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ATSKYRĖ MUSSOL1NIO KOLONIJAS
Vokiečiai negalės padėti italams Tripolita- 

nijoj ir bus sunku jiems pulti Tunisiją
LONDONAS, Anglija, vas. 23 

d.—Britų admiralitetas vakar 
paskaliję, jog jų karo jėgos š'o- 
mis dienomis padėjo minas į- 
vairiosc strateginėse vietose 
centralinėje Viduržemių juros 
zonoje.

Minos padėtos visuose pietų 
Italijos vandenyse, tose vietose, 
kūnas Mussolini pasididžiuoda
mas vadindavo musų, suprask, 
fašistinės Italijos, vandeninis.

Šiais karo veiksmais britai 
siekia visiškai atskirti Italiją 
nuo visų jos Afrikos kolon jų. 
Pirmon vieton britai nenori 
leisti Mussoliniui pasiųsti dau
giau karo jėgų į Tripobtaniją. 
Tuo pačiu metu nenori išleisti 
iš Tripolitanijos italų karo jė
gų į pačią Italiją. Italų karo va
dovybė, pamačiusi, jog ilgiau 
negali priešintis britams Tripo- 
litanijoj, dės pastangas užsili
kusias kariuomenės dalis per
vežti atgal į pačią Italiją.

Britai skelbia, kad minos jau 
padėtos vandens ruože, kuris 
randasi tarp Sicilijos ir franzu- 
zų Tunisijos. Padėtos minos Ti
rėnų juroje, taiT^lęjĮijQ$Ur Ita
lijos pusiausalio.

Minuoti visi vandenys nuo 
Santa Maria dc Leuca iškyšn-

VOKIEČIU GENEROLAI BULGARIJOJ
Bulgarai protestuoja 

prieš okupantus
SOFIJA, Bulgarija, vas. 23 d. 

—Vokiečių generolai ir ištisas 
kariuomenės štabas su aukštais 
nacių karininkais jau randasi 
Bulgar joj. z

Nacių karininkai yra užsime- 
tę viršun civilinį p'oščių, kad 
neatrodytų visai kariškai. Žvil
gantieji kariški batai ir apačio
je dėvimi drabužiai aiškiai ro
do juos esant aukštais karinin
kais.

Sostinėje visuomenės ir stu
dentų grupės protestavo prieš 
nacių įs.veržimą į kraštą.

,,, III—■■■■ „■■■■■ ■ ■ llllf*

Kelių rodyklės 
vokiškos

SOFIJA, Bulgarija, vas. 23 d. 
—Ant visų kelių, kurie eina 
nuo Rumunijos sienos į Bulga
rijos centrą, pritaisytos naujos 
vokiškos kelių rodyklės.

Pranešama, kad ligi sekma
dienio ryto dar nebuvo regulia
rios vokiečių kariuomenės Bul

garijoj.
Bulgarijos policija areštavo 

• visą eilę prieš vok ečius griež
tai nusistačiusių visuomenėm 
veikėjų. Areštuota daugelis val
stiečių judėjimo vadų.

Visam krašte di
džiausias pasi

piktinimas
SOFIJA, Bulgarija, vas. 23 d-
Bulgarų cenzūra neleido laik

raščiams rašyti apie galimą vo
kiečių karo jėgų įsiveržimą į 
Bulgariją. Kraštas t ktai šiomis 
dienomis patyrė, jog vyriausy* 

lio, nuo taip vadinamo Italijos 
užkulnio, ligi pat Bengazi. Tuo 
norėta apsaugoti nauja britų 
juros baze. Nuo Bengazi taip 
pat padėtos minos ligi pat fran
cuzų Tunisijos.

. Tarp Sicilijos ir iškyšulio 
Bon yra tiktai 50 mylių pločio 
juosta, kuri yra labai tankiai 
nusėta minomis.

Britai ne tiktai atskyrė Itali
ją nuo savo kolonijų, bet žy
miai apsunkino rengiamą vo
kiečių ekspediciją į francuzų 
Tunisiją.

Hitleris neseniai pareikalavo, 
kad francuzai įsileistų į savo 
teritoriją ginkluotas italų karo 
jėgas, jeigu jos turėtų trauktis 
nuo puolančių britų. Maršalas 
Petain griežtai atsisakė įsileisti 
ginkluotus italus. Jis nedv.pras- 
miškai pabrėžė, kad nuginkluo
siąs kiekvieną kareivį, kuri 
įžengsiąs į francuzų kolonijas 
Todėl vokiečiai rengė ekspedi
ciją į Tunisiją.

Britai skelbia, kad be jų va
dovybės yra pavojinga pląukio 
ti minuotuose ruožuose. Pata
ria svetimiems laivams kreipti 
į britus, jie žino kur palikti 
4aisvi-vttndens laukai ir palydės 
perkybinius laivus.

bė nesipriešins nacių ihvązjja 
kai pačioje Bulgarijoje,.4jau ra 
dosi daug vokiškų' karei vių.' 1

Sostinėj studentai y susirink 
ties vyriausybės rūmais ir pro 
testavo. •' / '

Visame krašte eina didfžiausįo 
nepasitenkinimo banga ir kelia
mi dideli protestai prieš dabar
tinę bulgarų vyriausybę.

Per Dunojų nutiesti 
tiltai

LONDONAS, Anglija, vas. 23 
d. — Autoritetingi sluoksniai 
praneša, jog nacių invazijos 
Bulgarijon galima, laukti pir
madienį.

Britų ministeriui Bandei įsa
kyta apleisti Bulgariją, jei na
ciai bus įleisti be pasipriešini 
ino. Išvykimo datą iš Bulgari
jos pasirinks pats mlnisteris 
nes jis vietoj geriau žino sąly
gas. i • .;

Vokiečiai jau nutiesė tiltus 
per Dunojų ir viskas paruošta 
kareivių kėlimui.

Hitlerio reikalavi
mai Jugoslavijai
SOFIJA, Bulgarija, vas. 23 d. 

—Teko patirti, kad Hitleris, 
pasikvietęs jugoslavų ministe- 
rius į Vokietiją, pareikalavo, 
kad jie butų visiškai neutralus 
dabartiniame kare ir nekreiptą 
jokio dėmesio kas darosi Bul
garijoj ir Graikijoj.

Pareikalavo demobi’izupti da
lį jugoslavų kariuomenės ir lei
sti vokiečiams vežti karo me
džiagą per savo teritoriją.

Taip pat pareikalavo įsileisti 
reikalingą ska’čių kareivių siun
čiamai karo medžiagai apsaugo
ti. Jugoslavai sutiko. j

ACME-NAUJLKMU TeJephoto
Pakėlimui gamybos apsaugos reikmenų industrijo

je, vyriausybe sutvėrė devynių asmenų produkcijos pla
navimo tarybą, kuri kooperuos su apsaugos komitetu. 
Paveiksle matome tris naujosios tarybos narius pasi
tarime prieš pirmąjį posėdį. Iš kaires dešinėn: buvęs 
Komercijos sekretorius Harry Hopkins, Samuel R. Ful- 
lor, tarybos pirmininkas, ir John D. Biggers, apsaugos 
reikmenų produkcijos direktorius.

Italų batalionas bai
gią užtrokšti

KAIRAS, EGYPTAS, vns. 23 
L—Italų batalijonas, kurį bri
tai iŠvyjo iš Afmadu miešto
jo, randasi dykumoje visiškai 
užtroškęs.' .Kareiviai neturi nei 
lašelio*;Vaildens ir nėra vilties

BąUliJpnp' daktaras atsiliko 
nuo1 kareiviu ir pasidavė bri-j

T-r'

Klek‘; toliau kapelionas ras
tas Klųely visiškai užtroškęs. 
Manomąč-jog - netrukus pasi
duos y Įsas* fašistų vadovauja
mas batalijonas.

UŽPULTAS USA MINISTERIS
Sofijoj vokietis metė Nacių štabas ireng- 

butelį tas netoli Sofijos
SOFIJA, Bulgarija, vas. 23 d. 

—Vienas 1 vokiečių karininkas 
šiandien paleido vyno butelį į 
Amerikos ministerį Bulgarijoj 
r sužeidė jo ranką.

Incidentas įvyko dideliame 
Sofijos restaurane, kai ameri
kietis pareikalavo sugroti “Tip- 
perary’’ dainos muziką.

Vyno bonką paleido civiliš
kais drabužiais apsirėdęs vokie
čių karininkas. Atvyko pol e ja 
Ir išvedė visus persirėdžiusius 
nacius. \

s . *

Amerikos ministerio 
pareiškimas

SOFIJA, Bulgarija, vas. 23 d. 
—Jungtipij Valstybių ministe- 
ris vėliau padarė spaudai pa
reiškimą dėl incidento. Ministc- 
ris restaurane buvo ne vienas, 
bet kartu su Amerikos spaudos 
atstovais.

Kai buvo paleistas į jį vyno 
butelis, tai mįii'stęris apdaužė 
butelį metUsį nacį.

Mihistėrįs apgailestauja inci
dentą, bet jis buvo nacių išpro
vokuotas* , '

.....................Į ............................ ..........................................................,

Edenas nori sudaryti
Balkanų paktą

■ ■■ ■■ ' - ' '

STAMBULAS, Turkija, vas. 
23 d.—Patvirtintos žin'os, jog 
Edenas ir gen. Dili j aplankys 
Turkiją, Jugoslaviją ir Graiki
ją. Jie stengsis sudaryti Balka
nų paktą, ktfris, pastotų kebą 
nacių ekspapsijaį^

4 O. ‘ f‘ I / '
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Abu aukštus .Kritų valdinin
kus lydi adjutantai, kurie yra 
gerai informuoti apie užsienio 
reikalus ir Balkanų problemas.

Dabartiniu mėtii jiedu randa
si Egypte ir tariasi su gan. Wa- 
vell štabu.

SOFIJA, Bulgarija, vas. 23 d. 
—Vokiečių maršalas Siegmund 
List, kuris vadovavo vokiečių 
kariuomenei Lenkijos kare, jau 
randasi Bulgarijoj.

Maršalas List skaitosi Rumu
nijoj stovinčios vokiečių kariuo
menės t’esiog’niu viršininku.

Maršalas List įsteigė savo ka
riuomenės štabą Čamkorija 
miestelyje, kuris randasi 50 my
lių atstumojė nuo Sofijos. List 
apsigyveno karaliaus rūmuose.

Saule tėka 6:36, leidžiasi 
—5:31.

Truputį šaltesnis, snigs.

Pildome 1940 
Income Tax
Blankas

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

J Sekmadieniais— nuo 9 iki j;
J 1 vai. popiet. t J

BUVĘS SOVIETŲ 
KOMISARAS DRAUDŽIA LIKVIDUOTI KRAUTUV

Maksim Litvindvas, ilga
metis sovietų užsienio rei
kalų komį sąrąs, kuris šio
mis dienomis tapo išmes
tas iš partijos. Pasakojama, 
joy jam gresia Zinovjeuo, 
Tuchačevskio ir kilų "pa
šalintųjų" likimas.

Petain atmetė japo
nų reikalavimus

VjCHY, Prancūzija, vas. 23 
d.—Oficialiai pranešama, kad 
francuzų vyriausybe vakar 
svarstė japonų pate ktus reika
lavimus dėl taikos Indokinijoj 
ir juos atmetė. x

Japonai nori, kad franeuza 
atiduotų Siamui apie trečdalį 
Laos provincijos ir didelę dalį 
Cambodijos.

Francuzų vyriausybė velyja 
ir toliau tęsti pasienio inciden
tus, negu priimti tokius dide
lius reikalavimus.

Britai paėmė Jumbo 
uostą

NAIROBI, Kenva, vas. 23 d 
—Britų karo jėgos užėmė italų 
Somali jos uostą Jumbo, kuris 
randasi nedidelėj atstumoj nuo 
praeitą savaitę užimto Chisima- 
jo.

Jumbo uoste italai buvo į i- 
stiprinę ir Roma mane, jog ten 
ilgai ginsis.

Jumbo uoste britai paėmė ne
laisvėn visą italų įgulą su pul
kininku pryšakyj. Suimti vis 
štabo karininkai.

Vokečiams per karš
ta Kielyj

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
23 d.—Didžiausias nacių admi
rolas Raeder įsakė perkelti iš 
Kielio į Dancigą vokiečių juros 
akademiją. Kielį be perstojimo 
lanko anglų lėktuvai ir nelei
džia mokiniams tinkamai mo
kytis.

Vokiečiai sako, jog negali 
būti , jokios kalbos apie visišką 
Kielio evakuaviiną.

MASKVA, Rusija, vas. 23 d. 
—Valdžia įgaliojo naują komi
siją paruošti sovietų valstybei 
penkiolikos metų p’aną, kuris 
turi būti geresnis už buvusius 
penkių metų planus.

Valdžia nori, kad per 15 me
tų Rusija pralenktų visas kapi
talistines valstybes.

Prekybininkai neturi 
prekių

VILNIUS, Lietuva, vas. 23 
d. — Prekybos komisariatas 
išleido įsakymą, kuriuo drau
džiama likviduoti krautuves 
be specialaus leidimo.

Komisariatas nekreipia jo
kio dėmesio ar krautuvė turi 
prekių ar neturi. Krautuvei 
likviduoti būtinai reikia turėti

Italai nenori ginti 
Mussolinio

ALEKSANDRIJA, Egyptas, 
vas. 23 d.—Nelaisvėn paimti 
italai pareiškė, kad Italijai ap
saugoti jie butų kovoję.

Dabar reikalas eina apie ap
saugojimą Hitlerio ir Mussoli
nio, o šiam dalykui italai neko
voja, bet tiktai dėvi uniformas.

Italai nemyli anglų, bet 11- 
biau jie nekenčia vokiečių.

---- ------------

Senatorių dauguma 
už įstatymą

NVASIHNGTON, D. C., vas. 
23 d. —. Laikraštininkai atsi
klausė senatorių ar jie balsuo
sią už priešdiktaturinį įstatymą, 
kuris dabar debatuojamas se
nate.

52 senatoriai aiškiai pasakė, 
kad jie atiduosią už jį savo bal
sus. 20 senatorių pasisakė prieš 
įstatymą, o 21 dar galutinai ne- 
nusistatė.

Įstatymui pravesti reikalingi 
18 senatorių balsai.

Perkam laiką pasi
ruošimui, sako

Pepper
TOPEKA," Kan., vas. 23 d.— 

Demokratų senatorius C. Pep
per šiandien pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės, padėdamos 
britams, perka laiką apsaugos 
paruošimui.

Dabar britų laivynas neišlei
džia nacių iš Europos ir Ame
rika gali ginkluotis. - Jeigu ne 
britai, tai naciai pultų nepasi
ruošusią Amenką.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Romos radijas paskelbė, kad mirė Alfonsas Burbonas, 

buvęs Ispanijos karalius. Paskutinėmis dienomis jis smarkiai 
sirgo.

— Vokiečiai skelbia, jog jiems pavyko paskandinti britų 
laivą, kuris turėjo Jungtinių Amerikos valstybių vėliavą ir ženk
lus. <

— Petain įsakė paleisti kai kuriuos bereikalingai arešte lai
komus ministerius. Paleistas Reynaud vidaus reikalų ministe- 
ris Pomaret ir senatorius Schramak.

— Britų karo orlaiviai atmušė didelį nacių oro laivyną, ku
ris skrido į Angliją. Nuo paties kanalo nacių orlaiviai buvo pri
versti grįžti atgal.

— Vakar Limoje, Peru valstybėje buvo jaučiamas didelis 
žemės drebėjimas.

— Graikai pradėjo italų užfrontėn mėtyti atsišaukimus, ku
riuose aiškina apie italų prakįšimus Lybijoj. Dalis Italų pasida
vė nelaisvėn.

— Sofijoj studentų riaušės didėja. Gatvėse patruliuoja di
deli policijos būriai ir bizūnais sklaido protestuojančius prieš 
nacius.

— Berlyne nuteistas mirti 44 m. amžiaus Johan Rcinhardt, 
kuris pavogė 6 dešreles aliarmo metu.

— Britai sugrąžino keleivinį laivą, kuris turėjo plaukti Į 
Japoniją ir paimti išvažiuoti norinčius Anglijos piliečius.

Vokiečių išmesta bomba užmušė “lordo Haw-Haw”, na
ciams tarnaujančio anglo Williajn Joyce, tėvą.

valdžios leidimas. O tokiam 
leidimui gauti reikia išpirkti 
patentą visiems 1941 metams. 
Krautuvininkai jaučiasi blo
goj padėtyj. r

Seniams autobusai 
neprieinami

KAUNAS, Lietuva, vas. 23 
d. — “Tarybų Lietuva” apra
šinėja £>Qie didelę kamšatį vi
suose Kauno autobusuose.

Prie Marcinkevičiaus gatves 
žmonių tįirpe autobuso laukė 
viena senutė. Susigrūdimas 
buvo toks didelis, kad ji buvo 
parblokšta ir autobuso nega
vo.

Kai atėjo antras autobusas, 
stipresnieji įsiveržė vidun, o 
jos neleido. Tas pats -atsitiko 
ir su trečiuoju. Laikraštis 
skundžiasi dėl tvarkos.

Traukia teisman 
“darbininkų 

atstovus”
VILNIUS, Lietuva, vas. 23 

d. — Vilniaus prokuratūra pa
traukė teismo atsakomybėn Z. 
Šapiro ir J. Kliotą. kuri'\ be
sinaudodami privilegijuota 
“išrinktųjų” padėtimi, paėmė 
iš stiklo fabriko kasos 27,000 
litu. <

Panevėžio manufaktūros 
krautuvės vedėja Santupienė 
už pirkėjų skirstymą į “savus” 
ir “svetimus” nuteista 2 me
tams kalėti.

Gamina naujus Stali
no garbintojus

VILNIUS, Lietuva, vas. 23 
d. — Komisaras Venclova prt* 
reiškė, kad prie Vilniaus ir 
Kauno universitetų steigiami 
vadinami darbininku fakulte
tai.

Juose bus išeinamas viduri
nės mokvklos kursas.

Steigiamų kursų klausyto
jai bus parenkami komunistų 
partijos komitetų ir profsą
jungų. Bus išrinkti ištikimieji 
Stalinui.

t
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Among here enemies now unfor- 
tunately belong somc of our influ- 
ęntiąl countrypiep. AyitVpgly or 
Umvittingly t^ey. aye flUler’s hęlp- 
erš!

PUBLISHED EVĘRY MONDAY

Personalities of Interest

^ITĮ^R’S flELFERS”

his family to

(M

Thę World ąt a Glance

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 
F. H. Sadauskas . A. S. Vaivada

jtua

: ---------- .L. .. ? .v:1'
flr. E. (J. Pyųfay

VU

of us who love her in spite of her 
shorteomings. We love her for her 
hppę ąnd hęr freę^ęm and her dę- 
mocracy. We put her above any 
and all parties, whether Socialist 
or Democrat or Ęepublįcan. We 
\yho love Aipericą ręąlizę that in 
this .present wofĮd crisis she mušt 
be united to survive the approach- 
ing storm of Axis aggression. We 
know thąt those who confuse 
Ąinericą’s rpind, whp pppose her 
effort to aid embattlęd Brifąin, no 
matter how sincere they maybę, 
are not America’s friends, būt 
enemies.

In ą time of grąve national dąn- 
ger, to put party above Country 
is more than unvvise and unpatri- 
otic. It bordęrs on tręason. For 
treąson, according to our federal 
copstitution, consists in giving “aid 
and comfort to the enemy.” And 
caything that basically lessens 
unity in this country in its avowed! 
and accęptcd .policy of resisting 
the aggressors and helping the 
v ietims (r.proved by some 75% 
of our pęopie) mušt, in cffect, iend 
‘aid and comfort” to the totali- 
tarian dictatois in thęir effort 
destroy the demoeratie v/ąy 
hfc.

to
of

For one of the dictątov’s npost 
(ffectivc vyeapons for \veakcning 
and paralyzing a nation’s power 
< t s'.cnce is to ereatę di^ųnity 
iu that nation. Lack of ųnify in 
i’janc*. for ęxample, was a majpr 
. au5< <»J hęr svvift c^Uapse before 
the nazi enslaught.

pledged her-
to Blitain

Sincę Amęrica has 
i<» give ąll aid 

‘.short of wąr”. ąnd 
the .proud position of “arsenai for 
democracy”, blind, unreasonable, or 
pArtisan opposition to the lėnd- 
k.asc bdl helps Hitler. This is 
cąually true whet^er $uch opposi
tion reats on nazi pay or nazi 
;.\mputhy, or on gęnume būt mis- 
l ikt n Americanism. No mattęr 
how sinėeie the motive, the result 
is just the šame—injury to Amer
ican and vvprlęi dcmpcracy, aid and 
comfprt to Hitlęr, epemy of mo- 
♦ ’.ern civilizątion.

NAUJIENOS, Chicago, III Pirmadieji., vasario 24,1941 'i
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STUDENTS GET ONE DAY SAMPLE OF DICTATORSHIP

M

becn rcpjacęd by Stanley DĮ’i-

N AU.T1ENP-ACME Telepliolo
Stufleitfs ęf Pierson, High School, Sag Harbor. N. Y. got a taste of life uncįcr |ota|itariąn 

rule whęn Principal Rąymond Schneible sėt asiele “Dictatorshig Day” to demonstrate bene- 
of de^aeracy- Herę three girls serub sidewalk ųnder bąleful glarę of “storm troopers’k

CHAMPION CHERRY PIE BAKER

THE GRABE
told that Aldopa
on the Standards

MAKING
We hcar it

Grabas is now
Committee at Chapin Hali on tipe
N. Y. Campus. What with listening 
to alibies on questionąble conduęt, 
late hours, and falling grades, we 
suggest the follovving as a possible 
theme song:

“I think that I shall never sce
• i i * 4 5 . ,

A ‘D’ a s lovęly ąs a ‘B’,
A ‘B’ y/hose rpundęcl forrn is

pyęssed .< * •; >»■
Upon the records of the blessęd.
A ‘D’ comes easily, and yet
It isn’t easy to forget:
‘D’S’ are made by fools likę me, 
Bųt only Qod could makf i ‘L* ”

—o—

NEW SEKGEANT-AT-ARMS
Becausc Al Childs, cmployęd Ipy 

Ernst and Ernst as an accountanl, 
mušt spend a good deal of his 
time out of town those .prcjncomc 
tax ęlays, hę has hąd to fprsake 
his du ties as sergeant-at-arm.s apd 
has 
got.

i f--------------------;---------------------
; Naujos Gadynės 

Intermezzo

a few months
Mus. Varkala

“MY SISTER EILEEN ’
A size^ble group of L. U. C.’ers 

attenc^ed the performance. of ‘>‘My 
Sister Eileen” laąt Saturday. Tlpę 
evening was enjoyably climaxęd 
with dinner at Toscano’s.

—o—

' . ’ • -.u neitu Avint l'ėlepiiotc
ELSIĘ BENSON of Geneva, N. Y. proudly Risplays cherry 

pie she tiąkęd at Chicago contest that earned her ti tie of Na
tional Champion Cherry Pie Baker.

Lamenting the termination of ą 
I civįl life that was both joyous and 
I unrestricted, two cronies of the 
happy days now gone, Ernest 
Grigg tmd John Miskevic by narpe, 
sat side by side in the only pri- 
vate compartment available on the 
“Grant Special” bound for the 
camp of the samę name. Ąlready 
the dread disease nostalgia had 
crept u.p.on thęm< u r

“It all com(?s back to me now,” 
Ernest said, “I Avalked into the 
e>ęamining vphysicįan’s office. He 
lookęd once at my six and one- 
hąlf feet ąnd yvas convinced that

J. C. CARKALA 
A Moderp Ųlysąes

don, Norway, England and Holland 
and thence back to America, arriv
ing in Chicago in time to enroll 
in his father’s “alma mater” the 
University pf Chicago, in the au- 
tumn of 1931, in the department 
of political science and economics.

(To be continued next weck)
(In next Monday’s English Scc- 

tion NEWSY wįll tell oi Joseph C. 
Varkala’s university įife and sub- 
sequent positions and experiences 
including tense \vecks of bonibard- 
ment in Paris.)

Lithųanian 
Youth 
Society

I ' ' ' • .‘r ••

| if I wasn’t Class A-l. then nob.ody 
was.” John Miskevic emitted: “Me
too”, 
made to wipe from bis 
cign matter that happcned to fly 
i n at that particularly touching 
moment.

drew a handkerchief and 
ęyes for-

farm near 
and the 

surround- 
were not 
time, for

Thę rauk and, file of both mąjpr 
part.es in this country belieyę inl 
aięi to Britain “short Qf war”; and 
the rank and file, by large, favęr 
Uie lend-lease bill with a time 
lim.it of June, 1943. Most of thel 
Dęmociatic leadęrs and many of 
the Republican leaders support thąt 
me^sųrc in the form desired by. 
the Administration. Important 
among such clear-visioned and pat- 
riotic leaders of both parties arę 
President Roosevcit and his cabi- 
net, Willįam AUcn White and Gif- 
ford Pinchot and Wendell Willkie, Į 
Senators Connaly, Pępper, atV 
Bridgts. y

Unfoi tunately, hovvever, ipilu- 
ential mtn iu bpth parties oppęse 
the lęnd-lease bill. Among thęmj 
are Colonel Robert McCormickand 
William Randolph Hęarst. Sega- 
tors Walsh and Clark, Nye and 
Vandenbęrg, Taft and Johnson. A 
number of important Repyblicaris 
appęųv to bę jeaiousy thirsting for 
Willkic’s blood, iargely bęcausę in 
a time of serious crisis hė is pat- 
riotic enough to put his country 
above his party. ' /

In doing thi? nęw, Wi)lkįę h^s’ 
not changed his basic atttyūde op 
our foreign policy since lašt šjitĮng, 
when he came out for p6v/erful 
mąterial aid to Britąip. Ygs; when| 
his. pątio.n is sęfiously \naenaced,Į 
Willkie is an American first/ jaijd 
a Republican aftenvards... Becaųsą. 
of this high patriotism he is’<nowj remarks made to Lithųanian youth 
meat for the knives 6f Republican I’.
appeascrs, isę^tionists, "fciįKty | .. .
haeks. 1' J ; . / ■ ■: I

America has hęr fąųl^..-.$< * 
few nor trivial. Būt fherc are

vviąo’S wąo—

Firant has studied at llli- 
Wilson J.r. CoĮlege, Art 
ąnd Armpur. InstUuįe.

Edgar 
nois U.. 
Institute 
Lašt year Edgar received his B. S. 
Degree in Architecture from Ar- 
moun Institute and — graduatipg 
vvith top honors — was given a 
scholarship for his Mastcr’s dcgręc. 
Edgar decided, howevęr, that be
fore continuing his academic know- 
Icdge any furthcr he vvould prefer 
to have some sort of practical 
bąckground and was mpst fortū
na te in obtaining a pogitiop with 

j George Fred Kcck, one of the ten 
best architects in 
He has pot yet 
vvould rąturn to 
for his Masters. I JI / • . *• 1^'4

Edgar’s artistic 
presented in his 
He’s not only visited 40 of (hę 
statęs in Ameiięa būt has also beęn 
to many of the countries iu Euro, | 
pe. including, of couršc, Lithuania. I . • Ą ' • > > , • •

the United Statęs, 
decided 
Ąrmour

whcn be 
to study

flare is 
love

UN1TY

węll r.e- 
for travęl.

VZc werę glad of tįhe gėnuįnę, 
pf thę Lithųanian Day In- 

deperidence celebration and hąvę 
seriously taken inlįo account the

soon to carry the torch of Hopes, 
. somd t0

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

chorus so we can’t spend time”. 
So, again—be dpwn . to rehearsals 
each and evcr.y Tuesday.

E'IRST THING YOU KNOW—
April 6th will be here. That is 

a big date for PIRMYN. For the 
first fime in thę history of Ame
rica, a grand opęra wi|l be .present
ed by a Lithuąniąn group—and in 
Lithųanian. Just in the event thąt 
no one has heard about it yet, the 
opera is “Carmen”. The presentą- 
tion will take place at the Good
man Theatre, Monroe and Michigan 

at 2:00 p., m. on the above meri- 
tioned datę. '
ęiRLS DOMINATE—

Ąt the pręsęnt moment girls d,o- 
mina^e thė membership of thę cho
rus, and as a result—a hurry yp 
ca}l is being .pift out for those 
young men who are failing, to ąt- 
tend rehėarsals. As a whple the 
chorus is hyrnming ąlo.ng ąmooth- 
ly. The kid’s chorus was down for 
rehearsal with orchestra Friday, 
ąnd thėy’ll uphold their end of thę 
sho w. It. m a y be. štili to, c a riy, būt 
it can’t be. put off muęh longei’, ąp 
maybe the principais might dig 
m a little hard^r įn, ąn- ęffort to 
polish up męmories and start pu V 
ting ąw,ay the scones.

' r* ; • ._______ 1 t,•

TUEŠDĄYS— '
Pleaše! Please. be dowp! is. thę 

plea k df ' Mr. Stėphens. ‘Tuešdąy,’s 
rehearsals. ,ąre',moęe . inSpprtąnt ' ąt 

bjėęąusy they reab
ly take; the , ppdrą . ąp^t. FricLay;« 
tfic ' orchestra k rehęarses with the

Arriving at camp the drafteęs 
were put through a process of as- 
sembly .pęior to becorping vietines 
of encouraging and inspiring woręis 
spoken by the Colonel, an old hand 
at that sort of thing. ,

Ernest and Johnny, head and 
shoulders above the ręst quickly 
took their place in the reai' lines, 
charitable in the ręspect they could 
observe oyer the heads of the ręst 
without becoming subject to unpp- 
litc remarks, such as making bet- 
tęr doors than windows. Big as 
they are, Qrigg and Miskevic are 
well awarę they cannot liek t^e 
whole army, and as John Miske- 
vic puts with so much fpresight, 
“Especially Hitler’s army.”

The Colonel ųuiękly eyed the

by quickly vvith 
and farm chores 

cąinę thę day 
little boy was

pa r t

dan- 
done

way

U

SURPRISE!!!
Many happy returns were ex- 

tended Mr. Stėphen’s after ręhear- 
sal lašt Friday. on his birthday, 
W,hich originąlly fęll on St. Valen
tinei Day. >,

At that tirhę Mr, Stephen’s had - - —— -t-;
lęft for Brockton, Mass., to attdnd;two beąutiful physicąl specimęns,
u ' t. . . ; ' > • ». •
the funeral bf his father, who had
passed away Feb. 9.

So lašt Friday was chosen as a 
good date to surprise Mr. Stephen’s. 
Accompanying the surprise, cąme

hastily approached and withdre,w 
them from the rear ranks, remark- 
ing, “Oh no boys, the front lines 
for yop”. Johnny Miskevic cancel- 
lęd f oi' the moment the genęral 

a token of. appreęiątion for the morose attįude that prevailed ever 
work Mr. Stephen’s has put into the since they left Čhicągo and bę-

came the “wit of Birutes Chorus” 
^e

chorus.
The ręst of the eyęning was again, 

spent muriphing refreęhments ęhidęd as he nudged Krnie.
and hąing a good time.
.. . .. .TT - ■.

KNICKKNACKS—
■ * s i . •

’Tis rūmoręd thąt, Bruno Nor- 
man’s part in “Catmcn” is slow.ly 
creeping to his head. Won’t speak 
to some people. ’ f :

Bruno Brooks rpaking one of his 
raj-ę ąppępę^ę^;.\: 1

. Sally A1ėkšiuna$. refusing to ac- 
cept a cęrlain fįpę yęung man as 
an eseort after thė shindig.

Al Pųtris barging.Hn spm'efįme 
during the evenihg—with a hąpĄ- 
ful of cigars. Ręąsoh'-r-a baby giri, 
brarid new, in the’Putris’ famiĮy.

Johhny Avelis unūsiially qųiet.
J. ^pkSĮtplę;. bacįc ąt . wę<rk ąfter 

k) y i n g o U a w eek becausc o f ą 
“cpdž’ .iii <■ thė. Opįfc į . , ,

m'tikte the rehėg.^{ls/ f
T. DOME ■

“You’re telling me,

den-The Colonel explained the 
of the situation, that before 
stood the heroes of Amer- 
young mpnhopd, and in thom 
vcstcd the honor of being a 
of that great nątįonal army.

sity 
him 
ica’s 
was 
part 
At this moment the Division Band, 
an old hand at such things, struck 
up a cheęrful military air that was 
wopt to ijospire rs įessęrs to great 
and noblę ^eęds^ Thę selęctęes 
ęhėąręd ąnd shoutąd. “ĮVs a fynhy 
thing,” Ėrnie said, “what a little 
band music can do.”

“Won’t it be fun tęĄing o,ur 
grandehildren \vhat great fun wę 
had during our year in the army?” 

. . ■ ''. ■
“Y.eah,” sąi<^ ^.ohm^y, “būt if we 

bęcome Ą. E. F;, w.hat then?,’’ Thę 
two' iooked very fpolis^.

AIexander G

The life of the young American, 
Jpseph C. Varkala, is not unlike 
the adventurous life of Ulysses of 
the ojd Gręek classics. In fact, a 
veritahĮę Odyssey woųid actually 
be writtęn if all |he intęresting (te- 
tails were to be included about the 
travels and countless odd experi- 
ences crowded into his twenty odd 
yeąrs (our guess is that he has not 
rounded out the third decade yet).

To begin from the very begin- 
ning, Josęph C. Varkala was born 
in Russia. His father, the well- 
known Lithuąniąn public account- 
ant of Chicago. Joseph P. Varkala, 
was cpnnecfed at that time with 
the International Harvester Com- 
pany and had been sent to take 
charge of the auditing of the ex- 
panding branches of the company 
in Russia. Thųs it was that young 
Joseph was born in Russia of a 
Finnish mother and Lithųanian fa
ther, both, however, of\ American 
citizenship.

Fate, likevvise, meant that the 
young boy grow up a true Ąmeri- 
ęap, for the Russįan revolution 
carpe aboųt in a few years which 
caused all Amerięans to hurry 
home, including the Varkalas, al- 
though “daddy” remained a whilę 
longer after sending 
.peace and safety.

Having sojourned 
in geod-old-Chicago,
decided that while waiting for Mr. 
V’s return, she and son, Joe, and 
little daughter, Hclen, ought to ^yi- 
sit hęr sister in the stato of Wash- 
ingtop. Theęe they stayed until 
daddy returned and joined thom 
for a brief while to enjoy those 
famous State of Washington apples, 
sunshine, mountains, etc.

Then. back to Chicago supposed- 
ly to stay. Our “little Ulysses” 
was thus mąrooned in grade school 
for a fcw years, — būt not very 
long. His father bought a 
Michigan City, Indiana, 
family was again in new 
Ings, which, hovvever, 
pew ' fon- any lęngth of
the two vivącious, froličking 'child- 
ren soon came to know every tree 
and erag and hiding place. Therc 
was the additipnal exęitement cve- 
ry weekend of vvaiting for their fa
ther to come from Chicago whęrę 
hę was engaged during the węck 
in indepondent public accounting.

The years went 
studies to think of 
to do, and along 
when thę blond
little no more būt was ą young 
man graduating from high school.

Directly after graduation Services, 
fąręwells to his classmates werc 
hurried and brięf {or the ręst of 
the Varkala family węs waiting 
for him in an automobile to drive 
away to see the world!

This time it was to be a plęasure 
trip to Europe. And the foursome 
fully enjoyed their leisurely tour 
of France, Belgiųm, Germany, Po- 
land, Lithuania, Latvia, Estonia, 
Finland, where Mrs. Varkala’s re- 
latives were most eager hostš, and 
bąęk to Lithuania.

Herę we mušt ręst awhilę to re- 
late an important incident in our 
young man’s adventurous and ven- 
turesome life. Through various con- 
tacts, our energetic young Ameri
can securęd for himself the posi- 
tion of secretąry to Mr. Fullerton, 
the American conspl in Kaunas, 
which meant that his travels with 
his family had to cease. As a re- 
sult, it was decided that his father. 
\vould return to America, his mp- 
ther and sistęr go bąck to Finland 
for a longer visit and Joseph C. 
Varkala was to “make his way” 
by himself in his newly found 
work.

Neędless to sąy, he was quįte 
succęssful apęi bejsides his regula? 
work, he wąs leąrning Lithųanian 
and studyin^ fyissian un^ep Qie įu« 
torship o{ tyrs. Cępinskas, wife of 
the well-known president of the 
University of Kaunas. Most impęrt- 
ant of ąll, he was courting a f^tir 
Lithųanian mąiden and who knows 
what might bi;ave happened if įiis 
mother had not le^ppęd al?Dut t{)is 
maiden and sęn{ her son a telegram 
summoning him to Finlpnd to bis 
“dying” grandmother’s bedside.

His gran^mąthep ęlid not die, nor 
had she bęęn iii, būt this markec 
the end (orv. thę begipning?) of 
our young męĄs romanęing and lifę 
in Lithuania.
' From Finland he accompaniac 
his ino.ther and sister through Swe*

way

During the month of February 
Vytautas Beliajus is touring the 
colleges of the Middlc-West, teach- , 
ing • fblk"danečs. During his tour 
BA'i^te Kremianis is ropinėm# • him 
as a dancing mstruclręsv m the 
Lithųanian Youth Society.

Undcr her able directipn rchcar- 
sals are now going on for the 
that LYS is going to have in 
myn’s o,pera. “Carmęn”. l'he 
cing parts of this opera vili be 
by the LYS.

Rehearsals are also under
for the Eastcr Concert, which will 
inciude folk dances of all nations. 
This unusual concert will be held 
on Sunday, April 13th, at the Li- 
thuanian Auditorium.

On February Ist, thę LYS pre- 
sented the Mexican Folk ballet, 
“The Fięsta to Our Lady of Guada- 
lupe”, at the International House 
ip the University of Chicago. As 
the play was such a tremendous 
success, playing before a sell-out 
house, it will be presented again 
in the near future, this time in ihe 
loop, for the .pleasure of those who 
missed the first presentation.

On February 14 and 15th the In
ternational House at the University 
of Chicago held its annual “Carni- 
val of Nations”. Lithuania was the 
only centrai European nation to 
have a room to itself. It was very 
remarkable that people of other 
nationalities were so interested in 
Lithųanian art that many had t<| 
bę turned away vvithout witnessing 
the penformanęe.

The International audience was 
so impressed b^, the Lithųanian 
folk dances that the Lithųanian 
Youth Society hąd to do an encore 
after each performance.

ĄI Jpnevięius

EYES OVERWORKEDt Do they smart 
and bucu? Murinę brings tjuick relicf. 
Tty two drops of Murinę nicht and 
mornipg and whenevęr your Eyes are 
utŪated and redaened or fcel tired.

Murinę is elkaltne—pure and gentie, 
ęconpmical, top. Try Murinę today.

P//VE,®
yoim JUr I

-Wenetta

.....

part.es
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PITTS BURGUL1; ) NAUJIENOS
KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI MINĖJO! 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
SUKAKTUVES

Publika netilpo j svetainę. •
Kalbėjo adv. F. J. Bągočius, kun. J. Prunskis, tei
sėjas Eagan ir miesto majoras Sculley. — Bagočiaus 
kalba geriausiai visiems patiko.

S. S. PITTSBURGH, Pa. — grįžti. O tai daugiausia prisi- 
Tur būt, pirmą kartą Pittsbur- ėjo nukciitėi pittsburghiečiams, 
gho 1 etuvių istorijoj taip su
tartinai ir visoms'srovėms nuo
širdžiai bendradarbiaujant (iš
skiriant komunistus) buvo pa- 
m nėta Ž3 metų liūdnos Lietu- 

o nepriklausomybės sukakt i-
.vės. Bet liko įsk epyta viltis, 
kad ir vėl Li tava -turės 1 ut 
laisva ir nepriklausoma ir atsi
kratys antmesto vergijos jungo, 
o mes Amerikos lietuviai jiems 
pagelbėsime visais mums gali
mais budais.

Tokias mintis r iškė kalbėto
jai. Tą pat pareiškė tūkstanti- choras, vadovaujamas Jono Se
nė Pittsburgho lietuvių publika? nulio ir A. Sadausko. Jis gana 

gerai pasirodė. Antras didžiulis 
sudėtinis choras tai Mairon o 
choras vadovaujamas Brazio 
taip pat gerai pasirodė.
Buvo priimtos 2 rezoliucijos.— 

Sveikinimo telegramos.

susirinkus į didžiulę Lietuvių

Adv. Bągočius savo gyvoje ir 
jausmingoje kalboje gana gerai 
užvažiavo taip vadinamiems 
“saulės broliams’’, Stalino gar
bintojams. Juokingoje formoj 
jis pasiūlė jiems nemokamą ke-

kurį jie taip garbina. Pažadėjo 
jų kelionę apmokėti tikriausiais 
Lenino ir Stalino rubliais, skir
damas Pittsburgho “saulės bro
lių“ kelionei net pusę milijono 
rublių. Žinoma, su ta sąlyga, 
kad “saulė“ Stalinas turi atsių
sti laivą. Kalbėtojas sako, gal 

gavau tuos milijonus Stalino 
rublių? Gal jų$ manote, kad- Ji; 
aš su Stalinu plėšiau bankus? 
Ne, nieko panašaus, aš už 35 
centus amerikoniškų pinigų nu
pirkau 7 milijonus Stalino rub- 
lių.

Žinoma, publika turėjo gar
daus juoko iš. tos Bagočiaus kal
bos dalies, nes tai buvo tikrai 
vykęs palyginimas arba ilius
tracija, kiek turi vertės bolše
vikiški rubliai ir tie visi jų pa
žadai, kuriais bandoma klaidin
ti Amerikos lietuviai.

Trumpai sakant, adv. Bago- 
čius savo kalboje sumušė į dul
kes visus bolševikų pasigyrimus 
neva dėl darbininkų gerovės. Ir 
sunku buvo ir įsivaizduoti, kaip 
jautėsi tie “saulės broliai“, ku
rie buvo šiame susirinkime, 
kaip jie nesprogo iš apmaudo. 
Bet reikia pasakyti, kad Pitts
burgho stalincai užsilaikė ra
miai, — nesiimu spręsti, ar iš 
mandagumo, ..ar iš baimes.

Kulį. J. Prunskis, ‘kuris pats 
neseniai yra iš Lietuvos pabė
gęs nuo S alino “saulės’, papa
sakojo daug įdomių dalykų 
apie Lietuvą, ir kaip Lietuvos 
žmones kenčia po Stalino ver
gijos jungu. Apie kun. Pruns 
kio kalbą parašysiu kitą kartą 
plačiau.

Teisėjas Eagan ir majoras 
Sculley trumpose savo kalbose 
išreiškė viltį, kad Lietuva ir vėl 
turės būti laisva ir nepriklauso
ma ir kad Hitlerio, Mussolinio 
ir Stalino diktatūros turės griū
ti ir demokratijos turės laimė
ti. O su demokratijų laimėjimu 
visos pavergtos tautos turės at
gauti laisvę.
Daug publikos turėjo grįžti, nes 

nebuvo vietos svetainėje.
Šį kartą daug musų tautiečių, 

kurie nesiskubina į parengimus, 
gavo skaudžiai nusivilti, nes at
ėjus kiek vėliau jau nebegalėjo 
į svetainę įeiti, — turėjo atgal

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’’

SKUNDŽIA NACIU KONSULĄ UŽ $8,000

Aukų sudėjo $252.50. ±r

RESOLUTION

du

REZOLIUCIJA

votį už atstatymą nepriklauso
mos ir demokratinėm Lietuvos 
valstybes ir gelbėti mums vi-

Muzikalį programą pildė 
didžiuliai chorai.

Muz.Ralę programą AJldė su
dėtinis Pausaulinės Parodos

m

&
&
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nes jie vietoje gyvendami nesi
skubino. Laimingiausi buvo iš 
tolimesniųjų apylinkių, nes jie 
atvažiavo apie valandą prieš 
pradėjimą programos. Vėlinu 
akėjus ej , jei kas kur, l 
vietą galėjo rasti skiepe ar 
kitur, klausėsi garsintuvų, 
rie visur buvo sudėti.

:oliucijas, — vieną lietuvių 
kalba ir vieną anglų. Anglų kal
ba rezoliuciją skaitė kun. E. 
Vasiliauskas, lietuvių kalba S. 
Bakanas.

J; Rezoliucijos dedamos šiame 
skyriuje. Taip pat buvo prisiųs
tos 2 sveikinimo telegramos, 
viena iš švento Pranciškaus vie
nuolyno lietuvių kalba, kur vie
nuoles pasisako, kad jos jun
giasi su savo tautiečiais, šiame 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjime ir siunčia širdinguosius 
linkėjimus.

Antra sveikinimo telegrama, 
tai buvo iš Floridos nuo gero 
lietuvių draugo John M. Hus- 
ton Registcr of Wills.

Iškilmėms vadovavo Povilas
—Reporteris

kur 
ku-

ivi s. Alice Crockett laiko Fritz AViedmann, vokie
čių generalinio konsulo San Francisco mieste, paveik
slą. kurį ji apskundė teismui ir reikalauja $8,000 atly
ginimo už išlaidas, kurias ji padarė vykdama į Vokie
tiją. Crockett sako, kad ji keliavo Wiedmann*o prašo
ma, patirti ar jis dar tebėra Hitlerio malonėje.

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai bendrame masiniame su
sirinkime, sukviestame A.L.R.K. 
Federacijos apskričio ir Drau
gijų Komiteto vasario 16 d. 
1941 m., Lietuvių Pil'ečių sve
tainėje, 1723 Jane St., S. S 
Pitlsburgh, Pa., minėdami Lie
tuvos Nepriklausomybės 23-jų 
metų sukaktuves, išklausę kal
bėtojų pranešimus affie dabar- 

što Lietuvos, pareiškia:
Kadangi Lietuvos valstybė 

praeitų metų (1940* m.) birže
lio 15 d. buvo okupuota Sovie
tų Rusijos kariuomenės, sulau
žant visas sutartis, kokios bu
vo padarytos tarpo Sovietų Ru
sijos Sąjungos ir Lietuvos, 'kur 
buvo garantuojama Lietuves 
nepriklausomybe;

Štai tikras
rūkytoje cigaretes

D ..

virsonė gero< uisirūkymo
rūkytojams kaip mes

Chesterfield’s PATSY GARRETT 
ii Fred Waring’s “Pleasuro Time” 

su PAT O’BRIEN 
Amerikos populariška

SŠ?-.. judžių žvaigžde y.

hesterfield

Ar jūs rūkote 
cigarete^ kuris PATENKINA

•

Išsiimkite Chesterfield... 
užsidekite jį. Jūs mėgsite kaip VEŠIAI 
Chešterfields dega ... jūs mėgsite jų 
GERESNĮ SKONĮ... jūs rasite juos AIŠKIAI 
LENGVESNIUS — ne stiprus .. . ne be 
skonies.

Jus negalite nupirkti geresnį cigareĮą

Kadangi Lietuvos piliečiai" bu
vo verčiami balsuoti už kand - 
datus, parinktus imperialistinės 
Rusijos komisarų ir grasinant 
raudonarmiečių durtuvais;

Kadangi mosavimai, įvykę 
liepos 14 ir 15 d.d., Sovietų Ru
sijos kariuomenės okupacijoj 
svetimai rankai (Erigaojan. 
yra tautos valios falsifikacija ir 
uzurpacija lietuvių tautos teisių 
ir suverenumo, —- V

Todėl mes, ištikimi Suvieny
tų Valstijų Amerikos piliečia', 
šio masinio susirinkimo daly
viai, giliai atjausdahii Lietuvos 
tragišką padėtį, griėžtai protes
tuojame! prieš Sįo vietų Rusijos 
smurto žygius prieš taikingą 
Lietuvą, jos įjungimą į Sovietų 
Rusiją, naikinimą Lietuvos ne
priklausomybes, it jokiu bud i 
mes nepripažįslam okupantų 
valdžios;

Taip pat męs pasižadam ko 

žmonėms ats.kratyti okupantų 
vergijos jungo, atstatant nepri
klausomą remokra.inę Lietuvą.

Lai gyvuoja nepriklausoma 
demokratinė Lietuva!

Rezoliucijų Komisija: 
Kun. J. Misius 
Kun. A. Jurgutis, 
Juozas Virbickas, 
Kun. E: VaS.liauskas, 
S. Bakanas.

vViierui m the menth. o
■ nu oi (hi. year 1910 A. D., 

u- r.ji • lyra u n c-.ll, depo 
-uv cr, d.d, v, ithuut i ru < oc.i 
oa or inv.tatipn, invade, tak 
\e, aini subdiie, the Fue and 
dependen. Sovereign State oi 

numania, and
Whereaš, this šame despot c 

povver, did imprison and šulnį 
gate the pe! c.ful, frecdom-ov 
ing innbcent cit z.ns oi* L/.h..i- 
ania, be it

Resolved, by the American 
citizens of Lthuanian descent, 
of Pittsburgh, Pa., gathered to- 
oether, 6 n the twerity-third an- 
aiversary of the 
of Lithudnia, in 
ing, to express 
thdnks, as loyal 

Independence 
a mass mee.- 
their sincere 

citizens of
these United States of Amerię i, 
to Franklin Delano Roosevell, 
Prėsident, for this refusal to 
recognize the forceful incorpo- 
ration of Lithuania into the 
U.S.S.R., and be it further

Resolved, to express the hope 
that the Government of the 
United States of America, con- 
tiniie further to refuse to re- 

. cognize the occup^tibn, subj 
galio n and ineorpoialion of 
Lithuania, their freedom-lov- 
ing ancestral native land, uito

Rezoliucijų Komisija: 
Ku. J. Misius, 
Kun. A. Jurgutis, 
Juozas Virbickas, 
Kūn. E. Vasiliauskas, 
S. Bakanas.

BAGOČIAUS KALBA 
PAVEIKS KARŠTĄ 

BOLŠEVIKĄ

Ant rytojaus po Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo teko 
užeiti į Lietuvių Piliečių Klu
bą ir g.rdėti k ubiečius kalbant, 
kad Bagoč.aus kalba padarius, 
tikrus stebuklus, ir kad iš U/.- 
kietėjusio bolševiko padarė ge 
rą lietuvį, kurio tiek širdis su
minkštėjus, kad ir jisai aukojęs 
Lietuvos reikalams dolerį bei 
atsižadėjęs bolšev.zmo.

Pasile-ravęs, kas ir kaip tai 
ds t ko, štai ką sjž nujau 
lublečių, ir turiu pripažint, 

k.:d tai tikri stebuklai tarėju 
..įsitiki., jei .1. U., k .ris tarp 
d vidjurgho Icluvių yra žino 
. .a . pagal rus šką žodį “svo 
čius” galėjo ats žadi ti bolšev z- 
iiio ir atiko'i Lietuvos reika
lams.

T k;in.:nt aukojusių sąrašu 
p .s lodo, kad klubicčiai n?pr.- 
s.mano ir minimo asmens var 
das ir pavardė aukoj u.s’ų sąra
še yra.

Butų gerai, kad ir. dauga 
Bagočiui pragalbų surengtų, gal 
gerb. Bągočius ir iš kitų užkie
tėjusių bolševikų padalytų g - 
rus lietuvius. —Reporteris

L.M.D. KLUBO GAS- 
padoriais At

sakymas
Pereitame Pittsburgho Nau

jienų numery p. A. V. padarė 
nepagrįstą priekaištą LMD K.u- 
bo gaspadoriui.

A. V. prasilenkia su teisybe 
rašydamas, kad aš busią sakęs 
jog svetainė esanti užimta, c 
paskui pasirodė, kad svetainė 
nėra užimta. Reiškia, mane pa 
stato kaipo melagį ir intrigai)- 
tę.

Šiuo turiu pasakyti, kad ka 
buvo diskusuojanias svetainė 
reikalas dėl draugjų suvažiavi 
mo, tai aš nesakiau, kad sveta 
nė yra užimta; aš tik sakau 
kad galėjo būti užimta, nes 
man nebuvo iš kalno pranešt 

ir aš nieko nežinojau iki pat 
mitingo, kad draugijų suvažia
vimas yra šaukiamas LMD sve
tainėje, kur viskas yra mano 
priežiūroje ir draugijos yra toks 
patvarkymas, kad aš turiu ži
noti iš kalno apie suvažiavimu 
ir susirinkimus.

Greičiausiai bus, kad gerb. A 
V., tur būt, nenuglrdj, kai 
sakiau, jog svetainė galėjo bū
ti užimta. Kas dėl kalėk tavim o 
užmokesčių, tai ir čionai n s 
jaučiu, kad bučiau pr u ž n ę 
nes tik atkkau m n pave a 
pareigas, ir daugiau nieko

Tai tas “kr mste ėjimas 
J i.-zd.i’ neat u! - t e y ė 

—Gts r ’o '

BRAZAUSKAS
Ruošėsi eiti į Lietuvos nepri

klausomybės sukaktuvių pa
minėjimo iškilmės, bet staiga 
susirko ir mirė.
Vasario 16 d., kada Pittsbur- 

»ho lietuviai ruošėsi Lietuvoj ■
Nepriklausomybės sukaktuv.ų 
minėjimui, ruošėsi ir Juozas 
Brazauskas, gyvenantis 18 1 
Marriman Way, S. S, PįtU- 
burgh, Pa., kuris yra žinomas 
SLA 104 kuopos darbuotojos 
Albinos Brazauskienės vyras. 
Nors jis jau per kiek laiko ne
sijautė gerai, bet lovoje negulė
jo ir jautėsi pakankamai turį> 
jėgų dalyvauti tautinėje iškil
mėje. Tik apie 9 vai. ryto pra
dėjo dejuoti, kad nesijaučiąs 
gerai. Buvo pašauktas daktaras, 
bet jau nepagelbėjo ir ap e 
10:30 vai. prieš piet mirė.

Juozas Brazauskas dar buvo 
jaunas žmogus, tik 48 metų 
amžiaus. Paėjo iš Lietuvos, Pa
nevėžio apskr., Kupiškio vals
čiaus ir apie 30 melų ,'šgyveno 
šioje šalyje.

Tik apie kelios savaitės Bra
zauskai švente 25 metų savo 
laimingo vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Velionis Brazaus
kas paliko didžiausiame nuliū
dime darbščią ir rūpestingą 
žmoną Albiną Brazauskienę, 2 
sūnūs ir dukterį: Williamą 24 
metų, Oną 22 metų ir Juozuką 
11 metų.

Velionis Brazauskas buvo pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se su bažnytinėmis apeigomis, 
dalyvaujant dideliam buriui ar
timųjų Brazauskų draugų. Reiš
kia, Pittsburgho kupiškėną; ne- 
eko ir dar vieno savo gero 

draugo parapijono.
Mirtis šienauja tarpe Pittsbur

gho lietuvių.
S. S. dalyje staiga mirė ir a 

iras 1 etuvis, — tai Antena 
Grafas, 51 metų ar:žia s. Gy 
ye o 1_7 S *9t. St. J s i t i 

pa ii et ir užm 'go ' mž n 
m eg i. a" duktė jau ick 
la ko kaip yra marinama b t 
dar vis gyva, o tėvas visai ne 
sirgęs pasim re. Tikra šeimyn 
nė nelaimė. —Kor^cp

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičia v»n..« 

Carr-Moody Lumb-' r ( 
Naujos ir vartotos lentos, štai v ‘ 
medžiaga, rėmai durys, stogą< na 
mams. Pagerinimus finansuojame 
nereikia jmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai lietuvis pardavėjas. 

STANLEY LITWINAS.
Generalis Vedėjas. 

3039 S. Halsted St. 
CHICAGO, nx.

TAUPYK! Rusi turtingu 
uis ir laimin
gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MIITi'AL FEDERAL SAVINAS 
and LOAN ASSOCIATTON 

OF CHICAGO 
Mokame 3H% Dividendų 

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

"S8 $1,000,000.00
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily New»

Published Daily Excepi Sunday 
The Lithuaman News Pub. Co., Ine 

1739 South tiaisted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
$.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicagt 
$8.00 per year in Chicago 

ic per copy.

Entered as Second Class Mattel 
Mareli 7th 1914 ai the Posi Office; 
of Chicago. Įll.» tmder the acl of 
Marct 3rd 1879

by 2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
75c

LITVINOVĄS “IšVA 
LYTAS”

KĄ SAKO KAPITALIS
TAS apie ateiti

Literatūros Reikalais LINKSMAS
KAMPELIS

Naujienos' eina kasdien, išslp 
i iaqt sekmadienius Leidžia tyau 
jienų Bendrovė, 1739 S Halsted St. 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams _________ _______
Pusei metų .. _
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui_____

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ___________
Savaitei _______________
Mėnesiui __ ___________

Jungtinėse Valstijose), ne Chicagoj. 
paštu; (Atpiginta)

Metams ____   $6.00
Pusei metų _______________ 3.25
Trims mėnesiams _______ 1.75
Dviem mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Užsieniuose:
Metams ........ ..................... . . $8.0(<
Pusei (ftętų ....................    4.00
Friim mėnesiams ........  2.p”
Pinigus reikią siųsti pašto Monęv

Orderiu kartu su' užsakymu
■ ■ ■ —*-■ ' ■ ' ■ ■ ■■ ' ‘ -n » . f-

Priekyn ar atgal?
Užvakar, minėdami Wašhingtopo gimtadienį, įvąi- 

raus pAauko izoliacijos šalininkai graudeno Amerikos 
žmones nenukrypti nuo to kelio, kurį Jungtinėms Vals
tybėms rodė pirmasis prezidentas. Jurgis Washįngtonas 
sakė, kad Amerika privalo laikytis iš tolo nuo Europos 
valstybių ir jų kiviręių. O ką, girdi,, šiandien daro pre
zidentas Rooseveltas, kuris reikalauja, kad kongresas 
leistų jam ginklais, laivais ir lėktuvais remti Angliją! 
Kur jisai veda Jungtines Valstybes?

Tas faktas, kad nuo Wąshingtono laikų iki dabar 
praėjo apie pusantro šimto metų, tiems oratoriams nie
ko nereiškia. Jie norėtų pasukti Amerikos valstybės ląi- 
vą atgal.

Washingtono laikais Jungtinės Valstybės buvo try
lika išsidriekusių prie Atlanto vandenyno kolonijų, turė
jusių viso apie trejetą milijonų gyventojų — nedaug dau
giau už dabartinę Lietuvą. Tos kolonijos buvo biednos. 
Keliai buvo tokie netikę, kad imdavo po kelias savaites 
nuvažiuoti arba nujoti iš tolimesnių vietų j Philadelphi- 
ją arba New Yorką. Kolonijos, susijungusios į federaci
ją ir pasivadinusios valstybėmis, dar vistiek buvo beveik 
nepriklausomos viena nuo kitos. Centralinė valdžia tu
rėjo labai mažai galios. Pats Washingtonas skundėsi, kad 
jo padarytos su kitomis valstybėmis sutartys palieka be 
vertės, nes jisai negali jų įvykdyti.

Šiandien Jungtinės Valstybės apima beveik pusę 
Šiaurės Amerikos kontinento. Turi 131 milijonų gyvento
jų ir didžiausią pasaulyje pi’amonę įr yra galingiausią 
pasaulyje valstybė. Bet senatorius Nye, senatorius Whee- 
ler, senatorius Taft ir kiti panašaus nusistatymo politi
kieriai reikalauja, kad Jungtinės Valstybės tupėtų, ausis 
suglaudusios, ir nepaisytų, kas pasaulyje dedasi.

Jie užmiršta, kad navigacija, aviacija ir radio suar
tino visus pasaulio kraštus. Orlaiviu dabar galimą daug 
greičiau iš New Yorko pasiekti Londoną arba Madridą, 
negu anais laikais buvo galimą pasiekti Bostoną.

Jungtinės Valstybės per pusantro šimtmečio padare 
didelį progresą. Jos yra pasiryžusios ir toliau žengti prie
kyn, o ne atgąl. Dabartinėse pasaulio aplinkybėse tas 
žęnginjąs priekyn yrą galimas, tiktai einant ranka už 
rankos su kitomis demokratijomis.

Naujas stalincų “fiureris”
Netrukus, “draugas” Ęarl Browder turęg eiti į ka

lėjimą, atlikti bausmę už pasų klastavįmą. Jų vį^tį R?" 
ims kitas “fiureris”. Spąuda praneša, kąd tąi ręlęį yrą 
numatytas Roy B. Hudson, kuris “bgsąųją” jyrįnįpk^ 
unijoje.

Pas komunistus svarbiausia vieta ^partijoje” yrą 
centralinio sekretoriaus, nes sekretorius valdo orgaRfea- 
cijos rekordus ir per jo rankas eina prgąnįziącįjoš pįnį- 
gai. Rusijos komunistų partijoje genęrąlinię sękretęrįąus 
vieta davė progos Stalinui pagrobti visą gąlįą į gąvę rąp-? 
kas? pašalinant iš kelio dąug mokytęspius ir iškąlbįnge^ 
nius už jį Trockį, Zinovjevą ir Kame^ęvą.

Amerikos koin-partija kopijuoją Rusijos įiglšęvikų' 
metodus. Todėl čia irgi stambiausius šulas pąrtįjoję yrą! 
generalinis sekretorius. Pirmininkąą Wįllįąpi Z, Fpstęr 
neturi reik|piė§.

Tačįau ir partijos sekretorius pas Amęrįfees 
nistus yra “galingas” tiktai tęl, kol juo Maskvą. 
Maskva laiko Amepįkoję slaptą agentų, kurią dįngųęją 
komunistų partijai. Tas slaptas agentas yra GPU (Žval
gybos) atstovas. Jįąąį niekur viešai nesirbdo, ir paprąsr 
tieji partijos nariai apie jį nieko nežino. Bet jisai duo
dą įsakymus ceųtrp ęękretoriui, o šis praveda juos 
tro kopiįtętę, redakcijoje ir partijos skyrįųęgę. 
Pagal to slapto GPU agento rekomendaciją Maskva ski
ria pinigus pąrtįjos reįkaląms. Kadangi nuo jo 
partijos ffeiaųsąviipaB/tąi įpartija negali japį prUiįųtį§?

Amerikos koinun^tų “partija”, lygiai kaifi ir kęmy- 
uistų “partijos” kįtęsę sąlyse, yra tiktai. ppįęd^ prįfc 
Stalino žvalgybos. Todėl visi komunistai ąr jįg Jfevįi} 
redaktoriai, Įc^lbeįojai ar paprastos Maskvos davatkėlės 
— yra tiktai Maskvos GPU pastumdėliai. Daugelis jų to 
nežipo, bęt tai ųeąudąrp skirtumo. Kas prįklaugo komu
nistų <fpąrtijai,,> tas yra įrivėrstas ątsižądėtį pro-

Visa-sųjungįnės konąunistų 
partijos suyažįavimas išmetė iš ! 
centro komiteto buv. sovietų J 
užsienių reikalų komisarų, : 
Muksimu Litviriovų.

Čia nieko pavijo. Apie Litvi
no vų jąu seniui nebuvo nieko 
girdėti, Jįsąi netekę jsąvo vietos 
sovietų valdžioje 19?9 m. gegu
žės lųęnę^į, kuomet Stalinas 
slaptaį “ąųsįprąto” su Hitleriu 
ir nutarę pasukti savo užsienių 
politikų į nacių pupę. Litvino- 
vo vieton buvo paskirtas Molo
tovas. Už trijų mėnesių Molo
tovus įr Hitlerio užsieniu reika
lų ministeris Ribbentropas pa
sirašė garsųjį Maskvos paktų.

Litvinovąs buvo Stalino ke
liaujantis agentas, Jisai važinė
jo iš viepos sostinės į kitų, ąįš- 
kmdąmas Europos valdžioms, 
kad yi^os demokratijos turi su
daryti “bendrų frontų“ kartu su 
sovietų Rusiją prieš fąšįzma. 
Tąųtų Sąjungos suvažiavimuo
se jisai visuomet kalbėdavo a- 
pie “kolejdyvį saugumų“ įr vi
suotinų nusiginklavimų. Jįąai 
pasįrašė §u daugeliu valstybių 
(tarp jų ir sų Lietuva) specia
lių sutartį apie tai, kas yra “ag
resorius“. šitą sutartim sovietų 
valdžia pasižadėjo nesiųsti savo 
ginkluotų jėgų į svetimų vals
tybių teritorijas, šiandien ta su
tartis yrą seniai sulaužytą.

Bolševikams Litvinovąs iąr- 
navo dar prieš pirmąjį pasaulio 
karą. Kai Stalino suorganizuo
ti gengsteriai apiplėšė Rusijos 
valstybės banko pinigų traųs- 
fortų Tiflise, tai Leninas pave
dė Litvinoyui iškeisti penkš Bi
tinius banknotus smulkesniais 
pinigais. Litvinovąs tuomet gy
veno Londone. Jisai šituo tiks
lu nuv^kJ į Paryžių. Bet Pary
žiaus batikas pažino, kad tps 
“bumaškos“ yra vogtos. Lityi- 
novas buvo suimtas ir nuteistas 
į kalėjimų.

Kai paskui Stalinas pasiuntė 
jį į Francui jų, jąu kaipo Ru
sijos užsiępių 'ręikajų komisarų, 
tartis dėl diplomatinių 'santykių 
užmezgimo, tąj Paryžiaus spau
da Litvinovų pasitiko, “kaip se
nų pažįstamų“, su kuriuo “tu
rėjo garbėj” susipažinti fran- 
euzų policija ir kuriam Fran- 
ęužįją buvo parųp.nusi “nemo
kumu kambarį ąąvo lietelyje“ 
(kąlęjųnę) I

Po Lepino mjrtię^ Litvinovąs 
tarnavo Stalinui. Jam jau nebe- 
ręįkėjų vąžioįį pypgtus bank
notus ųžgįęiiįų bąpkants. Jisai 
buvo Stalino “demokratijos’’ 
męklęrįę- Bis biznis jam sekėsi 
gępiau, nęs. Franęuzijos ir An
glijoj poĮįtikįęrĮąi pasirodė ak^ 
įę^ni už Paryžiaus policijų. 
Kręmlįąų j “demokrųtįją“ jįę 
ppįęmę už grynų pinigų. Litvi- 
npvuį pąųįjęHę apgauti “demp- 
krątiškais” pąžąjais ir Ameri
kos vųldžįų, kun suteikė Mas
kvos gen^tęnms WiPąžinim^.

Bet tas ‘'domoki’ąfes“ foį 
kotųrpią Sįąlįųo prą-
|j-9, fe Wtū Jw 
ipęjžįęrįškų
Ą jįsųį v<k?ą ~ ąr Įi- 
jai & tęfem nfra
WL- tąrnų§? kųrįę |4ąĮįnųį

Pereitame "Nąujięnų"
štaje vjetgję Hai

feųrių žymių Anglijo? žmonių 
pažvalgąs i busimosios taikos H 
tikslus. Kaip matėme, Anglijoje ■ 
jau ne tiktai vafei, :
bet ir turtingu j ų kjasiy gtstp- i 
vai- pripažįsta, kad j>o dabarti
nio baro tarša htal padaryta? 
pagrindinės atmaino? otantanii- 
nSje krauta santvarkoj?- 

Amerika šituo atžvilgiu yra 
tam ataiiikugi. Tačiau ir ž a jau 
pasigirsta balsai, panašų? i ang? 
ta Aelandta- Vįęnas pirmutinių, 
prabilusta tokiu .hutai, yta 
OharĮe? Ędward Wii?«n, nauja^ 
sis Ctaneral Btatario Co, pręzi- 
(tęntąs.

Atsiminkime, kati General 
Bfctrta yra miižimžka korpo- 
raęija, viena patari stambiausta’ 
jų kapitalistišku kompanijų I 
Jungtinėse Valstybėse. Prie? 
metas suvirtum laiko Jos pre= 
zidentas Gerard Swope pasi
traukė ir į jo vietų buvo išrink
tas Charles Edward Wilson, ku
ris tarnavo tai korporacijai 40 
metų.

Kąlbčdąmąs Amerikos Ęlek? 
tros Inžinierių Institute, pereita 
mėnesį, jisai pasakė:

“Pąsąulis, kartų ii’ musų 
Įirąštąą, ęipa pei’ vystymosi 
stadiją, kurių istorija vėliau 
gal užrelęorduos, kaipo antrų
jų revoliucinio masių judėji
mo dalį — judėjimo, kuri§ 
gimė Pasaulio Karo metu ir 
kuris, veikiausia, tęs. s, sų 
vienos ar kitos rųšies laikir 
nomis paliaubomis, dar ko
kius du arba tris dešimtme
čius... Stalinas, Mųssoan.s, 
Hitleris ir Japonijos kariuo
menės vadai yra tiktai šio 
judėjimo simboliai... Kaipo 
pasaulio judėjimas, šito kon
flikto plotis ąpinia daug dau
giau, negu tuos ... simbo
lius.

“Miljonai herojiškų papra
stų žmonių Britanijoje karš
tai geidžia pirmiausią ątsi- 
giųd nuo diktatorių, pagn- 
liau juos sunaikinti. Šitas 
geįpnjųs pagrinde kylą įš gi
laus troškimo užtikrinti ma
sėms savo krašte ir kitose 
šalyse daugiau ekonominės 
laisvės ir saugųmę, negu kad 
joms iki štai parūpindavo se
noji kapitalistinę ir imperią- 
listinė sistema...

“Daugumos Amerikos 
t nių siekimas ,.. savo esmėje 
buvo revoliucinis,., pjįyųtinįų 
įmonių sistema stęyi prję§ 
pasirinkimą. Arba prįvųtįnųis 
tapimus darys įy vykdys yi- 
sučmeniškai nusistatę vadai 

• fįųųnsųpąę, pramonėje? pre
kyboje, darbininkų judėjime 
iy žemės ūkyje — ąrbą vi
suomeniškus tarimus durys 
iy vykdys yjsų Žmpųių yąl- 

' džią visų žmonių naudai.“
Trumpai .sgkąut, fljįlįįųį^ 

kęs korporacijos viršininkas
M“i Aipęrįką kųrįų su 

yį^ų Pųsaųlįu įstojo į soęialin^ 
liųpįtaĮig-

WQ «JAŲNW’ | 
: Psmtą savąjį sp^m 

dos “Jaunimo“ 4-as ši ų mėtų 

r‘Jau|)įmąs’’, giną kartu 
per nįėngsi.. 19. yra 
pųšvęątas daigiausia Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvėms.

kyli liktai taw$> jtagu gMp 
v®s §ąv,u ' įtaonęs 

taip, kad ta Fofatauju vįgu.ęinę, 
ai? lab??-

0 yjįjugigęagg lybjjs, Wįl?ę- 
Sta nuomone, reikalauja visą- 
etam?, UM feuiy užkrinta 
daugiau ękonujtaaę? lwta» ir 
saugumo masėms.

• 'Du gaisrai v?kw ta iMž 
kar išmetė ąsjg 60 žmonių 4 
butų. Degė parnaį
S. Kplin, ir 1587 Milw?ukeę ąye,

. V? -M wi -y », 1

ir turi aklai klausyti įsakymų “iš 
viršaus”. Todėl ir ‘*tavorščfus?,‘; Hudson gaus nę kažin 
kokį jau ten “džabą”.

■J ■ ‘

to; ir savo sąžines

IL
Liudas Gira 

komunistas’'.

Jeigu gyvenimus butų vystę- 
Įsis purmuiifimte vėžėmis, jokiu 
bu4u ?»vss butaM negalėjęs 
priversti rąžyti,apie Liudą Gi
rą. Teko mw vartyti tata, 19.19 
ir 1928 meta fe, 6»ro? gpausta- 
taai) teita 8Wtai w iš arti sję, 
būti jo politinė veiki?, teko 
?lmityti jo tnisterita? » kriti- 
kus raštai, Tada numeta?“ vis
ką į šalį ir nutariau niekad į 
rankas ju daugiau neimta

Nutariau jo neskaityti, nes 
Įijąptau, kad neverta dėl jo lai
ke? gaišinti- Yra daug gražes
nių poeėiįos HutaniUr neg“ Liu- 

Įdę Qjro? nukaltieji, 0 kas lie
ta? jo kritiko? straipsnius, tai 
aiškiai mataau, kad j te kai‘aiior 
jusi pągai pinigus mokančio 
btanjertau? pageidavimus- Jeigu 
pinigu? mpkėdavo vienos gru
pės biznierius — tai vienaip ra- 
šydavo, o jeigu gaudavo pini
gus iš kito, tai išvesdavo vi^ai 
kitas “teorijas“.

Bučiau ir dabar prisilaikęs 
Į šio savo nusistatymo, jeigu ru
sai butų neokupavę Lietuvos įr 
šio kunigų seminarijos auklėti
nio nebūtų įkinkę savo tarny- 
bęn. šiąųdięų Lmd^s Gira yra 
didelis vyras okupuotoje Lietu
voje, jam pavestas lietuviško 
jaunimo auklėjimas, todėl no
risi, kąd ir visi lietuviui ąrčiąu 
pažintų “mokyklų vadovo” bei 
“dvasios vado“ dorovę, princi
pus, literąturiniųs gabumus bei 
■įsitikinimus”.

Lietuvoje visi žinojo, }<ad 
Liudus Girą eilėraščius rašė, 
daugelis girdėjo, kąd jis straip
snius ąpie “tautus vadus“ raši
nėjo, bet niekas nežinojo, kad 
jis šitų dąrbų dirbdamas jau ir 
o ta linui tąrąayo, ( |

Ką j tiktą} ąp vietų lankai per
žengę Liętąvos §}eųų ir pradėjo 
laužytį pakeliu j sloyjnčius ne
stiprius medinius tiltelių^, Lri- 
das Girą prądęjo viešai sveikin
ti “išvaduotojus“. Sveikinti ru
sus, kurie atėjo “išvaduoti“ Lie
tuves nup buvusių Liudo Gipes 
draugų.

Liudo Giros kalbos.
Lietuvos gyventojų dauguma 

vengė susitikti su okupantais.! 
Jie bolševikų bijoję, kąip 1915 
metais bijojo smailiomis kepų- 
yėmis įsiverpusiu vokiečių. Ka
reiviai stengęsi kųJbįi|Įi pųįonęs, 
jjęt niekas su jais nenoręjo kąl- 
bętį, nes-- žinojo, kad invazija 
kraštui nieko gero neatnešė.

Lietuyiški komunistai pirmie
ji nuėjo raudonųjų tarnybon. 
Bet įuo ijiętu ir komunistų Lie
tuvoje nebuvo. Tiktai dabar 
pradeda stęįgtį sąyp kąąpą^r 
bet darbas einą ląbąi nęsklaų* 
džiai, nes ŽlllriPčs
jų vengią. Libdųsi Gfea 
vienas pirųiųjų, kuris 
okupantąms pųgųlkųų.

Jis pmJėjo kaJ^as sakyti 
Kauno sk§F§gatyįųpsęf Jis sk«^ 
bęjo prię Įfe IMp į
visus komunistų oiganizuoja-

Vib 
tųpp kriokto i 

krątiškiųųsii 
sake patpiptjškųs kųfe§? dękų- 
Yojp Dekanozovui ir Stalinui, 
įpustu Lteįąyų Maskvai 
siūle ir t.l.

Liudus Girų k^Stų^Jų įąpn 
paskirtus Metimu yh^misa^ 
r- Jam pavestas nemekykliRiM 
aMžiays jaymą 
jam pavestų kpptroJiupM visi 
9kypyQtQ§ Lfetavps knygynai- 
Kiekvie^ prpga jis ^kp kal- 
fe|s>? kurips <įahMiniią val
dovų pageidavimų atgarsiu.

Kfekvfeąa Prega skintų 
spauda giria Liudą Girą. Su val
stybių ta spaustuvė pirmon vie
ton ąįspąddė Giros parašytų 
“poezijų” apie “saulėtų Stalino

“didelis
kpųątitHCĮijų”, kurių Mąskvps 
vadovui ’Lįętųyųs gyventojarps 
primetė.

Dabartinėj^ Lietuvoje Liudg> 
Gira valdančios klikps yrą vą- 
dinamas pirmuoju “liaudies po
etu”.^

$įe įvykiai verčia kalbėtr*apie 
pirų, peą jie duodą progos pa
žinti dabartinius krąštd valdo
vus, tuo pačiu metu duos gali
mybės palukštenti ir Liudo Gi 
ros “poezijos perlus“.
Liudus Gira

nimo reiškinys.
Kalbant apie Liudų Girų pra 

džioje reikia pasakyti, jog tek 
kalbėti apie vienų liudn.auąu 
musų visuomeninio gyvenirpo 
reiškinių. Teks kalbėti apie tų 
muilo burbulų, kurį visi stengė 
si pusti, kad jis nenukristų ir 
kietesnio daikto nepaliestų. Vi- 
§i bijojo, kad jis nesprogtų, nes 
žinojo? kad jo vidurys yra vi
siškai tuščias.

Tie žmonės, kurie tuščių bur
bulų burbulu pavadindavo, ne
pajėgė pasiekti daugumos au
sies. Valdovų buvo kreipiamas 
ypatingas dėmesys, kad nuošir
dus ir tiesos žodžiai užsienio ne
pasiektų.

Lietuviški valstybininkai ir 
visuomenės grupių lyderiai 
stępgėsi kraštų įtikinėti nebū
tais dalykais. Pašlemėkų dide
liu didvyriu padarydavo ir į 
“vadus“ iškeldavo. Paprasčiau
sių popieriaus gadintojų dideliu 
rašytoju padarydavo, o plunk
snagraužį eilėkalį iškeldavo i 
didžiausius poetus.

Susipra tusieji lietuviški inte
ligentui žįnojo, kad Liudo Gi- 
l’OS poezijos buvo labai mažos 
vertės. Jis jų labai daug pr.ka- 
Jė, bet kai kuriose nei pats Gi
rą nežinojo kų jis norėjo pasa
kyti. Apie jų formų nei kalbėti 
petdnką........

žinojo tai ir kai kurie atsa- 
komingi valstybės vyrai, bet j.e 
vis dėlto nesistengė užkirsti ke
lio bereikalingam garbmimui, 
byris vėliau tiktai gėda visam 
kraštui įr visai visuomenei at
nešu. Visi žipojo, kad Giroą gir
ti nerą už ką, o jo atvaizdų vis 
dėto spausdino šalia pirmų vąi- 
stybininkų “aušrininkų“ ir aiš
kino, kad jis yra d.džiausią > 

j Lietuvos poetas. Gyvenimo tik-

r* neįemto gyvę-

Atsargiai su patarimais.
—Ar nebūtų geriau jei aš 

nueičiau pas Marytę ir pasa
kyčiau tam jos lankytojui, kad 
jau vėlyvas laikas, kad jis iš
eitų? Juk dvylikta nakties!

r—Nesisielok, vyreli, atsi
mink tik tuos laikus, kai ir 
mudu patys jauni buvom!

—Taip, tų teisi—aš tuoj ei
nu pas Marytę ir jį išsvilpin- 
siu pro duris.

Nudžiugino...
Pirmų rytų po vestuvių jis 

atsikelia anksti, eina į virtu
vę, išverda kavos ir atneša 
jai pusryčius dar į lovų. Ji ža
visi tokiu jo stropumu. Bet 
jis tuoj jai sako:

—Na, brangioji, ar tu paste
bėjai, kų aš dariau?

—Kur nepastebėsi, brąngu- 
sai,-r-taria ji laimingu balsu.

—Tad ir įsidėmėk, kad ši
taip reiks ir tau kasryt dary
ti, jei norėsi man įtikti..,!— 
išblaško jis jos visų džiaugs
mų.

Susikalbėjo.
Ji: “Ar mes tik nesame asi

lai?”
Jis: “Prašau šiuo atveju ne

vartoti daugiskaitos!“
Ji: “Ar tu tik nesi asilas?”

Išeitis.
Vagono atdala buvo perpil

dyta. Dvi senyvos moterys 
ėmė piautis, nesutardamos,ar 
langų uždaryti ar atdara lai
kyti.

—Aš tuoj nutrokšiu, — šau
kė pirmoji, — jei reiks sėdėti 
prie uždaro lango.

—O aš nušąlsiu, jei jus pa
liksit langų atdarų.
• Vienas vyriškis, kuriam tas 
ginčas sutrukdė skaityti laik
raštį, kreipės į kitus tos atda- 
los keleivius:

(Bus daugiau)

{VAIRIOS ŽINIOS
Ruošia slėptuves 

gyventojams
ST. LQUIS, Mo., vas. 21 d.—

būvą 
nuėjo

pustais skelbimais.
Visi žinojo, kad Giros rašy

tam misterijom apie Gediminą 
ųįekas netiki, kad tai yra tuš
čiai pučiamas burbulas, kuris 
niekam jokios naudos neatne- 
šiąs, bet vis dėlto jas spausdi
no ir Žaliame Kalne jas net sta
tė.

Gali kelti skystą daiktą ša- 
Rėiųis, vistiek jis drimba. Taip 
ųtąitiko ir su Gira. Jis buvo ke- 
lįanią^ į lietuviškus poetus, bet 
pųskųtįjąįais metais kas kartą 
vįs žęnupu dribo. Dribo todėl, 
kąd ųtsiradp daug gabesnių, ku
rį# tikrų} tųr#J° poeto gabumų.

Lįęįpviškos yj^uonienės “stul
pų” Liudas Gięą puvo giriamas 
todėl, kad “gęfesųių nebuvo”, 
įjęt jį§ feųvo giriamus dar ir to- 
dėl, Rąd nęnoi’ėta ąrba nedrįsta 
pąąąhyli brantui tęfeybė. o tai 
ypų labai liūdnas reiškinys su 
liūdnomis pasėkomis.

-r-Į^zys Varkala 
f

skelbė, jog ruošiamos slėptuvės, 
kurios apsaugos didesnių mies
tų gyventojus puo bombų ir du- 
jy.

šios sįėptpvęs bus statomos 
tuose miestuose, kur priešas 
pirmiausia gali užpulti.

Darlanas Paryžiuje 
nieko nepešė

VICHY, Prancūzija, vas. 21 
d.—Admirolas Darlanas sugrįžo 
iš Paryžiaus, kur kalbėjosi su 
nacių ambasadorium ir Lava- 
liu.

Buvo manyta, kad jam pa
vyks susitarti su Lavaliu, bet 
jokių rezultatų kalbos nedavė.

Lavalis nori, kad Petainas ne
turėtų jokios galios, o Darla
nas nesutinka veikti prieš mar
šalų.

Amerikos
WASHI.X(iTO\, D. C 

gi paskel
bę Uad didelis orlaivių skaičius 
atskrį^O ir dar tebeskrenda į 
Singąppro bazes iš vakarų že
mynų. :

Mąjįųma, jog oriaivįai skren
du per Pacifikų tiesiog iš Ame
rikos

vas

*i•,5

Rrppk pępątenkintas 
nauju {statymu

WĄSHINQTQN, p. C., vas: 
21 d.—Neseniai Į|r}|)ktas Illi
nois republikoniškas senatorius 
Brook$ ląbai smarkiai kritika
vo ruošiamų įstatymą prieš dik
tatorius.

Jis sytįktų, kad britams bu
tų sįuųčiųiųa visą paramą, ku
ri tiktai pei-eįkalingu Amerikai, 
hęį ųęųori, kad bųtų priimtas 
šis įstatymas.

Jis tvirtina, kad $15 įstaty
mas įvels Apieriką karan ir 
jaunimas turės lieti kraują.



Pirmadieh., vasario 24,1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

St. Miščikas-žiemys.

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

Capone Susitinka su Valdžia

(Tęsinys)
—Ar tai, dvasiškas tėveli, ei

si pas jį? — užklausė gal de
šimtis balsų.

—O kaip neisi?... Kas eis ieš
koti paklydusios avelės, jei ne 
ištikimiausias ganytojo tarnas? 
— tarė kunigas, — turiu eiti... 
Bet aš ramiai, švelniai... Dargi 
neklausinėsiu... Lauksiu iki jis 
man pasakys... Aš tik stengsic- 
siu jį pažadinti... patikėti....

—Kaip tai nepatikės, jei pats 
savo akimis mate? — tarė vie
nas aukštas, rauplėtu veidu vy
riškis. — Jei jis dabar nepati
kės, jį dievas gal taip nubausti, 
jog be kalbos ar be akių švie
sos gal pasilikti...

—Taigi... taigi... — dėl to 
turiu eiti, kad išgelbėčiau pa
klydusią avelę nuo besiartinan
čios pragaro pumos... Bet jūsų 
visų prašau vieno: kaip galint 
venkite don Juliano, kad kar
tais savo neatsargiu žodžiu ar 
šiurkščiu žvilgsniu nepastumė- 
tumėte vėl bedieviškon tamson.

Kunigas Nicola išgėrė antrą 
stiklelį, nusišluostė lupąs, pa- 
ląimino kryžiaus ženklu esan
čius ir gerai nusiteikęs traukė 
į don Juliano namus retkar
čiais šypsodamasis...

Jau artindamasis prie don 
Juliano namų, kunigas pastebė
jo nemažą smalsuolių minią, 
kuri bijodama per daug prisi
artinti prie don Juliano namų, 
visgi įvairiausiais budais sten-

, , ------------------- . .................................i ............... ;

lenkus galvas praskyrė jam ke
lią, kunigas įžengęs minios tam
pau sustojo, pažiurėjo į žmę- 
nes ir truputį griežtu balsu už
klausė:

—O jus ko čia susirinkote?.. 
Ko norite?.. Ko laukiate?

Minia tylėjo nedrįsdama at
sakyti, bet suprato, jog kunigas 
pyksta ir artimesnieji stengėsi 
įsibriaųti j minią, gi tolimes
nieji pamažu slinko link mies
to, link savų painų...

—Likite, eikite pampu!— tą- 
rė švelniau kunigas, — ši vie
ta dabar šventa, peš joje pasį- 
rodė musų išganytojaus moti
na... Neterškite jos savo nuo
dėmingomis kojępiis... O dabar 
namon!.. Visi prie darbo... At
eis laikas — aš pats jus pakvie
siu...

Mipia pradėjo skubiau skirs
tytis ir kuomet kupigas žengda

vienas kitas tesimatė, kurie taip 
pat pastebėję atsigrįžusi kunh

Kunigui ši minia nepatiko ir 
kuomet jam prisiartinus ji nu-

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

Kam pirkti seną namą kada aš 
tamstai galiu pastatyti naują gražų 
namą cįar 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 dąrbą, todėl neatidė
liokite tolesniam laikui. Statykite 
dabar kol dar kainos nėra iškilu
sios. O kad kainos kils tai nėra 
abejonės.

Dėl platesnių pasitarijnų šauki
te arba atvažįuękite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vąkąro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedėliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tiė 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 kostumeriąi yra pilnai paten
kinti, kas liudija, jog ir tamsta 
pavedęs man savo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

Turiu porą užbaigtų naujų na
mų. ąardavimui už labai prieinanąą 
kairia.

JOHN PAKEL
BUK.DING CONTRACTOR 

6816 So. Wcstcrn Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

esu

Kunigas nusišypsojo...
—Pagaliau susipratai ateiti!., 

—sušuko prikaišiojančiai don 
Juliano įžengus kunigui į jo 
kambarį. — Maniau, jog neat
eisi... Trauk velniai viską!..

—Nusiramink... nusiramink... 
— tarė linksmai kunigas pleš- 
kendamas ranka per don Julią- 
no pečius. — Nebijok, viskas 
sekasi puikiausiai... Bet tu dre
bi?,..

—Drebėtum ir tp budamąs 
mano padėtyje... Aš buvau tik
ras, jog šis kvailas musų sugal-i 
volas paskalas apie stebuklą 
taip greitai nepasklis... Užtruks 
bent savaitę laiko, įprastu savo 
rolėje... Bet kuomet jau pary
čiu pastebėjau beslankiojančius 
apie mano painus žmopes, vę- 
iiau ištisą minią — maniau jš 
proto išeisiu.,. Jei ši minia bu
tu susirinkus mane nužudyt, 
kaip bedievį, aš bučiau nei de
šimtą dalį nenusigandęs... Bu
čiau gynęsis. Gal butų minia 
mane nugalėjus, bet. .. bučiau 
nei, nepajutęs besiartinančią 
mirtį. Bet šiandien, šį sykį, nu
leistomis galvomis, iššokusio
mis ant kaktos sipaĮsumo aki
mis -- iųan tiek baimės įvarė, 
jog nedrįsau nei iš kambario 
išeiti... Dar pusvalandis ir bu
čiau pradėjęs į šią minią šau
dyti... Jų išdžiuvę kūnai pri
dengti vienu - dviem tjkąrmą- 
lais, įdubę ir ištysę veidai, 
Hjnalsųmu ir vilčia žigančios ą- 
kys, kurios rodos tąve praris su 
kimu ir siela, man primine ije 
šio pasaulio žmones, bet kažko
kių angliakasių, užgr’uvusjų

mas,.. Bpdos kasdien inąęiaų 
šiuos žmones, bet niekuomet 
jie man neišrode loki baisus, 
toki suvargę... Gerui, kąd a,tp- 
jai... Nežinau kas butų utsiti-

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATURĄLIAJ ĄTRGpANTl

Dantų Pietai 1

’ $35
Apkain.
Nemok.

Hejną Bros.

10 MEN. MOKĖTI m ■■ 
Pinigų grąžinimo ga- V BJ h II 
rantija. Denturos da- ▼ JI J y 
romos tiktai gavus už- V 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniųotų 
dentistų.

j®i
■ t

Pleitai 
Pataisomi

l?wndąle Daniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 

Atdara iki 6 v- v., antrad. ir 
Ketvir. iki 7 v. v.

3945 W. g6th—Antras Aukštas
1724 S. ASHLANDT-r2-rąą 

Atdara iki 8:30 v. v.
Vidurmieseio Ofisas Atdaras 

Sekm. 10 iki <

NA UJ1ENŲ-ĄCJ4K Telephotu

Al Capone, pirmiau pasąujiniąi išgarsėjęs Cbicugos 
gengsteris, matomas kaip jis apleido J. V. vyriausybės 
atstovų laikytą apklausinėjimą ryšy sų jp įplaukų tak
somis. Amerikos iždas turi prieš jį Imvusį Publikos Prie- 1 
šą No. 1 “judgement” už $201,347. Capone dabar gyvena

• Floridoj, kur, sakoma, jis gydosi nuo nervų pakrikimo.

Trrrrrr?

turi būti tavo... Retkarčiais tu
ri tu pats ten pasirodyti ir kli- 
jęntų neatsiginsi...

—Qerąi.,. gepaį... Ęet niąų

dabar ne tai svarbu... Sakyk tu 
man: ką aš dabar turiu daryti?

—Ęąįp?., Iš painų nęįšeili?.. 
Į<ą tn sugalvojai?., vienuoliu 
pagaliau norėsi mąne padary
ti?..

- Ne . .. ne.. . ųel)ijok.,. Tuo
jau, UŽ mėnesio, gul dąr anks
čiau, busi kuo buvai, tik, žino
mą, turėsi liaulįs dievo klausi
niu kalbėjęs arba kalbėti apie 
jo neapsakomą malonę ir galy-

—Tfu!... — nusispjovė, don 
Juliano.

Nusįriinimk.., Nusiramink... 
—švolųiąi ra m i no kuųjgąs np? 
pprėj kinius staigų pprtrąųkti 
don Juliunę kaljią, nes jautė, 
kad ano sieloje per daug visįo 
susikaupę įp rcįlęią leįstį japi 
bent išsikalbėti...

— Kaip nori, pąį, bet aš prięš 
šią minią ijmigįųų šventpją ne
vaidinsiu!.. Ji savo tyla daug 
bailesne, ų.egii riksmu,,.

—Nębijt>k? viskas baigsis gę- 
rai... Aš viskuo jau pasirupinąu 
ir svarbiausia — žmonės įjąlil^s 
tave ramybėje, gi jęi kas išdrįs? 
tų iš bendrų pažįątąiųų tąvęs 
ko nors kltiųsti — tu nieko ne
aiškink, bus geriau... Gi ši mi? 
nia niekuomet nedrįs tavęs nie
ko klausinėti...

—Žiųąi, ąą sųgalvojąu dargj 
iš čią išvažiuoti...

~Q jų^ių
žigflti dųfer, reiškia ysu
griauti.., Prięšiųgąi., .^tų-į čią 
pąąįbkti ir dargi vengti iš ną? 
mų išeiti... - ?

dyk... Ne tgi sun 
ku... Be (o, nebus jirl Įąikt 
daug kalbėti... Aš manau, jo#

plėsti savo namukus miestely
je... Įsteik pirmą viešbutį... Pą- 
sisekimas užtikrintus?, maldi
ninkų ųėatsiginsime...

—Gal tu mane įsivaizduoji 
pardavėju?.. — sušuko nepaten
kintas don Juliano.

-—Nieko panašaus... Pardavė
ju gali kitą paskiri i, bet vardas

(Pus daugiau)

-5T5-
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mmi'i irm i n >
Remkite Lietuvišką 

Žyduką,
NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CQ.—WHOLESAL£ 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

Tįkrąj PREMIUM ĄĮus atstovąyja aukščiausią 
laipsni brąyęripinko gamyboje! Frederick’s 4 
CnOWN PREMIUM ALUS yrą gamintas va
ryje ir sęn<4intas medyje.

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

YARDS 1502
----- SVARBUS PRANEŠIMAS------
Dabąr randatnės savo naujame sandėlyje ir ofisuose 
adresu 3917 Lowe Avepiie ... čia gamybai pa- 
lankųpiai leidžią mums duoti daugiau patenkinantį

I patarnavimą musų daugybei Rostumerių metropolitan 
apylinkėje.

I'JH ..... ........................... .. ................... ..... I I

" ■ r

T" N ■ ll.lfl --------  ----- ' ’

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriąųsių 
mainų, daug dulkių išjudą *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Smulkesni Yrą Dąųg Pigesni 
>>aies Ta* ekstra.

BLACK BĄND LUMP
r-NEGALI GAU’GERESNIO

Jei MoĮkAttun Du Syk Tiek už

FREDERICK’S 
4 CROWN 

PREMIUM 

BEER!

FREDERICK BROS., Ine.
3917 Šq, Lowe Avė., Chicago, III.

Jei Insurance reik, pas
Dr. p. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovu

Prudential Įns. Co. of America 
175 W- JftPkSPR HĄR. 2500 

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

Jl»ll— UI" t ■■■>< >1 !' I.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

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

sienų apmušimus.
Taisome bet k^. Atnaujiname bet 

is užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.
v-1., m u. v

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

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

ąnd U9AN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Sce.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsilus $13 50 
[““S““. *50.00
RAPPONGYS14V n n
Išėmimas ir Ligon. Cv.UU
r^umatizmąs nn
Greita Pagelba ......... ,

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija SI fifi
ir vaistai ................. I -UU
DOUGLĄS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago
JI nt J4 1 1 Bl '

............. . ■ !■

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pcrkraustom 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

.1 ■ i '■"?

KROEHLER

Perkant dabar tą naują gražų parlor setą jus gausite 
nuolaidus $50,00. , Kaipos $125.00, įvairių spalvų, 
su 10 mielų garąntija.

THOR 1911 Prosininio mašina $29.95 Bendix Skal
biamos mašinos, kurios automatiškai išplauna ir iš
džiovina drapanas.

JOSEPH F. BUDRIK, Ine. FURNITURE HOUSE 
3409-21 SOUTH 1IAJ,STED STREET

Telefonas TARPS 3088 BRIDOEPORTE
W£>FL, OT.0 Kil. BUDRIKt) RADIJO QRO TEATRAS nėdėllos vakarais 5:30 valandą. WAAF, 920 itif, ^Canary^Serenade’’ 9:30 rytų

Vėliausi 1941 m. Rakandai
keltos ir pirkėjai gali pirkdami dabar su- 

. _ .. taupyti'trečia dalj. Balti Porcelain Gasiniai
Dulkių Valytuvai, Pečiai—Mooręą, Rpųnd pečiai po $24.50. Gasinipi ir ąųglipjai Buu- 

galow pečiai $49.50. Dideli pečiai, 4 su ang
limis 4 su gasu už $98,Q0.

KADIJOS, Refrižeratoriai/" Skalbiamos 
Mašinos, Prosininio Mašinos, ’Ęlektrikiniai

Oąk, Original, Universal, Crown, Norge ir 
v kitų žymių išdirbysčių, Kainos dar nepa-

J: X“, >yZ'
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VISI LIETUVIAI
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite j Phillip’s Oentąi Ląb<> 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA medžiaga 

Paisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $4 -OO 
cįieną ir aukš.
PHILLIP’S DENTĄL

LABORATORY 
235ĮĮ \VEST 63r<l STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Vąlančos nuo 10 iki 9, seredomis 
pa^al sutartį.* Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentislu.

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

'■ v



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadien., vasario 24, 1941
I

Illinois-Indiana-MicKigaH“Wisconsin Žinios
Kasyklų Sprogime 
Žuvo 3 Žmonės

\VEST FRANKFORT, ILL. 
—Trys kasėjai žuvo dinamito 
sprogime 500 pėdų po žeme 
Chicago, Wilmington and 
Krankliu Coal Company kasy. 
k tose No.L

Pranešimas žuvusiųjų pa
vardžių nepaduoda.

Abu Bagdonai i 
Armiją

KENOSHA, Wis. — Trečia
dienį armijos tarnybai turi ra
portuoti Frank Peter Bagdo
nas, 1710 Scventh avenue, ir 
Joseph John Bagdonas. Jie yra 
broliai.

Viso trečiadienį į armijų ra
portuos 20 kenosbiečiai.

Dar Nori Ilgai 
Gyventi

VIENNA, III. — Pasitikėji
mo jaunais žmonėmis nedaug 
teturi ūkininkas, George Her- 
man. Jis pats visokį darbą atlie
ka, labai seka pasaulio įvykius,

PER 20 METŲ VARGO 
IR TAUPĖ

SPR1NGFIELD, III. — Per 
20 motų Daurizio šeimyna, 1836 
N. 14th, vargo, taupė iki įsigi
jo mažą šešių kambarių narna. 
Nespėjus jį išmokėti, pereitos 
savaitės pabaigoje namas be
veik visas sudegė.

Apsivedė
Lietuviai

SPRINGFIELD, 111. — Hc’.en 
Julia Kwedar, 2018 N. 5tli, su 
Howard Morrison Wclsh, iš 
Taylorviile, III. šliubų priėmė 
penktadienį, garbės palydovai: 
Loretta Mylashius su Maurice 
H. Fleschcr.

IMA 25 ARMIJAI
SPRINGFIELD, III. — Šian

dien armija paima 25 vyrus iš 
Sangamon apskričio, tarp jų 
Charles K. Allchin, 1311 N. Ith 
John Casper, 026 N. 1 ith, abu 
iš Springficldo.

SUSILAUKĖ DUKTERŲ, 
SUNAUS

Darbo Taryba Prieš 
Peoria Firma

Iv <

PEORIA, III. — Nacionale 
darbo taryba įsake stambiai R. 
G. Letourneau, Ine., firmai pa
naikinti kompahinę uniją, pri
imti atgal 30 darbininkų, jiems 
atmokėti $26,927, ir netrukdyti 
kitiems .darbininkams stoti į 
AFL metalo uniją.

Rytoj Nominacijos 
Waukegane

Yra keli lietuviai kandidatai
_ _  n

WAUKEGAN, III. — Rytoj 
vvaukeganiečiai eina balsuoti ir 
nominuoti kandidatus miesto 
rinkimams balandžio mėn. Tarp 
kandidatų yra Sutkus į miesto 
iždininkus, taipgi keli lietuviai, 
einą į aldermanus, valsčiaus 
konšteibelius ir laikos teisėjus. 
Į majorus skirtinguose sąrašuo
se šįmet kandidatuoja “chroniš
ki” kandidatai, dvynukai Frank 
W. ir TIarry O. Kilbane.

Reikalauja Perskirų

NAU.HENŲ-ACME Tolophdto
Mrs. Bernard Cannala, 

Amerikos ledo čiuožimo 
čampiono žmona, atrado, 
kad jos vedybinio gyvenimo 
“ledas” nėra lygus ir dabar 
reikalauja perskirų.

ATPIGINS ELEKTRĄ

DETROIT, Mich. — Duktė 
gimė Petronellei Gudžiuniėnei,

mėgsta keliauti ir pasižymi di-11527 Monterey st., taipgi Geno- 
deliu noru “ilgai gyventi” nors vaitei Shamis, 4801 Brandon 
pereitą savaitę jam suėjo 101 Avė. Sūnus gimė Victorijai Ku
rnėtai. bas, 2560 LeMay St.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohhF. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

TcMmim lafatette tm • .
1—x I • koplyčios visose
J—J 2? Jkv crl 1 Chicagos dalyse

Ek»**yldte musų radi* programų Antradieni* Sr Šeštadieni* ryt- 
ntfah, raL ryt* iš W. H. L P. stotie* (14M K.) 

v* POVILU 6ALTTMTERU.

G1LLESPIE, III. — Illinois- 
Iowa Povver Co., žada truputį 
atpiginti elektrą pri'vatiškiems 
vartotojams, dirbtuvėms ir mie
stui.

Paskyrė Kelis 
Lietuvius Rinkimų 
Veisėjais

SPRINGFIELD, III. — Rinki- 
mų komisionieriai paskyrė kelis 
vietos lietuvius tarnauti teisė
jais ir klerkais Springifeldo mie
sto rinkimuose? 1

Jie yra: J. J. Adomaitis, 2122 
N. 17th, Josephine Naumovich, 
1127 Percy avė., Genevieve A. 
Klickna, 2086 Peoria Rd., Stan
ley Grigas, 2003 N. 9th, Vincent 
Gedminski (?), 601, E. Jeffer- 
son st., Rose Keltas, 3191/? E. 
Washington, Alfred Dikis, 1420 
Holmes, Frances Sugent (?), 
1813 Š. 2nd, Mary Shupenis, 
1828 S. 14lh.

DVIGUBOS
SUKAKTUVĖS

MARENGO, III. Mr. & 
Mrs. Peter Augustai šventė 29- 
tas vedybines sukaktuves ir 
kartu phrnas vedybų sukaktu
ves savo dukters ir jos vyro, 
Mr. & Mrs. Carl Peteęs.

TYMAI ELGINE

STANKUS SOLISTO 
ROLĖJ

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

lllllllllltllillliaillt IIIlillt11llllllf

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

•»>'

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

Telefonas YARDS' 1419. ; v

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

KENOSHA, Wis. — Vietos 
lietuvis Louis Stankus buvo so
listas metiniam vaidinime, ku
rį vakar pastatė Commuhity 
Kenvvis kliubas Friedens Com. 
salėje.

Naujas “Gelžkelis”
Ulinojuj

SPRINGFIELD, III. — Com- 
merce Commission autorizavo 
Public Service Co. of Northern 
Illinois išvesti ir operuoti 10 
mylių gelžkelio liniją Peoria, 
Kankakee, Livingston, Stark, 
Will ir LaSalle apiskričiuose.

7
p.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1i:i8
YARds 1139

N 
,F

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue .. Phone YARds 4908

ANTH0NY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

$140,000 GAISRAS
ALTON, III. — Pereitos sa

vaitės pabaigoj ugnis sunaiki
no 2 aukštų biznio namą, su
naikindama ir degtinės už ke- 
liolikų tūkstančių. Viso padarė 
$140,000 nuostolių.

Illinois Universiteto
Sukaktuvės

URBANA, III. — šių savaitę 
Illinois Universitetas iškilmin
gai švęs 73-čias sukaktuves. Bu
vo įsteigtas. 1868 metais, ir pa
mokas pradėjo kovo 2 d. su 50 
studentų. Dabar studentų turi 
13,500,

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE”

UMW Laimėjo Mine 
“B” Balsavimus

Gavo 259 Balsus Prieš 108.
SPRINGFIELD, 1.1. — 25J 

balsais prieš 108 kasėjai Mine 
“B” kasyklose pereitų penkta
dienį išraiko United Mine Wor- 
kers unijos lokalų 7169, d ist riet 
12, savo atstovu kolektyvem* 
deryboms su kasyklų operato
riais. Rinkimai ui baigia ilgų 
kovų tarp UM\V ir Progressive 
Mine VVorkers lokalo 54 dėl 
teisės už darbininkus kalbėti.

Balsavimuose d ilvauti turėjo 
teisę 375 kasėjai, ir beveik v.si 
dalyvavo. Kasyklose dirba ne
mažai lietuvių.

Bankas, Visgi, 
Saugesnis

DEARBORN, Mich. — 50 m. 
J. Wlodarczyk nelabai pasitikė
jo bankais, sutaupęs $900 laikė 
pinigus paslėptum namie. Perei
tą ketvirtadienį pinigai dingo, 
ir dingo Wlodarczyk’o 15 metų 
simus Edward.

MILIONAS AMATŲ 
MOKINTI

LANSING, Mich. — Valsti
jos apšvietos dept. išleis $1,100,- 
000 amatams mokinti tarp ko
vo 1 ir gegužės 1. Jaunų ir su
augusių mokinių amatų mokyk
lose (dieninėse ir vakarinėse) 
dabar yia 7,276.

Uždarė Dirbtuvę 
Tyrinėjimui

DETROIT, Mich. — Webstei 
Eiseniohr cigarų dirbtuvė užda
ryta tyrinėjimui, kurį praves 
valstija ir apskritis. Pereitą 
ketvirtadienį 34 darbininkės bu
vo užnuodytos hydrocyanido 
dujomis, kurios naudojamos ta
baką smilkyti.

■iš Dirbtuvių, Ofisų

Angliakasiai 
Reikalaus Pakelti 
Algas 25%

SPRINGFIELD, III. — Pro
gressive Miners konferencija 
nutarė reikalauti operatorių pa
kelti algas 25r/ visiems kasė

jams, kurie uždirba $6.50 ar 
daugiau į dienų, ir 35% kasė
jams, kurie uždirba mažiau, 
Unija taipgi reikalaus 30 valan
dų savaitės. 

mm*—*—i*-- ■ w
KITI LIETUVIAI DAKTARAl 

Tol, ifemlnek 5S19

Dr Peter T Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Wustern Avė.
VALANDOS- 1 iki 3 ir nūn 7 iki 9

ELGIN, III. —' Vietos sveika
tos departamenaš susirūpinęs— 
amirado 30 susirgimų tymais. 
Niekad tiek nebuvo vienu laiku 
miesto istorijoj. ;

RUOŠIAS VESTUVĖMS
DANVILLE, III. — Leidimų 

vedyboms išsiėmė 24 m. west- 
'villietim Fred J. Haussy, ir 24 
metų Antoinette Kapocz, iš Re
gelei’, III.

KENOSHA RUOŠIASI 
NOMINACIJOMS

KENOSHA, Wis. — Kovo 11 
d., čia įvyks miesto valdybos 
nominacijos. Parinks kandida
tus balandžio 1 d. rinkimams.

Mrs. A. K. JARUSZ

Tiesiai i Namus
K-

DETROIT, Mich. — Nepa
prastą autobusų susisiekimų 
žada miesto valdomai gatveka 
rių linija, Detroit Surface 
Lines. Dirbtuvių ir ofisų darbi
ninkams ji įvesianti tiesiogini 
autobusų susisiekimą tarp jų 
namų ir darbo vietų, ir atgal, 
darbo dieną užbaigus.

Garsinkitės “N-nose'

DR. A. JENKINS
(Lietuvis!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Cifjso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vėl vakaro ir pagal sutarei
Ofiso Tel. PROSPECT 67 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI

Nekantriai Laukia
Aliejaus

----------- ą— \

BARLETT, III.— St. Charles 
ir kitų artimų-vietų gyventojai, 
ypač šio miestelio* nuosavybių 
savininkai labai -sujudę, ir ne
kantriai laukia “žinių”. St. 
Charles’e susidaręs sindikatas 
tikrina, kad Bario t te yra alie
jaus ir netrukus gręš sulinį.

BAUDŽIA 4 C. I. O.
NARIUS

SAGINAW, Mich. — Už ta
riamų sumušimą AFY viršinin
ko Wilcox-Rich dirbtuvės ginče 
teismas nubaudė 30 dienų kalė
jimu ar $75 keturis CIO narius.

PASKYRĖ AVIACIJOS
PRAM. ORGANIZĄTORIUM

WASHINGTON, D. C. — Phi
lip Murray, generalis CIO pre
zidentas, paskyrė detroitietį Ri- 
chard T. Frankensteen’ą, U. Au
to Workers viršininką generaliu 
organizatorium aviacijos pra- 
ponei.

PASKYRĖ
SEKRETORĖMIS

AURORA, III. — East High 
mokinės Cecilia Millius ir Jule 
Mason buvo paskirtos privatiš- 
komis sekretorėmis mokyto
jams.

DU LIETUVIAI Į
CALIFORNIJĄ

I

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westem av. 

Telefonas:
IIEMLOCK 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.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

KITATAUČIAI ~
~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

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 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati 
taisomos.

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

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

Telefonas SFELFY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Cbarles Segal
OFISAS

<729 So. Ashland Avė.
— 2-rn<s bihns — 

CHICAGO TTJ.TNOTS 
Ofiso Valandncr

Nnn 10—12 vai rvtn nun 9 iki 
4 vai nonir*! ir nun 7 iki 9-30 «»al 
vakaro NpdnJ’nmi^ nun 10 iki 1* 

vrtln r* a ’ <lior»a
Dlmn- ATTT>W 1 V ^290

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak 
Nedalioj pagal sutartį.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

TP] YARDS 3146
rrĄl ąmpog: vUc ii .k •< i 

n 7 O 
nm»iddiHniai'“ 2 'ki 4 n 7 u 

šventadieniais II iki 12

DR V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST

T’nlofnnac vipnę non<

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. .Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

DR STRIK OI’T^
Gvdvhvos ’F /Titru r erę*
Ofisas 4645 SO ASHLAND AVF 
nfiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki r 

vak Nndėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4767

Namų Tel. PROSPECT 1930
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

1(1 ilr? 1O iV ■ *(
,.i 7 .o; o ..©i m ;v: <•

i?,., T.lpnhnn* PI 57A

ADVOKATAI ~ 
K P. G U GIŠ 

ADVOKATAS
V Dnflrhnri’ St 

Kamb. 1431-1434-Tel Central 4411-2 
*Tamu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki R-30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

FORT CUSTER, Mich— Me
tams tarnybos armija išsiuntė! 
j Presidio, California du Michj 
gan lietuvius: John Daugirdas! 
ir Mykolą^ Wensko, abu iš! 
Wayne apskričio.

Skelbimai Naujienose 
hioda nauda dėlto, 

kad pažins NaujienoM 
ra' naudingos

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valn^dnc nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 sn. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 80. HALSTED STREET
TeL VlCtory 2679
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LIETUVOS PABĖGĖLIŲ ŠELPIMO KLAUSI
MAS VISUR KELIA DIDELES DISKUSIJAS

Šelpti ar nešelpti? Aukoti? Įtiek? Kada? Iš Moterų 
SLA 208 Kuopos

Vasario 5 diepą šiy metų 
Auditorium viešbuty įvyko 208 
moterų kuopos reguliaris susi
rinkimas, kuriame buvo aptar
ti kuopos bėgami reikalai, taip
gi ir visuomeninio pobūdžio 
klausimai.

Tarpe kuopos reikalų buvo 
išduotas komisijos raportas 
apie ruošiamą card party kp- 
vo 16 d. Syrena Hali, 4270 Ar
cher A ve. Visa komisija labąi 
energingai dirba, bilietus plati
na, dovanų knygeles parduoda 
ir prižada visus atsilankiusius 
svečius užganėdinti su įvairiau
siais pamarginimais, gausingę- 
mis dovanomis ir palinksminti 
su lietuviška muzika.

Pabėgėlių reikalas
Visuomeninio pobūdžio klau

simais buvo skaitytas laiškas 
gautas iš Lietuvių šelpimo Ko
miteto, kuris sukėlė narių tar
pe rimtas diskusijas — pasiro
dė visokių nuomonių. Vienos 
nurodinėjo, kad šiuo laiku nė
ra kaip Lietuvos pabėgėlius 
šelpti, nes miusų iždas yra iš
tuštintas, ir ragino atidėti šį 
klausimą ant toliau, nors iki 
po musų card party, kovo 1G 
d. Jei tas parengimas butų sėk
mingas, tai galėsime skirti di
desnę auką.

“Pagalbos reikia tuojau”
Dauguma norėjo išgirsti p. 

Daužvardienės opiniją (žmo
nos konsulo P. Daužvardžįo 
Chicagoje), nes ji buvo atsi
lankiusi į šį susirinkimą.

Ji žodžiais nupiešė labai jau
smingą vaizdą tų nukentėjusių 
auktĮr žiaurios tfenijos 
liko išvyti iš Lietuvos.

“Pabėgėliai labai vargsta”
Aiškino, kad greita pagalba 

jiems yra urnai reikalinga, nes 
tų pabėgėlių padėtis yra labai 
kritiška, ypatingai dabar žie
mos laiku, nes daugumas iš jų 
pabėgo ar buvo išvaryti iš sa

vo pastogių gal pusnuogiai, o 
dabar gal kur badauja bei šąl- 
tį kenčia. Nares, išklausę visų 
diskusijų prieš ir už aukavimą, 
nusprendė, kad tinkamiausias 
laikas tai siųsti pągelbą kup- 
greičiausiai, o ne atidėlioti už 
kebų mėnesių. Vienbalsiai nu
tartą nors ir iš neturtingo iž
do aukauti 25 dolerius, o prie 
to dar liuosnoriai sudėjo 9 do- 
erįųs, taip kad aukos suųia iš 

kuopos iždo ir kuopos narių: 
yra $34.

Musų kuopą linki, kad šioji 
auka pasiektų tuos nelaimingus 
kankinius taip greitai, kaip tik 
galima.

Po susirinkimo buvo dar ir 
gardžių vaišių, kurias pagami
no to vakaro šeimininkės p. 
Irena Ęrenner ir advokatė 
Adeline G. Lidy. —A. S.

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubo 
Choras

Turi “Karalių Ir Karalaitę”; 
Ęuošiasi Veikalui, Piknikui.
Lietuvių Keistučio Klubo 

choras po ketvirtadienio, vasa
rio 13, pamokų turėjo “Valen
tine Party”. Susiriųko gražus 
būrelis jaunimo, šoko, turėjo 
gerų užkandžių ir išrinko Keis
tučio cliąro “Valentine įĮara’ių 
ir Karalaitę”. Su didžiule rau
dona širdies karūną, buvo ap
vainikuoti jaunuolis Paul Kli
mas, nuo 4516 S. Californii 
Avenue, “Karalius’, ir Eliza- 
beth Dagis, nuo 2902 W. Persii
mu Koad, “jo Karalaitė”. įluvo 
jiems suteikta ir po mažą dova
nėlę.

Keistučio choras yrą pasižy
mėjęs Įvairiais vakarėliais ir vi
si atsilankiusieji visuomet pra
leidžią linksmus valandas su 
šąis choristais.

i r - 10 Siunčiam Gėles 
. V r j Ą | X Telegramas į 

> J I Ll U V V įsas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308
■i

Parengimai Ateityje.
Ant KJstųčio choro kalendo

riaus jau yra pažymėtą gegužė. 
18 d. Tai Keistučio Chorų Pik
niko diena. Visi, linksminsis tą 
dieną \Viilow West darže, tuoj 
už Liberty Grove.

Tąip-gi cįiorąs jau ieško ge
ros dienos ir vietos kęųcertui, 
opereti, ar šiaip dramai.

Darbštus žmonės.
Darbštus ir energijos pilni 

Keistučio choro jauneliai pa
vyzdingai darbuojasi Amerikos 
lietuviškame pasaulyje. Biznio

STANISLOVAS BARTKUS
Gyveno 4625 So. Paulina St. Mirė po sunkios operacijos
Persiskyrė su šiuo pasaulių vasario 22 dieną, 1:30 vai. ryto, 

1941 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., 
Šilalės parap., Leviškių kaime. Amerikoj išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nulįudimę Moter| Barb.ęrą po tėvais Gerų- 
laitę, dukterį Bronisiavą, seserį Veroniką, švogerį Joną Balsių 
ir jų šeimynas, brolį Juozapą Bartkų, brolienę ir jų šeimynas, 
Iš St. Louis Missoujęi pusbrolį Vincentą Grązinskį, pusseserę 
Barborą Vitkienę ir jų šeimynas Watėrbury, Conn. ir daug 
draugų ir giminių. Lietuvoje 2 švogerius, seserį Barborą ir jų 
šeimynas. '

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South 
ilermitage Avenue.

Laidotuvės įvyks vasarių 26 tręčįadieąį, 8:30 yąL rytų iš 
koplyčios į Šv. Kryžiaus parąp. bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtą^ i 
šv. Kazimiero' kapines.

Visi a. a. Stąnislovo Bartkąus giminės, draugai if pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sut^eityi jąm 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
žmona, Puktė, Broliai, Seserys, Pusseserės, ^u^roliaj U U, 
Laid. pirekt. John F. Ęudeikis, yARDS 1741.

komisija, kuri susideda iš He- 
len Chapąę, Pętei* Juzėnas, Ąn- 
ne Chelis,, įr Antaną^ Jftkųtfe 
gląųd^iąi kooperuoją su snąąr- 
kiąi veikiančia valdyba, kurią 
sudaro: Felix Rįfeus, pirmi
ninkas; Į). Dijofcieųę, pirm. pa- 
gelbiniųkė; Ėųęille Š. Dągis, 
raštininkę; įr N. Klimas, kąsįe- 
riųs.

šįvakar Susirinkimas.
Pamokos įvyksta kas ketvir- 

tacįjęųję vakarą, Hollywoo.d sve
tainėje, £419 W. 43 St. Pęi' pą- 
mąkąs yra skiriąųii daininiųkąi 
ir Įošėjąį į įvairius persįątymus. 
Taigi, vįsį, kurie mteresųojąj 
ar ipųzįką ąr vaįd nfei, yra 
kviečiami i pamokas ketvirta
dieniais.

W.wp aųfefefeaį ivykat- 
askutiųį pirmąęLenį ką? mėų>. 

.. (ąųs*rfemąs šįvakar).
Tik Aš

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas 
12-tam Warde
Jaunas Pirmininkas Gerai Dar

buojasi; Klubo Reikalai
Einą Sklandžiai.

Sekmadienį, vasario 16 d. A- 
merikos Lietuvių Piliečių Klu
bas laikė savo antrą šių melų 
susirinkimą, Hollywood svetai
nėje, 2419 W. 43rd St.

Susirinkimą labąi tvarkingai 
n* pavyzdingai vedė klubo nau
jai išrinktas jaunuolis pirmi
ninkas, Charįes Šova. Reikalin
gi darbai ir reikalai buvo taip 
grąžini sprendžiami, kad beveik 
dar nė sykį taip ir nebuvo šia
me klube.

Kreditas tenka jaunam pirmi
ninkui, Charles Šova. Jis klubo 
valdyboje buvo pereitais melais 
kaipo kasotu globėjas ir kontro
les raštiniųkas. Darbus visuo
met buvo gerai atliktas ir Įdu
bas visad Jbųyę pi|m^į^;j,Q mįn-? 
tys. Klubas, numatydąniaš 'ąįol 
jaunuolio gabumą, išrinko jį įl 
pirmininkus, kad butų daugiau 
progos jam darbuotis klubo rei
kalais.

Kenkia Pikniką.
Klubas jau pradėjo ruoštis 

prie pikniko, kuris įvyks gegu
žės 25 d. Biznio komisija sten
giasi surengti grąžų išvažiavi
mą.

Kliubas 'taiso konstituciją i.ę 
komisija raportavo, kad (febas 
yrą dirbamas ir nętoįiųiojc at
eityje turės projektą.

Išmokėjimai čekiais.

Naujai išrinktas kasiems J. 
Balnis irgi smarkiai darbųojąsi 
klubo labui. Sutvarkė išmokėji
mus, kurie dabar yra iuokąųii 
čekiais.

Vięę-.pirmįjųnkas F. Jąkavi- 
čia stengiasi pageįb.eti jaunuo
liui pirmininkui kuo dąugiąu- 
siai. Raštininkas P. Pętrąitis ra
šo notarinius ir Rengiąsi darbą 
atlikti kuo geriausiai.♦

Finansai “Geroj Tvarkoj”.

Finansų stalas, kuris suside
da iš Lucille S. Dagis, finansų 
raštininkęs, F. Lubįk, k.ontrofe 
raštininko, įr Erįmųnd Ręiją.ęi- 
kos, kasos globėjo, darb^jąa’1 
labąi tvarkingai ir priima juok
ies' ųųo 12:30 kas susįriiddmą. 
Finaiisiškai Efebas ląŲąį 
stovi ir finansų stalas stengiasi 
knygas palaikyti kuo tvarkin
giausiai.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
K kilpas džiaugiasi, turėdamas 
gerą vąldyb.ą, o ypatingai jau
nuolius, kurie įeina į jį. Linkini 
visai valdybai gerų pasisekimų 
darbuose, o pirmininkui Char
les Šova sveikinam už jo gra- 
žją pradžią ir- žįųęm, kad to
liau jam b,us lengviau, o mums 
nariams maloniau ir į susirin
kimus lankyti.

Viens iš narių

Chicagos Lietuviu 
Politiškas Klubas
Naują Valdyba Užėmė Parei

gas; žąĄa Daug Veikti 
Pplitikoj.

Chicagos Lietuviu Politikos 
ktųbo metinis susirinkimas įvy
ko pas d ra ūglis Babilius, 6332 
S. Ke.dzie a ve. Nariai atsilankė 
gąpą skaitlingai. Kąęl-angi tųi 
buvo metiiiis ssųirinkimas, tąi 
naują valdyba užėmė vietas. 
Naąjąs kliudo pirmininkąs A. 
Sąfes; vįceferm- — S- Grabas, 

^aug metu iždai.n- 
kąš ir kfeo vęįkėją^. 
Nutarimų rast. liko sena M. 
WęrWck. Fįuąnsų rąšt. iygi lį- 
ko senas, V- Babilius. įž^įnįn- 
kas naujas -- D. Babilius. Ek- 
zękU.tyvę komis ja F. B,abi

U’ L Curskįs-
Prįkląusa Prie p.ęmąkV^tų 

įygbA

J^ąujoji klubo valdybą pasi
žadėjo dėti pastangas, kiek bu., 
galima, kliubą palaikyti skait
lingų ir stipriu.

Kadangi jis priklauso pne 
Chicagos Lietuvių Demokratų 
Lygos, tai ir tikisi daug ką ge
ro nuveikti, kaip tai pagerini
mui apylinkių arba pagelbėti 
lietuviams jaunuoliams gauti 
politiškus arba civilius darbus, 
etc.

Klubas turi išrinkęs delega, 
tus, kurie lankys kiekvieną. Ly
gos susirinkimą. Delegatais yra 
A. Sakas, S. Grabas ir D. Babi
lius.

Du Nauji Nariai.

Sunkiai Susižeidė 
Wm. Kunčius

Nusilaužė Abi Gėjas.
NORTHSIPĘ.—WiHįąm Kųu- 

čįus, 2029 N. WhįppJe street, 
nupuolė nuo kopėčių ir nusi
laužė ąbį kojas, dešiniąją koją 
dviejose vįętęse. Jis guli Alex- 
iap Brothers Jįgfenęję.

P-s Kųnčiąs yra geras naujie- 
ųįetis. Reiškiam jam užuojautą 
nelaimėje ir linkime greitai pa
sveikti. P. S.

Į klubą prisirašė du nauji na
riai, Antanas Warneckas ir stu
dentas Anthony Valakas Jr., E. 
Valukicnės sūnūs, kuris lanko 
kolegiją. Mąlųnu mums, kad ir 
studentai matą reikalą prigulė
ti politiškam klube.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja reportavo, kad kliubas stovi 
gerąi fmansmiąi ir yrą skaitlin
gas uąiiąfe.įią.|i kųygos gerąi 
vedamos r geroj tvarkoj.

šokių vakaras, kuris įvyko 
vasario 11 d., po antrašu 39 W. 
6<>lh PL, pas draugę E. Valu- 
kienę, gerai pavyko ir klubui 
liko gražios paTamos. Narvai ir 
svečiai, kurie atsilankė, sųiagiųi 
laiką prąleido. Atrodė visi už- 
gąnėd.nti ir išsiskirstė feęvek 
rytą. '

Susirinkimas Penktadienį.

kas. pąsk utinį peųk^męuj kfe- 
vįęno nięųesįo p,o ąptrąšų Q$$£ 
S. Kędzįe ąvę., 8 v. vąkąre. Ąį- 
ęįąfežįs kįųį)Q svfeįnkiiįiąs i-, 
vyks vąsąrįo £8 d. Šįųoą^j ęįz- 
kvįęęįąąąę yįsMs uąriųs ąfefev 
kyti ir naujų atvesti.
Nutąrįinų rąšt. tyĮ, Węrfekįenę

■‘Pauipą^u Balius” 
Vasario 25

Užgąyęnįų Vąfei^įįjS.

Užguvčnįą vąfeV 
lęjc, 8į4 W. 3$rd S-į., ivyįs. 
pąm^ąškų bąįįųs. Vįsį ^ę^iąičiąi 
žino, kar yra pampuškos, bet 
kaip, kas gal gęrįąu sąpęąntą 
“blynų” balių, yiąi gerąi žfe 
kąip pąinpąškos sfefes, bėt 
šių Užgavėnių vakare pampuš
kos bų$ dąr Įąbfei sfeųę^ąęs, 
nes musų šęįmįmnkęs fe gą- 
ifes sulig žemąfeų mamiinęs 
receptų. Apąrt toA Ql'ke8r 
tras bus nepaprastas, ir visi 
svečiai galės šokti ir linksmin
tis.

SpgciaĮėą Apeigas.
Sekipadienio, 11:00 vai. ryto, 

Šv. Jono koplyčioje bus nepa
prastos bažnytines apeigos, o 
vakare bus parapijos sųsinnkį- 
mas ir po to musų šeimininkę^ 
visus aptarnaus su arbatėle iy 
kitais sanskoniais. .

J visus sųfeinkimu^j, širdin
gai visus kviečią atsilankyti — 
Šękių ir Parapįjęs Tarybą. ' j

..-??rA. ir D;

• ........... .. ■ . ’■ i

Diena Iš Dienos
...... ..  „...i

Minėjo 20-tąs Vedyb. 
kikaktuves

Louis ir Susą na Antana vielai 
minėjo 20ms metų ženybinin 
gyvenimo sukaktuves, vąsario 8 
cĮ., Vepgeliąusko sąlėje, 4500 S. 
Taįmąn ąvę. gal geriau pasa
kius, kad jienis drąugai suren
gė parę, kaip sakant, “netikė
tai”. “Kaltininkė” tos paros bu
vo Bernice Žemgalis, jaunoji 
žemguiięnė,. o talkininkės buęo 
Bernice šaltimierienė ir Delta 
Ašmontienė.

Dalyvavo daug svečių, Anta- 
navičiai daug metų buvo 18-tpj 
apylinkėje ir daug pažinčių tu
ri. Iš šios apylinkės buvo Cukp- 
rai ir Pužauskai. G.

Gimimai
', I V' • *Uiicągoj

.VAISVIL, Roy, 749 East 65 
Street, gimė vasario 1, tėvai: 
Edward ir Ann.

KLĮLIKAUSKAS, Marilyn,
4600 S. Sacramento Avenue, 
gimė vasario 7, tėvai: Walte.c 
ir Helen.

MARTINKUS, Syivia, 4516 
South Hermitage Avenue, gimė 
vasario 4, tęvai: Bruno h’ Jose- 
phinę>

SHUEGZDA, Judith, 2433 S. 
Sąint Louis Avenue, gimė vasa
rio 4, tėvai: Albert ir Mary.

MARTIN SANDRA, 4905 Są. 
Komensky Avenue, gimė vasa
rio 14, tėvai: NVallcr ir Josc- 
phinc.

KUCĮNSKĮ, Rob.crl, 8538 So. 
Kingston Avenue, gimė vasario 
lį, tėvai: AnthonyJr Lucille.

SŲZĘĮDį ĄUTQ> NELAIMĖJ.

Brųųo ^įąffęn, 4435 South 
Tąlųrah ay^ųųę, b.ųvo sužeis
tas ąųtp-trpką ifeajnięje ties 
5050 Archer ąvenųę.

TAKP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

J .... IL. L ALIU JI JL1 J1 U.' ,U.i' .Ų1 """f

Užtaiką

Nfe. Pąfeųs, 4.117 N. Long 
ąvęftųę, ąlfeąųfeo “Nąųj ienas” 

Ji ągenlą Įabąį drau
giškai prįęfe jr vąįšjųp kaip 
svetį. Į

fes. Pąloms tąi feyųęi Mrs. 
Yoųng. Jį ųeąęųiąį apsivedė su 
fe. Pąjofe; Ųžįafe syarų ir 

so. 
VVęstęi’ją ąvęnųe, įr efeo pasek- 
ifegą fenį.. P.S.

Atšventė
Gimtadienį

Veroniką Cukur, 732 W. Cei> 
mak Rd., atšventė gimtadienį, 
vasąrio 6. d., bę didelių iškil
mių, tik prie gražaus būrelių 
artimų draugų. Iš kaimynų bu
vo pp’ Dora' Paplauskienė, Žu
kauskienė ir dąįig kitų iš toli
mesnių kolonijų, kuriu pavar
džių nepatyriau. Cukurąi yrą 
s.eni biznieriai, per daug metų 
sųžfeko lavėrn virš minėtu an
trašu — geri naujienjeciąi. G.

Padėka Geriems
Draugams

Atšventus Sidabrines 
Sukaktuves.

Širdingai dėkojam visiems gi
minėms ir draugams, kurie ma
lonėjo atsilankyti į musų 25 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktuvių 
paminėjimą, vas. 2 d., Ūkelio 
salėje, $.436 Lituanica avenue.

Dėkojam Mot. Sąjungos 4» 
kp., pirmininkei p. R. Mazeliau- 
skienei ir narėms, taipgi Mote
rų Piliečių Lygai, pirm. p. M 
Zolpienci, ir narėms, prisidėju
sioms prie dovanos.

A’patingąi dėkojam visiems 
už inum.s suteiktus linkėjimus 
per laikraščius ir radio, bųtent 
M. Zolpienei, R. Mazlliauskie- 
nei, J. S. Jagminams, S. Valan
čiui, Bųdriko radio valandos 
vedėjui, taipgi dėkojam už pa
sidarbavimą S. Pankauskų šei
mynai, S. Shimkui, B. Shimkui, 
V. Radąvičienei ir visiems ki
tiems dalyviams.

K. A. Janushauskai

Komunistai Visur 
Tokiais Nuopelnais 
Pasižymi
Kur Dingo Ilgų Metų Darbas.

NORTHSIDE.—Keliolika me- 
tų atgal Northside buvo veik
liausią lietuvių kolonija Chica
goje. Kiekvienas didesnis suma
nymas, kiekvienas giliau apgal
votas veikimas kildavo šioje lie
tuvių grupėje.

Bet kur viskas dinko? Kai 
prisimeni, tai ųet gaila. Užėjj 
komunizmo šmėkla, ir viską iš
griovė. Prisimena man, kaip 
komunistai skevečiodavosi, kaip 
kiekvieną progą išnaudodavo 
visur įsiskverbti, kiekvieną or
ganizaciją pasigriebti ant savo 
meškeres.

Daug triūso ir darbo buvo 
padėta per daug metų iki visas 
veikimas buvo sukurtas. Buvo 
draugijų sąryšis, užlaikė didelį 
knygyną, buvo L.S.S. 81 kuopa, 
kuri vienu tarpu turėjo net 259 
nąrių, bet ūmai viskas buvo iš
ardyta, sugriauna. P.S.

Niekur Nepriklausė, 
Nieko Neturėjo, Bet 
Draugai Neužmiršo

Joną Bertulį Palaidojus.
MT. GREENWOOD. — Jonas 

Bertulis pasimirė vasario 11, 
Cook apskričio ligoninėje, su
laukęs senatvės. Jis paėjo iš 
Pruciunų Kaimo, Joniškio vals
čiuje, Šiaulių apskrityj. Ameri- 
koųe išgyveno apie 40 metų. 
Gyveno iš pastipęs. Niekur ne
priklausė, neturėjo apdraudos, 
ląd draugams teko jo likimu 
rūpintis.

Velionis buvo palaidotas su 
<bąžny(inėuiis apeigomis vasa
rio 15, šv. Kazimiero kapinėse.

B. NValantinas nupirko grą- 
bą ir dėžę kape, taipgi kelis 
grašius primetė už palaidoj.mą 
dįr. J. F. Eudeįkiui. Mrs. Mėt
ymą Mačulis ir jos vyras davė 
djųobę savo lote, taipgi kapą ap-. 
dekoravo ir užmokėjo už duo,- 
bęs. ątidarymąą ir paruošimą. 
Velionis buvo pašarvotas pp^. 
Gąųdjeąių yiętoje. P-a Gaudier 
sius rūpinosi pamaldomis.

Visięms — Ačiū!
Visi nuoširRžiąi dėkojame 

kun. Stankevičiui įr visiems, 
kųyie prisidėjo pamaldomis, ir 
dalyvavo fefeuvėse, taipgi 
grabnešiams, SLA 78 kuopos 
valdybai, nariams, ir laid. di
rektoriui F. Eudeikiui už gra
žų patarnavimą. B. W.

Remkitę tuos, kurie 
garsinasi 

••NAUJIENOSE”

CiaSSIFIEO OŪS.
SITUATION WANTED 
______ Ieško Darbo__________

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

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

HELP VVANTED—FEMALE ( 
Darbininkių, Reikia\

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

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

OPERATORĖS CHENILLE dirb
ti dienomis ar naktimis, tik paty
rę, siūti bath mats. Garantuojame 
jūsų algą. Mokame aukščiausias 
Kainas už “piece work”. Ben 
Greenberg and Bros., 2911 South 
La Saite, Chicago.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, 18-30, patyrusi, mažai skal
bti, gyvenimas vietoj, geri namai. 

ROGers Park 9379.

FURNISHED ROOMS — TO RENT
Gyvenimui Kambariai į

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GROŽIO SALIONAS PARDA
VIMUI. Moderniškas, sėkmingai iš
dirbtas per 14 metų, atydus išty
rinėjimas parodys jo vertingumą. 
Savininkas apleidžia biznį. Kaina 
prieinama, pusė reikia įnešti.

BELMONT 8384.

GERAI IŠDIRBTAS TAVERNAS 
parsiduoda pigiai. Geras biznis. 
Priežastis pardavimo — padalinti 
palikimą. Įsteigtas 10 metu.

741 West 79th St.

REAL ESTATE FOR SALE ’

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa» 
tarnavimo šaukite: ~
'PAUL M. SM1TH & CCK

REAL ESTATE — LOANS— - 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė. :
Tel. YARDS 1001.

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

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
TAVERNO IR RESTORANO 

Fikčeriai dėl pardavimo, pigi kaina 
551 West 18th St.

VV11ULESALE FURNITURE

MOKĖDAMAS CASH— C 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bįle kur:~ 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau? 
informacijų. Vien tik nacionaiiai • 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, 111. Tel. REPublic 6051

SUSIRINKIMAI :
CHICAGOS LIET. SUVALKIE

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

Ona Svirmickienė, Rast
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIU- 

BO Choro mėn. susirinkimas įvyka 
vasario 24 d., kaip 8:00 vai. vak., 
Hollywood svet., 2419 W. 43 St. 
Visi, kurie interesuojatės į choro 
reikalus, nepamirškite atsilankyti į 
šį ąus-jną. Bus toliau svarstomas 
choro piknikas, kuris įvyks gegu
žės 18 d., Willow-West darže ir ' 
daug kitų reikalų. Taipgi bus iš-' 
duotas metinė atskaita nuo choro 
darbuotės. Nauji nariai bus priima-^ 
mi į chorą šiame sus-me. C.

Lucille S. Dagis, RašL.^*

Išvežė Astrauską 
Ligoninėn ?

BRIDGEPORT. — Į apskri- C 
čio ligoninę buvo išgabentas 
bridgeportietis, George Ast-C? 
rąuskas, 3338 South Union a-^; 
venue. Serga plaučių liga. X



ATIDĖJO 1NT. HARVESTER-McCORMICK 
DIRBTUVĖS STREIKĄ “KELIOMS 

DIENOMS”
Darbininkai balsuos Moline dirbtuvėj 

kiti streikai tebevyksta
šeštadienį po pietų prie nl- 

ternational Harvester Trakto
rių dirbtuvės įvyko CIO su- j jr • 
šauktas masinis mitingas, ku- į 11301101116116 
riame buvo pranešta, kad Mc- 
Cormick streiko paskelbimas 
“atidedamas kelioms d i e- 
noms.”

Lokalo 108 prezidentas Cla- 
rence Stoecker 
unijos lyderiai 
su federaliu 
kuris šiandien 
cagon.

pareiškė, kad 
nori pasitarti 
arbitratoriuin, 

atvažiuoja Chi-

2,000 Mitinge.
Masiniame mitinge 

vo apie 2,000 žmonių, 
las buvo parodyti 
(reiklioj autiems 
darbininkams. Kalbėjo keli 
CIO mašinų unijos vadai ir 
senelė Lucy Parsons, kurios 
vyras buvo pakartas už gar
sias Havmarket skerdynes, v

.Ve Viskas Eina Sklandžiai.
Traktorių streiko dalykai 

neina perdaug sklandžiai. 
< Tarp streikierių jau girdėtis 

nusiskundimų ir nepasitenki
nimo streiko vadovybe ir ilgu 
nedarbu, bet unija tikisi, kad 
streikierių ūpas ncnupuls 
perdaug iki streikas bus lik
viduotas unijos laimėjimu.

dalyva-

paramą 
t rak toriu c 

Kalbėjo

Ima Daug Lietuvių

Ketvirtadieni
Iš Bridgeporto, Town of Lake, 

Brighton Park.
Armija ateinantį ketvirtadie

nį ima 173 Cook apskr.čio vy
rus, tarp jų ir žemiau paduotus 
lietuvius:

Daniel L u žinąs, 3120 Parnek 
a venų e.

George Kintonis, 13429 Bran- 
don avenue.

Charles Dvitis, 3431 S. Hals- 
ted Street.

Paul Skrickus, 3521 S. Hoyne 
avenue.

Charles Bagwell, 3675 Archer 
avenue.

Peter Gedrimas, 4622 South 
Wood street.

Joseph Dovidavičius, 6631 S. 
Faįrfield avenue.

John Radwan(?), 4746 South 
Komensky avenue.

George Yanauskas, 4563 Sa 
Wentworth avenue.

Vyt Zubrus, 3740 West 19th 
street.

Louis Dowiatt, 2417 Roose- 
velt Road.

NAUJIENOS, CMcago, UI-
i .     , . . ■ ■

JUS VYRAI DABAR ESATE DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Lcit. Theodorc F. Fchlandl kalba į didelį būrį Chicagos vyrų, kurie atvyko 
į Camp Grant lies Rockford, III., karinei tarnybai. Per mėnesio prirengiamosios 
treniruotės šie kareiviai bus perkelti į įvairias kitas armijos stovyklas.

PAGALBOS BRITAMS” BILIAUS OPOZICIJOJE.

buvo ūkio 
sistatymas •* 
rytą Cook

trionimosi priežastis 
mašinų unijos nu- 
prieš naujai suda-

ninkai neįsileido komunistuo
jančių kairiasparnių, aiškių 
komunistų ir fašistuojančių 
narių. Dėl minimo ūkio maši
nų unijos nusistatypio šešta- ryt šv. Kazimiero kapinėse lai-
dienio masiniame mitipgę ąt- dojamas senas ir plačiai žino- 
sisakė dalyvauti Ernest B. mas brightonparkietis, Fran- 
Pugh, rajoninis CIO viršinin- ciškus Žcmgulis, kuris netike- 
kas, kuris milingą sušaukė.

Moline Balsuos.
Streikai tebevyksta Rock

Falls ir Richmondo Uarverst- Eudcikio koplyčios 
er dirbtuvėse, o šią savaitę 
įvyks darbininkų balsavimai 
dėl unijų Moline, UI., dirbtu
vėje.

Nauja Campbell Sutartis.
CIO Ūkio darbininkų unija tai daug gėlių, 

paskelbė, kad pasirašė naują lankė būriai vietinių žmonių 
sutartį su Campbell Soup Co.,' taipgi tolimesni giminės ir pa 
l'ur* pakelia algas $500,000 vi-'žįstami iš Kewanee, i

Šįryt Laidoja

IAlbai Daug Gėlių, Daug 
Žmonių Šermenyse

BRIGHTON ,PARK. -
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Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

Pirmadien., vasario 24, 1941 1 ' 'T ■ ■ f    1 .
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PO CHICAGA 
PASIDAIRIUS

siems kompanijos 
kams Chicagoje 
N. J. dirbtuvėje.

prie 
dirba

darbinin- 
ir Camden, 

Chicagos dir- 
35th, netoli 
labai daugWestem, 

h’chivių.
(Kitos

n’os 6-tam, puslapyje).
ir darbo v • Zl-

'^MOBILIU
’ L’WES

au-V^kar ir užvakar naktį 
♦omobDiai užmušė šiuos žmo
nes* 60 metų Charles Boye- 
noivski. 1937 31 st street. prie 

j j- Ashland, ir 64 metų 
r^K 'nna N'elsen, 2922 North

" ~urn avė., prie Western ir

as "asveiko,
Du Keli Ligoninėse

tai mirė pereito penktadienio 
rytą.

Laidotuvės prasidės iš J. F. 
t. Brighton 

Parke, adresu 4447 South 
Fairfield avenue, kur kūnas 
yra pašarvotas.

Draugai ir giminės susiimto 
velionio šermenims 'nepapras- 

, o vakar jas

Spring 
Valley ir kitur. •

Chicagos Miestas 
Mažėja
Imigracijos Suvaržymas Pakir

to Jo Augimą.
1940 metų cenzo vedėjai ske - 

bia, kad Chicagos miestas su
mažės 800,000 per ateinanč ą 
gentkartę, jeigu ghn.’m i nepa
daugės ir nepadidės ‘naujo 
kraujo“ plaukimas į miestą š

Chicago išaugo, sako cenzo 
raportas, daug ausiai dėl did e
lio ateivių važ av’mo. Bet. imi
graciją suvaržius, miesto aug • 
mas sustojo ir nebeatgys, n - 
bent žymiai „ a daugės gi im

SURMR 7 WESTSIDE 
PIKTADARIUS.

- ■ ' VĄ(TJĮENV,ĄČMK Tftlfiphntn
Keturi senatoriai, kurie. vadovauja^®g’yoz*ęijai vprieš “L'eas’ė-Lend”' bįlių, susi

tinka pasitarimui po,, to/ kai Jie pašaki^ririlikos kalbas senate per debatus ryšy .siį 
biliaus pravėdini u. Iš kairės; dešinėn;’ • •pĮennė'tt Chanui Clark (D. Mo.), Ilirain John; 
šou (R. Cal.), Arlhur Vandėiiberg (R.ė Mich.) ir Burton. W|ieeler; (I). Mont.). k

; ■ ATJl^^I^Šy’^J<^WĄri ALMA ,'mateb; .

SgSSį

x ‘ ; T^AUJIĖNTT-ACAfE Telėplioie '•

Kun. U. Hugh O DonnelĮ (kairėj), Notre Daine universiteto prezidentas, pa- 
sveikina Frajrk Leahy (vidury) po to kaip pastarasis pasirašė kontraktą ir tapo 
' o’r Y Daine universiteto naujuoju futbo ) t eneriu. Leahy, kuris pats mokslus 

dešimt metų, trenerio vietą

.<«

Pereitais metais chicagieč’a’ 
sunaudojo 353,000,000,000 ga
lionus vandens, beveik po balio
ną galionų kiekvieną dieną.

O Anūkė Mrs. Elinore Wall- 
ace, 4449 S. Albany, kreipėsi Į 
policiją prašydama pagelbėti jai 
surasti jos 90 metų tėvuką 
Charles Brennan, kuris kur tai 
dingo išvykęs į vidurmiestį pa
imti autobusą į Phidalelphia.

> Už važinėjimą be 1941 me
tų laisnių policija išdalino tikie- 
ius 3,405 automobilių savinin
kams.

• Daktarų organizacija, Am. 
Medical
’rr.d valdžia įsako 
mintojams pat.entuotų vaistų 
šalčiams nurodyti užrašuose ko
kia vaistų sudėtis... ir kaip jie 
veiks širdį ir nervus žmogaus, 
naudojančius juos.

O Kur tai dingo 
moksleivė, Stella 
3031 W. 36th street. 
mokyklą pereitą antradieni ji 
nebegrįžo namo.

• Tarptautiniam amfiteatre 
vakar buvo atidaryta “trailerių 
paroda“.

• 23 kartus už prekių vogi
mą krautuvėse buvo areštuota 
47 metų chicagietė, Marie Con- 
ners. ...

e New Yorke po operacijos 
mirė 66 m. George R. Meyer- 
cord, garsus Chicagos pramoni
ninkas. Jis buvo • prezidentas 
Meyercord Corpoation.

• Automobiliai peeitos savai
tės pabaigoje užmušė: 25 m. 
Robert Sullivan, 1014 Wabash 
avenue, Joliet, 65 m. Phillipina 
McNamara, 1533 Jackson Blvd., 
ir 30 m. Oliver Lund, 3701 
Highland avė., Berwyn.

® Prie 1428 West Harrison 
policija atrado nudurtą 46 me
tų chicagletį, Victor Kolacek. 
Suėmė kamantinėjimui tuo ad
resu gyvenantį 68 metų invali
dą Michael Riley.

• Holy Name katedroje šian
dien bus įšventintas į vykspus 
Francis Joseph Magner. Jis ski
riamas į Marquette, Mich.

• Ties 215 S. Winchester, 
kur ji gyvena, piktadaris sumu
šė 24 m. Miss Helen Gailios, ir 
pasivogė dėžę dovanų, kurias ji 
nupirko savo drauges vestu
vėms.

I • Beegzaminuodamas revol
veri, 16 metų Fred Janda pašo
vė savo vienmetį draugą, Harry 
We!housen, 1901 Cleveland avė. 
Nelaimė įvyko Janda namuose, 
1933 N. Hudson.

• Už blogų čekių platinimą 
buvo suimtas bedarbis Irving

. Newer, kuris keletą dienų atgal 
' kreipėsi į policiją prašydamas 
pastogės ir maisto sau ir savo 

; 4 vaikų šeimynai.
• Šeimyniniam ginče vakar 

buvo slcaudžiai sužeistas John 
Witunskis, 3621 So. Union.

. • Ties 7h0 VV. 31st st. į 
stovinčią mašiną įvažiavo au
tomobilis vairuojamas Ed Su- 
baičio, 2825 So. Union avė., 
antras priklauso Al Parkus, 
TPiO IV. 31s St.

Association, skelbti, 
visiems ga-

15 metų 
Kotlarski, 

Išėjusi į

pipleše Gėrimų 
^veėiotoją

TOWN OF LAKE. —Ši pa- 
-«nija vos-vos nepaliko be 
’^s’škiu. Kun. Skripka, kle- 

1 ~nas guli *v. Kryžiaus ligo- 
rrnie. o kun. Valuckas yra iš
važiavęs observacijai j Mayo 
Brolių kliniką, Rochesteryje, 
Minn.

Kun. Valuckas tik keletą 
dienų atgal grįžo iš ligoninės 
iš po operacijos. Jam sutikti 
šeštadienio vakare parapijo- 
nys buvo surengę pagerbimo 
vakarėlį.

Vakar ir užvakar policija 
suėiliė septynis jaunus pikta
darius, kurie apiplėšinėjo 
krautuves ir gasolino stotis 
Westsidėj. Papildė 35 apiplė
šimus.

Su Vygantu
Tarp Musų Profesijonalų: 

Daugelis stebisi iš kur ir k.d* 
Dr. J. A. Paukštys, Brighton 
Parko dentistas, išmoko L.i., 
taisyklingai lietuviškai kalbė-i... 
Visi mano, kad jis yra č.a-gi- 
męs-augęs. O ne, gimė ji L e 
vuvoj ir į . meriką buvo t cž 
tas (Išimties metų amžiau*.

Dr. A. J. Gussen, Cicero den
tistas, yra susirup ręs s v g 
minių likimu rusų pave g o.. 
Lietuvoj... Nuo okupacijos e 
eitą vasarą jis sako negavęs n • 
vieno laiško, kai tuo tarpa pir
miau korespondencija iš gim 
inų buvo gaunama dainai.

kur

v

Teisėjas Jonas T. Zuris, va
kar traukiniu išvyko j New Oi- 
leans, La., dalyvauti pašau iniii 
pagarsėjusiam Mardi G ras kar- 
nivale. Keliomis dienomis anks
čiau ten išvyko Marijona Bren- 
zaitė... Zuris gavo trijų savai
čių atostogas ir po karnivalo 
vyks į Floridą kur turi padaręs 
“deitų” golfo laukuose su Jus
tinu Mackevičium, kuris ten iš
vyko pirmadienį.

Zuris jau apie mėnuo tam 
atgal išsiuntė savo tėvus į sau
lėtąją Floridą, kad _ nereiktų

Tuo laiku kai nariai laikė 
ANTRA susirinkimą, tai išėję 
valdybos nariai koniunaciai jau 
rašė korespondenciją į Ch ca*

rašė, kad Šv. Kazimiero draugi
ja atmetė kvietimą. Kadi ko
respondenciją j metė i pašto dė
žutę, tai patyrė, kad neteisybę 
parašė. Bet žinoma iš to mažas 
rūpestis ir jiems, ir ’aikraščiui. 
Kremlius visų smulkmenų než - 
nos juk.

Jau savaitė praėjo kai Owen 
J. C. Norcm’as paskelbė, kad 
jis iš savo kišeniaus užmokės 
kelionės išlaidas į Rusiją by ku
riam musų penktakojų lyderiu- 
kui, bet iki šiol nei vienas ne
atsiliepė. Biidgeporte kalbama, 
kad keli žmonės Pruseikai as
meniškai apie pasiūlymą prane
šę, bet nei jis nei jo sėbrai ne
rodo noro j “demokratiškiausią 
pasaulio šąli“ kraustvtis. Ko-
dėl?

Aną dieną paminėjome šk\e 
vieloje, kad jaunlej. piofes’.ju- 
nalai yra pasipiktinę kai kur ų 
vyresniųjų rėminiu komunac ų 
akcijos skelbimų formoje. Ap e 
tai atsiliepė ir ei iniai pilieč ai. 
Štai šio ryto paštas atnešė ke
letą laiškų ir atv ručių k riuo- 
se skaitytojai labai GRIEz/TAI 
pasisako prieš tų kelių profesi- 
jonalų bei biznierių “padėjimą 
Maskvai užlaikyti šioj šaly sve
timos valstybės agentų t nUą”

Ne aš vienas su didėtų r/.alo- 
iuniu skaičiau Kazio Varkalos 
straipsnių seriją apie Krėvę- 
Mickevičių, L.etuvos di.įjį o- 
jortunistą. Tuos straip nius 
skaitė tūkstančiai naujieniečių. 
.r ne aš vienas rag2idavau, k d 
Varkala, kuris, aiškiai mato i 
pie Lietuvą ir jos literatur mus 

žmones žino daug, ir žino, taip 
sakant, iš vidaus, parašytų dau
giau ir apie kitus tautos “sū
nūs“, kurie juodojoj valandoj 
piriinaiisia šoko savo kak'araiš- 
čių gelbėti. Naujoji serija apie

Prie 53-čios ir Damen 
išvežiotojas Chester Gomolski 
buvo sustojęs gėrimų prista
tyti alinei, piktadaris atėmė 
nuo jo $500 pinigais ir če
kiais, ir pasivogęs 
važinėjo po miestą 
landą laiko.

Muštynės.
BĘIDGEPORT. —

7'ko7ą lo^ė Notre Dame junivęiri* prieš i
■ r'nn'iš Elmer Layden (dešinėj), kuris ęzignayo ir perėjo į profesijonalinio 

fubolo dirvą. r . / s (
* I , ’ ' ‘ . ■ 'į * .* * * •. 1 L ; ' ’ • . • 1 i* >

■' ■’ r ■ .. ■■ ;

1 valstija turės parūpinti * ar-
mliai 62.223;! Tokį vskaičitj. jbRIGHTON PARK. — leloj Halstcd
kareivių .sudaryti armija 48th ir Kfeeler <)u g:nkjuoti pietų įvyko smarkios mušty- 

- -------------------------- ____ — ; šaules viso gal apie 100OOOi < / i- ch 1 Al 4 O a! M PU Al 1 ■ ’i 
vo užsakymą pagaminti armijai išpildyti armija- ims beveik po ries .paprastai,daug turi siųsti ■ DZPUO e ar cs °sing,

m. aįgal naipo dėL blogoj sveika-Kef,va^c» Atėmė kruvinti

ARMIJAI MOKINTIS 
ŠAUDYTI

Kelios Csicagos firmos, 
jų Graphic Arts Federation, ga

tarp

Ims Po 400
Trasčien

Kovo mėnesio 10.039 kvotai

į

80,000,000 • taikinių, kareivius 100 vyrų kiekvieną dieną Illi- 
lavinti šaudyti. Įnois valstijoje.'Iki birželo 1 tos, blogų‘ dantų, tetc

APIPLĖŠĖ.

jo troką 
apie va-

Prie 33-s 
st. šeštadienį po

nes tarp dviejų alaus išvažio- 
tojų. Abu buvo gerokai ap- 
ivi. u v **♦ ii, o vieną reikėjo įū’ 

’benti į ligoninę.

atsakymas skaitytojų page da 
vimui.

o—o—o
Miss Mary Barnett, “Birutės" 

choro veikėja, sugrįžus iš atj- 
stogų Floridoj, sako, kad kur 
tik ji nepasisuko, tai vis ūžt o 
pažįstamų Ch cagos lictav ų 
veidus. “Jeigu ne šiltas oras r 
palmės, tai galėtum pamanyti 
Chicągoje beesanti.“

.■




