasėkėjai, kad 
patikėtų, jog jis tikrai yra die
vo pranašas?

Reikalauja Stebuklo.
—-Stebuklo*... — atsakė don 

Juliano.
—Tu pasakei... Jie pareikala

vo stebuklo, lygiai kaip šian
dien mano parapijiečiai iš ma
nęs, dievo tarno, vargo pri
spausti, viskuo apsivylę, to pat 
prašo, dargi reikalauja, nes... 
mirtis, bado' mirtis klebena į 
duris... Mudviejų projektas į- 
kurti miestelyje kurortų — ne
išdegė, nes valdžia atsisakė pa
skirti reikalingų- pinigų suma 
kelio pravedimui... Be kelio nei 
švento Rymo nerasi... Ir aš nu
tariau pravesti kelius, tūkstan
čius kelių, kuriais plauks de
šimtys tūkstančių žmonių!...

—Stebuklas butų!—tarė don 
Juliano dar labiau stebėdama
sis kunigo Nicola šiandieninė
mis kalbomis.

Jam dargi buvo bekylanti 
mintis, jog kunigas Nicola pra
deda iš karščio kliedėti, jei... 
įle iš proto eiti...

—Tu pasakei, sūnau, — biu 
tų stebuklas ir jis įvyks, jis tu- 

,ri įvykti... Kuomet Mahometas 
nutarė įrodyti savo pasekėjams, 
jog jis pranašas, tikras ir vie
nintelis Alacho pranašas, jis 
nutarė padaryti stebuklų ir įsa
kė kalnui prie jo prisiartinti... 
Bet' kalnas jo nepaklausė ir tuo
met gudrusis Mahometas sušu
ko: “Jei kalnas neina prie Ma
hometo, Mahometas gali eiti 
prie kalno!”. Bet pas mus kal
nas, musų pašauktas, turi atei
ti, stebuklas turi įvykti ir ste
buklo vykdymui renkalingdš 
ttl!...

—Aš?! — nustebęs užklausė 
don Juliano.

—Taip, tu, didžiausias musų 
miestelio ir tolimos apylinkes 
bedievis, kurį žmones seniai 
nori pašalinti iš gyvųjų skai
čiaus, nes tiki, kad pats užtrau
kei savo bedievybe dievo rūsty
bę, visas nelaimes!..

—Mane nori užmušti? —. už
klausė nusigandęs don Juliano 
ir jį nukrėtė šaltas drebulys...

—Taip, tave!... Išbalai?.. Ne
bijok... Kol kas man sekasi pa
rapijiečius malšinti, bet ateity
je, jei reikalai itepagerės ... ne
žinau... Nieko ne-už-tik-ri-nu!..

—Bet pal Nicola... Kaip tai? 
Už kų?... Už bedievybę?... Ne
jaugi šie asilai ttenirtto, kad to 
dievo nėra, nes jam esant, bu
tų turėjęs pirmas perkūno žai
bas mdne sudeginti? šiek 
tiek atsigavęs tarė don Juliano; 
bet jį nutradkČ don Nicola:

—No tavo ir mdho gyvybė 
svarbu!.. Jei taip toliau gyven
sime — ir neužmušti ištiesime 
kdjas, įfoi-s tti est dvnrhtinkaš 
ir dš nemenkos parapijos kle
bonas..-. Bet i u manęs neper- 
Irdhk, leisk baigti... Taigi, daug 
galvojęs, visus šventus ir pra
keiktus, prisiminęs, nutariau 
padaryti stebuklų, bet jo įvyk
dyme turi man padėti...

—'Bet, kunige Nicola, jei ta
vęs nepažinčiau, o tuo labiaii 
PO šidfidfijiliricš atviros kalbos, 
pasakyčiau, jog tave jati liė 
visi namie^. Neseniai pats pa
sakei nieku netikįs? o dabdr 
dargi apie stcbidkMi gaJvdjb. 
Neštiptatnta. Tuo labiau neži- 
riauy kokių rolę aš Visoje šioje 
istorijoje galiu vaidinti?..,

—Stebukle svarbiausiu asme
niu titifi būti/..

—Aš?! ...

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai Žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaūdėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudBjimų vienišsitrindahli su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentap ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau iŠpardudta. Todėl neati- 
deliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerit> su inkaru ant dėžutes. 

lithuaniAn 18*

Juliano Turi Atvirsti.
—Turi atvirsti... Sugrįžti prie 

šventojo tikėjimo F.. —- pasakė 
škilmingu, be galo rimtu bal

su kunigas, bet don Juliano;

$1.65

nau- 
kurio

. . h’
so. Su

(Jiuntber 1 ii’ Number 2 galina rttisipirkri įriibkėdnnri tiktai 50 Centų, ir
50 centų į mėnesį ant elektros bilos, su mažu priniokėjinru.)

... IR NEVŽMlltKIT — ELEKTRA YRA PIGI'.

Public Service company of Northern Illinois

1. ĮSUKAMAS PRIETAISAS
Naujas flkčioris, kuris įsisuka 
tiesiai į šaltini luboję. Tada 
i dek it sidabrinės spalvos švie
sit ir džiaiurkitės malonia, ne
aštriu, atsimušančią Šviesa. 
Su sidab. spalvos šviesa $2.45 į

patogūs ir taupūs būdai
SUMODERNINTI

NAMU ŠVIESĄ
Džiaugkitės geresne, saugesne, leng
vesne šviesa jūsų virtuvėje, miega
mame kambaryje, maudyklėje ir ki
tuose kambariuose vartodami šiuos 
nebrangius prietaisus.

2. STIKLINĖ VIRTUVĖS ŠVIESA
(/Kairėje) Duoda gerą, neaštri;} 
šviesą virtuvei. Visas prietaisas 
kartu su šviesa, gali būti grei
tai įsukamas į vieną šaltinį. 
Su šviesa ............. tiktai

3. PLIASTIKOS DANGTIS
(Žemiau, kairėje) Dailūs, 
ji užkabinami dangčiai, 
uždengia atviras Šviesas ant U< 
žvakinių-tipu ir sieninių fikčie- 
rių. Išmėginkite setą!

M Su šviesa ..................... po 25c
4- užkabinami reflektoriai

-..^einian) Dailūs metaliniai-plia- 
... Silkini^ prietaisai, kurie pn- 
dtioda naujo grožio fikčierįams, 

akims malosią, lengvą švic- 
sid. spalvos šviesa po 70c

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, HL

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

nelaukęs šių žodžių iš karto pa* 
statė akis, o vėliau papliupo 
juoktis:

—Cha,cha-cha! Cha-cha^chA! 
Mirsiu... Cha-cha-cha! Sprogsiu 
Cha-cha-cha! Nejuokink, susi
mildamas!... Cha-cha-cha! Cha- 
cha-cha! Aš atsivertėlis! Cha- 
cha-cha! Na, ir mintys tavo ku
nige F... Cha-cha-cha! Cha-cha- 
cha!..

Kunigas Nicola šiek tiek su
siraukęs, nepatenkintas stai
gaus don Juliano juoku, barbe
no pirštai į stalų laukdamas 
anų nutylant.

Kuomet don Julianb šluosty
damasis nuo didelio juoko iš- 
triškitsias Ašaras užklausė: “Ir 

tiki, jog tuomet visos nelaimės 
pranyktų?” — kunigas Nicola 
pasitaisė, pasižiurėjo į vis dar 
besišypsantį don Juliano Veidų 
ir rimtu balsu tarė:

—Ne lik visos nelaimės pra
nyktų, bet pats įstengtum ne 
tik visas skolas apsimokėti, bet 
ir dar penkis dvarus nusipirk
ti h..

Don Juliano veide staiga pra
nyko visos juoko raukšlės ir jo 
veidas ištęso.

—Kaip sakei?.. Aš galėčiau 
penkis dvarus pirkti?...

—Taip! — dar tvirčiau pasa
kė kunigas.

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2590

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
v. ■■ * ................ ........ /

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St • 
Tel. ENG. 5883-5840

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

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $4 A H
ir vaistai .................. I .UV
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. .Kedzie Avė. Chicago

>13.50
$50.00
$25.00

$2.00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJAPLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT _ ________
FLEITAI 4

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... < 4 .00 ..
diena • ir aukš.

i PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY

2358 WEST 63r<l STREET
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

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

nuo laisniuotų dentistų.
vNAUJAMADŲ KNYGA

PATTERN BOOK

• s/Ar-iį!” • •.«» ■ * .-.i -a.-". "3 *'* .ą Aj. "'-ii.'- '‘‘U A ■ v
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Fordas Pralaimėjo 
Aukšč. Teisme .

ŠVENTĖ SIDABRINES
SUKAKTUVES

Turės Priimti Atgal 
23 Darbininkus

DETROIT, Mich. — Fordas 
turės priimti atgal i darbą Ri- 
ver Konge dirbtuvėje 23 dar
bininkus, kurie buvo prašalinti 
po susikirtimo tarp C.I.O. uni
jos narių ir Fordo mušeikų 
Dearborne, Mich., 1937 metais.

Aukščiausias teisinas vakar 
atmetė Fordo apeliaciją panai
kinti darbo tarybos sprendimą, 
kuris irgi įsakė minimus dar
bininkus grąžinti prie darbo. 
Fordą taipgi priteisė jiems at
lyginti užsilikusias algas ir už
draudė varžyti darbininkų tei
ses kolektyvėms deryboms.

PEORIA, III. — Buvę Mani- 
to, 111., gyventojai, 'John Dude
nai vakar šventė sidabrinei 
vestuves. Manitoj užlaiko ke
pyklą.

K E WANEE /l LU DIN INK AI 
RUOŠIASI “KARUI”

KEWANEE, ILL- —. Vietos 
aludininkai i r“giminingi” biz
nieriai aukoja ir steigia fondą 
“karui” su miesto valdyba. Jie 
pasiryžę panaikinti neseniai 
priimtą įstatymą, kuris drau
džia jiems daryti biznį sekma
dieniais.
LEISTŲ WISCONSINE 
“LAIKRODŽIUS SUKINĖTI

MADISON, Wis. — Legisla-

Kasėjai Tarsis 
Dėl Algų Valandų

SPRINGFIELD, III. — Vasa
rio 17 angliakasių salėje, Sixth 
ir VVashington, įvyks visų Pro
gressive Mine Workers lokalų 
III., valstijoje konferencija, al
gų įr valandų reikalu. Unija 
ruošiasi deryboms su operato
riais naujai sutarčiai sudaryti. 
Senoji pasibaigia kovo

Lokalų konferencija 
kasėjų reikalavimus 
riam.s.

31 d.
nustatys 
opera to-

Nelaimingas Pirmas
Automobilis
Draugą užmušė, pats kalėjime

LAIMĖJO AUKŠČIAUSIUS 
PAGYRIMUS

BENLD, III. — Vietos Bcnld 
Township lligh suteikė aukš
čiausius” pažymėjimus lietu
vaitei moksleivei, Elenai Mickc- 
laitytei.

Bergerio Duktė Leis 
Nauja Žurnalą

Stankai Šventė
Auksine Sukakti'

Vedė 50 Metu

M1LWAUKEE, Wis. D- Apie 
balandžio 1 čia pradės eiti nau
jas savaitinis žurnalas, “U. S. 
\Veek”. Jį redaguos Dovis Bcr- 
ger llursley, duktė mirusio gar
saus socialisto Viktoro Berge r. 
žurnalą finansuos buvusio Vo
kietijos ambasadoriaus Dodd į- 
steigtas fondas.

Raciniečiai Minės 
Vasario 16-tą

RACINE, AVIS. — Ateinan
tį sekmadienį vietos parapijos 
salėje, 815 Park avenue, įvyks 
Lietuvos nepriklausomybes 
sukaktuvių minėjimas. Pro
gramas prasidės 2 vai. po pie-

ras, taipgi keli kalbėtojai. 
Įžanga busianti laisva-

TIE AUTOMOBILIAI
KARTAIS TIKRA BĖDA

Taksi Šoferiai 
Steigia Savo 
“Miestą” .

MILVVAUKEE, Wis. — Taksi 
šoferio uždarbis nedidelis ir ne
tikras — kartais dienos įplau
kos labai ųiažos. Pragyvenimo 
lėšoms sumažinti vietos šoferi;.!

sieli Mil\vaukcj pašonėj.
Turi užpirkę 17 akrų plota, 

kur bendromis pastangomis 
statysis namus.

TAU DVI/! Busi turtinges- 
iHUl IK nis ir Iatelin’ 1 ■1WI ■ gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vž% Dividendų 

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

$1,000,000.00

ti šen. Murray iš Mihvaukee pa
siūlymą atšaukti draudimą nau
doti “vasaros laiką” Wisconsi- 
ne. Murray siūlo to laiko daly
ką palikti patiems miestams ir 
miesteliams.

Ūkininkai ir unijos “laikro
džių sukinėti” nenori ir pasiū
lymui priešinasi.
ŽUVO DU UGNIAGESIAI, 
ŠEŠIS SUŽEIDĖ

IŠNAROS!
Vasario 23 pamatysite
VASARIO 2.3 D. MATYSITE
AMALGAMATEO CENTER

HUNTINGTON, Ind. — Du 
ugniagesiai buvo užmušti ir šę- 
ši kiti žmonės buvo sužeisti 
vietos gaisro trokui susikūlus 
su keleiviniu automobiliu.

JOLIET, III. — 17 metų Paul 
Javanovich neseniai metė mo
kyklą ir pradėjo dirbti prie di
namito fabriko statymo, netoli 
Jolieto. Gavęs pirmą čekį, nusi
pirko automobilį. Sekmadienį 
išvažiavo pasiėmęs du, draugu.

Gal nemokėdamas gerai vai
ruoti, prie Baynor ir VVcstern, 
įvažiavo į kitą mašiną, ano vai
ruotoją sužeidė, o vieną savo 
draugą, 16 metų G. Theodosis 
iš Rockdale, užmušė. Javano
vich buvo suimtas.

SPRING VALLEY, III. — Se
ni vietos lietuviai.pp. Peter Slan
kai šiomis dienomis iškilmingai 
atšventė vedusių gyvenime ne
paprastas sukaktuves-auksines. 
Išgyveno laimingai 50 metų šei
myninio gyvenimo. 

%
Sukaktuvių iškilmėse, kurias 

surengė gimines ir draugai, pp. 
S tankams buvo įteikta daili 
“treasure chest” dėžutė, pilna 
naujų dolerinių banknotų.

Turi Daug Giminių ,
Vakarienėj1 dalyvavo giminės 

ir draugai pp. R. P. Gricunai, 
John Gricunai, Peter Gricunai, 
Charles Grožiai, Anton Grožiai, 
Louii Grožiai, pp. Stankienės 
seserys, Bernice ir Martha iš 
St. Charles, ir daug kitų sve- 
Č1U.

PASKYRĖ ADMINISTRATO-
LIETUVĖS PALIKIMUI*

Pro-

vielos gyventoją, Verną llod- 
nik, neseniai mirusios Alice 
Jonaitis palikimo 
tore. Paskirtoji turėjo 
stalyti $1,000 kaucijos.

administra-
užsi-

LIETUVIS PRALAIMĖJO

MADISON, Wis. — Guberna
torius H'cil neseniai sumanė nu
sipirkti brangų Cadillac auto
mobili oficialėms pareigoms at
likti. Vh.consne užvirė audra. 
Už automobilį $3,000!

Dalykas atsidūrė Icgislaturo- 
jc ir dar dabar ten tebeina de
batai. Nenori leisti Ileil’ui au
tomobilį pirktis, nes perbran- 
gus, be to, jis neskelbė varžy
tinių.
LIETUVIS GINKLAVIMO 
KOMITETE

Garsinkitės “N-nose”
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemiock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Detroite Mirė 
Mary Narkunas

Paskyrė 3 Lietuvius 
Karo Tarnybai

SPRINGFIELD, ILL.
Sangamon apskričio gyevnto- 
jas Matulis pralaimėjo bylą 
civilio ieškinio vietos teisme, 
kurią iškėlė sangamoniečiams 
Pennmgton’ams. Teismas skun 
dą panaikino.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

T.Mmuw LAFAYETTE *737 į ■

1—\ _ 1 _ • koplyčios visose
J—-LdcEY 1 Chicagos dalyse

DETROIT, Mich. — Pereitos 
savaitės pabaigoje mirė vietos 
gyventoja, Mary Narkunas, 7514 
Wheeler Street.

Ji buvo 70 metu amžiaus.

Ūkininkai Už Sausio 
Pieną Gaus $1.96

CHICAGO, III. — Už pieną 
pristatytą į Chicago sausio mė
nesį, Chicagos distrikto ūkinin
kai gaus $1.966 šimtas svarų.

Už antros rūšies pieną gaus 
— $1.66, už trečios — $1.49, o 
ketvirtos — $1.265.'

KlMsyldte muaų radi* precramų Antradienio ir fteštadienie ryt- 
aea&te, vaL ryte » W. H. L P. stotim <14M K.) 

Mt POVILU SALTIMTERU.

REIKĖJO ARMIJOS, LAIVYNO 
IR ŠERIFO

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Direktoriai
DETROIT, Michigan. — Prie 

Mount Clemens, Mich., nuo le- 
,do lyties St. Clair 
išgelbėti du žvejai, 
Denbosche, ir 40 m. 
clair. Juos nuo ledo 
kėjo šerifo, armijos
ro laivyno pagalbos. Plūduriavo 
gana toli nuo kranto.

ežere buvo
Dan Van 

James Sin- 
nuimti rei- 
ir U.S. ka-

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

YARds 1138
YARds H39

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue » Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehilI 0142 

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West I8th St.

Telefonas YARDS 1419.

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

ROCKFORDE BALSUOS 
VASAROS LAIKO REIKALU

ROCKFORD, III. — Vakar 
miesto tarybai buvo įteiktos pe
ticijos su 5,000 parašų paskelb
ti referendumą balandžio 1 d;, 
kad piliečiai galėtų pasisakyti 
ar jie nori ar nenori dienos švie
sos taupymo 
saving time). 
bodo varinėti 
myn ir atgal.

laiko (Daylight 
Gal jiems nusi- 
laikrodėlius pir-

NUBAUDĖ’ Už
PUOLIMĄ

VietosKANKAKEE, III.
teisėjas Fred R. Smith pasky
rė $46.40 pabaudą 19 metų R. 
Muskui už užpuolimą ir sumu
šimą gasolino stoties savininko 
Mantene.

Ginčai Dėl Privers 
tinos Tarnybos

MADISON, Wis. — Legisla- 
turos senate eina karšti ginčai 
dėl taip vadinamo “Brown bi- 
liaus”, kuris reikalauja įvesti 
du metus privalomos karo tar
nybos Wisconsino Universiteto 
studentams.

KEWANEE, III. — 
draflo taryba paskyrė 
vietos lietuvius metams 
lomos karo tarnybos:

Anton C. Lizdas, 813 
Vine

Vietos 
šiuos 

priva-

North

929
N. Vi ne, ir

John W. Kubis, 712 N. Burr. 
šaukia klasifikacijai

GENEVA, III. —- Klasifikaci
jai karo tarnybai Kane apskri
čio draflo taryba turi pašau
kusi St. Charles gyventojus, 
Antaną J. Bernotą, George J. 
Beįieskį ir Alfred II. Goodiell, 
iš Ilampsliire, III.

IŠGELBĖJO
DU SENELIUS

ROCKFORD, III. — Iš degan
čio namo ugniagesiai išgelbėjo 
du senelius, 78 metų Charles/ A. 
Gustafson ir jo 73 metų žmo
ną.

Surašė “Amerikai
Priešingus
Elementus”

EAST LANSING, Mich. — 
Valstijos pol. komisionierius 
Oscar G. . Olandei* pareiškė, 
kad jo departamentas turi už- 
rekordavęs 185 vietas Michi- 
gane, kur esą Amerikai “prie-

nacių Jizdai, Dept. taipgi turi 
surašęs “9,374 žinomų valsty-

Gimimai
Milwaukėje: .

Sūnūs, pp. Anton Kezman*- 
ams,’ 1655 S. 68th streęt.

Duktė, pp.
2050 S. 36th
Detroite

Sūnūs, p. Marijai Skauradchu- 
nienei, 675 Rademacher, S.
East St. Louise

Charles Rozgams, 
Street.

Duktė, pp. Frank Kurelai- 
čiams, 1102 N. 9th st., gimė 
saus. 24.
Gillespie,

Sūnūs,
ven’ams.

III. ' f

pp. Dominic Stanko-

ŠAUKIA Į KARIUOMENĘ
STERLING, III. — Rytoj 

cagoj karo tarnybai turės ra
portuoti jaunas lietuvis iš Stcr- 
ling distrikto1, Anlhony Carbcs- 
kas, kurio namų adr. 1-2 East 
Lincoln Hwy, DeKalb. Jis sava
noris.

Chi-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek. 

___ mm™ madienį— į Sanc 
Duncs, Central a v 
Beverly S h o r e s. H Ind. Tel. Michigan 

lBUiM - ~ City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel- Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
pritaikinime 
akinių už priei- 
namą kainą, tai- 
pgi ant lengvų 

r išmokė j linų.
Randasi kasdien didžiojoj 

JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 Šo. Halsted St.

Yards 3089

WAUKEGAN, 111. — Ameri
can Steel and Wire Company ofiso Tel. 
fermanai pereitos savaites pa
baigoje suorganizavo komitetą, 
Foreman’s National Defence U- 
nil, kooperuoti su valdžia g'n- 
klavimo programą vykinti.

Į komitetą įe.na vielos 1 etu- 
vis, Stanley Pažerskis.

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai vakaro ir pagal sutarti

PROSPECT 67 s7 
VIRGINIA 2421

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
\GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

Namų Tel.

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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
R900 So. Halsted St

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir 'akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

Ofiso Valandos:
Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurffas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Rooin 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET .
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

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

HALSTED STREET 
VICtory 2679
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Antradien., vasario 11, Į&41 NAUJIENOS, Chicago, III.

PO PENKIŲ METU, CICEROJE PRISIKĖLĖ 
IŠ “APMIRUSIŲJŲ”

F. Undraitis ir J. Žilius, mar
šalka—S. Bakutis, o legalis pa
tarėjus — adv. Norbert Tuma-

Šiandien Popiet Melroseparkiečiai

Vėl Gyvuoją Senas Lietuviu Įmproveipe^t Klįubas

CICERO.— šįvakar Liuosy-, 
bes salėje įvyksta nepaprastas 
svarbus Lietuvių Namų Savi
ninkų Politikos Kliu.bu susi
rinkimas taętią apįę susijus 
girną su atgimsi u Lietuviu 
Improvemęnt Ęlįubų. Susirin-r 
kimas prasidės 8 vai. val$.

Improvement Kliubas pri
sikėlė iš “apmigusiųjų” visaį 
uę tikėta r, peręito vąsario 6 d, 

5 ar 6 metai atgal jis būvą 
sudraskytąs, vieni sako, buvu
sio pirmininkei Ą. F. Pociau? 
paslaugomis, kili — kaltiną 
kilus. Buvo kilęs smarkus gin
čas, kurio rezultate Kliubas at
sidūrė teisme, ir tęų buvo iš
duotas drąudimas, neleid
žiantis susirinkamų laikyti ir 
naudoti kliubo. vardą-

Nenuleido Rankų.
Kai kas mauė, kad Kliubas 

amžinai palaidotas, bet jo. 
aktyvus nariai raukų nenulei
do, ir atgavo Kliubui visas tei
ses. Vietos lietuviai, sužinoję, 
kad Kliubąs laikė sąyo susi-, 
rinkimą, buvo gerokai nuste
binti.

Užpakalyje pastangų Kliubą

1 DOMICĖLĖ BRAZDEIK1ENR 
J (po tėvais i^amiuniaate;

gyv. 937 West 34th St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

i vasario 9 d., 1:10 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Plungės 

9 parap. ir mieste.
Paliko didebame nubudime 

. mylimą draugą Kazimierą 
j i«uavr>.ų, sesex| oiią uei'vuis- 

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 
f M. Phillips kopi., 3307 Litu- 

anica Avė. Laidotuvėmis rū
pinasi Kazimieras Mackus.

Laidotuvės ^įvyks trečiadiet 
nį, vasario 12 d., l,: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. Nubudę liekame: 
Mylimas Draugas, Sesuo, Pus
seserė, švogerls ir Giminės.

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

numarinti yra ilga istorija, 
kurią paduosime laikraštyje 
progai pasitaikius.

Gyvuoju 35 Metai
Taigi, 35-is metus Išgyva

vęs, ir vi?ko matęs, Improye- 
inent Kliųbąs atgijo vasarių 
6 d., susirinkime, kuris įvyko 
Liuosybės salėje. Jam pirmi- 
niąkavo vielos veikėjas, J. F. 
Kimbąrkąs- Susirinkimas ėjo 
reguliarią tvarka*, lyg tarp šio 
ir paskutinio susirinkimo ne- 
hiitų buvę virš 5 metų per
traukos. Tą faktą tepriminė 
susirinkimp pradžioje skaity
tas “paskutinis protokolhs” 
iš sausio 21, 1936. Apie tuos 
metus priminė ir įdomus val
dybos ir veikiančiosios komi
sijos raportai, kurių nariai 
klausėsi su didžiausia alyda.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
Kliubas yra pilnai sutvarjkęs 
visus savo reikalus, ir yra ga
vęs valstijos čarterį, su vals
tijos sekretoriaus Edward J. 
Hughes laišku. Nariai Hughes 
laiško tekstu ir pranešimą 
apie čarterį sutiko smarkiomis 
katutėinis.

Nauja Valdyba- •
Tolimesne susirinkimo ei

ga buvo pašvęsta 1941 valdy
bos rinkimams. Į ją įėjo pirm. 
J. F. Kimbarkas, o vice-pirm. 
J. Areška, 2 Vice-pirm. A. 

i Andrijauskas, nutarimų rast. 
—A. T’umavich, iždininkas — 
A. Lutkus, finansų rašt. —K. 
Laudanskis, kontrolės rašt. —

Į vęikiančiąją komisiją įė
jo ly Anth’įjauskas, Ų. Bočius, 
Kl. Dąudauskis, ir Ą. Andl'i- 
jauslęas.

Nori Jungtis.
BąigRąniąs siisirinKtiųo ęląr- 

bus ątgijęs lųiprovciueut Kliu
bas ųutąrū pą’Kviesli Nąųių 
SavRRuKy Boti tiko? Kliubą su
sivienyti su jųO, ir taui darbui 
atlikti buvo paskirta komisija, 
Mrs. O. Skridulicuę, .L Nllk0- 
lainis, M- Butvilą?. Susirinki
mas taipgi nutarę priimti at
gal buvusius uąrius, išskyrus 
kelis “pažymėtus” asmenis.

Iš puvusios 1935 metų KĮiu- 
boxvąldybos šioje vąldyboje 
n erą (ąrp kitų, K- ir
B. Jahu&ono. Pastarasis mirė 
keturi metai atgal.

—A. Tumavįęh.
'Zinutės iš Namų Savi
ninkų Gyvenimo.

Namų Savininkų Kliubas 
neteko vieno veiklaus nario, 
Baltramiejaus šapučio. Jis 
mirė gruodžio mėnesį. Jam 
pagerbti kliubas nupirko gė-

Kitos

Kliubas, beje, turėjo gana 
daug vargo su miesteliu, kol

myną prie So. 50th, sudėti 
rynas. Darbas jau yra attiktas, 
ir p. Balčius u.ž lai Kliubui 
dėkingas.

Shaltmiera< .. y Lietuvos Laisvei

Jei Kas Norėjo 
Linksmintis, Tai 
Iš Tikro Buvo Kur

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 
Lsmenų Ieško

Staiga mirė apskričio 
ligoninėje

Vą?ąrįo 7 d. apskričio ligoni- 
pėję stąig^ Chicagpję gi
męs jąupass Albęrtąs Shąltmię- 
ras. Velionis buvo sulaukęs 32 
metų ąmžiąus ir buvo, vedęs- 
Paliko liūdinčius žmouą Bar
barą, duktęrį Pątricią Aim, 4 
pietų, mpRuą ir ąęserį Lįetuyo- 
je, Rįętąvps parąp-, pusbrolį 
Aptąną Alutį ir jo žipuuą, dėdę 
Frank Alutį ir žmoną, dėdes 
Paul ir Stanley Shąltmierus,

uošvius pį). Gečus.
Laidos Taut škose Kapinėse
Šiandien po piet kaip 1:30 v. 

velionis bus nulydėtas iš I. J. 
Zolp koplyčios į Lietuvių Tau
tiškas kapines. Prie velionio 
karsto gedulo kalbą pasakys V. 
B. Ambrose. — Kaimynas.

3 Lietuviai Siekia 
Vietų Ciceros

Iškilmingai Minėjo Nepriklau
somybės Sukaktj.

MELROSE PĄRK. — šios 
kolopijos lietuviai dar kartą 
pąrodę savo duosnumą Lietu- 
vos ęęikąlams. Pereitą sekma
dienį Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjime jie ?udčjo ko- 
yąi u^ Lietuvos laisves atstei- 
$įrną $123.38. • •

Iškilmingas vakaras vasario 
16 4-, sukaktųvęms švęsti įvy
ko viešosios mokyklos salėje. 
Dąlyvavo (rys kalbėtojai, p. 
P. Ųau^vardis, Lietuvos kon
sulas Chięa^oje, Dr. Petras 
Vileišis ir kun. Juozas Praus
kis.

Paskutinioji du turėjo la
bai karčių žodžių konumis- 
taųis ir vienas net pasisiūlė 
“šipkartę” į Lietuvą tam ko
munistui, kuriam Amerikos 
tvarka nepatinka, o Lietuvos 
tvarka yra labai ideališka ir 
“džiuginanti.” Jite pridūrė, kad 
yra tikras, jog kostumerių tai 
šipkarlci nebus. Nei viėnas A- 
merikos komunistas nenori net 
pagalvoti apie išbandymą Sta
lino rojaus ant savo kailio.

Po šeštadienio Ir Sekmadienio 
Parengimus

Ko ko, bet šeštadienį ir sek
madienį Chicago j e netruko lie
tuviškų vakarų. Kiekvienoj mie
sto dalyj ir kiekvienoj lietuviš
koj salėje vyko jei ne vienas, 
tai du parengimai. Nespėjom vi
sų apvažiuoti, bet kiek girdim, 
tai visi buvo pasekmingi, visi 
sutraukė nemažai publikos, ir 
visi turbut buvo pelningi.

Bene didžiausias buvo Lietu
vių Piliečių Darbininkų Pašal
pos Kliubo vakaras Westside 
sąlėje, surengtas Kliubo 25- 
toms sukaktuvėms paminėti. 
Čia žmonių prisigrūdo pilnutėlė 
salė ir sprendžiant iš klegesio, 
ir katučių, jai labai patiko vai
dinama komedija, “Amerikoniš
kas Žentas”.

PAIEŠKAU ONOS AIŠKUNAI- 
TĖS iš Papilės parap. ir miesto. 
Sykiu atvažiavome Amerikon - 
1913 metais. Prašau atsišaukti. Tu-* 
riu svarbų reikalą. ROKAS PRA- 
SPALIAUSKAS, 2438 W. 45th PI. 
Chicago.

HELP VVANTED—FE MALĖ 
_______ Darbininkių _______

REIKIA PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ ant vienos adatos mašinos 
ir Zig-Zag masinos. CH1C-FORM, 
333 bo. Markei St.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, nereikia virti, gyvenimas 
vietoj, geri namai, $9. PLAza7351.

REIKALINGA VEITERKA, mer
gina ar moteris, dienomis ar va
balais, daroas užtiKrmtas ant ke
lių metų. 6 dienos savaitėj, 8 va
landos i dieną. Gera moKestis, pa
tyrusi tam daroui. AtsisauKite tuo- 
jaus. UN1VERSAL RESTAURANT 
7 DU W. 31st St.

Roselande

REIKALINGOS MOTERYS sor- 
tuoti skudurus. Turi būti patyrę. 
Pastovus darbas, geras mokestis. 
B. MILLER and SONS, 1347 So. 
Ashland Avė., CANal 1024.

Eina Į Konsteibelius Į Teisė jus

RADO MIRŠTANTĮ 
ŽMOGŲ GATVĖJ

Prie 34th ir Ashland ąvėnue 
vakar buvo atrastas .sunkiai su
žeistas vyras, 60 metų Peter 
Pniewski, nuo 3351 S. Ashland 
avenue. .Jis mirė kelyj į apskri
čio ligoninę. Galva jam buvo 
pramušta.

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

Paliko dideliame nubudime 
motiną Barborą, po tėvais 
Vasiliauskaitę; tėvą Stanis
lovą; ciocę Zofiją , VišipSr 
kienę; 2 pusbrolius — Walter 
Višinskis ir jo moterį ir Ed- 
ward Wasilauskį, ir jo šeimą; 
pusseserę Benthą Prėdan ir 
jos vyrą; 2 dėdes—Kazimierą 
Staskęwicz ir šeimą, ir * Sta
nislovą Wasilausk|, čiocę Orią 
Stumbrienę ir šeimą.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 4052 S. Campbell Avė. Lai
dotuvės įvyks ketvirtad., va
sario 13 d. Iš namų 9 vai. rytę 
bus atlydėtas į šv. Agnielkos 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 

3 nio sielą. Po pamaldų busnu- 
| lydėtas į šv. Kazimiero ka
li 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.

Ląid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

s

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, Zibbiškių 
parap,, Rokiškio aps^r., ivuc- 
ragalių kaime. Amerikoj iš
gyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Karoliną, po tėvais 
Pekeliunytę, 2 dukteris: Juli
joną ir Eleną Valaika, ir žen
tą Antaną, 2 anukus: Philbp 
ir Thomas, pusseserę Marijo
ną Walskienę, pusbrolį Kastą 
Shedis, ir daug kitų giminių. 
Lietuvoj — motiną Oną, se
serį Emiliją, 2 brolius, Juo
zapą ir Antaną.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Draugijos ir Rytmetinės 
žvaigždės Kliubo ir Humboldt 
Park Polit. KUubo.

Kūnas pašarvotas koply
čioj, 4041 W. North Avė. Lai
dotuvės įvyks V’ečindięnį, 
vasario 12 d., Į yal. Pbpiet. 
Iš koplyčios bus jąulydętas į 
Lietuvių Tąutįškąs kapines.

Visi a. ąf Jujgįo Milaknio 
giminės, draugai rię pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieką: 
Moteris, Dukterys, žentas ir 
Giminės.

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

Metinės Mirties Sukaktuvės

llP.

' I n H B Gėlės Mylintiems 
M U M A Vestuvėms, Ban- 
11 II DM kietams, Laidotu- 

vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS “a”>s 
4180 Archer Avenue

Phonę LAFĄYETTE 5800
lai

JONAS DABULSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vas. 9 d., 8:00 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 19 m. amž., gi
męs Chięągoje.

Paliko didelią^ųę nuliudiipę 
motiną Anastaziją po tėvais 
Mukaitę, seserj Oną MąČįš, 
švogerį Stanislavą. ? bropu^ 
Antaną ir Vilimą,' tetą 
joną Pipirięnę, dėdęs ir dąuį 
giminių.

Priklausė prie CYO Bridge- 
port kolonijoje.

Kūnas’ pašarvotas 3212 So. 
Green St.

Laid. įvyks ketvirtad., vas. 
13 d., 8:00 vai. ryte iš nąmą 
į šv. Jurgio p^ęap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Dabulskip 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Sesuo, Broliai, švo- 

geriai, Tetos, Dėdės, Gi
miniai ir Draugai

Laid. dir. S. P. Mažeika, 
tel. Yards 1138-1139.

EMĮLĮA JŲŠČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

12 d. vasario mėn. 1940 m., 
sulaukus 43 m. amž., gimus 
Sauslaukio kaime, Kvėdarnos 
parapijoj.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Izidorių, sūnų Stanis
lovą Juščius ir daug kitų gi
minių.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moteries, ir motinė
lės bus laikomos šv.» Mišios 
Dievo Apveizdos 
gat. ir Union Avė. 
ję 12 d. vasario, 
6:45 vai. ryto.

Kviečiame visus 
draugus ir pažįstamus apsi
lankyti į pamaldas.

Mes Tavę musų brangioji 
moteris ir motinėlė niekuo
met ‘ Yięųžmijjširne. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bęt 
mes aųksčiąu ąr ^vėliau pas 
Tave ątęjęime. Lauk rrius 
ateinant! Isfuliųdę lieka: ;

Vyrą?, šųmįs ir Gimįųę?.
■ Izidorius Jusčius,

1871 ęąąąlport Ąvę.

parap. 18 
bažnyčio- 
1941 m.,

gimines,

p

ALBERT SHALTMER
Persiskyrė su šiuo pasauliu ■ 

vasario 7 d., 8:40 v. vakaro, j 
1^41 m., sulaukęs 321 m. ąmž., > 
gimęs Chicago, I1Į.

' paliko dideliame nubudime j 
mptęrį Barborą, po tėvais 
Gečąitę. dukterį Patricią, mo- Į 
tiną Marijoną, seserį Kazi
mierą Lietuvoje, dėdę Ffank 
Ąlutis ir dėdienę, dędę Povi
lą Š^ltmerį ir jo žmoną, dėdę 
Stanislovą šaltmerį ir jo 
žmopą ir šeimyną; pusbrolius 
Ąntąną Alutį ir jo žmoną ir 
wįjųam Alutis ir uošvius Ge- 
čiųs ir švogerius ir daug ki
tą giminių.

Kūnas pašarvotas Į. J. Zolp 
koplyčioje, 1646 W. "46th“ St.

Laidotuvės įvyks vasario 
11 d., 2:00 vai. po pietų. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Albert Shąltme- 
rjo gaminės, draugai ir pąžį?- 
tąpąi esat puoŠiędziąi kviečia
mi dalyvauti ląidotųvėsę ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: . Mbtęęįs, 
Motina, Dilytę. Šęsųo ir 
Giminės.

Laid. Direkt. I. J. Zolp, 
Tel. YARDS 07?l.

CICERO. — Antanas Micke
vičius ir du kiti Cicero lietu
viai šiandien bandys gauti ci- 
ceriečių nominacijas į dvi 
vielos valdvictęs-

Demokratų sąraše j •konstei- 
belius kandidatuoja niinetas 
p. Mickevičius,;,.o republikonų 
sąraše nominacijose į laikos 
teisėjus be opozicijos kandida
tuoja L. Kizas, o į konšteibe- 
1 ius—-J. Barlašitis. Jeigu Mic
kevičius laimės, lai jis su Bar- 
lašiu turės pcršiimti balandžio 

.menesio rinkiniuose., , ,
Mickevičius’ tyra dar jau

nas žmogus, rodantis mulia
žus gabumus politikoj.

Ciceroj šiandien taipgi rei
kės nominuoti policijos teisė
ją, 1 trustee, 5 taikos teisėjus 
ir ivonšteibcliušC"

‘' i. *
Ir Eerivyne-

šiandien nominacijos taipgi 
įvyksią Berwyne, Cięero kai
myniniame miestelyje. Ten į 
k o n :'l te i bei i u s k a n d1 i da t u o j a
lietuvis Charles Rimša.

Legionieriai Kviečia 
Lietuvius į Hines 
Ligoninę

Šįvakar Apląpltys Lietuvius 
Karo Veteranus

D,ariaps-Gp’ėuo poslo Legip- 
nięrįąi, kurie šįvakar, valiuoją 
aplankyti karo veteranus Hines 
ligoninėj, kviečia ir pašaliečius 
kartu vykti. / ■ '

Legionieriai, ir svečiai, kurie 
nori važiuoti, prašomi susirink
ti prie Dariaus-Girėno namo ne
vėliau kaip 6:30 v.v.
DąĮipsi 2,00,3 Fą^ęĮių Cigąyętų

Li^opipėje legionieriai ię m°- 
tew skyriaus narė? išdaliju ye- 
teyąpams 2,0Q0. pakelių cigarętų, 
kuriuos .surinko Naujų Metų 
lauktuvėse. Vežąsi ir artislps, 
kurią ligoninės salėje prograpia 
išpildys.

Prp^rąma? Prasiu 
7:3Q, o pasįįąig? 9:30.

Pakartos Programą Salėje
/

Jeigu kas nesuspės į ligoninę 
nuvažiuoti, tai galės pamatyti* 
visą programą, Bariaą^-Gi^ęno 
salėje, kur artistai savo> nume
rius pakartos. Taigi, kas nori 
nemokamai pamatyti gražų pro
gramą, bukit, salėję, apie 
vai. vak.

Frank Krasauskis, ir
J. A. LMickeliunas.
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Melroseparkiečių 
Rezoliucija

(Priimta Lietuvos Nepriklau
somybės Minėjime)

Mes visi Proviso apygardos 
lietuviai, bendrame masinia
me susirinkime, laikytame 
vasario 9, 1941, Melrose Par
ke, III., išklausę išsamių pra
nešimų Dr. Petro Vileišio, 
kun. Juozo Prunskio ir Ne
priklausomos Lietuvos Kon
sulo Petro Daužvardžio, nu
tariam griežtai pasmerkti ir 
protestuojant prieš komunis
tų terorą Lietuvoje.

Pasižadant visomis pastan- 
gomįs’’ r •f'sn f i Lietuvos'' išva
davimą iš komunistų vergi
jos.

Organizacijų įgaliotiniai, 
Dr. Frank Strzynecki 
Antanas Yanča.

Ręselandiečiai sekmadieni ma
tė irgi komišką veikalėlį, “Vyš
nių Sodeli”, kurį jiems suvai
dino šakar-Makar choras, vėliau 
ir dainavęs. Tai buvo Roselan- 
do Lietuvių Kultūros Draugijos 
vakare, kuris Įvyko Darbinin
kų Salėje.

Northsidėjc
Pasekmingą vakarą buvo su

rengusi Northsidcs SLA 226-to- 
ji kuopa, Grigaičio Salėje. Ten 
svečiai kortavo, metė kauliukus, 
ir dalinosi dovanomis, po to šo
ko ir baro aptarnautojus gero
kai pavargino.

Lietuvių Auditorijoje įvyko 
SLA 36-tos kuopos Pasilinks
minimo vakaras, bet ši kuopą, 
nors didžiausia Chicagoje, ne
pajėgia didelio būrio publikos 
sukviesti.

Linksmas buvo 
ras, kurį 
turėjo H
Tiems žmonėms lai niekad 
nepritrūksta, ir, rodos, jie 
kad nepavargsta.

Vėl Northsidėjc
šeštadienį dar Įvyko smagus 

Morning Star Kliubo šokių va
karas, kur buvo nemažas būrys 
northsidiečių, o Ciceroj gera
širdžiai linksminosi paralitiko J. 
Lapinsko naudai, Demokratų 
saloje, taipgi Roselando žemai
čiai turėjo vakarėlį Darbininkų 
saloje.

OPERATORĖS PRIE 2 needTe 
mašinų prie “joining”. Nuo 37 
iki 55c valandai, “.piece work” — 
garantuota. V1KING, 711 Lake St.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui, padėti kūdikiams. Nuosa
vas kambarys. $8—$10. REGent 
6004.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

PATYRĘS VYRAS dirbti serap 
iron jarde prie No. 3 shęar. War- 
shawsky and Co., 1900 So. State 
Street.

t

Darbi įlinkai Daugiausiai

FURNISHED ROOMŠ—-TO RENT - 
Gyvenimui Kambariai ‘’

RENDON KAMBARYS su vi- Z 
sais patogumais. Vedusiai .porai ar - 
pavienei merginai. 1 aukštas.
Brighton Park, Lafayette 5655. Z

šokių vaka- 
sekmadienio vakare 

surengę Joniškiečiai, 
ūpo 
nie-

FOR RENT—IN GENERAL
Renddai—Bendrai  -

REIDAI KRAUTUVĖ, 3 kamba- - 
riai gyvenimui užpakaly. Renda * 
$25. mėnesiui. 4252 So. Artcsian 
Avenue. •

BUSINESS CHANCES—VVANTED 
Ieško Biznių

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

Kun- Prunskis pabrėžė, kad 
Lietuvoje dabar daugiausiai 
vargsta kai]) tik tie žmonės, 
kuriuos komunistai visuomet 
neva gyrė. Tai darbininkai ir 
valstiečiai, jie dabar dirba il
gesnes valandas, gąųną pini
gais gal kiek daugiau, bet ręi- 
kmeiių kaįnos keleriopą! išdi
lę. Tokiu budu jie dabar gy- ką vakarienę nariams, o Norlh- 
veną vąrgingiau, negu pirma. 
Vąlslieciąi ne tik prarado sa
vo žemę, bet ucteko ir visų 
teisių.

V. S. Remia Lietuvą.
Konsulas p- 

perbėgu Lietuvoj 
įvykius ir kvietė 
vius energingai kovoti už Lie
tuvos išlaisvinimą iš okupan
tų rankų. Amerikiečius prie to 
darbo turėtu skatinti užtikri
nimas, kad Washingtone, A- 
merikos valdžios priekyj slo- 
yi žmones, kurie tam darbiu 
pritaria, ir 
Lietuvos 
s p trempimą pri pažin (i.

Minėjimą “ųąuziįfąjįiąi? 
ę^eęįąis puošė p. Ąuitą Navię- 
kaite-Kurąavičicnę, z dąin. Ly 
Petrąitylę ir Merginų atletą/, 
vedamas p. J. Masiliuuieue?. 
Bęograųią vędę Dr- F. Stęzy- 
licc^is. Minėjimą rengė įend- 
rai visos didesnės Melrose 
Parko organizacijos.

Po minėjimo pus pp. Nnvic* 
Uųs įvyko .vakarienę sve-; 

. čiains. —B«

Daiižvavdis

visus lielu-

gęiežtąi atsisako 
uępriklauspmybęs

mi

Ai

• Augustinui ligoninėje mi
rė 38 metų ęhicągietis Don 
Rinter. Prieš lapkričio rinki
mus jis susiginčijo ir susimušė 
apie politiką su vienu Elmer 
Uiti, ir buvo sunkiai sužeistas.

Kitur
SŲĄ 109-tž^ kuopa Neffo sa

loje turėjo surengusi šeimyniš-

sidęje dar ir Šv. Cecilijos drau
giją surengė vakarėli su vaidi
nimu šv. Mykolo salėje.

Jei kas norėjo linksmintis, 
tai nereikėjo daug ieškoti kur 
eiti. Nuvargęs.

Padare Operaciją 
Shulmistrienei

Vakar, t. y- vasario 10 d., 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. l)r. 
Mimikas' padarė apendicito 
operaciją BrighĮon Parko real- 
ęsialiųiuko J. Sluilmįslro žmo- 
uąi, Onai Shulmistrienei (Ja- 
kąitytei). Operacija buvo sku
bota. Dabąr ligonė randasi 
kambaryj 311. —Rep.

449
79th

SUNKIAI SI&GA
MĮABCELĖ STUNDŽIENĖ

St. Georgę ligoninėje, 
Winneconna avenue (prie
ir Normai) guli sunkiai susir
gusi p. Marcelė Stundžienė, 
8554 So. MąrsĮifield avenue. In- 
foą'maęijų apie ligonę ir lanky
mo valanda? ręįkia šaukti RAD. 
100(1

N. W1LKELIAI 
CHICAGOJE

Trujnpąm pas draugus 
ir biznio reikalais į Chįęągol

REAL ESTATE FOR SALE 
____ Namai-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
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

LOANS—

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. 
i ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 

6343 So. Western Avė., 
Chicago, III. Tol. REPublic 6051

yra atvykę Cleveląndo, O., lie
tuviai pp. Niek ir Aldona Wil- 
keliai. Apsistoję pa? pp. K- Ste
ponavičius.

Standard Fęderal 
Šiandien Atidarą, 
Rytoj Uždaryta

Vakar per klaidą “Naujieno
se” tilpo pranešimas nuo p. Jus
ti n Mackievvich, prezidento Stan
dard Eederal Savings and Loan 
A-ssociation, 4192 Archer Avė. 
Pranešimas, kurio antgalvė skel
bė, kad “Rytoj Standard Fedc-: 
ral bus uždaryta”, turėjo tilp
ti tik šiandien.

Standard Federal šiandien 
atidąra, bęt rytoj, Lincplą’o 
gimtadienį, bus uždaryta. Bus 
uždaryta ir Washington’o gim
tadienį, vasario 22 d.



NAUJIENOS, Chicago, III.
— - - - -    —r-      - .. '

Antradlen., vasario 11,1941

LIETUVOJ VASARIO 16 D. MINĖTI NEVA
LIA, BET AMERIKIEČIAI ŠVENTĘ 

ATŽYMĖS IŠKILMINGAI
Chicagos Minėjime Kalbės J. V. Ministeris 

Owen J. C. Norem V

Lietuvoj, kur didžioji lietu
vių tautos švente — Vasario 
šešioliktoji gimė, lietuviai, ku
rie už jų taip brangiai mokė
jo, šiemet pirmu kartu netik 
tos dienos negalės švęsti, bet 
ir apie jų kalbėti turės vog
čiomis, pasislėpę.

Kremliaus kruvinieji valdo
vai, pereitų vasarų barbariš
kai užgniaužę Lietuvos Ne
priklausomybę, įsakė lietu
viams Vasario šešioliktųjų už
miršti.

Šautuvas Prie Smilkinio.
Jausdami šaltų šautuvo vam- 

zdj prh smilkinio, musų bro
liai Lietuvoj nešvęs viešai ir 
apie jų garsiai nekalbės, bet 
Vasario šešioliktosios pilnųjų 
reikšmę ir svarbų pajus savo 
širdy jie geriau, negu bile kada 
pirmiau.

Bot Amerikos lietuviams 
niekas negali pasakyti, kad 
nevalia Vasario 16-tosios mi
nėti. O ir mums čia šiemet di
džioji diena įgijus naujų, 
svarbesnę, pirmiau lyg ir ne
pastebėtų reikšmę.

Vasario 16 d- visoj šalyj, 
kiekvienoj lietuvių kolonijoj 
ivyks susirinkimai, posėdžiai, 
koncertai, vakarai ir kiloki 
paminėjimai per kuriuos pasi
dalins su vienas kitu tais jau
smais, kurie šiandien visuose 
viešpatauja.

Kalbės J. V. Ministeris.

Unijos Laimėjo Ir 
Pralaimėjo Aukse. 
U.S. Teisme

Laimėjo Plaukų Taisytojai, x 
Pralaimėjo Pienininkai

Aukščiausiam Jungtinių Val
stijų teismas vakar išnešė du 
nuosprendžius, paliečiančius Chi
cagos unijas, Hairdresscrs and 
Cyjsmetologists, ir Milk Drivers 
— pieno išvežiotojus.

“žodžio Laisvė”
Plaukų taisytojų byloje teis

mas nusprendė, kad unija turi 
teisę pikietuoti biznio įstaigų, 
nors ten streiko dar nėra. To
kio pikietavimo draudimas bu- 

f

tų varžymas žodžio laisvės.
(Draudimų prieš unijų buvo 

išėmęs Ross W. Swing salionas 
Chicagoj, kurį unija bandė su
organizuoti).

Jėga
Kitoj, pienininki-j byloje, teis

mas nusprendė, kad darbinin
kams gali būti atimta teisė pi
kietuoti, jeigu pikietavime yra 
naudojama jėga ir smurtas, 
ši byla lietė Meadowmoor pie
nines, kurias unija pikietavo 
per ilgų laiką, irgi bandydama 
suorganizuoti.

Atstovu Buto Lyderiai Džiaugiasi Diliaus Praėjimu.

C • \ ’ .u t

Atstovų Buto lyderiai džiaugiasi sėkmingai pravedę bilių Nr. 1776, Už bilių 
balsavo 260 kongresmonų, o prieš — 165. Dabar biliaus tolimesnis progresas pri
klauso senatui. Paveiksle, iš kairės dešinėn: didžiumos lyderis John W. McCor- 
mack (D., Mass.), buto pirmininkas Sairi Raybutii (D., Texas), užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Sol Blooni (D-, N. Y.) ir Luther Johnson (D,. Texas).

”arvester-CIO
Atnaujina Derybas

CIO unija ir Harvester ben
drovės atstovai šiandien atnau
jina derybas vedančias prie lik
vidavimo streiko Chicagos trak
torių dirbtuvėje.

Streikierių poziciją žymiai su
stiprino darbo tarybos nuospren
dis, kad kompanija turi panai
kinti šešias “kompanines” uni
jas. Harvester Co. ikišiol spy
rėsi deryboms su CIO, aiškin
dama, kad ši unija neturi tei
ses darbininkus atstovauti.

Lietuvius ši Kartą Visi Vaikai Turi 
Aplenkė

—u.

šaukia naujokus iš beveik 
visų Avardų :

• l' ’ '

Vasario 18 d., armija paims 
metams laiko 306 jaunus vy
rus iš Chicagos.

Atrodo, kad šiame drafte lie
tuvių nėra, bet.gali būti vienas 
kitas savanorių tarpe, kurie tų 
d enų pradės karo tarnybų.

Naujokai imanti iš 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Valstijos prokuroras Barrett 
vakar paskelbė opinijų, kad vi- 

' si vaikai viešose mokyklose 
privalo saliutuoti Jungtinių 
Valstijų vėliavų. Už atsisaky
mų tai padaryti vaikų galimi 
prašalinti.

Opinija buvo rezultatas gin
čo kilusio Mount Vernonc, III., 
kur Jehovos liudininkų vaikai

17, 18, 19, 21, 22, 23, 24„ 25, atsisakė
26, 28, 29, 30 ir 31—50 wardų. duoti.

pagarba vėliavai ati- kojiniu jiems priklausančių ko
misų.

Saliutuoti Vėliava £

Reikia 150 Įvairių 
Darbininkų
Kreipkitės į Valstijos Samdos 

Biurų
Valstijos samdos biuras, I lk 

nois State Employment Service 
skelbia, kad galį tuojau parū
pinti darbus 10-čiai patyrusių 
aeroplanų ir automobilių me
chanikų, 3-ims boilermake- 
riams, 25 mašinistams, 25 ava
linės pardavėjams, 4 modai 
makeriams, 5 mašinšapių in
spektoriams, 10 “turret latlle” 
operatoriams, 25 “automatic 
screvvmachine” operatoriams ir 
,0 čiai stenografių.

Informacijoms reikia šaukti 
TATE 4782 ar STATE 4783.

Plaučių Uždegimo 
Mirtys

Sekmadienį ir šeštadieni 
plaučių uždegimu Chicagoje 
mirė 17, susirgo 87. Vienas mi
rė influėnza, 11 susirgo.

RYTOJ-
Illinois valstijoje minimas 

Lincolno gimtadienis. Visos vie
šos įstaigos, bankai ir kitos fi
nansinės įstaigos bus uždaryti;

Streikuoja Pieninės 
Išvežiotojai

Vakar į streikų išėjo 59 dar
biu :nkai Fieldcrest Dairies, 
Ine., pieninėje, ir užvedė bylų 
teisme, reikalaudami firmos 
’aikytis sutarties, kurių pasira
šė su unija.

Išvežiotojai kaltina jų nemo-

K. Steponavičiai 
Išvyko į Tėvo 
Laidotuves
Mirė Staigiai Massachussetts 

Valstijoj Sekmadienį
• ♦

Vakar rytą skubiai į Brock- 
tonų, Massachussetts, traukiniu 
išvyko pp. Kazys ir Anelė Ste
ponavičiai, į p. Steponavičiaus 
tėvo Kazio Sr., laidotuves. Kar
tu su jais išvyko kitas velionio 
sūnūs, Juozas.

Velionis mirė sekmadienio 
naktį, sulaukęs 72 metų am
žiaus. Jis sirgo ilgų laiką. Pa
ėjo iš Airiogalos.

Pp. Steponavičiai nežinojo ka
da laidotuvės įvyks, bet spėjo, 
kad trečiadienį, ir tikis gržti 
į Chicago dar šią savaitę.

Velionis ilgą laiką gyveno 
Brocktone, ir ten dirbo avalinės 
pramonėje. Ten su žmona p. 
Pauline Steponavičiene išauklė
jo savo skaitlingą šeimynų 
chieagiečiams gerai žinomus .sū
nūs Kazį, Jurgį, Vincą, Juozų 
ir dukterį Adelaide.

“Pirmyn” Rzpeticijų Nebus, 
Studija Uždaryta <

Dėl p. Kazio Steponavičiaus 
tėvo mirties šiandien neįvyks 
reguliari “Pirmyn” choro repe
ticija, taipgi neįvyks ir penkta- 

| dienio repeticija,
P-os Steponavičienės muzikos 

studija mieste irgi bus uždary
ta iki tolimesnio pranešimo.

Apie Pirmyn vaikų choro re
peticiją bus pranešta vėliau.

-^.>.■1., ______ ______

Netikėtai Mirė
J. Linauskas

Chicagos lietuviu rengia
mas Vasario šešioliktos minė
jimas įvvks sekantį sekmadie
nį, 32 Wcst Randolph Street 
auditorijoje, vidurmiesty.

Chicagicčiai yra tuo už vi
sus kitus Amerikos lietuvius 
laimini^sni. kad šitame nami
nėj ime jie išgirs kalbų iš pa
ties Jungtinių Valstijų minis- 
terio Lietuvai, ()wen J. C.

I^J įį-^,1 r '■ - i ~ " II r™ 1 ~ I rzri t r°",j n-d nzJ ROSELAND. — Vakar apie 
10 ryto namie buvo rastas ne
gyvas 60 metų roselandicHs,
Juozapas Linauskas, 11853 So.
Michigan avenue- . b.

šįryt Lachavvicziaus {kop
lyčioje, 41 East 108th 
įvyksta inkvest

Sunkybėms nus'fatyli. Spėj 
ina, kad jis žuvo nuo revolv 
rio kulkos.

Street, 
nirties ap-

Norem’o, kuris Lietuvoj išbu
vo net tris mėnesius po rusų 
okupacijos ir išvyko Mas
kvos varomas.

Mr. Norem’as daug mums 
papasakos kų savo akimis ma
tė tolimojoj, tėvynėj ir kokio 
likimo ji šiandien susilaukus.

r .Kalbės ir Grigaitis.
B'' minisfeio, kalbėk dar 

konsulas Petras Daužvardis, 
“Naujienų” redaktorius Pijus 
Grigaitis, “Sandaros” redakto
rius Mikas Vaidyla ir dar ne
įvardintas atstovas nuo kata
likų visuomenės.

Koncertinę minėjimo dalį 
išpildys Pirmyn, Birutės ir 
Vyčių chorai. Iškilmingasis 
susirinkimas prasidės 2 vai. 
popiet. —P.

Smerkia IERC už 
“Klaidingas Žinias”
Apie Bedarbius
“Kraipo faktus apie bedarbių 

skaičių”
Illinois bedarbių organizaci

ja, IlEnois Workers Security 
Federation kritikuoja Illinois 
šelpimo administracijų (L E. 
R. C.) už platinimų klaidinan
čių žinių apie bedarbius.

Organizacijos viršininkas F. 
W. McCulloch sako, jog šelpi-
mo administracija visur aiški
na, kad ginklų pramone ima 
tūkstančius naujų darbininkų* 
bet neskelbia fakto, kad beveik 
toks pat skaičius darbininkų 
praranda darbus tokiose pra
monėse, kuriose darbai suma
žėjo.

Toks situacijos iškraipymas 
sudaro klaidingų vaizdų tikros 
bedarbių gyvenimo padėties

PARAŠE PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

RUBSIUVILĮ SVETAINĖJE
Van Buren and Ashland Boulevard

J

Kažin Kokios Buvo 
Kiupelio Lažybos?

Jis “selebreitino”
SOUTH CHICAGO. — Prie 

92nd ir ĖWing, į Ewing avenue 
tilto sargo dureles kas tai pa
baidė. Sargas E. O’Malley jas 
atidarė ir išgirdo kad kas tai 
šoko į Calumet upę. Ištraukė 

jaunų vyrų, 24 metų Albcrt 
Kiupelį, nuo 10109 Commercial 
avėnue.

Bet Kiupelis tuoj šoko atgal 
į upę — ir sargas vėl jį ištrau
kė. Sargas jį atidavė policijai, 
kuri jį paguldė South Chicago 
ligoninėj.

čįag Kiupelis aiškino, kad jis 
iailnejo lažybas ir “selebreiti- 
na”. Policija žada pastudijuoti 
jo smegenis.

Negrai Demonstravo 
Prieš Diskriminaciją

n --- - ---- - -

Smerkia vėidmainingumų

Pradėdami švęsti Negrų Isto
rijos Savaitę, Chicagos negrai 
sekmadienį surengė didelę ei
senų protestui prieš jų skirsty
mų nuo baltųjų kariuomenėj ir 
už jiems statomas kliūtis gink
lų gamybos darbuose.

Dalyvavo keli tūkstančiai
Eisena ėjo South Park\yay 

bulvaru. Dalyvavo keli tūkstan
čiai žmonių, kurie atstovavo 
25-ias organizacijas, ir žymes
ni negrų lyderiai Chicagoj.

Plakatai sakė, “We Want 
Democracy Not Hypocricy”.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi -NAUJIENOSE”




