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NACIi; aULS AUGIUS NAU JAIS Sl»MI
PRADĖS PUOLIMĄ BALANDŽIO MENESĮ

Pranašauja, jog šie metai bus 
sprendžiamieji

kraštuose. Hitlerio 
girdima, jei nacių 
teisingi, Danijoj, 
Francuzijoj, Itali- 

Suomijoj ir

MIUNCHENAS, v Vokietija, 
vas. 24 d. — Adolfas Hitleris, 
minėdamas nacių partijos stei* 
gimo datą, pagarsėjusioje Miun
chenu aludėje kalbėjo seniems 
nacių partijos nariams.

Nacių propagandos ministe
rija perdavė jo kalbą per visas 
radijo stotis Vokietijoj ir kito
se Europos 
kalba buvo 
tvirtinimai 
Norvegijoj,
joj, Rumunijoj, 
Bulgarijoj.

Hitleris susirinkusiems na
ciams pasakė, kad kovo mėne
sio pabaigoje arba balandžio 
mėnesį nacių submarinai labai 
smarkiai pradės pulti Angliją.

Kad susirinkusių ūpas pakil
tų, Hitleris jiems paskelbė, jog 

) šiomis dienomis nacių submari
nai paskandino 215,000 tonų 
britų laivų įtalpos. Hitleris pa
sakė, jog artėja pavasario, jis 
pats jaučiasi daug stipresnis, 
todėl ir nori galimai greičiau 
susitikti su britais. Hitleris yra 
įsitikinęs, jog milijonai nacių 
kareivių gyvena-^4okiai»- pat 
jausmais.

Hitleris juokėsi iš čemberlai- 
no, kuris tikėjosi sulaukti Vo-

pas Wall streeto galiu-

ilgoje kalboje Hitleris 
visą nacių partijos įš

kietijoj revoliucijos. Tie bepro
čiai, kurie pas mus tokios re
voliucijos laukė ir tikėjosi, jau 
senai uždaryti, tvirtina Hitle
ris.

Hitleris pastebėjo Jungtinėms 
Amerikos valstybėms, kad jis 
prekybą vesiąs su kuo tiktai 
norėsiąs. Vokiečiai prekiaus su 
tais kraštais, iš kurių turės nau
dos. Vokiečiai nemano prašyti 
leidimo 
nūs.

Savo 
priminė
toriją. Kai jis pasakė pirmą sa
vo kalbą prieš 21 metus, (ai toj 
pačioj aludėj sėdėjusieji vokie
čiai paskaitė jį bepročiu.

Vėliau jis pradėjo organizuo
ti savo ištikimųjų ir paklusnių 
žmonių grupes, kurios įveikė 
visus sunkumus, šiandien Hitle
ris valdo ne tiktai visą Vokieti
ją, bet ir didelę dalį Europos. 
Hitleris pasididžiuodamas pasa
kė, kad jis sunaikino Versalio 
sutartį, kuri Vokietijai buvo 
gėdinga.

Pavasarį Hitleris pasiųs nau
jo:? rūšies submarinus kovai su 
britų laivynu. Nacį submarinai 
puls britus visose jurose, kur 
tiktai jų laivai drįs plaukioti.

NACIU LAKŪNAI MUŠA ITALUS
Smarkiai bombarda 

vo Bengazi
BENGAZI, Lybija, vas. 24 d. 

—Keli nacių bombanešiai šian
dien bombardavo italų apgy
vendintą miestą—Bengazi. Na
ciai sugriovė keliasdešimt na
mų ir užmušė gana daug italų.

Vietos italai tvirtina, jog 
Mussolini leidęs vokiečiams 
naikinti visus tuos italus, ku
rie niekad nėra buvę išliki
mais fašistais.

Brtams pavyko numušti du 
nacių orlaivius. Vienas įkrito 
į jurą, o kitas pačiame mies
te.

tams liepė sugroti Tipperary 
ir visa kavinė pradėjo dai
nuoti.

Nacių karininkas paleido 
tuščią butelį, bet vėliau Earle 
jį smarkiai apdaužė ir iš vei
do pradėjo lietis kraujas.

Britai paėmė 2 nau 
jus miestus

KAIRAS, Egyptas, vas. 2'4 d. 
—Britų karo pranešimais tvir
tina, jog jiems pavyko atimti 
iš italų du svarbius miestus, ku
rie randasi Juba upės pakraš
čiuose.
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Japonų Karo Jėga CeatraEnčje Kinijoje.

NATJ.flENTKACME TelPnhofo
Tuo tarpu, kai Japonų karo laivynas įplaukė į Indų-Kinijos vandenis, užkrės

damas tuo visus Tolimuosius Rytus karo drugiu, šie japonų kareiviai ir tankai tebe
tęsia karo operacijas Cen tralinėje Kinijoje.

’F-'

LIETUVIAI KENČIA ŠALTĮ DEL DIDELES 
MALKU STOKOS

Valdžia nepatenki^ 
ta valdžios darbais

Perdaug taisyklių ir 
nuostatų

Anglai perspėjo ja-Rooseveltas prašo 4 Vyriausybė tiria na- 
ponųvyriausybę milijonų cių skundus

AVASHINČTON, I). C., vas.
šiandien

LONDONAS,
24 d.-,-Diplomatiniuose sluok- 24 d.—Roo^oveltas 
sniuose pasakojama, kad An- pasiuntė kongresui raštą, ku- 
glijoš ir Jungtinių valstybių riame prašo 4 milijonų dnle- 
vyriausybes labai griežtai per- rių šių metų karo išlaidoms 
spėjo japonus.

Bet koki japonų karo veiks
mai .prięšj^ipgąPLHią^ arba 
prieš olandų Ihdijas gali iš
šaukti laĮiai blogas pasekmes.

Ministpris Churchill kalbė
josi su japonų pasiuntiniu
Londone. Patarė japonams ne
siveržti į pietus ir karo nekel
ti. ■. •’ • - ' "

subalansuoti.
Dalis pinigų eis sumokėti už 

žemę, kuriui 4i*ko -įsigyti naue 
joms karoh’incms statyti.

Kita 
karo 
statyti

dalis paskirta naujoms
medžiagos dirbtuvėms
ir aviacijos medžiagai —.— £ -

I informacijų.

WASHINGTON, D. C., 
24 d. — Nacių 
Amerikos vyriausybei 
dėl sauvališko Amerikos 'vėlia
vos naudojimo.

Praeitą savaitę vienas Kana
dos prekybinis laivas iškėlė A- 
męrįkps.vėliavą ir šonuose išpai
šė Amerikos laivų ženklus.

Sumner Welles pareiškė, kad 
Amerikos vyriausybe tardo vi
są reikalą ir nori gauti tikslių

vas 
valdžia Įteikė 

skundą

Anglai ginasi 
Viduržemyje

Britų jėgos Eritrėjoj tapo 
smarkiai sustiprintos. Prie jų 
prisidėjo keli laisvųjų fraiicuzų 
batalijonai. Jiems pavyko pa
imti Cubcub miestais.

Amerikiečiams pata
rė apleisti Siamą
BANGKOK, Siamas, vas. 24 

d. —A■■ Jungtinių Amerikos 'val
stybių miništeris šiandien per
spėjo visus Amerikos piliečius, 
kurie neturi būtinų reikalų, ap
leisti Siamą.

šioje Azijos valstybėje ran
dasi apie 200 Jungtinių valsty
bių piliečių.

Praeitą savaitę britų konsu
las liepė išvežti britų piliečių 
moteris ir vaikus iš visos Sia
mo valstybės.

DIKTATORIUS PUOLA “NE
PATENKINTUS” ITALUS

MUSSOLINI ŽADA LAIMĖTI SU VOKIEČIU 
PAGALBA

Labai smarkiai puolė 
Ameriką

Mussolini kaltina 
generolus

KAUNAS, Lietuva, vas. 24 d. 
—“Tarybų Lietuva”, sovietų 
valdžios organas, rašo ilgus 
straipsnius dėl dideles malkų 
stokos. žiemos šalčiai smarkiai 
spaudžia, o gyventojai pasiliko 
visiškai be malkų.

Valdžia nutarė sudaryti visų 
gyventojų sąrašus ir pavedė tą 
darbą vykdomiems komitetams, 
bet pastarieji darbo neatliko.

Be minėtų sąrašų valdžia ne
galinti duoti malkų gyvento
jams.

KAUNAS, Lietuva, vas. 24 d. 
—Taujėnų miškų urėdas J. La
zauskas skundžiasi, kad malkų 
jis negalįs duoti gyventojams, 
nes neturįs reikaling valdžios 
įsakymų.

Malkų reikalu valdžia išleido 
nuostatus, kurie pasiekė urėdus 
su trijų mėnesių pavėlavimu. O 
prižadėtų taisyklių malkoms 
duoti ligi šiai dienai dar nepri- 
iriunlė.

Be taisyklių, urėdai neduoda 
malkų gyventojams, nors jie vi
siškai sušaltų.

Amerikos santykiai 
su Rusija

WASH1NGTOnT 1). C., vas.
24 d. — Praeitą penktadieni 
Sumner Weiles kalbėjosi su so- . 
vietų ambasadorium Umanskiu. 
Paskelbė, jog tarėsi prekyboj? 
reikalais. ■

Rusai skundžiasi, kad Jungti
nės valstybes neleidžia išvežti 
senai užpirktų mašinų. Taip pat 
neišspręstas ginčas dėl įkibą;- , 
čio valstybių.

Welleš pareikalavo inforiftili*" 
rijų dėl Amerikoj pirktų prekių 
perleidimo naciams. Nutrata 
dar kartą susitikti.

Malkoms gauti rei
kalingi sąrašai *

KAUNAS, Lietuva, vas. 24 dl 
—Kad miškų urėdai galėtų duo
ti šaltį kenčiantiems gyvento
jams malkas, privalo turėti visų 
gyventoj sąrašus. ;

Liūdai privalo žinoti kiek šei
mynoje yra narių, kiek gyven
tojas turi gyvulių, kur jis gy- 

’Vono ir gyvena.
žinios privalo būti vyk

domojo komiteto patikrintos. 
Kol ncbius sąrašų tai malkos 
stovės miške, o gyvenotjai kęs 
šaltį.

Lafollette kritikuoja 
Įstatymą

BENGAZI, Lybija, vas. 24 d. 
—Britų karo laivai gerai gy- 
nasi nuo nacių lėktuvų, kurie 
tris kartus bandė pulti didelį 
kanvojų; • <

Vokiečiai bandė nusileisti 
žemyn, kad galėtų pataikyti, 
bet britų priešlėktuvinė ug
nis buvo tokia smarki, kad na
cius atmušė:

Visas britų kanvojus 
ko į paskyrimo uostą, 
lėktuvai numušė kelis 
orlaivius.

Turkai tesės britams 
duotą žodį

24

atvy- 
Britų 
nacių

Earle sukruvino
- cių karininką

na-

ANKARA, Turkija, vas.
d. — Turkų vyriausybė pareiš
kė, kad subirtais padarytos su
tartys galioja ir, kad turkai lai
kys britams duotą žodį.

Turkai yra pasiryžę ginti sa
vo nepriklausomybę, jeigu tik
tai kas nors drįs artėti prie jų 
valstybės sienų.

Turkų vyriausybe negalės 
būti neutrali, jeigu svetimi 
stengsis įsiveržti į Turkijos sau
gumo ribas. Turkija skaito Bul
gariją savo saugumo zona.

ROMA, Italija, vas. 24 d. — 
Mussolini kelis kartus pareiškė 
didžiausią pasipiktinimą “nepa
tenkintais” italais.

Tai yra užfrontėj užsilikusios 
gyvatės, masonai ir žydams tar
naujantieji žmonės, įsako Itali
jos diktatorius. Jiems prižadė
jo savo laiku atkeršyti.

Pasakė, kad Lybijon ir Sici- 
lijon jau pasiųstos vokiečių ka
riuomenės dalys> kurios padės 
italams mušti britus.

ROMA, Italija, vas. 24 d.— 
Visai nelauktai Mussolini kalbė
jo į italus įvairiais karo rei
kalais. Jis tsukvietė senus fašis
tus ir jiems pasakė labai griež
tą kalbą, kuri per radiją buvo 
perduota visai Italijai.

Mussolini prižadėjo 
atnešti laimėjimus su 
pagelba.

Savo kalboje 
puolė Jungtines 
stybes. Pasakė,

Į kratijos visiškai

Orlaivių gamyboj 
pralenks nacius

ilai am s
vokiečiu<«

kartuskelis 
Amerikos ’val- 
jog čia demo- 
nčra.

ROMA, Italija, vas. 24 d. — 
Mussolini paskelbė, kad fašisti
nė vyriausybė pasiuntė pakanka
mą skaičių karo medžiagos į vi
sus frontus. Jis perskaitė ilgiau
sią sąrašą Lybijon pasiųstos 
karo medžiagos.

Taip pat pareiškė, kad Grai
kijos operacijos 
sulig Albanijoj 
riuomenės štabo

Mussolini tuo
kad ne fašistai, bet italų gene
rolai kalti dėl pralaimėjimų.

VVASHINGTON, D. C., vas. 
24 d. — Senatorius Lafollette 
šiandien pasakė kalbą, kurioje 
labai smarkiai kritikavo prieš 
diktatorius nukreiptą įstatymą.

Jis leis Rooseveltui įvelti A- 
nieriką karan ir kongresais nie
ko kito negalės daryti, kaip 
skelbti karą.

Lafollette mano, kad vokiečių 
nacizmas, italų fašizmas, rusų 
komunizmas ir britų imperializ
mas labai mažai vieni nuo kitų 
skiriasi.

Studentai gali 
nesimokyti

buvo pradėtos 
stovinčios ka- 
planu.
nori pasakyti.

NUŽUDYTAS KARININKAS, 
BOMBOS IŠRADĖJAS

VILNIUS, Lietuva, vas. 21 d. 
—Vilniaus universiteto rekto
rius atleido nuo studijų darbų 
visus tuos studentus, kurie su
tinka dirbti bolševistinėjc rin
kiminėje kampanijoj.

Vilniaus rašytojai buvo su
kviesti į valstybinį teatrą “inter
nacionaliniam literatūros vaka
rui”, kuris buvo paskirtas rin
kiminei kampanijai.

Komunalinio ūkio statybos 
tresto direktorium paskirtas 
Mozelis.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

SOFIJA, Bulgarija, vas. 24 
d.—šiandien teko patirti, kad 
Jungtinių valstybių ministeris 
Bulgarijoj smarkiai sumušti 
nacių karininką.

Incidentas įvyko Sofijos ka
vinėje, kai Earle muzikam

ORAS
Chicagai ir apylinkei fede- 

- alio oro biuras šiai dienai pra- 
ašauja:

Debesuotas, gali snigti.

LONDONAS, Anglija, vas. 
d.—AValtčr .Citrinę, britų uni
jų vyriausias sekretorius, pa
reiškė, kad Spalių mėnesį Jun
gtinių valstybių ir britų karo 
pramonė gamins daugiau or
laivių, negu naciai. •

Citrine nesenai lankėsi A1 
menkoje ir tarėsi su Anjeri-

—Oficialiai paskelbta, jog rytoj per radiją pasakys kalbą 
Molotovas Balkanų reikalu. Rusai nepritaria nacių ekspansijai 
Balkanuose, sako.

—Bulgarų valdžios organai ieško atstovo Georg’j Dimitrov. 
valstiečių partijos lyderio, kuris kviečia gyventojus ginklais pul
ti ateinančius nacius.

—Britai labai smarkiai bombardavo Addis Abebą, Abisini
jos sostinę.

—Nacių lėktuvai bombardavo Hull miestą Anglijoj.
—Britai paskelbė, kad Hitleris melavo, kai pasakojo apie 

britų laivų paskandinimą. Paskutinėmis dienomis naciai nė 
vieno laivo nepaskandino.

—Prancūzų ir Siamo atstovai nutarė pratęsti paliaubas ligi 
kovo 7 d. -

—Vichy kabinete padaryta naujų pakaitų, bet Darlanas pa
silieka vice-premjero vietoj. Lavalio politika atmesta.v

—Jtalai fašistai labai patenkinti Hitlerio kalba, nes jis ita
lus laiko lygiais su vokiečiais ir prižadėjo padėti vesti karą.

—Earle, Amerikos ministeris Sofijoj, tiek sumušė nacį ka
rininkę kad jo gyvybei gresia pavojus. Padaryta galvos opera
cija, nes sulaužytas galvos kiaušas.

—Vyriausybė bijo, kad pač’oj Bulgarijoj neprasidėtų pilie
tinis karas, jfeigu vokiečiai įžengs į kraštą. Visi labai nepasiten-

NEW YORK, N. Y., vas. 24 
d. — New Yorke praeitą naktį 
tapo nužudytas M. Borislavsky, 
buvęs rusų armijos pulkininkas. 
Jis išrado specialią bombą, ku
rios Veikimą ir planus persiun
tė Jungtinių valstybių kariuo
menes štabui.

Borislavskio žmona tvirtina, 
kad jis padarė kelis kariškus 
išradimus, kurie yra dideles ver
tes.
Borislavskio lavonas rastas su 

peršauta galva. Kulka pataikė 
akinių stiklam

Kaune gimdo vaikus 
baškirės

Bulgarijoj naciams 
rekvizuoja namus
SOFIJA, Bulgarija, vas. 24 

d.—Bulgarijos vyriausybė re
kvizavo daugiau negu 50 vilų 
Čamkurija apylinkėse, kur bus 
įrengtas nacių kariuomenės 
štabas.

Bulgarų policija neleidžia 
niekam artėti prie čamkuri-' 
jos apylinkių. Ten lankosi ge
nerolas List ir kiti aukšti na
cių karininkai,

KAUNAS, Lietuva, vas. 24 d. 
—Kauno universiteto akušeri
nėje klinikoj jau gimė tūkstan
tis vaikų.

Įdomu pastebėti, kad gimimų 
statistikoj pažymėta didelns 
skaičius rusų, ukrainiečių, gudų 
ir baškirų. Ligi okupacijos Lie
tuvoje baškirų visiškai nebuvo.

Mariampolės vienolių mari
jonų name manoma atidaryti 
valstybinį teatrą. Kauno ope
rą žada perkelti į Vilnių.

WMWVVW/VWWVWVVWVVV

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas

SauK teka 6:33, leidžiasi 5«4.!kos darbininkų unijomis, I Xinę vyriausybe, ne« ji kražtui nieko nepranešus).

tttf'iihiUlĮiiįiiftfcl' 1fa IK



NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117 
VALDYBA: 

K. 
P.

K. KAIRIS, prezidentas
P. J. RIDIK AS, viee-preaidentas
V. MANKUS, sekretorius

AUGUSTAS, iždinipkas 
GALSKIS, trųstisas 
MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finanąų sekretorius.
DR. MONTVIDAS. Dr-jos Daktaras* K. GUGIS, Dr-jos Advokatas

IS CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
PASTOGES

JAUNIMAS PASIRYŽĘS 
VEIKTI

Amerikoje gimusių lietuvių 
mes turime tūkstančius. Dauge-

dėjimų, ypačiai veikia kultuvo;

mc musų chorus. Iš ko jie susi
deda ?

Nėra reikalo aiškinti* jog 
musų choruose vadovaujamų 
vaidmenį pradeda vaidinti A- 
meiikoje gimę lietuviai. Didelę

jaunimas. Pagaliau ir chorų va
dovybe pradeda atitekti Ameri
koje giniusiems lietuviams.

Kultūros srityje musų chorai

Jie auklėja

nio nutraukimo ryšių su lietu
vių judėjimu. Juo labiau, kad

• kiekvieno choro nariai Imi 
daug draugų lietuvių jaunimo 
tarpe. Tie draugai ir pažįstami 
lanko chorų koncertus ir tokiu 
budu sueina į glaudesnius san
tykius su lietuvių veikimu, pra
deda juo domėtis.
daugelio 
publikos 
mas.

Tačiau
lyką suprasti, būtent, kada jau
nimui labiau rupi tokie,
linksminimai kur jie galėtų lai- galėdami, remtų musų jaunimo 
sviau jaustis. " pastangas.

Chicagos Lietuvių Draugija 
turi keletu šimtų jaunimo. Iki 
pereitų metų nebuvo dedamos 
pastangos suburti jį į krūvų, iš
judinti bei įtraukti jį į kokį 
nors veikimų. Pagaliau buvo 
padarytas pirmas bandymas, 
kuris, reikia pasakyti, visai ne
blogai pasisekė: į surengtus šo
kius susirinko gana gražus bū
relis žmonių. Vasaros metu 
jaunimo komitetas surengė eks
kursijų laivu į Milwaukcc. Da
lyvavo per šimtų žmonių. Eks
kursija visi buvo patenkinti.

Tie bandymai rodo, jog jau 
nimas mėgsta pramogas, mėgs
ta tarpusavio pasilinksminimus. 
Todėl ir liko nutarta ir daugiau 
tokių pasilinksminimų surengti. 
Tais pasilinksminimais rūpinsis 
Povilas Ridikas, naujasis valdy
bos narys, kuris ir pernai ne
mažai veikė jaunimo komitete. 
Kiek žinoma, jisai jau yra nu
samdęs svetainę ir balandžio 
mėnesį surengs pirmų pasilink
sminimo vakarų jaunimui. Vė
liau numatoma dažniau tokios

Štai kodėl 
koncertų žymių dalį 
sudaro musų jauni-

mes turime vieną da-

MUSŲ ATSTOVAS
Netrukus aplankys visas ko

lonijas, kur tik gyvuoja kultū
ros draugijos, Chicagos 
vių Draugijos paskirtas 
vas, kuris pasimatys su

Lietu- 
a (sto
vi etos

pianų gavaną bei k tokius rei
kalus. Tuo atstovų yra paksįb* 
tas Bruno Bruknis (“dėde” 
Brooks), kurį daugelis pažįstą

rūdijo, programų*
Brooks ne tik rūpinsis sustip-, 

rinimu kultūros draugijų narių 
skaičiumi, bet taip pat ir tų 
organizacijų veikimu.

Kolonijos nuolat nusiskun
džia, kad nepajėgia vakarų bei 
koncertų smaugti* nes neturi 
žmonių, kurie galėtų progra
mas išpildyti. O jei šiaip tik vav 
karai surengiami be atrakcijos, 
tai jįe paprastai esti uesčkm iv

Tie trukumai bus bandoma 
pašalinti. Kultūros draugijoms, 
kurios savo jėgomis negalį tin
kamų vakarų surengti, bus ęi- 
naiua į talkų. Vadinasi, bus p v 
2—Chicagos draugija —JT. i '

siunčiama meno jėgų, kad va
karai butų įdomesni ir publikai 
pa trauklesnį. . .1 .

Jau liko padarytas vienas 
bandymas, kuris davė labai gra
žių rezultatų, Kolonijoje nese
niai buvo surengtos pasilinksmi
nimo vakaras, kuris ne tik da
vė pelno, bet ir publikų paten-

rengimai ten būdavo nesėkmin
gi- . • . ‘

Kultūros draugijų veikėjui 
turės progos su p. Brooks pla
čiau pasitarti bei savo pageidiv-

Manoma, kad tuo budu bus 
padėtas pagrindas musų jaunų
jų narių veiklai. Ilgainiui jau-! 
nieji nariai susipras tarpusavy
je ir galės savo veiklų labiau 
praplėsti, žinoma, pageidauja
ma, kad ir senieji nariai, klek

VAJUS NAUJIEMS 
NARIAMS GAUTI

Su kilo mėnesio pradžia pra
sideda vajus nauj ems nariams

COPR. NE6OLECRAFT SERVICE, INC.

KITTEN APPLIOUE PATTĘRN 2769
No. 2769 — Išsiuvinėtas lovos užklodis
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DE KALB, 1Lt.
De Kalb Lietuvių Kultūros 

Drauginę į męti'nD sus r.nkim s 
jvyko vųsapsd d. šdems VJ4 i 
metams valdybą liko išrinkta 
tokių: pivmm.ūkas Jonas Karė
ta, vlco-plrm. . Elizaltelh Wųr•

or-
Stx-

nesnių narių bei juos įtraukti į 
veikimų. Jie bus raginami 
ganizuotiš ir tam tikrose 
tyso ve k,

SOVIETŲ “DRAUGIŠKUMAS

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE
KAS DABAR DEDASI UETUVOJE

T

DlUky, Mtinia^s Virgin BAJSOVCHOZŲ^BAUpžIAUNINRV ŪKIMAS. - ATLY- 
ron, iždo globėjai Bei uicę Kol y 
bei Mike Betrauskas ir maršal
ka Jonas Fečiukčnas.

Netrukus draug.ja yra nuta
rusi surengti pasilinksminimo, 
vakarą.’Dalį programos išpildys 
olncagieė^ai. Rėt np e tai bu v 
pranešta vėliau. .

Yąleria S. Ze’ttisĮ

GINIMAS SENIAU IR DABAR
Iš “Tiesos” sužinome, kad

Antradien., vasario 25, 1941

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
GREITAI PALENGVINAMI
NekentSkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau- 

: menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dėlipdami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Ęx^ellerio su inkaru ant dėžutės.

LITHUANIAN !»«

lonijose yra tūkstančiai lietu
vių, kurie jokioms (irgap’zaci- 
joms nepriklauso. Jų tarpę 
daug yra tokių čiaglniusių jau-

WAUKBGAN, 1U..
Waukegant) Li etuvių Kult m 

ros Draugijos šify rink mas į- 
vyks kovo 2 <1/ įjtuosybės $ vėvyks kovo 2 d/ 
tainčje, 8th ir, Abatus, 1 va’an- 
dą po pietų. Bus aptariamas 
koncertas ir balius, kuris yra 
rengiamas kovo 23 d.

Tęnka pažymėti, jog koncer
to programai pildyti turėsime 
svečių artistų iš Chicagos.

Suzana L. Gabris
t- -y ’

BANKIETAS ST. 
PETRAUSKUI

Pereitų sekmadienį Shameto 
svetainėje buvo surengtas ban
ketas žinomam veikėjui, St. 
Petrauskui, žmonių susirinko 
gana daug. Visi linksminosi ir 
šoko. Buvo ir trumpas progra- 
lųęlis. Antanas Narbutas apibin 
dinb St. Petrausko nuveiktus

kas. Jis labai jaudinosi, maty
damas tokį būrį simpatjkų.

Lietuvos komunistų partijos 
Kauno, komiteto organizacinio 
skyriaus vedėja.

fcehpelyje buvo 
partijom sušauktas 
kuriame “draugas“ 
ris kalbėjo rusiškai.

komunistų 
mitingas,

Šaulgreife-

nustatytas mėnesinis atlygini
mas 136 rubliai (maisto ir dra-r 
bužių jos negauna), o dirbda
mos katorginius akordinius 
darbus jos įvarančios per mė
nesį iki 200 rublių. Pasak “Tie
sos”, ‘‘naujoji tvarka pagerina 
visų darbininkų materialinę 
padėlį ir tinkamai įvertina jų

TAUPYK!—.’,“^ 
■<***• ■ gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame Dividendų

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

T’msS $1,000,000.00

M

mas. Jiems reikalinga apsauga.. 
Kaip sakoma, niekas kontrakto 
nėra pasidaręs, kad štai jis pėr 
tam tikrų laika nesirgs. Daž
nai liga užklumpa kaip t k to
kiu laiku, kada mažiausiai jos 
tikisi.

O kada liga užklumpa, tai ta
da ne užuojautos parę š’vimhS 
yra reikalingas* bet labiau kon 
kreti pagalba.' Tokių pagalbų 
kaip lik ir teik a Gh’cagos Li<> 
tuvių Draugija,

Kai šeimoje įvyksta mirimas, 
tai apčiuopiama parama (po
mirtinė) yra daug, svarbesnis 
dalykas, negu užuojauta.

Tie dalykai yra visiems žino
mi ir anksčiau ar vėliau su jais 
kiekvienam tenka susidurti. 
Taip juu patvarkytą* kad žmo
gui nuo, tokio likimo uera atsi- 
gy niuro.

Chicagos Uę&uvių Draugijos, 
tikslas yra šelpei savo sergan
čius narius, o mirusių narįų pa
veldėtojams išmokėtu pumirti; 
nes. bei suteikti kitokį patarna
vimų* Kaip taj atliekama, visi 
gerai žino, šiuo atveju joka kį 
ta lietuvių organizacija geriau 
nepasitarnauja. Tataį yra fak
tas, kurio niekas negali nugin-

nauji; NARIAI •» ♦ • . . .
Per paskutines dienas liko 

rašyti šie nariai
Antanas Bartkus
Anna Dajnskis -
Charles DanXskis <
Wm. Urban -Jp. '.
Hel.en Dilkas
Bertha Mas,sa
Heien AlbinaiCentanui 
Veronica J?$iraitis.

{VAIRIOS ŽINIOS
Bombarduotas Gib 

raltaras
ALGECIRĄ& Ispanija,

tą linų apdirbimo kontora. To>s 
kontoros valdytoju paskirtas 
iš Maskolijos atsiųstas kažkoks 
M. Polotiorov. Tad visa Lietu
vos linų gamyba pavesta tie- 
sioginėn maskolių žinion.

Patirta naujų smulkmenų 
apie laukų darbininkų atlygini
mų okupuotoje Lietuvoje pri
steigtuose sovehozuose (Valsty
binės baudžiavos ūkiuose). 
Šiuose iikiuose darbininkams 
maisto jau nebebus duodama, 
o tik atlyginimas pinigais.. Kai]) 
ir kitose darbo srityse, įvestas 
akordinis darbas. Žemės ūkio 
komisaro įsakyme įsakmiai pa
brėžta, kad darbininkai yra at
sakingi už tinkamą darbo atli
kimą. Jeigu kuris darbas atlik
tas 1 nepakankamai gerai, tai 
darbininkas jį turi be atlygini
mo antrą kaitą padaryti. Sov
ehozų darbininkams duodama 
teisė pirktis tvirtomis kainomis 
liktai ribotus maisto kiekius. 
Grudų per menesį trims pir
miesiems šeimos nariams lei
džiama piiktis po 30 kg. ir 
kiekvienam sekančiam nariu, 
po. 20 kg., bulvių' per menesį 
vienam asmeniui 20 kg/,, pie- 
ho darbininkams, neturintiems 
karves, po 1 kg. per dieną, o 
nedarbingam šeimos nariui — - 
pusę kilogramo dienai. Už 100 
kg, rugių darbininkams 
mokėti 20 rublių, 
kviečių 
rbl., 1
100 kg. žirnių — 10 rublių įr 
t. t. Tuo tarpu didžioji laukų 
darbininkų dalis sovehozuos? 
gaus likt ii 3.60 rublių per dar* 
bo dieną. Tiktai ypatingiems 
specialistams uždarbis gali bū
tinustatytas 6.80 rublių darbo 
dienai*

“Tiesa” džiūgaudama prane
ša, kad sovehozų darbininkai, 
dirbdami akordiniai, uždirbą 

melžėjoms

darbininkų nelaimei turime pa
sakyti, kad šis tvirtinimas tėra 
tuščia bolševikiška fraze. Ne
priklausomoje Lietuvoje mel
žėja gaudavo į metus tarp. 300 
ir 350 litų, be to visų maistų, 
darbo drabužius ir kitokių 
daiktų natūra. Dabar gi melžė
ja per metus gaus 1632 rub
lius, už kuriuos, ji tvirtomis 
kainomis gali nusipirkti 81 dvi
gubų rugių centnerį, tuo tarpu 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais melžėja, gaudama per iš
tisus metus pilnų išlaikymų, 
drabužius ir kitokių priedų, 
dar, pinigais sakičiuojant, galė
davo nusipirkti virš 30 dvigu
bų centnerių rugių. Jau šis pa-

(’ų įvaryti sovehozų ' baudžiau
ninkai.

Al.* ŽINOTE K A 
RAŠO

“KELEIVIS?”

W W O ■ ■■■ .......... III III■ . .......... .

SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

u

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

r;

leks 
už 100 kg.

30 rbl., bulvių <3
kg. pieno —- 0.25 rlA.

vas.
23 d.—Du karo orlaiviai vakar 
atskrido, į Gibraltarą ir išmetė 
kelias bomlp^sS.

Manoma, jog viena lumaba 
pataikė į ginklų sandėlį, nes 
girdėjai stiprus sprogimas.

Priešlėktuvinės patrankos ir 
uoste stovėjusieji laivai labai 
smarkiai šaudė į lėktuvus.

aj žinai, įeodėl vieni jj gi 
aj Kiti keikia bet visi mėgsta 

j i-kajtytiZ’ ,

Net. kunigą, 
studijuoja, nors 
jonines draudžia 
paimt.

‘Keleivj’ įmonės mėgsta dėl 
to. kad jis niekam nepataikau 
ia ir nesibijo teisybe skelbti

Žmonių mulkintojus ir apga 
viki.s jisa.i lupa be jokio pasi- 
erailėjimo.

Be tŲ., jmue ravi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
ęilių, įdomių paveikslų ir žinių 
’s viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.(H* metama.
Idresar toks

KELEIVIS

WASiHJNGTQN, p. Cm vas. 
23 d.-^Ędgar lloųve^ fęderali- 
nįų biuro vįrŠįniukąk, pareiškė, 
kad jis paprašė fcojjgrm UUli 
jam padidinti pblcijos agentų 
skaičių uaująis /į00 asmenų.

šie policininkai reikalingi ko
vai su, šupas r sabQtąžninkai$, 
kurie veikia ir netrukus pi’ades 
dar smarkiau veikti.

253 Broadway
SO BOSTON. MASS.

t
Susivienijimas Lietuvių Anjerikoje yra di

džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraųdos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fjaternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiaią vienon didelėn ir ęražion šeimy
nom Dabar einą SLA. Pažangos Vajus nau-r 
jiems nariąm3 priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Sųsivięnijimas teikia lietuviams dauginis, 
negu apdrąudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dąbar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
sava šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, Nęw York, N. Y.____ _
t i iff F

No. 2769

v
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WHER£ JAC^

Per šj vajų bus stengiainąsi 
įrašyti kiek galima daugiau jau-

HELP FREE THEM, < 
WE*LL HELP HlM 
FREE HIS 0WN RAČE.

Pirkite tose krautuvėse., ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE”

I NA»

| 17*e- >.» tlAiMed SL Cbicąiu (lt

Čia Kirilu io renių u prašau atsjųaU man Pavyzdį Nu

I VąrtU.s u pavarde

———
NAUJIENOS Pąttern Dept. 
1789 S. Halsted SU, Chicago, m.

CU idedu 1,5 centų U prašau 

atsiųsti man pavyzdi No......... —

Mferos — per krutinę

............r" '<> 1 
(Miestas ir valstija)

(Vardas Ir pavardė)
■ ■1      -..................

(Ądręsaą)

JACK'siVIFT
1 ''vrjRTI"11      » " 1  ............................

DOES IT Vtt'JOV/ Vės! they
“ - - ARE .PRISONERS.

MADOS

pasislėpę j j 
savo parapi 
jj i ranka <

t

4696 —Pavasarinė ir vasarinė
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, 32, 34, 36, 38,* 40, 42,

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mterą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.. Chięago, HL
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KORESPONDENCIJOS -- ----
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES “16 VA

SARIO” MINĖJIMAS WASHINGTONE
1

Šventes išvakarėse Vašingto
no angliškoji spauda paminėjo 
numatomą Vasario 16 d. minė
jimą Vašingtone, kurį atatin
kamai paminėti ruošėsi ir Lie
tuvos Pasiuntinybė if Lietuvos 
Draugija.

Kadangi Maryiand štabas ir 
šiais metais paskelbė “16 vasa
rio“ kaipo Lietuvos Dieną, ofi
cialiai švenčiamą Marylando įs
taigose ir mokyklose, ir kad 
Lietuvos Atstovas p. žadeikis 
ta proga nebuvo pasižadėjęs 
Baltimorės iškilmėse dalyvauti, 
tai jis padarė vizitą Marylando 
gubernatoriui, gerb. Herbert 
O’Connor, jo oficialėje reziden
cijoje, Annapolis mieste. Lietu
vos Pasiuntinys turėjo ilgoką 
pasikalbėjimą su gubemato-j 
rium ir jam išdėstė kas ir kaip: 
atsitiko Lietuvoje. Gubernato-i 
rius O’Connor buvo nustebin
tas sovietų klasta, žadėjo teik
ti Lietuvai ir lietuviams visą 
moralinę paramą, kad sulaužy
toji teisė butų pagerbta ir kad 
Lietuva po karo vėl atsistotų 
tarpe nepriklausomų valstybių. 
Sakėsi tarpe Marylando lietu
vių turėjo artimų pažystamų ir 
sakė dalyvaus ąs Baltimorės 
Letuvių 16 Vasario bankete. Be 
gubernatorių, p. žadeikis vizi
tavo Baltimorės merą p. Ho- 
vvard Jackson ir buvusį Mary
lando gubernatorių gerb. Harry 
W. Nice, kuris 1935 metais pa
sirašė aktą padarantį 16 vasa
rio Lietuvos Dieną legale šven
te Marylando valstybėje. Ponas 
Nice Lietuves Atstovo vizitu 
buvo labai patenkintas ir dė
kingas už ats minimą.

Vašingtono spauda gan pin
čiai paminėjo buvusio Ameri* 
kos Ministro Pakaitės valsty
bėms, p. R. Skinner, Lietuvos 
Nepriklausomybės proga pačia* 
rytą pa reiškimą, kuriame paro
dyta daug simpatijos Lietuvos 
adresu. Smulkesnis to pareiški
mo aprašymas čia praleidžia
mas, nes jis jau tiektas ištisai 
Amerikos lietuviškoje spaudo
je. Angliškoje spaudoje p. R. 
Skinner pareiškimas buvo su
gretinamas su atatinkamu Lie
tuvos Įgalioto Ministro Ameri
kai, p. žadeikio paaiškinamuo
ju laišku, kuriame pabrėžta va
sario 16 d. prasmė ir šių metų 
liūdnų sukaktuvių priežastis. 
Suminėta Sovietų griaunamasis 
darbas Lietuvoje. Priimta A- 
merikos Vyriausybės lietuvius 
džiuginantis nusistatymas prieš 
Lietuvos okupaciją. Taip pat 
suminėta lietuvių atsparumas 
bei viltis išvystyti savo Tėvynę 
vėl laisvą ir priimta Sovietų 
ba-mė netekti grobio. Vašing-

tono Angliškoji spauda iš anks
to aprašė ir numatomą Vašing
tono vasario 16 d. programą.

“Washington Post“ (Feb- 
ruary 11) įsidėjo šitokio turi
nio straipsnį: LITUANIANS 
HEBE TO MARK “FOURTH 
OF JULY’*. “Members of the 
Lithuanian colony of Wash- 
ington will commemorate the 
twenty-third anniversary of 
their homeland’s declaration ot 
independence Sunday, wh‘le 
lamcnting Russia’s acųuisition 
of its territoty.

“P. Žadeikis, Minister to 
Lithuania, yesterday pointed 
out an ironic parallel in the 
two dates, 23 years apart: Lith
uania dcclared her indepen
dence on February 16, 1918, in 
her historic Capital, Vilnius, at 
a time when the country was 
urider Gcrman military occupa- 
tion, Now Lithuania finds her- 
self occupied by numerous Red 
Army divisions of the neigh- 
boring Sovietų Union which no 
longer poses as a ‘friend*.

“A commtmication from the 
Lithuanian Legation further 
pointecf out that ‘reports of re- 
fugees also indicate the fact 
that the Soviets are evacuating 
from Lithuania into the inter- 
ior of Russia all mechinery 
from the industrial establish- 
mens. What can be the mean- 
ing of that? It certainly re
ni inds one of the Russo-Ger- 
man \var of 1911-15.’

“A small modest tea for 
members of the American Lith
uanian Soeiety of Washington 
will be given a t the Legation 

{from 5 to 7 on the afternoon 
of the anniversary7, the Minis
ter said. Earlier in the day, 
there will be a mass at the 
Choreli of the Immaculate 
Conception a t 10:30 a. m., he 
said.

“Members of the Soeiety will 
gather for Itincheon at 1 p. m. 
a t the Willard Hotel, the Mi
nister said, būt all the events 
ivill be a eomniemoration ra- 
ther than celebration, hc add- 
cd.

“The Minister also released 
a mėssage on Lithuania’s Inde
pendence Day from Robert P. 
Skinner, former Ambasador to 
several Baltic statės, who said 
in part:

“ ‘Perhaps it is not too inuch 
to say that the Lithuanian spi- 
rit is more alive today than 
ever before because living men 
and women for a generation 
have tasted the sweats of liber- 
ty, of an ordefed existence...

‘The suggesting’ that in 
the Europe of today there is

NAUJIENOS, Chieago, III.
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“Pagelbos Anglams“ biliaus debatų senate proga, 

C. Wayland Brooks, senatorius iš Illinois, išrinktas pe
reitą lapkričio mėnesį, pasakė savo pirmąją kalbą, ata
kuodamas bilių ir pareikšdamas, kad Amerika turėtų 
sustoti “bijojusi Hitlerio šešėlio.“ čia matome Califor- 
nia senatorių Hiram Johnson sveikinantį Brooks’ą. 
Johnson taip pat yra biliaus opozicijoje.

no place for smailei* statės is. 
complete nonsense, arising out! 
oi the predatory iiiAincts of 
Jiose who make it. As wcll 
migli t we Americans say that 
we no longer need our Rhode 
island and our Delaware. A 
iiomogeiierous nalion likę Lith
uania, a nation with a hLtory, 
.anguage, rel.gion and culture 
or its own may suffer .mbfcr- 
cune būt can never die...’ ’’

2
Nepriklausomybės minėjimas 

vasario 16 d. prasidėjo pamal
domis Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje 10:15 vai. Tos pa
rapijos vikaru yra lietuvis ku
nigas Giedra. Jis atlaikė pamal
das ir pasakė šiai progai pritai
kintą pamokslą, kviesdamas ir 
nelietuvius melstis už nelaimin
gą lietuvių tautą ir jos laisvę.

Į pamaldas ats lankė Lietu
vos Įgaliotas Ministras p. P. ža
deikis su ponia ir 8 metų duk
rele Mirga, Pasiuntinybės per
sonalas, specialiai šventei į Va
šingtoną atvykę pulk. A. Valu- 
šis su ponia, penketas lietuvių 
kunigų studijuojančių Katalikų 
Universitete, Vašingtone. Lie
tuvių Draugijos nariai su jos

Sekančiu ir eiles kalbėtoju 
buvo p. J. Rajeckas, buvęs Lie
tuvos Pasiuntinybės Berlyne 
patarėjas. Jis papasakojo savo 
atsiminimus iš Lietuvos nepri
klausomybės minėjimų Lietu
voje ir užsieniuose.'Jis kreipė 
daly vių dėmesį į padary.ą Lie
tuvai žalą ir perspektyvas bei 
sąlygas išlaisvinti L.etuvą.

Kalbėjo dar pulk. Valušis, 
ponia Valušienė ir dum? Giedra. 
Pusryčiai baigti sugiedojus Lie
tuvos ir Amerikos himnus.

Po pusryčių Draugijos pir
mininkas su burelm«narių ap
lankė ligoninėje s’eBganitį vieną 
Draugijos narį.

Įspūdingiausia Nepriklauso
mybės minėjimo dalis įvyko 
Lietuvos Pasiuntinybėje, kur p. 
Ministeris. žadeikis su ponia 
pakvietė Draugijos* narius ir 
kitus svečius arbatėlei. Susirin
kusių tarpe laivo Lietuvių 
Draugijos Vašingtone nariai, 
Amerikos-Baltijos Dr-jos Val
dyba, Lietuvos Įgaliotas Minist
ras p. Bilmanis, buvęs Latvijos 
Ministras p. Ekis su šeima, p. 
Pustienė su sūnumi, State De
partamento Ekonominis pata-

rėjas p. Livesey su žmona, Vai
stybės Departamento Baltijos 
Skyriaus Vedėjas ir jo pagelbi-
ninkai, Pasiuntinybės persona
las ir didelis būrys vašinglonie- 
čių svečių pripildė Pasiuntiny
bes edrvius kambarius. Svečių 
didžiumą sudarė Vašingtono 
Lietuvių Draugijos nariai, taip
gi žymus suomių, estų ir lat
vių veikėjai.

Be arbatėlėje atsilankusių 
nepriklausomybės Šventės pro
ga Lietuvos Įgaliotą1 Min.strą
sveikino kortelėmis Valstybės 
Departamento Sekretorius p-as 
Cordell Hull, ponas Sumner
Welles ir kiti Departamento di
rektoriai, taipgi įvairių valsty
bių pasiuntiniai ir ministro pa
žystami.

Priėmimas praėjo labai pa
keltoj, malonioj nuotaikoj. .Ji 
buvo ryžtinga, pilna gražių vil
čių laimingu tėvynės rytojumi. 
Buvo progos svečių susipažini
mui ir pasikalbėjimui rupimais 
tėvynės reikalais.

Minėjimas paįvairintas spe-

tos ir dar kelios dainos. Cho- P.
rui vadovavo p-lė J. Karpiutė.

Pirmas turėjo kalbėti majo-
ras, bet dėl ligos jis negalėjo 
atsilankyti. Kalbėjo policijos 
viršininkas W. M. Mosger, tei
sėjas Casper, teisėjas H. Stel- 
ly, Dr. A. Račkus ir K. Rač- 
kienė. Publika kalbomis buvo 
patenkinta. Ypačiai jie daug 
įdomių dalykų patyrė iš Bač
kų, kurie papasakojo, kaip 
kacapai skriaudžia musų bro
lius ir seseris.

Po prakalbų buvo šokiai. Su
sirinkusieji nesiskirstė iki vė
lumos.

Rengimo komisija susidėjo 
iš šių asmenų: J. Samako, A. 
Mikučionio, O. Vainauskienės, 
J. Karpi u lės, O. Austakaiticnės, 
M, Rakaulienės, A. Slikienės, 
A. Mi'klovo, O. Raut ienos, O. 
Raulinaitienės. A. Velluvienės, 
A. Latožos, A Karušis, S. Ra
kausko, A. Vainausko, O. Ur
bonienės, V. Lcmcšienės, K. 
Gudaukiencs, O. Armonienės 
ir T. Lukošiaus.

Malonu pažymėti, kad ren
gimo komisija dirbo vienin
gai ir sutartinai, — jokių ne
susipratimų nebuvo. Buvo ren
kamos ir aukos Lietuvos nepri
klausomybei vaduoti. J. Kar

iu koj o $5,00, V. Karpie-

cialiai iškabintu, didžiuliu, Lie
tuvos Nepriklausomybes dekla
ravimą 1918 m. atvaizduojan
čiu paveikslu, šis, Lietuvos ar
tisto Petro Kalpoko, darbas ir 
buvo išstatytas New Yorko Pa
saulinėje Parodoje Lietuvos
pavilijone. šiam Lietuvos Jais-( Poile 
vės paminklui lemta apkeliauti $*T00; po $1.00 aukojo šie 
visas Amerikos lietuvių koloni- ............... ° °.................... ™
jas. Taip pat išstatyta svečių 
pasigerėjimui Lietuvos kerami
kos ir gintaro rinkiniai.

asmenys: 1. Songaila, K. Hac- 
kiene, A. Miklovas, K. Radze-

j skis, J. Ragaišis, P. Satkaus- 
i kas. F. Laurocan, L. Mistickis,

Vaišių metu buvęs Lietuvių j Deltuva, B. Moyer, F. Stu- 
Draugijos Vašingtone pirmi- pas> K Mičiudas M. Gerybie- 
ninkas Dr. Bražinskas užrekor- nč M Cikienč, A. Apponaitis, 
davo visą eilę momentų: protai-
kinių pasakytų Pasiuntinybėje! 
kalbų ir įdainuotų plokštėtų.' 
Jos ten pat buvo tuoj aus pa
demonstruotos. Į plokšteles 
kalbėjo ilgą, išsamią, momen-1 
tui pritaikintą kalbą p. Minist
ras Žadeikis. Į plokšteles įkal
bėjo dar: Draugijos Pirminin
kas p. šupenis, ir keli k ti da
lyviai, Įamžinta Pasiuntinybėje 

‘atsilankiusių sugiedotas tautos 
himnas ir kitos tautiškos dai
nelės.

(Bus daugiau)
Westville, III.
• *

Lietuvos Nepriklausomy b ė s 
Minėjimas Labai Gražiai

Pavyko
Pirmiausia noriu tarti šir

dingą ačiū musų kolonijos lie
tuviams, kurie taip gausingai 
susirinko į Lietuvos nepri- 
klausomybės minėjimą vasa
rio 16 d. Rengėjams buvo di
džiausias malonumas, kad jų 
pastangos nenuėjo niekais.

Minėjimo programa pradėta 
su Amerikos ir Lietuvos him
nais. Paskui buvo padainuo-

Vitkienė, K. Jankauskas,
M. Radzevičienė, A. Vainaus
kas ir RakauškiėhČ. Stt smul-
kiomis aukomis iš viso surink
ta $57.10, o nuo parengimo pel
no liko $19.55. Pinigai liko pa
siųsti Lietuvos Gelbėjimo Fon
dui.

Dar kartą tariu didelį ačiū 
visiems tiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu budu prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės mi 
liejimo pasisekimo.

Korespondentė O. II.

Tel. VICTORT 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJA 
NAMA

pirmininku p. Supeniu pryšaky 
ir kai kas iš tolimesnių lietuvių

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
D R-M S ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Hallt.d Str..' 

CHICAGO, ILLINOIS

Po pamaldų, prieš bažnyčią, 
specialus tai progai atsilankę 
fotografai: daro lietuvių daly
vavusių pamaldose, nuotrau
kas.

Po pamaldų lietuvių koloni
jos nariai ir svečiai susirinko į 
didžiulį Willard viešbutį, kur 
Draugijos iniciatyva buvo spe
cialus vasario 16 d. proga pa
ruošti pusryčiai. Juose dalyva
vo apie 100 asmenų.

Pusryčiai * pradėti ir baigti! 
naujo Lietuvių Draugijos kape
liono kun. Mozerio sukalbėta 
malda. Pusryčių metu momen
tui pritaikintą kalbą pasakė 
Lietuvių Draugijos pirmininkas 
p. šupenis, supažindindamas 
pusryčių dalyvius su pastarai
siais liūdnais įvykiais Lietuvo
je ir reikalą tikėti ir dirbti Lie
tuvos išlaisvinimui. Jis supa-t 
žindino dalyvius su atsilankiu
siais svečiais ir tolimesne šven
tės programa.

Pusryčių metų Lietuvos Mi-'’ 
nistrasr p. žadeikis kalboje rėiš- ', 
kė drąsinančių ir viltį kelian
čių minčių išeivijos pagelba 
matyti Lietuvą vėl išlaisvintą iš 
okupanto.

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

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

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

Dėl platesnių pasitarimų šauki
te arba atvažiuokite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
’ki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedėliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
narodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai natiks, nes jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir ne
brangus (didžiumoj 2 flatų).

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

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So- Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

RAUMENŲ SKAUSMO 
PAŠALINIMAS TEI

KIA SMAGUMĄ
Šildantis, raminantis, paremian
tis veikimas Johnson’s Red 
Cross Plaster geras pagelbai 
nuo raumenų sustipimo ir gė
los. Lengvas vartoti. Ekonomiš
kas. Bandykite vieną.

Padarytas Johnson Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbę jų

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
art Plasterio kada pirksit

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da- 
•‘nios tiktai gavus už- 
akymą ir nuo formų 

padarytų laisniuotų 
’Jenh’stų.

$050
11 iki

$35
Apkain.
Nemok.

Hejna Bros.
Fleitai 
Pataisomi

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806

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

3945 W. 26th—Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš.

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

Sekm. 10 iki 4.

WATCH YOŪR

THB0AT
after sudden exposnres

gargle Listerinč
Sudden temperature changes, likę draits 
. . . wet feet . . . and fatigue, may lower 
body resistance. Then colda or sore throat 
often develop and germa in the mouth get 
the upper hand. Promptand freouentuseof 
Liaterine Antiseptic may often head off an 
irritated throat and keo j a cold from be- 
coming troublesomė—becauae it kilia aur- 
facegerms aasociated with theseconditiona. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louūf, Mo.

Kilis genus on throat

Garsinki tės “N-nose’
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CPU šposai
Vasario 9 d. nedidelio hotelio kambaryje Washing- 

tone rado negyvų buvusi sovietų karo žvalgybos viršinin
ką, gen. Krivitskį, kuris 1937 m. nutraukė ryšius su Sta
linu ir spaudoje kėlė aikštėn kriminalinius Maskvos dar
bus. Už piėnesio suviršum ląįko prieš tai Kriyįtskis bu
vo įspėtas, kad į Ameriką atvyko nuožmiausias GPU 
žmogžudys, Hans Bruesse, kuris jau du kartu taikęs j nu
žudyti Krivitskį Francuzijoje.

Visi žmonės, kurie Krivitskį pažinojo — jo advoka
tas Waldman; jo draugai Dobertai, pas kūrinęs jisai bu
vo svečiuose Virginijoje už dvejeto dienų prieš savo mir
tį; jo straipsnių vertėjas ir k. — visi kaip vienu balsu 
sako, kad Krivitskis neturėjo jokio pagrindo žudytis, 
peš jisai ieškojo farmos nusipirkti, kurioje ketino apsi
gyventi su savo šeimą, ir kad jisai uždirbdavo savo raš
tais pakankamai pinigų gyvenimui.

Yra rimtas įtarimas, kad Krivitskį nudaigojo GPU 
agentai — gal būt, tas pąts Hans Bruesse, kurį Maękva 
neseniai atsiuntė į Jungtines Valstybes.

Šitų įtarimų viešai išreiškė pirmiausia velionio advo
katas Waldman. Jį pakartojo New Yorko social-demo- 
kratų savaitraštis “New Leader”, kuris tuo pačiu laiku 
pareikalavo, kad federalinė vyriausybė tuojau padarytų 
stropų tos misteriškos “saužudystės” tyrinėjimų. Už 24 
valandų po to, kai šis ręikalayimas pasirodė paminėta
me savaitraštyje, į jo patalpas įsilaužę kažin kokie pik
tadariai, kurie išvartė laiškus, rankrašęius ir rekordus 
Social-Dęmokratų Federacijos raštinėje ir redakcijos 
kambariuose (žiur. Apžvalgų^.

Nei pinigų iš seifo, nei rašomųjų mašinėlių iš re
dakcijos kambarių/ nęi kitokių pinigiukų vertę turinčių 
daiktų tie piktadariai nęėmė. Todėl aišku, kad tai nebuvo 
paprasti vagys. Jie ieškojo ne pinigų, bęt dokumentų —> 
ir galima numanyti, kad jiems rūpėjo surasti dokumen
tus, liečiančius Krivitskį. Kam gi kitam tokie dokumen
tai galėjo rūpėti, jeigu ne Stalino žvalgybininkams?

Krivitskis buvo iškėlęs aikštėn daug Stalino politi
kos paslapčių įę buvo atidengęs visų eilę kriminališkų 
darbų, kuriuos šioje šaiyjp atliko Maskvos žvalgybų. 
Tarp kitko jisai nųmųgkavp vypausiųjį GPU atstovų A- 
merikoję, NikaĮojų Į}qzenbergų, kurį federalinė valdžia 
buvo suėmusi ir huteisusi pasų klastavimo byloje (kar
tu su Browderiu). Federalinė valdžia jau buvo uždariu
si Dozenbergų kalėjime, bęt ji nežinojo, 1 kas jisai per! 
paukštis, ir tik Krivitskio nurodymai padėjo valdžiai su
sekti, kad to kalinio asmenyje ji turi sugavusi stambiau-, 
siųjį sovietų žvalgybos šųlų Amerikoje, kurįę pęr 20 me-: 
tų dirbo Maskvai, slapstydamasis po įvairiais prasima: 
nytais vardai.

Bet Krivitskis dar rępgėsi iškelti aikštėn daug kiįų 
dalykų. Jo parodymais ir patarimais naudojosi kongre
so komitetas, tyrinėjantis “ne-amerikinius veikimus”, 
kurio pryšąkyje stovi Dieę.

Ir štai Krivitskis misteriškose aplinkybę mirė, 0. 
į redakcijų laikraščio, kuris pareikalavo, valdžia tų 
mirtį ištirtų, įsilaužė piktadariai, ieškodami dokumentų:

Pasirodo, kad jau ir Amerikoje nebęra sųųgųpąęį 
žmonęms, kurie kovoja prieš Stalino politikų ir jo geng: 
sterius. Ar dar ilgai miegos Amerikos vąįdžįa, 
dedasi šitoki dalykai prie pat jos nosies?

NAUJIENOS, Chicago, IU.
• ' ' ■ : T. ,' . .....................................į [ 1 . .i'T ‘ ........ ..... ......■ -r ■

j Jęig« priešinsi? ir gaps p^ąlb^ į?
ąnglų, tai naciams tęką Ęalkųnųpsę kariauti, atitrau
kiant dalį savo jėgų nuq vųkarų fronto. Tuomet jo viltis 
dar šį pavasarį sumušti anplus ir įsiveržti į jų ęplas nu
eis niekais.

Išvengti šitos nelaimes Hitleris ir vėl kreipėsi į 
“draugų” Staįipų. Hitleris daugiausia bijo, kad grai
kams į talkų nestotų Turkija, ir jisai prašo, kad Stali
nas turkus pagąsdintų: jęigų jįe eis į talkų graikams, 
tai sovietų armija puls Turki jų iš rytų pusės.

Stalino spaudžiami, turkai jau buvo pasižadėję sė- 
dętį ramįąi, kuomet Hitlerio armijos marguos per Bul- 
gųjiįų prigį Jie pasįraše nepuolimo sutartį ęu
Bulgariją, ir ĘęrĮypąg pų?Wb;ę vigam pasauliui, kad ši
ta sutartis atidarė naciams kelią per bulgarų žemę. Bet 
Anglijos karo ministeriui pdęniiį ir kariuomenes vadui 
pasikalbėjus su turkais, šie paskutinėmis dienomis vėl 
pastatė ftelerą prieę agresorius ii* grasina imtį 
ginklą į rankas, jeigu vokiečiai bandys Balkanuose šei
mininkauti.

Dabar yra plausimas, ar Hitlerio grasinimai ir Sta- 
ino “patarimai*/’ prispirs Turkiją nųtiltį, kaip kąd nutil
dė Bulgariją. Jeigu turkai laikysis išvien su Anglija, tai, 
žinoma, nepasiduos ir Graikija. Tuomet Hitleris turės 
pavartoj;! daug jęgų b^ąlįcanų užkariavimui.

Bus įdomu pažiūrėti, ar Stalino patarnavimas na
ciams apsaugos Hitlerį nuo karo dviejuose frontuose, ar 
neapsaugos.

APŽVALGA-

Karas dviejuose frontuose

Nežinomi piktadariai įsilaužė 
į Social-Dembkratinęs Federa
cijos raštinę ir savaitraščio 
t‘New Leader” redakciją New 
Yorke. Spėjama, kad tai buvo 
ne paprasti plėšikai, bet GPU 
agentai.

Įsilaužimo tikslas, matyt, bu
vo surasti ir pavogti tam tik
rus Stalino žvalgybai reikalin
gus dokumentus. Tiktai tokiu 
būdų galima įšąiškinti, kodėl 
Į)iktadauiui išvartė įvairias po- 
pieras redakcijos kambariuose, 
atplėšė “deskų” stalčius, bet ne
ėmė nei piųigų, ktirie bųyp po
dėli' (neužrakintame) seife, nei 
kitokių duįktų. “New Leader” 
rašot

“Nors ten buvo gerų rašo
mųjų mąšmęįių, nors Sociąj- 
pęmokrątų Federacijos spin
ta buvo neuždarytą ir buvo 
lengva paimti iš jos pinigus, 
nė vienas daiktas, kuris yra 
vertas pinigo, nebuvo išneš
tas. Taį pirmas atsitikimas 
‘New Leader’io’ gyvenime, 
kad į jo raštinę yra padary
tas įsilaužimas- Buvo pa
šaukta federaline ir vietinė 
policija, b.et ji negalėjo suką
sti jokio rąktp šitai piktada
rybei išaiškinti.” *r - • . < ....-..'J., 1

New Yorko savaitraštis ma
no, kad piktadariai, kurie įsi- 
laužė j jos redakciją, ieškojo 
kokių nors laiškų arba doku
mentų apie geji. Krivitskį, ku
rio lavonas neperseniai buvo 
užtiktas viename Washingtono 
batelyje. Spėjama, kad Krivits- 
Kį ndžude GPU agentai, kadan
gi jisai išdavinėjo sovietų žval
gybos paslaptis Amerikos fede- 

'valdžiai.
Leader” daug rašė ąpįe 

tp, huyfliip sovietų į<ąro Žvąl- 
, misterišką

O fe

Darydamas užkariavimo planus, Hitleris vis^ |ail$ 
rupinosį, ^ip išvengti kari) dviejuose frontuose. Rtįfjj: 
nyje 1939 m/jam pavyko tpkio karo išvengti, kai jisai 
susitarė sp R^ją. Hitleris “žaibo greitumu”
parbloškė, įcųomej frąncuząi ir ajįglai dar ^ebįyp 
ruošę pradėti ofenšyvą, ir jos tefĄoriįą pa§idįįlįqo py? 
siau su Stalipu. Pa tq' jisąį galėjo visą savo demesį at
kreipti j vakarus.

Bet šiandien prįeš ĮlitĮęrj vėl stovi dviejų frontų ka
ro paypjus. bar liepugaiėj^ Anglijos, jisąį ęęh 
verstas mąrsųųti j Bą]kąnqs. . -

Hitlerio strategijos planus sugadino jo partnerys 
Mussoiioi, 'įsivelės i kar^ sų Graikija ir. prakišęs musius 
su anglais Lybijoje. Norė^mas savo partnerį išgelbėti, 
Hitleris jau oįupąya Rumi&W Į£

Į.ęąderiui” asmuo. Gąlimąs 
ŽYaigyHk 

mukai tikėjosi surasti to savait
raščio redakcijoje kokius nors 
Krivitskio laiškus arba doku- 
menfųs,
Įjūriu jįP ncjyęjęj 
arba panaudoti savo tikslams.

još raštinę buvo padarytas sek
madienį popiet, vasario 16 d., o
i ‘W(tame pačiame name) - - ank
sti ryte pirmadienį, vasario 17

Literatūroj Reikalais

madienį į darbą”, rašo New 
Yorko savaitraštis, “jie rado 
vietinių žinių redaktoriaus 
kambarį tokiame chaose, ko
kį galėjo palikti įsiveržę^ go
rilų skvadas. Pluoštai rank
raščių buvo išmėtyti ant grin
dų, rašomųjų stalų viršus 
buvo atlupti, rašomosios ma
šinėlės apverstos. Stalčiai bu
vo atidarinėti, popieros jš 
jų išimtos ir suverstos ant 
stalų, ąjbą numestos į aslą...” 

■ —-
APIE SOVIETŲ- 
SŪpMIŲ KARĄ

Spaudoje buvo nemažai gin- 
cų apie sovietų Rusijos karą su 
Suomija apie rusų ir suomių 
nuostolius mūšiuose, apie vie- 
nos ir antros pusės strategiją, 
kareiviu gęrūmą ir blogumą, jr 
t.t. Kuomet ėjo karas, spaudoje 
nuolatos būdavo dedamos ži- 
nios apie suomių pergales ii* pa
sibaisėtinus rusų nuostolius. 
Kai kurie, laikraščiai ąbej o j o, 
ar tos žinios gali būti tikros, 
turint galvoję,” kad Rusija tai. 
milžinišką armiją, daugybęs 
tankų ir kanuolių, d suomįą1 
yra maža tautą ir menkai ap
ginkluota.

^iįįęms, kĮąusiipąms išai|kįų- 
li parąšč knygą apie tą kąrą 
yienąs anglų korespondentas,:

-įsi® W
vo akimis matęs daugelį musių 
viętirir hųodugniąi išstudijavęs 
abiejų salių vartotus kovos mė- 
^odus. Tas korespopdęųtas fąi 
— John Langdon-Davies, buvęs 
prieš tai korespondentu Ispani
jos pilietįniąmė kaęe ir karštąi 
šimpa ti^ąyęs * yyriausybi nie
kams ‘(ipjąĮį^tąip^'. Kadangi 
suomius "gyrę jįaiįgęlis laiky
čių, kurie*pirmįąų šmeižė Ispą- 
nįjos respublikos gynėjus, tai 
jąm atrodė, jogei suomių pęr- 
£alės ant bolševikų yra tiktai 
‘įjpęš-bplševikiška propagan
dą?, įr jisai nuvyko į Suomiją, 
nų^jtęik^i lįbai skeptiškai.

karo 
Langdoii-Dąvics greitai įsitiki; 
no, kad suomių karo vadovybė 
nemeluoja. Suomiai, iš tie^ų, 
mušė ir mušė rusus per pir
muosius du su viršum menę-

“Kuomet redaktoriai ir ra- 
štinės darbininkai atvyko pir-

'W
sunkiosios ąrbl<

Ąntradien., vasario 25, 1941 
ti pasižadėtas respektuoti tei
ses ir laisves, Liudas Gira buvo 
vienas tų žmonių, kuris su au
gančia reakcija padėjo naikinti 

minėtas įdėtas-
Dangstydamasis slapyvar

džiais Gira stengęsi įtikiųėti ąu- 
gąntį jaunimą, jog gerove gludi 
Romos nurodytose dogmose, 
jog garbė jaučiama Vilniaus 
vilko kaukimu, jog krašto ap
sauga yra tiktai “plieno kar
duose”.

Visos šios sąvokos buvo nu
gyventos ir labai nenuoširdžios. 
Paskutiniai įvykiai parodė, kad 
jos buvo visai netinkamos ir 
sprendžiamoj valandoj nedavė 
reikalingų rezultatų. “Vilniaus 
vilkas” pradėjo kaukti Stalinui, 
o kardai makštyse užrūdijo.

misterijų nesuprato, todėl ir 
pats Gira jiems atrodę misteri
ja, kurios ‘nesuprantame, bet 
tai yra didelis dalykas”.

Užsieniečiai tapo nustebinti, 
kai šitoks “patriotingas vyras” 
Maskvos okupantų buvo paskir
tas švietimo ministerijos vice
ministru. Jeigu jau tas Liudąs 
Gira iš tikrąją buvo toks dide
lis patriotas, galvoja, ir nuėjo 
su bolševikais, tai ten ne taip 
jau blogai reikalai eina. Toks 
didelis “tėvynės mylėtojas” taip 
lengvai neatsisakys savo meilės.

Nedyvas, kad užsieniečiams 
buvo sunku sugrumuliuoti bol
ševikų okupacijos pradžią. Juk 
ir pačios Lietuvos užkampiuose 
buvo lokių atsilikėlių, kurie 
mane, jog dalykai nenueis lig. 
“nepriklausomybės praradimo”. 
Ypatingai, jeigu valdžios pryša- 
gyj, manydavo, stovi toki “tė
vynainiai”, kaip Vincas Krėvė, 
Galvanauskas, Liudas Girą, ge
nerolas Vitkauskas ir kiti.

Užsieniečiai buvo susidarę to
kį įspūdį pradžių j c todėl, kad 
jie ilgus metus buvo maitinami 
falšyyomf inforinacijom. Kai 
pradėta kurti nepriklausoiųas 
gyvenimas, tai buvo visa eilė 
“šviesuolių”, kurie produktingo 
dąrbp dirbti nenorėjo, bet ieš
kojo būdų lengvai duoną užsi
dirbti. Jie pradėjo kalti miste
rijas, rašyti “patriotiškus” eilė
raščius, kąd galėtų šiaip taip 
duonos gabalą užsidirbti, tuo 
tarpu kiti lengvos duonos ieško
tojai, juos poetais krikštindavo 
ir dideliais žmonėmis darydavo.

Toks patriotiškumas buvo 
falšyvas, biznieriškas, suktas,

III.
Užsienįečįąį nustębiąti Liudc| 

Giros ęlgesęita.
Kai užsįepięčiai išgirdo, jog 

Liudas Gira tapę paskirtas švie
timo ministerijoj aukštą valdi
ninku, jie nęsųprato kąs čia dą: 
rosi. V į ji buvo skąįtę pigiuose 
ir nenuoširdžiuose palrioliškuo- 
sę ’ląikrą4čW^’ t*Was Gi" 
B yvą yięųąj dį^įaujįų Lietųr 
vos poętiį- Girdlįo L. (liros ei
lėraščius apįę Viį|uų, kųįiigaikš- 
čius, apie jų kovas su Nįaskvos 
ir Kievo valdovais, su lo yžuo- 
čiais; skaitė, kaip Liudas Girą 
aprašinėjo kovas dėl nepriklau
somybėj, kąiĘ ^či’ęjęsą Velyko- 
ųiis, KątadPtaU $ llkY: 
binemis šyęnt^mis-

Už PtagUj dirhąųti^į- ląik- 
rąštiiiinkąi iš Gįvos ęĮarę didelį 
poetą ii- labiausiai atsidč.įusi 
“tėvynės mylėtoją”. Dar labiau 
jis pagarsėjo, kai buvo pradėta 
statyti jo misterijas, kuriose 
mirųjįųjų kųuįgąikščių vėlės 
‘pradėjo kalbėti”. IJžsieni(>c 1ai

.................
nuovokoj apie tai, l^ąip reikią 
tokioje t eri t pi:Į jp j p Į;apaų|i. Įsi- 
yeržimas prasidėjo 1939 m. 
lapkričio 30 dieną. Sovietų ka
ro vadovybe padarė didžiausią 
klaidą, pasirinkdama puolimui 
ęęptyąlįnę ir šiąurįnę Suomijos 
sritis, apaugusias dideliais miš
kais. Suomiai tose vietose netu
rėjo net armijos, taip kad Sta
lino divizijos galėjo eiti prie- 
kyn, nesutikdamos jokio pasi
priešinimo.

Tarp 30,000 ir 40,000 raudon
armiečių traukė link Suoinus- 
salmi, su tankais, artilerija jr 
šarvuotais sunkvežimiais. Kai 
šita armija įėjo giliai į Suomi
jos, miškus, suomiai atkirto jos 
susisiekimą $u jos bazėmis 
ir visa įsiveržusio j i armija tu*-' 
rojo žūti nuo bado ir šalčio. 
Langdon-Davies sako:

“Sausio mėnesio ąntrpje 
savaitėje buvo pabaigta. Tris-į 
dęšimts-šeši tūkstančiai rusų 
buvo negyvi ir visi jų pabūk
lai pateko į suomių rankas. 
Manoma, kad suomių gyvas
čių žuvo mažiau kąįp šimtas- 
pehkiasdeŠims.”.« r. .c. •

Tokią pat arba panaši katas
trofa iŠtiįo piijų divizijas ir ke
liese kitose vietose.

Tik sausio inęnesio pabąigo- 
įe rusai špprąfę, kad yra Ėc- 
prptyjte įąndytį užkariaut Suo
miją, puolant ją gaurėje.

Kaį kpyo 13’ d. buvo pasirą-; 
šyta taika sbyįetų-supniių tai-

. ...‘'H.-. ■ -J
ka, SųpniR08 Karo vadovybę 
paskelbė, kad tame trijų su pu 
še mėnesių kąr9 juonįįų 
užmušta tarp 17,000 ir 18»,00d, 
o Alsų — apie £§0,000. Tuo 
tarpu Mąlotbvas pasigyrė, ka(Į 
pušų žuvę tiktai 58,000, o sąo? 
mių esą užmušta 75,000.

Knygos autorius mano, kąd 
Mplotovąs pameląy°« Jau tas 
faktas, kad bolševikai visą lai- 
ką’pįįole, o sųoipiąį gynėsi, ver
čia manyti, kad rusų turėjo žū
ti daug didesnis skaičius, negu 
supipių. įstyręs visas aplinky
bes, Langddn-bavięs prįeina iš- 

skaitlinės veikiausią yra labąi 
artimos tiesai.

Žymi dahs kpygos yra pasvę- 
sta polemikai su “penktakojiš- 
ki?* Anglijos parlapięįifo liąriji 
ftritFiL Luris teisino Stalino

< . a*K<Jt 'O ■ • *.w- .•*■■■agresiją prieš suomius, jrodinę- 
dainas, kad- maršalas Mauner- 
te’sm iyą™. .vadžia 
“buvo, pareidavę svęhmų šapų

‘wW.’ 
“ c-----uŽppl|i

i-Davics pąro-
. . .-rr-'f ’ tv* - '

do, kad tąi yra melas, nes visas L’ ■ '• '.*■*. ;,'V * . JSuomijos apsiginklavimo ir 
tyĮripyių statymo" būdas liudija,

W AB- 
sijaugoti nuo užpuolikų, p ne

*

• ėmė jC 
suomių, 

pp^icijas Karelijos sąsmaukom, 
suomiai buvo priversti žingsnis 
po žingsnio trauktis atgal, ųęs 
jie neturėjo tiek artilerijpę, 
kiek bolševikai.

. Sa\o kny§gje (“į^vasion i.i 
the Snow ) rašytojas paropo, 
kad bolševikai įsiveržė Suomi: 
jon, : neturėdami mažiausiosneturėdami mažiausios

l

su Suomijos 
Rusiją. Langd

. užsidirbti. Tikras patriotišku
mas reikalavo didelio ir atsi- 
dėjusio darbo, produktingo 
darbo, kuris keltų krašto ger
būvį, kuris šviestų ūkininkus ir 
kaimiečius, kuris mokytų, kaip 
atsitikusį kraštą padaryti mo- 

I dernišku, kąip išnaudoti krašto 
j turtai, kaip krašte, panaikinti 
skurdas, duoti žmonėms gali
mybes savo būvį pagerinti ir ži
bias padidinti.

Būti nuoširdžiam, pasakyti 
teisybę ir nurodyti, kad tikras 
patriptiškunias gludi produk- 
tingame darbe, darbe be jokių 
pagiry ir be laikraščių garsini
mų, nebuvo tada madoj. “Pat
riotu” skaitėsi tas, kuris pro
duktingo darbo nedirbo, bet 
ni i to iš krašto gyventojų su
rinktais valdžios pinigąis ir Ge
dimino luposna dėjo “nemirtin
gus žodžius’*, kurių daugumą 
nesuprato ir kurie yrą yisiškaį 
beprasmiai.

Dabar aiškiai matosi kokią 
buvo vęrt£ tų įškiiųŠtų patrio
tų ir yjsp lengvai svaidomo pa- 
l Holizmo. Didžiąusi “patriotiz
mo” ątstpyąį nuėjo okupantams 
tarnauti ir Maskvos valią pri- 
ėmč be mažiausio pąsiprięšini-

S

džių svaištymai jokios naudos 
neatnešė, tai Liudai Girai ir ki
tiems rėksniams jie buvo labai 
naudingi, šis pigus patriotiz
mas davė galimybės visai eilei 
žmonių nieko nedirbti ir labai 
. t .k > • f ‘ .
gerai gyventi. Jie žinojo, kad 
gyveno savo tautiečių sąskai
tom bet tatai visai jiems nerū
pėjo.

Lygiai, kaip jiems nerupi ir 
dabartiniai jų veiksmai. Dabar 
jie tarnauja Maskvai todėl, kad 
Maskva jiems moka. Rytoj jie 
tarnaus Hitleriui, Bachai, (^ris
lingui arba bet kokiam naujam 
išperai.

Lietuvoje buvo žmonių, ku
rie matė kur šitokiais lengvais 
keliais einama ir stengėsi tatai 
viešumon kelti, bet jiems buvo 
užčiauptos burnos. Kai stengėsi 
šias nesąmones kelti lietuviškoj 
spaudoj, tui cenzūra jiems laik
raščius uždarydavo, Stengėsi ra
šyti į užsienio spaudą, bet paš
to cenzorius laiškus sulaikyda
vo. O jeigu drįsdavo žodžiu vie
šai tatai pareikšti, tai karo ko
mendantas ir į Varnius išsiųs
davo.

Jeigu šių nelemtų reiškinių 
butų nebuvę lietuviškame gyve
nime, tai viki butų iš anksto ži
noję kas yrą Liudas Gira ir ko
kių išdaigų iš jo galima laukti.

Kazys Varkala

L. Giros elgesena lietuvių 
nenustebinę.

Jeigu užsieniečiai nesuprato 
“patriotiškos” Liudo Giros el- 
f’esenos, tai savo kraštą mylin- 
iems lietuviams ji buvo labai 

ęįiški. O, kas Liudą Girą ąrčįau 
pažįsta, tai visai nenustebs, kad 
jis krą|įųi daę dMęsMu šiuiy-

{poliškumu, “tėvynės meile”, ir 
jiet dieyji, jcj įkritę.

SllsiOtWjl Wai
L. Giros eilėraščius su pasi
bjaurėjimu, nes žinoję, kad vi- 
/a ta “tautiška misterija” daro
ma lengvai duonai užsidirbti, 
iiems buvo biauru žiūrėti į 
žmogų, kuris stengėsi išnaudo
ti savo tautiečių ącsųsipratiiųą 
ię jų sąskaita gyvęnti.

Dar biauriau atrodė L. Gįroą 
kritikos raštai. Kai Liętuvos 
yaldovai pradėjo užmįriĮtį de
mokratiškus principus, naikiu-

.h

LINKSMAS
KAMPELIS

(Tęsinys)
—Ar nebūtų geriau, jei iš 

pradžių mes palaikytume lan
gą atdarą, viena iš jų nutrok- • 
štų, o vėliau atidarytume, kad 
antroji sušaltų, tada gal ra
miau galėtume toliau važiuoti.

Gerai įsidėmėjo
Jauna merginą paklydo lai

ve. Klaidžiojo, klaįdžiojo, kol 
pasitiko jurinipką.

—Ar tamsta, panęlc, neatsi
menate savo kajutės numerio?

—Numerio neatsimenu, bet 
tįk gerąt jsideiįiėjąu, 'kad iš » 
mano lango buvo matyti švy
turys.

D vi prasm iš kai.
—Man vis dėl|o nemalonu, 

kad tamsta su savp sužadėti
niu taip ilgai prie durų stovi
niuoji, — taria šeimininkę.

—Aš taip ir maniau, ponia, 
kad jus susiprasit ir leisit 
mums užeiti j namus, — nu
džiunga tarnaitė.

Jis jau ištaria.
Plaukiai augina sūnų. Sū

nui jau šeši mėnesiai. Susi
renka giminės sūnaus pasižiū
rėti ir visi apipila laiminguo
sius tėvus šimtais klausimų: 
ar sveikas, ar valgo, ar gerai 
miega, ar paklausia, ar jau 
ištaria “papa”, “mama.”

Plaukini klausiniai jau iki 
gyyo kaulo įkyrėjo ir jis nieko 
begalvodamas atsako:

—Taip dažnai jau ištaria, 
tik vis dar priebalses pralei-

(Bus daugiau)



Antradieg., vasayio 25., 1941

Kaip seiliau budvū atsvenčia 
mos Užgavėnės

šiandien iš Užgavėnių, galį- 
ma sakyti, beveik nieko nebėra 
likę. Tuo tarpu visai kitaip bu
tą senesniais laikais: tuomet 
Užgavėnės būdavo atšvenčia- 
inos triukšmingai, su didžiau
siomis apeigomis, cerernonijo- 
mis ir 1.1. Tuoi atžvilgiu su Už
gavėnėmis galėjo rungtis tik 
pačios didžiosios, iškilmingosios 
šventės—Kalėdos, Velykas, Sek
minės, Joninės ir kt. Gavėnios 
būdavo baisiai sunkios, daž
niausiai juodos, arba t’k Ret
karčiais gaudavai su pienu, p 
mėsos neretai per visą Gavėnią 
nė pamatyti netekdavo. Todėl 
prieš tokį baisiai sunkų laiko
tarpį visi stengdavosi gerai pri
sivalgyti, taip sakant, “užsiga
vėti”; o kadangi visokį pasilmk- 
smipimai gavėnios metu taip 
pht negalimi, tai visi stengdavo
si ir gerai prisilinksminti, prisi- 
triukšniauti, nes paskui ilgą lai
ką nuo tų visų malonumų teks 
susilaikyti.

Mes, lietuviai, seniau turėjo
me įvairių įvairiausių Užgavė
nių papročių, ceremonijų, ku
rios dabar sparčiai nyksta.

Pirmiausia čia reikia pami
nėti Lašinskio ir Kanapinskip 
kovą. Pavardės, kaip matome, 
yra kilusios iš lietuviškųjų žo
džių lašinių įr kanapių. Lietu
viškai los pavardės butų Laši
nis ir Kanapinis, bet kadangi 
tuomet lenkybė visur brovėsi, 
kadangi prie lietuviškųjų pa
vardžių būdavo prisegamos len
kiškos galūnės, tai ir tiems Už
gavėnių dalyviams Lašiniui ir 
Kanapiniui, buvo prisegtos tos 
nelemtosios galūnes inskis. La
šinskis vaizduoja pokąledinį lai
ką iki Užgavėnių, kai žmonės 
galėjo valgyti mėsos (taigi la
šinių) kiek norėdami, o Kana- 
pinskis vaizduoja Gavėnios me
tą, kai mėsa būdavo draudžia
ma valgyti, todėl žmonės daž- 
pai maitindavosi bulvėmis, pa
simirkydami į kanapius. Visą 
mėsėdo laiką suaugusieji vai
kams pasakodavo, kad Lašins- 
kis ant svirno nešąs mėsą, lą- 
šiųiųs, skilandžius, dešras ir 1.1., 
nes numatąs didelį mūšį su at
einančiu Kanapinskiu. Vaikams,

* • • I - * fr *

žinoma, būdavo baisiai įdomu, 
kas toksai tas Lašinskis, kaip 
jis atrodo, kodėl jis kariaus su 
Kanapinskiu. Artinantis Gavę-

Taisykite Savo
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausį paskolą ant I Ų Q Ų 
METŲ.

^739 Sp_. HąĮ^tęd St. 
cincAGo., ilu

niai, suaugesnieji vėl imdavę 
pasakoti, kad ir Kanapiriskis 
jau pradėjęs nešti ant svirnp 
aliejų, silkes, kanapius ir kt. 
Greit jau tarp Lašinskio ir Ka- 
napinskio įvyksianti kova. Ir. 
vėl vaikams įdomu, nagi, o ka
tras čia nugalės, katras stipres
nis.

Užgavėnių rytą dažnai budą- 
vo iškrečiama tokių išdaigų 
(šposų):

Užeina, žiūrėk, koks kaimy
nas ir sako:

—Ar pas jus šiąnakt niekę 
neatsitiko?

—Nieko, viskas po senove). 
Na, ir kas čia galėtų atsitikti?

—Oje, pas mus koks triukš
mas, kokios muštynės, net vi
sas namas bildėjo!

—Nagi, nagi, ir kas jąu tep 
taip mušėsi?

—Ogi Lašinskis su Kanapių- 
skili.. .

Visiems, žinomą, iš tos kovos 
pasidaro daug juoko. O vaikai 
nevisuomet tesupranta, iy ipa- 
no, kąd tikrai kažkas tep mu
šėsi. Jiems dar paaįškinąmą, 
kad Lašinskis mušęsis su laji
niais, mėsa, kumpiais, sklan
džiais, o Kanapįnskis su silkę- 
inis, kanąpiaįf), aįiejaus bačko
mis ir 1.1. Iki 12 vai. Į.ašinskis 
laikęsis, o 12 vai. nusilpęs ir bu
vęs Kanapįnskio nugalėtas. Taip 
ant svirno įsiviešpatavęs Kanaj- 
pinskis ir viešpatausiąs čia be
veik septynias savaites, kol Lą- 
šinskis jį vėl nugalėsiąs. Toks 
yra pasakojimas apie Lašinskį 
ir Kanapiųskį, amžinuosius Už
gavėnių kovotojus.

Šiandien Užgavėnių diena yrą 
paprasta darbo diena, o seniau 
Užgavėnės būdavo švenčiamoj. 
Net dvaruose tedirbdavo tik iki 
pietų, o po pietų, kai kaimuos 
prasidėdavo lictuviškįeji karųa- 
valai, būdavo nuo darbų a Gei
džiami. žmonės dažnai švęsda
vo ir Pelenų dieną; tokiu budu 
per Užgavėnes susidarydavo 
graži dviejų (liepų šjęntė.

Pagal senesniuosius pąpi'Oį- 
čius, Užgavėnių dieną reikėjo 
valgyti 9—12 kartų. Valgydavę 
daugiausia ]vąiriųs mėsiškus 
valgius, nes paskui ištisas sep
tynias savaites nuo mėsiškųjų 
valgių teks susilaikyti. Neatski
riamas Užgavėnių valgis būda
vo ir blynai (panašiai kaip per 
Velykas yra kiaušiniai). Bange
lį tyrinėtojų domino klausimas, 
koęlęl per Ųžgayėųeą blltįnąi 
buvo valgomi blynai; juk bly
nų galime kepti (svieste) ir Ga
vėjuos metų. Patirta, kad tąi 
yra senovės laikų papročio lie
kaną. SilįpJ
yėj žiųpnčs kepęjąyo (am tikrus 
tešlainius, kurių dalį nešdavo ir 
mirusioms. Pavasariui artinan
tis, žmonės dąy labiau norėda
vo įsiteikti mirusiesiems, nes t - 
kūjo, kad ąiįrųsicįį gą|į Wpįįi 
geriau javams derėti te t-P Tap 
gi, tųopięt ypatingai dąųg tej- 
laįniy lųųJąvQ

____________________ NAUJIENOS, Chięago, Įll.

Spygliuota Viela Nesulaiko Kareivių

U-aCM K! Tmepnj
Spygliuota tvora‘nesudaro jokios kliųtięs šiems ka

reiviams Fort Custer, Mielu, stovykloje, čia jie parodo 
kaip šiandieninė kariuoincųė apeina spygliuotoj tvoros 
problemas. Permeta per tvorą specialiai padirbtus ųi.ąt- 
raęus ir paskui be vargo peržygiuoja.

■?—........................ .. .................................................... ..............................................................

valgydavo ir kitus vaišindavo, 
o taip pat ir mirusiųjų nepa
miršdavo. Pasirodo, kad tas se- 
poves paprotys išsilaikė net iki 
nųisų laikų, tik, žinoma, žymiai 
pąspkeitęs: tešlainius pakeitę 
bįynąi, kuriuo j dabar Užgavė
nių metu, artinantis pavasariui, 
kepame ir valgome.

Pp pietų pRasidčdąvo visas di
dysis Užgavėnių trįukšųias, taip 
sakant, lietuviškieji karnavalai. 
Tų karnavalų apeigos, ceremo
nijos įvairiose Lietuvos vietose 
pębuyo yjęno.dus, būt įvairuo-

kaįųiųs vežiodavo yądinayąąją 
čiučelą (šiek tiek panašus pa
protys buvo ir žemaičiuose, lik 
čia būdavo vadinama ne čiuče
lą, bęl more). Dažniausiai člu- 
čęla būdavo padaroma šitaip; 
Paimdavo šlajas (bet dažniau
siai tik vieną šlajų pavažą), 
pritaisydavo tekinį (ratą), i jo 
stebulę į|dšdavo kuolą, o ant tę 
kuolo atitinkama) parėdydavę 
įąisų senį. Tąs senis iy budąvp 
vadinamas čiučela. Prie kuolo

NAUJIENOS.4 u V 7 1

NAUJIENOS

pirmus ir <Jį<^įąųąią| Lietuvių Pięu: 
raštis Ąmerikoj.
turi ąayo korespondentus visuose 

lio kraštuose.
Amerikos mies t uose i r kituose pašau-

paduoda vėliausias pasaulines žinias, 
NAUJIENOSE necenzuruotų žipių iį Lietuvos 
NAUJIENŲ prenurųeratą Ąmęrikpj (bę Cgįcągop'

NAUJIENOS <•

bizuną ar spragilą. Prie lieme;- 

yištą ąr ’ paršiuką.' Senio galvą 
bųdavo padaryta iš inędžio. 
Veidą išskaptuodavo kiek gali
ma biauresiiį: su didele kuių- 
pą nosim, dįdc’^R akim, ilga 
barzda. Nosį dažniausiai nutep
davo raudonai, barzdą juodai. 
Išvaizda susidarydavo iš tięsų 
ggzdinąnti. Į šlajas 'pąsįjĮcįnky- 
daivo Arklį ir važiuodavo į kaį- 
mųs. Tękiųįs tai vįeųpj tąi ai
troj pusėj pasiekdavo žemę, p 
pasikęs zėiiię turėdavo ant 114- 
inauto Įrnplo suktis. Sukau lįs 
tekiniui, sukdavosi ir čiučela,

kainuoja $6 00, Ghicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šįuą ąnUąUs y, • 9 H (A f * I

NAUJIENOS"
1739 SO. HALSTED STREET

CHICĄGO, ItLlNOią

bizūnas dųpl^t mostaguodavo ir 
kw> vingia n^ri 

kaifl spragilu yĮtlįip.ti. Visiei 
iš to bujlavo bt|isąųs jlip,^.

dainuojama atitinkamos dainos, 
kįiip Ifti:

(Ųųs iluugiuu)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
.---- J

Vokiečiai baigią 
niaiątpąLąrgą

wA^N(STqN/n, p ,
23 ęį.-—Vyrįąusyb,čs ękspeRĮpi 
tvirtina, kąd ateinančią vasarą 
Vplvįętįją j^i pri(|:uį<ę nią^to.

Dabar jf naiitloją visas ątsar-. 
gaš, kurias padare prieš karą ię 
karo metu svctimppsę kraštuo
se. Bus jaučiamas labai didelis 
irul;uni^^ yįfįpkįų ”.m«' 
sos, vitaminų ir javų.

riebalų iš I^ųij<W jy
)>H ir eia at^ygojį .baigtąjį.

Kcmkil.e Luos. kiivie
garsinasi

•NAU.HFNOSE"
• ■ i ’ ■ J ■ 4 «.

žesnį kuolą, kuris sudarydavo

St. Miščikas-žiemys.

Ir taip gimė Stėį>vkia^..,
p-A-ĮrAGVAjAUS-^Ą-^TĮgsy------------

m '* ...."'"i .............  .. T-'.. I

—!wn»ie if 
fi !Fj Šži — tlk i

lk‘

šlifui 1
—I nli-

—Amh-- W m ns?fei|p,!‘ • • •

štai ka|-
hfH;-.; ft

U iMhti Blau» 
ften ^iliaHĮii-, išHFi wrs iv

si«fų«8i — i>rr
Kfc

W V1S?
shvB ir
tūkstančius' kartų apie jį pasa
kojo §ąvq yąįkąu)§ bei anų-

įr įštięsų, bųyo nępąprąstaį>

Iš vakaro smarkiai palijo i| 
sąL|lė tdyįo rųkųpjc. Be| yo£ 
saule pakilo vįys miško - - rą-

tijon, apsivilko kamžą ir pra
dėjo nervingai yąįkščiotį, kaip 
sląigą jo įtemptos ąųsys išgir- 
4° iis
syprątę, jog pąsirųdė (įon 4ų-

įr įš tiesų, tpjįųięsni pųp įiaz- 
ųyėįos žųię'nėvS., kupė visą laiką 
nepuĮęidę akių ąįįp kęlclip vę- 
)ląnęįp į don 4ų|iano nainųs, 
staiga sušuko guarani kalba:

—Haė! Haė!.. (Jis, jis!)
—Mbaė pa? Mbaė pą? (Kas? 

Kas?) — sušuko tpliincsnįep 
nesupratę...

-- Don Juliano! Don Juliano!
— atsakė keli balsai.c I i

į^elyją ųąo į(ou Tuliąųp na
mų pą^iro^lė jis pats, įvyk i p 
diflvyrį^, Ijulcista gal
vą, iš tolo sekamas sąyp “kąpa- 
taso’1 (užyaizęįps) ir “pipnų*’ 
(darbininkų).

yplipiesnicji bęgp piię kcį o 
artimesnieji darė, minioję keĮią, 
kilo nepaprastas sąmyšis, gru-

kuris tilo don Julianui su savo

ųuįf įvykusį stębuk- 
lą, apie Virgencitoš pasirodymą

tolimiausią apylinke ir visi, kas 
lik galėjo,'dar iš yąkąyo, ruo
šėsi yyktj ųiįcsteiįn.

Kunįgąs Nįcola tebęsiprąų^ę 

knibždėte knibždėję žipoi|įįm|s, 
asilais, mulais, jaučiais, kurie 
neprąskintais keliais atvežė i j 
Iplimos apylinkės savų šeimi-

yienpoliktą vąląndą ne tik 
bažiiyteįė, bet šventorius ir ap
linkui buvo kimštą prisikimšę

bf.lfokĮ išėjo

> 'V ,’PV.ii i šyf.gtprių —

Jei Insurance reik, pas
Dr. P.* Vileišį EIK ’*

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

fruęlential Ins. Co. pf America
W. Jackson HAR. 2500

Home Office Newark. Ji. J.
4432 S. California Avė. Laf. 0771

fBfctt)GEPORT ROOFING AND 
SUEET METAL CQ.

5216 s: Ųalsted ${. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.—...... .... .—
Remsite Lietuvišką 

Žyduką, 
NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
ęO.—WflOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

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

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. Įstaigoje. Mokamė 3*6% ir 
duodatne ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOĄN ASSOCIATION
JOS: M. MOZERIS.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

‘ • FOTOGRAFAS

Kai kurios moterėlės puolę 
ant kelių, vyrai, kurie buvo su 
skrybėlėmis, jas nusiėmę glam
žė prie krutinės prispaudę ne
žinodami ką daryti: šaukti “Vi- 
va, don Juliano” ar tylėti ir 
klauptis kaip moters bei vai
kai ?

Drąsesnieji sieke don Juliano 
apsiausto. Ir taip visą kelią —■ 
iki bažnyčios didžiųjų durų, 
kur kilo tp|(įą pępąprąstą ž|no- 
pių spųstis, jog don Juliano lų-

pyčioii pęįę Jyęstę vaptįens...
Vienur kitur pasigirdo beviĮ- 

Js nuspaustos moters ar kųdi- 
<io, šauksmas, dargi vieno kito 
vyro jjiąprus • keiksmas gjnant 
nuo minios savo vaikus ar žmo- 
pą, kuomet kunigas Nicolą įšę-

prie altoriaus ant laiptelių pa
žvelgė į minią.

’ Cran^ 'coal companv

POCAUGlįTAS Mine Run iš geriausių 
ipąipų, <|aug'dulkių' išimta $7r80 
Pęrkąp.J 5 tonus ar daugiau.

; ‘ Smulkesni Yra Daug Pigesnį 
'VjA- ekstra.

JlANp, LŲM^ $9 75

Ąęe-KIENO KALTE?
Kas užmokės bilas?

/Įr JĮįZS gyl^tu^ėįę užmoįcėti už padarytus nuosto- 
Hiufl 4f nieLų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar dyįfisnes išlaidas? Įsla-

ŽfJSi? į'ar9 iki skriaudos
neatlygintos. Kam statyti saųę pgppjun? Vgirųgk 
^į^ia.į, .įr pąsįrupįpji UtifSfty apdraudų. Specia-

* > ! L .

les žemos kainos atsakominaięms vairuotojams! 
Klauskite apie šią ąpdraudą š\ąi\dienl

Rąšorų Yįs>Pkią Apdraudą
UGNIES T
LANGŲ 173£ KO. flĄLS^D STREET APVOGIMŲ 

r IR kitų"

CONRAD
FOJQG{IĄFĄS

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

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

’ ' SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $12tn
PRABUVIMAS $Ef|
Ligoninėje ...............YUU.UU
RAUDONGYSLIU $OC
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS Art
Greita Pagelba ........... fcnUU

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $ 1 A A
ir vaistei ............... ’ I ’UV
DOUGLAS PARK HOSRITAL
1900 So. Kcdzie Avė. z Chicago

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pcrkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus jnies- 
tus. Žema kaina. Musų dkrbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0pG6

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
FLEITŲ

Ateikite j Phillip’s Deniai Labo 
ratory kol kainos žemos

TRŲ-FIT '
PLEITAį ,

Lab. kaina
$9.50 KSBEjP 

ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena ....’ C -00 ,,
diena ir auks.
RHĮLLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 'WEST 63r<l STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, scredomis 
pagal sutarti. Pleitai gaminami 
|ik gayus orderius ir įspaudas 

r nud laisniuotų dentistų.

Sopinę I
Barčus I
RYTINĖ RADIO |

VALANDA |
— iš stoties — ■
W.G,E,S. I
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

• vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
mužiką ir kitus įdomius 

pranešimus.
MM ■'



1

6 NAUJIENOS, Chlcago, III. Antradien., vasario 25, 1941

IUi n. o.i.s - I ndiana- Michti^ao-Wisconsin. Žiniosi
4

Eina Prie Konflikto 
Gary Liejykloje

GARY, Ind. — CIO Plieno 
unija veda smarkia organizaci
nę kampanijų Gary Carnegic- 
Illinois Steel Corporation lie
jykloje. Ji apskaičiuoja, kad 
jau turi suorganizavusi apie 
80'f visų 9,000 darbininkų.

Kompanija įsivėlė į situaciją, 
paskelbdama, kad kai kurie dar
bininkai “kreipėsi į ją, prašy
dami juos apsaugoti nuo uniji
nių organizatorių“. Unija buk 
neleisianti neunijistams įeiti į 
dirbtuvę.

Autom. Užmušė
Kazimierą Kuklą

MANISTEE, MICH. — Prie 
vieškelio US 31 automobilis 
mirtinai suvažinėjo 49 metų 
manisteeictį, Kazimierą Kuk
lu, c •

Atšatukė Streiką 
Radio Dirbtuvėj

WAUKEGANO MOKYKLA 
DIDŽIUOJASI LIETUVIU

WAUKEGAN, 111. — šio mie
sto aukštojoj mokykloj van
dens plaukimo komanda di
džiuojasi lietuviu Stanuliu ku
ris įvairiuose susitikimuose su 
kitomis mokyklomis vis laimi 
pirmąsias vielas. Pereitą savai
tę jis pasižymėjo prieš Niles 
Center, Ilk, mokyklos komandą.

Septyni Jauni
Žmones Prigėrė

PRAIRIE du CHIEN, Wis. — 
Nuklydę nuo kelio, į Mississip- 
pi upę greitai važiuojančiam 
automobilyj įvažiavo ir prigė
rė septyni jauni žmones — trys 
mergaitės ir keturi berniukai, 
visi iš Iowa valstijos.

Jie buvo atvažiavę į Wiscon- 
sino pusę teatrą ir taverną ap
lankyti.

Šoferis Žuvo Troko- 
Autobuso Nelaimėj

10 Sužeistų

Atsisako Liudyti Prieš Tėvą.

NAUJIENŲ-AGME Telophoto
Mrs. Virginia Brcvvcr Cox (dešinėj), 14 metų, su 

* savo tėvu, Earl T. Brcwer, Forth Worlh, Texas, teisme, 
kur ji atsisakė liudyti prieš tėvą. Jis kaltinamas užmu
šimu savo jaunamctės dukters vyro Glcn Cox, 19 m.

Renka Teisėją, 
Miestų Valdybas

SUĖMĖ BETVARKIŲ NAMŲ 
['/.LAIKYTOJUS

DANVILLE, ILL. — Perci-

Likvidavo Auto.
Streiką Dansinge

MARION, Ind. Laimėjusi 
algų pakėlimą iš Farnsvvorth 
Television and Radio Corpora
tion, AFL elektros darbininkų 
unija atšaukė devynių dienų 
streiką, c .

SPRINGFIELD, 111. — Prie 
Sherman, III., vieškelis US 66, 
susikūlė Greyhound autobusas 
ir trokas. Troko šoferi, Harry 
Lafferty, Clinton, 111., buvo už
muštas. Sužeistu keleiviu 10.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

ToMmm LAFAYETTE m

1—A 1 • koplyčios visose
1—-J -LdcSl 1 Chicagos dalyse

Westvilles Lietuviai 
Sudarė Tikieta 
Miesto Rinkimams

Byron Į Majorus.

AVESTVILLE, ILL. — “Lie
tuviško miesto’’ Lietuvių poli
tinis kliubas paskelbė pilną 
sąrašą kandidatų balandžio 
linkimams:

Charles B. Byron yra kan- 
datas į majorus; Ered Sneyd 
nominuotas į klerkus dar vie
nam terminui. Į aklcnnanus 
eina naujam terminui Chris 
Shau>, taipgi Kamei Spezia ir 
John Sharkey.

A. A. Appanailis buvo no
minuotas dar vienam terminui 
policijos magistrato vietoje.

Baudoti—Dabair, Majoras. .
Dabartinis AVeslviile majo

ras yra Walter A. Dowiatl’as, 
o aldermanais, apart minėto 
Shaw, John Rolinaitis ir John 
Timko.

Į mokyklos tarybą kandida
tūros ieško James Shcy, And
rius Kaluza ir Jcsse Shaffer.,

LIETUVAITĖ PASIŽYMĖJO 
ILLINOIS UNIVERSITETE

Etoasykito radi* programų Antradieni* ir tečtadiento ryt-
■**Mata, 19 vaL ryto H W. H. L P. stotie* (14M K.) 

■a POVILU SALTTMTERU.
LIETUVIAI DALYVAUJA
VEIKALO PASTATYME

Rinkimai, Nominacijos 
Valstijoj

SPRINGFIELD, 111. — šian
dien 21-nam pietiniam valstijos 
apskrity j renkamas teisėjas 
aukščiausiam valstijos teismui 
(kandidatai dem. Dove. rep.
Smith), taipgi įvairiuose valsti
jos miestuose įvyksta lokalės 
nominacijos.

Lietuviai Baliote
Tik vienoje vietoje baliotuo- 

se figūruoja kelių lietuvių var
dai. Tai Waukegane, III., kur 
nominuojami miesto viršininkai, 
aldermanai, ir township parei
gūnai. Lietuvių kandidatų yra 
net keli.

tos savaitės pabaigoj policija 
suėmė šešis žmones, kaltina
mus užlaikymu šešių atskirų 
p a 1 ei s t u vys lės namų.

Nash Darbininkai 
Susitarė

LANSING, Mich. — Vakar 
netikėtai buvo likviduotas 12 
dienų streikas Motor \Vheei 
Corporation dirbtuvėje. Apie 3,- 
000 darbininku griš i darba - 
toj.

AFL Auto unija reikalavo iš-
KENOSHA, \Vis. — Nash 

automobilių kompanija ir ('JO 
aulo unija sudarė laikną susi
tarimą, tokiu būdu bent šiuo 
laiku streiko nebus.

Ginčas kilo dėl darbininku c 
samdymo Raeine dirbtuvėj, 
kur Nash pildys karo kontrak
tą.

imtino pripažinimo.

Pirkite tose krautuvėse, kil
ios garsinasi “NAUJIENOSE“

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ilemiock 5849

Dr. Peter T. Brazis

u

■Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

WESTVILLE, III. — čia vei- 
ikantis amerikoniškas Mažasis 
Teatras rengiasi trumpoj atei
ty pastatyti veikalą “Laikrašti
nė Nuotaka“ kurį režisuoja lie
tuvaitė Mrs. Petronella Chapp. 
Veikale vieną rolę turi jaunas 
lietuvis Waltęr Godeliauskas.

VĖL ATIDARĖ WESTVILLE 
MOKYKLĄ,

i-.

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

Telefonas YARDS 1419.

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

YARds 1138
YARds 1139

Įf jį

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

J. MULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

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

WESTVILLE, ILL.— Vakar 
pamokoms vėl buvo atidaryta 
vietos Washington mokykla. 
Pamokos buvo nutrauktos sa
vaitei kai sprogo boileris ir 
reikėjo nemažų reihonto dar
bų.

CIO Unija Pikietuo- 
ja Ginklų Dirbtuvę

LA PORTE, Ind. — Protes
tuodami prieš “firmos rodomą 
favoritizmą AFL unijai virš 
CIO“, United Conslruction Wor- 
kers unijos 228 lokalas pradė
jo pikietuoti Kingsbury gink
lų dirbtuvę.

Paskirti Antram 
Terminui

EAST CHICAGO, III. — Jo- 
seph J. Wasko ir Lawrence S. 
Ervin iš Hammond, buyp iš nau
jo paskirti į Lake county board 
of review 1941 metams, ši ta
ryba tvarko taksų nusiskundi
mui gautus iš pilieči .

URBANA, ILL. — Pasižymė
jusių Illinois Universiteto stu
dentų surašo yra paduotas 
vardas ir lietuvaitės, Adelės 
Gunloris, iš AVestville, III. Ji 
lanko muzikos kolegiją.

Sąraše taipgi minimas Bud 
Gillis, iš Danville.

$1,000,000 Byla 
Prieš Fordą

DETROIT, Mich. — Vienas 
Herbert Harris .iš, Salem, Mi- 
ssouri, užvedė bylą prieš Fordą 
ir jo dirbtuvių viršininkus, rei
kalaudamas $1,000,000 atlygini
mo.

Harris sako, kąd Fardo mu
šeikos jį labai žiauriai sumušė, 
beardydami Fordo Dalias, Tcx., 
dirbtuvės darbininkų mitingą.

Dar Apie Jonaičių 
Namo Sudegimą 
Scottvillėj

Priežastys Nežinomos

SCOTTVILLE, MICH. — 
“Naujienose“ buvo paduota 
žinutė apie Jonaičių iš Scott- 
villc, III., ūkio namų sudegi
mo ir paminėta, kad ugnis 
prasidėjo iš sugedusio kami
no. Jonaitienė rašo dabar re
dakcijai, kad “ugnies prasidė
jimo priežastys nėra žino
mos.“

“Ugnis išsiplėtė staigiai ir 
nieko nebuvo galima išgelbė
ti. Sudegė viskas kas tik trio- 
boj radosi.“

Chicagoje.
Jonaitienė rašo, kad ją ne

laimės ištiktą, Markučiai su
šelpė maistu, Urbučiai priėmė 
kelias savaites pagyventi iki 
susitvarkė savo reikalus (iš
pardavė gyvulius), ir dabar 
laikinai apldidus ūkį apsistojo 
Chicagoje pas gimines, Pužau
skus, 7117 So. Rockvveli st.

Juodaitienė ir Tautienė, abi 
iš Scottvillo, surengė Jonaitie
ne išleistuvių vakarienę per ku 
rią susirinkę apylinkės ūkinin
kai sudėjo virš $25 kelionės į 
Chicagąx išlaidoms padengti.

N u troško 3 Vaikai, 
Slaugė

PONTIAC, Mich. — Sugedu
sio pečiaus nuodingomis -dujo
mis nutroško trys rnaži vaikai, 
13 m. Harry Hopp, 10 metų se
suo Blanche ir 10 m. Frąnces 
Heck, taipgi 16 met mergai
tė, Margaret Novess, palikta vai
kus prižiūrėti.

Du kitus vaikus ugniagesiai 
atgaivino.

Raciniečiai Gaus 
Taksų Prailginimą

RACINE, Wis. — Miesto iž- 
dininkas A. J. Eisenhut pa
skelbė, kad norintieji gauti ne
kilnojamosios nuosavybės tak
sų mokėjimo prailginimą iki 
Liepos 1-mos, negaunant už tai 
bausmės, turi paduoti afidavitus 
tarp Kovo 3 ir 18.

Lietuviai krepšinin
kai moka taškus 
krauti

ELGIN, III. — Du jauni lie
tuviai, Vic Anucauskas iš E. 
Rockford, III. ir John Jurgelio
nis iš East Aurora, III., užima 
aukštas vietas geriausių šiaurės 
Illinois 8 aukštesniųjų mokyk
lų krepšininkų tarpe. Anučaus- 
kas per 7 lošimus padarė 51 taš
ką, o Jurgelionis 36.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western A ve.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A.1ENIŪNS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7_ 9 vai vakaro ir nagai sutarii
Ofiso Tel. PROSPECT 67 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

2 WAUKEGANO 
LIETUVIAI Į CCC Garsinkitės “N-nose”

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone VARDS 7299

WAUKEGAN, III. — Du jau
ni lietuviai, Raymond Grigutis 
ir Edvvard Rangus, kurie prisi
rašė į CCC, išvyko šešiems mė
nesiams į Camp Elcho, Elcho, 
Wis.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western 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.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

LIETUVIAI
GYDYTOJAI TR DF.NTTSTAI 
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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
G900 So. Halsted St

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

KITATAUČIAI

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. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsrcick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 ikU8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZURRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VAT.ANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

DR. HERZMAN
Tš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus 5t-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

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI ~
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTATTTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTF.D STREET
Tel. CALnmet 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 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2579
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Kovo 5 Vakaras 
Jeiuvos Pabėgėlių 
šaudai

L eiuvai Gelbėti Komitetas Ren
gia (domią “Card And

Bunco Party”. ,
Pa pasekmingo vasario 16 d. 

masinio mitingo, prie kurio su- 
i engimo Lietuvai Gelbėti Komi
teto nariai irgi nemažai prisi
dėjo, Komitetas toliau pleč a 
savo darbuotę ruošdamas pra
mogų kovo 5 d.. Lietuvos pabė
gėlių naudai.

Į šio komiteto parengtimis 
lankosi visi žmonės, kuriems 
rupi Lietuvos likimas, kurie at
jaučia ir nori paremti komiteto 
labdaringus tikslus. Vienas iš 
šių tikslų yra: visokeriopai pri
sidėti prie suteikimo medžiagi
nės ir moralinės paramos lietu
viams pabėgėliams.

A. A,
KAZIMIERAS 

KAVALAUSKAS
Gyvena 927 West 33rd PI.
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

vasario 23 d., 5:17 v. popiet, 
1941 m... sulaukęs 33 m. amž., 
gimęs Spring Valley, III., ge
gužės 29 d., 1907 m.

Paliko dideliame nuliudįme 
motiną Petronėlę, po tėvais 
Elišauskaitę, tėvą Kazimierą, 
2 seseris Stanislavą ir švogerį 
Edward Makovsky, Margaret 
ir švogerį Pranciškų Miknius, 
brolį Mykolą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi.. 3307 South 
Lituanica. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., vasario 27 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Kava- 
lausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. H

Nuliūdę liekame. Motina, ■ 
Tėvas. Seserys ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, Tcl. YARDS 4908.
i—Miitauii..... .

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

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

Paliko dideliame nubudime Moterį Barborą po tėvais Geru- 
laitę, dukterį Bronislavą, seserį Veroniką, švogerĮ Joną Balsių 
ir jų šeimynas, brolį Juozapą Bartkų, brolienę ir jų šeimynas, 
Iš St. Loųis Missouri pusbrolį Vincentą Grazinskį, pusseserę 
Barborą Vitkienę ir jų šeimynas VVaterbury, Conn. ir daug 
draugų ir giminių. Lietuvoje 2 švogerius, seserį Barborą ir jų 
šeimynas.

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

Laidotuvės įvyks vasario 26 trečiadienį, 8:30 vai. ryta iš 
koplyčios į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislavo Bartkaus giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
žmona, Duktė, Broliai, Seserys, Pusseserės, Pusbroliai ir tt.
Laid. Direkt. John F. Eudeikis, Tel. YARDS 1741.

Gyveno 2650 West 39th Pįace

Laidotuvių Direktorius J. Liulevičius, Telefonas LAFĄ- 
YETTE 3572.

AKUŠERE
AGNIEŠKA DŽUGIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 23 d., 5:30 vai. popiet, 
1941 m., sulaukus senyvo amžiaus, gimus Kaune.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime dukterį Josephine Sarpalis, 

anūką Karolį, daug draugų ir pažįstamų, taipgi giminių Lietu-, 
voje. ' . .

Priklausė prie Tęisybės Mylėtojų .Draugijos.
Kūnas pašarvotas randasi J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 

South California Avenue.
Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, vasario 27 dieną, 1:30 vai. 

po pietų. Iš koplyčios bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. AGNIEŠKOS DŽUGIENĖS giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
DUKTĖ IR ANUKĄS.

Daug Pabėgėlių Užsįtamavę 
Pagalbos.

Kiek laiko atgal buvo (ilpįS. 
grasas kai kurių lietuvių pabė
gėlių* kurie dabar raudasi Vo
kietijoj, Prancūzijoj ir šveica 
rijoj. Čia matosi varda. dauge
lio veikėjų, kurie nenuiįstanei 
darbavosi lietuvių tautos gerbū
viui nuo pat nepriklausomybės 
dienų, ir jei jie butų pasilikę 
Lietuvoj, be abejo, butų jiems 
gręsęs kalėjimas arba mirties 
pavojus. Dažnai matome laik
raščiuose vardus žymių nepri
klausomos Lietuvos veikėjų* 
kurie buvo nužudyti arba pa
sodinti kalėjimam

Mums turi rūpėti šių pabėgė
lių likimas, nes prieš mus sto
vi antras Lietuvos išvadavimas, 
kuriam šių žmonių talka ir pa
tyrimas bus ypatingai reikalin
gi,

(vyks Dariaus-Girėno Salėj.
Širdingai kviečiam atsilanky

ti į Lietuvai Gelbėti Komiteto 
rengiamų kortų ir bunco loši
mų Dariaus ir Girėno salėje, 
kovo 5 d. Suteiksite ne vien sau 
malonumų, bet savo atsilanky
mu prisidėsite prie kilnaus lie
tuvių šelpimo darbo.

S. čerienė,
L. G. Komiteto Seki*.

f||v r* t Įt a Siunčiam Gėles 
i llVHKIN Telegramus į L V H U III IV Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

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

GĖLININKAS mams
1180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 I

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
•ms irar.-innsi “NAUJIENOS!

Ragina Grąžinti 
Darbus Atmestiems 
Naujokams

Paul Armstrong, drafto vir
šininkas Illinois valstijai, vakar 
išleido pareiškimų pramoninin
kams, kad jie privalo grąžinti 
darbus visiems naujokams, ku
rie buvo pašaukti tarnauti ka
riuomenėj, bet vėliau buvo at
mesti dėl blogos sveikatos ar 
kitų priežasčių.

Tokie naujokai neprivalo bū
ti skriaudžiami ir jie turi pilną 
moralę teisę darbus atgauti.

GAISRAS SUNAIKINO
DIRBTUVĘ

Wilmette priemiesty j ę sude-* 
gė nemaža Vitreous Enamd 
Products Company dirbtuvė, ad. 
1419 Central avenue. Nuosto
liai siekia apie $10,000.

SENATORIUS BROOKS 
PRIEŠ GINKLŲ ĮSTATYMĄ

Sekmadienio kalboje griežtai 
prieš kongrese svarstomų gink
lų įstatymą išėjo naujasis Illi
nois senatorius, konservatyvis 
republikonas C. W a y 1 a n d 
Brooks, Įstatymo priėmimas 
panaikintų “laisvę šioje šalyje.”

RADO NEGYV4 GELŽKELIO 
SARG4.

Highland Parke, automobi
lyj buvo rastas negyvas 43' 
metų gclžkclio sargas, Fred 
W. Rennhack* 1320 Deerfield 
Road. Jis nusižudęs dėl finan
sinių nepasisekimų.

A. + A. I
STANISLOVAS NORVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu I 

vasario 24 d., 3:45 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 53 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Rasei
nių apskr., Kaltinėnų parap 
Amęrikoj . išgyveno^I

Paliko dideliame nulįudimė Į 
moterį Antaniną, / po teyaiš 
Zymančiutę, 2 dukteris: Elvi- 
rą ir Eleną ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Ve-, 
lionis pirmiaus užlaikė vaisti
nę po adresu 4624 S. Western 
aveune.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioj, 6812 S. West- 
ern avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., vasario ?7 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos ųž velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Nor
vilo giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Dukterys ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet- , 
kus, Tel. GRQvehill 0142-

| A. + A. | 
VLADISLOVAS 

GEDRAITJS
gyveno 2901 W. 40th St.
Persiskyrė su šiuo, pasauliu I 

vasario 24 d.. 2:50 vai. ryto, S 
1941 m., sulaukęs 78 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap- | 
skrity, Krekenavos parap., B 
Graščių kaime. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Pauliną, 5 su
pus: Joną, Antaną ir marčią 
StąnįsĮąvą, Stanislovą įr piar-. 
čią Gertrūdą ir anūkę, Bro
nislovą ir marčią Lydia, Le
oną ir maręią Angeline ir šeL 
myną, Dukterį Helen ir žergtą 
Antaną Bartkus, pusbrolį Juo- 

Izapą Gumbręvičių į? šęįmyną, 
giminaitį Vladislovą Kazil.as 
ir šeimyną ir gimines, Lietu
voj 2 seseris.

Priklausė prie Keistučio 
Kliubo.

Kūnas .pašarvotas J. Liule
vičiaus kopi., 4348 So. CąU- 
fornia Avė., ’ Tel. Lafayette 
6297. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, vąsario 27 d., 1:30 
vai. ryto. Iš koplyčios bus nu
lydėtas A Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Vladislovo Ged- 
raičio giminės, drąugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ląįdq|ųvę§e įr 
suteikti jam paskųtkų patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Supai, Duktė, Mar
čios, Žentas, Anukąi, Pųsbro- ' 
lis ir Giminės.

Ląid- Direkt. J. Liulęvįčjųs, 
Tel. LAFayettc 3572.

Senatoriai Pasmerkia Bilių No, 1776

ACMK-NAUJIENŲ Telephoto
Senatoriai Robert Taft iš Ohio (kairėj) ir Arthur 

Capper iš Kansas, abu republikonai, matomi pasitarime 
trumpai prieš pasakytas kalbas senate,^kuriomis jie aš
triai pasmerkė “Britų Pagelbos” bilių.

9

Klausykitės Dėdės' 
Bruko šįvakar

Šįvakar, po savaitės atosto
gų, vėl prie mikrofono grįžta 
Dėdė Brukąs su visomis bėdo
mis ir juokais. Jam padės išpil
dyti kiti radio artistai—daini
ninkai, Helen Mathews, Al Bra
zis ir A. Casper.

Kad turelį juokų, ir smagų 
pusvalandį, užsisukite savo, ra
dio ant WGĘS> stoties, 1360 k. 
ir išgirskite sipagų Peoples Fur
nitūrą kompanijos prograrpo.

i M. B. M.
------—-------

Gal 15-ką Kartų 
Daugiau Išgeriam

Federalis alkoholio biuras ap
skaičiuoja, kad pernai surinko 
$320,000,000 mokesčiais už gė
rimui <.

1915 metais, prieš prohibiciją, 
tesurinko $21,000,000, 15 kartų 
mažiau, negu pernai.

JAUNI VAGILIAI 
TEBESIAUCIA

Gerai suorganizuota vagilių 
gauja, kuri užpuldinėja mo
teris, (ebesiaučia Chicagoje. 
Jie vėl atėmė ridįkulius nuo 
6 moterų, tarp jų marąuettc- 
parkietei, Mrs. Margaret Dick- 
son, 6025 S.. Mozart.

Vukar ir užvakar treniruotei 
į Cątąlina Island, Cal., išvyko 
Chicago Baseball komandos 
Cubs nariai. Tai ženklas, kad 
b.asębuH, įr kartu pavasario 
sezonas, netoli.

KAZIMIERAS 
BOYEN0WSKI

Pęrsįskyrė su š|uo> paęąuUu 
vasario 2Į d.> 10:,15 vai. vąk., 
1941 m., sulaukęs 61 metus 
aipž., gimę? Simno 
Alytaus apskr-

Pąlįko cpdęfiąmę Įiu.Uųdinąę 
moterį Jięvą, s.ųnų Kazimie
rą, 3 dukteris: Helen Lin- 
ręth, Mąry NprUn ir Jįevą 
Čordes, 2 anūkes Gąrolyp 
Cordes ir Marįlyn Nprlin įr 
gimines.

Kūnas pašąrvpta? Kvpbs 
čioj, 1939 W. 35th St, Laido
tuvės įvyks trečiadienį, vasa
rio ?6 d., £:Q0 vai. po pietų 
ĮŠ koplyčįęs bus nulydętą? į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Boye- 
nęwskį giminės, draugai ip 
pažįstami ©sat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse įn suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir at$i?veikmi’ 
mą.

Nuliūdę, liekame: 
žmona* Suims* Dukterys ir 
{Giminės.

Laid. Direktoriaį Atyietingr ’ 
Friędrichs, tel. LAF. 0056.

............ .. i ■ q

Diena Iš Dienos
Jau Artinasi
Kelionės 'Pabaiga

Galima sakyti, kad šis garnys 
jau mato savo kelionės galą. 
Jau išsirinko ir porą jaunave
džių, kuriuos mano aplankyti už 
kokio mėnesio laiko.

Pora, pas kurių jis mano ap
sistoti, yra Charles ir Ann Apol-
skiai. Kazys yra žymus sporti
ninkas ne (ik tarp lietuvių, bet 
ir tarp svetimtaučių, o Ann yra 
ta pati Ann Davidonis, kuri už- 
pereitais metais laimėjo titulų 
“Miss Lithuania” “Naujienų” 
surengtam konkurse, ir netru
kus po to laimėjo ir širdį jauno 
p. Kazio. —Senas Draugas.

P. S. Kazys sako, kad tai bus 
mergaitė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Joseph Burzauski, 46, sų

Frances Kaulinski, 30
A. Krauezunas, 24, su L. •Ko-

esube, 20
George šnekutis, 27, su Al-

dona Tarapas, 20 
(DĄVENPORTE, I0WA)

George W. Yurgtick su Fern 
Ballantine, abu iš Hillsdale* 
Mieli.

Louis Pašilas, 23, su Juauita 
Groeling, 21

Richard Donnellv, 20, su Gct
nevieve Talaika, 21

Stanley Yurchis, 56, su Jose
phine Sterkus, 13

Joe Giovis, 37, su Auna Shm 
penis, 29

Steve MadaEnski, 31, su Pa-* 
tricia Gedvilas, 23

Ivan Esaenia, 46, su Angeline 
Janus, 36
Reikalauja 
Perskiry

Petras Gidush nuo. Auna Gi- 
dusji.

Margarita Brendza nuo Jo- 
seph Brendza
Gavo
Perskiras

FĮęįęn KelliiĮ nųę Waltev Ke* 
Ilin

--------.11' .‘I t ■ ■' IT- 

ėmimai 
Jliicagoį

■ ■’ ' T 1

ROZANSKL Tarnas,. l$4Q W, 
Pęrshing BpąęĮ* gipiė vasario

■ IĮ, tėvai; Miphąęl ir Stęlla.
■ ni'n’V.TrrvTTf-»**>■■

RADO DŲ NEGYVUS
automobilyj

| Netolimam lauke siovįnęįąip 
automobilyj buvo rasti nutru
kę 17 metų mergina, Lela Jew- 
ell Denny, ir 26 m. Donald E. 

|\Vymi» abu ^ęųthhęudięčiai.

Pagelbekite Mums 
Laimingam Žmogui 
Dovanoti Packardą!

Ar tamsta pasiėmei knygute 
tikietų platinimui? Jei dar ne
turi, tai pasiimk nors vieną, 
nes parduodamas tikietus pri
sidės! savo darbu prie Naujie
nų Namo Fondo. Tikietai tik 
lt) centų ir bus geri į pikniką, 
kuris įvyks Sunešėt darže lie
pos 27 dieną. Ten dovanų bus 
duodamas naujas 1941 metų 
Packardas.

Kiekvieno naujieniečio yra 
pareiga pasiimti tikietų ir iš
platinti tarp savo draugų ir pa
žįstamų.

Ar tamsta kaipo naujienietis 
ir geras patriotas “Naujienų” 
atlikai savo pareigų? Nelauk 
rytojaus, bet pasiimk tikietų 
platinimui šiandien!

Pasiėmė knygutes tikietų pla
tinimui sekanti “Naujienų” rė
mėjai :

J. Bachiunas
M. Vaivada
T. Rypkevičia
D. Sebastion
J. Sakalauskas
J. Paul, Real Estate, 3553 S. 

Halsted St.
Mrs. Balickas
Mrs. Cirus
A. Misevičia
Mrs. Matukas, E. Chicago
J. Milaševičius 
Mrs. Skraborius 
Mrs. J. Auguist 
Mrs. Girdvainis 
M. Piotrovskis 
Kriščiūnas, tavernas, 4500 S. 
Ashland Avė.
Ch. Radzvillas
J. Klikunas
V. Stonis, tavernas, 901 W. 

35th St,
Mrs. Jasinskas
A. Dainis
Mns. Yuškas, Cicero
John Shumekaras

(Bus daugiau)

G AISRAS BRIGHTON 
PARKE

Pereitos savaites pabaigoj 
degė namas adresu 4416 South 
Harding • avenue. šokdamas 
laukan per langų rankų skau
džiai apsipiaustė namo gyven
tojas, JoeMalva.

MAY O RROLl{J LIGONINĖJE
Lietuviams gerai žinomas 

policijos seržantas James Mct 
Gium&M išvykų į Mayo Bixjlių 
klinikų, Rochester, Miųn., gy
dytis ir pasilsėti. Atvirute 
Brighlon Parka nuovadai pra-* 
neša, kad “jis jaučiasi gerai.”

SUMUŠĖ BRIDGEPORTIETĮ
Ties 3030 S." Poplar keli ne-* 

žinomi vyrai skaudžiai sumu
šė galvų mašinistui Joe Pro- 
vicz’iui, 2954 Poplar avenue. 
Pirmų pagalbų gavo St. Paul 
ligoninėje, dabar randasi 
Cook County.

BANDĖ NUSIŽUDYTI, KONr 
KŪRENTAS IŠGELBĖJO
Patyręs, kad žmoną jąpi pę-. 

ištikima* 32 m. Francis Hąrb 
tert, 3701 Cullom aveiįue, bain 
dč nusižudyti perkirsdamas 
raukų riešus. Incidentas už 
sibąigė ironi^kai^-jo žmęu.oa 
Merlc meilužis jį įšge|bėjĮQ 
nuo mirties sustąbdydamas 
kraujo bėginių. ,

“SLAPIEJI” LAIMĖJO
Apskričio teisėjas Reis va-, 

kur panaikino lapkričio 5 d.» re^ 
ferendumų, kurįuę buvo įves
ta “prohibicija” Chįcagos 
wąrdo 1 įr 2 precinktųose. Pa
sirodė, kad peticijos, kuriomis 
pasiremiant referendumas buvo 
pravestas, neturėjo reikalingo 
skaičiaus parašų,.

SITUATION VVANTED 
_________ lešHo Darbo j 1

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

HELP VVANTED—FEMALE ’ 
DarbininkiųReikia

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 
L<a Šalie, Chicago.

OPERATORĖS POCKET setters 
prie 2 needle finger mašinų, pasto
vus darbas. American Linen, 849 
N. Franklin.

OPERATORĖS PATYRĖ prie 
bliuzių, slacks, sijonų. pastovus 
darbas, geras mokestis. Hollywood 
Sportswear, 225 So. Market St.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE. 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
DARBAI VYRAMS IR moterims, 

visokie darbai, restoranuose, mo
derniškuose viešbučiuose. 879 No. 
State St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĘS BUČERYS dėl pasto
vaus darbo. Rašykite Box 2459, 
1739 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GERAI IŠDIRBTAS TAVERNAS 
parsiduoda pigiai. Geras biznis. 
Priežastis pardavimo — padalinti 
palikimą. įsteigtas 10 metų.

741 West 79th St.

ROOMING HOUSE— 20 kamba
rių, pigiai. 952 West Madison St.

PARDAVIMUI DELICATESSEN 
štoras, už pirmą teisingą pasiulymą.- 
3631 So. Union Avenue.

PARDAVIMUI BUČERNĖ kąrtu^ 
su 2 aukštų namu. Įsteigtas 20~ 
metų, geras biznis, prieinamai... 
Savininkas nori apleisti darbą. r 

WENtworth 1930

REAL . ESTATE FOR SALE * 
Namai-žemė Pardavimui

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. SMITE & CO.-
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

BARGENAS BRIDGEPORTE, 2 
aukštų mūrinis, apšildomas, štoras, 
5 kambariai užpakaly, 5 ir 4 kamb.- 
antram aukšte, garažas. Tel. BIRk- 
shire 1188.

BONDS and STOCKS 
Bondsai—Serai.

NORS MĘS SPECIALIZUOJAM - 
aukštos rųšies Šeruose ir bondsuose,' 
mes taipgi esame pirkėjai ir par- J. 
davėjai defaulted, reorganized, in- 
active ir ne.oarduodamų—

RAILROAD BONDSV ir ŠĖRŲ . 
INDSTRIAL BONDSŲ ir ŠĖRŲ 
UTILITY BONDSŲ ir ŠĖRŲ ’ 
REAL ESTATE BONDSŲ ir

ŠĖRŲ ;
(Ir visų defaųltuotų serų kurie bus 
dar ištyrinėti). Jei nori pirkti ar 
parduoti viršuj paminėtų arba kitų- 
šėru, kreipkitės prie— S

A. C. STERUNG 
Repręsenting Joseph F. Dixon & Co.

105 SO. LASALLE ST.
Kambarys 1006 

Chięago.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Sq. Western Ąve., 

Chicago, III. TcL REPublic 6051
» '«*■ ■ *■ ... ............. ............ ——■

VOKIEČIŲ KONSULĄ TAS 
neęeatnaujina 

(tLYS{P\

Daug visokių išvadų dąro Z 
Chicagoj iš fakto, kad Vokię- Z 
tijos konsulatas ir jo tarnauto- '* 
jai nebeatnaujina “lysų” savo 
butams, o jeigu atnaujina, tai * 
su paragrafu, duodančiu teisę X 
“lysų” panaikinti. *-•

Konsulas Baor aiškina, kad * 
dėl karo situacijos Vokietijon 
kQH6ulatai “visur panašiai 
tvarko butų reikalus.”
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-RADO MIRTINAI SUŽEISTĄ LIETUVI;
NEŽINO PAVARDES, KUR GYVENA

Turėjo Kišeniuj Lietuvišką Laikrašti, Atrodo 
Apie 45 Metų Amžiaus

Brighton Parko policijos nuo
vada prašo paskelbti, kad prie 
34-tos ir Ashland avenue buvo 
atrastas apie 45 (iki 48 metų) 
amžiaus vyras, kuris, kaip spė
ja, yra lietuvis.

Jo pavardė nežinoma, taipgi 
nežinia kur jis gyveno.

Velionis, matyt, buvo Auto
mobilio suvažinėtas ir paliktas 
gatvėje. Jis dar buvo gyvas kai 
jį atrado, bet mirė kelyje į ap
skričio ligoninę.

Palto kišeniuj velionis turė
jo lietuvišką laikraštį, o ranko
je buvo Morgan gatvės transfe- 
ras.

Skaudžiai Sumušė 
Sarga Antana 
Kulbį

Nežinomi Vyrai Užpuolė
• Emerald Pieninę

BRIDGEPORT — Cook ap
skričio ligoninėje guli sunkiai 
sumuštas Antanas Kulbis, lie
tuvio Daugėlos užlaikomos pie
nines, Emerald Dairy, 3251 Em
erald avenue, sargas.

Pereitą šeštadienį į pieninę 
atėjo du nežinomi vyrai, ir pa
klausė “Ar priklausai prie uni
jos”, pradėjo gaspadorauti, ir 
kulbį lengvai sumušė.

Sekmadienį į pieninę atėjo 
, , . ¥ , , , i keturi kiti vyrai ir šį kartą ne-lynų akių, šv.esiai rudų plaukų. laimjngą Kulbį taip sumu,5> kad

Svėrė 220
Atrodo, kad buvo apie 5 pė

dų, 8 colių aukščio, svėrė apie 
220 svarus. Buvo stipraus, svei
ko kūno Budėjimo, šviesiai ma

Dėvėjo juodą paltą, šviesiai 
pilkas kelnes, tamsiai žalią sve- 
terį, juodus batus.

Buvo automobilio suvažinė
tas apie 7:40 šeštadienio vaka
re.

Velionio giminės ar asmenys,1 
kurie j’ pažins iš aukščiau pa-; 
duotų žinių, prašomi susižinoti 
su Brighton Park nuovada. Ve-1 
lionio kūnas apskričio lavoni
nėje, kur vakar įvyko inkvestas.

jį turėjo paguldyti ligoninėj ob- 
servacijai.

Jis gyvena ad. 322'2 Lituani- 
ca avenue.

Didel’s Sprogimas 
Apgriovė Fabriką

Sunkiai Sužeidė Darbininką

Sutiko Atmokėti
Darb-kams $20,463

Vogue-AVright Studios, 844 
Rush street. ir Filmack Trai- 
ler Co., 843 South YVabash, 
pasirašė priežadą federaliam J 
teisme sumokėti savo darbi
ninkams $17,734.11 ir $2,769 
užsilikusiomis ir nedamokėto- 
mis algomis.

Protestuos C. 1.0. 
Vadams Cook Apskr 
C. I. O. Tarybą
Siųs Delegaciją Pas Phillip 

Murray
Sekmadienį Morrison vieš

butyje delegacija, kuri važįubs 
pas Philip. Murray, gerieralį 
CIO viršininką, protestuoti 
jam zCook Apskričio “CIO IiP 
dus trinių unijų Tarybos” suda
rymą.

(Ta taryba buvo sudaryta 
vas. 14 d., su Philip Murray 
autorizacija. Jos prezidentas, 
Samuel Levin, Amalgamated 
Clothing AVorkers Unijos vir
šininkas Chicagoj, pareiškė, 
kad jos steigėjų noras buvo 
neįsileisti komunistų, komu
nistuojančių elementų ir na
cių.)

Protesto mitingą Morrison 
viešbutyje sušaukė Skerdyklų. 
Plieno Ūkio mašinų ir kai ku-» 
rių kitų ųnijų lokalai, kurie 
neturi vietų tarybos valdybo
je ar jos delegatų sąstate.

NAUJIENOS, Chicago, III.
.....—..........-...............       Į

. ;■< i*u bibb.i.iįi 'u   biT, 'i iiu jii'iiubm^hii.i'ii iiįj i įi ĮįĮĮftiįfiiiĮilĄlIiĮllMIMRfli, ii, iii

Aukos “Naujienų”
Namo Fondui

v

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

Antradien., vasario 25, 1941

Mr. ir Mrs. P. MOSUK ........ ...........
FRANK LĖKIS ..................................... .
Mr. JAKUBKA ............. . ..................
J. TUMOSA ............................... ....X..

(Visi aukotojai chicagiečiai)
Buvo paskelbta ..................... .... .........

VISO
(Bus daugiau)

1.00 
5.00 
2.00 
1 00

1,400.50

$1.409.50
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ĮDOMI, NEPAPRASTA NAUJIENYBe 
AMERIKOS LIET. SCENOJ “IŠNAROS”

Pavertė Šaltus Laikraščių Faktus Apčiuopiama
' Gyvenimo Dalim
Smagiai Prijuokino Publiką “Naujienų” Vakare

- Amalgamated Salėje.
"--------------- -- ------------------------- -- — ’ ■ .7 : ..

Pereitas sekmadienis įnešė Maskvos buvo ėmęs pamokų, 
didelę naujienybę Amerikos nes ir jis parodė labai mikliai 
lietuvių scenai — įdomų ir mokąs sunkius uždavinius riš- 
daug visokiausių galimybių ti. Išgirdęs kad tos vištos dvės- 
turintį veikalą “Išnaras”. ta, ip bulves pųva, jis išleidžia

Tai'buvo, rodos, bene pirmas įsaką, drausdamas vištųms 
didelis lietuvių bandymas tie- dvėsti ir bulvėms puti be val-^

’ Ievos didenybei savo ištikimybę 
i nuolat įrodinėti padėkos rezo
liucijomis, panegirikomis, ir 
“neištikimų, pasiutusių šunų” 
šaudymu.
Ji Negali Pasakyti, Bet Jaučia

Jie visi šviesaus proto žmo
nes, tai jiems dalykai aiškus’, 
bet vargše ūkininko žmonelė 
Kalhikienė—ji tiesiog negali 
suprasti' kas čia dedasi. Ji ži
no, kad dabar laiškas pasiųs
ti tai didelis vargas, ji žino 
kad jau jos tėvų-tėvukų arta 
žemė jau nebe jos, ji žino kad 
duonos trūksta. Ji jaučia kas 
dieninius smulkius gyvenimo 
dalykėlius, ji negali moksliškai 
dalykų aiškinti, bet ji jaučia, 
kad kas nors negero vyksta, 
kas nors nelemto Lietuvą už
klupo.

Ji gal dalykų nesuprato, bet 
po laikui suprato kas atsitiko 
bernas Dičkus, kuris panorė
jęs būti Seimo atstovu, parsi
davė rusui. Kai buvo vėlu, jis 
sužinojo, kad jo ir daugelio 
kitų ambicija buvo panaudo
ta Lietuvai pražudyti. Išmeti
nėjimai jam drasko sąžinė, bet 

.kaip klaidą atitaisyti?

VAKAR CHICAGOJE
t Pavirtę namie arba ant ša

ligatvių mirtinai susižeidė se
kami chicagiečiai: 65 m. Nor- 
man Geger, 751 N. Dearborn, 
66 m. Arina Ilellguth, 11060 
Indiana avenue, ir 56 m. Loti- 
ise Corivin, 3027 Addison avė.

> Illinois Central ligoninėje 
mirė 62 m. gelžkelio tarnau
tojas, Raymond McGowan, 
1422 E. 63rd street. Pereitos 
savaitės pabaigoje jisai buvo 
sužeistas traukinio prie 47th 
ir Racine avenue.
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1’0 CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

PROPAGANDOSRAPORTŲ 
KOMISIJAI:

Atviras laiškas StaKno
Gerbiamieji:

Prieš kelias dienas Chicago- 
je, jūsų organo pasidarbavi
mu, įvyko “svarbios prakal
bos”, kuriose svarbiausiąją («

Trys neišaiškinti sprogimai 
vakar priešpiet apgriovė Golf 
Bali, Ine., dirbtuvę, ad. 5816 S. 
Lowe avenue, vieną darbinin
ką sunkiai sužeisdami. 75 kiti 
darbininkai, daugiausiai mote
rys ir merginos, ištsigelbėjo.

Sužeistasis guli Englewood li
goninėj — skeveldros apkapojo 
jam visą kūną ir galvą. Jis yra 
Ted Kalowski, nuo 3208 West 
66th street.

Po sprogimo kilo gaisras. Vi
so nuostoliai siekia apie $50,000.

Išmetė Iš Lovos

šaltus pranešimus ir paversti 
juos realistiška, apčiuopiama 
gyvenimo dalim, kurią kiek
vienas žmogus gali ir geriau 
suprasti ir giliau atjausti.
Vaizdavo Gyvenimų Lietuvoje

“Išnaros” buvo pastatytos

Sprogimas buvo toks smar
kus, kad ties 5832 South Lowe 
avenue gyvenantis Augustas 
Valentą, buvo išmestas iš lovos. 
Jis dirba naktimis, tad miego
jo kai sprogimais kilo.

UTOMOBILHJ 
NELAIMĖS

Slinkiai Sužeidė A.

RAF Viršininkas
Giria U. S. Lėktuvus

Vakar Chicagoj buvo trum
pai sustojęs Sir Hugh Dowd- 
ing, Anglijos karo aviacijos 
“RAF” viršininkas. Pasikalbė
jime jis pareiškė, kad lėktuvų 
produkcija šioj šalyj auga šuo
liais, ir kad Amerikos lėktuvai 
yra nepaprastai geri, taipgi 
Viduržemio juros mūšiuose la
bai gerai pasirodė Lockheed- 
Hudson ir Martin bombone
šiai.

kalbą turėjo pasakyti Anna 
Louise Strong, neseniai par
važiavusi iš “mes visko turime 
šalies.” Ji buvo garsinama 
kaip moteris žinanti “labai 
daug apie dabartinę Lietuvos 
padėtį”, nes, esą, ji ten pralei
dusi keletą mėnesių per De
kanozovo laisvės misiją.

Prakalbos kaip prakalbos, 
kų ten daug iš jų noreli. Bu
čiau čia išviso apie jas ir ne
užsiminęs, Bet pamačiau kaip 
jūsų organai jas raportavo" ir 
maniau norėtumėte nors vie
ną kartą teisybę patirti. Ra
portas, kuris tilpo koinunaciš- 
kam dienrašty buvo gerokai 
apdailintas.

Jusi^kasis raportas sake, 
kad draugės Strong išklausyti 
susirinko suvirš 400 žmonių. 
Biskį perdėta. Tikrumoj nebu
vo nei dviejų šimtų. Tą fak- 

^,tą prakalbų rengėjai aiškiai 
pabrėžė, kad. po viskam reike- 

, jo sumokėti salės nuomą ir jie

vykioje, prie Skokie, III., 18 
negrų jaunuolių buvo sukėlę 
protesto ,demonstraciją. Jiem 
“nepatinka stovyklos tvarka.“

• DIXMOOR — Aukščiau
siam valstijos teismui atsisa-' 
kius persvarstyti jų bylas, į 
kalėjimą turi eiti penki buvę 
šio miestelio viršininkai ir po- 
licistai. Jie baudžiami už ko- 
lektavimą neteisėtų pabaudų 
nuo neva prasižengusių moto
ristų, važiuojančių per mies
telio teritoriją.

• Ties 616 Briar Place, au
tomobilyj buvo rastas nusi? 
nuodijęs Augusi Puel, 62, 630

j Briar PI., franeuzų kalbos mo
kytojas. Šeimynai paliko atsi
sveikinimo raštelį.

O Kamantinėjimui apie api
plėšimus yra suimtas 47 m. 

sutvarkyta. Dtto Droukal, nuo lOOth ir 
Niekas nedrįs statyti savo kan-, Harlem avenue. 
didatų, o bus žiūrėta, kad visi- 
balsuotu.
gaus beveik visus balsus.

“Tai puiki, gera

“Išnaros” nebūtų buvęs la
bui smagus veikalas lietuviui 
pamatyti, jei visi įvykiai ne-, 
butų buvę perstatyt satyros'

tų voj e pravesti rinkimai. ,Pad- 
leckis paaiškina, kad

“Viskas puikiai

džios leidimo. Viskas, mat, la
bai lengvai tvarkoma,—išlei
dai įsaką arba “pasmerkei su-| 
šaudyti”. Viskas sklandžiai ,ei- „> , . ... i Žmonesna, kaip ant sviesto. . • , ,,!dų...

“Išnaros” parodė ir isterišką 
Salomėją Neris (Poete Išna-I

aukso 
kandidatai $2,300 chicagieciui Jack 

Struti, 1001 N. Western, Flo- 
tvarka. ridoje buvo suimtas 50 m. eks-

negalės padaryti klai-

Gerai Vaidino

e Miesto airporte specialiais 
skridimais buvo pažymėtos 20 
tos oro pašto sukaktuves. Jo-

nesurinko užtektinai pi- 
(o nuoma tą vakarą, ro- 
penkioliką dolerių parė-

kad
nigų 
dos, 
jo).

Toliau jūsiškis raportas sa-

ra), kuri daUųg.jnc vien visų Artistai savo roles atliko la- se dalyvavo lakūnas Katp. Jack 
Lietuvų, bęt, džiugiausiai tur- jJ(1j geraĮ jr sklandžiai, o kai Knight, kuris vairavo pirmų 

sekmadienį po piet “Naujienų” būt pačių Maskvų juokina kvai- kurie tipai buvo tikl.ai meistriš. oro pašto lėktuvų, iš Chicagos, 
vakare, kuris įvyko Amalga- lu eiliavimu Ąjie Stalino Sau- j^ čia pravarįu prj. 
mated-Rubsįuvių salėj (ne So- lv, “suspindpjusių Lietuvoje”kų(I .veikalas butų buvęs 

daug il^ešpis, ir, net įvaires- 
jeigu. ne slogos ir ligos,suklydę), šis veikalas( trijuos 

se aktuose ir satyros formoje 
atvaizdavo įvykius Lietuvoje, 
pradedant su “Vieningo Dar
bo” kabinetu, ir baigiant Lie
tuvos prijungimu prie sovietų 
Rusijos ir pertvarkymu musų 
gimtinio krašto bolševikiškais 
/amatais.

vas. 22-23, 1921 m.
• Sulaukusi 102 metų am

žiaus EImvvood Parke mirė Mrs. 
Ruth Ltidy, 7600 Grand avenue.

lę, “suspindpjų^Įą Lietuvoje”’,Jn 
ir “Maskvos, lygybę, iš-
tuštinusią LįeJ^vos aruodus 
krautuvių lentynas. [kurios artistus per visą laiką pamena Lincolno laikus ir

persekiojo (kai kurie net uoga- 8’^^ejo jo garsius debatus su 
Įėjo dalyvauti, tad jų scenas senatorium Douglas.

Gali Netaip: Suprasti -
' , ' d /• v*

Ekstazės, api^ą ji posmuoja reikčjo išlcisti)) laipgfpalį re„ 
padėkos re^pĮiMęjas, kad Sta- ištiko nelaimė ■ * “
įipo^ Sąulęi, prądėjųs šviesti h tęvas, ir beveik paskutinėmis 
Raudonai Armijai alejuš, ’kąr- (liepomis veikalo ruošimas nu- 
vės didesnius veršiukus atve- triiko virš savaitei- laiko. Vie- 

Jis perbėgo . visus svarbes- da, o ožkos daugiau ;ožiukų.. nok vaidinimasbuvo pavyzdin
ėms to daikotdrpio įvykius, ir Bet praktiškas literatas Čirlia, ! gai atliktas ir vakaro rengėjai 
įdomiais incidentais ir vyku- kuris ragožium apsivertė, kai šiuonii taria visiems neįvardių- 

. - - : . _. . ,., t tiems artistams širdingą ačiū, ir
dė kaip Lietuva dabar gyve- jas pučia, pataria tas rezoliu- yįatingų padėkų reiškia režiso- 

cijas nesiųsti, nes toli,'Mask- rjuj-p_ k. {Steponavičiui.

šių simbolių naudojimu paro- tik pajuto iš kurios pusės/ve

na.

9 MAYW00D — Koroneris

Vakar ir užvakar automo- 
liai užmušė šiuos žmones:

66 metų John Kilbane, 5637 
North Campbell avenue, ir

62 metų John Walter Ladd, 
614 East 78th street.
Andrejevas St. Paul Ligoninėj

Tarp sužeistųjų vakar buvo 
lietuviams gerai žinomas šo
kių mokytojas, A. Andrejevas. 
Užvakar vakare jis dalyvavo 
“Naujienų” parengime.

Jį automobilis suvažinėjo ir 
sunkiai sužeidė prie 36-tos ir 
Union avenue. Policijos atras
tas gatvėj buvo paguldytas 
St. Paul ligoninėje, kur ir da
bar tebeguli. Sulaužytų sąna
rių nėra, buvo smarkiai ap
daužytas automobilio ratų ir 
sukrėstas.

Draugai yra prašomi jį ap
lankyti. Ligoninė randasi prie 
35th Place netoli Halsted, į 
vakarus. x

Tetikėtai Mirė, 
Sulaikė Bylą

RADO NEGYVĄ NAMIE
BRIDGEPOhT —. Namie 

vo rastas negyvas bridgeportie- 
tis Stephen Polasinski, 3837 So 
Morgan St.

bu

entuziastiškai kalbėjo, o minia 
jos žodžius entuziastiškai pri
ėmė. Nevisai taip. Kamarolka 
Strong kalbėjo taip nuniirusiai, 
taip be jokio gyvumo ir entu
ziazmo, kad net komUnaęių 
redaktoriai salę apleido .<Iar 
jai bekalbant. O kas lieč;Z 
“minios entuziastišką priėmi
mą”—grupė komunacių iš Ro- 
selando apleidsdama salę dar 
viešniai iš Maskvos ir Kauno 
bekalbant, prie durų garsiai 
pareiškė, kad “tik durniams 
tokos durnos prakalbos.”

O jau apie tą draugės Strong 
“intymų” Lietuvos pažinimą”, 
tai geriau nei neužsiminti. 
Kai pradėjo nonsensus kliedė
ti, tai ir komunaciai kėdėse 
pradėjo kosėti.

Į kitas smulkmenas nei 
nesileisiu. Visas vakaras buvo 
mizernas ir jūsų propagandos 
komisijai jokio kredito nene
ša. Jūsų partijos gerove, besi
rūpindamas, nuoširdžiai sa
kau, kad jei jau geresnių mi
tingų jūsų komisarai Jr. čia 
negali surengti, tai liepkite ge
riau nieko nedaryti. Tokios 
mizerijos tik pagreitins jūsų 
reputacijos galą.

Su pagarba,
VYGANTAS.

\ ~~ tyrinėja mirtį Dr. Hugh A. Ra- 
j smussen, iš Beardstown, III., ku- 

1 ris mirė savo motinos namuo
se, add. 800 S. 17th ’ avenue, 
Maywoode. Buvo atvažiavęs ją 
aplankyti. Spėjama, kad jis už
migo berūkydamas cigeretą.

> • Pereitą savaitę Chicagos 
ir .apylinkės dirbtuvės gavo 
$8, 100,000 kontraktais iš karo 
ir laivyno departamentų. $3,- 
360,000 gavo Chicago Bridge 
and Iron Company.

• Chicagiečiui John Cavey 
vežant automobilį į garažą, ties 
5411 South Carpenter, kur jis 
gyvena, prisistatė keturi vyrai. 
Jie pagrobė Cavey, pasivogė jo 
automoblį ir per kelias valan
das vakar anksti rytą važinėjo 
po Chicagos southsidę daryda
mi apiplėšimus. Jį g.aliau palei
do ties 30th ir Michigan.

• Į Chicagos upę prie 27th 
‘.r Ashland avenue su automo
biliu įvažiavo 45 metų Howard 
Applegeese, 2010 West 115th 
street. Jis buvę išgelbėtas.

riui p, K. Steponavičiui.

Publikos buvo labai daug ir
voj būdamas Stalinas gal ne
žino aplinkybių, ir priduos re-

“truputį kitokių ji gyvai reagavo į visas “Išna- 
Jrų” komiškas situacijas, triukš- 

„ . , Publiką gerokai prijuokino niingai juokdamasi ir uždą-
vietas plačiau išvysčius ir iš- į Lietuvą okupacijos metų pa- m,a* Vietomis Dolgonozovas ir
leidus kelias dramatizacijos kliuvęs Amerikonas iŠ Cicero, Padlečkis net susilaukė “bau-
klaidas, kurias tebuvo galima kuris grąsiila pačiam Stalino bimy” už savo pastangas Lie-
pastebėli naują veikalą pama- Saulei Dėdes Šamo rūstybe1 tuv3 paversti “rojaus kampc-
čius scenoj, Amerikos lietuviai ir priduria, kad jis turi brolį. ”• 
turės sukūrę naujienybę, kurią kuris yra “steitš atorni”, ir jis 
bus galima pastatyti su di- “pafiksins” visus, jei Padlec- 
džiausįu pasisekimu kiekvie- kis, besteigdamas Lietuvos ro- 
name Amerikos lietuvių apgy- jų, bandys i? jį į to “rojaus” 
ventam kampelyje. , >

Akcija daugiausiai sukosi 
apie Padleckį, komunistų pa
skirtą Lietuvoje “prezidentą” Publiką gerokai prijuokino 
ir Maskvos paskirtą Lietuvai šnipas, pakhisnus “tarnas bet 
tikrąjį “bosą” — Dolgonozovą, kokios valdž os”, YĮakis ęen- 
kuris visas problemas ir kom- zoriuš, minėtas čirka ir poetas 
plikacijas riša labai papras- Pagira, taipgi šliombcrgis, ku
tu budu.

Lengvai Problemas “Riša

Tai buvo “Išnarų” premje
ra. Kiekvienas pripažino, kad 
veikalą praplėtus, kai kurias

Vakar turėjo prasidėti income 
taksų byla, keliama William R. 
Skimore’ui, Chicagos “gemble- 
rių karaliui”. Ji buvo sutrugdy- 
ta, nes širdies liga staigiai mi
rė Hyman Burnstein, 7150 Cy- 
ril st., Skidmore partneris, ir 
svarbiausias liudininkas byloj.

prasmę”.

gerybes įveltiO
’’; t’ '

Ilgų Repeticijų Nereikėjo

riems neilgai truko suprasti, 
kad pataikavimas buvusiam y 1Smetonos režimui turi būti pa- 

Kai pasirodo, kad galvijai keistas pataikavimu naujam, 
ir vištos dvėsta, ir bulvės pu- tad greitai, be jokių ceręmo- 
va nekasamos, jis akimirkoje hijų, išsineria iš buvusiųjų 
suranda išeitį. Įsako Padlec- smetonininkų kailių ir skuba 
kiui biilvių ir galvijų komisą- dažytis raudonai. , 
rus “Sušaudyti!” Kai Padlec- čia jie daro repeticijas kaip 
kis, dar “senoviško pasaulio kloniotis jo didenybei Mask- 
dvasia” persiėmęs, pasiunčia Voje, (patyrimo turėję praei- 
abu komisarus į teismą “ofi-ityje, jie negaišta daug laiko

Tolimi Svečiai
Vakaras prasidėjo apie 4:30, 

užtruko iki 7:00 ir po to iki 
dvyliktos jaunimas, ir senes
nieji, smagiai leido laiką šok
dami.

Tai buvo dar vienas smagus 
“Naujienų” parengimas, kuris 
sutraukė ne vien daug chica- 
giečių, bet ir lietuvių iš ap
linkinių miestelių. Buvo dar 
turbut nei vieno “N” parengi
mo nepraleidę f). C. K. Braze 
iš Kenosha su draugais, wau- 
keganiečiai Mačiulis, Grinius, 
buvo svečių iš Rockfordo — 
Chepuliai, ir būrelis jaunimo 
iš East Chicago.

Tekštilio Unija už 
^agalbą Anglijai

Juozas Budrikas sako, k.d 
lietuviai dabar daug naujųjų 
Auna Kaskas-Katkauskaitės ic 
kordų, perka. Ypač yra didelis 
pareikalavimas jos įdainuotos 
“Kur bakūžė samanota.”

Uždarydama savo konven
cija Chicagos Morrison viešbu
tyje, CIO tekstilio unija pri

392 i Armiją 
Penktadienį

ka-
iš

daliam” pasmerkimui miriop, Į repeticijoms), staiga pasidaro Metams karo tarnybos
Dolgonozovas primena jam, bulvių kasimo ir vištų lesini- riuomenė ima 351 vyrą 

nauja nio. ekspertais — šliombcrgis5 Cook apskričio ir 41 iš West
na, jr Chicago, Downers Grove,

kad dabar Lietuvoje 
tvarka: “Pirmą sušaudyti! Pas- klioštorių ekspertu - „ __ ......
Kiti teisti!” visi žino, kad kol turės Stali- Wheaton ir kelių kitų valsli-

Ir Jis Moka malonę, tol jų -kišeniai bus 
pilni. O . kadi ta malonė neiš 

Bet ir Padlečkis, matyt .1$ įvyktą, tai, lipoma, reikia Mas

jos miestelių.
ęhicagie&ų tarpe lietuvių, 

kąip atrodo, nėra.

sako už pilną medžiaginę ir 
moralę pagalbą Anglijai, taip
gi Kinijai, ir jų talkininkams.

Konsulatas Ieško 
Juozo Skipičio

Lietuvos konsulatas Chicago- 
je ieško chicagiečio Juozo Ski
pičio, gyvenusio ad. 812 West 
33rd street. Jis prašomas atsi
liepti brolio reikalu. Labai sku
bu ir svarbu.

Kalbant apie Katkauskaitę, 
žinote, tikrai miela matyti tą 
lietuvaitę, ir susipratusią letu- 
vaitę, pačių aukštumų Ameri
kos dainavimo pasauly atsie
kiant. Pereitą savaitę New Yor- 
kc įvyko koncertinis pastaty
mas Walter Damrosch’o operos 
“Cyranas”, pačiam kompozito
riui diriguojant. Ir pats Dam- 
rosch pasirinko Katkauskaitę 
svarbiausiajai rolei išpildyti. 
Tai vis nauji laimėjimai, ku
riais džiaugiasi ne tik pati ar
tistė, bet ir Lietuva (kuri kuk
liai atsimena, kad tai jos su
teikta stipendija lavinti balsą 
Italijoj, padėjo Katkauskaitei į- 
žengti į didįjį vieškelį savo pro
fesijoje) .

J____ ,______ _




