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BRITU PARLAMENTAS INFORMUOTAS 
APIE JAPONU PASIŪLYMUS

Taikai Hitleris Naudoja Generolą Franco

PADEDA SUŽEISTAM PRIEŠUI PO TOBRUKO KOVOS LIETUVOJE LAUKU DARBININKAI 
SUSKIRSTYTI Į 4 KATEGORIJAS

Nustatytas akordinis Lietuvon laiškus 
atlyginimas rašyti atsargiai

KAUNAS, Lietuva, vas. 19 d. BERNAS, Šveicarija, vas. 19 
—Visi Lietuvos laukų darbiniu- (d. — Iš okupuotos Lietuvos 
kai suskirstyti į 4 kategorijas, gauta žinių, kad bolševikų val- 
pagal darbų sunkumą. džiois agentai tardė kelis asme-

Pirmosiots kategorijos darbi- nis, kurie susirašinėja su užsie-
ninkai gauna už darbo dieną 3 nyj gyvenančiais lietuviais.

LONDONAS, Anglija, vas. no pradėti puolimo Tolimuose 
19 d. — R. Butler, Anglijos už- rytuose.
sienio reikalų viceministeris, Iš kitos pusės,, generolas Fran- 
šiandien informavo britų par- ko pasisiūlė tarpininkauti tai- 
lamentą, jog vyriausybė gavo kai įgyvendinti. Britai žino, kad 
Japonijos pasiūlymą tarpiniu- šis gen. Franko žingsnis yra 
kauti taikai įgyvendinti tarp Berlyno politjkierių inspiruotas. 
Anglijos ir Vokietijos. Britų valdžios ir visuomenės

Pasiulymą įteikė japonų am
basadorius šigemitsu / praeitą 
pirmadien’, kai lankėsi užsienio 
reikalų ministerijoj.

Japonų atstovas kaltino 
Jungtines Amerikos valstybes 
dėl noro karą plačiau praplėsti.

šigemitsu panaudojo progą 
ir paklausė Butlerį, kodėl brilai 
taip susirūpino padėtimi Toli
muose rytuose. Ten nėra jokio 
pavojaus karui, mano ambasa
dorius.

Butleris atsakė, kad nerimą 
rytuose sukėlė Japonijos užsie
nio reikalų ministerio karinga 
kalba ir japonų armijos verži
masis franeuzų Indokinijon. Be 
to, apie karą kalba ir kiniečių 
numuštame orlaivyje rasti ja
ponų karo planai. Orlaivy skri
do aukšti japonų generolai.

Japonų^ ambasadorius užtik
rino britus, - kad Japonai--noma--

DIDELĖS BRITU KARO JĖGOS ATVYKO 
Į SINGAPŪRU

Australiečiai sustip- 
? rino apsaugas
SINGAPŪRAS, Malajų saly- 

nas, vas. 191 d, — Naujai atvy
kusieji australiečiai labai su
stiprino Singapūro bazės ir vi
sos Malajų salyno teritorijos ap
saugą.

Niekad Malajų salyne nebu
vo tokios stiprios kariuomenes.

Jeigu ligi šiam metui gręsė 
Singapūro bazei pavojus, tai da
bar visi gyventojai laisviau at
sikvėpė, nes žino, kad japonai 
jos nepaims. Atvežtas didelis 
kiekis moderniškų ginklų.

SINGAPŪRE BRITAI TURI 
DAUG ORLAIVIŲ 

SINGAPURAS, Malajų saly
nas, vas. 19 d. — Singapūro 
bazėn atvežtas toks didelis mo
derniškų lėktuvų skaičius, Kad 
jis lengvai viršyja japonų orlai
vių skaičių.

Atvykusieji australiečiai atsi
vežė moderniškus tankus, sun
kias patrankas ir didelę šovinių 
atsargą.

Visa ši moderniška karo me
džiaga pagaminta pačioje Aus
tralijoje. Britų karo vadovybė 
dabar jaučiasi stipriai.

Australiečiai nori 
kovoti

SINGAPŪRAS, Malajų saly- 
nas, vas. 19 d. — Tokių dide
lių karo jėgų atsiuntimas į 
Singapūrą parodo, kad britai 
jau bagiė nusileidimų politiką ir ORAS

Giedras ir šaltas. Saulė teka 
rai nusiteikę ir nori galinpaį leidžiasi 5:28.

yra pasiryžę gintis.
Atvykę australiečiai labai ge-

sluoksniuose gen. Franko ir ja
ponų pasiūlymai kelia įsitikini
mą, jog Hitleris nesijaučia pa
kankamai stiprus britus įveik Ii, 
todėl ir ieško taikos.

Vokiečių veržimasis į Balka
nus pateisina šią mintį. Hitleris 
neturi jėgų Anglijai pulti, todėl 
ir tenkinasi mažų Balkanų val
stybėlių likvidavimu. Britų karo 
veiksmai Viduržemio juros pa
kraščiuose yra labai kenksmin
gi “ašies” valstybėms, todėl 
Hitleris ir siunčia savo jėgas . 
Balkanus.

Vokiečiai reikėdavo, kad mar
šalas Betainas leistų italų ka
reiviams įžengti i Tunisiją su 
savo ginklais, kai jiems teks 
bėgti nuo britų, bet Betainas
griežtai atsisakė. Jei italai per
žengs sieną, tai franeuzai juos 
nuginkluos. Hitleris mato, jog 
turės susidurti su karo jėga, to
dėl ir ieško -taikos. ♦ - — 

greičiau su priešu susidurti.
Jie manė, kad bus vežami ’ 

Afriką ir nusiminė, kai suži
nojo, jog turės išlipti Azijoj. 
Transportą lydėjo dideli karo 
laivai.

Japonai labai nepa
tenkinti

ŠANCHAJUS, Kinija, vas. 19 
d. — Aukštas japonų karinin
kas šiandien pareiškė, kad nau 
iai atvyktas britų karo jėgos 
i Singapūro bazę gali praplėsi'’ 
karo galumumus.

Indokinija ruošiasi pasirašyti 
taikos sutartį su Siamu, o bri
tų jėgos gali vėl sukelti karą.

Japonų karininkai pareiškė
kad dabartiniu metu tokių karo 
jėgų atvykimas gali visiškai iš
ardyti taikos sutarties pasira
šymą.

Amerika siunčia 
stebėtojus Azijon

WASHINGTON, D. C., vas. 
19 d. — —Karo vadovybė įsakė 
trims Jungtinių Valstybių ka
riuomenės karininkams išvykti 
į pietines Azijos kraštus ir bū
ti stebėtojais.

Vienas karininkas pasiliks 
Singapūre, kitas privalės išvyk
ti į Siamą, o trečias turės nu
vykti į olandų Indijas. .

Visi paskirtieji karininkai da
bar randasi Filipinų salose ir 

•netrukus išvyks į paskyrimo 
vietas. *

NAUJTENV-ACME TNophoto
Prieš kelias valandas šie kareiviui buvo priešai, bet dabar inušys prie Tob- 

ruko pasibaigęs ir vienas į kitą žiuri kaip artimas į artimą, ši budinga nuotrauka 
parodo kaip anglų kaieivis (su šalimi), italo nelaisvio padėdamas, neša sužeistą 
italą į ambulansą. Kitas sužeistas itąlas s’di ant dykumos smėlio ir laukia iki bus 
taip pat perkeltas į ambulansą. zv

Graikai tęs karą 
prieš italus

ATĖNAI; Graikija, Vas. 19 d. 
—Informuoti valdžios sluoks
niai praneša, kad ligi šiam me
tui užsienio diplomatai nedarė 
jokio spaudimo į Graikijos vy
riausybę karo re kalu.

Graikai yra nusistatę kariam 
i kol priešas bus visiškai su

muštas. . -
Keliose fronto vietose italų 

karo jėgos bandė prasiveržti, 
bet graikai visur juos sulaikė. 
Jžmuštų ir sužeistų italų skal
ius labai didelis.

Turkai nepatenkinti 
“ašimi”

STAMBULAS, Turkija, vas. 
19 d.—Turkų radijas paskelbė 
>avo protestą dėl “ašies” vals
tybių propagandos priemonių.

Vokiečiai naudoja savo pro- 
lagandai turkų ir bulgarų ne- 
niolimo paktą labai šlykščių
budu, sako turkai. Skelbia buk 
lurkai neinformavo savo sąjun
gininkų.

Turkai informavo juos ap e 
risą derybų eigą. Anglija buvo 
laiku informuota ir sutiko, kad 
tokia sutartis butų pasirašyta

Nauja mobilizacija 
Bulgarijoj

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 19 d. — Nors Bulgarija ir 
pasirašė nepuolimo paktą su 
Turkija, kariuomenės skaičių 
didina ir kviečia daugiau vyrų 
prie ginklų.

Valdžia liepė visiems vokiškos 
kilmės arba vokiškai kalban
tiems bulgarams registruotis. 
Jeigu vokiečiai įžęngtų Bulgari
jon, tai užregistruotieji privalė
tų klausyti karo vadovų nurody
mų.

Bulgarų kariuomenė nesitrau
kia nuo turkų sienos, kaip nau- 

I joj sutarty j pasižadėta.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
Didelis bombanešys, kuris iš Californijos skrido į rytus, nu 

krito netoli Ę1 Pasą. Lėktuvas buvo pagamintas britams, žuvo 
du lakūnai.

■—Britai skelbia, kad prieš italus sukilo etiopų vadai, kurie 
buvo pasižadėję tarnauti italams. Sukilimas įvyko ežero Tano 
apylinkėse. A

—Nei Lohdone, nei Washingtone niekas neskaito rimtu ja
ponų taikos pasiulymą/Jis skaitomas “ašies” valstybių manievru.

—-Naujai paskirtas japonų ambasadorius Wahingtone parei
škė įsitikinimą, jog Amerika neis karart su japonais. Anglai turi 
teišę daryti kokius tik nori įstiprinimus Singapūre,, nes tai yra 
jų bazė, sako Nomura.

—Iš Sofijos pranešama, kad vokiečiai spaudžia jugoslavus 
pasirašyti nepuolimo paktą su bulgarais. Tada vokiečiai galėtų 
maršuoti ir per Jugoslaviją.

—Turkai paskelbė, kad jie netrauks savo kariuomenės nuo 
Bulgarijos sienos, nes nepasitiki kaimynais.

—Albanijoj graikai užėmė du naujus kaimus ir paėmė ne
laisvėn 300 italų.

—Iš Jugoslavijos pranešama, kad italai traukiasi šiaurinėje 
Albanijoj. ;

—Darlanas ilgai kalbėjosi Paryžiuje su Abetzu. Paryžiaus 
laikraščiai kaltina Amerikos ambasadorių dėl kišimosi į franeuzų 
politiką. Sąko Leuhy pataręs Betainui neskirti Lavalio ministe- 
riu pirmininku. '

NACIAI PAGROBĖ BUVUSĮ OLANDIJOS 
, MISTERĮ PIRMININKĄ

Greer prievarta 
įmestas orlaiviu
LONDONAS,Apglija; vas. 19 

d. ^<T)įabc|įj0s vyriausybes 
sluokįiiiąl1 tirią tas aplinkybes, 
kuriose buvo pagrobtas buvęs 
ministeris pirmininkas Jan de 
Geer.

Vasario 6 dieną Geer išskri
do į Portugaliją sų tikslu skris
ti į olandų Ind’jąs. Portugali
joj nacių agentai įmetė 78 me
tų amžiaus senuką į orlaivį ir 
šsivežė.

Dabar de Geer randasi Vo
kietijoj, Gestapo rankose.

■ /

Iš premjero nori 
karo paslapčių

U

LONDONAS, Anglija, vas. 19 
d.—Naciai reikalavo iš buvusio 
premjero karo paslapčių.

norėjo žinoti apie olandu vy
riausybės planus ir apie Angli
jos karo užsimojimus.

De Geer atsisakė suteikti na
ciams bet kokių žinių, tada jis 
buvo uždarytas į Stuttgarto ka
lėjimą.

Kur dabar randasi buvę 
premjeras -— neturima jokių 
žinių. Olandijoj yra pasilikusi 
jo žmona.

Mussolini perspėja 
italus

ROMA, Italija, vas. 19 d. — 
Valdžios radijas perspėjo ita
lus, jog britai siunčia dideles 
karo jėgas į likusią italų Lybi- 
jos dalį. Vokiečių orlaiviai 
smarkiai britus bombardavo.

Italai neprivalo nustebti, sako 
pranešimas, kad jų jėgos buš 
priverstos dar toliau pasitrauk- 

rublius 80 kapeikų. Antrosios— 
4 rb. 30 kap., trečiosios — 5 rb. 
30 kap., ketvirtosios — 6 rb. 8^ 
kap.

Visiems darbininkams nusta
tytas akordinis atlyginimas. 
Sovchhozuose laukų darbininkai 
naisto negauna.

Kokių žinių nori iš 
Vokietijos

NEW YORK, N. Y , vas. 19 
d.—Berlyno radijas paskelbė a- 
merikiečianis ,kad jie gali p i- 
siųsti radiogramą per BCA 
bendrovę pranešant kokių ži
nių nori išgirsti iš Vokietijos.

Naciai pasižadėjo apmokėti 
išlaidas. Iš visos Amerikos pa- 
>ipylč pageidavimai. Vieni no
rėjo žinių apie L i Cerio laido
tuves, kiti apie nacių centrų 
bciia be rda vinią-vUl-.—~ ,

Hitleris turi didelių nuosfo- 
ių, nes privalo mokėti už šiuos 
“pageidavimus”.

Demokratijoms pa
taria bendrai kovoti

WASHINGTON, D. C., vas. 
19 d. — Senatorius ConnaĮly 
šiandien pasakė, kad demokra
tiški kraštai privalo bendrai ko
voti. Jeigu vieni kitiems nepa- 
Jės, tai iš eilės bus visi išnai
kinti.

Europoj kova eina tarp de
mokratijos ir žiaurios tiranijos

Užsieniui Amerika privalo 
parodyti savo vienybę, privalo 
juti sudarytas vieningas fron- 
’as prieš demokratijos priešus.

Rusai nesipyks su 
Hitleriu

ROMA, Italija, vas. 19 d. — 
Italų diplomatai patyrė, kad ru
sai patarė turkams pasirašyti 
nepuolimo paktą su bulgarais.

Kai turkai paklausė paramos 
karo reikalu, tai rusai atsakė, 
kad jokiu atveju sovietų Rusi
ja nemananti kovoti prieš Vo
kietiją. Gavę tokį atsakymą tur
kai pasirašė nepuolimo paktą.

WASHINGTON, D. C., vas. 
19 d. — Laivyno sekretoriaus 
padėjėjas pranešė, kad gegužio 
viduryj bus baigtas statyti dide
lis karo laivas Washingtpn.

Darbas eina taip sparčiai, jog 
laivas baigiamas statyti šešiais 
mėnesiais, anksčiau, negu tai 
buvo numatyta.

Metų pabaigoje karo laivas 
bus įjungtas į laivyną.

WASHINGTON, D. C., vas. 
19 d. — Admirolas Stark šian
dien informavo kongreso užsie
nio komisiją apie reikalą gali
mai greičiau stiprinti Guam sa
lą Pacifiko vandenyne.

Patirta, kad susirašinėjantie- 
ji dažnai patiria nemalonumų. 
Buvę atsitikimų, kad laiškus 
gavusieji asmenys buvo suim
ti.

Sovietų valdžios agentai kim
ba prie papraščiausių laiške iš
sireiškimu.*

Kaune nešvara 
smarkiai didėja

KAUNAS, Lietuva, vas. 19 d. 
—Visame Kaune, o ypatingai 
jo priemiesčiuose, nešvara labai 
smarkiai didėja.

Valdžios pasiirtas Kauno 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas išleido Įsakymą 
tvarkai krautuvėse palaikyti. 
Pieno parduotuvių tarnautojai 
privalo plauti rankas vandeniu 
su muilu.

Už šio įsakymo nepildymą ko
miteto pirmininkas grasina iš
siuntimu į priverstinus darbus.

GYDYMUISI REIKALINGAS
SPECIALUS PAŽYMĖJIMAS

KAUNAS, Lietuva, vas. 19 d. 
—Komunistų laikraščiai plačiai 
reklamavo, jog bus įvestas ne
mokamas gydymas.

Dabar Raudonojo Kryžiaus 
ligoninė paskelbė, kad ji priim- 
sianti gydyti tiktai tuos ligoni?, 
kurie turės miesto vykdomojo 
komiteto, komisariatų arba 
prosąj ungų pažymėj imus.

Tokiam pažymėjimui gauti 
reikės turėti specialus komunis
tų rekomendacijos raštas.

I

Trūksta pašarų 
ūkininkams

VILNIUS, Lietuva, vas. 19 d. 
—Visoje okupuotoje Lietuvoje 
jaučiama didelė pašarų stoka. 
Iš kitų sovietinių respublikų 
Lietuvon atvežta koncentruotų 
pašarų. Daugiausia gauta med
vilnės išspaudų.

Lietuvos ūkininkams pataria
ma šio pašaro dkug neduoti, nes 
gyvuliai suserga vidurių užkie
tėjimu.

Šventybrasty, Kėdainių apskr., 
atidaryti vakariniai kursai su
augusiems. Juo^ žmonės moko
mi sovietiškų dainų.

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet
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V alkas it* Mokykla
Rišo L. frAftMOfttAITfi

Jėi adtitn jums nė svetimą, pMšitidiiikitė 
šią Suknelę .

PASTABOS

1; Trtirtiitoš kdjtnšš
Ir vėl ateina jaunos mergai

tės į Mokyklą šu truhipofri kb- 
jiriem; Kojos ir keliai sušalę* ir 
mėlyni kenkia mergaičių svei
katai.

Mokykla nėra priešinga mer
gaičių rūbų madoms. Bet yrri 
mokytojų pageidaUjama, kad 
mokiniai ateitų į mokyklą tih- 
kamai apsirėdę, kad jie nešaltų, 
butų sveiki ir jaustųsi shiagiai.

Tad tėvai turėtų diplomatiš
kai įvesti tokią tvarką, kad žie
mos metu ilgos kojinės (pari- 
čiakos) butų dėvimos. Diploina- 
tija yra reikalinga šiame daly
ke, ries jaunimas labai pasiprie
šina, jeigu tėvai nori primesti 
nesekti pripažintas madas.

Kai kurios motinos aiškina, 
kad jų vaikai dėtį trumpas ko
jines jx?r visą žiemą niekad ne
serga. Tai gal ir teisybė. Bet 
šios motinos nesupranta, kad 
nors vaikai dabar neserga, vis- 
tiek jų sveikata būna susilpnin
ta, taip kad vėliau tie vaikai su
silaukia įvairių ligų.

Ypatingai ši mada kenkia 
mergaitėms. Kai kuriuose pe
rioduose jos labai sirguliuoja 
dėl to, kad jaunystės dienose 
kūnas buvo per daug nuvargin
tas sekant viršpaminėtas ma
das. ę t <

Kad butų galima saugoti vai
ko Sveikatą, reikia sekti madas 
sąžiningai. Visados svarbus 
klausimas vaiko sveikatos turi 
nuspręsti jo dprėdaius.

2. Sveikata
šiose šaltose dienose daug 

vaiką serga. Apsimoka, jeigu 
vaikas pagauna šaltį, palaikyti 
jį namie arba Vierią dieną arba 
ilgiau. Laikykite vaiką namie, 
o geriausia šiltoj lovoj* kad j te 
greičiau pasveiktų.

Jeigu vaiko sveikata greitai 
neina geryn, tai tuojau reikia 
pašaukti gydytoją. N eat i dėlio
kite bent pasikalbėti su gydy
toju, kad neatsitiktų blogai sti 
vaikučiu.

Neapsimoka siųsti sergantį 
vaiką į mokyklą. Ne tik kad jis 
gali užkrėsti slogomis kitus vai
kus, bet piils dabar būdamas 
silpnas, gali ir kitas ligas pa
gauti’ arba Įsivaryti į sunkią li
gą. Nors mokytojos vte rdgina 
siųsti vaiką Į mokyklą; tištiek 
reikia pirmų pirmiausia kreipti 
dėmesį Į vaiko sveikatą.

Sveikas vaikas turėtų dėl jb 
labo reguliariškai lankyti md- 
kyklą. Bet nesveikas vaikas tu
ri būtinai gauti gerą priežiūrą 
ir turi pasitikti namie, kol pa
sveiks.

Taip darydamas, vaikas pa
sveikęs ir sugrįžęs į mokyklą, 
galės greitai pasivyti kitus hid- 
kiflihs.

Jeigu sergantis vaikas bus 
leidžiamas į mokyklą* .jis gali 
taip labai ir ilgai sirgti, kad 
pasveikęs bus per silpnas grįžti 
į mokyklą. Ir kartais, ridrs jis ir 
grįžta mokyklon* jis nėbiiha 
pakankamai stiprus pasigatiU 
kitus mokinius. Tad galų grila, 
vietoj sutaupyti laiką, jis visai 
už dyką jį sueikvoja.

Tad vaiko sveikata turi bbti 
svarbiausia sąlyga nusprendi* 
md jo gyvenimo bildu «taba da
lyvavimo mokykld j e.

I1RIGIIT0N PARKO 
MOTERŲ KLUBAS

Kas pas m U s veikiama.
Brighton Parko Moterų Klu

bo gausingas stiSirltikliritiš įvy* 
ko Sausio 6 d; Suširihkitnaš 
praėjo draugiškoje nuotaikoje. 
Prisirašė kelios rimtos mote^ 
rys, buteht, Martelė Kavaltaus* 
kieno; Petronėlė Posco, Jtilid 
Sackaušklenė; V; Kanapickas, 
M. Millerierič* Marijoną En- 
džitiliš ir A. Shaphtis. Gaubi 
užkvietimai iš Lascar’s Fur Cb. 
ir National Glbthihg Co. Klubo 
narės aplankė ths įstaigas it 
btivo apdovrinotos vertingomis 
dovanomis. Pirmoji dovana ski
riama “bunco” parei, kuri koL 
vo 9 d. įvyks pas narę Kava- 
lialiskibhę, 4358 Šo. Maplewdod 
Avė. Antrd dovarią štiteikė Na
tional Cldthing Co., 4608 S. 
Ashland Avė. Tai puikus rau
donos lapės kalnierius. Kas buš 
giliiikingds, lai tą dovaną gauš 
gbgužės 11 d. (Motinos dieną), 
hyšium su tuo litis surengtas 
vakaras su gražia programa 
Syrėdos didžiulėje svetainėje, 
1270 Archer Ate. Bč tOj bris de- 
moiisti’itojahioš įvairios mados.

Susirinkime liko iiutaiTa pa
aukoti 10 dolerių senelių ha- 
rho fondui.

Mokyklos kbmi$ijbš narė 
Mockevičiene ragino visas dau
gikli dčrhtsio dlkreipli į anglų 
kalbą. Sekama paniokd įvyks 
vasario 20 ii. itdrėšU 1154 Sd. 
Western Avė. Mokytojauja Nor- 
mdntaitė.

Kllibo sėkaririis Stisii'ihkirilhš 
įvyks kovo 6 (1. Visos nares 
prašdriiuš kdip galinta gdtisiih 
giau šhsirinkti.

—-Piritu A; Zabriklėhė 
—d—

Brighion Piirk LiettiVių Mo
terų KllilJd sitštaihkimas Įvykti 
vasario 6 <1. Zabukų nattittOsb 
(2005 W. 43 Si.). Pirfaihinkė 
A. Zabuktis pranešė, jdg kar
teris jau gautas* tad nebeveikę; 
kreipti dėmesio į gąsdintojus.

Metinio vakarėlio koiilisijh 
išdavė raportą* iš kurio paaiš
kėjo, jog parengimas buvo sėk
mingas ir ptlno kiek l.ko; Bd- 
td niipitkldš gėles šct'gdhČidmš 
narėms, biilbrit* ponioms 11. 
Murks ir S. Kiaunė.

Nutaria kovo mėnesį š h f eng
ti “Builco” pdrę ir pblną .pa
skirti labdaros tikslams —- sd- 
helių namo statymui; Išrinkta 
komisija iš ponių G; Močbvie, 
J. SackauskaS;’ A; Sliap.itis; V. 
Staiuilis ir A. Mikutškas. Pla
čiau apie šią pdrę pranešimt 
vėliau;

Seneiiaiiis* kurie yra' Oak Fd- 
rcsl prieglaudoje, rengiami pid- 
tųs sli pHigfdfha. Tuo Ve i kalti 
rdpiųsis p-ios Puri ška, Milhb 
has ir Miščikliiti.s. Pakviesta ir 

.“Apšviėtos” dtuhgijd prie ib 
darbų prisidėti.

Priii M. Hdtkeviėiehė piikvid- 
tė itaj’bs kovo 1 d; išjriTlyti prd- 
gramą. Mat* tą dieną ilblly- 
wood svetainėje yra rengiamus 
vdkaras plmelės ftliller ndtidal. 
Panelė .Miller serga ir dabarti
niu laiku gyvena Arizonoje. 
Motinėlė nori pabsikvibšii jii 
nahio; Nhrės ir jų draugės tyra 
kviečiamos pime parengime da
lyvauti.

P-ia Mlsiykiytis ‘ pakvietė riti*

SS
•y, am' r

1

—Aš nėžirihlt, Itąviikrdi įalį- 
čiad jjastikyti. Išeitie su \tytdlt- 
tu dhžiidi, Hės ūbu mėgštdrii 
ilbklij abU įVėi’liriaifi gerą t&d- 
rij; dbiejų iiilntyls daugėlih at
vejų sutinka ir kad Vytautas 
yfd riiandagris ii* tblttiškas vai
kinas, su kuriuo malonu yra 
išeiti ty ŠU Žiiibriėiiiiš susitikti, 
— iiil jjfiėždšty^ dėl klirių meš 
IŠfeiriąiii kdrlti.

—iiėt df tati; dtikfblri nie- 
ktidiiiėl hėdtajti iriiiitiš, kad 
tbkš dMuguvimuš įudi prieiti 
įji’18 ritatb ktaitari? Khd gal 
VyiaUtiiš Hiitiidi ir kdiilriai sta
tu hiėiiėš rUihiiŠ šdvo Širdy i b 
liiid kdda Hbrii gali paklausti, 
d# Atitiksi įriti jtį valdoVb ir go- dritetaf

Aš nežinau, n i a n i y i, tub
būt; rinitai riėšu gugalvojusi.

tai idlirii svlii’bli* dukre
lė; liūs dŪUg jdtilių Vjri'iį; drau- 
gdtiddiiii Šti viėriit itibi-gaile, su- 
dėdU jbh dliUg Vilčių ateičiai ii’ 
blifid JtarilS labai Šliriku pergy- 
vėhiį; kadti- prišipdžindami 
iUtalėje; garina ribigiamą atsa- 
Ityiiią; Jdiihd niėfgailė nepriva
lėtų Įjefddžriui iuiudotis vaiki- 
i|6 taikidiiidiiiiš privilegijomis, 
jėigti ji HiUiidtb* kad negalėk 
kdrtU gVvtaiiiiiU kbllU eiti.

ĮDOMU
PASISKA1T Yll

§VfS “MOTERŲ BALSO” 25 METU 
SUKAKTUVES

(Tęsinys)
Mūsiškės kbhiuhištėsi khribs 

dvidėširiitš irietų Utghl pdlriidd- 
jo LMPS ii' “Mbtferlj feiilšą’, 
kurios tėtis laikais daugiauš.v 
spiaudė į veidą rimtesnėm Vei- 
kėjbiri, dabar ir vėl |)radeju 
prie mus gerintis, pradėjo gra
žiai kalbėti ir net kviesti vėi 
kartu veikti. Jos tuoj sugalvo
jo šaukti New Yorke Letuvių 
moterų seimą šalia Lietuvių 
Dienos Pasaulinėj Parodoj 
manydamos galėsiančios tokiu 
budu patraukti daug moterų. 
Jos tuoj išsiuntinėjo pakvieti
mus visom moterų organ'zaci- 
jom* jų veikėjom ir pavienėm 
moterim. Visoš lietuvės inteli
gentės buvo kviečiamos prisi
dėti ir dalyvauti, šis seimas 
buvo šaukiamas tani, kad ap
svarsčius ir nutarus kaip su-

Serga Veronika 
faiziehč

Šio Skyriaus 
bendradarbė ir 
SLA 226-tos kp. 
organizatorė, p. 
Veronika Fai- 
zienė* 250 No. 
Spaulding avė., 
ra įsunkia i su- 

sirgusi. Ji guli 
Mouht Sinai ligoninėje, 2750 
West 15fh Place. Yra po Dr. 
Šlraus priežiūra.

Linkime p. Faizienei kuogrei- 
čiausiai pasveikti ir vėl grįžti 
prie bendradarbiavifho kaip šia<- 
riib skyriuje, taip ir “Naujieno
se”.

?* Gal jau pastebėjote,, kad. ir itarėivib ta• jkybi’vi^uitiftię- 
mos vis daugiau įtakos dard suktaįliųrhadoni^ ' p'^- ,
veikslas parodo “paisputinį. žodi” lengvai pusi u varnoj,' gra
žioj sUkrielėj, kttri pąhiėgdžibjajūreivių ■.unif6rin^8/bir' -rita4 
kgs nėprišakys, kad ji hbpntraukia akies.;;Nųp Vasario ,2.2 
iki iibVo i, Airiferikdj btiis niininla ‘‘Siuvinio ir Taupymo” ‘ 
savaitė. Dalyvaukite ir jus tbj savaitėj*špasiudindamds šįti . 
srikiiėlUi Ji yris patriotinių spalvų, kurias nurodys ^avyž- 
dyis.'’Kuhtariš 4665, ntaeFoš nuo. iki .-J*?* ir 12 įki . 18, e.

tJžsMakykitė; prisiUsdamos 15 centų Patiem Skyriui* 
“Naujienos”, 1739 Sdutli llalštėd Street-

■ . ' J • ? ' ■ L . J ,. --------- . . ...... . ; , ,

MOTINA IR DUKTĖ
, . ■■■-   r :   -1 .:    

RAŠO LiuiJA
- I ■'■ ■■ ■■■■■■ ■      I ■■m.   n ■     I.H ■■»■■■ I»I> 11 ■ I ■ iii  Iii^tiiin ..■■■I i* ■ *■ ■>

llni... Miizika... Kaip slelieti- labai patėrikirita, kad pasili 
nai ji paveikia žmogaus jaus- kau nainie šį vakarą ir > __ '
Iniis. jauho ar . seno į rriąldos 
melodija ar romąntiilga sinifd1 
niją; jds arba švelniai glosto, 
audringą praeitį prisiiriiiiusią 
sielą — arba kuria meilės ug
nį jaiiribj sieloj, pdsiruošušibj 
gyventi ir kurti. Ar ne tiesa, 
Elenut?

—Taip* mamytė, iriuzika, tur 
būt, yra gražiausias žmogaus 
kūrinys, šihtidien ypatingai 
gražius kurinius*, siritfohiją td- 
dijo programai patiekė, ir : aš

.........r- ■

i;bs dalyvauti “Btiheo” jiarejė* 
kurią kovo 2 d. Syr.erios res- 
torhriė ‘ rengia . VApšylėtos” 
Df augi ja. : ’

LigbnH] laiik^tojo.nris liko iš- 
HhktoS S. Pririnka (Laf. 062Š3); 
C. Moėęvic; (Laf. 3681) ir M;.

Llėtiivčs nįotėrys' ir bfėrg’:* 
Uos* riėpabtaškitb; įad kiėkviė- 
Uą lĮctvirladiėnį, 7:30 vai. , va- 
karb; vi*d dribdaltaos dilgių klil- ‘. -k f *bos pamokos p-ios ( 
iiaiitaidsb (4434 Scf. i Węštbfh 
A ve.). P-le Nornian la ♦ labai gė- 
flii ftadkiria; tad įiėrd; šuhleujprd^ 
mokti anglų kalUos, juo labiau1,

‘-iAdžiV'
’ '■..............

Mdeėtib

; Iš Dės Mainės, Iowa, ateina 
šį pasaka. Viena moteris nusi
skundė Sociales Apsauguš Ta
rybai, kdd jbš senatvės perisijoš 
čekis btlVb piididihiaš nuo try- 
lilio§ ilsi, dvidėšimts šešių dole- 
i i ų: į “Aš ' prašiau a p s k r i ei o tyri
nktojo duoti fna'ii trylika dole
rių Į niėriešį”; ji rašb. .“Bet* riia- 
tyįi; jįsdi neatkreipė domės į 
tuį.; Khbmėt man iš viso reikia 
H,3.0i), aš nbžhiau; ką jis ma
rio, aš darysiu su daugiau.”

, Xh^V Ydrk’e vieiiiiš gydytojas, 
prezidentas Queens Kolegijos; 
atsišakc priimti $3*000.00 algos 
pU<iįdiriiiiią, kurį Aiikšlesnib 
Mokšlb Taryba pasiūlė jarii. Jis 
pUtare/ kad tie pinigai butų 
iilUiildjUini pdclidinitnlii moky
tojų įstato dtba algų jo riarig 

ę Kai kuį’ieins žmonėms atrd- 
db, krid piiiigai bėrė Viskas.

vieningam veikimui. Buvo pri
žadama pratintis jirle didž.au
sin draugiškumo ir tolerancijos 
link kitaip manančių ir nusi
stačiusių moterų. Skambėjo 
gražiai ir kilniai. Sliekas buvo 
gražiai ant meškerės užmau
tas, tik reikėjo kad “žuvys” 
prarytų. Bet nepasisekė. Kaip 
lik moterys pamatė, kad to 
seimo šaukimui vadovauja pa
ti vyriausia LMPS ir “Moterų 
Balso” graborė, tuoj jos ran
kas pakratė. Jos netikėjo ko
munisčių pasitaisymui. Vilkas 
vis vilkas, nežiūrint kokį kailį 
užsivelka. Į taip plačiai šaukia
mą seimą suvažiavo 
vienos tik komunistės* 
lidrit libliaš ihbtėriš; 
praeities nežino.

Po daugelio spyčių ii'
obalsių, jos išnešė daugybę vi
sokių hiėkd rifel’ėiškidričių fb- 
ždlilibijų ir įštbigė “Amerikos 
Lietuvių Mbterij Tarybą”* ktiri 
žadėjo tiktai bitai bbparlyviš 
ktl; Viėhdk šidridieii ji yra jau 
visiškoj “Laisvės” globoj ir

2:40 po pietų ir 8:40 
patariama ateiti 
publika butų jau 

kai “Fantasia” 
nuo pat pradžios 
įspūdingai nepa-

beveik 
išski- 

ktii’ids

tuščių

Chicago susilaukė \Valt Dis- 
nio “Fahtasios”. Ji rodoma 
Apollo teatre du kartu kas die
ną, kai 
vakare.
anksti, kad 
husiraminiis, 
prasideda, bo 
perstatymas 
prastas.

0 sekmadieny j, vasario 23 d. 
visa popiet ir iki vėlai vakaro 
įvyks taip pat nepaprastas dra
matiškas įspūdis. Tai bus Nau
jienų iškihnės ir kaip tik šiai 
dienai parašytos “Išnaros”. Čia 
taip pat bus fantazijos, nejispė- 
jamų surprizų. Visi žingeidau- 
jarityš geros valios lietuviai 
rinksis Amalgamated salėj, 333 
S. Ashland Avė., vasario 23 d.

Ligi jtasirrialymo!
Suzanna Viliutė.

į Maistas
Vėda MUKTA

r mes 
abi* hiriliiyi; liii^jdih įtaogoš 
šių gfdžių kurinių iškladšyti.

-^Kalbant apie pasilikimą 
namie ‘šį vakarą, tu* Elenut, 
pi imerii iiiari, kad mulus jaii 
nepasitaikė ; taip dažnai kartii 
buvoti, kaip praeityje darydri- 
vorii. Dabar jau dažnai Vytau
tas paniaiiio. niaho vietą,.';

—A, iriariiyte, tU: nepavydi 
Vytautui hiąrięš. Ar nė?,

—ŽinOnia; ktid hbririvydžiri, 
dukrelei.' Gamtos jital. tal0 $U- 
tvarkyta, kdd hidilda/išaugini 
sityb valktis ii- dtidUbda .* Jlibš 
kiliems. Jeigu ji Jr bijd rir Hi* 
piiiąši, tai tik dėl td, kad ne
gali' ptrpiatj't*< kiihiblr; glbbbh 
jos suntis rif duktė pttaeųia. Ar 
mokės jbš j paikai gddoti kitus 
'ii* ar bįis pūtyš gdilbjaini’; Tita 
viskas mOtirią Hipilta* ■

—Bet; bihntytęf tavo duktė 
dar, niekur ribisęiria; Ji kO tu
vi m ta tavė tik, vieną iityifc

Tuo tat jriti hbėjdju; nes 
Vytautu » dažriis/ htšliatiltytataš; 
teritrai* Šoktai; vlškUs tas mah 
kažką įkHą W ĖlėiiUl; 
iiielliiobibtĄritau d|vtaiąu apie 
Vylautą’ nepasisakei, bet aš rio- 

. i^ėiiiUčflidd ;;:.įšffe'ikš'tUi^^ 
liuoiinoiię' t‘ apie Jį kaipo '■ &piė 
jųųtją v^į Tr šaVd dratigį ■■ *

Garso vilnys (tiri daugiau jo
gos, negu paprastai manomd. 
LiarsUšiŠ ' l ___ r.7„_

galėjo savb didėKjš jėgos bausti 
ĮthUaryli štebeliną dalyką. tAi- 
ityždžĮui, laikydtiihaš dellkatnį 
yytid stiklelį prieš savo vėidą, 
jis gdlėjO išduoti tokį garšd, 
kūd siiklds štlbyrėddvd į šhiOtti. 
Iltis;

dailiiiiirikas Čdi’usb

GERAI ŠEIMININKĖMS
ŽINOTI, KAD

Reikia taupyti kiaušinių ke- 
vdhis; laikyti jdb,š Įriibdė pri
pildytu šaltu vandeniu, su ku- 
riltb laistykite kambariuose kd- 
įaiičlaš gėles. Kiariširiitį kevaldi 
turi ddiig kitlkiiį, ktirios maill-

Dabar šita komunisčių “Ta
ryba”, kuriai vadbvauja los 
pačios koiiltihišlėš, kurios su- 
haikiho LMl^S ir phlaidbjo “M. 
Italšlį”, šiigalVojtt pdšipiiiigauti 
ii- tuo tikslil ttaitafė ŠĮ i'ildėhį 
djiValkščioli “Mblbrlj 6also” 
“25 inetų šiikaktiiVfeš”. Matyt, 
neužteko tų lukštiihčių, kti- 
firios linais niėtdis riųšidešė. 
Lietlivoš itapriklatiSdftiybįs įtar- 
drivlkains, tufbui, Iriiksta do
lerių Stalino propagandai vary^ 
Ii* jeigu jie griebiasi tokių ap- 
gavingų būdų dolerius iš lehg- 
vatikių vilioti;

“Moterų Balsas” ne tik ne
sulaukę 25 metų* bet, ‘rodos, jiš 
nėjo nbi 5 nietų, tai koks čia

Šokoladinis Pyr&gas 
Su Riešutais

puoduko baito bukraiis
% puoduko sviesto
2 kiaušiniai
Vi šaukštuko druskos
1 šaukštukas vahilijos
i rėguliaris Šrhbtaš Štikolado
1 puodukas kapoliį riešutų
1 puodukas kapotų finikų 
(“dates”)
i puodukas rūgštaus pieno
1 šaukštukas sodos
2 puodukai miltų
Sutrinkite svieštą ir cukriį, pri

dėkite išlarpintą šokoladą, suplak
tus kiaušinius, drušką, vaniliją 
pieną, sodą, miltus, riešutus ir fi- 
Hikuš. Kepkite nekarštai pečiuje, 
nu6 45 miritičių iki i vaidtičlos.

! jbigu Itaašbš žehklėliūį sulini* 
pa* uždėkite plbną pdĮriėi’į Miit 
jiį ir šiltu pfbsd pęrįhhiltiH* 
karštta nėniilriis klijų riub 
ženklelių. x

. i
Pagalvių užvaikytai litai 

tuofi du ėoihta daugiau itakdip 
pagalves ■ pldlis ta blitt beita U 
bdliUš ilgešhi kaip pagUlVė.

\ RtfiinJtaka <
. '• ,. $« i1. \ . t ■

i'irtitis taše kd-
I'ivs irtiUsiilUšI “’NĄUinENOŠI^

hr “apvaikščibjiiitaš”Tai yra 
tikras komunistiškas blofas. 
Motefys iiclui’ėtų ddlyVduii td- 
kiubše “apvaikšėiojimttosė”, neš 
tai yru grybas HiUlkihinil) biz- 
riis;

Daug geriau kohiuiiištėmš 
pritiktų surengti LMPS ta ”Mb- 
tbrų Balsu” įtataitlbjiriib šiikak* 
tį, b nė tdkį hurtibugų.

MichelSbriiehė.
(GALAS)

Ttliiiko Piiiyhi
Pleite Kepti

Supiaustykit mėsą plonomis rie
kutėmis, suplokit. Sumaišykite tudo 
cukraus šaukštą ir šaukštą maltos 
iriūŠtdfHoš, dėkit labai hiažai driis- 
kbš. SUihalšykit ir ąpibafštykit rie
kutes, suklbkit l triigtiiį titakuotą 
blėkinę ir pečiuje apkepinkite. Kai 
gerokai apkepa, apipilkite piėnu ar 
gHeiihe ir lai taip pabaigia kepti.

IŠNAROS!
IŠNAROS! 

IŠNAROS! 
išnaras!

Vasario 23 pamatysite 
AMALGAM&TE6 feENfER 

Sillžje, 333 S. Ashland 61v<j.
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Nepiliečių reikalai. — Mirimai. — Slaptos radijo sto
tys. — Medalių gavėjai rengiasi iškilmingai Sme
toną sutikti. — Mažanskų vedybų jubiliejus. — Va
sario 16 d. minėjimas.

Iki šiam laikui, kol federalė 
valdžia neregistravo nepTečių, 
tai atrodė, kad visi lietuviai yra 
piliečiai ir viskas geroje tvar
koje. Bet po registracijos pa
sirodė visai kitaip. Pasirodė, 
kad yra didelis skaičius nepilie- 
čių ir musų kolonijoje. Ir vi
si nepiliečiai suvargę ar jau pa
senę žmonės, ir daugumas ma
žai moka anglų kalbos. O jei 
ir kiek supranta, tai neužtekti- 
nai, kad galėtų viską atlikti ga
vimui pilietiškų popierių.

Kas dėl to yra kaltas? žino
ma, kad tai buvo jų pačių apsi
leidimas. Per daugelį metų gy
vendami šioje šalyje, jie galėjo 
pasistengti tą padaryti. Taip at
rodo žiūrint iš vienos pusės. 
Bet kas iš musų nepadarom ar 
nepadarysime klaidų. Dabar jie 
patys apgailestauja padarytas 
klaidas. Mes matome, kad val
džios įstatymai keičiasi labai 
dažnai. Vienokie ar kitokie pa
gerinimai dėl senų žmonių įve
dami. Įvedamos senatvės ir ap- 
draudos pensijos seniems žmo
nėms. O nepiliečiams-tokis pa
gerinimo įstatymas nieko gero 
nereiškia; vien tik užgauna jų 
jausmus, kad jie ar jos nega
lės tais pagerinimais pas’nau- 
doti.

Mes žinome, kad yra labai 
daug jau pasenusių žmonių, ku
rie pragyveno ilgesnių dalį savo 
amžiaus Amerikoje. Jie č a pa
dėjo visą savo sve'kntą, išaugi
no šeimynas, bet nėra laikomi 
pilnateisiais šios šalies gyvento
jais. Aš tuo tikslu aplankiau 
keletą mokyklų, kur priruošia
ma pilietiškų popierių gavimui. 
Norėjau patirti, kiek lietuviu 
lanko tas mokyklas. Reikia tie
są pasakyti, kad radau daug 
lietuvių, kurie stengiasi kiek 
prasilavinti, kad galėtų gauti 
pilietybės pop'erius. T č’au 
jiems yra labai sunku, nes dau
gelis kalbos nesupranta. Teko 
matyti vieną lietuvį, kuris A- 
merikoje gyvena jau per tris
dešimts metų, bet nesupranta 
nei to, kad mokytojas jo klau
sia, koks jo adresas ir kokio

amžiaus jis yra. Tai kaip jis 
gali pilietybę gauti. Jam reikia 
pagalbos lietuvių kalba. Vadi
nasi, 'reikia klausimus lietuviš
kai paaiškinti. Lietuvių Demo
kratų Klubas tad ir yra nusita
ręs steigti tokias pamokas, kad 
galėtų pagelbėti lietuviams gau
ti pilietybę. Liet, demokratų 
tarpe yra profesionalų ir šia’p 
gabių narių, kurie susitarę ga
lės ką nors sudaryti ir padėti 
savo tautiečiams likti Amerikos 
piliečiais. Politiški klubai grei
čiau gali kur prieiti ir surasti 
būdą kaip juos pamokyti. Mes 
daug kalbame, daug veikiame 
dėl savo tėvynės Lietuvos. Mes 
norime padėti ten gyvenan
tiems savo broliams. Tai kodėl 
nepasirūpinti lietuviais, kurie 
gyvena Amerikoje. Juk tai čia 
yra antra Lietuva, čia gyvena 
apie trečdalis musų tautiečių.

Visi eikime su demokratu 
klubu, o klubas su mumis. Iš 
to bus nauda musų pačių žmo
nėms.

Mirė Juozas Digris, sulaukęs 
57 metų amžiaus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Liko 
sesuo Agota Sadauskienė.

Mirė Antanas Angelaitis nuo 
728 E. 127 st. Buvo brolis kun. 
Juozo Angelaičio, naujos para
pijos klebono. Sulaukė tik 31 
metų amžiaus. Paliko motiną 
keturis brolius ir tris seser s.

Mirė Vincas Kazlauskas nuo 
8118 Sovvinski Avė., sulaukęs 
65 metų amžiaus. Liko keturi ,.s 
seserys. Palaidotas, su bažnyt- 
‘ėm s apeigomis; ' -

—o— •'
Clevelando apylinkėje suras

ta dvidešimts dvi radijo sto'y" 
kurių valdžia visai než'no'o, 
kad yra įrengtos. Visos sto’ys 
įrengtos su moderniškausiais 
aparatais, kuriais galima v‘s~m 
pasauliui perduoti žinias slap
ta. Federalės valdžios agentai 
darė tyrinėjimą per ke’is mene- 
sius, kol pasisekė surasti, kur 
tos stotys randasi. Pakol kas

dar valdžia nėra pagavusi jo
kių slaptų pranešimų per tas 
stotis, bet yra manoma, kad tj- 
kie slapti pr.sircngimai gali b- 
ti daromi asmenų, kurie veda, 
prieš Amerikos valdžią ir t k- 
si perduoti žinias kitoms ša
lims.

—o—
Clevelando medalių čempio

nai stipriai rengiasi pasitikimu 
Antano Smetonos, kuris žadą 
ir Clevelandą aplankyt. Kad 
p. Smetona buvo Lietuvos pre 
ridentas, tai su cleveland.eč. i 
visai nesiskaitė, o dabar, kada 
jau, liko tik paprastas lietuvis 
tai gal bus ir nebloga su savo 
tautiečiais sueiti ir pasikalbėti. 
Ogi, mat, dabar ir fondų viso
kių jau pradėta tverti. Visgi A- 
merikos doleriai geresni už ma
skoliškus rublius.

—o--
P-a i Stasys ir Katrė Mažans- 

kai apvaikščiojo savo dvidešim
ties penkių metų ženybines su
kaktuves. Tąja proga jų drau
gai surengė didelį pokylį, ku
riame dalyvavo apie pora šim
tų žmonių. Stasys Mažanškas 
yra plačiai žinomas veikėjas ir 
daug pasidarbavęs vietos 1’ė tu
vių tarpe. Jis priklauso įvai
rioms draugijoms ir daug dar
buojasi. Taigi, aš sveikinu pp* 
Mažanskus ir linkiu la mingos 
ateities per ilgus ateinančius 
metus.

—o—
Vasario 16 buvo istorine die

na lietuvių gyvenime, nes lietu
viai apvaikščiojo dvidešimt tri
jų metų sukaktį nuo Lietuvos 
atgavimo nepriklausomybė’ >. 
Tuo metu siautė pasaulinis ka
ras, — tokis, kokis ir dabar 
yra apėmęs kuone risus pasau
lio kraštus. Tuo metu ir Lietu
va buvo po svetimu jungu, 
kaip ir dabar yra.

Pirmas pasaulinis karas L‘e- 
tuvą sugrąžino lietuviams, o an
trasis pasaulinis karas vėl iš- 
p .ėsė ją iš lietu v ų. ,T kol žinu- 
įja neprieis piję sus;prątm 

,r n,eanąįkįns kaęųs, J,VH Ipkią, 
skerdynes, kokios nuolat pas 
vartoja, tol negalima nieko ge
ro tikėt s ir pasaulis rami i n - 
galės gyvuoti. Karai bus galimi 
■švengti tik tada, kada p’ač’o- 
sios masės padiktuos savo va
dams, ką ve kti žmonijos gero
vei ir neleis j ems turtus nai
kinti. Tada tik užžibės pilna de
mokratija ir laisvė visiems.

Tačiau lietuviai nenus’os vi 
ties ir yra pasiryžę kovoti tok 
kol vėl nebus grąžinta : nepri-

Mes kviečiame jus pa- 
lyginti važiavimą dabar

tį tio jirų automobilio, nežiū
rint koks jis yra, \su važiavi
mu šių mętų Fordo.

Niekuomet pirmiau visoje 
Fordo istorijoje mes neįdėjo- 
me vienu kartu tiek pageri
nimų pad'dinimui važiavimo 
patogumų.

Mes pailginome ratų atoku
mą ir springsų bazę. Mes iš
dirbome vis’škai naujos formos 
automobilius, ilgesnius ir pla
tesnius, negu, bent kuomet 
pirmiau. Automobiliai net sep
tyniais coliais paplatinti dėl 
sėdėjimo viduje. Automobiliai

su platesnėmis durimis ir di
desniais langais, negu bent 
kuomet pirmiau buvo.

Tiip pat mes aprūpinome šį 
dide’Į 1941 metų Fordą su 
minkšteeniais “Slow-Motion 
rpring?ais. Su naūja’s rėmais, 
kurie yra 160% stipresni. Su 
pagerintais kratymo sulaiky
tojais. Ir su ištobulintu važia
vimo s'abi’izatorium pastovu
mui laikyt’ užsirakamuose ir 
rmarkiam vėjui pučiant.

To viso pasėkoje yra tokis 
vąžiavimas, kurį daugelis va
dina nauju bent kokio didu
mo' automobiliui!

sunku jį 
viršinti bent 
kokia kaina!

SUSIPAŽINKIT SU FAKTAIS IR PIRKSITE FORDAI
o '

Tel. VICTORt 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY tlĮTOINAS.
, Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJA 
' NAMĄ

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

Mano statomi namai yra (reng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
budavoti iš geriausios medžiagos 
ir yra žinomi kaipo geriausios kon
strukcijos namai.

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

Dėl platesnių pasitarimų šauki
te arba atvažiuokite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedėliomis 

I iki 12 vidurdienio. AtVaŽfevusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai patiks, hės jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir ne
brangus (didžiumoj 2 flatų).

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

i Turiu porą užbaigtų haujų na
mų pardavimui už labai prieinamą 
kainą. '

JOHN PAKEL

Leiskit Pasiūlyt Bonką 
MONARCH ALAUS Hlnam

Skonies Patenkinimui
Leiskit jam padidinti gėry valgiy įvertinimą

ALAUS gaminimas yra taip pat menas kaip 
ir puikaus portreto nupiešimas. Visas mokslas ir su

brendęs n ityrirnas aiškiai išmanančio Master Gamintojo ir puikiausi 
pirmaeiliai produktai nadaro Chicago’s Own Mellow Monarch Alų 
mėgiamiausiu chicagiečių tarpe.

Tamstos niekad nežinosite kaip gardus yra
Monarch Alus iki nepadarysite išmėginimų.

Reisas Monarch Alaus mažai kainuoja, bet 
jūsų patenkinimas juomi bus didelis. Užsakykite keisą 
šiandien — pamėginkite — bukite tiek kritiški kiek norite ... tada ...

LAI JŪSŲ SKONIS SPRENDŽIA

Klausykite “Bowler<s Broadcast” su Hal Totten WCFL kas 
vakarą 6:30 išskyrus šeštadienį, sekmadienį 2:00 vai.

Atminkite — Nėra puikesnio alaus už tą gamintą čia 
pat Chicagoje. Bukite ištikimi savai apylinkei.

klausomybė lietuvių tautai. Lie- 
tuvių tauta niekuomet nesiren
gė pulti kitų tautų, net ir tą's 
laikais, kada buvo galinga. L'e- 
tuvių tauta visuomet stengėsi 
sugyventi su kaimynais kuo 
gražiausiai, ir visus klaus muš 
išspręsti ramiu ir teisingu ba
du. Taigi, lietuviai niekuomet 
nenule s rankų ir kovos už išs- 
vadavimą. Lietuviai ^visame pa
saulyje darbuosis, kol tik vėl 
atgaus nepuikia so ^ylę

Tik vienas yra Jįpgailėanas 
dalykas, —• tai •’tąsjr kad musų 
tanios
veikime. Jie' .pHsi-
dalinę į įvairias part.jas ir ma
žas grupes, kas trukdo veikimą.

Kad ir tokioje svarb oje -die
noje kaip , Vasario;-.įįo neg, ėvo 
nusitarti ir surengti iškilmingą 
minėjimą.

Musų kolonijoje įvyko net 
trys apvaikšč oj lmo pareng.m.J 
agal .kolonijas. Tai jau per 

daug. Katalikai surengė dvejo
se vietose, o tautininkai vieni, 
nesiskaitydami su didžiuma ko
lonijos lietuviais. Na, ir to pa
sekmes buvo visai menkos.

Karpius, Zuris ir lleli kiti pa
sišovė ir vieni surengė ax;v..i š 
č.oj.mo dieną Lietuvių s. 1 j 2. 
Publikos susirinko vos apie 
šimtas. Tai ar tiek tik reikėjo 
turėti tokiame svarbiame pa
rengime? Bet kol žodis r Aš”, o 
ne “tu” vyraus, tol .r pasekmės 
bus tokios.

Programas susidėjo iš kalbų, 
dainų ir trumpo atvaizdavimo, 
kaip kareivis žuvo už Lietuvos 
laisvę.

Pirmas kalbėjo P, J. Zuris. 
Jis, kaip ir visuomet, bandė už
važiuoti įvairioms partjoms, 
nepraleisdamas nė . socialistų. 
Pagal Žurį tai tik tautininkai 
gali Lietuvą atgauti. Tautini/ 
kai buvę geriausi Lietuvos šei
mininkai, ir Smetčna buvęs tl • 
krai ir tekėtu budu išrinktas 
Lietuvos prezidentu.

Zuris pats gerai žino, kad 
Smetona nebuvo laisvai liau
dies išrinktas, bet smurto budu 
pasigriebė valdžią į savo ran
kas. Ir vis dėl to j s nes drovi 
per akis meluoti. Gędal

Antras kalbėjo J. Jas’nskas 
iš Chicagos. Jasinskas viską 
skaitė iš rašto. Visa jo skaityta 
kalba buvo tik ištraukos iš lai
kraščių. Tie aprašymai, kuriuos 
p Jasinskas skaitė, jau seniu 
pasirodė “Naujienose” ir “Ke-

■ leivyje”. Tokie paskaitymai p - 
blikoje nesukėlė jok’o up > 
Karpus taipgi trumpai k aibėj : 
prisimindama veną it_ L

1 tuvos įvykį, j

Vaizdelis mirštančio kareivio 
už Lietuvos laisvę išėjo gana 
gerai. Kareivį atvaizdavo Jonas 
Jugelis. Pas mus yra jaunų 1 e- 
tuyių skautų būrelis, ir jie vai- 
dmiirius ga'i gana 'tinkamai Lt 
likti. Tas yra pagirtina. Taipg. 
sudainavo po porą dainelių 
Bronė Rąsiliutė, Sofija Kuč ns- 
kaitė ir Jurgis Macis. Dainos iš
ėjo labai gerai.’

Bųyo ir aukų rinkimas. Bet ’ 
nepasakė kiek aukų surinko.

Seniau į ^k^s^ri)ų>parengi- 
^ąt;^risiriiifeą^^

šį'.•• s apie' 'Šlni';-
.s. Tok iii budli* jati gaj.mčt 

>pręsti, kad taut įlinkai mažai 
turi pritarimo visuomenėj. Ba
lų daug reikšmingesnis darbas, 
jeigu veiktų su. visuodicne, .0 
ne patys vieni. Jonas Jarus

........... .-——IV"" '**' '* .

Cleveiand, Ohio ■
> ‘ . - ------ - —-------LMi •

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas.

Pas mus įvyko net trys Va
sario 16 d. minėjimai. Naujos 
parapijos surengtame minėji- 
..ie kalbėjo pats k ebenas ir p. 
Banis. Kaip v.enas pras.as kal
bėtojas, taip ir kitas. Kuris jų 
rastesnis, — butų sunku pa

sakyti.
Tač au reikia tiesą p* sakyt 

jog tame ssuir nkime butų v.- 
jai nekaip jautęsis ir geriausias 
kalbėtojas. Kaip sau norite, o 
tuščioms sėdynėms kalbėti ne
patogu (į m tingą atvyko vos 
apie 50 žmonių).

Žmonių mažai tebuvo, o au
kų dar mažiau tesurinkta. Gal 
dabar vietos kunigas supras, 
jog varžybos dėl publikos ne
apsimoka. Juo labiau, kad ba- 
vo galima susitarti dėl s .ren
gimo vieno didelio mitingo.

Šv. Jurgio parapijos salėje ir 
gi bčivo surengtas nepriklauso
mybes minėjimo mitingas. Ten
ka pa .akyti, kad tai buvo r nv 
tas parengimas, žmonių susi
rinko apie 400 ir aukų bavo su 
rinkta 70 dolerių .su viršum. 
Kai kurie pasižadėjo vėliau ir 
daugiau aukoti.

Vyriausias kalbėtojas buvo 
kun. Vaškas.

Gaila, kad nebesuskubau da
lyvauti “Dirvos” surengtame 
paminėjime. Tačiau manau, jog 
jpie tai kas kita:; par

Didcl s skautę
Vasario- 23 d.

; ii Į i >„' \ r a - ren. -i irią s Dr. V 
j Kuairkos skautų-vyčių vakaras.

Scenoje bus pastatyta operete 
“Maluninkas ir Kaminkrėtis”. 1

Šia proga bus pravartu kiek 
plačiau pakalbėti apie skautus, 
kurie daug dirba, bet nužai 
kalba. Pirmiausia turiu pasa
kyti, jog skautų būrelį sudaro 
Amerikoje gimęs, o Lietuvoje 
augęs jaunimas. Skautų nariai 
Lietuvoje lankė gimnazijas. 
Kiekvienas yra baigęs mažiau
siai keturias gimnaz jos kla.es 
Kai kurie ne tik gimnazijos 
mokslą yra išėję, bet ir aukštą
sias mokyklas lankę. Tokiu ba
du skautus sudafb tikrai inte
ligentiškas būrelis. Tie jauni in
teligentai pasižymi savo patrio
tizmu ir mėgsta dainas bei vai
dybą. Jie dirba vieningai be 
skirtumo ^įsitikinimų. ’ Jų tarpe 
nėra vietos t.k Lietuvos išga
moms.

Kalbamas vakaras prasidės 6 
vai. po pietų. Į; anga tik 35 cen
tai. Clevelandicč.ų pareiga tą 
gražų būrelį paremti.

Operetės vaidinime dalyvau
ja šie asmenys: J. Mačys, p-i 
N. Schultž (Jurgeliutė), p-ia F. 
Mačienė, p-lė II. Pacev.’čiute, 
Jonas Jurgelis, V. Zamblauska 
.r V. Jurgelis.

Visi vaidintojai scenoje pra
dėjo dalyvauti dar lankydami 
Lietuvoje gimnaz jas. Butin i 
pamatykite operetę. Ne t.k ta 
vėsite malonumą, bet ir parern 
rite jaunimą, k ..ris yra įsiren
gęs visais budais dirbti Lielu 
voš gerovei. —Buvęs

ĮV AIRIOSžiNIOS
Popiežius palaimino 

Alfonsą Burboną
ROMA, Italija, vas. 18 d. — 
Popiežius palaimino smarkiai 

sergantį Alfonsą Burboną, bu
vusį Ispanijos karalių.

1931 m. didelė Ispanijos gy
ventojų dauguma pareiškė ne
pasitikėjimą karalium ir jis bu
vo priverstas bėgti. Ispanijoj 
buvo įvesta respublika, bet da
bar vėl kalbama apie Burbonų 
sugrąžinimą sotstan.

IŠNAROS!
IŠNAROS I

BUILDING CONTRACTOR 
6816 So- AVestern Avė. 

TeL GROVEHILL 0306—0363

Atrodvkite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

10 MĖN. MOKĖTI
Pinigų grąžinimo gą- 

nt ja. Denturos da
mos t'fctai eavus už- 

akyipą ir nuo formų 
nadarytų laisniuotų 

'lenUstų. 

:qr)0
■ J iki 

, $35

Fleitai 
Pataisomi •

Apkain.
Nemok

Hejną 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

; -'į Sektn. 10 iki 4;

LblJ I t&i Naujienose 
da dėlto,

MADŲ 
KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,
Chiraro TU

j vale ras
Letuv ų y

VASARIO 23 D. MATYSITE •'
Ši Sensacinga Veikalą ' ArtrMiH>

Pirmą kartą Amerikoje
Oriainalę* Juokingą Komedija ' *
. AMAI GAMATFJ) CENTER

| SalSje, 333 S. Ashland Blvd. L



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtai, vasario 20, 1941
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NAujgew$
The Lithuanian Daily New» 

Publishtd Dąily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Hates: 
£6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Mąrch 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L, under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00
1.60
.75

3c 
18c 
75c

no “galybę”, tai jisai pasako: “Choroso” — ir praneša 
dėdei Stalinui, kad jo amerikanski pastumdėliai užpelnė 
savo “pėdės”, O jeigu rąportąs butų prastas, tai “pėdės” 
sustotų.

Apgailėti!!#, kad vergai turi ne tiktai dirbti savo 
ponui, bet ir atsižadėti ęavę sąžinės.

■V • .1

LSS ORGANIZACIJOS R IKALAI

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1789 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Ganai 85Q0.

Chicago  j e—paštu:
Metams ..................... ..........
Pusei metų _____________
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui___ -___

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija___________
Savaitei ________________
Mėnesiui __________ _____

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams _________ ___ ___  $6.00
Pusei metų ...........  3.25
Trims mėnesiams ______ - 1.75
Dviem mėnesiams -_____  1.25
Vienam mėnesiui___ _ k .75

Užsieniuose:
Metams ___ ____ .1........... — $8.00
Pusei metų ___________ _ 4.00
Trims mėnesiams _______— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Demagogija
Anglijos pagalbos priešai vadina 1776 feįjįi| RŽsįm.91 

jipiu įsteigti Amerikoje “diktatūrą”. Bet dąr ne 
iš jų nepaaiškino, kas yra “diktatori^Q,? tąipę i

Jie kalba apie didelės galios £ųtęįkįjn|
Tačiau didelę galią prezidentui suteikia Jungtinių yąlę- 
tybių konstitucija. Ar 1776 bilįųs pąkeįęįa bępt yję^ 
kopetitucijos paragrafą? To nepasakys pę viepas 
gus. Paprastu įstatymu konstitucijų pakeisti p^gąjįp^ą, 
Vadinasi, konstitucinė prezidepto galia, kokia bUYQ 
šiol, tokia ir palieka.

Diktatūra tačiau reiškia du dalyku: nę tiktai 4i4er 
lę galią vyriausybės rankose, bet ir teisių atėmipių pi
liečiams. Jeigu Stalinas arba Hitleris negalėtų uždraus
ti žmonėms reikšti sayo nuomones spapdpje įr susirinki
muose; jeigu negalėtų žmonių savavąliškaį suiminėti, 
laikyti kalėjime arba žudyti; jeigu žmopės turėtų teisę 
laisvai rinkti savo atstovus; jeigu teismai Rusijoje arba 
Vokietijoje butų nepriklausomi nuo vyriausybės ir dary
tų tavo sprendimus, pasiremdami įstatymais, o ne val- 
eižios įsakymais; jeigu nebūtų savavališkai atiminėjamas 
žmonių turtas, — tai kas baisaus butų tokiose “diktatū
rose”?

Bet tame ir dalykas, kad Sovietų Sąjungoje ir Tre
čiajame Reiche asmens laisvė, gyvastis ir turtas nėra’ 
apsaugoti; piliečių teisės yra panaikintos. Tai yra d.k- 
taturos tąja žodžio prasme, kaip šiandien, kad tas žodis 
yrą visų suprantamas.

O kurių asmens arba piliečio teisę panaikina 1776 
b'Jius? To dar pėra pųrodęs pė vienas Roosevęltp admi
nistracijos kritikas. Todėl jų pasakos apie “diktatorišką 
bilių” yra demagogija publikos mulkinimui.

Stalino patarnavimas Hitleriui

LINKSMAS
KAMPELIS 
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TARYBŲ KALBĖTOJAS 

ir Pilietis
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pąvo Soviętų RugiĮųs raudonoji 
armija, tai todėl, kad jam ru
sai nedavė užtikrinimo. O kol 
davė užtikrinimą Sovietų Rusi
ją, tai Ą. Sipętoną įr jp paka
likai lęųlo ir soyįetų bazes Lie
tuvoje įsteigti.

Argi to nemato musų taut- 
ninkai, kad A. Smetonai ir jo 
gnųinėrps Lietuva įr jos sava- 
rąnkųmąs pįękuopięt ’nerupęjo 
į£ perimi? Jeigu kas mąpo, kai. 
aplink amStojį? susisuks koks ' 
^?|ipnĮ^ių jųdėjįin^s Lietuvai 
.^/iosjĮoli įš po rjusjj rąijdojių- 
jl) imperialistų jungo, tai tas 
feve g^gąpajnejp. Ngm įięsa, 
mgs §ayo eijė^e tokijj petųriĮpe,

JPMsų įautininltų, Jju< 
ne sąvę skaito dęmojcrątąis 
Lietuvos pąĮtnotaįs yra loki..

<J.aUjg: P? ir py^tagnt 
lįociąjįstų, išmętipėdanii, kad 
ęociąlistai ‘pakenkę” ĮJię^ųyos 
peprigųlmybei gintį.

Ąųięriįios lietųyiąi gali ir |u- 
yj spdąryį juUęjipi£ už Lietuvos 
pępriklausomybčj? gynimą bę 
jojįių smetonininkų. Musų tąu- 
jįjųinkąj — kąip pausų komuna-, 
ęiąi. Kęųiupąęįąi sako, jeįgų nę 
Bąįcpkip vąldžįa Ėiętuvpje, tą* 
turi būt A. Smetonos valdžia. ' I t ‘ - » * V* ' ’ • ; ♦ ' * A.
Tąųtiųipkai Jygiąi taip pat. Jei
gu nėra Smetonos, tai ” “perą’ 
Lietuvos. Atrodo, kad tos sro
vės kitokios valdžios formos įr 
nesupranta, kaip tik diktaton- 
nę. O ųięs socialistai stodami 
u£ Lietuvos nepriklausomybės 
atkovojimą, pabrėžiame: Mes 
stojame už laisvą ir demokrati
nę Lietuvą! Jeigu taip, mes to 
nusistatymo ir laikomės. Muiųs 
kąip Smetonos, taip ir Paleck.o 
valdžios formos, nepakeliui.

Socialistai niekuomet neneigė 
tautų ir jų neneigia, bet kaip 
tik priešingai: ąociąlistąi iš 
principo stoją už kiekvienos 
tautos įąįsvę, tautinio apsi
sprendimo įeisę. Jeigu Lięlųvon 
pebut ątmaršavę raudonarmie
čiai, p JLietuvo3 žpionęs savo 
noru būt nusib.alsąvę pi Gidė i 
prie Sovietų Rusijos, tai jų va
lią. Bet kuomet į Lietuvą su- 
mąršąvo su tankais, ąeropla- 
nąis ir bągnietais pusė mi.ijo
no Sovietų Rusijos armijos ir 
po prievarta visi pil.ečiai buvo 
varomi pasisakyti ųž Lietuvos 
prijungimą prie Rusijps. Tokis 
ęįgęsys, susipratusių žmonių a- 
kyse, neturėtų būt pate.sina- 
mas. Tai lygus pasielg.mas So
vietų Rusijos užpuolikui, kuris 
įsibriauna į tavo kambarį ir pra
verčia savininką kas gero ati- 
duot) Toki ,elgesį so-
lafetai smerkę įr sn}grj>s. Tpk§ 
piętpdąs, kokį panaudojo Sovie- 
IjJ Rpsįja prijgš Lįctjiyę, Estiją, 
įalvŲf ir yf$ Jyš 
Įnįjsspįįnjškai mętpdąį pęįęi E- 
lippijg,' Albaniją, o Japonijos 
prjel J-Iapįižurijį ip įĮJįjjja, Ąy- 
W Vpfeiėtjjos; prjos Austriją 
Balandi ją, Belgiją, Daniją, Nor
vegiją ir Franciją. Vienas ir tas 
pąt§ yeik|||)ą^ pąvergtį tapjas. 
Tam viskam socialistai priešių-

Kas liečia katalikus, tie nuo
širdesni 'esamuoju momentu 
Liętųyos gynimo klausime. 
Smetonos reikalą jie palieka as- 
lųępįnju reikalu, Jeigu, socįalis- 
Aai prjęfjflgi ^efonąi ir smetpr 
nininkamš, jie socalistanis prie
kaištų kol kas nedaro. Toks jų 
nu^isžajlymąs. Atrodę, )<ad ga
limą įsu kątalikąis bus yeikti 
Lięiųyo^ ųcprikaįusomybės gy
nimo klausime. Tautininkai tu
rčių sąyo gaires pakeisti. Jie 
turėtų^ gavę daugiau sušidemo- 
l<ratinti,o ne savo ožišku užsi
spyrimu pagelbėt netiesioginiai
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NOMINACIJOS LSS CEN-r 
TRO KOMITETO I 

LSS Centro Komitetas pa
skelbė pradžioje sausio 1$)41 
metų LSS Č. K. nominacijai. 
LSS C. K. įsiųntinčĮo kupporns 
nominacijos blankas. Kai kurios 
kuopos jau prisiuntė nommaci-

• . * f ’* “-F r 1 11 ' ’

jas LSS Centro Komiteto virši
liukų. kąijkas jau baigiasi. Su 
iovo pirmą LSS C.K. ^ękretpr 
riųs siųptįnėti kuopoms
nDkimy 9 dhugę-:
lis musų LSS kuopų ųegrąž.na

I-SS Centrų nominacinių blan-

<lu ir Vasarį gę-:
w i
Centro Kbmjtęją žmonę^. 
pasirodo trukumo, nepaisymp. 
Vis IpųjĮiąpia pąskųtipių d-enų. 
Q' pąs^ųfįnęsę (jienp§ę $įd mp? 
n esi o ir tai]) LSS C. K. sekreto
rius turi (Jąjig darbo. Kęijtįa 
prirengti jau rinkimų inusi^ 
Ę^SS (lį<. ąęįčrętprįųs tųp $ąųg 
(iąrbp. Reikią prirengti jau yin- 

I feo B}USU feSS £$» ' 
' Dįąnte.1

Kųnęs k,uęu>os turėjo susi- 
, rjnkįinųš ir pj-ąvedč p'omįnaci- 
jas j LSS C.K., lai veik vieniui- 
šiai nominuojami senieji brpok- 
lynįšĮaąi LSS Centro Korpiteįp 
nariai. Viena kita kuopa nomi
nuoja ir iš Mąssachusects drau
gų vįepą piįą į LSS 5Centrp Ko-
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BALSUOTOJAI PRIEŠ ■ katalikus. Siaurapročių yra ne 
A USTO V A Hktąi religinėse sektose, bet įr
' tąrp ręligįjį>s prįęių. 3ąkysimę,i

pas Rusijos bolševikus yra dar, 
gaji bufe grįę^ęįhią “Iųdex lį-! 
brorum prohibitorum?! (už
draustųjų knygų sąrašas), nę- 
gu k^ąjikų bažnyčioje. Jie nę- 
pąkęnjČjįą jokio rašto, kuriame! 
RjjpWi|amas “nekląi-' 
dįjigupi^”. yra ir sa
yel?i,ęji)ps nftęjaįs, ^urĮg netolp- 
r^»‘jokioj HĮ)lMįo Įtfitikos.

yisį šitie mintįęs įaisyės prię- 
šąi ląįįio “dorais” tiktai tokius’ 

Kuri£ !?U,ę|bįją jų ypatin
gi j *‘)?ipks||”. TŠj dar nebūtų 

blW 8^ stengia-^ 
si peleni appfltji >ayo “np.-;

Wes?” prievarta, 
dFŠVSjlwj priešingos
įijĮ^įigs yftĮius.’ Jįę jigpasitikį 
žmogpus protų, nes jie bijo, 
kad “klaidingieji” raštai išves 
žmogų iš kelio, jeigu jam bųę 
leista įkaityti kas jam patinką.

Šita baimė tikrumoje reiškia 
nepasitikėjimą savo tariamuo
ju “neklaidingu mokslu”. Jei
gu bolševikai butų įsitikinę, 
kad leninizmo-stalinizmo jova
las išreiškia tikrą riešą, parem-

■ tą faktais ir logišku protavimų, 
tai jie neturėtų pagrindo drau
sti kitaip manančių žmonių ra
štus.

Nėra mažiausios abejones, 
f . : ■ . - ■ v j ?

• kad toks apšvietos suvaržymas 
labai ri:ąpdo progresą tose ša
lyse, kuriose įsigali vienos arija 
kitos rųšįes siaurapročiai.

BISTRAS MIRĘS 
... KALeJIMĘ

Per Lisaboną (Portugaliją) 
“Draugą - pasiekė žinia, kad 
mirė kalėjime Lietuvos kr. de
mokratę1 vadas, Dr. L. Bistras. 
Taip fpat u m iręs kun. Bruž^kas.

Smulkmenų apie jų mirtį ne
paduodama. Kiek buvo girdėt, 
Bistrą okupantų žvalgyba pra
džioje buvo padėjusi po “na
mų areštu’’, paskui nugabeno į 
kalėjimą1.'

* Kalėjime tebesėdi vąį. liaudi
ninkų lyderis Toliušis, Jonąs 
Vileišis ir k. Toliušį žvalgybi
ninkai versdavo rašyti palan
kius bolševikams straipsnius į 
“tarybinę” spaudą: kai parašo 
straipsnį — duoda valgyti, kai 
nerašo 4- neduoda.
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Su ęsąpčįąįs “ląį^yęje’’ Liętu- 
yęs rąiytojąįs, ąrri^fe ,UT 
įąis įnteligęųtąį^ elgiamasi pa
našiu budu. Kas atrisąj<p “Stą- 
J&9 "Pro-
jętąrį^P tėvynei” tarnauti, tąs 
TO iFfcfeP įr Pa
liekamas mirti badu.
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ATSTOVĄ

Anglijos Darbo partijos sky-‘ 
riu? N.prtj) Harninersniitlj apy
gardoje reikalauja, kad rezig- 
BM£ljį $ parlamento D. N.

feVvo išrinktas tos 
bet parlamente

>^ešinS? Darbo, 
^Pereitį žiemų1 

’jjiW agresiją
gFjej Sųejpjjį, įjž įf Jjųvo pa-

Nort]i apy-
Sai-dos ffyrfn RfiSraS
tyk}

i

yaują ppi DayįjŲ
$$$ pastangomis jisai bu
vo ■' i 
nei milžiųiškos .Šiaųgiim^ 
žmonių pažvalgų Nortli 
Hammęrsmith apygardoje, 
bef jo dabartines nuomonės 
yra visai joms priešingos/’
Atstovas Pritt susidėjo su 

“penktakojąis” ir buvo vienas 
iš iniciatorių “Liaudies Kon
vencijos”, kurią neseniai su
šaukė komunistai Londone. Ta 
“konvencija” reikalavo, kad 
Anglijos valdžia butų draugin
ga sovietų Rusijai ir stengtųsi 
patirti, kokiomis sąlygomis Hit
leris sutinka daryti “taiką”. 
Anglijos spauda iš tų “penktą? 
kojiškų” intrigų pasijuokė.

a

f ^^P». £urįe netolp

(DIALOGAS)
Parašė Snapis Kana p i s.

(Tęsinys)
PILIETIS: Sakyki kaip nori.
KALBĖTOJAS; Dabar, aš 

manau, eisiu prie temos.
PILIETIS: Eik kur nori.
KALBĖTOJAS: (Įšgęrią stik

lą vandens prisipila kitą.) 
Draugės ir draugai. (Pąuzą.) 
Jus ęsątę liudininkais didelių, 
permainų, kuriąs didysųs .tąųtų 
šlaisvintojas — šviesus drau

gas Stalinas ~ teikėsi ąląįų.ti * 
į musų kraštą. Jis išlaisvino 
jus iš kapitalistiško jungo. Jus 
matot, kaip kapitalizmas yra y 
likviduojamas. Privątiška nuo
savybe yra išrautą su šaknimis 
ir padėta po valdžios globa. 
Stambus ūkiai ypa susmulkinti,

Amerikos spauda vis ąiškiau pabrėžia tą faktą, kad 
“nepuolimo sutartis” tarp Bulgarijos ir Turkijos buvo 
padaryta, pasidėkpjant dąugiausia Maskvos spaudimui 
į turkus. Korespondentai ir žinių komentatoriai sako, 
kad Stalinas privertė turkus pasižadėti nepulti Bulgari
jos, kuomet nacių armija iųis jnaršuotį per Bulgarijos 
teritoriją prieš graikus. Rusijos diktatorius norėjęs ši
tuo budu atitolinti karą nup Juodosios juros ir Dą^dą- 
nellų.

Maskva čia atliko labai didelį patarnavimą Hitle
riui. Nes turkai, pasirašydami tą sutartį su Bulgariją? 
sulaužė savo pasižadėjimus, duotus Anglijai. Graikija, 
kuri yra Anglijos sąjungininkė Bąlįęąnųosę, daįąr atsi
duria keblioje padėtyje. Ji viena gintis nuo fašistų ir ną- 
cių nestengs, o anglai daug pągąlbps jai $ųptį Jiegali.

Pati Turkija stato save į pavojų. Jei vokiečiai oku
puos visas Balkanų šalis, tai kas juos galės sulaikyti nup 
maršavimo į europinę Turkijos dalį, o po to ir į Ą^ij^? 
Turkams bus daug sunkiau pasipriešinti Hitlęrfųi, kuo
met jo armija bus priėjusi prie jų sienos.

Stalinas vis labiau ir labiau užimą Mųssolįnįo vietą 
fą§įstiškųągr^prįų“ąšyję”.

Atlieka savo “pareiga"

NENORI ATSISAKYTI 
NUO VIDURAMŽIŲ

LIĘKANpS •'
S. Bostono “Paįrbipįnkąs’’ 

nudžiugo, kad ir pas protesto-' 
nųs atsirado kunigas, kuris no- 
p, kad butų sudarytą^ uždrau
stų knygų sąrą^ąs.

Tokius sąrašus, arba “indek
sus”, jau nuo viduramžių laikų 
pradėjo daryti Rpmos-Katalikų 
bažnyčią su tikslų sųla.kyp 
žmones nųp skaitymo “klaidin
gų rąšty”. Mųiėjąsai Jąįkrąątįs, 
šitą vidųrąnąžįų pąįikimą teisi-

SMETONININĘAI IR 
MUSŲ POZICIJA 

I

LSS Centro Komitetas griež
tai atmetė tautininkų pakvieti
mą imti dalyvumą A. Smetonos 
pasitikime. Kai kurie tautinin
kai labai smarkiai užsigavo, 
kad mes A. Smetoną ne t.k ne
laikome JLietųyos pręz.dęnių,' 
bet jį pyjgkaiįome prie sjpųrti- 
ninįčų, kaįp ir Justo Paleckio 
valdžią (skirtųiųas visgi yrą: 
Paleckį įstatė į įyąldžią sveti
mos valstybes ąrm.ją ir žvalgy
ba. 4? Re&jie sako, to nesi
tikėjo , iš socialistų susilaukti,

sa žemė yra savastis valstybės 
ir jūsų — jos darbininkų.

PILIETIS: (Trejetą sykiu 
garsiai suknarkia.)

KALBĖTOJAS: Kapitalizmas, 
vadinasi, yra sunaikintas. Dirb
tuvės ir visa, pramonė — na
cionalizuotą. Prekyba yra val
džios rankose. Dabar niekas nė
ra bagotesnis už bįednąjį. Ly
gybė — tikra komunistinė ly
gybė — tapo įgyvendinta.

PILIETIS:' (Du syk garsiai 
suknarkia.)

KALBĖTOJAS: Visas turtas 
koksai yra ar bus, priklauso 
valstybei, o valstybė — pil.e- 
čiams. Kitaip sakant: kas tavo, 
tas ir mano.

PILIET1S: (Tris sykius su
knarkia.)

KALBĖTOJAS: Bet, supras
kit, valstybė turi rūpintis ne 
vien piliečiais. Ne vien tokiais,

Įspūdingą Vąsąrįę šešioliktosios paminėjimą Chicą- 
goję kp^ynisįąi BV0 /‘aprašymuose” ^tępgėsi yisąip sų- 
mąžintį j? paž^fog. §#yo šfeaityfęj^ps Ję papąsąkojo, 
kad bendrame pąrengįme, kuris įvyko svetainėje prie 
Węęjt R.andolph £ątyės, fcųyę “skysčiau” pųįlįjkos, ųegjl 
kpnąunaęiŲ kpne^te, —- pors visi, kurįe tame paren^imę 
bpv.Q — jpgči svetainė buvp pilna, o į j^ telpa'apie 
2?300 žmonių. : -

Tik paskiau, kąi žmonės ėjnę juoktis iš kęmųna^’ 
kų melagių, tai jje savo “klaidą” patgisf ir ppip^jpą, 
kad vįęgi bepdr^me parengime dalyvavo 1,300 publikoj 
— vadinasi, melas paliko “tik” vienų Į^GOjO nutolęs nup 
tiesos. Kaip iš Maskvos pakalikų, tai didesnio/“sąžinin
gumo” ir norėti ^nebegalima. ""s. / •

Juk pieluoti yra jų '“pareigą”. Ųž tai jįę gąųną pž- 
mokėti. Kai GPU agentas, kuriaųi visi Bimbos, ĄpęĮpų- 
liai ir Pruseikos turį duoti rąpęrtą įš savo “vęjktyno”, 
perskaito jų istorijas apie J^yy^s nęprftlą^Įg(Pffly>ęg 
šalininkų “nepasisekimus” ir ąpję įęmųnącjšk.Q-d?kvatky;

“K^Jįky Bažpyčja i>Jpi- 
>ja nęėfcąHytjflij Rpygų s^- 
rąšg (Įpdęį.6jį), Tep i§ygr<į|y-' 
tą jy.ąipp^ l^nygos ir rąstai,’ 
kŲrie pupja 'tikėjimu, įfjuo~ 
kią dorpyię ir įęndyąį fyi^ki? 
na žmones suaugusius ir 
jąųpnųą. Bą^iyčią tąį dąto 
žmonijos gerovei, nes užgin 
įdąpią ^kąį^tį nęęjo^ą $pąų- 
(I ų, ji apdraudžia ką ta. i k u s, 
ypai njuę' $tyjrkį-
n>9 ir gyyępjmp ųaį<iy, feij- 
rių neturintį ppįtyipjo jg^i- 
ųuoųięųė nępųjpatp, bet ku- 
»W p,<ęyt9 tikėj ifow 
ir neį Jęgąo svdJĮędįą. PrpĮteti- 
Jajįtai jiedieyiąi įr įypjriij riį- 
|įų lįpięr^Įąi įąbai yjęa jausi-! 
statę prieš įpjĮęį KątpĮikjį 
W#OF mplijliška .Fup^tįngp-; 
mq. Jie įgįįp, kad , Indeksas 

yi.4uFfflPž?’i 
paŲpkana, įęgją giaurų grįe^ 

. tMmu įeĮęiįižįa žnjoggjjs prę- 
tjū įpiayftb Plačiai jp §ąyy.&,tė- 
vi?i yj^ytij; g Melf-!

gg iy ppšyfet.3 ir ęsąs įjĮafo-a-i 
protystęs ir $»$$$§ 
dejas ir sargą^.?
Bet štai, girdi, ąt^r^o Ne)y. 

ninkas, kuris siūlo sudaryt i 
nbaitųjįi 'kny^". (i. y : pkaity,1 
tinų knygų) ir “juodųjų” (ne- 
skaitytinų) knygų katalogus 
jaunimui., apsaugoti nuo* sįėlo^

Sjąųrąprįčiją yęą v^ypr ‘pįs 
pr^ęstoaųs/Hygįgi

Bereikalingas vaitojimas dėl 
A. Smetonos, kad ipes soęiąlis- 
tai jo nepripąž^taine “tautos 
vadu”. Socialistai tiki į dęmo- 
Įcrątiją, j laisve, j rinkimų leisc, 
o A. Smetona kaij) tik tūps 'da
lykus 1920 metais sutrempę, 
rinkimų teisę paneigė ir per 11 
metų jokionis politinėms parti
joms teisės nedavė gyvuoti, 
kąip tik tautininkų. Darbo uni
jos tapo uždarytos. Viskas, kas 
demokratiška, Įąj)p gŲt^ntą. 
Demokratiški Įeigų
neareštuoti, tąį žymiai perse
kioti. Ir tąi viską iųęmus į į^rjj-

ir kitais dalykais.-Valstybe tu
ri užlaikyti Raudonąją Armiją, 
kuri mus saugoja. Valstybė tu
ri komisarus, agitatorius, ko
mitetus, kulturnešius, tarybi- 
ninkus ir didelę daugybę viso
kių tarnautojų. Supraskit: jie 
yra valstybės širdis ir gyslos. 
Valstybės galva ir pilvas. To
dėl nesistebėki t, kad valstybė 
beveik viską iš jūsų atima.

PILIETĮ^: (Tris sykius gar
siai sųkpąrkią.)

(Bus daugiau)

KUO PASIŽYMĖJO 
LIUDAS GIRA?

7T

U7T7 .Jf.ff ,7 •

KAZYS VARRALA vasario 
22 d. pradedą naują straips
nių seriją apie LIUDĄ GIRĄ.

Gerai dokumentuose Kazio 
Varkalos rašiniuose pamaty
site, kaip kmp Įuostoj kokiu 
būdu šis nųsigyyenęs šunbajo
ris įstojo į fcųgįgų s^niįąpją, 
kaip dirbo pkųgąųįąms vokie
čiams, kaip į^jrimąį įąniavo 
lietuviškiems kjębopgjps, kaip 
tapo žvalgybos viršininku ir 
kodėl lietųyi^kį Įt,o|ųpnįsį.ąi jį 
padarė švietijno yięękomįsan.i.

Pamatysite, kaip nesupratu
sių žmonių ,tarpę sujojąs žmo
gus gali įsųląųkti G0 įneįų pro- 
duktingo jfąrbo nedirbdamas

Musų dMžiuiųa LSS kųpp^ 
kuopilniausiai ijiųsų L,$S ,Qep- 
tro Komitetą A. pęir
kale užgyrė, kad mes paėmėme 
vyrišką žing^Į? i^ęs 
mojančiai pasakėme lauųpiii- 
kams: “Ne! Mes nedalyvausime 
A. Smetpnų^ priępiime, pęs jis 
nėra joks Liętuyps preziden
tas!” >

Kaip kas mano, kad tokis 
griežtas musų nusistatymas pa
kenks musų darbui čia .Ameri
koje kovoti už Lietuvos išlais^ 
vinimą iš pq rusų okupacijos 
jungo. Męs manome, kad nę.; 
Smetona ir Smetonos pasekėjaĮ 
nėra Lietuvos neprigulmybės 
gynimo nugarkaulis, prleiš’pir
mą pasaulinį k^yą A; 
prigulėjo tai kyri įąižp- 
si apie ityikę, Rusijos carą. Po 
caro nuvęrtimo A." Smetoną ė? 
jo su tais žmonėmis, kurie 
klamšiojo apie Vokietijos kai- 
zėrį. Kąįzeriųj ijy^riuvųą 
sosto, sm ' ' * “ "L“-—■ '*' 1
stėsi su i 
gu jo kli 
kįja> tai 
tiįvos i‘n$ 
gu A. Sm 
tu'vos/ '

h-. A. . I /

Patirsite, kąip $įs syielo per
ėjūnas geriausius savo (Jau
gus apgaudinėjo, iš lietuvių 
tyčiojosi, jų prą^ąįl.ų mito ir 
Jįgt,ųvi$ku poetu pagarsėjo, 
patiksite Giros nupmonę apie 
bolšęvikįp 1920-30 metais ir 
šiandie^įųįų boĮšęvikų pagi- 
ras apię Liudą Gųą.

Pelys ii i>a- 
pająrkįlc Hpppilei- 

W »ęi *DW° flraįpsiuo gpįc šį 
nęhlĮI1“ lĮGlyvįšk^ gyvenimo 
rę&lfįpi:

Salėję, 333-jS.'■Ašlilapd Blvct Garsinkite‘‘N-no^e”

P- ^T^SfTE
l ' ' 11 ' . Į . —T '

Rįpitnį įcąntff ^m^įįįiję 
P^MfĮlį! Japfįįrįgįi Kįmg&fa
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Ketvirtai, vasario 20, 1941

St. Miščikas-Žiemys.

Ir taip gimę stebuklas,..
(IS PARAGVAJAUS PRAEITIES)

(Tęsinys)
Derlius jau kelį metai buvo 

blogas, galvijai — ne kam ti
kę, nes nemaža jų paaukavo 
taip vadinamiems revoliupijo- 
nieriams, tokiems pat dvarinin
kams kaip jis, ieškantiems išei
ties iš sunkios padėties prisi- 
mušimu prie valdžios lovio 
nuolatinėmis revoliucijomis, gi 
kitų pajamų jis neturėjo, nes 
apylinkėje buvo stipresnių už jį 
dvarininkų, kurie buvo mono
polizavę visas valstybines ir sų- 
vivaldybines apmokamas vietas.

Ir vien tik žinodamas sunkių 
don Juliano materialę padėtį ti
kėjosi, jog anas įstengs suvai
dinti sugalvotų komedijų apie

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien iėsitrindami su 
Pain-ExpelJeriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-ŽbcpeDerio. Reikalaukite Pain- 
Expe|lerio su inkaru ant dėžutės.

LITHUANIAN 153

į buk jam pas 
motinų — Virį

Bet įžengęs į klebonijų ir at
sisėdęs prie jnenkos vakarienės 
stalo iš kelių žuvų ir ryžių lek$ ; 
teles, kunigas Nicola pradė^p 
tiek abejoti don Juliano pųsto- 
vumu, jog vos tęsųsįlaike nebė
gęs pas jį, kad sustiprįntų anų 
dvasioje ir mele...

Bet kunigui NĮcoįa nepasise
kė iš klebonijos išeiti. Vos tik 
jis sėdo prie stalo, dona jftosa, 
jo šeimininkė, nesčdus kartu s,u 
juo prie stalo, skubiai išėjo kię-. 
man ir šiurkščiu balsu skatino, 
savo, ir vienų su juo sugyven
tų vaikų, (Juancito), skubėki 
gulti, nes, girdi, vėlu.

Vėlu dar nebuvo...
Tiesa, saulutę jau buvo pąsį- 

slėpus už medžių, bet bendrai, 
vaikai dar ilgai žaizdavp šven
toriuje ię gerokai sųleipjųs. Ku
nigas Nicola suprato donos Ro-’. 
sos skųbėjimp prįežą^jtį — ji 
šiąnakt nutarė su savo yaijkaįs 
kartu nenakyoti...

Atsiduso, sunkiai atsi(įųsQ

• i
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p^ptestu;
1) Niekas neturi teises prie 

;i|USų amerikiečių surinktų ųų- 
kų kį^įs grįa pasiimti jus, —

!?• Smetonų, nej
is

į) Jip pinigui turi pasilikt i 
J)Upke, kol įus reikalingas ųų- 
kij| ųąuįpji^o momentas, pey- 
inųlųnt patieips amerikiečiams;

3) Tjč pinigai turi būt po 
priLžį.ųp didžiulių organizacijų 
kqpij|ęt^, taj yra Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj ir Lietuvių 
Ryp^p Katalikų Susivienijimo. 
Nes šių draugijų nariai dides
nę pusę tų aukų surinko ir pa
tys sudėjo.

Lietuvos Šelpimo Fondo (de
legatų) Komitetas:

K. Vidunas, Pirm.
M. Stakionis, Sekr. 
Ona Pieslak, Ižd.

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W Jąckson BAR. 2500 

Home Office Newark, N. J.
4432 S. Cąlifornia Avė. Laf. 0J71
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ųtey^S šeljlijųp Fbjįjlc

^ĘEIKAS
fi^žjjęsp

Vakar į streiką išėjo auto
mobiliu plovėjai ir kiti tarnau
tojai 16-koj garažų tarp Lake 
ir Harper, ir 50 ir 57th. Strei
kų paskelbė AFL šoferių unija 
po ginčo su savininkais dėl al
gų ir valandų.

Renkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUQR 
1C0.—WHOLESALĘ
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

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

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

and LOAN ASSOCIAHON 
JOS. M. MOZERIS, 8ėč.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118
" . ........... .........

Šviežios ir Rukytęs 
žuvys Kasdien 
Mes Patys 
Pagaunam

ŽUVIS
J. K. ANDERSEN

& SON
242.3 SO. flALSTED ST.

Phone CALumet 2056

VigTOS—""ŽĄSYS—ANTYS
KALAKUTAI x
Šviežus kiau- 

< žiniai tiesiai 
iš farmų, Tai
pgi vis o k i e 
karveliai.
Kainos labai 

žemos.

Air

Jis buvo jau senas, peržengęs 
penktų dešimtį, gi našle doųa 
Rosa vos tik už mėnesio sukaks 
trisdcšjmt antrus metus. Nųrs 
ji, kaip pietų krašto jnotęri^, 
peržengus dvidešimtų pavasarį, 
^padeda galvoti apie skubiai be
siartinančių senatvę, skyrėsi 
nuo savo krašto moterų gal $51 
-o, jog jus gyslose daugiau bų= 
vo europietės, negu kurios ki
tos rasės kraujo, bet kunigas 
Nicola turėjo pripažinti, tuo la
biau dabar, susenęs, jog jo Ror 
sos aistra laikui bėgant augo, 
o np magėjo...

Jei pj-ieš ųštuoni^ rnę.tųs ši 
donos Rosos ypatybė jį džiugi- 
ųo, šiųųdien ycptp jį .dūsauti 
glostant žilus, vos pakaušyje ir 
paausiuose tepasilikusius plati-

«u .v*?• U'-**

AUKOS DARIAUMIRENO PAMINKLUI 
STATYTI BROOKLYNE

■

štątom į visas Chicagos dalis. 
Pašaukit tek GROVEHILL 36$7 
P. D. ANDlREKUS,

P0ŲLTRY
6425 S. WĘSTPBN ĄVB.

’7

Atsiduso ir šį kartų kunigas 
Nięoją' išgįf;W &?nQs Rosęs 
šauksmus kieme raginant vai- 
te

(P>tf d9M.te)
T—T 'Al.J 1

URANE COĄL COMPĄNY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMRCTII 9022 
POfĄHON'TĄS Įfijig Ruii iįjį geriąpuįu 
mainų, daug duĮMu $7 80
Perkant 5 tunus ąjr cjaugjgu., 

Smulkesni Yrą Daug Pigesni 
įf}$ Taty ėkstra.

BLACK BAND LUMB $9/75 
—

Šįjįftjpį praųęšąrne vįsųoiųe-l 
nei gautų aukų penkioliktu są
skaita iki gruodžio 26 d. 1940 
m., pakvįtubtų Fondo iždininko 
p. J. Spurgos.

tyuo Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 41 Seimo, įvykusio, 
Chicago, III., per Centro Komi
tetų: prezidentų adv. F. J. Ba- 
gočių, iždininkų, adv. K. P. Gu
gi ir sekretorių Dr. M. J. Viiii- 
kų, gauta aukų čekis $50.b0. 
Tai gausi auka, pateikta nuo 
šios organizacijos Dariaus įr 
Girėno pastatymui panį'iLdo 
Bropkly^ę. Mes nuoširdžiai dę- 
kojamę gęi’b.iamięįų^ Seimų \dę- 

ir
cijai už vertinga aukų Įjr krei
piamų dėiųesį; j Lajnįhkjo 
do pasiųstų Seimui sveikinimo 
įaiškų. \

By, JoJųj jyųjpk^), 
B>1 Noi’tl) (iltį Street, Brooklyii, 
N. y Y., aukojo $5:6# ir teira
vosi ap.e tinkamumų vietos pa- 
minklo pasta ly urn i. Daktaro 
miomoiie, viela tmt.ii patogesne 
viešam parke, pavyzdžiui, kųtį 
ip ĮVJęCprren Parke arti lietu
vių centro apgyventas kitatau
čiais ir naujaųsįųs parkųų 
Jlį’pokJyne.

Sofija Petkus, brooklyniptč, 
surinko smulkiais nuo Literįi- 
ĮPrP? taygijps 81 kųopps įr 
Moterų Kldbo, <$L30. Blaųkos

^usivienijinm Lietuvių Ame
rikoje 250 kpppa, paspėti),' N. 
y.? pey jiękretprių Dpinų Klin- 
gą aukojo $§.(16.

Aplmi Bachis, 68 AVcst lOtlj 
Street, Bayonm>, N. J„ surinko 
nuo pavienių asmenų šias au-

«$l,00 aukojo• Agnės Balčiūnas, 
Detronela Zinis, Mrs. A. Bal
čiūnas, Mrs. A. Rutkunas, Mrs. 
Ainelįa Sinus, A. Balčiūnus, Kąr 
zys Buiyidas, Mrs. S. Karvelis, 
J. šneideraitis, R. Povjlausk.ą.s,
L. PaųlaųcMs, Mys. Ęiiippcrįęū, 
Joe Spivak, Juozas Mendcris,
M. Strazdas, Vyt. Ubarev.č.us, 
J. Glayeskas, V. Paškevičius, P. 
Krįaučįųkas, Rožė Balkonas, p. 
Roman, S. Waitk.us, A. Dovi- 
das, Anna Yakštys. Po 50c. au
kojo: J. Miatili, B. Bciijamin, 
Mary Misėvicb, P. Spūdis, M,. 
Stalionis, X. Sadauskas, A. Vef-- 
kutis, A. Bfėliauskieųč, A. ĘuL 
katiskas, W. Baltrušaitis, Ba-

M. Yapkųsi ^Or 
lia,. Mrs. Bubonis, ^1. Zakai’ąųįi- 
kaš. Smulkių 50c. .V‘so ^į5.0p. 
Blankus numeris 1001.
‘ ■ (iv ■.s.'.'.- .

4lwp.e 9lJ-
kų niij) o;-gai|ij!!jėi.ii^ Juj.op.ų j)pi 
nęyięriių W $JjjOP

'^‘JTlžįai cJ.eJ<9j,ę.Įi|e ijž' 
aukas ir pasidaiĮsiviiiiy itiusų 
fl!dyj >iv ir G į
r||},9 PaiĮi.i!|(jlo jpajįajty^ j-ei- 
kalų. Uatei !Us>Bf?)Š9!PP SJlkp- 
tojų, j||a retojo )į,o i- 
cerlf) ir Ua(į,»!is, li.ųrjs Įvy^ yų-

2 S!.-i lUHfl
paskelbimai. Įy šįĮ.m atvejų (jar 

¥.»W JRlė’k-
l't i‘: 'te1 ‘įŠMteP ~ 
teį U<?r ilgaji jaįyjiyjį. 'pa?jjip- 
ka Sjejmųijiių kurdui J. Alilj’rų- 
įjįjičifl i|’ K. yij!<p surinjjtj pi- 
nitSąj: VjejujĮj iiitj.su . ijra^tijs

kylame šųsiriiikime vakario s 
d? 1041 m. Lietuvių Ukesiį klu
bo svetainėje buvo iškeltus 
klausimas ir perskaitytas iš 
“Keleivįo-' nupi. 2 (Jan. 3, 
1911) straipsnis antraštė ‘‘Ąš 
ne tam *sutVerta, Ponas Redak
toriau”. S)<ajįibų sękąmai:

“pi.’pųĮdyįio tautininkų p.ir 
dangėj ųiiųdicn įh'ty> karštos 
vųy^yljnes d.vl ty 4510,000 su 
kapgn jliikų> kPDps > randasi 
pus fensųįų 
tos Vilniaus žippheins šelpti... 
ir . . , Ponia J. Tubejicnč parei
kalavo, kad tįė1 pinigai butų ati
duoti jai/. Ji e.ąaijfi1 yjįnnji šelp
ti k(?mitejo įjįetnypje gųrbes 
pii;ų|įnųjkė įr jai tos ankos prj- 
kįaĮ|.i^ųii^įp.sL Ritas nelų- 
ypriedų ųjjkų ”

. Liet ųy.ds Alpinio Fon do k o-; 
m rietas, ’ yieųMŪiaį nutarė pa
reikšti /savo su

CpLLINS TAKSIŲ KOMIUOS 
PJOJNJNKAS

Lubeynatorius Green pasky
rė stambų republikoną Richard 
J. Lyons taksų komisijos narių, 
o pirmininku išrinko Phillip W. 
Collins. Jis yra profesionalis po
litikas. Lyons buvo rep. kandi
datu i įsenatorius 1938.

ATSISAKĖ paliuosuotį 
NUO KARO TARNYBOS

Apeliacinė drafto taryba No. 
£ atjųętė Eq$ejąpdįeči(i Ralph 
Kirkus, 13Į ji. 104|h Ęlace, pra
šymu paliuosuoti j j nuo priva
lomos karo tarnybos. Jis radio 
mechanikas.

Palengvinti q j p T T 
Vąrgdms O L. VJ kji 
n p p 
■į h h nosiM^Sašeliai

v V COUGH DROPS
Mčginkįt “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

°r({ajĮjzf>ęi.Į!J, l<uoj>ij,
wvtiw'i

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

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. 58Š3-5840

ŠVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50Išima uz .............. ' ■ w«w
&T“.....*50.00
RAUDONGYSLIŲ AA
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS co aa
Greita Pagelba ........... LrUU

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $1 (1(1
ir vaistai .:   I .U|J 
pOUGLAS PA£K HOSfITAL
1900 So. Kedziė Avė. Chicago

VICTOB BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St,
Saukit Tel. VICTORY 0066

.te Aįite Fi? 
^LPP Petį-ąų (Grikštas, Stypąs 
Mickevičius, Juozas prųskųiįs, 
Mataušas Kliinauskas. Sykių 
$8.00. įlankos nuinęris 178. Jjs

Had šiW-M-- 
ke prisiunčiii‘ pinigų tiek dpj 
Dariaus-Girėno' paslhtymo pų- 
inĮOklo, kaip pracĮėjgų Kupsti 
žnionių 4l^ų, tai į>ri;
sižądejp, a^e kaiP reikėjo gauti 

Jjiipkt!. T’odpj 
vienų bląpka tapo sugadintų, 
nes vardai buvo surašyti,,o su-: 
rrįo^ į' • ‘t ' ■ ■

Mrs. Ona Jakštiene, 
metę,’; ■ ;^ii|oip§ vU^oš 
blijcai ^ųpgijoip įr kųoppni ir.

i^^nk.hi ?įu'
rinktas ijr pasiūlytas 4w^|jų

fpaj: >^qš?int «!’
,Qrte'i Itetetete

Spurga, I^fl Jęffcpsbh §įaĮiffu,[ 
Long ĮsĮįi.ijjl, Sj. I’., aukij'siuų: 
Į?j.a». g^ 'mg -$jį|Uiflte gte- 
djjipiųi lįyitij ujį pjj.šįjjs^ sg- 
te>r te 1> W)W g'b a^čiųo.
• • ’ > 4 • '«* ' ■« ♦ • f • r*i • r v* 4 )

o “vte.

h ra

jprias šaltis, ^jaįter ^įiapų- 
te; ■ ĄjHte ■ 
Sįurffli.
Kgjrys ijvte’ §ltete litelis.
S..............I|"'| I.U'Į' Į 1 I .Ali l.l, Į . . Įl| Į,,

jarcus
SU-

H'

»l ■£*!■•«

'M;b, rRl{;

vfc'i

Dvi gražios išeiginės suknelės. No. 4406

,4

numauni..

KWM«H

VIŠI LIETUVIAI 
REIKALAUJĄ

Ateikite j PhiĮįip’s DentpĮ Labu 
ra tory kol kainos ' žemos

TRU-F1T
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukse

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 . J
diena * ■ ir auka.
PUILLIP’S DENTAL

JyABORATORY j
235j8 WEST 63rd STREET 

Prospęct 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredom|s 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentisty.

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

W,G,E.$.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išginkit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

“TT""" 
NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Kalstė,! St., Chicago, III 

ėją Įdedu Į p centy |p prašau 

atsiųsti mąp pavyzdį No............

Mieros ................. . per krutinę

• Nb. .4406 ii’. T^o. 449$.— r—»— - - •, »•
kirpįos421. NK 4496 mieros nuo 11 iki 16.

pr '1!*' 
■iHji virš nurodytų pavyzdžių 
.rašome iškirpti paduotą blan- 
<i)tę arba 'It/iSpoti ^pavyzdžio 
luhierj pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti; <»yQ P?" 
ordę ir ądFfj?, Kiekvibąo pą- 
Y^ŽlP ^9 cęętų. GalJ- 

/• pasiusti 9r|?a paS- 
.0 kęrJtų s.tj ųžąp|iy-
I)įi. M&MS ajilįU.
Sąujįepuš Rottpfn 1739

I.w

NO: W

(Vardas ir pavardė)
►<** »■•»>»

(Adresas)
.i

(Miestai ir23 I). MATYSITE 
r?. • •• . s v • i • - ■ . ’

VASARIO

CRą'CHETEp CARE E^TTERN J2768
No. 2768 — egidas apsiaustėlis

I NĄJJJIENpS ^ĘEp^ęąĄFT DEPT 

| 1799 So. Halsted St, Chicago, UI 

pią i^edų 1Q cepfų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No---- —

J Vardas ir pavardė.

’ Adresas..... .. ...........—

* Miestas ir valstija.

mįj,a>4

Biizplis $2.00; po

iiitj.su
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&

Aštrėja Kova Tarp 
Fordo ir CIO.
AFL žada organizuoti darbinin

kus; Darbo Taryba kaltina 
Detroito policiją

/DETROIT, Mich. — 
tarp CIO Auto Workers 
ir Fordo bendrovės labai 
ja ir plečiasi. Į konfliktą
ir- Amerikois Darbo Federacija, 
kuri pareiškė, kad organizuos 

darbininkus ir dabar 
Floridos, suvažiavime 
įvairius • budus vajui

Kova 
unijom

kišasi

Kordo
Miami, 
svarsto

Į konfliktą Įsivėlė ir Detroito 
Darbo Taryba su vietom polici
ja. Taryba smerkia policiją už 
“favorizmą” Fordui ir trukdy
mą liudininkų kamantinėjimo 
apie Fordo varžymus unijos 
darbuotei.

Areštavo Tarybos advokatą
Detroito policija areštavo Ha-

T fi 11 DVI/1 Busi turiinges- 
rtUi lMnis ir ,aimin’ n rvi liti gesnjSt Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3’/ž% Dividendų 

2202 VV. Cermak Rd. Cana! 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TvKs8 31,000,000.01)

roki A. Cranefield, tarybos ad
vokatą, ir CIO atstovą, kurie 
ėjo vieną liudininką apklausi
nėti. Palaikiusi juos 45 minučių, 
policija paliucrsavo, ir komisių- 
nierius Frank D. Eamon paaiš
kino, kad “areštas buvo pada
rytas pasiremiant Fordo darbi
ninko skundu, kad Cranefield 
jam neduoda ramybės”.

Išmoka $303,316
Dividendų

111. — Valstijos
Lueder autorizavo 

Danville Benefit and 
Association išmokėti 

3,500 taupyto-

DANVILLI
auditoriui
vietos
Building
10% dividendą
jamš. Dividendas siekia $303,- 
316. Firma perėjo j receiverio 
rankas spaliu mėnesį.

GALUTINAI LIKVIDUOS 
ALLIS-CHALMERS 

STREIKĄ”.

MILWAUKEE, WIS. ---Wil- 
liam S. Knudscn AVashingto- 
ne, ginklų produkcijos virši
ninkas. vakar pareiškęs, kad 
“šiandien bus galutinai likvi
duotas” 30 dienų užtrukęs 
Allis-Chahners streikas.

Dirbtuvė turėjo būti 
ryla užvakar, 
kompanija vėl 
vieno sutarties 
pretacijos.

bet unija ir 
susikirto dėl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefoną. LAFAYETTE Vttl

koplyčios visose

KtaUMyldte mošų radie programų Antradienio ir tedtadiente lyt

au POVILU ŠALTIMTERU.

-Laidotuvių Direktoriai
$

NARIAI
g Chicagos

S

J
Cicero
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

■ 1

B"

i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

S.. P. MAŽEIKA
3319 Lnuanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAW1CZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern 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. LIUTKEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

Nubalsavo 
Streikuoti 
Keuoshoje

KENOSHA, Wis? — Didžiule 
didžiuma balsų Nash-Kel'vinatoi 
darbininkai nutarė streikuoti 
jeigu kompanija nepriims svar
styti jų reikalavimo dėl darbi 
ninku samdymo naujai atidarc- 
moj Ilacine dirbtuvėj*.

Jie reikalauja, kad raciniečia 
dirbtų Raeine, o Keno^hos dirb
tuvėj butų samdomi irgi vieti
niai. Daug racini^čių dabar dir
ba Kenoshoj.

Pagelbėkite Mums 
Laimingam Žmogui 
Dovanoti Packarda!

Pirmieji Lietuviai 
Camp Grant 
Stovykloj

CAMP GRANT, .III. — Kr- 
mus lietuvis pradėjęs metus ka 
ru tarnybos šitoj naujai atida-

gietis, Frank Stankus, 6818 S. 
l’alman avenue.

Iš Ilarrisburg, III., čia buvo 
atsiustas ir Petras Januška, 25 
:n. jaunuolis.

Palaidojo Seną 
Angliakasį

WEST FRANKFORT, III. — 
Tovver Heights kapinėse vakar- 
po pietų buvo palaidotas Aug
usį Schlosbėrg, 605 S. Short st. 
Sirgo ilgą laiką. Buvo gerai ži
nomas šiame mieste. Ilgai 
bo kaip anglių kasėjas.

(Ur

SUĖMĖ Už VOGTŲ 
DAIKTŲ PRIĖMIMĄ

SPRINGFIELD, III.—47 
tų Petras Kaunaitis, savininkas 
Home valgyklos, 225 No. Fifth, 
buvo suimtas ųž,:vogtų daiktų 
priimi nėjimą nuo < 14*^1 (U me
tų bei niūkų. Jis priš pažino.

me-

APSIVEDĖ DUBUQUE,
I0W0J

ROCKFORD, III.— Dubuque, 
Iowoj, šiomis dienomis apsive
dė rockfordietė Anuo Žvirblis, 
duktė F. žvirblis, gyvenanč.ų 
727 Montague. Jos vyras, An
gelo Insecii, taipgi rockfordie-

SUSILAUKĖ DUKTERS
SPRINGFIELD, III. — Pp. 

Albert Senkai, 621 Wood st.. 
\as. 17 susilaukė dukters. Mo
tina ir mergaitė St. John ligo
ninėje.

Vakar Palaidojo 
Vincent Jakaiti

WAUKEGAN, III. — Ascen- 
sion kapinėse vakar rytą buvo 
palaidotas waukeganietis, Vin
centas Yakaitis, 1123 Victoria 
st., North Chicago.

Įstojo Į Karo 
Laivyną

ROCKFORD, III. — John Jo- 
seph Remenehius, • Route • 7, 
Rockford, įstojo į U.S. karo 
laivyną. Remenehius du kart 
pirmiau bandė * pasiduoti, bet 
buvo atmestas dėl sveikatos.

NORI BALSUOTI 
PROHIBICIJOS KLAUSIMU

LAWRENCEVILLE, III. — 
Piliečiai reikalauja pravesti re
ferendumą balandžio 15 prohi- 
bicijois reikalu. Daug kas 
gėrimus uždrausti.

nori

Karšti Ginčai PMW
Konferencijoje

Naiijienietil
Ar tamsta pAsiėmei knygutę 

tikietų platinimui? Jei dar ne
turi, lai pasiimk nors vieną, 
nes pard imdama s tikietus pri
sidės! savo darbu prie Naujie
nų Namo Fondo. Tikietai tik 
10 centų ir bus geri į pikniką, 
kuris įvyks Sunset darže lie
pos 27 dieną. Tėn dovanų bus 
duodamas naujas LViI melų 
Packardas.

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

Ar tamsia kaipo naujienie-

ReiRalaus 30 Valandų Savaitės.
SPRINGFIELD, Ll. — Smar

kus ginčai ir pikti žodžiai pasi
pylė Progressive Mine Workers 
unijos algų konferencijoj, kai 
delegatai iš Collinsvillc, 111., lo- 
kalo pasiūlė sudaryti “bendrą 
frontą” naujoms algų ir valan
dų deryboms su operatoriais, 
su United Mine VVorkers. Di-

kanRinimą, Vogimą
ĘDWARDSVILLE, III. — 

Nuo metų iki 20 kalėjimu nu
bausti trys vyrai, kurie kanki
no 60 metų collinsvilietę Mrs. 
Lucia Faletti ir pavogė iš jos 
kelis šimtus dolerių. Jie yra: 
Albert Lambert iš St. Louis, ir 
Edward Digby su Benton Tu- 
cker iš E. St. Louis.

Rytoj Kasyklų 
‘B” Balsavimai

taii prieš tokį “frontą” nus.st.i-

Konferencija žada reikalaut. 
30 valandų darbo savaitės ka
syklose.

GAISRAS PADARĖ $60,000 
NUOSTOLIŲ

CANTON, ILL. — Ugnis su,- 
naikino daug biznio triobesio 
šiame mieste ir padarė apie 
$60,000 nuostolių. Ugniagesiai 
buvo suvažiavę iš Peoria, 
Lewislown ir Farmington.

SPRINGFIELD, III. -- Rytoj 
kasėjai Mine “B” kasyklose 
slaptu balsavimu nuspręs, ku
riai unijai jie pritaria, ar AFL 
Progressive Miners ar C I O. 
United Mine \Vorkers. Per i'gi 
laiką dėl atstovybės č a ėjo la- 

| bai smarki kova.
Vienas darbininkas, J. Ged

iminas pereitų metų pabaigoje 
buvo smarkiai sumuštas.

INCOME TAKSAI 
ILL. VALSTIJOJ

Maisto Ženklai St
CIair Apskrityj

I£. ST. LOUIS 
kovo 15 d., čia 1

' sto ženklai bedarbiams.

lh
m ii-

VOS NESUDEGĖ 
VISAS MIESTELIS

LAKE ODESSA, Mich. — 
U^nis nušlavė šio miestelio biz
nio centrą ir vos nesunaikino 
ir gyvenamų distriktų. Po ilgos 
kovos ugnį, 'pasisekė bu valdyti 
vakar anksti 
yra 1,200.

rytą. Gyventojų

nų” atlikai savo phreigą? Ne
lauk rytojaus, bet pasiimk ti
kietų platinimui šiandien!

Paėmė ^Naujienų” 
Pikniko Tikietų

RACINE, AVIS. — Naujie
nų darbuotojas St. Mockus, 
1224 Herrick st., paėmė 10 
knygučių “Naujienų” pikniko 
tikietų išdalinti tarp raeinie- 
čių “Naujienų” rėmėjų, kad 
jie kūodaugiausia išparduotų.

Draugas S. Mbekuš manąs, 
kad 10 knygučių btis mažai, 
nes šiuo laiku raciniečiai ge
ra dirba, o Rachie yra didelis 
skaičius gerų NaujienieČių, 
kurie pasistcųgsz pasidarbuoti 
Naujienų Namo J?pridui. .

Lauksim nuo draugo St. 
Cockaus pranešimo, kad rei
kalauja dar kęĮių , desetkų 
knvgučiu. , - • •

Neatsilieka ir Raeine ; 
Kaimynai • /

KENOSHA, AVIS. Iš Ra- 
cinc, Wis. važidddami susto
jom Kenosha, pas gerą
draugingą, nauji e nielį C. K. 
Braze. Trupinį pasikalbėjus 
pareiškiau su kokiu reikalu 
atvykau į Kenosha.

“Naujienų” rėmėjas ir dar
buotojas C. K. Braze pasiėmė 
knygutę tikietų sau ir savo 
draugai W. Papai. Pas C. K. 
Braze radom na'ujienietį F. 
Jankauską, kuris irgi pasiėmė

SPRINGFIELD, ILL.—Tarp 
atstovų legislaturoje eina kal
bos, kad Illinois netrukus gali 
susilaukti ir valstijinių inco- 
me taksų. Jie pakeistų kai ku
riuos kitus taksus, kuriuos 
gyventojai dabar moka. 
NUBAUDĖ TRIS Už

PAŠAUKTAS AKTYVĖN 
TARNYBON

COLLINSVILLE, 1.1. — Į lai
vyno rezervą paskirtas vietos 
gyventojas, Juozas II. Milius, 
šiomis dienomis buvo vėl pa
šauktas j aktyvę tarnybą.

Ind.—Fe- 
paskyrė 

darbininkų bal- 
Standard 

Haskell ir 
Balsavimų 
ar darbi-

Balsavimai Michigan 
City Dirbtuvėj

MICHIGAN "CITY, 
derate darbo taryba 
vasario 27 d
savimams Pullman 
Manufacturing Co., 
Barkęr dirbtuvėse, 
tikslas yra nustatyti 
įlinkai nori, kad juos atstovau
tų Brotherhood of sRailway 
Carmen, AFL unija.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
TeLYlemiock^5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ROCKFORD, III. — Miesto 
valdybos patvarkymu balan
džio 1 d., čia įvyks referendu
mas apie vasaros “dienos švie
sos taupymo” laiką.

LIETUVIAI

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik nusitarus
Phone YARDS 7299

Mrs. A. K. JARUS?
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVTFE 
6630 9. ,Western a v, 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

GYDYTOJAI IR DF.NTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BTEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wenfworth 6330 
Rez Hyde Park 3395

Dr. Susanna S’aki®
Motery ir vaifcii rvdvfoia

G900 Sn
Valrndns—1-—4 no molu 7 S vak 

iš' kvru® ®nrndnmi® ir «uh?*nmi<:

KITATAimi
DR HF,R7M'V-

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Gprni lietuviam® žinomas nėr 3° 
metus kaino natvres gvdvtnias rhi 
ruraas ir akušeris

Gvdo stačias ir rhrnni?1’'a® 1:?ac 
vvru, moterų ir vaiku nagai rau- 
iauciiis motndu® X-Rav ir kitokiu? 
plektro® nrietaisns

Ofisas ir T.ahoratoriia
1094 W. IRfh St.. netoli Mnrran St 

Valandnc njio 10—12 metu ir 
nuo 6 iki 7-90 vai vak kiekviena 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėlinmis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Bus “Naujienų’* Vakare.
Draugas C. K. Braze pridū

rė, kad visą knygutę tikietų 
išparduos iki “Naujienų” va
karo, o atvažiavęs į “Naujie
nų” vakarą pasiims dar dau
giau.

Besikalbant paaiškėjo, kad 
darbuotojas ir geras iiaujie- 
nietis p. H. LabanAuskas dir
ba, tai jam palikau 15 knygu
čių tikietų, kurias prižadėjo 
p. C. K. Braze perduoti p. La
banauskui. Aš tikiu, kad p. 
Labanauskas iki “Naujienų” 
vakaro visas knygutes išdalins 
o už'gerą darbą dėl “Naujie
nų”, aš manau, mah teks 
“Naujienų” vakare “užfliudy
ti” gerą klebonišką.

Irgi Į Tcd'ką.
Važiuojant prisiminiau apie 

gerą darbuotoją ir haujienie- 
tį p. J. Radavičią. Užėjus pas 
ją, p. Radavičiene nustebo, 
kad atsilankė svečiai iš Chi- 
eagos. Paaiškinus, kokiu tiks
lu atsilankiau tuojau parei
kalavo palikti tris knygutes 
tiktietų, ką žinomą, ir pada
riau. Žadėjo atsilankyti į 
“Naujienų” vakarą ir, pareiš
kė, jeigu iki vakaro pasiseks 
išjuirduoti, tai “Naujienų” va
kare pasiimsiu daugiau. Pa
linkėjus p. Radavičienel gero 
pasisekimo pardavime tikie
tų, apleidom Kenoshą,

Alex Ambrose.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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.

DR. STRTKOL’TS
Gvdytoias ir Chirunra*
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki f

vak. Nedėlioj pagal susitarimų
Ofiso Tel.: YARDS 47R7

Namų Tek PROSPECT 1930

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-rns luhns —

CHICAGO TLT.TNOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
4 vai, poniet ir nuo 7 iki 8-30 vai 
vakaro. Nodplinrnis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 9994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

Ofiso valandos:
Niin in iki 12 dipna. 2 iki 3 no

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Dr, Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

Randasi kasdien didžiojo] 
JOS. F. BŲDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

Yards 3089

DR. C Z. VEZEL’TS
DENTJSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Strppt

Telefonas YARDS 2246 
Valanda® nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Ronm 1230

Ofisn tel CENTRAL 1824.
Namų tel—Hyde Park 3395

DR RRTTNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Wpst 63rd
VAT.ĄNnns- 2—4. poniet ir 7—0 
vakarn +rv>čiadieniaij: ir ®^kmadip 

niais navai susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7R»9 

Namų Tel. VINCENNES 5272

VYTAUTAI T4RTtTTS
ADVOKATAS

3133 sn. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Rnnm 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

Tel. STM 7572 
9:00 iki 11:00 rvto. 
HALSTED STREET 
VICtory 2879
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Dėtuvių Neprijungs 
“Nei Prie Berlyno, 
Nei Prie Maskvos”

kalauskas ir Genovaitė Brazai
tis, gražiai šoko klasiškus šo
kius. Po io Ldvo piiblikds šo
kiai ir visi linksminosi ir vė
liaus geroj nuotaikoj išsiskirs
tė namo. -J. K. K.

Patarnautojai 
“Naujiem” Vakare 
Vasario 23 d.

Diena Iš Dienos
“Amerikos Liet. Katalikų Baž

nyčia” M’hejo Vas. 16

Vasario 16 d. Jonistų salėje, 
814 W. 33rd St., įvyko gražus 
ir įpudingas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas. Salė 
buvo papuošta su did.io’o k.i- 
nlgaikščio Gedimino kryžiumi, 
trispalve Lietuvos vėliava ir 
gėlių bukietais.

Juozas Nekrošius sklandžiui 
ir gyvai apibudinęs susirinki
mo tikslų, perstatė kaLėt. kuri. 
E. R. Maskoliūnų. Jis kalbėjo 
apie Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių litidrių padėtį ir apie sų 
mon ngų veik mų, per kurį Ar 
\ei iiaud s pataps lais.a ir nuo 
Maskvbs nepriklautoma.

Po tb kalbėjo ark. S. A. Ge 
motis, iŠ kurio kalbds čia
duosiu kelias žyrhesnes ištrau
kas. Jis sako: “Lė.uvcs nfcpr- 
klausbmybę btivo iškovojusi 
llaitdis, bet negarbingų smeto- 
nininkų valdžia jų ir vėl pra
rado. Kaip “ašies” ir talkininkų 
medžiaga išsisems, tai rie tik 
Lietuvos, bet ir vist? kitų tau iii 
liaudis vėl atkurs nepriklausc- 
riiybę ir laisvę.

“Liaudis laisvę atkovos”
“Kad ir dabar, kuomet lietu

vių liaudis kovoja už Lietuvos

Gražiai Palaidojo 
Cicerietį Juozą 
Stankevičių
Mirė Po Sunkios Ir Ilgos Ligos;

Kitos Žinutės iš Cicero

pa

pat kartu tautiški padegėliai 
taiko savotišku dhtsnukiu Lie
tuvos liaudį ir vėl pavergti.

“Jei mes lietuviai katalikai 
atsipalaidojom nuo Romos, tai 
mus niekas nesugebės prijung
ti nei prie Maskvos, nei prie 
Berlyno diktatorių.“

Šie pareiškimai buvo 
kos labai gausiai sutikti 
katutėmis.

Įšoki y progtamas

1 Pradedant programų
sugiedotas Lietuvos himnas, o

publi- 
rarikų

buvo

Valerija Sliažas, Genevaitč Ša-

ALFONSAS KEZIS 
10617 So. Edbrookė Avė.

Tel. Pullmatt 0341.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 17 d., 7:00 vai. vaka
ro, 1^41 m., sulaukęš 29 rne- 
tų arrižihus, gimęs Chicago, 
III. .

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Bronislavą, po tėvais 
Tatkiūtę, 2 dukteris: Agnės 
ir Lorettą, ir sūnų Povilą, 
fnotiną Julijoną, atitru 
vyru Talkšnlenę, brolį Briino 
ir jp šeimą, dėdę Aleksand
rą Kaminškį ir jo šeim^, dė
dienę Albiną Sarhulioniėnę ir 
jos šeitną, 3 pusbrolius: Al
bertą ir Ernestą Kaminskus 
ir jų šeimas ir Juozapą Sd- 
mulionį, pusseseres Adelę 
Trakinski ir Sylvią ir Jennie 
Samulionis ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kurtas pašarvotas kopi., 
10834 S. MicHigah. Laidotu
vės įvyks šešt, vasario 22 d., 
8:30 v. ryto iš kopi. į Visų 
šventų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Siinns, 
Motiną, Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. Lačhawic5ą ir 
Sunai, Tel. PULlriian 127b, 
ąrpa CANąl„ 2515. . . - -- T A ______

LOVEIKIS VišasP'asanUd 
........... < Dalis 

kviętkininkAs 
Gėlės Vestuvėms, BankietamS 

ir Pagtabams 
3316 So; Halsted Street

JTelv YĄRDS 7308.

m
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š i- 

Gėlininkas mamS 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYEtTE 5800

CICERU — Senas populiarus 
vifetoš gyventojas Juozas Stan
kevičius iš po ilgos ir šiįrikįbš 
ligos pasimirė, fiuvo palaido
tas iš šv. Ahtaiio bažnyčios į 
šv. Kazimiero kapines. Grabrie- 
tiai Ir palydovai buvo drau
gijų nariai, Šv. Antano it ka
reivių.
Velionis buvo darbštus, drau
gijose veikė, taipgi politikoj. 
Liko liūdinti motefris, dukteris, 
sūnus, plati giriiinė ir daugy
bės pažįstamų. Tebūna tau ra
mi šios laisvos žemės šalis že
melė. Namiškiams reiškiu sa
vo gilių užuojautų.

Rupeštihgas Darbas Atnešė 
(Sližius Rezliltdtus

SLA 301 kUbpa turėjo fhe- 
Hešihį SUširihkiinų JO dienų 
šio mėnesio, p. SHariiėtb sve
tainėj. Buvd išklausytas ra
portas iš dietinio pai-ėrigimd, 
23 dieną sausio. Kaip rengėjai, 
taip ir visi ridriai susirinkę 
miitd i’eikdlų pareikšti padėkos 
žodį to ptirehgimd rėmėjanis. 
Už vis didžiausias kreditas 
tenka komisijos nariui p. M. 
Triiiičiui. Jo pilrias atsidavimas 
darbui dhvė genis vaisius.

Taipgi daugulnas iš pačių 
narių suprato svarbų atsišau
kimo ir lyg tos mažos skruz
dės kuriuos mažais šapariukais 
suneša 
musu 
sunešė

Rubsiuvių svetainėje

Vištį žemihdš iŠVdrdintųjii 
rirašbmb sUšitinkti tiė Vėliau 
Ž:do porėtų. Khrie dėl kokios 
nors priėždštiėš riėįalėtufriėib, 
dirbti, pfrašbiiib įšaukti “Nati- 
jienas” Canal 850b.

A. Vaivada 
Milda Vaivada 
Mr. Skiirkis 
Al. Mickevičius 
J. Ascila
j. Šhumakariš 
J. Bačiunas
k. Sha’kus 
K Galskis 
J. Tuniosa
A. Narbutas \
J. Pučkorius
K. Balčiūnas 
A. Vilis
K. P. bėveikiš 
Mr. Kondroška 
J. Budris 
Mr. Dainius 
K Švėliilš ' ’ 
Mr. Jašiiibritaš s 
ArthUr tumošd 
Mr. Tu mėtias 
Ed. šmoteris 
Mr. Tikutis 
A; Rypkfevičiėrie 
V. širtritėliėhė 
Mrs. Radišduskienė 
O. Viliėhė 
Mrs. Kičienė 
Mrs. Motuzicriė-tiaUcaitė 

T; RYPKEVIČIA

Atvažiuoja “Grigu= 
tis” į thicagą

Kviečia Jaunimo Ratelio
Choras

nariai, ypač moterys,

Laimėjo Kelnes
J. Kaiilinas laitnėjc 

mieros kelnes, kurias jam pa
sius p. Norichus, kelnių meis
tras. Bet už vis geriausių do
vanų kanarka buvd dovaha 
p. S. Kielų. P. Kiela sėria ŠLA 
narys, dabar gyvena 6551 S. 
Washtenaw Avė.

Tų dovanotojų daug, lai dėl 
vietos stokos negalima visųjrĮ 
suminėti.

Svečiai

savo

Beje, iš kaimyninių kuopų 
irgi •atsilaiikč šVeėių. Btivb iš 
North Side ir Ktlghtori Dittk. 
Mes jiems atsitrilšitne šhVo at
silankymu.

North Side praeitų sekrtia- 
dienį įvyko bunco ir iš iiitišiį 
buvo 10 atstovų, gi 2^ diėriį 
šio mėnesio Brightori Pakko 
kuopa turės savo iškilihėš; Nė
ra abejonės, musų bhš Skait
lingas būrys. Taip ir rėikla- 
duoti paramų vieni kitiems;

K. P. Deveikis

Geras Naujienietis 
Jos. Waskis 
Sveiksta

S veikslais unktdi Susižeidė

Geras “Naujiėrių” rėmėjas 
ir buvęs kdntesldnt&s Još.AVd- 
skis (Wbški) biria įėryrt.

Eidamas šavb driHid pdFelgaš 
paslydo stėpsaiš; parpublė iF 
buvo ndšlbruzihįs rankriš ir 
taip šonkdUlj įlčrikęs, kad V8Š- 
galėjo alsuoti.

Po daktaro apžiurėjimb ir 
bandažais uždėjus po kelių 
dienų kaulas atsitaisė ir ligo
nis pagerėjo. Jos. Waski gyve
na 1633 W. Jackson Blvd.

—Lankytojas

e Armija paskelbė, kad pir
madienį paims dar 307 naujo
kus, 1^3 ir apskričių už čook, 

apskričio.o likusius iš Cook 
Lietuvių nėra.

j&fnice

su

su

Sako, Lietuviai 
Politikams Viską 
Atiduoda —VaMaaaBaaBMMMMMiMMMa 

ii

V ed ybtiftig
(CHieagajįi 
flfgd bitelį Šį su 

DitšhiiMOii, 25
AHlhoHy Mažfclkdj 

hHim MėC!aWlėV, gi
A«aiw Voisith 

MIS IH
ChėSlfef AfŠSitttį ijįjj SU itulh 

fikiteasj 21 
(bavtHĮiafUi imjj

JbHH Vušlia su hsuise feta- 
VSF) UBU te Iii;

1F Uutll fceb, 
abu te haiuiua^BB; Mtebt

LįftBy ŠUftli SU AUHfe Vas- 
:UškitS) ubu iŠ ŠĮiriUg Vuiley, 
iii. , .........................

Aifred ĖlEhgsen su Dorothy 
Tarnas, abu iš Chicago, III,

George J. Jankauskai sii Lu- 
c lie Baker, abu iš Chič gos

Edivard Rbžman(as) sii Ak
ina Kavd’s, abii iš Jblki, III.

Reikalaiija
Perskifiį

Aldbrta Ariglifckiš ttUb Stan
ley Anglickis
Gavč
Perskitas , ■

Mary Dūda filio Adarii Diida

Smagtlš GinJtddfeiiiS 
Pdkilis

Pagerbė Veikėją—D ras utį
Penktadiėiij, vdšhrib 14 d.-- 

kun. E. R; Maskoliūnui pager
bti buvo suruoštas gimtadie
nio jibkiliš; Pbkilio šurfengi- 
iriB heridrridhrb^ btivo: Ajį>b- 
loiiija Bružaš, 
ir Marė Janskis. Nors Štilio 
svečių nebuvo perdaugiausiai, 
1 ..... .. 
nomis addovariddami ktih;

RatelioLietuvių Kultūros 
Choras jau senai ruošiasi per
statyti pėhkių veiksimų oįferetę 

mbtiis rateliečiai vis? ką ■•nbi’S 
natijo pateikė Chiciigbs ilįtu- 
viii scenoje, b šiais metais ruo
šiasi su šturmu perstatyti “Gri
gu t į”; Perstatymas įvyks Lie
tuvių Auditorijoj kdVo 9 d.

Bus stfeciales dekoracijos

Perstatymui bus parūpintos 
specialės dekbracijds,' ptiė kii- 
rių bus galima duoti t-krųji 
operetės vaizdų. Operetės dai
rias palydės siriifbhijbš riekės li
ras.

Šiuo 
fttbšiasi 
jiišiai dirba iheho srityje, d pl- 
riitilę “briįhčib” JserslttfeįHftiį 
įiei’sitikrlhšitė, kad ęhorė 
įanetindl je^ų tdhi darbui at
likti.

Ratelib bliords šihis HieldiŠ 
tlteejo ilfeihrižai Užkvietatlį į;l- 
d^ti prcųjRiiiiliš kitų drhtigijd 
PdrengimdbŠė:, JWėitų dGrikid- 
dienį Upytės Draugija užkvie
tė gildyti ptbgraiHį Maridžlb 
19 d. Hollywood svetainėje.

Grigulis’h \

sykili Hdtelio ChttfdŠ

Maskarado, Šokių 
Ir Pasilinksitiittimo 
balius

Bus išdalinta $10 dovanomis

Šėštadienio vakdre, vasario 
22 dų Jonistų šalejė; Š14 W. 
83Fil' Št., įvykš maškUtddo, šo- 
kiiį ik pasilirikšmiiiiiiib balius. 
Paskirta 10 dolerių cash pri
zais bus išdalinta geriausiai ir 
pkhšriiritnidusiai apsikefigusiem^ 
6 iriūsfearridinirikahis.

Maskarado prograriia bus pa
įvairinta liaudies šokiais
žaislais. Prie gere drkėstkb vi
siems bus šriiagii šokli ir iirilc- 
smintis. širdingai visus kviečia 
atsilankyti šokių Rengėjais

ir

Pirkite tosę krautuvėse, . ku
rios garsinasi NAUJIENOSE”

Bet Ir Tai Jie Dar Nepatenkinti 
Kftlt)GfeK6kt — Veik viši 

Ghicagoš lietuviškuose waf- 
duose gyvenų lietuviai — pd- 
litihial daFbiibtojai; he$dteri- 
kiirti litą kdip libtuviiiš ttak- 
iubjii GHibdgoš įirilitikbj (lottii- 
nuojanėidS tdiitybės žmonės.

Politikieriai vilkų iŠ libftrvib 
giiiriih, k; S. ir pUtiktUUlij 
įvairių IhkŠų tribkČtdjųj gėfrį 
Aidėrikris pilietį; iF Ulbai gėrį 
įdlsdbtdjį. Mkh j&gU lietais 
pasikdti UŽ kiirį kaiididdtį 
baišUdti, tai tiktai Idip iP Bftl- 
štibš: Bet UŽ tį saVd jmšiUU- 
kbjiihį visai nieko pdlitifiib 
šaU 
kirii 
vra

neghuriiL PHešihgai^ Hiš-

SLA 233 Kuojos 
Bunco ir
Kortų Parį

-- - - - •
BRIGHTON PAfeĖ — SLA 

238 kuopa ruošia puikių buri- 
88 ik kortų pdkę biišidiilį Šėi- 
tridienį ^Feb. 22) j Grrihidhtb 
gaiėjj 4535 Sb. Ročkai! ŠL

IdŠiirių briš šbkiah hflj ik 
Skanus * užkandžiai;

tlfekbihini brighiriiiparkibČiriii 
kaip ik Viši čhicagiėČiai, ėsai 
kViečiąihi dalyvauti šlariie va
karėly]} nes rengimo kortų si
ja pasižada visus užganėdinti.

Viši pralriisit linksmai Šešta
dienio vakarų: Pradžia 6 vai. 
Vįkarė. įžanga ^5 centai.

koi'ėšį^bndehtas.

Atkėlė Del "NJ' Vakaro

P. S; Originaliai šiš ^akUrė-

CLASSIFiED ADS,
HfcLP tVANTED—FEMALĖ 

birotriinkiųReiklh___
PATYRUSI. MERGINA ABEL- 

NAM namų darbui, prie 2 suaugu
sių, nuosavas kambarys, gera al
ga, mdlohųs natndi. BRlargate* 
5480.

MERGINA AR MOTERIS abfel- 
nattl hanių. diirbui, patyrusi, vriikai. 
šaukite vakarais JUNiper 6251.

OPERATORĖS PRIE two needle 
Uhioh Spėcial ruffiing mašinų, 
sititi f frankas. Patyrusios. AngweU 
etirtain Co.j 206 Market St., 3-čas 
Atneštas.

RATYRUSt VĖITERKA, 25—30 
dietų amžiaus^ dirbti taverne. 3318 
bo. Hrilšted St.

OPERATORĖS REIKALINGOS 
skalbykloj prie marškinių prbšini- 
tnd mašmtį. Gera rilgri. Kreipkitės 
3139 felybotfrn Avfe.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, nereik virti, gyvenimas 
vietoj. A. Ehrlich, 7448 N. Damen 
Avė., SliEldrake 7542.

FURNISHED ROOMS—VVANTED

INTELIGENTIŠKA “LEIDĖ” ie
ško apšildomo kambario prie žmo
nių be vaikų, kur butų galima ir 
virtuvę vartoti. , Rašykite laišką 
greitai. NAUJIENOS, Box 2457. 
1739 So. Halsted St.

BUSINESS CllANCES 
_________ Biznio Progos________ _

MINKŠTŲ GĖRIMŲ dfrbtuyė 
pardavimdi su nuosavybe ar bb> už 
ęąsh arba mainoms. Box 2458, 
1739 Šo. Halsted St. 
„■■i-. .................................... —.... ...... . .

fcEAL estate FOR SALE
Namai-žeme rardayiinui

PERKAM, parduodam ir mainom 
darnus, lotus, įritinąs ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar rhainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite;

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė;

Tel. YARDŠ W0i.

iiihtb, kdip pblitiiiiai jis 2^ d. Tačidu štižiribjuių kdd 
išhdridbjamaš. Nėgaiia tb, lis buvd tėligiailiSš vasario 
kiltie Cliifcagoš Jibiitrkie- “Naujienį” kbneertas įvyksta 

tų dienų, tai komisija atkėlė 
Vienį dienų pirmiau; tai jrta 
vasario 22 d. -—Karesp.

liėttitiai nėra priteiikiriti 1
U-to Wardo Pertvarkymas
Einant prirengiamiems dar- 

brihiš p&rtvafrkyti Cliilcagoš 
tyrii’bų riibėžiiišj kai kurie liri- 
tttViški tviifdrii; o ypatihįdi ii 
tvrii’driš, išl’ddd ėšįs kaiįi kokb u 
“piktas pinigas”. Vieni viėha-j

tidi

Gimimai 
hieagoj

me iVai’do galė hdri šlisliaidyti ■ BITOUT, Palrieia A;. 1934 
įJUšiliU,1 West 34th Street, gimė vasa- 

Įtid 3, Įėvdi: Stanley ir Ifėne.

, . . n, i , Bcjiiii'N, nicnaru, ziv/ n,usi
alo nori pridėti lietuviu kvar- xO)i z - a, .. / _ . J . 112th. street, gimė vasario 4,

lietuviškus kvartaliiš
dalį jų prikergiant kitam war-'
dui. Gi kiti iš kitb ib \Vafa6
gi
talus 11-lam wardui. Bet nei . i ; , • ftėvai: Anton ir Julia

ŽATOR; Lorelta; 4211 febuth 
Mozart streėt, giirie Vasafio 
tėVai: Frarik ir Doi*6thy.

viėiii iiėi kili iiedaro to iš 
drahgiškumo lietiiviahiS;

Ką Daro Lenkai

LiėtiiViai pirtys tartie pattar- 
kyiriė begali dalyvauti, ir hfe- 

, Alink tlažinuš lariipo. Cliibagoš riiiėslo žėrtila-

BUTTIN, Richard, 407 East

Lietuvos
N epriklausomybės

8,

pio kiiip šinbtri gijrtidš} bet fik
tyviai tėmija kas iš to. visko

bet visi savo gausiomis dova- atsitiks; . , . * < .; .
‘ Tėmija ir 11 wardo lenkai, ririkiihas įvyksta šj vakar, va

Dienai Minėti Komiteto susi-

Maskoliūnų,'jilitode jam dide- kurie politine wardo padėtimi j sari° 20 «•> Dariaus-G.re- 
lį širdingumų. irgi labai nepatenkinti. Vienos no legionierių posto name,

Po vaišių IH^b dairių if kaifir kitds tdutybėš,tėhiytbjrii j&- 4416 s* Weslern Avė.
b.iį progritinėlfe.- Anėlė Žriiiu- šisak0< yichi kitlėihs apie rife- ižkilriiingai iF pasekmingai
kris ir Ond Ddvgin ^rdžihi ba'-Į P/ikėhciamų tamė wardfe pbli- paiiiihčjiis rėikšihiri^ųjų 
ddinayo, iP poĮ tb; saVb širdin-1 ^nc l’kdėtį ir dėl tartie ivaruri .

padilboj ils rėikširiirigųjų lietn- 
viiį laiitoš diedų, lieka Komite-V8 VA A 4 A v«- » j * A u l t. ip v* «• l TA « A V VA V 4 V VA A ^*4 A < < y

giiš linkėjiiiiUŠ pareiškę Jorihs'l^^^kdj ddrhinubjtiiičioš tdti- to reikalus baigti. 
Sutkus, Juzė Bašinskas, Jonas lybės bosų taktikos.
Janskis, Juozas Brismontas, 
Juozas ^akrosiųš) j. K, Puišis, 
Petronėle keštbkas, Paniška 
ir drk. S, A. Geniolis.
....Prie pabaigos kun. Masko-

fLsance and loans 
,, n Finansai .ir Paskolos

PARDAVIMUI $260 KREDITAS 
ant',.Dodge automobiliaUs. KEYstb- 
n'e 7851.

VfHULKsAlE FURNliUhB 
Rakąndaį fr Įtaisai Fdr^

’ MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, . sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatomę bile kur. 
Pašaukite dt1 rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalitu 
žinomi daiktą! randasi. pas mus.

ALIŠAUSKAS; SŪNŪS;
6343 Šri. Mestern AVe;, 

Chicago, 111. Tel. REPublic 6051

Tad visi Komiteto nariai ir 
interesantai prašomi neatsisa
kyti šiame /susirinkime daly
vauti. =Sekr.

Žada Bėttdrai Veikti,

Iš to Viso, Vis dailgiau reiš- 
kianid reikdlb ir galimumo su
daryti kokį bendrų politinį ku- 

efektingai 
veikli įirieš llibdi įsidrąsinusius 
to ,wardo poltinius bosus, šia- 
Hlė žygyje likiiiiiiši gfititi 66- 
mąžai paramos, kaip iš lietu
viu tdiB ir iš lenkiu ^Hos ir 
j&uridš fetiktps.

—L; A

liūnas visiems svečidrrtš ii’ f ė- M?. !<lV?s
veikti bneš labai isinėjatris Už gaušias dbvtihaš 

širdingai dėkojo ii’ linkėjo vi- 
šieiiiš gaUšbš ir Iriiirtėš;

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
DR-ŠTĖŠ TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR. LIETUVAIČIŲ

PRUF 
Ptoffc

-.......................... ..v;

Tarp MUšų 1

Wfii. Dudiif
Naujoj Vietoj

bidčidi žiHŲHiaS UVftffiobiž2 
niėriUš p. Wjii: budri? JrerlcŽ- 
le štiVb biž'ftį j hadjiį vielį 
iiHii'dšu i(l25 W. Mddišbh Št; 
Viela labai erdvinga ir gražiai 
uŠjliioŠid;

Wm. Dudor yra dabartinis 
Lietuvių Biznierių Kliubopre- 
zidėHldš, ip idbai darLštiiš 
klilibd feikdiudš^. šį šcšl&die- 
riį jis thrds iškilmingų dilba- 
r^Hlų iikujrišioš Alėtos.

'■ > Kai^ydaši
U&te’s Fitiha Eina 
Iš Bižhio ..

HRlDfeEPOBT: — RdHb’d 
irtdtėPiškų HiljŲ krautuvė 
So. Hdisted št:, begalėjo susi
tarti dėl naujo lyso su mamo 
savininkais/ todėl £ašl$IB& 
kad visiškai fasitrauHš i^ bįž- 
Hi°. 7 ■ '•, . .

Rytoj ir poryt tilps “Naujie
nose” tos fihrios smulkmeniš
kas prahcšimds, apie tufiipUš m#8 
bargėriite, kurie; išparduodami 
prieš galutinų krautuvės už
darymų. . •;

iš'pdrdavlMas prašidėš: pėlik- 
tadiehio rytų.

Gražus Budniko 
Programas Vas. 16

Kitas programas Rytoj
. Vrišarib 16 Chicago j e įvairiais 

budais buvo paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis. Tri
jų ri^niittėj iftiį padrirŠ ir HStli- 
Vių Pabiri ^Fbgrariilj lėidijris, 
Juozais ytidrikds.

Šekniridiėrij/ VasriFiri 16, iš 9i* 
džiiilės WfeF& Padifi Šibties, mi8 
0 :^0 iki Vrikafth BUvo pėF- 
škaitytdš irilškas BbfUšio 8u- 
Vieiiytd Vąlslijį rftliiisti’d Ltelh- 
Vaįi P. IŠfeinriSPio. dhdirtts, 
Sblišlas lįbniriHas 1F ddčlfei 
mriilri iP dhftpri dar? tikrai gilij, 
iškilmingų jausmų: O didžiulis 
sitnforiiiiiis dFKfeŠJFks. 1§ .10 iŠU- 
zi^arittj iiesiri^ sdžąvčjb įiUfeiji 
ką Flriktiiibmi^ liritlivių HaŪBieSl 
melodijomis, žodžiu, tai buvo 
tikrai puikus ir šaunus progra-

rįiŠteJ; YiM?hafe; 2547 W. 45tH 
S A jklh. HŠt—BRitib JudeikOį 
45Š:,Wood St.; Ižd.—P. F.Pik- 
tUFBHj .1425 W. 45th St.; Kasos 
gįbo:: Frank Wenskus, 2639 W. 
43FŠ St, Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
TrilHtelL Avė.; Trustee — J. Yuši 
kŽHriš; Ž547 W. 45th St.; Ligonių 
ritHriįįuttes —A. F. Czesna, 4501 
S; FUįiiina St.; Anna Pikturna 
1188,W. 45th St.; Maršalka — J: 
Ytibikhš, 4624 S. Mozart St.

L. •ŽAgARIEČIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura^ 
kis—Nut. rašt.j 1525 S. 51st St., 
Cicerri,. III.; 
fašt.; 3155 S 

1218 Šo. Indėperidehce 
St. Niįrtikas— Kasikius, 

Deodof St.. Inrii&M.jlarbor, 
Kašbš gl6bėjai: J. Salakas 
So. 49tH Ct.; Cicero/ m, nuon 
MaŠltiliS; ,3252 Sb. Halsted St.

S t, j

lla Kasper—Fin. 
x,asv.} oiuu o; nimetald Avė.; E. 
,RamaŠabskiertė—Kontrolės rašt., 
1218 So. Iriabrieridėhce Blvd.; 
St. Niįrtikas^ KąšiįĮHus, 3824

* ,ttarbor, Ind.: 
: , o. Balakas, 1414 
bteėbb/ Iii, Alfonš

•
\325fc So. Halsted 
K. Bdlciunas; Mar- 
, 38tn PI. Susirin- 

laįkrimi vi^ti^ kartą, į mė-

(skl.)
t

Rytoj 7 vai. vak.
Kitais Budriko programas bu- 

ha Idetverg&ih nuo ji iki."Š 
ye iš : Cicero stoties ’ NVIIFC. 
^lausysįfnšs. ■ ^Liituvis. *;■/

jei kErtėtAfE NifežTAhčiAis, 
ktUtljUiš teką arba iškilusiais he- 
mmorhoidais, pamėginkite PL$CO 
tepalą, jei pb 60 dienų nėpatenkinu 
ti‘, šhjrąžihkite stiklinį su nestik 
vartotu tepąjja .musiį kaštais, ir jū*^ 
sų pinigai, $1.00, bus tuojau sugrą-^. 
žirith Kreipkitės; PLSCO, Box 655r- 
Lake Forest, III. **•

k-RAY IR LABORATORY TĘSTS7 
Pdnių ir kurio X-RAYS? kraujo, 
šUpiUtho, hešttimo ir vedybų išty-** 
$®ĖR. X-RAY & CHEMI

CAL LABORATORY,
.2009 W. North AVenuė. Z.

Tel. Brunswick 1680. Atdara dieną 
ii* haktį. *

SUSIRINKIMAI s
HUMBOLbT Bark Lietuvių^ 

Politikos Klubo susirinkimas įvyks.. 
yašaĮio 20 et, 8 v. v. svet. 3600 W.— 
North av,e. Klubiečiai nepamirškite? 
riteilarikyti, turėsim svarbių rėikaių? 
aptarti. —Vaidyba.

rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

etvirS šėkmad bfr- KEISTUČIO PAŠALPOS
« Hollworid VALDYBA 1941 METAL HoUywooa

neik kas 
mą',. vairini 
svet, 2417

D. L. .K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALlĮtBA 1941 METAMS: Pirm.

—THdmaŠ ,Jririulįs, 3430 S. JVĮor- 
kari.M; Pirft; pagelb.—J. Mazi- 
liiiuškas, 8259 Sę. Uniori Avė,; 
Nut. r,ašt.—P. Kiįlis, 3347 S?outh 
Lituanica Avė.; Finansų . raŠt,— 
Mart. Z. Kridzįauskas, 5328 .W. 
23rd- Place, Cicero, III.; Iždįniri- 
kas—Frank Bąkutig, 2603 s wešt 
69th i St.; Kori trolis.. rašt—Ądriih 
Bučinskas;’ /Apiekunhs iždo^-J. 
Dimša;Mąėšžkri—K. < Visčėkis; 
Ą&tbvas į Chlcaįbs‘LietuviųAu
ditoriją—Mart’,. Z.Kri^ziau^as;

pribtet, Hollywobd 
7 43rd St.

___ .J KLUBO- 
.............. ______  METAMŠ: Jo$. ...
Sholteman—Prezidentas, 4508 S. ~ 
Frąncisco Ąvę.; J. Stuigaitis — 
Vicė-prėz., 1531 So. bOth Čoųrt, 
Cicero, Iii.; Helen Chapas—Pr6i 
rašt.; 2441 W. 45thx Plricc; Dr. . 
F. A. Zubas—Finansų 4276
Archer . Avė.: Dr. M-■.,t7 SO61 
J-K1U63 gydytbjdš, 4645 So. Ash- • 
lahd . Avė.. Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridi kasi—Iždininkas,-33§4 
So. RaUted St.; LUėille S; ttfįis 
^-Kontrolės rašt., 2902 W;. P?r- _1. f . J ’K V 1 • • W ' i* • 1 . ‘ *

Frarik Jakavičii—Kdntrol^s t kd- 
misijos pirm., < >2857 * • So; Emerftld 
Avetjųe; Mlchael R. Kaziinds — 
Klubo legalis paterėjai;. 69 Wėši 
Washington St., Tel. Central 

~ 0692.1 a-
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Dar niekad tiek nesijuokėt kiek juoksitės 
pamatę “IŠNARAS” Naujienų Metiniame Vaka
re, Amalgamated (Rubsiuvių) salėje, šį sekma
dienį, vasario 23, 4 vai.'popiet. Įžanga už nepa
prastą vakarą 75 centai.

Gal kur skaitėte apie Padleckį ir jo bandy
mus Lietuvoje įsteigti stalinišką rojų, bet “IŠ
NAROSE” pagaliau pamatysite kaip jis tą ne
paprastą darbą atlieka ir kiek vargšas ukininkė- 
iis Kalnikis dėl jo turėjo visokio vargo privargti. 

“IŠNAROS” tai originali Padaužų Dramos 
Skyriaus parašyta trijų veiksmų komedija. Ją 
vaidins gabiausi Chicagos lietuvių vaidilos, ku
rių vaidyba mes daug kartų jau gėrėjomės.

Po “IŠNARŲ” šokiai.
Pamatykit “IŠNARAS”, pasisvečiuokit su 

^rangais ir pažįstamais iš Chicagos ir tolimesnių 
miestų Naujienų Metiniam Vakare, šį sekma- 
di^nj, vasario 23-čią! -

Iškilo Smarkus
Konfliktas Tarp
C.1.0. Unijų Chicagoj

Temds Mergina

INT. HARVESTER-McCORMICK DI’ B U 
VES DARBININKAI ESĄ UŽ STREIKĄ

Kompanija Bando Sukelti Viešą Opiniją Prieš 
Streikierius.

Kairiasparniai Atakuoja Naujai 
Sudarytą CIO Tarybą 

Cook Apskričiui
Ne viskas tvarkoj CIO šei

mynoj, kur prieš liberalį elemen
tą Cook apskrityje smarkiai šo
ka būrys kairiaisparnių.

Neseniai iškilo sumanymas 
suorganizuoti visų unijų ir loka
lų Cook apskrityje tarybą.

Rezultate čarteris buvo gau
tas nuo Phillip Murray, CIO 
generalio prezidento, ir iokia ta
ryba stpiorganizavo, išrinkda
ma Samuel Leviną, Amalgama- 
ted Clothing Workers vedėją 
Chicago?, prezidentu; Van A. 
Bittner—vice prezidentu; Har- 
ry Harper, antru vice-preziden- 
tu, Frank Monghan, sekr.-iždi- 
ninku, ir Ernest Pugh—prot. 
sekretorium.

Priėmimas Norem’ui
Pas Legionierius

VAKAR CHICAGOJE

Vakar 6-tą valandą vakare 
International Harvester McCor- 
mick dirbtuvės darbininkai už
baigė streiko balsavimus. Kiek 
girdėti, balsai dar nėra pilnai 
sutvarkyti, bet atrodo, kad dar
bininkai pasisakė už streiką.

Vakar International Harves
ter. išėjo su didžiuliais skelbi-1 
mais laikraščiuose, kuriuose 
bando sukelti visuomenę prieš 
streikierius traktorių dirbtuvė
je. I

“Nepateisinami Reikalavimai”
Buvęs prezidentas McAllister 

kaltina uniją “nepateisinamais 
reikalavimais ir įstatymų lau
žymu.” I

Richard Shaughnessy, lokalo 
101 prezidentas atsakė, kad uni
ja reikalauja algas pakelti, pa
siremdama kompanijos sugebėji-* 
mu jas mokėti. Pernai ji išmo-‘ 
kėjo dvigubai tiek dividendų, 
kiek užpernai, vienok darbinin
kams algų nepakėlė. Akord nio. 
darbo įvedimas padidino dar
bininkų našumą trečdaliu, bet 
kompanija ir už tai algų nepadi
dino.

O jei kalbėti apie “įstatymų 
laužymą”, tai kompanija turi 
“mylios ilgio” rekordą “nusižen
gimų income taksų, Wagnerio 
Akto ir monopolio įstatymams.”

“Paliaubos” Richmonde

Automobiliu
’e lai mes

a i . J N Ų’AtME 'L’Plupuou

Mane /‘Fa'tivergųa, 20 
metų, iš AnderąoiŲ Ind., iš
rinkta “194^iųetų temos 
mergina” ir ji “karaliaus” 
metiniam vidur-vakarinių 
valstijų moterų grožio pra
mones suvažiavime, Chica
goj e, kovo įpėnesį.

žuvo G Vaikų Motina
Vakar ir užvakar automobi

liai užmušė:
43 m. Mrs. Ęlizabeth Mark- 

ham, 3319 S. Claremont ave
nue, šešių mažų vaikų motiną;

“Nelegali”
Kairiasparniai ėmė protestuo

ti, kad taryba nelegaliai susior
ganizavo, ir bandys prikalbinti 
atskirus lokalus iš jos pasitrąu-i v; • TTocJKVa 
kti jdTiiu x

CIO Cook apskrity turi apie r 
40,000 narių. ?

žlugo viltys, kad greitai Chi- 
eagoje vėl atšils. Oro pranašas 
surado, kad šalčiai, kasdien že- 

ntie, šešių mažų vaikų motiną; Central West Construction1 miau zero, pasiliks čįą dar bent 
54 m. Virgil McGIothin, 9143 Co., Buda, Republic Steel, Brad-

S. Chicago avenue, ir
62 m. Frank Brock, Sr., uki-ĮManufacturing

ninką nuo Kenosha, Wis.......... | Toolvvorks, Gary Screw and
Mrs. Markham užmušė “hit- ęBolt ir Marąuetfe Petroleum 

and-run” vairuotojas prie Eis- Products vakar gavo apie $75, 
ton ir Hamlin. 000 įvairiais karo kontraktais.

GAVO KARO 
KONTRAKTUS

nėr Smith and Co., Hannifin
Co., Illinois

penkioms dienoms.

KELIAI PAVOJINGI
Dėl ledo pavojinga vieškeliais 

važinėti Illinois, Indiana, Michi- 
gan, Ohio ir Wisconsino valsti
jose.

šios savaitės pradžioj Gustrei- 
kavo Richmond, Ind., dirbtuvė
je vakar buvo paskelbtos “pa
liaubos”. Jas pasisekė sudaryti 
Indianos darbo departamentui. 
Ten CIO loka’as paskelbė strei
kų bendrovei atsisak us priimti 
naujus algų ir darbo sąlygų rei
kalavimus.

Streikas tebeina Rock Falls, 
Ilk, dirbtuvėj. Ten vakar buvo 
nemažai sujudimo, kai paskli
do gandai, kad kompanija ban
dys įvežti streiklaužius ir darbą 
pradėti. CIO nariai iš Moline, 
ir Rocklsland suvažiavo pikie- 
tas sustiprinti.

Surengė šeimynišką Vakarienę
Dariaus-Girėno Postas 27 L, 

Amerikos Legiono, užvakar va
kare surengė gražų privatinį va
karėlį savo nuosavoje salėje, 
4416 S. Westem avenue, p. No
rem’ui, U. S. ministeriui Lietu
vai pagerbti.

Dalyvavo Legiono nariai ir 
.arelis kviestų svečių, viso apie 
150 žmonių. Auxiliary narės pa
ruošė labai skanią vakarienę. 
Jos metu p. Norem pasakė in- 
formalę kalbą apie įvairius in
cidentus iš Lietuvos okupaci
jos. Taipgi trumpai kalbėjo 
konsul. Dauž’vardis, Julius Bren- 
za, Dr. P. Grigaitis, p. Pilipaus- 
kas, Dr. S. Biežis, kun. Baltutis 
ir keli kiti asmenys. Pirminin
kavo Posto veikėjau, B. R. Piet- 
kievvicz.

P-a O. Biežienė sudainavo ke
lias dainas, taipgi dainavo p. 
Urbonas.

Po vakarienės p. Norem ap
žiurėjo Dariaus-Girėno Memori- 
al Namą, ir nusprendė, kad le
gionieriai turi kuo pasididžiuoti.

Apleido Chicago
P-s Norem vakar 3-čią po pie

tų apleido Chicago. Išvyko Į 
Minneapolhs, Minn., kur jis gy
vena su šęimyna.

• Ties 1636 W. 18th plėšikai 
atėmė $140 narinių mokesčių 
nuo Joseph Fields, Retail Clerks 
unijos agento. Jis gyvena ad. 
1353 S. Kolin avenue.
. • > Už girtą važiavimą ir areš
tuojančio policisto apispardymą 
28 meti) chicagietė 
Malloy buvo nuteista 
kalėjime. Ji gyvena 
Greenwood avė.

Virginia 
10 dienų 
ad. 5022

• Gaisras sunaikino Vilią 
Naples alinę ir šokių salę prie 
North ir 6th avė. Leyden vals
čiuje. Visi 75 žmones buvę vi
duj išsigelbėjo. Nuostoliai $10, 
000.

e Metalo katilui sprogus už
sidegė Western Metai Co., dirb
tuvė, 2016 Carroll Street. Dar
bininkai išsigelbėjo. Nuostoliu’’ 
$200.

© Už pardavimą pirkėjui 
mažesnio karpeto negu jis rei
kalavo, $25.00 pabaudos mies- 
o teisme užsimokėjo Gro e 
u niture Co., 4301 Cottage 

avenue.
• Edwal laboratorijų sprogi

mo (vas. 11) aukų skaičius pa
didėjo iki keturių. Vakar mirė 
sunkiai apdegintas darbininkas, 
Frank Budzinski, 11204 Michi- 
gan avenue.

O Nuo metų iki penkių buvo

GĄISRAS
BRIDGEPORTE

Nuo šiukšlių buvo užsidegusi 
S. Jesen’o krautuvė Bridgeporte 
ad. 3512 S. Lowe avenue. Ugnis 
padarė šiek-tiek nuostolių.

Namas priklauso A. Visoc
kiu!.

PO CHICAGA 
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

Kažin kur nudėjau tas vino- 
nes pančekas, kurias anais me
lais atsiuntė iš Lietuvos. Visus 
klazetus išverčiau ir negaliu 
surasti... br... br... br... Ir 
tų kumštinių pirštinių ieškau, 
ieškau, ir veltui...

Butų gerai, kad galėčiau lie
tuviškus vailokus kur sugriebti. 
Ah, butų kojoms šilta.

Termometras auke rodo sep
tynis žemiau . .. Reiks šiąnakt 
senuosius patalus iš garažo at
sinešti.

Pasiėmiau komunistų lai’.riš
ti paskaityti —r gerai dėl susi- 
šildymo. Kai matai kaip per 
akis meluoja apie vi ką, ir kaip 
tie kremlinčiai duodasi už si
dabro šmotą vedžiotis už no
sies, lai kraujas užkaista, kad 
musų tautoj turėjo atsirasti to
kio mėšo.

o—o—o
Skaitau komunistų laikreš į. 

Lauke septyni žemiau nul o.
Ve žinutė: komunacių lyde

ri! kai iš Brooklyno išvažiavę į 
Floridą golfo pa’ošti ir saule

nuteisti trys vyrai, kurie perei- nusideginti. Reikia sveikata-pa
tais metais suorganizavo ir įvy- taisyti, aišku, Tos, aukų rinki- 
kino South Chicago banko api- ino kelionės tokios 
plėšimą. Jie yra Harold Bro- įios...
berg, banko klerkas, George’ o_ o__o
Phillips, ir Harold Cherne.

• Paslydęs ir pavirtęs ant 
šaligatvio mirtinai galvą
žeidė 57 m. Brice Rhea, 3933 riaus rengtą “patriotišką

varginan-

įsusi-

ChicagieČiai tebekalba apie 
Vasario šešioliktą. Ne kaip at
siliepia apie radijušo biznic-

W. Jackson bulvaras.

NAUJIENŲ METINIS
su vaidinimu 3 aktu komedijos

ii M
PARAŠE PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

lių, kur kaštavo pustrečio do
lerio už kalakuto pietus. Paren
gimus gali rengti kas ir kada 

i tik nori, žmonės sako, bet kam 
tokią lietuviams brangią dieną 
išnaudoti bizniškiems reika-

Ir žinoma, niekas neliki, kad 
kaip per radijušą išsitarta “to
ki parengimai, tai lietuvių tau
tos garbei ... jie mums ne tik, 
kad pelno neneša, bet priešin
gai, reikia dar savo pridėti.” 
Duokit mikroskopą, noriu į tą 
garbę pažiūrėti.

Dr. Zymontas buvo perstaty
tas tam radijušniko baliuj kal-

tiko.
Daktaras prisiminė Lietuvos 

nelaimę ir rag no visus aukoti 
sulig išgalės tėvynės atvadavi
mo reikalams. Bet matyt va- 
; aro šeimininkai neįvertino rei
kalo, nes po daktaro kalbos j e 
anei muu.

Jei jau raportuoti apie bąli j, 
tai raportuoti iki g Jo. Pu Ii os 
buvo liek, kad visos se lynės 
buvo užimtos, bet toj publikoj 
matėsi ypatingai mažas skaičius 
lietuvių biznierių ir profesijo-

Aukotojai
Traktorių streikierių atstovas 

Chicagoj, p. J. Romanas, pra
šo paskelbti vardus sekamų biz
nierių, kurie sutiko aukoti mai
sto, pagaminti vaistų nemoka^ 
mai ir prisidėti kitokiomis au
komis streikierius sušelpti:

N. Skuscvich, 4001 S. Camp
bell avenue ,

W. Grabowjki, 4159 S. Camp
bell

J. Ferowich, 4359 S. Camp
bell

A. S. Micewicz, 4100 S. Ar- 
tesian avenue

Della Dauskurdas, 2543 W. 
45th street

Karolis Pangonis, 4354 So. 
Maplewood

Stanley Prihoski, 2533 West 
43rd street

Paul Wilkas, 4201 S. Maple- 
wood avenue, ir

J. P. Rakštis Drugs, 1900 S. 
Halated Street.
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4 Kad santykiai tarp lietuvių 
b.’zn er’ų ir radijušnikų yra šal
vį, n.ckam ne naujiena. Tie biz
nieriai buvo mieli draugai pra- 
dž oje, kada rad jušnikai pra- 

ė,o savo biznius ir kiekvienas 
„o er.s atrodė kai \ežimo ratas, 
kėliau, bizniui .šaugus, l.elu- 

b znur ai neg ėLmi į. ąs- 
i naujų, didesn.ų kalnų ture,o 

nustoti garsinęsi ir jų v.etas 
užėmė neLetuv.ai. Tik užs su
kite kurią d.eną lietuvišką pro
gramą — leidžiamą lietuvių 
garbei — kiek lietuviškų biznių 
bus garsinama? Vienos rankos 
pirštų užteks suskaitymui.

Tie radijušnikai teisinas’, gir
di, biznis tai biznis. Šiur, kad 
biznis. Jeigu programas lenkiš
kai ar žydiškai ar vokiškai le s- 
tų tai butų dar dang au biznio, 
nes Chicagoj lenkų, žyd*) ir vo
kiečių yra daugiau negu lietu
vių.




