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ĮRITU PARAŠIUTISTAI NUSILEIDO U*
i-

NUTRAUKĖ SUSISIEKIMĄ GELEŽIN
KELIAIS

Čilė konfiskavo 
danų laivus

BRITŲ PARAŠIUTISTAI, LIETUVIŠKUS FABRIKUS BOLŠEVIKAI 
VEŽA SOVIETŲ RUSIJON

Valdžios aparatas ieško įsibrovusių 
britų kareivių

ROMA, Italija, vas. 16 d. — 
Mussolini valdžios įsakymu su
stabdytas visas judėjimas gele
žinkeliais pietų Italijoj. Juod- 
marškiniai, policija ir didžiausi 
būriai kareivių ieško nusileidu
sių parašiutistų.

> Napolio ir Palermos apylin
kėse italams pavyko suimti ke
lis nusileidusius britus. Jiė yra 
ginkluoti lengvais kulkosvaid
žiais ir stipriomis dinamito bom
bomis. Beareštuojant vienus nu
sileidusius britus įvyko susišau
dymas su italais. Du italai ta
po nušauti.

Italijos valdžios įsakymu nu
trauktas susisiekimas Napolio, 
Foggia, Taranto, Brindizi ir Ba
ri ruožuose. Tai yra svarbiau
sieji centrai iš kurių italai siun
čiu savo kareivius į Albaniją ir 
kitas italų kolonijas.

Italai mano, kad britų karei
viams įsakyta nutraukti didžiu
lį vandentekį,^ kuris aprūpina 
vandeniu apie pustrečio dfriili jo
no gyventojų. Ligį šiam metui 
britams nepavyko pagadinti 
Apulijos vandentekio. Britų pa
daryti nuostoliai palyginamai 
yra nedideli.

Pradžioje buvo manyta nusi
leidusius parašiutistus atiduoti

pa- 
ne-

aiš- 
yra

karo teismams ir tuojau sušau
dyti, bet dabar vyriausybė 
^kelbe, kad suimtieji britai 
bus laikomi šnipais.

Nutupę britai vilki labai 
kią britų karo uniformą,
britų kareiviai ir negalima jų 
laikyti šnipais. Jiems bus duo
damos vėsos belaisvių teisės ir 
bus laikomi kartu su suimtais 
belaisviais.

LONDONAS, Anglija, vas. 16 
d. — Praeitą penktadienį -bri
tų informacijos įstaigos paskel
bė, kad jos nieko nežinančios 
apie parašiutistų siuntimą Ita
lijon.

Dabar turi tikrų žinių, kad 
paraši utistai, aprengti aiškia 
britų kariuomenės uniforma,-bu
vo Italijon pasiųsti. Jiems pa
vyko nusileisti keliose Italijos 
vietose.

Italijon išskridusieji parašiu- 
tistai dar nesugrįžo į savo ba
zes. .

KAIRAS, Egyptas, vas. 16 da 
— Britų parašiutistai buvo įpa
reigoti sunaikinti kai kurius 
karo siekinius prie Italijos uo
stų. Dalį įpareigotų darbų pa
rašiutistai jau atliko ir britų 
karo vadovybė patenkinta šiuo 
žygiu. Paraši utis tams pavyko 
sustabdyti susisiekimą.

SANTIAGO, ičlė, vas. 16 d.— 
Čilės prezidentas š andien pasi
rašė įstatymą, kuriuo konfis
kuojami visi danų laivai, sto
vintieji Čilės postuosb.

Dabartinis k h ras labai pa
kenkė krašto prekybai, todėl 
stovintieji laivai konfiskuojami 
visam karo metui.

Danų laivai bus naudojami 
prekybai tiktai tarp neutralių 
valstybių. Jeigu laivams bus 
padaryti nuostoliai, tai savinin
kams bus atlyginta.

Hull matėsi su olan 
dų atstovu

WASHINGTON,
16 d. — Vakar sekretorius Hull 
ilgai kalbėjosi su olandų atsto
vu Washingtone.

šis pasikalbėjimas turi dide
lės svarbos, nes olandų minis
teris pareiškė, kad jie yra pa
siryžę ginti bendromis 
olandų Indi jas.

Olandu] ministeris

vas.

jėgomis

Loudon 
mano, kad pavojus yra bendras, 
todėl ir apsauga privalo 
bendra. Amerika nori ten 
kyti status quo.

, T”"” ‘ ... . . -
Fordo siūloma “pa 

rama” kariaujan
tiems

būti 
išlai-

vas.

JUGOSLAVU REGENTAS INFORMUOTAS
Bet kraštas nieko 

nežino
BELGRADAS, Jugoslavija, 

vas. 16 d. — Iš Vokietijos su
grįžę Jugoslavijos minis toriai 
tuojau nuvyko pas princą re
gentą ir informavo apie savo 
pasikalbėjimą su Hitleriu.

Jam buvo atpasakotos visos 
pasikalbėjimo fazės ir išdėstyti 
nacių reikalavimai.

Vokiečiai nori, kad jugosla
vai glaudžiai bendradarbiautų 
ekonominėje ir politinėje dirvo
je. Jugoslavijos gyventojai nie
ko nežino apie pasitarimų rezul
tatus ir labai nerimauja.

mininko garantijų, kad jie ne 
si jungsią su “ašimi”.

Bogdano'v Filov, Bulgarijos 
ministeris pirmininkas, tuo me
tu atsisakė duoti britams tokias 
garantijas.

Pranašauja dideles 
karo operacijas

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
16 d. — Ispanijos spauda labai 
plačiai aprašinėja gen. Franko 
pasikalbėjimą su Mussolini iy 
maršalu Petainu.

Balkanai su “ašimi” 
mano turkai

STAMBULAS, Turkija, vas. 
16 d. — Turkų spauda, komen
tuodama Jugoslavijos ministrų 
kelionę Berlynan, tvirtina, kad 
Balkanai nuėjo su “ašimi”.

Negali būti kalbos apie Jugo
slavijos ir Bulgarijos pasiprie
šinimą nacių užgaidoms.

Turkai tvirtina, kad bulgarai 
ruošiasi vokiečius sutikti ir ren
gia 500 traukinių,- kurie bus 
naudojami nacių kareiviams 
pervežti.

Fašislų laikraštininkai prana
šauja, kad labai artimoj atei
tyj prasidėsiančios tokios dide
lės karo operacijos, kad jos jne- 
šiančios pakaitų Europos gyve
nimam

Šveicarijoj kalbama, kad ka
ro operacijos prasidės vasario 
25 dieną. Bulgarija tada bus na
cių okupuota. »

Italai sustabdė paštą 
su Šveicarija

Ginklų fabrikai 
jau išvežti

Fabrikai vežami ir 
iš Vilniaus

Bulgarai nedavė ga 
rantijų britams

NEW YORK, N. Y., vas. 16 
d. — Anglijos radijas paskel
bė, kad prieš porą savaičių bri
tų valdžios atstovai pareikala
vo iš Bulgarijos ministerio pir-

N AUJJLEN U-ACME

Britų parašiutistai krinta* iš orlaivių manievrų metu 
Anglijos aviacijos mokyklos vadovybėje. Italai paskel
bė, kad, britų parašiutistai nusileido įvairiose Italijos 
vietose. Italams pavyko kelis paimti nelaisvėn. Britai 
skelbią, kad 'paleisti parašftitistaį įtenkinamai atliko 
duotąuždavinį. < ♦

KAUNAS, Lietuva, vas. 16 d. 
— Sovietų Lietuvos .vyriausybė, 
Maskvos įsakoma, pradėjo vež
ti Rusijos gilumon Lietuvos fa
brikų įrengimus.

Prieš kurį laiką bolševikai iš
vežė iš Lietuvos Linkaičių gin
klu fabriko mašinas ir visus 
prietaisus.

Dabar pradėjo vežti sovietų 
Rusijos gilumon Kauno aviaci
jos dirbtuves. Rengiamasi išvež
ti ir kitas dirbtuves bei fabri
kus.

Britai bombarduoja 
nacių uostus

VILNIUS, Lietuva, vas. 16 d.
— 1939 m. bolševikai, besitrauk
dami iš Vilniaus, išvežė tenykš
čio elektros reikmenų fabriko 
mašinas.

Kartu su fabriku buvo pri
versti išvažiuoti to fabriko in
žinieriai ir meisteriam Vėliau 
sužinota, kad iš Vilniaus išvež
ti fabrikai pradėta taisyti Min
ske.

Nepriklausomos Lietuvos at
stovai reikalavo sugrąžinti, bet 
bolševikai nieko atgal neatidavę. 
Dabar iš Vilniaus pradėjo ga
benti Rusijon kitu.? fabrikus. .

WAYS STATION, Ga., 
16 d i -tA FJenry Ford šiandien 
pareiškė, kad Jungtinės valsty
bės privalėtų duoti ginklus ir 
ginklams gaminti mašinas An
glijai ir: °ašies” valstybėms.

Tegu kariauja abi šalys, kiek 
tiktai pajėgia, sako Fordas.

Vėliau, kai jau daugiau ne
galės, . tada maži žmoneliai gal 
susipras,' sukils ir atsikratys 
klikos, kuri juos karan įstūmė. 
Laikraštininkai nustebę tokiais 
Fordo pareiškimais.

BERNAS, Šveicarija, vas. 16 
d. — Italų vyriausybė sustab
dė visą pašto susisiekimą su 
Šveicarija. Šveicarijos ir Itali
jos siena buvo uždaryta vasa
rio 6 dieną. Ta pačia diepa bu
vo nutrauktas ir visoks susisie
kimas. /

Buvo manyta, jog pasiseks 
atgaivinti pašto susiekimą, bet 
italai nenori jo atnaujinti.

’ Šveicarijos paštas dar priima 
laiškus Italijon, bet paskelbė 
visuomenei, kad nežino ar. ga
lės juos išsiųsti.

Surastas Donovano 
pasas

SOFIJA, Bulgarija, vas. 16 
d. — Tapo surastas Amerikos 
pulkininko Donovan pasas. Do
kumentus radęs bulgaras juos 
įrišo į laikraštį ir pametė ties 
pačiomis Sofijos policijos du
rimis.

Rastas Donovano pasas ir vi
si kiti pamesti diplomatiniai do
kumentai.

Policijos viršininką,s, tuojau 
nunešė dokumentus Jungtinių 
Valstybių ministeriui Sofijoj.

Nutarta stiprinti 
Guam bazę

vas.WASHINGTON, D. C., 
16 d. — Amerikos laivyno vy
resnybė slaptame posėdyj infor
mavo senato užsienio komisiją 
apie susidariusią būklę Tolimuo
se rytuose. z

Senato komisija tuojau pa
tarė įrengti sustiprinimus Guam 
ir Samoa .salose, kurios randa
si pakeliuj į Filipinų salas. Ko
misija patarė {stiprinimus grei
tai įrengti. v

Debesuotas ir" šaltesnis.
Saulė teka 6:46 v. r., 

i žįasi 5:28 v. v.
lei(L

ITALAI UŽDARĖ AMERIKOS KONSU 
LATUS

LONDONAS, Anglija, vas. 16 
d. - Br.tų bombanešiai labui 
smarkiai bombardavo visus na
cių laikomus uosius kanalo zo
noje. Ypatingai sunkiai nuken
tėjo Ostende, Belgijoj ir Bou- 
logne, Francuzijoj.

Buvo paliesti ir kili uostai 75 
mylių ruože.

Niekad britų bombardavimas 
nebuvo toks stiprus, kaili šis 
paskutinysis. Gaisrai buvo su
kelti toki dideli, kad aiškiau
siai matėsi kitame kanalo pa
kraštyje.

Brangus Naujų Metų 
sutikimas

Rojaus klonio nimfa

Lietuva, vas. 16 6; 
“Versalio” rest<. 
perėmė “Valgio”

KAUNAS,
— Žinomas 
ranas, kurį 
trestas, paskelbė, kad staliukai
Naujiems Metams sutikti kai
nuoja 25 rubliai.
..^Darbininkas į dieną uždirbi 
7 rublius.
’ * Naujus Metus “Versalyje” su
tiko Gedvilas, Paleckis, Snieč
kus ir kiti “nauji turtuoliai”, 
bet darbininkams teko tiktai 
pro langą pasižiūrėti, kaip nau
ji valdovai baliavoja.

Informavo užsienio 
departamentą

.j s:■■/. ' ■ •
RQMA? TtąįijąŲ vas; 16 d. -r- 

Italų vyriausybę pranešė Jung
tinių Va’štyljių ' ambasadoriui, 
jog ji nutarė uždarytiAmeri
kos konsulatus pietų Ital joj.

Pietų Italijoj sustabdytas v‘- 
sas užsieniečių judėjimas, ten 
sustojo traukinių judėjimas, 
todėl konsulatai Napolio ir Pa
lermo mieste neturi ką veikti.

Mussolini informavo ir už
sienio departamentą Washing- 
lone.

Britai griežtai per-( 
spėjo japonus

f)

TOKIO, Japonija, vas. 16 d., 
— Britų ambasadorius Robert 
Craigie šeštadienį aplankė Ja
ponijos užsienio reikalų minisr 
terį ir padarė labai griežtus pa
reiškimus. . ' ,■ - ,

Patarę japonams nęsikišli į 
Tolimųjų rytų valstybes bei ko- 
lonijas. , • ,

Britai nepatenkinti japonų 
manieyrais Siamo, pakraščiuose. 
Japonai skelbia, kad karo pavo
jus tolimuose rytuose artėja.

konsulatų tarnautojų Rumuni
jon nusistatė grįžti tiktai 6 as
menys. Tarnautojų dauguma 
atsisakė klausyti diktatoriaus 
•sakymų.

Pradėta organizuoti laisvę 
mylintieji rumunai, kurie ves 
kovą dėl savo krašto laisvės. 
Laisvųjų rumunų komitetui

Organizuojasi lais
vieji rumunai

• "G .IH

LONDONAS, Anglija, vaš, 
16 d. — Diktatorius Antonescu 
įsake Rumupi jos ambasados 
tarnautojams nutraukti -santy
kius su britais ir grįžti į savo 
kraštą.

Iš daugelio atnbasados ir
' • . • .

ministras Londone,

VICHY, Prancūzija, vas. 16
— Marcei Peyrouton, Petai- 

no vidaus reikalų ministeris, va
kar įteikė atsistatydinimo pa
reiškimą.

Jis areštavo Lavalį, todėl vi
sa Paryžiaus spauda labai jį 
puolė. Jis bus paskirtas diplo- 
matinen tarnybon.

d.

LAS VEGAS, Neb., vas. 16 
d. —- Paradise kloniu prava
žiuojantieji keleiviai skundžia
si, kad juos išgazdinanti beveik 
nuogutėlė rojaus nimfa, kuri 
pastoja kelią.

Ji sustabdo pravažiuojančius 
ir pasakoja, kad ji norinti gy
venti viena, niekeno nevargina
ma.

Pasipasakojus ji vėl bėga į 
miško gilumą ir pasislepia žalu
mynuose.

ATĖNAI, Graikija, vas. 16 d. 
— Karo vadovybė praneša, kad 
pradėta graikų ofenzyva duoda 
labai gerus rezultatus. Visuose 
frontuose graikai stumiasi pir
myn ir ima nelaisvėn italus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Admiralitetas paskelbė, kad žuvo &2 asmens, kai nacių 

paleista bomba pataikė Southampton laivą Viduržemių juroje 
sausio 10 d.

— San Sebastiane, Ispanijoj, dėl didelės audros truko elek
tros laidai ir keli traukinio vagonai įkrito į upę. Užmušta 22 
asmenys ir daugelis sužeista.

— Vokiečiai užtikrino Rumunijos vyriausybę keršyti už vi
sus bombardavimus, kuriuos britai gali padaryti rumunams 
karo metu.

— Vokiečiai pasakė Jugoslavijos ministeriams, kad jie oku
puos Bulgariją. Jugoslavija butų okupuota tiktai nelauktų įvy
kių akyvąizdoje, bet dabar naciai jos neims.

-— Britų ir neguso kareiviai paėmė Kurmuk miestą, kuris 
randasi tiktai 200 mylių atstumoj nuo Addis Abeba.

— Iš Jugoslavijos pranešama, kad italai traukiasi atgal vi
suose Albanijos frontuose. Graikai paėmė nelaisvėn 2,000 italų.

— Naciai bombardavo 11 britiį aerodromų, o britai smar
kiai bombardavo Ruhr apylinkių fabrikus ir submarinų bazę 
Boulogne uoste.

— Britai vakar bombardavo Brindizi/ Catania ir Sirakuzo 
bazę Italijoj,

— Attlee paskelbė, kad Anglijoj komunistai dirba Hitle
riui. Vieni jų yra sąmdningi nacizmo įrankiai, o kiti Hitleriui 
padeda nesąmoningai.

Nepatenkinti išlais- 
tais “Raštais”

KAUNAS, Lietuva, vas. 16 d. 
— Kauno rašytojų namuose bu
vo sušauktas rašytojų pasita
rimas dėl naujai išleisti sovie
tinio literatūros žurnalo “Raš
tai”.

Šimkus kritikavo naująjį žur
nalą, nes esą jis perdaug ra
mus. Šimkus siūlė įtraukti dar
ban rašytojus “mobilizacijos bil
du”.

Komunistų partijos atstovas 
Zdanevičius siūlė žurnale talpin
ti daugiau staliniškai nuteiktų 
straipsnių.

Nepatenkinti Taura
gės “Laisve”

KAUNAS, Lietuva, vas. 16 d. 
— “Tarybų Lietuva” labai smal
kiai nusiskundžia Tauragės ko* 
peratyvų bendrove “Laisve”.

Nacionalizuotos bendrovės 
krautuvių durys dažniausia esą 
uždarytos, parduotuvių vedėjai 
dažnai kaitoliojami ir pardavė
jai labai nelankstus.

Kiekviena proga tikrinamas 
inventorius ir viskas laikoma 
uždaryta. Anksčiau “Laisvės” 
krautuvės labai gerai veikė.

Pildome 1940
Income Tax
Blankas ‘

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet



Pirmadien., vasario 17, 1941

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

NAUJIENOS, Chicago, III.

PUBLISHED EVERY MONDAY THE LITHUANIAN DAILY NEW8MONpAY, FEBRUARY 17, 1941
NAUJIENOS ENGLISH SECT1ON Sl'AFb

F. H. Sadauskas A. S. Vaivada
Jeanne’s a Brunette Frąnk Leahy Narnęd Notre Dame Coach

RESOLUTION
Adopted At thę CormuęĮnęrątiop of Lithuanian 

Independencę, Helį in Oricntal Hali
32 VV. RANŲOLPH STREET, C|J/CA(rU ILLINOIS, ON

' SVNDAY, FEBRUARY Ifith,
YVHEREĄS on yębruąry H.H8, U\e Lithuanians

through their chosen representatives unanimously declared 
that Lithuania įs a free and ipdepondent State, and

WHEREAS by freaty of peace signed on July 12th, 1920, 
the Russian Goveriunent solęmnly declared and j^enotinced 
all rights in Lithuania in favor of the Republie of Lithuania 
and recognized its sovereignty and territorial integrity, and

WHEREAS the Rcpublic of Lithuania e.\ercised ils inde
pendence and ils sovereignty and \vas so reęognizęd by the 
United States of America on July 27th, 1922, ąs a dę facto and 
dc jure governinen.t, and is now so treated, amį

WHEREAS by trealy cntered įnto between the Republie 
of Lithuania and the U. S. S. R. on September. 28th, 1926, it 
was mulually agreed that neither government would take any 
aggressivc action against the other, and

\VHEREAS on Jųnę 15th, 1940, wįtho.ut ąny 
on the part of Lithuania, the U. S. S. R. invaded tbe territory 
of the Lithuanian Republie. and destroycd the sovereignty of 
Lithuania, and

rovocation

\VHEREAS iindcr the occupation of tbe invaders, tbe 
Lithuanian people are being ensląved bringing imprisonment, 
death and desolation to frce people, their property 
; nd confiscatęd and their civil Įibcrties annibilated,

WHEREAS tbe oppresscd people of Lithuania 
pcaled to the world and humanity to free them 
shackles of enslavemcnt by the aggressors, and

WHEREAS the United States P.f America has ahvays
held and dęfendcd liberly and democracy as against tyranny, 
and

V■l

■o

destroycd
and
h a ve 
from

ap- 
the

U‘>-

WHEREĄS the governments of the United States has rc- 
ftised to recognize the invasion of Lithuania and all subse-

Go- 
the

a n d

N0W THEREFORE be it RESOLVED bv Americans of 
Lithuanian ancestry that \ve i|bhor the aetions of the invaders 
and denounce the U. S. S. R. of its occupalion of Lithuania,

Be it further RESOLVED that this assembly cxpresses 
its appreciation and thanks for the action taken by the 
vernment of the United States in continuing to recognize 
sovereignty of the Republie of Lithuania,

Be it further RESOLVED that all possible help, aid 
assistancc be given to the liberty-loving people pf LiUiu
in order that they may regain their Įibcrties and tl^eir sovę- 
reignty as a free and independent State,

Be it further RESOLVED that a copy of Ibis Ręsohition be 
sent to the Honorable Franklin D. Roosevelt, President of the 
United States through the Honorable Cordell liuli, Secrelarv 
of State; to the Honorable Scott M. Lucąs and Honorable G. 
Wayland Brooks, United States Senators from Illinois; and to 
the American Press.

DONE AT CHICAGO, ILLINOIS, this sixteenth 
day of February, Ą. D. 19H.

(16th)

LITHUANIANS! HAVE FAITH THAT 
“RIGHT MĄKES MIGHT”

By Robert p. Sjkinner
Amcrcan Ministcr to Lithuaifa (Retircd)The tragedy of Lithuania, and, indecd, of all the Baltic States, has been somcvvhat obseured by the cvcn greater tragedy of thę war; otherwisc. especially in America, people vvpuld cry out in hor- ror against the ruthless and unnęc- cessary sacęifice, ruthless bęcausę so cruel, unnecessary because botlp Russia and Germany would be far better off with buffer statės be- tween them than as injmediatę neighbors. Nor has thę American . public axfequately realized that while this is a celebration of thę 23rd anniversary of Lithuaniąrs declaration of independence, the roots of the Lithuanian natipn mušt bo sought for in a remotę anfi- quity. that the Lithuanians as a nation hąve sųęvived a, thousand, vi- cissitudcs as they will survivfe fhę present disaster. Perhaps it is ijiojt much to say that the Lithuantąę spirit is more alive today than ev- cr before because living men and women for a generation havę tasfed the svveets of liberty, of an orderį existence, couple.d with mateipal > comforts and a substantial prps- perity based upon labor and infel- ligence.The suggcstion that in the Eu- rope of today there is no place for the smąller statės is complete nonsense ąrising put;/ of tįf£ 

- • • • * . ♦ • - T ‘ ’

The Worla at a Glance
- Vt. e. g. ytutMyFręhch writęr, finds thęI ojt his cougtęy’s swift and tę1 dęfeat at the hapds of Hitleę in ihę faijlure of the French political parties to unite against the nazi mreat. Drawing wisdom from

wendęll Willkię, ęatrlot”Wendęll Will^ię, titular hęad ofi the Ęepųblican Pai;ty, hąs just shown his patriotism. ‘ again by blasting at the nazi attempt to di- vide thi$ cpyntfy thręugli getting woes, Maurois lays downthe bądętog of German Amen- ■ e iaci lescans. “German Amencans”, said

e

■ vcz*’*
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NATTJTĘNŲ-ACME Telf-nbotoYęu ęąję CųrijLnow! The people o f Więhita, Kas. electedį J.ęanne Bark, “Jeąn- ne with thę Dark Hąir”to supplant thę fąmous giri with tl^ę light br<?wn ęoįBii^ę.
New C€€ Eurollmeot 
Begins Toniorrow

STRESS NATIONAL DEFENSE 
TRAINING AND Pl^OMO’tjONS 

AT CĄMŲ?Employment in the Civilian Con- servation Cor.ps will again be avai- lable beginning February 18, 1941, accordin^ to ą stętemę^t issued by the Chicago Selecting Office, 2547 South Archer Avenue. Instead of ąuarterly enrollmcnts as in the past, . men will be enrolled eight periods during the year. This means that a young man if eligi- ble, will not have to wait long\r than a month from the. time of his application until he is given employment at comp. It is suggested by the Selecting Office that young men who are interested should ap- ply as soon as possible for thę February enrollment, which will ico.ntinue until the end of B this month.With the greater em.phasis on training enrollees for administra- tive positions in the Corps, there has been a noticeąble incręase in the ęumbęr of enrollees who havę been promoted to positions as com- pany commanders, educątional ad- visers, and skilled workers. The latest report from Washington, D. C. shęws that ovei; th.ree thousand enrolleęs are no,w working in pęr- mament positions at camps throug- hout the nation.

$

yauiiPnu-AcmA Tni-nhotnFr^n^ Lęąhy, Bostęn Cpllege coach, nąmcd to succeed Ęlmer Layętęą ąs hę.ądį feo.tljiąll coąch at Notre Dainę. Leąhy, ą Notre Damę afui^nns^ ąt first wąs not tliought a possibility for thę job bęęąiisę of; ręppvtįč hę, had signed a five yęar contrąęt with Bos-

AVELCOME—
. > v . A

•• 1 / . •’ ' .« .• 1 , I . , . /We are happy to vvclcppie Bcr- nicę Kazėnas of Loyola University | guiariy’ to BIRUTES chorus. Dark-hair Vanda Zabęllo., is back with us again and we are happy to havę her!'
DANCING AT? THE STEVENS—For dancing, we found that thę Cątholic Yopth Orgąnizaįipn for. a mere half-dollar i'admission feę welcomes dąncers to the wpndrbus Boulevard Room, at the Stevens Hotel on Sunday evenings.

HERE AND THERE—

Petite Sųe Katilavas —courteous anęl honest.
TĖJĘSę ęOLLEGE MĘN—Now that ex^minatiėnfe are over for the winter term, Žen Pranę, Ray ?ratt and Mftt<In Kąmęikas^ our so-called ’ėollege boys, havę promisęd to attend rehearsals re-Lillian Zakes.

Willkie, “hate Hitlęr and his ag- gression.” The Republican lęadex had just identified himself with Germap Americans, ^nd had ąta- ted that he was prouęl of his Ger- man ancestry.In supporting the Anti-HiUer bill, Willkie has not changęd W baste altitude of thę. pąpt yeaj1. Lašt May 15 at Inęlianapolis he declared, “Those who have tne peące of America at heart mušt want to do anything short of war which vvould stręngthen the foręes ' of France, Englajid, Holland and Bęl- gium. In his acceptance speęch, August 17, when Hollajiį Belgium and France had been crushed un- der the nazi juggernaut, and when Britain seemeęl op the vergę of conąuest, Willkie said, “We mušt face a brutal, perhaps a terrible, fact. Our way of life is in compe- tition. with Hitler’s way of life.” After pomting out that no country alope can achievę pęace, he went on, “1 trust that I have piade it plain that in defense of America and of our libęrties, Į should not hesitate to stand for war Then at San Francisco, September 24, hę węnt on, “VZc mušt send and keep sending aid to Britain, our tiest lipe of defense and our only re- maining friend.” Wilkie’s point here, of course, is that by ai,ding Britain we are really defending our own country.If a nation is to stand, its people and political leaders atike mušt forget their partisan^hip in a time of crisis, and they mušt fight shoul- der to' shoulder for their common ęoiftitty. Andre Maurois, noted
Adm. Yarnell Urges 

Į Young Teehnicians 
To Join Navy

VVould D,o S Ii ore Duty.

i necessary for tbe survival of a nation.“First, of all, loyalty toward ohe’s own country mušt ahvays oe above loyalty to one’s party.” d.ucją, loyaHy is only good common sense. For if a man’s country is ęopgųered,, his party naturally goes under, as recent European history abundantly testifies. Many rightists m HjOlkęid and Bęlgium, in Norway and Dęmękark and France have lątely lęarned, this lesspn to thęir grievous affliction.“Then also all parties mušt unite in a common effort when the na- tionąl defęnsę is in guęstipn.” Lack of such common effort was largely to blame for France’s swift dębacle, Such common ef- fort, on th,e other hąnd> enab.led B^itąin to vyęąthęr the nazi blitz- kr>eg lašt September, and has gi- ven her the hitting powęr so sfri- kingly demonstrated in Northern Ąfnca during the past two months.Putting aside party strifę and ■ ątand^ng shoulder to shoulder en- '■ abled the Americans to win free- dom in thę RevoĮutionary War; it enabled the North under Lin- coln’s guidance to save the nation; it enabled this country to Strike a hard bjow at thę Central Powers bętwę.en April, 1917, and Novęmbęr, 1918. And such national unity, such putting of natipn abpve party in the fact of the terrible nazi menace wįll enable our country to maintain and eventuąlly to broaden its freedom and its democracy.In tHis puftihg of loyalty to country ąppve loyalty tp party Wendell Willkię. is sętting a splęndid ex-”:i ample. He is thus. a truę patriot!
PEEPUL SHO18 DE KRAZIEST ANIMULS

Remember? lines

h

This edition of the Dizzy Digest is d.ędięatęd to the Screwballs of America, wbo have just incorpora- ted in Indiana, and whp may find herein some candidacies, or at least some inspiration.Eor instanęę, Chicago la.st week turned up a map who had a spe- cial pocket sewed into his coat so he could take his dog into night clubs....In Memphis, a woman bequea- thed half a house to one sėt of heixs and the other hatf to apother sėt... And in Saratoga Springs, N. Y., an, a.rmy pnan wrote home beg- ging them tę send him some beanš..
U. S. Bęlittles QroundhogOn groundhog day, the U. S. weather burea.u issued a solemn Stątement th,at it could fprecast vveather better than a groundhog... The Minnesota supręme ęourt dę- cided that an automobile is not a wagon... And the Jefferson City. Mo., pajk board built a bridge, with the intention of running a river under it later...Thę. Washington štate House of Representatives adopted a short- lived ręsolution reąuįring visiting senators to take off their shoes.... The Mankato, Minn., city Health officer, aged 80, ąuarantined him- sęlf $or mumps... and a pie-baking coutęst in Springfiejd, Mass., was won i?y a. 75-year-ęld man...In- Kapsas City, a pąssing ęar broke a bottle of milk and the man who was carrying it esęąped u^hurt... And an automo^ilę wea- ved safely through thręe blęcfcs of traffic in Šnow Hill, Md. — without any driver!
VVotnąp Tajęi Driver lliredBajtimorę taxi company hired a \VQiįaaįx drivęr... In Fort Dix, N. X, somebody stole a fpur-room house and lugged it four miles.. A Los Angeles “man began digging fpr burięd treasure in the middlc of the city on tbe basis of a dream he had ‘30 years ago... Another Los Angeles man pąid for the birth

Fįve hundręd juniors, seniors, and graduate students at Illinois Institute of Technology heard Reaf Ądmiral H. E. Yarnell, U. S. N., Our chorus mep^beis ai c Ipoking Ly^g j<. back in active servicę after rętmng lašt year, declared that [the United States, is. looking to its engineering collegęs for trained men to maintain the two ocean navy now, in the building.The, navy will offer 1,000 ąctiįvę ensign comnissions to ąualified se- niors and graduate engineering students ar ence, the admiral said.“We discover ourselves with a [shortage of .personnel,” he decla- ręd. “Thę sęcretąry of the navy ha(s teld us to go put and get thę best trained rpen for the neęds of the navy’s expąn.sien program. That is why wė are speaking to you today.”The admiral and four experts in various branches of navai engineering, who also špoke, outlined an enlistmept program providing a basic. pay of $125 a month. This with ęxtra epioiumęnts, will givę those ąualifying for commissions about $183 a month, the admiral said.

forwąrd to the, BIRUTE “Co.ca Colą■ Party”, to be held February 22nd.

ingtinets of those who make it. As vvejl might wę AmeričSns say that wc no longer need our Rhode Islands and our Dclawąres. A ho- mogencous nation likę Lithuania,, a nation with a history, language, ręligion and cųlture of its own may suffer misfortune būt cąn nę- ver die. In this hour of confusion it. may be unprofitable to discuss the modalities by which Lithu- rnia will be reborn būt it is an hour when her people, vvherever they are, should keep their hopęsjdo a ręąl day’s work. They have and expectations high and demand fįtfed thęmselves for jobs in, ipdus- unceasingly a return to their former an(j ajso jor natipnal (fefensę independent condition. It is much jobsto be doubtcd vvhether any of the . x .Ęnglish speaking countries will ev- Opportunities for partįcįpątipn in er recognize thė annexątion of the t,Ve nailonai defense, .program ąnęl Baltic Rcpublics by Russia. and it for promotionš after obtaining ex- is quite ccrtain that the Unitęd pęrience in the Cprps, are avaiį-

Accept Youths From 16 to 23’ZžMr. James McEntee, Director of the CCC, in stressing the basię training now being given to^enrol- lecs. at camp, said in his annuaj report that “they hąve learned about finst aid, safety, sanitatięn, personai hygięnę, somęthing ofdis- cipline, they havę lęarned how to live together, work together, play together, and best of all, how to

States never will do so. Lct tfoe Lithuanians then, be of good cour- age; lct them, as Lincoln said “have faith that right įsakęs might.”
piEY LIKĘ THEIR WIVES 

WE RECKON.A Pennsylvania jury decided that a fur coąt for a wife is ą ne- eėssity, not a lujeury. The čžse, l>y the way. was heard at Beaver Falls.

J^blę to youths., in oųr community who are betwecn the ages of 17 ąpd 23 ¥2 yęars old. If ybu wi$h further iuformatipn, you may ęąįl or write thę ęieęting Office a^t 2547 So. Archer Avenūe. •
■' 1 "r111 . 1-—

>ke!biinaį Naujienose 
hioda naudą Įeito, 
a a našios Naujiehbs 

naudingos. ■<

> r. ■ - ' ‘ , .7 ■ >Old and new .prospective members are invjted to attend this galą affair at Sandara Hali.We are very happy to have Miss 
Mary Bamett back with us again. This young lądy has just spent some wonderful weeks in sunny Miami Florida.

SOME MORE POETRY—From < a hard-working steno- grapher----- —If I dpn’t gėt that raiše p,retty soonA song I’U sing, ąn ąwfųl tunę?Here I’m vvorking hardas heckAnd always look likę a terrible wrecklMy bpss trinks I’m actųaUy ( lazyI wpndęį. . hę got so eražy. ? ." ? .From typing all my najlsąre brokeFor this I thank my boss the soak! ., ,,With a large fat eigai’ in. hiš mputh1 .Likę a hUhter’s fypund he walks aboutI alwąys smile wheh he passes byBūt, he'Xnpws dąrn well my smile .is a He. ■ <Sp, if I don’tį gęt a raiše^pr -.aū-'Uus\.toil.By golly, I’U just simply boil!./• 1 .
WE FOUND THAT—

ivęiękęy ' ■ Lel^u is siĄcerę and j hęąrdiy. ią :hęr ępinįons.
Wajida ris'........ ■and ^corisčientidus’.'.
Felix, alias' Super-Man cordial <md • ch£erfhF

SOOTHE W0RKED E Y ES!
ma this s i mf tę tcsXT0.0AV

* i

$ !
Try twp drops of Murięę night And 
mornipg and wbcnęver ypur Ęyes are

EYEJį OVl(LWQRip^Dothęy
and burn/ Mūrinė banga ųūick relief.

■; / . *“ ■... ■ 
mornipg and wbqnęver ypur Ęyes are 
irrltated and ręddened or feėl tirfed.

werę
“Hitler

Some 9f the inemomble of 1940:Adpjf Įlitlei;: “The fight bęgm- ning today dęęides the fate of the German nation for the next 1,000 yęars.”John Barrymo^fti “No man is safę as long as there are wpmep in the world.”VVendelI Willkie: “I hope they renominate the president. I’d likę to. bęąt him-”VVinston Churchill: “I have no- thing to offer būt bjood, toil, tears and sweat.President Roosevelt: “My con- science will not let me turn my back tp, a call to Service.”Pp-ęmiez R-eynaudi ‘Tf Itold only a miraele could save France, then I bęlįeve in mirąęles, for I believe in France.”
Nęvillę Chamberlain: missed the bus.”.Mussolipi: “We will break Gree- ce’s back.”President Kyosti Kailio of Fiu- lĄhd: “Regardless of the overwhel- ming odds we will carry on our fight—even if it mušt be alone.”
PrenUer AJarshall Petain: “Too few children, too few« arms and too few allies were the cause of our jlefeat.”Oscar Vi.tt: “Whoever gets thę job, has my best wi,shęs—also my sympathy.”Queęu Wifhęlmina: “The Neth- erlands will one day, with the help of God, rewin its whole Euro^ean 'territpry.”^ope Pips. XĮJ: “Grant us, O Lord/ peaęe in opr day.

IŠNAROS!
IŠNAROS 1 

išnarps!

am^itiop^ I
MikaitiM E’/es

f|ęg<. J

Vasario 23 pamatysite
Piinią Amerikoje

Oriffu^ąl^ Juokingą Komedija 
A]\JALGARUTED CENTER 
Salėje, 333 S. ĄshUud Blvd.SOOTHES » CLKAffoj.

£hd inTąrrytovvn, N. Y., a mąn 
mąde a down payrą ept on a car 
with three $50 bills Which turned 
out to be not ouly confedenate 
uionęy, bliu* *Uo,.. counterfelt.
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Pirmadien., vasaido 17, T941 NAUJIENOS, Chicago; UI
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PITTSBURGHIETIŠKOS PASTABOS
Nepaprastas Supuolimas — 
SLA 40 kp. Sukanka 40 m.

Ar žinote, kad SLA. 40 kuo
pa rengia gardžią vakarienę, va
sario 23 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje ir, kaip 
man vieiZis senas narys pasa
koja, šiemet kuopai sukanka 40 
metų?

Tasai senas narys man pasa
kojo tokių įdomių dalykų, kad 
organizuojant SLA 40 kp. pirm 
40 metų jie vieną naktį “paip- 
nielyje”, garsioje plieno dirbtu
vėje, kur tais laikais daug lie
tuvei dirbo (dabar ta dirbtuvė 
jau yra nugriauta), prirašė apie 
30 narių.

Tai vis tie senieji darbuoto
jai su savo pasišventimu galė
jo taip padaryti.

palieka 99 aveles ir eina ieško
ti vienos paklydusios. Bet 
mums neapsimoka ieškoti klai 
džiojančio ožio po komunizmo 
pelkes. Mes daugiau turim 
rėti tų 99 avelių likimo ir 
goti$ rusiško meškino.

žių
sau

Tuščias Užsispyrimas.
“Tėvynės” redaktorius 

Jurgelionis užsispyrė išmokini. 
“Naujienų” red. Dr. P. Grigai
tį Markso mokslo ir prirašė pu
sę “Tėvynės” apie Marksą. Bet 
man rodos, kad SLA nariai 
perskaitę tas Junge ionio “stu 
dijas” apie Marksą nei kiek 
daugiau žinių neįgijo. Pasirodo, 
kad pats Jurgelionis neperdau- 
giausiai nusimano apie tokius 
dalykus, nors ir kitus siekias

K!.

Nevykęs Patarimas.
Pittsburgho ir apylinkė, 

draugijų suvažiavime, sausio 19

būti “davatka”, bet skaityti ko-! 
mininčių organus ir “pasimo
kinti”. Jei p. J. K. M. mano kad 
iš Lietuvos išdavikų organų ga
lima “mokytis”, tai žinoma jo 
dalykas ir jam to niekas nepa
vydi, bet aš tokio “mokslo” ne
noriu. Ačiū.

Kalbant apie “mokslą 
“pasimokinimą”, man prisime
na kaip keletas metų atgal tas 
pats p. J. K. M. kalbėdamas 
Lietuvių Piliečių svetainėje kar
tu su kunigais minint Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį, tvir
tino kad jisai ir kiti semi i 
mokslą iš maldaknygių. Na, o 
dabar tas pats musų veikėjas 
pa tarė semti “mokslo” iš ko- 
mu nacių organų. * > ?•

rikiai, reikia pripažinti, kati 
kai kurių žmonių galvose dide
lis “progresas” darosi, jei to
kiais dideliais žingsniais nuo 
maldaknygės lengvai pasiekia 
komunacių organus.

n

> Nors Ir Krikščioniškas 
Patarimas, Bet Lietu
vai Nepagelbės.

Musų jaunas advokatas E. A. 
Schultzas yra labai geras lietu
vis patriotas. Jis myli visus lie
tuvius, todėl jisai per draugijų 
suvažiavimą ir sakė: “Reikia 
jiems atleisti (komunaciams) 
nes jie nežino ką daro”. Reiš
kia, sulig “Kristaus mokslo”.

Bet man rodos, kad mes ne
galim Kristaus žodžius taikyti 
Lietuvos pardavikams. Kristus

T h 11 D V U I Rusi <urtinges- IRuna gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3*6% Dividendų 

2292 W. Cermak Rd. CanaI 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TvmsS $1,000,000.00
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STUDIO Michigan
DABAR RODOMAS naujas Ru
siškas paveikslas, kuris parodo 
svarbiausius epizodus iš garsėtus 
rašytojo Maxim Gorky asmeniš
kų patyrimų.
‘GYVENIMO UNIVERSITETAS’ 
Tikras, teisingas vaizdas aplin
kumos ir žmonių, tarp kurių 
Gorky gyveno. Angį, parašai.

SLA nariams butų daug dau
giau naudos, jei p. Jurgelionis 
vieton dėstęs Markso mokslą, 
daugiau rašytų apie 3-čią pa
žangos vajų ir k.tus SLA rei
kalus.

Dėl Raudonų 
Kaklaraiščių.

Man ir Bakanui komunistai 
prikaišioja buk mes nešioju 
raudonas “naktaizas” (kakla- 
uiiščius) ir: “žiūrėkit kur jus 
nuėjote”. Pirmiausiai, turiu pa
sakyti, kad tiek Bakanas tiek 
aš nededam jokios svarbos į 
kaklaraiščių spalvas. Kokia 
mums papuola, tokią nešioja
me. Bet jei broliai stalinčai pri
mena man ir Bakanui raudonas 
“naktaizas” dėl musų socialis
tinių pažvalgų, ir todėl kad mes 
pegarbinam Stalino “saulės”, 
tai turiu pasakyti, kad mes ne- 
sivartom ragožiais ir nemai- 
nom savo kailio kaip Stalino 
vieros išpažintojai daro.

Mes kaip buvom taip ir te
besam ant demokratijos vieške
lio, kuris veda žmoniją į lais
vę -ir gerovę; mums nepatinka 
tie šunkeliai, kuriais eina ko- 
munaciai, nes jie veda į Stalino 
vergiją.

Vaidinasi.
Tikėsi t ar ne, pas mus Pitts- 

burghe jau pradedi vaidytis ir 
Stalino vieros prietaringiems 
išpažintojams. Vienam tokiam 
musų tautiečiui pradėjo vaidin
ti^, kad Dieso Komitetas jo ieš
ko ir nori jį sušaudyti. Įsivaiz
davimas pas tą žmogelį pasie
kė net nervų pakrikimo ir pri
sėjo vežti į ligoninę. Teko gir
dėti, kad jau pasveiko ir dabar 
esąs “O.K”.

Tikrai Beprotyste 
Pasiekė čiukuro.

‘Tėvynės” pirmojo puslapio 
Pasaulių įvykių apžvalgos rašy
tojas pasakoja, kad beprotystė 
pasiekusi “čiukuro” ir tasai ra
šytojas, papasakodamas apie tą 
beprotystės čiukurą, sulygina 
Churchillą su Hitleriu. Netie
sioginiai ir prezidento Roose- 
velto valdžią meta į tą pačią 
kupetą.

Tikrai beprotystė pasiekė čiu
kurą, bet niekur kitur kaip tik 
“pas “Tėvynės” rašytoją, jei jis 
drįsta lyginti Churchillą prie 
Hitlerio ir nė tiek nemato, kad 
Anglija ginasi nuo Hitlerio.

Neiškenčia Nekrimstelėjęs 
Į Blauzdą.

Musų LMD Klubo gaspado
rius vis neiškenčia nektimstelė- 
jęs į blauzdą Lietuvos gynė
jams. Kada buvo šaukiamas 
Pittsburgho ir apylinkės drau
gijų suvažiavimas, tai jisai sa
kė, kad svetainė esanti užimta, 
bet pasirodė, kad nėra užimta.

Paskui skundėsi kad suvąžia-
( Jarsinkitės “N-nosc”lkomitetas jam neprane-

IŠNAROS]
IŠNAROS!
IŠNAROS!
IŠNAROS!

f ACMP-NAl'.TirvC PhotuJ

PORTER’S CAP LENGVAI LAIMI ANITA DERBY LENKTYNES.
Arklys vardu Porter’s Cap rodomas pirmuoju prie finalo $50,000 Santa Anita Derby lenktynėse pereitą trečia

dienį. Antrą vietą paėmė Bull Reigh, ir Copperman—trečią.

Tel. VICTORY 1292
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY L1TWINAS, 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJA 
NAMĄ

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

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 laidui. Statykite 
dabar kol dar kainos nėra iškilu
sios. O kad kainos kils tai nėra 
abejonės.

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

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

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

0 T0WN OF LAKE.—Gra- draudž a Goldb’att departa- 
ai pasirėdęs plėšikas ate o į mentinių krautuvių f ratui 

ierm.m Scherož,chewsky siu- .r.gdyt. AF^ rakandų unijos 
ve kimą ir teisę atstovauti dar
bininkus. Teismas taipgi įsakė 
praša int 10 neunijistų iš fir
mos baldų dirbtuvės, 3932 
Wo!cott.

O Chicagietig Ralph A. Bard 
L ivo pa kil tas laivyno sekreto- 
x3v.s Frank Knox asistentu. Jis 
kiš oi buvo Evcrsharp amžinų 

piui kanų firmos p ez dentas.
® Pirmadienį miestas pra

dės griauti eilę namų prie Chi- 
eago Larrabee ir Hudson avė., 
kur žada statyti naują koloni
ją valdiškų butų. Projekte bus 
butų 586 šeimynoms.

O Do-tone prie Michigan Ci
ty Highway ir Sibley bulvaro 
būvi) užtikta 750 ga ionų deg
tines varykla. Savininkas 
James Spint i buvo areštuotas.

siu
vyklą, 4722 So. Ashland avė., 
ir paprašė atidaryti jam regis- 
tėrį. Pasiėmė $55.

© Po trumpos Ii;os savo na
muose, 3837 Archer avenue, 
mirė gars„s ch cag’et's, John J. 
MeKunna. Buvo 87 m tų am- 

i ziaus. Garsiuose vmz eliuos. 
A lied rpie Chicago, “Mr. Dooley”, 

mokyklos pensijo- lucKcnna dažnai minimas va 
du “Hennessey”. Va'zdcl us ra
šė 1936 metais miręs Finliy 
Peter Dunne.

• Va'andail suvirs Liko gat- 
vekarių susisiekimas buvo su- 
paraližuotas prie State ir Wa- 
shlngton. Truko viena gatveka- 
rių viela.

© Mi’shore viešbutyje, 2525 
Milvvaukee avenue, nus nuodijo 
60 motų chicagictis, užsidegs- 
travęs vardu, Svcnd Svend en.

© Iš savo tėvo advokato raš- 
<nės lango iššokęs užsimušė 22 

North 
nervų

Bruce TurnbuL, 30

šęs iš anksto apie šaukiamą su
važiavimą. Tas nus.skund mas 
gal ir turėjo kokio pamato.

Draugijų suvažiavimui' įvy
kus, musų budrusis gaspado- 
rius tuojau pasiskubino parei
kalauti užmokesčio už svetainę, 
nors už suvažiavimus L e- 
Aivos gelbėjimo ro.kalais n.e-
Kados praeityj nebūdavo ima-. LaSalie. Jis buvo s;rgęs 
mas joks užmokestis ir apie tar 
gerai žino pats gaspadorius.

SLA 3-čio apskričio komite
tas parašė LMD susirinkimui 
laišką ne tiek dėl to užmokes
čio už svetainę kiek dėl phties 
principo ir tame reikale susi
rinkimas tarė savo žodį ir gra
žino užmokestį.

Kad komunistai visaip nieki
na ir pravardžiuoja draugijų 
suvažiavimą, tai tame nėra nie
ko naujo, bet kad musų gaspa
dorius netiesioginiai butų norė
jęs pasitarnauti “penktako- 
iams”, tai visgi nesinorėtų tike-

Kas Gero Girdėti Pas 
Pittsburgho Jau
nuosius Lietuvius
Skambės Vedybų Varpai,; Kas
tantas Pūkas Pasidavė į Avia- 
.... ciją; Kitos Smulkmenos. ....

Jau ne kartą buvo rašyta 
Pittsburgho “Naujienose” ap'e 
Pittsburgho Jaunųjų Lietuvių 
Draugiją ir apie jos veikimą 
musų lietuviškoje padangėje. 
Dabar noriu parašyti ap’e šios 
draugijos darbuotojus.

Skambės Vedybų Varpai.
Paskutinėmis dienomis • teko 

sužinoti, kad du Jaunųjų Lie
tuvių Draugijos veiklus nariai, 
Povilas Jutcevičius ir panelė 
Milda Dancevičiutė, stoja į 
“stoną moterystės”. Jiems ve
dybų varpai suskambęs vasario 
18 d. šv. Kazimiero bažnyčioje 
Ir juos suriš amžinais ir neat- 
mezgamais moterystes ryšiais 
kun. Kazėnas.

Povilas Jutcevičius yra jau
nas, gražus ir pavyzdingas vai- 
Kinas, gimęs šioje šalyje, Lietu- 

. oje augęs, dabartiniu laiku su 
^avo bro.iu Aleksandru yra gro- 
serio ir mėsos biznyje, Pauls 
Market, 807 Ravine St., Home- 
stead, Pa. Broliai Jutsevičiai 
savo biznyje turi gero pasiseki
mo ir sumaniai jį veda.

Panele Milda Dancevičiutė ir
gi yra žinoma kaip jauna gra
ži ir pavyzdinga mergaitė. Ji 
turbūt yra gimus S. S. dalyje ir 
Čionai užaugus ir mokslą ėjus.

Todėl linkiu jauniemsiems 
geriausio pasisekimo jų nauja- 
fiie moterystės stone.

Kastantas Pūkas Pasidavė į 
Aviaciją.

Teko sužinoti, kad Jaunųjų 
Lietuvių darbuotojas Kastantas 
Pūkas . liuosanoriai išvyko tar
nauti Dėdės Šamo aviacijoj kai
po lakūnas, nes jisai skraidyme 
turi patyrimo.

Tenka girdėti, kad ir daugiau 
jaunuolių iš Jaunųjų Lietuvių 
Draugijos yra pasiruošę į Dėdės 
Šamo tarnybą liuosnoriais slo-

—Stasys

ne-

paLima.
© Gaisras buvo ki ęs 

Boys Club 
nate, 18 W. Ohio street. Ugnia
gesiai visus išgelbėjo.

• Policijai pagąsdinus molo- 
ristus areštais, užvakar ir va
kar automobiliams laisn.ų be- 
go pirktis didžiausios 
Vien šeštadienį laisnių 
ko 16,000. Numeriai 
niams automobiliams 
950,000.

© Federalė valdžia 
kad pereitais metajs 
$481,927,491 income,
kitokiais taksais Illinois valsti
joje.

© “H t-and-run” vairuotojas 
kritiškai sužeidė 36 m. Frank 
Mirda, 5027 WKiteoik avenue, 
prie Indianapolis bulvaro, Ham- 
monde. ,

minios.
• v •• •iss.p.r-
kele.v:-
pasiekę

skelbia, 
surinko 

akcyzo ir

kovo 5 d. paim i

ją į federalę tarnybą.
e Policija apskaičiuoja, kad 

naktis iš penktadienio į šešta
dienį buvo “kriminal zmo nak
tis” Chicagoj. Apiplėšimų gro
bis siekė $11,000 ir trys žmo
nės buvo užmušti; 3Į m. Stan
ley Konkel, 825 N. Kolin polici
ja), 14. Earl Jenkins, 443 East 
42nd PI., ir 16 m. Paul Rudd 
4347 Evans a ve, (ginčą dėl 
merginos).

® Vakar Chicagoj lankėsi 
Vokietijos užimtos Luksenm- 
bourgo kun’gaikštijos valdovai, 
did. kunig. Charlotte ir sosto 
įpėdinis did. kunig. Jeane, taip
gi kiti tos mažos šaleles virš 
įlinkai.

e Prie 62-tros ir 
luo apkandžiojo 
pradines mckyklds

® 38 m. Jony
5319 S. Union avenue, nušilau 
žč koją. Išgulėjo apskričio ligo 
ninėj ilgą laiką. Vakar išvaži - 
voj, jiamo. Bet šiandien jis vC 
Lgįninė.j. Važiuodamas nam 
koja vėl nusilaužė.

® Ir Ben Roscnfet, 1655 S. 
Toman avenue, turėjo šauktis 
policijos pagelbėti jam surast 
iškalbingą rusą, kuris jam par 
davė 250 cementinių plytelių 
Agentas pakuždėjo, kad plyte
lėse turi “įmūrijęs’ po $5.00 
aukso, kad paslėpti ji nuo val
džios, pasiskundė, kad jam pr -
reikėjo pinigų, ir pasiūlė plytas ■ 
parduoti. Rosenfelt jas nupirko [ 
už $250 ir $5 auksinius rado ■ 
tik vienoj plytoj. ij

• Vienas Baltiinore and ■
Ohio viršininkų Chicagoj, Ho- ■ 
mer A. Field, žuvo ties 11846 j 
Vincennes avenue, automobilio ■ 
nelaimėje. i J

• Iki vakar dienos Chicago- ■ 
je buvo 5,729 raportupti susir- J 
girnai tymais (measles). Svel- ■ 
katos dept. viršininkas 
Bundesen aiškina, kad liga 
sireiškia kas trys metai.
metai

Champlain 
10 artimos 
mok'n ų.
McNerney,

esu 
ma

® Apskričio te sėjas Nelson' Pirkite tose krautuvėse, ku 
išdavė draudimą, kuriame rios garsinasi “NAUJIENOS!'?

VASARIO MĖNESIO

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
'Kstra.

BLACK BAND LUMP ....... 59.75

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

TILŽĖS SPAUDIMO
“Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 
Ta pati gražiais celuloidos apda
rais ...,...................................... $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c. Ta pati minkštos skurdės 
apdarais ...............
“Kantyckos” arba 
ga ................
“Sapnaknygė1 
dar...............
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir kazirų nubųr. 
“Mikaldp? pranašavimai” .... 
‘Kantrio Alenos graži pasaka” 25c 
Istorija seno ir naujo tęst........  25c
“Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
Lengvas būdas išmokt angliškos
kalbos be kito pagelbos ........ .1 35c
“Sveikata ligoniams”, aprašo apie 
300 visokių vaistiškų augalų ir kam 
jie yra reikalingi .................  . 25c
Trajankos stambios pakelis 60c 
arba 3 pakeliai už ...k.......:.... $1.50 
Taipgi pas mane galite gauti viso

kių žolių ir šaknių
M. Z U KAITI S 

334 Dean Boulevard 
Spencerport, N. Y.

. $1.35 
giesmių kny- 

.... . $1.75 
su paveikslais, ap- 
.................u...... $1.60

35c
25c

ESU TIKRAS, kad Ame- J 
rikos lietuviai sėkmingai ■ 
pagelbės Lietuvai atgau
ti savo Nepriklausomybę! ■

V. J. Zacharewicz

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Pledai

903 W. 33rd St
YARds 5423

Didelė, nauja radija gražiame kabinete dešimt tūbų, ne- ■ 
reikia nei dratų, lengvai pagauna visas radijo stotis, ver- l 

tos $99.50 už $47.50 ir dar nuolaida už seną radiją

Jos. F. Sudrik
10 MEN. MOKĖTI m r A 

Pinigų grąžinimo ga- X lį J) Į] 
•antija. Denturos da- “ Ji ”. * 
"mos tiktai gavus už- w 
akymą ir nuo formų 

padarytų laisniuotų 
dentistų.

Fleitai
Pataisomi *1

’ $35
Apkain.
Nemok.

Hejna Bros.

Lawndale Denfal Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 
Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 

Ketvir. iki 7 v. v.
3945 W. 26th—Antras Aukštas 

1724 S. ASHLAND—2-ras aukŠ. 
Atdara iki 8:30 v. v.

Vidurmiesčio Ofisas Atdaras

Furniture House
pa

yra “tymų metaiti.

VASARIO 23 D, MATYSITE 
AMALGAMATEO CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd. 3409-21 SO. HALSTED STREET

Tel. YARds 3088
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šidatys “Tribuūe’os” akyse ap
gavikai.

VISI LIETUVOS ŽVAL
GYBININKAI ESĄ 

“NUŽUDYTI”

1c
Entered as Second Class Mattel 

March 7th 1914 at the' Post Offict 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymu 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 .75

Užsieniuose:
Metams .............................— $8.00
Pusei metų   ___ _________ 4.00
Trims mėnesiams ________  2.50
Pinigus rėikia siųsti pašto Money

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St„1 _ _
Chicago, III. Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

Dies’o komitetas
Atstovų butas Washingtone paskyrė $150,000 kon

greso komitetui, tyrinėjančiam “ne-amerikiniųs veiki
mus”, ir tuo budu įgaliojo jį dirbti dar 15 mėnesių. Šis 
komitetas yra paprastai spaudoje vadinamas Dies’o ko
mitetu, kadangi jo pryšakyje stovi atstovai Dies, iš 
Texas valstijos.

Komitetas iškėlė aikštėn daug faktų apie nacius ir 
komunistus — jų organizacijas, jų propagandą, jų ryšius 
su Amerikos biznio įstaigomis, darbininkų unijų virsi? 
ninkais ir politikieriais.

Prieš keletą metų, 'kai jisai buvo sudarytas, jį dažnai 
pavartodavo savo tikslams reakcininkai, kovodami prieš 
liberališką Roosevelto politiką. Dies ne kartą mesdavo 
“priešvalstybingumo” dėmę žmonėms, neturintiems nie
ko bendro nei su komunistais, nei su hitlerininkais. Jisai 
versdavo į vieną krūvą kartu su Maskvos agentais pa
prastus liberalus, Naujosios Dalybos šalininkus, socialis
tus ir radikališkesnius darbininkų judėjimo veikėjus. Dėl 
šitų išsišokimų buvo susidariusi publikoje apie Dies’o ko
mitetą nepalanki nuomonė. Apie jį gana aštriais žodžiais 
atsiliepė ir pats prezidentas Rooseveltas.

Bet laikui bėgant atstovas Dies įgijo daugiau paty
rimo ir pradėjo atskirti “pelus nuo grudų”. Dabar jisai 
jau nemaišo visų, kurių pažvalgos jam nepatinka, su Sta
lino Jir Hitlerio agentais. Komiteto darbas pastaruoju lai
ku įgijo rimtą pobūdį, ir kongresas jį įvertino. Skiriant 
naują apropriaciją komitetui, prieš ją balsavo tiktai pus
tuzinis kongresmanų.

Komiteto uždavinys yra svarbus: iškelti viešumon 
“penktosios kolonos” elementus. Jie gali būti labai pavo
jingi kraštui, jeigu valdžia ir visuomenė jų nepažins ir 
nemokės nuo jų apsisaugoti.

Hitlerio “laimikis”

Komunistai nuolatos pasako
ja, kad dauguma pabėgusių iš 
Lietuvos į Vokietiją žmonių esą 
“Smetonos žvalgybininkai”. Bet 
‘‘Tėvynė” rašo patyrusi iŠ tik
rų šaltinių, kad Lietuvos' žval
gybininkų jau nebėra įiei Vo
kietijoj, nei tarybinėje Lietuvo
je. Pirma negu jie galėjo pasi
slėpti, Stalino agentai juos vi
sus suėmė ir slaptai iiu galabijo. 
Lietuvos okupantai, atėję į 
Kauną, rado visų slaptosios po
licijos sąrašus, ir nė vienas jų 
nespėjo pasprukti, išimant vir
šininką. SLA. organe skaitome:

“Gerai painformuotas as
muo mums tą pranešė. Tai 
buvęs neatleistinas Lietuvos 
žvalgybos viršininko pasielgi
mas ar nepaisymas kas atsi
tiks su. jo žmonėmis. Pabėg
damas iš Lietuvos, jis nepa
siėmė ar nesunaikino jam 
tarnavusių žmonių sąrašo su 
adresais. Tas sąrašas pasiliko 
jo ofise ir pateko GPU agen
tams. Tas sąrašas tapo mir
ties dekretu visiems, kurių 
vardai buvo jame surašyti. 

.Stalino GPU juos visus slap
tai nužudė. Nužudytų tarpe 
daugiau kaip du šimtai. Dau
gelis jų nei tikrais ‘žvalgybi
ninkais’ nebuvo, kaikune bu
vo tik patikėti žmonės, ku
rie neatsisakė retkarčiais

Okupuotoje Francuzijoje nacių agentai / šiomis die
nomis suėmė du labai žymiu Vokietijos socialdemokratų 
veikėju: Rudolfų Breitscheidą ir Rudolfą, Hilferdingą. 
Pirmasis buvo socialdemokratų frakcijos pirmininkas 
reichstage, antrasis buvo stambus ekonomistas, pagarsė
jęs, kaipo autorius veikalo “Das Finanzkapital” (Finan
sinis Kapitalas).

Tuodu asmenys buvo pabėgę, nuo 1933 m., j Francu- 
zijų. Kuomet Francuzija suklupo, kariaudama su Hitle
riu, ir naciai didesniąją dalį Francuzijos okupavo, juo
du persikėlė į pietinę Francuziją. Iš tenai juodu stengė
si surasti būdą išvažiuoti į Ameriką, bet negalėjo.

Nacių “gestapo” suėmė Breitscheidą ir Hilferdingą, 
kuomet juodu buvo prisiartinę prie okupuotosios Fran
cuzijos sienos.

Hitleris juodu dabar, veikiausia, nužudys.

TIKRA KOMEDIJA

Dėl to, kad Wcndell Willkic 
pasisakė už pagalbos teikimą 
Anglijai ir už Roosevelto užsie
nio politikos rentimą, tai Chi- 
cagos “Tribūne” apšaukė jį 
“apgaviku”, klastingai įsiskver
busiu į republikonų partijos 
kandidatus Philadelphijos kon
vencijoje.

Tas Chicagos republikonų or
ganas yra uolus izoliacijos ša
lininkas. Kandidatu į J. V. pre
zidentus jisai statė New Yorko 
distrikto prokurorą, Thomasą 
E. Dewey, kuris, kaip žinomu, 
lenktynes su Willkie*u pralai
mėjo.

Bet štai dabar išėjo už Ang
lijos rėmimą ir Thomas E. 
Dcwey! Duodamas parodymus 
šchhto užsienių reikalų komisi
jai, New Yorko distrikto pro- 

. kuroras pasakė, kad bilius HR

1776, su tam tikromis modifi
kacijomis, turi būti priimtas.

Ir štai “Tribūne” dabar pa
keikia ir savo protegUdtąjį 
Dewey! Thomas E. Dewey, gir
di, taip pat “apgavo” republi
konų partiją ir susidėjo su “ba
sakojo vaiku” Willkie’u. O ši
tos apgavystės priežastis esan
ti ta, kad buvusis “Tribune’os” 
kandidatas į J. V. prezidentuš 
norįs būti New Yorko gubOrria- 
torium:

“Mr. Dewey yra kahdida- 
tas į New Yorko gubernato
rius... Norėdamas gauti kan? 
didaturą į New Yorko guber
natorius, jisai nuėjo paskui 
Willkie ir jo didybės lojalią 
opoziciją, kuri yra nelojali 
jo paties' partijos princi
pams...”
Neilgai trukus, tur būt, 

republikonų partijos vadai
visi
P*

NAUJIENOS, Chicago, UI,
‘patarnauti valstybei’. Bet už
teko, kad jų vardai buvo Lie
tuvos žvalgybos viršininko 
sąraše. Jie visi tapo nužudy
ti.”
Tad Stabdo pakalikai, kurie 

rėkaūja, kad pabėgusieji iŠ Lie
tuvos žmones esą daugumoje 
“buvusieji žvalgybininkai”, da
bar jau galėtų nurimti. Bet jie 
nfenurimš. Jie Vistiek nėšiliaus 
leartoję savo giesmę — neš 
jiems yra taip įsakyta! Vergai 
turi daryti ką jiems paliepia jų 
ponas.

Keliuose laikraščiuose p. J. J. 
Bdčiunas paskelbė atsišaukimą 
į publiką, ragindamas ją, Vasa
rio šešioliktosios proga, aukoti 
Lietuvos pabėgėlių sušelpiami. 
Atsišauki Mas kaip atsišauki
mas, bet jo tonas ne visai pa
prastas. P-as Bačiunas rašo:

“Aš į>ats tai dienai Lietu
vos pabėgėlių pagelbai skiriu 
savo auką $10 ir reikalauju 
aukos iš kiekvieno lietuvio 
Amerikoj...

“Visų savo tautiečių pra
šau: švęskime visi Vasario 
16 dieną ir ją atžymėkime...”
Amerikos lietuviai ligi Šio), 

tur būt, nė sapne nesapnavo, 
kad jie savod tarpe turi 
“diučę".

Tačiau žmogus, kuris 
tiek daug reklamos savo 
liam “Aš”, turėtų jau bent ne
sigirti, aukodamas viso tiktai 
vieną dešimtinę.

mis, nors trumpomis, tai mums 
primena taip vadinamą priešo 
ar Jcftimyno radijo propagandą, 
kuomet pav. vokiečiai savo lai
ku kenkdavo klausyti dargi 
Lietuvos gyventojams Klaipė
dos radijo stoties arba kažkas 
Savo laikirdkenkdavo klausytis 
Maskvos stočių įterpretuoda- 
mas, tai yrą pamėgdžiodamas 
tomis pat bangomis radijo sto
tį kažkokiais ūžesiais.

O kas gali garantuoti, kad 
priešas pajutęs besiartinant to
kį oro torpedą, valdomą- radi
jo bangų, nepasiųs jį atgal 
tiertis, kurie jį siunčia perėmę 
kontrolę, t. y. pavartodami tas 
pačias bangas ir tuo perimdami 
jo valdymą? Sakysite labai sun
ku ir neįmanoma.

Tokio žodžio karo
nežino. Jai viskas 
nors kartais 
kas iki ka^ 
išrandama.

Paimkime
tranką. Pirmame Pasaulio kare 
spccialės antiorlaivinės patran
kos karo pradžioje niekas neži
nojo, vėliau jau atsirado, o 
šiandien ji tiek patobulėjo, jog 

( prie jos prijungsiąs automatas
> aparatas, kuris momentaliai ap

skaičiuoja ne tik lekiančio lak-
► stytuvo greitį, aukštį, bet ir ga-
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Iš vergovės į laisvę
(Nuo “Aušros” iki vasario 16 dienos)

technika 
įmanoma, 
kuris lai-trunka 

išranda, bet visg:

antiorlaivinę pa

Paprastai sakoma, kad musų 
tautiniam atgimimui pamatą 
esąs padėjęs baudžiavos panai
kinimas ir kad matomu to pra
sidėjusio atgimimo ženklu bu
vęs “Aušros” pasirodymas 1883 
metais. Apskritai pasakius, tai 
yra teisinga. žinoma, kaip 
Kiekviena aušra turi savo prieš
aušrį, taip ir prasidėjęs musų 
gaivalinis atgimimo procesas 
nebūtų galėjęs taip stipria sro
ve paplūsti, jei nebūtų buvę to 
proceso pranokėjų, pasireišku
sių aiškiau dar Vilniaus Uni
versiteto metu pirmoje XIX 
šimtmečio pusėje ne tik lenkiš
kai rašiusiųjų: A. Mickevičiaus, 
Kraševskio, T. Narbuto, Siro
komlės, Jaroševičiaus ir kiti 
romantikų, bet ir mūsiškių D. 
Poškos, S. Daukanto,' vyskupo 
Motiejaus, Valiūno, Ivinskio ir 
kitų lietuviškai rašiusiųjų au
torių asmenyse.

turi visus paprasto kultūrinio 
judėjimo požymius: jam rupi 
kalba, tautos istorija, literatu-* 
ra, ekonominiai tautos reika
lai. bet tas bendras tautinis 
kultūros judėjimas pradeda pa-

džių atsiskiria katalikiškoji 
srovė, jaunosios kunigų kartos 
vedama, kuri ne visada yra pa
tenkinta pasaulinių inteligentų 
darbais. Pasaulinių inteligentų 
grupė palengva ima savo riež- 
tu taip pat skilti į socialistinę 
grupę, kuri kuriasi savo atski
rus organus, ir į demokratinę 
grupę, liekančią prie savo se
nųjų organų.

Visos betgi lietuvių visuome
nės grupės, be savo specifinių 

kuriuos stengiasi 
atskirai aprūpinti,

tokį

nori 
dide-

St. Miščikas-žiemys.

Slapti ir baisus ginklai
(Perspausdinti draudžiama)

(Tęslnys)
Praėjusiame kare pavartota 

dujos gan plačiame maštabe, 
bet nuo jų apsisaugoti tuojau 
buvo išrasta kaukė ir kitos prie
monės.

Prasidėj us mažiesiems ka
rams, pasaulio karui užsibai
gus, ypač Abisinijoje, Ispanijo
je, buvo plačiai vartota laksty- 
tuvai, kurie bombarduodavo ne 
tik fronte, bet ir užfrontėje. Ir 
Ispanijos kare iškarto būdavo 
orlaivių puolimo kelios dešiin-. 
tys užmuštų, bei keli šimtai su
žeistų, gi vėliau, dargi laksty- 
tuvų skaičiui padidėjus,' aukų 
skaičius sumažėjo, nes buvo į- 
taisytos slėptuvės, pagerėjo an- 
tiorlaivinė artilerija ir šiandien 
nors bombardavimas užfrontės 
ir pramones centrų; gan pavo
jingas reiškinys, visgi Hera 
sprendžiahlės, jei neskaityti 
Lenkijos ir Suomijos karo, kur 
orlaiviai išsprendė karo laimė
jimo klausimą, nes kaip Lenki
joje, taip Suomijoje, nepapras
tai stipri orlaivių veikla para
lyžiavo visą užfrontę. Bet tai 
negali būti pavyzdžiu šiame ka
re, kuomet orlaivių pajėgos, jei 
nelygios, visgi ne tiek skirtin
gos, kaip anudse dviejuose Mi
nėtuose karuose, kur prieš; tuk
siančius orlaivių turėjo kovoti 
dešimtys pasenusio tipo orlai
viu ir dar be pakankamo skai
čiaus bombų ir antiorinės arti- 
leHjoš.

Bet šidme geležiniame lyg
svaros dėsnyje yra dar viertds 
pavojingas dalykas: būtent, pa
mėgdžiojimas, pasisavininids 
priešo surasto naujo ginklo.

Tankas ne tik buvo heniiga- 
lihtoš, bet ir baišuš VokiėČiaMš, 
iki jie nepagriebė bent viėrią 
nelaisvėn, jei taip galima kal
bėti apie ginklą, bet voš vokie
čiai siigriebė pithlą tanką, su
prato kaip jis Veikia it* kaip gh- 
MinaMas, patys pradėjo jiibs 
gamintis ir po truputį jį datfei 
tobulino, gi, po karo mes sute
kame tiek naujų tankų tipų, 
jog jau virto paprastu ginklii, 
visiems žinomu, kur nieko nau- 
j o nesurasi, nebent kad įsteig
si pagaminti didesnį,.. galinges

nį, bet tuo pat jau ir padidins 
priemones prieš jį ir visvien 
gausis lygsvara.

Tai tik. mus turi įtikinti, jog 
slapti ginklai, jei jie yra pa
saulyje, pasirodys tik spren
džiamą minutę ir bus pavartoti 
vienu kartu visi tos pusės, ku
ri pagaliau ryšis ginklu nugalė
ti antrą pusę.

To reikąihuja tai pat “žaibo” 
karo taktika, kur turi būti vi
sas svarumas mestos, priešas 
sunaikintas į trumpiausią laiką, 
kad negalėtų atsigauti, nieko 
pamėgdžioti, nieko pasisavinti.

Bet tai dar neteikia pamato 
tvirtinti, jog šiame kare iš tie
sų kas nors nepaprasto atsiras, 
pasirodys. Kiekviename kare 
atsiranda j kas nors naujo, tai 
jau labai natūralu, bet nieko 
neatsiranda tokio nepaprasto, 
kad galutinai ir dar trumpu 
laiku suteiktų laimėjimą.

Ir kalbant apie slaptus gink
lus, tenka šį kartą prisiminti 
vieną, kuris yra š. Amerikos iš
radimas, būtent: ORO TORPE
DAS.

Apie tai buvo nemaža rašyta 
ir daug tikėtasi ir dargi skai
tėsi galimu įvykinti.

Oro torpedas yra savotiškas 
lakstytuvas prikrautas sprogs
tamos medžiagos ir kuris val
domas ne orlaivininko — žmo
gaus, bet radijo bangų, aišku, 
trumpųjų.

Šio lakstytuvo išradėjas 
Charles E. Ketteririg dirbo ilgą 
laiką prie SaVo išradimo ir pa
galiau ddrgl pateikė krašto ap
saugas departartiehtui, kurte 
padarė mėginimus ir mėgini- 
ihai davė teigiaMUs rėžuft&lus.

Bet Viski karo departamentas 
to išradimo nepriehlė, nors an
tras inžinierius, patobulinęs šį 
išradimą, būtent, Lešter Bar- 
low tvirtino, kad jiš galįs šiuo 
budū iš Wašhin’gtono pulti Chi- 
cagos miestą penkiasdešimt 
kartų per minutę.

Kodėl?
Todėl, kad šis ginklas gali 

turėti dti gaili: jį gali pavarto
ti ne tik viena pusė, bep ir%n- 
tia.

jei jišveikia. radijo Miigo-

vinį prieš lakstytuvą. Pirma 
reikdavo viskas apskaičiuoti ir 
iki tie apskaičiavimai pasibaig
davo jau lakstytuvo nebūdavo, 
gi šiandien visa tą atlieka au
tomatas, panašus į skaičiavimo 
rašymo mašinėlę. O juk sunku 
patikėti, bet taip yra, tad kodėl 
negali tas pats pasikartoti su 
oro torpedo kontroliavimu ir jo 
linkmes nūs ta tymu ?

Kaip matote skaitytojai, kiek
vienas naujas pavartotinas gin
klas, turi būti visų pirma ge
rai apsvarstytas ir turi būti tik
ras, kad ta lazda neturėtų kar
tais du galu, nes nežinia kuris 
galas skaudesnis.

Bet kol kas prieš orlaivių 
puolimą geriausias išradimas 
yra taip vadinami tinklai, kū
rinos iškelia savotiškos oro pū
slės ir kurio vairuojamos iš že
mės ir gali būti kilnojamos iš 
vienos vietos į kitą. Bet šie 
tinklai gali teikti teigiamus re
zultatus tik naktį, nes dieną 
lakstytuvas iš kulkosvaidžio ga
li tas oro pūsles, kuriomis tie 
tinklai laikosi sušaudyti ir baig
ta, bet naktį sunku tai padary
ti, nenorint paties savęs 
dyti.

Bet 
menų

ir šis ginklas dar 
neišlaikė.

(GALAS)

ŽINIOS

paro-

egza-

ATSISAKO SUDĖT PRIE
SAIKĄ OKUPANTAMS
Neseniai buvome rašę, kad 

okupuotoje Lietuvoje palikta 
Lietuvos kariuomenė, pavadin
ta 29-tuojU nacionaliniu kor
pusu, keliais atvejais yra atsi
sakiusi duoti priesaiką okupan
tams. Nežiūrint to, kad iš šios 
kariuomenės likučių buvo pa
šalinti ir areštuoti visi karinin
kai ir kareiviai, kurie okupan
tams pasirodė nepatikimi, vis 
dėlto viešas priesaikos aktas 
vis buvo atidėliojamas. Dabai* 
“Tiesa” praneša, kad priesai
kos davimas esąs nustatytas 
vasario 23 dienai. Iš to galima 
spręsti, kad okupantai tą ka
riuomenę yra taip “išvalę”, jog 
jau drįsta viešai pranešti apie 
priesaikos datos nustatymą. 
Kaip jau buvo pranešta, į šios 
vadinamos “nacionalinės” ka- 
riuortieiiėš eiles yra sugrusta 
daug Maskolių.

IŠNAROS!
VASARIO 23 D. MATYSITE 

Pirmą kartą Amerikoje 
Origindlę* Juokingą Komedija 
-Salyje, 333 S. Ashland Blvd

pasiliuosavusių iš baudžiavos 
Valstiečių tarpo musų inteli
gentai suteikė stiprią ir plačią

jo įjungti į atgimimo procesą 
plačias musų liaudies mases. 
Nors atgimimo pionierių tarpe 
buvo ir ne vien valstiečių gai
valo, bet pats faktas, kad šis 
gaivalas, daugiausia iš smulkių
jų ir vidutiniųjų bajorų tarpo, 
buvo savo simpatijomis palin
kęs į valstiečių pusę, suteikė 
visam musų atginio judėjimui 
iš pačių pradžių gana vienalytį 
demokratinį pobūdį. Savo keliu 
vėl toks iš pačių pradžių pasi
reiškęs judėjimo pobūdis at
baidė nuo* jo musų iki kaulų 
smegenų sukempėjusią aristo
kratiją. Ta aristokratija,'’ isto
rijos bėgyje prisišlėjusi prie 
lenkų kultūros, bevelijo identi
fikuotis, nežiūrint savo dažnai 
aiškiai lietuviškos kilmės, su 
lenkų tauta ir užėmė griežtą

gimimą. Tuo budu ji pati pasi
rašė savo dvasinį mirties spren
dimą.

Šis musų aristokratijos at
skilimas nuo lietuvių tautos 
kūno, tolesnėje savo pasėkoje, 
padės vėliau lenkams iškelti 
labai skaudžiai atsiliepusį atsi- 
stačiusios Lietuvos valstybės 
gyvenime Vilniaus ginčą, kuris 
ilgai slėgė Lietuvą ir pareika
laus tiek energijos ir pastan
gų ir kuris nežinia dar ar greit 
išnyks ir ar greit nustos gadi
nęs Lenkijos ir Lietuvos san-

Tautinis lietuvių tautos at
gimimo procesas, kol jis susi
kristalizavo į D-ro J. Basana
vičiaus rupesniu 1883 m. pasi
rodžiusią “Aušrą”, perėjo iš 
pradžių per atskirų grupių ir 
asmenų pastangas sukelti tau
tinę lietuvių sąmonę. Atskiros 
pastangas susiliejo į vieną iš
tisą atgimimo srovę, kuri greit 
ėmė augti ir plėstis. Prie sam
brūzdžio, kilusio pačioj Lietu
voj, prisidėjo netrukus ir mu
sų emigracija. Ji ilgainiui, nau
dodamos visiška naujojo pa
saulio laisve, išsiplėtė į >galin- 
gą ir gerai organizuotą visuo
menės organizmą. Ta emigraci
ja, ypač š. A. Jungtinėse Vals
tybėse, suvaidino didelį ir gar-

tybę atstatant, — jai yra gal 
rezervuotas nemažesnis vaid
muo ir artimojoj ateityje, jei 
tik ji įstengs pakilti virš kas
dieninių ir srovinių savo inte
resų ir mokės sukurti bendrą 
savitarpio santarvės organą pa
remti bebręstančioms pastan
goms, siekiančioms paliuosuoti 
savo gimtąjį kraštą nuo oku
pacinio jungo ir sudary ti sąly
goms, kurios leistų įstatyti at
gimusį Valstybės organizmą į 
kelią, Vedantį į laisvę ir gero-

Atgimimo judėjimas, atsi- 
špindįs iš pradžių “Aušroj”,

kiekviena 
veda kartu bendrą kovą prieš 
Lietuvos priespaudą, jos rusifi
kacijų, už lietuvių spaudos grą
žinimą, prieš Lietuvos koloni- 
zaciją ir t. t. Ta kova pamažu 
griežtėja ir pareikalauja nema
ža aukų: prasideda kratos, 
areštai, ištrėmimai.

Sugriežtėjęs Lietuvių judėji
mas, dedamos į bendrą revo
liucinį Rusijos sambrūzdį, ryš
kina betgi ir savo veidą. Jis ne
begali tenkintis bendrais revo
liuciniais ūbaisiais, siekiančiais 
nusikratyti rusiškojo absoliu
tizmo ir siekiančiais šiokios ar 
tokios laisves, ■— jis pabrėž.a 
kartu ir specifinius lietuvių 
tautos reikalus, kurie negali 
būti patenkinti bendruose rusų 
revoliucijos rėmuose, reikalau
ja sau atskirų savaimingų sa
vo gyvenimui patenkinti for
mų: reikalauja Lietuvos auto
nomijos.

Anų laikų, prieš 1905 m., po- '» 
litinė lietuvių mintis, susikris
talizavusi ties autonomijos 
□balsiais, toliau kol kas nesie
kia ir tenkinasi realinėmis to 
melo sąlygų leidžiamomis ga
limybėmis.

Pagaliau, rusų biurokratija, 
atėjus karui su Japonija ir re
voliuciniam judėjimui kas kar
tą stiprėjant, nebegalėdama bė

riau besiveržiančios iš užsieniu 
slaptos lietuvių spaudos, pasi
ryžta 1904 m. legalizuoti lietu
vių spaudą, siekdama tokiu bu
du uždėti ant jos savo kontro
lę-

Ateina netrukus ir 1905 m. 
rusų revoliucija. Su kitais Bu
si jos pakraščiais sujunda ir 
Lietuva. Sušauktasis Vilniaus 
seimas pareikalauja Lietuvos 
autonomijos. Atkutusi betgi 
greit rusų reakcija užgniaužia 
revoliucinį judėjimą. Ir Vil
niaus seimo nutarimai, pradė
ti revoliuciniu budu vykinti, 
pakimba ore.

Bet ne visa kas yra žuvę. 
Lietuva, atgavusi 1904 m. savo 
spauda, įgauna po revoliucijos 
ir šiek tiek laisvės savo kultū
rai plėsti. Tautinis judėjimas 
gali toliau vystytis normales
nėmis sąlygomis ir tenkinti 
savo kultūros reikalus, nebe
landžiodamas j požemius. Kui- 
turos gyvenimas sukrunta tad 
ir žengia milžiniškais žings
niais į priešakį.

Ir politinis lietuvių tautos 
sąmonėjimas daro didelę pa
žangą. Lietuvių atstovų dalyva
vimas kad ir šlubuojančiame 
Rusijos parlamente palieka vis 
dėlto platesnėse masėse ne be 
įtakos. Pagyvėjęs kultūrinis ir 
ekonominis gyvenimas leidžia 
ir lietuvių inteligentams susi
kurti gūžtas pačioje Lietuvoje, 
kas, žinoma, žymiai prisideda 
prie lietuvių tautos sustiprėji
mo, konsolidavimo ir atsparu
mų.

Vis dėlto tarpas tarp Lietu
vos kultūrinio gyvenimo lega-

sio 1914 m., buvo dar per ma
žas, kad tautinis lietuvių orga-
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nizmas butų buvęs visiškai su
brendęs. Ypač teko tai paste
bėti, kai 1912 m. Balkanų įvy
kiai vos nebuvo privedę prie 
rusų įsimaišymo, taigi ir prie 
Europos, ir kai 1914 m. iškilo 
pats didysis Europos karas. Su 
širdgėla teko tuomet konsta
tuoti, kaip dezorientuota buvo 
dar musų visuomenė ir kaip 
maža tepasitikėjo ji potencia- 
linėmis savo tautos pajėgomis.

Politinė lietuvių mintis, pri
brendusi pirm karo ligi krašto 
autonomijos reikalavimo, pa
darė, karui besivystant, pama
žu žymią pažangą. Prasidėjus 
vokiečių okupacijai, patsai gy
venimas ir visų jaučiamas rei
kalas imtis į savo rankas gin
ti gyvybinius savo krašto rei
kalus ir ypač rupesnis dėl jo 
ateities privedė susimetusius 
Vilnioje musų inteligentus prie 
sušiburimo visų veiklesnių ele
mentų, kuriems ta ateitis pa
rupo, į vieną grupę, kuri svars
tė ir atlikinėjo vieningai visus 
iškylančius politinio pobūdžio 
reikalus. Tos grupės tarpe bu
vo rengiami memorandumai 
politiniais klausimais, net in
formacinė literatūra, jos taip 
pat buvo renkamos ir siunčia
mos delegacijos į užsienius po
litiniais reikalais. Pirmas tos 
grupės per savo delegaciją vie
šas savo politinio credo pade-’ 
monstravimas įvyko 1916 m. 
Lozanoj per pavergtųjų tautų

St. Miščikas-žiemys.

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

(Tęsinys)
—Tai kaip? Sutinki?
Don Juliano, nors truputį su

siraukęs, visgi atsakė: teigia
mai.

—Aš buvau tikras! — pasa
kė kunigas, kas taip nemalo
niai don Julianui praskambėjo, 
jog nesusilaikė ir sušuko:

—O kodėl buvai tikras?.. Kuo 
tu mane skaitai?..

—Draugu! —atsakė susigrie
bęs kunigas, bet mintyje pagal
vojo: “šeškas! Dar nori užsiga
vus] nuduoti. Pakvipo pinigai 
ir visi vėjai išbyrėjo! Pažino
jau tave!..”

—Draugu?.. — pakartojo don 
Juliano abejodamas, bet kuni
gas, supratęs valandos svarbu
mą, neleido don Julianui ilgai 
galvoti ir ėjo prie smulkmenų 
ruošiamos komerijos aptarimo.

Juliano Sutinka.

kratyti... — tarė ktmigas ir iro
ninga šypsena iškreipė jo vei-

Don Juliano pajuto, kad ku
nigas tuo nori jį truputį įgelti, 
bet nudavė nesupratęs, norėjo 
greičiau pasilikti vienas, be to, 
žinojo, kad užsigavęs nieko ne
pelnys, nuo komedijos, kuri ža
da aukso kalnus, neatsisakys.

Don Juliano jį palydėjo per 
kiemą, kur prie vartei.ų stovė
jo rymodama Carmencita.

Atsisveikinęs kunigą, don Ju
liano tarė tuščiu balsu Caripeii- 
citai:

— Ko stovi? Klok lovą... Uo
dus išvaryk... Paruošk šaltą bu
telį “guayaba”! Aš tuojau ] ap
eisiu... — ir pasuko link upe
lio krūmokšnių...

—Klausau, pone! — sušuko 
pakulai ui Carmencita išplėtus 
savo juodas akis...

ka

sia-

išsiųstoji delegacija pareikala
vo nepriklausomos Lietuvos at
statymo.

šalia politinės akcijos pačia
me krašte, privedusios jau prie 
nepriklausomybės obalsio iškė-

Pakalbėjęs gerą valandą, 
nigas išeidamas užklausė:

—Tokiu budu pradedi 
nakt?

—Taip... — vos ne stenėda
mas, pro dantis prakošė don 
Juliano.

—Puiku... Gera tavo idėja... 
Pradek nuo Carmencitos . ..

kės... Visvien ji tau jau nusi
bodo... Gera proga ir ja nusi-

mintis išsiplėtojo ta pat kryp
tim ir tarp Rusijon pasitrauku
sių lietuvių, kurie savo akimis 
galėjo įsitikinti, kaip ima griū
ti nišų milžinas, slėgęs ligi šiol 
ir Lietuvą ir kitus kraštus. Ta 
pati nepriklausomybės mintis 
rado stiprų atgarsį ir stiprią 
materialinę paramą tarp Ame-

tatymo į • naują kelią, vedant 
ją laisvėn, gerovėn ir laimėm

J. Balsėnas.

pakartojo Carmencita ir šių: ra
to ką tas jai pranašauja: vėl 
nemigo naktis, pono trumpi, 
šiurkštus įsakymai, kurie tini, 
pono nuomone, jos širdyje ii' 
kūne atsiliepti jaunos mergaitės 
aistros priepuoliu, nors iš Le
sų iššaukia tik pasibiaurėjimą 
ir baimę, gyvulišką baimę...

.Ją nukrėtė drebulys...
Ji buvo jau įpratus prie šių 

nemigo naktų, pono glamonėji
mų ir jo aistros, kažkokios lau
kinės, nepasotinamos, staiga 
užsidegančios ir netikėtai pra
nyks tančios priepuolių., be*

kiekvieną kartą ji drebėdavo iš
girdus pono įsakymą paruošti 
butelį “guayaba”, nės su tuo 
biiteliū, lyg šuo prie grandinės, 
turėdavo visai nakčiai, bent iki 
ponas užmigs, pdsilikti ir ji 
laukdama kažko nežinomo, 
nors taip jau įprasto pono su
žvėrėjimo be nagų parodymo...

Jei ji biittj (irįštis, ji pono Ju- 
liRno butų, grašius tik Vienos 
malonės: leisti jai vžsilohiet pa
silikti jo miėgani&jame ar kur 
teitu r, kad tik nereiktų iŠ'irsli 
šių įsakomų žodžių “Pardošk 
bute.į ‘guayaba’!..”

—Juk aš jo... Jis kada nori 
ir ką dori gali su madini da
ryti, tad kam jis turi man apie 
tai pasakyti ?.. Teateina ir tei
ma mane, bet teneliepia laukti, 
teliepti mena apie savo aistrą ir 
save ankščiau!... — ir jos akys 
pasriuvo ašaromis. — It šunį, 
ir tą tik paskut’nę minutę te- 
pašaukia, kuomet reikalingas... 
() aš?., menkesne ir už jį... Ne
noriu, negaliu aš apie tai gal
voti... Aš tuomet prisimenu jį... 
jį... ir prieš akis išaugdavo 
miglose jos “Nariž cbata”, pir
mos, svajingos, nekaltos meilės 
partneris...

—Nei jis, nei kitas jau ma
nęs nelauks ir neateis lankyti, 
kuomet nusibodus ponui, mane 
pavarys... — pagalvojo liūdnai 
Carmencita žengdama į pono 
miegamąjį.

Ji paruošė ant . mažo stalelio

Dar kartą apsidairė po kam
barį patikrindama ar viskas pa
ruošta ir savo vietoje ir lėtai, 
lyg kalinys kišdamas kalviui 
koją pančiams uždėti, vilkosi 
vienintėlį rūbą, kuris dengė jos 
kūną — ilgus marškinius, ku
rie užvadavo visus apatinius ir 
viršutinius rublis, kaip pas dau
gumą Paragvajaus merginų, o 
tuo labidii ihoterų...

Nusivilk’Us marškinius atsi
stojo prieš spintoje esantį di- 
džitiiį veidrodį ir pasižiurėjo į 
Savo nuogą jauną kūną žibantį 
prie menkos žvakės šviesos lyg

aksomas...
Savo liūdnomis akimis per

vedė nuo galvos iki kojų ir pa* 
mačius dulkėtas, neplautas ko
jas, sušuko:

—Jėzus!.. \
Greitai užsimetė savo vienin

telį rūbą ir nubėgus virtuvėn 
skubėjo plautis kojas, kad su
skubtų iki ponas ateis atsigul
ti ir laukti...

Vėl sugrįžo Į pono miegamą
jį, nusivilko rūbą ir nesidairy
dama paslinko po antklode...

(Bus daugiau)

insurance reik, pas 
P. Vileišį EIK 

DR. P. VILEIŠIS
Atstovu

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

Home Oflice Nevarto, N. J. „ 
4432 S. California Avė. Laf. 0771

Jei 
Dr.

/ ....... ' .... ■ ' ' .
BRIDGEPORT ROOFING AND 

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

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

apdraustas.

lėlį ir kauše’į, kaušel s buvo 
skirtas jai gerti, jeigu don Jo
hano būdavo ja nepatenkintas 
ir norėdavo “jos liūdnas min-

davo gerai nusiteikęs, bet daž
niausiai, supykęs žadėdavo ry
tojaus dieną liepti ją nuplak Ii...

NEGALI GAUTI 
GERESNIO

Jei Mokėtum Du Syk Tiek už

FREDERICK’S 
4 CROWN 
PREMIUM į 

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

GAUNAMAS Vi GAL., KVR. IR 12 UNC. BONKOSE. 
Nueikit į artimiausį sandėlį arba taverna—arba šaukite

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

Dabar randamos savo naujame sandėlyje ir ofisuose 
adresu 3917 Lowe Avenue . . . Čia gamybai pa- 
rankumai leidžia mums duoti daugiau patenkinantį 
patarnavimą musų daugybei kostumerių metropolitan 
apylinkėje.

FREDERICK BROS., inc
3917 So. Lowe Avė,, Chicago, III.

pd r=J pd pEJpd pj pd p-j ršTįFB7^TfSFfš±lrd

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS
Knygvedystės, Stenograf i j o s, 

Mašinėle Rašyti, Aritmetikos 
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS;
Nuo 9 ryto iki 3 po piet 

ii' nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

< Amerikos Lietuvių Mokykla
816 VV. 33rd Place, Chicago, III.

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 58Š3-5840

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

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija < < rtrt
ir vaistai .................. ■ «vU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie AVė. Chicago

M 3.50 
>50.00 
>25.00 

>2.00

rie sukūrė Lietuvai paremti 
net savo ekspoziturą Šveicari
joj, palaikiusią kontaktą tai]) 
su Lietuva, taip ir su Rusijon 
nuklydusiais lietuviais.

Tokiu budu pačios vykstan
čios karo a pys lovos padėjo lie
tuvių tautai daug greičiau pri
eiti prie vienodo savo politinio 
idealo, nepriklausomos Lietu-

NAUJIENŲ METINIS VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 00G6

su vaidinimu 3 aktu komedijos
negu butų buvę tai galima nor
malinėse taikos gyvenimo są
lygose.

Tolesnė karo eiga, rusų mil
žino griuvimas ir Vokietijos 
nugalėjimas iš Santarvės pusės, 
leido Lietuvai iš karo nelaimės 
atsikelti ir, didelėmis savo tau
tos pastangomis, atsistatyti 
nepriklausomą Lietuvos, res
publiką.

Visas peripetijas atpasakoti, 
kai]) prieita piie Vasario 16 d. 
akto, butų šiuo kartu„per daug. 
Tiek I opa žymėsi u, kad nebuvo 
tai lengvas žygis. Tam turėjo 
Vilniaus lietuvių grupė padėti 
nemaža vargo ir rupesnio. Tai
gi, siekiant savo tikslų, tos gru
pės rupesniu buvo sudaryti 
1917 m. iš pradžių Organizaci
nis Komitetas, kuris sušaukė tų 
pačių metų rugsėjo mėnesį 
vad. Vilniaus Konferenciją, ku
ri po triukšmingų posėdžių iš
rinko iš sRvo tarpo Lietuvos 
Tarybą. Jai teko pakelti nema
ža kovų su okupacijos organais 
ir nugalėti net savo tarpe kilu
sią sunkią krizę, kol pagaliau 
191& m. Vasario 16 d. pasise
kė deklaruoti Lietuvos nepri
klausomybę.

Nepriklausomybės deklaravi
mas — tai dar ne pati nepri
klausomybė. Bet ir tas Vasario 
16 d. aktas buvo didelis vieny
bės triumfas!

Norėčiau tikėti, kad tokia 
pat vienybe apgalės visus sun
kumus bei prives galų gale ir 
prie pavergtos dabar Lietuvos 
paliuosavimo iš imperialistinio 
rusų bolševikų jungo ir jos įs-

w
PARAŠĖ PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

RUBSIUVIŲ SVETAINĖJE
Vart Buren and Ashland Boulevard

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITĮJ

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
^•^"rahrry kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 -00 ,.
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

ophie
arcus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius
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Illinois’-Indi
Harvester Eina į 
Streiką Richmonde

RICHMOND, Ind. — Kaip 
šiandien darbininkai Internatio
nal Harvester dirbtuvėje ren
giasi išeiti į streiką. Derybos 
su kompanija dėl algų, pilno 
pripažinimo ir akordinio darbo 
pakriko. Dirba 1,500 darbinin
ku. *

Nauji Balsavimai 
Waukegano 
Dirbtuvėj

VVAUKEGAN, III. — Vietos 
darbo taryba pasiuntė į Wash- 
ingtoną dokumentus CIO gin
čo su Griess-Pfleger odos dirb
tuvės .savininkais. Tardymas 
įvyko pereitą trečiadienį. Tiki
masi, kad bus nauji darbinin
kų balsavimai unijos reikalą iš
rišti.

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. 
Fcd. įstaigoje. Mokame 3‘A% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Soc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

DIDINS CRAB ORCHARD 
EŽERĄ

BENTON, III. — Federalė 
valdžia supirko už $6,000 kelis 
žemės plotus. Juos užtvindins, 
padidindama vietos Crab Or- 
chard ežerą, kur dabar vedami 
platus irigacijos ir kitokie pa
gerinimų darbai.

Autorizavo Streiką 
Nash Dirbtuvėj
Ginčas Dėl Racine Dirbtuvės
KENOSHA, Wis. — CIO au

to unijos lokalo nariai autori
zavo streiką Nash dirbtuvėj. 
Unija reikalauja perkelti i dar
bui vėl atidaromą Nash dirb
tuvę Racine, Wis., apie 1,000 
darbininkų iš Racine, kurie da
bar važinėja dirbti į Kenosha. 
Unija reikalauja, kad į perkel
tų raciniečių vietą Kenoshos 
dirbtuvėj firma samdytų vietos 
darbininkus.

Nash atidaro Racine dirbtu
vę gavusi $3,000,000 karo kon
traktą.

Nori Pertvarkyti 
Valstijos Taksus

Gub. Grocn skelbia, kad jis 
žada nuodugniai pertvarkyti 
visą Illinois valstijos ir loka
lių vietų mokesčių sistemą. 
Tam tikslui yra paskyręs 'spe- 
cialę komisiją, j kurią įeina 
pilietinės organizacijos, ir uni
jos.

Kovo 6 Springficlde įvyks 
konferencija, kur suinteresuo
ti žmonės galės siūlyti įvai
rius planus pertvarkymui įvy
kinti.

Maxim Gorky’o
Jaunystes Dienos

C.I.O. LAIMĖJO FORD 
ŠIAUDINIUS BALSAVIMUS

DETROIT, Mich. — C.I.O. 
auto unija skelbia pravedusi 
šiaudinius balsavimus tarp For
do darbininkų Lincoln dirbtu
vėj ir juos “laimėjo” 1,577 
prieš 126.

DU BANKAI MOKA 
DIVIDENDUS

SPRINGFIELD, 111. — Val
stijos auditorius praneša, kad 
First State Bank Bensenvillėj 
išmoka 5% dividendą, o Far- 
mers and Merchants Bank 'of 
Mcndota baigia likvidaciją iš
mokėdamas .0352% dividendą.

Rockforde Šiandien 
Laidoja V. Lapinską
Mirė.Sulaukęs 72 Metų Amžiaus

ROCKFORD, III. — Katalikų 
kapinėse šįryt laidojamas 72' 
metų Vincas Lapinskas, kuris 
mirė pereitą penktadieni po sa
vaites ligoninėj. Jis ilgai gyve
no Granville, III., buvo' kasė
ju, o prie Rickfordo turėjo ūki.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1711-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonu LAFAYETTE *7Z7

T—A i • koplyčios visose
J—-Lsėd 1 Chicagos dalyse

Velionis buvo tėvas policijos 
seržanto J. Lapinsko, taipgi pa
liko du kitus sūnūs, Petrą ir 
VVilIiam (Floridoj), dukteris, 
Mrsl VVilIiam Gernis, 221 S. 
London avė., ir Mrs. Marcelin 
Vainoris, Gary, Ind., taipgi 12 
anūkų. Laidojamas iš. dukters 
p. Gernis namų.

Siūlo Valdiškas 
Gėrimų Krautuves 
Indianai

Taipgi Sales Taksus

KMasykltc musų nulio programų Antradienio ir tečtadiento ryt- 
meMnia, r*L ryto H W. H. L P. stotie* (1480 K.) 

ra POVILU ŠALTIMTKRU.

! Laidotuvių Direktoriai!
I C

NARIAI
letiitiaiiiiitiiiiieiitiaitiiiiiiiaiiatiiif

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
laaaaaaaaaaaaaaaaaiaiaaaaaaaaaiaaaiailllti

! Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 

4Asociacijos

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 We$t 18th St.

Telefonas YARDS 1419.

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. UULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

INDIANAPOLIS, Ind. — Val
stijai gresiančiam biudžeto de
ficitui išvengti yra daromi pa
siūlymai* įsteigti valstijos mo
nopolio gėrimų krautuves, taip
gi įvesti sales taksus. Guberna
torius Schricker pareiškė abu 
pasiūlymus kovosiąs.

Tarp legislaturą kontroliuo
jančių republikonų ir demokra
to Schricker dabar eina atkak
li kova ir keliais kitais klausi
mais, tarp jų sveikatos biuro 
perorganizavimu.

VISKAM TURI BŪTI 
RUBEžIAI, YPAČ 
KRAUJO REIKALUOSE

FORT CUSTER, Mich. — 
Seržantas Earl W. Jonės šioj 
karo stovykloj buvo pašauktas 
kraujo analizui. Už kelių dienų 
buvo pašauktas antru kartu, vė
liau ir trečią, ir ketvirtą ir net 
penktą.

Jones’o kantrybė išsisėmė ir 
jis ėmė skandalinti. Pasirodė, 
kad stovykloj yra 19 seržantų 
Jonės, ir šis nelaimingas Jonės 
per klaidą buvo pašauktas krau
jo analizui vietoj keturių kitų 
bendravardžių.

Suvaržys Valstijos 
Alinių Skaičių

SPRINGFIELD, III. — Gub. 
Green ruošia naują vastijos gė
rimų kontrolės įtšatymą, kuriuo 
žada aprubežiuoti alinių skai
čių, pakelti laisnius, uždrausti 
gėrimus parduoti ilgiau kaip 
30 dienų kreditų uždrausti ur
mininkams turėti retail laisnius, 
etc.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Likvidavo Allis-
Chalmers Streiką4

VVASHINGTON, D. C. — Po 
konferencijos su ginklų produk
cijos viršininkais Knudsen’u ir 
Hillman’u galiau susitarė Allis- 
Chalmers ir C.I.O. auto unijos 
atstovai dėl streiko kompanijos 
West Allis, Wfš., dirbtuvėj.

Sutarties sąlygos bus paduo-| 
tos darbininkams priimti ar 
atmesti. Tikimasi, kad darbas 
didžiulėj Allis-Chalmers dirbtu
vėje bus atnaujintas rytoj ry
tą. .

(Vakar taipgi buvo likiduo- 
tas Youngstovvn Sheet and Tube 
Co., Briar Hill dirbtuvėj, kuri 
gamina metalą šavinimams An
glijai.)

šiomis dienomis Studio Te
atras, 66 East Vau Buren, ro
do filmą, “University of Life”, 
kuris paremtas Gorky’o kny
ga. Filmas atvaizduoja Gor
ky’o jaunystės dienas ir jo su
brendimą, gana vykusiai pa
aiškina, kaip Gorky susipaži
no su garsiais filosofais ir vi
suomenininkais.

ŠAUKIA DU LIETUVIUS 
Į ARMIJĄ

VVAUKEGAN, III. — Ketvir
tadienį karo tarnybai turi ra
portuoti VValter J. Butkus, 706 
Helmholz ir Stanley J. Mote- 
kaitis, 920 Prescott.

Organizuoja Illinois 
Milicijos Rezervą

Kadangi visa Illinois nacio- 
nalė gvardija šaukiama fede- 
ralei tarnybai, tai jos vietai 
užimti valstijoj organizuoja
mas 6,000 vyrų milicijos re
zervas. Bus pašaukta tarnybai 
vasario 28. Viršininkas yra 
adj. gen. Lco M. Boyle.

Nutarė Prisidėti Prie Chicagos
213 balsais prieš 235 Nor- 

wood Parko gyventojai šešta
dienį nubalsavo prisėdėti prie 
Chicagos miesto. Jų miestelio 
ribos Mon trose, Irving Park 
Oriole ir Onzanam gatvės.

’ —— ■ - ■ ■ p

Tyrinėja Komunizmo Kaltini
mus Mokytoju Unijoj.

Prie uždarytų durų Amer
ican Federation of Tcachcrs 
kamantinėja viršininkus trijų 
unijos lokalų, kuriems yra da
romi komunizmo kaltinimai. 
Tie lokalai yra 5,537 ir 453, 
su 7,000 narių ir visi trys New 
Yorke.

MIRĖ ANTANAS
KVEDARAS

VVAUKEGAN, III. — J. J. 
Kvedaras, 616 Jackson st., ga
vo žinią, kad Worcester, Mass., 
mirė jo brolis Antanas. Wauke- 
ganietis išvyko laidotuvėms.

Gerins Illinois 
Vieškelius Prie 
Karo Centru u-

Kongresas ruošiasi paskirti 
$275,000,000 įvairiose šalies da
lyse platinti ar taisyti kelius 
karo tikslams. Illinois valstijos 
tokie gerinimo darbai bus įvy
kinti prie Fort Sheridan, Camp 
Grant Rockforde, Scott lauke 
prie Belleville, prie Rantoul, 
Rock Island, Kankakee, Elwood, 
Alton ir kitose vietose, kur yra 
kariuomenės centrai ar svarbios 
karo pramonės.

IŠNAROS!
VASARIO 23 D. MATYSITE 

Pirmą kartą Amerikoje 
Originalę, Juokingą Komedija 

AMALGAMATED CENTER

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
tFlAlemMck“5849 " “

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Kaltina Vyro 
Nužudymu

E. ST. LOUIS, III. — Koro- 
nerio džiurė ją paliuosavo, bet 
grand džiurė nutarė traukti kri- 
minalčn atsakomybėn 38 metų 
Mrs. Lue Burns. Ją kaltina sa
vo ketvirto vyri) nužudymu. 
Kaucijos paskyrė $10,000.

Moteriškė dabar gulį Granite 
City ligoninėj. Ji užmušusi ir 
du kitus savo vyrus.

Republikonai Jau 
Dalina Darbus

SPRINGFIELD, III. — Nau
joji rep. administracija jau da
lina darbus eiliniams republiko- 
nams valstijos vieškelių depar
tamente. Viso rep-ai kontroliuos 
apie 8,000 darbų, o “vertingų’’ 
kandidatų yra apie 20,000.

Prašalina 12
St. Charles Sargų

ST. CHARLES, III. — Dėl vie
no sargų sumušto berniuko mir
ties valstija tyrinėja St. Char
les pataisos namų padėtį ir yra 
nutarusi 12 sargų ir “mokyto
jų” prašalinti. Tarp sargų ir ki
tų tarnautojų esą daug girtuok
liavimo.

UŽMUŠĖ ANGLIAKASĮ
WILSONVILLE, III. — An

glių vagonėlis užmušė anglia
kasį Theodore Boulard, 68, dir
busį Superior CoaP Co. No. 4 
kasyklose.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westemav. 

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį— į Sanc 
Dunes, Central av 
Beverly Shores. 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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:

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos n|io 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

SUĖMĖ 33 Už 
NEPADORUMĄ

ROCKFORD, III. — Policija 
suėmė 33 jaunus vyrus kaltina
mus nepadoriu elgesiu su dviem 
14 metų mergaitėm. Daromas 
tolimesnis tyrinėjimas, kuris 
areštų skaičių gali padidinti.

TEIS Už NESIREGI^TRA- 
VIMĄ IR KRAŠTO ĮŽEIDIMĄ

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti prięžastimi galvos skaudėjimo 
svaiginto, 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. Pulsuoki 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 — 

CHTCAGO. 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 1? 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

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

Gydytoias ir Chirureas
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
MILWAUKEE, Wis. — Į 

Chicago teismui siunčiamas 29 
metų vok. Helmuth Stainer už 
nesiregistravimą kariuomenei ir 
Jungtines Valstijas paniekinan
čius išsireiškimus.

MILWAUKEE, Wis. — Ro
dos ramus ir tykus žmogelis, 
Cecil O. Huchsted turi šeimy
ną ir 9-is vaikus. Jis buvo nu
teistas metams kalėjimo, kai 
pasirodė, kad °t«ri perdaug vai
kų”. Turi tris kitus su antra 
žmona. Jis baudžiamas už daug
patyste.

i

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
k p r it a i k i n fine 

akinių už priei- 
’ namą kainą, tai- 

r pgi ant lengvų 
išmokė j fonų.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Randasi kasdien didžiojoj 
JOS. F. BUDR1KO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

- Yards 3089

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7890 

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 2879
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“LIETUVA VĖL BUS LAISVA, TEISYBE
PAIMS VIRŠŲ”

“Žlugs Rusijos Diktatūrą, Paremtą Smurtu, 
ir Jėga”.

Kviečia Visus Lietuvius Remti Prezidentą Ęoo^eveltą — Tikrą 
Lietuvos Praugą

žemiau seka pilnas tekstas is sadly upset by the warlike 
Jungtinių Valstijų ministerio ploŲing and preparing and
Lietuvai, p, Owęn J. C. No- plundering of nations gone 
rem’o kalbos, kurią jis pasakė berserk after leaders with fąf 
vakar po pietų, Lietuvos Ne- natical and foolish ideas. This 
priklausomybės 23-Člų metinių day is sėt aside for 
su^ktuvįų minėjime, (Lietų- thęught for there is 
v.šką sutrauka paduota žinid- work to do; work of a 
je.), »• ’nitarian naįurę, of

------ ---- stock anęl planning

sober 
much 

huma- 
taking 
futurę

“I sąjute you on a day sėt action and of stęadily snstain- 
ąsidę tcKcoęimemorąte thę re- ing the Ii ves and . hopes of 
establishmdnb of Lithųanįąn thęse less fortunate than our- 
liberty some three and a scęre selves.
years. ago. It is ąuite fittięg Įt įs considered best that I 
ųnd propęr tha,t we should read ą paper today rather 
coptinuę to. celebrąte this day than follow the natūrai incli- 
Since it marked the terminą-j nations of the spirit. Though 
tion of a long period of bond- it makes me feel bound to the 
age through ,which the Lithu- paper, I ask your indulgence. 
anian people passed without It may be that we shall save 
losing a single iota
national personality ot 
acter. It takes on

unless it be anti-those ele- 
imente ąncį beings inimical to 
the best įntefests of our cęunt-. 
ry. a

Prašo Remti Prezidentą,
“In one of my campaign 

speeches delivered in Chicago, 
I asked that you vote as a 
body for our present Presi- 
dent. I am proud that you did. 
I ask that you continue to 
sųpport him for he needs the 
support of loyal Americans, 
now more than ever. It is ip 
times of trouble that friends 
have a greater valtie. I know 
that you will not let hiip 
down. Urge the passage of thę 
Lend-Lease ineasure and keep 
right in there batting for a 
President that rightly ranks 
with our truly great Ameiv

Sunkiai Sužeidė Kun
Alfonsą Kazlauską*

C ' ■ c-

Pagelbininka^ St Mykolo Baž- 
nyčioj, Northsidej.

klebono 
pagelbinin- 

parapijoj, 
Wabąnsia

buvo pavo

Ąlexįan Brothers ligoninėje 
guli sunkiai sužeistas kun. Al
fonsas Kazlauskas, 
kun. J. šaulinsko 
kas šv. Mykolo 
Nę.rthsidėj, 16,44 
avenue.

Kun. Kazlauskui
j ingai .sužeista galva, šeštadie
nį jisai laukė gatvekario prie 
Polk ir Clark gatvių. Nežino
mas au|,omobilįs jį suvažinė
jo. Trys vyrai, gal praęiviaį, 
gal ąiuomębiįio kęleįviai, į- 
nešė sužeistąjį į St. Peter and

can leader, two of whoin pa[,i bažnyčią> prie to kampo.

of

a n 
i n 

troubled days when the

PETRAS ŽIŲVELIS
Gyv. 7030 So. Artęsian.
Persiskyrė su šiuo ^pasauliu 

vasario 14 d., 2:30 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Liet., Šiaulių ap
skrity, Grinkiškės parap,, Gu
džiūnų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
švogerką Stanislavą ir švoge
rį Julijoną Kuzminskius ir 
jų šeimyną, krikšto dukterį 
Oną Kuzminskis, pusseserę ir 
kitas gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 South 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
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. Kazimiera, kapines. -__ -

Visi e Petro Žiuvęlio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat_niwsixdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ię su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

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

Laid. Direkt. Ąntanas M. 
Phillips, Tel. YARDS ‘ 4908.

Laidotuvėmis rūpinasi Ma
rijona ir Mykolas šalteniai, 
7030 S/ Ąrtėsian, Hemiock 
6980. ‘ ---- "

their einbarrasenient to 
char-1 accused of falsely
even what has or has not been said. 
these 1; for one, have been accused 

world of being alniost cverything 
from pro-Nazi and antb-Semi- 

. tie to pro-British and anti- 
Ilitlor. It would be more cor- 

1 rcct to say that I am ncithęr 
pro anything unless it be pro- 
American and auti nothing

someone 
reporting

Metines Mirties Sukaktuvės

honor this month of February.
“I mention thesę tjiings be- 

cause I sincerely believe that 
though we meet to honor thę 
honiė country of LIETUVA 
and to think of her as thę 
place from \vhich Lithųanian 
culture, religion and othcr 
blcssings emanate, yet we are 
Americans first, lašt and al- 
ways. To those Lithuanians 
wlų) are a t present only visit- 
ing, we wish for you an early 
changc to the' status of being 
rcally a n American.

Susižinojimas su Lietuva
“Būt rightly cnough, 

are called Lithųanian 
ieans. By this term is 
that a change has 
brought about in their

many 
Amer- 
meant 

been 
nation-

MIKLOVIENĖ, 
Laurihavičiutė

MARIJONA 
po tėvais
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario mėm 1940 m. sulau
kus 44 metų am.ž. Tapo .palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse 
vasario 19 d. Lietuvoje, Sto- 
kaičių kaime, Žvingių par.

Paliko dideliam^, nūliudime 
vyrą Pranciškų, 4 sūnūs, 
Pranciškų, Antaną, Adolfą ir 
Joną, pusseserę

Americans būt 
Lithųanian blood 
ties to Lietuva that 
strong. 
abroad 
there

Diena Iš Dienos Pagelbėkite Mums CLASSIFIED ADS.
L ..... ....................

Veroniką 
jos šeimą, 
jos šeimą,

Miklovą, 
ir jo šei- 
brolius ir

gaivino tos bažnyčios kunigai. 
Vėliau kun. Kazlauskas buvo 
perkeltas į ligoninę, ir per il
goką laiką buvo be sąmonės. 
Dubai, jis jau yra šiek tiek

gyvena Ce- 
atvažiuoja 

šeštadieniais ir£ sekmadieniais 
kun. Šauliuskui pagelbėti.

Kun. Kazlauskas 
dar Lake, Ind., ir

Šiandien Laidoja 
I Raudoniene

Mirė Sulaukusi Gilios 
S e natų ė s

remain of 
and have 

remain 
Pcrhaps relatives Ii ve

In some instances, 
are families who have 

found it necessary to remain 
in Litliuania for the time Jjo- 
ing. Smnę'people fiud^ tbat it 
is extfemeiy dilliuiilt lo coin- 
municąte with them or to aid 
Ihem in adjušling the “red 
tapė” necessary to f it all re- 
ųuircments for coming over 
the l'aet.

SUSIRGO PĄLLŲUS
CICERO. — plačiai žinomas 

biznio žmogus, p. Paliulis, 2320 
S. Cicero Avė., staigiai susir
go. ir nė juste nepajuto, kaip 
atsirado šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Gydytojai pripažino staigų 
apendiksą. Aš linkiu ligą apga
lėti ir vėl būti sveikam.

Dovanoti Packardą! HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

GIMTADIENĮ KUKLIAI
PAMINĖJO

MARQUETTE PARK. — Au
tui neseniai namų statytojas 
M. Ziząs, 7139 So. Mozart S.., 
<aŲąi kukliai atšventė sąyo 
gimtadienį. /

Gimtadienio. išvakarėse jo 
šeima, kuri susideda iš moters 
Sylvijos, dviejų dukterų ir sū
naus, sudėjo nuoširdžius linkė
jimus kaip dera pavyzdingai 
šeimos galvai.

Kadangi jo šeima yra muzi- 
kąlišką, tai ta proga sugrota 
atatinkami muzikos kuriniai.

Kaimynas.

JURGIS WASNĄU$,^ĄS 
(WASNIS)

Gyv. 4804 S. Wells
Persiskyrė su šiuo 

vasario 14 d., 9:00 
1941 rę., sulaukęs 62 m. ąmž., 
gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
dukteris Violęt/Bruno, SophTa 
Grandaw, St^lia Walsh, Ber- 
nice Stearns, sūnus: Daniel, 
Edward ir Loujš; brolį John 
Daniels, ir daug kitų giminių.

liūnas pašarvotas Blake- 
Lamb kopi.. 712 W- ąist St 
Laidotuvės įvyks antrai, vas. 
18 d., 9 vai. ryto kopi. į 
St. David’s parap. bažnyčią, 
Kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o' iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi- 
mjęro kapines.

Visi a. a. Jurgię Wasniaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidętuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Dukterys, 
Sunai, Brolią ir Giminės.

Laid. Direkt. Blake-Lamb, 
Tel. VICtory 1158.

tetą Zabelienę ir 
švogerį Aleksyną 
dėdę Igną Soporą 
mą, Lietuvoje— 2 
seserį ir kitas gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moteries ir motinė
lės bus laikomos šv. Mišios 
už velionės sielą.

mes Tavęs musų brangioji 
moteris ir motinėlė, niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes ank- 
sčiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunąi, Pusseserė, Teta, 

Švogeris, Dėdė ir Giminės.
Street
pasauliu 
v. ryto,

L U V L. KIWIV Visas Pasaulio 
Dalis 

kvųetkininkas
Gėlės Vestuvėms, Banketams 

ir Paarrabams
3316. So, Halsted Stręet 

Tel. YARDS 7308

WG§les Mylintięms 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Ęa puoši- 

GęLĮNĮNKA'S mains 
4180. Aręhęr Avenue 

Ęhonę ŲAFĄYĘTIĮE 580Q

TEKLĖ VAITEKŪNAS, 
po' levais BuiaviČiutė 

gyv. 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 nuliudjme 

vyrą Kazimierą, dukterį Brb- 
nislavą Suromskienę ir jos 
vyrą Kazimierą, anūką Char
les, Jr., seserį Stella Ponsa- 
vage, brolį Petrą ButaviČių, 
sesers dukteris: Bernadine 
Ųonsavage, Anną McKeąn, jos 
vyrą Elliot ir Stella Patter- 
son, jos vyrą Roy, sesers sū
nūs Steve Ponsavage ir Louis 
Baltrūną, pusbrolį Antaną 
Grbnski, jo žmoną ir jų sūnų 
Kazimierą įr daug kitų gimi
nių, draugų' ir pažįstamų: Lie
tuvoje— brolį, ir seserį Juo
zapą ir Juzefą Butavičių ir 
kitas gimines.'

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 6812 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
ąntrąd., vasario 18 d., 9:38 v. 
ryto Iš kopi. Gimimo Fan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o. iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Teklės Vaiteku- 
nienės giminės, draugai ir pa-1 
žįstami ęsat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lįękam.e: Vyras 
Ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. GROvehill 0142.

Bear in 
difficulties 
of certajn 
by the Russian government of 
occupalion aęd of Moscow. 
Wę are allęwed only one Em- 
bassy and Consuląte in Russia 
and the Russians see to it that 
we ęeųiąin unite ęvąmped- in 
Moscow. In turu they refus'e 
exit visas to persons now in 
Lithuania so that a journey to 
Męzsęow is iiupęssible. The dis- 
tąnce is eonsiderable from 
Moscow to LIETUVA which 
hąnjpęrs ęvęry kįnd of inter- 
cętų’se at the present time. My 
ądvicc to those- of you who 
l^ąvę such problems today 
and are sęęking to help your 
lęvęd ones, it is better to have 
paįien.ęe and refuse to 
up hope. Keep working 
d-ęn’t expect immediate 
sulis.

(Tęsinys rytoj).

miud that all 
are the resuit

būt
re-

Dr, Petras J. Beinar 
Karo Aviacijoje
Tąrnaus Montgomęry, Alabamoj

Vakar po pietų U.S. karę 
aviacijos medi kaliam korpuse 
tarnauti išvyko jaunas Chica
gos gydytojas, Dr. Petras J. 
Beinar-Beinąrauskįas, sūnūs, bri- 
dgeportiečio biznierio, p. Kazi
miero Beinarausko, 330,1 Sęuth 
Emerald.

Dr. Beinar gavę pirųio lei
tenanto rangą ir buvo paskir
tas į aviacijęs .stotį Montgęme- 
ry, Alabamą valstijoje.

Ęęli metai atgal jis baigę me- 
diemos mokslus su. pasižyniė-

Garsinkitės “N-uose”

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, padėti prie virimo, mažai 
skalbti, nuosavas kambarys, gera 
alga, šaukite po 4 vai. GREenleafAr tamsta pasiėmei knygutę 

tikietų platinimui? Jei dar ne
turi, tai pasiimk no^s vieną, 
nes parduodamas tikietus pri
sidės! savo darbu prie Naujie
nų Naipo Fondo. Tikietai tik 
10 centii ir bus geri į pikniką, 
kuris įvyks Sunset darže lie
pęs 27 dieną. Ten dovanų bus 
duodamas naujas 19M metų 
Packardas.

Kiekvieno naujieniečio yra 
pareiga pasiimti tikietų ir iš
platini tarp savo draugų r 
pažįstamų.

Ar tamsta kaipo naujienie- 
tis ir geras patriotas “Naujie- 
jienų” atlikai savo pareigą? 
Nelauk rytojaus, bet pasiimk 
tikietų platinimui šiandien!

Geras darbuotojas ir “Nau
jienų” patrijotas Joe Ascilla 
pasiėmė 30 knygučių tikietų I 
“Naujienų” busimo
ir išdalino savo draugams ir 
pažįstamiems, kad jie parduo
tu tikietus.

Pasiėmė nuo Joc Ascillos 
knygutes tikietų sekami asme
nys:

Mrs. M. Chery, 
G. Chernauskas, 
St. Slauksnis, 
G. Behvick, 
Mrs. M. Gabris, 
F. Mazola, 
P. Berger

1 Ch. Luma,
Stella Dambrauskas, 
IV. Priedelis
J. A s to r,
Mikas Degutis,
J. Buchnis,
Ale.r Janus h,
J. Grakauskas, tavernas, 

1701 So. Halsted St.
A. Dambroiv, tavernas, 
Miliuaukee Avė.
IV. Ncffas, tavernas, 

S o, Leavitt St.
K. Ūkelis, tavernas, 3636 S. 

Lituanica Avė.
—Alex Ambrose.

. OPERATORĖS PATYRĘ PRIE 
šilkinių apatinių. Pastovus darbas. 
1002 W. Roosevelt Road.

OPERATORĖS PRIE DOUBLE 
needle ir single needle mašinų, ga- 
rantuojam 37% c—55c valandai pra-* 
dedant. VIKlNG, 711 Lake St.

HELP wanted-male-female; 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
KIŠENIŲ SIUVĖJOS prie vyrų 

“custom” kąjįtų. Geras darbas. 308 
W. Van Buren St., 3 aukštas.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BARBERYS. Pa
tyręs, pusę dienos kasdien, subatoj 

ivisą dieną. Kreipkitės nuo 8 iki 11 
ryto, 6745 So. Racine Avė.

REIKALINGAS PORTERIS ta- 
vernui. Kambarys ir valgis. 1544 
So. Cicero Avenue.Išsiėmė Leidimus

Vedyboms
(Chicago j į
Eugene Kavalcik, 23, su Pet- 

roneila šlaužas, 22
Andreiv Yurgeivich, 33 m.,

Minnie Paukszta, 37. |
Joseph Yurcha, 53 m., Auna'

Gercus, 66.
.John Rouse, 20, suktelia 

Gevilus, 17,
John Janulaitis, 24, su Ste-

BRIDGEPORT.
S. P. Mažeikos koplyčios^3319
Lituaiiica avenue, šv. Kazimie- phanie Krause, 21.

is

ro kapinėse Uyra laidojama 
pereito penkiadienio vakare 
mirusi Rozalija Raudoniene.

Velionė mirė širdies liga, su
laukusi gilios Senatvės. Anuv 
rikoj išgyveno ' apie 45 metus, 
laiko dalį gy^ėno South Chi- 
ęagoį, p apie ^8 melus Bridgc-

gal turėjo biznį prie 33-čios ir 
Morgan, bet iš jo pasitraukė, 
kai šio šimtmečio pradžioje 
mirė velionės vyras Martinas.

Paskutinius kclioliką melų 
velionė gyvenę ^u savo dukte- 
rę Julia ir žentu Alęksu Ęoų- 
zen.ais, adresu 3227 Enrer-ald 
avenue. Ji priklausė prie ke
liolikos vietos organizacijų ir 
bridgeportiečiams buvo gerai 
žinoma.

Paėjo iš Rubiškių kaimo, 
Tauragės apskričio, iš namų 
Beędikaitė.

PALIUOSĄVO KONTRAK- 
TORIUS NUO
SALES TAKSŲ

Apskričio teisėjas Fisher iš
nešė nuosprendį paliuos tindamas 
nuo sales taksų kontraktorius 
ir statybos medžiagos sande
lius. Galutinas klausimo išrisi' 
ipas prikląu$cp valstijos aukš
čiausiam teismui.

TARP MUSŲ 
ĘHNIERIŲ

Išvažiavo Vieni, 
Sųrįžo Dviese

Apsivedė P. Šeštokas —• 
Emiųa Parmalis.

Visiems gerai žinoma buvu
si bjznierė \Eęima Pąrmąlis 
šięmis dienomis sugrįžo iš 
Floridos. Ji ^tigrįžo jau ne 
viena. Sykiu su ja sugrįžo ir 
vaistininkas p. Pranus šešto
kas. 'Paaiškėjo, kad jie yra 
jau vedę ir buvo išvažiavę 
“hęųey moon”> į saulėtą Flori
dą ir ^avąną, Cubą.

Jįę (Įabąr yęa ja-U biznyje. 
Lincęln Drųg Store, 831 — 8 
S t., Waųkegaii, III.

įNuo savęs linkiu jąunąve'I 
džiams linksmo ir laimingo 
žęnybinio gyvenimo.

—Steponas N ar kis.

Edivard Urban, 22, su Jean- 
ette Juskaitis, 22.

Jack Schrage, 23, su Joan

Reikalauja
Pcrskirų j

Eva Gregg nuo John Gregg
Jesse Clark nuo Zenonas 

Clark.

Jimimai .
(licagoj

REINES, Edward John, 353,5 
Le Moyne Street, gimė .sausių 
28, tėvai: Edwąrd ir Catherine.

KULEKOWSKĮS, Raymond, 
3007 W,est 39th Place, gimė 
sausio 30, tėvai: Louis ir Lil- 
lian.

pikniko fuRNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI MĖSOS IR DUO- ‘ 

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

IsUSIinESS CHANCES
Biznio Progos

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

1630

2635

C.I.O. Laimėjo;
Naują Sutartis

Kolin Avenue, gimė sausio 6, 
tėvai Martin ir Edith.

VIKĄN1S., Ruth C., 3229 
Reach Avenue, gimė vasario 5, 
tėvai: Charles įr. Josie.

MUREIKO, Diane Mary, 226 
West 106th Place, gimė vasario 
8, tėvai: pp. Vytaut Mureikai.

Su $20,000 Bandė 
Išsipirkti iš 
“Pragaro”

Dąbąr reikalauja kunigo 
išsiaiškinti

Apskričio teisme viena Mrs, 
Sara Jonės užvedė palikimo 
bylą, kurioje daro kaltinimus 
kun. Ędward' A. MęCormick, 
kleboųui S t. Thomas; bažnyčios

Skundėja sako, kad kun. tiek 
prigąsdino jos giminaitę Mrs. 

jLibbie Reynolds “pragaru” 1c 
“amžinų ^įantų gręžimų” Lip- 
cipįęrįę pęzeųųųo^e, kad bap-

liko jo bažnyčiai, ir kitoms re
ligiškoms įstaigoms visą $20,- 
000 palikimą, o įpėdiniams ne
palikę nej/ęento.

Nori testamentu sulaužyti
testamentą 

pairusioji
Moteriškė nori 

sulaužyti, kadang

ros” nebuvo “pilno pn 
testamentą darė kun. ir 
vokatę akyvaizdoje”.

jo ad-

559 balsais prieš 243

REAL ESTATE FOR SALE 
Naniai-Zeniė Pardavimui

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

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
I 4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

CIO 
Aulo unija laimėjo rinkimus 
American C ai’ and Foundry 
dirlptuvėj, 2417 So. Paulina.

Nepri klausom a Auto Węrk- 
ers Indus Iriai Union pasirašė 
nauja sutartį su Diamond T 
trukų kompanija. Ji pakelia 
algas ir garantuoja darbus 
karę? naujokams.

JIS “BLOGAS” ŽMOGUS

Į centralinę nuovadą atėjo 
37 metų Jaųies Cęnroy, adre
sus nežinomas, prisipažino esąs

krautuvę ties 33 N. Dęavborn.”
Padavę policijai revolverį, 

kuriuo buvo apsiginklavęs ir 
paprašė jį areštuoti.

EAR JIESKAI
SKAITYK

KEIKIA DAR8INIKKU
LietŲviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

U3S Smili Balsiui Stoti. CHICAGO, IIL
Pilkite tose krautuvėse, ku-

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

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

1—16 flatų namas, $14,000.
J. BUTKUS, 

Ernest Geissler,
Šaukite Butkų, HEMlock 3400.

2749 W. 63rd St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 70 AKRŲ F AR- 
MA pieno trokas, paukščių ir 2 ..

akrų “asparagus”. $6,000, dėl to- " 
lesnes informacijos rašykite —

LEONARD AUER,
R. R. 2, Pa\v Paw, Mich.

PARSIDUODA 120 AKRŲ farma 
Cass County, Michigane, budiukai 
ir žeme gera, dėl informacijų Tąsy
kite L. W. BEARDSLEY, 1 East 
Michigan, Battle Creek, Mich.

iil
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VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, C2 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

JEI KENČIATE NIEŽTANČIĄIS, -♦ 
kraujais teką arba iškilusiais he- 
mmorhoidais, pamėginkite PLSCO 'S. 
tepalą, jei po 60 dienų nepatenkin- 
ti, sugrąžinkite stiklinį su nešu- 
vartotu tepalu musų kaštais, ir ju- . ’ 
sją pinigai, $1.00, bus tuojau sugrą- 
žinti. Kreipkitės: PLSCO, Box 655,, ** 
Lake Forėst, UI.

rirKlte kejČiaiS.
Irįęy gursiiiąsi “NAUJIENOSE” | Bimokė ti.

SUSIRINKIMAI .
D. L. K. VYTAUTO DR-JOS 

mėn. susirinkimas įvyks antradie
nį, vasario 1$ d., šių metų 7:30 v. 
vakaro, Chic, Lietuvių Auditorijoj. 
3133 So. Halsted St. Sus-mas yra 
svarbus, kiekvienas draugas priva
lo būtinai pribūti, nes randasi 
svarbių reikalų svarstymui. Taipgi, 
nariai, kurie esate atsilikę su mo- 
kėščia’is. būtinai pasirūpinkite ap-
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ENTUZIASTIŠKA PUBLIKA SUDĖJO $l,0E0
LIETUVOS LAISVES KOVAI

“Lietuva Netrukus Bus Laisva”—Vakarykščio 
Nepriklausomybes Minėjimo Obalsis.

Norem, Grigaitis, Daužvardis/Pasakė Įspūdingas Kalba?, 
Pasmerkė Okupantus, Jų Užtarėjus

“Diktatūros — Pragaro 
Padaras”

Diktatūros yra pragaro pa- 
! daras, o bjauriausia jų — Sta
lino diktatūra Rusijoje. Svei
kas protas neleidžia tikėti, kad 
diktatoriai laimės, užgniaužda- 
nu viską kas padoru, kas lais
va ir kas krikščioniška. Ameri
kos nusistatymas yra pamatuo
tas laisvu, geru gyvenimu vi
soms tautoms, kokios mažos 
jos nebūtų. Ji už padorumą 
tarptautiniame gyvenime, to
kiu budu Amerika ir yra nusi
stačiusi neleis J diktatūroms 
laimėti.

Amerika Ginklu Laisvę Gins
Jeigu reikės, amerikiečiai im

sis ginklo, nes Amerikos istori
joje garsaus vyro, Patrick 
Henry žodžiai, “Give me liber- 
ty or give me death”, yra visų 
amerikiečių obalsis. Jie yra pa
siryžę savo laisvę ginklu ginti 
ir savo kraują lieti.

Su Amerikos pagalba demo
kratijos diktatūras sutriuškins, 
ir iš jų griuvėsių a įgys vėl lais
va, vėl nepriklausoma Lietuva. 
Lai gyvuoja Lietuva! J. Norem 
baigė savo kalbą.

(Pilnas p. Norem’o kalbos 
tekstas paduotas kitoj vietoj).

Įžanginę kalbą pasakė Lietu
vos konsulas Chicagoje, p. PeL 
tras Daužvardis, o pirmininka
vo minėjimą rengusio bendro 
komiteto pirmininkas, teisėjas 
John T. Zuris.

Hitlerizmas žlugs
Dr. Grigaitis pasakė ugningą, 

jaudinančią kalbą. Jis irg. pa
brėžė, kad sovietų Rusijos oku
pacija yra laikinas dalykas, ir 
kad Lietuva netolimoje ateityje 
atgaus nepriklausomybę, kadan
gi: •

Sovietų Rusijos diktatūra y.a 
susirišusi su hitlerizmu, ir kai 
karį pralaimės ir žlugs Hitleris, 
taf Teartu susmuks ir bolševiz
mas.

Lietuvos tautinė laisve, kaip 
ir kitų mažųjų valstybių, yra 
vienas pamatinių principų A- 
merikos užsienio politikoje, ką 
oficialiai išreiškė ne vien Vals
tybės Departamentas, bet ir 
pats prezidentas Rooseveltas 
pabrėžė pasimatyme su Ameri
kos Lietuvių Delegacija.

“Gyvi Liudininkai”
To geriausias liudininkas, 

pridūrė kalbėtojas, rodydamas 
į ministerį Noremą, ’r konsulą 
Daužvardį, yra faktas, kad ne 
buvę, bet tebesą Lietuvos at
stovas ir Amerikos atstovas 
Lietuvai yra musų tarpe.

Karui pasibaigus Amerika 
reikalaus, kad sovietų Rusijos 
pagrobtoms tautoms butų gra
žinta nepriklausomybe.

Lietuva išbuvo nepriklauso
ma virš 20 metų, ir ji parodė 
savo gabumą savistoviai tvar
kytis. Lietuviai niekad nenu
rims kol svetimo jungo nenu- 
mes,

Sov. Rusijos pritarėjai ir A- 
merikos komunistai, remdami 
Lietuvos okupantus, eind prieš 
visų Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių sentimentą. Amerikos lie
tuviai kuo toliau, tuo vis griež
čiau prieš juos nusistatys, nes 
žinios parodo, kad Lietuvoje 
žmones yra pavergti ir nu
skriausti, ir nepasitenkinę da

Didžiulė ir entuziastiška chi- 
cagiečių minia vakar parodė 
karingą pasiryžimą kovoti iš 
paskutiniųjų Lietuvos laisvei 
atsteigti.

Ji tai parode ne vien smar
kiais žod. ia.s, bet ir apčiuopia
mu budu. Sudėjo .$1,000.00 
aukų kovai už Lietuvos nepri
klausomybę ir savo nusistaty
mą suformulavo į dvi vienbal
siai priimtas rezoliucijas, vieną 
lietuvių, antrą anglų kalboje.

Ši didžiule minia, užplūdo 
Randolph auditoriją beveik iki 
balkono balkių. Ji vakar po pie
tų ten susirinko iškilmingai pa
minėti laikinai užgesintos Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuves.

“Lietuva Bus Laisva!”
Išsiskirstydama namo, ji iš

sinešė pluoštą minčių, kurios 
dažnai bus minimos Amerikos 
lietuvių pastangose Lietuvą iš' 
okupantų vergijos išgelbėti iri 
gražinti jai laisvą ir svetimo 
valdovo nevaržomą gyvenimą.

Per visų kalbėtojų kalbas bė- 
go bendra mintis, kad Lietuvos 
okupacija, yra tik laikinas da
lykas, kad Lietuvos žmonės, 
pripratę nepriklausomai gyven
ti svetimo jungo nepakęs ir prie 
pačios pirmiausios progos jo 
nusikratys.

Vienas dalykas tuojau metė
si į akis. Tai buvo ne “vienpu
siška” minia publikos. Ji atsto-' 
vavo kiekvieną Chicagos politi
nę grupę ir kiekvieną lietuvių 
visuomenės sluoksnį. Ją suda
rė kaip jauni,* taip seni, kaip 
darbininkai, taip biznio žmonės 
ir profesionalai, kaip socialistai, 
taip visų kitų nusistatymų lie
tuviai. ■’ • • • ** .

Ovacijos Rooseveltui
Roosevelto vardas buvo mi

nimas kelis kartus. Taipgi jo 
pareiškimas, kad Lietuvos ne
priklausomybė užgesinta tik 
laikinai. Kiekvienas prezidento 
priminimas kėlė publikoj karš
tas ovacijas.

Minėjime kalbėjo didesnei 
Chicagos lietuvių publikai pir
mą kartą pasirodęs Jungtinių 
Valstijų m misteris Nepriklau
somai Lietuvai, p. Owen J. C. 
Norem, “Naujienų” redaktorius 
Dr. P. Grigaitis, katalikų atsto
vas, adv. Pranas Mastauskas ir 
Mikas Vaidyla, “Sandaros” re
daktorius-

Nereikia nei sakyti, kad visų 
susirinkusių dėmesio centras 
buvo ministeris Norem’as. Pub
lika jį nepaprastai triukšmin
gai sutiko, kai užėjo ant estra
dos, lydimas legionierių garbės 
sargybos. Publikai' taipgi buvo 
perstatyta jo žmona p. No- 
rem’ienė, labai graži, jauna 
moteriškė.

Norem pasveikino publiką U. 
S. vyriausybės vardu, dar kar
tą pabrėžė kaip savo asmenį, 
taip vyriausybės įsitikinimą, 
kad Lietuva netrukus vėl bus 
laisva, ir ragino lietuvius rem
ti prezidento Roosevelto užsie
nio politiką.

Jis priminė, kad viena: prie
monių Amerikos kovai su dik
tatūromis yra kongrese svars
tomas apsiginklavimo . įstaty
mas. Lietuviai turėtų raginti 
savo atstovus ir senatorius 

jstatymą skubiai bartine tvarka. Juo daugiau musu draugijos prisidėti kuo galint prie Šito kilnaus-
1 bus tokių žinių, tuo bus dides-[ darbo! * j (

kongrese tą 
priimti.

nė neapykanta prieš okupantus 
ir visus jų šalininkus.

“Lietuva Buvo šlykščiausiai
Apgauta’'

Lietuva buvo okupuota sų- 
aužani visas sutari.s, kurįas 
sovietų Rusija .arėjo pasirašiu
si su Lietuva, pareiškė E r. Gri
gaitis pradėdamas savo įspūdin
gą kalbą.

Sovietų valdžia begėdiškai ir 
šlykščiai apgavo Lietuvos žmo
nes, prižadėdama neliesti Lie
tuvos nepriklausomybės ir ne
sikišti į vidujinę tvarką. Oku
pantai sulaužė visus duotus p i- 
žadus, prijungdami Lietuvą 
prie Sovietų Rusijos, prieš 
visų Lietuvos žmonių norą, pa
naikino ne tik nepriklausomy 
bes šešė j, bet ir žadėtą autono
miją. Jie įvedė sovietų tvarką, 
konfiskavo visą turtą, užgriebė 
žemės ūkį, peiėmė valiutą ir 
vedė Rusijos įstatymus.

Amerikos Lietuvių Pareiga
Amerikos lietuviai privalo iš

šluoti iš lietuviško gyvenimo vi
sus “penktakojūs”, kurie drįsta 
kiekvieną savo žodį, kiekvieną 
pasirašytą sutartį sulaužiusiems 
okupantams pritarti. Amerikos 
lietuviai neprivalo tureli nieko 
bendro su išdavikiškais elemen

Chicagos Lietuvių
Rezoliucija į

Priimta Vakar 23-čių Lietuvos Nepriklausomy
bes Sukaktuvių Minęjiirįėį;

Iškilmingai minėdami 23-ias metineę Lietuvos Ne
priklausomybės/paskelbimo sukaktuves, (^hieagos lietu
viai, susirinkę į bendrą masinį mitingą 1941 m. vasario 
16-ą dieną, 32 West Randolph Street svetainėje, su dide
liu liūdesiu pažymi:—

Kad nuo pereitų metų birželio mėnesio Lietuva yra 
okupuota ginkluotomis agresingo kaimyno*.-jėgomis, ir 
kad tas agresorius, sovietų Rusija, sutrempęs Lietuvos 
nepriklausomybę, prieš jos gyventojų valią prijungė ją 
prie saVo sovietinės imperijos;

Kad šitą agresijos ir smurto žygį Rusijos valdžia at- 
hko be jokios provokacijos Lietuvos pusėje, sulaižyda
ma tarptautines sutartis, kurias ji buvo pas’rašiusi su 
Lietuva, begėdiškai pasityčiodama iš savo pakartotinų 
draugingumo pareiškimų Lietuvai ir apgaudama Lietu
vos valdžią ir žmones, kuriems ji buvo žadėjusi neliepti 
Lietuvos Respublikos suverenumo ir nesikišti į josf vi
daus reikalus; }

Kad, šitaip neteisėtai, žiauriai ir klastingai pagrėbu
si Lietuvos teritoriją, Rusijos despotų valdžia atėmė jos 
gyventojams visas politines ir pilietines teises, konfis
kuoja jų sutaupąs, plėšia ir gabena į Rusijos gilumą Lie
tuvos turtus, ardo visą ekonominį krašto gyvenimą, įves- 
dama nepakenčiamą Lietuvos žmonėms sovietinę tvarką, 
ir terorizuoja juos su kruvinosios savo žvalgybos pagal
ba.

Pažymėdamas šituos širdį perveriančiūs faktus, šis 
masinis Chicagos lietuvių mitingas kelia griežčiausio 
urotesto balsą prieš toki baisų musų tėvų žemės paver
gimą ir siunčia savo giliausią užuojautą Lietuvos žmo
nėms ir ypatingai okupantų teroro aukoms.

Šis lietuvių mitingas reiškia gilią pagarbą ir dėkin
gumą Jungtinių Valstybių demokratijai, kurios vardu 
Prezidentas Rooseveltas ir jo administracija ątsisakė 
pripažinti teisėtu sovietų Rusijos pagrobittią Lietuvos ir 
tuo budu didžiai sustiprino lietuvių viltį, kąd Lietuva 
atgaus savo nepriklausomybę ir vėl galės, kaipo laisva 
tauta, spręsti savo likimą, tvarkydama demokratiniais 
pagrindais savo gyvenimą.

Pagaliau, šis masinis mitingas šaukik visus geros 
valios lietuvius teikti visokią pagalbą pavergtosios Lie
tuvos žmoniųz pastangoms nusikratyti svėtimo jungo ir 
ragina kiekvieną Amerikos lietuvi remti šios šalies žings
nius kovoje prieš totalitarines diktatūrai ir kartu ves
ti nerfaidžią kovą su Lietuvos okupantais bei jų prita
rėjais, kad musų visuomenėj^ nepaliktų nė vieno Mas
kvos diktatūros agento. Tebijįiie šventa pareiga kiekvie
no laisvoje Amerikoje gyvenančio lietuvio ir kiekvienos

tais, kurie drįsta okupantų 
darbus pateisinti.

Prieš Amerikos lietuvius sto 
vi viena didelė pareiga. Tai pa
gelbėti jLietuvai išsivaduoti. A- 
nieriKos lietuviai privalo rem.i 
ą ko ą įvairiausiomis priemo

nėmis, turi teiikti v.tok ą pagal 
bą Lietuvos žmonėms, ypač 
sovietų Rusijos teroro aukoms 
kurių skaičius kasdien didėja.

Remdami Lietuvos laisves 
kovą, Amerikos lietuviai kartu 
rems ir visų demokratijų kovą 
su diktatoriais.

Kalbėtojas kvietė ii* Ameri
koje gimusį jaiiiilmą toje ko
voje dalyvauti.

Lietuva yra prieštaravimų ša
lis, pareiškė Lietuvos konsulai 
p. Daužvardis, sakydamas pir
mą m nėjimo kalbą. Ji daug 
netikėtumų turėjo praeityje ii 
daug jų turės ateityje. Tie, ku
rie lemia Lietuvai amžiną ver 
giją sovielijoję/ labai klysta ir 
jie netrukus biiš labai nustebin
ti. Susiorganizavę j valstybę 13- 
tame šimtmetyje lietuviai daug 
visko pergyvenJ, ir dar vienas 
smūgis jų neparblokš.

Lietuvos Progresas “Akis 
Draskė Maskvai,”

Po šimtmečių baisiausios prie

spaudos, lietuviai iškovojo lais
vę iš caro vergijos, tuo nuste
bindami visą civilizuotą pasau
lį, Per viiš dvidešimt me-| 
tų nepriklausomo gyveni
mo Lietuva labai daug atsiekė, 
padarė tiek daug pažangos, kad 
vas faktas, turbūt, akis draskė 
didžiajam kaimynui Maskvoje. 
Lietuvos ir k.tų Pakaitės vais
yki ų progresas sovietų Rusijos 

milžinui, kuris niekaip nesuge
bėjo savo vidujinių reikalų su
tvarkyti, buvo nepakenčiamas, 
ir jis nutarė tas mažas šalis su
naikinti.

Kai Stalinas neatsiekė tiks- 
o agentų pagalba, jis griebėsi 

agresijos, ir birželio 15, 1910, 
Lietuvos nepriklausomybę su
draskė.
“Lietuva Rusiją Vėl Įveiks!”
Bet taip kaip lietuviai išsiva

davo iš žiaurios ir viso kultū
ringo pasaulio smerkiamos ca
rinės Rusijos vergijos, f.iip ji 
ištruks iš sovietų Rusijos ver
gijos. Nežiūrint naujų valdovų 
Maskvoje, Rusija tebėra Rusija, 
.r Lietuva vėl ją įveiks.

Lietuva vėl bus nepriklauso
ma! baigė konsulas Daužvardis, 
Lietuvos nepriklausomybės at- 
steigimo darbas turi būti atlie
kamas visose galimose srityse, 
ir visomis galimomis priemonė
mis. Prie jo prisidės visi tikri 
lietuviai. Kas tą darbą kovoja, 
tas nevertas lietuvio vardo.

Panašias mint s pareiškė ir p.

“Azijatai”
Adv. Mast-Mastauskas kalbė

jo angliškai, kviesdamas lietu
vius pasiaukoti Lietuvos gelbė
jimui iš j azijatų vergijos. “Iš 
azijatų, kurių aukščiausias tik
slas šiais ,progreso ir kultūros 
laikais yra mažutes, ramias ša
lis draskyti ir naikinti.”

Jis kvietė visus lietuvius kuo- 
griežčiausiai smerkti suklaidin
tus, niekšus bolševikus, kurie 
juokiasi iš Lietuvos tragedijos 
ir bando jos žiaurius kaltinin
kus pateisinti.
Vaidyla savo trumpoje kalboje, 
kurioj jis taipgi pabrėžė, kad 
sandariečiai Lietuvos laisvės kd- 
ą rems visomis spėkomis kaip 

darbu, taip ir aukom s. Jie ne
atsiliks, bet savo pasiryžimu ir 
-pasišventimu kitus gal net pra
lenks.

Dainų Programas
Minėjimo muzikalį programą 

pildė ‘Birutės” choras, Vyčių 
Dainos Choras ir solistė p. Bar
bara Darlys. Iškilmes atidarė 
kaip ir visuomet ritmingai mar
guoją, bugnus mušą ir trimituo
ją Dariaus-Girėno Posto būgnų 
ir trimitų korpuso vaikai.

“Pirmyn” choras negalėjo 
dalyvauti, kadangi vedėjui p. 
Kaziui Steponavičiui pereitą 
savaitę netikėtai teko išvažiuo
ti į Massachussetts į tėvo laido
tuves ir jis nespėjo laiku grįžti 
chorą pasirodymui priruošti.

Pagerbė žuvusius Karius
Minėjimo programą atida

rant buvo atiduota pagarba už 
Lietuvos laisvę žuvusiems A- 
merikos kareiviams.

Per visą programą prie vėlia
vos ir salės užpakalyje budėjo 
Dariaus-Girėnų legionierių ir 
Cicero Kareivių Draugijos gar
bės sargyba.

Publiką trumpu laišku pa
sveikino naujasis Illinois^ gub. 
Green, ir nuo žydų organ’zaci- 
jų linkėjimus perdavė nuošir
dus lietuvių draugas, p. S. B. 
Komaiko. Jis pridavė $50 au- 
kų.

Stambiausias aukotojas buvo 
p. J. Mackiewicz, Standard Fe- 
deral bendrovės prezidentas, 
kurio rezidencijoje pp. No- 
rem’ai yra apsistoję. Jis prie 
aukų pridėjo 10% to ką sudėjo 
visi kiti aukotojai. —Rs.

LAIMES IR DŽIAUGMO KRAŠTAS! VISI 
TIK ŠOKA IR DŽIAUGIASI
Pagal Maskvos Muziką!

Ar ncrite sužinoti kaip PADLECKIS dabar ste gia “rojų” 
Lietuvoje, ir vaiko visus debesis, kad Stalino saule ten gagėtų 
kuokarščlausiai spindėti?

Ar norite žinoti kaip DOLGONOZOVAS šokinėja Lietuvo
je pagal Maskvos muziką, ir kaip jis iš savo pusės groja mu
ziką, pagal kurią PADLECKIS šoka, ir kaip pats PADLECTS 
groja muziką, pagal kurią visi nauji komisarėliai ŠLIOMBER- 
GIS, PAGIRA CIRKĄ IR YLA šoka, ir pagaliau kaip tie komi- 
sarėliai ŠLIOMBERGIS, PAGIRA, CIRKĄ IR YLA šokdina vi
sus gerus Lietuvos sūnūs ir dukteris?

Pamatysite kokia Lietuva yra laimės šalis, ir kaip sutarti
nai viskas vyksta, kad vienas kitą tik šokdina, visi šoka, visi 
linksminasi, o kapelmeisteris Maskvoje kad kamandavcja tai 
kamandavoja visiems, tik džiaugsmą ir laimę ir gerovę nešda
mas.

TA SAULE TAIP SKAISČIAI ŠVIEČIA!
Pamatykit? kaip skaisčiai STALINO SAULĖ Lietuvoj? Sve

čia, kad visas krautuves tiesiog džiovinte išdžiovino, ir geru 
smetonin'nkų skuras taip paveikė, kad ją i'sinėrę jie parau
donavo kaip vėžiai.

PADLECKIS, DOLGONOZOVAS, ŠLIOMBERGIS IR CIR
KĄ jums viską parodys apie naują laimės ir gerovės kampelį 
musą marnasčių pilname pasaulyje — “IŠNAROSE”, kurias 
jie ruošia Naujienų metiniam vakarui Šį sekmadienį Amalga- 
mated (rubsiuvių) salėje, 333 South Ashland avenue.

Nepraleiskite “IŠNARŲ”! Būtinai jas pamatykit. Visi kas 
gali eis jas pamatyti, tad ir jys nepasllikit namie. O ap e savo 
kailius nesirūpinkite. Jeigu STALINO SAULĖ ims perskaisč’ai 
šviesti, tai visiems parup nsim juodus akulior us.

Kiti Vasario 16
Minėjimai

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį vakar minėjo Indiana 
Harbor, Ind., lietuviai.

Iškilmės įvyko parapijos sa
lėje. Vyrausiu kalbėtoju buvo 
neseniai iš Lietuvos atvykęs 
Dr. P. Vileišis. 

f

RACINE, Wis., taipgi įvyko 
pasekmingas minėjimas šv. Ce
cilijos parapijos salėje.

Nepriklausomybė buvo m’n - 
iria ir keliuose mažesniuose pa
rengimuose Chicago j — Liute
ronų Draugijos 40 metų sukak
tuvių baliuj, Hollyvvood salėje 
ir Jonistų salėje.

Trečiadienį Ima 
Kelis Lietuvius į 
Kariuomene

Beveik Visi Savanoriai
Trečiadienį armija ima 307 

vyrus iš Cook apskričio, tarp 
jų keliolika lietuvių, štai jie:

Iš Bridgeporto
William Sulinckas, 3442 Union 

avenue
Peter Sereika, 3201 S. Litua- 

nica avenue
Edward Sniras, 929 W. 33rd 

Street.
Iš Brighton Parko

John NorviĮlas, 4722 South 
Campbell avenue

William Waitkevich, 4736 S. 
Komensky avenue.

Iš Kitur
Frank Ruzinskis, 6645 South 

Artesian avenue
Felix Karwales, 2320 W. 23rd 

strcet
Justin Mažeikis, 1940 S. Des- 

plaines Street
Alexander Kazan, 551 West 

Madison Street
Michael Kuzma, 2514 W. Chi

cago avenue
Frank Yudis, 1500 Hollyvvood 

avenue.

Englewoode, N. J., pagimdžiu
si sūnų mirė garsi radio žvaig
ždė “Marge”, kuri vaidino vaiz- 
delyj, “Myrt and Marge”. Ji bu
vo 29 metų amžiaus. Privati- 
niani gyvenime buvo Mrs. 'Pėter 
FickA

Int. Har. McCormick 
Darbininkai Balsuos 
Streiko Reikalu
West Pullman ir McCormick 

“Komnaninės" Unijos Nori 
Prisidėti Prie APL.

Kelios komplikacijos išsivy
stė International Harvester 
bendrovės ir C. I. O. ūkio ina- 
šinų unijos ginče, kuris yra 
privedęs prie streiko Chicagos 
traktorių ir Rock Falls, III., 
dirbtuvėse.

Firmos prezidentas McAllis- 
ter pareiškė, kad jis nekovos 
Darbo Tarybos įsakymo pa
naikinti taip vadinamas “kam 
panines” unijas, bet tol nepri
pažins CIO, kol neįvyks darbi
ninkų balsavimai.

Nori APL.
West Pulhnan’o dirbtuvėje 

viena tų “kompaninių” unijų 
pareiškė, kad ji prisidės prie 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Praneša žada daryti ir “kom- 
paninė unija” McCormįcke.

Derybos dėl streiko trakto
rių dirbtuvėj atsinaujins rytoj 
Stevens viešbutyje, arbitrato- 
riui Roadley tarpininkaujant.

Šiandien Palšuos.
McCormick dirbtuvės dar

bininkai šiandien ir rytoj bal
suos streiko reikalu lokalo 
108 raštinėj, 2512 So. Oakley 
avenue.

Ūpas tarp traktorių dirbtu
vės streikuojančių darbininkų 
yra geras, praneša unijos at
stovas J. Romanas, tik kai ku
rioms jų šeimynoms jau pra
deda pritrukti mąisto ir kuro.

Tokioms šeimynoms unija 
stengiasi gauti aukų arba pa
rūpinti kreditą krautuvėms.

Lietuvis Atsiskyrėlis 
Paliko $9,992.00

Adresu 1606 So. Halsted st., 
šeštadienį buvo rastas negyvas 
60 metų lietuvis, George Gu
dauskas^ Jis gyveno kambarė
lyje vienui vienas ir užsiim
davo indų plovimfa.

Jo rūbuose buvo rasta Con
tinental Illinois banko knygu
tė. kuri parodo, kad jis ten 
turi $9,992. ....

Gudausko namo savininkas 
Anthony Brenzo pasakoja, 
kad niekas jo nelankydavo ir 
jis niekad nėra gavęs laiško.




