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PADĖTIS LABAI RIMTA, TVIRTINA GEN.
GEORGE MARSHALL

Japonai siunčia dideles karo jėgas į 
Indijos salas

BRITANIJOS ARMIJA IŠKELDINTA SINGAPORE.

WASHINGTON, * D. C., vas.
20 d.—Gen. George Marcha’l, I 
Jungtinių Valstybių kariuome
nės štabo viršininkas, infor
muodamas senato karo kom^;- 
ją, pasakė, jog padėJs PaJfi- 
ke skaitoma labai rimta ir A- 
inerika stengiasi sustiprinti sa
vo bazes.

Kariuomenės štabas pasiuntė 
didoką skaičių orlaivių buk e 
pastiprinti. Senato nariai norė
jo sužmoti pasiųstų orlaivių 
skaičių, bet Marshall atsisakė 
nuteikti šias žinias. Pasiųsta or
laiviai Amerikos laivynui su
stiprinti.

SINGAPŪRAS, Malajų saly
nas, vas. 20 d. Japona. deda pr
iaugąs įsistų rinti portugalų 

kolonijoj Timur, kuri randasi. 
Faciflko gilumoj. Prieš pora

Prieš keletą metų portugala 
buvo pasiųlę parduoti Timur 
koloniją o’andams už vieną mi- 
ijoną gu’denų, bet olandai tuo 
metu atsisakė pirkti. Jiems bu
tų išėjęs pirkinys j naudą, nes 
š andien japonai gali iš Timuro 
organizuoti olandų Indijos puo
limą.

ŠANCHAJUS, Kinija, vas. 20 
d.—Turima patikimų žinių, kad 
japonai siunčia didžiules ka- 
r uomenes dalis į Hanan ir For- 
mosa/salas. B v ik pusę Azijoj 
.aikomos av acljos japonai pe - 
ežė į minėtas salas.
Tvirtinama, kad visai prie 

vilų kolen jų sienų japonai tū
li, 000 gerai ginkluotų karei 

vi , k /.re g. Ii pradėti pu ti S n- 
gapuro įstiprinimus.

Japonai pare.kalavo iš frau-
NAUJTENŲ-ACME Telephoto

Pasirengdama netikėtumams Ramiajam Vandenyne, Didžioji Britanija nukekli-

KRAŠTO VALDOVAI NETURI ĮRANKIU 
PAPRASTAM PLENTUI TIESTI

Prižadėtų įrankių 
sovietai nesiunčia
KAUNAS, Lietuva, vas. 20 

d. — Komunistų “Tiesa”, apra- 
šinėdaina pradėtus Kauno-Vil
niaus autoestrados darbus, pa
sakoja, kad viskas eina labai 
blogai.

Pirmiausia trūksta įrankių, 
nėra darnaus organizuotumo ir 
techninė priežiūra labai šlubuo
ja.

Iš galingosios sovietų Rusi
jos įrankių negalima gauti, nes 
niekais šių įrankių Lietuvai “ne
užplanavo”. Jie Rusijoj dar ne
pagaminti ir reikia laukti.

dienų ten atskrido didoka ja
ponų karo misija, generolo va
dovaujama.

Buvo manyta, kad portugalų 
valdžios organai p r ešinsis ja
ponų įsiveržimui, bet paskuti
nių dienų veiksmai rodo visai * M M t • - • • JA***’priešingus simptomus.

Pasakojama, kad portugalai 
nemano priešintis, nes bijo dč. 
savo kolonijos Macao, kuri ran
dasi visai netoli japonų karo jė
gų. Portugalai dabar nesijaučia 
pakankamai stiprus pasipriešin
ti japonams.

APSAUGOS DARBUOSE STREIKU BEVEIK 
NĖRA, SAKO HILLMAN

aužą ' leisti jiems naudotis karo 
bazėmis Indokm.joj, Matsuok^ 
nori gauti Camran bazę iš fran- 
euzų ir aerodromus iš Siamo.

i’o la.vų Siamo įlankoj.
LONDONAS, Anglija, vas. 20 

d.—Gordon Menzies, Australijos 
ministeris pirmininkas; orlaiviu 
iŠ L’sabono at.yko. į Londoną 
Britų vyriausybė jį pakvietė ap
tarti įvairius reikalus, surištus 
su apsaugos priemonėmis.

Australijos ministeris lankė 
savo kariuomenę Lybi joj.

Patenkintas darbi
ninkų sumanumu
VVASHINGTON, D. C., vas. 

20 d. —> Sidney Hillman, infor
muodamas kongreso teisyno 
komisiją, pasakė, kad apsaugos 
pramonės darbuose streikai ky
la tiktai labai retais atsitiki
mais.

Jis mano, kad kongresas ne
privalo leisti jpkių papildomų 
įstatymų streikams- tvarkyti.

Hillman patenkintas parodytu 
darbininkų sumanumu. Jie su
tinka pirma aptarti reikalą su 
atsakomingais atstovais, negu 
skelbti streiką.

misijai išvardino pagrintinės 
septynias krašto apsaugos in
dustrijos šakas ir įtikino komi
sijos narius, jog nėra reikalo 
ruošti naujus įstatymus.

Visoje pramonėje, sako Hill- 
man, buvo streikuota tiktai vie
na šešioliktoji dalis vieno nuo
šimčio industrijoj dirbto laiko.

Praeitais metais nebuvo nei 
pusės tų streikų, kurie buvo 
1916 m.

Senato nariai paten
kinti informacijomis

no didelį skaičių viršuj parodyto lipo australiečių kareivių Singapore iš kur jie iš
skirstyti sustiprinimui strateginių punktų Malajų salose.

RUMUNIJOJ NAUJA MOBILIZACIJA
• . .. • . ■ *' ’ >‘3 ■ <_ ' ‘

Kareivių skaičius siekia lįiilijoųą
v-. ------ - \ '

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. .;į20 d. — Diplomatiniai 
sluoksniai turi žinių, jog rumu
nų diktatorius paskelbė didelę 
mobilizaciją.

Koyo pabaigoj Rumunijąs 
kariuomenė sieks vieną milijo
ną kareivių.

Pasakojama, kad kariuome
nėn kviečiami, kareiviai siunčia
mi prie - rumunų-rusų sienos. 
Prie sienos stovintieji vokiečių 
kareiviai rengiasi išvykti į pie
tus, Bulgarijon.

Graikai- atmušė italų 
atakas

Graikų.kariuomenė ne tik- 
itaiu v

Bulgarijoj mobili
zuotos kepyklos

.. ATeNAI, Graikija, va«s. 20 
d 
tai sulaikė -.rtris stiprias 
atakas šiaurės fronte, bet juos
kpntraatakavo ir išstūmė iš 
dviejų Albanijos kaimų. >

Italų organizuojamas atakos 
labai brangiai kainuoja Mūsso- 
liniui. .

Ne tiktai, žuvo didelis naujai 
atsiųstų italų skaičius, bet dau
gelis jų patenka nelaisvėn su 
visais moderniškais ginklais.

teks susidurti ne vien tiktai su 
graikų kariuomene, bet ir su 
turkais.

Turkija nenutraukė savo pa
sižadėjimų, kuriuos davė grai
kams. t

Bulgarai nekenčia 
vokiečių

• STAMBULAŠ7~Turkija, vas. 
20 d. — Derybų su Bulgarija 
metu paaiškėjo, kad ir bulga
rai nenori leisti vokiečiams vyk
ti per savo teritoriją, bet jie 
yra bejėgiai pasipriešinti.

Bijoma, kad Bulgarijoj nekil
tų revoliucija, jeigu kraštan 
įžengs naciai.

Manoma, kad britai tuojau 
pradės bambarduoti žibalo vers
mes, jeigu tiktai vokiečiai per
žengs Bulgarijos sieną.

Amerikos orlaiviai 
skaitomi geriausiais

WASHINGTON, D. C., vas. 
20 d. — Gen. Marshall, infor
muodamas senato komisiją, už
tikrino senato nariams, jog A- 
merikos “skraidomoji tvirtovė” 
skaitoma viena geriausiu orlai
viu visame pasaulyje,

Amerikos lengvieji orlaiviai 
šiek tiek atsilikę nuo pačių mo
demiškųjų, bet dabar naujai ga
minami yra labai geri.

Jeigu butų reikalas, tai Ame
rikos pramonė gali pagaminti 
kariuomenei reikalingą amuni
cijos kiekį.

WASHINGTON, D. C., vas. 
£’() d. — Senatorius Lee pareiš
kė laikraštininkams, kad jie la
bai patenkinti gen. Marshall su
teiktomis informacijomis.

Jis suteikė labai vertingų ži
nių apie Europos būklę, kurios 
duoda pagrindo būti optimis
tais. • (

Net respublikoniški senato
riai, kurie yra priešingi vyriau 
sybės politikai, buvo labai pa
tenkinti suteiktomis štabo,virši
ninko žiniomis^

SOFIJA, Bulgarija, vas. 20 
d. —, Bulgarijos kariuomenė 
savo kontrolėn perėmė visas 
krašto kepyklas. Skaitosi mo
bilizuotais visi kepyklų tarnau
tojai ir darbininkai.

Pasakojama, jog šios kepyk
los privalės gaminti duoną vi
siems naujai mobilizuotiems ka
reiviams.

Be to, Bulgarijos kariuome
nė perėmė visą duonos kontro
lę ir 
nes 
keps

gyventojams. Karinome^- 
kontroliuojamos kepyklos 
duoną visiems bulgarams.

Britai veržiasi italų 
Somalijon 
į .-.u-l,----- :—_.

KAIRAS^ Egyptas,
d. ' *

Turkai neina su 
“ašimi”

STAMBULAS, Turkija, vas. 
20 d. — Turkų laikraščiai, skel
bia, kad jų padarytais nepuoli
mo paktas su bulgarais neįtraįl

skelbia nacių propaganda.
Jeigu vokiečiai bandys verž

tis į graikų teritoriją, tai jiems

Streiku mažiau, 
negu 1916 metais 
WASHINGTO>C D. C., vas.

Prašo užtarti CIO 
agentą

WASHINGTON,~D. C., vas. 
20 d. — CIO prašė policiją iš
aiškinti ir patraukti teismo at
sakomybėn Gadsden, Ala., gy
ventojus, kurie sumušė jų agen
tą Haywood.

Jis norėjo suorganizuoti vie
nos dirbtuvės darbininkus, bet

, vas. 20
- Iš Kenya kolonijos britų 

kariuomenė senai įsiveržė italų 
Somali jon.

Vakar britų karo jėgos jau 
peržengė Juba upę ir artėja prie 
sostinės Mogadiscio. Prie Juba 
italai stipriai gynėsi ir britai 
buvo privėrsti vartoti ne vien 
tiktai artileriją, bet ir bomba- 
nešius.

Pąčioje Etiopijoj britams pa
rsidavė visas italų garnizonas,

¥ ’ * -B *-,-**-•*• v — V-TA mu. — ----- ---------------------------------- J | ir

20 d.__Hjlmanas kongreso ko-'buvo labai smarkiai sumuštas, j kuris stovėjo mieste.
I

Hitleris moka už 
koliojimus

NEW YORK, N. Y., vas. 20 
d. — Kiekvieną dieną Hitleris 
privalo įsumoketi po 11,000 do
lerių už telegramas siunčiamas 
į Berlyną su pageidavimais iš 
Vokietijos.

Kai kurios telegramos smar
kiai kolioja Hitlerį ir kitais na
cius. Dalį telegramų sulaiko pa
ti RCA, nes jos labai negražiai 
škrtfhba. ' . ,v • ‘ -

Moteris kaltina 
nacių konsulą

SAN FRANCISCO, Cal., va.s 
20 d. — Ponia Alice Crockett 
traukia teisman vokiečių kon
sulą YViedemann ir reikalauja 
iidelčts pinigų sumos.

Praeitais metais Wiedemann 
ją pasiuntė Vokietijon, kad pa
simatytų su Hitleriu ir įtikintų 
jį, jog konsulas gerai eina savo 
pareigas. Wiedemann manė, 
kad jis jau neteko Hitlerio pa
sitikėjimo.

Crockett važinėjo Vokietijon, 
kalbėjo su Hitleriu, Goeringu 
ir Goebblesu. Savo pareigas at
liko ir Wiedemann tapo palik
tas. Dabar nori atlyginimo.

vas.

Kariuomenė turi 
867,000 vyrų

WASIIINGT0N, D. C
20 d. — Karo departamentas 
pranešė, kad šiandien Amerikos 
kariuomenėje jau ranasi 867,- 
000 vyrų.

Apskaičiuojama, jog kovo 
pradžioje kariuomenė padidės 
ligi vieno milijono.

VOKIEČIAI GROBIA PRAN
CŪZŲ GELEŽINKELIUS

Trūksta gręžtuvų ir 
kaltuvų

KAUNAS, Lietuva, vas. 20 
d. — Kauno-Vilniaus autoestra
dos darbams tęsti trūksta gręž
tuvų, kaltuvų ir kitokių papras
čiausių įrankių.

Laikraštis rašo, kad gerai 
paieškojus, galima butų rasti 
geležies krautuvėse reikalingos 
prekės, bet niekas rimtai šiuo 
reikalu nesirūpina.

Niekais netikrinęs įrankių sto
vio ir nežino kokių įrankių tik
rai trūksta. Manoma, kad įran
kiai darbininkų išnešioti.

Darbus prižiūri “pa
sižymėjęs bastūnas”

KAUNAS, Lietuva, vas. 20 
d. — Darbininkų priežiūra prie 
estrados esanti labai bloga.

J darbininkų komiteto pirmi
ninkus “prasmuko” kažkoks 
Henrikas Paulauskas, kuris bu
vo žinomas, kaip pasižymėjęs 
bastūnas. Paulausko ruožo dar
bininkai nematė savo pirminiu 
ko ištisą niėnosį.

Šis darbininkų vadas surin
ko iš darbininkų po'dešimt rub
lių, išvyko batų pirkti ir pra
puolė. '

Kauno universitetan 
atsiųstas rusas

KAUNAS, Lietuva, vas. 20 
d. — Kauno universitetan jau 
atsiųstas vienais profesorius iš 
Maskvos. Jis vadinasi Bogdosa- 
rov ir universitete skaitys pa
skaitas rusu kalba.

Dėstys Lietuvos studentams 
apie leninizmą, stalinizmą ii' 
“marksizmą”.

Numatoma į Vilniaus univer
sitetą pasiųsti kelis rusų profe
sorius Stalino mokslui dėstyti, 
šiam reikalui nėra tinkamų lie
tuviškų profesorių.

Maskva spaudžia 
raštus Vilniuje

VĖLIAUSIOS naujienos
— Anthony Eden, Anglijos užsienio ministeris, šiandien at

skrido į Kairą. Jį atlydėjo vyriausias britų kariuomenės štabo 
viršininkas, gen. Dili;

— Vokiečiai ^Įęęįbią^ jog jiems pavyko bombarduoti 16 bri
tų prekybos laiyų ir daugelį jų paskandinti. Anglai nieko nepra
neša šiuo reikalų. ; Įį\

— Britų submąrinas Sealion paskandino vieną vokiečių lai
vą visai prie Norvegijos krantų.

— Britai užėmė vieną graikų salą, kuri randasi 40 mylių 
atstumo j nuo Dardanelų.

— Turkai ąkelbja, kad nepuolimo paktas neturės galios, 
jeigu vokiečiai įsiverš Bulgarijon.

— Tvirtinama, kad Eden ir Wavell tariasi dėl politinių ir 
karo veiksmų Balkanuose. Galima laukti didelių pakaitų turkų 
ir bulgarų politikoj.

r- Vokiečiai smarkiai bombardavo Angliją praeitą naktį. 
Londone užmušė daug žmonių. Naujai bombardavo Swansea.

— Anglai bombardavo nacių laikomus invazijos uostus.
Vokiečių cenzoriai tikrina italų laiškus, skelbia Šveica

rijos paštas. ,
— Roma'Skelbia, jog Abisinijoj vyksta sukilimas prieš ita

lus.

VICHY, Francuzija, vas. 20 
d. — Francuzai praneša, kad 
vokiečiai atėmė iš farneuzų 
geležinkelio vagonų ir bėgių už 
320 milijonus dolerių.

Vokiečiai jau paėmė vieną 
trečdalį visų vagonų, kuriuos 
turėjo francuzai prieš karą.

Rekvizicijai galo nesimato, 
nes naciai vis reikalauja dau
giau vagonų.

Japonai kaltina 
franeuzus

ŠANCHAJUS, Kinija, vas. 20 
d. — Aukšti japonų karininkai 
kaltina franeuzus Indo-kinįjoj 
todėl, kad jie stengėsi įgyti 200 
orlaivių ir paskelbti karą japo
nams.

Francuzai nori visiškai iš
stumti japonus iš Indokinijos 
ir priversti Siamą klausyti bri
tų nurodymų.

Japonai nepatenkinti tokiais 
franeuzų užsimojimais, nes 
skaito, jog tai yra nelojalus 
veiksmai “lojaliai Japonijai”.

VILNIUS, Lietuva, vas. 20 
d. — Oficialiai valdžia prane
ša, kad Vilniaus spaustuvės ga
vo daug užsakymų iš Maskvos.

Vilniaus spaustuvės yra labai 
primityviškos, jos neturi nei 
vienos rotacinės mašinos, bet 
palyginus jas su rusiškomis, 
skaitosi labai geromis.

Tuo tiktai galima ir suprasti 
kodėl Maskva padarė kelis už
sakymus Vilniuje. Dabar Vil
niaus spaustuvės nespaus savo 
kraštui literatūros, bet dirbs 
Maskvai.

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas
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Detroito Lietuvių Žinios
Sėkmingas Dailės choro 

vakaras
Lietuvių Demokratinė Są

junga smarkiai veikia

Dailūs choras surengė labai

vo pastatyta operetė “Laima”. 
Vaidinimas ir dainavimas išėjo 
labai gerai. Svarbesnėms parti
joms buvo pakviesti iš Chica- 
gos adv. Vytautas Tarutis Jr 
Stasys Rimkus. Be to, dalyva
vo ir vietinis dainininkas J. Va
lakas.

Kadangi tiek choras, tiek 
listai buvo gerai pasirengę, 
operetė scenoje buvo visai

šu
tai

ga pagaliau išsijudino ir pradė
jo smarkiai veikti. Vasario 2 d. 
įvyko metinis susirinkimas, ku
riame buvo išrinkta nauja vai
dyba 1911 metams. Po susirin
kimo buvo užsukę apie 10 tei
sėjų. Labai jau jie gerinąs . 
Švelnus, kaip šilkas. Ir tai vis ii 
suprantama: vasario 17 d. buvo 
nominacijos kandidatų į teisė
jus. Atėjo tad jie į susirinkimų 

v sakiais 
Bet savo 
paprastai

PREZIDENTO ĮGALIOTI NIS GRIŽO IŠ ANGLIJOS

Publikos buvo pilna svetainė. 
Ir kurie atėjo, tiems neteko nu
sivilti, nes oĮierctė tikrai šau
niai buvo suvaidinta. Tenka pa
sidžiaugti, kad Dailės choro pa
rengimus apsčiai lanko musų 
profesionalai ir biznieriai. Be 
to, atvyksta žmonių ir iš ap
linkinių kolonijų. Šį kartų tu
rėjome svečių net iš Chicagos.

Kiek teko patirti, tai vietos 
komunaciai visais galimais bu
dais stengėsi Dailės choro va
karui pakenkti. .Jie panaudojo 
“puntaplio paštų”, kad 
du galėtų diskredituoti 
mų vakarų. Vadinas’,i 
piais, pašnabždomis ir 
lų leido visokius
prasimanymus. Bet vargšai nie
ko nepešė. Jų visos pastangos 
niekais nuėjo.

Dabar komunaciai nesitveria 
s ‘

tuo bu- 
kalba- 

pakam- 
iš pasa-

šmeižtus ir

kad jų parengimai labai skys
tai tėra publikos lankomi, o 
tuo tarpu Dailės choras papras
tai sutraukia tiek žmonių, kiek

Mask.os agentams tai baisiai 
nepatinka.

Keikia manyti, jog tai lik žie
dai. Vaisių tie Lietuvos judo-y 
šiai susilauks ųtęityje, kaj|gyyę- 
tuviai jiagaliau užkurs jiems 
pirtį ir pasiųs pas kacapus.

pokite tose krautuvėse, k 
rios garsinasi “NAUJIENOS!

pažadais prisistatė.
pažadus politikieriai 
užmiršta ant rytojaus po rin
kimų. Ypačiai jie su darbinin
kais nesiskaito. Jei kyla koks 
streikas, tai prieš pikietininkus 
tuoj pasiskubina drausmę iš
duoti.

Pravartu mums apsižiūrėti. 
Iki šiol musų teisėjai daugiau
sia buvo republikonai. Su mu
mis jie mažai arba ir visai ne
siskaitė. Todėl dabar balsuoki
me už tuos kandidatus, kuriuos 
indorsuoja Lietuvių Dcmokra-

rysime.
Sųjungos eilinis susirink mas 

įvyks vasario 23 d., 2 vai. po 
pietų, Miltono svetainėje (238-1
— 2-lth St.). , —Rep.

ŽINUTĖS IŠ VISUR

Reikalauja pakeisti 
patentų Įstatymą

WASHINGTON, 1). 
19 d. — Coney Coe, 
tvarkytojas, šiandien 
vyriausybei padaryti 

jK’.tentų įstatyme.
pabaętiniajč;•> įstatymais nau

dojasi užsienio’’valstybių agetn 
lai, gauna Amerikos pinigus ir 
sužino karo paslaptis. Coe pa
taria suvaržyti patentų perda
vimą užsieniams. K-

patentu 
pasiūlo 
pakaitu

COPR, iv**, NGEDLECRAPT SGRV1CC, ING 

KITCHEN TOWELS PATTERN 2771
No. 2771 — Išsiuvinėjiinai virtuvės abrusėliams

I NAUJIENOS NEEDLECRAET DĖBT., 
| 17’im •>«». Halsted Si., Chicago UI.

Cta tot iiu 1(1 centų ir prašau atsiųsti mkn Pavyzdį No,

j. 2771

VbilaS u pavarde

\C l'V.>d>

Mirštat u valstija
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Majoras Fiorello La Gurdia (antras iŠ kairės) sveikina Harry Hopkins, Prezi

dento Roosevelt’o asmeninį atstovų, kuris buvo nuvykęs į Angliją ir ten praleido ke
turias savaites studijuodamas dabartinę Anglijos padėtį. Hopkins sugrįžo kliperiu 
sekmadienį. Jo aerodrome latike ir sunūs David su savo jaunaja žmona.
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BINGHAMTONO MARGOS ŽINIOS 
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'*-----------------T-’* • ■ •Keistas nuotykis su kopusiais. — 
Geros naujienos. — Vedybos. — Batų pramonė. —
Jaunuoliai šaukiami į armiją. — Jubiliejinis bankie
tas. . •

Oras ar kas kita

BINGHAMTON, N. Y. — Ka
žin ar tai oras, ar tai pasaulio 
neramumai, kad didelis skai
čius Binghamlono lietuvių pra
dėjo rodytis įvairiuose susirin
kimuose. Per kiek laiko pasi
linksminimo parengimai, kaip 
antai šokiai, piknikai — visai 
mažai pritraukdavo žmonių.

jo iš inados išeiti. Jų vietų už
ėmė labai įiopuliar.škas paren
gimas: card ir bingo lošimas.

kas pritraukia daug 
ir nemažai. uždą pi) i o 
įvyždžiu gali Luti šv. 

Marijos Magdalenos Draugijos 
card ir bingo lošimas. Lietuvių 
svetainė buvo sausakimšai; pil
na. Gryno pelno buvo $80; pu
sė kurio buvo paaukota lietu
vių bažnyčiai.

Kalbėdama apie Magdalehų 
parengimų negaliu iškęsti ne- 
papasakojusi apie vienų ste
buklingų įvykį.

Viena Magdalena paaukojo 
puodų kopūstų vakarienei. Ta 
dienų kalbamoji Magdalena pa
liko. tuos kopūstus ant pečiaus 
ir išėjo

žmonių

nežino 
mus “ 
raitė

užrakinusi savo namus, 
namo, Magdalena, žiu- 

kopuslų nebėra! Niekas

apleido”! Jūsų reporte- 
pataria surasti geresnę 

savo raktukui paslėpti!

Geros naujienos. Bingham- 
tono lietuvių bažnyčia pradėjo 
šiuos metus be jokios skolos. 
Be (o, iš pereitų metų pasiliko 
$105.22 (vienas šimtas penki 
doleriai ir dvidešimt du cen
tai). žinoma, didelis kreditas 
tenka Kazimierui Almanui ir 
Juozapui Barvainiui Jr., kurie 
taip gerai darbavosi. Dabar pa
rapija stengiasi pristatyti ant
rų aukštų ant dabartinės baž
nyčios arba pastatyti kitų nau
jų bažnyčių.

Midwest Stores 
Švenčia Dešimts 
Metų Sukaktį

Kanados lietuvių žinios
Montreal, Kanada

bai-

šį mėnesį Jonas Kučinskas 
apsivedė su panele Adelaide R. 
Hazcn. “Honeyipoonui,? (vadi
nasi, medaus mėnesiui) jauna* 
pora iž,važiavo į Floridų? Grįžę 
Kučinskai statysis ir eis . gyven
ti į savo liaują namų ant

Antra veselijiV šį mėnesį bu
vo panelės iTčTcil Kaminskai- 

ponas Lud- 
wig Bindcr iš Eašt Rutherford,

■k

Kazys ,ir Prdnas, ąiiiisų mies< 
to geri kavalieriai, abu buvo 
darbus'*"papietę dėl meilės 
“stikliukui”.. Dabar abu jau vėl 
batus dirba. 1
1 Kalbant apie; balus, Jabai di
delis skaičius Jjinghamtono lie
tuviu batu fabrikuose ■ dirba.v i e •Per keletą savaičių dabar labai 
daug'streikų buvo'; ale girdeli, 
kad mažai ka ddrbininkai lai
mėjo, nes nėra susitvarkę ir 
susiorganizavę, kad galėtų vie-
n ingai veikti.

... I
• o •

.Jūsų reporteraitė buvo pA; 
prašyta pabarti vienų moterį, 
kuri gyvena ant “Našlių Ąve- 
nės” (bet ji ne našlė). Vieni 
panelė nuvyko 'į jos stubų su 
kažkokiais tikietais, ir toji mo
teris pakėlė didelį triukšmų be 
jokio reikalo. Mandagumas yra

kais, kaip ii’ visada!

vieno į armijųVienas po 
yra šaukiami 
čiai. Feliksas šveręika jau iš
važiavo, palikdamas savo He- 
lenytę su liūdna širdimi. Wal- 
teris TinkunaS, a’odos; pųts sto
jo į armijų. Aleksas Rapšis 
rengiasi, nes netrukus reiks 
jam apleisti Binghamtonų.

Svarbiausias iš ateinančių 
įvykių yra SLA 50 kuopos j li

Pradedant šiandien ir 
giant vasario 27 d., Midwest 
organizacija švenčia 10 metų 
gyvavimo sukaktį su nepapras
tu išpardavimu.

Visos Midwerst krautuvės Chi- 
cagoje ir apylinkėje — o jų 
yra suvirs 500 — per visa sa
vaitę siūlys reguliares prekes 
žymiai numažintomis kainomis. 
Didelis Midwest Stores skelbi
mas šioje “Naujienų” laidoje 
parodo tik keletą maisto pro
duktų, ant kurių galite sutau
pyti gana net naujai skrybėlei 
nusipirkti.

Prieš dešimts metų maža gru
pė groserninkų nutarė sutverti 
kooperatyvę organizaciją kuri, 
per nuosavą sandėlį, galėtų su
pirkti visas prekes organizaci
jos nariams. Perkant dideliais 
kiekiais kainos1 žemdsnės, tai ir 
groserninkai / ' 'gali pigiau par
duoti.

Nors organizacija buvo įs
teigta depresijos metu, ji gra
žiai augo ir tebeauga, šiandien 
Midvvest Stores turi 
sandėlį prie VVcstern 
vių. Visos krautuvės 
mos pačių savininkų,
daugeli metų patyrimų ir sten
giasi visuomet suteikti savo 
koslumeriams geriausias pre
kes žemiausiomis kainoųiis ir 
k uopu ikiausį pa t a rnavim ą. ’

Kodėl ši organizacija turi to
ki _ stebėtiną pasisekimą, nėra 
paslaptis. Pilnas pirkėjų paten
kinimas yra organizacijos .na
rių obalsis. Visos prekės visa
dos šviežios, nes sandelis daro 
pirkinius kasdien. Jo ekspertai 
kasdien pasirenka geriausius 
produktus marketuose ir juos 
nuperka žemomis kainomis, nes 
gali pirkti vagonų kiekiais.

Tėmykit Midwest Stores skel
bimą. (Sp.)

Atsirūgsta
Amerikiečio advokato Bago- 

čiaus kalba (sausio 26) Vytau
to klube iki gyvuonies įgė»ė 
Toronto “sapnininko” rašyto
jus, nes jų komentuoja redak
ciniame, pastabų skiltyje ir 
dviejų korespondentų praneša
muose. Karti teisybė net su
stingusį piotų įjudno! Adv. 
Bagočius gyvai ir nuosekliai 
nurodė praeitų 25 metų laiko
tarpio istorijos bėgį ir faktais 
pabrėžė, kad Lietuva ne sveti
mųjų okupacijoje savo liau
džiai gerovę sukurs. Tų pada
rys tik lietuviška ranka! Sap
nininko bendradarbiai, kurie 
tiki, kad Stalinas, štai, neužil
go ateis ir juos komisarukais 
Kanadoje padarys, sielojasi ge
ru Bagočiaus pasiulymu: jei 
Lietuvoje dabar “saulė šildo”, 
o jus, komunistai, sakotės bė- 
gote nuo “fašizmo”, tai kodėl 
negrįžtate dabar Lietuvon, kur 
saulė fašizmų sudegino? Šita 
mintis taip sapnininko garbin
tojus įdilgė, kad jie apie Bago- 
čių, tur būt, pusę metų rašys, 
ir rašys neteisybę, tvirt.ndami, 
buk komunistų priešininkai 
dirbu Smetonos režimų atg 1 
sugrąžinti. Ne, vyruč.ai! Teks 
ilgai pirštų žįsti iki kų nors įti
kinsite, kad Kanadoje yra bent 
viena didesnė grupė, ar srove 
norinti Smetonų Lietuvon su
grąžinti. Bet yra visų grupių 
(komunistus išėmus) Kanados 
Lietuvių Taryba, kuri nori Ma
skvos diktatūros batlaižius iš 
Lietuvos ir iš Kanados lietuviu v 
gyvenimo, spaudos ir draugijų 

liauk iššluoti!

milžiniška 
ir 33 gat- 
yra veda- 
kurie turi

biliejinis bankietas ir šokiai. 
Kadangi B. Balčikonis jau vi
sus užkvietė anų dienų per il
gų korespondencijų, tai jūsų 
reporteraitė daugiau apie tai 
neberašys, bet pamatys jus vi
sus Lietuvių Svetainėje subatos 
vakare, vasario 22 d.

Jūsų reporteraitė.

pijos klebono, kun. J. Bobino, 
DLK Vytauto draugijos pirmi
ninko, Juozo Šarkio, Kunigų 
Vienybės sekretoriaus, kun. J. 
Balkono, vienu balsu nutaria
me: griežtai užprotestuoti prieš 
nelegalę, visas sutartis laužan
čių, Sovietų Rusijos begėdiškų 
okupacijų Lietuvoje, kurios 
Lietuvos liaudis niekados ne
prašė ir kurios griežtai nenori. 
Mes pareiškiame savo nuošir
džių ištikymybę Kanadai, jos 
kovoje prieš Europoje įsivieš
patavusį diktatorinį barbariz
mų, kuris mažąsias . tautas 
smaugia ir atima iš žmogaus 
paprasčiausias žmoniškumo ir 
pilietybės teises. Mes tikime, 
kad Kanados ir Anglijos laimė
jimas pagelbės sugrąžinti lais
vę Lietuvai, kuri nenori azia- 
tinės maskvinės diktatūros, bet 
nori gyventi laisvu, demokrati
niu, europiniu, lietuvišku gyve
nimu.”

Ši Taryba, nuosakiai ir su
maniai sugalvotu planu eida
ma, tvirtu žingsniu prie tikslo

Už tautos ženkliukus 
durų p-lėms M. Žinaitytei 
Naruševičaitei segiojant, 
mesta arti $20 aukų. Be 
vėliau dar surinkta $33.10
kų. Be kalbų buvo muz’kalė 
programa, kurios metu Šv. Ka
zimiero p-jos choras sugiedojo 
Lietuvos ir Kanados h mnus ir

prie
ir

šu
to,
au-

nų; p-lės Irena ir Ramutė Ivaš- 
kevičaitės davė solo ir duetų; 
parapijos vyrų kvartetas sudai
navo labai vykusių “Pabaiglu-

raudonus okupantus ir 
iš operos La Traviata.
Rūta Kihnonytė padai

navo keletą dainelių, paskam
bino pianu ir pašoko du šokiu.

apie 
arijų

Vvtauto klubas Vasario 16-os 
minėjimų ruošia vasario 23-čių. 
Programoje vaidinimas ir kal
bos. Pradžia 3 vai. po pietų.

dėjo l^istj mėnesinį, niultigra- 
fuota, . laikraštuką .‘‘Nepriklau
soma LifctUva’\ kurio pirmas 
numeris daro gražų ir rinitų 
įspūdį. Tikimasi, šiam lietuvių 
laikraščiui Kanados lietuviai 
tokio pritarimo greitai paro

grafo į tikrų spaustuvę, o 
“Liaudies Balsas” galės tapti 
“girioje šaukiančiu balsu”.

Vasario 16-ta
Kanados Lietuvių Sąjunga 

(vas. 16) surengė Vasario 16- 
tos minėjimų, kuris paliko gra
žių įspūdžių ir sustiprino pasi
ryžimų bendromis spėkomis

karo kalbėtoju buvo kun. J. 
Balkonas, tik diena prieš tai 
kalbėjęs Totonte, kaip Kanados 
Lietuvių Tarybos kviestinys. 
Savo oratoriška ir jausmingi 
neginčijamais faktais pastiprin
ta kalba, kun. Balkonas ne sy
kį sukėlė karšto pritariančio 
400-tuose susirinkusių klausy
tojų, kurie vėliau vienu balsu 
priėmė vakaro vedėjo, V. Sir
vydo, perskaitytų rezoliucijų:

“Mes, atstovai 5,000 Montre- 
alo ir apylinkės lietuvių, susi
rinkę paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės Vasario 16-lo$ 
šventę, išklausę kalbų Kcnidos 
Lietuvių Sąjungos pirmininko 
A. Sakalo, šv. Kazimiero para-

SHU-UH 3EE THAT CSAGAT 
THING? IT i5 A PENGlHN- 
BUT IT iŠ ARMED—AND

. 3>EE(VI5 TO ©E A SENTI NEU

Vytauto klubo palaikomas 
Aidd'-čKoViiK kovo 2 d. statys 
operetę “Čigonės Kerštas”.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. VIRginia 9493 Moterim trec.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-,Violet.-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- į
diations Swedish

Masąage ir
Movements 4< r"w 'x 0

1657 W. 45 SL ®Oį3? 
Kam. S. Paulina
K. F. CZESNA: ---------

Sav. IMA55AG

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Pie tai

Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da- 
romos tiktai gavus už- 
akymą ir nuo formų 

padarytų laisniuotų . _ . 
dentistų Apkain.
.............. ;—i Nemok.
PleiUi 
PataisomiPataisomi* ĮHejna Bros.

Lavmdaie 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.
Vidumiiesčio Ofisas Atdaras 

Sekm. 10 iki 4.

Garsinkites “N-nose”



SNIDER’S TYRŲ TOMAČIŲ

BULVES
79cDIDELI TRAPUS ŽIRNIAI SVARŲ

PERAS

KAVA VYŠNIOS

MIDWEST2 Kenai

14Vi unc ken

sv. 190
SVARAS

9 unc. džar.

COCOA ken

2 ken

uzPABST-ETT
BALTI

sv. 280

BOWLENE ken

ARGO VAISĘS

R IKSO
200

GELATIN 
DEZERTAI

kyt. 
būt.

Bleaches 
Disinfects 
Deodorizes

ARBA 

LIUOSAS

SVARŲ 
MAIŠAS

maž 
ken.

(Plūs 
būt. 

deposit)

MAIŠYTI
5 unc. džar. *

Pla’n ar Pimento 
Sūrio Valgiai

GERAI VERDA 
SPECIALI VERTYBĖ

VISŲ SKONIŲ

JEL-SERT

grose- 
Šviežių 

DAUGI"

24'/z 
SVARŲ 
MAIŠAS

NORTH D A KOTĄ PUIKIOS

RED TRIUMFU

Hcrshey’s”
Breakfast

“Hershey*s:
Baking

Didelis 14-unc. Bdnkos

“BLUE LABEL”

J AR CHEESE

TĄSTEWELL 
RED SOUR 

PITTED

Cello ųaaiŠ

GLOSS

STARCH

Gryni
SV. 220

“BLUE LABEL”

Loaf Cheese American ar Cream

štai Puikiausia Kava!
Drip arba Regular 

Grind Vacuum- 
Packed.

SVARAS

“LIBBY’S”

SWEET RELISH

“ MIDWEST"
Puikios Kokybės
EGG NOODLES

GAUNAM KASDIEN ŠVIEŽIĄ 

ROLĖ

“Eajrte Brand” Pienas
SALDINTAS CONDENSED

15 unc. Qč lYz unc. fl
ken. Iv ken. O U

UZ £
12 unc. ken.

Penktad., vasario 21, 1941

ORANGEPEKOE AND PEKOE
Lipton’s Arbata maž. 2 už

“MIDVVEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS 
NOODLE SOUP MIX Vištų ske

“Midvvest” Puikiausios Kokybės
GREEN BEANS.. Kapoti No. 2 kenai

Vaškuotas Maistui Popieras 
40 pd. 4 4a did. 125 

rol. I ■ T pėd. rol.

DALYVAUKITE MUSŲ 
SUKAKTUVIŲ MINĖJIME!

Pirk iš Midwest Stores! Dalyvaukite ii 
naudokitės šiuo nuostabiu taupymu! Gęrė 
kitės geresnės kokybės maistu ir 
riais! Pilnas pasirinkimas naujų 
prekių. PIRK DABAR! TAUPYK

‘cnr.LEGE INN”

SRIUBOS 
daržovių, Vištų, 

Cream of Mush- 
oom, Vištų Noodle 

9 ken. 19*

“LIBBY’S” EXTRA PUIKIOS
Džiovintos Kriaušės

“MAISON ROYAL” Imitation

VANILLA FLAVOR

REAL BRAND” LENKŲ STILIAUS

VIRTAS KUMPIS
R0CKW00D’S 

Pusiau-Saldi 
Chocolate 
BITS 

Kepimui, Pyragai
čių Darymui, ir 

Valgymui 
2 7 un. pk. 250

“M’dwe«?t” Puikiausios Kokybėm
NIBLETS CORN 12 unc. ken. Vac. Pak. 2už 2 K

GARDUS, MINKŠTI KORNAI

N1BLET-EARS

SPAGHETTAI IR MEAT BALLS 
. 2 ken. 250

FUJI “KWIK KIT”
Dėl Chop Suey ar Chow Mein—Pridėk Mėsos ir šildyk

Susideda iš ken. Chop Suey dar
žovių, ken. Chow Mein Noodles 

ir būt. Chap Suey Sauce.

2 už 29c
4 Varpos į Vieną Keną.

“MIDWEST” ŠVIEŽI PRUNE 
QT VVO« PUIKIOS KOKYBĖS

I V vo no x AUK§, KEN
NO RUBBING WAX

“OLD ENGLISH

“SUNFILI.ED”
Gryna Natūrali

GRANDŽIŲ SUNKA

Magic Washer
LIFEBUOY MUILAS

paint. ken. 39*
VATOS-MINKŠTUMO BATHROOM TISSUE 

“SEMINOLE” 10RO,Sfts,TV 4 "ž 22*

“Midwest” Fancy Alaska No. 2 Sieve
ŽIRNIAI Puikus kaip gamta gali duoti *5 už O "70

Ekstra Sijoti. ..... ...... No. 2 kenai " '
“Midwest” Puikiausios Kokybės
ŽIRNIAI IR MORKOS No. 2 kenai O už

“SHURFINE” 
Saldinta ar Nesaldinta 

GRAPEFRUIT SUNKA 

3 už 25c

sv. ken. 3 už 25* 
ken. 5*

UNCOATED

COMET RYŽIAI
1 sv. pak. 3 už 28*

“DAWN FRESH”

Cream of Mushroom Sriuba 

10c
Ši sriuba gamina iš ŠVIEŽIŲ ir Daugiau 
Grybų... Iš šviežios Smetonos vietoj Pieno 
... Iš šviežio Pieno vietoj Vandens.

“Justice” Pure 4E(į
TOMATO JUICE 46 uncijų kenai ■ &
“Tamacba” California Mammoth 1
PRINOKUSIOS ALYVOS Paintės kenas . ■
“Contadina” Pure Packed and grown in California 
TOMATO PAŠTE 6-ųnc. kenai 4 už 4

IR DARŽOVĖS .
Rinktinos California Iceberg Galvos
SALOTOS did. galv. 2 Už 90 
U’delės Rinktinos .
Tomaites raud. prinokę 2 sV. 290 
"u’kųs Šviežus
Spinakai Texas Flat-Leaf sv. 50
Puikios Florida
Salieros did. stieb
California Nauji
Kopūstai žali
U. S. 1 S tark
Obuoliai virimui
D’deli Rinktini
Bananai Gerai prinokę 3
Puikios California Navel
Grandžiai 220. mieros tuz. 210

DOUBLE COLA
ŽYMUS GĖRIMAS—PUIKUS SKONIS 

6 už 23* ;' 

(Plūs butelio depozitas) 
12 Unc. Būt. Parankiam Neštuve

Specialus Kokybės . Vertybės $al- 
. tos ir Rūkytos Mėsos. ; / 

“Lincolnshire” Puikiausi Liesa " - »,
Piaus. Lašihiai % sv. cęlla pk. 140 
“Davies” Ilgi ar Stori
Bologna Sausage sv. 170
“Oscar Mayer’s” Approved 
Ham Sausage 
Richter’s” 1% iki 3 sv 

Bacon Sąuares 
SUYING BRAND—Puikiausia Kokybė 
Wieners sv. 260
Vilson’s “Certified” Rūkyti 
CALAS KUMPIAI, Shank-
less 4-6 sv. Sv. 19’/20
“Midwest” Puikiausios Kokybės Rūkyti 
Liver Sausage sv. 230
‘Midwest” Puikiausi 100% 
Pork Sausages 
‘Security” Kepta 
Meat Loaf 
‘Hickory Brand” Kieta 
Salami Sausage

“MIDVVEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS DARYTI

SALAD DRESSING paint

TrTT,„„T,T,pTT„„iiiTTtniinnini»niimrnn»»ntnmmT

“CERESOTA” 
TYRIAUSI, SKANUS, NEBALTINTI

MACARONI AR SPAGHETTAI

RED CROSS 3 7 unc. pk. 13c 2 1 sv. pk. 170
“JUSTICE” MAUSTYTI

PINEAPPLE No. 2 ken

Chocolate 
“SUNSHINE” 
Krispy Crackers 
“^UNSHINE” CHOCOLATE 
Crunch Cookies sv. 230
Naujas—Pilnas čokolado šmotelių 
“PARADISE”- 
Saltine Crackers 
“SCHULZE-BURCH 
Butter Cookies 12 un. pk. 2 už 250 
Rival Šunų Maistas 
KITCHEN KLENZER 
Šmotas Big Jack Muilo už 1c su 2 pak 

Automatic Muilo Trupinių 
OXYDOL 2 maži 17c 
MUILAS American Family 
TRUPINIAI American Family 

Baltesnėm 
Draubžiam 
Valo Closet 

Bowls 
\ Dykai Silverware did. PQ0

Kiekvienam Pakely j pak. t O

3 už 170 
Priimtas Tūkstančių Moterų

2 Pak- 29*
2 did. pak. 35* 

did. šm. 50 
2 maž. 17c 2 did. 390 

did. 4 maž. sv. 370
DARŽO ŠVIEŽUMO

PUIKIAUSIAS KOKI GAMTA DUODA!

U. S. Valdžios Certifikataš
. ...* . I _ « . • . r l » • • •

Užtikrina Kokybę ir Grynumą. A 
Ir tie yra <Zg||
92 SCORE -dpBrl

AR AUKŠČIAU

14 sv. pak. 220
15*'4e^\9*
'LT 2 už 25*

GEROS RŲŠIES TYROS SMETONOS

SVIESTAS

“HUNTERS PRIDE” FREESTONE

PEACHES
RIEKUTĖS AR PUSĖS

2 už 27c
DIDELI KENAI

“MIDWEST” GRYNI SPARKLING 

BEVERAGES
Ginger Ale, Root v ■■

R^.^os 3llį7hg
Sodės, Sparkling w U V V 

Water, ir t. t.
(Plūs Butelio Depozitas)

SO RICH IT WIIIPS 
MILNUT • - auką, ken

Be Kaulų, Be skuruos. Labai minšta 
Gatava valgyti

7 iki 9 sv. ken. A Orį sv. 
(Cieli Tiktai)

f GREEN GIANT 
I 2 už 25c

17-uncijų Kenai
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rtnakynno kaina
Chicagoje—paštu 

Metama   $8.00
Pusei metu ...........  4.00
Truns mėnesiams ________   2.00
J vien, mėnesiams .......... 1.50
vienam mėnesiui .......... .75

hicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija  3c 
Savaitei ......................... 18c
Mėnesiui ...............  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu (Atpiginta)

Metams ......................
Pusei metų ................
I’rims mėnesiams ....
i vieni -mėnesiams 

v lenam mėnesiui
Užsieniuose:

Metams ... ...................... $8.0<
Pusei metų .......................... 4.00
Trims mėnesiams /............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monu

Chicago, III Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu

HAUIOEMOS
’’h» Lithuaniar Dailv

ibhS'i. o Daily Exvepi Sunday 
l.itliuainai. New.» PuL Co.
• 739 South Halsted Street

Telephont CANal 8500

by 
Ine

NAUJIENOS, Chicago, ID.

SMEGENŲ NEREIKIA

0.00 
S6J)0 
$8.00 

<c pei

SubscnptiOD Rates 
pei yeai m Canada 
per year uutside of Chicag« 
pei yeai in Chicago 
copy;

Entered as Second Clas.* Mattel 
viarch 7ti. 1014 at the Posi Offic* 
>f Chicago III., undei the act of 
Marcb 3rd 1879

Naujienos eina kasdien išski 
riani sekmadienius Leidžia Islau 
i ienų Bendrovė. 1739 S Halsted St.

Fašizmo pergalė Austrijoje

$6.00
3.25
1.75
1.25

75

Vasario mėnesį prieš septynetą metų fašistai sunai
kino demokratinę respubliką Austrijoje. Jų vadas buvo 
kunigaikštis Starhemberg, kuris stovėjo fašistiškos mi
licijos — “Namų Sargybos” (Heimwehr) pryšakyje. Tą 
organizaciją finansuodavo ir slaptai aprūpindavo gink
lais Mussoiini. Tai buvo Mussolinio “penktoji kolona’ 
Austrijoje.

Austrijos valdžia tuomet buvo “krikščioniškai socia
linės” antisemitų partijos rankose. Kanclerio (ministe- 
rio pirmininko) pareigas ėjo fanatiškas klerikalas Doll- 
fuss.

1934 m. vasario 11 d. Dollfusso policijos ministeris 
pasakė kalbą Heimwehro milicininkams, kurie buvo at
likę sekmadienio manievrus ir susirinkę išklausyti iškil
mingų mišių lauke. Ministeris pareiškė, kad jisai neturi 
daug ką sakyti, tik gali užtikrinti klausytojus, kad kan
cleris Dollfussas pilnai solidarizuojasi su “Heimwehru” 
ir pastarasis atliks savo uždavinį; rytojaus dieną jisai 
pradės veikti. Ir tikrai pradėjo.

Sekančią dieną fašistai išprovokavo darbininkus 
Linz’o mieste, ir kuomet socialdemokratų partija kartu 
su unijomis atsakė j tai streiku, tai Dollfussas paskelbė 
visoje Austrijoje karo stovį, uždarė darbininkų organi
zacijas ir suėmė socialdemokratų vadus. Į kalėjimą bu
vo nugabentas net Vienos burmistras, septynių dešimčių 
metų amžiaus senelis. Po to valdžia pasiuntė artileriją 
ir tankus į Vienos priemiesčius bombarduoti miesto ad
ministracijos pastatytus darbininkų apartamentus.

Vienos darbininkai gynėsi tris dienas ir keturias 
naktis, bet buvo nugalėti. Vietoje demokratinės respubli
kos, Dollfussas paskelbė Austrijoje fašistišką “korpora
cijų valstybės” tvarką, kaip Italijoje.

Paskutiniuose Austrijos parlamento rinkimuose prieš 
tą perversmą socialdemokratai jau buvo gavę 45 nuošim
čius visų balsų. Vienos savivaldybės rinkimuose jie buvo 
gavę 75 nuošimčius balsų. Dar vieni rinkimai, ir social
demokratai Austrijoje butų, veikiausia, turėję absoliu
čią daugumą parlamente, ir valdžia butų taikiu budu 
pei ėjusi į socialistų rankas. Kad to neįvyktu Austrijos 
klerikalai ir fašistai tą kruviną pučą kaip tik ir padarė.

Bet Dollfussas neilgai džiaugėsi savo “pergale”. Už 
keleto savaičių prieš jį padarė sukilimą Hitlerio šalinin
kai. Dollfussas buvo užmuštas, nors sukilėliams tuo tar
pu nepasisekė pagrobti valdžią. Kanclerio vietpn atsi
stojo kitas “krikščioniškai socialinės” partijos lyderis, 
Schuschnigg. Jisai tikėjosi gauti pagalbą iš Mussolinio, 
kuris buvo sukurstęs Austrijoje pįrmąjį pučą.

Tačiau, netrukus, Mussoiini sudarė “Romos-Berly- 
no ašį” su Hitleriu, ir naciai prijungė Austriją prie Vo? 
kietijos, o kanclerį Schuschniggą suėmė ir laiko, kaipo 
kalinį, ligi šiol.

Kuomet Hitleris pagrobė Austriją, tai jam atsidarė 
kelias į Čekoslovakiją, nes Čekoslovakijos siena iš Aus
trijos pusės buvo neapginkluota. To pasėkoje įvyko gar
sioji Miuncheno konferencija, kurioje Ghamberlaiųas ir 
Daladier “atidavė” naciams čekų tvirtoves Sųcįetų kraš
te. Šiandien yra aišku, kad 1938 m. rugsėjo mėnesį nei 
Anglija, nei Francuzija nebuvo pasiruošusios apginti Če
koslovakiją.

Čekoslovakijos likimas buvo nulemtas Vienoje, 1934 
metų vasario mėnesį, kai Mussolinio paskanintas Dplb 
fussas kanuolėmis ir tankais sunąįkino Austrijos demo
kratiją.

Panašiu budu, kaip Austrijoje, keliais metais veįiaų 
buvo sutrempta demokratija ir Ispanijoje, per Aa- 
bar Hitleris rengiasi pasiųsti savo šarvuotąsias divizijas 
prieš anglų Gibraltąrą.

Franęuzija, kuri leido fašistams sunaikinti demo
kratiją Austrijoje /ir Ispanijoje ir išdąyė savo sąjungi
ninkę Čekoslovakiją, šiandien pati yra parblokšta. O An
glija, kuri į tas fašistų piktadarybes žiurėjo ppp pirštus, 
dabar kovoja dėl savo gyvybės, Anglijos žmones šiandien 
moka savo krauju už pirmesnių jų savo valdžių klaidas- 
Bet tas valdžias žmonės buvo išrinkę, todėl jie negali 
nieko kito kaltinti, kaip tiktai save.

Jeigu Anglija laimės karą, tai demokratija Austri
joje bus atsteigta — taip pat, kaip ir kitose šalyse, kur 
ją sutrempė fašistai

Chicago j e pasirodė 16 pusla
pių leidinys, pavadintas “Peo- 
ple’s Sentinel”, kurį, matyt, fi
nansuoja “izoliacionistai”. Jisai 
atakuoja Angliją ir tuos Ameri
kos kongresmanus bei senato
rius, kurie remia HR 1776 bi- 
^1- '

Paskutiniame leidinio pusla
pyje yra įdėtas atdaras laiškas 
senatoriui Lucas’ui. Vienas jo 
paragrafas skamba taip:

“Aš esu tos nuomonės, 
kad Tamsta neprivalai spręs
ti pagal savo išmanymą ap e 
gerumą ar blogumą to arba 
kito pasiūlymo, įteikto kon
gresui, bet turi balsuoti taip, 
kaip yra nusistačiusi daugu
ma piliečių toje valstijoje, iš 
kurios Tamsta esi išrinktas. 
Ar ne tiesa?’’

>
Taigi gana įdomi pažvalga į 

J. V. senatoriaus pareigas. Sa
vo išmanymo senatoriui, girdi, 
nereikia vai*toti. Jisai turi bal
suoti taip, kaip yra nusistačiu
si “dauguma piliečių” jo valsti
joje.

Jeigu senatorius neprivalo 
vartoti savo proto, tai kam dar 
reikia tuos senatorius rinkti ir 
mokėti jiems algas? Daug pi
giau butų pastatyti Wash.ngto- 
ne gramafoną arba kitą kokią 
mašiną, kuri automatiškai re
gistruotų “daugumos piliečių” 
nusistatymą kiekvienoje valsti
joje ir atitinkamu budu “bal
suotų”. Nereikėtų nė gaišinti 
laiko debatams.

“IDĖJOS KANKINYS”

“pakutavoti” už savo žioplumą.
Ažuot niekus tauziję apie 

Browderio “kentėjimą už idėJ 
ją”, komunistai turėtų geriau 
paaiškinti, kam tam mučelnin- 
kui iš viso reikėjo slėpti savo 
vardą nuo Amerikos valdžios, 
keliaujant į užsienį. Jeigu jisai 
nenorėjo sakytis važiuojąs į 
Maskvą (nors Amerikos valdžia 
ųė vienam to nedraudžia), tai 
galėjo nesakyti; valdžia to visai 
nereikalauja.

Gali būti tiktai vienas rimtas 
pagrindas Bręwderiui slėpti sa
vo yardą, važiuojant į svetimas 
šąli$, būtent: jeigu jisai kelia
vo, kaipo Maskvos šnipas.

•Veikiausia, taip ir buvo. Ben- 
jamin Gitlow, kuris per dauge
lį metų buvo Amerikos komu
nistų centro komitete ir buvo 
jų stątomas jų kandidatu į J. 
V. vicė-prezidentus, sako, kad 
Eąrl Browder buvo Maskvos 
GPU agęntas, pirma negu Sta
linas paskyrė jį Amerikos ko
munistų partijos “generaliniu 
sekretorium”.

Žvalgybos agentui, žinoma, 
svapbu, kad bereikalingi žmo
nės nežinotų, kur jisai keliauja 
ir ką jisai veikia. O kitaip, tai 
visas Browderio “monkey busi- 
ness” su pasų klastavimu butų 
gryna žioplystė.

Bet tarnavimas svetimos ša
lies žvalgybai tai ne idėjos dar
bas!

Vyriausias teismas Washing- 
tone vienbalsiai atmetė komu
nistų “fiurerio” apeliacijų prieš 
jo nuteisimą už apgavingų už
sienio paso vartoji imą. Earl 
Ęrowder turės eiti*; ketveriems 
metams į kalėjimą ir užmokė
ti $2,000 pabaudos.

Komunistai bando paversmi 
Browderį “idėjos kankiniu” ir 
šaukia savo buriutes kelti pro
testus. Jisai esąs nuteistas ne 
dėl to, kad tris kartus peržen
gė įstatymą, bet dėl to, kad ji
sai priešinasi karui, — panašiai, 
kaip 1917-18 m. priešinosi' ka
rui Debsas ir Ruihęnbergas.

Tai tuščias plepalas. Priešin
tis karui šiandien nėra joks nu
sidėjimas Amerikoje. Daugybė 
kongresmanų, senatorių ir ki
tokių žmonių nuolatos kalba ir 
rašo prieš karą, bet dar niekas 
nebandė jų bausti arba traukti 
atsakomybėn.

Browderis atliko nusikalsta
mą darbą, imdamas pasą savo 
kelionėms į Maskvą. Yrą me
las sakyti, jogėi jisai nusidėjo 
tiktai tuo, kad vartojo slapy
vardį. Jeigu, imdamas pasą, ji
sai butų pasakęs savo tikrąjį 
vardą, bet butų prašęs duoti 
jam pasą kitokiu vardu, tai čia 
nebūtų buvęs jokio nusidėjimo. 
Karaliai ir kunigaikščiąl dažnai 
keliauja ^inęognifov, kad pa
prasti mužikai jų “nebaderiuo- 
tų” kelionėje. Galėjo ir komu? 
nacių “fiuręris” pąyąrtęti kokį 
nors pseudonimą savo inajeste
tui paslėpti nuę publikos. Bet 
jisai turėję daryti tai sn, val
džios žiniai o ne apgaunant val
džią.

Ne gana to, kad Browderis 
melavę pę .priesaika.. JJęąi dar 
viešai ‘pasigyrė^ duodamas pa
rodymus Dies’o komitetui 
yVasJiipgtone, įad jisąi sąmo
ningai ir pakartotinai lauže fe- 
deralinį įstatymą apie pasus. 
Kąąi jam pęlk.eję girtis?
jisai bpvo taip įsismarkavęs, 
kąd įąm atrodė jogei teisingu
mo dępartąmentąs “nedrįs” ję 
ųžkafemti. Bet jo jieląįmei,< Ą- 
merikos valdžia dar nedreba 
nei prieš Staliną, nei prieš jo 
“gauleiterį”- Jungtinėse Valsty
bėse. Browderiųi dabar tenka

BRITANIJOS KOMUNIS
TAI PADEDA HIT

LERIUI

Vienas žymiausiųjų politikos 
rašytojų Anglijoje yra prof. 
Harold J. Laski. Jisai priklauso 
kairiajam Darbo partijos spar
nui. Jisai nuolatos bendradar- 
biauja rądikal.škam New Yor- 
ko savaitraščiui, “The Nation”, 
kurį, per kokius 20 metų laikėsi 
nusistatymo, palankaus Rusijos 
bolševizmui.

Nuo to laiko, kai Maskva su
sidraugavo su Hitleriu, “The 
Nation” ėmė kritikuoti sovietų 
valdžią, šiandien tas savaitraš
tis stęja griežtai pneš komunis- 
lų-nacių sąjungą ir remia Roo- 
scvelto užsienių politiką.

Prof. Laski taip pat nusista
tė prieš Staliną. Pereitos savai
tės “The Nation” numeryje ji
sai rašo apie komunistų ‘ L aa- 
dies Konvenciją”, kuri buvo su
šaukta Londone sausio 13 d. .L- 
sai nurodo, kad tos “konvenci
jos” tikslas buvo padėti Hitle
riui, nuverčiant Churcliill’o vy
riausybę. O kadangi taikiu bu
dri ją nuversti negalima, tai 
Anglijos komunistai tikrumoje 
nori iššaukti pilietinį karą, su- 
ardant krašto vienybę streikais, 
demonstracijomis, kareivių kur
stymu prieš valdžią ir kitokio
mis bolševikiškos propagandos 
priemonėmis.

“Jeigu jiems pasisektų ši
tą tikslą pasiekti”, sako rašy
tojas, “tai aišku kiekvienam 
blaivai protaujančiam žmo
gui, kad kilusi iš to suirutė 
suteiktų Hitleriui vienintele 
tikrą progą, kokią jisai turi, 
įsiveržti (į britų salas). Iš to 
nųomąnu, kad komunistai ti
ki 1941 metais, kaip kad jie 
tikęjo 1917 metais, jogei ką? 
ro pralaimėjimas yra įžanga 
į revoliuciją pralaimėjusioje 
šalyje, ir kad revoliucija prą- 
laimėjusioje šalyje butų, sig
nalas revoliuciniam sukili
mui Vokietijoje ir Itąlįjoję 
prieš JJitlerį.”
Pręf. Laski parodo, kad šitas 

Anglijos • komųnįsfą pų.sistaly? 
mąs yra visąi klaidingas. Visų- 
pirma, reikia atsiminti, kąd 
1917 metų revoliucija Rusijoje 
neiššąukė revoliucijos Vokieti
joje. Revoliucija Vokietijoje ki
lo tiktai -tuomet, kai Vokietija 
buvo sumušta kare, 1918 me
tais. Jeigu kaizeris butų laimė

jęs karą, tai ir bolševikų val
džia Rusijoje vargiai butų išli- ] 
kusi.

Antra, pernai buvo sumušta 
Prancūzija, bet revoliucija 
Francuzijoje nekilo. Priešingai, 
valdžia pateko į fašistuojančių 
atžagareivių rankas. Kodėl? Dė. 
to, kad ant Francuzijos spran
do uždėjo savo leteną Hitleris, 
Kol Hitleris bus galingas, sun
ku bus tikėtis, kad Francuzijos 
darbininkai galėtų nusikratyt/ 
savo Petainų, Darlanų ir kitų 
atžagareivių valdžios.

O ar Fraųcužijos darbinin
kams dabar padeda sovietų Ru
sija numesti Ilftlęrio ir jo pa
kalikų uždėtą jiems jungą. 
Nieko panašaus. Nuo pereitos 
vasaros, kuomet Frąncuzija bu
vę paklupdyta, Stalinas daug 
kartų pareiškė, kad Soviętų Są
junga yra pasiryžusi koopeiu - 
ti su Hitleriu.

Tai kokių bųdu Anglijos ko
munistai gali įsivaizduoti, kad 

. Anglijęs pralaimėjimas kovoje 
su Hitleriu duotų kitokių pa
sekmių? Francuzijos pąvyzdy 
aiškiai rodo, kad Hitlenui su
mušus Angliją, nebūtų revoliu
cijos nei Anglijoje, nei Vokieti
joje. Priešingai — Hitleris už- 
noglintų ant sprando Anglijai 
panašią valdžią, kaip dabar kad 
yra Francuzijoje, arba dar ar
šesnę. O pačioje 
Hitleris, žinoma, pasidarytų 
toks galingas, kad žmonės ne
begalėtų nė svajoti apie jo nu
vertimą.

Tačiau Anglijos komunistai 
vistiek stengiasi padėti Hitleriui 
laimėti karą. Kodėl? Prof. Las
ki bando išaiškinti šitą išdavi
kišką komunistų veikimą tuo, 
kad jie norį iš anksto prisi
rengti tam laikui, kuris ateis po 
karo: kai Anglija kartu su ki
tomis Europos šalimis bus su
griauta ir turės dėti didžiau
sias pastangas, kad žmones bu
tų aprūpinti darbu ir maistu, 
tai komunistai šituos sunku
mus panaudos prieš valdž ą ir 
prieš tas partijas^ kurios dabar 
yra valdžioje; jie sakys, kad t;k 
jie vieni buvo tikri “liaudies 
draugai”, nes jie priešinosi ka
rui, kuris tas visas nelaimes at
nešė.

________ __________ _______ PenktacL, vasario 21, 1941

Jau vienas šitas faktas pasa-l 
ko . gana aiškiai, kad tai buvo 
Anglijos priešų susirinkimas, 
diriguojamas svetimos valsty
bės agentų, kūnų uždavinys y- 
ra susilpninti Anglijos pasiprie
šinimą Hitleriui.

Prof. Harold J. Laski, ilgą 
laiką gėrėjęsis Maskvos “socia- 
listišku eksperimentu”, dar ligi 
š.ol negali suprasti, kad Krem
liuje sėdi ne civilizuotos šal.e.-> 
valdovas, bet gengsterių vadas 
kuris yra susidėjęs su kitu to
kiu pat gengsterių.

LINKSMAS
KAMPELIS

TARYBŲ KALBĖTOJAS 
IR PILIETIS

Vokietijoje

Svetimos žvalgybos darbas.
Mums atrodo, kad prof. Las- 

ki perdaug “nudailina”. Gali
mas daiktas, kad tarp komu
nistų pasekėjų ir “bendrakelei
vių” yra tam tikra dalis avan
tiūristų, kurie jau šiandien pla
nuoja daryti “revoliuciją” po 
karo, kuomet kraštas bus nua
lintas. Bet komunistų vadams 
tokie ateities planai nerupi. Jie 
daro tai, kas jiems yrą įsakyta 
daiyti. Komunistų partijos vi
sose šalyse yra niekas kita, 
kaip Maskvos žvalgybos sky
riai. Stalinas stengiasi kuo ga
lėdamas padėti Hitleriui laimė
ti karą, ir jisai įsakė saVę agen
tams Anglijoje trukdyti val
džios pastangas kovoje prieš 
Hitlerį. Tą jie ir daro. O ką jie 
plepa apie “liaudį”, apie “tai
ką”, apie “revoliuciją” ir 1.1., 
tai tik naivus žmonės gali ne
suprasti, kad tai yra grynas 
humbugas.

Pats prof. L.askį pastebėjo 
reikšmingą fąktą, kad papiįnę- 
toje “Liaudies Konvencijoje”, 
kuri nesigailėjo aštr/ų pąsjnąei:? 
kimų Anglijos “hųperjąhziųui” 
ir Churchill’o valdžiai, priešda- 
ma ją, kaipo laisvės ir demo
kratijos “priešą”, — nė viena
me pareiškime arba rezoliucijo
je nebuvo užsimintą, apie ar
šiausiąjį šių dieną barbarą? Ęif-

K Hitlerię įombonęšjai dięjia |š 
dienos mėtę dinamitą į Anglį? 
jos miestus, žudydami vyrus, 
ipotęyis ir yaijyjs, o tuo tarpu 
“konvencija”, kuri dėdąsi atsto? 
vajuj auti Anglijos žmoįes, nera
do reikalo bent vienu žodžiu iš
reikšt! pasipiktinimą prieš ru
dąjį agresorių! Vietoje to, ji 
purvais drapstė savo krašto val
džią, kuri stengiasi kraštą ap-

Mokslas sukursiąs 
laimingą ateitį

(DIALOGAS)
Parašė Snapis Kanapis.

(Tęsinys)
KALBĖTOJAS: Ei! Tu knar

ki! (Ieško po kišenes, išsiima 
cigarelus — užsidega.) Nėra u-

Artinasi laikas, kada žmo-r 
nes apie karus kalbės kaip 
apie kokius tai baisius sapnus. 
Pasaulis ateity daugiau ne
kariaus. Kovos lauke juk vis-1 
tiek niekas neišsprendžiama, 
remiamieji sprend.mai šian
dien pradedama daryli išra- 
nįmais, o ne pigiu kraujo pra
liejimu.

Tokias viltis žmonijai aną 
dieną patiekė Dr. C- C. Wil- 
liams, Lehigh universiteto 
prezidentas.

Kariški Laimėjimai Per- 
brangųs.

Pasakė Dr. Williams: “Ka
rai dažniausiai buvo vedami 
tam, kad butų pasiektas visiš
kas viešpatavimas, nors mo
dernusis pasauljo mokslas sa
vo išradimais šiandien duoda 
galimybės turtą įsigyti daug 
pigiau negu kariškais laimėji
mais.

“Mokslo tyrinėjimai ir at- 
siekimai dideliame, bet mažai 
dar žinomame pasauly ir 
gamtoje, šiandien duoda di
desnių progų tautų pralobi- 
mui, negu iš žilos senovės įsi
kalbėtas išsipilto j imas kolo
nijomis.”

Neatrastas Lobynas-
“Vandenynai sudaro tris 

ketvirtadalius viso pasaulio— 
o tų vandenynų dugnai, pilnu
tėliai neįkainuojamo lobio — 
šiandien dar laukia iki kas 
nors pradės juos tirti ir jų 
syarbą surasti, žmogus dar 
nei nepradėjo tikrojo kelio į 
stumiamąją jėgą — ateis vie
nok laikas, kad jis suras tie
siog neįsivaizduojamą pajėgą 
paprastam atome ar saulės 
spinduliuose. Žmogus atras ir 
geresnį kurą, lengviau ir visur 
pasiekiamą. Dabartinis gazo
linas ir alyva dėl kurių tiek 
nekalto kraujo liejama —nei- 
reikš nieko.”
Hitlerį Neišmanėliu Vadins.

Dr. Williams sako, *kad 
ateis toks laikas, kad vokie
čiai Hitlerį didžiausiu neišma
nėliu vadins. Vedė pragaištin
gas kovas dėl tokių menknie
kių, kada po jų kojomis — 
žemėj, ir aplink juos — ore, 
toki lobynai.

Jau dabar vokiečių išrasti 
įvairus dirbtini (ersatz) pro
duktai ir medžiaga daugiau 
vokiečių tautos ateįtięs gero
vei reiškįa, negu visos agresi
jos prieš kitas šalis sudėjus 
krūvon.

“Sintetinė chemija aiškiau
siai parodo kaip mažai žmo
gus yra dar pąjietęs žemės 
paviršiuj’

Įįrądii^į įf* KomųnĮzyią^
Moksle ir išradimuose gludi 

taiki ir laiminga pasaulio 
ateitis. Bęt Dr. Williams sako, 
kad tokięs ateities njekatja 
pasaulis pęgaus iš tokių uto
piškų baidymų, kaip pavyz
džiui dabąrtinis Rusijos ko- 
munįzmąs.

“Dar ųei vipnas nors kokios 
svarbos tupįs išradimas nėra 
užgimęs kępiunistinėje valsty
bėje. Faktui parodo, kad abel- 
nai išradimai niekada negimė 
ir neišsivystė bent kokios val
džios biųniose.”

“Išradimams yra reikalinga 
pilniausįa ąsųjęns laisvė ir 
kuo mažiausia kišimosi iš val
džios ap kitikių autoritetų-”

‘ t Į \ u ■"jįĮ* ■'itffrir'"•į"1

itą. Ir ta pati miega... Ei! Ar tu 
girdi, ką aš kalbu? *

PILIETIS: (Du syk suknar
kia.)

KALBĖTOJAS: Vadinasi, tu 
girdi. Tu, galima sakyti, maž- v 
aaug, pritari.

ILL*ET1S: (Sykį suknarkia.)
KALBĖTOJAS: Tokia, vadi- « 

nas, tavo pritarimo metodą. 
(Traukia ir pučia daug durnų.) 
Gerai. Kalbėsiu toliau. (Vėl 
traukia ir pučia daug durnų. 
Numeta cigaretą.) Tai yra, 
uraugės ir draugai, pereinama
sis momentas. Neužilgo, drau- 
gas Stalinas, su pagalba drau
go Hitlerio, sutarybins visą pa
saulį. Tada visas pasaulis bus 
jūsų.

PILIETIS: (Garsiai suknar
kia.)

KALBĖTOJAS: Sovietų Są
junga tokį pereinamąjį momen
tą gyvena jau 23 metus. Tenai, 
galima sakyti, viskas padvigu
binta. Padvigubintas darbas ir 
prakaitas, gamyba ir su vartoji* 

, mas, laimė ir skurdas...
PILIETIS: (Tris syk garsiai

I Į suknarkia.)
KALBĖTOJAS: Viso pasaulio 

kapitalistų akys yra atkreiptos 
į Sovietų Sąjungą. Reikia pasa
kyti, kad Sovietų Sąjunga šian
dien daug geriau gyventų, jei 
ne kapitalistiški kirminai, ku
rie ėda jos ūkį. Ar žinot, kiek *' 
ten kas metai sušaudo pusiu tu
sių šunų?

PILIETIS: (Du syk garsiai 
suknarkia.)

KALBĖTOJAS: — Taip. Tuk
siančius! O vienok ir šiandien 
jų netrūksta. Jis ėda žemės 
ūkį, ėda sunkiąją ir lengvąją 
pramonę ir visą valstybės apa
ratą. Kirminai ir pasiutę šunesVi 
naikina Sovietų gerbūvį. Sabo- 
tažninkai ir kenkėjai trukdo 
kiekvieną darbą. Ir tai yra tik 
pereinamasis momentas.

PILIETIS: (Garsiai suknar-

KALBĖTOJAS: Aš neabejo
ju, kad ir pas mus atsiras kir
minų ir pasiutusių šunų. Dėdo, 
draugės ir draugai, jus turit 
šokti į darbą kaip tigrai. Jus 
turit stengtis iš vienos bulvės 
užauginti šimtą bulvių, iš vie
no grūdo — šimtą grudų, iš 
vienos kiaulės — šimtą paršiu
kų, iš vieno kiaušinio — šimtą 
kiaušinių.

PILIETIS: (Tris syk garsiai 
suknarkia.)

KALBĖTOJAS: (Pats sau.) 
Rala žino, nėra ūpo kalbėti. 
(Užsidega cigaretą.) Man ro
dos, kad tas senis neklauso. 
(Nuciija pas Pilietį.) Ar nori 
rūkyti?
' PILIjETIS: Kurią, (Ima ciga
retę, užsidega nuo 
ugnies.) Mes dabar 
gauname.

KALBĖTOJAS: Ąr 
jfljĮ mano prakalbą?

PILIETIS: Girdėjau, kaip ne
girdėsi ?

KALBĖTOJAS: Kodėl tų ne- 
pjojj?

PILIETIS: Balandėli, delnai 
pūslėti.

KALBĖTOJAS: Tu knarki; 
man nėra ūpo kalbėti. Tur būt, 
nebaigsiu ?

PILIETIS: Nesivargink <lėl 
manęs.

KALBĖTOJAS: Aš noriu, 
kad tu mano prakalbą kitiems 
atpasakotum. Ar atpasakosi?

(Bus daugiau)

komisaro 
tokių ne-

tu girde-
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Ir taip gimė stebuklas...
(IS PARAGVAJAUS PRAEITIES)

KITAS LOUIS’O LAIMĖJIMAS

(Tęsinys)
Jis jau pradėjo migti, kuo

met duryse į jo miegamąjį su
girgždėjo ir pro duris įslinko 
dona Rosa meiliai šypsodamosi.

Po vidurnakčio, visas sušilęs, 
sunkiai dūsaudamas, kunigas 
Nicola pagalvojo:

—O visgi don Juliano dabar 
už mane laimingesnis: papasa
kojęs apie jam pasireiškusią 
dievo motiną, išsiuntęs Car- 
mencitą laukan gali sau ramiai 
vienas miegoti, o aš?.. — ir pa
žiurėjo liūdnom akim į šalia jo 
gulinčią žėruojančiais veidais 
doną Rosą...

gelbėjo garsios žmonių kalbos 
gatvėje...

—Kelkis, Rosita, — tarė šiek 
tiek nusigandęs kunigas, —tur
būt kas nors atsitiko, kad žmo
nės sukilę telkiasi gatvėje?.. 
Girdi?.. Dar gal kas ateiti... 
Skubėk... Rėdykis ir eik pažiū
rėti...

Dona Rosa praplėšė akis, pa
statė ausis ir truputį lyg ne sa
va užklausė:

—Kas gi galėjo atsitikti?..
—Nežinau... Bet skubėk ... 

Dar žmonės sužinos...
—Manai nežino?.. — tarė do

na Rosa nerūpestingai ir tingiai 
rangėsi iš lovos viena ranka 
ieškodama kažkur nupuolusius 
marškinius...

kunigas nieko neatsakė...
Jo širdis pradėjox smarkiau 

plakti ne todėl, kad dienos švie
soje, kas retai tepasitaikydavo, 
pamatė visame savo puikume 
subrendusį donos Rosos nuogą 
kūną, bet prisiminus don Julia- 
nQ-

—Gal jau jis sukėlė žmones? 
— pagalvojo kunigas visgi nea
titraukdamas savo akių nuo 
liesi rėdančios donos Rosos, ku
ri dar gan puikiai išrodė. — 
Bet negali būti... Netikiu, jog 
jis taip skandalingai paskelbtų 
“matytą” stebuklą... Kažkas ne
panašu į jį?.. O gal?..

Bet kunigas abejojo ir gal
vojo, jog gal miestelyje įvyko 
koks nors kitas prasikaltimas.

Kuomet dona Rosa išėjo iš

Pamatęs doną Rosą, jis tik at
sisėdo pinton iš karklų kėdėn 
pasilikęs su neužmautoin kel
nėm rankose.

—Pai! — sušuko guarani kal
ba dona Rosa įbėgus, nors šiaip 
stengėsi kalbėti inteligentų pa
pročiu — ispanų kalba, — Ste
buklas! Tikras stebuklas! Don 
Juanui pasirodė šiąnakt trečią 
kartą Virgencita!.. Išvijo Gar- 
mencitą... Su nieku nekalba!.. 
Kaip pamišęs vaikščioja po sa
vo kambarį... — skubėjo įrau 
dus dona Rosa perduoti išgirs
tas nuo žmonių naujienas.

—Tikrai butų dievo stebuk
las, — tarė rimtu, lėtu, pamok
slininko balsu kunigas, — je 
panelė švenčiausia butų pasi
reiškusi tokiam nusidėjusiam 
bedieviui...

—Taip ... tikrai... — ir do
na Rosa žegnojosi lyg norėda
ma tuo labiau kunigą įtikinti, 
lyg piktąją dvasią nuo savęs 
gindama. — Visas miestelis kal
ba... Baisus stebuklas! Dieve 
mano... Dargi galva sukasi... — 
pasakė dona Rosa ir skubiai iš
bėgo iš kambario, matyti, toli
mesniam savo smalsumui pa
tenkinti klausantis žmonių pa
sakų ir komentarų...

Kunigas Nicola, donai Bosai 
išbėgus, nusišypsojo, pakilo nuo 
kėdės, atsidarė spintos duris ir 
išėmė sutaną.

—Pasirodo geriau sekasi, ne
gu tikėjomės... Perdaug dide
lės nelaimės žmones slegia, kad 
įstengtų atstumti nors ir kvai
liausią viltį.. Stebuklas.. Ne ste
buklas jiems svarbus, bet 
sąmonėje gimstanti viltis,
su tuo gal kai kas pasikeis į 
gerąją pusę jų gyvenime... Tai 
tyruose paklydusio keleivio ma
tomas miražas, kuriuo jis nori 
patikėti, nors žino, kad viskas

Joc Louis, pasaulinis bokso sunkaus svorio čampi- 
jonas, antradienio vakare susitiko su Gus D.orazio Phi- 
ladelpliia mieste apgynimui savo vainiko ir oponentą

Cr

Laiškas iš Lietuvos
STALINO SAULĖ IŠDŽIOVINO LIETUVOS SANKRO
VAS. NETURI NEI BATŲ, NEI KUO APSIVILKTI

(Ištrauka iš gauto laiško.)

lio- 
jog

jus gal atsigaus išsekančios jė
gos ir bus galima pratęsti bent 
valandėlei pustipį gyvenimą... 
Kiekvienas stebuklas, kiekvie
nas įvykis nukrypstąs nuo kas
dienio gyvenimo purvino kelio 
— jiems tuojau pakvimpa di-

Iš Lietuvos rašo savo gimi
naičiui Chicago j:

Gerai žinote, kad pas mus 
nauja santvarka. Jei tenka var
tyti Lietuvos laikraščius, tai ži
note, kad dabai’ mes dirbame 
tris kartus daugiau kaip prie 
Smetonos režimo. Mitinguojam 
už darbą ir duoną, dalinam že
mes bežemiams ir mažaže
miams, palikdami žemval
džiams po 3 hm, dabar turime 
civilę metrikaciją, be to, turim 
dviejus pinigus —- Lietuvos ir 
rusų, — žodžiu, sulaukėm sau
lės iš rytų, bet neturim nei ba
tų, nei kuo apsivilkti, tuščios 
visos parduotuves ir kooperaty
vai: reiškia, saulė išdžiovino.

Bct dabar jau antras mėnuo ir 
jo vis dar nėra. Man ir gimi
nes sakė Tamstom nepranešti, 
kad neverklumėt, bet aš nega
liu išlaikyti ir savo didelę ne
laimę noriu Jums pranešti. Pas 
mus Lietuvoje daug yra suim
tų ir sėdi kalėjime, lik P. vie
nas vyrelis toks nelaimingas — 
jis vienas iš musų miestelio pa
imtas. Mes -begalini nei valgyti, 
nei miegoti kaip mums Prane
lio gaila, ir-pas mus 3 kartus 
nauja milicija darė kratą, ieš
kojo popierių, ginklų, bet nie
ko įtartino nerado. Gal po to 
viso pąlęis, mes Įtąip laukiam

jos basų kojų žingsnius žvy
nuotame kieme, kunigas Nico
la neiškentęs atsikėlė.

Neskubėjo rėdytis, nes ir me
tų našta neleido tai daryti, ir 
užtai, kuomet jis atsistojęs ant 
kairės kojos mėgino dešinę ko
ją kišti į kelnių kišką, buvo ne
tikėtai užkluptas tokiame sto
vyje įbėgusios donos Rosos.

jiems reikia stebuklo...
Mintis mintį vijo kunigo gal

voje. Jis dargi nepastebėjo, kad 
užsivilko sutaną tik virš balti
nių ir tik atsistojęs prieš veid
rodį prisiminė, kad dar nesi
prausęs gi nuleidęs akis žemėn 
pastebėjo, jog iš po trumpos ir 
apibrizgusius sutanos matyti 
basos kojos...

(Bus daugiau)

Neleidžia žmonai pasimaty
ti su vyru, kuris piktos 

valios žmonių įskųs
tas sėdi kalėjime.
žemiau dedamus du laiš
kus prisiuntė lietuviai, 
kurie gyvena Minnesotos

spręsti apie aziatišką 
žiaurumą, kuris pradeda 
siautėti Lietuvoje drauge 
su Stalino “saule”. •

tuojau Tamstom parašysim.
žicijam Tamsiom daug viso 

gero ir pasimelskit, kad Prane
liui Dievas padėtų kantriai kaip 
nekaltam iškentėti ir kad svei
kata nesusilpnėtų. Rašykit tuo
jau — labai lauksiu.

Brolienė su vaikais
—o— 

Musų Brangieji!

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 topus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Kaies 'l ax ekstra.

BLACK BAND LUMP
^7

*9.75
" 1 11 I1

RENĖ’S LINGERIE SHOP
3437 SO. HALSTED ST.

TURIM IŠEITI PRARADOM LYSĄ
KAINOS NUKAPOTOS!

Musų Nuostolis — Jusu Pelnas! 
PANČIA

Musų Mielių tįsieji.
Iš Tamstų gavom kelis laiš

kus, bet neatsakom greitai. 
Mat Jus jau sužinojo t, kad tu
rim mažą sūnelį, tas yra musų 
didelis džiaugsmas, bet neilgai 
Pranelis džiaugėsi tąja laime. 
Jis blogų žmonių iš pavydo į- 
skųstas ir liko paimtas į kalė
jimą nuo rugsėjo 8 dienos 
(8/JX) ir dar iki šiol nesugrį
žo — yra laikomas Šiaulių ka
lėjime kriminalinės milicijos 
žinioje. Jis niekam nieko b!o- 
gp nėra pųdaręs ir per savo 
darbą ir taupumą įsigijo žemės

Iš Tamstų gavau dar vieną 
gromatą, klausėt kaip mes gy
venam. Matyt, dar negavot mu
sų gromatą, kur rašėm, kad 
Pranelis paimtas ir laikomas

S SPECIAL UŽ PUSĘ VERTES
PIRŠTINES   29c RIDIKUUAI 59p
HOUSECOATS 59c BLIUZES ......... 39c

SVETERIAI, MARŠKINIAI, 
KORSETAI, PA2AMAS, NAKTINIAI, APATINIAI

PIRMIAU NEGIRDĖTOMS KAINOMS!
Viskas turi būti parduota 

IŠPARDAVIMAS’ DABAR EINA
RENĖ S LINGERIE SHOP

3437 SO. HALSTED ST.

BRASSIERES, GIRDLES,

vydo, matomai, apskundė ir to
kia mums didelė nelaimė, kad 
negalim Tamstoms aprašyti, 
kiek mes visi dėl to kenčiam. 
Ąš visur važinėjau, prašiau, 
kad paleistų, bet nei prieiti, nei 
maisto priduoti neleidžia. Tiel$ 
priverkiau, kad ir ašarų pritru
ko, labai išvargai! ir nieko bięd- 
nam Praneliui negaliu padėti/ 
Vaikučiai sveiki įr jis taip vai
kus niylęjo,. dabar negali jų 
matyli. Aš net negaliu rašyti, 
kaip man širdį skauda. Tams
tom tyčia nieko nerašiau, -r- 
nenorėjau, kad Jus kentetuiųėt

kožną dieną ir vis nesulaukiam.
Dabar mums reikia išeiti iš 

mokyklos namų, yra kitas mo
kytojas ant Pranelio vietos pa
skirtas, tai suradau kitą namą 
ir pataisiau kiškį, reikės eiti iki 
1/XI parsidangenti. Viskas bu
tų neblogai, kad lik Pranelis 
sugrįžtų. Man taip sunku gy
venti, taip širdį skauda. Negą- 
liu į vaikus pažiūrėti, tuoj ver
kiu, dėl to, kad Pranelis labai 
mylėjo vaikus, o dabar negali 
jų matyti. Taip džiaugėsi kaip 
sūnelį sujaukė ir tik du mėne
siu pamatė, o dabar jau 4 mėn. 
ir pusę pabaigė ir jau nėšio jam 
ant rankų, malonus vaikelis, 
nuėmėm fotografijas ir Tams
tom nusiųsim kaip bus gatavos.

Bučiuoju brangią brolienę ir 
visus gimines ir laukiu groma- 
tos. Nuo cjoęūs iš Maskvos taip 
pat jau seniai negavom jokios 
žinios, jau aš parašiau apie sa
vo nelaimę.

Pasiliekam Tamstas Mylin
tieji, / ’

Broliene su vaikais.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Medicinos instru
mentų fabrikantai 

teisme
PHILADELPHIA, vas. 1!) d. 

—24 medicinos instrumentų 
bendrovės patrauktos teismo 
atsakomybėn. Jos norėjo susi
tarti gaminamų instrumentų 
aukštai kainai išlaikyti.

Toks veiksmas yra priešingas 
įstatymui, kuris neleidžia su
daryti trustų pramonėje.

rio bus du menesiai kaip sėdi 
kalėjime ir neišleidžia., Mums 
labai sunku gyventi, palikau 
viena su dviem ųiažais vaikais, 
pati einu į tarnystę, daug varg
stu ir labai Prancjio gaila, kad 
jis nekaltas t:ek ilgai turi kem 
tėti. Niekam jis nieko bloga 
nėra padaręs ir nežinau kodėl 
jį paėmė. Taip širdis skauda, 
kad neturiu vietos kur pasidė
ti. Nelaimingas Pranelis, taip 
buvo mamytės mylimas ir ma
no mylimas; ir prjžiuriipąs, da
bar negalim nė valgyti nusiųs
ti, nieko pcprlibia. Kaip reikės 
iškentėti tokią nelaimę, aš nė 
moku aprašyti.

Vaikeliai mano sveiki ir iną
ža dukrele vįs kąlba apie tevę- 
Jį prašo Dievo, kad greičiau tė
velis sugrįžtų — visi mes? mel
džiu ni ės gal Dievas musų mal
dų išklu.usys. Nuvežiau šiltus 
marškinius ir nertą jaj<ą šiltą

Naujas Hull 
padėjėjas

VVASHINGTON, D. C., vas. 
19 d. — Prezidentas paskyrė 
Howland Sbaw užsienio reikalų 
departamento sekretoriaus pa
dėjėju.

Shaw ilgą laiką atstovavo 
Jungtines valstybes Turkijoj ir 
turi daug patyrimo tolimųjų ry
tų santykiuose.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas 

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson BAR. 2506

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

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

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

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

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

Per paskutinius 18 metų 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.

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So* Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL L1QUOR 
CO.—VVHOLESALE

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 
saugiausia ir patikimiausia įstai
ga.

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Sc<'.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

Nuoširdžiai ilžkviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti 
' MUSŲ

OPENING

34th Place

i

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

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija C 4
ir vaistai ................. * I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

*13.50
*50.00
*25.00

*2.00

NAUJOS BIZNIO VIETOS
— įvyks — o

Kviečiam visus draugus ir pažįsta
mus atlankyti musų naują 

Taverną.

GRAND
YANULE TAVERN

837 West
šeštadienį, Vasario-Feb. 22,1941Bus gera muzika šokiams ir skanus ir visokie užkandžiai.

Užkviečia savininkė MRS. MARY YANULE

BONKOSE.

Frederick’s 4 
gamintas va

IŠKILMINGAS ATIDA
RYMAS

Šeštadienį ir Sekmadienį,
Vasario 22 ir 23 d. 1911

1025 West Madison St.
. ir Violet Dudor

NEGALI GAUTI 
GERESNIO

Jei Mokėtum Du Syk Tiek už

FREDERICK’S 

4 CROWN 

PREMIUM 

BEER!

ti, daugiau nieko neprileidžia įr 
pamatyti negalima. Sako bus 
teismas, bet kada bus — negai
lima sužinoti. Visur ėjau, kur 
tik kas pasakė, ir nieko. jam 
negaliu padėti. Taip laukiant

Tikrai PREMIUM Alus atstovauja aukščiausią 
laipsnį bravorįninko gamyboje!
CROWN PREMIUM ALUS yra 
ryje ir sendintas medyje.

GAUNAMAS GAL., KVfl. IR 12 UNC.
Nueikif į artimiausi sandėlį arba taverną—arba šaukite 

YARDS 1502
SVARBUS PRANEŠIMAS------

Dątyar raudamės savo naujame sandėlyje ir ofisuose 
ądresp 3917 Lowe Avenue . . . Čia gamybai pa
rankamai leidžia mums duoti daugiau patenkinantį 
patarnavimą musų daugybei kostumerių metropolitan 
apylinkėje.

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

$9.50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 J 
diena * ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63r<l STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų. v......................... ...___ _ , ■ z

Sopkie
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —
W.G.E.S.

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.J Subatomis nuo 8:30 iki 9:15

• vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

’ ..
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Illin ois- Indiana-MicHigarK-WiscoRsio
30 Darbininkių 
Užsinuodijo 
Dujomis

KEISTA TEISYBĖ

Kai kurios mirs
DETROIT, Mich. — 30 

terų, dirbančių Webster Eisen- 
lohr cigarų dirbtuvėje, įsunkiau 
ar lengviau užsinuodijo dujo
mis. Visos buvo skubiai nuga
bentos į ligoninę. Visos buvo be 
camonės. c

Spėjama, kati kai
mirs. Dirbtuvėj dirba viso 
žmonių.

mo-

ROCKFORD, 111. — Ir Matas 
Valinch, ‘122 North Winnebago, 
negali suprasti Rockfordo tei
sybės. Prie West State ir Win- 
nebago jį sužeidė automobilis. 
Ne vairuotojas, o Valinch buvo 
suimtas pasiaiškinti ko lindo 
po mašinos ratais. Valinch 
vęs girtas.

Prisipažino
Nunuodijęs
Savo Žmona

bu-

kųrios
400

Fordas “Piido” 
Darbo Tarybom 
Įsakymus

Nuo Nuodų Mirė Ir Pirmoji.
SPBINGFIELD, III. — 38 me 

tų kasėjas Carl (Charles^ Zub 
prisipažino nunuodijęs sav 
žmoną, Bertha, kuri staigiu 
niro kino-teatre, šešladcnį. Ji

Kompanija rado “blogą valią”

Allis Chalmers 
Taika Vėl Paįro

14 METŲ MOTINA IR 
KŪDIKIS “JAUČIASI 
GERAI”

Bene jau
niausia motina Illinois valstijoj, 
I I metų Mrs. Neil Hamblen, At
lanta, 111., pagimdė 8 svarų 
mergaitę. Abi jaučiasi “gerai*’.

DETROIT, Mich. — Pildyda
ma aukščiausio teismo patvir
tintą darbo tarybos įsakymą, 
Fordo bendrovė ’ River Rouge 
dirbtuvėj iškabino pareiškimus, 
kad “netrukdys darbininkams 
organizuotis į unijas” ir nenau
dos jokios priemonės “jų vei
kimą varžyti’’. Bendrovė taipgi 
priims atgal 23 darbininkus 
prašalintus už unijinį darbą ir 
jiems atsileis už praeitą

[ M 11 D V1/1 Busi turtinges- 
nU I I l\i nis ir lairain- l nvi i III gesnis Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 314% Dividendų 

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

$1,000,000.00

laika, v

Žada Atidaryti 
Dirbtuvi DeKalbe

DcKALB, 111. - Eina kalbos.

ryta 1939 melais nustojusi ope
ruoti American Steel and Wire 
Company dirbtuve. Triobesį tu
ri nupirkusi liet/, Company.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tetefemu LAFAYETTE «727

1—\ 1 „ : koplyčios visose
J—' 1 Chicagos dalyse

Kbutfrykfte musų radW-programų Antradienio ir teftadlenU ryt-

v«t POVILU SALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

imi imimimiiiiiiiiiimii nu utį

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

airiuos ji naudojo galvos skau
dėjimui. Jie buvo pcr.iskyrę 
bet šeštadienį susitiko pietiniu 
ir kinoteatrui.

Rekordai rodo, kad ir pirmo
ji Zubr’o žmona Maric 
nuo tų pačių nuodų 1'939 
tais. Zubr liudijo, kad ji 
mė juos per klaidą.

Nepilnaprotis.
Rekordai taipgi rodo, 

1919 m. Zubr buvo uždarytas 
proto ligų ligoninėj. Jis'buvo 
paleistas po 8-ių mėnesių, nors 
nepasitaisė. Dėl to, galimas 
daiktas, kad Zubr, kaip neprl- 
naprotiš, gali išsisukti iš teis
mo ir turbūt vėl bus uždarytas 
proto ligonių kalėjime.

IŠNAROS!
VASARIO 23 D. MATYSITE 
AMALGAMATED CENTER 
Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

mirė 
me 
paė-

$200,000 Nuostolių 
East Chicago Gaisre

EAST CHICAGO, Ind. — Ug
nis sunaikino didelį garažą, au
tomobilių agentūrą, 80 automo
bilių ir didelį biznio namą, pa
darydama apie $200,000 nuo
stolių miesto centre. Gaisro ge
sinimą komplikavo sproginėja

Paskyrė Kelis 
Lietuvius . 
“Seržantais”

WAUKEGAN, III. — Kariš
kos moksleivių organ-žacijos 
ROTC, viršininkas Waukegano 
high mokykloj, armijos pulk. 
C. S. Pctteę pakėlė šiuos lietu
vius į “seržantus’’: Ch. Bu k r 
šas, Frank Stupar, Tony Ver- 
pecinskas, J. Marcinkus. Moks
lus užbaigus jie gaus rangas 
armijoj.

Nereikės Laukti 3 
Dienas Vedybini 
Leidimų Gauti

LAISNIAI DRAUDŽIAMOMS 
MAŠINOMS KENOSHOJE

KENOSIIA, Wįs.— Kenoshos 
miesto taryba įvedė $12.50 me
tinius laisnius “p nball” ir įvai
rioms kitokioms pinigų ir š a.p 
lošimo mašinoms. Chicagoj ir 
daugelyj kitų miestų tos maši
nos draudžiamos, bet jas visur 
galima rasti, tad gal Kenosha 
ir protingai daro jas laisniuo- 
dama.

SPBINGFIELD, III. — Legis- 
latura netrukus žada priimti 
patvarkymą, kuriuo panaikins 
3 dienų periodą, kurį aplikantai 
turi laukti tarp aplikacijos ves
tuvėms ir leidimo gavimo.

Leidimai bus išduoti prida
vus daktarų paliudymus.

ŠUO APKANDŽIOJO
ŠEŠIS ŽMONES

Wisconsino Kvota 
Armijai — 3,500

LOCKPORT, III. — Pasiutęs 
šuo čia apkandžiojo šešis žmo
nes. Visi po daktarų priežiūra 
ir turi imti speciales vaistų ada
tas. Jie yra E. W. Souders, chi- 
cagielis, Herbert Gulden, Ken- 
neth Clark, Betty Wiegert, Mrs. 
Raymond Wittenkeller ir Frank 
Dickinson. Visi penki lockpor- 
tiečiai.

MILWAUKEE, Wis. — Val- 
džicij neva “likviduotas“ Allis- 
Chalmers streikas nesiduoda 
likviduojamas.

Ginklų produkcijos viršinin
kai Washingtone nurodė abie- 
jornis pusėms susitarimo sąly
gas, jos pasižadėjo dirbtuvę ati
daryti ir ginčą išspręsti prie 
konferencijos stalo.

Bet CIO Auto unijas virši
ninkai vakar metė derybas su 
kompanijos atstovais ir pareiš
kė, kad “jie nerodo nei geros 
valios, nei noro-taikytis’’.

MADISON, Wis. -- Draflo 
viršininkai paskelbė, kad Wis- 
consino valstyja turės parūpin
ti 3,800 vyrų armijai per 
menesį.

Suėmė už Pinigų 
Išeikvojimą

MADISON, Wis. —- U: 
mą išeikvojimą $14,000, 
suimtas R. J. Smith 
First National 
kinsonc, Wis.

kovo

taria- 
buvo 

kasierius 
Banko, A. At-

Negilins Waukegano 
Uosto

WASHINGTON, D. C. — Ka
ro sekretprius Stimson reko
mendavo kongrestfi atmesti pa
siūlymą pagilinti Waukegano, 
III., uostą. Karo inžinieriai bu
vo rekomendavę tam tikslui pa
skirti $34,000. Jie siūlė uostą 
pagilinti iki 22 pėdų.

Apiplėšė Lietuvius 
Zupkus

Skelbs kitus streikus
Frankemteen ir Hali, 

raliai unijos viršininkai, 
re, kad paskelbs streikus 
kitose Alliis-Chalmers 
tuvėse (LaPorte, Ind., 
burghe, Betone, kitur), 
kompanija nepakeis savo 
kos.

KALTINA PINIGŲ 
IŠEIKVOJIMU

DECATUR, 111. — Macomb 
apskričio grand džiure apkalti
no valdiškų pinigų naudojimu 
i'.smeniškiems reikalams Bee- 
cher Hughley, Lacaturo viešųjų 
darbu kainisionieriu. v fc-

Rockfordo Kvota 
Kovo Mėnesiui -200

Gavo $700,000
Dirbtuvėms
Padidinti

Dvi vie-

Gunit ■

ROCKFORD, IJ. — 
tinęs bendrovės, NV. 
•Barnes Company ir 
Foundries gavo $500,0C0 ir 
$200,000 savo įmonėms padi
dinti. Jos turi kariškus kon-

ROCKFORD, 111.— Kovo inC-'trak,us-

nosį Rockfordo miestas ir Win- 
nebago apskritys turės parūpin
ti apie 200 naujokų armijai. Vi
sos Illinois valstijos kvota yra 
10,139.

Garsinkites “N-nose’

Apsivedė 
Lietuviai

genc- 
pridu- 
visose

dirb- 
Pitts- 
jeigu 
takti-

Suteikė Speciales
Privilegias Spaudai

1NDIANAPOL1S, Ind. — Se
natas priėmė įstatymą, kuris 
suteikia laikraščių viršininkams 
ir reporteriams teisę atsisakyti 
išduoti šaltinius informacijų, 
kurias jie naudoja savo laikraš
čiuose. Draudžiama prieš laik
raštininkus naudoti prievartą 
ar bausti už atsisakymą infor
macijas suteikti. x

Mrs. A

VVAUKEGAN, III. — Nakties 
laiko piktadariai išėmė stiklą 
iš durų William Zupkų alinėj, 
921 Bclvidere, st., ir pasivogė 
$65.50. Pinigai buvo paslėpti už 
baro. Savininkas Zupkus ruo
šėsi rytą juos nunešti i banką.

RUOŠIASI VESTUVĖMS
m;i-EAST St. LOUIS, III.

dred Dagis, 3014 Baugh avenue, 
ir Edward Jani'k, 418 Bowman 
avenue^ išsiėmė leidimą vedy-

SUSILAUKĖ DUKTERS
DANVILLE, III. — St. Ęliza- 

bcth ligoninėj vas. 18 p-ai A. 
Zazas gimė duktė. Ji žmona p. 
Andrevv Zazas, 509 South st.

ROCKFORDE, III. — Peter 
J. Spiekys, 1908 16th avenue, 
su Frances Maric Anderson, 
2242 llth Street.

WAUKEGANE, III. — Ceci-

su Anthony Skvarco, 1026 lOth 
Street.

KEWANEE, III. — Frances 
Krapausky, 709 E. 9th, su Ken- 
ny Hali, iš Moline, III.

ST. CHARLES, III. — Ray-
| mond Wogulis, 116 S. Seventli 
st., su Margarct A. AVolIemveb-
bcr, iš Geneva, 111.

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
f ef. ’ HėmTock“5849 ~ ’

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—g vai. vakaro ir pagal sutard 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 17
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westem av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugijosNąnai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

AKIŲ SPECIALISTAI
"DR. VAtTrSH, <(t'T?

LIETUVIS

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vvru. moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
plektro?: nrietaisus.

Oficaa ir T.ahoratnriia
1034 W. 18th St.. netoli Morgan St

Valpndnc njio 10—19 pintu ir 
nuo 6 tol 7-30 vai vak kipkvipna 
dipna išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki Lo Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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. Charles Spgal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 9-rnc liihns —

CHir Ą GO IT J INGIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. rvto. nūn 2 ikiNuo
4 vai. pnnipf ir nuo 7 iki 8-30 •vnl 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 1?

valandai dipna

Phone MTDWAY 2880
Telefonas YARDS 0904

Dr. Maurire Kabn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 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.

U. S. lai- 8-

Amerikiečiai apsileidę

MOKA DIVIDENDUS
visa-

Audito

vyrų, 
turi

ANNAWAN, III. 
rius autorizavo State Bank of 
Annawan išmokėti 10% divi
dendą buvusiems depositpriams.

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

HALSTED STREET 
VTCtory 2«79

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Pirkite 
rios

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.

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

Telefonas YARDS 1419. tose / krautuvėse, ku- 
garsinasi “NAUJIENOSE“

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue „ Phone YARds 490#

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

—................. — ........ ........................ .................

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

DR. BRUNO J.
ZTTRRTOK’AS ’ 

GVDVTOTAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VAT.ANnoe- 4 noniet Ir 7—o 
vakaro. trečiadieniai*? ir sekmadie

niais nagai ausitarima 
Telefonas HEMLOCK 7R*<» 

Namų Tel. VINCENNES 5272

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 0877

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

Ronrn 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
Tel.

Dr. Kari Nurkat 
(NIJRKAITIS)

Atsakomingas 
pritaikin fine 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

Labai Daug 
Blogų Dantų

Didina Laivyno 
Stoti Detroite

SPRINGFIELD, ifl. — Draf- 
to administracijos daktarai su
rado, kad kas du iš 10 
pašauktų karo tarnybai, 
blogus dantis.

Dantų reikalu žmonės
me krašte yra labai apsileidę.

DETROIT, Mich. - 
vyno iplept. didina iki 460 akrų 
laivyno stotį Grosse Ile salėje, 
Detroito upėje. Stato hangarus 
ir kareivines. Darbus užbaigus 
tai bus antra didžiausia stotis 
valstijose.
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11 WARDO LIETUVIAI DEMOKRATAI RE 
MIA PREZ. ROOSEVELTO RILIŲ H.R. 1776 
Pasiuntė paraginimą šen. Lucas balsuoti 

už jį

Aukos “Naujienų

Namo Fondui

“Piršlė” Nebijojo
Sugristi Pas Šituos
Vestuvininkus

LASSIFIED
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo

11-to Wardo Lietuvių De-knygą: “The Economic Re- 
mokratų Organizacijos mene- construction of Lithuania Af- 
siniani susirinkime V. M. StuI-’*— »»
pinas davė įnešimą pasiųsti 
ar laišką arba telegramą se
natoriui Scott W. Lucas, kad 
jisai balsuotų už “Lend and 
Lcase Bilių”—“H. R. 1776.”, 
kuris suteiks didesnę prezi
dentui Rooseveltui galią teikti 
pagalbą demokratiškoms Eu
ropos šalims. Įnešimas buvo 
vienbalsiai paremtas ir pri
imtas. Valdyba įpareigota pa
siųsti senatoriui Lucas tele
gramą, reikalaujant, kad jis 
balsuotų už minėtą bilių.

Dėl Knygos Apie Lietuvą.
Taip pat V. M. Stulpinas iš

kėlė sumanymą, kad 11-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
organizacija paremtų Colum- 
bia Universiteto leidžiamą

4 Metų Mirties Sukaktuvės

ŽIMKAITĖ

1937 m., su

ter the World’s War,” užsisa
kydama bent 5 kopijas. Šį su
manymą parėmė p. B. J. Ja
kaitis, bet nebuvo nubalsuota 
dėl noro kai kurių narių, tą 
klausimą apkalbėti Ekzekuty- 
vio komiteto susirinkime. Tad 
šis klausimas paliktas sekan
čiam susirinkimui.

Butų gražu ir naudinga pa
tiems demokratams plačiau 
susipažinti su Lietuva, ypač 
dabar kada didžiuma valdy
bos sudaro čia-gimęs jauni
mas. Tad, pažiūrėsime, kaip 
tas Ekzekutyvis komitetas į- 
vertins minėtos knygos užsi
sakymo reikalą.
Paraginimas Kitoms Drau

gijoms.
Čia aš norėčiau priminti vi

soms draugijų valdyboms, kad 
jos pasistengtų kiekviena už
sisakyti po 5-^kias—10, arba 
daugiau kopijų minėtos kny
gos ir vėliau, kai ji bus išleis-

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
tėliams, kurie prisideda savo aukomis remontąvimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jlims, nau-

(Tęsinys)
Julius Adomaitis, Chicago
J. Juozaitis, Chicago .......
J. K. G., Chicago .............
J. A., Detroit ..........
Louis Adams, Chicago ....

Buvo paskelbta
Viiso ................

$2.00
1.00
5.00
5.00
1.00

$1,386.50
$1,400.50

25 Metus Išgyveno Laimingai 
Pavyzdingai.

2 d. įvyko Kasto ir 
25 metų 
paminė-

(Bus daugiau)

VAKAR GHICAfiOJE
• 15 minučių mėgyj du bandi
tai susirinko $51 užpuolę dvi 
maisto krautuves, vieną ties 
1753 W. 79th, antrą ties 8544 
S. Racine avenue.

Diena Iš Dienos
DĖKOJA Už ATSILANKYMĄ 
SUKAKTUVĖSE

KAZIMIERA
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

21 d. vas. mėn.
laukus 23 m. amžiaus, gimus 
Chicagoj e.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Marijoną, tėvą 
mierą, brolį Kazimierą, 
rį Marijoną ir gimines.

Liūdnai atminčiai 
brangios dukrelės ir seselės 
bus laikomos šv. Mišios Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
švenčiausios bažnyčioje 22 d. 
vasario, 1941 m., 7 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas. Mes Tave Musų 
brangioji dukrelė ir seselė 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus 
ateinanti

■*'* " Nuliūdę lieka ‘
Tėvai, brolis, sesuo ir 

Giminės

Kazi- 
sese-

musų

la, kad išplatintų savo draugi- ’ speciali komisija pradėjo tyri- 
jos susirinkime lioterijos bu- neti užs.likusių mokesčių silua- 
(lu arba kaip kitaip. Kas gaus ciją Cook apskrityje. Tynnėji- 
tą knygą, o nenorės jos nau
doti, galės paaukuoti savo sū
nui, dukterci arba giminaičiui 
jaunuoliui. Tokiu budu mes 
galėsime savo jaunimą supa
žindinti su musų sena tėvyne 
Lietuva.

Minėtą knygą perkant, vie
na kopija kainuos $2.00, ta
čiau kas užsisakys 25 kopijas 
sykiu, tai gaus po $1.50.-

Kur tos knygos užsakymus 
įsiusti — man regis ‘Naujienų'

mo tikslas surasti praktišku 
budu mokesčių sistemą per
tvarkyti.
& Miesto teisėjas Gorman pa
skyrė $25 pabaudą 16 metų 
Shannon Shatford’ui už važia
vimą 60 mylių greitumu Lake 
Shore bulvaru. Teisėjas susilau
kė aštraus protesto nuo berniu
ko levo už “peraštrią bausmę” 
ir už nedavimą progos berniu
kui “pasiaiškinti”.

Mrs. Anna Petraitis, 833 W. 
33rd St., ir Anna Levickas, la
bai yra- dėkingos už parėmimą 
ir atsilankymą į surengtas 8 
melų sukaktuVes, Kasper ir Ma
ry Tarnas, 839 W. 33rd St.

Sukaktuvių parengimas įvy
ko vasario 15 d. Woodmano 
salėje. Svečių prisirinko labai 
daug palinkėti ilgiausių metų 
pp. Tarnams. Jų dukterys įteikė 
gražias gėles. —J. A .S.

Vasario
Agotos Janušauskų 
ženybinio sukakties 
j imas, kurį jie surengė labai 
iškilmingai Ūkelio svet., su
kvietė labai daug giminių ir 
draugų. Buvo patiekta labai 
gardi vakarienė.

Stalai buvo išpuošti sidabri
nėmis rožėmis, kurias Lietu
vių Moterų Piliečių Lyga įtei
kė savo finansų raštininkei 
atminčiai.

Ypatingas Programas
Po vakarienės įvyko labąi 

įdomus programas, kurį vedė 
p. M. Zolpienė. Pirmiausiai 
pakvietė “piršlę” p-nią Amili- 
ją Navarauskienę, kuri 25 
melai atgal supažindino Kas
tą Janušauską su p-le Agota 
Kalnikaite. Po to sveikino juos 
draugė, kuri ją prirengė prie 
šliubo. Tai ponia 

Sveikinimus 
liudininkai 

Balčiūniene

Antanavi- 
suteikė ir 

Ona Alek- 
ir Povilas

čienė. 
šliubo 
saite, 
Gudas.

Daug- Veikia.
P-ia {Aozalija Mazeliaus-

GRĮŽO Iš LIGONINĖS
■ ■' t: .

IEŠKAU DARBO už penterį ar
ba bet kokio darbo, kas turite, 
meldžiu rašyti laišką: Stephen Me- 
sewich, 2518 South Western Avė. 
North Riverside, III.

HELP WANTED—FEMA1.E 
_______Darbininkių Reikia______

PATYRUSI MERGINA ABEL
NAM namų darbui, prie 2 suaugu
sių, nuosavas kambarys, gera alv 
ga, malonus namai. BRIargate 
5480.

HELP VVANTED—MALĖ 
~ Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU PAVIENIO pusam- 
žiaus Žmogaus, kuris supranta ja- 
nitoriaus darbą ir apie namus dar
bą. $30 mėnesiui ir užlaikymas. 
Girtuokliai neatsišaukiie.

Tel. NORMAL 6902.

REIKALINGAS VYRAS įvai
riems darbams Douglas Bath na
me. Pageidaujamas nevedęs. 3516 
West Roc<sevelt Rd.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai __

RENDUOJAMAS KAMBARYS, 
apšildomas, su visais patogumais. 
Prie mažos šeimynos. Pageidauja
ma ne girtuoklis. Antras aukštas. 
3440 So. Emerald Avė.

SUSIRINKIMAI

MERGINA AR MOTERIS abel- 
nam namų darbui, patyrusi, vaikai, 
šaukite vakarais JUNiper 6251.

OPERATORĖS PRIE two needle 
Union Special ruffling mašinų, 
siūti firankas. Patyrusios. Angwell 
Curtain Co., 206 Market St., 3-čas 
aukštas.

OPERATORĖS REIKALINGOS 
skalbykloj prie marškinių prosini- 
mo mašinų. Gera alga. Kreipkitės 
3139 Clybourn Avė.

REIKALINGOS KELIOS veiter- 
kos į taverną. Mokame gerą algą 
ir komišeną. 1025 W. Madison St.

OPERATORĖS dėl NERROW ma
šinų, tik patyrę. C. C. URN BAG, 
1215 W. Grand Avė.

ALFONSAS KEZIS
10617 So. Edbrooke Avė. 

Tel. Pullman 0341.
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

| vasario 17 d., 7:00 vai. vaka- 
g ro, 1941 m., sulaukęs 29 me

tų amžiaus, gimęs Chicago, 
B m.

Paliko dideliame nubudime 
H moterį Bronislavą, po tėvais 

Tatkiutę, 2 dukteris: Agnės 
ir ♦Lorettą, ir sūnų Povilą, 
motiną Julijoną, po antru 
vyru Talksnienę, brolį Bruno 
ir jo šeimą, dėdę Aleksand
rą Karųinskį ir jo šeimą, dė
dienę Albiną Samulionienę ir 
jos šeimą, 3 pusbrolius: Al
bertą ir Ernestą Kaminskus 
ir jų šeimas ir Juozapą Sa- 
mulionį, pusseseres Adelę 
Trakinski ir Sylvią ir Jennie 
Samulionis ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.
.Kūnas pašarvotas kopi., 

10834 S. Michigan. 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 

g 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.

Nubudę liekame,
R Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
p Motina, Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
■ Sunai, Tel. PULlman 1270, 
□ arba CANal 2515.

I
į

I OVFlKlR Telegramas į L U f UI IU Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

sakys patarnauti. Tad, norin
ti minėtos knygos užsisakyti, 
kreipkitės į “Naujienas.”

Kiti Klubo Reikalai.
11-to Wardo Dem. Organi

zacijos pirmininkas yra Pra
nas Naujokas. Dėl ligos raš
tininkas A. Stasiulis negalėjo 
pribūti į susirinkimą, tad į jo 
vietą buvo pakviestas V. M. 
Stulpinas atlikti raštininko 
pareigas.

Iš praeito organizacijos ba
liaus raportą išdavė p. B. J.

kėjus visas išlaidas, dar pasi
liks keletas desėtkų dolerių 
pelno. Kadangi nebuvo kitų 
kom-jos narių, tai pilnas ra
portas apie balių bus prireng
tas sekančiam susirinkimui.

Tai liek iš 11-to Wardo 
Lietuvių Demokratų veikimo. 
Kitą sykį pabrūšiu daugiau.

Re p.

$ Sveikatos departamentas ga
vo 112 skundų nuo nuominin
kų, kad jų butuose peršalta. 
Namų savininkų žiniai dept. 
skelbia, kad nuo 6:30 iki 7:30 
vai. ryto temperątifra butuose 
turi būti 60, 65 nuo 7:30 iki 
8:30, ir 68 iki 10:30 y, v. /
O Federalė valdžia skelbia, kad 
pereitais metais Illinois valsti
jos ūkininkai turėjo $571,(L0,- 
000 įplaukų. Ūkio produkliy 
kiekiu Illinois stovi ketvirtoj 
vietoj. Pirmoje yra Iowa, ant
roj California, trečioj Texas.
d) Drafto apeliacinės tarybos 
laikinai paliuosavo nuo karo 
tarnybos penkis medicinos stu
dentus, kad jie galėtų mokslus 
užbaigti. Nuo tarnybos paliuo
savo ir 11 kitų vyrų su šeimy
nomis. 14 aplikacijų atmetė.
e Miesto valdyba paskelbė, 
kad vasario 22 d., teismai ir ki
tos viešos įstaigos bus uždaiyti. 
Tai Washingtono gimimo d.e- 
na*.

Mrs. Viskoska, žmona Anta
no Viskaskos, 3437 S. Emerald 
Avė., buvo stipriai apsirgus ir 
prisiėjo tūlą Jąiką gydytis ligo
ninėj.

Pradžioje savaitės ji grįžo na
mo ir tikisi gerilai būti 
pasveikus. —J.A. S.

visai

Išsiėmė'* Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

Charles Nąginskas, 51, su Eva 
Wakauskas,

Mathew Klikun, 23, su Ger- 
trude Osborn, 19

Bęrnard Schlaiss, 24, su Ąlice
Burdick, 19

Reikalauja
Perskirų

Madalyrine Pauk nuo Edvvard 
Pauk

Lucy Steimant nuo Anthony
Steimant 1

Gavo
Perskiras ‘

Mildred Bright nuo Lloyd 
Bright.

ANTANAS KAMINSKAS 
gyv. 4636 S. Marshfield Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vas. 20 d., 12:15 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Lietuvoje, Raseinių aps
krity, Lidavenų parap., Ski- 
ručio kaime. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame ‘ nuliūdime 
3 sūnūs, Juozapą, Joną ir An
taną. dukterį Stellą, žentą 
Frank Urban, 2 marčias Jean 
ir Anną, 6 anūkus, švogerį Jo
ną ir švogerką Veronikų Ja- 
sutjus iš Kenosha, Wis. ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. .^Lietuvoje — 3 
brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės Įvyks 
pivmfd., vasario 24 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Šv. Kry
žiaus parap bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. 
ro kapines.

Visi a. a. Antano 
ko giminės, draugai 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti Jaro paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Sunai, 
Duktė, Marčios, žentas, Anū
kai, švogeris, švogerką ir Gi
minės. <

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

Ieško Prieglaudos
Kalėjimuose, 
Nuovadose

Nauja SLA Kuopa 
336 Gerai Laikosi

Kazimie-

Kamins- 
ir pažįs-

Daug Vargo Chicagoj Dėl 
šalčių.

Šalčiams tebepurtant chica- 
giečius, šimtai benamių atsidū
rė labai sunkioje padėtyje. Be
ne trims šimtams tokių var
guolių policija suteikė pastoge 
savo nuovadose ir kalėjimuose.

Daug bedarbių labai vargsta 
dėl kuro ir maisto trukumo.

Kas susirinkimas Gauna naujų 
narių

DEGĖ BRAVORAS 
BRIDGEPORTE

Nuo neatsargiai numesto ci- 
gareto kilo gaisras Manhattan 
bravore, 3901 Emerald avenue. 
Ugnį gaisrininkai kovojo apie 
valandą laiko.

UŽDRAUSTŲ NEPILNAME
ČIAMS ALINĖSE DIRBTI

Juvenile Protective Ąssocia- 
tion ruošia pasiūlymą vaistuos 
legislaturai uždrausti nepilna
mečiams berniukams ir mergai
tėms dirbti alinėse.

Susivienijimo L. A. 336 kuo
pa pereitą pirmadienį turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Kuopa nors dar jaunutė ir dau
giausia j alinimais priklausė, bet 
visi mokosi mėnesines dubkleš 
reguliariškai.

Kuopos nariai pakėlė klausi
mą dėl surengimo antro kuo- 
pois parengimo. Apsvarsčius li
ko palikta komisijai.

Prisirašė M. Gudelis
Organizatorius Alex Ambrose 

pridavė tris aplikacijas, būtent, 
O. Maskoliūno, Bruno Brooks 
ir M. Gudelio, ‘‘Naujienų” pir
mo putslapio redaktoriaus. Visi 
liko priimti i kuopą. Organiza
torius turėjo ir daugiaus apli
kacijų, bet įsirašiusieji neatvy
ko į susirinkimą. —Narys.

. . • . ' ’ . - - • A’.

Garsinkites “N-nose!

REIKALINGA 1 RESTORANO 
moteris ar mergina aptarnauti prie 
stalų nuo 6 ryto iki 2:30 popiet. 
4945 So. Halsted St.MARQUETTE PARK LIETUVIŲ 

AlviEtuikijb KLUbAS laiKys mėn. 
susinmamą seKmaa., vasario 23 d. 
Z vai. popiet parap. svet. Yra daug 
svaroių aaiyr>.ų aptarti ir žinosite 
ku jūsų Kiuoas’veiKia. Visi apylin
kes lietuviai kviečiami pnsirasyti 
prie šio klubo ir darbuotis iš vieno 
ael apylinkes ir visų geroves. Na- 
nai-es ir Kaimynai esate kviečiami 
atsilankyti ir atsinešu savus suma
nymus. —Vaidyba.

ŽAGARIEČIŲ KLUBO mėn. su-
’, vasario 

123 d. 1 vai. .popiet, Jtionywood sve.
W. <i<5ra bt. Kviečiame atvyk

ti skaitlingai, nes turime daug 
svarbių ra^irtų ir tarimų; atsives
kite naujų narių. J. Keturakis, R.

CHICAGOS LIET. SUVALKIE
ČIŲ DR-JA perkėlė savo susirin
kimą. Sekantis įvyks naujoj vietoj 
šį pirmadienį, vasario 24 d. 7:30 v. 
vak. Hollyvvood salėj, 2417 West 
43 st. Sekantis mėnesinis sus-mas 
bus svarbus, malonėkit visi atsilan
kyti, ir atsiveskit naujų narių; 
tai.pgi, kurie užsilikę su mokesčiais 
malonėkite užsimokėti. Metams 50c

Ona Svirmickienė, Rast.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, nereikia virti, geri namai, 
gyvenimas vietoj. 6409 N. Leavitt.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MINKŠTŲ GĖRIMŲ dirbtuvė 
pardavimui su nuosavybe ar be, už 
cash arba mainoms. Box 2458, 
1739 So. Halsted St.

kieno pasakė labai gražią kai- sirimumas įvyks neaeiioj,
ką, primindama A. Janušaus-

sidabrinės servituros iš 50 
šmotų, nuo draugių, Moterų 
Piliečių Lygos i rR. K.
rų Sąjungos 49-los kp.

Kiti Kalbėtojai.
Linkėjimus suteikė

Jogminas, (žinomas radio lo-

Motc-

Louis

REAL ESTATE FOR SALE .
____

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

REAL ESTATE — 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.-
Tel. YARDS 1001. 2

LOANS—

gminas, Mitkus, Monkus, Ale- 
ksendravičienė, Šiaulienė, Ne- 
steckienė, Bucas, Petručiąi, 
Galinauskai iš Cicero, Pudziu- 
kai, Galkai, Risapai, Paladnc* 
vičiai, Ačai, šinikai, Punkau- 
skai, Stašaičiai,'U ^Cicero, Ale
ksai, Knaheriai, Rumšai, p. 
J. Andriulienė, L. Višniaus- 
kiene, Z. Zickienė ir kili, ku
rių pavardžių neatsimenu.

Paskiausiai kalbėjo Kast. 
Janušauskas, ir Agota Janu
šauskiene, dėkojo už dovanas 
ir linkėjimus. Džiaugėsi, kad 
turinti labai gerą gyveninio 
draugą, su kuriuo per 25 me
tus labai maloniai sugyveno, 
gorėta sulaukti auksinio Ju
biliejaus, kartu kvietė visus 
linksmintis ir šokti iki aušros.

150 Svečių.
Muzikantai buvo iš Lietuvos 

Beno po vadovybe pirm. Bis
tro, kurie nepavydėjo groti. 
Buvo labai daug įvairių dai
nelių, kas davė suprasti, jog 
tai tikrai vestuvės butą. Sve
čių dalyvavo apie 150 ypatų.

Linkiu linksniai sulaukti 
auksinio Jubiliejaus Janušau
skams. Kaip iki šiol ir toliau 
taip laimingai gyventi.

—M. Žalpiene.

Patarnautojai 
“Naujienų” Vakare 
Vasario 23 d.

Rubsiuvių svetainėje
Visų žemiaus išvardintųjų 

prašome susirinkti ne vėliau 
2:30 po pietų. Kurie dėl kokios 
nors priežasties negalėtumėte 
dirbti, prašome pašaukti 
j ienas” Canal 8500.

A. Vaivada 
Milda Vaivada 
Mr. Skurkis 
Al. Mickevičius 
J. Ascila 
J. Shumakaris 
J. Bačiunas 
X. Shaikus 
P. Galskis 
J. Tumosa 
A, Narbutas 
J. Pučkorius 

Balčiūnas 
Vilis 
P. Deveikis

Mr. Kondroška 
J. Budris 
Mr. Dainius 
P. švelnis 
Mr. Jašmontas 
Arthur Tumosa 
Mr. Tumėnas 
Ed. šmoteris 
Mr. Tikutis 
A. Rypkevičienė 
V. šmoteliene 
Mrs. Radišauskienč 
O. ViJiene 
Mrs. Kičienė 
Mrs. Motuzienė-Laucaite

T. RYPKEVIČIA

“Nau-

K

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

6634 So. Maplevvood Avė.

GERI BARGENAI
10 flatų Marąuette Manor, geras 

muro namas. •
8 flatų visi po 4 kambarius, ne

toli Parko.
12 fialų geras muro 

įplaukų.
6 kambarių nauja 

Kaina prieinama.
Biznio namas, storas
Kitas biznio namas, 

kambarių flatas. Pigiai.
Taipgi ir daugiau gerų bargenu 

turime ant pardavimo ar mainyme^ 
Naudokitės dabar kol kainos ne 
per aukštos. Rašykite ar matykite.

J. VILIMAS CO.
6753 So. Rockvvell St.

HEMlock 2323.

namas, daug

rezidencija.

ir 3 flatai. 
štoras ir 5

PARDUODAMAS 2 FLATŲ mū
rinis namas. 5 ir 6 kambarįų.Steam 
heat. Oil ar coal. Viskas modernią, 
kai įtaisyta. Nebrangiai. 5815 San* 
gamon Avė.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias A.pt Paren

gimus.
‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
špme kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

IŠNAROS!
Vasario 23 pamatysite 
AMALGAMATED CENTER 
Salijė, 333 S. Ashland Blvd.

ŽUVO DĖL AUSINIŲ
šalta buvo 60 metų Thomas 

McGifford’o ausims, tad išeida
mas oran jis užsidėjo ausines. 
Prie Stiekney gelžkel’o yardo 
jis neišgirdo, kad ateina trau
kinys, ir žuvo užėjęs ant bėgių. 
Gyveno adr. 5729 S. Wolcott st.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
yra naudingos.

FARMS FOR SALE

EXTRA BARGENAS: Parduosiu- 
farmą ar mainysiu ant namo miesį“ 
te, už cash .parduosiu labai pigiai.. 
Svarbi priežastis. Netoli miesto, 
grįstas kelias. Rašykite: CHARLES 
KAVALOWSKI, Deggett, Mich:, 
Box 5.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
TAVERN FIKČERIAI dėl parda

vimo pigi kaina. Micikaitis. 3119 S. 
Morgan St. Tel. YARDS 0150.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PARDAVIMUI $260 KREDITAS 
ant Dodge automobiliaus. KEYsto- 
ne 7851.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, III. TcL REPublic 605L2

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalia Patarnavimas

JEI KENČIATE NIEŽTANČIAIS, - 
kraujais teką arba iškilusiais he- 
Uimorhoidais, pamėginkite PLSCO 
tepalą, jei po 60 dienų nepatenkin
ti, sugrąžinkite stiklinį su nesu-; 
vartotu tepalu musų kaštais, ir ju-. 
sų pinigai, $1.00, bus tuojau sugrą-- 
žinti. Kreipkitės: PLSCO, Box 655*.' 
Lake Forest, III.
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Gal sekmadienį Chicagos vidurmiesčio 
teatruose bus ilgesnių ir puošesnių veika
lų—

Gal ten bus ir šauniau pastatytų dramų 
ir komedijų —

(Ten ir už bilietus kur kas daugiau mo
ka).

Bet niekur nerasite linksmesnės, juokin- 
gesnės komedijos kaip “IŠNAROS”, kurias 
ŠI SEKMADIENĮ matysite NAUJIENŲ 
METINIAM VAKARE, AMALGAMATED 
(RUBSIUVIŲ) SVETAINĖJE.

Niekad tiek nesijuokėt, niekad taip link
smai nepraleidote laiko, kaip praleisit ma
tydami “IŠNARAS”.
Paprastai komedijos rodo mums visokias 

šio pasaulio marnastis, bet “IŠNAROS” vi
sai kitokios rūšies veikalas. Jis parodo kaip 
PADLECKIS su DOLGONOZOVU steigia 
Lietuvoje dangų!

Negalite praleisti progos nepamatę “IŠ
NARŲ”. Nebusite matę komiškiausios, 
juokingiausios lietuviškos komedijos pa
statytos šiais metais!

Bilietai tiktai 75 ir taksai. Pradžia 4 va
landą po pietų. Po viso ko — smagus šokiai 
prie sero orkestro!

Visi i NAUJIENŲ METINĮ VAKARĄ! 
Visi namatvkim “IŠNARAS”!

• - *

Unųos Siūlo Kelis 
Naujus Įstatymus 
Darb-kų Apsaugai

• Pereitos 24 valandos buvo 
be pragaištingų automobilių 
nelaimių Chicagoj. Pol c ja aiš
kina, kad tai dėl slidžių gatv’ų. 
Mažiau automobilių, o kiti at
sargiau važinėja.

AFL ir CIO Veikia Bendrai.
Illinois Darbo Federacija 

ruošia legislaturai svarstyti į- 
statymą, kuris priverstų darb
davius nurodyti, kad jų dirbtu
vėse vyksta streikas ar lokau
tas, kai tokiai situacijai iškilus 
jie garsinasi spaudoj ieškodami 
darbininkų.

Abi, AFL ir CIO, remia pa
siūlymą legislaturai priversti 
samdytojus užsistatyti garanti
ją, kad darbininkams algos bus 
išmokėtos jei kartais samdyto
jų įstaigos turi pasiduoti ban
krotam

Abi darbininkų organizacijos 
taipgi kovoja pasiūlymus už
drausti streikus pramonėse, ku
rios gamina ginklus.

Legislaturoj abi organ zaci- 
jos veikia bendrai, bet visuose 
kituose klausimuose Illinois val
stijoj jos smarkiai pešasi.

Tai Buvo 
Trynukai

Ir Visi Berniukai.
Rentgeno spinduliai iš anks

to parodė 22 metų Mrs. Martini 
Bleers 4946 Washington, kad 
garnys jai rengėsi viena sykiu 
atnešti nemažą šeimynėlę.

Spėjo, kad tai bus trynukai, 
bet nebuvo garan ijos, kad . i 
nebus ketvirtinukai ar penkt.- 
nukai.

Vakar garnys vizitą ga'iau 
sudėjo motinai Presbyterian li
goninėje. Atnešė jai trynukus. 
V.si berniukai .r visi sveiki. 
Mažiausias 4 sv. 1C% unejų, 
sunkiausias 5 sv. 8 uncijų.

Išmušė Drabužių 
Krautuvės Langus

BRIDGEPORT. — Ketvirta- 
dienį, 2 vai. ryto buvo išmušti 
dideli langai: L. and F. Tailors, 
3464 So. Halsted Street krautu-

Turbut Ir McCormick 
Išeis j Streiką

Kompanija atsisako derėtis
Darbininkams autorizavus 

streikų 3,057 balsais prieš 408, 
CIO ūkio mašinų lokalo virši
ninkai McCormick dirbtuvėje 
kreipėsi į kompanijos viršinin
kus prašydami juos priimti de
ryboms.

Kompanija atsakė, kad nega
li derėtis, nes jie neturi teisės 
darbininkų atstovauti, tol kol 
nebuis darbo tarybos rinkimų.

Akyvaizdoje tokio alsakymd 
lokalus netrukus paskelbs strei
kų.

Streikas vyksta jau trečia sa
vaitė International HarVcister 
traktorių dirbtuvėje, skersai 
gatvės nuo McCormjck’o.

Licituos Turtą Už v
Taksų Nemokėjimą

Sjnntinėją laiškus su 
perspėjimu

Apskričio iždas netrukus pra
dės siuntinėti pranešimus CoOk 
apskričio gyventojams, kurie 
užsilikę su personai property 
taksais, kad apskritys užgriebs 
ir išparduos jų turtą, jeigu jie 
neatsiskaitys 15 dienų bėgyje.

Nesumokėtų personai taksų 
yra apie $250,000,000. Neužsi
mokėjusių real estatę taksų yra 
apie $140,000,000.

® Paėmęs perdidelę dožą mie-' 
go nrltelių mirė 55 metų varč
ias, Wi’liam L. Tanner, iš B ue 
Island. Jis buvo rastas ties 75 
W. Jackson, Chicagoje.
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NAUJIENŲ METINIS

RUBSIUVIŲ SVETAINĖJE
' Van Buren and Ashland Boulevard

PARAŠE PADAUŽŲ DRAMOS SKYRIUS

t

Brokeri Areštuotas

j'ihM' Telt'unot..

. Robert Bolfz, 52 metų, 
Philadelphia brokeris, tapo 
suimtas Rochester, N. Y. 
ryšy su apkaltinimu, kad 
jis išaikvojo $2,500,000.

-...................................... ........................ ..................

O Morrlson viešbutyje vyksta 
motin’s Chicagos Contract 
Bridge Association kongresas. 
Dalyvauja l,5Q0 kortų ir ”brid- 
ge” mėgėjai.

© Pirmadienį prieš federalį 
tei: ėią Sul’ivan prasidės svars- 
•ymas bylos pri š Chicagos 
“ge-A.b’erių kara’ių” WiFia n R. 
Skidmore. Jis kaltinamas nė-•i. ‘ ‘

sumokėjimu valdžiai $500,000 
income taksų.

CHICAGO MAIL 
ORDER UŽDARBIS

Chicago Mail Order Co., kuri 
samdo daug lietuvių ir lietu-j 
Vaičių, skelbia, kad pereitais 
metais padarė $313,304.33 gry
no pelno, apie $5,000 daugiau 
negu užpernai.

Ima Kelis Chicagos 
Lietuvius i Armiją 
Antradienį

Iš Bridgeporto, Marųuette 
Park, kitur

Papildydama vasario mėne
sio kvotą armija ateinantį ant
radienį pašauks tarnybai 382 
Cook apskričio vyrus, jų tarpe 
ir kelis Chicagos lietuvius.

Jie šaukiami užpildyti vietas 
tų naujokų, kurie buvo pašauk
ti, bet vėliau buvo atleisti iš 
tarnybos dėl blogos sveikatos ir 
kitų priežasčių.

Tarp šaukiamųjų yra šie lie
tuviai:

Stanley Gabis, O65D S. Mary- 
land avenue

Antanas Uzemack, 4602 So. 
Paulina Street

Joseph Miskovic, 1705 West 
47th Street

John Gelžainets, 6923 South 
Washtenaw avenue

Walter Mąču-ones, 2519 W, 
69th street

A!ex Paulauskas, 7151 South 
rairfield avenue

Edward Sereda, 142’3 West 
Augusta bulvaras.

Naujokų tarpe yra keli jau
ni vyrai iš Harvey, Park Ridge, 
Rivenside ir kitų priemiesčių.

Nauji Plaučių 
Uždegimo Susirgimai

Trys mirė
Sveikata dept. raportuoja, 

kad paskutinių 24 valandų bė- 
gyj 26 žmonės susirgo plaučių 
uždegimu, o trys mirė. Nuo me
tų pradžios susirgo 1,817, mirė 
278.

Kitos ligos
Influenza susirgo trys, mirė 

vienas.
Tymais susirgo 271, mirė vie

nas. Viiso šįmet tymais mirė 5.

Uodegą Nušalo, Bet 
Šiaip Viskas Gerai

Tai Dėl Nepageidaujamo 
“Kavalieriaus”.

Išbuvusi 65 valandas aukš
tam 40 pėdų megyje katė 
‘Snieguolė” šiandien vėl slan
kioja po šiltus kambarius Lee 
C Gatevvood’ų namuose, 285 
Laūrel avenue, l.igh’and Parke.

Vaikoma nemalonaus “kava- 
lieiio”, iš kur tai atsivilkusi. 
katiro, katė 1 po į medį r at

i sakė IŲti žemyn tol kol kat - 
nas nebuvo suimtas ir kaž kur 
š % e; tas. Ji medyje išbuvo 65 
va’andas, ir nušalo uodegą, bet 
iaip x iska ge’ar, o geriausi1 
a apet tas.

i . S. - Tas katinas vėl bu
di prie Snieguo’ė.s namų, bet j

j ęidrl nebeis laukan.
draugija buvo surengusi jo gar
bei užkandį, kuriame tas didy- 

Įsis lietuvių tau'Os draugas pa- 
© MARQUETTE PAT"K — Su- kartojo savo kelis kartus anks- 
’aukęs 52 metų amžiaus nuročiau išreikštą mintį, kad Ame- 
David Howells, 6’53 S. Arte- rikos lietuviai turi be didesnio 
sian avenue, virš’ninkas LaSalle delsimo surasti kelius išvysty- 
gelžkelio stoties. mui stiprios centralinės orga-

PO CHIC AGĄ 
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

Kai kurių radijušnikų pa i e - 
sinhnas, kad leisdami progra- 
mas lietuvių kultūrinį darbą 
dirba, irgi yra pilnas skylių. 
Paskaitymas įvairiausių komer
cinių skelbimų LIETUVIŠKAI 
Ir paskui atskyrimas jų su ausį 
spengiančia polka nėra jokis 
kultūrinis darbas. Tai, kaip vie
nas iš Lietuvos atvykęs inteli
gentas išsireiškė, “tikros bala
ganus”.

o—o—o
Vakar sidabrinį vedybinio gy

venimo jubiliejų minėjo Myko
las ir Ieva Rudžiai iš Brighton 
Parko, pasižymėję'katalikų vi
suomenės žmonės. Rudienė ypač 
daug veikusi ir tebeveikia šv. 
Kazimiero Akademijos naudai. 
Rudžiai tą svarbią gyvenimo 
sukaktį atžymės šeštadienį puo
ta, į kurią tarp kitų atvyks iš 
Rockfordo Stasys ir Matilda 
Čapuliai, ilgamečiai naujienie- 
čiai. čapulienė yra Rudienės se
suo. Sekmadienį rockfordiečiai 
svečiai bus “Naujienų” meti
niam vakare pamatyti “Išna
ras”.

o o o
Trečiadienį, trumpai prieš mi- 

nisterio Norem’o išvykimą iš 
CHičagvs,’ li^Luvių" advokatų 

nizacijos, kuri vestų kovą už 
Lietuvos laisvėn atgavimą.

Kad Lietuva vėl bus laisva, 
apie tai negali būti jokios dve
jonės, bet kas jei ne lietuviai 

j turi imti iniciatyvą didžiajam 
išlaisvinimo darbe, Norem’as 
pareiškė." *

£ B B
Tame suėjime dalyvavo ir 

Anthony Czarnecki, ž nomas
laikraštininkas iš Chicago Dai
ly News. Jis, lenkų kilmės, bet 
darbo pareigų eigoj, palaikąs ar
timus santykius su svetimtau
čių grupėmis bei jų veikla šiam 
mieste, taip pat davė lietuviams 
suprasti, kad jie dar neišvystę 
darbo taip kaip jis galėtų ir tu
rėtų eiti.

a B $

Kalbėjau su keliais jaunais 
lietuviais profesijonahis. Bai
siai pasipiktinę lietuviškųjų ko- 
munacių begėd ška veikla.

Vienas taip kalba: “Atvyko į 
šią šalį iš kitur ir vieton dar
buotis šio krašto naudai, jie 
parsidavė svetimiems intere
sams ir dirba prieš Ameriką. Aš 
tikiu į pilną demokratiją, bet 
taip pat tikiu, kad bepročiai ir 
svetimų valstybių agentai turi 
būt užrakinti, kur jie negali 
būti kenksmingi visuomenei.”

Tai vieno jauno inteligento 
žodžiai. Panašiai atsiliepia įr 
kiti. Faktas yra, kad tarp jau
nųjų čia gimusių profesijonalų 
komunaciai nesuranda suckc- 
rių.

B B B
Kitas jaunas profes jonulis 

griežtai ir be jokių rezervacijų 
pasmerkė tuo; senos os karto 
t rofes jonalus ir biznier u , k - 
rie skelbimosi formoj še pia k)- 
munaclų akciją (jaunosios kar
tos žmonių skelbimų ten nema
tysite). Ir jis štai ką sako: “Me
džiaginiai remdami komunis
tus, tie musų prote ij nalai bei 
biznieriai t:k padeda Kremliui 
užlaikyti platų agentų tinklą.”

B B 0
Ir mes su 95% lietuvių visuo

menes su tuo jaunu daktaru 
pilnai sutinkame.

vės.
Spėjama, kad vagiliai mėgino 

išnešti vertingus apsiaustus, 
kurie buvo išstatyti parodymui 
languose... —J. A. 8.

Įžanga 75 Centai ir Taksai Šokiams 40c

J 1 i |~~~ 11 ___J i j _Į

© Sulaukęs 73 metų amžiaus 
mirė Edward Landsberg, Blatz 
bravoro prezidentas ir garsus 
Chicagos pramonininkas.




