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NACIU PĖSTININKAI AFRIKOJE
- - ■ —     - -r- *--- -

Anglai okupavo strateginę Castelrosso 
salą, kurią turėjo italai

NAIROBI, Kenya, vas. 26 d.
— Karo vadovybė praneša, kad 
britų kariuomenė šiandien pa
ėmė Mogadiscio, italų Somalijos 
sostinę.

Dviejų savaičių bėgyje britų 
kariuomenė užėmė 400 mylių 
italų pakraščio teritorijos So- 
malijoje. Britai veržiasi su stip
ria motorizuota kariuomenė. Ita
lai rimčiau britams pasipriešin
ti Somali joj dar nepajėgė.

Britams pavyko šios operaci
jos metu paimti nelaisvėn 3,000 
italų. Jų tarpe yra karininkų su 
aukštesniais laipsniais. Dalis i- 
talų kareivių pasislėpė j krūmus. 
Jie manė kovoti prieš britus, 
bet dabar ir jie pasiduoda bri
tams, nes mato, jog pasiprieši
nimas bus visiškai bergždžias.

Mogadiiscio paėmimas labai 
blogai paveiks visus Afrikoje 
stovinčius italus, žuvus sosti
nei, vargu ar kitose vietose bus 
priešinamasi.

RAIBAS, Egyptas, v s. 26 d.
— Vakar britų karo jėgos užė
mė italų salų kuri
randasi rytinėje Viduržemio ju

kelės strateginės reikšmės, nes 
joje yra labai gerai įrengta ba
zė juros oro laivynui. IŠ j ori ga
lima pradėti ir kitas salari nuka
riauti.

LONDONAS, Anglija, vas. 26 
d. — Britų vyriausybė senai tu
rėjo žinių apie vokiečių ir ita
lų pastangas perkelti Afrikon 
30,000 vokiečių pėstininkų. Da
bar dalis vokiečių jau randasi 
Afrikoje ir vyksta frontan.

Kai admiralitetas pasiuntė ka
ro laivyną Genovos bombarduo
ti, norėjo sutrukdyti vokiečių 
paruoštą ekspediciją j Afriką. 
Britų orlaiviai/bombardavo na
cių koncentracijos vietas pačio
je Italijoje.

Nežiūrint į britų pastangas, 
ašies” valstyb. pavyko perkel
ti vieną kariuomenės korpusą į 
Afriką.

Britai mano, kad italų val
džios nutarimas uždrausti A- 
merikos diplomatams išvažiuo
ti iš Romcis yra surištas su na
cių kariuomenės siuntimu į Af
riką. Italai nenorėjo, kad ame
rikiečiai pastebėtų siunčiamus 
vokiečius.

tos dalyje. Visi saRtfr gtovėjnęre* 
ji kareiviai paimti nelaisvėn.

—Prancūzai susinipinę, kad- 
Tripolitanijoj atsiųsti naciai nė-

Sala nedidelė, bet ji turi di- pradėtų pulti Tunisijos.

Karo valdžia šiauri
nėje Olandijoj

AMSTERDAMAS, Olandija, 
vari. 26 d. — Vokiečiai paskelbė, 
kad visa šiaurinė Olandija bus 
valdoma vokiečių kariškių.

Paskutinėmis dienomis ten 
buvo visa eilė neramumų ir 
streikų, kurie buvo nukreipti 
prieš vokiečius, todėl naciai ir 
įvedė karišką tvarką. Uždraus
ta daryti susirinkimus. ir eise
nas gatvėmis.

OPOZICIJA SĖJA KRAŠTE 
NEPASITIKĖJIMĄ

WASHINGTON, D. C., vas. 
26 d. — Demokratų senatorius 
Chandler, kalbėdamas prieš dik
tatorius nukreipto įstatymo rei
kalu, pasakė, kad opozicija no
ri palaužti amerikiečių pasitikė
jimą savimi.

Stengiasi išniekinti preziden
tą ir kartoja dalykus, kuriuos 
prezidentas kelis kartus yrą 
paneigęs.

Jie deda pastangas sukelti 
nepasitikėjimą net Jungtinių 
Valstybių prezidentu.

Senatoriams parodys 
naujus ginklus

WASHINGTON, D. C., vas. 
26 d.——-Uįw«K_sekrotoFiaus -pa
dėjėjas Šį penktadienį parodyk 
senato nariams moderniškus A« 
merikos kariuomenės tankus.

TURKAI TARIAŠI Veiklus britų 
lakūnas

LONDONAS, Anglija, vas. 
26 d. — Britų aviacija ir toliau 
bombarduoja nacių laikomus 
uostus kanalo pakraštyj.

Vienas britų lakūnas- surado 
nacių paslėptą aerodromą ir pra
dėjo mėtyti bombas. Pirmiausia 
jis išmetė bombas, kuriomis su- 

i naikino kelis paslėptus lėktu
vus.

Netrukus grįžo vienas nacių 
'lėktuvas i aerodromą. Įmetė j 
į jį vieną bombą. Už 5 minučių 
grįžo kitas lėktuvas. Tą apšau
dė kulkosvaidžiais. Kai leidosi 
trečias, tai priešais pametė 

. bomba.
i *■

KOMISARAIS PASIVADINU BANDITAI 
PLĖŠIA KRAŠTO GYVENTOJUS

Vagys vadinasi 
GPU agentais

KAUNAS, Lietuva, vas. 26 d.
— Visa Lietuvos spauda pilna: 
žinių, kad paskutinėmis dieno
mis banditai ir vagys vadinasi 
komisarais arba GPU agentais.

Nusižiūrėję nuošalesnėje vie
toje viensėdi, banditai dienos 
metu užpuola ir daro “kratą”.

Gyventojai tiek įgązdinti, kad 
i bijo klausti dokumentų. GPU 
i “agentai” išvalo viską ir pra
puola, o GPU skelbia, kad ji nie
ko nežinanti. ,

EDEN TARIASI SU TURKAIS

Vagys kalbasi 
rusiškai

KAUNAS, Lietuva, vas. 26 d. 
Patirta, kad paskutinėmis die
nomis ūkininkus apvogę žmo
nės visą laiką kalbėjosi rusiškai.

Valdžios organai tvirtina, kad 
Lietuvon atvaryti rusai vagys
tėmis neužsiima, bet negali iš
aiškinti kas tas vagystes daro.

Kai kuriose vietose vagys 
dėvi rusu kareiviu drabužius ir 
atrodo tikrais rusais. Vogdami 
aiškina, kad pildą vyresniųjų 
■įsakymus.
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Britų misija priimta “
iškilmingai

GRAIKAI TURI DAUGIAU ORLAIVIU Senatoriai karo orlaiviais bus 
nunešti į pratybų lauką, pama
tys, kaip greitieji tankai valdo-

A ligi i jos užsi eni o reikalų 
ministeris Edenas (viršui) 
atvyko į Ankarą ir tariasi

Skraidė po 2 arba 3, 
o dabar 40

ATĖNAI, Graikija, vas. 26 d.
— Padidėjęs graikų orlaivių 
skaičius labai smarkiai jaučia
mas fronte. Italai pasiuntė tris 
orlaivius bombarduoti užfron
tės miestus, bet visi trys orlai
viai buvo numušti.

Pirma graikų orlaiviai fron
tan skrisdavo po 2 arba po 3, 
o dabar skrenda eskadrilės po 
40 orlaivių.

Italų karininkas telegrafavo 
Romon prašydamas daugiau or
laivių, nes fronte esąs tikras 
pragaras.

Susprogdintas pre
kybinis laivas

SPLIT, Jugoslavija, vas. 26 d.
— Stobrece uoste iiprogo dide
lis prekybinis laivas Xenia. Jis 
buvo prikrautas bauxitu. Spro
gimo priežastis neišaiškinta.

Laivas vos spėjo įplaukti į 
uostą ir susprogo. Manoma, jog 
italai paleido torpedą.

Naciai paėmė bulga
rų vienuolyną

SOFIJA, Bulgarija, vas. 26 d.
— Valdžia rekvizavo pagarsėju
sį Rila vienuolyną, kuriri randa
si netoli Samkov miestelio.

Ten naciai mano įkurdinti vy
riausią kariuomenės štabą, kai 
dalis kariuomenės bus perkelta j 
Bulgariją ir artės prie graikų 
sienos.

Vienuolynas randasi labai 
gražiame slėnyje, kurį supa la
bai aukšti kalnai. Vokięčiaį pa* 
sirinko saugią vietą.

Italai reikalauja iš
mesti Mussolini b 1

MONTREAL, Kanada, vas. 
26 d. — Kanadoje gyvenantieji 
italai pasiuntė Washingtonan 
telegramą, kurią prašo persiųsti 
Italijon. •

Jie prašo Italijos karalių tuo
jau baigti karą ir išmesti da
bartinį ministerį pirmininką 
Mussolni. Prašo, kad butų vi
siškai panaikintas fašistinis re
žimas.

mi iš orlaivių ir vėliau vėl bus 
atnešti į senatą pcričdžiams.

I ---- -------

Pusantro biliono do
lerių kariuomenei
VVASHINGTON,. D. C„ vas. 

26 d.— Kongreso komisija 
šiandien leido vyriausybei nau
doti 1,533 milijonus dolerių ka
riuomenei ir laivynui stiprinti.

Dalis pinigų bus sunaudota 
aviacijos laukams steigti Guam 
ir Samoa salose.

ITALAI IŠSIUNČIA AMERI
KOS LAIKRAŠTININKĄ

ROMA, Italija, vas. 26 d. — 
Amerikos laikraštininkas Whit- 
aker buvo pakviestas propagan
dos ministerijon ir jam lįepta 
10 dienų laikotarpyj išvažiuoti

Whitaker turi italų karo kre
žių už rašinius apię Abisiniją, 
norėjo pasikalbėti su Mussolini, 
bet visur durys uždarytos.

.................... ................ ■ -A

Vokiečiai muša bri
tus Lybijoj

ROMA, Italija, vas. 26 d. *— 
Italų pranešimas tvirtina, kad į* 
pietus nuo Agedabia vokie
čiams pavyko sunaikinti kelis 
britų tankus ir paimti kelis ka
reivius nelaisvėn.

Pasakojama, jog tai buvo; 
pirmas vokiečių ir britų susitik 
k imas.

Kovose nežuvo nei vieųas vo
kiečių kareivis. Agedabia ran
dasi 100 mylių atstumoj nuo 
Bengazi. ' ’ ‘ .

' 1 11,1 ' ' i.|i<ri 1 '"i

ORAS
Debesuotas. j

Saulė teka 6:30, leidžiasi 5:36.*

Atvarė daugiau so
vietiškų kareivių

VILNIUS, Lietuva, vas. 26 d*
— Gruodžio mėn. pabaigoje ir 
sausio pradžioje Lietuvon atva
ryta kibai daug naujų kareivių.

Mongoliškais veidais raudon
armiečių dabar pilna visuose 
miestuose ir miesteliuose. Ru
sai vietomis miškuose pastatė 
atvarytiems kareiviams bara
kus, nes kaimuose jau nebetol
ųjį------------- --—---------------

Naujai atvaryti kareiviai la
bai blogai apvilkti ir dėvi batus 
su mediniais padais.

Likviduoti Raudono 
Kryžiaus komitetai

VILNIUS, Lietuva, vas. 26 d.
— Sovietiška valdžia praneša, 
kad likviduoti prie Raudono 
Kryžiaus suorganizuoti komite
tai lietuvių, lenkų ir žydų pa* 
bėgėliams šelpti.

Tuo pačiu metu uždrausta pa
bėgėliams teikti bet kokia pa- 
gelba per užsienio organizaci
jas.

Bus baudžiamas kiekvienas 
pilietis, kuris stengsis palaiky
ti santykius su pašalpinėmis už
sienio organizacijomis.

“Maistas” nerka se
nas dėžutes

niuose sluoksniuose kalbama, 
kad vokiečių kariuomenė jau 
įsiveržė Bulgarijon.

Pasakojama, kad praeitą nafc- 
26 tj sieną perėjo apie 15,(100 vo-ANKARA,

d. __ Specialiu valstybes prezi-! kiečių.. Nepavyko patikrinti šių 
dento traukiniu sostinėn atvy-( žinių.
ko britų užsienio reikalų min;- 
steris Eden ir kiti aukšti britų 
valdininkai.

Edeno stotin pasitikti atvyko 
j užsienio reikalų ministeris ir vy-

_ rįausį^g^ąriiiomenės vadas.
j Edenas prabus Ankaroj tris 
dienas ir tarsis su turkaii? vi
sais užsienio politikos reikalais. 
Derybos prasidėjo šiandien.

ęioj) bei kitais aukštais as
menimis. Jų pasikalbėjimas

Balkanų valstybių politika.
• ■ f-

vas.

Turkai domisi britų 
uniformomis

ANKARA, Turkija, vas. 26 d. 
Kartu su britų misija sosti- 

. , i nen atvažiavo penki britu kari-
Japonai remia Siamo ninkai. Stotin suriirinko labai 

didelė minia žmonių. Visi labai 
domėjosi škotų karininko uni
forma, kuris dėvėjo sijonėli (kil-

Nye priešinasi Įsta
tymo priėmimui

NVASHINGTON, D. C., vas. 
26 d.—Republikoni] senatorius 
Nye tvirtina, kad kongresas ne
turės jokios galios, jeigu bus 
priimtas prieš diktatorius nu 
kreiptas įstatymas.

Jis sako, kad Amerikos lai
vynas jau ieško vietos kur ga 
etų išlaipdinti kareivius Azijos 
žemyne. Sako, jog tai yra pasi
ruošimas karui.

Manoma, kad užsienio sekre
toriuj Hull bus priverstas kal
bėti šio Įstatymo reikalu.

•. * v i / 5 ■

Hitleris turi svetimų 
uniformų

NEW YORK, N. Y., vas. 26 
d.—Louis Johnson, buvęs karo 
sekretoriaus padėjėjas, tvirtina, 
kad Hitlerį/turi paruošęs 700,- 
000 anglų kariuomenės unifor
mų, kuriomis aprengs savo ka
reivius. ...

šias uniformas la ko paruo
šęs. invazijai. Kai vokiečiai iš
mes parašiutais angliškai apsi
rėdžiusius kareivius, britai su
miš ir bilg įveikti, mano Hitle
ris. ■ i t ,

reikalavimus
TOKIO, Japonija, vas. 26 d. 

—Siamą ir franeuzus sutaikyti 
pasisiūlę japonai nekreipia dė- 

a t sakymą 
bet

mesio į francuzų
Laos provincijos reikalu, 
remia Siamo reikalavimus.

Jie įtikinėja franeuzus apie 
reikalą atiduoti du trečdalius 
minėtos provincijos.

Laikraščiai kaltina franeuzus 
noru tęsti karą Az joj. Be karo 
franeuzai nenori atiduoti Indo- 
kinijos. «

Graikų ministeris tuojau pasi
matė su Edenu. Manoma, kad 
bus aptarti labai svarbus reika

lai, kurie turės labai didelės į- 
1 takos į visą Balkanų politiką.

Naciai jau įsiveržė 
Bulgarijon

BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas
26 d. — Vengrijos diplomati

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
—Amsterdamo riaušės plečiasi. Darbininkai pradėjo strei

kus ir protestus prieš vokiečius. Vokiečiai nušovė 6 asmenis gat- 
ių kovose. Visoj Olandijoj didžiausias pasipiktinimas vokiečjais. 

Sumušti olandai naciai, kurie padeda vokiečiams.
—-Ispanai’pasižadėjo britams ųefortifikuoti Tangero zonos.
—Britų karo laivai sustabdė du francuzų laivus, kurie netu- 

ėjo britų leidimo.
—Amsterdame olandai puolė kėlias nacių buveines ir mėtė 

bombas.
—Britų ambasadorius Maskvoje skrenda .į Ankarą pasima

tyti su užsienio reikalų ministeriu Edenu.
-—Nacių orlaiviai smarkiai bombardavo Maltą.
—Britų lėktuvai bombardavo vokiečių uostus ir naujai įsteig

tą submaririų bazę Flushinge. Kiti orlaiviai bombardavo Ruhr 
apylinkių fabrikus. < < ?

—Britai ruošia; ekspediciją kitoms Dodekaneso saloms pa
imti. Castelrosso sala jžlu randasi Jų žinioje. Salos gyventojai la
bai patenkihii brit^us.' t'

—Vokiečiai skelbia, kad jų orlaiviai bombardavo Tobruką.
—Naciai skelbia, kad Amerikos ministeris Sofijos traukiamas 

atsakomybėn už žmogaus sumušimą.
—Iš Francužijos ateina žinios, kad vokiečiai Olandijoj jau 

Įvedė karo Jauko teismus ir teisia nepatenkintus piliečius.
—Užmuštas Francuzijoj stovinčių vokiečių karo laivų virši

ninkas, admirolas Lothar von Arnold.

282 britu atstovai 
kariuomenėje

LONDONAS, Anglija, vas. 23 
c 1; —V yr iansybus -pridcrttiti—dm- 
meilys rodo, kad > dabartiniu 
metu tarnauja kariuomenėjel 16 
parlamento narių.

Taip pat eina aktyvią karo 
tarnybą 166 lordų rūmų nariai.

Britai patenkinti 
turkų elgsena

LONDONAS, Anglija, vas. 26 
d. — Butleris šiandien pranešė 
parlamentui, jog vyriausybė yra 
patenkinta turkais. Ligi šiam 
melui jie laikėsi savo pasižadė
jimų ir informavo britus 
derybų eigą.

Kareivis su 4 
motinoms

apie

vas.PARYŽIUS, Francuzija, 
26 d. — Francuzų laikraščiai 
paskelbė kareivio fotografiją, 
kuris neteko atminties ir neži
no kaip vadinasi, nei iš kur ki-

Sekančią dieną gauta keturių 
motinų laiškai, kurios tvirtina,

KAUNAS, Lietuva, vas. f’6 d. 
— Pagarsėjusi “Maisto” bendro-

kad tai yra jų sunuri, dingęs ka
ro metu.

Rusų-rumunų preky
bos sutartis

MASKVA, Rusija, vas. 26 d. 
—Sovietu vyriausybe šiandien 
pasirašė su Rumunija prekybos 
sutarti. Taip pat pasirašyta su
tartis Dunojaus plaukiojimui su
tvarkyti.

Rusai tikisi gauti iš Rumuni
jos orlaiviams tinkamo benzino, 
aliejaus ir kitų medžiagų. Ru
munams pasižadėjo parduoti 
medvilnės ir žalios medžiagos.

NEW YORK, N. Y., vas. 26 
d. — Willkie draugai suruošė 
bankietą, kuriame Willkie pa
sakė politinę kalbą. Jis labai 
smarkiai puolė izolacionistus, 
kurie varo melagingą propagan
dą. Pastarieji tvirtina, kad vi
si izolacionistai nori karo, tuo 
tarpu visi žino, jog tai yra ne
teisybė.

ve, kuri buvo subolševikinta, 
dabar visai jau nusigyveno. Lai
kraščiuose skelbia, kad ji su
pirkinėja senas skardines dė
žutės nuo visokių konservų.

Kaune mirė atsargos kapito
nas Broniui? Lazauskas, kuris il
gą laiką dirbo topografijos sky
riuje prie krašto apsaugos mi- 
nisterijis.

Sovietų Lietuvos prokuratū
ros tardymo skyrius išsikėlė į 
Vilnių.

į Pildome 1940 į 
| Income Tax •: 
s Blankas į
■I Raštinė atdara kasdien nuo S
■ I 8 ryto iki 8 vai. vakaro. į

■ J Sekmadieniais— nuo 9 iki s
• J 1 vai. popiet
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............. . “Moterą Vįeąybč”

Rašo L. NARMONTAITĖ i
I

KAS DARYTI?
Viena motina skundžiasi ki

tai, kad jos vaikai toki nera
mus ir nekantrus. Jos klausi
mas yra, ką daryti, su tokiais 
vaikais. t

Atsakymas moliuąi yrą kita
me klausime, būtent, ką ji kai
po motina stengiasi daryti, kad 
vaikai išmoktų ramiau ir kan
triau elgtis. Kad vaikai apsiei-. 
tų ramiau, jie turi išmokti ir 
paprasti prie panašaus gyveni
mo.

Mes Turime Užsitar

yra 
vai-

RANKDĄRBIAI,
Užsiėmimas rankdarbių 

vienas iš geriausių metodų 
kams pamokyti, kaip tykiai ir
ramiai dirbti ir įkurti jo sieloj 
meilę darbo ir patenkinimą at
likto ir kartais gražaus ir ąę- 
tistiškp darbo.

Kas iš musų jaunesnių ar už
augusių nesidžiaugia, pabaigto 
iv gerui atlikto darbo, ypatm-

daryli su savo rankomis? Tas 
patenkinimas yra labai gerą4)

nauti Populia- 
riškuma L

.• Kuomet buvau jauną mergai
te, tąiųc. amžiuje, kąda “bųl-i- 

.popųliąęi’'- atrodė svarbiausias. 
• dalykus gyvęniine, aš paklau- 
fsiąu vienus mųįevs, kurią labai 
ądmirąvau, koks buvo jos se- 
k.iiętas tu.ręM; tiek dąug draugų. 
Jį bvyo visur kviąęiamp ir vi
sur žmones sutiko ją su, šypse
ną, sų iš.Gęstomjs rankomis. To
dėl ąš ir kųvąŲ tikra, kad ji ži
nojo tą magišką kombįnąęiją, 
kurios aš ieškojau.

Buvau nustebintą ir truputį 
apvilta jos atsakymu. Ji, atsake 
kukliai — ‘‘turi užsitarnauti, sa
vo draugus, mano miela, lygiai 
kaip, turi užsitarnauti viską ki
tą tikrai vertingą gyvenime. 
Jeigu nori dąug drąugų, turi 
kartais ęiti iš savo kelio dėl jų. 
Turi klausytis jų nesmagumų, 
paguosti ir paglostyti juos, ka
da tas reikalinga., Virš visko, 
turi truputį pamiršti save ir

SuAvarario 2-1 d; Vįęnytyė 
numeriu pradėjo vėl eit.i Mote 
rų Skyrius, kuris, rodos, prieš 
melus buvo nutrauktas. Dabar 
šis skyrius pavadintas ‘ Moterų 
Vienybė” ir išeis kas antra s 1- 
vaitė “skiriamas ne vienos kur 
rios nors, organizacijos, bet vi 
sų. moterų reikalams.”

Pranės Lapienės “Lietuvių 
Laisvės Belaukiant”, Ievos Trc- 
čiękienės “Naujas Darbas”, 
Violetos Tysliavicnčs kolumna

TT

; ‘Mano Dienos” sudaro turinį 
šio pirmojo Moterų Vienybės 
puslapio.

Sveikinam musų darbščiasįas 
lietuvaites rytuose, kurios su
manė ir dabar i (na atsakomy
bę vedime šio skyriaus. Linki
me, kad jų darbas per ilgys 
metus neštų kuodaugiausia nau
dos moterų bendrajai veiklai.

Nora Gugienė

“Apšvietus” paren 
girnas

VILTIS
Bc vilties, rodos, nebūtų daug 

’ko ir gyventi, ar ne tiesa? Vil
tis visuomet turi būti su tavim, 
Itųfcydanja tavo akis ant toli
mos žvaigždės, kuri prašvis ir

NAUJAS ATJAUNINIMO METODAS

loginiu atžvilgiu, bet ir abelnai 
sveikatos požiūriu.

MEZGIMAS IR NĖRIMAS

sinti, nerti, megzti, teplioti; pie
šti ar užsiimti kitais panašiais 
darbais yra labai sveika žmo
gui. Kili sunkiai dirbantys žmo
nės randa poilsį tokiuose užsi
ėmimuose.

Kalbant iš savo patyrimo ga
liu pasakyti, kad tokie darbui 
yra man labai malonus. Parė
jusi iš mokyklos po sunkios 
dienos, kada viri nervai jaučia
si rodos, pilni mazgų, po trum
po laiko su mezgimu arba ro
vimu žolių darže ar panašiai į- 
tc rupimas praeina ir jaučiuosi 
kaip naujas asmuo. Ir džiau
giuos, kad mano motina įžiebė 
man tą meilę tų darbų, kurie

šie žodžiai prisiminė man ne
seniai, kuomet ji, kuri kalbėjo 
juos, palikusį pasaulį. Nieka
dos nemačiau tiek liūdinčių 
žmonių. Iš visų p’usių girdėjosi 
išs.reiškimai giliausios* pagar
bos, didelės meilės dėl jos, i.* 
dėkingumo už tas geradėjystes, 
kurias ji visuomet duosniai ro-

Pcrbėgdama jos gyvenimą, 
aš supratau, kajp protingus bu
vo jos patarimas apie draugiš
kumą ir kai]), sąžiningai ji s?-

nimo.
Tad jeigu užaugę žmonės gą- 

li taip rasti kūno, minties ir 
sielos poilsio ir patenkinimo, 
tai kodėl negalima vaikams var
toti lokius budus įkūrimo ra
mesnio ir kantresnio gyveninio 
ir elgesio?

Man prisiminę los pastangos, 
kurias ji visuomet dėjo, kad pa
daryti gero, ir malonaus kiliem •. 
Ątsiminiąu tuos gerus žodžius, 
kuriuos ji nuolatos turėjo* dę 
krautuvninko, tarnautojo, arba 
dėl nudriskusio vaikučio su la - 
kraščiais priekortūs stovinčio. 
Atsimenu aiškiausia, kaip duos
iu ji lųivo savo laiku ir pini-.

Dalis pelno eis labdarybės 
naudai.

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” rengia žaislų pra
mogą ir korių lošimą, 19,41 m. 
kovo 2-rą dieną Syrena svetai
nėj ę, 427.0 Archer Avenųe. Ap- 
švielictės rengiasi ąųtęiĮiti ge
rus prizus, kaip pj'ie .kįękvięno 
stalo, lajp ir “doųę .prjjZCS:”. Įė
jimas bus tiktai 30 centų ypa- 
tąi ir pradžia kaip, ketvirtą va-

Kjųpų^l ų^ų.teryš su aukią R 
trosiųą ijtų/Įės Wtų,
jos pradeda past^bčdj žymės tų 
augančiu męiųkų, P^rųįau^ia 
tąs pasirodo kaW odpj, kuiv 
jau pradėda tęuįifijį; raųkšlčt s 

vękjgįš. sur
gajJmMs sjpąkras. ųudnr 
bęs ą^hą

Kaklp i&usįųlav ęęikąMuja 
Ipr 

op, kiiĮsiųųskųijįį da^ykr- 
to ką. ųpĖ& šiame įąn!’ 
dįem Krainąj W mo^tya yTą tjk- 
tai dalis pagalbos. Tačiau, ge- 

A'įąusiaęi budus šiuos
mųskųJpą geroj tvankoj, lai yra 
su minkštinimu. Sekami pata
rimai pagelbės ęąjąikytii jaunų 
išvaizdą vęi.do ir kaklo.

Bėkite raukas aut gąlvęs, žo
lių. Pirštai turi bųtii aukštyn. 
Dabąr sų dešinė įjanka lupkite 
gąjvą, į kairiąją lįfeę, laikyda
ma kaklo muskulus tyirtaį. ų 
Ipnkitc galvų taip, artj kairiojo 
peties, kaip tik galima pakarto
kite tą patį į (feiMįę. Ir pakar
tokite po dešimts kartų į vięną 
lįįv' dešimts kartų j antrą pusę.

lyjp. Gali būti nusikaltėliu, nie- 
Keno nemyLiuu; gali būti ligo- 
pju ii; pražudyti visų savo tur
tą; gali dar ir draugai visai ta
ve apleisti, bet tenai, tavo šir-

lė. Kokią dieną tu busi leiąinr 
gas, kada nors busi turtingas; 
tavo sveikata sugrįš ir vėl galęr 

;s,t eiti tolyn. Galų gale, kąda 
gyvenimo kelionė baigiasi, vis 
dUr turi vilties, kad busi su su>-

iiuėjo; ąmžinai ilsėtis ... Visuo
met viltis tau sako “geriausias, 
dar turės būti”.

, Neątsiskirk sų tuo m sapnų. 
Nepasidaryk tokiu praktišku, 
kad atsisakyti nuo tos vizijos. 
Nes, kada tą padarai, tavo gy
venimas pasidaro pilkas ir tuš
čias.

Naudokią dabartimi 
daugiausia, gaji m a,

kiek 
ir bylinai

'cvT'ruvV

čia tavo širdyje.
Tuomet tų gyvensi!

MADOS
T. W.

Po lošimo bus dar ir progra- 
Brighlon 

seks le
mėlo, kurią išpildys
Parko jauną mergaičių 
tas, kuriam vadovauja 
Zabukas. Vėliau seks 
prie geros muzikos.

Ką.s atsilankys^ tas ų< 
smagiai laiką pąalęidęs su a.p- 
šyietietęiiųi.

Pramogos rengimo kopaisija 
nuoširdžiai kviečią publiką 
skaitlingai lankylis, nes dąlis 
pelno šio parengimo bu.s ski-

šokiai
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Pasakų sąęašąs—taip kaip 
gražuolių mados — reguljariai 
atsikartoją. Vieną dcšiių'tį su
sitinki su tragių^oųiis iieįęgą-
li os i ne i 1 ės i n fagbįh i s; p ra d ė-, 
jus kitą tokį laikotarpį — vęl 
ijesuvaldpnios meilės t paged ij

Nors ir karas, 110175 ir sunkus 
laikai, bet moteris visados lie
ka moterim, nežiūrėdama į tai, 
kad už keliolikos. kilometrų 
Maginot linija ir kad virš gal-. 
vos neretai, praskrenda “neži
nomos kilmės” lėktuvas ...

Moteris lieka moterim, nesi
liauja rūpinusis savo grožiu ir 
elegancija. Ir štai tąja amžina 
moterų silpnybe sumanė pasi
naudoti vienas bedarbis dakta
ras, kurių nemažą Prancuzijo-

moteriška sueiga. Kai jau sa- 
lionas buvo visiškai perpildy
tas, pasirodė daktaras Mac-Fcr* 
Tanas.

Tai buvo jaunas, gražus vy
ras, juodais ūseliais ala Clark 
Gable, juodomis akimis su sar
kastiška šypsena ir gvazdiku at
lape. Jis atsistojo prie mažo, 
apdengto nauja žalja staltiese 
staliuko ir apžvelgė visą čia 
susirinkusią graž ąją koiupan:-

Įvykę tas kom.škas, bet 
drauge ir liūdnas, atsitikimas 
šįoiuis dienomis viename Pran
cūzijos provincijos mieste, šiai 
avantiūrai prancūzų laikrašč ai 
paskiria nemaža vietos, šalia, 
pranešimų iš fronto ir politinių 
straipsnių.

Tos provincijos spaudoje 
staiga pasirodė žinia, kad šita
me miestelyję sustos prava
žiuodamas garsus. gydytojas 
Mac-Ferlan, Oklahomos univer
siteto profesorius, keliolikos 
mokslinių akademijų narys, ap
dovanotas už pas.darbąvimą 
mokslo srityje net keletu ordi
nų. Gydytojas Mac-Ferlanas

Nemaža dalis visų moterų tur 
iri bendrą figūros problemą, bū
tent, aukštą ir didelę krutinę.

Į šią grupę įeiną visos tos, 
kurios turi sekančią arba pana
šią figūros, *3 colių p ar
■kiartinę; 38 coliai per liemenį:; 
,43 coliai per klubus ir yra — 
□ pėdų ir 7 colių aukštumo.

Seniau krautuvėse visai ne
jaudavo šitokiai figūrai gatavai 
painių suknelių arba paltų, bet 
dabar beveik visur galima gau
ti.

Moterys, kurios turi panašai

Tącl ir vėl suloštas veikalas 
“Back • Street”—Fannie Hnrst 
parašytas ir jo laike daug lo-

neles arba paltus pusinės mie- 
ros (half size) departamentuo- 
sę.

Jęms tinką sukneles sų trum
pais, žakętąis (bplęro), arba su 
įstątytu. prięšakių sukirpta

iki šiol buvę pašnekesiai ir už
viešpatavo įtempta tyla.

(Bus daugiau)

diiną amžiaus pakąstoms ir su
vytusioms damoms atjauninti.

Skelbimuose buvo rašoma, 
kad pakaks vieno seanso ir \ij- 
no gydytojo rankos mosto mo
terims jaunystei grąž nti. iš 
seansų, išeisiančios., nuo pečių 
numėlusios keliasdešimt me^ų.

Ir kpks gi buvo tas jo ste
buklingasis metodas? Kokiomis 
priemonėmis jis naudojosi? 
Tas buvo vidaus ar išorės gy
dymas? Laikraščiai į šias smul
kmenas nesigilino. Jie t.ktai 
skelbė, kurią dieną ir kurią va
landą “Bronzinio raitelio” vieš 
būtyje priiminės senyvas kli- 
jentes įžymusis gydytojas.

Visiškai netenka stebėtis, kad 
šitie laikraščio skelbimai nepra
ėjo nepastebėti. Ne tik didelių 
miestų, bet ir mažų miestelių

Patarimai šęimi 
. rinkėms

Kad palengvinti sau darbą 
virtuvėje, šeimininkei apsimo
ka patiesti popieros ant tos da
lies stalo, kur ji dirba, ir lenais 
sudėti bulvių, svogūnų ir įvai
rių valgių lupynas. Lupynos su
vyniotos popieroje ir viskas iš
mesta į gurbą, palieka viską 
švariau ir išvengia visokių kva- 

ir bereikalingų darbų.
—Kumulė

py

PAGALBĄ VADAMS
Vaikui myli ir nori 

rankų darbą. Neužmirškite iš 
pradžių sunkesnių darbų. Pra
dekite su lengvesniais. Išmoky
kite savo vaikus tuos rankdar* 
bius, k u r. uos jus išmokote, 
lai]) darant, daug grožybės ne
išnyks.

Geresnėse krautuvėse taipgi 
galima rasti daug pagalbos 
šiam dalyke. Vaikams yra su
rengiami visokios įdomios ir 
naudmgos parodos, kuriose daž
nai figūruoja ir žaislai. Apsi
mokėtų tėvams, patirti daugiau 
apie juos.

Mėginkite išmokyti vaikus 
ramumo ir pasitenkinimo gy
venimu.

dirbti

ten, kur tik pagalba reikalinga.
Iš priežasties šių ir daugybės 

kitų mieluširdingų darbų, ji už
sitarnavo tuos šimtus draugų, 
kurie garbino ją.

Kiekvienas nori turėti drau
gų. Bet ne kiekvienas sutinka 
mokėti kainą, kad galėcii' įgyti 
juos. Per daug iš mus manome, 
kad graži išvaizda, didelis pro
tas, ąrl^a asmeninis atsickimas 
Įgyja skaitlių draugų. Tie daly
kai nęigys --- bent ne liktų ir 
tviitų drąugų.

Dar kartą kviečiame visuo
menę paremti musų šį prakilnų 
darbą.

Komisija:
Lęn4 Adantis
Auna Sąnders
Albina Vernąckienė 
Mąrę Endziujįenė 
Sophie Puniška

žvaigždės yna Cbąrįes Boyer 
ir Marga r et- Sulląvan;—abu ek
spertai gilių jiąusmų ir jautrus 
dramatiškų galybių artistai. Jį 
galima pamatyti RKQ Pąlacc

Sjjępąi turi, būti suki^pji pla
čiau su kęliom ■ kyoldoms arbą 
iš kelių šmotų, kad balansuoti

GERS, Naujienų įkaitytu 
ir įkaitytojo! praįomi 

pirkinių reikalai* M l

ponių, kurią man teko pažįpti, 
buvo graži, gąbi įr turtingą. Bet 
ji miolątęs skundžiasi, nuobo
džiu ir tuščiu gyvcn.nui, kurį, ji 
vedu. Tačiau ji niekuomet nę- 
daro nė mažiausių pastangų, 
•\{|d Įgyti žmonių medę.

Jeigu nori,tc, kad žmonės, my
lėtų jus ir ieškotų jūsų 
gystes, jeigu, norite, kad akys 
nušvistų pąniątę jus» nesėdėk 
pasyviškai ątsilošųs ir laukda
ma, kad draugiškumas pultų 
prie jųsų kojų. Išeik ir dirbk 
dpi jo taip, kaip, toji maonj, 
mylimą ii* išmintinga moteris 
nųiuo jąnnystėję patarė.

Neątrasi ėjimą tokiu kebų 
sunkiu — bet maloniu.

(Iš “Tavo Gyverduias“1)

Anglų Kalbos 
Mokykla

Su šio dramatišku kuriniu 
>. .* z. . • * ■ . , .•

yra rodomas “6 lėssons froni 
Mine. La Zonga”. .Lupę Velez 
ir Lcon Errol visą triukšmą su
kelia—tad galite tikėtis aps* 
čiai juoko. ...

^Suzįanna Viliulį.

MOTERIS KALBA
Nepamirškite atsilankyti į 

Brightoii Park Moterų Klubo 
Anglų Kalbos Mokyklą šį va* 
karą, vasario 27 d., 7:30 vai. 
punktualiai. Lekcijos nieko 
nękainuoja, nes narė p-lė L. 
Narmontaitė, aukštosios mo
kyklos mokytoja, aukoja savo 
laiką, o narė p-ia Mociavičie- 
nė aukoja vietą savo namuo
se po. numeriu '4158, S. West- 
ern avenue, ant antrų lubų.

Paaiškinimai yra duodami 
lietuvių kalba, tad yra lengva 
lekcijas suprasti. ir 
išmokti. —Nare P.\

ai

Jeigu “ąluininum” puodai yra 
pajuodę, įpilkite vandens ir įde** 
kitę skaras šešių nusunktų cit
rinų, Viską pavirinkite kokį 
pusvalandį. Paniatysite, kad 
puodas žibės kaip ir naujas.

...
Dover, Nųrįlj gorolina, mies

tukas iš gyventojų,
turi vien moterią savo valdybo
je. Kartą buvo. vyraą šioje 
.vąldyboję. Jis ląiiįę tik du su
sirinkimus, bčt daugiau, negrį
žo. Miesto gąspą^odųs — Annįę 
AVilson, sako, kad perą pojitji- 
kos šiaiue mięstę.

Dr. Attractą G.eneviovę R«xy»i. 
castle, motina trijų vaikų, y^a 

i Pilnoji moteris gydytoja, kuri. 
: buvo pąskirta prie karališko 
laivyno Anglijoje.

Ma.rtha Waslnngton, . Poca-. 
haųląs, Karalienė Isabella ir 
dailininko AVhistler’io, motina, 
yra (viefiintėlės moterys, 
pąvęikslai pasirodė ant

kUęįų 
krasos,

bu,įi vengiami, bereikalingi prie
dai.

Pąltąi sukirpti, beveik vyriš
kom linijom (reefer) irgi labai 
pritinka.

Plaukai turi; būti į aukštį šu
kuojami, o skrybėlės, renkąmpš 
irgi su tą miųtim, kad; duoti 
aukštesnę įšyąizdą nešįolojaj.

Bet svarbiausią už viską, rei
kia įsigyti gerą,. & vięnp šmo
to (ąll ių one) korsetą. N.ęs be 
ggto korsęto ir brangiausią suk- 

jūėJū ncąt^’odys gerai.

AR JUS ŽINOTE:
Kad seųieji Anglo-Saxonąi yą- 

dino vasario mėnesį “lapienės 
daigas” dėį to, kad kopusiai 
[p^ądgjū, įame mėnęsyje leiski 
daigus?

Kad pirmoji morka buvo at
vertą į. Angliją iš, Holąudijos 
ipęr jūreivį, 15^1 metuose.?, šįs, 
mąųe, kad tai buvo tulpė.

; l{ad “^oųųefort” suris buvo 
netikėtai išrastas 1138 matuose 
per francųzą pįęiuenelį, kuris 
surado duoną ir sūrį, kurį buvo 

lpąlikęs uoloje ir pamiršęs pęr 
ilgą laiką?

Kąd Padžiaus darbininkams 
ipękedąvę sviestu? Jie gaudavo 
svąrą sviesto už vienos dienos 
darbą.

lios. šituęs skelbimus visos se
nos panos ir pagyvenusios da
mos skaitė su didžiausiu dėme
siu, su kokiu niekados nebūna 
skaitomas joks net įdomiausia^ 
pranešimas iš fronto. Kiekvie
ną, perskaičiusi šitokį skelbimą, 
nesitverdama iš nekantrumo 
laukė pažadėtosios dienos, ki
toms savo draugėms ir pažįs
tamoms jos neskelbdama, tikė
damasi, kad tik ji viena bus pa
stebėjusi tuos skelbimus, ir tik 
ji viena sužinos tą stebuklingą 
atjaųnėji.mo receptą.

Nurodytą dieną ir valandą 
daugybe to miestelio gražiosios 
lyties gyventojų paslapčiomis 
nuėjo į daktaro Mac-Ferlano 
priėmimą. Slapstydumosi jos 
perėjo ilgą viešbučio koridorių, 
stengdamosi nepakliūti pažįsta
miems “ant akių”, ir buvo į cis
tos. į didžiąją viešbučio salę, tą 
dieną paskirtą to įžymaus gy
dytojo seansams. Prie įėjimp 
jas ]>asitiko jauna ir elegantiš
ka gydytojo sekretorė, kuriai 
damos tuoj turėjo sumokėti g>. 
ų.a nemažą honorarą. Šąl.one 
jos buvo susųdintos. į patogias 
kėdes ir čia su nemažu nema
lonumų, jos konstatavo, kad į 
šį seansą susirinko visos tarpu
savyje pažįstamos miestelio nu
vytusius gėles. Pirmasis nejau
kumas buvo nugalėtas ir da
mos pradėjo malonų tarpusa
vio pasišnekėjimą. Susidavė 
toks įspūdis, kad čia yra mote
rų klubas, aę kita kuri jauki

MAISTAS
Žuvis Pečiuj
Kepta

Jeigu didelė žuvis, perpjauk iš
ilgai, išimk kaulus, padėk į taukuo
tą ar aliejuotą blėkę ir šonu su 
odą apačioj. Apibarstyk druska ir 
dėk į pečių. Kai pradeda apkepti, 
aptepk sviestu kas 10 minučių.

Jeigu žuvis nestora, tai kepink 
apie pusę valandos. Jeigu kepi visą, 
neper.piautą. tai imk daugiau laiko. 
“Totorių sosas” tinkamiausias su 
kepta žuvim, o citrina tinka su 
kiekviena žuvim.
TARTARINIS (“TOTORIŲ”) 
SOSAS

Į “mayonąaise dressįng” įmaišyk 
smulkiai sukapotų agurkiukų, pet- 
ruškų ir truputį svogūno.

u€lam Chowder”
» . . . » •

Supiaustyk smulkiai \!z svaro sū
dytos riebios kiaulienos. Sudėk į 
katilą ir spirgink lengvai. Supiaus
tyk 2 puodelius svogūnų, tiek .pat 
salietrų, žalių pipirų ir sudėjus ant 
spirginamų lašinių, gerai apkepink. 
Apipilk galionu mėsos ar žuvies 
viralo ir virink! Supiaustyk kvor
tą bulvių į ¥2 ęolio ketvirtainius 
šmotukus, supilk į puod^, pridėk 
druskos, pipirų, paprikos ir šaukš
tą cukraus. Taipgi įdėk čebręlių 
ir kapotų petruškų, ir apie kvor
tą tomaičių—šviežių ar iš blekinės.

Kitam puode užkąisk apie 50 ge
rai nuplautų “kįemsų”, su vienu 
puodeliu vandens, ir pašutink 10 
minučių ar kolei “klemsai”- atsida
rys. Nusunk vandenį į “čiaudėrį” 
(sriubą), “klemsus” išimk, supiaus
tyk nepersmulkiai ir sudėk į sriu
bą. Pavirini dar apie 3 minutes. 
Duok į stalą su sausainiais.
NAUJOSIOS ANGLUOS 
“CLAM CHOVVDEfc*

Reikia virti be tomaičių, 
baigus virti pridėk saldžios 
tinęs.

(Gamindamos mažiau, šios___
bos, praporčionaliai sumažinkite 
visus pažymėtus kiekius. Jei ga
minsime pusę tiek sriubos, kiek re
ceptas paduoda, naudokite perpus 
tiek mėsos, “klemsų” etc., bet ins
trukcijų apie virimo laiką nekeis
kite).

9 uz 
grie-

sriu-

SOOTHE EYES!
M AK E THIS 5IMPLE TĘST TODAY

EYES OVERWORKED? Do they stpart 
and burn? 'Murinę brings ąuick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
monjing and vVhenever youc Eycs arč 
kritated and rMdened or feėl tired.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
cconomieal, too. Try Murinę today. 
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Clevelando ir Ohio Žinios
Sėkmingas Skautų 
Vakaras

Vasario 23 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko sėkmingas skau
tų vakaras. Publikos skautai 
susilaukė tiek, jog pritruko 
net sėdynių. Mat, clevelandie
čiams buvo įdomu pamatyti, 
kaip Lietuvoje augę jaunuo
liai pastatyts scenoje visų mė
giamų operetę “Malūnininkas 
ir Kaminkretis”. Ir malonu 
nabrėžti. kad musu skautai
publikos nesuvyle.

Viena gera ypatybė buvo jau 
ta, kad vakaras prasidėjo 
punktualiai. Skautų būrelio 
pirmininkas Juozas Račila, 
Marijampolės gimnazijos auk
lėtinis, vedė programų. Jis vi-

žia ir taisyklinga kalba.
Malūnininko partijų atliko 

p. J. Mačys. Clevelandiečiams 
jis gerai pažįstamas, kadangi 
jau keli metai kaip čia gyve
na. Keliais atvejais jis ir viešai 
pasirodė. Jis turi nebloga bal
są ir visai gražiai dainuoja.

Kaminkretis buvo p. Jonas

lė). Vaidino tikrai šaliniai. Jos 
dainavimas irgi buvę neblogas. 
Scenoje ji pradėjo dalyvauti 
dar besimokydama Kalvarijos 
gimnazijoje. Gera buvo ir Ma
čienė.

Tačiau visus nustebino p-lė 
H. Pačevičiutė. Tai čia gimu
si lietuvaitė. Lietuvoje ji nie
kuomet nėra buvusi. Tačiau 
lietuviškai ji kalba tikrai gra
žiai ir taisyklingai. Atrodo, 
kad ji kų tik iš Lietuvos atvy
kusi.

Pertraukos metu adv. Ches- 
nulis pratarė kelis žodžius. Jis 
ragino, kad Amerikoje augęs 
jaunimas dėtųs prie skautų ir 
drauge veiktų. Tųsyk jis iš
moktų taip jau gražiai lietu
viškai kalbėti, kaip ir p-lė H. 
Pačevičiutė.

Po vaidinimo buvo 
si truk dyla su šokiais, 
zikantai pasivėlino 
šiaip žmonės labai
laikų leido ir Vaišinosi tol, kol 
nieko nebeliko, -^-nei senvičių, 
nei alučio, bei kitu dalvku.

Publika buvo gana marga.
Jurgelis. Jis dar visai neseniai. Mat, įvairaus nusistatymo žmo- 
iš Lietuvos yra atvykęs. Turi «ės rėmė skautus. Reikia tikė- 
gerą balsą. Vaidinime turi pa-|^s» kad ir ateityje skautai su 

I lietuvių visuomene palaikys .1 1 X • _ X ♦ r»tyrimą iš gimnazijos
Malūnininko tarno

laikų, 
vaidine-' glaudžius ryšius.
Tai jau-i 
nes tik 

Lietuvos 
atvyko. Lietuvoje jis mokėsi 
gimnazijoje, o taip pat buvo 
skautas. Jis no tik gražiai dai
navo, bet ir šauniai vaidino.

Malūnininko dukters partijų

niausiąs “gri norius”, 
prieš metus laiko iš

STATYKITE NAUJA
NAM4

■ NAILTIENOS, Chicago, III.

smagiai
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NE TIK TURTINGIEMS TURTINGA DEGTINĖJ__

Jums nėr eik
miliono

gėrėtis Amerikos
.puikiausia Degtine

fV

bet jeigu
turėtum mihona

hęgftlėtųųĮ nupirkti turtin- 
gešnę; 1 pųikiesnęį Degtinę 

už Čld Quaker

MUSŲ JAUNIMO ORGANIZAVIMO
PROBLEMA

Connecticut valsVjos lietuviu 
kultūrine veikla SLA r.bose. 
— Lietuvišku mokyklų svar
ba lietuvių jaunimo auklėji
mo ir organizavimo darbe.

Lietuviu Demokratų 
Klubo Susirinkimas

Lietuvių Demokratų Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 27 d. Lietuvių svetai
nėje. pradžių 8 vai. vakaro.

Visi lietuviai, kurie dar ne
priklausote demokratų klubui, 
atsilankykite į susirinkimą ir 
stokite nariais. Per metus rei
kia mokėti lik 25 centus.

Laikas jau mums pabusti ir 
pradėti vieningai veikti, Jei 
mes patys savo reikalais nesi
rūpinsime, tai nelaukime, kad

— . ———.—

Įvairios pasaulines žinios
LONDONAS, Anglija, vas. 

25 d. — Didelė britų oro laivy
no eskadra šiandien po pietų 
labai smarkiai bombardavo na
cių bazes visame kanalo pa
kraštyje.

Naciams padaryta, labai dide-
‘ v < • ' •

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

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

Dabar yta geriausias laikas pra- . - . , . . , .
dėti statymo darba. todėl neatidė- kad rudenį įvyksta rinkimai, 
bokite tolesniam laikui. Statvkite žiūrėkime, kad bulume prisi- 
dabar kol dar kainos nėra iškilu- ; ' '- 'tL ‘
sios. O kad kainos kils tai nėra 
abejonės.

Dėl platesnių pasitarimų šauki- tinęs 
te arba atvažiuokite j mano ofisą.) 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedėliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai natiks. nes jie vra labai 
pražios formos, ekonomiški ir 
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metu 
pasta*es arti 300 namų ir visi 
no kostumeriai yra pilnai paten
kinti. kas liudija, jog ir tamsta 
pavedęs man «avo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

Turiu porą užbaigtų nauju na
mu pardavimui už labai prieinamą 
kainą.

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

681G So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

neveikia, tas nieko ii' nepada
ro.

Svarbu mums prisiminti

Nesugrįžo du bom- 
banešiai

SAN DIEGO/ Cal., vaš. 25 d.
— Karo lakūnai . iešką dviejų 
bombąnešių, kurie išskrido pra
eitą naktį ir nesugrįžo į aero
dromą. Pasakojama, kad netoli 
La Jolia .įvyko orlaivių kata
strofa. •. . / • »• ; •

Tai yra nauji lengvi: bohiba-
4 ' « ' • y • ,

nėšiai,, kuriuos .buvo. po, du ,lą-Į ... , . . .

kunuis^,-Kiti tyirtina matę lieps- ris rengiasi pradėti, pulti Ang
inas, '.kurios paskendo juroje. "Hją. Pavyko paskandinti keli 
* Lakūnai ieškomi. paruošti narių submarinai..

lių nuostolių. Negrįžo atgal tik- žavimo 
tai vienas britų lėktuvais.
. Anglai bombardavo vokiečių
submarinų bazes, iš ( kur 1 litle-

ne-

esu
ma-

puošę. Jei žiopsosime, tai ir vėl 
“švogeriai” laimės."Kitos tau- 

grupės turi stiprias at
stovybes, o lietuviai kaip ir 
nieko. .

Patylomis visi lietuviai kal
ba, kad politikoje su jais nesi
skaitoma. Tai tiesa. Bet dėlei 
to mes patys esame kalti. Jei 
ir toliau tik patylomis kalbė
sime, tai nieko gero neatsiek
sime. Todėl dalyvaukime de- te
mokratų susirinkime ir iškei
kime visus negerumus. • ku
riuos, vieningai veikdami, alei

Palengvinti q t r t
Vargams 0 JL« IJ
A SKYSTIS
6“ f 1 I 1 TABLETAIH H H MOSTIS

NOSIMS LAŠELIAI
V V V COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

—4 p
AlŽ®

VIŠTOS— ŽĄSYS—ANTYS 
KALAKUTAI 
šviežus kiau
šiniai tiesiai 
iš farmų. Tai
pgi vis o k i e 
karveliai. 
Kainos labai 

žemos.
Atsilankykite — mes taipgi pri
statėm į visas Chicagos dalis. 
Pašaukit tel. GROVEHILL 3637
P. D. ANDREKUS, 

POULTRY
6425 S. VVESTERN AVĖ.

Kerokite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”:

Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto 
Susirinkimas

Clevelando Lietuvių Vaizboj 
Butas vasario 23 d. laikė savo 
susirinkimų. Svarbiausias nu
tarimas buvo tas, kad reikia 
“atšaldyti” 18 dolerių, kurie 
pernai Dr. Račkaus ir Dr. Vi
leišio prakalbose liko surinkti 
Lietuvos pabėgėliams šelpti.

Tenka pasakyti, jog dėl tų 
aukų buvo labai daug ginčų 
ir barnių. Nemažai ir patriukš
mauta. Dalykus tokis, kad iš 
viso buvo surinkta apie 70 do
lerių. Bet kadangi dėl išlaidų 
nesivaržyta, tai ir bepasiliko 
tik 18 dolerių. Tačiau ir tie 
likučiai buvo įšaldyti. Pagaliau 
šiame susirinkime po karštų 
ginčų nutarta pinigus apsiųsti 
Aukščiausiai Tarybai.

Bet čia susidarė naujos kliū
tys: vaizbininkai nežinojo, kur 
ta taryba randasi. Laime dar, 
kad susirinkime buvo “Dir
vos” reaktorius, kuris nurodė 
tarybos adresą .

—Katalikas

v

No. 4689—4652—4653 — Sijonas ir trys gražios bliuzes. Sukirptos mieros 
nuo 12 iki 40. Siuskite 15c dėl kiekvieąo pavyzdžio.

'■ ,,:rį’d gauh vieną ar dan
ui. virš nurodytų pavyzdžių 

-i••■šonit iškirpti paduotą blaiv 
,utę arba- priduoti pavyzdžių 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa-' 

tdresą Kiekvieno pa-' 
r; 'V' 'centų ■ G«lj^ r 
J į.nMgli arb» 
'.'•ii; kartu su užsaky 

j’ ikc. .4dfėšlli»1 
k dllviu iJepl., 1/3^ 

So. Halsted St., Chicago, m. j

, rz

NAUJIENOS Pattern Dept.
S Halj-tėJ' St. Chicago, III,

i.. idCdu ib centų u praBau 

atsiųsti man pavyzdj No................ 
. M - 'npr Vrv+’nr

(Miestą* ir valstija)

Amerikos lietuvių kultūrinis 
ir organizacinis gyvenimas kas
met laipsniškai silpnėja. Pasta
rojo dešimtmečio periode — 
ekonomines krizės metais — 
Amerikos lietuvių tautinis, kul
tūrinis ir organizacinis judėji
mas tapo ne tiktai pasyvus, bet 
visiškai nykus. Priežastys lietu
vių kultūrinio ir organizacinio 
judėjimo silpnėjimo kelerio
pos: svarbiausia tų priežasčių, 
— tai ateivių lietuvių senatvė 
ir kasmet jųjų skaičiaus mažė
jimas.

Musų organizacijos ne liktai 
neauga narių skaičium, bet 
laipsniškai mažėja; musų spau
dos organai — laikraščiai kas
met silpnėja, nes jųjų skaityto
jų tiražas mažėja; žodžiu, mu
sų lietuviškas gyvenimas spar
čiai nyksta. Jaunoji lietuvių 
karta neužvaduoja savo tėvus 
organizacijose, jaunieji lietu
viai lietuviškų laikraščių ne
skaito, musų jaunimas nutau
tėją, atsiskiria nuo lietuvių vi
suomeniško gyvenimo. Nenuo
stabu, jog pastaruoju laiku 
musų organizacijų vadai ir 
spaudos palaikytojai, laikraščių 
redaktoriai pradeda bėdavoti, 
rūpintis musų jaunimo lietuvi- 
nihio ir organizavimo reikalais.

Šita musų tautinės ekzisten- 
cijos problema rimtai susirūpi
no SLA kuopų nariai Connec- 
tlcut valstijoj. Deja, lietuvių 
jaunimo lietuvinimo ir organi-l 

problema labai paini,’ 
nelengva ją išspręsti, o kai ku
riose valstijose bei kolonijose 
vikškai neįmanoma” šią proble
mų išspręsti. Cohnecticut vals
tijos lietuviai, ne"aišyd:mii blo- 
g^ sąlygų, ryžtasi lietuviu Ii ir 
organizjcli musų jaunimą SLA! 
ribose. Ir tenka pasakyti, kad 
jųjų pradėtas darbas rodo ne
blogas pasekmes.
Kaip lietuvlnamas ir organi
zuojamas lietuvių jaun inas?

Į šį klausimą atsakydamas, 
noriu trumpais bruožais paaiš
kinti ’ gerb. “Naujienų” skaity
tojams kaip Conn. valstijoj lie
tuvių jaunimo lietuvinimo ir 
organizavimo reikalais rūpina J 
SLA IV Apskričio kuopų nariai 
ir veikėjai.

Pabaigoje 1937 m. SLA IV 
Apskr. kuopų atstovai savo su
važiavime išklausė referatų W. 
M. Chase-Čekanausko ir adv. 
C. M. Lukošiaus, kurie iškė ė 
iniciatyvą steigti lietuvių kal
bos kursus jaunimo lietuvini
mui ir organizavimui SLA ri
bose. Jie savo referatuose aiš
kiai išdėstė, kaip reikia musų 
jaunimą auk ėli ir organ zu. ti, 
kokias priemones reikia pa
naudoti jaunimo lietuvinimui 
.r patraukimui prie Susivieniji
mo. Kuopų atstovai jųjų pas.u- 
lymus priėmė ir nutarė sle gti 
SLA liet, kalbos kursus — va
karines mokyklas jaunimui.

Spalio mėn. 1937 m. buvo 
pradėtas darbas, tapo įst ig os 
2 mokyklos, būtent, Waterbu 
ry ir Bristoly, kurias lankė ne
mažas būrelis pradžios ir aukš
tesnės mokyklos mokinių. SLA 
liet, kalbos kursų steigimo ko
miteto pirm. W. M. Chase, ini
ciatorius mokyklų steigimo, bu
vo pasižadėjęs SLA prezidentui 
F. J. Bagoeiui būt aktualiu 
SLA darbininku — nariu, jis 
pasirinkti ’ kultūrinę sritį savo 
veiklai, pradėjo rūpintis jauni
mo lietuvinimu ir organizavi
mu SLA ribose. Jo pradėtą dar
bą entuziastiškai užgyrė SLA 
prezidentas F. J. Bagočius pir
mas paaukodamas $5 mokyklų 
fondui ir SLA Pild. Taryba da-

ve $150 avansų, nes apskrities 
ižde pinigų tuo laiku nebuvo.

1938 m. SLA seimas Seram 
tone davė aukų iš tautiškų cen
tų fondo sumoje $500; su šita 
suma pinigų SLA liet, kalbos 
kursų komitetas pradėjo rimtų 
kultūros organizacinę darbų; 
įsteigė mokytojams kursus 
Yale kolegijoj, kuriuos vedė 
Dr. J. Raymond (Ramavičius 
is Columbia universiteto), 
1938-39 metų mokslo sezone 
veikė 6 SLA liet, kalbos kursų 
mokyklos Conn. valstijoj, ku
rias lankė arti 200 mokinių.

Bet 1939-40 metų mokslo 
sezone dėl stokos pinigų ir pa
tyrusių kvalifikuotų mokytojų 
veikė tiktai 5 mokyklos, kurias 
lankė apie 150 mokinių; pra
dėti mokytojų .kursai dėl sto
kos pinigų nutraukti, 
go 
sezone finansus parūpino SLA 
IV apskritys. Mokyklų k-to na
riai kartu su apskr. valdybos 
nariais ir kolonijų veikėjais da
romoms kuopose rinki avoins, 
pramogų parengimais sukėlė 
pakankamų sumų pinigų išlai
kymui 5 mokyklų. Gi šiame 
1940-41 metų mokslo sezone 
taipgi veikia 5 mokyklos ir ka-

tat sty- 
mokytojų. šiame mokslo

čio parengimuose, žodžiu, dar
bas nelengvas, painus, da.g 
kainuoja mokyklų palaikymas, 
tačiau SLA veikėjai, remdami 
mokyklų komiteto veiklų, ligi 
šiol valiojo pradėtų kulturinj 
darbų — musų jaunimo auklė
jimo ir organizavimo pasek
mingai dirbti.

Mokyklų komiteto pirm. W. 
j M. Chase tikėjosi, kad SLA sei
mas Chicagoje suteiks paramų 

’ paskirdamas iš tautiškų centų 
fondo aukų ir sudarys palan
kias sąlygas komitetui vėl ati 
daryli mokytojų kursus vasa
ros metu, kad bus proga pa
rengti būrelį mokytojų 
plėsti mokyklų tinklą 
valstijoj. Deja, Chlcagos 
musų mokyklos negavo 
mos, tatai apskric 
sukelto kapitalo, a{ 
ta avansų suma nebuvo ganė 
tina dėl atidarymo naujų mo
kyklų ir atidarymo mokyto
jams kursų, dėl stokos pin gų 
.•r tinkamų pedagogų, šis kul
tūrinis ir organizacinis dar.as 
negali plėtotis, pasitenkinama 
su 5 veikiančioms mokykloms, 
kurias lanko apie 120 mokinių

Veikiančios mokyklos, išsky
rus New Haveno mokyklų, ta
ri patalpas amerikoniškose mo
kyklose, mokykloms patalpas 
amerikonai davė veltif. B..t 
ga ima šį darbų išperti plac.au 
eigų butų pakankamai pinigų 

mokytojų. Mokytojus butų 
gal ina gauti. Musų va!st joj 
yra daug jaunų lietuvaičių ir 
i.etuvių, kurie kasmet baigia 
Conn. State Teachers colkge, 
šie cenzuoti mokytojai ne vis 
inka lietuviškai mokykla, b 

spcciališko pasirengimo, nes ne 
visi jie laisvai vartoja lietuvių 
kalbų, ne visi tega i lietuv.ši<a 
rašyti ir lietuviškoj mokykloj 
dirbti, bet šie mokytojai tu: ė 
darni progų lankyti mokytoj 
kursus pas.rengimui dirbti 1 e 
tuviškoj mokykloj per kele ų 
menesių galėtų pasirengti i 
jutų praktiški pedagogai musų 
mokyklose. Deja, mokyklų ko 
initetas neturėdamas pinigų ne
gali mokytojų kursų atidary i 
ir parengti būrelį mokytojui 
musų mokykloms. Štai kame 
gludi painiava musų jaunimo 
lietuvinimo ir organizavimo 
darbe.

Jaunimas noriai mokinasi 
lietuviu kalbos te

Praktika pastarųjų keturių 
metų rodo, kad musų lietuviš
kas jaunimas nenori nutautėti, 
kad jaunuoliai nori išmokti lė 
vų kalbos, lietuvių rašybos.

Šiuos faktus patyrėme keturių 
metų bandyme m Ūsų mokyklo
se. Deja, tenka pasakyti, kad 
ne visi lietuviai tėvai ir moti
nos supranta lietuviškos moky
klos naudų, reikšmę ir savo pa
reigų pasinaudoti lietuviška 
mokykla; daug lietuvių nesi
stengia leisti vaikų j lietuviška 
mokyklų; mokinių galėtų būt 
būt kur kas daugiau musų mo
kyklose, jeigu tėvai rupimus, 
kad jųjų vaikai butų pasiunčia
mi į lietuviškų mokyklų. Bet 
negalima sakyti, kad mok.niai 
kratosi lietuviškos mokyk.os.

šį metų tapo įvestos meno 
dalykų pamokos mokyklose, 
deja, ne visose, nes stinga me
no mokytojų, tačiau meno įve
dimas į mokslo programų davė 
labai gerus rezultatus. Mus jau
nuoliai su pamėgimu mokinasi 
dainavimo, lietuviškų šokių ir 
vaidinimų. Komiteto nariai per
sitikrino, kad meno dalykai la
bai svarbus ir mėgiami musų 
jaunimo, jaunuoliai mok.nda- 
miesi meno dalykų kartu mo
kinasi ir kalbos. Aiškiai mato
ma, kad meno dalykų lavina
mi jaunuoliai laikui bėgant su
kurs prie mokyklų chorus, sce
nos meno ratelius, orkestrus ir 
sporto jauktus, žodžiu, musų 
mokykla lošia labai svarbių ro
lę jaunimo auklėjime, organi
zavime ir lietuvinime. SLA mo
kyklų k-to nariai įs.tikinę, k^d 
mokykla tai geriausia priemo
nė mus jaunimo lietuvinimui, 
organizavimui ir patraukimui 
prie lietuviško gyvenimo, kad 
per mokyklų galima išspręsti 
mus jaunimo lietuvinimo ir or
ganizavimo problemų, bet rei
kia daugiau rimtų pastangų ir 
pasišventimo šiame kultūros 
darbe. Reikia daugiau pinigų j- 
vesdinti į mokyklų veiklų.

ir

Ir iš- 
Conn. 
seime 
pata

lo kuopose 
skričio d o

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai Žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strčnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir Šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsjtrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lirii- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.
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Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halstpd St.
CHICAGO, ILL.
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MUTUAL FEDERAL S A VINGS 
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Mokame Dividendų

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
n ’ Ka^anmiskas Sec

$1.0007'00.0'

Atrodykite Metus Jaunesni
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

Fleitai 
Pataisomi

10 MĖN. MOKĖTI A r n 
Pinigų grąžinimo ga- \ II h II 
antį ja. Denturos da- v 
•mos t kta1' eavus už- U 

n’ vma ir nuo formų S35 
^»rvtų laisniuotų Apkajn

Nemok.

iejna Bros.

lawndale Deniai lab.
30 N. DEARBORN—Kumb. 806 

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

3945 VV. 26th—Antras Aukštas 
1724 S. ASHLAND—2-ras aukŠ. 

Atdara iki 8:30 v. v.
Vidurmiesčio Ofisas Atdaras 
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■f" ■ * >

plac.au


nisakvmo kalnai

NAUJIENOS, Chicago, ID. Ketvirtad., vasario 27, 1941

l.ithuauiM*

PubliahHd Daih Excepi Sunda> 
The Lithuanian News Pub Cn. Irto

1739 South Halsted Street
Telephont CANa) 8500

SubscriptiOD Rates 
pei yea; ip Canadb 
pei yeai jutside 6f Chicag 
pei yeai in Chicagt 
copy

Metami-
Pusei rneju ............. ...
Trims mėnesiams ..... ........
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui .......... ....

< hicagoj per išsiuntinėtojus 
v iena kopija ................

Savaitei ........................... ......
Mėnesiui ................................

Literatūros Ręįkąlais LINKSMAS
KAMPELIS

0 00
46 00
$8.00

<<• pei

Entered as Second Class Mattel
via re) < 7t>. 1914 ai the Rosi Offic* 

Chicago III. undei the acJ of
Mare) 3rd 1879

tę.O' 
4.0’ 
2.0i 
l.5u 
.75

3c 
18c 
70 c

Jungtinėse Valstijose, oe Chicago i 
paštu (Atpiginta)

Metams ..............
°use) metų ........
•’rims mėnesiams 
Jyiem

Vienam
mėnesiams 
mėnesini

Užsieniuose:

$6.00 
3.$5 
1.75 
l.$5

\aujieno? ^inn kasdien išski 
aiu -sekmadienius Leidžia Nau 
eiių Bendrovė. 1739 S Halsted St 
Mcag< UI Telefoną.* Canal R500

ketams 
Pusei metų ......
Trim? mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto 

Orderiu kartu su užsakymu

$8.0i
4.00
2.0h

Monex
v •

Mussolinio pasiteisinimas
Pereitą sekmadienį Italijos diktatorius pasakė kaį- 

Į)ą, kuripje jisai aiškino, kodėl italai buvo sumušti Ly
tojoje. Jeigu kas ligi to laiko buvo manęs, kad bri.ų “žaį- 
bon pergalės Šiaurės Afrikoje yra menkniekis, tai Mus- 
solini tokią klaidingą mintį atitaisė.

Fašiętų “diųčė” nurodė, kad Lybijoje italai turėjo 
galingą karo jėgą: 14,0.00 armijos karininkų ir 396,000 
kareivių, sudarančių du armijos korpusus; 1,924 įvairaus 
dydžio naujų kanuolių; 15,000 kulkosvaidžių; 779 tankus, 
9,000 sunkvežimių ir apie 5,0.00 motorcikletkų; be to, me
lionus šovinių ir daugybę kitokios amunicijos.

Kaip gi anglai galėjo šitokią didelę kariuomenę, ap
rūpintą visokiais karo pabūklais, taip smarkiai sumuš
ti, kad italai per keletą savaičių neteko visų savo uostų 
ir tvirtovių Lybijoje ir paliko priešo rankose daugiau, 
kaip 100,000 belaisvių? Pagal Mussolinio aiškinimą, šitą 
katastrofa ištiko “nenugalimus” fašistų pulkus dėl visai 
menkos priežasties: jie pasivėlino pulti anglus.

Anglai, kuriuos juodmarškinių diktatorius buvo api
budinęs, kaipo “sutrūnijusią pluto-demokratiją”, padarė 
ataką prieš italų divizijas Lybijoje už penkių ar dešim
ties dienų prieš tai, kai tos divizijos buvo pasirengusios 
maršuoti į Egyptą. Penkioms ar dešimčia dienų fašistų 
armijos pasivėlino pradėti puolimą prieš anglus, todėl 
anglai fašistus sumušė! *♦

Prieš ką šitokiu budu Mussolini teisinasi? Nes kiek
vienas gali suprasti, kad čia yra mėginimas išsiteisinti, 
o ne kas kita. Italijos diktatorius- stengėsi įtikinti savo 
klausytojus, kad dėl pralaimėjimų Afrikoje nėra kalta 
fašistų valdžia, t. y. nėra kaltas jisai pats. Jisai pasiun
tė į Lybiją 400,000 suviršum kareivių ir aprūpino juos 
geriausiais ginklais — bet ką jisai darys, kad jo gene
rolai pasielgė, kaip žiopliai, leisdami anglams pirmiaus 
pradėti ataką?

Mussolini dar vis bando išgelbėti savo diktatūrą, 
nors jo “imperija” jau baigia griūti. Jisai bijo, kad Ita
lijos žmonės, kurių prakaitu ir krauju jisai rėmė savo 
didybės maniją, neatsisuktų prieš jį. Kur jisai tuomet 
dingtų? Vienintelė jo viltis, kad karą laimės Hitleris — 
ir tai umu laiku, dar šį pavasarį. Šitą viltį jisai išreiškė 
savo kalboje.

Taip šiandien kalba didis diktatorius, kuris dar vi
sai neseniai skelbė, kad 20-sis amžius “priklauso fašiz
mui” !

Fašizmas baigia gaišti. Įdomu butų žinoti, ar dar 
ilgai reikės laukti, ligi panašią kalbą pasaulis išgirs iš 
Hitlerio lupų.

PARTIJOS “LINIJA”

Totalitarinių diktatūrų Šali
ninkai retai teprisipažįsta, kad 
jie yra komunistų, nacių arija 
fašistų partijos nariai. Dažniau
sia jie į tas partijas įsirašo ki
tokiais vardais. Todėl, kai išky
la ginčas apie kokį nors “penk- 
iakojį,” tai būna sunku įrodyti, 
ar jisai tikrai priklauso prieš
valstybinei organizacijai, ar ną. 
Šitokį keblumą, pav. turėjo fę- 
deralinis Darbo departamentas 
su žinomuoju komunistų “vei
kėju”, Harry Bridges.

Cbicagos Industrinių Unijų 
Taryba, tačiau, surado būdą fą 
Rausimą išspręsti praktišku 
budu. Ji padarė taisyklę, kad 
delegatais į Tarybos konferen
cijas negali būt renkami komu
nistų, nacių ir fašistų partijų 
nariai, o taip pat ir tie asmens, 
kurie nuolatos seka tų partijų 
“liniją”.

CIO unijų konferencija, kuri 
Įsteigė Industrinių Unijų Tary
bą, vienbalsiai priėmė šitokią 
taisyklę, kaip savo įstatų dalį:

». • * . t' , •

“Joks asmuo negali būti 
renkamas arba palikti dele
gatu į Tarybą, kuris yra Vo- 
kiečių-Amerikonų Bundo, Ko
munistų Partijos arba kurios 
kitos fašistų, komunistų ar
ba nacių organizacijos narys, 
arba kuris yra nuolatinis ko
munistų, fašistų arba nacių 
linijos sekėjas.” ;

ryba spręs apie to arba kito 
unijos atstovo teisę būti dele
gatu ne tiktai pagal tai, ar ji
sai pioka duokles komunistų 
arba fašistų partijai, b,et ir pa
gal tai, kokią politiką jisai re
mia. Jeigu koks nors “p.enkta- 
kojis”', įsiskverbus į delegatus, 
bažysis, kad jisai perą Stalino 
arba Hitlerio “parapijonas”, tai 
šitoks išsisukinėjimas jam ne
padės, kuomet bus įrodyta, kad 
jisai dalyvauja komunistų arba 
nacių veikime.

DAR VIENA “IŠPA
ŽINTIS”

Sovietų biudžetas
Aukščiausias sovietas- Maskvoje priėmė pajamų ir 

išlaidų sąmatą, t. y. biudžetą, 1941 metams. Tame biu
džete numatoma 215 bilionų ir 400 milionų rublių išlai
dų šiems metams. , ’

Pagal oficialų rublio kursą, ta suma reiškia apie 44 
bilionus dolerių.

Karo reikalams sovietų valdžia šiemet skiria 70 bi
lionų ir 900 milionų rublių (apie 14% bilionų dolerių).

Finansų komisaras Zyerev pareiškė, kad tos sąma
tos liudija apie ęovietų Rusijos “taikingumą” ir pasiry
žimą būti ■dabartiniame karė. Puikus taikin
gumas, kuomet suvargusi, nudriskusi ir pusiaų-bądau- 
janti šalis išleidžia per metus laiko daugiau, kaip 14 bi
lionų dolerių karo reikalapis!

Rusijos darbipinkai ir ųkininkai šiemet turės dar la
biau vargti, kad Stalinas tjutų pasiruošęs pasigrobti dau
giau svetimų žemių ąrfya išlaikyti savo naguose tą grobį, 
kuris teko jam iš Hitlerio malonės.

Dar tebešneka
Senatoriai Washingtone dar vis nepaliaują šnekėję 

apie bilių IJftL kurį atstovų butas jau seniai yra priėmęs.
Nye, Wheeler ir kiti Įiiįjęriškos “taigos” šalipinką; 

žino, kad sulaikyti tp biliaua jie negalės, tai bent stei
giasi kaip galint ilgiau jį sutrukdyti. .

Spaudoje pasirodo 
giau vardų žmonių, 
ilgus metus tarnavo 
bet paskui atsisuko prieš jį. At
simetę nuo bolševikiško “ko
munizmo”, jie rašo savo “išpa
žintis”, keldami aikštėn Mask
vos ir jos klapčiukų piktadary
bes.

Prancūzijoje tokią išpažintį 
padarė Souvarinas. Iš Amerikos 
komunistų stambiausias atsi
metėlis nuo komunistų yra Git- 
low. Iš Rusijos komunistų — 
gen. Krivitskis (kurį neseniai 
nudaigojo GPU agentai); iš Vo
kietijos komunistų — vienas as
muo, vartojęs slapyvardę “Jan 
Vai tin”.

Pastarojo knyga “Out of the 
Night” sukėlė sensaciją Ameri
kos spaudoje. Trumpu laiku jos 
buvo parduota 250,000 ekžem- 
pliorių. Pagaliau, vienas laik
raštis Kalifornijoje susekė to 
rašytojo tikrąją pavardę. Jisai 
susekė, kad tasai “Jan Valtin” 
taj — buvęs VoJaetijos komų- 
nis taš, Ricbard Jiuiuš Hermanu 
Krebs.

Suprantamas dalykas, kad 
Stalino tarnai tpkiij žmonių, 
įkąįp Ginsberg-Krivitsky arba 
Vąltm-Kr.ebs, baisiai neapken
čia įr fcaip įmanydami juos nie
kina ir šmeižia. Krjviiskį jįe 
pavertė ‘‘valkata!’ ir “apgavi- 
kg”, nors jisai turėjo labai auL 
jstą vietą sovietų į tarnyboje, ir 
buyo pasiekęs generolo laipsnį. 
O Valtiną-Krebsų jie dabar škeį- 
fjįą buvus Hitlerio ‘.‘gestapų’ 
(žyalgybos) agentu 
4#mi tą faktą,

vis dau- 
kurie pęr 

Stalinui,

..Kas gi tas ‘Jan Vai- 
tin’? Iš kur jis?

“Ir štai kas paaiškėjo: ‘Jan 
Valtino’ tikra pavardė Rich-j 
ard Krebs. Jis yra vokiečių 
tautybės. Dirbo kadaise jū
reiviu. Jis visur nudavė kai
riu politikoje. Bet...

“Skandinavijos jūreivių 
leidžiamas laikraštukas ‘Paa 
Tom’ (Sargyboje) 1938 me
tų sausio įpėnesio laidoje tu- rinkoms, 
ri išspausdinęs paminėtojo 
‘autoriaus’ paveikslą ir apie 
jį rašinį su antgalviu:

“Saugokitės!
“Pasirodo,

Krebs tarnavo 
tojoj policijoj; 
Gestapui, kol jis buvo su
čiuptas. O kai jį skandinavų 
jūreiviai sugavo (kokiu bu- 1 
du? — “N.” Red.), kaipo šni
pą, tuomet jis atvyko į Ame
riką ir čia apsigyveno.

“Hęąrsjto spaudos bendra 
darbis Don Levine tuojau 
stojo talkpn ir papąšė jo var
du (?'— “N.” Red.) knygą 
apie ‘komunistų nedorybes’. 
Na, ir šiuo metu, kaip saky
ta, komercinės spaudos ‘lite
ratai’ nebegali atsigėrėti tuo 
geštapininko ‘kuriniu’!”
Tik vienas dalykas čia “už

miršta” paminėti,, tai — kad 
tas Jan Vallin-Krebs buvo per 
ilgus metus Vokietijos komu
nistų partijos narys ir “darba
vosi” Maskvai.

Ar jisai kartu dirbo ir Hitle
rio “gestapui”, čia visai ne 
svarbu. Jeigu dirbo, tai šis fak
tas galėtų tiktai paliudyti, kaįp 
ankštai buvo susipynęs komu
nistų judėjimas Vokietijoje su 
hitlerizmu. Ne be reikalo juk 
paskui Hitleris su Stalinu ir at
virą sąjungą sudarė!

Bet, veikdamas komunistų 
judėjime, Valtin-Krėbs turėjo 
progos iš savo patyrimo pažin
ti staįiniško raugo “komuniz
mą”. Todėl jam taip gerai ir 
pasisekė'tą “komunizmą” apra
šyti savo? knygoj e “Out of the 
Night”. Tie žmonės, kurie apie 
komunistų judėjimą žino tiktai 
iš to, kaip jisai atrodo paviršiu
je, niekuomet negąjėtų nupiešti 
jų vidujinį supuvįpj^ taip vaiz
džiai, kaip jį įjupiešė Jan Vai
tui, kuris pązįno jį iš vidąų$.

Don Leyine’o ^ pagalba čia 
nieko neišąiškiųą ~ taip pat, 
kaip nįeko nereiškia ir šįo žųr- 
nųlisto įendpųidaybįavimąs 
Hįęarstp spaucjųje plearsto 
spaudoje ben,dradarl?įaųja, pav. 
ir .Georgę Bernard Shaw, kurį 
bolševikai garbina) . Don Levine 
išyerĮė tų vokiečių rankraštį į 
anglų kąlbą ir gąlęjo . ištaisyti 
literatinę jo formą, bet tai nė- 
kięk ųeįumažina yerjtę darbo, 
kurį ątĮiko Vai tipas. Iš jo “iš- 
pųžintięs” publika patiria apie 
bolševikišką “komunizmą” lo- 
kip dąlykų, kokių ji nė sapne 
nębuyp šappąypsi.

pet taį tiktpį pradžią. 
revęlįacijų toliau daugiau 
ir dpugipu. O |«K)męf 
bąpjitų ^įkialųra, gajų gal& su
grius ir galės prabilti jpįįįjunai 
žmonįų, kųi’ię ^įąi|dien jty|į, tai 
taoipę^ pas^ąulis pamatys ^Sta- 
lipp siulęJ’ viduje jos syi§jybęT; 
j e. Įuir spyo**ak^;
tię į^sąžhiiški žpiopįų 
bųai, kupė šiųniĮięų Masjcv^ 
garbina?

Liudas Gira — nusigyvenusių 
šunbajorių ainis.

Liudas Gira gimė 1886 me
tais rugpiučio 25 dieną. Jis pats 
tvirtina^ kad gimė Vilniuje, bet 
artimi Girai žmonės pąsakoja, 
kad jis gimė kažkok.ame pro
vincijos užkampyje apie Mar-

Geštapo!
kad Valtin-
Hitlerio slap-

šniukštinėjo

Liudo Giros tėvai buvp ne
turtingi ir iš mažens visai Gi
rų šeimynai teko labai smar
kiai pasijempti, kacj duonos 
šmotą už.dirbtų ir galus su ga
lais suyestų.

—Nežiūrint į neturtą,—mčg-' 
davo pridėti Gira, kai pasako
davo apie savo jaunas dienas ir 
šeimyną, — musų šeimynoje 
teka “mėlynas kraujas”.

Tuo Liudas Giya norėjo pa
sakyti, kad jis paeina iš buvu
sių lietuviškų kunigaikščių ar
ba bajorų giminės.

Jokių dokumentų savų Įtvirti
nimams įrodyti L. Gira neturė
jo, jokių savo kilmės herbų nu
rodyti negalėjo, jokios auten
tiškos ištraukos iš kunigaikščių 
arba bajorų kilmę! pažyminčių 
knygų surasti nepajėgė, bet 
mėgdavo pasididžiuoti mėlynu

Beržanskis-Kai Gediminas 
Klausutis pradėjo organizuoti 
lietuviškų bajorų 
pradėjo tverti Lietuvoje “mėly
nojo kraujo” sąjungą, kurios 
manė įtraukti ir lietuviškų vy- 
žuočių ainį Antaną Smetoną, 
Liudas Gira pradėjo sukinėtis 
apie bajorus ir reikšti pretenzi
jų, kad ir jis butų sąrašan į- 
trauktas.

Be jokių dokumentų sunku 
buvo kas nors padaryti. Ber- 
žanskis Giros visiškai neatstu- 
mė, bet liepė palaukti ir pata
rė surasti ben kokių įrodymų, 
kad galima butij susirinkusiem? 
bajorams toks pasiūlymas pa
daryti.

Taip Kaune savo laiku pasa
kojo žmonės, kurie sukinėjosi 
apie Beržanskį Klausutį ir ruo
šėsi atgaivinti garsiąją sentėvių 
tikybą su dievu Perkūnu pry- 
šąkyje.

yįęmi stipi-iausjĮ|pju Giros 
argumentu buvo tas faktas, kad 
yiga jo šęjnįyną ir jjs pats iš 
jĮiąžens pe lietnyiškąi, fyet len- 
hUkaį kąlbėjęs. Lįetųyjškai jis. 
tiktai yėjįą^ praipųkęs, kai “su- 
sįpi’atęs”, bąl jąpi |?liyų išaiš- 
kiptą l<akią sjkriaudą
Lėpjįdjos pajoraį iy kppigaikš- 
yįąį padarę Lietuvos bajorams 
ir kuųigajjkščiams.

Liudas Gką, Iprėdąmas “mė- 
lynp kraują”, turėjo Įr yĮen tik
tai tąm brąujųi priyalomą 
griežtą ir tiesino^ ^4^* “Su" 
si pratęs” Girą ta ij) pradėjęs ne
apkęsti lenkų, kąd pąstpjo vi- v"v • « ’ t « z i • ■ ww m* •

ainius, kai

turėjo progos arčiau pažinti Gi
ros Šeimyną.

Pasakojama, kad Liudo Gi- i 
ros motina jaunatvėje buvo ga- 4 
na graži ir sveikus vyrus pa
traukianti mergina. Būdama 
neturtingų ordinarininkų duktė, 
kilojosi kartu su savo tėvais iš 
yieųo (dvaro i Kllą, tėvas! 
eidavo dirbti pąs kitą dvąriųin-i 
k.ą. Kaip ir dauguma to meto 
dvaruose dirbančių darbininkų, 
kalbėdavo lenkiškai- Dvąruose« 
sulenkėdavo net ir tie darbinin
kai, kurie pradžioje vien lietu
viškai tekalbėdavo. 1

Apie 1880-85 metus Giros 
mųtinos tėvai dirbo pas kažko
kį dvarininką Marcinkonių apy
linkėse. Pasakojama, kad tas 
dvarininkas turėjo “mėlyno 
kraujo”. Lenkiškas dvarininkas 
pasidabojo jauną ir grąžią mer
giną j r pasielgė su ja labai ne
poetiškai, kaip tais laikais elg
davosi visi bajorai su savo sam
dinėmis.

Vėliau Giros motina buvo at 
vežta į Vilnių ir apženyta su 
tuo žmogumi, kuris dokumen
tuose skaitosi Liudo Giros tė
vu.

Jeigu šios šnekos atatiktų tik- 
1 renybę ir tas Marcinkonių už

kampio dvarininkas iš tikrųjų 
butų turėjęs “mėlyno 
tai galima sutikti su 
mais, kad ir “liaudies 
Liudas Gira turi to

(Tęsinys)
Pakeleivis: Nėra ko, brolau, 

nusiminti. Tamsta visgi rekor- 
distas. Pirmas žmogus, kuris 
neįlipęs į medį

Dar ne
Tėvas: Daug, 

kai šiandien
Stasiukas: 

nes rytoj vėl
Visgi

iš jo išlipa.
pana-

Stasiuk, išmo- .Mmokykloj ?
nepakankamai, 
reikės eiti.
pirmas.
Prano laišką.

—Ką! Egzaminus iš pirmo
jo semestro išlaikė?

—Ne. Rel “sukirstųjų” są
raše jis įrašytas pirmuoju.

Paseno Aparatas
—Šiandien nevykim pasiva

žinėti, nes mano radijas pa
sakė, jog pus blogas oras.

—Netikėk tuo senu trantu, 
ką jis ten beišmano-

Sąžiningas Vagis
Teisėjas: Sakai, kad įsilaužei 

į krautuvę pasiimti papirosų 
už 50 centų. Bet ką tu ten vei
kei apie nedegamą spintą.

Vagis: Norėjau ją atidaryti 
ir padėti pinigus už papiro
sus.

kraujo”, 
tvirtini- 
poetas”

“mėlyno

užmirš- 
kad Hitlerio 

‘geštapo” šiandien veikia ran
ka ųž rankos su Stalino GPU !

Štai kaip jį “garbįavoja” vir
pąs galino lėkajus Brooklyne:

Taisykite Savo
Namus Pakol
Viskas Atpigo

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
metų;
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, IU..

dyjo mpfiytis UętųyišĮkąi, išmo
ko ir su Įieįįvjąis yįsą laiką ve
dė kęyą prieš teąbąs.

Antruoju L. Gį^os ąrgumen- 
jtu dė| jo bajoriškos jkĮĮą|ės tar- 
nąyp jo “poetišką gysleįė”. Jis 
sakydayo, kad Ądoiąas Micke
vičius bąyų aukšįos įdi^ės ir 
bųyo Slovackis
buyo aųkšips ir buvo di- 

poęĮąs. Mų.tįas fiifa yra 
ppetas, reiškią jis tąįp pat turi 
aukštos kilmės lieJ<ąiių.v

Paliekame pačiam skaityto
jui spręsti apie Giros argumen
tų vertę ir supažindinsime su 
kita “mėlyno kraujo” hipoteze, 
kuri atrodo daug rimtesnė ir 
gali atatikti tikrenybę.
Patikima hipotezė apie L. Giros 

“mėlyną kraują”.
Apie antrąją Liudo Giros 

“mėlynojo kraujo” kilmės lu- 
potezę nepiegdavo kalbėti pats 
Liudas Gira, apie ją pasakoda
vo Girai artimi žmonės, kurie 
savo laiku gyveno Vilniuje ir

Bet, kųip minėjome, Liudas 
Gira neturi jokių įrodymų, kad 
jis yra “aukštesnes kilmės”, ly
giai kaip ir antros hipotezės ša
lininkai neturi jokių įrodymų 
savo spėliojimams patvirtinti. 
Objektyviai į reikalą pažiurė
jus, antroji hipoteze “mėlynam | 
kraujui” atrodo realesnė, gyve- 
nimiškesnė, bet ir ji tiktai se
nesnių žmonių pasakojimais 
paremta.

Nuo šio kraujo sumaišymo 
praėjo gana didokas laiko tar
pas, maždaug apie 60 metų. Ta
dą .toki dalykai buvo neregis- 
truojąmi, užrašai nedaromi ir 
nekreipiamą daug dėmesio. Tai 
buyų dažnas dvarų gyvenimo 
reiškinys. Jis buvę plačiai pra- 
plitęs n.e tiktai Lietuvos ir Len
kijos dvaruose, bet kiekvienoj 
vietoj, kur tiktai susisukdavo 
g,ūžtą “mėlyno kraujo” žmonės.

Nagrinėjant Lindo Giros 
plunksnos darbą, musų many
mų, “mėlynas kraujas’’ neturi 
jokios reikšmės. Visai nesvarbu 
ąr Liudas Gira buvo savo tėvo 
sūnūs ar nebuvo. Pagaliau šiuo 
atveju neturi jokios svarbos tas 
faktas ar jo gyslosę tekėtų 
“mėlynas kraujas” ar ten butų 
pats paprasčiausias lietuviško 
vyžuočio kraujas.

Jeigu L ūdas Gira butų ne
mėgęs pabrėžti “aukštesnės” sa
vo kilmės, tai ir čia butume ne
kartoję pasakojimų bei hipote
zių apie jo “mėlynąjį kraują”.

Jeigu dėl Liudo Giros “mėly 
no kraujo’ gali būti diskusijų 
ir ginčų, Lai visi sutinka, kad 
Gira turi daugelį tų budo ypa
tybių, kurios yra pas daugumą 
“mėlyno kraujo” žmonių. $iuo 
reikalu nekyla ginčų pas nieką

Įsitikino

Žmonelė: Kai apsivedėm, sa
kydavai, kad nesą antros le
idos pasauly kaip aš, o dabar?

Vyras: Dabar aš jau net ir 
įsitikinau, kad antros tokios < 
ir būti negali.

Neprotingas Užsiėmimas
—Kokia pono profesija?
—Rašau romanus.
—Romanus! nereikia šian

dien jų berašyti. Kiekviename 
knygyne gali gauti kokį tik no
ri.romaną už porą litų.

Tebeturi
—Girdėjau, kad 

kai dviejų dantų
—Netiesa.
—Kaip tai? Jog

ky tikrai trūksta dantų.
—Jie vistiek 

kišenėje.
Ten Gera

Jonukas: Ar
kad yra Kinijoj vietų, 
žmonės karią per metus tesi- 
prausia?

Motina: Taip, vaikui.
Jonukas: Qi, kaip aš norė

čiau ten gyventi.
(GALAS)

vakar ncte- 
peštynėse.

tau prieša-

tebėra majio

liesa, mamyi, 
kur

rą pažįsti,. į
Beveik visi “mėlyno kraujo’ 

žmonės bijosi produktingo dar
bo. Liudas Gira praleido visą 
savo amželį jokio produktingo 
darbo nedirbdamas. <Tis mokėjo 
reikaras taip sutvarkyti, kad 
kas nors kitas jam duonų už
dirbtų. —Kazys Varkala

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-
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Naujienų tkaHgte-

pirkinių reikalai* M i

rkelbitui Naujienoje.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUP4 NUO VAGIŲ.
e APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
llties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RtPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St r h f * •• r y-r

•

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet
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SOVIETŲ “D RAUGIŠKUMAS”LIETUV

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJ!
— ■■■■ , i  --------------------------------— —■ 

KELIA ALIARMĄ DĖL KAUNO GATVIŲ NEŠVA- 
ROS. — POPIERIZMAS AUGA, O DARBO 

REZULTATAI MAŽĖJA

Kažkoks K. Kareckis, kuris 
rekomenduojasi kaipo bolševi
kiškos milicijos “poli t vadovas”, 
“Tiesos” skiltyse kelia aliarmą 
dėl Kauno gatvių nešvaros. Pa
sak jo, gatvėse esą priversta 
sniego kalnai, tad autobusai 
priversti važiuoti šaligatvių pa
kraščiais. Tad praeiviai nuolat 
aptaškomi. Nusavintųjų namų 
paskirtieji valdytojai niekur 
nesurandami, o namų sargai 
teisinasi, kad jie namų valdy
tojų net nepažįsta. Todėl jie 
nežiną, kas atlygins vežėjams 
už sniego išvežimą. Kai miesto 
milicija nusiuntė savo atstovą 
į vykdomąjį komitetą (kaip da
bar vadinasi bolševikiškas ma
gistratas), tai kažkoks valdi
ninkas atsakęs: “Nežinau nie
ko. Pirmininkas išvažiavo, o 
sekretorius atostogose”.

Taip sniego kalnai stūkso 
gatvėse. “Draugas politvado- 
vas” klausia: O kas butų, jeigu 
sniegas pradėtų tirpti? Nuo sa
vęs pridursime, kad Stalino 
konstitucijos “saulė” jau daug 
ką okupuotoje Lietuvoje yra 
pakeitusi, tad pavers purvu ir 
Kauno gatvių sniegą, o nelai
mingi Lietuvos gyventojai tu
rės tame purve braidžioti.

“Tarybų Lietuva” praneša, 
kad Radviliškio mėsos preky
bininkai Kaptanas ir kiti, nu
bausti už taisyklių nesilaiky
mą, ėmė provokacinio pobū
džio skundais skųsti veterina
rijos techniką T. Audronį.

Savo laiku buvome rašę, kad 
Lietuvos bolševikėliai, organi-. 
zuodami prie švietimo komisa
riato ' meno reikalų valdybą, 
yra padarę “nedovanotiną” 
klaidą. Būtent, tokios meno 
valdybos sovietų Rusijoje vei
kia prie komisarų tarybos. Da
bar apsižiūrėję- ir pastebėję, 
jog nusižengė Maskolijai, Lie* 
tuyos bolšcvikėliąi skubiai pri
jungė meno reikalų valdybą 
prie komisarų tarybos, kuriąi 
perdavė ir visą los valdybos 
turtą.

Ryšium su operos ir baleto 
sukaktuvėmis, artistams, išdir
busiems be pertraukos nuo 
pąt tų men.o įstaigų įkūrimo, 
išmokėtas dviejų mėnesių alr 
gos priedas. Be tp, paskelbta, 
kad Vilniuje numatoma pasta
tyti operos įr baleto teatrą. 
Meno reikalų komitetui paves
iu parepgti šio pastato projek-

AKAIJ*”11 įopp, m,# NEEDLSCRAFT SgRVIC&’INC. ’

APPLIQUP PILLOVVS ' ' PATTEPN 2747.
No. 2747 — “Applique” išsiuvinėjijnas paduškaitenis.

I NAUJIENOS NEEDLEORĄFT pEPT., No. 2747 j
| 1739 Sa Balsted St, Chicago, HL j

| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsieti mjjn ^ayyzd| Np.....-----------‘

I Vardas ir pavardė.....----- -------------- -------------- -------- ---------------------— I

’ Adresas.__ ___ _________ —...........     —- ---------

l Miestas ir valstija-....... -........................ .............................. ................. .......
ha« anš ■■■* ’ aiaav w liw <■■■» ■■■• «■■■ ■■■» «■■■

“Draugas” L. sausas, paskir
tas “Eltos” direktorium, rašo, 
kad sovietų Rusija “vienintele 
stovi žmonijos kultūros ir ci
vilizacijos sargyboje”. Jeigu 
taip tikrai atsitiktų, tai kultū
rai ir civilizacijai tikrai butų 
atėjęs galas.

Oficiozas “Tarybų Lietuva” 
vedamajame straipsnyje aštriai 
bara sodietiškas valdines įstai
gas. Girdi, “daug kur tyuro- 
kralizųias dar stiprus”. Dauge
lis tarnautojų ir darbininkų ne
žiną, kiek jie uždirbą, nes kan
celiarijos nepadarančios reika
lingų apskaičiavimų. Todė. 
jiems mokami avansai nežino
mos busimos algos sąskaitom 
Gruodžio 31 d. didelis būrys 
darbininkų atėjo prie Kauno 
vykdomojo komiteto gauti at
lyginimo už darbą. “Ir tiems 
žmonėms teko išlaukti beveik 
visą dieną atlyginimo. Kodėl? 
Nagi pasirodo, kad vykdoma
sis komitetas iš banko negalė
jo gauti pinigų.” Laikraštis 
liudpai konstatuoja: “popieriz
mas auga, o darbo rezultatai 
mažėja”.

“Tarybų Lietuva” praneša, 
kad butų nuomininkams už 
gruodžio mėn. buvo įsakyta 
nuomą sumokėti Kauno Rotu
šėje. “Atvykęs XII. 30 mokėti, 
randa jau keletos šimtų žmo
nių eilę. Stovi nuo 10 vai. Pu
sę trijų žmonės sužino, kad ka
sa uždaroma ir liepiama ateiti 
rytoj. Apie 150 žmonių nepa- 
lepkinti grįžtą namo.” Būna ir 
taip...

{VAIRIOS ŽINIOS
Kreipia dėmesio į 

Hitlerio gesini
mus

LONDONAS, Anglija, vas. 25 
d. — Vyriausybės sluoksniuose 
kreipiamas labai rimtas dėme
sys į Hitjerio grąžinimus.

Hitleris pasakė, kad balan
džio mėnesį vokiečiai pradės 
pulti naujai išrastais submarį- 
nais, kuriu anglai dąr nepažįs
ta.

Vieni sako, kąd Jijtleris jo
kių specialių submarinų neturi, 
o tiktai nori pagrąsinti anglus. 
Tuo tarpu kitj mano, jog jis lą- 

jri naujus submariųus.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Buvęs Rusų Pulkininkas Nušautas / St. Miščikas-žiemys.

Ir taip gimė stebuklas...
(IŠ PAR AG VA JAUS PRAEITIES)

/ - » • M BSm h w h>j» • «•»'■
Michael Borislavsky našlė žiuri į paskutinę savo vy

ro fotografijų. Borislavsky, buvęs rusų kariuomenės pul
kininkas, prieš kelias dienas rastas New Yorkc nušautas.

KORESPONDENCIJOS
>.— - -  

Grand Rapids, Mieli.
TURĖSIME NEPAPRASTĄ 

PRAMOGĄ
Musų kolonija kovo mėnesio 
dieną ruošiasi prie gražaus ir

patriotiško lietuviško 
mo, kuris įvyks Šv 
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sios ir reikia jas tiktai pažinti, 
ir tiktai tada bus aišku, kiek 
jose tikro grožio, sielos ir švel
numo slepiasi. Gerbkime mes 
savas lietuviškas dainas ir tuo 
pagerbsime mes patys save — 
lietuvius. Juk musų dainoseparengi-

A Jurgio

siruošimus daro SLA 42-ji kuo
pa.

Atvyksta vienas iš brolių Mo
tuzų su filmomis apie Lietuvos 
gamtos grožybes ii’ sodiečių gy
venimą. Puikus vaizdai natū
ra lesė spalvose, šios filmos mu
sų kolonijoj dar nebuvo rody
tos ir jos vaizduoja buvusią 
gražią ir laisvą Lietuvą, kuri 
amžinai gyvuos ir joks pikla- 
daris grobikas jos vaizdo nepa
keis. Viena musų saulutė-mo- 
čiulė švies ant tos musų tėvų 
Žemelės ir visos kitos saulės tė
ra tiktai laikinos. Apie brolių 
Motuzų filmas mums daug ne
tenka rašyti, nes visi jas jau 
yrą matę įr grožėjosi.

Kartu atvyksta naujas daini
ninkas Jonas Urbonas, kuris 
duos koncertą. Jonas Urbonas 
yra Škotijos lietuvis, prieš ke
letą metų atvykęs Amerikon ir 
dainavęs New Yorko Broadway 
teatruose, Clevelando operoje ir 
plačiai važinėjęs po Pietų Ame
rikos sostines su amęrikiečiais 
artistais. J. Urbono tėveliai te
begyvena Škotijoj ir jo jaunes
nis brolis tarnauja Anglijos ka
riuomenėj.

Paskutiniais dviem menesiais 
J. Urbonas pateko didelei! Chi- 
cagos lietuviu kolonijon, kur 
lietuviai ne tik išlepinti, bet ir 
išpaikinti. Visos žipios, kurios 
mus pasiekia, skelbia, kad 
Urbonas dainuoja su dideliu pa
sisekimu įvairiuose parengi-

Tai toji liepsnele, kurį neužgę

męs okupacijos, kuri gaivino ir 
peųėj.o lietuvybės daigus.

Mums (yra; prisiųstas surašąs 
tų dainelių^ kurias J. Urbonas 
mums padainuos. Parinkimas

kos didesnius pageidavimus ir 
dainų rųšįz supintos liūdnesnės 
ir gyvesnėj v su linksmesnėm. 
Štai tas mums prisiųstas sąra
šas,' kuris, dar nėra galutinai 
pilųas: Paukštutč-lakštųlė; Kur 
Bakūže Samanota; Putins Au
go; Tyliu scw Va kars Be Vėjo; 
Švint Aušrelė; Gerkip'i, Ciei’Jcipi; 
Tykiai, Jykiai; Plaukia Nemu
nėlis ir knos.

Tikimės turėsime tikrai gra
žų ir įvąįpų parengimą.' Visi 
mųsų kolonijos lietuviai laųkįą- 
pie. Kiek girdėti, žada pąts mus

atvažiuoti nemažiau šim
to ir dar da.ugiau. Po parengi
mo mes parašysime kaip mums

' of vouo \
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lentingas dainininkas ir jo šveĮ- 
nus malonus balsas labai gra
žiai interpretuoja musų gražias 
lietuviškas dainas. Patekęs tar
pe lietuvių, painihinkas J. Ur
bonas susižavėjo lietuviškom 
dainelėm ir pramoko jų kieĮ< 
galėjo. Anksčiau dainavęs vieh 
svetini tautiškas, šiandien jis 
dainuoja yien lietuviškas, o daį- 
puo.dąjnas svetimtaučiams, jįs 
įmaišo ir lietuviškų dainelių ir 
svetimtaučiai atvirai pppažiMa, 
kad ĮT|Uj?ų lietuviškos dainos y- 
ra labai ir labai gražios, bet 
mes patys to nežinome ir neį
vertiname. Amerikos naiųi^teris 
ĮLįetuyųi Owen C. Npreni girdė
jo Urboną Chicągoje vasario 16 
dienos pąminėjime įr pasakė, 
kad pedąjupofų jis ąmerjkonįš- 
kų dainų, p dainuotų tįktąį lįc- 
tuviŠkai. Jo nuomone, lietuviš
kos dainos yra pačios gražiou-

(Tęsinys)
.Carmencita neiškentė ir vie

ną stąmbią savo tetulę prispy
rus pareikalavo paaiškinti už
klausdama :

..„Kodėl nuo manės visi šali
nasi? Ką aš blogų padariau?

—Bet, Carmencita, .. - taįė
tetulė nustebus ir ųepatenkmjta 
Carmencifos žodžiais, - kaip 
tu nesupranti? Ar niekad baž
nyčioje nebuvai? Nepameni ku
nigo pasakojimų apie piktąsias 
dvasias, kurias i$ puodėmingų-

— Ką laj turi bendro >s,u ma
nimi įr žftl.ęnių ncapykanįta 
prieš mane?...

—Kaip tai ką? Juk tave taip 
pat Virgencila išvarė iš don Ju- 
iiano miegamojo?..

—Mane išvarė Virgencita?. .. 
Melas!.. Aš nusįgandau don Ju- 
liano akių ir pati pąbūga il

santis v.elnįąs negalėjo būti į r 
nenorėdamas apleisti tavo nuo
dėmingą kųųą — privertė tave 
pačią bėgti ir jį kartu savų ku- 

. ne išnešti...
—Velnias manų kūne?... Ką 

tu kalbi?... — sušuko nusigan
dus Carmencita.

—N.ejaųgi tu abejoji?... Juk 
pati sakėj, kad don Julianui 
apsirpiškusios Virgencitos tų 
nematej?,.

—Nemačiau...
—O kodėl?...
.  Todėl, kad ji kambaryje 

nepasirodė... Jis tik man pasa
kė ją Jauke malęs... .Gal vėliau 
ir miegamajame pąširodė, be*.

gaų... — aiškino Cariuepejlų 

kėlė! —- sušuko ^upyjįnis tetu
lė, — kaip, tų gali lai ginčytį, 
ką visi žįjiįų, ką pats kunigas 
sąkykįpj c pa tvirtino ?... Paga- 

so don Julianui neapsireiškė?..
Ar nejauti, jog tave velnias 
verčią taip sakyti?..

—Bet, tetule, prie mąpęs nie
kas nepasirodė!.. Kuomet dojii # _ .,Xr
Juliano lyg puma pradėjo pri,e Garsinkitės N-nose

lonijos stengtųsi suruošti tokį 
parengimų. ' —J. R.

URANE COAL COMPĄNY 
5332 So- I-opg Avenue 
i'elęlonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkią >7.80
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
ųies Tpx oksira.

RLĄ.CK ĮJAND LUMP ....... $9.75

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

■ J k/a

■ ?

UNIVERSALSAVINGS& LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3’/z Nuošimčio ant Visų Investmentų.

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Fecjeral Savings and įvan Insurance Corporation,
1 ' Washipgton, D. C.

manęs sLųkti išskėtęs rankas, 
aš nusigandau... Maniau, jog 
nori mane pasmaugti... \ 
z —-Matai, — sušuko triumfuo
dama tetulė, — tu nusigandai 
ne jo, bet jo šventų akių ir ran
kų., kurios norėjo tave palai
minti ir nuo velnio išvaduoti.. 
Ir ne tu išsigandai, bet tavyje 
esantis velnias!.. Pabėgai... Pa
bėgai nuogą lyg kokia ragana.. 
Norėjai savo nuogu kimu jį iš

vesti į laukus, į mišką ir ten 
atiduoti ii velniui nužudyti... 
/tfu!...

— pridengus veidą šaukė Car 
menei ta.

—Tikėk manimi, mergele... 
Klausyk mahęs, geriau pati ne- 
kibk pi ic žmonių... Neteršk 
šventos ramybės... Džiaukis jog 
dar taip užsibaigė... Daug ne
laimingesnė butam buvus, jei 
butam pasilikus nėščia... Tikrai 
tai butų buvusio don Juliaųe 
velnio ir tavo velnio vaisius...

Carmencita staiga nuleidi 
rankas, kuriomis buvo prisiden
gus veidą, išplėtė akis, kurios 
rodos norėjo iššokti, stambios 
mergaitės krūtys rodos dar di
desnės, negu anksčiau, pradėjo 
šokinėti po vieninteliu mergai
tės apdaru nuo sunkaus, dažno 
ir slopinamo kvėpavimo ir stai
ga, nei žodžio daugiau nepasa- 

už ir taip sutaisytų plaukų ir 
iškreiptu veidu pasileido bėgli 
tokiu baisiu, širdj veriančiu bai
su verkdama, jog vietų j c pasili
kus tetule iš karto nusigandus 
truputį pritūpė, lyg ruošdamo i 
sėstis, vėliau išsitiesė, skubiai 
kelis Įkartus persižegnojo ir pa

miestelin.
po šios tetules pąsakojiiųų 

su pagražinimais bei priedais, 
niekas nei miestelyje, nei toli
moje apylinkėje neabejojo, jog 

vien tik neląjįnę žmonėms ne
šanti...

(Bus dąugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 VV. Jackson HAIl. 2500

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

0R1DGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St. VlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Rejnkiie Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE
4707 S. Halsted St.
Tol. Boulevard 0014

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

Indėliai ligi $6,000 apdrausti 
Fed. Įstaigoje. Mokame 3%% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima už ...............
PRABUVIMAS 
Ligoninėje .......
BAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita PageJba ....

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Ekzaminacija fi 1 Hfl
ir vaistai  ................. I «UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

*13.50
$50.00
525.00

52.00

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VJCTORY 0086

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA

PLEITįJ
Ateikite į Phillip’s Dcntal Labo 

ra tory kol kainos žemos
TRU-FIT _____
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pjeitus viena .... C 4 -00 I 
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.
.... . —ui

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

iRi 9:15 vai. ryto.
] Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 
’ vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:.00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muHką ir kitus įdomins 

pranešimus.
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TALCOTT IR WALL1N NOMINUOTI WAU 
KEGANE; SUTKUS PRALAIMĖJO

KEISTAS MOKYKLINIS 
ROMANSAS

Republikoniškų Baisy Daug Daugiau, Negu 
Demokratų

WAUKEGAN, III. — Lietuvis 
A. J. Sutkus antradienį pralai
mėjo demokratų partijos nomi
nacijas į VVaukegano miesto iž
dininkus, Edward W. McDer- 
mott’ui.

Ji pripažįsta neturėjęs daug 
progos laimėti, bet tiki, kad jo 
kandidatūra “pralauž lietuviams 
ledus” įsigauti į svarbesnes vie
tas ateityj.

Majorų nominacijas laimėjo 
dabartinis rep. Mancel Talcott, 
ir demokratas Frank G. Wallin, 
dabartinis miesto klerkas. Jie 
abu smarkiai supliekė abiejuo
se sąrašuose kandidatavusius 
Kilbane dvynukus.

Kiti Kandidatai
į klerkus nominuoti: rep. Er- 

ward Holmberg, dem. Paul Ter- 
rien. Į iždininkus, prieš McDer- 
mott’ą eis rep. Frank Worack.

Republikonai gavo apie dvigu
bai tiek balsų, kiek buvo už de-

mokratus.
Keli lietuviai kandidatavo į 

aldermanuis, ir kitas mažesnes 
vietas, bet rezultatų šią žinią 
rašant dar nebuvo.

BROOKPORT, III. — 23 me
tu mokytojos Mrs. O. T. Tilley 
muzikos kliasėj yra 16 metų 
berniukas O. T. Tilley. Jis ne 
vien jos mokinys, bet ir mo
kytojos vyras. Jie slaptai apsi
vedė pereitą šeštadienį.

C.LO. Eina Prie
Streiko Eordo
Dirbtuvėse
Davė Valstijos Reikalaujamą

30 Dienų Pranešimą

PAGERBĖ’ GUB. HORNERIO 
ATMINTĮ

SPRINGFIELD, III. — Vakar 
Illinois legislatura atlaikė spe- 
.cialį posėdi, pašvęstą mirusiam 
gub. Henry Horner’iui. Dalyva
vo ir demokratai ir republiko- 
nai.

Indianiečiai!
Ar Girdėjote?

SU STREIKĄ V O ŠOFERI AI
INDIANOJ

rinkimai

vakar įvyko ke- 
Illinois miestuo- 
vietų rezultatai

C.LO. Smarkiai
'Verbuoja” Narius
Kary Liejykloje

Waukegano 
balandžio 15.

Nominacijos 
liuose kituose 
se. Svarbesnių
paduoti žemiau, žinios iš ma
žesnių lietuviais apgyventų 
miestelių tilps rytoj.

KITŲ MIESTŲ NOMINACIJŲ 
REZULTATAI

Žada Pikietuoti Youngstoum, 
Ind. IIarbore

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligij Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 CRANDON Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

Kandidatai į majorus
Pontiac, 111. — Dem. Dan S.

I Zchr, rep. VVilburne J. Miller.
Moline, I>1. — Dem. A. Henry 

Arp, rep. — Iljalmer Oakleaf.
Jacksonville, III. —• Dem. — 

H. H. Vasconcellos, rep. — Er
nest H. Ilangland.

Rock Island, III. — Dem. —
John A. Bengston, rep. — Ro- 
bert P. Galbraith.

Canton, III. — Citizen Party
— S. E. Gustine, Independent
— Joe Wheeler.

Havana, III. — Dem. — Cleui 
Neider, rep. — Adelph Keith.

LAIDOTUVHJ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefoaas LAFAYETTE 9737

1—\ _ _ i _ ? koplyčios visose
J—1 Chicagos dalyse

GARY, INI). Darbas vakar 
buvo pusiau apsistojęs Carnc- 
gic-Illinois skardos dirbtuvėj, 
kur CIO plieno unija suruošė 
gana smarkią narių verbavi
mo kampaniją.

Visus dirbtuvės vartus ap
statė keliomis pikietų eilėmis, 
ir neleido neunijistams ir su 
duoklėmis užsilikusiems na
riams įvažiuoti dirbti.

Kas neprisirašė prie unijos 
arba ncatsileisė už duokles, 
tas turėjo važiuoti namo.

Kelis Sužeidė.
Buvo keli susikirtimai tarp 

darbininkų, ir keli žmonės bu
vo sužeisti, bet didesnių nera
mumu nebuvo. Trafikas visam 
miesto šone buvo sustabdytas.

Unija skelbia surinkusi duo
klėmis apie $45,000, ir retas, 
kuris neunijistas u 
stoti i unija. Gary policija ne
sikišo, taipgi pikietininkams 
netrukdė kompanija, bet drau 
giškumo jiems tai nerodė.

(2IO panašią narių “kam
paniją” surengs prie didžiulės 
C a r n e £^i e - H1 i n o i s d(i r b tu v ės
Gary, kur dirba apie 20,000 ir 
Youngstown Shcet and Tubc, 
Indiana Harbore. C.-I. skardos 
dirbtuvėj dirba apie 10,000.

DETROIT, Mich. — R. J. 
Thomas, CIO Automobile Wor- 
kers unijos prezidentas prane
šė valstijos Darbo Departamen
tui, kad unija rengiasi skelb
ti streikus trijose Eordo dirb
tuvėse.

Michigano įstatymą reikalauja 
30 dienų žinios apie streikus to
kiose pramonėse, kurios gamina 
ginklus., <37

Thomas paaiškino, kad trys 
minimos Fordo dirbtuvėse yra 
River Rouge, Highland Park ir 
Lincolno, visos Michigane.

Generalis Organizatorius — 
Westvillietis

Valdžiai Reikia 
175 Patyrusių 
Darbininkų

Be “Pasporto” Negalėsite Nu
sipirkti Stiklo Alaus!

INDIANAPOLIS, Ind. — 
teityj Indianos alinėse bus 
kios scenos:

—Duok stiklą alaus!
—Ar pasportą turi?
—Neturiu.
—Neturi, negausi.

to-

EVANSVILLE, Ind. — Ne
galėdami susitarti dėl naujos 
sutarties sustreikavo Yello\v 
Cab šoferiai šiame mieste. Rei
kalauja 50c. vietoj 43c į va
landą. Senoji sutartis pasibai
gė gruodžio 31 d.,

Missouri Gubern.
Priėmė Priesaiką

KMacyktic mošų nuU« programų Antradieni* ir ieėtadieni* lyt-

mi POVILU ŠALTIMTERU.
ai

F v -

Laidotuvių Direktoriai
••miniu 1i» «iiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiit>

taFederalės valdžios civilūs 
nybos taryba skelbia kvotimus 
175-ioms pramonės vietoms už
pildyti. Reikia patyrusių mecha
nikų, braižytojų, radio techni
kų, mašinistų, etc. Algos nuo 
$1,620 iki $4,600.

Platesnes informacijas gal 
ma gauti Ci’vil Service raštinėj 
naujo pašto rūmuose, Canal 
Van Buren.

r ei

re

Pasportai reikalingi kai 
žiuoji užsienin ir pasportai 
kalingi, kai nori sugrįžti. 
Indiana valstijoj netrukins
kės “pasporto”, jeigu norėsi nu
sipirkti stiklą alaus ar čerkutę 
degtinės.

Tokį patvarkymą vakar pri
ėmė valstijos senatas. “Paspor- 

i tas” kainuos piliečiui 10c., ant

JEFFERSON CITY, Mo.
Po ilgos kovos už jo išrinkimo 
pripažinimą (lapkričio 5 die
nos rinkimų rezultatai buvo 
kontestuojami) Missouri val
stijos gubernatorius priesaikė 
priėmė Forrcst C. Donncll, rc-

I publikonas.

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Generalis CIO organizatorius 
“Fordui” suorganizuoti yra My
kolas F. Widman’as, buvęs “liė- 
tuviško miesto” NVestvillės, Ilk, 
gyventojas, ir lyderis UMWA 
angliakasių unijoj,. Vietos ka
sėjai jį labai gerai atsimena.

Vakar Widman pareiškė, kad 
95,000 darbininkai trijose For
do dirbtuvėse “didele balsų pa
sisako už streiką”, bet jeigu 
Fordas sutiks taikiu būdu 
susipratimus su unija rišti, 
ir unija “mielai nuo streiko

Allis-Chalmers Vis 
Dar Nedirba

jo turės būti jo fotografija, pa-. 
‘ j varde ir amžius.

“Pasportai” įvedami “suvar
žyti girtuokliavimą tarp nepil
namečių”. Už gėrimą be “pas- 
porto” pabauda $10, už parda
vimą gėrimų žmogui be “pas- 
porto”, pabauda irgi $10.00

ir

MILWAUKEE, Wis. — Di
džiulė Allis-Chalmers dirbtuvė, 
West Allise, vis ( dar nedirba 
nors jau kelis kartus buvo skcl-

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849~~~~ *

Dr. Peter T. Brazis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ne- 
tai 
at- 

ilsisakęs’sisakys cis derėtis. Dėl to, 
i kad Fordas atsisako derėtis, 
! darbininkai yra verčiami grieb
tis streiko.

Rep. Smith Išrinktas 
Aukse. Teisėju

Daug Lietuvių 
Kandidatų Bal. 1 
Rinkimuose

EINA Į KONŠTEIBELIUS
DANVILLE, ILL. — Dcmo- 

1 kratų sąraše kandidatūra i 
bta, kad streikas “likviduotas".; Danv‘ilIc konšteibelhis paskel-
Abi pusės neva buvo susitarę, ’ j - nruno 
bet kompanija atsimetė nuo 
priežado pasirašyti su CIO Au- - 
to unija aiškią darbo sąlygų su
tarti.

Federalis arbitratorius Uol
ines vakar pareiškė, kad strei
ko nebus galima likviduoti be 
“spaudimo iš Washingtono.”

Vick” Vitkevičius

LIETUVIAI

DR. A. .TENKINS
' (Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 

, Ofiso Tel. PROSPECT 67 7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westem av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

GYDYTOJAI IR DF.NTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugios Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR MARGERF
3325 So. Halstod St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

KITATAUflAI

DANVILLE, ILL. — Balau- 
7 I

džio 1 d., įvyks rinkimai Geo- 
rgctown valsčiuje. Rcpubliko- 
nų sąraše kandidatuoja: John 
Chantas — asesorius, Tom Gu
dauskas Jr.—klerkas, Andrcw 
Appariaitis—taikos teisėjas.

Demokratu sąraše: Joe Bra
zas iš WestviIIe—supervisOr, 
Andrcw Krauskis ir Joe Yru
kas—taikos teisėjai, Felix Ro
man t—konštcibelis.

SPRINGFIELD, III.
prastai demokratiški pietiniai 
Illinois dislrrktai išrinko repu- 
blikoną June Smith į Illinois 
aukščiausią teismą vienai va- 
kancijai užpildyti. Smith gavo 
beveik visą darbo žmonių pa
ramą, nes demokratas Smith 
turi blogą rekordą darbininkų 
atžvilgiu. Apeliaciniam teisme 
jis astrai nubaudė Fanstccl 
strcikicrius ir buk yra savinin
kas Sta-Rito Ginnie Lou Co., 
kuri nusižengė valandų-al.gų 
ista tymams.

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

DR HERZMAN
TŠ RUSUOS

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

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

Ofisas ir Laboratoriia
1034 W. 18tb St.. netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Lietuviai
Apsivedė

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bet Kalbą Galės 
Pasakyti

WAUKEGAN, ILL. — John 
su 

•s t.,Sylvia Koncan, 1216 Tenth 
abu Avaukeganiečiai.

RUOŠIASI VESTUVĖMS
SPRINGFIELD, III. — Gais

ras sunaikino iki pamatų teisė
jo Benjamin S. Deboice namą. 
Jam pasisekė išgelbėti tiktai 
pluoštą rūbų, kelis smulkius 
daiktus ir tekstą kalbos, kurią 
jis turėjo sakyti vakar vakare.

KENOSHA, WIS. — Kaili- 
ryn Urbick, 817 47th Street, su 
Ernest Getschman, 4315 Sixth 
avenue, abu kenoshiečiai.

MILWAUKEE, WIS. — Ve
dybinį leidimą išsiėmė 40 m. 
S. Bubis, ir 31 m. Helen Man-

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.

I-hone YARDS 1373

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valančios:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Nusižudė Vincas 
žabe!

PRAIRIE du CHIEN, Wis.— 
Sulaukęs 70 metų amžiaus nu
sižudė William (Vincas) Zabel, 
senas šulinių kasėjas. Jis buvo 
sunkiai susirgęs.

GAISRAS SUNAIKINO
REFINERIJĄ

INDIANAPOLIS,. IND. — 
Sprogimas; vėliau kilęs gaisras, 
sunaikino Kreemoil Oil Corpo
ration refineriją. Padarė $65,- 
000 nuostolią.

Remkite tuos, kurio 
erarsinas1 

“NAUJIENOSE'

Grižo Į Darbą 
Lansinge

• \

LANSING, Mieli. — Pasirem
dami laikino susitarimo sąly
gomis apie 3,000 AFL Auto 
unijos streikavusių narių va
kar grįžo į darbą Motor Wheel 
Croporalion, dirbtuvėj. Strei
kas tęsėsi 12 dienų.

MIRĖ SPRING VALLE\ 
GYVENTOJAS

SPRING VALLEY, III. — šir
dies liga vakar staigiai mirė 
Peter Rolando, springvalleyie- 
čįams gerai žinomas vaisių 
biznio savininkas.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. 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

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.

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
DR. STRIKOL’TS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki e

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDjS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

DENTISTAS
4645 So. Ashland A ve.

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZURRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
280* West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 noniet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel CENTRAL 1824
Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALnmet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

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

HALSTED STREET 
VICtory 2679
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Kas Dar Neaukojot 
Lietuvos Vadavimo 
Reikalams?

SJJNKJĄį SUŽEIDĖ
12 METŲ BERNIUKĄ

BRIDGEPORT — Prie 35th 
ir Halsted nuo troko, į kuijį 

{buvo įsikabinęs, nukrito ir la
bai sunkiai susižeidė 12 metų 
John Brasco, nuo 841 Vincen- 
nes avenue.

PASKELBI “GEMBLERIAMS” KABA

Prašom aukot ir vykdyt vasa
rio 16 d, rezoliuciją. '

Vasario 16 d. rezoliucijoje, 
priimtoje 32 \y. Randolph st. 
auditorijoje, tarpe kitimo buvo 
pabrėžta taip: “šis masinis 
mitingas šaukia visus geros 
valios lietuvius teikti visokią 
pagalbą pavergtosios Lietuvos 
žmonių pastangoms nusikra
tyti svętimo jungo ir ragina 
kiekvieną Ąinerikos lietuvį 
remti šios šalies žingsnius ko
voje prieš totalitarines dikta- 
turąs ir kartu vesti neatlaid- 
žią kovą su Lietuvos okupan
tais bei jų pritarėjais, kad 
musų visuomenėje nepaliktų 
nė vieno Mąskvos diktatūros 
agento. Tebūnie šventa parei
ga kiekvieno laisvoje Ameri
koje gyvenančio lietuvio ir 
kiekvienos musų draugijos 
prisidėti kuo galint prie šito 
kilnaus darbąVf

šita rezoliucija buvę visais 
balsais priimta ir tuk^tantimį 
dolerių. ($1,000) paremta. Di
desnes aukas paklojo J. Mac
kevičius, Standard Federal 
Savings and Loan Association 
prezidentas $100, Lietuvos žy
dų Federacija $50, ir SLA. 
208 (Moterų) kuopa $34.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos Komite
tas ir Konsulas Daužvardis.

Visų aukotojų vardai-pavar- 
dėsf kartu su paaukotomis su
momis bus neužilgo pradėta 
skelbti laikraščiuose.

Visi tie, kurie Lietuvos Ne
priklausomybės paske l b i m o | 
dienoje auka prisidėti negalė
jo, prašoma dabar tą padaryti,' 
pasiimčiant auką Komitetų iž
dininkui p. A. Valoniui, Met- 
ropolitan Statė"Bank; 2201 W. 
Cermak Rd., arba tiesiai Lie- TV m • 1 
tavos Konsulatui, 30 No. La! 1S JP 101*1008 GriZO 
Šalie Stręet.

Kiekviena nuoširdi auka 
(nęžiurint jos didumo bei ma
žumo) bus su malonumų ir 
nuoširdžia padėka priimta. 
Neatsilikime ne vienas — au
kokime visi ir kiekvienas.

Lietuvos Nepriklausomybės
Dienai Minėti Komitetas.

Seniai Bebuvo 
Pas Lietuvius Toks 
Karingas Ūpas—
Publikos Prisiminimai Iš Va

sario 1f)~tos Minėpmo

I\as. vasario 16 d. dalyvavo, 
32 W. Rąndolph S t. auditori
joje, Lietuvių Nepriklausomy
bės minėjime, žino, kad Chi- 
cagos ir apylinkės lietuviškos 
publikos buvo daug. Per visų 
programų kalbėtojų aštresniu 
išsitarimus ir dainų pamąrgi- 
nimo. numerius susirinkę pri
ėmė pastebėtinai gerai nuotai
koje, o ne prispaustam upe.

Tai Parodė Gausios Aukos
Seniai taip yra buvę, kad 

po aštresnio kalbėtojo faktų 
pareiškimo, kilo kovingumo 
jausmų parodymas rankų plo
jimu. Tų dar parodė gausiai 
sudėtos aukos. Mat, aukų rei
kia dviems tikslams: reikalui 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
reikalui Lietuvių pabėgėlių 
nuo rusų baudžiavos ar nuo 
mirties “socialistinėje Lietu
voje.”

N o re m’o Propozicija
Pažymėtinas ir labai reikš

mingas pasiūlymas Amerikos 
Ministcrio Lietuvoje, Mr. No- 

į reni, Amerikos Lietuvių ko- 
• munistams keliauti į “Socialis- 
I tinę Rusiją” Stalino “saulės”

Kas iš “Vilnies” ar “Laisves” 
pastogės pasinaudos tuo pasiū
lymu? Kasgi bus pirmas? Tu
rim palaukti. Girdėjęs

Jaunavedžiai A 
Ramašauskai

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvftc

PETRAS ŠAKAS 
gyv. 4944 Magoun Avęnue, 

East Chicagą, Ind.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

. vasario 26 d., 1939 m,, sulau
kęs puses amž., gimęs Lięt., 
Panemunėlio parap., Rokiškio 
apskr., Miestcllškių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Teklę, po tėvais Mi- 
kalajunaite, 2 dukteris Aldo
ną ir Mildą, 2 pusbrolius An
taną Peldžių ir jo šeimyną ir 
broliuką Joną, sesers sūnų 
Kazimierą širmą ir jo šeimą, 
pusseserę Domicėlę Baltušie- 
nę ir jos šeimą ir daug kitų’ 
giminių, draugų ir .pažįstamų. 
Velionis tapę palaidotas Lie
tuvių Tautiškose kapinėse ko- ' 
vo 2, 1939 m.

Mes tavęs musų brangusis 
| niekuomet neužmiršime. Tu 
į pas mus jau nėbesugrįši, bet 
i mes anksčiau ar vėliau pas 
g tave ateisime^ La’uk mus at- 
| einant! Nubudę lieka: * 
Į Moteris, Dukterys ir Giminės. 1 ----- -— n»>Bi-iinimiiiiii»iiiim»iiii^—

Lankėsi Miami, Fort 
Lauderdale

' Medaus mėnesį praleidę grį
žo jaunavedžių porelė iš sau
lėtos Floridos.

Jaunieji yra Adolfas Rama- 
šauskas, 1218 Independence 
Blvd., ir panelė Frieda Kri- M
chunaitė, 7130 S. Campbell 
Vestuvės įvyko vasario 1 d., 
p-nų Krichunų namuose. Daly
vavo tik artimi gimines ir 
draugai.

Abu Laisvų Pažiūrų
Tai pavyzdingi jaunuoliai. 

Abu būdami laisvų pažiūrų, 
sukurė savo šeimyniškų gyve
nimų priimdami civilį sutuok-

v

*

.0VElKl$S=J
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bąnkietams

Ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 Lc U A Vestuvėms, Ban- 
Lf Ii H JĄ Mietams, Laidotu- 
VltUF't papUoši. 

gėlininkas maras 
4180 Ąrcher Avenuę 

Phone EĄFAYETTE 5800

;«aujieuų Adui 1' • • <<

Negalėdamos pakęsti matydamos kaip vyrai uždir
bę sunkų pinigų jį prašvilpia “gemblerystėjc”, Mrs. W. 
L. Browning ir jos 20 metų duktė Mary Critchfield, iš 
Fort Madison, Ja., pradėjo savyslovę kampanijų prieš 
viską kas surišta su gembleri avimu. Užėjusios “slot” 
mašinas į šipulius sudaužo. Mašinų savininkai prašo 
policijų, kad ta sustabdytų, bet policija atsisako areštuo
ti ar net bent kokias pastangas dėti tų kampanija su-

Žagariečių Kliubas LSS-LDD Rengia 
Susilaukė Daug 
Naujų Narių

Netrukus Rengs Vakarą.
paeitų sekmadienį, vasario 
Žagariečių Kliubas laikė

Metini Banketą
Rezervuoki t V i e tas!

Diena Iš Dienos
-r

Nepaprastos
V estuvės

Vasario 22 d., apsivedė Sta
nislovas Yurčis su Juze finų 
Stočkus. Jie abudu paęina iš 
Roselando apylinkės. Jiem mo
terystes sakramentų suteikė 
arkivyskupas S. A. Geniotis.

Jie abudu yra pavyzdingi ir 
darbštus lietuviai. Priklauso 
prie įvairių organizacijų ir vi
sur veikia. P-s, Yųrčis yra 
“Naujienų” platintojas, ir jų 
mėgėjas, šiai povėli ar linkiu 
daug laimes ir sėkmingumo.

Į Chicagos Draugiją 
Kliubų Valdybos

1 1941 Metams
DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai; 
tikaitis, 3$Q8 W. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P» F.Pik
turną, 1425 W. 45th St.; Kasęs 
glofo.: Frank Wenskus, 2639 W- 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiękunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J.

, Yuclkas, 4624 S. Mozart St.

Avalinės
Meisteris

Geras naujieniętis Mr. F. 
Sabaliauskas yra lųb.ai gabus, 
savo amato šakoje. Jis užlai
ko batų dirbtuvę su visais 
moderniškais įrengimais — tai
so moteriškus batelius ir vy
riškus batus. Dmjbų atlieka 
pirmos kliasos.

Dirbtuvė randasi po antrašu 
2957 W. 39tf,\ S t., Brighton 
parke. K. M.

Pasistatė Gražtj 
Bizniavą Namą

MARQUETTE PARK --- Ge
rai žinomas eks-laidotuvių di
rektorius A. Masalskis pasista
tė naujausios mados bizniavus 
namus ties 6924 So. Weslcrn 
avenue.

Tų meistriškų darbų atliko 
lietuvis kon traktorius Matas

—Vielinis

CLASSIFIED ADS.
_______________ . . .

HELP WANTED—FEMALE 
 Darbininkių Reikia

OPERATORES POCKET setters 
prie'2 needle finger mašinų, pasto
vus darbas. Americąn Linen, 849 
N. Franklin.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
ęįąrbui, paprastas virimas, eiti na
mo sekmadieniais ir popiet ketvir
tadieniais, prie mažos šeimynos, 
gyventi vietoj. ROCkwell 1031.

Po daugelių5 įvairių nusise- 
23, žagariečių Kliubas laikė kušių pareų^mų, manoma, 
sTisirinkim'ųC ;Jairiahi£' nutar^^Vi ’r Chicdgbs, socialistiniai 
rengti įdomų parengimą KIu- nus*sla^’us\ publika noii ii 
bo naudai, ir tarėsi kitais rėi- bąnketo. lai bus paįvairinimas 
kalais. . . H

Kliubas tarp kitko nutarė 
dalyvauti slavų parengime,1 
kuris įvyks kovo 16 d., Ciyic 
Opęroą rūmuose.

Susirinkimas buvo trumpas, / ’ iv ana Ni»r, . . ..... .. sekni. kovo (Mareli) «>0 d. Nei-kadangi nariai reikalavo jy. .. • o..Qr „ , ....... ... . r_. . svetinėj, 2435 So. Leavittgreitai baigti skubėjo į Nau-• ( ;?. „ * . * , St; Rezervuoki t vietas tai die-jiemj” parengimą Amalgama-
ted Salėje.

Nauji Nariai.
Į Kliubą prisirašė Antaniną 

Schultz, Sofija ir Gari Claras

to gyvenimo dienų bėgio. 5 f ■ •

Melinj Bąnkelą Reitgia
Liętuvių Socthlistų Sųjungos 

Cent. kuopa ir Lictuvių 'Darbi- 
j'ninku • Draugijos 4 kuopa,

Sveikina
Iš Floridos

Iš Mjanąi, Fįa., į- Chicago ra
šo ir “šiltais saulutės spindu
liais ir puikiu vandenyno van
deniu” džiaugiasi p. M. Kemer 
šiene, dabar gyvenanti Detroite. 
Ji Floridoj atostogauja, ir siun
čia visiems geras dienas.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus-.

kas—Pirm., 210£ N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rast., 1525 S. 5,lst Si, 
Cicęro, III.; Stella Kasper—Ęin. 
rast., 3155 S. Emėrald Avė.; E.
Ramanauskienė—Kontrolės rašę, 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasięrius, 3824 

Deodor st.. Indiana Harbor, Indį; 
Kasos globėjai: J. Balakąs, 1414 
So. 49tn Ct., Cicero, Iii, Alforis 
Masiulis, 3252 So. Halsted St; 
B. Gurskiene, 3252 So. Halsted 
St.; Koresp.—K. Balčiūnas; Mar
šalka, 3521 W. 38th pi. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kąs ketvirtą sekmad., pir
ma valandą popiet, Hdllywbod 
svet, 2417 W. 43rd St.

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

—‘luomas. J anųlis, 343U S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. r,ašt.—P. Kiltis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rast.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place, Cicero, III.; Iždinin
kas— Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės ra^t.—Adam 
Bužinskas; ApieKunas. iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P- 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avę.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 Šo. 50th Court, 
Cicęro, III.; Helcn Chapas—Prot. 
rast., 2441 W. 45 th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Ave„ Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354’ 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellię Viršila—Kąsps 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia^—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avęnue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, turi mėgti vaikus, mažai 
skalbti, .padėti prie virimo. Gj vt- 
nimas vietoj. EDGewater 4920.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, gyventi vietoj, skalbti tik ‘ 
savo, geri nąmai, gera alga. ROG- 
ers Park 3827. 1 '

REIKALINGA MERGINA už' 
pardavėją į kepyklą. Atsišaukite 
1719 West 47th St.

HELP WANTED-MALE-FEMAJLE

DARBAI VYRAMS IR moterims, 
visokie darbai, restoranuose, mo- 
dęrnjškuose viešbučiuose. 879 No. 
State St.

’ 'ttUSliNESK CHANCEB.....
Biznio progos _______

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

KEAL ESTA1E FOR SĄLE 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mamom 
namus, lotus, faunas ir biznius, 
turime didelį pasirinkimą nnmų 
pirkti už cash arda mainais. Nprihu 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

KKAL ESTAl'E — MJANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YrtKDS 1001.

$6000—PRIE 64-tos ir 
Rockwell, dideli 5 kambariai ir 
porčius, mūrinis bungalow, geram 
stovy.

PRIE 57-tos ir SANGAMON. 
$6750, 2 flatų mūrinis, 6 kambarių, 
stymu apšildomas, 2 . garažai, tik
ras bargenas.

PRIE 64-tos ir SACRAMENTO, 
2 flatų mūrinis, 6 kambarių, tile 
maudynės, garažai, labai prieina
mai. Pamatykite 

‘ M R MEDORA
8354 So. Ashland

BEVERLY 8155.

—Pašalietis

Jaunayedžiaį labui dėkingi 
p-ei B. Mockaitei už surengi-, 
mų “shower parės? ir visiems 
“Naujos Gądynęš” choro na
riams už gausias ir brangias 
dųyanas.

Lankė Steponavičius
Kądangi abu jaųnavędžiai 

priklauso prie “Naujos Gady
nes” choro, lai bądąujį Flori
doj atlankė K savo mylimų 
buvusį choro vedėją, Q. 
ponavičių, jo žnioną ir 
gimį supu.

Susitiko ten ir (įaininiųką F. 
Jakavičių su žmoną.

Dėkingi Jakąpiėiąms
Jaunieji Ramašauskai Įąbar 

dėkingi P’ms Jakavičiąms už 
malonias vaišes, kurių nepa
mirš labai ilgai.

Jaunosios tėveliai pp. 
chunai yra labai mąlpnųs ir 
draugiški žmones. Remia' laik
raštį “Naują Gadynę” ir yra 
nuolatiniai “Naujienų” skaity
toj ai. Norą p. Krichunąi. daug, 
išlaidų turėjo ] 
bet “Naujienas” atnaujino me
tams. ;

Truputis iš Meni
Elena Navickienė ir Ona S ny- 11 Iii K IĮ V CIKIIIIO 
der. Abu pp. Chlras tai mums’ 
lietuviams gerai žinomi pp.Į 
Šležai.

S. Šležas yra kontraktorius, 
kuris pastatė Tautiškose kapi- .que.tle. svetainėj 
nėse gražių koplyčių, žagarie- 
čianis garbė turėti tokius na
rius savo tarpe.

Kliubę dabar1 yra kontrakto- ren.kama 
-riųs, paminklų pardavėjas A. 
Tamkevičia, < 
jbUnierius Miller, kuris ' pri- 
kląųso su visa šeimyna—žmo
ną ir gabia dukrele daininin
kę Christinc.

; Klubas auga ir bujoja. Kre
ditas už tai greičiausiai pri
klauso darbščiai valdybai — 
pirm. Arlauskui, Kęturąkiui, 
K kitiems valdybos nariams.

—B* Gurskiene.

(Nors Pavėlintai)

A. Kazikauskas 
Grįžo Iš Ligoninės

Po operacijos iš šv. Kryžiaus 
ligoninės namo vakar grįžo biz
nierius Antanas Kazikauskas, 
45 Place. ir Wallace strect. Tu
rės dar gulėti‘lovoje per kurį 
laiką.

P-s Kazikauskas užlaiko mais
to krautuvę. . VBA

Vasario 15 d. Naujoje Mar- 
Naų josios 

I Gadynės,” choras turėjo šękių 
vakarąk Tas vakaras supuolė 
su Valentine Diena”. Buvo 

Širdies Karalaite”.
Šokiuose buvo susirinkę 

taipgi stambus gražaus jaunimo, nemažai šo- 
i—... .! 'fcejų jr visi gražioje nuolaikoje

šoko prie geros muzikos.

Išsiėnie Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Pelei- Bęnda, 37, su Hąrrięt 

Hansen, 27

Reikalauja
Perskirti

Spencer Clark nuo Evelyn 
Clark

Rene Dress 
Shop Turi 
Apleisti Vietą

Kviečia Lankyti 
Pil. Mokyklą 
Town of Lake

4 *• • » »' P r ?rt l4-«, » ft; ’ •>

Painokos Nemokamos.
.. — _ V. U «. \ 4. . .

Gavo
Perskitas

Jųlia Baugess nuo Ambrose 
Baugess

Matthcyv Kubis nuo Ceęilia 
Kubis

Verkiančių Vaikų 
Kambarys 
Bažnyčioj

Iš St. 'Paul, Mino, ateina ži
nia, kad ten Corpus Christi ka
talikų bažnyčios perdėtiniams 
įgriso verkią kūdikiai, kurie 
perdaug pamaldas trugdo.

Tokiems kūdikiams ir jų 
motinoms bažnyčia įrengė spe- 
cialį stiklinių sienų kambarį, 
kuriame motinos gali kūdi
kius raminti, netrugdydamos 
tpamųldų kitiems, ir pačios 
jas sekti.

Begesinant gaisrų ties 46th 
ir Homan avęnue stiklai skau
džiai apipiaustė ugniagesį Stan
ley Wwasigroch, 3048 W. 55th 
Street.

Guli šy. Kryžiaus ligoninėj.
BJB

GAlBEAŠ^^l^^UM 
TEISME

į Kriminaliam teisme vos
sudegė svarbus bylų dokumen
tai. Skiepe užsidegė didžiau
sią krūvą šiu’kšHų, ir ugnią per
simetė į gretimus rekordų 
kambarius.

S. PIRKS M00 
-TRAILERlir

Apie kovo 1, karo dęparta- 
mentas užsakys apie 5,000 
trailęrių> kuriuos naudos ke- 
liąųjąnčiųmis skalbyklomis, 
^valgyklomis, maudymosi kam- 
bąriąis, etc.

MIRS GĄRSON PIRIE 
VIRŠININKAS

Sulaukęs 71 m. amžiaus nri-. 
re Charles BęoįK Miller, vienas 

i viršininkų Carson Pii’ię and 
, Scott Co. Gyveno Palmei’ 
iHouse viešbuty}.

BRIGHTON PARKE PARSI
DUODA dėl svarbios prięžastięs 
marinis namas, 2 fialų pp 6 kam
barius, namas apšildomas ant pla
taus loto, šaukite telefonu PRO- 
spect 1057.

UHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 00%. Mes pristatome bile kur 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS SŪNŪS, 
6343 So Western Avė., 

Chicago. III. Tel. REPubiic 6051

lAabto
Suorganizavo Vaikų 
Chorą

ne-

T0WN OF LAKE. — WPA 
kviečią šios apylinkes lietu
vius lankyti nemokamą pilie
tybės mokyklą, kuri veikią 
šv. Kryžiaus rųmuosę, 4557 
South Wood strect. Pamokos

■ < . ... 4 _ .... » .*

kas trečiadienį i^ penktadienį 
nuo 1:30 iki 3:30 po pietų.

Mokykla, mokinius paruošia 
kvo(įųjąUis ir įųddą pagalbą 
pilietybės reikaluose.

> Jei Gyvenate Kitur.
Gyventojai kitose apylinkė-

Jimimai
Jhicagoj

! Rene Dress and Lingerie 
Shoppe, Ine., 3437 So. Halsted 
steeet, apleidžia biznį. $avi- 
ninkąi negavo atnaujinti lyso 
ir dabar prįVąęąti i|£ąr<įuoti 
■vįską “iiki plikų sienų”;

Visos prekės krautuvėje da
bar parduodamos žymiai nu
mažintoms kąmoms greitam1 kurie nori panašias pamo- 
pardavimui. Pasinaudokite šia hąs lankyti, pašaukite ČALu-

Bridgeporte gal niekad mat 3666.
' atnaujino"me-‘ nepasikartos toks išpardavi- GąUajte 

_K;/V> | mas. —V. B. A. ; 1 .

ADAMAVĘ, Valentine, 
South Dorchester ąvenue, gir 
m.ę vasario 14, tėvai: Joseph 
ir Gecilia.

5463;

: artimiausios mo
kyklos adresą.

P, šaltimierąs, radio valan
dos vedėjas^ suorgai^iztai^P 
naują berniukų chorą, kuris, 
kaip atrodo, gerai ir gražiai 
bujos. Turi apie 30 narių, o 
mokina J. Rakauskas.

Choras turi išsirinkęs val
dybą ir susirinks kiekvieną 
šeštadienį, 2:30 po pietų. Atei
tyje išsirinks ir vardą. Sekan
ti pamoka ir susirinkimas j- 
vyks kovo 1 d., šaHimiero ra
štinėj, 6912 S. Westeni.

Pasakęs trumpą pasveikini
mo kalbą berniukams, pirmoj 
pamokoj, p. galtimicjras jų 
paklausė kaip nori kąlbėti ir 
dainuoti.

Vi^i atsakė: “Lietuviškai!” 
—Algirdas Svirmiękas.

MIRĖ TOWN OF LAKE 
POLICISTAS

Nuo apendicito ii- gangrenos 
mirė 51 m. policistas Edvyard 
Oates, iš Town of Lake nuęva- 
dos. BJB

I
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PRITEISĖ MIESTĄ SUMOKĖTI LIETUVEI 
E. MIEŽIENEI $4,000.00

Atlygino Už Sprogimo Padarytus Nuostolius
18 APYLINKĖ. — Apskričio 

teisėjo Carper Platt teismo 
džiurė priteisė Chicagos mies
tą ir tunelių kontraktorius su
mokėti $1,000.00 šios apylin
kes gyventojai,. Emilijai Mje- 
žienei. /

Byla buvo rezultatas sprogi
mo 1931 metais, kuris kilo 
kanalizacijos tunelyje po Jef- 
ferson ir Canalport gatvėmis. 
Sprogimas gerokai apgadino 
p. Miežienės namą, adresu 
1901 Canalport avenue, taipgi 
tiek apgriovė kelis kitus arti
mus namus, kad juos teko vi
sai nugriauti.

Siuvėjai Pradeda 
Įdomių Paskaitų 
Serija šeštadienį

Namo savininkė užvedė bv- v 
lą prieš miestą ir kontrakto
rius netrukus po sprogimo.

po kelis karius buvo ir prade
dama svarstyti ir atidedama, 
ir vilkinama.

Inžinieriai darė vienokius 
apskaičiavimus, inspektoriai 

kitokius, 
net šešis 
pasisekė 
galutino

na, ir reikalas tęsėsi 
metus. Bet galinu 
bylą priversti prie

Išklausiusi kelias 
liudijimų, kurie jai turbūt la
bai nusibodo, (Įžiurę išnešė

VAKAR CHICAGOJE PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS

ji neturėjoMrs. 0\ven Kilbane (viury) iš AVaukegąn, UI., apgailestavo 
dviejų balsų. Jos du sūnus, Harry (kairėj) ir Frank (dešinėj) pereito antradienio 
linkimuose sieke nominacijos į Waukfųpho majoro vietą. Pirmasis yra republi- 
konas, antrasis demokratas. i

• Begerdami vyną per trio 
valandas Harry Smith, 55, ir 
John Nelson, 37, Nelsono bute, 
627 W. Madison st., smarkiai 
susiginčijo. Smith guli ligoninėj 
skaudžiai subadytas peiliu, o 
Nelson , kalėjime. Prieš ginčą 
abu buvo “geriausi pasaulyj 
draugai”.

• Illinois Central stotyj štai 
ga krito negyvas kinietis iš San 
Francisco, Ming Kai Woo, 55.

e OAK PARK. — James A. 
Howe, nebekandidatuos į šio 
miesto prezidento vietą. Jis 
“priešingas trečiam terminui”.

• Illinois Nacionalė gvardija 
ieško 100 motorciklistų rekru
tais. Aplikantai turi turėti savo 
motorcik’ius ir gaus atlyginimą 
už jų naudojimą. Aplikacijos — 
5917 Broadway, antradienį, u 
kiekvieną vakarą — 100 North 
Central Park.

® Šeimyniniam ginče sumuš
tas, apskričio ligoninėj 
mirė 37 m. Tony Cefali, 
W. Congress.

© Bomba apgriovė 
Aces Up, 1133 W. Madison st. 
Savininkas Jacob Levy, 1016 S. 
Ashland, turėjęs nesusipratimų 
su bartenderiais.

® Už išdalinimą $570 b’ogais 
čekiais buvo suimti 28 VVilliam 
Banks, 7748 S. Seeley, patiki
mas Roek Island gelžkelio kler
kas, ir 56 m. Wm. Morrison, 
215 E. 71st. Banks aiškinosi bu
vęs priverstas čekius klastuoti, 
nes yra paskendęs r kolose ir jo 
žmona laukia trečio kūdikio.

© Prie Archer ir Western

Su Vygantu
Niekam nieko nesakę, stud. 

Antanas Skirius, “Vyties” re
daktorius, ir stud. Bronė Pili- 
ponyte, pereitą sekmadienį nu
vyko į Racine, \Vis. ir ten ap
sivedė. Abu jaunavedžiai yra 
augę ir mokinęsi Lietuvoj, į šią 
šalį atvyko pneš keletą metų 
Ponia Skirienė daug veikus Lie
tuvių Universiteto Klube. Sky
rius darbuojasi Lietuvių Kata
likų Studentų ir Vyčių organi- 
zac.jose.

Kalbės Žymus Profesoriai, Lai
kraštininkai, Daib. Lyderiai
Kovo 1 Amalgamated Cloth- 

ing Workers unija pradeda an
trą metinę seriją paskaitų Ga
vo nariams įvairiais pasauli
niais, ginklavimo programo ir 
darbo klausimais. Paskaitos su
daro taip vaidinamą “Darbinin
kų Mokyklą”, kurią unija pa
laiko siuvėjų ir kitų darbinin
kų naudai.

Paskaitos apie pasaulio isto
riją ir civilizaciją (This World 
of Oum) įvyks kas pirmadienį, 
pradedant kovo 3 d., nuo 7 iki 
9 v. v. Jas skaitys Prof. Louis 
Wirth, Prof. S. M. Rosen, Pror. 
Arthur Holt, ir kili.

Lavins Rašyti ir Kalbėti
Paskaitos apie rašymą ir pra

kalbų sakymą (Public Speaking 
and Writing), įvyks kas trečia- 

| dienį nuo 7 iki 9 v. v., o jas 
skaitys p. Leon Werch, Illinois 
darbo departamento narys.

Trečia paskaitų tsėrija, pa
švęsta darbininkams ir ginkla
vimo programai (Labor and 
National Defense) įvyks šešta
dieniais, nuo 11 iki 12 v. ryto. 
Skaitys Prof. Frederick Har- 

1 son, iš Chicagos universiteto.
Diskusijos

gyventoją,! Ketvirta paskaitų serija bus 
i pobūdžio, ir įvyks 

| taipgi šeštadieniais, nuo 1 iki 
- . 3 pp. Jas skaitys ir diskusijasjis mėgino ■ ,T . ..ves Irving Pflaum, Herb Gral- 

i fis ir Warrence Pierce, “Daily 
Times” redakcijos nariai.

Informacijoms apie paskaitas 
reikia šaukti HAYmarket 8326, 
kambarys 203. Visots paskaitos 
įvyks Amalgamated rūmuose, 
333 So. Ashland Bulvaras, šį 
šeštadienį įvyks jų atidarymo 
ceremonijos, kuriose dalyvaus 
J. B. S. Hardman, Amalgama
ted Unijos laikraščio “Advance” 
redaktorius ir garsus rašytojas.

My goodness! Ch cagos ko- 
munaciams nepat ko “Išnaras’ . 
Sako, “britkus” pasityčioj m. s 
š Saulės S alino.

dienas

žienės naudai.
Kiek teko girdėti, dėl minė

to sprogimo prieš miestą yra

Aid: Konkowski Į Gaisras Padarė
al6jimą $150,000 Nuostolių
Illinois apeliacinis teismas

patvirtino Cook apskričio J<ri- JL III Jv 
minalio teismo nuosprendį 
prieš aldernųmą . pTJmk E.
Konkowski, 26-lo wardo, ir jo
politinį padėjėją, Stephen Id- 
zikovvski.

Jie nuteisti nuo 1 iki 5 me- 
’ų kalėjimo ir $1,500 pabau
dos už “pardavinėjimą” poli-

Kaltina Dešimts 
BAlegeriavimu

10

vakar
1927

Komunacių eksportavimo į 
Rusiją reikalu: Ne. P.ueka 
nei kit. kapitalistų vergystėj : 
kenčiantieji lyderukai neAs.- 
šaukė dar į Noicm’o pasiūlytą 
apmokėtą keLonę į Stal.no im
periją.

O “keLones fundas” auga. 
Ana .r Bagočius pas žadėjo pa
dengei v.eno asmens k.š.us.

NELAIMZ IŠTIKO VALAITĮ
Karšias

apiplikino
Frank M. Valaitį, 2024 Canai- disku.sijų 
port avenue.

šalčiams užėjus 
verdančiu vandeniu atšildyti 
užšalusius namo vandens vam 
zdžius. Ir atsitiko nelaimė.

Aukščiau pastatytas kibiras 
su karštu vandeniu slydo ir 
vos neužkrito Valaičiui ant 
galvos. Jam pasisekė kibirą 
nublokšti į šalį, vienok viena 
ranka buvo labai skaudžiai

vanduo skaudžiai 
vietos

Ligonis randasi Dr. 
Zalatoriaus priežiūroje.

Tas California Avė. 
Autobusų Reikalas

Dar Vis Kalba ir Dar Vis 
Tariasi.

MARQUETTE PARKO, Bri- 
gldon Parko ir kitų apylinkių 
gyventojai dar ne greitai susi
lauks jau po kelis kartus ža^ 
dėtų California avenue auto-

Illinois Commerce Commis- 
sion. kuri tvarko valstijos su
sisiekimą, vakar pareiškė, kad 
gali‘> “užbaigė apklausinėji
mus ir ruošia raportą apie au
tobusų reikalingumą komisijai 
svarstyti.”

Jeigu raportas 
tai gal Komisija 
autobusus įvesti,

Jeigu jie kada
sti, tai autobusai eis Califor
nia gatve nuo Fulton. Northsi- 
dėje, iki 71-mos Marųuette 
Pa’ke. Transferiai bus geni 
gatvekariams ir kitiems auto
busams.

bus priimtas, 
įsakys tokius 
o gal ir ne. 
nors bus įve-

Chicagos Firma 
pvigvbai Didins
Dirbtuvę

Sargas Žuvo, Du

Gaisras Madison “lįobd
Distrikle

Širdies liga, išgąstis ir du
rnai užvakar naktį užmušė 51 
metų sargą George Klein, 708 
W. Madison gatvės penkių 
aukštų name,., kurį .sunaikino 
gaisras, padarydamas $50,000 
nuostoliu.

Fedėralis teismas kaltina 
chicagiečių pardavinėjimu ne
legaliu alkoholio Madison gat- 

Suparaližavo Visą Galvekarių, distrikle: Joseph Pepilone, 
Eleveileriip Automobilių Louis Suriano, Joseph Talaga,

Susisiekimą Willi Gohr, Michael Bailinau,
'Vakar anksti rytą misteriš- P«h1 E. Therrien, Tony Bedi

kai prasidėjęs gaisras sunai- n.avl<' Kcnncdy, M>kc 
i..........„„vi,,' <„,Vii„ „n- Angjheri. krank Sciacia i

Jennie Sciacia. Visi Madison 
gatvės d įstrik to gyventojai.

Visą pereitą savaitę Chicago
je vyko Amerikos dantistą ko - 
veneįja,. Dr, LB. C. Brųžąs .š 
Bvigbton -Parko* 'nepaleido -uc 
vienos sesijos. J.s ten susi t ko 
su kitu jaunu lietuviu danlistu 
iš Detroito.

Jau kelis kartus teko paste- 
kad jaunasis Tarutis, sa- 

Klausimų-Atsakymų” pro
gramoje antradieniais, nevisa- 
da pats žino teisingąjį atsaky
mą. Tas žinoma, sukonfuzija 
ne tik dalyvaujančius progra
moje, bet ir klausytojus.

Tokį nežinojimą Tarutis vėl 
parodę pereito antradienio 
vakare kada jis užklausė viė-

jr širdies ataką gavęs gatvėj su . heli, 
krito 33 m. Francis Broderick,■ vo “

čiam vidurmieslyje, lies 166-
168 West LaĮse sįreel.

Ugnis taįpgi/Yjąpgadino Chi
cagos apšviętos tarybos raš
tines, ad. 228 N. LaSalle St.'^ 
ir du kilus gretimus namus.

Sudegusiam ii • name. buvo 
Geiser Office Fumiture Co., 
sandėlis ir maliavos bendrovė.

, *
60 Aparatų Gaisrą Gesino

Ugnį 'kovoti.^.liarjnais buvo 
sušauktas treęįdajĮįs visų Chica
gos gaisrininkų, 6,0 gaisro apa
ratų ir ugniagesių- dept. laivas 
“Busšc”, kuris pylė vandenį į 
degantį ' triobesį iš Chicagos . ..... .•2 £ . bai sunkiai susirgęs,
upes. | • ' ' -

Eleveitcrių ir galvekarių Ii- • *.
nijose elektra buvo užsukta, Milzimskas Apara

4213 S. Western Bulvaras. 
Anthony ligoninėj.

SI

i Išvyksta i S.L.A
1 ’ - • 4. Ir Supulk Taip 

Aplinkybėms
Dr. ii/. V i nikus Sunkiai Serga

Šiandien ;
Tarybos posėdį’

Centro

Kas tai apipleŠČ grožio salio-i

išvyksta

.................. .... I «****«
į SLA. Pildomos ,tics O09 Hovvard street.

i Policija yt ------ T_
J per Trapiani, 555

Bet pasirodė, kad jis nekaltas, 
ir jį paliuosavo.

Bet nespėjus Trapiani’ui iš
eiti iš policijos nuovados, iš 
kitos atėjo pranešimas, kad jis 
pavogė $400 iš grožio saliono 
ad. 204 S. California.

Policija vėl jį už apikaklės'pataisė, kad 
ir į belangę.

Vakar jis gavo pranešimą 
nuo SLA prezidento, F. J. Ba- 
gočiauš,- kad Dr? M. J. Vini- 
kaS? SLA sekretorius, yru lu-

areštavo vieną Jas-
Blackhawk. ris Jungtinių Valstijų prezi

dentas buvo gimęs Anglijoje?” 
Moteriškė atsakė nežinanti 

ir, kad ji mananti, jog “sve-

ir policistas buvo skaudžiai 
apdeginti, D avi d Curtin iš ko
mandos no. 1, ir policistas, 
Thoniaš O*Bjriėn. Name buvo

$1,000 CIGARETAS

Neatsargiai ' numestas
gautis ergaretas uždegė namą, kelios dirbtuvės ir.’.samdėlfai. 
ad. 5042 Quincy, ir padarė Klein gyveno ad. 2145 Kim- 
$1,000 nuostolių. bąli avenue.

de

Wallace Už Pagelbą Demokrati’o~>s

VA«!JI8NV,A(JMR. TNephoto

NORTHSIDE — Peerless 
Tool and Engineering Compa- 
ny skelbia, kad investuoja 
$200,000 naujo triobesio ir ki
tiems padidinimo darbams sa
vo dirbtuvėj, 4431 Division st.

Ji turi kelis kariškus kon
traktus.

Vice Prezidentas Henry A. Wallace (kairėj), kuris 
nacionaliniam ūkio instituto nuvažiavime, Dės Moines, 
Iowa pasakė kalbą ragindamas duoti pagelbą dabar 
įvairiuose frontuose bekovojančioms demokratijoms, 
perkasi bilietą į Graikų pagelbos balių, ir tuo praktiš
kai paremia savo žodžius. Bilietą jam įteikia kino ar
tistė Brenda Joyce.

šalies prezidentu.”
Tarutis tada atsakė, kad 

“gali,” bet tuoj susigriebė ir 
galėdavo.” Mo

j teriškei visvien nežinant at
sakymo, jaunasis advokatas 

i “Geor
ge AVashington’as, kuris gimė 
Anglijoje.”

Kas, žinoma, yra neteisybė. 
Jau kas kas. bet čia mokslus

Jokiu bodu tūkstančiai j dar- “Mažam” DatbUl v , r. .
išgabeno Ligoninėn i’or^ke’ ,ka;! tai0 \vn«hinolnn n<j kur
Observacijai

bą skubančių žmonių pavėla- —
vo. Automobilių važiavimas' Chicagos universitete vakar 

baigta įrengti milžinišką, visą 
kambarį užimanti kamera-fo- 
tografinis aparatas, kuris bus 
naudojamas įvairiems moks
liškiems darbams. Juos, tarp 
kitko, fotografuos chemišką 
daiktų sudėtį.

kus. Vidurmiestyj buvo susi
daręs neapsakomas susigrūdi
mas.

Prasidėjęs Nuo Šiukšlių
Nuostoliai siekia apie $150, 

000. Viena liudininkė pasako
ja mačiusi, kad prieš gaisrą 
prie namo degė šiukšlių krū
va, bet pačiame name nei žmo
nių nei kas nors įtartino ne
buvo. J

Green Kampanijos
Vedėias Geriausiam
Darbui

Gub. Greėn - paskyrė savo 
kampanijos vedėją Ferre C. 
Watkins . iš Bloomington ap- 
draudos departamento likvi- v . . • .
dacijos skyriaus viršininku. 
Tai vienas “riebiausių” valsti- 
jinjų darbų. Moka $12,000 al
gos, ir yra tik “part time” dar
bas. t . .

I Prie Hornęi’įo vietą užėmė 
H. B. Hėrshey, pralaimėjęs 
deni, kandidatas į gub.

NORTHWESTERN UŽSAKĖ 
4 NAUJUS TRAUKINIUS

Northweštern gelžkeljs už
sakė keturis moderniškus 
“streamline” traukinius už $1, 
720,000. 25 vagonus statys 
Pullman’as, o dieseliriius loko
motyvus turbut EleRtrodMotive, 

I dirbtuvė, LaGrąnge.' *

LAIMĖJO ŠIAS KUMŠTYNES

T0WN OF LAKE — Į aps
kričio ligoninę observacijai bu-'.. ,
vo išgabentas 44 metų Steve ž,n0" !’°rS "ck,
Butkoyick, 1809 West 45th st. Amenkos p.rniąj) prezKlentą.

BJB' Toliau, prieš padarymą tokio 
netikslaus pareiškimo per ra- 

•......— — diją, su galimybe pasiekti di-

NAUJIENŲ-ACMĘ Tplephoto
' Ugniagesiai deda bergždžias pastangas atgaivinti 22 

metų amžiaus boksininką Arne Andersoną iš Švedijos, 
kuris krito negyvas per kumštynes Chicagoje. Koroneris 
pripažino, kad mirties priežastimi buvo kraujo sukre- 
k ėjimas širdy.

lina pasiimti, kad ir enciklo
pediją, ir atsakymus patikrin-

Štai Taručio žinojimui: Geor
ge Washington’as gimė Brid- 
ges Creek, Virginia valstijoje, 
AMERIKOJE. Data: vasario 
22 d. 1732 m.

Užvakar vakare Chicagos u li- 
versiteto International House 
vyko ’ietuviškos užgavėnes, ku
rias ietuvių studentų būrys su
rengė nel etuv ams studentams 

p o e,o ia , s ’ Pat ekta ro- 
;ramėlė parodanti lietuvių pa
pročius tą d’eną ir svečiai pa
vaišinta letuv’škais buvimais 
blynais (kas tai butų per užga
vėnes be blynų!).

—o——
Česnams (Paulina Baths Town 

of Lake) ši žiema sveikatin
gumo atžvilgiu nelaiminga. 
Spėjo česniene susigydyti nu
laužtą ranką, kai jos vyrą, 
Antaną Česną plaučiu uždegi
mas užpuolė. Praleidęs porą 
savaičių lovoj, Česna dabar 
jau po truputį viduj namų 
pavaikščioja, bet dar tebėra 
Dr. Simonaičio priežiūroje.

Stal.no



