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LEIS NACIAMS UŽIMTI BULGARIJA Rusai yra dideli 
tinginiai

NAUJAS. AMERIKOS DESTROJERIS

Anglijos Diplomatams Suduotas 
Didelis Smūgis

SOVIETŲ VALDŽŽIA IŠ VARŽYTINIŲ PAR
DUODA PASKUTINĮ GYVENTOJU TURU

SOFIJA, Bulgarija, vas. 17 d. firmą 11,000 eilučių civili- 
-^-Valdžios sluoksniai praneša, niains. Manoma, kad civiliškai 
kad Turkijos ir Bulgarijos at- persirėdę vokiečiai jau randa- 
stovai susitarė dėl naujo ne- si Bulgarijoj.
puolimo pakto. Ligi šiam me- 
tui turkai žadėjo pulti Bulga- &
”iią jeigu vokiečių karinome- 
nė įžengtų į Bulgarijos terito- 
riją. Sulig nauju nepuolimo 
paktu turkai pasižadėjo Bul- įlįsta :/J S
garijos nepulti.

Šis netikėtas Turkijos diplo- F
matų žingsnis labai paveiks 
Graikiją. Ligi šiam metui grai- g
kai tikėjosi, kad bent Turkija 
padės pastoti kelią priešams, \
bet dabar mato, kad Turkija 
atsisako priešintis.

Vokiečių kariuomenė Jais- į gy
viausiai per Bulgariją galės | 
prieiti Graikijos sienas ir pra- g , ’

MASKVA, Rusija, vas. 17 d. 
—Malenkov, komunistų parti
jos sekretorius, partijos konfe
rencijoj pareiškė, kad rusų 
darbininkai yra dideli tingi-

Dėl karo pavojaus rusų in
dustrija privalo būti decentra
lizuota, viskas privalo būti per
tvarkyta, bet darbai eina labai 
tetai. . ' -

Malenkov pasiūlė nutraukti 
visas partinių konferencijas 
ir pasitarimus darbo metu. Sta
linas klausėsi, kaip jo padėjė
jas kritikavo sovietinę biuro
kratiją.

Norvegų Quislingas
spaus gyventojus

Prižadėjo varžytines 
panaikinti, bet...
KAUNAS, Lietuva, vas. 17 d. 

— Pirmomis valdymo dienomis 
Paleckio valdžia žadėjo panai- 
kinti varžytines. Savo pažado 
bolševikai netesėjo ir dabar UŽ 
skolas parduoda paskutinį tur
tą.

Teismo antstolis paskelbė, kad 
išvaržo pil. Liudo Mikšio, gyv. 
Kaune, Tvirtovės alėjoj, 98. 
Parduoda Mikšio baldus, vyrišką 
paltą, kelnes, batus ir kt. daik
tus.

Pil. Juozo Gintylos, gyv. Kau

ne, Nemuno g. 26 nr. parduo
da kušetę, veidrodį, knygoms 
spintą ir vasarinį kostiumą. Iš
varžo ir kitus.

Šąla, bet pirštines 
siunčia Maskvon

VILNIUS, Lietuva, vas. 17 d. 
— “Tarybų Lietuva” su džiaugs
mu praneša, kad Vilniaus pirš
tinių dirbėjų artelė “Pirštinė” 
pasiuntė 25,000 porų pirmųjų 
savo pagamintų pirštinių į Mas
kvą.

Tuose pačiuose “T. L.” nume
riuose skelbiami pranešimai, ku
riuose žmonės ieško pamestos

dviejų pusių.

tikrųjų bus padaryta, kaip 
skelbia Bulgarijos atstovai, tai 
britams bus duotas labai dide
lis smūgis Balkanuose. Graiki
ja bus vienintelė valstybė, ku
ri jiems padedu vesti kovą su 
diktatoriais.

Turkai buvo< pasižadėję pa
dėti - britams,' bet savo veiks
mus visą laiką sąlygino sovie
tų Rusijos “gera valia.”

Vokiečiai paskutiniu metu 
pasiklausė rusų ką jie veiks,i 
jeigu vokiečių kariuomenė už- 
ims Bulgariją.' Atrodo, kad 
rusai sutiko leisti vokiečiamsi •,
laisvai maršuoti į Balkanus.
-Ugi Šiam metui Bulgarijoj 

dar nėra nei vieno vokiečių 
kareiyiė su kariška uniforma, 
nors visi žino, kad Bulgarijos 
vyriausybė ruošia traukinius 
karinoirfenes transportui.

Uniformuotų vokiečių n&ra, 
bet vokiečių štabas Užsakę

Turkijos laikraščiai skelbia, 
kad sovietų Pasija ir Vo- 
kietija. privertė, tui-kų vy-

bulgarais ir leisti naciams 
prieiti prie Viduržemių ju
ros.
LONDONAS, j Anglija, vas. 

17 d. Turima tikrų' žinių, 
kad vien tiktai Konstanca mie
ste yra 45,000 vokiečių, kurie 
rengiasi pulti Bulgariją. Mano
ma, kad Bulgarija bus užpulta 
už kokių 10 dienų arba dviejų 
savaičių.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 17 d. —Ministeriš be port
felio Kulenovič pareiškė spau
dai, kad vokiečiai nepuls Ju
goslavijos. Vokiečių kariuo
menė eis per Bulgarijos teri
toriją, bet Jugoslavijos ji visai 
Dėliosianti.

LONDONAS, Anglija, (vas. 
17 d. — Iš Norvegijos išvažia
vo Himnileris, slaptos nacių 
policijos viršininkas.

Jis lankė koncentracijos sto
vyklas ir tyrė susidariusią pa
dėlį Norvegijoj.

Ligi šiam melui 
smarkiai nespaudė 
bet kadangi s’u jais
susikalbėti, tai Himnileris pa-

vokiečiai 
norvegų,

tracijos siuvyklas ir šimtais 
varyti į jas nepatenkintus.-

Japonai susirūpinę 
Hull pasitarimais

■ • • ' I r. N i i .aš .M h. I ■ ' ,

karo metu pagarsėjusio kapitono Melanc-
thon \Voolsey atminčiai
trojeris gavo Woolscyvardą. Matomei/'kaip šis naujas 
destrojėris Batli, Me., dirbtuvėse slenka į vandenį ir pe
reina Jungtinių ValstybiiKlaivyno vadovybėn.

Civilinio
< > 'Ir. M. Ai.M h

pagerbti naują# Amerikos dės-

nisteriai išsiderėjo “nepriklau
somybę” iš nacių.

ITALAI IŠVYTI IŠ SUDANO

TOKIO; Japonija, vas. 17 d. 
—Japonų, laikraščiai duoda la
bai didėles reikšmės sekreto
riaus Hull pasitarimams su 
britų, olandų ir australiečių 
ministeriais.

Kai kurie japonai tvirtina, 
jog buvo aptartas blokas nu
kreiptas prieš japonus.

Japonams nepatinka filipinų 
pastangos ginkluotis. Japonai 
nori gražiuoju sugyventi su fi- 
lipinais ir nenori, kad butų 
pakenkta prekybai.

BROWDERIS TURĖS EITI KALE JIM AN
būti priimtas.

vas

Britai veržiasi Abisi-bombardavo
: Bnndisr aerodroma Italijoj ir

nijos gilumon j Tiraną, Albanijoj.

KAIRAS* Egyptas, vas. 17 d. 
—Britų karų vadovybė paskel 
bė, kad anglų Sudane jau nėra 
nei vieno italų kareivio, jeigu, 
žinoma* neskaityti nelaisvėn 
paimtų fašistų.

• Italai visiškai 
Kenya kolonijos.
' • Britai paėmė' Kurjnuk ir ver- 
žiąši Ąbiąihijos giltimon. Jiems vietose, kur nusileido britų pa- 
padeda kariauti naujai besior-i rašiutistai.
ganizuoją etiopai. Prie negu- 
sq karuomenės dedasi dideli 
etiopą būriai. 

♦ • 4 * t ’

į Italai atnaujina nu
trauktą susisiekimą

ROMA, Italija, vas. 17 d. — 
Vyriausybe praneša, kad pietų 

išvyti ir iš Italijoj nutrauktas susisieki
mas vėl atnaujinamas.

Jis buvo nutrauktas tose

Nacių specialistai 
važiuoja Japonijon

——KI
TOKIO, Japonija, vas. 17 d. 

—Japonijos užsienio reikalų 
ministeriš šiandien prašė ja
ponus bendradarbiauti su at
vykusiais vokiečių technikais 
ir sp<^pialistais.

Ma(suoka pabrėžė, kad at
važiavusieji vokiečiai padės 
stiprinti japonų karo pramo
nę.

Atvvko ne vien tiktai naciu 
inžinieriai, bet ir darbui įgudę 
darbininkai.

Nuteistas už 
falsifikacijas

\VASI11NGTON, D. C.
17 d. — Aul^čiątĮsiąs Jungtinių 
Valstybių >. .t&snias Šiandien 
sprendė Earl Brdwderio, komu
nistų- partijos lyderio, bylą ir 
patvirtino kitų teismų padarytą 
sprendimą.

Browderiui patvirtinta 4 me
tų bausmė už paso falsifikavi
mą.

Jis išėmė pasą svetimu vardu, 
bet prisiekė, jųg nieko neapgau
dinėja. Padirbtu pasu važinėjo 
Pvusijon ir į kitas valstybes.

įstatymo priėmimas pasakys 
Visam pasauliui, kad Jungtinės 
Valstybes nemano, jog taika y- 
ra galima, kol Hitleris turi ga
lią savo valią, diktuoti.
; Jis patarė; senatui galimai 
greičiau priimti įstatymą.

Hitleris ves kovą 
prieš Ameriką

Britai išmetė atsi 
šaukimų Lenkijoj

Vokiečių atstovas 
skuba namo

vas.

Austin nusistatęs 
prieš Hitlerį

■ ■■;«>. Ji.

WASHINGTON, D.„ C
17 d. — Republikonas Austin, 
kuris atstovauja Vermont vals
tybę, pareiškė senatui, kad de- 
batuojamas įstatymas privalo

LONDONAS, Anglija, vas. 
17 d — Britų orlaiviai padare 
2000 mylių kelionę ir aplanke 
svarbesnius Lenkijos miestus. 
Buvo Krokuvoj, Katovičiuose ir 
kitur.

Graikai naikina ita
lus Albanijoj 

La

ATĖNAI, Graikija, vas. 17 d. 
—Graikų . kareiviams pavyko 
išmušti italus i$ kelių ; labai
svarbių strateginių pozicijų.Į Vienur išmetė bomžas, o ki- 
Italai traukiasi atgal, nes neno-( ^ur išmetė {atsišaukimus, ku
ri susitikti su graikų durtuvi- riuose aprašinėja dabartinę 
ninkais | būklę. Lenkams patarė nenu-

Vietomis italų nuostoliai yra ' '
toki dideli, kad iš karinome- Kiti hritų; orlaiviai bombar-
nes dalinių belieka tiktai 20 
arba 30%.

Graikų ir britų aviacija la*

davo nacių1 aerodromus oku
puotos Belgijos ir FrancuZijos 
teritorijoj, f

MONTĖVIDEO, Urugvajus, 
vas. 17 d. — Italijos transatlan
tinė linija vokiečių ambasado
rius šiandien išskrido j Rio 
de žaneifro. 11'

Jis išskubėjo į Berlyną, nes 
gavo įsakymą galimai greičiau 
atvykti naujoms instrukcijoms 
gauti.

■ Į IlT.....................................  < I.Jll. I II ...-  . ..

ORAS
Debesuotas ir šaltesnis.

. Saulė'.teka 6:43, leidžiasi— 
5:25.

AVASHINGTON, D. C., vas. 
17 d.—Demokratų lyderis Bar- 
kley šiandien pasakė labai svar
bią kalbą užsienio politikos rei
kalu.

Jeigu Hitleris laimės šį karą 
sako Barkley, tai Jungtines Val
stybės bus priverstos kariauti 
ne vien tiktai prieš Hitlerį, bet

Dabar Hitleris valdo visą Eu
ropą, o vėliau jis valdys Afri
ką, kurią dirbtinu budu nu
kreips prieš Ameriką.

Tariasi siųsti ginklus 
Anglijon

WASHINGTON, D. C., vas. 
17 d.—Preziden’.ns Roosevcltn* 
šiandien ilgai kalbėjosi su ki
ro, laivyno, finansų ir agrikul 
taros departamentų sekreto
riais.

Pasitarime dalyvavo ir nese
niai iš Ang'ijos sugrįžęs prezi
dento asmeniškas atstovas, Har- 
ry Hopkins. K '

Manoma, kad š’ame pasitari
me buvo aptartos galimybė; 
siųsti Jungtinių Valstybių karo 
medžiaga Anglijon ir j kitas 
vietas.

Hopkins mano, jog' 
laimės britai

ėVASIHNGTON, D. C., vas. 
17 d.—Iš Anglijos sugrįžęs Har- 
ry Hopkins spaudos atstovams 
pareiškė, jog šį karą laimėsią 
britai, žinoma, jeigu Jungtinės 
Valstybės pristatysiančius bri
tams reikalingų g’nklų ir kitų 
medžiagų.

Hopkins buvo kelias savaite * 
Anglijoj, kalbėjosi su valdžios 
atstovais ir matė paprastus pi
liečius.

Visi yra pasiryžę tęsti karą 
kol bus sumuštas Hitleris.

pirštinės.
Visoje okupuotoje Lietuvoje 

pirštinių negalima gauti pirkti, 
o pagamintos .siunčiamos į Mas
kvą.

Domesevičius smar
kiai susitrenkė

VILNIUS, Lietuva, vas. 17 d. 
—Jurgis Domaševičius, Vilniai* 
apygardos teismo prokuroras ir 
teiąingumo komisaro padėjėjo 
brolis, labai smarkiai susitren
kė. .Bezdonų stotyje, lipdamas 
į kitą vagoną, paslydo ir nukri
to tarp geležinkelio vagono Je* 
kinių. Domaševičiai yra pagar
sėjusio seno veikėjo vaikai.

Pataria skirti aukš
tas bausmes

KAUNAS, Lietuva, vas. 17 d. 
—M. Gafanevičiu.s, respublikos 
prokuratūros baudžiamojo teis
minio skyriaus prokuroras, ko
munistų laikrašty “Tiesa” įdėjo 
straipsnį, reikalaudamas padi
dinti nusikaltėliams bausmes.

Jis pataria teisėjams skirti 
ne mažiausią įstatymais leidžia
mą bausmę, bet aukščiausią.

Sako, kad sovietų Rusijoj ski
riamos aukščiausios bausmės 
ir pasiekiama geri rezultatai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
. 1 ' y t f _

—•Turkai ĖuVo.priversti pasirašyti nepuolimo paktą su bul
garais vien tiktai todėl, kad sovietų Rusijos valdžia jiems pata
rė tokį paktą daryli.

—SaradžoglU paskelbė, kad naujai pasirašytas paktas suma
žins karo galimybes Balkanuose. Jeigu naciai puls Turkiją, tai 
ji ginsis.

-—Maskvoje japohų ir rusų derybos eina pasekmingai ir ti
kimasi netrukus pasirašyti plačią prekybos sutartį.

—Albanijoj graikai paėmė nelaisvėn 2000 italų.
—Vokiečių orlaiviai Londone išmetė daug gaisrą keliančių 

bombų* bei jdš greitai buvo užgesintos.
Britai padegė du didelius italų aviacijos angarus Brindisi 

priemieštyje. ,
—Britų karo laivai paskandino vieną prekybini italų laivą 

franeuzų TUnisijos pakraščiuose; Italai vežė karo medžiagą į 
Tripolį.

—Plahuojama statyti naujas didelis tiltas per Niagarą, ku- 
j^riš jungs Kanadą ir Jungtines Valstybes.

“Manhattan” kapito
nas teisme

’ WASHINGTON, D. C., vas. 
17 d.—“Manhattan” kapitonas 
Richardson kaltinamas netinka
mu pareigų ėjimu.

Jo vadovaujamas keleivinis 
laivas Floridoj užėjo ant sek
lumos. Jis nesirūpino kelione i' 
nedavė įsakymo keisti krypties, 
nors laivas artėjo visai prie 
kranto.

Laivas išstovėjo 22 dienas ant 
seklumos. Dabar jis jau atvilk
tas į Brooklyną, iškeltas į do
ką ir taisomi padaryti pagadi- 
nimai.

Paleckis liepia daug 
dirbti

KAUNAS, Lietuva, vas. 17 d. 
—Paleckis aplankė Kauno “Gu
mos” fabriką ir išklausė darbi
ninku nusiskundimus.

Paleckis pripažino, kad gyve
nimo sąlygos darbininkams yra 
sunkios, bet jų negalima paly
ginti su tomis, kurias išgyveno 
žmonės sovietų Rusijoj socialis
tinės kūrybos pradžioje.

Paleckis pasakė, kad daugiau 
uždirbs tiktai tie darbininkai, 
kurie daugiau dirbs, kurie pra
dės naudoti Stachanovo meto- 
dus-spartuoliškumą.

VICHY, Francuzija, vas. 17 
d. — Admirolas Dariau šian
dien išvyko į Paryžių. Ten jis 
pasimatys su Lavaliu.

Manoma, kad^Dariau jam 
pasiūlys vice-premjero vietą, 
kurią jis pats dabar turi. Tuo' 
atveju Darlanas taptų Pran
cūzijos premjeru.

Dabar franeuzų kabinete jau 
nebėra iPeyroutono, kuris La- 
valį areštavo ir manoma* kad 
Darlanui pavyks susitarti. (

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet.

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas
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kultūros d^ąugiją, ktiM stengia-t I VIENAS DRAUGAS KITAM

CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

Draugijos Ofisas, 173a So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117 
VALDYBA:

K- KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, ižęlinipkas
P. J. iUDIK A3, vice-pręzidcntąs P. (JALSKĮŠ. trustįęąp
V. MANKUS, sekretorius P. K^ILAšįvĮCĮVS, tyustisas

f. MJLLEĘ, finansų sekretorius,
DĘ. MONTVIDAS. Dr-jos Daktaras, K. GUCRS, Dr-jęs Advokatas

FTWTF■ i į n.n, nunum^N ■ i | in^ ■ ■■r>.^iyIĮi..

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGĖS

, PRIMINIMAS
Kitą šeštadienį, vasario 22 d-> 

Shamelo svetainėje (3336 Litu- 
ąnicą Avė.) įvyks bankietas p. 
Stasiui Petrauskui pagerbti.

Šiame skyriuje atvejų atve
jais buvo minimas 
vardas. Sįavo laiku 
nemažai rašė apie 
Lietuvių Kultūros

visą eilę musų biznierių, kurie 
bankietui aukojo vienokius ar 
kitokius dąiklus., Visiems tiems 
biznieriams rengėjai taria šir
dingą ačiū ir kviečia juos j 
bankiclą kaipo svečius. Jiem, 
nereikės tikietai pirkti. Bankie- 
tas prasidės 8 vai. vakaro.

si pagal »ąv0 išgales veikti. Nę^ 
trukus ji žada surengti pramo
gų vakarą, į kurį važiuos ir Oh- 
cagiečiai. "Dėde” Brooks ir 
A le x A i n b rasę ą pja p k ė ka i k11' Į 
riuos De Kąlho liętįpvuĮą įr tau 
rėsi dėl busimo parengimo.

KARVE Y, ILL.
Jlavvęy Lįetuvių KųlĮųn^ 

Draugijos draugiškas vakąiei U 
įvyktą vasąiip 22 d- J. Hąpia 
tavtčiąus jfctotiūdčje,

Visi nariai parengime 
vaukjlv jr nmąg ąi ąukJl 
lei^kde, t zbkrmnme, kud 
šile aąvo rūpesčius užmiršti, D 
jei bus to gM. kiągi, Uu ir d v- 
vaną gausimo. Do lo* Uu t u i p.\- 
skulinis prieš ųžgavėpiąs pąn.* 
links nhiuua vąkąvus. i

iavA-

Išslnersiu Iš Kailio, Bet Būtinai Turiu 
Pamatyti

“IŠNARAS”
NAUJIENŲ” METINIAM VAKARE 

ATEINANTI SEKMADIENĮ, Vas. 23, 
uhaiuviy)

a
turįu priminti 

kurie negili 
dalyvauti, bet

AMAUGĄMATEU SALĖJE .....
393 South Ashland Avenuv!

Ir Jus Pamatykite Kęip Cirką ir
Dolgp,įdavus Lietuvą valdo!

1 . ■-i.-..i—. ... - . ■: ——-- -

ŠTAI KAS ATSIIMA KAI ORGANIZACI 
JA NE SAVO KELIAIS NUEINA
Kąs Blogo Uętuvių Kultūros Rątętyję?

w ||| I . . ..-u II II.

jog peręį^ąįs mętą.U geros tvąr^ 
kos nebuvo. Valdybos nariai 
nekooperavo, kiti net sauvalia
vo.

Kaip galima ratelį sutvarkyti

Baigdąmąs 
tiems nariams, 
choie aktyviai
norėtų 1-ąįęli tųiėti tokiu, ko
kiu j.s buvo prieš choro įstei
gimą, metę viską eikite į rąte-. 
po suąjrįukimus, imkite bąlsą 

dalyvąukdč diskusijose, Jei
gu rųęą gą.cjome įsteigti rate į, 
vėliąvi sųotgąiuzuoti chorą, Ui 
kodėl mes nega.ime dabar 
spręsti ąr tąs choras mums

Ant ko nors užpykti ir neiti 
j susirinkimus, tai reiškia pasi
davimą ir organizacijos nepai? 
symą. O jei jus ratelį paisote, 
tai turite dalyvauti jo susirin-

T fi I ū V I /1 Busi turtinges- 
Inui Il\lnis ir laimin‘ aiivi 1 gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHIOAGO 
Mokame 3t4% Dividendų 

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

T^s $1,000,000.00

Petrausko 
jis ir pats 
Rockfordo 
Draugijos

veiklą bei žymesniuosius veikė
jus. Galima drąsiai sakyti, jog 
drg. Petrauskas buvo vienas 
nuoširdžiausių Chicagos Lietu
vių Draugijos veikėjų ir buste- 
rių. Jis nesigailėjo nei laiko, nei 
energijos, nei pinigo musų or
ganizacijos gerovei.

Šiandien Stasys nebegali dar
buotis. Nelaboji liga vis dar ne
leidžia jam darbuotis. Sunku 
pasakyti, kada jis visiškai pa-

mėgiamo darbo.

AURORA
Vasario 15 d. Auroros Lietu

vių Kultūros Draugija surengė 
vakarą Union svetainėje. Auro- 
riečius palinksmipti ir su jais 
pasisvečiuoti buvo nuvykę Al 
Brazis su žmona, “dėdė” 
Brooks, Ąlcx Ambrose ir Povi
las J. Ridikas, Chicagos Lietu
vių Draugijos vice-prezidentas. 
P-as Brazis dainavo, o Brooks 
linksmino susirinkusius visokio
mis savo “storėmis”.

Publika tiek įsismagino, jog 
linksminosi iki “trečiųjų gai-

ryšium su liga Stasys Petraus
kas turėjo daug sielvarto, daug 
susikrimtimo, daug nesmagių ir 
liūdnų valandų. Reikalinga jį 
padrąsinti, priduoti jam dau
giau energijos. Tuo liksiu dau
giausia ir yra jam rengiamas 
bankietas. Sekmadienį draugai, 
pažįstami, giminės susirųjks į 
Shaineto svetainę ir sustiprins 
Stasį dvasioje, kad jis lengviau 
ir sėkmingiau galėtų savo ligą

lenkinti auroriečių svetingumu

Auroros draugijai vadovauja 
jaunimas. P-ia Stąnkiutė-ĮIas- 
kell yra pirmininkė.

Kiek teko patirti, nuo vaka
ro draugijai 1 ks gražaus pęlno. 
Netrukus planuojama ir vėl pa-

NAUJU NARIAI
Noriai —• tai musų turtas,
Tai faktas^ kurio niekas ne

gali nuginčyti.
Tai žino kiekvienas, kuris tu

ri šiokią tokią nuovoką apie 
apdraudą. Jokią apdraudos 
kompanija negalėtų pasilaikyti* 
jeigu jį nuolat negautų naujų 
apykantų, Negalėtų pąsilaikyU 
ir tvirčiausias kompuiujoa; nes. 
pagaliau iv jos pradėtų merdė
ti ir smukti. -

Musų organizacijos pagrin
das irgi yra maždaug apdrau- 
da. D tąi reiškia, jog ji turį 
tvarkytis tąįp, kaip tvarkosi pa
našios įstaigos. Vadinasi, dėtį 
visas pastangas, kati nuolat bu
tų nauji nariai įrašomi.

Tenka pasakyti, jog iki šiol 
tai neblogai sekėsi: menesis iš 
menesio vis gaunama po porą 
dešimčių naujų narių. Tačiau 
tuo nebus pasitenkinta: netru-

Ar mums r^kąiį^ąsi chąras’i 
l^ąįitąt'ąisiąįs iųc o

i,ąis Rūtelių ėmė žymDį iną>ė.i 
ir voikintąsi gąųa slipnąs, Tam 
yra kelios priežastys ir jas dėt 
tąliąi išgvildenti nėra čia vie
tos nei įąlko, neigi visuomenei 
tas labai įdomu. .

Betgi keletu žodžių reik'Hiiv 
gą čia pakalbėti.) o daugiausia 
dėl tų ųąrįų, kurie dirbo, jo 
tvėrime,' O dąbąr nuo veikimo 
pąsitrąukė.

Svarbiausia priežastis rątelio 
nebujojįmo, tai kad susitvėrė 
ne ant tvirtai kultūrinių pama
tų. B.et visgi vargais negalaįs 
buvome ratelį subudąvoję pa
našų į kuRurinę organizaciją. 

, Svarbiausius tikslai buvo įsj- 
slęi^lV kuygyną 7- tą 
rėme. Jau daug kas 
vesi skaitymu knygų, 
rink imu turėdavome
jąs. įvairiais klausimais, O jei 
likdavo laiko, tai; po susirinki
mų turėdavome •■šurmp-bii- 
rum”.. Jaunimui v tąs .žinom i 
patikdavo. Ir ratelis gražiai gy
vavo, ir susirinkimai buvo 
skaitlingi. 1

‘ Didelis žmogus — a. tįstas”
Bęt, štąi,. į G.hięagą atvyko 

“didelis” žmogus, “artistas” ir 
įstojo į musų ratelį. Tuoj duo
dą sumauymą j ,0 §ųorgąnizuo. i 
chorą. Galima iš aukšto, buvo 
numatyti, jog chorui didelių 
prospektų pehus, peš Chicago- 
je chorų gana daug. Bet po ke
lių cutuziąsjtišlsų .kalbų nutart i 
suorganizuoti chorą; na, ir su-

ir padą- 
interesa
is) susi- 
prelekcį-

ti nenori “Vilnie,” parengi
muose dainuoti. Tai ar nebūtų 
geriau, kad likviduotume cho- 
r^ ir jegu eipa dainuoti kas 
kur nori. Kąm mums be reika
lo vargintis. Aš įvertinu pa
stangas tų žmonių^ kurie myli 
chorą,k bet juk chorų Chicągo- 
je yra įr galime pasirinkti pa- 
gąl skonį.

Vienas ralelietis, kuris, rate
lio parengimuose pučia birbynę 
ir už lai gauna penkihę, vaikš
čiodamas pasakoja, kad aš no
riu sugriauti ratelį. Bet senes
ni raleliečiai pamena, kad mą- 
no pasidarbavimu buvo įsteig
tas knygynas ir išreikalautas 
rąleliui čąrteris ir abelnai su 
kitų pagalba pastatėm r»tę,į 
p.aųašų į kultūringą būrelį jau
nimo. O chorui nebuvau eiitu-

visus reikalus.
A, J. PovJon s.

QUINTUPLEI$ 
ūse MUSTEROLE for 

CHEST COLDS
Mothar—Give Your CHILD 

This Šame Expert Care!
At thę Ąrst sign ęf the Dionne Quin- 
tūpįeb catehing coli!—their chests and 
throats are rubbed with Childrcn’s 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

Thę Quip^s hąve ęlwayą had tbe 
best of care, so mother—you may be 
assurad of uaing just ąbo.ut thę RĘST 
Sroauct made wnen you ūse Musterole.

įORE tbąn an ordipary ‘‘salve’'— 
Nvariping, sootning Musterole helps 
bręak up locaj congeatio.n. Also made 
in RegvĮar apd Extra Strength for 
thosc pręferjipg a stronger produet

drive” naujiems nariams gau-

'♦v Rankioto tikietai galima gau
ti draugijos ofise.

suminėjome

DE KALB.-fLL.
Kalb nėra didelis miestai, 
ir lietuvių ten, palyginti,

De 
todėl 
nedaug tegyvena. Bet vis dėlto 
lietuviai neblogai gyvuoja ir 
vieningai veikia. Gią gyvuoją

Lietuvių Balsas

2753

u., S. Ą. ąietąms kainuoją
Pusantro Dolerio

..............I*1’""’tnj Į' ii !■■■< .1 ■ lĮ.j.y Į|

SAVAITRAŠTIS -
>

GUESTTOVVELS PATTERN
No. 2753 — Išsiuvinėti ahrusėliai.

Štai paskutipėnąišdienomis į- 
^sifąšįusių naujų i^tių sąrašas:

Jųlią Grecnyį i ’’ 
Juoząpąs J. Kaires 
Anfon Balyvęk 
Petronėlė. Kairi s 
Frank Mikutis 
Aįex Sakoloskį 
Ludvika Pcchulis 
Antanas Maširlauskas 
Petras Kuršąusk;ąs 
Soph ją Žu ką s 
Bėru irę Mažeiką 
Marlių P. Ramanauskas.

Argentinos

Galimą, išsirąšyti per “Naujįie- 
nąs’’ arba tiesiogįniąi,, 

adresuąjąąt:

AR ŽINOTE K A 
RAŠO

“KELEIVIS?"

I NAt'JIBMUy N’EFUI EI K AfTI Df-PT .. No. 2753
j 1739 So. Halsted SL. Ciu«>4«<»

Cih 10 centų ir prašau atsiunti man Pavyzdi Nu..

I Vardas ir pavardė

a

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

» •

Gigapizavonie. AYell, įsteigėme 
cho.vą, bet fukliųai palaido jom 
Kultūros Ratelį - • liko tik va
das. ■

Visas veikimai, pakrypo ki
ton včžėn. Chore daug darbo, 
reikia gerų dainininkų, reik-a 
statyti veikalus, reikia rėmėjų 
ir, svarbiausia, —r publikofe.

Iš karto dalykai buvo neblo
giausi. Vėliau keletas choristą 
susituokė. Reikia daugiau apie 
napiųs btįliv Chorp, pamokos 
kas savaitė, Jeigu ruoš usi prie 
kokio vaidinimo, |tai du įp tris 
vakarus. Ir štai į pamokas da
bar ątęmą pųsaųtro tuzino, 9 
į pereitą susirinkimą vienas 
tųziųaą. Vadipąsk' p.ęįųrimę nei 
ratelio, nei Prieškaičdi- 
mai šokiai davė 17 doj. pęĮnm 
o pąstapįęjį tįk |0, dęį.

Vieni nenori čiąį kiti — čia
Vieni nariai ųejiori “Naujie

nų” patengimUdŠQ dainuoti, ki

dabar. Ir vien dėlto, jog žino
jau ir žinau, kad mums chorą 
išlaikyti yra persunkti. O kas 
myli dainuoti, lai, kaip sakiąų, 
galį sąų chorą sųsįrąsli.

“Not so hpt”
Bet, žinoma, yra žmpnių, ku

rie iš choro ,tm’iasmeniškos 
naudos. Taį yra jų dalykas. Bet 
daug yra klaidingai manančių, 
kad buk tai musų choras go
resnis už kitus- Kad įneš buvę 
Lietuvoj, tai mokam dainuot , 
o’ amerikoniškas jaunimas, tai 
“npt so Imt”. Gerai, kad apie 
sąyę gerai mano, bet nereikl i 
perdaug perdčlį. Reikia gert i 
ąiĄsidaivyVi iv* skaitytis su fak
tais.

Teko kalbėlįs su keletu na
rių, kurie pirmiau veikė. Jie 
šreiškė nepasitenkinimo visą 
tvąrka chore. Sako, tas “dide
lis žmogus” mano, kad jis vis
ką žino, visur buvęs, viską ma
lęs, o kiti tai niekis. Tas, žino.-i 
ma, negerai. Turiu pripažint’.,

253 Broadway
M). BOSTON. MA S S.

^bisiėpę g 
,uvo parapi 
įj j ranka

DOCTOR’S ĄMAZING UQUID 
GRĘAT SŲęCESS FOR

SKIN TROUBLES
(external!y caused)

o šmuų *■ <ięi »aeni j) gi 
■ ią, keik'H hęt «’!«’ nėgyu

I ykaitvt*

N y Nųiu.gh 
tiądijuują, uųja 
janiips drąivtžū. 
nąimt

*’Kęlęivf žinojęs niėgsfą dėl 
vą, kąd jis niekaip pepataikav 
ia it ąęsihųo, teisybę skelbti

ŽpAiauų mulkintojas įr apga 
Vikųą jisai lupa be' iokio P«»i 
gąilfclįmą

Hę UA, jmve rąsi visokių oą 
mruniį,. ąąwxkiąiwų, gražių 
ęit’u, iJinaių paveiksiu žinių 
s viso pasaulio,
KHiniięJa tik $ž,.OAi metanu

Adresą.;

“KELEIVIS

THIS DEL1CIOUS 
CHEESE FOOD 

— digostifale ęs 
miilc ihelf

»

MADOS

TO 
COAST!

No maUer wbat you’vc tried wilhout 
succę^s for unsightly surfacė pimples, 
bleprisries and Himiląr sjein ijritatiODS, 
bere.’s an amazingly šuccessrul doc- 
tor’s formula—powerfully soothmg 
Liouid Žemo—which quickly reliėves 
iteping soreness and starta rlght in to 
help naturo promote 'FAS.T neąling. 
30 years continųąųs' auccess! Let 
Zemo’s 10 dirfėreįt marvelously effec- 
tive ingredieitfs belp. YOUĘ skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

Susivi.ęąijinias Lietuvių Amerikoje yra di- 
džiąųsį^ lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvįrtęvė Amerikoje, Tai lietuvių 
brolybės frąterųąlę organizacija. SLA- trokš
tą <jąr daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nąrįąąis pRimtį,

Susivįenįjimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yrą pigesnė, 
Bet Susi viepi jiąąas teikią lietuviaips daugiaus, 
------ —lOraudą. Susivienijimas veikia Kultu-ąegu ąpdraudą. Susivienijimas veiKia kuiiu- 

rinėje dirvoje, stiprina lietdvytįę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
ĮĮętųVią reikalais.

Datjar vįsęse lietuviu kolonijoje dąrbU9iąsi šimtai $LĄ. organi
zatorių. Kąi vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite ją patąrįmo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

3.07 VVest 30th Street, New York, N. X.____________
iii t 1 ...... 1 Į ■ 'FT

Adresas

Miestaą iv vąlstųą.

J J l. A J

JACK

DAZED AS
TETRA BOAST5

AXIS OF THE 
EARTH

Garsinkites “N-nose"

A&OVE THEM 
THE MlOHTY 
GYfiO- WHE£L 
CONTltMUES 

TO 0UIL-O UP 
mOme ntum

7t"J" A m

QU»TE TRUG - 0LJ7 
POLARIAN5 WLL ( 
5UFFER WE ARE 

PREPAREO

' BŪT THE' 
f Thę wo _ -

j 5U0MERGED BY A NĘW . 
iCE AGE

TRUE ĄL^O-rANp 
C3OLAPVĄ \VIL_L_ 
0ECOME WARM 
A(SP SŲNętY 
AG>Al (M . NOVV 00 
YĖ AC5REE ‘ 
ALL.Y WITH ŲS?

NO

No. 4686—Graži ploninanti suk^ 
jrieįę. Sukirptos nūeros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ię 48.

Norint gąutL vieną ar dau
gių virt nurodytų, t>ąvy?d#ų 
prasme iškirpti paduotą blan- 
kutę arbą priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti aąvo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvięųp P** 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pąš-

Ženkleliais kąrtu au užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Nauiięno^ Pąttęrn Dept., 1739 
So. Halsted ŠĮ., įhieago, III.



*

Antradien., vasario 18, 1941

“LIETUVA VĖL BUS LAISVA, TEISYBĖ 
PAIMS VIRŠŲ”

“Žlugs Rusijos Diktatūra, Paremta Smurtu 
ir Jėga”.

Kviečia Visus Lietuvius Remti Prezidentą Rooseveltą — Tikrą 
Lietuvos Draugą

žemiau seka pilnas tekstas and wrong in the world and it 
Jungtinių Valstijų min’sterio 
Lietuvai, p. Owen J. C. No- 
rem’o kalbos, kurią jis pasakė 
vasario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės 23-čių metinių su
kaktuvių minėjime Chicagoje.

(Tęsinys)
Amerikos Lietuvių Prašymai.

“In the course of the past 
few weeks, I have received 
many lelters from individuals 
throughout the 
vvestern statės 
intervene and 
their exigency. 
difficult būt
place their requests 
the proper officials and get 
these petitions startęd along 
the right channels. More than 
that I cannot do. I would also 
likę to say that your

East and mid 
asking that I 
help them i n 
This is very 

[ continue to 
bcfore

’would seem consištent if they 
choose to uphold a clearty de- 
fined right. As for me} I feel 
that our President who a short 
time ago began his third term 
with Services at that little Epis- 
copalian Church aeross from 
thė White House, needs our 
sustaining prayers that he 
might ably represent us during 
these days when grave deci- 
sions are being inade. I have 
this faith in prayer with you 
and I need hardly remind you 
of it, your prayers will help 
sustain him in his duties.

NAUJIENOS, Chieago, III.

RAUMENŲ SKAUDtJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. TGkstančiai žmonių 
pasiekė, nepaprastu palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimu, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Paln-Bkpelleriu. Šis sensacingas Unl- 
mentas Omai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kuciu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio 8U inkaru ant dėžutės.

•
MTHUANIAN 1BS

to
are

“Our though ts go over to 
Lithuania and wc realize that 
in many homes today, there 
are peoplc who not only thank 
God for Uis contiilued mercics 
and who thank Him for bless-

State ings rėceivėd, būt vvhb also ask 
department officials are stri- that 
ving desperately to do every- 
thing in their power to aid, _ .
Ihc solution of your problem.į’10^ &lvc

inost of 
difficult 
left fdr

šwčr No. Keep your heads 
high as befits Americans. Keep 
your. tainds clear and your 
licarts clean as befits the 
Chrisliaii. Bul remenbėr that 
above all is charity and for 
us in the prėsent tnomėnt, 
charity towards afflicted Li
thuania mušt be transplanted 
into effective action.

“Re’kia Vieningumo”

Bear in mind that 
them have become 
because they were 
a late hour.

“It would have been good to 
have sent a word of chcer to 
those who remained in LIE
TUVA to face the ancient fo«. 
to feel the cruel blasts of his 
new arms and to be forced to 
sign over I 
according to his new designs 
of govornment. No pne in 
America was in

the dav of deliverance 
\vill be near at hand. These 
many peoplc over there will 

very 
it.

peoplc over
i up their hopes
I am confident of

Knygnešiai
remembers these 
the pa s t to serve

“One 
roes in 
spirituals needs of their fellovv 
countrymen by bring’ng i n 
small prayer books and books

he- 
thc

Russian brought with him lūs 
eastem religion and sought

their independence ddigendy with evcry means to
stamp out the faith and prac
tice of the Roman Catholic 

con-the slightestj Church and substitute a _ 
affectcd or impressed wilh the farmity to hia own> he faiied. 
reports that it was vohintary yy|lcn
or in any way ftec. Lcast of days of lhc Grcat World War, 
all impressed was President sjie s])Oxved a trong vitality in

Lietuva arose in the

Roosevelt who špoke words 
that even the Russian could 
understand when he denoun-

force or the show of force. 
Greatest of all friends today is 
our President who is fittingly 
joined by 
of Britain, 
serving on 
facing the 
sion.

that great leadcr 
Mr. Churchill now 
the front lines and 
forces of oppres-

“Demokrali jos Karinu ja.*'
“There is one lesson to 

draw from all the varicd ac- 
counts to which we are being 
treated today, on the air and 

press and to commen- 
cven on the Street, the 
that democracy is fight- 

battle and into this 
are being drawn all

peoples who love freedoni. 
There is a subtle aligmnent of 
forces throughout the 
and no choice is being 

Christians today are 
with a choice between

tators 
lesson 
ing a
battle

her religious life. Today the 
conqueror brings an insid’’ous 
religion which, if anything, is 
a worse menace than anything 
yet conceived. Worse because 
it eats away the very sjnevvs 
of relig:ous life and practice. 
What will Lithuania of today 
do about it? I repeat that 1 
have every eonfidencc the tyl
ant will again suffer a devas- 
tating defeat. I have a faith in 
the Lithuanian character and 
would likę to believe that eve
ry American Lithuanian enjoys^ 
this šame faith. Būt to have 
faith is not enough. We mušt 
see faith in action. 

1

Kompromiso su komunizmu 
nėra

world 
given. 
faced

Garsinkitčs “N-nose”

“I am a Lutheran by confe- 
ssion. I have served my Church 
well since the moment I was 
baptized as an infant. I have 
been thoroughly trained in all 
of her tenets and I have reason 
to thank God for real spiritual 
blessings received. I have never 
seen f it to doubt or waver i n 
my faith and I have good rea-

INI^UJ1EINI©S
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias, 
rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos, 
prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 
kainuoja $6 00, Chicagoj ir Europoje 

—$8.00.
NAUJIENOMS —pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

NAUJIENOS

NAUJIENOS 
NAUJIENOSE
NAUJIENŲ

“Reikia Vytauto Ged’nuno 
Stiprumo”

“It \vill call for endurance 
of faith, strenglh of heart and 
steadfastness of purpose. I 
call to Lithuanians of the 
breed of Gediminas and Vy
tautas. It has ahvays been said 
that Lietuva was a country of 
strong men and strong wo- 
inen, of heroic fighters. Are 
you worthy of being called a 
son of the patriotic Lithua
nian? If so you will do your 
bit willingly, you will care- 
fully and painstakingly plot 
the course so that the ultimate 
end, namely the restoration 
of liberty, will be achieved. 
“Lai Gyvuoja Laisva Lie.uva!”

(GALAS)

“It has not been idly pro- 
pošed that we formulate con- 
ditions for a United effort for 
Lithuania. I trust that such 
proposed unity of action will 
become fast and solid verity. 
I caution only one thing. The 
race to be run is not for weak- 
lings, it is not for those who 
run short of breath at the turu 
of the fh’st lap. It will call for 
contimied effort over many 
ycars perhaps.

paredness of our spirit aiid 
inneF being. The w0rld needa 
ą diplomacy of the Word of 
God today and let it be oui’ 
p fay cr, t ha t we b,e prep arėd 
to thjnk and act as Christians 
defending what we firnily be- 
lieve to be oųr inaliehabie 
right and whąt vve know is 
God’s will.

Kokia Naujoji Taika Turėtų 
Būti

“I refer to the world nčed 
for a diplomacy of God’s 
Word, in a reverent sense\ 
When the forces of right shall 
ųltimately conquer, there 
should be a truly Christian 
peace which giveš promise of 
better things to čdme. Wc 
know 
sav: 
men 
wisc. 
hope 
niore
Is it necessary to assuine that 
wars will ahvays break out 
periodically? Is it too much to 
assume that separate natiohs 
even though small in >siže and 
number have a right to carry 

J on as individual and separatė 
entities, to vvorship 
they see fit and to give a 
Avholesome nationfil aspect to 
their homes and institutions?

ėome. We 
that many will šcoff and 
this can never be for 
have cver acted bther- 
Is it too niųch that we 
for peace that can be 
ėriduring than the lašt?

son to trust that I never shall.
“Būt thęre is sometbing of 

comtnon bond between Chns- 
tian that I am mindful of to
day. We have a cominon foe 
and that foe is anything ema- 
natlng from the devil and in- 
cludes Communism in any 
form. You can affirm anything 
you likę būt the truth remains, 
the Christian will ahvays sense 
eonfliet xvith Communism. The 
leaders of our countiy and the 
vast inajority of Amercans 
will sense this eonfliet in the 
light of their Christian teach- 
ihgs. There can be no compro- 
inise and none is asked. It is 
war.
“Diktatorių gyvenimas trum

pas, bet pasauliui 
praga štingas ’

“The two Baltic States 
the nortli and Lithuania
also faced with the šame dang- 
ers of Communism s’nce they 
are trapped in the orbit of the 
late imperialistic movė of 
Russia. Finland vvill be shortly 
faced with grave decissions. 
The Germans and Italians with 
their present systeugs 
work in such a sim’ 
the Communistic system, will 
shortly be forced to make 
grave decissions or die. The 
heyday of the d ctator is short 
būt the bills that accumulate 
in days of war and destruction 
are terrific. None of us today 
can foresee exactly in vvhat 
manner the Solutions will fi- 
nally\ work out, būt we can 
ręst assured that though the 
mills of God grind i low’y, they 
grind' exceed:ng fine.

Vas. 16 — “Laimėjimo D ona” jiope. We have no guarant
“February 16th will come to 

mean a day of vietory for 
Lithuania. I do not doubt that 
this year vvill bring news of 
new attempts to sirarin and 
enslave people. NVe can see the 
nresent trend. New develop- 
ments may be expected as early 
as Mareli, since Herr Tlitler has L j^o Lietuva Laukia Iš Musų 
shown a prcfercnce for this 
month. There are dark days 
ahead. There are perhaps day 
of trouble for America. Shall 
we fear to stand inilitant for 
our rights as a sovereign na- 
tion? I have often, dur’ng 
these days of war and commo- 
tion, thought on the words of 
that great patriot Patrick Hen
ry wbo said: “Is life so dear, 
or peace so svveet, as to be 
purchased at the prieš of 
chains and slavery? Forbid M, 
Almighty God. I know not 
what course others may takė; 
būt as for me, give me liberty 
or give me , death”. These 
words were spoken during that 
formatiye period of the revoiu- 
tion.

Garsinkites “N-nose’

TeL VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

which; 
r way as

God as

Pereita Taika
“The peace of the lašt world 

war beld certain gerins that 
worked against the hopes of 
treaty . signers. Aukuosi ties 
wcrc allowed to inerease in fer- 
vor and hopeless peoplc tum- 

' cd to political orators for new

that a new treaty will not be 
cqually as bad. būt we have 
lessons from the pust and, if 
we choose to think in Chris- 
tian terms rather than in terms 
of acccntuated nationalities, 
there is a brighter hope for 
the .fu ture.

“We realize that Lithuania 
mušt face a future- undaunted.' M 
We realize that in us she mušt * 
find faith in her, and readiness1 ■ 
to cooperate cffcctively in ma-'ni 
ny.Avays so that the breath of Į. 
liberty shall be kept alive. Lęt ■

VASARIO MĖNESIO

Išpardavimas
Ant Rakandų, Pečių, šaldytuvų, Parlor Setų 
Didelis Pinigų Sutaupymas Perkant Dabar! ■

B 
IS

S

■ Kam pirkti seną namą kada aš
■ tamstai, galiu pastatyti naują gražų 

j namą dar pigiau negu tamsta tu
rėtum užmokėti už seną.

Mano statomi namai yra įreng
ti su vėliausiais pagerinimais, su-

■ hudavoti iš geriausios medžiagos 
J į ir yra žinomi kaipo geriausios kon- 
m strukcijos namą!.

Dabar yra.geriausias laikas pra-
■ dėti statymo darbe, todėl neatidė- 
” tiekite tolesniam laikui. Statykite

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

i Dėl platesnių pasitarimų šauki
te arba atvažiuokite j mano ofisą, 
Vuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
’ki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, hedėliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
nerodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
♦amstai natiks. nes jie yra labai 
Gražios formos, ekonomiški ir ne
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metu esu 
nestatęs arti 300 namų ir visi ma
no kostumeriai yra .pilnai paten
kinti. kas liudija, jog ir tamsta 
na vedęs man savo namo statymo 

į darbą busi pilnai patenkintas.
1 Turiu porą užbaigtų naujų na-

■ mų pardavimui už labai prieinamą 
kainą.

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILV 0306—0363

♦

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

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

us not be afraid of'tlie immen- JĮ' 
sity of the task nor the length ■ 
of time that might be de- ■ 
manded for the realizalion of ■ 
frecdoms goal, Mankind has ■ 
suffcred before. Lietuva has S 
known years of suffering. She ■ 
has interpreted Christian cou- 
rage, strength and fortitude in Į 
terms of the suffering Saviour. ■ 
Is it a time now to say that all |

Jos. F. Budriki
Furniture House

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

■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■!!■■■■■■■■■■■■■■ ■■■?

prcsent commitnierits

What is your answer? Will 
you šit supinely by and prefer 
to think that we cannot lose 
whal we have so long enjoyed? 
Will you prefer to say that 
your
think of establishing some new 
order even in this country and 
that therefor you will notalign 
yourself with any movemeni 
for justice and liberty? 
you say 
world of 
have no 
in it?

that we live 
our own and 
dealings with

Will 
in a 

should 
otherf

Amerikos rolė
“I believe that there are t’m^ 

when we should merely think 
within the seope of our imme- 
diate being and follow a live 
and let live policy. Į am con- 
vinced that we now are living 
in times when decisive action 
mušt be taken. On the answer 
that America will give to the 
world, ręst many hopes and 
prayers. On this answer rests 
the ultimate peace and secu- 
rity of the world. The an - 
wer has been given and we 
are even now preparing for 
any and all eventualities that 
might arise. That preparedness 
mušt be augmented by a pre-

TILŽĖSI SPAUDIMO
Aukso altorukas”, maldų knyga 50c 

Ta pati gražiais celuloidos apda
rais ..............................   $1.65
“Vainikėlis” jaunuomenės knygu
tė 35c., Ta pati minkštos skurdės 
apdarais J....... $1.35
‘Kantyckos” arba giesmių kny
ga ..... .. ........................................... $1.75 
“Sapnaknygė” su paveikslais; ap- 
dar. .....................l.......................... $L60
Sapnų knygele atspėja sapnus, skai
to planetas ir kazirų nubur, 35c
“Mikaldos pranašavimai” ......   25c
‘Kantrių Alenos graži pasaka” 25c 
istorija seno ir naujo tęst. 25c
‘Tūkstantis naktų ir viena” arabiš
kos istorijos su pav. apdaryta 3.00 
r engvas būdas išmokt angliškos 
dalbos be kito pagelbos ............... 35c 
‘Sveikata ligoniams”, aprašo apie 

'lOO visokių vaistiškų augalų ir kam 
:ie yra reikalingi ..................  25c
'f'rajankos stambios pakelis .... 60c 
*>rba 3 pakeliai už ..........  $1.50
Taipgi pas mane galite gauti viso

kių žolių ir šaknių
M. ZUKAITIS 

334 Dean Boulevard 
Spcncerport, N. Y.

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga- 

intija. Denturos da
mos tiktai gavus už- 

akymą ir nuo formų 
n a darytų laisniuotų
*enHstų.

fleitai
Pataisomi $1

3050
U iki 

$35

Apkain.
Nemok.

Hejna Bros.

Lawndale Deniai 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 
Sekm. 10 iki 4.
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MIAUJODOS
<h» Lithijanlat nati> v<’w«-

UajJ\ Kx<;tpt Sunda.N 
•’h« Lnhuamai. New> Pub C«». Ine

•73M South Halsled Street 
Velephvn* CAlNa( H5OU

SubsenpUuu Kates 
0.OU pei yeui m Canada 

$6.00 per year uutside oi Chicag< 
$8.00 pej yeai in Chicago

U- pei copy.

Entered as Second Class Mattel 
Maicb 7lb 1014 ai the Post Offic< 
>f Chicago III., undei the act oi 
Marut 3rd 1879

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau 
penų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si..

Užsakymo kaina
hteagoje-—paštu 

Vh*tan»> MM V
,'use "etb 4 (t

mėnesiams 2.0*
iiėiutsiams l.5n

. ienan mėnesiui ......................75
H.cago.i pei issiuntinėtojus

ietie Kopija . .................... 3c
savaitei ................................. 18c
Mėnesiui ............................... 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chlcagoj 
paštu (Atpiginta)

Metams ...........................  $6.00
Pusei metų .............................. 3.25
trims mėnesiams .............. 1.75
Jviem mėnesiams ...........— 1.25
'/tenam mėnesiui .......... 7b

Užsieniuose:
.Metams ................................. $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams .........  2.5u
Pinigus reikia siųsti pašto Monev 

Chicago, III Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu

Sovietų pramonė neproduktinga
Sovietų Sąjungos komunistų partijos suvažiavime, 

kuris dabar yra susirinkęs Maskvoje, partijos sekreto
rius Georgij Malenkov raportavo, kad Rusijos darbinin
kai yra tinginiai, gaišina laiką pasikalbėjimais darbo me
tu ir išsisukinėja nuo atsakomybės už savo darbą. Ma- 
lenkovo nuomone, dėl šitos priežasties sovietų pramonė 
pagamina mažai prekių ir tos prekės yra žemos rąšies.

Kaipo apsileidusias pramonės šakas kalbėtojas pa
minėjo: žuvininkystę, statybos medžiagų gaminimą, me
džio pramonę, transportą geležinkeliais ir upėmis, pre
kybinį laivyną, anglies pramonę, naftos (žibalo, aliejaus 
ir gasolino) pramonę, audimo pramonę, popieros pramo
nę, metalų gamybą ir jėgos (elektros) pramonę.

Tai ne sovietų priešų prasimanymas”, bet pačios val
džios atstovo pranešimas.

Tai, ką pasakė “tovarišč” Malenkov, yra seniai ži
noma visiems, kurie seka žinias apie bolševikišką “rojų”. 
Kiekvienas žmogus, kuriam teko būti Rusijoje, pastebė
jo tenai didelį trukumą reikalingiausių jų prekių ir ne
apsakomą jų brangumą. Štai, neseniai sugrįžęs iš Ru
sijos philadelphietis A. Tranauskas pasakoja, kad už pi
gius Amerikoje pirktus marškinius rusai moka 100 rub
lių ir daugiau; už seną amerikoniškų rūbų eilę (pirktą 
prieš 5 metus už $18) jie moka 1,000 rublių — ir džiau
giasi, kad gali iš keliauninko nusipirkti!

Malenkovas nieko naujo nepasakė. Nėra naujas ir 
jo aiškinimas, kodėl sovietų pramonė taip prastai vei
kia. Jisai verčia kaltę ant darbininkų — tai paprastas 
bolševikų nusistątymas. Jie dedasi esą “darbininkų va
duotojai”, bet darbininkus engia, kaip aršiausieji lupi
kai, ir vis juos kaltina esant tinginiais ir apsileidėliais. 
Darbininkų išgydymui nuo “tinginio” bolševikai įvedė 
akordinio darbo (piece-work) sistemą, “stachanovizmą” 
ir dirbtuvių važytines dėl spartumo.

Pasirodo tačiau, kad šitos darbininkų išnaudojimo 
priemonės neneša vaisių. Po 22 metų “socializmo” vieš
patavimo komunistų partijos sekretorius yra priverstas 
konstatuoti, kad beveik visose svarbesnėse pramonės ša
kose darbas neina kaip reikiant!

Bolševikiški bukapročiai nepagalvoja apie tai, kac 
kaltė gali būti ne darbininkuose, bet toje “socialistinėje” 
sistemoje, kurią jie užkorė Rusijos žmonėms. Tik igno- 
rantai gali tikėti, kad Rusijoje yra įvestas socializmas. 
Tenai yra ne socializmas, bet totalitarizmas: viską pa
grobė į savo rankas valdžia, ir jos tarnai, biurokratai, 
bando vesti pramonę, žemės ūkį, transportą ir prekybą. 
Tokia “tvarka” ir geriausią pramonę privestų prie ban
kroto.

Bet Stalinas ir jo padėjėjai nenori šito fakto pripa
žinti, nes jeigu jie pripažintų, kad yra netikusi jų sis
tema, tai jie butų priversti ją keisti. Jie turėtų paleisti 
iš savo rankų pramonės kontrolę, — o tuomet jie bijosi, 
kad iš jų rankų išsprūstų ir valdžia. Tegu žmonės badau
ja, tegu darbininkai kenčia baisiausią skurdą, kad tik 
nesugriūtų Stalino diktatūra!

Kuomet darbdavys nesigaili darbininkų, tai darbi
ninkai nepaiso darbo. Anksčiau ar vėliau toks biznis ei
na velniop. Eis velniop ir Stalino “monkey business”.

Priespauda Ispanijoje
Neseniai atvyko iš Ispanijos j Jungtines Valstybes 

viena moteris, kuri buvd priversta bėgti iš savo gimto
jo krašto, kuomet tenai atėjo Hitleris, paskui turėjo bėg
ti iš Francuzijos, naciais užėmus Paryžių. Ji buvo su
imta Ispanijoje ir uždaryta kalėjime.

Ta moteris rašo viename New Yorko laikraštyje, 
kad Ispanijoje dabar yra kokie du arba trys milionai 
žmonių kalėjimuose. Gen. Franco policininkai suimineja 
vyrus ir moteris, turtingus ir beturčius. Neretai pasitai
ko taip, kad vienas po kito visi šeimos nariai patenka į 
kalėjimą: Vyras, žmona, sūnus ir dukterys.

Ispanijos diktatorius bijo žmonių, o žmonės jo ne
apkenčia ir kalba apie jį su panieka. Dažnai girdėt žmo
nes sakant, kad kraštą valdo “kriminalistai”. Žmonės ne
apkenčia ir “ašies” (t. y. Vokietijos ir Italijos) valdžių, 
bet karštai simpatizuoja Anglijai ir trokšta, kad ji lai
mėtų karą. Nusivylusi yra ir katalikų bažnyčia, kuri pi-

ADAMIC LAIMĖJO 
PRIZĄ

Savaitraščio “Nation” spau
dos apžvalgos leidinys^ Satur- 
day Revievv ^pLLiterature, pra
neša, kad rašytojas Louis Ada- 
inic laimėjo $1,003 prizą už sa-* 
vo veikalą “From Many Lands”. 
Šitą prizą jam suteikė John 
Anisfield fundas pagal minėto-’ 
jo leidinio redakcinės tarybos 
rekomendaciją.

Louis Adamic yra jųgo-sla- 
vas, kuris atvyko į šią šalį prieš 
pasaulio karą ir pradžioje ra
šinėjo straipsnius ir apysakas 
savo gimtąja kalba, o paskui 
ėmė rašinėti angliškai. Prieš 
keletą metų jisai parašė knygą 
“The Native’s Return”, kurioje 
jisai nupiešė savo įspūdžius iš 
atsilankymo gimtajame krašte, 
Balkanuose.

REIKALAUJA TARDYMO

valdžia veiktų! Mes reikalau
jame negailestingo tyrinėji
mo! Mes reikalaujame, kad 
pasiliautų glostymas GPU 
agentų, kurie žudo žmones 
Amerikos žemėje arba juos 
persekioja tol, kol jie nusi
žudo! Čia ne Francuzija. čia 
ne nacių Vokietija, čia ne fa
šistų Italija. Dar ne. čia dar 
tebėra Amerikos Jungtinės 
Valstybės!” ♦ /
Reikšminga yra tai, kad gen. 

Krivitskio mirtis įvyko netru
kus po to, kada valstybės de
partamentas nuėmė “moralinį 
embargo” nuo sovietų valdžios. 
Stalino agentai, matyt/ pasiju
to padrąsinti.

su Willkie’u gavo beveik 50,- 
000,000 balsų. Tai kaip gi da
bai’ SLA. organas gali pasakoti, 
kad Anglijos rėmimas, kuris 
yra numatomas 1776 biliuje 
laužo duotus žmonėms priža
dus?

Kai dėl “atsižadėjimo nuo de
mokratinių formų”, tai čia dar 
keistesnė pasaka. Tas bilius ne
suteikia prezidentui jokios ga
lios, kurios jisai neturi pagal

DEMOKRATIJOS AMERI
KOJE NEBĖRA!

Dėl misteriškos gen. Krivits
kio mirties New Yorko savait
raštis “The New Leader” reika
lauja tardymo.

Washingtono policija pasiel
gė visai biurokratiškai, pareikš
dama, kad Krivitskio atsitiki
me, jos nuomone, įvykusi “sau- 
žudybė”. Federalinis Investiga- 
cijos Biuras (FBI) taip pat pa
kratė rankas, kadangi tai esąs 
“vietinis reikalas”. Tuo gi tar
pu visi, kurie žino apie Krivic- 
kio praeitį ir jo veikimą Ame
rikoje, gali numanyti, kad čia 
turėjo būti prikišę nagus Mas
kvos žvalgybininkai.

Ar Stalino čekistai tiesiog nu
žudė Krivitskį, ar grasinimais 
užmušti jo žmoną ir sūnų pri
vertė jį patį nusišauti,' tai ne
sudaro esminio skirtumo. Ve
lionis neturėjo jokio pagrindo 
žudytis, —nežiūrint to, kad 
Pruseika primena “bibliškąjį 
Judošių”, kurį sąžinės grauži
mas privertė pasikarti, išdavus 
Kristų. Jeigu tas palyginimas 
su Judošium išaiškintų tokius 
šių dienų įvykius, tai butų nuo
stabu, kodėl pats Pruseika dar 
iki šiol nepasekė to Biblijos ti
po pavyzdžiu, nes jisai juk yra 
trigubas išdavikas: išdavė so
cialistus, persimesdamas į ko
munistų pusę; paskui išdavė 
komunistus, prisidėdamas prie 
“sklokos”; pagaliau, išdavė 
“sklokininkus”, vėl susidedamas 
su komunistais, kurie pritaria 
Lietuvos okupantams!

Tuo gi tarpu Ginsberg-Kri- 
vitsky, pagal pačių komunistų 
aiškinimą, nėra nieko išdavęs, 
nes jie sako, kad jisai niekuo
met netarnavo sovietų karo 
žvalgyboje, neturėjo jokio bol
ševikiško cino, nebuvo Maskvo
je ir nebuvo net sovietų pilietis. 
Jeigu taip, tai, keldamas aikš-* 
ten Stalino žvalgybos šunybes, 
Krivitskis jokio “išdavimo” ne
galėjo atlikti.

Bet, kaip teisingai pastebi 
“The New Leader”, čia klausi
mas einOsjie apie Krivįtskio< as* 

 

menį, o apįe šio krašto > reika

 

lus. Jeigu y|a rimtas įtarimas, 
kad Krivitskį nužudė ar priver
tė nusižudyti Maskvos teroris
tinės žvalgybos agentai, tai 
Jungtinės Valstybės privalo ap
sižiūrėti, nes gręsia pavojus 
žmonių gyvastims ir krašto sau* 
gurnui. Paminetasai New Yor
ko laikraštis sako:

“Jeigu Krivitskio ‘nusižu
dymas’ paliks neišaiškintas ir 
nenubaustas, tai kaip ilgai 
bus apsaugotos šiame pat 
krašte gyvastys tų Amerikos 
piliečių, kurie kovoja prieš 
Staliną ir jo gaują?

“Mes reikalaujame,

kad

konstituciją, tik parūpina f i-! 
nansines galimybes jo galios 
vykdymui.

Piešti prezidentą Rooseveltą 
prižadų laužytoju ir demokra
tijos grioviku tai — labai pras
tas būdas išreikšti jam padėką 
už tai, kad jisai remia Lietuvos 
nepriklausomybę!

Tegu šmeižia prezidentą Mas
kvos “penktakojai”. Kam jiems 
turi eiti į talką SLA. organas?

LINKSMAS
KAMPELIS

TARYBŲ KALBĖTOJAS 
IR PILIETIS

Lietuvos naikinimo 
pusmečio balansas

Demakratinės valdžios for
mos Amerikoje jau sunaikintos 
— arba jau baigia būti naiki
namos. Taip mums sako perei
tame savo numeryje “Tėvynė”, 

Jungtinių Valstybių atstovų 
butas Washingtone priėmė 1776 
numerio bilių (apie karo pagal
bos teikimą AngLjai). SLA. or
gano nuomone, tas bilius tai — 
“diktatūros bilius”; tie, kurie 
už jį balsavo, tai — “karo par
tija”; jo priėmimas reiškia “at
sižadėjimą nuo Amerikos de
mokratinių formų”.

Savaitės įvykių apžvalgoje 
redaktorius Jurgelionis rašo:

“Demokratai tokiu budu 
pasirodė karo partijos didžiu
ma ir diktatoriško vieno 
žmogaus galės šalininkais y- 
pač tokiame reikale kaip ka
ras. Keistu budu republiko- 
nams teko būti laisves ir de
mokratijos šalininkais (rei
kėtų čia pridėti ir “draugą” 
Marcantonio — o taip pat ir 
“draugą” Browderį! —- “N.” 
Red.). Demokratai kartu su 
prezidentu aiškiai supranta, 
kad jie laužo jų duotus žmo
nėms prižadus neįvelti šios 
šalies į< karą ir saugoti šios 
šalies demokratin.us įstatus 
ir papročius. Nes demokra
tai ir kiti karo šalininkai ge
rai žino, kad priėmimas ka
ro diktatūros biliaus reiškia 
Amerikos stojimą į ‘nepa
skelbtą’ karą, o iš kitos pusės 
reiškia atsižadėjimą nuo A- 
merikos, demokratinių for
mų’.’ '
“Tėvynė” čia rašo niekus ir 

klaidina savo skaitytojus. Kal
tindama prezidentą Rooseveltą 
ir kongreso daugumą duotų 
žmonėms prižadų “laužymu”, 
ji nesiteikia parodyti, kuris gi 
biliaus punktas yra tiems pri
žadams priešingas. Rinkimų 
kampanijos' metu Rooseveltas 
žadėjo remti Angliją visais ga
limais budais, išimant stojimą 
į karą. Dar prieš lapkričio rin
kimus visi žinojo, kokiais bu
dais Amerika Angliją remiu, 
būtent; gamina ginklus ir lėk
tuvus, parduoda arba išmaino 
karo laivus, ir t.t. Visa tai ži
nodami, žmonės atidavė daugu
mą Misų Už Rooseveltą.

Antra vertus, stambiausias 
OpOŽįėijOS kandidatas, WendeU 
Wlllkle, ne tiktai pritarė tam, 
kad Amerika visais galimais 
budais remtų Angliją, bet kri
tikavo Roosevelto administraci
ją, kad ta pagalba yra teikia
ma perlėtai.

Partijos, kurios priešinosi to
kiai užsienių politikai ir reika
lavo Amerikos “nesikišimo” — 
Browderio komunistų partija ir 
Thomaso socialistų partija -~ 
kavo mažiau, I$aip 200,000 bal
sų, tuo tarpu kai Rooseveltas

Lietuvos nepriklausomybės vieną, studentų, mokinių ir 
proga įprasta būdavo prisimin- skautų organizacijos. Pašalinti 
ti padarytoji šalyje pažanga ir kapelionai iš ligoninių ir kalė- 
atsiektieji laimėjimai, šiemet jimų. Panaikintas tikybos dės- 
neturėta kuo džiaugtis. Šiemetu ........ ," U1— —11
nepriklausomybes šventės pro
ga kalbėtojų ir laikraštininkų 
patiekta tautiečiams be gaio 
liūdnas okupantų 1940 m. ant
ro pusmečio bolševikų, destruk- 
tyvinės veiklos Lietuvoje ba
lansas, čia patiekiama to ba
lanso vaizdo santrauka. Tas ba
lansas nepretenduoja būti pil
nas. Tai neįmanoma laikraščio 
straipsnyje ir, pagalinus, trūks
ta davinių pilnam bolševikų vi
sose srityse šeimininkavimo re
gresui Lietuvoje atvaizduoti. 
Štai tas balansas sulyg sričių.

1) Valstybės Galva. Tragiš
kų įvykių pasėkoje, Valstybės 
prezidentas, p. A. Smetona, iš
vyko užsieniuosna. Laikinu jo 
pavaduotuoju, JSo vietų įsaky
mu, paskirta J. Paleckis. Palec
kis pasirodė bejėgė figūra Lie
tuvai valdyti; jis tebuvo į pa
klusnus Maskvos įrankis dir
bąs ne Lietuvai, bet Sovietams.

2) Seimas. Senasis seimas 
bolševikų įsakymu paleistas. 
Sudarytas naujas “seimas” Ma
skvos nurodytu rinkimų meto
du. Lietuvos srovių ir iš viso 
lietuvių tautinis susipratimas 
ir nusistatymas nepriklauso? 
mos Lietuvos atžvilgiu buvo 
žinomas ne tik mums, lietu
viams, bet ir pastabiems užsie
niečiams. Neginčytinas faktas, 
kad lietuvių komunistų skai-

tymas mokyklose. Uždaryti vi
si mokslo laikraščiai, užimti 
vienuolynai, išimtos iš apyvar
tos vertingos lietuviškos kny
gos. švietimo komisaras įsako 
mokytojams mokyti mokinius 
“mylėti Sovietų tėvynę”, nacio
nalizuota bibliotekos, įvesti 
skaitlingi rusų kalbos kursai: 
Kaune veikianti 34 kursai sie
kiama padidinti iki 100. Įkurta 
marksizmo-leninizmo katedra, 
numuštas mokslo lygis gimna
zijose, pradžios ir kitose mo
kyklose. Panaikinti Kūno Kul
tūros Rūmai ir t. t.

6) Krašto Apsaugos Sritis. 
Panaikinta Lietuvos kariuome
nė; dalis kurių išžudyta, iš
trempta, paleista, o likusioji 
dalis perorganizuojama į Rau; 
donąją Armiją, įjungiant į Pa
baltos Karo Apygardą. Lietu
vos kariuomenės turtas irgi 
pervestas Pabaltos Karo Apgar- 
dai. Likviduota šaulių Sąjunga, 
Karininkų Ramovė. Karo mo
kykloj mokslo lygis numuštas: 
jon įstoti užtenka kompartijos 
arba komjaunimo liudymo, 
dargi be pradžios mokslo bai
gimo. Įvesta kariuomenėn poli
tika, Oriškų laikraščių ir lape
lių redaktoriais skiriami nelie
tuviai ir t. t.

7) Vidaus Sritis. Judėjimo 
laisvė 30 kini Ir. pasienio zono
je be specialaus leidimo suvar'--------v - j Ojįy VVlUiU

čius Lietuvoje labai neskaitlin- žyla. Uždarytos visos socialinės 
gas. Nežiūrint to, Sovietai pa- globos, invalidų ir senelių vi- 
sityčiodami iš sveiko proto ir' suomenės išlaikomos prieglau- 
pasaulio sąžinės, sukurė komu- dos, nacionalizuotos parduotu- 
nistinio nusistatymo “seimą”. 
Jei gyventų Basanavičius, Ku
dirka, Valančius, Vaižgantas,

lietiniame kare rėme maištininkus. ,
■Rašytoja -mano, kad ^pilietinis karas Ispanijoje dar 

nepasibaigė. Gal būt, dėl to į Ispaniją, nedrįsta eiti Hit- 
leris. • , . ’ ■ ■ , ■■ .

žanti tinkami atstovauti Lietu
vos liaudį jos “seime”.

3) Užsienių Sritis. Panaikin
tos visos 22 metų bėgyje suda
rytos su kitomis - valstybėmis 
politinės, ekonominės, sociali
nės, humanitarinės ir kitokios 
tarpusavio sutartys bei kon
vencijos. Nutrauktas konkorda
tas, panaikinta Užsienių Reika
lų Ministerija. Laisvas Lietuvos 
sib kitomis valstybėmis santi- 
kiavimas užsmaugtas,

4) Teisingumų Sritis. Panai
kinta Lietuvos konstitucija, 
Lietuvos Vyriausias Tribuno
las, Apeliaciniai Rūmai, bau
džiamieji ir civiliniai įstaty
mai, bažnytinė metrikacija, ad
vokatūros įstatymas, dabar ad
vokatu galės būti ir neišėję ju
ridinių mokslų. Perorganizuo
jami teismai, teisėjais tegalės 
būti komunistai, Teisingumo 
komisaro žodžiais, jie turėsią 
būti “naujo teisingumo propa
gandistais”. Įvesta sabotažo įs
tatymai ir t. t.

Nacionalizuota: žemė, na
mai, įmonės, bankai, visuome
ninių ir politinių organizacijų 
turtas, fondai, jurų ir upių lai
vai, ligoninės, poliklinikos, vai
stinės, kinai, ir tų įstaigų eina
mos sąskaitos, Konfiskuota pa
bėgėlių iš Lietuvos turtas. Na
cionalizuota amerikiečių lietu
vių įmonė: “Drobė”, o jos val
dybos nariai nubausti kalėji
mu,

5) švietimo Sritis. Uždaryta: 
Teologi j os-f ilosof i j os fakulte
tas, visos privatinės mokyklos, 
kunigų seminarijos,

vės, uždaryti laikraščiai, panai
kintos valstybinės ir religinės 
šventės, konfiskuojami kamba
riai; vienam asmeniui tcleidžia- 
ma naudotis 6 kv. metrų grin
dų plotu. Žvejams įvesta leidi
mai išplaukti į jurą ir kontro
lė prieš išplaukiant. Įvesta 

j GPU Lietuvoje, kuri veikia ne
priklausomai nuo vietos įstai
gų; areštai, trėmimai vykdomi 
be teismo organų ir kom šaria
tų Lietuvoje žinios. Įvesta 
draudimai gyvuliams skersti. 
Gatvių lietuviški pavadinimai 
pakeičiami bolševikų propa
gandiniais vardais. Turgai su
mažėję ir su menkėj ę ir t. t.

(Bus daugiau)

(DIALOGAS)
Parašė Snapis Kanapis.

Scenos išvaizda — salė mi
tingams. Kairėje — nedidelis 
stalas, o dešinoje — kelios eilės 
kėdžių. Ant stalo uzbonas su 
vandeniu ir stiklas gėrimui. 
Pirmoje kėdžių eilėje sėdi Pi
lietis ir uždangai pakilus lais
vai knarkia.

KALBĖTOJAS: (Įėjęs stovi 
prie stalo ir dairosi.) Ar tu vie
nas ?

PILIETIS: (Du syk smarkiai 
suknarkia.)

KALBĖTOJAS: Ei! Ar tu čia 
vienas?

PILIETIS: (Pasijudina ir dar 
garsiau knarkia.)

KALBĖTOJAS: (Eina pas Pi
lietį ir purto už peties.) Ei! Pa
busk! Aš noriu žinoti ar tu 
vienas ?

PILIETIS: (Pakelia galvą, 
žiuri į Kalbėtoją ir aplink.) Ką 
Tamsta šakai?

KALBĖTOJAS: Ar tu kurčias 
ar ką? Aš klausiu ar tu vienas?

PILIETIS: Jei kitų nematai, 
gal aš tik vienas.

KALBĖTOJAS: Vadinasi; tu 
vienas! Kodėl tu vienas?

PILIETIS: — Nežinau.
KALBĖTOJAS: Ko tu čia at

ėjai? Kas tave siuntė?
PILIETIS: Nugi toks pusber

nis. Sakė, kumpartijos komite
tu esąs. Sakė, čia kažkokios 
prakalbos bus, ar kuri bala. Sa
kė, eik ir sėdėk. Tiesą pasakius, 
nenorėjau eiti, bet. .. sako, jei 
neisi, tau pabaudą uždės. (At
sikelia.) Bet, jei nereikia, aš iš
eisiu.

KALBĖTOJAS: Ne, ne! Sė
dėk.

PILIETIS: (Sėdasi.) O kas 
Tamsia tokis?

KALBĖTOJAS: Aš esu kalbė
tojas.

PILIETIS: Aš tą girdžiu... 
Nebyliai šitaip neiškalba.

KALBĖTO J AS: Nedaryk iš 
manęs juoko. Aš valdžios ir 
kompartijos įgaliotas kalbėto
jas.

PILIETI^: Atsiprašau.
KALBĖTOJAS: Sakvk: kodėl

išskyrus

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Britai minavo Singa

pūro vandenis
ŠANCHAJUS, Kinija, vas. 16 

d. — Turima žinių, kad britų 
karo vadovybė padėjo minas vi
suose britų kontroliuojamuose 
vandenyse Singapūro bazėje.

Taip jie pasielgė dėl japonų 
karo laivų koncentracijos Šia* 
mo vandenyse ir artimose sa
lose.

tu vienas*?
PILIETIS: Kodėl tu vienas?
KALBĖTOJAS: Aš noriu ži

noti: kodėl TU vienas?
PILIETIS: Atsiprašau. Aš su

pratau, kad Tamsta nori mane 
naujos kalbos išmokyti. O ko
dėl aš vienas?... Kaip čia pasa
kyti?... Tur būt, Dievas mane 
tokiu sutvėrė.

KALBĖTOJAS: Vadinasi, tu 
vienas ir dar kvailas!

PILIETIS: Aš nekaltas. Prieš 
Dievo valią nepasisporysi,

KALBĖTOJAS: Bet pasakyk, 
kur yra kiti piliečiai ir pilietės?

PILIETIS: Nežinau.
KALBĖTOJAS: Pikta. Iš tie

sų, pikta! Penkis kilometrus 
kumele joti dėl vieno kvailio!

—PILIETIS; Kieno kumele?
KALBĖTOJAS: Ne tavo rei

kalas.
PILIETIS: Tas tiesa. Mano 

kumelę tie maskolių kareiviai 
jojo ir, nabagė, į trečią dieną 
padvėsė.

KALBĖTOJAS: Pliauški nie
kus. (Pauža.) Na, nors tu ir 
vienas, aš vis tiek kalbėsiu. (Ei
na prie stalo.)

PILIETIS: Tavo valia.
(Rus daugiau)

Mussolini neteko
30 laivą

ALEKSANDRIJA, Egyptas, 
vas. 16 d. — Karo vadovybė 
praneša, kad Lybijos operacijų 
metu Mussolini jėgos neteko 30 
laivų.

Tobruko bazėje buvo sude
gintas didžiulis italų kreiseris

čiuose italai neteko 4 destroje- 
rių, 22 prekybos laivų, 2 torpe
doms leisti laivų ir vienos 
valksties.

Albanijos pakraščiuose ir pa
čioj Italijoj taip pat nuskandin
tas didelis laivų skaičius.

Garsinkitės “N-nose
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Ir taip gimė stebuklas...
(IS PARAGVAJAUS PRAEITIES)

(Tęsinys)
Širdis, kaip visuomet, smar

kiai plake laukdama pono, ku
ris šiandien kažkodėl taip ilgai 
užtruko...

—Baisiai keistas paskutinė
mis dienomis... — pagalvojo 
Carmencita prisiminus praleis
tą don Juliano naktį besiginči
jant su kunigu.

Ji tą naktį, kaip visuomet, 
nors ir neįsakyta laukti, nemi
go visą naktį, nežinodama pono 
noro ir todėl klausėsi už durų 
jų kalbos, bet nieko nesuprato, 
nes ispanų kalbos nemokėjo ir 
iš visos nakties kalbos tik vie
ną Virgencitos vardą teįsitėm- 
jo...

Po to visą dieną vaikščiojo 
don Juliano lyg nesavas ir šian
dien, įsakydamas jai, kunigą 
palydėjęs, tarė tai daug šaltes
niu, šiurkštesniu balsu, negu 
visuomet.
7 —Tur būt, nusibodau...—pa

galvojo Carmencita, bet nei ap
sidžiaugė nei nubudo.

Ji jau buvo apsipratus savo 
likimu ir žinojo, jog nieko ge
resnio pasaulyje negali laukti. 
Pergyvenus pirmas skaudžias 
savo sugyvenimo su don Julia
no savaites — apie ateitį ven
gė galvoti, nes... ji buvo tokia 
neaiški, jog nieko nutarti vis- 
vien butų negalėjus, nes viskas 
priklausė nuo don Juliano, o iki 
jis nepasakyą jai savo antro 
sprendimo — nieko pati nega
lės pakeisti savo asmeniškame 
gyvenime.

Pašalins? — pagalvojo Car
mencita vėl prisiminus keistą 
šeimininko dvasios stovį pas
kutiniu laiku, — Tebūnie taip... 
Klausimas prie kurio darbo ma
ne paskirs dabar?... Kažin ku
rią dabar pasirinko?.. Visgi aš 
prabuvau su juo ilgiau negu 
Pirucha...

Juliano Grįžta.
Bet nebuvo laiko dargi pa

spėlioti, kaip staiga pasigirdo 
don Juliano sunkus ir skubus 
žingsniai...

Carmencita, lyg gindamosi 
nuo besiartinančio pavojaus, 
paslinko i lovos vidurį, arčiau 
prie pasienio ir prisidengė ant
klode iki smakro...

Don Juliano įžengęs į kam
barį greitai griebė butelį “gut- 
yaba”, prisipylė į jai skirią kau
šelį, ko niekuomet nedarydavo, 
ir skubiai išgėrė vienu ilgu, 
gargaliuojančiu gurkšniu.

Pasikratė, prisipylė antrą ir 
tą ištuštino nieko neužkąsda- 
mas...

Carmencita pajuto, jog kojos 
iš baimės pradėjo jai stingti. Ji 
norėjo keltis, bent atsisėsti lo
voje, bet jėgos apleido...

— Kas su juo? — pagalvojo

ji, — Ar nelabąjį, paupyje pa
matė ar senis iš proto krausto
si?...

Vieną.ji aiškiausiai suprato: 
ją laukia nerami, kančių ir 
biaurybilį naktis.

Tokiu keistu, susijaudinusiu, 
save nebevaldančiu ji matė don 
Juliano pirmąją savo nelaimių 
naktį. Tuomet taip pat jis gė
rė, bet iš stiklelio ir plekšenda- 
mas liežuviu po kiekvieno gurk
šnio, be to, vertė ją gerti “eki
pa” iš molinio kaušelio šypso
damasis ir visą laiką tvirtinda
mas, jog ji neturi jo bijoti, prie
šingai, mylėti, mylėti, kaip tik 
moteris gali, ir ji bus laiminga, 
išdidi...

Tai ir buvo vienintelis kar
tas, kuomet jis ją norėjo paža
dais ir degtine suvilioti... Vė
liau pakako vien šiurkščių žo
džių ir grasinimų...

Ji šiandien gerai nei nepame
na tos pirmos naktie^, bet žino, 
kad po jos apie dvi dienas vos 
tepavilko kojas: sopėjo visą su
gnaibytą kūną, degė veidai iš 
gėdos ir jo seilėtų bučkių, gi 
rankos, kaip mietai, negalėjo 
jokio darbo dirbti, ausyse ūžė, 
galvą, rodos, plėšė...

Ji žino, jog buvo tą naktį 
girta nuo “Chipa”, ir baimės, 
bet neišsipagiriojo iš šio bjau
raus košmaro iki jis, kaip šian
dien, sutikęs ją ne prie vartų, 
bet tarpduryje, įsakė vėl pa
ruošti lovą ir “guayaba”... Tik 
vėl išgirdus įsakymą ji lyg at
kuto iš to svaigulio kuriame 
buvo paskendus po pirmos nak
ties...

Jo truputį duslus balsas ir ži
bančios vakaro prieblindyje a- 
kys ją, rodos, nutrenkė ir vis
kas pasikeitė: protas prablaivė
jo, kūnas kažkaip sustingo lyg 
gintis pasiruošęs ir ji automa
tiškai, be. sąmonės įbėgo jo 
miegamajin. Kuomet jis įžengė 
už valandėlės į kambarį, sku
biai užgesino žvakę, kažko ilgai 
trusės ir vėliau, lyg puma be
siruošianti pulti savo auką — 
slinko pamažu prie lovos, prie 
jos ... ji vos neapalpo...

Kaip ji tą naktį drebėjo, kaip 
smarkiai plakė širdis, jog rodė
si sprogs krūtinė ir iššoks norė
dama pabėgti...

Vėliau, laikui bėgant, apsi
prato ir nors kiekvieną karią 
kažko nesuprantamo bijojo, 
jam įžengus į miegamąjį ir pra
dėjus šypsotis, ji nurimdavo ži
nodama kas ją laukia.

Bet šiandien viskas kitoniš
kai ,.. Tokiu ji jo dar niekuo
met nematė,..

—Ir kodėl jis žvakes negesi
na?.. — pagalvojo Carmencita, 
lyg, rodos, tamsa galėjo ją nuo 
Kažko baisaus apginti.

—Nematyčiau baisaus veido, 
— vos ne balsu ji ištarė, o don

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS /

NAUJIENOS
1739 South Halsted StretA 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ttl. Crmal 8500

LAIMES IR DŽIAUGMO KRAŠTAS! VISITIK SORA IR DŽIAUGIASI :
Pagal Maskvos Muziką!

Ar norite sužinoti kaip PADLECKIS dabar sle gia “rojų” 
Lietuvoje, ir vaiko visus debesis, kad Stalino saulė, ten galėtų 
kuG'karŠčiausiai 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 PADLECKIS 
groja muziką, pagal kurią v. si 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 laimėj šis, ’r k?ip s/turti
nai viskas vyksta, kad vienas ki ą tik šokd na, visi šjka, visi 
linksminasi, o kapelme ster.s Maskvoje k?,d kamandav ji tai 
kamandavoja visiems, tik džiaugsmą ir laimę ir gerovę nešda
mas.

TA SAULĖ TAIP SKAISČIAI ŠV-ETIA!

pamatykit kaip skaisčiai STALINO SAULĖ Lietuvoj2 šv e- 
čia, kad visas krautuves tiesiog dž ovinte išdžiovino, ir gerų 
smetoninlnkų 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 
musų marnasčių pilname pasaulyje — “IŠNAROSE”, kurias 
jie ruošia Naujienų metiniam vakarui šį sekmadienį Amalga- 
mated (rubsiuviy) salėje, 333 South Ashland avenue.

Nepraleiskite “IŠNARŲ”! Būtinai jas pamatykit. Visi kas 
gali eis jas pamatyti, tad ir jus nepasilikit namie. O a p e savo 
kailius nesirūpinkite. Jeigu STALINO SAULĖ ims perskaisčiai 
šviesti, tai visiems paruplnsim juodus akuliorlus.

Juliano užsivertęs trečią kauše
lį jį išgėręs — su trenksmu pa
statė ant mažo staliuko ir ne
tvirtais žingsniais žengė prie 
spintos veidrodžio...

Carmencita pastiro!..
Don Juliano priėjo prie veid

rodžio, išplėtė akis, perbraukė 
ranka per plaukus juos dar la
biau suveldamas ir vėliau, atsi
grįžęs pažvelgė tomis pat išver
stomis akimis į Carmencitą ir 
pradėjo netvirtais žingsniais ar
tintis prie lovos...

Carmencita norėjo šaukti, 
bet balsas kažkur gerklėje už
kliuvo ir ji įstengė tik atsisės
ti lovoje apnuogindama savo 
jaunas krūtis, lyg ruošdamosi 
gintis nuo netikėto žvėries puo
limo. X

Don Juliano akyse užsižiebė 
kažkokios žarijos pamačiusios 
viliojantį jauną merginos pu
siau apnuogintą kūną, bet greit 
jo veido išraiška vėl pasikeitė 
ir jis priėjęs prie lovos pasto
vėjo valandėlę ir vėliau-ramiai 
atsisėdo ant kėdės prieš Car
mencitą.

Carmencitos akys pilnos bai
mės sekė kiekvieną jo judesį...

Don Juliano krūtinė sunkiai 
alsavo ir susmigę į Carmenci
tos krūtis akys niaukėsi. ^Jo ais
tra išdžiuvusias lupas viliojo 
šios dvi jaunos mergaitės krū
tys, kurios menkoje žvakės 
šviesoje išrodė lyg dvi prinoku
sios, nusirpusios tamsių vynuo
gių kekės| žaidžiančios prietam
sio šešėliais...

Bet don Juliano sėdėjo neju
dėdamas, pastiręs, kažkur jo 
aistra apsvaigusioje pasąmonė 
je skambėjo, degino kunigo Ni- 
cola žodžiai: “šiandien pradedi 
ir geriausia, kaip tu sakai, pra
dėti nuo Carmencitos, kuri tik
riausiai tavo žodžiams patikės 
ir puikiausiai juos tarp žmonių 
pasklfeis... Be to, tikiu, ji tau 
gerokai nusibodo...”

—-Ne! Ji puiki! Tebevilioja 
mane! — norėjo jis šaukti žiū
rėdamas tai į didžiules Carinėm 
eitos akis, tai į tamsias krūtis, 
kurios, rodos, norėjo nustelbti 
antklodės baltumą savo žvil
gančiu žvakės spinduliuose tam
sia oda...

Don Juliano atsikvėpė visa 
Krutinę, perbraukė ranka per 
kaklą ir lyg iš kokio sunkaus 
sapno pabudęs, truputį dusliu, 
bet ramiu balsu tarė nusigan
dusiai Carmcncitai guanini tar
mę: -

-—Aš ją dabar vėl mačiau!..
—Ką ?užklausė nesąmo

ningai Carmencita.
, — Vlrgencitą,.. — tarė don 
Juliano ir nuleido akis bijoda
mas, kad Carmencita nepagau
tų, nesuprastų jį meluojant.

—Jesus-Mariu!,. sušuko (Car
mencita ir prisidengė vos ne 
iki akių antklode.

—Taip . . . jau trečias vaka
ras ji man pasirodo ir aš ... 
netikėjau,,. Burnojau prieš ją... 
Bet šiandien ji į mane dargi 
prašneko...

• - Prašneko ? !---užklausč dre
bėdama Carmencita...

- - Taip . . . prašneko . . .
Carmencita nežinojo ką veik

ti; bėgti viską palikus, ar ieš
koti jo glėbyje užtarimo, nes iš 
viso ką ji suprato, jog šioje is
torijoje su 'Virgcncita ir ji į- 
maišyla ir jai kažkoks pavojus, 

i>(

greičiausiai bausmė, ko daugiau 
vargšė gali tikėtis, laukti...

—Koks aš netikėlis... Aš neti
kėjau ... nuodėmingai gyve
nau, o ji yra ... yrą!.,. ir ma
tė visus mano darbus... — tarė 
bevilčiu balsu don Juliano ir 
pridengė veidą rankomis, vien 
pro pirštus žiūrėdamas kokį 
įspūdį jo žodžiai padare Car- 
menęitais.

Carmencita mirkčiojo akimis, 
glamžė antklodę vis daugiau, ir 
daugiau ją suglamžytą grusda- 
111a , po smakru ir tuo pat ap
nuogindama savo kojas iš kar
to iki kelių vėliau virš kelių ir 
aukščiau...

Don Juliano akys, sekdamos 
kylančią viršun antklodę, pra
dėjo delnų pridengtos žėrėti ir 
jis pajuto, jog dar centimetras, 
kitas šios antklodės kelio ir jis, 
nesusilaikęs, aistros apimtas, 
šoks prie Carmencitos šaukda
mas:

—Melas! Viskas melas! Tai 
kunigo ir mano sugalvota ko
medija. Pamiršk viską ir buki 
mano kaip iki šiol!...

Jį nukrėtė kažkoks vidaus 
šiurpas ir jis jau norėjo grieb
ti į glėbį Carmencita neati
traukdamas savo žėrinčių, veik 
ant kaktos iššokusių akių, ku
rių netikėtas išvydimas don Ja

ko iš kambario!
s Don Juliano staiga taip pat 
pašoko, norėjo nutverti bėgan
čią Carmencitą, bet atsimušęs 
į besidarančias paskui išbėgu
sią Carmencitą duris, išgirdo ją 
bėgančią per kiemą!...

—Kad ją velniai!.. — nusi
keikė don Juliano ir užsivertė 
butelį.

Pakratė!
Bjauriai pakratė!..
Dar biauriau buvo don Julia

no širdyje, kur kažkas virė, 
kunkuliavo, veržėsi gerklei! ir 
jis visa tai vėmė keiksmais, se
niai girdėtais ir išmoktais pra
keiksmais.

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
AlBtOVM

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

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

’bridgeport roofing and’ 
SHEET METAL CO. 

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

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

apdraustas.

Nepasi
duok Rau

menų 
Skaus
mams

RED CROSS 
PLASTER

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

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

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Piasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų 
PARDUODAMAS vaistinėse

SAFETY FIRST
45 metai .pasekmingo patarna
vimo gerais ir sunkiais laikais, 
nenuskriaudžiant nė vieno kli- 
jento, savaime pasako kame yra 
saugiausia ir patikimiausia įstai
ga-Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. įstaigoje. Mokame 316% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIAT1ON 
jos. m. Mozeris. Bee. "

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

• FOTOGRAFAS

danui delnus nuo veido atėmus 
taip baisiai paveikė Carmencitą, 
jog ana, negalėdama suvaldyti 
savo baimės ir lyg nujausdami 
nelaimę, mirtiną pavojų, visas 
savo valios jėgas sukaupus, šo
ko iš lovos ir dargi nepaėmus 
savo vienintelio rūbo spru-

IŠNAROS!
IŠNAROS!

VASARIO 23 D. MATYSITE
Pirmą kartą Amerikoje, 

Originalę* Juokingą Komedija 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
u?, y ekstra.

BLACK BAND LUMP ... *9.75

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

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $ 1 HA
ir vaistai ................. * I.UV
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

*13.50
*50.00
*25.00

*2.00

T"

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus, 

į Vežam į farmas ir kitus mies- 
’ tus. Žema kaina. Musų darbas 

garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

VISI LIETUVIAI
REIKALAUJAPLEITU

Ateikite j Phillip’s Denta) Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
PLEITAI 

Lab. kaina

$9.50 
ir aukšč

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų • palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMYKITE. kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se- 
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

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

................... ....................... .

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

T. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Paisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 _
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 \VEST 63r<i STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikai 

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

nuo laisniuotų dentistu.

Sopinę 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Illinois - mos
Mirė Garsus Rūbų 
Siuvėjas Richman

Samdė Daug Lietuvių.

CLEVELAND, OHIO. — šir
dies liga staigiai mirė 72 me
tu amžiaus Natban G. Rich
man, Richman Brothers Co., 
prezidentas, lietuviams labai 
gerai žinomas pramoninkas. 
Daug Clevelando ir kitų mie
stų lietuvių siuvėjų dirba 
Richman bendrovės rūbų siu
vyklose ir krautuvėse.

Ši firma pirma pradėjo da
lintis pelnais ir 60 metų bė
gyje neturėjo jokių didesnių 
nesusipratimų su savo darbi
ninkais.

Sprogimo “Negali 
Išaiškinti”

DUQUOIN, ILL. — Robert 
N. Medill, valstijos kasyklų ir 
mineralų direktorius, raporte 
apie United Electric Co., ka
syklų sprogimą sako, kad jo 
priežastis turbūt niekad ne
bus patiria.

Visi septyni darbininkai, 
dirbę sprogusiam triobesyj, 
buvo užmušti. Sprogimas įvy
ko kasyklų dalyj, kur buvo 
gaminamas deguonis skystimo 
formoj.

du sužeisti lėktuvo
NELAIMĖJE

EAST CHICAGO, Ind. — An- 
thony Kwiatkowski, 3906 Fern, 
ir VValtcr Skoluk’, 3928 Ever- 
green, buvo sunkiai sužeisti lėk
tuvui nukritus prie Dyer, Ind. 
Lėktuvas buvo iš Harvey air- 
porto.

Lietuvis Ieško
Dviejų Berniukų

SOUTH HOLLAND, III. — 
Cook aps. policijos serž. Anta
nas Paulius ieško dviejų 13 me
tų berniukų, kurie kur tai din
go vas. 12. Spėjama, kad jie į- 
krito į Calumet upę ir prigėrė.

DU NAUJI SUPER- 
VAISERIAI r

BELLEVILLE, III. — Balan
džio 1 St. Clair apskritys rinks 
47 supervaiserius, vietoj ikišiol 
renkamų 45. Du naujieji renka
mi Canteen ir Centreviile vals
čiams.

ŪKININKAMS DUOS 
FOSFATĄ

DECATUR, III. — AAA pro
gramų viršininkas III., Lee M. 
Gcntry paskelbė, kad ūkininkai, 
po AAA programų, galės gauti 
superfosfato už $17 tonas iš 
TVA vietoj pinigų, kuriuos 
AAA jiems ikišiol mokėjo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 6727

Ehunykite musų rauti* proeramų Antradieni* kr Aeėtadienie ryt- 
MeBaks, v*L ryte tt W. H. L P. stotie* (14M K.) 

ra POVILU SALTTMTETfU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

■

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. UULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

Kandys Stato Pavo 
jun Amerikos 
Vyno Gamybą

Naujas Teatras, 
“Today”, Atidarys 
Duris Vasario 28

REIKIA 21 YARDO
MEDŽIAGOS

LANSING, Mieli. — Michig.i- 
no agrikultūros komision erius 
Beamcr pranašauja, kad vyn
uogių kandys pastatys visų A- 
merikos vyno pramonę pavoju
je. Pernai vabzdžiai sunaikino 
2,000 akrų vynuogių vienam 
Vau Buren apskrityje, ir atro-

vietas,

ATIDARO NAUJAS 
KASYKLAS

darbui atidaromos naujos “šlrip 
mine” kasyklos, šešios mylios j 
vakarus nuo Genesco.

Vasario 28 d. vidurmiestyj 
bus atidarytas naujas teatras, 
Today, prie Dearborn ir Madi- 
son gatvių. Teatras bus pašvęs
tas parodymui vėliausių žinių 
filmų (newsreel3).

Prieš šešis mėnesius Diek 
Beck, naujo teatro savininkas, 
rengėsi vykti į California. Pa- 
siškaukęs Davė Chapman, pla
čiai žinomų industrialinį stylis- 
ta, Beck jam įsakė pastatyti 
gražiausią mažą teatrą pasau
lyje. “Sugrįšiu po šešių mėne
sių,’/ jis pranešė, “tai turėsi už
tektinai laiko darbą užbaigti.”

LAMONT, III. — Nesidžiau
gia užsakymu tas teisėjas, ku
ris gauna rubus siūti vietos gy
ventojui George Hofmcycr. Jam 
rūbų eilę pasiūdinti reikia 21 
yardo medžiagos. Jis sveria 680 
svarų (ne, tai ne klaida), ir per 
vidurį jam 86 coliai.

Du Lietuviai Lake
Aps. Advokatų D-joj

WAUKEGAN, lll.-Lake ap
skričio advokatų draugija, Lake 
County Bar Association, turi iš
sirinkusi du lietuvius į 1941 
metų valdybų. Prezidentas yra 
Bernardas J. Turonis, 
knygyno komisijoje y 
mas A. Pa j imas.

Teisių
Tho-

IŠGELBĖJO 22 NUO LEDO
ELKHART, Ind. -- Nuo ledo 

lyties St. Joseph upėje buvo iš
gelbėti 22 žmonės, daugiausiai 
vaikai. Ledas truko nuo kran
to jiems bečhižinejant.

AKLAS, BET GABIAUSIAS
UBBANW, III. — Vienas ga

biausių studentų pirmamečių 
kursuose Illinois Universitete y- 
ra Charles Simpsdn, aklas jau
nuolis iš Danvi le, III. Už 12 se
mestro valandų jis gavo aukš
čiausius laipsnius, o už tris li
kusius — “B.”

NAUJA METODĄ
KAREIVIUS MAITINTI

SCOTT FIELD, III. — Vietos 
karo stotyje yra daromi ekspe
rimentai su kareivių dieta. Pu
pos stumiamos užpečkin, taipgi 
kareiviams nebus duodama 
daug mėsos. Naujoji dieta ęin 
duoda kareiviams “daugiau sal
dumynų, mažiau mėsos”.

DIDELIS GAISRAS
MICHIGANE

MILAN, Mich. — šiame mie
stelyje gaisras sunaikino šešis 
biznio triobesius, padarydamas 
$25,000 nuostolių.

IMA Į KARIUOMENĘ
CHICAGO HEIGHTS, 

Ketvirtadienio rytų karo tarny
bai turi raportuoti EI 
Norkus, 404 Wentworth 
nue. Armija ima ir tris 
vyrus.

LAUKIA “TRYNUKŲ”, 
O GAL IR DAUGIAU

Lois Harchvick

III. -

avė-

Chicagos Presbytcrian ligoni
nėj guli jauna Mrs. Martha 
Bleers, 4946 Washington bulva
ras. X-ray paveikslai , parodo, 
kad ji pagimdys trynukus, o gal 
eis Į konkurencija su garsia Ka
nados Mrs. Dioniic, pagimdyda- 
ma gal ketvirtinukus, gal penk
ti nukus.

Trys Jaunuoliai 
Nusinuodijo

AutoHASTINGS, Mich. — 
mobilyj prie mažo kelio buvo 
rasti lavonai trijų jaunų žmo
nių, nusinuodijusių gasolino du
jomis. Jie yra 24 metų Miss 
Ruth Woodruff, iš Hastings, 
2*1 metų Raymond W. Serven ir 
18 metų VVilliam A. Rogers abu 
iš Middleville.

Marshall Field 
Pelnas $5,600,000

me-Marshall, Field and Co., 
tinis raportas praneša, kad ben
drovė pereitais metais pądarč 
$5,692,981, milionu daugiau ne
gu užpernai ir daugiau negu 
paskutiniais 11 metų.

Garsinkitės “N-nose

Phillip Murray 
Springfielde

SPRINGFIELD, III.— United 
Mine Workers Illinois distrikto 
suvažiavime vasario 29 kalbės 
Philip Murray, naujasis 
prezidentas. Suvažiavimo 
las nustatyti naujas algų 
gas operatoriams.

Rinks Teisėją 
Aukšč. Teismui

Lietuviai Ieško 
Vietų Waukegano 
Miesto Valdžioj

Kandidatuoja į Iždininkus, 
Aldermanus.

III. — Rodos 
i vyks neini- i *

mėnesio rln-
vasario 25 d., čia 
nacijos balandžio 
kiniams.

Tarp kandidatų 
skaičius lietuvių,
nominacijų ba’iotas.

Į miesto iždininkus kand da
tuoja A. J. Sutkus (demokra-

yra nemažas 
kaip parodo

TARNAUJA KARO 
LAIVYNE
v SPKINGF1ELD, 111. — Jau
nas vietos lietuvis, Joseph M. 
Rimkus, 1723 East Adams, p > 
trumpo vizito Springfielde vėl 
išvyko tarnauti Dėdės Šamo ka
ro laivyne. Jo dabartinė bazė 
yra Philadelphijoje.

IŠNAROS!
VASARIO 2.3 D. MATYSITE 

Pirmą kartą Amerikoje 
Originalę, Juokingą Komedija 
AMALGAMATED CENTER

tiks-
sųly-

mott.
Į pirmo wardo aldermanus 

eina — Charles Navard pr’cš 
John Verakų (rep.), o demo
kratų sąraše vpnJoscph V. But
kus.

Trečiam warde dem. sųraš? 
Juoseph Gudonis Jr., prieš An- 
thony Vencevich.

Riti Kandidatai

--------------------------------------------------------------————— ■—

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeiTHemlock^584r' ‘

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

G757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Į Waukegano 
vaiserius naujam 
kandidatuoja Joseph C. Matulė- 
nas. Avon miestelyje, prie \Vau- 
kegano, į taikos teisėjus kandi
datuoja adv. Bernardas J. Ju
roms.

DR. A. .TENKINS 
CLietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofi.cn valandos: nuo 1 — 4 ir nuo 
terminui'7 7° vnl vakaro

Ofiso Tel. PROSPF.CT 67 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

s u p e r-1

Garsinkitės “N-nose

DR. MARGERT8
3325 So. Halsted SI

Valandos' nuo -10 r iki 2 popini 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Aventadien;ais tik susitarti*
Phnnr VAROS 7‘>9<»

Šiandien teatras baigtas ir 
Beck’o svajonės išsipildė. Ta
kai teatre yra plačiausi visoj 
šalyj. Sėdynes minkštos, iš “air 
foam” gurno, šviesų įtaisymas 
ultra moderniškas, o iškabinti 
paveikslai iliuminuoti nauja 
“juoda” šviesa. Tai vienintėlis 
teatras šioje šalies dalyje su to
kiom šviesom. i. '

Kur atsisėsi, ar vidury ar ant 
šono, galėsi gerai ^matyti scenų.

Visos parinktos’ patarnauto
jos, kaip viršuj atvaizduojama 
Lois IIardwick, yra tamsiaplau
kės, 5 pėdų 6 colių aukščio, sve- 
rančios mažiau 125 svarų. Sty- 
listas reikalavo tamsiaplaukių, 
kad harmonizuotus su teatro 
spalvomis. (Sp.)

EDWARDSVILLE, III. — Va-' 
sario 25 d., vietos teisiniam dis- 
trikte įvyks specialiai rinkimai 
išrinkti teisėjų į Illinois aukš- 
čiausj teismų. Dem. kandida as 
yra Franklin R. Dove, o repa- 
blikonų — Junce C. Smith.

Reni kitę tuos, kai 
garsinasi 

“NAUUTENOSF

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek- 
mndienį— į Sanc 
Dunes, Central av 
Bcverly S h o r e s 

H Ind. Tel. Michigan ---- ------- . .. city 2799-R 3.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios 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.

Westville Rengiasi 
Rinkimams

WESTVILLE, 111. — Vielos 
Lietuvių Piliečių kliubas nomi
navo Charles B. Byron’ų savo 
kandidatu į miesto majorus ba
landžio 1 d., rinkimuose.

Kitų kandidatų sąrašų suda
ryti Kliubas turi išrenkęs spe- 
cialę komisijų. Miestelio politi
koje jis lošia vadovaujamų, ro-

GAISRAS PADARĖ
DIDELIUS NUOSTOLIUS 
LIETUVIUI

MOLINE, 111. — Nuo pečiaus 
prasidėjęs gaisras padarė dide
lius nuostolius lietuvio Antano 
Trapkaus naihuose, 349 Tenth 
Street. Sunaikino grindis 
elektros laidus.

AKiyi’fflALISTAl
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas 
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South5Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

a.

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.

ji’

SUNKIAI SUŽEIDĖ 
BENTONIETĮ

BENTON, III.—West Frank- 
fort ligoninėje skubiai sveiksta 
bentonietis, Andy Mitchell, ne
seniai labai sunkiai sužeistas 
auto nelaimėje. Mašina kurioje 
jis buvo apsivertė kelis kartus.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.’

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

APSIVEDĖ IOWOS

ST. CHARLES, III. — Clin-

siečių Stanley Chaikas duktė, 
Marian Chesnay, ir Alfred Le- 
vcy iš West Chicago, kur jau
navedžiai pastoviai apsigyvens.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgą*
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’TS
? DENTISTAS
4645 So. Ashland A ve.

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZURRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VAT.ANDO^’ 2—4 poniet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

Tel. Office Wcntworth 6380 
Rp7. Hvde Park 3395

Dr. Susanna S’akic
Moterų ir vaikų lierty gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9451 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1481-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn S t
Room 1230

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

VYTAUTAS TARIAS
ADVOK ATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679
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TIPIŠKAS AMERIKONAS - NEMAŽAI
JAME YRA IR LIETUVIŠKO KRAUJO

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 7 ASMENIS

Štai Kaip Jis Atrodo, ir Ką Jis Veikią

Cenzo Biuras paskelbė anųpos y (Olandija, 
dienų, kad tipiško amerikono 
vidutinis amžiuj 
metų amžiaus. Tai jau žymus 
žingsnis pirmyn, 
metais Amerikono 
amžius siekė tik 264 metus.

Bet koks tas tipiškas Ame
rikonas yra? Kaip jis atrodo, 
kų jis veikia, kuo užsiima? Jo 
amžius išskaičiuoti yra leng
va — skaitlinei sudėjai, padą 
linai ir turi atsakymų. Bet jo 
išvaizda, jo užsiėmimai, pap
ročiai — tai nelengvai įgyja
mas vaizdas.

Ka\p j^s Atrodo?
Pagelbon atėjo Dr- W. M. 

Krogman, anatomijos ir fizi
nės antropologijos profeso
rius Chicagos Universitete. 
Norite žinoti kaip atrodo ti
piškas Amerikonas? — sako, 
profesorius, ogi štai jis: :

Tipiškas Amerikonas, vyriš
kosios lyties, 28' metų am
žiaus, yra 5 pėdų 8 colių auk
ščio ir sveria apie 140—145 
svarus. Jo galvos kaušo struk
tūra yra susikryžiavimas tarp 
apvalaus ir pailgo.

Jo odos spalva daugiau ru- 
žavon pusėn palinkus, neiš
balus, nors ir neperdaug įru- 
dus.

Garbanoti Plaukai.
Plaukai daugiausia briuni 

ir šiek tiek susigarbanavę. Jo 
akys dažniau mėlynos negu 
rudos. Daugiausia pasitaikan
čios fizinės tapatybės trijuose 
iš kiekvienos 
yra—aukštas, 
plonos nosies, 
melsvai-pilkų 
atsimiešę keli

, Vokietija, 
Šveicarija), šiaurės Europos 
(Rusija, Suomija, Latvija ir 
LJETUVA), pietų ir vakarų 
[Europos (Italiją, Francija,Is- 
ipąpija), ir rytų centralinės 
Europos (Leufcija, Austrija, 
Vengrija, Čekoslovakija),. 
i?ev....aąc o o o o 00 

Sveikatingumo atžvilgiu jis 
stovi gana gerai, bet mažiau
sia vienas iš keturių pradeda 
rodyti stovėjimų pilvo sekcijo
je, kų vidutinis Amerikonas 
juokaudamas vadina “smun
kančiais. krutinės raumeni
mis”.

Sveikatoj Stonis.
Mažiausia vienas iš dešim

ties, gal ir daugiau, turi šiokių 
tokių negalavimų, daugiausia 
su kvėpavimo organais k. a. 
šienligė, rožligė užsikimšusių 
nosį arba nuolatinį čiaudėji
mų.

Jis turi mažiausia 16 dantų 
—pusė žmogaus denticijos — 
ištraukta arba užpiumbuota- 
Vienam iš dešimties nerasime 
“išminties” dančio, bet iš to 
nereikia spręsti, kad tas musų 
vidutinis Amerikonas protiš
kai turi kokių nors defektų.

Kakta Auga “Aukštyn"
Jis randasi tam amžiuj ka

da jo plaukai ties smilkiniais 
ima balti. Ir nežiūrint kų jis 
nedarys, jo plaukai taip pat 
rodo retėjimo ženklus. Arba 
kakta ima aukštyn “augti”, 
arba pakaušis ima žibėti.

Dvidešimt aštuonių ir pusės 
■ metų Amerikonas jau didžiu- 

kuriosc m.oj yra vedęs kokius tris ar 
rudi taškeliai, keturis metus. Greičiausia jis 

šeši iš dešimties yra gimę turi vienų kūdikį, kartais du,

yra 28M>

Ana, 1930 
bendrąs

dešimties vyrų 
ilgoko veido, 
rudų plaukų ir 
akiu

Jungtinėse Valstijose iš vieti
nių tėvų; trys. iš dešimties yra 
gimę šioj šaly iš emigrantų

Europos
Vienas

jis kilęs iš Britų; kiti paeina
iš vakarų centralinės Euro-

Tautybių Mišinys. 
iš ^eturių suras, kad

VINCENTAS ŠERĄUSRIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 17 d., 2:05 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės afnž., 
gimęs Liet., Kražių parap.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Eleną, po tė
vais Čikanauskąitę, 2 dukte
ris: Antaniną ir Oną Šimkus, 
žentą (Antaną. 3 sūnūs: Joną, 
marčią Mortą, Juozapą, mar
čią Stanislavą, Leonardą^ 
marčią Eleną, 7 anūkus, 4 
brolius: Lauriną, Leoną, Bo
leslovą ir Adomą, 3 švoger- 
kas ir jų šeimas ir daug kitų 
giminių, draugų ir .pažįstamų. 
Liet. — seserį Antaniną įr 
jos šeimą.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4536 S. Honoęe St. Laidotu* 
vės įvyks ketvirtaęi., vasariu 
20 d., 8:30 vai. ryto iš namų 
į šv. Kryžiaus parap. bažny- 
či, kurioje atsibus gedulingos 
pamąldos už velionio/ sielą, 9 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka- 
ainrųero kapines.

Visi ą. a. Vincento Seraus-> 
kio giminės, draugai iir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čianti dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam naskytinį pą- 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Motęris, 
Dukterys, Sūnus, žentas, Mar
čios ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Ęudei-. 
kis, Tel. Y'ARDS 1741. ' '

LOVElKlSS."
Dalis

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

Ir Parrabąms
31316 Sęt Halsted S|ęeet 

Tel. YARDS 7308

Garsus W. Disney 
Filmas “Fantasia’
Chicagoje

W 11.....■■■■■■■ ■■

CLASSIFIED ADS&

Rytoj Premjera Apollo Teatre

■
SITUAT1ON VVANTED

Ieško Darbo

atsižvelgiant į jo ekonominį 
stovį. Vidutiniai jam į metus 
įplaukia $1,500.

Sporto Mėgėjas.

Tik su labai mažomis išim
timis tipiškas Amerikonas ro
do didelį susidomėjimų spor
tu. Jei jis lošia golfų, tai Sau
ja paprastai tarp 80 ir 95. Jis

mų, rankinę, ritimų ir kitas 
sporto bei mankštos šakas. 
Labai dažnai jis yra didelis 
žuvavimo mėgėjas.

Jis labai mėgsta beisbolų ir 
apsilanko bent šešiuose ar aš- 
tuoniuose lošimuose kas me
tai. Jis atsidėjusiai seka kole- 
ginį futbolų, bet paskutiniais 
keliais metais jis vis labinu 
ima domėtis profesiniu futbo
lu.

N AUJlbNV-AMI i

Oksigenp dirbtuvės likučiai Fidelity Miive, prie Du Quoin, III. Joje- įvyko spro
gimas, kuris sunaikino kelis namus ir užmušė 7 asmenis. Sprogimas įvyko tuo me
tu, kąi darbininkai iškrovinėjo maišus anglinis, kurie turėjo būti sumaišyti su 
oksigenu. r ‘ y

Lanko Kino Teatrus.
Eąiąvom’s valandomis jis 

mėgsta lankyti kino teatrus. 
Patinka jam saliunuose stovin
tieji “jūke” muzikos, šėpos ir 
į dabartinio jaunimo, palinki
mų į palaidų “svving” šokimų 
jis žiuri su ganėtinų kiekiu 
tolerancijos —: atsimena, ką<J

VAKAR CHICAGOJE

Ryloj Chicagos Apollo Teak 
re ekrane sumirgės vėliausias 
Walt Disney šedevras, “Fan
tasia,”

Walt Disney tai chicagietis, 
kurio vardų žino beveik kiek
vienas suaugęs žmogus ir 
kiekvienas kūdikis pasaulyje. 
Jisai autorius filmų apie gar-?

Mouse”.
Jis tų pelę sukūrė, jis paga
mino nepaprastai gražų filmų 
apie Miegančių Gražuolę ir 
Septynis Nykštukus, taipgi 
Pinocchio” ir daugybę, kitu

Mickey

IEŠKAU DARBO už bartendęrį 
taverne. Patyręs. John Shimkus. 
BOUlevard 7387.
==================== 

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

OPERATORES PRIE DOUBLE 
needle ir single needle mašinų, ga- 
rantuojam 37V4o—55c valandai pra
dedant. VIKING, 711 Lake St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU PAVIENIO pusam- 
žiaus žmogaus, kuris supranta ja- 
nitoriaus darbą ir apie namus dar
bą. Girtuokliai ncatsišaukite.

Tel. NORMAL 6902.

Rutinai Pamalykit!
'‘Faptasia” jo vėliausias ir 

ambitiškiausias kūrinys. Jame 
Disney bando parodyti kų 
žmogus įsivaizduoja klausyda
mas iškilmingos simfonines 
muzikos. Savo lakai fantazijai 
davęs pilnų laisvę jis pagami
no filmų, kuriam panašaus 
ekrano istorijoje dar nėra bu-

FURNITURE-FPCTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI TAVERNO fik- 

čeriai, pigiai. Stalai, kėdės, barai, 
šaldytuvas, ir tt. BOUlevard 7387.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

Šeštad. Palaidojo 
E. Siminauskiene

C
Filmui rodyti Apollo teatras 

turėjo būti įrengtas visai nau
jais prožektoriais ir naujais 
garsiniais instrumentais.

Rekomenduojam kiekvie
nam kinoteatrų lankytojui 
filmų būtinai pamatyti.

Teatre vietos rezervuotos
kainos brangesnės negu pap
rastai, bet “Fantasia” verta

® Karo departamentas apskaL 
čiuoja, kad į armijų pašaukti 
naujokai išsiėmė apie $400,000,- 
000 apdraudos, kurių jiems au
torizavo kongresas.
© Automobilyj prie 86th ir 
130th slreet, buvo rastas negy-1 
vas 51 metų Albert I£. HaiuL 
schy, viršininkas Ilandsęliy 
Printing Ink Company, 538 $. 
Clask slreet.

Mirė Sulaukus 60 Metų 
Amžiaus

LOANS—

vumų garsiojoj Čarlestono 
eroj- Bet jis vis labiau ir 
biau ima pamėgti operų 
simfoninę muzikų.

Jis Yra Amerikonas.
Vidutinis Amerikonas 

ras turi didžiausių asmens lai
svę pasauly. Jis skaito, kalba, 
galvoja ir klauso kas lik jam 
patinka. Jam niekas negali 
diktuoti. Nežiūrint, kad jo 
kilmė yra daT* artįmai surišta 
su Europos' tautybėmis’, jis 
pirmiausia ir visados yra ge
ras ir nuoširdus Amerikonas.

Jis didžiuojasi savo demo- susikūlė su pieno automobiliu 
kratiniu gyvenimu — nors gc- Prie 63rd ir.iKedzie. Du ugnia- 
rai žino, kad jis nėra 99.44% , ^cshii 
tobulas—ir yrą Visados pasi-: pieno treko vairuotojas, 
reųgęs už tų savo demokratinį Ihirder, 1753 W. 63rd st 
gyvenimų kovoti ir jį iš pas- )>uvo užmuštas, d:

la-| 
ir

ROSELAND — Pereitų tre
čiadieni mirė Elena Siminaus- 
kienė, po tėvais Tamašauskai
tė, sulaukusi apie 60 metų am
žiaus.

Velionė buvo pašarvota na
muose tarp gražių gėlių. Gimi-

ir

Apollo teatras yra prie Ran- 
dolph ir Clark.® Ketvirtadienį armija ima 194 nes ir pažįstami jų atlankė, ati-

1 jaunus vyrus iš Chicagos 2, 14, 
wardu Velione priklausė prie Lietuvos Reikalailja Siųsti

llkminkn Jrnno'iins ir Sv v ~

duodami jai paskutinę pagarba.
sp.

16, 20, 24, 27, 28, 42,
Chicagoj, Berwyno ir Chicago Ūkininko Draugijos ir šv. Ra- . , -

zančavos Draugijos, šeštadienį lV131St«Į J 1121C1Ų.
Iš vidutinis skaitlius mašinų paly- 

karo.dėjb ja Į Visų švėntų parapijos 
pamaldos, i' 
šv. K>rzi-

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.

kutintosios ginti.
Toks tai yra^ tipiškas . Ameri

konas-

Labai Daug Gaisrų 
Chicagoje

Netikėta oro permainą sek- 
mądienį ir stąigus atšalimas 
ęhjcagoje iššaukė didelį skaičių 
gąįsrų. Didžiausias įvyko Roman 
Furniture Mart sandėlyj, 3255 
Mihvaukįeę avenue. Nuostoliai 
$ie^ia $50,000.

Ęiti dideli gaisrai įvyko Stan- 
davd Fruit ProcĮucts įmonėj, 
401 N. Pauliną, ir gyvenamam 
name ties 3708 Ainsliė. 
žmones išsigelbėjo.

Visur

Heights. Chicagiečių tarpe lie
tuviu šį kartųnrodos nėra, 
kelių Įfriemiesčiių rytoj 
tarnybai eina 235 vyrai.

kraujo, kai ugniagesių trokas

i buvo lengvai sužeisti, o
, Wil~

Okupuotas Šalis
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
PARSIDUODA 70 AKRŲ FAR

MA pieno trokas, paukščių ir 2 
akrų “asparagus”. $6,000, dėl to-' 
lesnės informacijos rašykite — 

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

baznyčių, kur įvyko ] ' 
Po to buvo nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Paliko Nemažai Giminių
Paliko vyrų Juozų, brolio sū

nų Jonų Tamašauską, ir Chica
goje sesers sūnūs Alex ir Igna
cų Butkus. Lietuvoje nežinau 
kas yra likę iš giminių.

Elena išgyveno Amerikoje 30 
metų. Ji pažvalgų nemainė nuo 
pat atvažiavimo iš Lietuvos. Ji 
buvo gimusi iš Leonardui Tama
šauskų šeimynos, Kuližiškių 
kaime. Ji dar gyvendama Lietu
voje ardavo žagre dirvas. Mokė
davo gerai austi audinius ir bu
vo gera namų šeimininkė.

Brolio sunūs,
Jonas Tamašauskas

Hooveris Chicagoje

Chicagoj dabar svarstomas 
buvusio prezidento Hooverio 
planas aprūpinti maistu Belgiją, 
Franci jų, Olandiją ir kitas na
cių užimtų šalių žmones, viso 
apie 70,000,000. Jiems gręsia 
baisus badas.

Washingtonas priešinasi Hoo- 
verio pasiūlymams, kadangi nė
ra garantijos, kad vokiečiai tų 
maistą neužgriebs arba neatims 
lygų kiekį kito maisto iš šelpia
mu saliu.

Sekmudienį tuo reikalu Chi-. 
cagoje įvyko masinis mitingas 
kuriame Hoęveris ir keli 
žmonės kalbėjo.

PARSIDUODA 120 AKRŲ farma 
Cass County, Michigane, budinkai 
ir žemė gera, dėl intormacijų rašy
kite L. W. BEARDSLEY, 1 East 
Michigan, Battle Creek, Mich.

į Jis žuvo maši
nai apvirtus.
© Važiavimas iš Chicagos į 
Floridų yra tiek padidėjęs, kad 
traukiniuose tiesiog negalimu 
gauti vietų, gerokai iš ankstą 
nepasidarius rezervacijų. Kelei
vių šiemet apie 4Q% daugiąu, 
negu pernai.
© Adresu 1918 Roscoc streęt, 
buvo rastas mirtinai sumuštas 
jąnitorius, Peter Einde, 69 m. 
Atrodo, kad jis vagių auka. Pi
niginės rubuosė’ nebuvo.
® Ketyri banditai užpuolė val
gyklų adresą 929 West Roose
velt Roąd. Susirinko apie $1,000 
pinigais ir $3,000 brangenybė
mis nuo svečių. Jie padalino vi
siems viduj po šmotukų gumos 
ir paprašė, “Kramtykite, gal 
jums bus ramiau”, o patys tuo 
tarpu tuštino jiems kišenius.
@ žurnalas* “Science” praneša, 
kad chemikas S. Ansbacher 
Sųuibb. labęratorijose, N. J., su- 
raito vitąminų — “P—ąmino* 
beųzoinįnę rūgštį”, kuri gyąži* 
ųa pląųhaRią nąlųralių spalvų.

Metams Kalėjime buvę ąm 
teįstąs 37 metų James Cęąęoy, 
kuris šeštadienį atėjo į centrai 
linę nuovadų ir pasidavė, pa-» 
reikšdamas, kad vjis yra blęgaa 
žmogus”'. Papildė apiplėšimų.

Šiandien Laidoja 
Juozapą Bush

Pametė Brangų 
Žiedą Vas. 16 
Minėjime

kiti

WHVLE«ALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 607o. Mes pristatome bile kur. 
Pąšaųkite ‘ ar rašykite dėl daugiau 
informacijų.. Vien, tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, 111. TęL RRPublic 6051 
1 PRoV'fcsSlUNAL r^MtVICE . 

Prolesionalis Fatąriiavimas

JEI KENČIATE NIEŽTANČĮAIS, 
kraujais teką ąrbą iškilusiais he- 
mrąorhoidais, pamėginkite PLSCO 
tepalą, jei po 60 dieąų nepatenkin
ti, sugrąžinkite stiklinį su nesu- 
vąrtotu tępalu musų kaštais, įr Ju’ 
sų pinigai, $1.00, bus tuojau sugrą
žinti. Kreipkitės: PLŠCO, Box 655, 
Lake Foreęt, Ilk

8757P-ą Justina Church, 
Marųuette avenue, prašo pa
skelbti, kad 32 W. Randolph sa
lėje ant praustuvės moterų 
kambaryje ji pamiršo auksinį 
žiedų su garnet akmeniu. As
muo, kuris žiedų atrado prašo
mas jį gražinti, nes jis 
daug sentimentulės vertės, 
lefonąs, So. Chicago 0198.

šiandien, 9 vai. ryto, iš Povi
lo Ridiko koplyčios, 3354. South 
Halsted St., į Tautiškas kapines 
bus nulydėtas senas bridgepor- 
tietis, Joseph Bush. Velionis iš- 
sirgo Oak Forest ligoninėje du 
mėnesius.

Paliko dvi dukteris ir du nu
lius.

Įhish, buv9 plačiai žinomas

X-RAY IR LABORATORY TESTS 
Dantų ir kūno X-RAY$, kraujo, 
šlapumo, nėštumo ir vedybų išty
rinėjimai.
TRI-TQWER X-RAY & CHEMI

CAL LABORATORY,
2009 W. North Avenuę.

Tel. Brunswick 1680. Atdara dienų 
ir naktį.

PETRĄ? BAGDONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 16 d., 7:00 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Telšių apsk., 
Lūkės parap., Baltakiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nubudiipe 
mylimą moterį Juzefą, po tę
vais Dešulskailę, sūnų Joną, 
3 dukteris: Magdaleną, Eleną 
ir Stefaniją, 2 svogerkas; Ka
roliną Valąntinįęnę, jos vyrą 
Leoną, ir Stantąląvą Statūs,- 
kienę,. 2 švogeęiuą: Ąntaną (jt 
jo šeimą Įr Juę^ępą Desuls- 
kius, giminaičius Rfazirnierą 
ir Mykolą Dešųlskius, Lįęt., 
seserį Leoną Sadauskienę ir 
brolio yąiKus.

Prikląusė prįe SLA 12$ kP-
Kūnas pašarvotas namuose^ 

4225 So. Čabfęrnia. Laidotu
vės įvyks ketvirtad., vasario 
20 d., 8:30 vai. ryto, iš namų 
į Nekalto Pras. Pan. Šv. para, 
bažnyčią, 
dujingos pamąldos ų? velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimįero kapines.

Visi ą. a. Petro Bagdono 
giminės, draugai ir pažįstąml 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Sūnūs, Dukterys ir Giminės.

Ląid. Direkt. J4 Liulevičius, 
Tel LAFąyettc 3572.

Diena Iš Dienos turi 
Te-

kurioje atsibus ge-

Išsiėmė Leidimus 
vedyboms

(Chicagoj)
Lino Parisi, 26, su Gęnevieve 

Naurocki, 22
Peter Balnius, 53, su Agnės 

Shųlnjistras, 47
ęiifford Gustafsoų, 2£>. su Ol- 

ga Sfąnis, 28
George Coąąors, 2b su Gla- 

dys Kaskie, 19
Reikalauja
Perskiry

peter Greskąvic nuo Con- 
stąące Greskoyic

Simimai
Chicagoj

PAMEDIS, Stanley, 13438 
Maekinaw Avenue, gimė vasa
rio 4, tėvai: Stapley ir Lottie.

dirbę vienoję lietuviškoje ke-. 
pyklęje. Drg,

“Elijah”1 Auditorium
Teatre Kovo 1

Ieško žmogžudžio 
VVestsitfejė

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KŲLTURQS KLIU

DĄS laikys savo mėn. susirinkimą 
trečįądienį, vasario 19 d., 7:30 v. 
v. Hollyvvood svet., 2417 West 43 
St. Julia Petraitienė, Rast.

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, 
nariąį kurie esate atsilikę su mo
kesčiais, būtinai pasirūpinkite ap- 
ęimokęU- -*P. Km Sekr.

B^ąxwell policiją ieško kokio 
tąi “Tilly”, kurįs sekmadienio 
Vylų nušovė vieųų ?mogų ir ke
turis sunlųai pašovė alinėj, ties 
2014 Blue Island avenue. Ji 
priklauso vienam Joseph M. Slu- 
ga, giminaičiui nušautojo 29 
metų Josęph Sluga.

Susišaudymas įvykęs po ginčo 
dėl moteriškės. 13 žmonių yra 
po areštu kamantinėjimui.

Pirmą kartų Chicagoj, 'kovo. 
1 d., Auditorium teatre bus 
pastatytas Mendelsohn’o pa- 

Ęeyą- ra^Jdas muzikalis spektaklis, 
“Ęlijah”. Šis nepapraętaą vęį- 

I kalas buvo statytas apie 200 
įvairiose Arnikos dalyse, bet 
Chicagon atvežamas tiktai pir
mu Išariu. Datą verta užsižy- 
mėli—kovo 1 d.

Lietuviškų chorų daininin
kams “EŲjah” butų ypatingai 
ddęmu. pamatyti

I imnfl fėlės Mylintiems 
« 1 1 Lz U Vestuvėms, Ban- 3 110 O H Metams, LąMotu- 

| GĖLININKAS 
0 4180 Archer Avenue 

Phonc LAFAYETTSb 5800

STAIGIAI MIRĖ 
BRIGHTONPARKIETIS

BRIGHTON PARK;
žinodama su savo dul<tere,( prie
63 ir Lowe staigiai apalpo ir ne
trukus mirė 39 metų Mrs. An- 
na Miniat, nuo 2458 W. 47th 
slreet. Ugnegesiąi handė j# at
gaivinti, bet nepasisekė. h

j i ■ ■ .. ■

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAŲJl.ENPSE’

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.



I

a NAUJIENOS, CMeago, III.
‘ rrrz.y,.tlV, i ‘‘if1 " - —•

Didžiulis susidomėjimas
Visa Chicaga susidomėjusi lošimu “IŠNAROS”, kuri garsus 

Chicagos artistai suloš Naujienų Metiniame parengime, šį sekma
dienį, vasario 23d., Rubsiuvių svetainėj, 333 So. Ashland Avė.

“IŠNAROSE” bus parodyta Lietuvos okupantų komedijos, 
kurios jie atliko, kad apgauti Lietuvos visuomenę ir paslėpti savo 
biaurius tikslus.

Pamatykite kaip “PADLECKIS” rėžė prakalbos ir darė repe
ticijas sU Lietuvos delegacija siunčiamą į Maskvą “prašyti” Lie
tuvą prijungti i^rie Rusijos.

Ten pamatysite VADĄ ir VADIĖNĘ lipant per sieną ir bė
gant iŠ Lietuvos, šiame visame perstatyme BUS DAUG JUOKO, 
BUS IR AšARlJ.

Prašome bilietus įsigyti iš anksto, kad nereikėtų eilėje laukti. 
Bilietų kaina 75c ir taksai.

Pradžia 4 vai. po pietų.
.... .......................... ' . ........................... ... ............. Į ■ ..M.

dentįstąs pr. Jonas Mockus 
3401 S. Halsted Street. Tai 
atitinka tikrenybei. Jis yra 
pitonas armijos medikalio 
zervo denlisterijos korpuse, 
nėra šaukiamas tarnybai ir
bepraktikuoja aukščiau paduotu 
adresu.

Jis gyveha Bridgeporte, yra 
vedęs p.*Edną Mockienę ir tu
ri du vaiku, John Jr., ir Clyde.

ne-

re-
bet
te-

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

—KOMISIJA

GdtVės Vėl Labai Slidžios 
Chicagoj

Anitadien., vasario 1S, 1041
....   . n    i    I  M   I I ,

“Ilgai mes badavomeiValio! Valio!”
Ministerio Norem’o Prisiminimai Iš

Okupuotos Lietuvos

PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS

Paskyrė Svarbiam 
“Pokariniam” 
Darbui

Laukia Daktarų ir 
Dentistų Trukumą

Nujausdamas, kad karui pa
sibaigus ir ginklų gamybai’su- 
stoj us 
lionai 
veltas

vėl bus mi- 
prez. Roose-bedarbių, 

planuoja 
programą.

Tokiam programų i pilnai 
paruošti, prez. vakar paskyrė 
Charles E. Mincr’į, Illinois \V. 
P. A. viršininką.

Nauju Illinois viršininku 
bus Howard Drcw, iš 
Parko;

Oak

McCormick 
Tebebalsuoja

Kalbėdamas Chicagoj e, Dr. L. 
Wilbur, Stanford Universiteto 
prezidentas, pareiškė, kad jei 
armija ir toliau šauks liek me
dicinos daktarų ir*dentistų, kiek 
ikišiol, tai netrukus pasidarys 
didelis trukumas.

Jis perspėjo universitetus nu
skubinti tos profesijos žmonių 
lavinimą ir neleisti pęrgreitai į 
praktiką, nes nepatyrę dakta
rai gali daugiau žalos padaryti 
žmonių sveikatai, negu daktarų 
trukumas. Jis taipgi prašė ar
mijos apriboti šaukiamų dak
tarų ir dentistų' skaičių truku
mui7 palengvinti.

Dr. J. Mockus Nepašauktas
BRIDGEPORT. — čia buvo

Šiandien CIO ūkio mašinų u- pasklidę gandai, kad į karo tar- 
nijos nariai McCormick dirbtu- nybą buvo ar yra pašauktas 
vėje tebebalsuoja streiko reika
lu. Balsavimai prasidėjo vakar,' 
kai galutinai pasirodė, kad tos 
dirbtuves viršininkai nepriims 
CIO lokalo atstovų deryboms 
apie darbo sąlygas.

Streikas traktorių dirbtuvėje 
tebeina, kaip ir streikas Rock 
Falls dirbtuvėje.

Kaip jau vakar buvo pranešta, 
sustreikavo ir darbininkai In
ternational Harvester Rich- 
mond, Ind., dirbtuvėje.

Vakar rylą važiavimas au
tomobiliais Chicagoj ir prie
miesčiuose buvo labai pavo
jingas. Gatves buvo nepapras
tai slidžios ir tokios paliks 
bent parai.

Susikulimuosė vakar ir 
vakar žuvo šie žmonės:

Širdinga Padėka
Chicagos Lietuviams
Už “Pirmą EntuziasliMcą Suvį 
Kovoje Už Lietuvos Laisvę“

Jungtinių Valstijų ministeris 
Lietuvai, p. 0\ven J. C. Norem, 
savo pastabose prie kalbos, ku
rią pasakė sekmadienį (tekstas 
kitoj vietoj), ir akmeniuose pa
sikalbėjimuose padavė kelis įdo
mius faktus apie Lietuvos oku
paciją.

Jis okupaciją matė ir per ku
rį laiką Kaune gyveno nau-

dar

tiž-

M. School-
926 Gordon Terraec.

20 metų Philip 
man,

Sunnysidc avenue (School- 
man žmona, visai neseniai ap- 
sevedė);

21 metų Stanley Toįver, iš 
Brooklyn, N. Y.

21 metų Wilbur ' Harder, 
1753 West 63rd strcet;

15 metų Ėleanor
43 Norlb Green st., 
sville, ir

65 metų William
1434 W. Main st., j 
Illinois.

' Teise jas J. T. Zuris

Visi džiaugiamės Lietuvos 
Nepriklausomybes 23-čib me
tinių sukaktuvių minėjimo 
pasisekimu. Tai buvo pirmas 
entuziastiškas ir reikšmingas 
Chicagos lietuvių šūvis kovoje 
už laisvos Lietuvės atsteigi-

tojams.
Ne tik Komiteto, bet ir visų 

dalyvavusių lietuvių padėka 
priklauso iškilmių kalbėto
jams už jų svarbias kalbas, 
taipgi solistei p. Barborai Dar- 
lys ir chorams, 1

jiems Lietuvos gaspadoriamš 
jau šeimininkaujant.

Rusijos Armija Silpna.
Tai melas, jis pareiškė, kad 

rusų armija yra “stipri”. Ji ga
linga tiktai skaitlinėmis, bet ne 
ginklais ir ne karingumu. Vokie
tijos armija galinga tiktai to
dėl, kad ji fanatiškai įsitikinusi 
nacizmu. Pas rusus tokio įsi tiki
nę j imo hera.*

Jeigu Hitleris tikrai norėtų, 
pastebėjo p. Norem, jis j trum
pą laiką galėtų būti prie Uralu.

Kauno gyventojai tik ke
lioms dienoms praėjus po oku
pacijos, buvo . panikos apimti 
—“terror-stricken”. Tas buvo

Su Vygantu 
įi,, a » ----

Chicagoje lankosi vienas Co- 
lumbia universiteto profesorius, 
kuris čia studijuoja svetimų 
kalbų radijo programas, jų tar
pe It lietuvių. Ruošia jis, bene, 
kokį tai Veikalą apie tai.

Bet Vieton kreiptis į pačius 
programų leidėjus ir gauti daug 
pasaldintos informacijos, jis 
pats šli pagalba Vertėjų štabo 
visų programų klausosi anoj 
pusėj priimtuvo.

kuric vakarą matytis ir iš jų veidų ir iš jų 
paįvąirino savo gražiomis dai- elgsenos.
nomis.

Kiekvienas žmogus, buvęs 
minėjime žino kiek Dariaus- 
Girėno Posto narių uniformos tai komisaras. Tos 
puošė vakarą, ir kiek tie karo 
veteranai prisidėjo prie pro
gramo įspūdingumo vėliavas 

išreikšti ši r- salėn duodami, parūpindami

Walons Kalbės 
Lietuviams Apie 
Income Taksus

Kalbant apie radijo, aną ant
radienį įvykęs jauno advo
kato vedamas klausimų-atsaky
mų programas (ne lietuvio lei
džiamas) išsijuosęs gzrsino at
einantį sekmadienį įvykstanti 
komuriacių parengimą, bet apie 
patriotiškos visuomenes rengia
mas Vasario šešioliktos išk.l- 
mes nei žodžiu rišiminė.

Bet ne pats p i§ nūn m s 
varnu. \»e. . rdg/mio tu .. 

yra bent dal.hu mastu, *J..usy 
tojų jis tur. nedaug L t d., 
prisiminimas nebūtų d.deLu 
garsinimu. Svarbu štai kas: 
programo leidėjas ka‘p ir vedė
jas buvo prašyti Vasar o 16 d 
.škilm.ngąjį susirinkimą 32 vV. 
Rahdolph Street auditorijoj, 
pagarsinti — ir prašymas neiš
pildyta. To vieton garsinta KO- 
MUNACIŲ parengimas! Visuo
menė apie tai turi žinoti. Tai 
palengvina nustatyti kur keno 
vėjai pučia. O dabar kada visa 
šalis kovoja prieš s.etinius vė
jus, tas yra svarbu.

f

“Pagal Komandą”
Jam teko būti vienose pra

kalbose Kaune, kur kalbėjo koks 
prakalbos 

arodė kaip viskas daroma “pa-
^al komandą”. Kalbėtojas šau
kė, kad “Ilgai Puvome kalėji
muose”. Minia atsiliepė, “Valio! 
Valio!”

Kalbėtojas toliau šaukė, “II- 
musų paren- korpusą. Už garbės sargybą ir gai mes badavom!”

Minia vėl atsiliepė “Valio!” 
už jose padėka priklauso ir Ci- Valio!” 

iškil- cerd'Kareivių organizacija.
I žodžiu, visiems kurie prisi
dėjo prie minėjimo, jame da
lyvavo ir sudėjo gausiai aukų, 
—tariu širdingai ačiū!

me. tol tikslo heatsiėksime. I
Šiuo m i noriu 1

| dingą padėką “Naujienoms”, garbės sargybas ir Dariaus-Gi- 
kurios suteikę daug vietos sa- rėho vaikų Trimitu ir Būgnų 

I vo puslapiuose,
Schroeder reklaiiruodaniOs, taipgi dalyvavimą vakaro cerenioni-

“Naujienų” skaitytojams 
skaitlingą dalyvavimą 
mėse.

Didelė padėka' priklauso ra- 
dio programų leidėjams ir ve
dėjams už laiką pašvęstą mi
nėjimo skelbimui, taipgi ir 
visiems kitiems Chicagos lie
tuvių laikraščiams, Komiteto 
ir komisijų nariams, aukų

H. Fisher,

Rprnkite tuos, kurie 
garsinas

J J et ui) o s N eprikla u s omy bes 
Minėjimo Komiteto Pirmi
ninkas.

Nežinodami kur šaukti “Va
lio” ir kada, minia neėmė jo
kių šansų. Valiojo su kiekvie
na kalbėtojo pauza.

P-a Korėm Išvyko
Vakar po pietų p. Norem’ic- 

nė išvyko atgal Į Minnesota, bet 
pats p. Norem paliks čia dar 
kelioms dienoms. R.
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9 • • • 4Pranešimas Lietuviams ir
Nariams Lietuvių Pre

kybos Buto.
Lietuvių Prekybos Butas, 

Chamber of 
rengia paskaitą 

income taksų,

(Lithuanian
Commerce) 
išaiškinimui 
nes praeituose metuose buvo
padaryta daug pakeitimų, ku
rie paliečia kiekvieną profesi
onalą, biznierių ir darbininką.

Paskaita bus Dariaus-Girė
no svetainėje, 4416 So. Wešt- 
ern avenue, šįvakar, 18-tą va
sario, ’8:00 valandą vakaro.

Įžanga dykai.
Kviečia Visus Dalyvauti.
Lietuvių Prekybos Butas 

kviečia profesionalus, biznie
rius ir visus lietuvius, ku
riems reikia pildyti income 
taksus, gauti patarimus ir iš
aiškinimus nemokamai viršm-i 
nėtam susirinkime.

Kalbės Ir Varkala.
Angliškai kalbės Mr. A. S. 

Walons, Deputy Collector — 
valdžios atstovas. Lietuvių 
kalboje atsakinės klausimus 
auditorius J. P. Varkala. sp.

Ieško A.
Siratavičiaus

BRIDGEPORTAS. — Brid- 
geportietis p. Kazlauskas, 3312 
South Union avenue, ieško 
Antano Siratavich’iaus. ’ęuri 
pasimatyti su juo svarbiu rei
kalu. Jis pirmiau gyvenęs prie 
Vinccnnes avenus, bet dabar
tinis adresas nežinomas. Pra
šomas atsišaukti.

su vaidinimu 3 aktu komedijos

ii
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PARAŠĖ PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

RUBS1UVIŲ SVETAINĖJE
AZan Buren and Ashland Boulevard

Ir tik visai neseniai toje pro- 
pramoje dalyvavo mergaičių 
būrys, kurios garsinta kaip at
stovų u j ančioš “švento Kazimie
ro Akademiją.”!?!?

.O——*o—o
VašaHii šešioliktosios pami

noj imas Chicagos vidurmiesty 
buvo vienas tų įvykių, apie ku
riuos ilgai ir plačiai, bus kalba
ma ir prisimenama. To susi
rinkimo atgarsius išgirs ir Lie
tuvos žinųnės. Ministcrio No- 
rem’o žodžius skaitys ir studi
juos viso pas&ulio lietuviai.

Butų gerai,, kad ir kitų kal
bėtojų kalbos butų atspausdin
tos. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius, jau ir taip visuome
nei žinomas kaip vienas iš ge
rųjų kalbėtojų, sekmadienį bu
vo ypatingai puikioje formoje. 
Protarpiais jo žodžiai vilgino 
tūkstančių akis, ir momentą.s 
ta publika, uždegta, tiesiog sto
gą kėiČ savo ovacijomis.

Katalikų atstovas adv. Frink 
Mast-Mastauskas kalbėjo ang
liškai. Ir kalbėjo gerai. Publi
kai patiko, kada Mastauskas 
vietinius Maskvos agentėlius 
pavadino “lauži komunistais”.

o—o—o
Didžiuma sekmadienio publi

kos — vyresnioji, karta kuri 
nelabai įpratusi angliškų kal
bų klausyti, bet šį kartą ji ly
giai entuziastiškai reagavo j lie
tuviškąsias ir angliškąsias. Mi
nisteris Norem’as ir jo kalba 
gavo tokį priėrhimą, kokio jis 
seniai nėra, jei iš viso, matęs.

Savo kalbą Mr. Norem'as lai
kas nuo laiko pamargino lietu
viškais žodžiais, kurių ištari
mas parode, kad ministeris jau 
gerą pradžią lietuvių kalbos 
studijose padaręs.

Teisėjas Zuris programą ve
dė lietuviškai — ir aiškiai pa
rode ant kiek jo lietuvių kalba 
pagerėjo nuo to laiko, kai jis 
pradėjo imti aktyvią rolę lietu
vių viešajam gyvenime.

• Iš Oak Park ligoninės trečio 
aukšto lange iššoko ir užsimu
šė 67 metų ligonis, Charles
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