
- r * ,' •l,J *.<> ;.!; '^.Vt.' •*,<A V •-•;*•-' ,

VOL XXVIII Kaina 3c

NAUJIIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7, 1914 at tha Post Office at Chicago, Dl.»

under the Act of March 3, 1879
J!..........  ............. . ................. . ...................................... ..................... ■■■-• -4-' ... . ........... - .... •
Chicago, III., šeštadienis, Va^ario-February 15 d., 1941 No. 39

KOMUNISTAI VERČIA VAIKUS SIRUTI SEKOJE
Britų parašiutinin

kai Italijoj
ROMA, Italija, vas. 14 d. —i 

Italų karo jėgos suėmė nusilei
dusius britų parašiutininkus, ku
rių tikslas buvo susprogdinti 
vandentekius.

Parašiutininkai nusileido su 
kulkosvaidžiais ir rankinėmis 
bombomis. Užmušė du italus.

Britai norėjo susprogdinti 
Apulijos vandentekį, kuris tei
kia vandenį 2,500,000 italų.

Italams pavyko suimti visus 
nusileidusius britus. Vieni už
daryti Napolyje, o kiti prie Per- 
sano miestelio.

Londonas neturi 
žinių

LONDONAS, Anglija, vas. 
14 d. — Vyriausybė praneša 
nieko nežinanti apie britų pa
rašiutininkų siuntimą Italijon.

kun. VI. Mironas, M. Biržiška, P. Klimas,

Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją pasirašė atvaizde matomi Lietuvos Tarybos mariai. Iš kairės į dešinę I)i*. J. šaulvs, kun. J. » 7

Mokyklų jaunimas 
bėga iš Lietuvos

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
vas. 14 d. — Tarp Vokietijon 
pabėgusių lietuvių yra keliolika 
15-17 metų gimnazistų, kurie 
be tėvų atbėgo iš okupuotos Lie
tuvos.

Jie pasakoja, kad GPU ver
čia mokinius šnipinėti ir prane
šinėti ne tiktai apie svetimus 
žmones, bet ir apie tėvus.

Kai kurie jaunuoliai ryžtasi 
bėgti užsienin, bet šimtai mo
kinių yra užverbuoti provokaci
niam GPU darbui.

Valdžia kontroliuos 
elektros lemputes
VILNIUS, Lietuva, vas. 14 

d. — Sovietu Lietuvos komi
sarų tarybos pirmininkas išlei
do naują elektros naudojimo 
tarifą.

čia pat pasakyta, kad ener
gijos valdybai leidžiama “nor-

Britai mano, kad tai galėjo 
būti numuštų orlaivių lakūnai, 
kaip tai atsitinka pačioje An
glijoje*. Laukia žinių iš Kairo.

DIDELIS KARO PAVOJUS RYTUOSE
Japonai-prekybos laivams liepia sugrįžti
ŠANCHAJUS, Kinija, vas. 14 

d. — Visos rytų valstybės yra 
labai susirūpinusios artėjančiu 
karo pavojum. Ypatingai pavei
kė pakartotina žinia Amerikos 
piliečiams sugrįžti į savo kra
štą.

Amerikos karo departamen
tas įsakė Filipinų salose stovin
tiems kariškiams galimai grei
čiau išsiųsti savo šeimynas į 
Jungtines valstybes.

Japonijos laivyno ministerija 
įsakė visiems japonų prekybos 
laivams galimai greičiau grįžti 
į Japonijos uostus. Įz tolimus 
vandenis plaukiantiems laivams 
įsakyta nebaigti kelionės, bet 
grįžti atgal.

Japonijos karo laivai pradėjo 
patruliuoti visą franeuzų Indo
kiniją. Jie saugo ne vien tik
tai franeuzų kolonijas, bet ir 
visus Siamo pakraščius.

Kinijoj dirbantieji japonų 
laikraščių korespondentai tvir
tina, kad Japonija yra pasiruo
šusi pradėti karo veiksmus prieš 
Angliją. Jeigu Amerika kišis

į reikalą, tai jie bus nukreipti 
ir prieš Jungtines Valstybes.

Japonai tvirtina, kad netru
kus vokiečiai puls Angliją, su
duos jai 
japonai 
puls ne 
zes, bet

lemiamą smūgį, na, o 
pasinaudos proga. Jie 
tiktai britų karo ba- 
stengsis paimti olandui

Franeuzų kolonijų guberna
torius įteikė japonams protes
to nota. Pabrėžė, kad neleis ko- v 7

lonijoj išlipdinti didesnį kariuo
menės skaičių. Japonai nekrei
pia dėmesio į franeuzų protes
tus, bet gabena orlaiviais nau
jas karo jėgas.

Austrąlijoj vykstąs karo tav 
rybos posėdis duoda pagrindo 
dar didesniam nerimui. Britų 
kariuomenės viršininkas infor
muoja australiečius apie susida
riusią padėtį ir pabrėžia, jog 
karo jėgų susikirtimas rytuo
se bus neišvengiamas, jeigu ja
ponai ir toliau tęs savo gro
buonišką politiką. Japonai ją 
tęsia nieku neprisidengdami.

Nori slapto senato 
posėdžio

vas.VVASHINGTON, D. C., 
14 d. — Respublikoniškas se
natorius Wiley pasiūlė padary
ti slaptą senato posėdi, kuria
me sekretorius Hull informuo
tų apie užsienio būklę.

Jis nori, kad senatas butų 
smulkiai informuotas apie įvy
kius Europoje ir Azijoj bei Au
stralijoj.

Japonijos karių pageidavimai 
senatoriui sukėlė nerimo ir tu
ri noro viską gerai išaiškinti.

Nomura pabrėžė, kad abiejų 
valstybių santykiai žymiai pa
blogėjo, bet jis yra pasiryžęs 
dėti pastangas tiems santykiams 
pagerinti.

Rooseveltas padėkojo amba
sadoriui už gerus norus. Jis 
pasakė, kad Amerika taip pat 
nori taikiai sugyventi su japo
nais.

Britams laivų reika 
las svarstomas

muoti lempučių galią ir kiekį, 
rys, J. Smilgevičius. Stovi: K. Bizauskas. J. Vailokaitis, D. Malinauskas, t. y., nustatinėti kiek lempučių 
J. šernas ir P. Dovy lailis. li* kokio stiprumo piliečiai ga- 

! Ii naudotis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DEKLARACIJA
tuvos Valstybę su sostine Vilniuje ir tą 
valstybę atskirianti nuo visų valstjb:- 
nių lysių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis. * ,

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, 
kad Lietuvos Valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valstybėmis priva

UŽ ŠNIPINĖJIMĄ SOVIETU VALDŽIA 
APDOVANOJO 12 METU VAIKĖZĄ

Lietuvių vaikai privalo sudaryti džiaugsmą 
Stalinui, sako Paleckis

Lietuvos Taryba savo posėdy vasa
rio 16 dieną, 1918 m., vienbalsiai nutarė 
kreiptis: į Vokietiją ir kitų valš* 
tybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lie
tuvių tautos atstovybė, remdamos pri
pažintąja tautų apsisprendimo teise ir
lietuvių Vilniaus konferencijos nutari- ; lo galutinai nustatyti kiek galima grei- 
mu rugsėjo mėn. 18—23 d., 1917 metais, čiau sušauktas Steigiamasis geimas, (te
skelbia atstatanti Nepriklausomą de- mokratiniu Ludu visų jos gyventojų iš- 
mokratiniais pamatais sutvarkytą Lic- rinktas.

RUMUNIJA OKUPUOTA, SKELBIA BRITAI
Rumunijos prekes 
skaitomos kontra

banda
vas.LONDONAS, Anglija,

14 d. — Britų vyriausybė pa
skelbė, kad nuę šeštadienio Ru
munijos teritoriją britai skai
tys priešo užimta teritorija.

Rumunijoj dabar randasi apie 
600,000 nacių kareivių, kurie 
yra tikrieji krašto valdovai.

Blokados ministerija skelbia, 
kad prekyba su Rumunija yra 
uždrausta ir rumunų kilmės pre
kes bus skaitomos kontraban
dos prekėmis. Britai konfiskuos 
rumunų prekes.

Vardan upes slėnių, kad gale- 
tų išeiti į Viduržemio jurą. Vo
kiečiai nori sutraukti savo ka
ro jėgas prie Graikijos sienų.

Manoma, kad karalius Bori
sas bus priverstas važiuoti Vo
kietijon ir tartis su Hitleriu.

kad Turkija yra pasiryžusi ko
voti, jeigu svetima kariuomenė 
įžengs į Bulgarijos teritoriją.

Vokiečiai stengėsi paveikti 
turkus, kad jie pasiliktų neu
traliais dėl Bulgarijos, bet 
cių diplomatams nepavyko 
kinti turku.

Turkai bijo, kad bulgarai 
patektų j nacių spąstus dėl 
žadu Trakijos reikalu.

na

ne- 
pa-

Graikai šaukia ka 
riuomenėn vyrus

BITOLI, Jugoslavija, 'vas. 14 
d. — Graikai bijo, kad vokie
čiai neužpultų Graikijos per 
Jugoslaviją arba per Bulgariją.

Šių sumetimų vedama vyriau
sybė nutarė pašaukti kariuome
nėn didesnį vyrų skaičių, kad 
galėtų priešą atmušti.

Turkai yra pasiruošę 
kovoti

OSSINING, N. Y., vas. 14 
d. — Sing Sing kalėjime šian
dien tapo atimta gyvybė trims 
asmenims, kurie praeitais me-STAMBULAS, Turkija, vas.

14 d. — Valdžios kontroliuoja-]tais Brooklyno garaže nužudė 
ma spauda šiandien paskelbė, Fitzpaįricką.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai skelbia, jog jugoslavų ministeriai sutarė su 

Hitleriu. Jugoslavija bendradarbiaus glaudžiau su “ašies” val
stybėmis.

Madeiros saloje išlipo 100 asmenų, kurie plaukė britų 
Juos apšaudė vokiečių piratas. Manoma, kad paskan- 

britų laivus.
Australijos vyriausybė paskelbė, kad yra pasiruošusi 

japonų grasinimus ir ginti savo- teises.* Gyventojai vy-

laivais, 
dino 6

Rooseveltas priėmė 
japonų pasiuntinį
WASHTNGTON, D. C., vas. 

14 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien priėmė japonų am
basadorių, kuris įteikė įgalio
jimo raštus.

WASHINGTON, D. C., vas. 
14 d. — Spaudos konferencijoj 
prezidentas pasakė, jog britams 
karo laivų suteikimas svarsto
mas. šis reikalas reikia gerai 
ištirti, nes jis yra surištas su 
visa eile labai svarbių klausi
mų.

Prezidentas sakė, kad jis tu
rįs pasitarimą su 
IMvų reikalu.

Vokiečiai spaudžia 
jugoslavus

Weygando kariuomenė stip-

130 mylių Somali jos gilu-

labai smarkią ofensyvą ir 
frontą. Labai aktyviai da- 
be tvarkos. Graikai paėmė

Knox karo

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 14 d. — Vokiečiai daro la
bai didelį spaudimą į’Jugoslar 
vijos vyriausybę.

Jie reikalauja, kad jugosla
vai leistų vokiečiams naudotis

sutikti
riausybei pritaria. ,

— Maršalas Petain grįžo iš Montpellier į Vichy. Jis pa
tenkintas pasikalbėjimu su Franko, 
rina franeuzų strateginę padėtį.

— Britų kariuomenė įsiveržė 
mon.

— Graikai Albanijoj pradėjo 
centralinėje fronto zonoje pralaužė 
lyvavo britų aviacija. Italai bėga
nelaisvėn 7,000. Tai paveiks jugoslavus.

— Vokiečių aviacija bombardavo Maltą ir Bengazį.
— Britų aviacija labai smarkiai bombardavo Tiraną, Du- 

razzo ir Tepęlėni.
h, — Rusai pranešė, kad jie bulgarams nepadės, kaip buvo 
pasižadėję, jeigu vokiečiai įsiverš į jų teritoriją.

— Rusai rengia naują sutartį su japonais. Rusai kinie
čiams neparduos naujų ginklų.

KAUNAS, Lietuva, vas. 14 d. — “Tarybų Lietuva”, oficia
lus sovietų valdžios organas, praneša, kad Jokūbave, Kretingos 
apskrityje, 12 metų vaikas Aleksandras Kundrotas pasienyje 
seka nuo bolševikų teroro bėgančius žmones ir pranešinėja rau
donajai armijai, kuri sieną saugoja.

Už šitokį šnipinėjimą Aleksandras Kundrotas buvo apdo
vanotas, o jo žygis visos spaudos pavadintas herojišku.

Komunistiniam jaunimui skiriama spauda į padanges ke
lia šį pasibiaurėjimo vertą žygį ir pataria kitiems vaikams sek
ti Kundrotas pavyzdį. '

Britai veržiasi Tripo- 
litanijon

BENGAZI, Tųvbija, vas. 14 
d. — Motorizuotos britų karo 
jojos jau įsiveržė italų Tripo- 
litanjion. Britų gusarai, lydimi 
motorizuotu britu kariuomenės 
dalių, turėjo didesnį susirėmi
mą su italais, y

Britams pavyko paimti nelais
vėn 200 kupranugarių su jų 
raiteliais. Agheila randasi toli
mam britų užnugary.

Vyras nenori miego
ti su beždžione

SAN JOSE, Cal., vas. 14 d.
— Carl Beekman paprašė tei
sėją perskirti jį su žmona, nes 
pastaraisiais dešimčia metų 
žmona verčia jį miegoti su bež
džione.

Beckmano žmona buvusi cir
ko artistė ir eina 67 metus. Ji 
pareiškė, kad beždžione turi 
daugiau sąmonės, negu mano 
vyras.

KAIRAS, Egyptas, vas. 14 d.
— Britai laiko apsupę Keren 
tvirtovę, smarkiai bombarduo
ja italus, bet italai savo pozi
cijų neapleidžia.

Šioje pozicijoj italai labai ge
rai laikosi ir sustabdė britų ver
žimąsi į Asmarą, Eritrėjos so
stinę.

. Italams laikytis padeda apsu
pantieji kalnai. Somali joj Mi
tai paėmė Bulo miestą.

Kaune atidaryti 
“pionierių” namai
KAUNAS, Lietuva, vas. 1 1 

d. — Kaune, buvusioj Italijos 
pasiuntinybėje, atidaryti komu
nistinių “pionierių’* namai.

Kalbėjo komunistinio jauni
mo organizacijos sekretorius 
Bieliauskas, kuris garbino Kre
tingos Kundročiuko “žygdar- 
bį”. •/

Namų atidaryme dalyvavo 
ir Paleckis, kuris pasakė, kad 
“pionieriai turi išaugti tikrais 
komunistais ir būti džiaugsmu 
draugui Stalinui”.

Šimkus skundžiasi 
lietuviškais ra

šytojais
KAUNAS, Lietuva, vas. 1 1 

d. — Jonas Šimkus, vyriausias 
“Tarybų Lietuvos” redaktorius 
labai smarkiai puola lietuviškus 
rašytojus, kurie tapę “miegan 
čiais broliais”.

Rašytojai neina S. Neries ir 
P. Cvirkos keliais, nežiūrint, 
kad Neris gavo 1,000 litų pre
miją už “poemą Stalinui”.

Rašytojai nereiškia jokio ak- 
tingumo. Kai kurie spaudai duo
da senus dalykus, o naujo nie
ko nerašo.

ORAS
Debesuotas.
Saulė teka 6:47 v. r., lei

džiasi 5^2 v. v.
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nię Molotovas baigė grasihimu šmogvinftčų.». kurie ištrukę,

Rašo Ministeris E. Turauskas

M

(Tęsinys)
Raudonarmiečių bėgimai.

Raudonosioms įguloms įsikū
rus Lietuvoje, ir, nepaisant- į* 
vairių draudimų, neišvengiamai 
susidūrus su vietos gyventojais 
bei pastebėjus didelį jų gerbū
vį, lyginant su tuo neišpasakof 
mu skurdu, kokį jie matė savo 
“rojuje“, ėmė nuolat atsirasti 
raudonųjų kareivių pabėgimų. 
Musų įstaigos susirūpino tuo 
reiškiniu, nes kiekvienas atsa
kingas pareigūnas gerai supra
to, kad ilgainiui Maskva tatai 
gali išnaudoti prieš mus. Apie 
vasario mėn. iš Naujosios Vil
nios įgulos paspruko jaunesny
sis karininkas Butaev. Ilgai a- 
pie lai musų įstaigoms nebuvo 
žinoma. Tik po kokio mėnesio 
Maskvoje pasiuntiniui Natkevi
čiui buvo tuo reikalu užsiminta 
ir prašyta Butaevą, surasti. Po 
to, ir vietos sovietų, karo vado
vybė ėmė net grasinančiu tonu 
reikalauti surasti Butaevą. Mu
sų įstaigos dėjo visų pastangų 
bėglį surasti, tačiau šis darbas 
sunkiai ėjosi. Buvo pagrindo 
sįėti, kad jis bus irgi sprukęs 
į Vokietiją, kaip ne vienas kitų

jo draugų. Galiausiai 1910 m. 
Sekminių pirmą dieną musų 
saugumo organams pavyko Bu- 
,taevą užčiupti Vilniaus prie
miestyje. Pajutęs’ pavojų, jis 
bčgo ir, matydamas, neišspruk
siąs, šovė sau į krutinę ir čia 
pat krito negyvas. Saųžudis bu- 
vO paliktas gulėti vietoje, bu
vo pašaukti sOv. kariuomenės 
atstovai, skrodimas buvo pada
rytas musų ir jų gydytojų ben
drai ir, atrodė, jokių daugiau 
.priekabių dėl Bųtacvo sovietai 
i prie musij neturės.

Bet štai, gegužes 25 d. Molo
tovas šaukia pas save pasįiintL 
į n į- Natkevičių ir skaito jam. iš 
rašto įžūlius kaltiniams Lietu
vos vyriausybei, kaltindamas ją 
savitarpio pagalbos sutarties ša
bo (avimo ir savo nelauktą ir

“sunkiomis pasėkomis”. Apie 
Šmoginecą ir l$£us> kareivius 
mes pii’iną, sykį išgirdome iš 
Molotovo. Tuųjąų bųvų siuįąry- 
ta speciali tai'dyrtid kdniisijd su 
Vilniaus Apygardos' teiFimb p-r- 

_m i ninku priešakyje; Trumpu 
laiku tai komisijai pavyko su
sekti, kad šinovgincc tikrai 
praleidę^ negrįždąniaa, į ąąyo 
įgullį, kėlias dienas leiigvųj

net pdlik^s kelias s'avo nuotrau
kas. su Užrašu “brąpgiąr ir nę 
UiOuiVštąihai”, o, jos pačios pa 
rodymu, bijodamas būti nųbau 
stu dpi pavėląyimo grįžti j. įgu

saką, kad buvęs pagrobtas, kad 
japi iš pąsąlų kas nžipėtęs n),ki
šų apt gąlyos, apvilkęs į rūsį ir 

; tardęs, p paskiau jis pasprukęs, 
prb vamzdžius, “iš kurių lašėjo 
vąpdbo...’

Ir štai
;Čios 1/6 
inįpprijos 
kkrtbja

bais “faktais”: Butaevo, kuris 
buvęs musų s.aųgumo orgaųų 
Suviliotas, o paskum nužudytas, 
šmpvgineco, Pisariųvo ir dar 
kokio* kareivio nutykiais, kur e 
buvę, maišais apmautomis gal- 
voinis, įtraukti į požemį ir ten 
kvočiami, o paskiau per van- 

jdentiekio ar kanalizacijos 
vamzdžius ištrukę. Savo puoli-

Bukime susipratusiais ir vieningais lietuviais.
linkime Lietuvos Nepriklausomybę ir dirbkime 

jbs gerovei

didžipaįos, ųžil)ianL 
žciųėk paviršiaus, 

vyriausybes gąlVoš’ 
tą šlykščią pasaką', 

Ųųrių1 sųghįvojo nę4raUšn)n^
gąs ir pakrikęs jo “ųęnųgftlįr 
"mos ąrųiijpš” katęiyks saų; pW 
teisinti; kartoja Molotovas t$ 
pasaką lapt, kąę|, kaip glrtąŠ 
graibydanįasis Itvoęos, rastų' 
pateisinimą l$rųvinai‘ skrUpLiK 
dai, kokią jų pųnas. ič valęįpt 
Vas kruvinasis Stalinas ren
gia mažai, niekam pilkio ne- 
liorinčiaį Lietuvai. Ar (ai ne 
pakanltanias įrodymas to dOr 
rovinto sUpuviino, tos begė
dystės ir piktybės, kurie šian
dien įkvepia visus raudonųjų

<Biitaevą< kurį Lietuvos polici
ja’ nųžudžilisį, o šųloVas ligi 
išįpV nęspi and aulas; ty. teigia
mą, kad Lietuvą sudariusį su 
Estija ir Latvija kafo sąjtin^ 
*gą, riųkręijptą prieš' SSSRj 
|<a!cl; ęsą drgiidžląma siąyitar- 

’pio*. pagalbos: sut'artįps' VFtUo^ 
’jū streipšniu ir slapta nuo 
.SSSR buvę, pąląikomi ryšiai 
-/tarp bĮŲtk tyąJjąl$jos vąlsybių 
įgėiiųraliįiių Iod0b Soy.
i$tgjiingpš vyrimisybe reikąlad- 
įjg: 1)/ tųpjau atiduoti teismui 
;VAm gčbftiž. Skučą ir 4irčk.l0- 
rių Povilaitį, (kurie, lenką 
pastebėti, jau nuo birželio 13 
ąlį ryto buvo
rMpl()|pyą,s juos* lebeląilip. ęsąų- 
jčhiš savo pareigose):, kaip' tip- 
s|pgiiĮiUš kallinįij'kųs provbka- 
kiiiių vęihsbnį nukreiptu 
ispyiętų įgilins Lietuvoje, 
|lią$ tiĮPiiU' siuįatytA- 
lįiįitųyųjKĮ t^ią VyųiąųtyĄė; 
kuri pą.iėgt'ų ii’ butų pąsityžų^ 
Ą MOtfibti giirbfngk^ įgy- 
(VėlldjlMibg savitarpių ptt^ą0įpš 
sų tat tris i#' sųvdĮįJytų sųtąrtiės 

kątj: tųųjnų įgRį 
pa tikrintas laisvas įsileidimas 

lįį Lieliivųs teritprijlį, 
įlįąĮdųomenės dalių joms pa|ąi^. 
tpjųjl SvdVbčsiliilPse Lietųvost 
•’cęi)trų(^ie tokiame skaįčhije, 
kuris butų pakankamas saViv 
itąVpjp Į)ągą||}Oš sutąr.tiys 
•vendininlui apdi’aųst'i i.i4 
A^okaeiniams' veijęsnianiš, 
breiptieins priešu sovietų: 
ląs, pašalinti;

ŲlliĮttąĮ,ūmąš;

atsištatydiiję, o

stepių

uis su Stali
ais, atrodo tie 
])rimilyvųs ir 
amžių kuhi- 
Igoris, kurie, 
užpulti, įspė-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 0F CHICAGO

Valdyba- ir Direktoriai

2202 W. Cermak Rd. CANal 8887

SU AMERIKIEČIŲ PAGALBA LIETUVA TIKRAI 
ATGAUS SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ!

i
K B A

Tel. VICtory 1272
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

Naujos ir vartotos lentos, statybos medžiaga, rėmai, du
rys, stogai namams. Pagerinimus fihasuojame, neteikia 
įmokėjimų 3 melams išmokėjimai, lietuvis pardavėjas.

STANLEY LITWINAS, 
Gcneralis Vedėjas.

3039 SO. KALSTEI), ST.
CHICAGO, ILLINOIS

K • < 11 | «r J V ,. • ••> -<4 «4» X K
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ĮSIRAŠYKIT DABAR 
DĖL PUSIAU KLIASINIŲ 

-AKOkPĮJONV LEKCIJŲ- 
Vedamų

KRASN Y SCH OOLMUSIC 
z-ras Aukštas 5035 So. Ashland Avė. YABPS 0386 

a j-ir /» *- t

VALANDOS:—šeštad. nuo 9 r. iki 6 v.~Pirm. nuo 1 pp. iki 9 v.

Štai proga lankytį PUSiAU< 
KLIASINES 
dijonų kliasines lėk-, f

. cijas: už tiktai ........ * w W
Jei neturi a^ordijono, bęt norį' imti lekci
jas, pasikalbėk su Mtsš Rrasny ihokykloje 
ir ji ypatiškai jums patarnaus.

- . , A * * • f ••

Daugelis tnusų studentų, jau užstojo ant garsioj ateities kelio —; 
dėkui išsilavinimui musų mokykloj ir pažintims, kurias mos 
Įvykdėme. ‘

lĮu ir jo 
Rusi jos 
beraščiai 
gai’kščiai a la 
rengdamiesi ką
davo savo puolimo auką, pra
nešdami: “Idu na vy“ (einu 
prieš jus) ?
Melagingas kaltinimhs Lietuvai.

nc- 
san- 

raudonosioš ka
pas

turėjo nieko sau prikišti 
lyk i uos e su 
riuolnenės įgulomis., nors 
mus buvo pavyzdinga tvarlęa
ir ryšio karininkai, kurie bu
vo gerai organizuoti 
ta lyti prie kiekvienos įgulos, 
atlikdavo tiksliai ir greitai 
kiekvieną pagrįstą pageidavi^ 
mą ar n usisk undinių, tačiau 
buvo imtasi dąr papildomų 
priemonių ir ištisos raudonų
jų įgulų apylinkes 
stropiai kontroliuoti.
ir ši priemone Maskvai nepar 
.tiko: ji buvo išaiškinta, kaip 
noras /kenkti ir ardyti jų, 
įgulų gyvenimą, nps į1 ištrem-

ir pas

truko ne tik įvairių prekių, 
bet ir maisto. Jau po keturių 
tokio “valdymo“ mėnesių ko
misarų Taryba buvo privers
ta kreiptis į Maskvą, prašy
dama prisiųsti grudų, tuo tar
pu kai per 22 nepriklausomo 
gyveninio metus Lietuva ne
buvo įsivežusi duonai nė vie
no gramo grudų.

Taip Sov. Sąjunga klasta 
prigavo ir užgrobė savo mažų 
iį- lojalų kaimynų Sov. Są
jungos valstybinis aparatas pa
sirodė tiek primityvus ir toks 
nesugebantis, kad nepajėgė 

“švaresnių“ ir 
sklandžiau atliktų provoka-

niakovu po pietų: atskrenda 
Kaunan, 3) 14 vai- sovietų 
kariuomęnė pradeda žygiuoti 
įjęr Libtityos sienų, 4) 19 vai. 
•musu ka|’i]UQmenės vadas ge
nerolus Vitltaiiskas turi atsi
rasti Kenoje (Lietuvos — 
SSSR pasienio stotis) ir susi- 
•tikti su sov. generolu Pavlovu 
susitarimui- pasirašyti.

Lietuvos- okupaciją.

Tiiklf^ buvo aišku, kad tai 
yra paprasta’ okupacija ir kad 
jolii nusileidimai nieko butų 
gelbėję. Tdliincsnieji įvykiai' 
visiems gerai žnomi: L___
nožovųi* diktuojant buvo’ Su
daryta Paleckio vyriausybė, 
ikurimr įtraukti' ir kai kurie 
įvisai Lietuvai žinomi asmė- 
jitys: Krėvė-Mickevičius ir E. 
(Galvanauskas bei geiier. Vit- 
ikąųskas; prasidėjo “antisme- 
itųt'inįnįai” šukavimai', ir “lais- 
Įvės” dėk lėni agi jos, toliau “rin- 
J<ilpų” į “liaudies seimą?’ ko- 
įingdįju, to seimo nutarimas į- 

. įsijungti į SSSR ir visas jau- 
jltipys ‘‘reformų^, kurių dėka* 
•per kęlis mėnesius krašte priu jų satrapų padu, kaip ir visa

pavergtoji Lietuvių Tauta, 
nepalaužiamai tiki, kad lygiai 
taip, kaip nepavyko Maskvos 
valdovams sutvarkyti savo 
milžiniškos imperijos per 22 
metus, taip juoba nepavyks 
jiems ilgesnį laiką išlaikyti 
laisvės ir tvarkos ištroškusią 
Lietuvių Tautą. Atpildo ir tei
sybės valanda išmuš ir išmuš 
greičiausia netrukus.

E- Turauskas, 
įgaliotai Ministras, iki Lietuvos 
okupacijos buvęs URM. Politi
kos Departamento Direktorius.

- (GALAS)

Z'

i,

I
!*

Dėka- sudaryti net

išgaįyotų, vaikiškai naivių ir 
jokiam sveikam žmogui neįti
kėtinų pasakų.

Sovietų valdovai, pradedant 
Stalinui ir baigiant pakriku
sia šmovginecų, pasirodė 
klastingi* melagiai ir apgavi
kai1, žmonės be žodžio ir be 
garbės.

į Tąčiąb mes visi; kurie turi-

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%% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3286 S. Hąlsted St. CAL. 4118

a

■

ĘAl IR LIETUVOS ĮMONES, TAIP KAIP IR M ĖS 
AMERIKIEČIAI, VĖL GYVENA LAISVĖJ IR 

PATYS VALĖO SAVO SALĮ!

PREPARE
FOR

VVINTER COMFORT
Įjove Al AI.L STATE LUH8FR ČO

1)$t 
ntk 
W

NEREIKIA ĮMOKĖTI
TAUPYK 60%

INSULIUOTAS
Brick Siding

Žemiau 
Standardo

*4.69
už 100 kv. pėd.
Lipdomas Stog. Cementas $£.95
50 sv. Kenuose. Special .... t

ROLL BRICK 
Siding ' 
Žemiau 

Standardo

*1.79
už 100 k v. pėd.

kyimy buk lankiumd' lig? bir
želio 15 d; 10 vai. ryto (Kau
no laiku ligi <S vai), o jau! 
tuo metų buvo apie 00:30 mim< 
Maskvos laiku,nesuteikimas 
atsakymo iki paskirto laiko 
bus laikomas neigiamu atsa- 
kyniTi.

P. Urbšys pajnašė terminą 
pratęsti ,labiau Molotovas at
sisakė. Pasiteiravus kiek ka- 
riuonii,eilės manoma
Molotovas a t s a k e: 3-1: 
sus (apie 200,000).

!

Į

MASTER WINIM)W SHADE Cft
Š. J, VONDRAK

COMPLCTE CINE OF

PLUMBING & HEATJNG
GET QUR LOVA J’RICES

Tel. LAFAYETTE 4560

Narys Amerikos Legijono

LANGAM UŽDANGALUS PADAROM ANT UŽSAKYMO

Lumber ir Millwork

1803 West 47th Street (arti Wood SU

GOLD
' BONO 

Insulc. 
Lentos

Visi 
Dydžiai 

3’4c. k v
Pėda

Geros
Rųšies

MALIAVA

Šilto Oro

FURNISAS

: 97c $49
Galionas Sąlygomis

įvesti, 
korpu-1 

Urbšys!
i*, i spalių

1(V d. pakto dalyvis ir paSirą- 
kad- tuk

- . .. *. imenešius 
finalo' ir!

■ sėjas, apgailestauja, 
paktas peF aštuonis 
privedė prie tokio 
kad, jis prisibijo dėl Lietuvos' 
likiino. I tai Molotov su gry
nai bolševikišku ir barbarišku 
cinizmu atsakė, kad Lietuvos. 
plikimui kaip tik gręsią ne kas

niurnu . / v<. . .
Tačiau A7/"'s».. M’P ' J?$ prouo-\

padoraus elgesio moterys, ku-

’)ėjų“ pareigas.
/Nei speciąlinčs komisijos 

larbas, nei saugumo organų 
priemonės, nei iMin, Pirmiųin- 
,ko. Merkio pąąiškiųiipai Mas
kvoje nepatenkino Spvielų vy
riausybės. Merkiui į pagalbą 
nuskubėjo URM p. Urbšus, ta
čiau ir šiam nepavyko pragie
drinti atmosferos. Vidaus rei
kalų ministro geiier- Skučo ir 
Saugumo Direktoriaus Povi
laičio atsistatydinimas taip 
pat nepatenkino. Atmosfera 
tirštėjo ir kas valandą buvo' 
laukiama audros. P. Merkiui 
pužus, Urbšys buvo pasilikęs

■ yIi su Dekanozovų, tačiau
' )iivo ncĮiasiekiinas. Ir štai 
įbiiželio l t d. vakare p. Ufb- 

•vs šaukiamas i Kremlių, km;
’Mololo.Vas jam pareiškia turįs

I

Varant. į*Rockwool 
Stogą mš " Maišuose

MOTERS MYLI NAUJUS
POFIERA

95c
Rolė, su

• Viniais ir
> cementu.

I -mos 
kokybės 

79<
Maišas

2-šViėsų 
Bedroom
FIKČE- 

RIS 

49*
Polvchrome

BUILD or MODERNIZE 
Guaranteed Construction

katbriai... Jei jVįplotpvhs liut^ų 
turėjęs galvoje Paįečkius, Mic- 
kiiii ir paYVašįuš išdavikus, tai 
ir tai’ jis neturėjo tiesus, nCs 
be raudonosios kariuomenČ3- 
okupacijos Jie provokatoriai 
ųicko butų nepadarę Lietuvos 
•ųėĮH’ilrlaUscniyiiei', bet. kadaiV-

są patriotiškąją Lietuvą, lai 
jis tragiškąją valandą, kaip 
likrąš primityvus azijatas pa
sityčiojo iš Savo aukos,..

Gavus Kaune apie 2.

tuojau susitinko Vyriausybė 
ir posėdžiavo visą naktį. Vy
riausybės dauguma* nusistatė 
Ultimatumą pViimti, nematy
dama kitos išeities ir galvoda
ma, kad tuo bildu galima bus 
išvCh’gli blrufaličš okupacijos- 
Galvojimas blivo lolės: ndujas 
Ministras Firmininkas' tuojrįn 
nuvyks į Maskvą* derėtis del£ 
trečiosios ultimatumo sąly- 

:gos ii‘ turės progbs išblaškyti 
susitelkusius audros (lėbesis* 
IKa'd’abgi1. iVlbi*. Pirm. Merkini’ 
ląnlumtis Maskvoj- viename 
pusikalbejinie Molotovas, buvo 
JalmT teigiamai įtsi-liepęs apie 
*geii. Rušfikį^ tiii; jis/ kaip pri- 
iiWtm i a usi ai ir Lietu vos visiio-

. » < • •» •: w S> ' ■ ■. '•

Pienėj buvo paribkt’aš 
1TU PirminiiTkii.'

rylą buvo

t

METU MADOS GENERAL MOTORS
FRIGIDAIRES
IR GENERAL ELECTRIC

REFRIGERATORIUS

Pi.na Eile Elektrinių Reikmenų, 
Fikčerių ir Hardvvare Žemomis 

Kainomis.
Atikams Priedai'; Virtuvėms Vie
netai, Porčiai, Nauji Stogai, Nau
ji Kambariai, pamatai Insulia- 
olja.
NEREIKIA ĮMOKĖTI. Nuo 1 iki 
3 metų sąlygomis. Jei atliekat 
patys darbą rhės prištatom VISĄ 

'statymui reikalingą medžiagą ir 
finansuojam ne tik medžiagą, 
bet' ir darbą. Skaitliavimai Dy- 

įkai. ________ ____

Visi Telef.: CRAtfford 2717-19 
.Atdara 8-6, Sek. iki 6. Antrad.

Ketvirtad. iki 8.
i APLANKYKIT MŪSŲ RODO

MUS MODELIUS.

Atlankykitc PROGRE8S Krautuvę šiandie irAtlankykite PROGRE8S Krautuvę šiandie ir pasiskirkite 
sa,u naują Frigidaire arba G. E. Refrigefatorių, arba kito
kį, kokis dėl tamistų geriausiai tinka. PROGRESS Krau-

Išmokėjimais.

Gąlįtę pasiskirti 1941 FRIGIDAIRE are G. E. REFRIGE-
RAT0RIŲ pilną. 6 kubiškų pėdų dydžio lik už $114.75

biDELfi Nuolaida už seną šaldytuvą

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

'LiėhlX(is Vyriausybei’ ir čia 
Pa t, dalyvaujant1 iš plušų pų- 
ėš dar pasiuntiniu i’ Nn'lkėvi- 

čiui ir iš sovietų .pasiupti- 
niui PozdiYiakovui', skaito'pik-
.tų, pilną melo ir pramanytų " ; Visa tai anksti 
dalykų kaltinamąjį aktą Lįe- j;*rąnęš(ą.. Maskvon, o jau 

kupiaine: M. vai. is, MaSkvps. • ŲrbsyS1 
Lietuvos pranešė, kad 1) Kas t ik i o kan-

pdlieijos"organai grobstą- Wsovietdrtis neįriiniti-- 

vietu karius, būtent Pisarevy

TiivoS Vy ri avtybėi, 
1) tvirtinamu', kad;

MURO AR MEDŽIO NAMUS 
Pastatom ant Jūsų Loto

Turime daug namų planų iš 
kurių pasiriiiksit pagal reika
lavimus ir įplaukas.
FHA FINANSAVIMAS, nuo 

1 iki 20 m. Užmokėti!

Rašykit ar šaukit Apskai
čiavimui t)YKAI.

BUILDERS & LUMBER 30.
3959 OGDEN AVĖ. A

•> (Cmi . Puiaski R<J.) Entire Miin Ftoo^

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Danių Pleitai

$050
tj iki

$35

Apkain.

3222-24-26 S. HALSTED STREET
Prie 32-i4os Gatvės

. 10 MĖN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da
romos tiktai gavus už
sakymą ir rilio formų 
padarytų Jaisniubtų

I dantistų.
-----—■ ...................... Nemok.

Hejna Ęros.

Į Lawndaie Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kami). 806 

Atdara iki 6 v. v., antrad. ir
Kctvir. iki 7 v. v.

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

Atdara iki 8:36 v. v.
Vidurmiesčio Ofisai Atdaras 

Sekm. 10 iki 4»

Fleitai 
,Pataisomi
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šeštadien., vasario 15, 1941

Kas bus, kas nebus, bet Lietuva nepražus!
Dirbkime, kas tik galime, kad Lietuva vėl butų 

nepriklausoma valstybė.

Vasario 16 d. reikšmė lietuviams
Vasario 16-tą lietuviai šven- riausiai pasiliko pirmoji Vasa

le ne tik Lietuvoj, bet po vi- rio 16-ta, nes lai buvo prisi- 1 • 1 • • 1 I _ 1 — I,— 1'* A i — - ~ n | |

JOHN PAKEL
General Building Contractor

6816 SO. \VESTERN AVĖ. Tel. GROvehill 0306

Rengiatės Vestuvėms?
O gal taip sau kokiai purei ar baliui?
Vestuvių arba baliaus pokylis bus malo
nesnis visiems jeigu visą maisto paruoši
mą darbą pavesite Norkui.
Norkus priruoš gardžiausių valgių ir pri
statys jums į namus arba salę, pagal užsakymą.

Del platesnių informacijų ateikite arba pašaukite telefonu

UniversaI Restauranl
VICtory 9670750 W. 31st St

1720 SOUTH HALSTED STREET

Tel. Canal 3046
1IIIIIIIIIIIIMIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIN

U 'e are ceriam that the e f [oris o f Lithuanian 
Amerieans ivill be successful and their molher 
rountry, Lilhuania, as įveli as all other subju- 
galed deinocracies. ivill ree.stablish independence

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite
“Mes

jokių nemalonumų.
esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

są pasaulį, kur tik buvo būre
lis lietuvių. Ta diena lietu
viams yra brangi, nes neštas 
šimtmečiais svetimųjų jungas, 
pasityčiojimas, trėmimas, staty
mas prie duobių, kalinimas ir 
visoks persekiojimas - pasibai
gė. Plėšrieji pasaulio galiūnai 
neįstengė atsilaikyti prieš liau
dį, trokštančios laisvės ir su
klupo. Daugelis pavergtų tau
tų Europos kontinente pasi
skelbė nepriklausomomis. Jų 
tarpe neatsiliko ir musų Lie
tuva. Nors vokiečiai laike o- 
kupavę visą Lietuvą, bet pra
laimėję karą vakarų fronte 
ir žinodami, kad turės apleis
ti kraštą, leido Lietuvos atsto
vams suvažiuoti Vilniuje.

iPrisimenu kaip 1918 m. va
sario mėnesio vieną šventa
dienį, ką tik po pamaldų, švai
stantis vokiečių žandarams, 
netikėtai vienas vyras pradė
jo rėžti prakalbą lietuviškai 
(tais laikais buvo didelė nau
jiena). Jis sakė, kad Lietuvių 
Tautai išmušė 12-ta valanda, 
ir kurie tik jaučiasi esą lietu
viai, stokite į darbą gelbėti 
šimtmečius pavergtą musų 
tėvynę Lietuvą, nes jeigu 
ne dabar, tai šimtmečius vėl 
teks vilkti svetimųjų jungas. 
Jis pasisakė esąs atstovas nuo 
Seinų miesto gyventojų ir vy
kstąs į Vilnių, kur suvažiuos 
visos Lietuvos atstovai 
Lietuvos reikalais.

Praėjus porai dienų 
dome, kad tie atstovai 
kelbė laisvą nepriklausomą 
Lietuvą.

Kiek džiaugsmo, kaimuose 
ir miesteliuose, negi gali ap
sakyti. Karo ir vokiečių oku
pacijos nualintas kraštas pra
dėjo laisviau 1 alsuoti.' Visur 
tik ir kalbama, l;okją, ,bų*L lai
minga Lietuva* kada* žiebus 

♦ svetimųjų. Visur galėsi susi
kalbėti savo lietuviška kalba. 
Žmon'ių džiaugsmui 
ribų. Bet iš tikrųjų 
kad tai tik sapnas,

Nors taryba paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę, bet sve
timos koriuomenės dar trypė 
Lietuvos kraštą virš metų. 
1919 m. buvo suorganizuoti 
pirmieji kariuomenės pulkai 
daugiausiai iš savanorių, ku
riems teko aplaistyti savo 
krauju Lietuvos žemelę. Tęsė
si gan žiaurios kovos su rau
donaisiais maskoliais. Vėliau 
su Bermonto gaujomis, ir pa
galiau su lenkų šlėktomis. To
se žūtbūtinėse kovose gan ak
tyviai dalyvavo Lietuvos liau
dis, susiorganizavusi į 
bei partizanų būrius.
laimėję svetimuosius 
še” iš savo krašto.

Liaudis demokratiniu budu 
išrinko Steigiamąjį Seimą, ku
ris išleido daug naudingų įs-

išgir-

nebuvo 
atrodė, 

svajonė.

Esame tikri, kad Amerikos lietuviai222
sėkmingai padės savo gimtinei

Lietuvai — atgauti savoNepriklauso-

Nepriklausomybę

jTRIIU

HILLSIDE TAVERN

SATISFACTION

šiaulių 
Kovą 

“išpra-

Atvažiuokit. Atnaujinsim Pažintis!
W. O. HUBBARD, Sav.

JONAS BAGDONAS, Pad.

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

paminėjimas
16 d., 2:00

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

Vidurmiesčio ofisas 
iki 6 v. v., o ant- 
rad. ir ketvirtad. 
iki 7 vai. vakaro.

• PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NO9 FLEITOS.
G. P. Johnson, Pres.

arcus

MASONRY

Tel. NORMAL 4383 y

♦ BF
• DALI

DAROME DANTIS TIK lalsnluotam Ir 
reĮciMrnotmn <leiiti»tiii užsakius arba 
jo Impresijų receptų gavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebusite 100% patenkinti, UŽTIK
RINAME, KAD ATGAUSITE KIEK
VIENA CENTĄ. DYKAI APSKAIO.i 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

PLEITAS
1 denos patarnavimas. Galima moky
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU mus? laboratorijų, Pa
sauly Didžiausia Dantim Pleitij Dir
bėjų darbo pleltų. ATEIKIT ŠIANDIE I

A.A.A. Dental Laboratories 
(INCORPORATED)

MAIN OFFICE: Phone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Phone WEBster 4632
202 SO. STATE STREET 

Northwest Office: 4831 IRVING P K. BLVD. 
Phone PALisade 4227

SouthSide Office: 404 E. 47 ST. ATLantic 6880

Ir štai, šimtmečius vergayusi 
tauta sukure valstybę ir lietu
vis liko savo krašto šeiminin
kas. Vasario 16-toji per tą lai
kotarpį, buvo Lietuvos žmo
nių plačiai švenčiama kur tik 
radosi lietuvių ir už Lietuvos 
sienų. Bet mano atmintyje ge-

ŽIŪRĖKIT, KUR MUDU 
ATSIDŪRĖM! CONSTRUCTION

IR PICNIC GROVE
135th and Harlem, Orland Park, III

Tel. Orland Park 4S-M-2

Draugystės kviečiamos renduoti musų daržą piknikams

6850 South Peoria Street

NAUJIENOS, Chicago, III.

kęlimas mirusios tautos.
Bet, deja, šiemet su gailes

čiu teks paminėti Vasario 16, 
nes jau musų laisvos Lietuvos 
nėra...

Po 22 metų laisvo gyveni
mo vėl lietuviui užnerta rete
žiai ir gal dar sunkesni, negu 
anais laikais, nes juos pade
da užbarti tos pačios motinos 
sūnus, tie parsidavę su kūnų 
ir dūšia svetimiesiems veda j 
pražūtį lietuvių tautą. Jieins 
nesvarbu Lietuvos valstybė ir 
lietuviškumas, \ jie (klaupiasi 
ant kelių prieš savo tautos pa
vergėjus. Jie neleis paminėti 
Vasario 16-tos Lietuvos liau
džiai, neduos pasakyti laisvo 
žodžio... i ‘

Deja, šiemet ne tik mes lie
tuviai esame tokie nelaimingi 
bet visa eilė nepriklausomų 
tautų vėl priespaudą svetimų
jų velka. Trokštą kraujo pa
saulio diktatoriai smaugia sil-, 
pnesnes tautas, žudo tūkstan
čius jų sūnų. Mes šiemet mi
nėdami Vasario 16-tą, gali
me tik palinkėti kuo greičiau 
nusisukti sprandą pasaulio 
budeliams diktatoriams, tada 
ii- musų mylima Lietuva vėl 
kelsis iš priespaudos ir vys

—Kanados \HoviIas.

KORESPONDENCIJA
Racine. Wis

Vasario 16 Dienai Atėjus
Su džiaugsmu turiu pranešti 

‘Naujienų” Dienraščio skaity
tojams, kad Raeino lietuviai šią 
Vasario 16 d. ruošia,ši minėti iš
vien subendrintomis jėgomis.

Visos vietinės patriotinio nu*- 
sistatymo draugijas užkvietė 
geriausius prakalbihinkus, ku
rie išaiškins dabartinę Lietuvos 
padėtį ir nurodys budus mums 
Amerikoje gyvenabtUems lietu
viams kaip ir kokiais'keliais ei
ti, kad išlaisvinus Lietuvą iš 
okupantų rusų nelaisvės. ■'

Programas bus įdomus ir gra
žus. Parapijos chofas šv. Cici- 
lijos, po vadovybe Gerb. Juozo 
Kailukaičio, išpildys dainų pro
gramą. Vietinis klebonas S. 
Draugelis ir Gerb. A. Grimalie- 
nė ruošia vaikelius paįvairini
mui programo jdomomis panto- 
ninomis, kaip tai “Oi 
gražus rūtelių darželis'
bai” ir “Kur tas šaltinėlis”, 
ir įvairios deklemacijos.

$500 Lietuvai
Užsibaigus programui 

šokiai prie gerų muzikantų. Ke
liamas obalsis sukelti aukų 500 
dolerių Lietuvos 
mybei atgauti.

Šis reikšmingas 
bus rytoj, vasario 
vai. popiet, Lietuvių Parapijos 
svetainėj, 815 Park Avė. Už
prašomi ir kviečiami visi lietu
viai susieiti, nes įžanga dykai. 
Turėsime vaišių ir dovanų.

M. Kasparaitis

gražus, 
“Gry- 

Bus

tautos Nepriklausomybe yra didžiausias ir brangiau- 
/ sius visuomenės turtas.

Keistuto Bendrovė ilgus metus dirbdama lietuvių visuomenės 
gerovei, 16 Vasario proga nuoširdžiai linki Lietuvių tautai 

kuoskubiausiai atkovoti Lietuvai Nepriklausomybę.

KE1STUT0 SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 So. Halsted St. Calumet 4118

LAI LIETUVOS ŽMONES NETRUKUS IR VĖL GYVENA

LAISVĖJ IR NEPRIKLAUSOMYBĖJ!

CICERO STATE BANK
CICERO AVĖ. ir 25-ta GATVĖ

BRUNO R. DRAKE, Vice-prezidentas.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI $5,000.

CICERO, ILLINOIS.

Esu įsitikinus, kad Amerikos lietuviai širdingai 
pagelbės Lietuvai atgauti savo Nepriklausomybę!

Bertha Pužauskis
OUALITY WHOLESALE MEATS 

6635 SOUTH ROCKWELL STREET
YARDS 7200. Res. GROVEHILL 0318

—------------- ------------------------ --

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITVVINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJA 
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 namai.

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

Dėl platesnių pasitarimų šauki
ke arba atvažiuokite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
ki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
iadieniais iki 5 vakaro, nedėliomis 
ki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
'arodysiu užbaigtus ir apgyvendin
us namus. Esu tikras tie namai 
amstai patiks, nes jie yra labai 
ražios formos, ekonomiški ir 

'■♦rangus (didžiumoj 2 flatų).
Per paskutinius 18 metu 

nastatęs arti 300 namų ir visi 
no kostumeriai yra pilnai paten
kinti, kas • liudija, jog ir tamsta 
-įvedęs man savo namo statymo 
Ją4*bą busi pilnai patenkintas.

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So- Western Avė.
Te L GROVEHILL 0306—0363

nc-

esu
ma-

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 

Ta pati gražiais celuloidos apda
rais .......................................... $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurejės 
•mdarais ..............
‘Kantyckos” arba 

<?a ..............
‘Sapnaknygė 
dar..............

. $1.35 
giesmių kny- 

..  $1.75 
su paveikslais, ap- ,■. r ■* ~~

Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
tą ^planetas ir kazirų nubur. 
‘Mikaldos pranašavimai” ..

$1.60

35c 
25c 

‘Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
fstorija seno ir naujo tęst......... 25c
“Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pa v. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos
kalbos be kito pagelbos .......... 35c

; “Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 
jie 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.

Su Kyla
KENČIANTYS

J, Kylos SPECIALISTAS ir teisin- 
" gas patarimas apie kaip išgyti 

BE OPERACIJOS.
2 100% PATAISANTIS IR AP- 

' SAUGANTIS pritaikymas nežiū
rint kaip bloga kyla yra.
3a Specialis Pataisantis, Patogus 

" Raištis geriausios medžiagos ir iš- 
d{rbimo.
VISKAS UŽ TAIP ŽEMAI KAIP $5 

100% Rupture & Truss Service 
Dr. P. Schyman ir Sandraugai.

1869 N. Dameų Avė. Tel. ARM. 8200 
įėjimas per krautuvę į 2 aukštą.

Vai.: KASDIEN 11 iki 8, sekm. iki 2

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.
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The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CAN ai 8500.

Subscription Rates: 
£0.00 per year m Canada 
$6.00 pęr year outside of Chicago 
$8.00 per yeai in Chicago 

3c pei copy.
....... ..  V 

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
NJaręh 3rd 1879.

by

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
75c

A P Z VA
VARGAS

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.,

Uteakymo kaina:
Chicagoje—paštu 

Metams ........ ........ ..........
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams ________
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui .......... ....

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ___
Savaitei ................................
Mėnesiui ............... ....... ......

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu; (Atpiginta)

Metams ..............................  $6.00
Pusei metų ..........................  3.25
Trims mėnesiams ........... — 1.75
Dviem mėnesiams ... .......  1.25
Vienam mėnesiui________ t .75

* Užsieniuose:
Metams ..............................— $8.00
Pusei metų ............................- 4.00
Trims mėnesiams............ 2.5b
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Chicago, 111. Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos nepriklausomybe
Šiandien sukanka lygiai 23. metai, kai Lietuva buvo 

pasKeibta nepriKiausoma. Lietuvos žeme tuomet buvo 
oKupuota — kaip ir šiandien. Europoje tuomet siautėjo 
karas — kaip ir šiandien.

Po pirmojo pasaulio karo Lietuvos nepriklaus.ojnybė 
virto tikrove. Antrasis pasaulio karas ją vėl sunaikino. 
Ar tai reiškia, kad pasaulis dabar grįžta atgal — į tą 
Stovi, Kuriame jisai buvo prieš 1914 metus?

Kas šitaip mano, tas neišvengiamai turi prieiti iš- 
vauą, jogei rusų okupacija Lietuvos tai ne praeinamas, 
laikinis reiškinys, bet galutinas Lietuvos likimas.

Bet tie, kurie šitaip mano, — klysta. Dabartinis ka
ras ne sunaikins tą, kas buvo gimę pirmojo pasaulio ka
ro rezultate, bet praplės, padidins ir sustiprins.

Po pereitojo karo atgavo laisvę keletas tautų, kurios 
buvo praeityje netekusios savo nepriklausomybės — suo
miai, čekai, lenkai, lietuviai, latviai ir estai. Bet dar visa 
eilė tautų paliko vergovėje: Ukraina ir Baltgudija, taip 
pat ir Kaukazo tautos, kurioms teko tik labai trumpam 
laikui išvystyti laisvę po karo (Gruzija ir k.).

Po dabartinio karo išsivaduos ne tiktai tos tautos, 
kurios buvo įgijusios nepriklausomybę 1918-19 metais, 
bet ir tos, kurioms iki šiol nepasisekė išsivaduoti.

Taikos sutartys po pereitojo pasaulio karo buvo pa
remtos tautų apsisprendimo idėja. Bet pokariniame pa
saulyje nebuvo sudaryta sąlygų tai idėjai apginti. Tau
tų Sąjunga buvo silpna ir nestengė apsaugoti tarptauti
nės taikos. Mažosios tautos gali išlikti laisvos tiktai to
kiame pasaulyje, kuriame santykiai tarp tautų yra pa
remti teisėtumu.

Versalio taika tokių sąlygų nesudarė, todėl, vos spė
jo naujosios valstybės užgimti, kai jas ėmė pulti galin
gesnieji jų kaimynai. Jugoslaviją užpuolė Italija, Gruzi
ją ir Armėniją užpuolė Rusija, Lietuvą užpuolė Lenkija. 
Toliau tos agresijos persimetė Azijon; sugriuvo pasku
tiniai “Versalio sistemos” pastatai — ir prasidėjo karas 
tarp galingųjų: naujas pasaulio karas.

Grįžti prie to, kas buvo iki 1914 metų, pasaulis jau 
nebegali. Jisai nebegalės grįžti ir prie to, kas buvo tarp 
1918 ir 1939 metų. Naujoji taika turės būti tokia, kurio
je agresijoms nebebūtų vietos, nes ir didžiosios valsty
bės dabar jau žino, kad jos nėra saugios, kuomet žmo
nijos ramybė priklauso nuo banditų malonės. Naujame 
pasaulyje, kuris gims iš dabartinio karo, teisėtumas tu
rės būti paremtas ne vien diplomatų žodžiais ir valsty
bių antspaudomis.

Tokiame pasaulyje nebus reikalo ir nebus jokios 
prasmės laikyti pavergime bent vieną tautą, kuri suge
ba savarankiškai tvarkytis.

Lietuva per 20 metų savo nepriklausomo gyvenimo 
parodė, kad ji šitą gabumą turi. Nežiūrint to, kad 1926 
metais ji buvo iškrypusi iš demokratijos vėžių, ji vis- 
tiek tvarkėsi nepalyginti geriau, negu tas nususęs bar
baras, kuris šiandien ją smaugia. Pradėjusi gyventi be
veik iš nieko, ji sugebėjo per tą trumpą laikotarpį suor
ganizuoti savo valstybę, aprūpinti liaudį mokyklomis ir 
pasigaminti tiek maisto ir kitokių gėrybių, kad sovietų 
aziatams, pereitą vasarą atvykusioms į Lietuvą, vos ne
iššoko akys ant kaktų iš pavydo! Todėl jie dabar Lietu
vą plėšia ir jos duoną ryja.

Šiame pasaulio kare turės būti sunaikintos tos pik
tosios tautų plėšimo ir pavergimo jėgos, kai pergalę lai
mės demokratijos. Tuomet ir Lietuva atgaus savo laisvę.

Tad nėra pagrindo mums nusiminti. Tie Lietuvos vy
rai, kurie 1918 metų vasario 16-ą turėjo drąsos mesti į 
kaizeriškos Vokietijos veidą Nepriklausomybės šūkį, at
liko istorišką darbą. Stalinas su Hitleriu jo nesunaikins. 
Tegu jie šiandien trijumfuoja, bet ateis valanda, kuomet 
Lietuva bus vėl nepriklausoma — nusikračiusi visų des
potų, savųjų ir svetimųjų!

Net ir komunistai gauną iš 
savo giminių Lietuvoje laiškus, 
kuriuose kalbama apie vaj?go 
padidėjimų, atėjus j Lįėtuvų 
bolševikams. Viename laiške, 
kurį atspausdino Stali-nacių or
ganas, sakoma, kad “pas mus 
prekės du kartu pakilo”, iv lai
ško rašytoja nusiskundžia:

“Man tai gan, bloga, aš už
sidirbti negaliu, o pašęlpų 
dar neduodą.”
Toliau ta moteris kalba apie 

brangumų:
“Pas mus dabar ląbai 

brangi męsa% sviestas. K^rvč 
kainuoja apie 600 rublių^ be
konas (kiaulė) 100 k. svorio 
kainuoja 220 rublių . . .”
Tai buvo gruodžio 22 d. Per 

paskutinius du mėnesiu kainos 
(įar labiau pakilo, o drabužių ir 
batų jau visai negalima gauti.

Tokių “laimę” atnešė Stąljino 
saulė Lietuvos žmonėms.

WENDELL WILLKIE UŽ 
PABALTIJO KRAŠTŲ 

LAISVĘ

Duodamas parodymus senato, 
užsienių reikalų komisijai, 
Wasl.iinglone, buvusis republi- 
konų kandidatas į J. V. prezi
dentus, pasisakė už a (steigimų 
nepriklausomųjų valstybių, ku
rias yra pavergę Europos dik
tatoriai.

Senatorius Reynolds paklausė 
Willkie, ką jisai manus apie Es
ti jų, Latvi jų ir Lietuvų: ar jų 
nepriklausomybė bus atsteigta, 
jeigu Anglija laimės dabartini 
karų? Willkie į tai atsakė:

“Jei su tinkama musų pa
galba Anglija’* foimės, tai <■ i' f* *'. U i iv- lt v ' ■* ‘ ’Jungtines Valstijos tars savo 
žodi apie tų šalių likimą. Aš 
manau, kad amerikonai yra 
taip nusiteikę, jogei jie rei-

-savystovios. nemanau,

susirgo 
yra sau- 
politinių

Dr. Devenis sunkiai 
Kauno kalėjime, kuris 
sakiinšai prigrūstas 
kalinių. Jungtims
stengėsi patirti, kuo tas kalinys 
yra nusikaltęs, bet iki šiol jo
kio paaiškinimo negavo. Atro
do, kad ir patys komunistai 
Kaune tikrai nežino, už ką Dr. 
Devenis suimtas, nes jį suėmė 
Stalino čekistai.

Kalėjime sėdi taip pat ir Jo
nas Vileišis, kurį amerikiečiai 
gerai pažįsta iš tų laikų, kai ji
sai buvo* Washingtone, kaipo 
Lietuvos pasiuntinys. Jisai yra 
pažangus žmogus, liaudininkas, 
o betgi bolševikai jį suareštavo. 
Už ką — nežinia.

Yra suareštuotų keletas tūks
tančių ir kitų žmonių, apie k u* 
rių “nusikaltimų” niekas neturi 
žinių. Net artimiausieji jų gi
minės negauna jokio paaiškini
mo, kodėl suimtieji neteko lai-, 
svės. ir kų su jais sovietų žval
gyba padarė: ar juos tebelaiko 
Lietuvos kalėjimuose, ar išga
beno į koncentracijos stovyklas 
Rusijoje, ar gal jau sušaudė.

Bet dėl to, kad apie tų neląi- 
mjngų teroro aukų likimą bpl- 
ševikiški Dcržimordos neduoda 
informacijų nei visuomenei, nei 
suimtųjų giminėms, tai Stalino 
pakalikai Amerikoje bando už
ginčyti visų bolševikų terorų 
Lietuvoje. Jie sako: jeigu nėra 
tikrų “įrodymų”, kas sėdi kalė-1 
jime, kas. yra išgabentas į Sibi-' 
ro tundras, o kas yra nužudy 
tas, — tai, matyt, niekas nėr.< 
suimtas ir niekas nėra sušaudy
tas. Gal būt, tie asmens, apie 
kurių suėmimus ir sušaudymus 
kalbama, tik išvažiavo į “va- 
kcišinų”!

karų be tinkamos pagalbos, 
iš Amerikos. O jeigu Anų,eti
ką duos tokių tinkamų pa
galbų Anglijai, tai Amerika 
turės galių nuspręsti, ar at
gaivinti okupuotąsias demo
kratijas Europoj.”
Čia nesvarbu, ar Lietuva, 

Latviją ix\ Ęstija buvo demo
kratijos, ar ne. Jos buvo nepri
klausomos — tai reiškia, kąf 
jos buvo pagrįstos demokrati
jos principu, kuris pripažįsta 
kiekvienai tautai teisę spręsti 
savo likimų. Amerikos žmoųių 
akyse šis principas stovi pirmo
je vietoje. Jie, pąv. pripažįstą 
teisę turėti nepriklausomybę ir 
Etiopijai, kuriai iki demokrati
nės tvarkos dar toli šaukia!

Bet musų bolševikiški penk- 
takojai bando Willkie’o išreikš
tų nuomonę diskredituoti. Gir
di, Willkie kalbėjo apie “demo
kratijų” a (steigimų, d tuo tar
pu Lietuvoje buvo “Smetonos 
diktatūra”. Bet Smetonos dik
tatūros niekas ir neketina Lie
tuvoje atsteigli. Kai Lietuvą ųu- 
sikratys Stalino jungo, tai ji ne
benorės turėti jokių diktatorių.

’*'**'■. .. i’
12 --s PAMOKOS

ANGLŲ KALBOS 
LIETUVIŲ KALBOS

Knygvedystės, Stenograf i j o s, 
Mašinėle Rašyti, Aritmetikos 

Pilietybės
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 ryto iki 3 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių Mokykla
816 W. 33rd Place, Chicago, III.

♦

BUKIME SUSIPRATUSIAIS 
lietuviais; įvertinkime Lie
tuvos Nepriklausomybę ir 

dirbkime jos gerovei.

Dr. A. Juozaitis
3261 S. Halsted St.

VICtorv 5018

Bukime susipratusiais lietu
viais; įvertinkime Lietuvos 
Nepriklausomybę ir dirbki

me jos gerovei

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 S. Halsted St
Tel. YARDS 3557

KUO PASIŽYMĖJO 
LIUDAS GIRA?

KAZYS VARKALA šioiųis 
dienomis pradeda naujų straips
nių serijų, ąpie LIUDĄ GIRĄ.

Gerai dokumentuotuose Kąęio 
Varkalos rašiniuose pąmatysijte, 
kaip, kino juostoj kokiu budu 
šis nusigyvenęs šunbajoris įsto
jo į kunigų seminariją, kaip 
dirbo, ofrupųntams vokiečiams, 
kaip ištikimai tarnavo lietuviŠ- 
kiedis klebonams, kaip tapę 
žvalgybos viršininku ir kodėl 
lietuviški komunistai, jį padarė 
švietimo vicekomisaru.

Pamatysite, kaip nesupratu
sių įmonių tarpe suktas žmo
gus gali sulaukti 60 metų pi|o- 
duktingo darbo nedirbdamas ir 
labai gerai gyvendamas.

Patirsite, kaip šis svieto per
ėjūnas geriausius savo draugus 
apgaudjnėjo, iš lietuvių tyčio
josi, jų, prakaitu mito, ir lietu
višku poetu pagarsėjo. Patirsi
te Giros nuomonę apie bolševi
kus 1920-30 metais, ir šiandie
ninių bolševikų pagiras ąpie 
Liudų Gi^ų.

Patys skaitykite ir savo: pą- 
žįstamiehis patarkime nepraleis
ti nei vieno straipsnio ąpje šį 
nelemto lietuviško gyveiųmo 
reiškinį

VASARIO 16 VIENA—Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė—Lai priduoda mums visiems daugiau 

energijos ir noro dirbti Lietuvos naudai 
ir jos nepriklausomybei.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 W. Roosevelt Rd Tel. Seeley 8760

*

Esame įsitikinę, kad Amerikos lietuviai širdingai 
pagelbės Lietuvai atgauti savo 

Nepriklausomybę

MILDA BUICK SALES
DAN KURAITIS, Sav.

907 W. 35th St. LAFayette 2022

VARTOTŲ KARŲ SANDELIS

806 W. 31st St. VICtory 1696
Res. VICtorv 2199

ESU TIKRAS, kad Ame
rikos lietuviai sėkmingai 
pggelbės Lietuvai atgau
ti savo Nepriklausomybę!

W. J. Zacharewicz
903 W. 33rd St.

YARds 5123

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
KAINOS DABAR GILIUOJA

Pečiams Aliejus gal.
Ne mažiau 150 gal. ■
Furnasams Aliejus &al’
Ne mažiau 400 gal. O

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

• American Can Company 
skelbia, pereitais metais pada
riusi $197,515,224 apyvartos, ,o 
gryųo, ntjųo turėjo $17,440,906.

skričio valdyba žada steigti li
gonines skyrius, ir dabartinius 
triobesius padidinti.

AMERIKIETIS TARYBI
NĖS LIETUVOS 

KALĖJIME TINEI — LIETUVAI LOVEIKIS
KVIETKININKAS

LIETU V A dabar kaip ka
lėjime. Jos rankos ir kojos 
supančiotos. Lietuva ken
čia. Padėkime jai atgau

ti Nepriklausomybę!

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCĄHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta >7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Ilgesni 
'•ales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP $9.75

ŽADA STEIGTI, COOK 
APSKRIČIO LIGONINĖJ 
SKYRIŲ

Sumažinti susigrūdimą Cęok 
apsjyipio, ligppjnčj. ir suteikti 
medikalę pagalbų. ne tu i; tin
ginius žmpnęms, kujM dabar 
ligoninė negali aprūpinti, ap-

“Keleivis” rašo:
“Nors ‘Laisvės’ ir ‘Vilnijęs’ 

bolševikai susiriesdami tvir
tina, kad GPU agentai (Sta
lino žvalgybininkai) Ęiętu- 
voje žmonių neareštuoją^ iš 
tikrųjų gi, Kąuno kalėjiiųp 
sėdi net ir D-ras M. Devenis,

pilietis. Jis yra vedęs Jonp 
Vileišio dukterį, kuriai pavy
ko iš bolševikų nagų pa
sprukti ir su trimis vaiku 
čiąis atvykti į Ameriką/’

ESAME TIKRI, KAD AMERIKOS LIETUVIAI SĖKMINGAI PAVES SAVO GJM* 
AT G AUTI NEPRIKLA USOMYBĘ!

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK of CHICAGO

HALSTED STREET IR 19th PUČE
1 . FEDERAL RESERVE SYSTEM 

FEPERĄL DĘPOSIT INSURANCE CORPORATION

3316 S. Halsted St

STUDIO VanM^nPric 
DABAR RODOMAS naujas Ru
siškas paveikslas, kuris parodo 
svarbiausius epizodus iš garsaus 
rašytojo Maxim Gorky asmeniš
kų patyrimų.
‘Gyvenimo universitetas’ 
Tikras, teisingas vaizdas aplin
kumos ir žmonių, tarp kurių 
Gorky gyveno. Angį, parašai.

✓
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.■■tnnn lt. r Į i'"’Į'"” J " ■ —»-<          ...

Esu tikras, kad Amerikos lietuviai sėkmingai pagelbės 
Lietuvai atgauti savo Nepriklausomybę.

-I—<4. ■ V *4 * -»r— —- •

EG.LUCAS&C

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

(Tęsinys),
VIII.

Bedievybės Nelengva Išsižadėti.
Nors (loji. Juįią.iio nemaža iš

gyrė, kalba nei su sayimnku, 
nei si| pažįstaisiais nesirišo ir 

japic pietus buvo namie.1
Užvalgęs pietų^ labai mažai, 

nuėjo prigulti, b.et?negalėjo už
migti. Viena mint’s jį kauk no 

Jir vos lik užmerkdavo akis-ro-

man ar jam? Be abejo jam!.. 
Jis neturėdamas jokių išlaidų 
'sems pinigus iš bažnyčios ‘ kar- 
Jionkų”, o aš savo klijentams 
turėsiu įsteigtame viešbutyje 

..valgyti ir gerti duoti!..

EXPERT REAL ESTATE
ARCHER AVĖ. Tel. LAFayette. 5107 BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL C O.
?216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

ESU ĮSITIKINĘS, KAD AMERIKOS LIETUVIAI 
ŠIRDINGAI PAGELBĖS LIETUVAI ATGAUTI

. • SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ!

žodžius:
Atsiversk į tikintį! Įvyks 

stebuklus! Penki dvarai!...
Nors don Jiiliano bedievybė 

nebuvo icvoliucme, gal dangau 
iš poro skirtis iš. kitų žmonių, 
visgi lai buvo kažkas, savo, nuo*, 
savo, ko jis nenorėjo taip len
gvai išsižadėti...

B. SHUKIS
NAMŲ BUDAVOTOJAS

4131 S. Francisco Avė. LAFayette 5424

lygi nuosavybė ir kaip- dvaro, 
butų neparduvęs už ne visai ti
krus vekselius ar pažadus už
mokėti. greitai, ttup savo bedie
vybės už kunigo Nicoia žada- 

imas ateities, gėrybes, jei pats 
protas nediktuolų, \jog kunigo 
sugalvotas biznis išdegs...,

— Ne kvailas kunigas!... Pui
kus sumanymas, bet. . . kam 
jis mane čion įmaišė? Galėjo

■■■■

BUKIME SUSIPRATUSIAIS LIETUVIAIS;
ĮVERTINKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ 

IR DIRBKIM JOS GEROVEI.

Charles Kriščiūnas
4501 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas YARDS 2503

VASARIO MENESIO

Išpardavimas
Ant Rakandu, Pečių, Šaldytuvų, Parlor Setų. ■ 
Didelis Pinigų Sutaupymas Perkant Dabar! ■

“Daug didesnis įspūdis, tikrai 
tikės...” skambėjo ausyse ku

nigo žodžiai.
—Patikės... šie kvailiai vis

kuo patikės.., Bet kų pasakys 
Kiti?-.Kų pagalvos tie, kurie ma-

buvo nieks... Tikrai iš manės

galvojo don Juliano,. bet čia pat 
lindo kitos, ne taip pesimistines

dargi. pradėjo

jį apsukti, bet

Mr.& Mrs. Balickas

2201 WEST CERMAK ROAD
’ kampas Leavitt Street

ESAME TIKRI, KAD. AMERIKOS LIETUVIAI 
SĖKMINGAI PAGELBĖS. LIETUVAI 

ATGAUTI SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ!

BUKIME Susipratusiais lie
tuviais; įvertinkime Lietuvos 
Nepriklausomybę ir dirbki

me jos gerovei.

Narys FederaI Reserve System ir 
Federal Deposit Insurance Corporation.

Ffo-

iKAFAS

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

’ Don Juliano 
pykti ir įtarti 

J jog anas norįs 
visgi numatomas. nemažas peF
nas ir jam asmeniškai, ne clei- 
do pasakyti ‘‘Ne”, kuomet va
kare atėjęs kunigas Nicoia pa
klausė:.

(Bus. daugiau.)

IŠVYKO 
PASILSĖTI 

t

Steve Svilainis,. žinomas .savi
ninkas, Oak Leaf tavemo, 3438 
So. Halsted- Street,(• jau 3 savai
tės kaip- yra išvykęs į Benton 
Harbor, Michigan, kurortų, pa
silsėti.

Po poros .savaičių, manų su
grįsti. Biznį prižiūri Mrs. Ag
nės Šidlauskas ir duktė 
rence. — J. A.

MINĖS 
VARDADIENĮ

' šeštadienį, Vasario 15 d., Gai
lius Tavernoje, 3204 So. Halsted1 
St., bus pasilinksminimas su 
vaišėmis, Mrs. Julijos Gailienės 
vardadienio, proga.

Paul ir Julia Gailiai turi daug 
draugų ir yra plačiai žinomi 
kaipo mandagus biznieriai, to
dėl vardadienio parengimas tu- 
-rėš būti- pasekmingas.

METROPOLITAN 
STATE BANK

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTERt
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

2305 S. Leavitt St.
C A N ai '(532

AUDITORIUM
RESTAURANT

—Bot biznis užtikrintas!.. Ne 
tvailas kunigas..., Tikrai, žmo
nės minlc pramins ne viena, , 
bet tūkstančius kelių lankyda
mi stebuklingųjų vietų... O dva
ras sprunka, man iš nagų.., Jiei 
butų buvęs bent vienas,, kuris 
už jo įkeitimų man butų pasko
linęs pinigus — šiandien • jau 
bučiau jame vien ūkvedžio, ije 

i savininko, teisėmis...
“Penkis dvarus galėsiu pirk

ti !?,i — suskambėjo don Jnlia- 
no ausyse kunigo pranašystė ir 
jiik nusišypsojo...

—Ir kų? Tesijųpkia... Kuomet 
tupėsiu, penkis dvarus — niekas 
nedrįs juoktis iš “atsivertėlio* 
JuljanoV!' Sunkiausia bus pirmų- 
laikų, bet vėliau-... nusispiauti 
... žmonės rankas bučiuos ...”

“BUik.ia žmoneles; padėti” —< 
i Ironingai prisiminė don Juliano 
kunigo Niepla žodžius^.
°Kajn> Nauda:. Jam Ar Man?”’

—OI,. šito nesuprantu, gal
vojo don Juliano, — Ko, kuni
gus. Nicola, planuodamas, šį* ap
gaulingų stebuklų nori nudupt- 
šventųjį prieš mane,, buk visa* 
tai dapųs ne dali savęsp o dūli ki-. 
tų, dėl1 miestelio gyventojų?>. 
Map sųRo penkis dvapųs, o 
pats, rodos, pasiliks, tokiu ppt 
vargšu kaip šiandien?.. Sukčius-

Kam- bus didesnė nauda:

p-asiruoš^STminėti
VARDADIENĮ

’ T0WN OF LAKE. — Vasa
rio 16-tų išpuola Julijonų die
na. Biznierč?Julijona Markovib- 
nė, 4437’ So. Wood St., yra pa
siruošusi savo vardadienį tinka
mai atžymėti šįvakar, vasario 
15-tų.

’ Šia progų žada jų pasveikin
ti ir palinkėti; daug laimės iii 
ilgiausių melų muzikantai, drau- 
;gąi ir šiaip kostumeriai.
t- Vietinis.

LAIKAI EINA GERYN, 
SAKO PAUL M. SMITU

? Šiomis dienomis man teko tu- 
irėti- reikalus su- senu ir paty- 
irusiu- Realestatininkų Paul' M. 
Smiths 4631 So. Ashland' Avb< 
Jis tvirtina, kad' laikai žymiiai 
•pagerėjo. Jo numatymu- atrodKiy 
kad namų nuosavybės neužilgo 
žymiai* pakils-. Kils darbininkų- 
algos ir rend'os.
f Paul' M-. Smi lh sako, kad, ir 
•žhionės jau-, dabar tai numato 
ii’ih skubiai perka įvairias nup- 
i,stwybes. Apart real1 est.ate, p. 
'Smith buri-’ ir tavernų- ties nmn. 
?4.L77, Archer Avė., bet žųd’a. ji 
parduoti; nes perdaug užimtus 

‘su nuosavybių mainymu ir par
davimu. — Steponas.

J

Didelė, nauja radiju gražiame kabinete dešimt, tūbų, ne
reikia nei drūtų, lengvai pagauna- visas radijo stotis, v.er- 

Į los $99.50 už $47.50 ir dar nuolaida, už senų radijų

Jos. F. Sudrik
Furnitūra House

3409-21 SO. HALSTED STREET S
Tel. YARds 3088 ■

v

; Lietuvos Nepriklausomybės šventės pro 
: ga nuoširdžiai linkime, kad Amerikote lie- 
; tuviai sėkmingai ir vieningai prisidėtų 
i prie atkovojimo Lietuvai 

NEPRIKLAUSOMYBĖS!

NARIAI CHICAGOS IR CICERUS 
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIŲ ASSOCIACIJOS

Alte t V. Petkus
4704 So. Western Avenue

Telefonas LAFAYETTE 8024

S. P, Mažeika
33'19 Lituanica Avenue

Telefonai YARDS 1138—YARDS 1139

Lačhawicz ir Sūnus
2314 West 23rd Place

Telefonas; CANAL 2515’
Skyrius: 42-44 E. 108th St.

Telefonas POLLMAN 1270

• FOTOG 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
uos rųšies su mo- 
lerniškomis u ž 1 a i- 
Ipmis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
•arantuotas.

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

SVEIKATOS KLINIKAS

513.50
prabuvimas $cn nn
Ligoninėje ...............*UU.UU
RAUDONGYSLIV $OC f|fi 
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS C O Afl
Greita Pagelba ...........

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija C 4
ir vaistai .................. ■ -UV
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

T*

J

f

K 
ff

J. Liulevičius
4348 So. California Avė 

Telefonas LAFAYETTE 3572

Antanas M. Phillips
3307 Lituanica Avenue

Telefonas; YARDS 4908

Anthony B. Petkus
6812 So. Western Avenue

Telefonas GROVEHILL 0142
1410 So. 49th Ct., Cicero

Telefonas, CICERO 2109

P. J. Ridikas
3354 So. Halsted Street 

Telefonas YARDS 1419 
Skyrius 710 West 18th St.

I, J. Zolp
1646 West 46th Street

Telefonas YARDS 0781

VICTOB BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pcrkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an- 

is į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 9066

ir aukse

VISI LIETUVIAI
REIKALĄ UJ A
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU FFT
FLEITAI

Lab. kaina

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 
diena I ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

IŠNAROS!
VASARIO 23 D, MATYSITE 
AMALGAMATED CENTEB 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.
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C. 1.0. Laimėjo 
Melrose Parke

VVAUKEGANO LIETUVIŲ 
KOOPERATYVAS RINKS 
NAUJUS DIREKTORIUS

Atstovaus Malleable 
darbininkus

Calumet Laivų 
Firma Gavo 
Karo Užsakymą

Derybos Harvester
Richmond Dirbtuvėj

DVYNUKAI VISKĄ
DARO DVIGUBAI7-ni Darbininkai 

Žuvo Deguonio 
Sprogime

PRINCETON, III. —• Du dvy
nukai, dviejų metų devynių 
mėnesių amžiaus, abu to paties 
ūgio, to paties svorio, ir iš iš
vaizdos kaip div vandens lašai, 
kada apserga tai apserga kartu.

6 vienam padaryta 
operacija, o vasario 
prisiėjo plauti 
Dabar abu

šiuo me-
NVAUKEGAN, III. — šį 

karą įvyks Lietuvių Kooperaty
vo metinis susirinkimas, kuria
me bus išklausyta metinis biz
nio raportas ir bus renkami 
penki direktoriai trijų metų ter
minams. Susirinkimas bus lai
komas Lietuvių salėje, 7:30 vai. 
vak. Direktoriai, kurių terminai 
išsibaigė yra: Antanas Salucka, 
James- Kweder, Charles Navard 
(jis yra kooperatyvo preziden
tas), Walter Špokas ir Juozas 
Griksas.

va-

VVAUKEGANO 
LIGONIAI

WAUKEGAN, III 
tu keliose lietuvių šeimynose
randasi ligonių, šv. Teresės li
goninėje guli: Vincus Jakaitis, 
Mrs. Joseph Mickus ir Paul Pn- 
velski. Toj pačioj ligoninėj prieš 
kelias dienas garnys atnešė duk
terį Mr. ir Mrs. John Petrus- 
ky.

RICHMOND, Ind. — Vos ne
kilo .streikas vietos Internatio
nal Harvester dirbtuvėje, ,bel 
jo išvengta, kai CIO ūkio ma
šinų unijos lokalas sutiko ir to
liau derėtis su kompanijos at
stovais.

Kaip ir Chicagos streike, taip 
ir šis ginčas paliečia algas, 

| akordinj darbą ir pripažinimą.

Calu- 
Dock

CALUMF/U, ILL. — 
mot Shipyard and Dry 
kompanija, 9367 Harbor ave- 
nuc, vakar gavo iš karo de
partamento didelį ' užsakymą 
pastatymui keturių minų sėji
kų.
mas pasiekti Chicagos apie- 
linkės firmas. Laivai kaštuos 
$212,000. Jie bus 65 pėdų il
gumo kiekvienas.

Firmos atstovas pareiškė, 
kad su dabar turimais 189 
darbininkais, gal dar pora 
naujų pridėjus, užsakymai 
bus išpildyti apie spalių mė- 

! nesi. V \

Skaudi Nelaimė Illinois
Kasyklose282 bal- 

United 
laimėjo 

darbininkų balsavimus Melrose
Parko National Malleab'.e and

MELROSE PARK.— 
sais prieš 78 C. I. O. 
Auto VVorkers unija

kuri samdo didelį skaičių lie
tuvių. Balsavimai sutelkė CIO 
762 lokahii atstovauti 
n inkams dirbtuvėje.

19 baliotų nepasisekė 
vieną nei už kitą uniją.

DU ŽUVO GAISRE

darbi

nei už

\VABENO, Wis. - Prie 
Kings Lake namo gaisre sude
gė 65 m. Arcliic Harris ir vie
nas nežinomas “himbcrjack”.

T A 11 DVI/f Busi turtinges- 
ftUriMnis ir laimin‘ i nvi i ui gesnįs Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3l/i% Dividendų

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

$1,000,000.09
Vllvb T '

Streikas Michigane 
Arbitracijai

LANSING, Mich. — Federa- 
lis arbitralorius ir Michigano 
gubernatorius Van Wagoner 
deda pastangas likviduoti AFL 
auto unijos paskelbtą streiką 
Motor Wheel Corp. dirbtuvėj. 
Streikuoja 2,500 darbininkų.

DuŲUOIN, 111. — Septyni 
darbininkai buvo vieloj užmuš
ti deguonio sprogime, kuris va
kar rytą kilo United Electric 
Coal Company kasyklose. Spro
gimas įvyko skyriuje, kur bu
vo gaminamas deguonis (oksi- 
genas) skystimo formoj ir bu
vo naudojamas anglims sprog
dinti.

Vasario 
apendicito 
9 ir kitam 
ją žarną. kartu

Tai pirmas i<as užsaky-1 subankrutavusi Lie

Garsinkitės “N-nose

Kasyklų Darbininkai 
Pasirinks Uniją

SPRINGFIELD, III. — Patys 
darbininkai nuspręs kuri iš 
dviejų unijų turės teisę atsto
vauti juos Mine B. Coal kom
panijoje per specialius rinki
mus, kurie įvyks tarp vasario 
20 ir 25.

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SKNIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 9727

Klastykite musų radi* programų Antradienio ir teMadienlo ryt-

ra POVILU SALTTMTERU.

Laidotuvių Direktoriai |

į

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Bates Lietuvis 
Auto Nelaimėj 
Ties Springfield

jykla Gali Pradėt 
Dirbti

Nežinia Kiek Sužeistų
Užmuštieji yra: James Thorn- 

ton, Lyle Cook, Russell Cook, 
Lew Barker, John Bailey, John 
Rappusi ir Nelson Todd.

Dar neteko patirti ar jų tar
pe yra lietuvių, taipgi nežinia 
ar buvo daug sužeistų.

Sprogimas buvo toks smar
kus, kad sukrėtė visu,? miesto 
namus.

W. Frankfortiečiai 
Gaus Čekius Iš 
Užsidariusio Banko

WEST FRANKFORT, III. — 
Valstijos auditorius Arthur C. 
Lueder paskelbė, kad užsidaręs 
West Frankfort State bankas 
gavo jo autorizaciją išmokėti 
$61,956.82 depozitoriams. šis 
bus trečiasis ir paskutinis to 
banko išmokėjimas, ir pakels 
bendrą išmokėjimą iki $48.05. 
Depozitoriams čekiai bus išsių
sti paštu Vasario 18 d.

Rockford Paminėjo 
Lietuvio 25 m. Polic 
Tarnybos Jubiliejų

ROCKFORI), III. — Vietinė 
spauda ir policijos departamen
tas gražiai atžymėjo lietuvio 
Tony Shakotzus 25 ijnetų poli
cijos tarnybos sukaktuves Va
sario 11 d. Shakotzus (šako
čius) policijoje tarnauti pradė
jo 1917 melais. Iš karto buvo 
patruliu ir motociklistu. Vėliau, 
1922 melais tapo perkeltas į 
tektyvų skyrių. Dabar jis 
šioja seržanto titulą.

Auroros Lietuvių 
Šokiai Ši Vakarą

Kazo-BATES, III. —' Stasys 
kaitis tapo rimtai sužeistas au
tomobilio nelaimėje, kuri įvyko 
prieš keletą dienų netoli Spring- 
fieldo. Nukentėjo, nors ir kiek 
lengviau, ir automobilio vairuo
tojas Isaac Childer. Kazokaičiui 
gerokai apipjaustyta ir apdau
žyta veidas.

Didelis Kontraktas 
Melrose Parko 
Dirbtuvei

MELROSE PARK. — Missi- 
ssippi Valley Structural Steel 
Company gavo $1,000,000 už
sakymą priruošti geležį reika
lingą naujam Buick aviacijos 
fabrikui statyti, irgi Melrose 
Paiko pašonėj, prie Mannheim 
ir North avenue.

Ragina Trumpinti
Technikos Kursus

TERRE HAUTE, Ind. — 
Rose- Polytechnię Instituto vir
šininkas, Dr. D. (prentice šian
dien ragino visus universitetus 
trumpinti technikos kursus ir 
greičiau leisti pi'aktiškam dar
bui jaunus mechanikus ir inži
nierius. Toks paskubinimas pra
šalintų susidarantį patyrusių 
amatininkų trukumą.

Mirė Pasižymėjęs 
Auroros Darbininkų 
Prietelis ir Vadas

de-
ne-

AURORA, III. — Lietuvių 
Kultūros Draugijos vietinis sky
rius rengia savo šokių vakarą 
šiandien, 7 vai. vak., Labor 
Temple patalpose. Auroriečiai 
laukia svečių net iš Chicagos 
atsilankant.

AURORA, III. — čia prieš 
kelias dienas pasimirė John G. 
Esnorf, Fox Valley Labor News 
redaktorius, plačiai žinomas dar
bo žmonių draugas ir lyderis. 
Jis buvo 75 metų 
męs Olandijoje, į 
vyko1 tais metais 
turėjo savo didįjį

amžiaus. Gi- 
Ameriką at- 
kai Chicaga 
gaisrą.

Angliakasys Neteko 
Gyvybės Kasykloje

KALTINA DU ST. CHARLES 
SARGUS ŽMOGŽUDYSTE

SI.

Chrysler Corp. Pel 
nas $37,802,000

DETROIT, Mich. — Chrysler 
korporacija, kuri gamina Chry
sler, Dodge, DeSoto ir Plymoulh 
automobilius pernai padarė $37,- 
802,279 gryno pelno, po $8.69 
serui. z

Užpernai pelnė milionus ma
žiau.

METAI NEDARO DIDELIO 
SKIRTUMO

BATAVIA, 111. — Netrūksta 
nei energijos, nei ambicijos 75 
metų John Echman’ui. Jis nu
tarė kandidatuoti į majorus. 
Batavia, matyt, tiki, į senelių 
sugebėjimą ■ miestelio reikalus

m. amžiaus.

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek< 
madienį— į Sanc 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s. 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

GRANITE CITY, 111. — 
bankrutavusi Granite City 
Iron Co. liejykla gali greitu 
k u atsidaryti, jei dabar
mos pardavimo derybos su neį- 
vardinla firma teigiamai užsi-

lai- 
veda-

Liejykla yra apkainuota tu
rinti $12,000,000 vertės. Jei ji 
pereis į naujas rankas, tai sa
koma ji dirbs pilną laiką ga
mindama plieną ginklavimosi 
reikalams.

AKIUSPECIALISTAI

STAUNTON, ILL. 
Chirnich, 
davimo” 
ted Coal

Su-

Pirkite tose krautuvėse, ku-
rios garsinasi -NAUJIENOSE"

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

NEILLSB1LLE, \Vis. — Du' 
Winnebago indėnai numirė čia 
dvi dienas uliavoję ir gėrę al
koholį iš savo automobiiiaus 
radiatoriaus. Kiti du indėnai 
prie uliavotojų prisidėję kiek 
vėliau, dabar kovoja su mirtimi 
ligoninėje.

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 sutarh 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
^900 So Halsted Stt.

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

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

Telefonas YARDS 1419.

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

“NUT” STREET GYVENTO
JAI PRAŠO KITO VARDO

keistas. Sako, per paskutinius 
10 metų jie užtekt nai priken
tėjo klausydami, kaip kiti iš jų 
juokus krečia, kada sužino, kad 
jie gyvena ant “Nut” strcet.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

JOLIET, III.—Gyventojai gy
veną ant “Nut” strect įteikė 
miestui peticiją reikalaudami,

ST. CHARLES. — Du 
Charles pataisos namų tarnau
tojai, Robert Adams ir Wil!iam 
Laird iš Elgino, yra kaltinami 
žmogžudyste. Jie buk mirtinai 
sumušė pataisos namų įnamį, 
16 metų James Williams. Mu
šė berniuką su buože ir gelež- 
aliu. Jis mirė gavęs kraujo

paplūdimą.

kasyklos 
kiti darbininkai 
su Chirnich

Frank 
kuris dirbo prie “lo- 
in ašines Consolida- 
kompanijoje, sutiko 

mirtį kada kampas 
užgriuvo ant jo. Du 

kurie kartu
dirbo vos per 
išsigelbėti. Žu

vęs angliakasis buvo 64 metų 
amžiaus.

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. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. Montvid, M. D.
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

Yra Viltis Allis- 
Chalmers Streiką 
Likviduoti

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’TS

Gydytojas ir Chirurg-a*
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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

MILWAUKEE, Wis, • 
VVashingtono žinios sako, kad 
ten valdžios, kompanijos ir uni
jos atstovai pradeda surasti 
“bendrą kalbą”, ir yra vilties 
artimoj ateityje Allis-Chalmers 
streiką likviduoti. Apie 7,000 
streikuoja jau ketvirtą savai
tę.

Remkite tuos, kurio 
garsinas1

■ NAUJIENOSE' /

Tš

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Jr 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 
pritaikin ime 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

DR. C. Z. VEZEL’IF
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

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.
Room 1230

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

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2679
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šešfedien*., vasario 18, 1941

COOK COUiYI'Y 
! DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTR1BUTO- 
RFAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
dlštributbriai puikių autoįriobilių 

i Suvienytose Valstijose, siūlo ka- 
ijų pirkėjams stebėtiną bargeną 
kurio nė vienas^ RETAI L dyleris 
negali pasiūlyti!' Štai SYKI-Į- 
GYVENIMO .proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kur!
GARANTUOTAS SUTAUPY
TAS $100 IKb $500 UŽTAI 

KAD PERKAT TIESIOG 
PAS MUS

Suvirš 450 karų; didžiausias pa
sirinkimas REKORD- LAUŽIAN
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje.!

1941 "bŪICKS
Turime 10 1941 Buiclr Šedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su; radioš, šil
dytuvais, white wall tirės—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30' 1939 Buicks? 
visi kaip nauji, įkainuotos taip 
omai kaip

$425
1941 FORDS

: Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
. su radio, šildytuvu, white-wall 
•tires. Taipgi l-2-194ri ir 15-1939 
Fordų taip žemai kaip

*345
1941 PLYM0UTHS

Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouthš, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

*365

Emilia Leistromienė

19

ir
ir

Taipgi 1938 — 1937 — 1936 
1935 karų, visokių modelių 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

JURGIS WASNAUSKAS 
(WASNIS)

Gyv. 4804 S. Wells Street

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JĮ TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500 

NEŽIŪRINT KUR GYVENATI, 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT 
PROGA GAUTI VIENĄ Iš ŠIŲ 

, REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

i VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS 

PIRKINYS
AR' PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS ĮMOKĖJIMUI 
DU METAI IŠMOKĖTI — 

» LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK fOI’NTY 
DISTRIBUTORS

i 1340 W.' 63rd Street 
Atdara Vakarais iki 10- 

Nedėliomis iki 7

įSkaudih ir liūdna prisiminti 
f apie Lietuvą. Ji dabar kale- 
jime- Ji kenčia ir laukia mu- 
sų paramos. Padekime Lie

tuvai atgauti Nepriklau
somybę!

S. M- SKUBĄS
Laidotuoių Direktarius

■

STANLEY J.

Lai dotuotų D i rety o n us

IŠNAROS!

PARSIDUODA GROSERNĖ, de- 
licatessen ir šviežių mėsų krautu
vė—5 kambarių flatas. Turite ma
tyti, kad įvertinti. 4358 W. Chrysler 
Street.

ROOMING HOUSE — 10 kąmb., 
karšto vandens šiluma, visi išreri- 
duoti, graži apylinkė, geros įplau
kos ir transportacija. šaukite Ken- 
vVood 0605.

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

718 W. W SM;
MONroę 3377

r
Tikiu, kad Amerikos lietu- 

jviai sėkmingai pagelbės 
Lietuvai atgauti savo 

Neprilęlmisoftiybę!

1735 Wąfean’sia Avė;
Tel. RRVusunck 2535

VAS4K/0 23 D. MATYSITE 
Pirmą kartą Amerikoje 

Ofiginalį, Juokingą Komedija 
Šulėje, 333 S; Ashlund- Blvd ’

Artimiau Susipažins
Susirenka Sandaros Salėje

PERSONAL
Asmenų Ieško

REAL ESTATE FOR SALE 
Nąmai-žemė Pardavimui

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių ReikiaRytoj, 16 dieną šio menesio, 

renkasi- Krakiškių: kliubas; San-

i

PETRAS ŽIUVELIS
Gyv. 7030 So. Artesian.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 14 d., 2:30 v. popietį 
: 1941 m., sulaukęs pusės any

žiaus, gimęs Liet., Šiaulių ajį? 
skrįty.

Paliko dideliame nuliūdimą 
švogerką Stanislavą ir švogd- 
rį. Julijoną Kuzminskius ir 
jų šeirhyrią, krikšto dukterį 
Oną Kuzminskis, pusseserę ir 
Kitas gimines, draugus ir pa
žįstamos.

Kūnas pašarvotas Antaną 
M. Phillips kopi., 3307 SoutĮi 

f Lituanica Avė. Laidotuvėd 
įVyks antrad., vasario 18 d; 
8:00 vai. ryto iš kopi. į Gi
mimo Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus geduling:- 
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a .a. Petro Žiuvelio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su- 

. teikti jam paskutinį patarna- 
’ vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Švogerką, 
Švogeris, Krikšto Duktė, Pus
seserė ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARDS 4908.

Laidotuvėmis rūpinasi Ma
rijona ir Mykolas šalteniai, 
7030 S. Artesian, Hemlock 

• 6980.

Metinės Mirties Sukaktuvės

MARIJONA ENZELIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

17 d. vas. mėn, 1940 m., sulau
kus pusės amžiaus, gimus Me
škinių kaime, Tenenių parap., 
Tauragės apskr.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Povilą, dukterį Dellą, 
žentą Walter Notrėm, Lietuvo
je vyrą, du sūnūs ir marčias, 

' anukus, motinėlę, seseres ir 
gimines. ,

Liūdnai atminčiai musų 
brangiosios motinėlės bus lai
komos šv? Mišios šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje, 17 d. vas. 
mėn., 1941 m., 8:45 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas, o .paskui 
į namus po nur. 6624 So. Tal- 
man Avė. Mes Tave Musų 
brangioji motinėlė niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiaus 

. ar vėliaus pas Tave ateisime;
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Sūnūs, Duktė, 'Žentas ir 

Giminės

VEIKIOS?
Dalis

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted: Street

Tel. YARDS 7308

fe

UfeRLlfe M Mylintiems
Vestuvėms; Ban- 

ri Okietams, Laidotu- 
j -r "“V* vėms. Pa p u o š i- 
GĖIJNLNKAS 

? UBO Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800 

LIUDVIKAS NEMUNAS 
Gyveno 45H South Wood Šfreet

Persiskyrė su šiuo pasaulių vasario 13 d., 2:30 vai .ryto, 
1941' m., šulaiikęs ptisėš artfž., giknęš Lietuvoje, Mažeikių apskr., 
Vykšnių paVųp., Pakalupčs kairhe. Anf&lkOj išgyvenę 28 metus.

Paliko dideliame nulįudime moterį Oną, po tėvajūs žutautai- 
tę, 2 dukreles Oną Durkin, jos vyrą Joną ir Hortehšiją, 3 se
seris: Uršulę Laurinien.ę, jos vyrą Juozapą ir jų šeiriią, Mortą 
Štakauskienę, jos vyrą Augustą ir jų šeimą, ir Stanislavą Ska- 
beikienę, jos vyrą Joną iįr daug kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje ses.ęrį BronišlaVą Gųdmoųįenę, jos Vyrą Rober
tą ir jų šeimą’ ir daug kitų giriiinių.

Kunąs pašarvotus sesers namuose, 4601 So. Paulina St.
ČaidotUVŠs įvyks pirmadienį, vasario 17 d., 9:04 vai. ryto, 

iš ųąmų į šy. Kryžiaus parap. Bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš’ ten bus nulydėtas į šv. 
KazlfhiOro kapines.

Visi' a. a. Liudviko Nemuno giminės, draugai ir pažįstami 
esat, nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame:

Mąteris, Rukterys, Seserys, švogeriai ir Giminės.
Laid. Direkt. I. J. Zolp, Telefonas YARDS 0781;

daros svetainėje, 840 Vy. 33rd 
St. Palyginant, ši organizacija 
dar jaunutė, vos tik keturi mė
nesiai kaip gyvuoja, bet narių 
skaičius gana didelis. Taigi, pa
sirodo, kad Krakiškiai supranta 
organizacijos svarbumą ų* spar
čiai rašosi.

Bet *įar daug yra Krakiškių, 
kurie nepriklauso šiai organiza
cijai. Vieni iš jų neturį laiko, 
o kiti vėl nemato svarbos.

Girdėjau, kad šiame posėdy
je' bus ir alučio — well, nieko 
nekoriks

Taigi, 
vieta ir

artimesnei pažinčiai.
Krakiškiai, įsi tėmy kitę 
laika. Krakiškis, v

Cicero Kareiviai 
Vas. 16 Minėjime

CICERO — Kareivių unifor
mos skyriaus nariai su unifor-

Sesių Mėnesių Mirties 
Paminėjimas

su šiuo pa-
d.

rug-
šauliu rugpiiičio 

, Tapo palaidota 22 
r piučio, 1940 m., Liet 
. Tautiškose Kapinėse.

Gaila mums Tavęs. At- 
siskyriai iš musų tarpo. 
Palikai mumis verkiam 
čius, lindinčius ir dide
liuose širdies skausmuo
se. Negalime užmiršti Ta
vęs, miela Emilia.

Mes lankysime Tavo ka
pą kolei akis užmerksi
me, o Tu, miela Emilia, 
ilsėkis šaltoje žemelėje 
pr^dausta ir kvietkelemis

Pcrsiskyrč su šiuo pasauliu 
] vasario 14 d., 9:00 v. ryto, 

1941 m., sulaukęs 62 m. amž., 
gimęs Lietuvoj.

Paliko didėliame nubudime 
dukteris Violet Bruno, Sophia 
Grandaw, Stella Walsh, Ber- 
nice Stearns, sūnūs: Daniel, 
Edward ir Louis;> brolį John 
Daniels, ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Blake- 
Lamb kopi., 712 W. 31st St. 
Laidotuvės įvyks antrad., vas. 
18 d., 9 vai. ryto iš kopi. į 
St. David’s parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos .pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi- 

» miero kapines.
Visi a. a. Jurgio Wasniaus- 

ko giminės, draūgai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Dukterys, 
Sunai; Brolis ir Giminę^.

Laid*. Direkt. Blake-Lambi, 
Tel. VICtory 1158.

mdniiš dalyvauja vas. 16 Lietu
vos nepriklausomybes iškilmė
se. Tai sueiga visų tikrų lietu
vių. Nepalik ir tamsta namie, 
o eik ten kur visi eina. D.

Nauj. Gadynes Chor 
Rinks “Širdžių x 
Karalienę”

Šįvakar Rengia Valentine 
Šokius.

Naujos Gadynes Choras ren
gia metinius VALENTINE DIE
NOS šokius šįvakar, vasario 15- 
tą, New Marąuette Salėj, prie 
69-tos ir Western Avenue.

choro
’ Die-

Jau per keletą metų 
šokiai rengiami “širdži 
ną buvo labai pasekmingi. Ir 
šiemet ta tradicija bus vykdo
ma — pasilinksminti, pasišokti, 
padainuoti su .draugais ir cho
ristais.

Kaip ir visada, bus renkama 
“Širdžių Karalienė”. Jai bus 
įteikta graži karūna ir dovana. 
Apart to bus ir kili pamargini- 
niai. Bus ir “floor show”, 
p.klys pagarsėję šokėjai.

kuri

Bus Ir Pinaklistu*
ten

drau-
Atsilankę negailėsite, nes 

bus ir Įjūriai “pinak'.islų 

tų pamarginimų. įžanga tik
30c. Piadžia 8:30 v.v. Choriste

Bukite Tikri, Kad 
Jūsų Namo Popieriai 
Tvarkoje

Naiidokit Chicago Title and 
Trust Patarnavimą.

J ilsu nah^’ž— tai yra jūsų 
didžiausias ų* saugiausias in- 
vestmentas. -Jaili įsigyti ilgu 
dirbote, ilgai pinigus taupėte ir 
nemažai vargo malėte.

invesi-
mentų

1 iikdaniį uluju v’suGmel b i
te tikri., kad jo dokumentai 
arkoje. Persitikrinkite, kad 

jie tvarkoje, (nors namą jau tu-

Sa vi sa u g'd V1 mimo d o k u m e 111 ų 
reikale naudokitės Chicago 
Tilte’ and* Trust Company pa
tarnavimu, ir reikalaukite Own- 
Įer Title Guarantce PolicJ’; To
kia polise yra nesugriaunamas 
užtjkriniiĮias, kad jūsų namo 
popieriai tvarkoje, kad nėra už
silikusių taksų ir kad jo nuo-

areštu. (Skl.)

TEKLĖ VAITEKŪNAS, 
po tėvais Butavičiute 

, gyv. 2041 W. 63 St. Pro. 0176
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 14 d., 7:00 v. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Rokiškio apskr., Ska
piškio parap. ir, miestely.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Kazimierą, dukterį Bro- 
; nislavą Surorpskienę ir jos 

vyrą Kazimierą, anūką Char
les; J?., seserį Štella Poriša- 
vage, brolį Petrą Butavičių, 
sesers dukteris: Bernadine 
Ponsavage, Anną McKeąn, jos 
vyrą Elliot ir Stella Patter- 
son, jos vyrą Roy, sesers su- 

• nūs Steve Ponsavage ir Louis 
Baltrūną, pusbrolį Antaną 
Gronškį, jo žmoną ir jų. šunų 
Kazimierą ir daug kitų gumi
niu, draugų ir pažįstairių. Lie- 

i tuvoje— brolį. įr seserį Juo
zapą ir. Juzefą Butavičių ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antanę 
Petkaus kopi., 6812 S. We‘st- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., vasario 18 d., 8:00 v.

■ ryto' iš kopi. Gimimo Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a; a. Teklės Vaitekū- 
nienės giminės, draugai ir pa- 

r žįstam! esat nuošlrdžiki kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį .patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Vy?a£ 
ir Giminės.

Laid1. Direkt. Antanas Pet- 
, kus, Tel, jGĘOvehįJl /0142.

PAIEŠKAU SUSIPAŽINIMUI 
našlės, ne senesnės kaip 48 metų 
amž. Esu našlys. Turiu gerą dar
bą. Rašykit, 1739 So. Halsted Št., 
Box 2455.

PAIEŠKAU ANTOSĖS MAŠĮU- 
TAITIENĖS, pirmiaus gyveno Bos
ton, Mass. Turiu svarbų reikalą. 
Prašau atsišaukti. Slazinskas, Rėp. 
Q dėl Uruguay, Calle Mormosaja 
2126. Montevideo.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

VIDURAMŽIS ŽMOGUS ieško 
darbo kaip handy man janitorius. 
Suprantu visą namų darbą: kurti 
boilerius ir kitus darbus, šaukite 
bile kada A. Smith, Hemlock 07(17.

IEŠKAU DARBO už bartenderį, 
patyręs ir teisingas. Kalbu gerai 
angliškai. Box 2456, 1739 So. Hals- 
ted Street.

SENYVAS ŽMOGUS ieško darbo 
ant farmos, moku visokį farmos 
darbą. 3221 So. Lowe Avė., Wil- 
liam Butkevičius.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ E X-M AIN IER i’ Ų 

DRAUGIŠKO KLUBO susirinkimas 
įvyks sekmad., vasario 16 d.. C. 
Ūkelio svet., 3436 S. Lituanica avė. 
Pradžia 2 vai. popiet Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. —Valdyba.
KRAKIŠKIŲ APŠVIETOS ir Kul

tūros Draugiško Klubo susirinki
mas įvyks sekmad., vasario 16 d., 
1:30 vai. popiet, Sandaros svet., 
840 W. 33rd st. Chicago. Taipgi visi 
draugai krakiškiai prašomi atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių.

—M. Titiškis, rast.
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLIT. IR PAŠ. KLUBAS 12 
WARDO laikys savo mėn. susirin
kimą sekmadienį, vasario (Feb.) 
16, 1 vai. popiet Hollywood svet., 
2417 West 43rd St.

Paul J. Petraitis, Rast.

Diena Iš Dienos
Suskambės Vestu
vių Varpai

Apsiveda Yakąitė-Kapbčius
Sekmadienį, va.s. 16-tą d., 

West Pullmane suskambės ves- 
tuvių varpai šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioj, 10:00 A. M.

Čia Bronislovas Kapočius ir 
Elžbieta Yakas sueis į “stoną 
moterystės’’.

Jaunoji Elžbieta yra duktė 
senų naujieniečių Elžbietos ir 
Jono Yakas, 821 W. 123rd St., 
West Pullmane.

Vestuvių puota įvyks bažny
tinėj .svetainėje, 12*225 South 
Emerald Avė., 5-tą vai. po pie
tų.

Numatoma, kad 'vestuves bus 
didelės ir iškilmingos, nes kaip 
jaunosios tėvai, drg. Yakai, taip 
•ir jaunojo tėvai Kapočiai yra 
populiarus žmones.

Dirba Navy Dept.
Beje, vestuvėse dalyvaus ir 

jaunosios sesutė Emilija, kuri 
dirba U. S. Navy Departmente, 
VVashington, D. C.

Reikia žymėti, kad jaunosios 
tėvas Jonas Yakas užrašė jiems 
“Jaunimą” ir sau “Naujienas” 
metams. Aš nuo savęs linkiu 
daug laimių jaunai porai.

— Steponas Narkis.

Nepriklausomybės 
Minėjimo Bilietai

Lietuvos 
Sukakties 

vasario 16 d., 32

: BRIDGEPORT 
Nepriklausomybės 
minėjimo,
W. Randolph St., bilietai par
davimui randasi- sekamose vie
tose-:

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

! Progress Furnihiye Co., 3222 
S. Halsted St.,

Gudo krautuvėje, 901 W. 33 
Street;,

“Sandaros” Red., 840 W. 33 
Street.

REIKALINGAS PERŽIŪRĖTOJAS 
(Over-off-press’ų) dėl vyrų. kautų 
330 So. Franklih ,St. 3 aukštas.

REIKALINGA MOTERIS dėl na
mų darbo ir pagelbėti prie kuk- 
nios. Valgis, guolis ir mokestis, 
šaukite ELMhurst 3449 R2.’ Edna 
Kampus.

REIKALINGA veiterka, patyrusi, 
kad galėtų pagelbėti ir už baro. 
M. Miller, 666 W. 14th St.

MERGINA ABELNAM namų 
darbui, nereikia valgį gamintis, 
būti aht vietos—$5. GUNN, 6026 
St. Lawrence, Dorėhester 2623.

REIKALINGA PATYRUSI ope- 
natorė ant vienos adatos ir “pink- 
ihg” mašinų. MEL-TEX MFG. CO. 
532 So. Throop St., 7-tas aukštas.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PATYRĘS bar- 
berys.

660 West 14th< Street,
Tel. SEEley 1840.

REIKALINGAS PATYRĘS dar
bininkas ant farmos. Kad suprastų 
apie mašinas. Netoli nuo Chicagos. 
6348 So. Artesian.

REIKALINGAS BUČERYS, su
prantantis prie groserriės, kalban
tis gerai angliškai. 6002 So. State 
Street.

FURNISHED ROOMS—-TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI KAMBARYS, švarus ir 
nebrangiai, 3438 So. Emerald Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai 

ANT RENDOS VIETA DĖL što- 
ro 24x54 pėdų didumo, tinkamas 
visokiam bizniui. Renda pigi, garu 
šildomas. 4246 Milvvaukee Avė. Sa
vininkas gyvena 4244 Milwaukee 
Avenue. Ant antrų lubų.

Tel. KILDARE 8697.

RENDON 2 KAMBARIŲ flatas, 
apšildomas, miegamasis ir “wash- 
room.” 7126 So. Artesian Avė.

ANIMALŠ—DOGŠ—BIRDS—PE1S 
Gyvuliai—šuriys—Paukščiai ėtc.

EXTRA!!!1
Parduodu 6 savaičių “Springer 

Spaniel" šuniukus. Registruotds 
veislės. Kreipkitės, 4632 S. Fair- 
field Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE
Rakandai ir Įtaisą
PARDAVIMUI MĖSOS IR DUO

NOS PIAUSTYMO mašina A. C. 
current. Taipgi dešrų kimšimo ma
šina ir svarstyklės. 1921 W. 47th 
Street.

VVHOLESALĘ 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 nacionalia) 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. TeL REPublic 6051

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA 10 KAMBARIŲ 
roominghouse aprybota apylinkė— 
stokeris, steam hėrit, murinė-akme- 
ninis .priekis — $4,500. $1000 cash. 
4424 Berkeley Avenue.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ, biz
nis išdirbtas .per ilgus metus, ran
dasi ant privatįškos gatvės Brighf- 
on Parite. Savininkas priveltas 
parduoti už mąžą kainą. Taipgi 
Mainys ant namo geroj viėtoj. 
Kreipkitės K. J. MACKE, 2346 W. 
69th St. 2 lubos. Tęl. PROspect 
•3140.

KRAUTUVĖ, KURIOJ, pardup- 
dania Hamburgers, Lunch, soft 
drinks, saldainiai, ice cream, dvi
račiai. Gerai išdirbtas biznis, 2 
kambariai gyvenimui,- mažos išlai
dos, nėra konkurencijos, gerą vie
ta .porai arba moterei: Paaukaus. 
Šaukite po 7 vai. vak. SEEley 6824.

Vasario 23 pamatysite 
AMALGAMATED CENTER 
Suloje, 333 S. Ashland Blvd.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1061.

PARDAVIMUI PIGIAI 3 aukštų 
mūrinis namas su 5-kiais flatais, 
su tavernų ir 2 karų garažu. Gera
me stovyje. Priežastis — liga. 1926 
Šo. Canalport Avė. arti Halsted 
gatvės.

19 FLATŲ, Marąuette Parke.
36 KAMBARIŲ Roominghouse, 

prieš Jackson Parką. Mainysime 
ant mažesnių namų.

Daug kitokių mainų turime.
HYDE PARK REAL ESTATE. 

SERVICE,
1401 E. 53rd St, Hyde Park 8525.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ 6 kam
barių kiekvienas, mūrinis namas. 
Tile maudynė, elektriniai šaldytu
vai, 2 karų mūrinis garažas, tarp 
67 ir 68 prie Artesian. Agentai 
draudžiami. Informacijos, PROspect 
10383.

MARQUETTE PARKE parsiduo
da 3 flatų muminis namas, labai 
pigiai, nes važiuoju ant ūkės. Atsi
šaukite nedėlioj, visą dieną. Kitas 
dienas iki 3 popiet.

6634 So. Mapiewood Avė.

BIZNIAVAS MURO NAMAS, 
štoras ir 3 flatai. Mainysiu ant pri- 
vatiško namo; dviejų karų gara
žas ir H. W. apšildymas. Namas 
randasi 33rd ir Hialsted St. Kreip
kitės prie L. V. SIRUS, 3553 So. 
Halsted St, Te!. YARDS 5118.

PARSIDUODA PRIVATIŠKAS 
NAMAS 3 flatų po 6 kambarius. 
Matykite Savininką po 6:00 vai. 
vakaro. 2152 W. 24th St.

PARSIDUODA 6-šių FLATŲ mū
rinis namas, su 4-riais kambariais 
kiekvienas, naujai ištaisytas “plum- 
bing” ir maudynės, 2-jų karų ga
ražas. Savininkas gyvena ant 3-io 
aukšto užpakaly. 3122 S. Union Av.

PARSIDUODA 2-JŲ FLATŲ 
mūrinis namas — “steam heat”, 
labai pigiai. Mes turime apie 1000 
mažų ir didelių namų, visose daly
se Chicagos.

1—16 flatu namas, $14.000.
J. SUTKUS, 

Ernest Geissler, 
šaukite Butku, HEMlock 3400.

2749 W. 63rd St.

PARSIDUODA BIZNIO mūrinis 
namas, 2 storai:—6 flatai geroj vie
toj ir ant bizniavęs gatvės, visuo
met išrenduotas. $15,000; kas pirks, 
pasidarys sau gerą pragyvenimą. 
Taipgi yra 4 flatų mūrinis namas, 
geroj vietoj, didelis garažas — 
$4,000 arba ant išmainymo. 
CHARLES ŲRNICH (URNIKAS) 
2500 W. 63 St. Prospect 6025. 
Visuomet teisingas .patarnavimas.

■■ !<■ ................. M. Minsią>■■■ ■!>■ I I .1 I

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ ŪKIS, myŲta į pieiu 
nuo Fernvilie. Narna 5 ihetų amž., 
daržinė, vėjas nūverfę, bet yra visa 
medžio medžiaga atstatyti, cemento 
šilo, garažas ir šėtra, šis ūkis par
siduoda' už $10.000. Jeigu ieškote 
bargeno, štai jis. Tik $3,200. Našlė 
turi parduoti. Pusė reikia numokė- 
tl. JACOB GRASMEYER, Real 
Estate Brokers, 426 Meple Avenue, 
Holland, Mich.

PARSIDUODA 70 AKRŲ FAR- 
MA pieno trekas, paukščių ip2 
akrų “asparagus”. $6,000, dėl to
lesnės informacijos rašykite — 

LEONARD AUER, 
R. R. 2, Paw Paw, Mich.

PARSIDUODA 120 AKRŲ farma 
Cass Gpunty, Michigane, budinkai 
ir žemė’ gera, dėl informacijų rašy
kite L; W. BEARDSLEY, • 1 East 
Michigan, Battle Creek, Mich.

PARSIDUODA 10 AKRŲ FAR
MA, geri budinkai, gera žemė,, gali 
būti iriguota. GOLDIE OSBORNE, 
Hamlet, Indiana.

PROFESŠiONAL SERVICE 
Pro: lOl

AR TURI- FISTULĄ arba he- 
mmoroidus? Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskite’ štam
puotą konvertą. H. K-. Bergmap, 
A O. Box 56, Chicago, Ui

X-RAY IR LABORĄTORY TESTS 
Dantų ir kūno XrRAYS, kraujo, 
šlapumo, nėštumo ir vedybų išty
rinėjimai.
TRI-TOWER X-RAY & CHEMI

CAL LABORATORY,
2009 W. North Avenue.

Tel. Brunsvvick 1680. Atdara dieną 
ir naktį.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

.........
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?YTOJ i Kovą už Lietuvos
.*' * šęštadten., vasario 15,1941

Kuoskaitlingiausiai dalyvaukime 
Nepriklausomybės minėjime!

Išgirskime Amerikos Ministerį Lietuvai 
0wen Norem’a

SEKIM JO PAVYZDŽIU, DIRBKIM IR MES LIETU
VOS LAISVEI ATSTEIGTI!

MINĖJIMAS įvyks vidurmiesty, 32 West Randolph 
Street.

RENGIA: Chicagos Lietuvių Visuomenes Bendras 
Komitetas.

DALYVAUS: U. S. Ministeris Lietuvai, Owen J. C. 
N orėm,

Lietuvos konsulas, Petras Daužvardis, 
“Naujienų” redaktorius, Dr. Pius Grigaitis, 
Adv. Pranas Mast-Mastauskas, 
“Sandaros” redaktorius, Mikas Vaidyla 
DAINUOS: Solistė Barbara Darlys, kiti.
Chorai: “Birutė”, Vyčių Dainos Choras, “Pirmyn” 

Choras.
PRADŽIA — 2 vai. po pietų. Įžanga — 25c.

Nuoširdus Lietuvių Tautos Draugai
I t

aisv-
HF&abto=į

Nepriklausomybei 
Pašvęstas Radio 
Programas

Budriko Valandoj Skaitys 
Skinner’io Laišką

Budriko Radio Valanda, Oro 
Teatras iš galingos radio sto
ties, WCFL, 970 Kil. sekmadie
nio vakare, nuo 5:30 iki 6:15 
p.m., Vasario

Programas pašvęstas 
liai paminėti Lietuvos 
klausoiiiybę. Išrinktos 
dainos, lietuviški kuriniai, ku
riuos išpildys 15 šmotų Simfo
nijos Orkestras ir žymus dai
nininkai. Bus skaitytas laiškas 
Amerikos 
(buvusio)

Jos. F. 
Rakandų,
nių šaldytuvų, 
Halsted St. leidžia tą programą 
savo lėšomis. Esate širdingai 
kviečiami nepamiršti užsisukti 
savo radiją. — Pranešėjas.

ESAME TIKRI, KAD AMERIKOS LIETUVIAI SĖKMIN
GAI PAGELBĖS LIETUVAI ATGAUTI

SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ!

DARIUS-GIRĖNAS

16.
spėcia- 
Nepri- 

gražios

/i

* : ■ y,r -

Lai nei vienas Chicagos ir apylinkės lietuvis rytoj 
po pietų nepasilieka namie!

Susirinkime kuoskantlingiąttsiai 23-čių Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių minėjime!

Šiuo momentu tai kiekvieno tikro lietuvio pareiga.
Lietuvos priešai ir Amerikos lietuviai, parsidavę 

okupantams, savo spaudoje desperatiškai bando įrodinė
ti, kad Amerikos lietuvių visuomenei Lietuvos likimas 
nerupi ir, kad ji pritaria okupantų įsteigtai komisarų 
valdžiai.

Jie stengiasi parodyti, kad tiktai komunistų spauda 
atstovauja Amerikos lietuvių nusistatymą.

Mes visi žinom, kad tai akiplėšiškas melas, apgaulė. 
Bet to žinojimo neužtenka, mes savo nusistatymą priva
lome kuoaiškiausiai pasauliui parodyti.

Turime jį parodyti ne vien dabartiniams Lietuvos, 
valdovams, kuriuos mes smerkiame.

Turime parodyti Amerikos viešai opinijai, kad mums 
gimtinės Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė yra brangi.

Turime parodyti savo pasiryžimą visam pasauliui. 
Turime paskleisti įsitikinimą, kad patrankoms nutilus ir 
kraujui nustojus bėgti, mes reikalausime Lietuvai gra
žinti laisvę, savivaldą, ir visas teises, kurios jai priklau
so. Tik jei patys kelsime balsą, į musu norus* kiti atkreips 
dėmesį. Jeigu patys nesirūpinsime, kiti nenorės už mus 
kalbėti.

O svarbiausia, turime parodyti svetimo jungo pri
spaustai Lietuvos liaudžiai, kad mes žinome jos vargus 
ir skausmus. Turime parodyti Lietuvos valstiečiui, ir 
darbininkui, ir moksleiviui ir kiekvienam kitam Lietu
vos gyventojui, kad mes nesam apgauti viliu^ingos pro
pagandos, kurią skleidžia nauii Lietuvos šeimininkai: 
kad mes žinome tikrą padėtį, kad jų vargą jaučiame, ir 
suprantame jų troškimus.

Amerikos viešoji spauda ir radio plačiai rytdienos 
minėjimą reklamavo. Amerikos vyriausybę musų tarpe 
rytoj atstovaus ministeris Norem. Jis ten bus ne vien 
kalbai pasakyti ir musų ūpą pakelti. Jis bus s^ebė^ojas, 
kuris raportuos Chicagos lietuvių nusistatymą Washing- 
tonui. Mes privalome jam parodyti, kad esame tvir'ai 
pasiryžę savo jėgas pridėti prie Lietuvos Nepriklauso
mybės atsteigimo darbo.

Cenzūra neleis Lietuvos žmonėms apie šį minėjimą 
skaityti, komunistų spauda visus faktus biauriai iškrai
pys, bet galim būti tikri, kad Lietuvos žmonės apie jį 
sužinos.

Kaip ir kitos žinios, taip ir ši žinia lyg magika pa
sieks Lietuvą ir ten pasklis, suteikdama Lietuvos žmo
nėms naują pasiryžimą ir viltį dirbti ir kovoti už geres
nį Lietuvai rytojų.

Mes tiek daug galime atsiekti rytoj dalyvaudami 
Nepriklausomybės Iškilmėse! Mes tiek daug žalos Lie
tuvos laisvės idėjai gaMme padaryti neatsilankydami!

Tad, kaip vienas atidėkime į šalį visus kitus reika-
lūs, ir pašvęstam kelias valandas rytoj po pietų Lietuvai! klausomybei paminėti, '814 

Ateitis už tai mums bus visuomet dėkinga! 1W. 33rd St, 3 v. p< p. Dai
nos, šokiai, kalbos. .

Ne tamsiaplaukę žemaitę ma- Nbrem’ai, kurie per savo ke^ 
tote čia tuose puošniuose lietu- hų metų gyvenimą Lietuvoje 

bet ponią No- Pamil° šal! Visa širdimi, aL 
. .. . ’. vyksta Chicagpn ^įąndien ir ry^

toj dalyvaus J^ijųiingame Va
sario šešioliktosios paminėjime, 
32 West RAndolph Street, 2 
vai. p.p. Mihiš^ėris’ Norem’as 

.... ., kalbą.
Ghicagiečia.i jbs.^kukia su dide-

viškuose rūbuose, 
rem, Jungtinių Valstijų minis- 
terio Lietuvai, Owen J. C. No- 
rem’o žmoną. Pats ministeris 
stovi šalia žmonos.

ši reta nuotrauka buvo pa-1 pasakys svarbiausiąją 
daryta laike. Vieno Norein’ų at- 
silankymo lietuviškam kaime’ liu sušidomėjimtj, nes kalbėto- 
1939 metų vasarą. Tada ’Lietu- jas netik/ kad ž)įno tikrąją Lie- 
va buvo nepriklausoma šalis ir 
lietuviai nei sapnuote nesapnjv 
vo, kad didysis kaimynas ry-. 
tuose parodys savo tikrąjį dvi
veidiškumą, kruvinomis , ranko
mis užsmaugs šalies nepriklau
somybę ir atneš vergiją, kuri, 
yra baisesne ir už tą kurią lie; 
tuvis turėjo kentėti po caru..

tuvos padėtį, pats savo akimis 
matė okupaciją.;.ir po ja kuri 
laiką gyveno. Jis taip pat yra 
paties prezideiįtų ftoaseVelto at
stovas lietuvių liautai ir jo žo
džiai bus reikšmingi viso pa
saulio lietuvių kovoje iiž tėvų 
žemės riopriklausoinybes atstei- 
gimą. ‘ •

__________ ....---- ------- ------ ---- L . --- ------- -i----- ■ ...  . .
(Pranešimas ‘‘IŠNARŲ” vaidiloms: Gcnerale re] 

madienį vasario 17, ‘‘Naujienose”, 7:30 vai. vąk. 
atsilankykit laikų-^Rež.). ’ > . , ■ ...’

'■ ......... .............. ................. ... . ................ . ..... .....

Įieti
Vis

/•

cija pir- 
i būtinai

PARENGIMAI!
ŠIANDIEN

Naujos Gadynės Choro 
“Valentine Dienos” šokiai, 
New Marąuette salėje, 69th 
ir Western. Rinks “Širdžių 
karalaitę”, bus “Floor 
Show”. Įžanga 30c, pradžia 
8:30 v. v.

Eks-mainierių “Draugiš
kas Vakaras” Ūkelio salėje, 
3436 Lituanica Avė., šokiai 
7 v. v.

Lietuvių Mokyklėlės pa- 
silinksminimo-šokių vaka
ras, 814 W. 33rd S t. 7 v. v. 
Dovanos.
RYTOJ

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas, 32 W. Ran 
dolph Street, 2-trą vai. po
piet. Įžanga — 25c. Kalbės 
U. S. atstovas Lietuvai, ML 
Owen J. C. Norem, Dr. P. 
Grigaitis, F. Mast ir M; 
Vaidyla. Dainuos “Pir
myn”, “Birutės”, Vyčių 
Chorah ■ • . .

Chicagos Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Pašalpos 
Draugijos 40 metų jubilięįjk 
nis vakaras, Hollywood 
Inn, 2417 W. 43rd .Street, 
5:30 v. v.t Įžanga 25c, su va
kariene — 35c. Programas.

Jonistų vakaras nejpri-

Didelis Sprogimas
Sukrute Southside

Visus namus mylios rate va
kar rytą smarkiai sukrėtė spro
gimas Go’domith Brotlier- 
Smelting and Refining Co., 
dirbtuvėje. Pačioje dirbtuvėj 
ir kai kuriuose artimuose na
muose išbyrėjo langai. Sužei - 
tų nebuvo. <

Sprogimas kilo karštam me
talui susidūrus su vandeniu.

‘ Keturis Sužeidė Ndrthsidėj.
, Keturi žmonas guli ligoninėje 
rezultate gasolino sprogimo, k..- 
ris užvakar Vakare įvyko skle 
pe ties 1948 Čortland s t re e . 
Sužeistieji yra: Arthur Bon- 
kowski, Joseph Rorskel, WaLe 
Malinowski, / 2041 Homer, ir 
Vincent Neuman, 1953 DicKem, 
strėet.

Pasiuntinio Lietuvai, 
p. Skinner’io.
Budriko Krautuvė,

Radijų, ir Elektriki- 
3409-21 South

NORA GUGIS ŠALTIMIERO 
PROGRAME

šaltimiero radio valanda iš 
W.H.I.P., rytoj, nuo 10 iki 11- 
tos ryto, pašvęsta Lietuvos Ne
priklausomybes Sukaktuvėms 
paminėti.

Programe dalyvaus ir pritai
kytas eiles skaitys, taipgi

terų skyriaus vedėja.

pro-

ROSE BAMPTON 
FORDO VALANDOJE

“Sunday, Ėvening Hour 
grame, kurį sekmadieniais tran
sliuoja Fordo bendrovė, rytoj 
dainuos garsi operos soliste, 
Rose Bampton.

Chicagoj - programą transliuos 
WBBM nuo 8 iki 9 v. v.

Orkestrą diriguos Wilfred 
Pelletier. >

POST No. 271

AMERICAN LEG10N
MR. KASPER, Commandcr.

4416-20 So. Wėstern Avė. Lafayette 8484

Esu tikras, kad Amerikos lietuviai širdin
gai pagelbės Lietuvai atgauti savo 

Nepriklausomybę

S. B. KOMAIKO
175 W. Jackson Blvd. WABash 0234

į'4 nmĮ ■■■■■■■=
tą* ■--------------
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Esu tikras, Amerikos 
lietuviai sėkmingai pagelbės 

Lietimai atgauti savo 
Nepriklausomybę

JOSEPH VILIMAS
GENERAL BUILDING CONTRACTOR

6753 S. Rockwell St. HEMlock 2323

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Niekad nesu jo vardo 
girdėjęs... bet jis sako jam 

priguli musų namas!”
Iš praeities atėjo vyras, kuris 

buvo kūdikis kada jo nuosavybė 
buvo .parduota. Jo globėjas įvykdė 
pardavimą vaiko labui—bet nepai
sė gauti teismo patvirtinimo. Praė
jus dvidešimčiai metų buvęs nepil
nametis užginčijo pardavimą ir pa
reikalavo nuosavybės — priversda
mas dabartinį savininką prie dide
lių išlaidų gindamas ką jis manė 
prigulėjo jam pačiam!

Savininkas butų galėjęs apsisau
goti nuo . blėdies jei butų pareika
lavęs Title Guarantee Policy perT 
kant nuosavybę. Nebūtų turėjęs 
brangios bylos teisme ir ne jokių 
privalumų. Nes pagal jos Title 
Guarantee Policy, Chicago Title 
& Trust Kompanija pasiima atsa
komybę apsaugoti savininko savy
bės raštą' kai.p garantuota—užmoka 
bylojimo išlaidas—ir, jei butų pra
žūtis, tuojau užmoka.

Kaipo nuosavybių garantavimo 
kompanija, mes užlaikome kuopla-

ir pardavėjo

Rs.

Tftle Prottetld* 

that Gutftante** 

...4arf DBF8NDS

•• WKST WAiaiXCTOR BTBBBT

Paliuosavo Kamin- 
ską Nuo Karo ' 
'Tąi^ijyboš';^ex7;.

BRlGI ITON PARK. Ape
liacine taryba pūliuodavo nuo 
karo - tarnybos , Jdhfr Peter Ka
minską, 4613 S. prdric'šco avė 
Prašyme nurodę, kad jis tur 
motiną užlaikyti:

- ^-Panašius -paliuosavimus gavo 
15 kitų Chica^Os jailhų vyrų

čiausius rekordus, kaip tai tract 
indexes ir title records ant kiek
vieno 1,100,000 žemės šmotų Cook 
Apskrityj—padengiant beveik šim
tmetį bizniško gyvavimo. Priedui,
musų tyrinėtojai peržiūri šimtus 
teismų bylų kasdien ... seka taksų 
rekordus ... išklausinėja kitus šal
tinius ... kad palaikyti musų pla
čius rekordus pilnais—idant palisai 
galėtų būti tuojau išduoti, padėti 
savybių savininkams tuojaus už
baigti nejudomo turto tranzakcijas, 
bet su pilnu pirkėjo 
apsaugojimu.

TITUE <& |
TRUST i

coMPJorr I

jausti




