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ITAI GINS GRAĮKĮJi NUO VOKIEČIU■4

ANGLAI UŽĖMĖ LEMNOS SALĄ
Ministerio Eden ir štabo viršininko Dili 

reikšmingos kelionės
LONDONAS, Anglija, vas. 

21 d. — Pusiau oficialus prane
šimas tvirtina, kad britų ka
riuomenė, jūres ir oro laivyno 
jėgos yra pasiruošusios sutikti 
vokiečių puolimą ant strategi
nių Salonikus apylinkių.

Britų karo laivynas išlaipdino 
didoką kariuomenės skaičių 
Lemnos saloje, kuri randasi 40 
mylių atstumoj nuo Dardanelų. 
Tai yra svarbus strateginis 
punktas tuo atveju, jeigu naciai 
iš Rumunijon. bandytų prasivedž- 
ti per Juodąją jurą į Vidurže
mį.

Užsienio ministeris Eden ma
no pasitarti su atsakomingais 
turkų ir Balkanų valstybių at
stovais. Gen. Dili, vyriausias 
britų imperijos štabo viršinin
kas, tariasi su gen. Wa'vell ir ki
tais dėl strateginių punktų.

Britai yra pasiryžę ginti vi
sus savo užkariavimus Afrikoje, 
mano taip pat ginti ir savo po
litinius laimėjimus Balkanuose.

Churchill savo draugams pa
reiškė, kad britai ligi paskuti
niųjų turi ginti savo pozicijas 
Viduržemių juros fytuosfe. Vi
sas britų .jjnperij.os ^atsparumas

suma-

priklauso nuo karo žygių šiose 
teritorijose.

Britai žino, jog vokiečiai se
nai pageidauja gauti Salonikų, 
kur sueina geležinkelio linijos 
galai iš visos Europos.

Britai visai nemano
žinti karo smūgių Italijai. Mus- 
solini imperija ir toliau gaus 
smūgį po smūgio, kol Italija pra
šys taikos.

SOFIJA, Bulgarija, vas. 21 d. 
—Sostinę pasiekia žinios, jog 
praeitą antradienį dideli britų 
kariuomenei vienetai apleido 
Aleksandriją ir šiandien jau iš
lipo Salonikoj, Graikijoj. Britai 
paliko dalį kareivių Lemnos sa
loje.

Kai kuriuose bulgarų sluoks
niuose buvo reiškiama simpa
tijų vokiečiams, bet dabar ma
toma, kad Bulgarija gali tapti 
kovos lauku vien tiktai vokie
čių dėka.

Vyriausybė smarkiai susirū
pinusi krašto vidaus tvarka. Bi
joma, kad nekiltų koks sukili
mas, nes didelė krašto daugu
ma yra labai prieš vokiečius nu
sistačiusi. .

VOKIEČIAI RUOŠIASI BULGARIJON
Per Dunojų tiesia 

tiltus
Rusai pasipelnys 

rumunų sąskaiton

Policija persekioja 
antinacius

SOFIJA, Bulgarija, vas.
,1. — Bulgarijoj buvo sureng- 
os kelios demonstracijos 

prieš valdžios nutarimą leisti 
naciams žengti per krašto te-
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Policija, išvaikė keliąs to
kias demonstracijas. Vyriau
sybe skelbia, jog lai yra ko-1 
munistų demonstracijos, tik
rumoje gi protestuoja krašto 
gyventojų dauguma, nes nie
kas nenori nacių Bulgarijoj.

Australija pati gali 
apsiginti

LONDONAS, Anglija, vas. 
21 d. — Australijos ministeris' 
pirmininkas R. Menzies šian
dien pareiškė, kąd Australija 
turi pakankamai jėgų savo

Australija pasižadėjo padėti 
britams ginti Singapūrą, nes 
žino, jog tuo gina ir savo kra
štą.

Pranešė, kad šiais mteais 
Australijoj bus pastatyta 51 
karo laivas ir bus išmokinti 
26,000 karo lakūnų.

-Britai paėmė 6000 
z italų'

britų Užsienio 
ministeris

Amerikos destroje 
riai gina Angliją ’ l

LONDONAS, Anglija, vas. 
21 d.—Teko patirti, kad bę- 
veik visi 50 destrojerių, ku* 
riuos Įsigyju Anglija, randasi 
Anglijos vandenyse ir gina sa
las nuo submarinų.

Britams buvo perleista 50 
destrojerių. $>cši iš jų buvo 
perleisti Kanadai pakraščiams

destrojeriai yęa 
supa 
Ang- 
Ame-

Amerikos 
taip išskirstyti, kad jie 
beveik visas britų salas.

rikos dėstrojeriais.

Naikinami Kultūros Paminklai

Valdžia nori užkirsti 
keli ą

VILNIUS, Lietuva, vas. 21 d. 
—Sostinę pasiekė žinios, kad 
provincijoj sauvališkai elgia
masi su kultūros paminklais.

Naikinamos ir deginamos kny
gos, visiškai neprižiūrimi kul
tūrinės, istorinės, mokslinės ir 
menines reikšmės daiktai.

Valdžia gerinasi
Prie ūkininku

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 21 d. — Diplomatai pra
neša, kad naciai jau baigia 
tiesti pontoninius tiltus per
Dunojų.

Vokiečių kariuomenės Įžen
gimas Bulgarijon yra tiktai 
kelių valandų reikalas.

Naciai, kurie buvo išskirsty
ti Įvairiose Rumunijos vielose, 
traukiami Į pietus, artyn prie 
Bulgarijos sienos. Aukšti vo
kiečių karininkai stebi tempe
ratūrą ir tiria vietos sąlygas.

Nacių štabas perkel
tas Į pietus

SOFIJA, Bulgarja, vas. 21 
—Ligi šiam metui Rumuni- 

vokiečių !ka-
d
joj stovinčios
riuomenes štabas buvo Buka
rešte. Vakar jis tapo perkeltas

garų sienos.
Aukšti vokiečių karininkai 

tikrina pastatytus per Dunojų 
tiltus.

Pasakojama, kad didelis 
šaltis sulaikė vokiečių verži
mąsi Į rytus. Nacių kareiviai 
išmankštyti, bet šalty negali 
toli keliauti.

dėn atskrido Į 
Egj’ptą. Tačiasi su karo va
dais ir diplohiatais, Jo ke
lionei duodamą dideles rei
kšmės. Kai 5jis Atskrido pir
mą kartą^brilai pradėjo 
puolimą ir i paėmė Lykiją.

Svarstomas graikų 
reikalavimas

Naujai įsteigta kultūros pa- 
miklų ‘apsaugos įstaiga paskel
bė visuomenei įspėjimų ir žada 
bausti visus, kurie naikina, kul
tūros paminklus.

VILNIUS, Lietuva, vas. 21 d. 
—Gedvilo valdžia, pastebėjusi 
ūkininkų nenorų bendradarbiau
ti su bolševikais, išleido visų ei
lę įstatymų, kuriais mano juos 
patraukti.

Paliuosavo nuo mokesčių tuos 
ūkininkus, kurie gavo žemės 
sulig nepriklausoma žemės re
forma ir dar nebaigė mokėti 
skolų.

Paliuosavo nuo baudų, kurias 
ūkininkai turėjo sumokėti ligi 
1940 metų pradžios. Ūkininkai 
vistiek šiaušiasi.

Britai įteikė Kuliui 
protestu

WASH1NGTOX', d. c., vas. 
21 d.—Sumner \Velles pareiškė, 
jog vyriausybė svarsto naują 
graikų prašymą suteikti gali
mai greičiau gerų orlaivių.

Jeigu pagalba laiku bus nesu
teikta, tai gali būti per \člu, pa-

Pirmon vieton nai 
kinamos knygos Pietums valgyti l 

Įves liudijimus
KAUNAS, Lietuva, vas. 21 

d. — “Tarybų Lietuvoje“ kelia
ma klausimai apie reikalą į- 
vesti liudijimus valgykluose 

į pietums valgyti.
Autorius siūlo neduoti pietų

VILNIUS, Lietuva, vas. 21 d. 
—Valdžios agentai kreipia vi
suomenės dėmesį į tą faktą, 
kad “naikinami daiktai ir kny
gos, kurie savo turiniu negali 
būti palikti'viešam naudojimui.*’ Į

Valdžios paskirtos komisijos: tiems, kurie neturės profesinei 
išmetė iš bibliotekų daugelį kny-; sąjungos liudijimo. “Valgis“

atidarė vieną valgyklą, bet ten 
prisirenka “perdaug norinčių 
pietus valgyti.“

Ta pačia proga skundžiasi 
valgyklos tarnautojais, kurie 
nemandagus ir paduoda blogas 
sąskaitas.

Gi’aikų bankas turėjo Amąri- 
, koj 23 milijonus dolerių, bei 

i sako, kad jau šią sumą išeik- 
ŠANCHAJUS, Kinija, vas. 21 j-vojęs ginklams. Mancma, kad 

d. Britai btivo neįatcnk nti graikams pagalba bus pasiųsta. 
Jungtinių Valstybių prekyba su! —- ---- --------

sovietų. Rusiją, neš-žinojo,yad..'^ehu](0I|iftJpaSlaptig>

gų. Išmestos visas, kurios nea- 
tatinka šios dienos komunistų 
partijos liniją bei ideologiją.

Uždraustas knygas žmones 
degina, bet dabar juos žada 
bausti už deginimą.Amerikoj pirktos prekės siun

čiamos Vokietijon. , f ; 1
Ligi šiam metui britai netu

rėjo jokių įrodymų, bet šiomis 
dienomis Singapūre britų cen-

. r I 1 i * ’ , ‘

zonai surado -^aug.; įrodomos 
i n ed ž i a gos.»į? 'į . ’į'

Iš Ameri^i^Un^^niąs paš- 
na pasekmingai. Britai įsmar-' tasi .pateko■ įr davė

kiai bombardavo Masavvą uos- ’britams mėd/id^dį įimtam pro
tą. • • ' (testui.

KAIRAS, Egyptas, vas. 21 d. 
—Karo vadovybė skelbia, kad 
Eritrėjoj britams pavyko paim
ti nelaisvėn 6000 italų.

Etiopijoj karo operacijos ei-SOFIJA. Bulgarija, vas. 21 
d. — Politiniuose sluoksniuo
se tvirtinama, kad Hitleris su
tinka rusams atiduoti visą| 
Moldaviją, kuri priklauso Ru-t 
munijai. .

Pasakojama, jog tai yra at
lyginimas už Bulgarijos-Tur- 
kijos nepuolimo paktą.

Jeigu nišai butų neįsakę 
turkams, paktas butų nepasi
rašytas ir vokiečiai negalėtų'
be šūvio Įžengti Į Bulgariją. —Komunistų partijos 
Vokiečiai traukiasi iš Molda
vijos.

LITVINOVAS IŠMESTAS IŠ PARTIJOS

sako prezidentas
WASHINGTON, D. C., vas. 

21 > d.—Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pareiškė savo nepasi
tenkinimą dėl gen. George Mar- 
shall pareiškimų.

Nei senato komiteto nariai, 
nei laikraštininkai neprivalėjo 
skelbti gen. Marshall padarytų

Fordui liepia priimti 
darbininkus Baus už nuslėptą 

turtą
C., vas. 
santyki i 

priimti

Vokiečių kareiviai
Įžengė Ispanijon

MADRIDAS.
21 d.—Vokiečių kariuomenės 
daliniai iš Prancūzijos

, Prezidentas pa re škė, kad vi
si amerikiečiai ateityj butų 
daug atsargesni ir tokių dalykų 
viešumon neskelbtu.

•| L

WASHINGTON, D. 
21 d.—Krašto darbo 
komisija įsakė Fordui 
atgal į darbą Richmond, Cil f.
dirbtuvėse pašalintus darbinin
kus.

Taip pat liepiama sumokė i 
visiems 142 taniau tojams užst-

klų gaminimo komisaras Ser- 
gejev. juros transporto komi
saras Dukelsky ir kiti.

Kaganovičiui, buvusiam 
viacijos komisarui, taip 
parytas perspėjimas.

Senatas tikrins ap 
saugos išlaidas

Kaltinamas Fordas dėl Llogų 
santykių su darbininkais mine 
tame fabrike. Aukščiausias Tei
smas atsisakė dar kartą ] e*- 
svarstyli žemesniojo te shk 
sprendimą.

VILNIUS, Lietuva, va*. 21 d. 
—Švietimo komisariatas reika
lauja, kad visas uždarytųjų or- • 
ganizacijų turtas butų perduotas 
komisariatui.

Lietuvoje uždarytos visos tos 
organizacijos, kurios nėra ko
munistinės arba kurių valdybos 
neatsidure komuniistų rankose. 
Net kompozitoriaus Miko Pet
rausko fondas uždarytas.

Asmenys, kurie neperduos val
džiai atimto turto bus traukia
mi teisman ir baudžiami kalėji
mu.

a- 
pat

Dekanozovas daro 
karjerą

, ~ ' .. '■ r- ' - y:'-'j.-.

Kaltinamas blogu ■, * * 1 * * '* IT f d * i

• ’trijos komisaras Densov, gm-pareigų ėjimu
MASKVA, Rusija, vas. 21 d. 

konfe
rencija išmetė iš centro komi
teto buvusį užsienio reikalų 
komisarą Maksimą Litvinovą. 
Buvęs bolševikų lyderis kalti
namas blogu pareigų ėjimu.

Kartu su Litvinovu išmesti
N. Anteselovič, I. Licbačev ir

Ispanija, vas. F. Merkulov.
Paulina, žemčiužina, Molo- 

šian-'tovo žmona, buvo kandidatu Į 
dien peržengė. Ispanijos sieną J partijos komiteto narius, bet 
ir atvyko Į Santanderą. Tvir
tinama, jog atvyko nedidelis 
vokiečių skaičius.

Kai Įvyko Santadere didelis 
gaisras, vokiečiai pasisiūlė 
padėti. Atvyko sanitarines ir 
fortifikacijos dalys.

dabar ir ji pašalinta.

7 komisarams rimtas 
perspėjimas

MASKVA, Rusija, vas. 21 d. 
—Partijos

MASKVĄ, Rusija, vas. 21 d. 
—Pagarsėjęs čekistas V. De- 
kanozovas, klirĮs dabar eina 
sovietų ambasadoriaus parei-

NVASHINGTON, D. 
21 d.—Senato karo 
šiandien patarė ištirti 
laidas daromas ginklą 
ti.

Patariama sudaryti septynių 
senatorių komisijų, kuri ištirtų 
ir patikrintų visas sųskaitas.

Vyriausybė leidžia milijonus 
dolerių apsaugai ir dalis pini
gų gali būti blogai pavartota.

jos centro komiteto nariu.,
Taip pat tapp išrinkta ir 

Otto Kuusinen, kuris buvo su
organizavęs “raudono s i o s |

konferencija pa- Suomijos liaudies vyriausy- 
rihilą perspėjimą bę”.

miestą ir suteiks pagelbą nu- visai eilei komisarų. Jeigu jie
kentėjusiems. Atvyko daug nepakels savo komisariatų na-^siuntinys
kariškų virtuvių, kurios duos šumo, tai bus pašalinti iš už-‘ kandidatu Į lŲomitetą.
maistą gyventojams. ' imamų vietų.

C., vas. 
komisija 
visas iš-

ATeNAI, Graikija, vas. 21 d. 
-—Graikų ir britų orlaiviai šian
dien fyumušė 12 italų lėktuvų. 

. 8 britų ir graikų orlaiviai už- 
* puolė vieną kartą skrendančius 
italus ties Berati, o ėliau kitoje 
fronto linijoj.

Ivan Maiškiš, sovietų pa- 
Lohdone, paskirtas 

Eityi-
0 R A S

. . . . Debesuotas, gali snigti. Sau-
Inovo padėtis labą! pavojinga, lė teka 6:38, leidžiasi 5:30.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
—Vokietija, Anglija ir Italija padeda ispanams, nukentėju- 

siems Santandere. Vokiečiai atsiuntė virtuves, anglai atvežė du 
laivus javų, o italai davė 9000 lirų.

—New Yorko uoste kažkas pavogė 10 Thompson kulkosvai
džių, kurie buvo paskirti britams ir gulėjo uoste.

—Britų kariuomenė, tankai ir orlaiviai yra pasiruošė įženg
ti Bulgarijon, jeigu tiktai vokiečiai peržengs Dunojų.

—Britai bombardavo nacių aerodromus Sicilijoj ir Comisco 
miestelyj.

—Japonai skundžiasi neva Amerika ir Anglija stengiasi juos 
visiškai izoliuoti nuo pasaulio.

----- Vokiečiai tvirtina, kad Litvinovo išmetimas iš partijos 
reiškia, jog sovietai niekuomet nebegrįš prie tos politikos, kurių 
jis vedė.

—Japonų kariuomenė vežama į pietus iš Indokinijos. Ji gru
puojama Hainan saloje, tvirtina franeuzai.

—Pasakojama, kad vokiečiai jau peržengė Dunojų per 17 
įvairių tiltų, bet žinios dar nepatvirtintos.
. —Ispanai tvirtina, kad jų sienų peržengė tiktai 500 vokiečių.

—Britų ministeris Eden skris į Ankarą tartis su turkais.

YTOJ Į-METINIS NAUJIENŲ PADENGIMAS-ĮISIMAROS
t

Pradžia 4 valandą po pietų 
Įžanga 75 Centai ir Taksai 

Šokiams 40cRUBSILVIU SVETAINĖJE, Vau Gura ant! Ashland Boulevard
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Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

Pirmojo Šimtmečio (1400-1500 m.) Klišo 
grafijos Paroda Art Institute

Dailės Reprodukatą Spausdi
nimas Atsirado Anksčiau,

Negu Raidinė Spauda.

Menas yra įgimtas žmogui 
dalykas. Menas—poezija, mu
zika, tapyba ir grafikos šakos 
- atsirado pirmiau, negu mo
kslas, spauda ir tt. Klisografi- 
ja atsirado Kinijoj 6 amžiuje 
budistu vienuolyne. Jau tada 
vienuoliai darė medžio raiži
nius: pjaustė medžio lentos 
lėkščiame dugne įvairius reli
ginio pobūdžio simbolius. Kli- 
sografijos išradimas iš Kini
jos civilizacijos liko atneštas 
į Mažąją Aziją ir į Europą 
daug vėliau. Senovės graikai, 
ornamentikos meistrai,

Kadangi 1100--1500 m. me
džio raižymas Italijoj, Vokie
tijoj, FrAiicyzijoj ir k. buvo 
plačiai paplitęs, todėl muzie
jus pasirūpino suruošti spe
cialią parodą, patiekdamas 
140 tų laikų kurinių, surinktų 
iš įvairių muziejų ir privati
nių antikinės dailės rinkėjų.

Klisogiafija, kaip ir kitos 
plastikinės dailės šakos, rei
kalinga dideles specialybės ir 
įgudusia kropštaus darbo, ta
čiau vis dėlto ji nepateko į 
Didžiųjų Dailių panteoną. Gal

NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, vasario 22, 1941
TAI BUVO... BR... operavo liniją arba linijų tin- luvos jaunesnieji dailininkai Į| 

kielių, tai ši operuoja įvairių sparčiai progresuoja —Jx:'‘ ' 
talhšumų ir švesumų dėmėms, raižymo srityje.
Dėmės tarpusavy aštriai alsi- yra Vladas Drėma, 
riboja.

XVI amžiaus ankstyboje da- 
dyję buvo garsus medžio rai
žytojai, vokiečiai: Dureris, 
Hofbeinas, Cr.anachas; olan
dai: Vąn Leydenąs, Cornelius; 
italai: Capri ir Andreani; an- 
g|as—Thųmąs Ęewick ir pran
cūzas Gųsavas Dore. Dore 
buvo vienas tų, kuris darė 
Dantės “Inferno” knygai liu- 
strącjjąs labai gražiu techni
kos^ stiliumi, 
žymas panėši 
bą a kv aliai tą, 
graviruojami

Prancūzijoj 
dukavo tapybą, šiandien gra
fika liko savystove daile, įpa
reigota praktiškam darbui at
likti—spausdinimui [milžiniš
ku kiekiu komercinių rekla
mos tiksluį skirtų spausdinių.

Tenka pažymėti, kad ir Lie-

Jo medžio rai-

dokumentai.
grafika repro-

medžio 
žymesni jų 

Jonynas, 
Povilas Augustinavičius ir k.

Kas dopiisi musų spaudos 
pirmtakunu —Iklisografija — , 
tegul nueina į Art Institutą 
(Michigan avė. ir Adams gt.).

—o—
FRANCISCO GOYA PARODA

Tam pačiam Art Institute 
(antram aukšte), parodines 
galerijas užima ispanų daili
ninko Francisco Goya,—tapy
bos ir stičo kurinių paroda.

Ši paroda yra atsitiktinai 
suruošta, nes jo kuriniai yra 
surinkti iš kitų muziejų, daib

nių dailės rinkėjų. Per pirmas 
dvi parodos savaites muziejų 
aplankė per šimtas tūkstančių 

....—M. Š.vizitorių.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ravim u i savo garsiųjų 
bet jie mažai težinoji

Tik

gialytės dailės rūšis—taikoma 
spausdinimui daugeliui eg
zempliorių. Tapyba yra vie-

tikinę ir subteli spalvų deta-

FORr .. , ... ..

WINTER COMFORT
Sovc At ALL STATE LUMBEP C O

..^KElnlA ĮMOKĖTI .
I TAUPYK 60% I
INSULIUOTAS ROLL BRICK ,
Brick Siding

Žemiau 
Standardo
>4.69
100 kv. pėd.

Lipdomas Stog.
50 sv Konunse.

už

Siding 
Žemiau 

Standardo
>1.79

už 100 k v. pėd.
Cementas $J.95 
Snecial ....

COMPLITE LINE OF 

PLUMBING & HEATING 
GET OUR L0W PRICES

Lumber ir Milnvork
GOLD 
BOND 
Insulc. 
Lentos

Visi 
Dydžiai 

314c. kv
Pėda

Šilto Oro

varto- 
deko- 
vazų, 
apie 
14-to

amžiaus pradžioje vakarų Eu
ropoje buvo rimčiau susido
mėta medžio raižymo daile.

tema, nes bėgyje viso šimtme
čio, besivystant medžio raižy
mo technikai, atsirado vario, 
metalo stičas ir pagaliau ak
mens (litografijos) reprodu-

Kalbėdamas šituo klausimu 
turiu omenėje grafikinės dai

pritaikinti tais laikais nebu
vo galina. Dabar ir tapybos 
dailė yra pritaikoma spaus
dinimui, pav. knygų iliustra
vimui, nes moderniški presai 
ir klišių darymas mechanišku 
budu, pašalino technikines 
kliūtis. Senovėje'.niekas dar ir 
nesvajojo apie spausdinamus 
presus, panašius „ šių dienų 
mašinoms. Jie tenkinosi pri
mityvišku presu. Tačiau yra 
įdomu tas, kad ir šiandien 
klisografai vartoja liktai nri-

lute, kuri ūžti 
mėn. pradžios.

ligi kovo meniško darbo neimlų galima 
atspausti.

TAMSTOS IR JŪSŲ DRAUGAI ESATE KVIEČIAMI J
GIMTADIENIO PARĘ

PARENGTĄ PAGERBTI

J0N A k L AI DOM
LAUDONT TAVERNE

3538 SO. HALSTED ST. YARDS 1651
šeštadienį, VASARIO 22, 1941

Muzika—šokiai—Užkandžiai—Smagus Laikas Visiems

IŠKILMINGAS ATIDA
RYMAS

NAUJOS BIZNIO VIETOS

šeštadienį ir Sekmadieni,
Vasario 22 ir 23 d. 1941

Kviečiam
mus allankyti musų naują 

Ta verną.

West Madison St.1025
Wm. ir Violet Dudor

N A U^riEN U-ĄOME Telephpto 
Jurininkai su kirviais ir plaktukais daužo l^dą.lAlo 

pakraščių sargybos kuterio po atpląukinib į Chięugą 
pcP pastarųjų dienų didžiausius šalčius, J j^ųleris,'pėr- 
plaukė Michigan ežerą iš GranduHavep; Mich.

eas (ąiįgHŠkąj etehing); Sti
čas taip pąt yrą spąusdiųa- 
jnas nuo klišes, kaip ir med
žio raižinys, tįk |i kliše yra 
daroma plieno, Ailelalo arbjt 
vario .skąrdoję. Klišei dąryli 
skardą aptepa su cheniine me
džiaga, pav. galintą vartoti 
v a šk ą, r j ei) i ą dervą (v er ri iksą) 
arba kitokią’. Kai tas būna pą- 
.^ąrylą, luonfet sii tam tikra 
lUlata. skaldoje išbraižo pieši
nį, Paskui" metalo skardą 
plauja azoto rakštyje. Rukštis 
išgraužia adatos nubrauktus 
ruoželius metale gąna giliai J 
Nuplovus karštu vandeniu 
skardą, .metale pasilieka azo-| 
to išgraužti brūkšneliai. Klišė 
gatava spausdinimui.

Stičo^gf’ąVįųrpje gal būdin
giausi bus ritąląi įuęąntonio 
į.^egli U,berti,c ^‘ntoųįa Pūijąir 
uolo ir Andrėą: Maplegną. U- 
berti žymiausias sfičo kųrinys 
bus “Paskutinę Vakarįenė”; 
Pollaiuolo — “Nuogų Vyrų 
Kova” ir Mailtčgną — “Juros

Kaip Padaroma Klišė.

Graviruotojas medžio 
lojo išpiausto tas vietas, 
atspaudus popieriuje turi 
baltos vietos, o palieka 
vietas, kur atspaudus turi bu-

len- 
kur 
būti 

tas

XIV amžiuje grafikinė spau
da buvo monochromatine,., va
dinasi, juodu arba rusvita da-

sdavo ant balto popieriaus 
paveikslą. Gal būt, šitas klišių 
spausdinimo būdas ir davė

kinti mašiną (Linotipą) rai
dėms rinkti* ir spausdinti ?

! Klišių s|)aiisdininfo- ^darbui 
reikėjo tam tikrų Specialistų. 
1460 m. buvo s^Moi’gaiVižavu- 
si profesionalių IČTIšdgrafų gil
dija, kuri busimus raižytojus' 
ilgai mokydavo ir lavindavo,

meistrais. Gildija buvo net 
uždraudusi ne nariams užsi
imti klisografijos darbų. Ne 
visuomet tas pats žmogus pa
darydavo visą darbą nuo pra- 

i džios iki galo. Vienas asmuo 
| medžio lentoje išpiešdavo vi
sus bruožus taip, kaip turi 
atrodyti atspaustas paveiks
las; antrasis išdroždavo su 
tam tikrais įrankiais ruože
lius. o tretysis—atspausdavo 
klišę ant popieriaus. Spausda
vo' (iek kopijų, kiek reikėda
vo. /

Bet ir tais laikais išsilavi
nę klišo,grafai nesitenkino 
vien (ik monochromatine gra-

Martin Schongauęr (vok.) 
pasižymėjo religinio ir dęko- 
ratyvio: litrinio 'stiču.

Kitos Grafikinės Spaudos

Toliau eiųą ak-
vątintą, .ąkvafoytą ir litogrąfi-

♦

Rengiatės Vestuvėms? |
ir

O gal taip sau kokiai parei ar baliui? cS? 

Vestuvių arba baliaus pokylis bus mato- 
nesnis visiems jeigu visą maisto pamosi- / į 

mą darbą pavesite Norkui. pi

Norkus primos gardžiausiu valgią ir pri- Ir 
statys jums j namus arba salę, pagal užsakymą.

Del platesnių informacijų ateikite arba pašaukite telefonu

Universal Restaurant
750 W. 31st St. VICtory 9670

reikia

ATSIDŪRĖM!
Atvažiubkit, 1 Atnaujinsim Pažintis!

W. O. HUBBARD, Sav. 
JONAS BAGDONAS, Pad.

HILLSIDE TAVERN
IR PICNIC GROVĘ
135th and Harlem, Orland Park, III.

Tel. Orland Park 45-M-2

Draugystės kviečiamos renduoti musų daržą piknikams

džiaugeis natūralia ię 
GRAŽIA IŠVAIZDA

Garant.
Stogams

POPIERA
95c

Rolė, su 
Viniais ir 
cementu.

Geros
Rųšies

MALIAVA

97* $49
Galionas

FURNISAS

Sąlygomis

Rockwool 
Maišuose 

1-mos 
kokybės

79<
Maišas

2-Šviesų 
Bedroom
FIKCE- 

RIS

49<
Polvchrome

BUILD or MOOERNIZE 
Guar.anteed Construction

Pūna Eile Elektrinių Reikmenių 
Fikčerių ir Hardware žemomis 

Kainomis.
Atikams Priedai, Virtuvėms Vier 
netai, Pęrčiai, Nauji Stogai, Nau
ji Kambariai, Pamatai Insulia- 
cija.
NEREIKIA ĮMOKĖTI. Nuo 1 iki 
3 metų sąlygomis. Jei atliekat 
patys darbą mes pristatom VISĄ 
statymui reikalingą medžiagą ir 
finansuojam ne tik medžiagą, 
bet ir darbą. Skaitliavimai Dy- 
kai._______________ _________

MURO AR MEDŽIO NAMUS I 
Pastatom ant Jūsų Loto

Turime daug namų planų iš 
kurių pasirinksit pagal reika- 1 
lavimus ir įnlaukas.

Į FHA FINANSAVIMAS, nuo 
1 iki 20 m. Užmokėti!

Rašykit ar šaukit Apskai
čiavimui DYKAI.

E
BUIIDERS & LUMBER C0. 
3959' OGŲEN AVĖ.

i-.. (Cor. Pulaski Rd.> Entirc Main Floor
Visi Teief.: CRAwford 2717-18
Atcįąra 8-6, Sek. iki 6. Antrad. .

Ketvirtad. iki 8. ■ |
APLANKYKIT MUSŲ RODO-1 

MUS MODELIUS.PATRUKĘ!

Nucširdž'ai užkvicčiamc visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į 
MUSŲ

GRAND OPENING
YANULE TAVERN

837 West 34th Place
Šeštadienį, Vasario-Feb. 22,1941

Bus ger i muzHra šokiams ir skanus ir visokie užkandžiai.
UžHviečia savininkė MRS. MARY YANULE

pasakyti, padare gan 
darbu. Tokiam darbui v . 4. * •
davo daryti daugiau 
kiekvienai spalvai ątsRira kli
šė. Panašiu principu ir mo
derniškomis mašinomis spal
vai ..spausdint} yra daromos 
klišės, atseit kiekvienai, spal-

reikė

kąv gvraį suspausto. akmens), 
šitie grafikos Į :spąusdinimo 
metodai yra operuojami pa
našiu budu, kai}) ir jnedžio 
raižiniai, tik spausdinimo 
technika įvairuoja', nes čia 
prisideda kariu ir tonas, o ne 
vien aišluos švarios linijos 
arba dėmės. Šitlii klisografijo^ 
rūšiai priklauso gravičąvimas 
ir spaušdinimąs įvairių doku
mentų, pav. pinigų, krasažen- 
klių ir pan. Tik;‘ musų laikais 
reprodukciją, kuri siekia šim
tus |ukstančių ir milijonus 
kopijų, daroma moderniško
mis mašinomis.

Akvatiiitos . tėchnika dau
giau skiriąąį nuo. kįlų ..grąfilęos

MONEY-BACK 
GUARANTEE OFJ 
SATISFACUON fl

JACK SWIFT

JlMNir C.TEEP5
UPON “THEn I MU 

PENGUIN MAN
WHO IS ONE 

OF THE OUTPOST5 
GUARDiNG THE 

APPROACHES 
TO THE FUDOR 

OF THE 
ęRATER

A5 HE LEAPS, TH 
TŲRNS. THE SU 
HAND STABS A FL 
U<3HT~ BŪT (T N

galimybės rępro.dukuųti spal
votą paveikslą arba raides.

Metalo Stičas.

Truputį vėliau atsirado sti? nvetalo technikų. • Kuomet to$

Leiskit tik Specialistui 
Daktarui pritaikinti. 
100% Garantuoti Pri
taikymai .padaro Raištes 
100% Apsaugančias ir

100% Pataisančias. Duo
da specialę stimuliaciją 
—Naujus drutus musku- 
us ir išgydo visas? men
as dalis, PAGERINI- 
AS trumpam laike pa

mosuoja nuo RAIKŠ
ČIŲ VERGIJOS.

šimtai pasveiko. Ko
lei ne jus? Pamatykite 
laiškus. Ateikite DY- 

KAi.l^pri taikymui ir pamatykite 
kaip jūsų raikštė arba nauja už 
taip mažai kaip $5. duoda puikius 
rezultatus, arba rašykit dėl infor
macijų DYKAI.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

Po Lasniuotų Daktarų Priežiūra 
Musų 20 metų patyrimas užtikrina 

pasisekimą.
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
Įėjimas .per krautuvę į 2 aukštą

Vai.: Kasdien 11-8; sekmadienį iki 2

DAROME DANTIS TIK laisnhiotam ir 
registruotam (Imtiniui užsakius arba 
Jo Impresijų receptų • gavę
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 

Jei nebusite 100% patenkinti, UŽTIK
RINAME. KAD ATGAUSITE KIEK
VIENA CENTĄ. DYKAI APSKAIC.l 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

FLEITAS
1 (Ienos patarnavimas. Galima >nokė- 
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU musų' laboratorijų, Pa
sauly Didžiausių Dantim Pleltų Dir
bėjų darbo pleltų. ATEIKIT ŠIANDIE 1

IŠNAROS!*BE 
♦ DALI-

, Prcs.

A.A.A. Deniai Laboratories
(INCORPORATED)

MĄIN OFFICE: Phone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Phone WEBster 4632
202 SO. STATE STREET

Northwest Office: 4831 IRVING PK. BLVD.
Phone PALisade 4227

SoutUSirte Office: 404 E. 47 ST. ATLantic 6880

'♦PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS PAEITOS.
G. P. Johnson

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

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

VASARIO 23 D. MATYSITE 
AMALGAMATED CENTER 

Salėje, 333 S. Ashland Blvd.

kraft french
DRESSING
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NAUJIENOS, Chicago, III. 3

KORESPONDENCIJOS
K BROOKLYNO PADANGES

LSS 19 kuopos susirinkimas. — Vasario 16. — žodžiai 
ir darbai. — Gražus Lietuvos nepriklausomybes 
paskelbimo paminėjimas. — Lietuvos komunistai, 
kurie priešinosi savo tėvynės pavergimui, dabar sė
di kalėjime.

Vasario 11 d. LSS 19 kuopa $500 kelionei ir tą draugę at
inike savo mėnesinį susirinki
mą. Narių buvo susirinkę ap
sčiai. Susirinkimo tvarkai ves
ti buvo išrinkta Barbora špu- 
dienė. Matyti, ‘ji visai gerai su
geba susirinkimus vesti.

Į kuopą įstojo viena nauja 
nare. Tai pažangi ir susipratu
si moteris. Linksma, kad mes 
progresuojame.

Dariau-Girėno paminklo sta
tymo fondo atstovai raportavo, 
kad iš surengto koncerto likę 
100 dolerių su viršum jpelno. 
Tačiau paminklo projektas, ku
ris koncerto metu buvo išsta
tytas saloje, esąs netikęs. Sako, 
kad paminklas tai kaip pa
minklas, bet užrioglinta ant to 
paminklo boba su šiaudų kuliu 
ir piautmu rankoje esanti vi

sai nevietoje. Girdi, betrūksta 
tik kūjo — tai išeitų tikras 
“babv.ška Stalinas”.

ProjeĮctasb-busiąs peržiūrėtas 
ir greičiausiai boba nuo pa
minklo busianti nukelta.

Buvo pranešta, kad skiriami 
$50 vienam draugui, kuris bu
vo priverstas iš Lietuvos b“gt 
dar Smetonos viešpatavimo lai
kais. Tas draugas dabar gyve
na Prancūzijoje ir nori atvyk 
ti į Ameriką. Bus bandoma 
kaip galima greičiau šukei.i

sikviesti į Ameriką.
• Nutarta apie Velykas su

rengti vakarienę, kuria bus at
žymėtas kuopos 30 metų gy va
vimas.

Kalbėta apie blankas, kurios 
ūko išsiuntinėtos kuopos nomi- 
navimui kandidatų į centrą. 
Reikia nominuoti penkis centro 
viršininkus. Butų gerai, k? d 
kuopos pasirūpintų kaip gal
ina greičiau nominacijas pra
vesti ir blankas grąžinti.

Nutarta sekamą susirinkimą 
šaukti atvirukais kovo 11 d. 
Geistina, kad t une susirinki tie 
visi nariai dalyvautų. 

• •. •
Iš pradžių atrodė, jog vasa

rio 16 d. pas mus jokių paren
gimų nebus. Klausiau vieno, 
klausiau kito, — niekas n eko 
nežinąs. Pagaliau patyriau, kad 
katalikai vieni rengia n p i- 
klausomybčs atgavimą Kr 
dise svetainėje.

Buvo skelbiama, jog viso, 
ceremonijos prasidės 4 vai. po 
pietų. Pasirūpinau nuvykti la 
ku. Svetainėje jau buvo apie 
trys šimtai Žmonių. Vėliau sve
taine visai prisipildė.

Pasirodė būrys lyg tai Radę 
tu. Tai buvo berniukai uni'o - t
mose. Paskui atvyko parap’.ji-

.nAUJIENŲ-ACME ToJephoto
Lietuvoj gimęs ir augęs Sidney Hillman (dešinėj), 

aukščiausio gynimosi produkcijos komiteto narys, pa
šauktas prieš atstovų buto teisių komisiją, pareiškė, kad 
“streikai yra retai pasitaikančios išimtys apsaugos indus
trijoje.

irių mokyklų benasz Su būgnais Vašky 
ir trimitais benas pasirodė ga
na šauniai.
“Amerikos” red ktori’is L"»uč- 

ka vedė tvarką. Atsistojęs prie 
garsintuvo, jis pirmiausia pa-
darė kelis pranešimus ir pa

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
tmv ekstra.

BLACK BAND LUMP >9.75

NELAUKITE—
Ry to j Gali Būti Per vėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus/ automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agentoy arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums. polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų. . ' .
“Mes esame' pirmaklasiai, nariai Chicago Board/of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

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

No. 2761 — Išsiuvinėjimas staltiesei arba baltiniams

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.. No. 2761 |
| 1739 So. Halsted SU Chicago. DL į
| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No-------- ;į..j

I Vardas ir pavardė.—| 
l .Adresas....... ............. ..................... ...............— .......... —-------- —; I

I Miestas ir valstija.-  --------------- ,---------—- -------------------- -I
—«mip

padarėme klaidą, kad mes bu
vome ąpgauti ir dabar už tai 
turime kalėjime sėdėti.

Girdi, mane paprastai vadi
na dvasišku tėvu, bet jie vadi
no mane draugu ir prašė įspė
ti visus, kad komunistai yra 
tikri Lietuvos nepriklausomy
bes duobkasiai.

Gražiai pašoko parapijinių 
mokyklų mergaitės.

Programa susidėjo iš ketu 
riolikos punktų. Tačiau nebu 
vo galima visko išpildyti, kas 
programoje buvo pažymėt , 
nes pritruko laiko.

Bendrai imant, paminėjimas 
pavyko gerai. Lėk p. L. šimu
tis, tiek kun. Vaškys pasakė 
rimtas ir nuoseklias kalbai, „i 
pavaizdavo dabartinę Lietus o. 
padėtį faktų šviesoje.

Katalikams už to paminėji 
mo sureng mą priklauso kredi 
tas. Tuo tarpu tautininkus ten
ka pabarti už jų aps.leiui ą 
Apie patriotizmą ir Lietuvą jie 
mėgsta deklamuoti, o kai rei
kia darbu pasirodyti, tai jie pa
kraigėje atsiduria.

Fra n k Lavinskas

BRIDGEPORT — Policija su
ėmė 35 metų bridgeportietį 
Thmnas Waflšh, 3410 South

• Atsukusi virtuvėje gasą 
nusinuodijo 54 metų moteriškė, 
Mrs. Evelyn Šlama, 6821 High- 
land avenue. Priežastis nežino
ma.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMA

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

CarrMoody Lumber Co. 
Naujos Ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia imok&jimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

.■ -• ’ - Union Avenue, už betvarki el-turejęs progos su savo; . T. . ’ , ‘ .
<• . . . , Ig-ssp Jin sužrugde priicijo'3jaunystes draugais pašinu.lyti; „ ... .. ,.J y . - \ ? ; kratą ‘bukių” įstaigoje tien

kalėj me. Jie su ijaudin m-4.-1328 West Van Buren, dueda- 
kal ė;ę taip: drauge, pra- mas signalą viduj buvusiems, 
visam pasauliui, kad mes kad policija ateina.neši

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.

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

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! 
KAINOS DABAR GILIUOJA 
eėiams Aliejus gaL

Ne mažiau 150 gal. ■
' m Aliejus CV2Č 

Ne mažiau 400 gal. V

FELDMAN
PETROLEUM COMPAN1 

Tel. HARRISON 3500

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Pietai

$35

10 MĖN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga“

• ntija. Denturos da- 
•omos tiktai gavus už- 
akymą ir nuo formų 
įdarytų laisniuotų

"''eitai 
Pataisomi >1

Apkain.
Nemok.

. Hejna Br0s.
kvietė visus sudainuoti Lietu
vos himną. Visi sustojo ir jaus
mingai sudainavo himną.

Paskui dainavo choras. Ka
dangi visiems choristams estra
doje vietos nebuvo, tai mergi
nos sustojo prie estrados. Dai
nos skambėjo gražiai. Aštuonį 
estų šokėjai (penkios mergmos 
ir trys vyrai) pašoko kelis tau* 
tiškus šokius, kurie publikai la
bai patiko.

, štai scenoje pasirodo .“vyra - 
kaip pipirs” su ,dįęlelė, armoni
ka. Tai kokių aštuonių metų 
berniukas. Vos pajėgia armoni
ką nulaikyti. Bet kai.-jis už
traukė su arn|oni.ka, lai tie
siog miela ir klausytis. Publi
ka tiesiog nuo spėrios nenorė
jo jo; nuleisti. • . ■

Pristatomas kalbėti L. šimu
tis, “Draugo” redaktorius. Pir
mą kartą teko girdėti jį kai* 
bant,/Turiu pripažinti, jog jis 
pasakė visai gerą kalbą. Kalbė* 
jo; pats susijaudinęs, ’ ir žmonės 
jaudinosi ’jo kalbos bęsiklausy- .-.y 
darni., . Kąi kuriems ir ašaros 
akyseL pasirodė besiklausant' 
apie tai, kokios baisenybės da
bar dedasi Lietuvoje.

Didžiulis choras vėl gražiai 
padainavo kelias dainas. Po to 
publikai buvo pateikta staig
mena, būtent, pristatyti trijų 
Pabaltijo valstybių atstovai 
(estų, latvių ir lietuvių). Jie 
palinkėjo, kad ateityje tos tau
tos nepadarytų tokių klaidų, 
kokias padarė praeityje.

Pristatomas kalbėti kun. 
Vaškys, kuris priklauso Pran
ciškonams. Jis visai neseniai 
iš Kauno atvyko. Dar visai jau
nas žmogus.

Kun. Vaškys papasakojo apie 
savo mokyklos draugus. Esą, 
gimnazijoje su kai kuriais jų. 
jam tekę dažnai ginčytis politi
niais klausimais, juo labiau, 
kad jie buvo komunistiškai nu
sistatę. Vėliau tie draugai vi
sai į komunistinį judėjimą įsi
traukė. Bet štai šiandien jie sė
di Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime! , ; , . .

Sėdi kalėjime už tau kad jie 
nepritarė Lietuvos pavergimui. 
Jie tikėjosi, kad Smetonos re
žimui sugriuvus Lietuva vis 
dėlto pasiliks nepriklausoma. 
Kai pamatė, Jog Maskva yra 
pasišovusi visiškai Lietuvą pa
vergti ir ją į Rusijos imperiją 
įjungti, tai jie ėmė protestuo-. 
ti. Tačiau jų protestų niekas 
negirdejo, o jie patys atsidūrė 
kalėjime už nukrypimą “nuo 
tiesiosios Stalino linijos”.

Prieš išvažiuodamas kuri.

Lavrndale Deniai Lab.
’« N. DEARBORN—Kamb, 806.

*.tdara iki 6 v. v., antrad. ir 
Ketvir. iki 7 v. v.

2945 VV. 26th—Antras Aukštas 
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš. 

Atdara iki 8:30 v. V.
Vidurmiesčio Ofisas Atdaras 

Sekm. 10 iki 4

MADOS

kada perki , 

KOKYBE ok 

I VARTOTA
. NUO SAVO , .

Chevrolet Dylerto

YOVR

=LJ Pamatykite Savo Vietinį 

Chevrolet Dvlerj Šiandien

vis perka
CHEVROLET 

DEALER

Chevrolet dvU • • Daiigelis vartotų karų, po to kai jūsų 
savo normaln t3“08 atydžiai atna«jina, turi dar du trečdaliu 
už taip mažai kaHntJ’Tdarlni° gyvenimo SavYie> 0 Parsiduoda 
apie tai ir f..d “ P l, čdaIj savo onginalės vertės! Pagalvokit 
M ir sužinoPainatyti Sau arlimiaas» Chevrolet dy- 
vienų jo garsių Kokybė OK varto^ka^“8110’

Pirk kur MILIONAI

11,177,078 žmonės pirko vartotus karus nuo 
Chevrolet dylerių per pastaruosius 7 metus

No. 4692—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
30, 32, 34. 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau-' 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St.. Chicago, I1L

NAUJIENOS Patterp Dept 
1789 S. Halsted SU, Chicago, ŪL 

da |dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį Ko.......... ....
Mieros ...... ................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
"J................................... t
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NAUJIENOS
The Lithuaniar Baily vpw‘

Publisht-o Dail> Excepi Sundav o y 
rh«- Lithuanian News Pub Co., Ine

1739 South HalsteC Street
Teiephune CANai 8500

SubscriptioD R a te s:
'6.00 per yeai ui Canada
$6.00 per year uutside of Chicag<
$8.00 per year in Chicago 

<c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Posl Office 
rf Chicago. UL, under the act of 
March 3rd 1879

Naujienos* eina kasdien, išski
riant sekmadienius Leidžia Nau 
iienų Bendrovė. 1739 S Halsted St. 
"’hieago 111 Telefonas Canal 8500

(Tisakymo kaina/
Chicagoje—paštu

Metame $8 0'
Pusei metu 4 0'
Trims mėnesiams 2.0'
J vien, mėnesiams ' 1.50
Vienatį. mėnesiui ..........  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija_____________ 8c
Savaitei _________________ 18c
Mėnesiui 75c

lungtinėse Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu; (Atpiginta)

Metams ..........   $6.00
Pusei metų —...................  3.25
Trims mėnesiams --- ------- 1.75
Dviem mėnesiams ...........- 1.25
Vienam mėnesiui ........... 75

Užsieniuose:
Metams ..........................  $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ....  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mnnev 

Orderiu kartu su užsakymu

RANKENAS PRIEŠ 
THOMASĄ

Senoji ir naujoji tvarka
Pasaulyje šiandien ne tiktai eina didelis karas, ku

ris plečiasi vis labiau ir labiau, grasindamas įtraukti į 
savo sukurį kiekvienų tautų, bet ir vyksta labai didelės 
socialinės ir ekonominės atmainos. Daugelis žmonių sa
ko, kad dabartinis karas yra tikrumoje “pasaulio revo
liucija”.

Kuomet karas pasibaigs, Europa tikrai nebus tokia, 
kokia ji buvo prieš karų. Jeigu karų laimės Hitleris, ji
sai įves Europoje “naujųjų tvarką”. Nacių spauda apie 
tai kalba nuolatos. Trečiojo Reicho valdžia jau dabar 
stengiasi savo “naujųjų tvarkų” įpiršti užkariautoms ii' 
“taikiu budu” pagrobtoms tautoms.

Azijoje panašių misijų pasiėmė Japonijos militaris- 
tai.

Hitlerio “naujoji tvarka” reiškia, kad visa Europa 
bus suorganizuota pagal vienų ekonominį planų. Vokie
tija bus centras, aplink kurį, kaip planetos aplink sau'ę, 
suksis visos kitos šalys. Vokietija užsiims pramone, o ki
tos šalys parūpins jai medžiagas ir maistų. Vokiečių tau
ta bus viešpataujančioji tauta. Iš Berlyno ji davinės kiek
vienai šaliai įsakymus, kų jos turi gaminti ir kaip jos 
turi tvarkytis. Visų kitų tautų žmonės turės vokiečiams 
dirbti, kaip baudžiauninkai kad dirbdavo savo ponams.

Europa tokiu budu bus vienas ekonominis organiz
mas, kuriame “tyrieji arijonai” sudarys galvų. Kitos tau
tos šitame organizme užims savo vietas pagal tai, kiek 
kiekviena jų yra savo “prigimtimi” artima arba tolima 
“arijonams”. ’

Panašių, kaip vokiečių, rolę Azijoje Retina vaidina 
japonai, — jeigu -nacių-fašistų -“ašis” laimės dabartinį

New Yorko teisėjas Jacob 
Panken aštriai kritikuoja Nor
maną Thomasą, kurį izoliacio- 
mstai šaukė* į Washingtoiią 
duoti parodymus prieš 1776 bi- 
lių. Norman Thomas dėdasi 
kalbąs socialistų vardu, nots 
milžiniška dauguma Amerikos 
socialistų jo nusistatymui visai | 
nepritaria. Teisėjas Panken sa
ko:

Kuomet demokratija yra 
pavojuje, tikras demokratinis' 
socialistas stos ją ginti, jei 
reikės, savo gyvastim.

"Thomas ir tie, už kuriuos 
jisai kalba, sudaro mažiukę 
kairiojo sparno socialistų 
grupę, kurios reikšmė baigia 
nykti,”
Bet izoliacijos šalininkų spau

da piešia Thomasą, kaip labai 
svarbų ir didelį veikėją, visuo
met pabrėždama, kad jisai ke
letą kartų buvo kandidatas į J. 
V. prezidentus.

IEŠKO MAISTO TRUKU 
MO KITUR

Tie. Kiek gi svie-

tam

Literatūros Reikalais
--- ------------ ---------------------------- ......----- ------------- ----- .

japonai, 
karą.

Bet kaip bus, jeigu Hitleris pralaimės?
Tuomet visi nacių planai apie “naująją tvarką”, ži

noma, nueis niekais. Tačiau ir Anglija, sumušusi Hitle
rį, nebegalės atsteigti tos tvarkos, kokia buvo Europoje 
iki 1939 m. rugsėjo mėnesio. Karo pralaimėjimas “ašies” 
valstybių pusėje neišvengiamai prives prie žmonių su
kilimo prieš fašistiškas diktatūras Vokietijoje, Italijoje 
ir kitose šalyse, kur tos diktatūros gyvuoja.

Kas gi tenai, vietoje fašizmo, susidarys?
Čia susiduriame su bolševizmo klausimu, Maskvos 

diktatonai ilgą laiką svajojo, kad nauja revoliucija Eu
ropoje duos progą jiems pagrobti į savo rankas vadovy
bę ir pakreipti žmonių mases į “komunizmo” vagą. Bet 
tos jų viltys jau seniai sudilo, kai pasirodė, kad, nežiū
rint visų industrializacijos “piatielietkų” ir žemės ūkio 
“kolchozacijų”, Rusija nestengia ekonominiai susitvar
kyti. Ji yra alkana ir nudriskusi. Net tokia palyginti ne
turtinga šalis, kaip Lietuva, buvo padariusi daug didesnį 
ekonominį progresą per savo nepriklausomybės metus, 
negu Sovietų Sąjunga.

Stalinas bijo, kad žmonių sukilimas Europoje pri s 
fašistiškas diktatūras atgaivins tame kontinente demo
kratiją. O demokratijos bolševikai bijo labiau, negu fa
šizmo, — ypač tokios demokratijos, kuriai rupi ir socia
liniai tikslai.

Jeigu fašizmas Europoje bus nušluotas, tai bolševiz
mui tenai nebebus vietos. Neužmirškime, kad bolševiz
mas po pasaulio karo pagimdė fašizmą, ir fašizmas savo 
keliu stiprino ir palaikė bolševizmą. Vienam jų žlugus, 
neišvengiamai turi žlugti ir antras.

štai dėl ko Maskva susidraugavo su Berlynu. Dau
gelis mano, kad Stalinas 19’39 m. rugpiučio mėnesį “pa
sibučiavo” su Hitleriu tik dėl to, kad dabartinis Rusijos 
diktatorius yra “banditas”: — jeigu Stalino vietoje butų 
buvęs “inteligentas”. Leninas, tai jis tokios “kiaulystes 3 
nebūtų padaręs. Bet tai yra nesąmonė. Bolševikai su na
ciais butų anksčiau ar vėliau susidraugavę, net jeigu 
Trockis butų sėdėjęs Kremliuje. “Arijonas” Hitleris bu
tų pasibučiavęs su “Žydu” Trockiu! Tai buvo neišvengia
ma, nes bolševikiškas “komunizmas” nėgali apsieiti be 
fašizmo, o fašizmas negali apsieiti be komunizmo. Juo
du yra tiktai dvi kontr-revoliucijos pusės, burios viena 
antrą papildo.

Demokratijoms laimėjus karą, naujoji tvarka Euro
poje negalės būti nei fašistiška, nęi bolševikiška.'Ji: turės 
būti demokratinė. Ji tyrės būti demokratinė ne tiktai 
politikoje, bet ir ekonomijoje.

Kauno “Tiesa” perspausdino 
Maskvos žurnalisto F. Michai- 
lovo straipsnį apie "bado šmėk-| 
lą Europoje”. Tas sovietų rašy
tojas kalba apie maisto truku
mą Prancūzijoje, Holandijoje, 
Danijoje,' Padunojaus šalyse ir 
kitur. Jisai nurodo, kad ir Ang
lijoje kaikurių maisto produk
tų vartojimas yra reguliuoja
mas valdžios, pavyzdžiui:

"Anglijoje savaitei duoda* 
nia 56 gramai sviesto.”
Bet Anglija kariauja, o So

vietų Rusija L
sto gauna, Rusijos gyventojai?

Visi žitionės, 'keliavusieji per 
Stalino karalystę, liudija, kad 
Rusijos provincijos miestuose 
sviesto negalima gauti nė už pi* 
nigus. Žmonės stovi eilėse prie 
maisto krautuvių ir laukia išti
somis valandomis, kol gauna 
nusipirkti pakelį bulvių arba’ 
burokų. Kuomet sustoja traukį-, 
nys, kuris eina iš Maskvos J 
Vladivostoką, tai aplink stotį 
susirenka minios žmonių ir 
stengiasi prisigrūsti prie valgo
mojo vagono, kad gautų nusi
pirkti kokio nors maisto.

Be reikalo "draugas” Micliai- 
lovas klaidžioja po Europą, ieš
kodamas bado šmėklos (kur te
nai, be abejonės, yra). Pačioje 
Rusijoje ta šmėkla, tur būt, yra 
baisesne, negu kur nors kitur.

ga, tokia galinga, kad joks 
agresorius nedrįstų jai pasi
priešinti. Būtinai turės būti 
pravestas ekonominis plana
vimas pasaulio plotme,”
Darbiečių vadas Londono 

miesto taryboje, Herbert Mor- 
rison, pareiškė pereitą gruodžio 
mėnešį:

"AŠ manau, kad mes sie
kiame įsteigti tarptautinę ko- 
operavimo sistemą.,, Privati
nių monopolių daugiau nebe
gales būti. Jei bus monopo
liai, jie turės tarnauti valsty
bei.”
Valdžia jau sudarė tam tikrą 

ministeriją pokarinei rekon
strukcijai planuoti. Jos pryša- 
kyje stovi darbietis Arthur 
ureenwood.

Politinė ir ekonominė 
demokratija.

Nuo darbiečių stengiasi neat
silikti ir liberalai, Vienas libe
ralų lyderių, Sir Richard Tho
mas Dyke Acland, savo kalboje 

[ Manchestery pasakė:
"Mes kovojame ne

kad butų atstatyta senoji 
tvarka, bet kad butų įsteigta 
tikroji demokratija, taip eko
nominė, kaip ir politinė. Tu
ri būti paimti bendron nuo

savybėn ■ didieji turtų šalti
niai... Mažų mažiausia kas 
reikia padaryti, tai — paimti 
bankus, geležinkelius, kasyk
las, pagrindines pramones, in
žinerijos pramonę — ir rei
kia tai padaryti dabar.”
Jaunesnieji Anglijos konser

vatoriai tiems bendriems tiks
lams pritaria. Todėl galima ne
abejoti, kad po karo milžiniš
ka dauguma Anglijos žmonių 
stos už griežtą socialinės ir eko
nominės santvarkos pakeitimą 
namie ir visoje Europoje. Seno
ji “laisvo kapitalizmo” sistema 
Europoje baigia savo dienas.

Štai dėl ko atžagareiviškiau- 
sieji elementai Amerikoje neno
ri Anglijos remti. Jie bijojo, 
kad Amerika bus įtraukta į Eu
ropos revoliucijos sukurį.

- i<

ŽINIO S
DAUG AGITACIJOS, 
0 MAŽAI DARBU

TAIKOS TIKSLAI

Dar karui beeinant, daugelis 
nori žinoti, kokia bus taika po 
karo. Jeigu karą laimės Angli
ja, su Jungtinių Valstybių pa
galba, tai nuo Anglijos valdžios 
nusistatymo daugiausia priklau
sys taikos sąlygos. Suprantama, 
kad Anglija atsižvelgs ir į A- 
merikos pageidavimus. Bet už 
kokią taiką stos Anglija? <

Premjeras Winston Chui’chilĮ 
yra kelis kartus pasakęs, kad 
daryti taikos programą dabar 
dar peranksti. Jam rupi pir-l 
miausia sumušti, Vokietiją. Ta
čiau Anglijos visuomenėje tai
kos sąlygų klausimas yra svar
stomas. Iš to, kų\ laiks nuo lai
ko viešai pareiškia atsakomin- 
gieji jos žmonės, įgalima numa
nyti, kad po karo nebus sten
giamasi atseigti Ją padėtį, ko
kią buvo, prieš karą. Laukiama 
stambių pakeitimų taptų santy
kiuose ir krašto x?iduįje.

šituo atžvilgiu yra reikšmin
gi kaikurių Anglijos Darbo par^ 
tijos vadų pareiškimai. Netru
kus po to, kai prašįidėjo karas, 
darbiečių lyderis įpariamentej 
Clemėnt R. Attlee piasakė!

Turi būti

Sovietų Lietuvos spauda ir 
komunistinės organizacijos pla
čiai naudojasi agitaciniu argu
mentu, kad Vilniuje ir Kaune 
statomi kėli namai darbinin
kams. |

Okupantams užėmus ištisus 
miestų rajonus, iš namų gavo 
išsikraustyti visi ligšioliniai gy
ventojai, taigi ir darbininkai.

Be abejojimo, kelių namų pa
statymas nežmoniškų gyvenimo 
sąlygų nepagerins, nes dabar 
vienam žmogui, palikta tarp. 6 
ir 9 kvadratinių metrų, bet ir 
jas ne kiekvienas turi.

Įdomu; pastebėti, kad darbi- 
mitkams* namai pradėti statyti 
lapkričio 15 d., b jau saus o vi
duryje tikimasi juose gyvento
jus apgyvendinti.

Darbas dirbamas "stachano- 
viškai”. yilniuje dailidės pasi
žadėję stogą uždengti per 4 va
landas. t Galima įsivaizduoti, 
kaip šie namai atrodys, pasta
tyti per- didžiausius žiemos spei-

Tam, kas yra lankęsis sovie
tų Rusijoje, yra tekę visur pa
stebėti naujai pastatytų namą, 
kurie atrodo tiesiog skandalin
gai; sienos sutrukusios, dažai 
nusilupę, vanduo nepasiekia 
aukštų, nes sovietiški inžinie
riai neteisi ilgai padarė apskai
čiavimus. .

žiemos šalčių metu pastaty-

Rašytojas ir rašytuvas.
Žmogus, kuris rąstus tašo — 

vadinasi tašytojas. Priemonėj 
kuria tašytojas rąstus tašo — 
vadinasi tašytuvas. Kai kuriose 
Dzūkijos vietose taŠytuvą vadi
na skliutu.

žmogus, kuris Žemę kasa — 
vadinasi kasėjas, kasinėtojas. 
Priemonė, kuria kasėjas žemę 
kasa vadinasi kastuvas. Ka. 
kas kastuvą vadina špatu, lope
ta, šiupele arba net. ridlium.

žmogus, kuris javus pjauna 
— vadinasi plovėjas. Priemonė, 
kuria piovėjas javus plauna **- 
vadinasi pjautuvas.

žnlogusr kuris gražius meno 
kurinius parašo vadinasi ra
šytojas. Priemonės, kuriomis 
rašytojas naudojasi meno kuri
niams rašyti vadinasi rašytti- 
vais.

Priemonių rašyti yra labai 
daug ir labai įvairių. Rašytojas 
gali savo mintis užrašyti papra
stu kreidos gabaliuku ir gali 
juos užrašyti greitraščio pagal
ba (stenografija). Gali vartoti 
paišelį, paprastą plunksną, va
dinamą amžiną plunksną, rašo
mąją mašinėlę arba kitą kokią 
priemonę. Kai kurie rašytojai 
šiandien jau nei stenografės ne
vartoja, bėt įrašomąją mašiną. 
Rašytojas garsiai pasako savo 
mintis, įrašomoji mašina jas 
užrašo, vėliau perkelia į popie
rių ir darbas baigtas. Įrašomo
sios mašinos principas yra toks, 
kaip ir gramafono plokštelių. 
Įrašomoji mašina yra ne kas ki
ta, kaip moderniška 
priemonė, rašytuvas.

Kai kurie rašytojai 
liau nueina. Jie nei 
mašinon savo minčių neįkalba. 
Jie pasigauna paprastą apsitry- 
nusį žmogelį, nusako kokia 
kryptimi privalo parašyti, vė
liau patys tai pertvarko arba vi
sai nieko nepakeitę atiduoda 
spaudon savo vardu. Užsakymą 
išpildęs žmogelis gauna gerą at
lyginimą. Jo darbas čia taip pat 
buvo lyg ir mašinos darbas, nes 
jis rašė pagal užsakymą, pagal 
nurodymus ir pageidavimus sa
vo pono, dažnai net prieš savo 
įsitikinimus.

Pasaulyje mažai buvo tokių 
rašytojų. Labiausiai iš jų buvo 
pagarsėjęs Edgar Wallace, An
glijos kriminalinių romanų au
torius. Jis turėjo visą štabą ra- 
šytuvų, kurie jam gamino me
džiagą pagal kiekvieną nurody
mą.

Rašytuvus labai dažnai var
toja įvairus politikieriai ir biz
nieriai. Jie nemoka arba neturi 
laiko reikalingiems rašiniams 
parašyti, todėl jiems tą darbą 
už nedidelę pinigų saujelę at
lieka rašytuvai; žmonės, kurie 
sutinka rašyti taip, kaip to mo
mento ponas ar darbdavys no
ri. Dažnai rašytuvai rašo prieš 
savo įsitikinimus, bet dar daž
niau jie tų įsitikinimų visai ne
turi.

Liudas Gira — rašytuvas.
Susipratusios lietuviškos vi

suomenės tarpe Liudas Gira bu
vo vadinamas rašytuvu, Taip 
Gira buvo vadinamas todėl, kad 
jis ne tiktai neparašė jokio pro
zos kurinio, Bet dar ir todėl, 
kad jis buvo rašymo priemone 
visų tų sukčių gaujų, kurios lie
tuviams ant sprando jodinėjo.

Kai lietuviškų parapijų kle-
....... .. ■ * f . ........... .. I į

bonai vargonininkų ir gaspadi- 
nių pagalba Lietuvos gyvento
jams savo valią diktavo, Liudas 
Gira buvo tuo rašytuvu, kurio 
jie griebdavosi savo smurtui 
pateisinti. Išmintingesnis klebo
nas pasikviesdavo Liudą Girą

turos etiuduosna, kuriuos labai 
paskubomis parašė.

Ne dyvas, kad šitie du vyrai 
turėjo tokią keistą nuomonę a- 
pie Liudą Girą. Jiedu turėjo*ir 
daugiau keistų minčių ir pa
pročių, kurie buvo prieš ugi 
galvojančių lietuvių daugumai. 
Lietuvoj, pavyzdžiui, visi vyrai 
kelnes nešiojo, o jiedu Kauno 
skersgatviais sijonais apsisags- 
tę bėginėjo. —Kazys Varkfrta

klebonijon, papasakodavo ko- T I AT IZ Q IVI A C 
kia kryptimi reikia straipsnis] 1J i 11 Ik U 1T1 A u

KAMPELIS

rašymo

dar to* 
įrašomon

tuose Kaune ir Vilniuje namuo
se po kurio laiko atrodys taip 
pat, kaip panašiuose namuose 
sovietų Rusijoje.

Tačiau komunistams rupi pa
pras ta1 agitąęi j a: štai kaip mes 
rūpinamės darbininkais. O kad 
tokiuose . namuose gyventojai 
jaučiasi kaip tvarte, tai jiems 
nesvarbu. In.&F .

parašyti, už poros dienų, žiū
rėk, jau atspaustas ilgiausias 
pamokslas apie katalikybę ir 
jos nuopelnus tautiškumui.! 
Straipsnis pasirašytas ne klebo
no, bet Liudo Giros.

Kai lietuviai pradėjo klebo
nais netikėti, bažnyčion neiti ir 
praeidami pro kryžių kepures 
nenusiimti, vėl Liudas Gira bu
vo pakviestas. Jam papasakota, 
kad reikia padaryti toks dar
bas, kuris vėl žmones kryžių Į asakosiu’ *' 
gerbti paskatintų. UŽ poros mė- KALBĖTOJAS: Dabar išneš- 
nesių Liudas Gira parašė “šven- kim rezolluciję

Lietuvą . PILIETIS: Kažin ar valio-
Kunigai buvo patenkinti, nes sįm?

manė, kad lietuviai kreips į KALBĖTOJAS: Aš noriu, kad 
knygą daugiau dėmesio. Ji pa- įu išneštum.
rašyta ne kunigo, bet “žemiš- PILIETIS: Kad mano kojos 
ko” žmogaus. Kunigai jau ma- skauda... ir strėnose kažkokia 
tė, jog gyventojų tarpe jie bu- KVaraba Lzdą susisuko...
vo labai nepopuliaiųs, kunigų 
parašytais darbais niekas jau 
nebetikėjo.

Kai lietuvišką valdžią pagro
bė fašistų gauja, tai Liudas Gi
ra pradėjo rašyti straipsnius a- 
pie "Didįjį Vadą”, apie nepa
prastą jo plunksnos gabumą, 
kalbos skambumą, pradėjo ra
šyti apie jo paruoštas konstitu
cijas ir t.t.

Kai rusų okupantai Lietuvą 
pagrobė ir lietuviams primetu 
Maskvai ištikimą valdžią, Liu
das Gira buvo vienas pirmųjų, 
kuris Maskvos tarnybon buvo 
įkinkytas, šiandien jis dirba ir 
rašo jau ne pagal krikščionių 
arba fašistiškų tautininkų užsa
kymą, bet pagal pačios Mask
vos arba lietuviškų jos tarnų 
užsakymą.

Šiandien Liudas Gira yra Sta
lino ir Gedvilo rašyluvu, kuris 
vartojamas Lietuvoje ir užsie
ny] gyvenantiems lietuviams 
apgaudinėti.
Liudas Gira —. ne rašytojas.

Ligi šiam metui Liudas Gira 
neatspaudė nei vieno prozos 
veikalo, kuriame butų bent ma
ža meno kibirkštėlė. Jis daug 
rašė, bet visi jo straipsniai bu
vo užsakyti politiškų jo vado
vų ir atatiko to meto politikie
rių užgaidom.

Kai lietuvių didžiuma buvo 
analfabetai, tai Liudas Gira pa
garsėjo lietuvišku poetu. Jis 
parašė "Dul-dul-dudelę”, kurią 
lietuviški kapelionai Lietuvoje 
išplatino.

Bet kai lietuvių dauguma 
skaityti pramoko ir tikrųjų me
no kurinių pasiskaitę, kai pa
uostė užsienio poezijos, (ai ir 
Giros "dūdeles” jiems niekais 
atrodė. Jos patiko tiktai pieme
nims.

Nei vienas mokslą ėjęs arba 
šiaip knygą mėgstąs žmogus 
Liudo Giros neskaitė rašytoju, 
nes jis nieko neparašė.

Korsakas Radžvilas L. Girą 
skaitė reakcirtgiaUsios buržua
zijos minčių reiškėju. Tokiu jis 
buvo ligi praeitų mėtų, Korsa
kas pakėite savo nuomonę tik
tai dabar. Dabar Korsako kon
troliuojamos spaudos trestas iš
leido L. Giros eilėraščius ir jį 
vadina "liaudies poetu.”

Taip įvyko todėl, kad rašy
tuvas Liudas Gira pradėjo rašy
ti pagal Maskvos dirigento pa
geidavimus.

Net Jakštas-Dambrauskaš L.
Giros neskaito rašytoju.

Rašytoju Liudą Girą vadino 
tiktai kanauninkas Tumas-Vaiž
gantas ir kunigas V. Putinas- 
Mykolaitis. Pirmasis kiekviena 
proga;\Girą girdavo, o antrasis 
įdėjo jo vardą net savo litera-

TARYBŲ KALBĖTOJAS 
IR PILIETIS

(DIALOGAS)
Parašė Snapis Kanapis.

(Tęsinys)
PILIETIS: Atpasakosiu. Jei 

gyvas busiu, ir vaikų vaikams

KALBĖTOJAS: Tu nesupra
tai. (Išima iš kišenes pop.erį ir 
rodo.) Aš noriu, kad tu išneš
tum šią rezoJuciją.

P1L1ET1S: Tą popierį? O, tą 
aš galiu išnešti.

KaLBeTOjAS: Gerai. Te 
perskaityk.

PILIETIS: (Ima popierį.) Nė
ra reikalo skaityti... Geriaus a, 
aš manau, nesti į pečių.

KALBĖTOJAS: Tu vis nesu
pranti! Aš nonų, kad tu tą 
zohuciją priimtum.

PILIETIS: Ne, balandėli,

•4

jū
sų ateis? Kiti kitokius išmistus 
skelbs ir. neduok Dieve, kad 
kas tokį daiktą pas mane at
rastų.

KALBĖTOJAS: Ak tu kvai
ly! Aš noriu, kad tu priimtum 
ir atiduotum man, — o aš pa
siųsiu draugui Stalinui.

PILIETIS: Balandėli, atiduok 
du su mielu noru. Prašau, imk 
ir siųsk.

KALBĖTOJAS: (Supykęs.) 
Tai šitaip! Penkis kilometrus 
jojau dėl vieno kvailio ir grį
šiu tuščiomis. (Greitai išeina.) 

PILIETIS: (Tylomis, bet e- 
nergingai juokiasi.) 

(UŽDANGA)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerika bus įvelta 

karau, sako Nye
WASHINGTON, D. C., vas. 

20 d. — Laikraštininkams su
teiktame pasikalbėjime senato
rius Nye tvirtino, kad 30 dienų 
laikotarpyj Amerika bus įvelta 
karan, jeigu bus priimtas 
tymas.

Prezidentui duodamos 
didelės privilegijos, sako 
ir jis galės privesti prie 
paskelbimo.

Jeigu vyriausybė norėtų 
skelbti karą, už tai balsuotų 30 
senatorių, tvirtina Nye. \

i sta

labai 
Nye, 
karo

Vokiečiai pataikė 
anglų ligoninei

LONDONAS, Anglija, vas. 20
— Vokiečių orlaiviai smar

kiai bombardavo Londoną ir 
Swanseą. šiame mažame mies
telyj sugriovė labai daug namu.

Londone vokiečiai užmetė la
bai didelę bombą ant ligoninės. 
Užmušė 19 ligonių ir smarkiai 
sužeidė 52, kurie jau gydėsi nuo 
ankstyvesnių žaizdų.

Ligoninės griuvėsiuose ras
tais vienos slaugės lavonas.

ti

l
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šeštadienis, vasario 22,1941

St. Miščikas-žiemys.

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

Pagelbos Biliaus
Opozicijoje z

(Tęsinys)
Automatiškai nusivilko sutaną, 

pakabino spinton, užsiavė kel
nes ir išėjo virtuvėn praustis.

Nors degė nekantrumu suži
noti kaip don Juliano taip pui
kiai suvaidino savo rolę šiame 
sugalvotame stebukle, nes iš 
žmonių kalbų nieko tikro ne
buvo galima sužinoti, kiekvie
nas savotiškai kalbėjo ir pasa
kojo, kunigas Nicola nebėgo 
pas don Juliano, bet atlikęs ki
tus darbus, atlaikęs mišias, pa
valgęs pusryčius, nutraukė į 
gallego-Manolo krautuvę, kuri 
kartu buvo ir savotiška visų 
miestelio inteligentų sueigos 
vieta.

Vos kunigas Nicola įžengė į 
krautuvę, suprato, jog čia ne 
menkesnį įspūdį paskalas pada
rė kaip į paprastus parapijie
čius...

Visi vienu balsu užklausė:
—Girdėjai, pai?.. — ką gir

dėjai nereikėjo priminti, nes vi
sų lupos kas minutė, kas se
kundė tai kartojo.

—Taip ... taip... —atsakė ku
nigas lėtu, bet tokiu balsu, lyg 
duodamas suprasti kitiems, kad

KAM DAUGIAU 
MOKĖTI?

TAUPYK $100 IKI $500 
PERKANT TIESIAI IS

COOK 
COUNTY 

DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
distributoriai puikių automobilių 
Suvienytose Valstijose, siuto ka
rų pirkėjams stebėtiną bargeną 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti! Štai SYKI-Į- 
GYVENIMO .proga įsigyti puikų 
automobilių seųsac/ngai .■ žema 
kaina kurio negahmh prilygti 
bite kur!
Suvirš 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD- LAUŽIAN
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje.!

1941 PLYMOUTHS
Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiutą. Taipgi 1940 
ir 1939 Ptymouth, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

$365
1941 BU1CKS

Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi katai kurios 
pinigai gali pirkti—sU tadios, šil
dytuvais, white watl tires—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi ■ 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, įkainuotos 
.diliai kaip

$425
1941 FORDS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, vvhite-lvall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Fordu taip žemai kaip

$345

jis kažką daugiau ir tikriau ži
nąs, negu visi susirinkusieji.

Žmonių smalsumas padidėjo.
Gallegas Manolo skubiai pri

pylė kunigui saldžiosios stiklelį, 
kasdieninę jo “pagundos”, kaip 
pats kunigas šį savo paprotį 
(išmesti burnelę) vadino, visi 
kiti lyg ilgam pamokslui pasi
ruošę stengėsi patogiau atsisto 
ti šalia kunigo, kad nepraspruk- 
tų nei vienas žodis nei viena 
veido išraiška, apie ką vėliau 
skubės su kaupu papasakoti 
tiems, kurie tuo metu krautu
vėje nebuvo.

—Taip ... taip... — tarė ku
nigas Nicola paėmęs stiklelį į 
rankas, — dabar daug kas man 
paaiškėjo...

Visi ištempė ausis nedrįsdami 
nuo savo veido dargi įkyrių 
vabzdžių nubaidyti.

—Kad don Juliano užkietėjęs 
bedievis, — tęsė lėtu balsu ku
nigas, — visi žinojome... Gerai 
žinote, jog virš dvidešimt me
tų tęsiasi maho sunkus jo at
vertimo darbas — nei mažiau
sio vaisiaus nedavęs... Priešin
gai... Juo seno, juo jo bedievy
bė didėjo ir virto tikra liga, ku
ri taip smarkiai kenkė ne tik 
jam, bet visai parapijai už
traukdama dievo nemalonę...

Visi lingavo pritardami gal
vomis, bet jų veiduos matėsi 
nepasitenkinimas tokia ilga ku
nigo įžanga.

—Betų. — užakcentuodamas 
kiekvieną, žodžio skiemenį, ta
rė kunigas, — paskutiniu lai
ku, teisingiau pasakius, pasku
tinėmis dvejomis dienomis jis 
man pasirodė keistas...

Kai kurie dargi išsižiojo, bet 
kunigas nutilo, lėtai prinešė 
prie lupų stiklelį, siurbtelėjo

ACME-NAUJIENŲ Tolephoto
Senatorius Robęrt R. Rey

nolds (D., N. C.), senato de
batuose ryšy su “Pagelbos 
Anglams” bilium, pareiškia 
esąs įsitikinęs, jog tas bi- 

- liūs prives J. V. prie karo.

re,jo prisigirdyti, bet kažkas ją 
sulaikė ir ji tuomet viską pa
pasakojo... — tarė savivaldybės 
raštininkas.

Kunigas Nicola truputį susi
raukė išgirdęs apie Carmenci- 
tą, nes jam priminė jo doną 
Rosą ir todėl stengės kalbą nu
kreipti kiton pusėn.

—Taip . . . taip . . . neapsako
ma dievo galybė . . . Išklausė 
manęs dievas... Neveltui bei-

NAUJIENOS, Chicago, III, 
džiausi į j 6 šventąsias' duris sa
vo maldomis už don Juliano,..

—Nejaugi tamsta titeh kad 
don Juiiaho sugrįš prie švento 
tikėjimo? — užklausė rūpestin
gas balsas.

—Jei jis ir toliau p.ktžo- 
džlauš prieš dievą —- visi pra
žūsime užsitraukę dar didesnę 
dievo nemalonę! — griežtu bal
su pasakė v.enas senukas.

—Ncsikaršėiuokitu. nesikarš- 
ciuokil, mieli vaikai... '- tarė 
ramindamas kuhigas. - Įmant
rybės ... kantrybės...; Tiek ihe- 
lų laukėme, pakęskime ir da
bar... Svarbiausia .. . nelieskite 
don Julitliio... Jus visi jį gerai 
jUž'Stulei jo ožys šimtą kartų 
(Li'eSiiis Už jo dvarą... Viehas 
neatsargus .žodis, ne vieloje 
žvilgsn.s ... gali jį tik užrtislin- 
ti ir j.r.versti pasilikti prie sa
vo bedievybės. Reikia Ulbai at
sargiai, švelniai prie jo eiti ir 
svarbiausia . . . nieko neklausi
nėti... Jį palikti vieną j kad ga
lėtų ir turėtų laiko apie viską 
pagalvoti; kad šventa dvasia į 
jį paveiktų ir apiešvieslų jo 
protą^ o mes tuo laiku turime 
tik melstis dėkavodami dievui 
už jo nepaprastą malonę at
kreipus savo skaistų veidą į 
musų nuodėmingųjų pusę... >

—^Tebūnie pagarbintas jo 
vardas per amžius! — tarė kė
li balsai...

ir kreipdamasis prie savininko 
pridūrė: — šitokią dievo maiti
nę apturėjus, man rodos,- nebus 
už nuodėmę man paskaitytas ir 
antras “pagundos” stiklelis tub 
labiau prieš lokį svarbų pasi
kalbėjimą su buvusiu užkietė
jusiu bedieviu...

) (Bus daugiau)
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HENEš siūlo suvienytas 
EUROPOS VALSTYBES

LIVERPOOL, Anglija, vas. 
20 d.
Čekoslovakijos prezidentas, kal
bėdamas vietos universitete, pa
sakė, kad ateityj Europa ture- 
įsiauti Įvesti federalinę santvar
ką.

Demokratinė Vokietija taip 
pat turėsianti būti priimta į fe- 
deruotą ir kultūringų valstybių 
skaičių.

Pitfoiausift, sako, reikia su
mušti Hitlerio Vokietiją, o vė
liau bus atstatyta Austrija, 
Lenkija, Norvegija ir kitos val
stybės...

Eduard Beneš, buvęs

Garsinkitės “N-nose”

KAIRAS^ Egypt&s, vas, 19 d. 
*—‘Karo vadovybė skelbia, kad 
Svarbus strateginis punktas 
R j a barA bbitų jau yra paimtas.

Dabar britai jau randasi tik
tai 150 atstumoj nuo 
Abeba.

Addis

Italai turėjo didelius 
nimus, bet kai pradėjo 
bombanešiai veikti, tai 
priversti apleisti pozicijas.

įstipri- 
britų 
buvo

A

T A I! DVI/ I Busi turtingos- lftUril\i"es <r & 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEKERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame Dividendų 

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

Tvnw8 $1,000,000.00

Jei
Dr.

Insurance reik, pas 
P. Vileišį EIK 

DR. P. VILEIŠIS
Alslov&e 

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

Home Office Newark. N. f.
4432 S. California Avė. Lai. 0771 
z tesi na 1.1............       u .i

BRiDČEPORt ROOFING AND
SHEET METAL CO. 

3216 S. Halsted SL ViCtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
■ - ...  ■' J

A

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

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

RENĖ’S LINGERIE SHOP
3437 SO. HALSTED ST.

TURIM IŠEITI PRARADOM LYSĄ
KAINOS NUKAPOTOS!

Musų Nuostolis — Jūsų Pelnas!
PANČIAKOS SPECIAL UŽ PUSĘ VERTĖS

PIRŠTINĖS 29c RIDIKULIAI 59c
HOUSECOATS 59c BLIUZĖS ......... 39c

SVETERIAI, MARŠKINIAI, BRASSIERES, GIRDLES, 
KORSETAI, PAŽAMAS, NAKTINIAI, APATINIAI

PIRMIAU NEGIRDĖTOMS KAINOMS!
Viskas tui-i būti parduota

išpardavimas dabar eina
RENĖ’S LINGERIE SHOP

3437 SO. HALSTED ST.

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

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Bec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užtai- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONS1LUS $151 K H 
Išima už ............. IO.UU
PRABUVIMAS $Cfl HA
Ligoninėje .............. VJU.UU
RAUDONGYSLIŲ CHE n n
Išėmimas ir Ligoti. uv.UU
REUMATIZMAS f) A
Greita Pagelba ..........

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzamtnacija C< A A
ir vaistai ................. v I.UU
DOUGLAS PAftK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

4 su ang-

taip

ir 
ir 

tai

ti... - - tarė
— Bet tik 

lo balsu.
—... Kad

su juo
tik jis
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NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JĮ TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500 

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

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS

PIRKINYS 
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA 1R 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS ĮMOKĖJIMUI ' 
DU METAI IŠMOKSTI — 

.ENGVIAUSIOŠ SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS 
340 W. 63rd Street 

tdara Vakarais iki 10 
Nedėtomis iki 7

dūrė: .. -
—Paskutinėmis dviem dieno

mis daugiau apie nieką manęs 
neklausinėjo, kaip apie stebuk
lus, galimus apsireiškimus šven
tųjų ir pačios dievo motinos, 
tebūnie palaimintas jos šventas 
vardas...

—Amen! — atsake jį apstoję 
žmonės darydami kryžiaus žen
klą aut lupų.

- 'Taigi... — tęsė kunigas, — 
man truputį keista pasirodė, 0 
tuo labiau nustebau aną naktį, 
ne šiąnakt, kuomet jis manęs 
nefialcido iš namų iki aš jam 
nepapasakojau visų buvusių pa
saulyje dievo motinų apsireiški
mų mirtingiesiems žmonoms, 
pradedant šv. Liurdu Prancūzi
joje ir baigiant Čenstakavo 
Šviesos kahm Lenkijoje...

Vėl paėmė stiklelį į rankas, 
pažiurėjo prieš šviesą ir mirk
telėjęs viena akimi į susirinku
sius, ištuštino iki dugno.

—Visa tai tik patvirtina pa
skalą, jog don Juliano ne šią
nakt pirmą karią išvydo Vir- 
geticilą...

Ne, ne, - - sušuko keli bal
sai...

---Sako, jog jau trečią kartą 
naktį iš eiles jam paesirodan- 

kažkokia ponia.
šiąnakt į jį prabi-

kitas.
—-‘-Mat, Carniencita 

kartu buvo ir kuomet 
norėjo ją paliesti, staiga nušvi
to visas kambarys ir kažkokia 
galinga deganti ranka jį atstū
mė nuo mergaitės ir kuomet jis 
pakelė akis — išvydo Virgen- 
citą, kuri jam tarusi: “Dar vis 
tu manim netiki?”... — skubė
jo paaiškinti miesto senmergė gi 
— davatka, kadaise turėjusi di; J 
dėlių palinkimų prie don Julia- s- 
no, kuomet jis pasiliko našliu. I

— O Carmenėita, — dar sku- S 
biau Jtėrpč vienas vyras, — vos j 
neapako... ' ! s

—Nuoga išbėgo į lauką ir no- S

Vėliausi 1941 m. Rakandai
keltos ir pirkėjai, gali pirkdami dabar su
taupyti trečių dalį. Balti Porcelain Gasiniai 
pečiai po $24.50. Gasiniai ir angliniai Bun- 
galow pečiai $49.50. Dideli pečiai, 
linus 4 su gaisu už $98.00.

RADIJOS, Refrigeratoriąi^ ; Skalbiamos 
Mašinos, Prosinimo MašiboL Elėktrikiniai 
Dulkių Valytuvai, Pečiai—Moorcs, Rotitid 
Oak, Original, Universal, Crown, Norge ir 
kitų žymių išdirbysčių. Kainos dar nepa-

B:

KROEHLER

Perkant dabar tą naują gražų parlor setą jus gausite 
nuolaidos $50.00. Kainos $125.00, įvairių spalvų, 
su 10 metų garantija.

THOR 1911 Prošinimo mašina $29.95- 
biainos mašinos, kttrioš automatiškai išplauna ir iš
džiovina drapanas.

Bcn.dix Skal-

JOSEPH F. SUDRIK, Ine. FURNITURE HOUSE 
3409-21 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas YARDS 3088 BRIDGEPORTE
WCFL, 970 Kil.BUDRIKO RADIJO ORO TEATRAS nedėlios vakarais 5 <30 vEtUndą.VVAĄF, 920 Kil. “Caėt^y Sėfenbdt” 9:Š0 ryto

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

.M.. . ■*
VISI lietuviai 

REIKALAUJA
PLEITŲ

Ateik'te j Phillip’s Dcnta] Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina

$9.50

ir aukšč
GARANTUOTA medžiaga

Paišome ir Atnaujiname senus 
pleitiis viena .... C 4 .00 
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 \VEST 63fd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
mušiką ir kitus {domius 

pranešimus.

wrcT.fi


NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, vasario 22', 1941

Illijniois-In.d.7i.^.o.a-'MicIiigan’--Wisconsin, Žinios Į
Tragingas Motinos 
Gimtadienis: Sudegė 
Du Sūnus .
Išeidama užrakino abu namie

LaPORTE, Ind. — Mrs. Ile- 
rald Clancy užvakar švente 
gimtadienį. Paliko 2 metų sū
nų Dickie ir 4 metų Gerai d J r. 
namie, užrakino duris, ir išėjo 
į krautuvę.

Kai grįžo, rado namą sude
gusį. Viduj buvo raišti negyvi 
abu berniukai. Negalėdami iš
trukti, jie susikabino į glėbį ir 
taip žuvo ugnyjer\

Gaisras sunaikint) du kitus 
namus prie Poplar įBeach, kur 
Clancy šeimyna gyveno.

ARKLIAI UŽMUŠĖ
ŪKININKĄ

SUDUŽO TRAUKINYS
PONTIAC, Mich. — Nuo bė

gių nušoko ir susikūlė 25 va
gonų Michigan Central preki
nis traukinys.

TAYLORVILLE, III. — Ark
liams pasibaidžius iš vežimo 
buvo išmestas ir mirtinai su
žeistas ūkininkas John H. Ry- 
bold. Nelaimė įvyko prie Mo- 
weaqua, 111.

Darbas Silpnėja 
G. M., Packard 
Dirbtuvėse

DETROIT, Mich. — Vakar 
nedirbo Packard dirbtuvė ir bu
vo apsistojęs darbais G. M. 
Fisher Bodies ir Oldsmobile 
dirbtuvėse Lansinge.

Bendrovės aiškina, kad dėl 
streiko Motor VVheel Co. Lan- 
sing, joms pritruko ratų auto
mobiliams statyti.

Pradėjo Pirm 
Laiko —

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausių Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

DAVENPORT, Iowa. — I šį 
miestą vedybinį leidimą išsiim
ti atvyko du chicagiečiai. Ža
dėjo vienas kitam amžiną mei
lę, etc. Kelyj į leidimų biurą 
susibarė dėl pinigų, abu buvo 
areštuoti, ir abu vakar išvyko 
į Chicago — neapsivedę ir at
skiruose traukiniuose. Ji, 25 m. 
Evelyn Sitters, jis — 29 m. 
Leonard Huffman.

- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
IR NAKTĮ

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

Tei«f*nM LAFAYETTE 0727

j—A 1 _• koplyčios visose
J—' czuL 1 Chicagos dalyse

Int. Harvester 
Streikai

Traktorių dirbtuvės streikui 
likviduoti neva dar eina dery
bos, bet turbūt dar negreit bus 
susitarta. »

Tebęstreikuoja Rock Pails ir 
Richmond, Ind., dirbtuves.

Bendrovė altsisakė svarstyti 
McCorrtiick CIO lokalo reikalą- 
vjmus. Pareiškė, kad lauks “dar
bo tarybos patvarkymo darbi
ninkams uniją pasirinkti balsa
vimais.”

Reikalavimai
Visose dirbtuvėse, CIO ūkio 

mašinų unijo reikalauja 75c. 
minim um vyrams, 65c mote
rims, pakelti kitas algas 10%, 
panaikinti akordinį darbą ir 
.duoti unijoms išimtina pripa
žinimą.

Wisconsin 
Biudžetas 
$73,000,000

MAdlSON, Wis. Kovo 5 
d., VVisconsino legislalura pra
dės svarstyti valstijos biudžetą 
siekiantį $73,858,278.

Jis bus priimtas be didesnių 
pakei tiuly.----- ?----- 
Tyrinėja 2 Jaunų 
Žmonių Mirtį

JOHNSTON, CITY, III. — 
Williamson apsk. koroneris ty
rinėja priežastį mirties 20 me
tų angliakasio Walter Litton 
ir 17 metų Mabel Davis, kurių 
lavonai užvakar buvo atrakti 
automobilyj prie , šio miesto. 
Spėja, kad nutroško.

Žirklėms Darbo

jN U-aUMK Tęlępnuio

Naujas Darbo 
Tarybos {sakymas 
Fordui
I ■

DETROIT, Mich. — žinios 
iš Washingtono praneša, J<ad 
federalė darbo taryba įsake 
Fordo bendrovei priimti atgal 
j darbą 142 darbininkus^ praša
lintus iš Richmond, Caiifornia 
dirbtuvės. Fordas taipgi priva
lo jiems atlyginti už nustotą 
laiką, ir nebevaržyti unijų vei
kimo nei šioje, nei kitose savo 
dirbtuvėse.

MIRĖ ŽYMUS BELOITIETIS
BELOIT, Wis. —- Bochester, 

Minu., ligoninėje vas. 20 mirė 
George B. Ingersoll, buvęs Be
lui to miesto menadžeris ir žy
mus pilietinių organizacijų ly
deris.

MICHIGAN LAKŪNAI
Į PACIFIKĄ

... SELFRIDGE FIELD, Mich. 
— Kariuomenė išsiuntė tarny
bai j Ramąją Vandenyną 14 
karo lėktuvų ir jų pilnas įgu
las. Lėktuvu bazė bus Hawaii *
salose.

Darbai Labai Gerai
Eina Rock Islande

ROCK ISLAND, III. - Dirb
tuvių skaitlinės parodo, kad 
Moline, East Moline, Rock Is- 

I land ir Davenporlo dirbtinėse 
dabar dirba 29,525 darbininkai, 
daugiausia miestų istorijoje.

Visi keturi miestai sudaro 
vieną pramonės centrą, nes tik 
gatvės ir upė juos teskiria vie
ną nuo kito.

Edmundson Vėl 
Siūlo Rezignaciją

SPRINGFIELD. UI. -- C.IO. 
United Mine \Vorkers Ulinei < 
viršininkas Ray Edmundson vėl 
pareiškė, kad rezignuos, jeigu 
jo pasitraukimas “atidarys du
ris’' UMW susitarimui su Pro
gressive Mine \Vorkcrs. Jis n- 

i gma abi unijas sudaryti bendrą 
| frontą naujos sutaitics dciy- 
boms su operatoriais.

Garsinkitės “N-nose"

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock ~

Dr. Peter T.. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

KbuMtykfte mraų radi* programų Antradieni* ir tedtadieni* ryt- 
10^0 vai. ryt* » W. BL L P. stotie* (14M K.) 

ra POVILU SALTTMYERU.

Kaltina St. Charles 
Sargus žmogžudyste

GENEVA, III.-------K^ne ap
skričio džiurč apkaltino žmog
žudyste du St. Charles pataisos 
namų tarnautojus, Robert A- 
dams ir VVilliam Laird, už su
mušima mirtinai 16 metų kali
nio James Williams.

Tommy Roberte, medžio
tojas iš Parshall, Colo., per 
keturis metus nckirpo savo 
plaukų ir užsiaugino garba
nas, kad gali kasas pinti. 
Bet paimtas į armiją Tom- 
my dabar turi “deitą” su 
žirklėmis.

Pagaliau Allis- 
Chalmers Nusileido

MILWAUKEE, Wis. — Jo 
įvairių išsisukinėjimų ir aiški
nimų, Allis-Chalmem kompani
ja pagaliau galutinai priėmė 
Washingtono Ginklų Produkci
jos viršininkų siūlomas sąlygas
streikui likviduoti West Alliso 
dirbtuvėje. 'U’ >

Unija, yra priė|nusį sąlygas, 
bet dar turi pasisakyti darbi
ninkai. Kaip pirmadienį dirb
tuvė tur bu t bus .atidaryta dar
bui.

Laidotuvių Direktoriai

RIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Oi? 
w- 
•’k

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

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

i’ t

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

v

6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

S
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
Telefonas YARDS 1419.

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

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

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehilI 0142

Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

J. UULEVICIUS
4348 S. Caiifornia Avenue Phone LAFayette 3572

Sužeidė Du 
Kasyklose

BĘNTON,~in7~ Du kasėjai 
buvo sunkiai sužeisti, anglių 
sluoksniui užkritus ant jų. Ne
laime įvyko CW & F No. 2 ka
syklose. Sužeistieji Henry Tay- 
lor ir Evcrctt Cook iš Bentono.

Mirė Bekovodamas 
Gaisrų

PORTAGE, Wis. — Bekovo
damas gaisrą Caledonia valsčiu
je širdies ataką gavęs mirė 
Chester A. Špokas, Portage ug
niagesių departamento viršinin
kas.

Didžiuojasi Lietuviu 
Krepšininku

DAVENPORT, la. — St. Am- 
brose kolegija skaito jauną lie
tuvį iš East Moline, III., Stan
ley Sasnauski savo krepšinio 
komandos geriausiu lošiku. Juo 
labai didžiuojasi.

Jis Irgi Nori 
Pasiliuosuoti —

TOCK ISLAND, III. Vie
nas jaunas vyras, skiriamas ka
ro tarnybai, p davė apėliac ją 
pakeisti jo klas'fikac’ją. Paaiš
kino, kad turi kelis avilius bi
čių ir jis “labai reikalingas b - 
tėms”, nes jis vienas temoka 
jas užlaikyti.

Antradienį Nomina
cijos Zeigleryje

ZEIGLER, 111. — šis mieštas, 
neseniai įvedęs komisionierių 
valdžios formą, antradienį no
minuos kandidatus balandžio 
rinkimams. Valdž'ą sudarys 
majoras, keturi komisionieriai.

AVILLKIE “NAMIE”
NEW YORK, N. Y. — Va

kar į Rushville, Ind., keliomis 
dienomis išskrido Wendell \Vill- 
kie, buvęs rep. kandidatais į 
prezidentus, dabar Roosevelto 
“kolega” užsienio politikos 
klausimuose. Rushvillėj jis turi 
penkis ūkius.'

Kažin, Ar Jis Verda 
Kopūstus ir 
Barščius?

FORT CUSTER, Mich. — 
Bene pplpuliariškiausias žmo
gus šioje karo stovykloje yra 
kenoshietis, Jonas S. Bagdo
nas. Jis neseniai pasidavė sava
noriu — ir yra skaitomas ge
riausiu stovyklos virėju.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DF.NTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
Mrs. A. K. JARUSZ

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63r<i Street

Ofiso valandos’ nuo 1—4 ir nuo 
7—Q vai vakaro ir nagai sutarei
Ofiso Tel. PROSPF.CT 67 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR MARGERF!
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

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.

Pagerbė Jauną 
Lietuvaitę

PEORIA, III. — — Lietuvai
tė Barbara Ann Kaulinas buvo 
išrinkta šešių “Junior American 
Cįtizcns” kliubų atstove cere
monijoms, kuriose Daugthers 
of the American Rcvoliutions 
kliubams įteikė vėliavą ir įvai
rias premijas. Ceremonijos įvy^ 
ko vįetos Proctor centre. .

• - -
GAL VIŠTĄ IR ŽINOJO.
KAS TEN BUVO

VANDALIA, III. — Viena 
vietos gyventojos L’t tie Law- 
ler višta nesidavė įvaroma iš 
vištininką. Ji vis bego į gėlių 
darželį, šeimininke užsispyrė ją 
pagauti ir pasileido paskui, ir
gi į darželį. Ten jos koja už
kliuvo už kokio tai kieto daikto 
ir moteriškė išsitiesė ant žemės. 
“Kietas daiktas” buvo maišelis 
pinigų—pilnas auksinių mone
tų. Jų 'vertė $375;

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios’ garsinasi “NAUJIENOSE’

just what you want— 
light, deliciouš' and of 
fine texture.

ĮĮĮ’^T DoubleTeMed -Double ActionKC BAKIN6 PONDER

Ūse only one level 
spoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes.

MILLI0MS 0E4P0UNDS HAVE BEEN 
tOSED BY OURzGOVERNMENT-y. ■ ■■ ... .....„Z,,*..

PHYSICAL 
THERAPt 

and MIDVVIFE 
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. 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—4? ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį: 
Rez. 6631 So. Caiifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MTDWAY 2880

Phene YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal-sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
/ (NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

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 S O. HALSTED ST.

DR STRTKOL’IS
Gvdvtoi’as ir rhirnr<r«*
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak Nodėlioi pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 47R7

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS

C.vnVTO.IAS IR CHIRITRC.AR

2R0R West 63rd St.
VALANDOS1 2—4 nonięt ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

Telefonas YARDS 0S94

Dr. Maiirice Kahn
4631 SOUTH ASUI,AND AVĖ

Ofiso valandos1
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po

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

ADVOKATAI
<r

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofi«as—127 N. Dearbom 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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
advokatas 

3133 sn. HAT/STED STREET 
Tel. CALumet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA S ALT,E STRfiET 

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory M79
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Labai Pavojingai 
Serga Cicerietis 
Paliulis
Deda didžiausias pastangas ja 
gyvybei išgelbėti; kitos žinios

CICERO. — Ten labai malę- 
nu, šiitą; jie maudosi, o mes čia 
kenčiam šalti. Ir dar kaip! čia 
'ėmiau -zero.

Pp. Miliauckai rašė pirmiau, 
jog atlankė Cubą, o dabar’ ga
vau atvimtę iš Louisianos. Ra
šo, “Nuvažiavom pamatyti tr 
garsųjį Huey Long’o pastatų.

* Tai stebėtinas namas, iš vien 
marmuro. Gaila, kad jam neil
gai teko juomi gėrėtis.”

Iš to viso atrodo, jog tie mu
sų atostoginipkai nestovi prie 
vietos. Tur būt todėl, jog su 
savim turi naują kompanioną, 
Vincą Grigaliūną. Gerai, nors 
prieš mirtį žmogus pamatys 
gražųjį pasaulį, o tas pasaulis 
gražus ir malonus, bet ne vi-

* siems.

Antra savaitę ligoninę]
I

Jau savaitė-antra kaip kan
kinasi ligoninėj p. Paliulis, 
žmona labai susirupinusi, deti'a 
paskutines pastangas ligoniui 
kančias palengvinti, ir tik pa- 
sidčkojant medikų moksliu 
naujomis metadomis dienai-ki- 
tai gyvastis prailginama, šią 
žinutę rašant niekas negali nu
statyti kas bus už valandos 
irba rytoj. P-as Paliulis buvo 
c virto sudėjimo, niekad nėra 
sirgęs. Butų labai gerai, ka< 
ą sunkią ligą apgalėtų. D.

Demokratai Įves
dins Naują Valdybą

Lietuvių Demokratų Lygos 
centre, 6825 S. Western avė., 
antradienio vakare įvyksta iš
kilmingas naujos Valdybos įves
dinimas. žada dalyvauti Cook 
apskričio koroneris, A. L. Bro- 
die.

STANDARD FEDERAL TAU
PYMO ĮSTAIGA ŠIANDIEN 

UŽDARYTA

ATIDARĖ OFISĄ 
CHICAGOJE

' "y-.

M.

Apleido Ligoninę, 
Bet Ne Taip, Kaip

Staigiai Mirė Franciškus 
žemgalis

BRIGHTON PARK — Mirtis, 
visuomet liūdna ir skaudi arti
miesiems, bet Franciškaus Žem
gulio netikėta mirtis vakar ry- 

liųdną pu-

PERSONAL 
_________ Asmęnų. . _

ANTANAS WAITEKUNĄS iš 
Šiaulių apskr., Linkovo miesto, at
vyko Amerikon apie 1903 m. Jeigu 
kas turite kokių nors žinių apie jį 
.prašom pranešti, Yrą svarbu? rei
kalas. Ędward Rudis, 725 Mora- 
vian St., N. S., Pittsburgh, Pa.

Dr. Karwoski
Agnės Karwoski,

PADĖKAVONĖ
| A. -J- A.

LIUDVIKAS NEMUNAS.
kuris mirė vasario 13 d. ir 
palaidotas tapo vasario 17 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėje, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
kavojame musų dvasiškiems 
tėvams, kun. Veličkui ir jo 
pagelbininkams, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą, varg. W. Daukšai ir jo 
.pagelb.; dėkavojame grabe
liui I. J. Zolp, kuris savu ir 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jį į 
amžinastį, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojame gėlių ir 
mišių aukautojams ir grabne- 
šiams ir pagalios dėkavojame 
visiems* fasavusiems laido
tuvėse *žmonetns; o tau musų 
mylimas vyre ir tėveli sako- 
rpe: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame, Moteris, 
Dukterys ir Giminės.

šiąndįen Washington’o gim
tadienio sukaktuvės, legalė šven
tė, tąj Standard Fed'eral ^av- 
ings and Loan Association, 4192 
Archer Avė., bus uždaryta visą 
dieną. (Šp.)

Dr.
Bridgeporte gimusi ir augusi 
daktarė, šiomils dienomis ati
darė ofisą adresu 2100 West 
35th Street, prie Archer, kur 
specializuosis moterų ir vaikų 
ligose. Ji neseniai sugrįžo Chi- 
cagon iš Washingtono, kur ilgą 
laiką ėjo chirurgės 
Columbia Hospital for

Ji išėjo medicinos 
Loyola universitete, < 
giamuosius 
mokykloj.

Jos tėvai ir Dr. Kawoski gy
vena Bridgeporte, adresu 
S. Lituanica avenue.

pareigas
Women.
mokslus 

o prircn- 
Englewood High

3220

JAU STATO STUDEBAKĘR 
DIRBTUVĘ

Prie Cicero ir Archer jau ruo
šiama žemė naujai Studebaker 
aviacijos dirbtuvei. Triobesys 
bus baigtas apie gegužės 1.

Sunkokai Serga, 
Bet Bus Ant Scenos

ypatingai

užvakar 
vakar jis

džiaugėsi, 
apleis ligę-

tą turėjo 
sę.

Ligonis 
kad kaip
ninę ir vėl grįš namo, bet stai
giai jo širdyje kas tai įvykę, ji 
nebeatlaikė, ir sustojo mušusi, 
kartu užgesindama šio 
Ęrighton Parko lietuvio

seno 
gyvy-

IEŠKAU DARBO UŽ bartenderį, 
esu patyręs ir teisingas; kalbu 
gerai angliškai, šaukite YARDS 
1066.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

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

HELP VVANTED—FEMĄLE 
Darbininkių Reikia

■ ■ * ■ ■ ■ f ■■■■■■■, , i į

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

... ..................... I I I................. ——

“Parė” dėl
Catherine
(Kunevičius) Irvin

Jau kelios dienos kaip p. Ona 
D.ovgin negalavo, bet liga jos 
nepalaužū iki vasario 18 d. Tą 
dieną buvo pašauktas gydyto
jas, Dr. Witinowski, ir jis su
rado, kad ligonė pagavusi in- 
fluenza. Pasakė, kad be savai
tės neturėtų keltis iš lovos. /

Bet p. Dovgin juokauja ir ne
pasiduoda. Rytoj, ji sako, žūt
būt busianti Amalgamated salė
je atlikti Kalnikienėts rolę “Nau
jienų” vakaro komedi j oj e, •♦“Iš
narose”. • ■■■•

Sirgo Ilgą Laiką
.Jis sirguliavo ilgoką laiką. 

Buvo labai sunkiai susirgęs pus
antros savaitės atgal kada jį pa
guldė šv. Kryžiaus ligoninėj. Pa
dėtis buvo tiek rimta, kad iš 
Bostono buvo parkvietsta ligonio 
duktė, p. Frances Žemguliutė, 
Gillette Bendrovės prezidento 
sekretorė. Kelios dienos praėję, 
ir ligonis vėl jautėsi neblogai, 
juokavo ir rūkė cigaretus. Bet, 
staiga.. .

Velionis gyveno Brighton Par
ke ilgą laiką, ir buvo plačiai ži
nomas. Paliko dukterį Emiliją, 
jos vyrą — policistą Ben J. 
Survillą, jų vaikus, taipgi duk
terį Agotą, jau minėtą Francęs, 
ir antrosios dukters vyrą 
thu;’ Lauter su šeimyna.

Laidotuvės Pirmadienį
Kūnas yra pašarvotas J. F 

Eudeikio koplyčioje, 4447 
Fairfield avenuė;1 iš kur bus 
dejamas pirmadienio rytą 
Kazimiero kapinėse.

Tėvui, rodos, pagerėjus, kaip 
šiandien į Bostoną ruošėsi grįž
ti duktė Frances, bet skaudi 
įvykių permainU sulaikė jai 
kelioms dienoirlš.

Ar

So. 
lai- 
sv.

dai’

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

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

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

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

RĖAL ESTATE FOR SALE 
Namaii-žemč Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ^*ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norint) 
jirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
;arnavįmo šaųkitę:
PAUL M. SMITH & CO

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, nuosavas kambarys ir mau
dynė. Feldmin, 5318 Kimbark 
Avė., FAIrfax 3781.

OPERATORĖS CHENILLE dirb
ti dienomis ar naktimis, tik paty
rę, siūti bath mats. Garantuojame 
jųsų algą. - Mokame aukš.čiaųsias 
kainas už “piece work”.’ Ben 
Greenberg and Bros., 2911 South 
La Šalie, Chicago.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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. Maplewood Avė.

GERI BARGENAI
10 flatų Marąuette Manor, geras 

muro namas.
8 flatų visi po 4 kambarius, ne

toli Parko.
12 flatų geras muro namas, daug 

įplaukų.
6 kambarių nauja rezidencija. 

Kaina prieinama.
Biznio namas, štoras ir 3 flatai.
Kitas biznio namas, štoras ir 5 

kambarių flatas. Pigiai.
Taipgi ir daugiau gerų bargenų 

turime ant pardavimo ar mainymo. 
Raudokitės dabar kol kainos ne 
per aukštos. Rašykite ar matykite.

J. VILIMAS CO.
6753 So. Rockwell St.

HEMlock 2323.

PAIEŠKAU PAVIENIO .pusam- 
žiaus žmogaus, kuris suprantą ja- 
nitoriaus darbą ir apie namus dar
bą. $30 mėnesiui ir užlaikymas. 
Girtuokliąi neatsišaukite.

Tel.' NORMAL 6902.

REIKALINGAS VYRAS įvai
riems darbams Douglas Bath na
me. Pageidaujamas nevedęs. 3516 
West Roosevelt Rd.

PARDUODAMAS 2 FLATŲ^mu- 
rinis namas. 5 ir 6 kąmbarių.Steam 
neat. Oil ar coal. Viskas moderniš
kai įtaisyta. Nebrangiai. 5815 San- 
gamon Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemž Pardavimui ; - ’

GERI ‘ PIRKINIAI
12 flatų perdarytas į 24 flątus, • 

mūrinis apšildomas namas South* ‘ 
Sidej yra po 2, 3 ir 4 kambarius. 
flatas, įplaukos į metus $6,540. Į • 
keletą metų namas .pats išsimoka; ' 
geriausia transportacija, kaina tik
tai $15,500, lengvais išmokėjimais.

13 flatų naujas mūrinis namas, 
apšildomas; kaina $22,500.

10 flatų naujas mūrinis namas, 
apšildomas, kaina $17,500.

3 flatų po 4 kambarius, mūri
nis namas, pirmas flatas apšildo
mas, graži ir patogiausia vieta, arti 
gatvekarių. Namas yra su cemen
tuotu beismentu, su stogu ir atiku; 
kaina tiktai $7,500.

Mūrinis namas, Štoras, kamba
riai užpakaly ir 5 kambariai vir
šuj apšildomas, garažas; kaina 
$6,500.

6 kambarių katedž apšildomas, 
kaina $3000.

4 kambarių katedžė, moderniški 
plumbing, $1,700. •

Jeigu nebijote pirkti didelį namą 
su mažu įnešimu, mes turime vi
sokių namų visur ir Marąuette 
Parke.

Žiūrėkite daug namų ir apžiūrė
ję kitus namus, ateikite pas mus 
ir Čia nusipirksite daug pigiau, ir 
gausite teisingą patarnavimą. Mes 
neraginame pirkikų, kiekvienas 
žmogus turi pats savo protą pa
vartoti ir pirkti tiktai tą namą, 
kuris butų pelningiau, ir pigiau, 
ir kad atgal galėtų parduoti su už
pelną ,o ne su nustoliu.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 We?t 63rd Street, 
Phone PROSPECT 6025.

2-ras aukštas, iŠ Campbell Avė. ’ 
pusės įėjimąs, kambarys 4.

JA. A.
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 

Iir Anną, 6 anūkus, švogcrį Jo
ną ir svogerką Veroniką Ją- 
suhus iš Kenosha, Wis. ir 
dau,^ kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. »Lietųvoje — 3 

^.orelius ir seserį.

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

Visi a. a. Antano Kamins
ko giminės, draugai ir pažįs- I 
tami esat nuoširdžiai kviečia- B 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikiniųią.

Nuliūdę liekame: Sunai, 
Duktė, Marčios, žentas, Anū
kai, švogeris, švogerka Ir Gi
minės.

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

BRIGHTON PARK — šį va
karą Pp. Thomas Irvin rengia 
šaunią “birthday party” savo 
dukrelei, Catherine (Kunevi
čius) Irvin, sąvo užeigbj, Hap- 
py Hour Inn, 2819 W. 38th St.

Catherine kadaise buvo Pir
myn choro narė ir dar šiandien 
palaiko pažintis su visais drau
gais pirmyniečiais. Irvinai yra 
seni Brighton Park gyventojai 
ir retas tas brightonparkietis 
kuris jų nepažintų. Jie yra ge
ri naujieniečiai ir visados pare
mia ^naujieniečių parengimus.

Nuo savęs linkiu p-lei Cathe
rine linksmai sulaukti x 

daug, daug gimtadienių.

Sumanus Namų 
Pardavinėtojai

PAIEŠKAU PLUMBERIO, turiu 
daug darbo. Atsišaukite. CICERO 
5609R.

dar

Budriko Radio
Valanda

Pardavė Namą Jonui Kaminskui 
Bridgeporte

jau 
namų

į 11" ! IZ I Siunčiam Gėles I ilVr K S Telegramas | I 
^uUfLIlllV Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKIN1NKAS

I Gėlės Vestuvėms, Bankietams *'
u ir Pagrabams
3 3316 So. Halsted Street
jj Tel. YARDS 7308

I I n n A Gėlės Mylintiems 
i I U U A Vestuvėms, Ban- 

ii 13M kietams, Laidotu- 
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS maras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

FRANČIŠKUS. ŽEMGULIS 
gyv. 4036 Sq. Roękwell St.

Tel. Lafayetto 8921
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 d., 6:10 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs .pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, ^Raseinių 
apskr., Andriejavos parap., 
Kačių kaime. Amerikoj Išgy
veno 50 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris Emily, žentą Ben. 
J. Survill, Agotą, žentą Ar*- 
thur Ląųter, ir Frąnces Žem
galis iš Boston, Mąss., 4 anū
kus ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietu
voje du brolius ir vieną se
serį'

Priklausė prie Liet. Keistu
čio Paš. Kliubo ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kopi.. 4447 So. Fair- 
field Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., vasario 24 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Nekalto 
Pras. Pan. šv. .parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. FranČiško žem
gulio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. 
Nuliūdę liekame: Dukterys, 
Žentai, Anūkai ir Giminės.

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

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai PardavimuK* •

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

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY
Turi suvirs 1500 namų pardavi

mui: Cottages, 2 flatinius ir dides
nius, visose Chicagos dalyse.

Jei ketinate pirkti namą, pama
tykite mus. Gausite ko norite.

SOUTH SIDE
8 fįatų, 2 po 5 ir 6 po 4, kampi

nis, .pečiais •apšildomas. Kaina 
$13,500.

8 flatų po 4 kamb., štyinu apšil
domi, kaina greitam pardavimui 
$16,500.

štoras ir 5 apartmentai, štymo 
šiluma. Bargenas $9,600.

12 flatų po 4 kamb., 3 storai, 
rendos $540.15 ./mėnesiui. Kaina 
$25,000.

5749 So. Carpenter St., 5 ir 6 
kambariai, 2 furnisai, flątąs pri
rengtas užėmimui. Parduosim pi
giai.

BRIGHTON PARK.
2 flatų kampinis, 6 ir 6 kamb., 

bungalow stogas, 1-mas aukštas 
karštu vandeniu apšildomas. Kaina 
$8,000.

2 flatų murinąs po 6 kamb., 1- 
mas aukštas furnisu apšildomas. 
Kaina tik $6,^5Q. Geriausias pirki
nys Brighton Parke.

Kampinis 2 flatų mūrinis 5 kam
barių cott,age. Kaina $6,500.

BRIDGEPORTE.
Š(ora? ir 8 apartamentai, renda 

$149 nąėne?iui, 1-mas aukštas kar
štų vandeniu apšildomas. Kampi
nis. Kainą $8,500.

2 flatų mūrinis, 6 ir 6 kamb., 
1-mas aukštas karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų mųrįnis garažąs. 
Greitam pardavimui $6.000.

2 flatų mūrinis 5 ir 5 kamb., 
pečiai? apšjldęmas, naujas. Kaina 
$5,400.

CICERO .
2 flatų mūrinis 6 ir 6 kambariai, 

1-rųas aųks.tąa karštu vandeniu ap
šildomas, lotas 50x126. $7,850.

CLEARINGE
Šešių flatų kapinis, 2 po 4, 4 

po 3^ kamb. štymo šiluma. Labai 
geras pirkinys už $13,0.00.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

953 W. 31st Street. YARDS 0311-12 
S. SHIMKUS J. COSTELLO 

Atdara Sekmadieniais.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyyenimui K^bari^ *

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

TO RENT—WANTED 7 

' NQRIU RENDUOTI ŠTORĄ, ku-į 
ris tiktų dėl lunch room, kad bu-’ 
tų geroj bizniškoj sekcijoj. Arba-; 
jei kas nori parduoti lunch room,* 
Šaukite LAFayette 1775.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos_____ .

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

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDUOJAMAS KAMBARYS, 
apšildoma?, su visais patogumais. 
Prie mažos šeimynos. Pageidauja
ma ne girtuoklis. Antras aukštas. 
3440 So. Emerald Avė. GROŽIO SALIONAS PARDA

VIMUI. Moderniškas, sėkmingai iš
dirbtas per 14 metų, atydus išty
rinėjimą? parodys jo vertingumą. 
Savininkas apleidžia biznį. Kaina 
prieinama, pusė reikia įnešti.

BELMONT 8384.

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

vimo pigi kaina. Mięikaitis. 3119 S, 
Morgan St. Tel. YARDS 0150.

Bridgeporto kolonijoj 
nuo seniai yra įsikūrusį 
pardavinėjimo įstaiga vardu: 
Bridgeport Realty Co., 953 W. 
31st S t. Vedėjai šios įstaigos 
yra pp. Costello ir Shimkus.

Abudu yra patyrę tame biz
nyje per daugeli metų. Jiedu sa
ko, kad namų pardavinėjimo 
biznis šįmet bus daug geresnis, 
negu buvo praeity. Chicagoj na
mų kaina gal būt kils, nes yrą 
didelis namų trukumas. Jiedu 
tvirtina, kad dabar, kam reika
lingas namas, turėtų pirkti tuo? 
jau, nes inveistmentas į .namą 
visada yra pelningas.

Patyrimas jiems parodė, kad 
lietuviai namų pirkėjai labai at? 
sargiai ir rūpestingai perka sau 
namus.

Lietuviai Atsargus
Pavyzdžiui, Jonas Kaminskas 

šiomis dienomis pirko namą ad-. 
resu 840 W. 34 PĮ. Jam pardavė 
tą namą Bridgeport Realty Gę., 
bet dokumentus jis davė pęr? 
žiūrėti net 4 advokatams. Jis. 
norėjo gerai įsitikinti, kad visi 
dokumentai butų “O. K.”

Yra ir daugiau tokių 
merių, kurie pirkdami 
nori tikrai žinoti, kad 
jh’a gerai padaryta, visi 
menlai tvarkoje.

Yra ir daugiau tokių
merių, kuyię pirkdami narną no
ri tikrai žinoti, kad viskas yra 
gerai padarytą, visi dokumentai 
tvarkoje.

Bridgeport Realty Co. B$nų 
bargenai telpą šięs dienos “Nąu? 
j ienose”. Patariame remti tas 
įstaigą kurioj „ga'rsįpagi 
jįenose”. (§kl.) .

RENDON MIEGAMASIS kam
barys vyrui prie mažos ramios 
šeimynos su ai* be valgiu. 817 West 
51 PI. antras aukštas .priekyje.

galingos
970 kil., 

nuo 5:30

teatras iš 
radio stoties, 

vakare, 
m. Budriko radio

išpildys 
liaudies melodijas, 

nudainuos pa-

Oro 
WCFI 
sekmadienio 
iki 6;15 p.
simfonijos orkestras 
lietuviškas 
žymus duetas 
rinktas liaudies daineles prita
riant orkestrui. Radio drama 
“Amerikos Lietuviai” bus vi
siems įdomu paklausyti. Pro
gramas bus 'visiems aiškiai gir? 
džiamas, Nepamirškite laiko, 
užsukite savo radio ant WCFL 
stotieis sekmadienio vakare kaip 
5:30.

Juozp Budrike rakandų ir 
radio krautuvė leidžia šiuos 
programus, 3409 S. Halsted St.

Kitas Budriko “Radio Show” 
—“Canary Serenade”, sekma
dienio rytais kaip 9:30 iš radio 
stoties WAAF, 920 kil.

Pranešėjas.

Rytoj Dainuoja 
Gladys Swarthout

Fordo Sunday Evening Hour 
radio programe rytoj vakare 
dainuoja garsi operos ir filmų 
solistė, Gladyą Svvąrthout. Ji 
išpildys “Largo”, parašytą 

iš operos 
taipgi

kosiu-- 
nanią 
viskas 
doku-

Largo”, 
Handel’io, ištrauką 
“Samsonais ir Delila”, 
keliąs kitas dainas.

Orkęstrųi diriguos Phįįadel- 
phia simfonijos dirigentas, Eu
gene Ormapdy.

ForčĮa valanda tjansŲuoją- 
ma Chicagoj nuo 8 iki 9 v. v. 
iš> WBĘM, 7$0. Kituose ręi2$- 
tuose programą galima girdėti 
iš. CBŠ stočių.

koštu

SUSIRINKIMAI
MARQUETTE PARK LIETUVIŲ 

AMERIKOS KLUBAS laikys mėn. 
susirinkimą sekmąd., vasario 23 d. 
2 vai. popiet parap. ?vet. Yra daug 
svarbių dalykų aptarti ir žinosite 
ką jūsų klubas veikia. Visi apylin
kės lietuviai kviečiami prįsiraŠyti 
prie šio klubo ir darbuotis iš vieno 
dėl apylinkės ir visų gerovės. Na? 
riąi-ės ir kaimynai esate kviečiami 
atsilankyti ir atsinešti savus sumą? 
nymųs. —- Valdyba.

ŽAGARIEČIŲ KLUBO mėn. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
23 d. 1 vai. .popiet, Hollywood sve. 
2417 W. 43rd St. Kviečiame atvyk
ti skaitlingai, nes turime daug 
svarbių raportų ir tarimų; atsives
kite naujų narių. J. Keturakis, R.

CHICAGOS JLIĘT. SUVALKIE
ČIŲ DR-JA perkėlė savo sugirin? 
kimą, Sekantis įvyks naujoj vietoj 
šį pirmądiejiį, vasario 24 d. 7;3Q v. 
vak. Hollyvvood salęj, 2417 We0 
43 st. Sekantis mėnesinis sųs-mas 
biię svarbus, malonėkit visi ątsilan? 
kyti, ir atsivežkit nauju narių; 
taipgi, kurie užsilikę su mokesčiais 
malonėkite užsimokėti. Metams 50c

Oną Svirmįckiene, Rast.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIU

BO Choro mėn. susirinkimas įvyks 
vasario 24 d.> kaip 8:^0 vai. vak>Jt 
Hollywood svet., 2419 43 St.
Visi, , kurie interesuojatės į choęo 
reikalus, ne.pamirŠkitę atsilankyti į 
šį stK-rną. Bus tęiiaų svarstomas 
choro piknikas, kuris įvyks, gegu
žės 18 d., WillawrWest darže ir 
daug kitų reikalų. Taipgi £ųs iš
duotas metinė atskaitą nuo choro 
darbuotės. Nauji nariai bus priima
mi į chorą šiame ąųš-me.

Luęille S. Pagis, Rast.

f Šeimyniniam gyvenimui pa
irus iš ketvirto aukšto lango 
iššoko ir užsimušė 55 metų SaL 
vatdre Conenna, 1356 .Grand 
avenjųc. ' ,

į ' ■ ’ ■ . ' '

PARSIDUODA BRIDGEPORTE 
bizniavas, mūrinis namas, karštu 
vandeniu šildomas; priešais dide? 
lio teatro, 2 flatai ant antro floro 
ir 2 karų gąyažas. Savininkas — 
3232 So. Halsted.

TIK UŽ TREČIĄ DALĮ.
Buvusios yertės. Resyvcris iuji 

greitai parduoti. Geras gąraža? su 
šhdw room, geroj vietoj, ir biznis 
išdirbtas per ilgą laiką. Tinkama 
vieta dėl pardavinėjimo naujų ar
ba senų karų arba taisymo. Ir ga
lima naudoti dėl furniture bizriio. 
Telefonuokit FAIrfąx 2570.

MAŽI AR DIDELĮ Šmotai že
mės, su pagerinimais ar be. Kai 
kurie randasi greta vieškęlių, kiti 
gretą ežerų, arti miesto, gera tran- 
športaci’ja, '45. mylios į šįąųrvaka
rus nuo Chicagos. Įvairių rūšių 
nuosavybės. Kąi kurias galima tuo
jau užimti. Atsišaukimai turi būt 
rašytį angliškai. HEKRY ATWELL, 
Ląke Vilią, III.

MICHIGANE
10 KAMBARIŲ MĖDINIS na

mas ant 2 lotų, 2 karų garažas, 
randasi ll4 įnylios nuo ežero, Da
bar vartojamas kąipę 4boardinjj 
hęąse ir tourišt heme. Moderniš
kas. Ed OLSpĮN, Ęęąi’ Lakę, Męh.

TAVERNO IR RESTORANO 
Fikčeriai dėl pardavimo, pigi Ksūna 

551 West 18th St.
..... .. ....... / ............

F11\ANU£ AND loans 
____Finansai ir A»askolos 
PARDAVIMUI $260 KREDITAS 

ant Dodge automooiliaus. KEYsto- 
ne 7851.
...; , 1 1 nM,.,.z..ra z1 utį

VVHULESALE FURNITURE 
KaKanaai ir Įtaisai Fardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rąKąnaus, sutaupysi nuo 40 
iki 6U7o. Mes pristatome bile kur. 
rasąuKile ar rąsyaite dėl daugiau 
informacijų. Vien ukr nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SUJNUS, 
6343 So. Western Avė., 

zChicago, 111. Tel. REPublic 6051

EKUEESblUNAL SERVICE 
Proiesionalis Patarnavimas

PILĖS
JEI KENČIATE NIĘZTANCIAIS, 

kraujais teką arba iškilusiais he- 
mmorhoidais, pamėginkite PLSCO 
tepalą, jei po 60 dienų nepatenkin
ti, sugrąžinkite stikMui sų nęsu- 
vartotu tepalu musų kaštais, ir jū
sų pinigai, $1.00, bus tuojau sugrą
žinti. Kreipkitės: PLSCO, Box 655, 
Lake Forest, III.

ĄR TURI FISTULĄ ąrbą he- 
mmoroidus? Pasakysiu kaip aš bu
vau išgydytas. Atsiųskite Štam
puotą konvęrtą. H. K. Bergman, 
P. O. Box 56, Chįcągo, Ilt

Remkite tuos, kurie 
. garsinasi 

“NAUJIENOSE



----------------------- —
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Šiais liūdnais laikais niekas neturi no
ro džiūgauti, bet savo lygsvarai išlaikyti 
mes privalome neužmiršti juoktis. Imdami 
tiktai liūdna dalykų puse mes galime įpul
ti į didžiausią apatiją ir visai nesiįdomauti 
svarbiais ir tragingais dalykais, kuriuos 
mes kaipo žmonės ir lietuviai turėtum? 
stengtis pataisyti.

Taigi užmirškim visus liūdnus ir nešina 
gius dalykus ir rytoj po pietų s"d ož? ge 
rus pietus skubėkime visi i “NAUJIENŲ” 
METINI VAKAR A, kur galėsime tiek prisi 
juokti, kiek nesijuokėm jau per lab i T? 
laika.v

Mes čia negalime išduoti jums perdaug 
paslapčių, bet užtikriname, kad pamatę 
kaip PADLECKIS su DOLGONOZOVU ir su 
visais Padleckiukais bei Dolgonozovukais 
bando Lietuvoje gaspadoriauti su piltu
vu ir kuju, ir nudažyti nepasiduodančius 
žmonelius jei ne labai raudonai, tai bent 
ružavai, jus risites iš kėdžių, o diržus tai 
tikrai turėsite atsileisti.

Jų roles lošia toks geras artistų sąsta
tas, kad ištikro bus ko pasižiūrėti, be to 
bus vaidinime visokių nelauktų dalykų, a- 
pie kuriuos visi kalbės per ilga laiką.

Taigi, rytoj kas gyvas visi traukiame į 
“NAUJIENŲ” MĖTINI VAKARI AMALGA- 
MATED (RUBSIUVIŲ) SALĖJE, 333 SOUTH 
ASHLAND BULVARAS. Bukim ten 4-tą va
landą vakare ir užsimokėję 75 centus įžan
gą (ir taksus) praleiskime dar vieną šau
nų vakarą su savo senai matytais draugais 
ir pažįstamais dar vienam šauniam “NAU
JIENŲ” METINIAM VAKARE, pasišokim ir, 
kas svarbiausia, pamatykime ta nepapra
stą trijų veiksmų komediją apie naujuo
sius Lietuvos gaspadorius, tai garsiąsias 

“IŠNARAS”7

J Kariuomenę 
Trečiadienį

Armija šaukia metams tarny
bos 400 vyrų ateinantį trečia
dienį, tarp jų sekamus lietu
vius:

Edward Rauba, 449 S. Fair- 
field avenue

John Miciunas, 4613 S. Fair- 
field avenue, ir

Charles Jakas, 1825 S. 57th 
avenue, Cicero, III.

Policistų Minkštos 
Širdys —

Nevasucmet policistai rustus 
ir nevisuomet piktadarių ieško. 
Kartais jie ir geri samariečiai.

Patyrę, kad 40 metų bedar
bis Irving Newer, jo žmona ir 
keturi maži vaikai buvo išmes
ti iš buto, 2458 N. Harding ave
nue, jie visus šešis priglaudė, 
pavalgydino, ir ne vien išrūpins 
darbą, bet sumetė ir aukų nau
jo gyvenimo pradžiai.

♦

VAKAR CHICACOJE
• Prie Elm Place, Highland 

Pa,rkų, Northvvestern trauki
nys užmušė 66 metų maiiorių 
Ernest W. Garling, 307 N. St. 
Johns avenue, H. P.

O Apskričio ligoninėje guli 
22 metų mergina, Marseille Mc- 
Clurg, iš Miaini, Floridos. Ji 
bandė nusinuodyti. Dirbo vie
nam Chicagos kabarete.

® Išgyvenę paskutinius a 
tuonis metus atskirai (buvo pa 
ėmę perskiras) vakar vėl apsi
vedė ir honeymoonui iSvažia o 
"8 metų Peter DahlgEn ir 
73 nfetų žmona, 6211 S. Damv. 
avenue.

© Apkaltinęs savo 61 metu 
moną išėmimu $20,000 iš bei? 
■ros bankines sąskaitos, chica 

gietis R. E. Denton, vakar ją 
areštavo. Gyvena ad. 6655 La- 
fayette avenue.

• 18 APYLINKĖ—Du labai 
panašus vagiliai, gal dvynukai, 
pasivogė $85 nuo aludininkės 
Anna Ochodnicky, 900 West 
21st Street. \

Karo Aviacija Siun
čia Jauna Lietuvį į 
.awaii Tarnybai

Buvęs Melroseparkietis 
Alfonsas Lesauskas.

III. Valstija, Cicero 
Žada Daug
Įvairių Pagerinimų

II !■■ ■ ,

Taisys vieškelius, deda naujas 
šviesas

Valstijos vieškelių dept. pa
skyrė $388,770 ir išdavė kont
raktus keliolikai pagerinimų 
Chicagoj, Ciceroj ir kitose 
Cook apskričio vietose.

Prie Ogden ir 31-mos įrengs 
šviesas.

Vieškelių darbai
Naujai gris arba platins 

Bartlett Rd., nuo Higginis iki 
Golf Rd., nuo German Church 
iki Plainfield; 104th avė., nuo 
McCarthy Rd. iki 131; Green- 
wood avė. nuo 159th iki Chi- 
cago Rd. Sanders Rd., nuo Pa
latine 3 mylias, Oakton S t., nuo 
Arlington Heights iki Bussc 
Highway; Shauinburg Rd., nuo 
Meacham iki Springingsguth 
Rd., Devon avė., nuo Arlington 
Heights iki Tonne; Plainfield 
Rd., nuo East avė., iki DuPage; 
87th nuo Roberts iki lOOth 
avė., ir 135th nuo Kean iki 
Harlem.

Platins tiltą
Taipgi bus platinamas Pu- 

laski avė. tiltas per Chicagos 
upes šiaurinę šaką.
žada daug pagerinimų Ciceroj

Cicero lietuviai laukia kelių 
pagerinimų savo distrikte iš 
vietos miestelio valdžios. Prie 
Cicero avė., nuo Roosevelt iki 
16-tos bus įdėtos naujos gatvių 
šviesos. Dabartinės yra 250 
žvakių stiprumo, naujosios bus 
400 žvakių, šį darbą varo Ci
cero miestelio asesęrius Frank 
J. Christenson, ir Cicero kolek
torius Herry Viterna. Pastara
sis praneša, kad prie Cicero 
avenue bus įtaisyti ženklai di
desniam s ug mui. TapJ 
pavasarį Cicero bus valstijos 
vieškelių policijos patroliai — 
State Highway Police.

Cicero lietuvių “Main Street” 
— 50th avenue, nuo Roosevelt 
iki 26-tos, irgi bus aprūpinta 
naujomis 400 žvakių švieso
mis. Prie 50th ir 16th bus įdė
tos “stop and go” šviesos, šį 
gatvė bus labai puošni kai vis
kas bus baigta, 

t

“Bendras darbas” .
Ėithuanian Home Owners 

Club džiaugiasi šiais pagerini
mais, skaito juos lietuvių nuo
pelnais ir nurodo, kad kartais 
priešingų nuomonių žmonės 
gali bendrai veikti. Pav., Chris
tenson yra republikonas, o Vi
terna demokratas. Lokaliuose 
dalykuose kartais lietuviams 
partijiniai, skirtumai nesudaro 
svarbos, jei tik politikai remia 
lietuvius. Tokiam atsitikime ir 

U. S. karo aviacija netrukus 
pasiųs vos 18 metų lietuvį Al
fonsą Lesauską tarnybai Ha- 
waii salų oro bazėje. Jis yra 
buvęs Melrose Parko gyvento
jas, ir du metai atgal baigė 
Proviso High School.

Jis dabar yra narys 13-to 
skvadrono, kompanijos B, ir 
lavinasi Scott Field, III., lauke, 
prie Belleville.

Jaunuolis visuomet įdomavo- 
si radio mechanika. Kariuome
nei paskelbus, kad ims rekru
tus radio mechanikų korpusui, 
Lesauskas įstojo. Kandidatai 
turėjo turėti bent metus uni
versiteto, bet Lesauskas kvoti
mus pasekmingai išlaikė, uni
versiteto visai nelankęs.

lietuviai remia • j uos.
E. W. Mikutis

NAUJIENOS, CHcago, III.
■ 1   ■—   1 ———— i' ■

Laikraštininkų Galva

.s A I I1ENŲ-AUME sTftlepboto
Fred W. Schaub, iš De- 

catur, III./ kuris šioihis die
nomis tapo išrinktas Inland 
Press asociacijos preziden
tu per tos organizacijos 57- 
tą metinį suvažiavimą Chi
cagoj e.

Patarnautojai
“Naujienų” Vakare 
Vasario 23 d.

Rubsiuvių šveta'riėje
Visų žemiaus išvardintųjų 

prašome susirinkti ne vėliau 
2:30 po pietų, Kurie dėl jokios 
nors priežasties negalėtumėte 
d.rbti, prašome pašaukti “Nau- 
j enas’ Canal 8500.

A. Vaivada
Milda Vaivada
Mr. Skurkis
Al. Mickevičius
J. A sclla
J. Shumakąris
J. Bačlunas
X. Sha kus
P. Galskis
J. Tųmosa
A. Narbutas-,
J. Pučkorius
P. Balčiūnas,
AaVil’s
K. P. Deveikis
'J. Bud ris
Mr. Dainius i
P. Švelnis
Mr. Jašmontas
Ait’iur Tumosa
M r. Tumėnas
Ė d š m oteris
■/!r T kut.’s
A Rypkevičienė 

šmoteli nė
Mrs Radišiisklene .
O. Vilienė
B irs. Klčiene
Mrs. Motuzi nė Laucaite
Mrs. švelnienė
K. S ta Įmokas

T. RYPZEVIČIA

losslande Minės 
iriuvos 
©priklausomybę

ROSELAND. — Rytoj vaka
re Visų šventų parapijos salė
je, 10806 S. Wąbash avenue, 
įvyksta Lietuvos nepriklauso
mybėm minėjimas. Prasidės ly
giai 7-tą, į įžanga visiems lais
va.

Programą pildys American 
Legion Post No. 49 of Rose- 
and, RKS 334a kuopa atliks 
vieno veiksmo komediją, taip
gi bus garsių kalbėtojų, nese
niai atvykusių iš Lietuvos. Dai
nuos ir choras. Po programo 
šokiai. —K. D, R.

Tekstilių Unijos 
Suvažiavimas

Šiandien Mprrison viešbutyje 
įyyksta CIO Textile unijos 52 
lokalų atstovų suvažiavimas. 
Tarsis apie kariškus užsakymus
audinių įmonėse, algas 

| sąlygas, etc. ' ...

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR
S.L.A. 238-tos Kuopos Bunco ir Card Party, Gramonto 

svetainėje, 4535 South Rockwell Street, 7 valandą 
vak., bilietai 25c. Daug dovanų, rinks “čampioną”, 
vaišės.

D'džiojo Lietuvos Kunigaikščio Mindraugo Draugijos 
šokiai, Unity Club Salėje, 4558 South Marshfield 
avenue, 8 v. v., bilietai 15c.

Lietuvių CYO skyrius Cicero — “8th Annual Dance”, 
parapijos salėj, 8 v.v.

Jonistų Maskaradas, šokių ir Pasilinksminimo Baliu?., 
814 W. 33rd St., 7 v.v. Dovanos, liaudies šok:a:, 
programas.

RYTOJ
“NAUJIENŲ” METINIS VAKARAS, Amalgamated 

(RubriiMh) Salė’e, 333 Souyh Ashland Bu’varas, 4 
vai. p.p. BiFetai 75c. ir apsaugos taksai. Originali 
trijų aktų, Padaužų Dramos Skyriaus parašyta ko
medija dabartinį Lietuvos gyvenimų, “IŠNA
ROS”. Pildo rinktinis Chicagos lietuvių vaid lų są
statas. šokiai prie puikaus orkestre, varės. Vien šo
kiai — 40c.

Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimas, Parapijos salėje 
10806 Šou h Wabash avenue, 7 v.v. Dalyvauja Ame- 

. rican Legion Post No. 49, choras, kalbėtojai, šokiai.
Įžanga laisva.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
RUSAI ATIMA Iš LIETU

VIŲ VISUS GRUDUS

Surašinėja visus gyvulius. — 
Atima daugiau, negu gali

ma užauginti.
(Iš Lietuvos laiško ištrauka)
Iš Vilniaus krašto rašo gimi

naitei Chicagoj c;
Pas mus yra gerokai sriego, 

bet nū kiek nepašąla, žinote, 
pas mus jau k ta valdžia, vadi
nama tarybų Lietuva. Mokes
čiai dar kol kas šiais metais 
yra nedideli. Tik turime sumo
kėti 140 litų. O kaip bus toliau, 
^ai nežinome.

Jau buvo Ei ivšči o e pa
skelbta ir žemčlap uose nupai
šyta, kad atidavė Švenčionis, 
bet dar neatidaro sienos, sako, 
kad iki Naujų Metų ir neatida
rys.

Gavome laišką nuo Prano iš 
P. Rašo, kad dėdienė Agota jau 
mirė. Jiems labai sunku gyven- 
i, nes moka labai didcl u s mo

kesčius. Jie turi tik trečdalį va- 
ako i ėmės 66 2/3 dešimtines, 
et turi sumokėti 80J svarų ru 

Jų, 200 svarų mė.os, 400 ^va
rų bulvių, 120 svarų linų, 1G0 
„varų sčmenų ir 865 rublius p - 
n gais. Tai nežino kaip reikės 
išgyventi iš tokios mažės že
mės. O nasip rkt. nieko ne a, 
o jei yra tai viskas labai bran
gu. Puspadžiai 150 rublių.

Jei kas yra kas nusiperka, 
bet nėra už ką, o kainos pakel
tos keturgubai. Bata., kur e b - 

o 40 Ltų, o dabar yra 20J litų, 
š rūbų nieko nebėra. Pas mis 

suraš.nėja gyvulius, parduoti 
..legalima, jei per daug turi, ko
mitetas paima piauti, piaut. 
aipgi negalima, kai paplauni, 
-ai palieka trečdalį, o visą pa* 
ma. šiais metais visai mažai 
prikulėm sau duonos, lai pir
kom.

Aš VISKĄ, VISKĄ SUDE
DU Į VIENĄ GILŲ, GILŲ 
IR TYLŲ ATODŪSĮ. SU

PRASK. GUSČIUK, 
SUPRASK!

Ištrauka iš laiško, kurį gavo 
vienas chieagietis nuo savo se* 
sers iš Lietuvos:

Brangus, Gusčiuk, daug no
rėčiau Tau ką parašyti, daug ką 
pasakyti. Bet, deja, ši mano mi- 
zerna plunksna yra bejėgė. Aš 
žinau, kad Jus viską žinot iš 
laikraščių. Bet kaip ištikrųjų 
yra, to tikrai Jus nežinot. O. 

darbo Augustir.ėli, kaip skaudu kai 
po gražios vasaros ateina toks

biaurus ir purvinas ruduo. Ir 
žmonės tada sunkiai, tyliai ir 
giliai atsidusta. Bet vasara jau 
praėjus — jos nebėra. O purvi
nas ruduo, su dar purvinesnė* 
mis ir žiauriomis audromis nai
kina ir drasko viską, kas kiek
vienam žmogui yra begaliniai 
brangu. Ir verkia tada žincg. s, 
verkia... Gusčiug, mielas bro
li, ar supranti mane, tuos ma
no žodžius? Aš viską, viską su
dedu į vieną gilų, gilų ir tylų 
atodūsį. Suprask, Gusčiuk, su
prask! Kodėl ši mano plunks
na yra bejėgė? Kodėl ji betei
sė. Jei ji turėtų teisę Tau pa 
rašyti, aps verktum, Gusčiuk —- 
apsiverktum. Bet kam aš ta ra
šau. Juk svarbu, kati sveiki iv 
turime dar ką pavalgyti. Trum
pai pasakysiu pirkau ži.mini 
paltą. Mamai atiduodu savo, se
sutės pasis uvo pernai. Kalnic- 
rių dedu, žinai, dar tą patį, 
kurs buvo ant to palto, kur Jus 
atsiuntėte, dar gražus. V eną 
gabalėlį medžiagos z gavau ša
kines, kitą Gclg udiškyj, vos ič 
kojų ne šėjau iki su si p rk nė
jau. Metras pusvilnonės me
džiagos kainavo per 40 litų (se
niau 17.20). O dabar, šomis 
dienomis, jei parašyčiau, neti- 
kėtumėt kiek kainuoja.

Geriau apie tai nieko.. Daba • 
gyvenam vėl sa o namuose, t. 
y. gyvenamuose namuose. 35 d. 
nuo VIII—22 d. iki IX—28 d. 
musų namuose gyveno sovietų 
kariuomenės 6 kariai. Mes taip 
sau pakampėmis slampinėjom, 
buvo likę tik tas namo galas, 
xur mėstarnė. Dabar jau nebč- 
ra.

Baigsiu, Gusčiuk, daug ką tu
rėčiau parašyti, kiekviena die
na vis pilna naujų da’ykų. Tik 
keista, kad plunksna bejėgė. At
rašyk, Gusčiuk, apie save; lau
kiam su pasiilg’mu.

Pasiilgus ir mylinti sesutė, 
Albina.

“Jaunimo” domei! Ar žinote, 
kad Lietuvių Universiteto K1 u 
bo maskvasparnių kelių studen
tų užsispyrimu buvo norima 
sušaukti specialus susirinkimas 
kaip pereitą sekmadienį, 2 vai. 
p.p., lygiai tuo laiku kada pa- 
triotingoji visuomenė rinkosi 
Oriental salę Nepriklausomybės 
Dienos paminėti? Bet mit ngas 
išėjo “flop”.

Sskplbimai Naujienose

yra naudingos

ŠeStadienis, vasario 22,1941

PO CHICAG4 ' 
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

Vienas chieagietis dalyvavęs 
Westvilles lietuvių Vasario 16- 
tos paini nė j me, papasakojo į- 
domų kurjozą iš komunacių 
skerečiojhnosi toj kolonijoj.

Tenykštė šv. Kazimiero drau
gija gavo pakvietimą pr'iidėt. 
^rie s t. renginį o be .droš Vasa. o 
šešioliktos celebracijos. Nori 
draugijoj komunacių priklauso 
labai mažas nucš'mtel’s, kok u 
a. b .du (j e m ki t Lių t ik 
>ų) į valdybą patekę Saulė • 
Stalino gizeliai ir jie susir nk - 
me tą pakvietimą pervarė t~ p 
kad “nariai nubalsavo“ Vasari j 
16-tos n ekur nešvęsti ir n eku 
neiti.

Tada atsistojo vi .nas čri-g- 
męs-augęs narys ir tuos penk 
takojus ėmė gėdyti, kad jie sa 
vo durna akcija ne tik prieš 
Gietuvą eina, bet ir p i?š Ame
riką. Komunecis pirmi inkus 
tuoj kujuku sudavė į stalą ki
lis kartus, girdi, “susirinkimas 
uždarytas”, ir su savo keliais 
kitais gizeliais išėjo, manydami, 
kad viskas užbaigta.

Bet nariai, tebesėdį savo vie
lose, nutarė, kad užtenka duo
tis - Stalino . agentams juos 
‘monkyti”. Jie tuoj pareikala 

vo, kad viČe-piriniinnkas (ku
ris yra patriotas lietuvis) iš- 
naujo atidaryti susirink’mąą. 
Tą vice-pirm įlinkas su malo
numu padarė; susirinkimas iš 
naujo apsvarstė Vasario šešio- 
l.ktos kvietimą ir VIENBAL
SIAI NUTARĖ prisidc.i prij 
minėjimo surengimo ir jame 
dalyvauti.

IR DALYVAVO.
o—o—o

Nežinau kokius planus jus 
turite rytojui, bėt aš su savo 
še myna busiu Amslgamated sa
lėje pamatyti “Naujienų” Pa
daužų Skyriaus statomas ‘ Išna
ras”. Jei jums patinka pralėkti 
akaras su savais žmonėmis ii 

per pora valandų pasijuokti š 
< raž o> satyros ap e kokį ten 
“Padleckį su Stalincų roj im 
(nusiduokini lyg nežinom kas 
tas Padleckis per paukštis), tai 
į “Naujienų” metinį vakarą ryt 
atsilankysite ir jus.

o—o—o
Ketvirtadienio vakare įvyku

siam Lietuvos Nepriklausomy
bė; m liejimo kom teto susirin
kime raportai parodė, kad per- 
e to sekmadienio parerg’mai 
davė pelno suvirš tukstanč o d.o- 
erių. Tai graži p r ma L et i- 
vos vadavimo reik: lams r Le
ne didžiau ia iki šiol bent ka- 

oje kolen joje sukelta.

Tam pačiam susirinkime da- 
yvavęs, jau iš rytinių kolonijų 
sugrįžęs katalikų visuomenės 
‘lyderis” keliais atvejais pade

monstravo, kad jis pasircn ę; 
asmeninius ir partinius reika
lus statyti aukšč’au benf kokio 
•iarbo tautos labui.

Jo išsireiškimai supyk no ne 
tik nekataLkų veikėjus, bet ir 
savuosius. Anastazas Valančius, 
kuris Chicagoje ir Ciceroje ži
nomas savo veikla per kelias
dešimt metų, atsistojęs taip ir 
pasakė tam “lyderiui”.

Nesu pranašas, bet manau, 
kad keli katalikų lyder ai i er 
dvidešimt metų, kaip perekšles 
vištos, išsiskėtę, gaus gerą “ki- 
ką” į kelnes vieną gražią dieną. 
Ir tas “kikas” ateis ne iš kur 
kitur, kaip iš savų žmonių, nes 
ten irgi yra daug NUOŠIRDŽIŲ 
PATRIJOTŲ.

GREEN NORI PANAIKINTI 
PAROLIŲ TARYBĄ

Gub. Green skelbia, kad jis 
netolimoj ateityj panaikinsiąs 
valstijos parolių tarybą, ir jos 
pareigas perduosiąs visuomenės 
saugumo departamentui, kurį 
jis irgi žada suorganizuoti.




