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PAGROBTAS BRITU VALDININKAS
Anglų pasiuninys tvirtina, kad vokiečiai 

turi didelę laisvę Bulgarijoj
Daugelis vokiškų 
perėjo Dunojų ir 

užima svarbias vie
no tiktai kontroliuo-

kraštam 
techniku 
šiandien 
tas. Jie
ja susisiekimą, bet jiems pra
vestos specialus telefono lini*

Bulgarų spaudą 
kontroliuoja vokiečiai, 
tina Rendel. Mokyklos už- 

kad butų

šiandien 
tvir-

pa-

SOFIJA, Bulgarija, vas. 27 
d.—George Rendel, britų mi
nisteris Sofijoj, spaudos atsto
vams pareiškė, jog britų ir 
bulgarų diplomatiniai santy
kiai greitai gali būti nutrau
kti.

Britai nemano pasilikti Bul
garijoj, jeigu ten nebus respek
tuojamos jų teisės.

Vakar iš Sofijos išvažiavo darytos, 
Wodin Grenovvich, britų am- ruošta vieta nacių kareiviams, 
basados aukštas valdininkas. Bulgarijos policijos viršūnėse 
Jis vyko į sieną, kad galėtų sėdi aukšti nacių valdininkai, 
pasiekti Turkiją. Grenovich pa- 
keliuje prapuolė ir niekur jo. 
negalima surasti. Ministeris 
mano, kad jį pagrobė bulgarų 
policija, vokiečių inspiruoja-

ANKARA, Turkija, vas. 27 
d.—Pranešama, kad Anglijos

. s1/ 
——~
1 ' V,

Pirmasis Paveikslas Iš Sudegusio Ispanijos Miesto

m a.
Jeigu bus nutraukti santy

kiai, tai bus pirmas žingsnis 
Bulgarijai įtra 
tvirtina Rendel. britai 

kraš-

pasitarimas vyksta labai drau
giškoje atmosferoje. Prieita 
sutarimo visuose svarbesniuo
se reikaluose.

Šiandien atskrido į Ankarą 
britų ambasadorius Cripps, 
kuris taip pat dalyvaus pasi
tarimuose.

S

■ J • t . NAU.HENU-ACME Tob'uhou.
Šis pirmasis paveikslas pasiekęs Ameriką per radiją parodo Santander miesto 

Ispanijoj, griuvėsius po burikano ir ugnies. Toje nelaimėje 62 žmonės neteko 
gyvybių ir 30,000 liko be pastogių. Medžiaginiai nuostoliai apskaičiuojami viršiją 
$10,000,000. ?

LIETUVIAI PLĖŠO KOMUNISTU PLAKA 
TUS IR ATSIŠAUKIMUS

Tuščiais žodžiais 
žmonių neįtikina

Drasko vėliavas ir 
Staliną

KAUNAS, Lietuva, vas. 27 d. 
—“Rinkimų” į Maskvos aukš
čiausiąją ir tautybių tąrybas 
metu bolševikų agitatoriai na-: komunistų plakatas vaizduojąs 
mų sienas ir tvoras buvo nukli- Staliną, 
javę įvairiais plakatais.

Iš įvairių Lietuvos vietų gau-'yra didžiausias Lietuvos išlai 
ta žinių, kad gyventojai nak
ties metu tuos plakatus nuplė- 
v • _ šia.

Vietomis padėjo parašus, kur 
pataria bolševikams girtis ne 
tuščiais žodžiais, bet konkre
čiais dalykais.

KAUNAS, Lietuva, vas. 27 d. 
— Rinkimų metu visoje Lietu
voje plačiai buvo išplatintas

Buvo užrašyta, kad Stalinas

vintojas. Įvairiose vietose ryto 
metą “išlaisvintojo” plakatas 
buvo visiškai nudraskytas.

žinomi atsitikimai, kada iš
kabintos bolševikiškos vėliavos 
būdavo nuplėšiamos ir nudras
komos.

Manyta, kad britų ir turkų 
pasitarimai ilgiau užsitęs, bet 
prieita bendros nuomonės

i;

Britai įleidžia Ispa- Italai giriasi sumušę 
britus

tas taps karo lauku.
Britai ligi šiam melui ne- 

boinbardavo žibalo versmių 
Rumunijoj, nes norėjo duoti 
galimybės Bulgarijai pasilikti daug greičiau, negu pradžioje
neutraliai. Bet kaip tik bus tikėtasi. ... /
nutraukti santykiai,- tuojau- Diplomatiniuose slrioksniuo- 
bus bombarduota Rumunija ir se kalbama, kad Cripps sųgrį- 
kitos vietos.

Bulgarų 
stengia pat 
bet vokiečius

vyriausybė nesi- 
l neutraliai, 
leidžia savo

žęs j Maskvą padarys dar vie
ną pasiūlymą sovietų Rusijai 
dėl padėties Balkanuose, ku
ris yra naudingas sovietams^

JAPONU ULTIMATUMAS PRANCŪZAMS

nijon javus ■
LONDONAS, , Anglija, vas. ______ r ;

27 d.-’rAnglijbkrVyrihiHybe nu- Italai skelbia, .’rkad Boma apv
arė visiškai nuimti blokadą linkėse, netoli Sudano ir Etio-

. avams įvežti į Ispaniją. pijąs sienų, italai smarkiai 
Britai paskyrė Franko vy- snnu,ŠG brilus'

riausybeį. 8 milijonus dolerių Jiems pavyko net paimti ne- 
<rediti^-.kad galėtų užsienyje laisvėn kelotąj;brilų kareivių.

Tvirtinama/ kad britai pabėgo 
iš Žilinami.

įsigytį< Reikalingiausių pro-

ROMA, Italija. T • 1 lt- i*-'* ¥ '

skaicius italu kariuomenės.
Mogadiscio paėmimas ita

lams buvo visiškai nelauktas 
ir dabar jie ištisais batalijo
mis pasiduodą britams.

Britą tkarpiviai stumiasi pir
myn juros pakraščiais.

Plieno dirbtuves 
streikuoja

BUFFA1 Y., vas. 27 d. 
— Bethlehem plieno dirbtuvių 
darbininkai paskelbė streiką.

Dirbtuvių savininkai prašo 
gubernatorių prisiųsti policiją, 
kad galėtų tęsti darbą tie dai- 
bininkai, kurie nepritaria strei
kui.

Telegrama informuotas Sid- 
ney Hillman ir dedamos pastan
gos > .galimai greičiau baigti 
streiką, kuris kenkia krašto ap
saugai.

Tarp Šėtos ir Kėdai
nių nėr susisiekimo

KAUNAS, Lietuva, vas. 27 d.
— Tarp Šėtos ir Kėdainių su
stabdytas autobusų susisieki
mas. Vielos gyventojai valdžios 
įstaigoms rašė kelis prašymus, 
bet jie neišklausyti.

Iš Šėtos į Kėdainius yra 20 
kilometrų ir žmonės važinėjo 
įvairiais reikalais.

Iš Šėtos pranešama, kad lie
tu vių senelių prieglaudos> vedė***- 
ju pasiirtas kažkoks nepažįsta
mas Pr. Macas.

Reikalauja atiduoti 
Indokiniją Siamui
TOKIO, Japonija, vas. 2’7 d. 

— Valdžios atstovai praneša, 
kad japonai šiandien įteikė ulti
matumą franeuzų Indokinijos 
reikalu.

Japonai pareikalavo, kad ligi 
rytojaus vidunakčio butų pri
imtas jų padarytas pasiūlymas 
paliaubų komisijai.

Jeigu japonų reikalavimas ne
bus priimtas, tai japonai bus 
priversti vartoti jėgą 
valstybės naudai.

* i >• ’ • r ’

Neleis franeuzams 
ilgai delsti

Japonų vyriausybę, paskyrė 
patyrusį admirolą1 Yamamoto 
Mako karo bazės viršininku.

Japonijos gyventojams,, liep
ta būti pasiruošušiems apleisti 
kai kurias Indokinijos vietas.

. i'-V*' •m-’*-' . 7mi mį'Vai su javais iš Ameri
kos. ĘĮjįikada nebus nuimta 
;?ranči^ja.i,, nei Belgijai.

Hitleriui nepatinka 
Darlano kabinetas

? SomalijOj paimta 
tūkstančiai italų

KAIRAS, Egyptbs, vas. 27 
skelbia, kad L,

Siamo

TOKIO, Japonija, vas. 27 d. 
— Japonai pareikalavo greitai 
išspręsti Siamo ir Indokinijos 
reikalą.

Japonai atidės karo veiksmus 
tiktai tuo atveju, jeigu bus įti
kinti, jog Indokinijos guberna
torius laukia Vichy atsakymo.

Jeigu japonai matys, kad 
franeuzai stengiasi tiktai laiką 
pratęsti ir ruošis pasipriešinti, 
tai ultimatumo terminas nebus 
atidėtas.

Japonų ministeris 
skris Berlynan

1 ------------——

NEW YORK, N. Y., vas. 27 
d. — Diplomatiniuose sluoks
niuose turima .žinių, kad japo
nu užsienio reikalų ministeris 
rengiasi didelei kelionei.

Tvirtinama, kad Matsuoka 
yra pasiryžęs skristi j Berlyną, 
Maskvą ir Romą. ‘

Nori su visais išaiškinti susi-• •* 
dariusią padėtį ir padaryti nu
tarimus Azijos valstybių reika
lu.

VICĮIY, Francuzija, vas. 27 
d.—Petainas manė, kad Hitle
ris panorės glaudžiau bendra
darbiauti su. nauju franeuzų 
kabinetu, bet naciai tokio no
ro nerodo.

Naujai paskirti Petaino val
dininkai , sutinkami labai šal
tai. Nacių kontroliuojama 
spauda ir toliau tęsia šmeiž
tų kampaniją prieš Vichy val-

Jugoslavai bijo 
vokiečių

Churchillui pareikš
tas pasitikėjimas
LONDONAS, Anglija, vas. 

27 d.—Britų parl a m e n t a s 
vienbalsiai pareiškė Churchill 
vyriausybei pasitikėjimą.

Vyriausybė prašė, kad par
lamentas leistų parlamento 
nariams užimti alsakomingas 

ir tuo pačiu 
pasilikti parlamento na

r d.
—Britai skelbia, kad italų vielas užsienyje 
Somalijoj britams pavyko pa- metu 
imti nelaisvėn labai didelius riais.

LAKŪNAS RICKENBACKER SUŽEISTAS
Užmušti 7 orlaivio 

nelaimėje
vas.

Senatorius Taft kal
tina prezidentą

VVASHINGTOnTd. c., va.s. 
27 d. — Senatorius 'Taft šian
dien senate pasakė kalbą, 
rioje labai sunkiai 
zidenta Rooscvelta. €• *

Jis tvirtina, kad 
sąmoningai sulaikė
tams, kad tuo padarytų spaudi
mą į kongresą ir senatą įstaty 
mui priimti.

Earlv tvirtina, 
tas nuolat tariasi 
nes viršininkais 
tams reikalu.

Draudimo bendrovių 
turtas paimtas

ku-
kaltino pre-

Roosevellas 
paramą bri-

kad preziden- 
įsu kariuome- 
pagelbos bri-

KAUNAS, Lietuva, vas. 27 d. 
— Valstybinio draudimo valdy
ba praneša, kad nustojo veikę 
šių bendrovių draudimai:

Nepriklausomos Lietuvos Val
stybinio Draudimo įstaigos,1 
“Koperacijos”, “Lietuvos”, “Lie
tuves Lloydo” ir Savitarpio 
Draudimo.

Visu šių bendrovių turtus 
perėmė naujai įsteigtoji sovieti
nė valstybinė draudimo valdy-

sijos draudimo nuostatai visoje 
Lietuvoje.

Radijas skaito 
“Pravdos” 
straipsnius

ATLANTA, Ga„ vas. 27 d. 
—EAL bendrovės orlaivis 
šiandien nukrito visai netoli 
Atlantos.

7 asmenys tapo užmušti ir 
kiti 7 labai sunkiai sužeisti. 
Dviem žmonėm beveik visai • 
nepakenkta ir jie nereikalingi 
jokio gydymo.

Sunkiai

Tiria katastrofos 
priežastis

WASHINGf0NT D. (
27 d. — Civilinės aeronautikos 
vadyba pasiuntė orlaiviu At- 
lanton tris inspektorius, kurie 
vietoje privalo ištirti katas
trofos priežastis.

žinoma, kad orlaivis stai
giai pradėjo leistis žemyn, už- 

’gęso ugnys ir užkliuvo už me
džio.

Vienas orlaivio sparnas luo- 
sužeistųjų tarpe jau nukrito žemėn, o visas 

randasi karo metu pagarsėjęs orlaivis buvo tolyn nutrenk- 
Amerikos lakūnas Eddie Riek- ths. Vienas keleivis nuskubėv 
enbacker. Jam išlaužti du jo į kaimą ir telefonu prašė 
šonkauliai ir nulaužta koja. pagelbos.

vas.

Siunčia lėktuvus 
Filipinus

WASH1NGTON, D. C.,
27 d. — Iš karo departamento 
teko patirti, jog vyriausybė nu
tarė sustiprinti karo jėgas Fili
pinų salose.

Netrukus ten bus siunčiami 
du karo aviacijos eskadronai. 
Iš viso bus išsiųsta 50 orlaivių 
ir 65 lakūnai.

Keliose Filipinų salų vietose 
ruošiami aerodromai, kurie bus 
tinkami sunkiems karo lėktu
vams. Tam tikslui jau paskirti 
pinigai.

VILNIUS, Lietuva, vas. 27 
d. — Vilniaus ir Kauno radijo 
stotys pradeda savo programą 
aštuntą valandą ryto.

Rytinė programa susideda iš 
vienui vieno punkto, būtent: 
perskaitomas Rusijos komunis
tų partijos organo “Pravdos” 
vedamasis straipsnis.

Vėliau radijo programas tę
siama tiktai penktą valandą po 
pietų. Lietuviškai žinios per
duodamos 21 valandomis vėliau 
negu rusiškai.

Nacių ministerio 
gąsdinimai

BU^0S, AIRES, Argenti-| 
na, vąš; 2X d.~Iš Berlyno su-' 
grįžęsmiacių ambasadorius pa- 
reiškė^:.|c&4 po karo visą prer 
kybą Argentina privalės vesti 
su vokt^Žiiis, nes Anglija ir 
Tunglinės valstybės blis iš- 
stumtos/- ; ► '■ '"

Patariu palaikyti gerus sąhr 
tykius Stv?|apbhaįs. Nacis tvir-

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
vas. 27 d. — Turima žinių, kad 
jugoslavai ruošia pasienio su
stiprinimus, nes bijo vokiečių 
invazijos.

Paskutinėmis dienomis nu
matyta galimybė, kad vokiečiai 
stengeis pasiekti; Graikiją per 
Jugoslaviją, bet ne pėr Bulga
riją

Jugoslavijos ministeris Mar- 
kovič staigiai buvo pakviėstąs 
sugrįžti iš Vengrijos, kur jis iš* 
vyko pasirašyti naujos sutar
ties su vengrais.

Winąnt išskrido į 
Angliją

NEW YORK, N. Y., vas. 27 
d. — John Winant, naujas Ame
rikos ambaisadorius Anglijai, 
transatlantiniu lėktuvu šiandieM 
išskrido iš New Yorko į savo 
paskyrimo vietą.

Kartu su juo išskrido ir am
basados patarėjas Benjamin 
Cohen.

Winant pareiškė, kad jis dės 
pastangas galimai geriau atlik-' 
ti savo pareigas Jungtinių vals-« 
tybių naudai. Kartu tsu Wjnant 
išskrido 27 keleiviai.

— Nacių ministeris Sofijoj pareiškė, kad Hitleris nėra pa-

ORAS
Debesuotas. Saulę teka 6:29, 

leidžiasi 5:87.
—- Amerikos vyriausybė įsigyjo naują keleivinį garlaivį, ku

ris^ gali būti panaudotas kareiviams vežti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS.... • •
— Iš Rumunijos pranešama, kad rusai nenori leisti vokie

Japonų kariškiai 
tariasi

SAIGON, Indokinija, vas. 27 
d. — Saigone stovintieji kariš
kiai ir civiliniai gyventojai nu
sirinko konsulatan pasitarti dėl 
susidariusios padėties. Jiems 
buvo paskelbti vėliausieji val
džios pranešimai.

tina, kiad Amerika nesugebės čiams įsiveržti Bulgarijon, todėl vokiečiai ir delsia Dunojaus 
laikui judėti > brUąms. pakraščiuose.

‘7 — -r*- Nacių ministeris Sofijoj pareiškė, kad Hitleris nėra pa-
AT^įAl, Graikija, vas. 27|Siryžęs siUšti; kariuomenės į Bulgariją.

d.—Dį<1.01M ttkiįį< karo jėgos Britai praneša, kad į vakarus nuo Ageila įvyko susikir- 
buvo lahafc yykd4iai britų Jau timas sti vokiečiais.
kinių, įvairiose I

davo Valpnps i uoste atvary- tinę respubliką.
tus j * ; | -^ Britai užėmė Kelamet ir Nafka, du naujus miestelius ita-

Kiti oreiviai borbardąvotdu Ju Eritrėjoj, kurie randasi žymiai į pietus nuo Keren tvirtovės.
italų Jąivūs; kurie sukinėjosi

Japie Valonas'uostą.

ktinų; ap^aU(|bipos įvairiose1 Italų vyriausybė paskelbė, kad išleido 370 milijonus do- 
fronto viblbAeuBritai bdmbar-lerių padėdama generolui ‘Franko panaikinti Ispanijos demokra- 

'. ■ •; f I ..: . ... I
I

tus itąliiįj % į •;

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet
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Amerikos Lėktuvai

Detroito Lietuvių Žinios
MIRĖ JONAS LEVULIS
Vasario 19 d. persiskyrė s.i 

šiuo pasauliu Jonas Levul s. 
Palaidotas jis liko Evergrech 
kapinėse vasario 22 d. Patar
navo laidotuvių direktorius 1). 
B. Brazis.

Jonas Lcvtilis jau buvo guH 
senyvas žrhogus, apie 78 metų 
amžiaus. Jis buvo labai drau
giškas ir su visais gražiai sugy
veno. Su juo visada būdavo 
smagu susitikti ir pasikalbėti.

Paliko jis dvi dukteris, ku
rios gyvena Pčhnsyhtm.a val
stijoje ir yra vedusios. Jo sū
nūs, Augustas Levulis, gyvena 
Detroite. Simus irgi yra labai 
draugiškas žmogus.

LaidotUvėse dalyvavo laba •z
daug žmonių. Išlydint! velionį 
iš namų M. Masys pasakė atsi
sveikinimo kalbą. Jis taip pat 
apibudino velionio gyvenimo ir 
jo nuveiktus darbus.

SUNKIAI SERGA J. 
GRABAUSKAS

Sunkiui susirgo J. Grabaus
kas, kuris yra draugiškas ir 
malonaus budo žmogus. Jis 
prikkhišd L. P. P. Klubui.

Draugė Grabalisk cnė yra 
daug paskidrbhvhsi L. A. P. 
Klubo ir bailės eliorb hdudai. 
Kai Ilk Jrii rėikaldš, ji h’ekuo- 
inet neatsisako atlikti vienokį 
ar kitokį darbą.

Linkid drdugui Grabauskui 
kaip gaLma gre/č^au pasveikti.

ii į Pacifiką yra viltis, kad Anglija sutriuš
kins Hitlerį, o vėliau atsimokės 
ir Stalinui.

čia reikia atsiminti, kad An
glija negalėjo sudaryti su ru
sais sutarties dėl to, kad at-i- 
sake pripažinti rusams teisę 
įasigrobti Pabaltijos respubli
kas ir pusę Lenkijos. O tada 
Stalinas atsisuko prieš Angliją 
>r pasibučiavo su Hitleriu. O po 
to kas įvyko, tai 
žinoma.

Čia aš negaliu 
kiu budu ir kaip
nūs” redaktorius mano iškovo
ti. Lielmai laisvę? Kur jis mu

v.slėnis vra

suprasti, ke

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

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

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

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

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

Per paskutinius 18 metų esu 
pastatęs arti 300 namų Ir vHi ma
no kostumeriai yra .pilnai paten
kinti, kas liudija, jog ir tamsta 
pavedęs man savo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6810 So. yVestern Ąve. -
Tek GROVEHILL 0306—0363

KOMUNACIAI 
SUBRUZDO 

koniunaciai bėginėja sušik 
ir maldauja iš biznierių ir pid- 
icsionalų paramos. Mat, jie 
rengia Vytautui Bacbviėiui kon
certą Temple svetainėje, iiž ku
rią reikia diihg mokėti. Todėl 
iš biznierių ir profesionalų jie 
maldauja almužnos, kad galėtu 
išlaidas padengti.

Koncertą rengia net septy
nios komunacių organizacijom. 
Bet kadangi septynios bolševi
kiškos asabos gali sudaryti sep
tynias organizacijas, lai skai
čius čio jokios reikšmės netuii.

Stengiasi koniunaciai įkalbė
ti, kad koncertą rengia kultūri
nes organizacijos. Žinoma, tai 
yra grynas iHunbugas: toms 
organizacijoms “sdilmiška sad- 
ič ' labiau rupi, negu kas kitas.

Vytautas Bacevičius glau
džiai bendradarbiauja su komu- 
naciais. Jis net telegrama pa
sveikino Lietuvos pardavikus. 
Taip dalykams esant tikri Lie
tuvos patriotai neprivalo jo 
remti. Su komunaciais jis susi
dėjo, tai tegul komunaciai jį ir 
remia.

LSS 116-KUOPOS r 
SUSIRINKIMAS

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyko kovo 1 d., 8 vai. vakąro 
2381 — 2 ith St. Vadinasi, Mil
telio svetainėje.

Visi nar.ai dalyvaukite, nes 
,yia svarbių reikalų aptarti ry
šium sd parengimu, kuris įvyks 

balandžio 26 d. —Rep

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS
Konstitucijas ir 
darome visokius 
spaudos darbus

NAUJIENOS
1739 South Halsted Štr«*' 

ČincAGO. ILLINOIS 
Frl. Canui VM)

Phott,
Geli. Gbbrgc Č. Maršhall (kairėj), generalinio pr

ibijos štabo viršininkas, tdriasi su senatorįum Morris 
Šh'epįiPrd (b., Tex.), senato karinių reikalų koriiišijoš 
pi riliiiiitiku. SakOihd, kad per šį pasitarimą MAršhikll 
pareiškęs, jog J.,V. stiĮirirts laivyną Ramiajam vahdeiiy- 
ne pasiųsdamos didelį skaičių vėliausio tipo kdro lėk-
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ATSAKYMAS “TĖVYNĖS” REDAKTORIUI
“Tėvynės” redaktorius, p. K. 

Jurgelionis, savo pažymėjimuo
se kaltina mane busią aš pa
geidaująs polemikų ir kritikų 
“Tėvynėje”. Suprantama, “Tė
vynės” skaitytojai, nežinodami 
tikros padėties, gali taip ir pa- 
itiąnytų kad V. Stulpinas nori 
paversti “Tėvynę” į kritikų ir 
polemikų laikrašti. Tačiau, 'iš
tikrųjų, taip; n£ra. štai kokie 
yrą f*'tėyy •
nes” atžvilgiu.

Siųsdamas “Tėvynes” redak
toriui, p. K. Jurgelioniu i, porą 
rašinėlių, savo laiške išreiškiau

butų įvestas skyrius, už kuri 
redakcija paprastai neiina atsa
komybes. Tokius skyrius kaip 
“The Chicago Tribūne”, “Chi
cago Daily News” ir kiti dien
raščiai, kur skaitytojai necen
zūruojami redaktoriaus gali pa
reikšti savo nuomones įvairiais 
klausimais.

Savo laiške pažymėjau: “Ta
čiau aš prašau Tamistą pagal
voti, ir aš manau, kad Tainis- 
ta padarytumei ‘Tėvynę” daug

ti Hitlerį ir Staliną, jei nebus 
teJdaiiia kuodidžiausia pagalba 
Anglijai. Juk tik Anglija ir be
pasiliko iš debibkratiškų vals
tybių, kuri dar gali atsispirti 
Ll.eš Hitlerį ir visą Vokietijos 
inilitarę mašinų. Todėl rašymas 
‘Tėvynėjė” prieš teikimą pagal
boj Anglijai yra tub pat syk u 
pasisakymas prieš Lietuvos Ne- 
vriklaiisomybę.

Tokis “Tėvyhės” rcdaklo- 
riaiis rašymas “Tėvynėje” apie 
tai; ar teikti pagalbą Anglijai. 
GMikijai if Kinijai ir yra po- 
lemikd, o niekas daugiau. Ir jei 
“Tėiyifcš” redaktorius turi tc.- 
sėš rašyti, kad- Anglijai pagalba 
nebutiį teikiama, tai aš ir tuks- 
tdhčiai SLA. narių turime teisę 
ihanyti kitaip ir turime teisę

Čia turėtų būti aišku visiems, 
kad tas- “Lend-and-Lease” bi- 
liūs yra tik kaip pavyzdys. Ga
li iškilti ir daugiau klausimų, 
su kuriais SLA nariai nesutiks 
su gerb. “Tėvynes” redakto- 
tiaus nuomone. Todėl aš ir sa
kau, kad SLA nariai turi turėti 
vietos savo organe “Tėvynėje” 
pareikšti savo mintis, nežiūrint, 
kad jos ir nesut.ktų su redak
toriaus nusistatymu.

Jei ‘Tėvynės” redaktorius 
nenori tokios teisės pripažint: 
visiems SLA nariams, tai jisai 
vartoja savo rųšies diktatūrą, 
prieš ktirią jisai sakosi kovo
jąs, tai yra prieš Štai ną, Hit- 

kurių 
prezi- 
biliu ,

įerį ir Mussolinį, ir prie 
jis bando priskaityti ir 
dentą Roosevcltą, jei tas 
1776 bus priimtas.

Tad p. K. Jurge’ionis 
didelis demokratijos šalininka . 
turi pripažinti tą pamatinę tei
sę demokratyLės, kad kiekvie
nas žmogus turi įgimtą teisę 
būti laisVas, turi teisę taip ma
nyti, kaip jam patinka, turi tei-

Frederick Bros. 
Alaus Kokybė 
KuoaukšČiausia

ti šavd nusistatymą už teikimą

sę išreikšti savo mintis per 
spaudą, per radiją arba kitokiu 
budu. Jei jis tik sau tą teisę te
pripažįsta, o kitiems nepripa
žįsta, tai jau jisai elgiasi ne de
mokratiškai, o autokratiškai, 
diktatoriškai.

V. M. Stulpinas,

Dabar randasi adr. 3917 South 
Lowfe Avė.

TAIIDVI/lBusi turtinges- |flĮJr|K;nis ir laimin- 
iiivi iin gesnis. Turėsi 

užtikrintą rytoju.

MUTUAL FEOERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3V6% Dividendų

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
U<‘u. J Kazanauskas, Sec.

’ vmss $1,000,000.00

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- i
diations Swedish >7

Massjage ir
Movements <<

1657 W. 45 St.
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA? ----- —.

Sav. IMAS5AGI

tuviškos visuomenės reikalams 
gvildenti, diskusųoti, debatuoti 
ir 1.1. O iš to, ąš ųianau, butų 
daugiau naudos, negu kai 
tiems klausiniais< “Tėvynės” 
skiltys bus .uždarytos.”

Tai tokis buvo mano paduo
tas pagcidavima^/ Tėvynės” re
daktoriui. Tokis yra mano pa
geidavimas ir, (Jųbių', ir jis pa
siliks tokiu ir ant toliau.

Jei iš t yiršjyį 
reiškimu gerb-. _

ai .mimo, pa-
Ievynus. , re

. t,.. j | y i ..

(Liktorius išskaitė,, kad aš. no
riu “Tėvynę” paversti į pole

bai gaila. Tačia.u->. dš tikiu, jog 
didžiuma sutiW*%i.i mdiio pa
geidavimu, kad butų ditbta viš
tos “levynėje” SLA nariams 
pareikšti savo . nuomones įvai
ria iiš bėgančiais Anierikos 'lie
tuvių gyveninio klausimais.

štai dabar, nei iš šio nei iš 
to, “Tėvynės” redaktorius pra
dėjo pulti Kooseveltą.
nes” No? 7 vasario 14 
siog kelia į padanges 
baisius demokratijos

jiš tie- 
tokius 

priešus:

jei Jungtinės Ainerikos Valsty
bės teiks pagalbą Anglijai, 
Graikijai ir Kinijai, tebus tie 
diktatoriai nugalėti, bus atsta
tytos visos pavergtos tautos. 
Suprahtama, čia aš turiu min
tyje ir musų tėvynę Lietuvą.

Tad jei “Tėvynės” redakto-

varęs polemiką, kad Lend-and-

.nitas ir Anglijai-pųgalba nebū
tų teikiiųiia,. lada.jis tegalės sii-. 
.♦^yti, kųd.ąš. kąįpo-.SLA .narys 
ir šįiųlai/bei tuksiančiai kitu 
musų organizacijos narių netu
rime teisės savo organe “Tėvy
nėje” pareikšti savo nusistaty
mo.

susipa- 
Crown 
dar ne-

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

mei skyrių, “Tėvynes” -ekaity
to ja i ir nariai SLA galėtų lais
voje tribūnoje išsireikšti įvai
riais lietuvių Amerikos gyveni
mo reikalais. Čia aš turiu min
tyje ne vien tik SLA reikalus,' 
bet ir viso Amerikos lietuvių 
gyvenimo, Amerikos lietuvių 
LIETUVYBĖS reikalus,

“Aš tikiu, kad dėl tokių klau
simų, leisdamas išsireikšti per

kiais priėmė nito nacių Hitlė 
rio ordiną; generolą Robęrt E 
Wood, kuris yra “America 
First” pinnininkas ir aršus šo
vinistas. Jie abu yra nusistatę 
prieš teildmą pagalbos Angli
jai, ir prieš tą garsingą “Lend 
and-Leasė bilitf“ H. R. 1776.” 
Čia, rodos, galėtų ir menko su
pratimo žmogelis permatyti, 
kad suteikimas (musų garbin
gam prežidehtui Robsevėltui di
desnes galios, kuri yra nuina- 
tyla tame “Lchd-anH-Lchše bi- 
liitje”, pagreitins stimiišti ne
nuoramų Hitlerį ir pria 
viešpatavimo dienas ir; krauge- 

banditui
Stalinui. Juk Ilk siiteik'ant1 

Tėvynėje” ir tos Jie-' k uodidžiausią pagalbą Anglijai

ginu įdomią. Suprantama, 'prie
šingų SLA organizacijos re'ka- 
lanis raštų vietos neturi liuli. 
Bet kadangi SLA. organ'zacija 
susideda iš los lietuviškos vi-jriui, tam Kaukazo 
sUomenės nar u, tad turėtų bu 
ii vietos

Alaus mėgėjai turėtų 
žinti su Frederick’s 4 
Fremium Alum — jei to 
padarė.

Frederick’s alus yra aukščiau
sios rųšies, gamintas ir geriau
sių ir šviežiausių roduktų, bet 
jo kaina yra stebėtinai žema.

šis aluis, gamintas varyje iv 
sendintas medyje, prilygsta prie 
bet kurios aukštesnės kainos 
alaus, nes Frederick Bros, daug 
metų patyrimas juos išmokino 
kaip pagaminti gardų ir gerą 
a-lu mažomis išlaidomis.

Frederick Bros, bravorais ir 
ofisas dabar randasi naujame 
name, ;;modenniąkesniame, adr. 
3917 S.. Lowe Avė.

Pamėginkite 4 Cro\vn alų. 
Jei jūsų apylinkės tavernas j-j 
dar nelaiko, šaukite YARds 
1502, (Sk.)

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

MADOS

NEGALI GAUTI GERESNIO
Jei Mokėtum Du Syk Tiek už

FREDERICK’S 

4 CROWN 

PREMIUM 

BEER!

Tikrai PREMIUM Alus atstovauja aukščiausią 
laipsnį bravorininko gamyboje! Frederick’s 4 
CROWN PREMIUM ALUS yra gamintas va
ryje ir sendintas medyje.

GAUNAMAS Va GAL., KVR. IR 12 UNC. BONKOSE. 
Nueikit Į artimiausį sandėlį arba taverną—arba šaukite 

YARbS 1502
—svarbus Pranešimas — 
Dabar randamės savo naujame sandėlyje ir ofisuose 
adresu 3917 LoWe Avehue . . . čia gamybai pa- 
rankumai leidžia mums duoti daugiau patenkinantį 
patarnavimą musų daugybei kostumerių mctropolitan 
apylinkėje.

FREDERICK BROS., inc
3917 Šp. Lowe Avė., Chicago, III,

JACK SWIFT
X

Į.5 EANM41LE 
(bi HIS

UN

DlFFICUL-T. NO
PENC5UIN MEN AR 
ALLOWED NEAF? JA

TRY TO 5MUGGLE 
TH1S 3OL.T SUN

LISTEN5 
i N DESPAI# 

TO THE MlGHTY 
ROAR PF THE 

GREAT 
GYROSCOPE.

JRtelS.

WĖLI_, JACK SWIFT, THE HOUfc OF 
DESTlNY 15 NEAR. THE GREĄT 
YVHEEL 15 TURNIN3 AT MAX1MUM

4698 — Po pietinė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SU Chicago, IIL 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No
Mieros_______ __  per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



NAUJIENOS, Chicago, III.Penktad.,' vasario' 28, 1941

KORESPONDENCIJOS
pačiomis kainomis,, ir visi .pel
ui iš skelbimų kampanijos.

Pamatykite Midwest skelbi
mų šios dienos “Naujienose”.

(Sp.)

ATSIŠAUKIMAS INEW YORKO IR APYLIN 
KĖS DRAUGIJAS, KLUBUS IR KUOPAS

SLA. Penktas Apskritis šaukia konferenciją Balandžio 
20 D., Lietuvos Svarbiais Reikalais.

Žemiau telpantis atsišauki- sų tautos sūnų buvo sugrusti Į 
mas pasiųstas visoms New Yor- kalėjimus ar išsiųsti Į Rusiją. 
ko-Brooklyno ir apielinkės or- O kurie dar nesuimti, jų būklė 
ganizacijoms, kurios musų nuo- šiandien yra apverktina. Jie gy- 
mone tokios konferencijos šau-1 vena areštuotų padėtyje. Tik 
kiniui pritars ir sut ks joje da- sunkus darbas, tik (begalinis 
.yvauti bei kurių turėjome ad- vargas.
resus. Bet mes jauč ame, kad 
dėl stokos adresų ne visas orga
nizacijas galėjome pasiekti laiš
kais ir todėl prašome tokias or
ganizacijas, kurios pritaria kon
ferencijos šaukimui, šį atsišau
kimą skaityti oficialiu ir išrink
ti savo delegatus savo mėnesi
niame ar specialiai šauktame 
tam tikslui susirinkime. Išrink
tiems d.legatams Įteikite man
datus, pažymint savo organiza
cijos narių skaičių ir apie jų iš
rinkimą nevilkinant praneškite 
SLA 5 apskričio sekretoriui, P. 
Bajoras, 307 W. 30th St., New

Mes, laisvosios Amerikos ie 
tuviai, neprivalome tylėt.. Mu
sų pareiga teikti moralę ir mą- 
terialę pagalbų L etuvos žmo
noms. J mus yra atkreiptos jų 
akys, mumyse yra sudėtos jų

k

I

BROLIAI IR SESERS:
Musu tėvu kraštas Lietuva

diktatorius Stalinas, vykinda
mas seną rusų imperializmo 
politiką, 1910 metų birželyje 
savo laud-jnąjai armijai Įsakė 
okupuoti Lietuvą. Didysis Lie
tuvos kaimynas neturėjo jokio 
pagiindo tai savo agresijai. Lie
tuva buvo užpulta ir jos nepri
klausomybė sunaikinta ne to
dėl, kad Sovietų Rusijos valdo
nams grėsė pa\ojai

(o apskričio suvažiavimas, Įvy
kęs sausio 26 dieną, 1941 m. 
nutarė šaukti D.džiojo New 
Yorko, New Jersey ir apylinkė; 
lietuvių organizacijų bei drau
gijų atstovų suvažiavimą. Tokį 
suvažiavimą šaukti buvo įparei
gota žemiau pasirašanti apskri
čio valdyba.

Suvažiavimas įvyks balandžio 
20 d., Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo svetainėje, 280 U- 
nion Avė., Brooklyn, N. Y. Pra

GUBERNATORIUS SUVĖLINTAI UŽIMA VIETA

NAŲJIENŲ-ACME Toleohoto
Forrest C. Donnell (dešinėj) su žmona sėda pusryčiauti savo namuose St. 

Louis ir su malonumu kalba apie planus persikelti Į Missouri Gubernatoriaus pa- 
Jocių. Donnell, rėpublikonas buvo išrinktas gubernatorium prieš šešias savaites, 
bet jo demokratas oponentas rinkimus kontestavo ir bylą svarstė tos valstijos vy
riausias tribunolas. Nors tribunolo teisėjai visi demokratai, bet jie pripažino 
Donnell rinkimus laimėjusiu. . }

Racine. Wis.

mažos

tuva vengė bent kokių nesusi
pratimų su Rusija; visą laiką ji 
stengė d palaikyti draug ngus
santykius su savu didžiuoju 
kaimynu. Su tuo kainnnu Lie
tuva buvo padarius eilę sutar
čių. Pasėkoje to, Sovietų Rusi
jos valdonai davė iškilmingus 
pasižadėjimus respektuoti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Tie pasižadėjimai buvo su
laužyti. Kartu su raudonąja ar
mija į Lietuvą atėjo raudonieji 
komisarai. Maskvos diriguoja
mi jie atėmė musų brolių ir se
serų laisvę; j e atėmė ir jų tur 
tą. Kiandien Lietuvoje šeimi-

jstatymas, jų valia privaloma 
kiekvienam. Atėmę lietuvių 
tautai laisvę, tie atėjūnai pra
dėjo savaip tvarkyti ir musų tė
vų kraštą Įjungė Sovietų Rusi
jon. Tūkstančiai geriausių mu-

Didžiausis 
Išpardavimas 
Chicagoje!

Jūsų gerbiama organizacija 
šiuo yra kviečiama dalyvauti 
suvažiavime, kurs turės nusta
tyti musų veikimo gaires. At
stovus r ūkite po vieną nuo 39 
narių. Organizacijos, kurios ne
turi 30 narių, renka po vieną 
atstovą. Atstovams reikia duoti 
raštiškas įgaliojimas, Į kurį pa
žymima draugijos narių skai
čius. Taipgi prašome sekreto
rių, kad jie praneštų SLA penk
to apskričio sekretoriui apie iš
rinkimą atstovų. Išrinktų atsto
vų vardai bus skelbiami spau
doje.

Broliai ir sesers, visi į darbą!
Kovokim už atsteigimą lais-

Gerai pavyko Vasario 16 dienos 
parengimas.

Bendrai ruoštas iškilmingas 
Vasario 16 dienos paminėjimas 
Lietuvių parapijos svetainėje, 
815 Park avė., pavyko visais at
žvilgiais. Programa išpildyta į- 
domi ir graži. Publikos tiek 
skaitlingai susirinko, kad ir sto
tiems pasidarė mažai viętos..

parengimo viso labo susidarė 
suma $143.40. Pinigai pasiųsti 
Lietuvos konsului p. P... Dauž- 
vardžiui dėl vedimo kovos at
gavimui Lietuvos nepriklauso
mybės. Dalyvavusios skaitlingos

Kudirkos raštai; šeši tomai 
Pchicologijos vadovėlis.

Dalilėš Milžinai 
Kitas Karas.
Dvasia Gyvenimo Mechanika.
Paskaitos iš Lietuvos IstOri

jos. ' '
Technikos Stebuklai.
Dešimties Mėtų Lietuvoj Tau-

• Nesimatę per 47 metus, 
vakar susitiko du broliai, Tho- 
mas Donlevy ir Frank Bartley. 
Ir keista, abu gyvena Chicagoj, 
Donley ad. 2904 S. Wells, o 
Bartley, 6318 Justine. Susitiko, 
kai mirė jų sesuo ir reikėjo su
tvarkyti jos palikimą.

Per visą pereitą savaitę Mid- 
west Stores organizacija šven 
te savo 10 metų gyvavimo su
kaktuves su milžinišku išparda
vimu, kokio chicagiečiai praei
tyj nematė.

Visos Midwest krautuvės ra
portavo, kad šeimininkės grū
dosi į krautuves kasdien, norė
damos pasinaudoti nepaprastais 
pasiūlymais. Nepilnos skaitlinės 
parodo, kad suvirš 125 prekinių 
vagonų prekių buvo išparduota! 
Išpardavimas buvo plačiai iš
garsintas visuose miesto svar
besniuose laikraščiuose ir šeimi
ninkės tuojau pamatė, kad Mid- 
vvest Stores siūlo puikiausias 
prekes žemesnėmis kainomis.

Kadangi sukaktuvių meto iš
pardavimas buvo toks sėkmin
gas, organizacijos viršininkai 
nusprendė pratęsti išpardavimą 
dar dvi dienas.

Daugelis skaitytojų negali 
suprasti kaip nepriklausomi 
groserninkai gali duoti tokį ge
rą patarnavimą ir konkuruot 
su kainomis didžiulėse “chain- 
store” organizacijose. Midwest 
organizacija gali tą daryti, nes 
ji yra kooperatyve organizaci
ja, kurios nariai — grosėrnių 
savininkai — veda savo biznius 
išvien.

Jie turi nuoisavą sandėlį, ku
ris superka visas prekes visiems 
nariams. O kadangi yra suvirš 
500 groserninkų organizacijoj, 
jų pirkimo jėga yra milžiniška 
ir leidžia jiems pirkti tiesiai iš 
išdirbejų ir produserių vagonų 
kiekiais. Antra, visos krautuvės 
siūlo tas pačias prekes tomis

Tek VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS. 
Generalis Vedėjas.

S. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

NAUJA DEGTINES Krautuvė 
Bridgeporte 

Specialus Išpardavimas:
4 METŲ SENUMO 90 PROOF 

BOURBON DEGTINĖ
’1.39 kv“žrtą 51.39

Aplankykit musų naują krautuvę
B. & W. LIQUOR STORE 

3424 S. Halsted St.

j
1

■

\

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI 

Dantų' Pieitai

10 MĖN. MOKĖTI n A r A 
Pinigų grąžinimo ga- V ĮJ h įj 
rantija. Denturos da- “ 
romos tiktai gavus už- M ‘"į 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pieitai 
Pataisomi $1

~ $35
Apkain.
Nemok.

Hejna Bros.

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

vos!
Šalin musų brolių ir seserų 

vergėjai — Lietuva turi būt lai
sva ir nepriklausoma!,' .> ... .

ba:
St. Strazdas, pirmininkas
V. Ambroževičius, vice pilim 
Pr. Bajoras, sekretorius 
A. B. Strimaitis, iždininkas 
A. Trečiokas, organiz.

Lukoševičius, organiz.A.

‘irkite tose krautuvėse, ku- 
• >s '•Mcsinasi ‘NAUJIENOSE’

CHRYSANTHEMUM PATTERN 2713
/No. 2713 — Išsiuvinėtas lovos užklodas.

Paskaitos iš Biologijos ir 
bakteriologijos.

Kaip žmogus gyveno ant že
mės.

■: Nuo Perkiiho iki Bazilikos,
Lietuvių Protėviai ir

;; Išniękiptdš 'Vėliavos.
.. s • a : . . .' •• • ' , t . i • •

Įsigijus šias aukščiau sužymė
tas knygas -užteks pjluai skaity-# 1 9 • i • Volo nn Y ttuo .publikos veiduose matėsi paki- — o ikj šiltos ;vasaros.. Kvieįiu 

lęs upąs. ir tvirtas pąsi^mąs laptį T.M.n.
vieningi. v«iięihs , narių, genj
gas ir vėl atgauti I/ctuvai.-we-|•; talkinink .apšvieto J 
priklausomybę. Esame išk.e V ’ 1 
obalsį sukelti L'C-Uyos. rpika-
lams 500 dol, įr mes Ra^po lie- buįiiiSpriveiitLme^ 
tuviai duotų garbės žodi istesę- gyvenantieji Hetuviai bei- 

drinti visas jėgas telkiant pr;ę 
T.M.D. išleidinėti čionai Ame
rikoje lietuvių kalba geras nau 
dingas knygas. Nariu švietėju 
būti labai lengva, tik reik.a no
ro. Vos vienas do.eris Į melu ; 
įstojimo nėra. Visais knygų gi- 

, v i vimo reikalais ar įsirašymo į T 
tinę programos dali išpildys M D. prašomi Hetuviai kreip.i, 
įžymus dainininkas Jonas ,Ur-' 5iu<> adresu i T.M.D. sekretorių 
bonas. Kviečiami lietuviai gau-, ^nygjy

platinime. Okupavus rusams 
Lietuvą, • norėdami turėti naujų

sime, > nes einame tikslingai ir 
bendrai. Tam tikslui yra ruo-. 
šiamas judpmų paveikslų vaka-. 
ras ir koncertas šeštadienio vi
kare, 7:30 vai., Lietuvių para
pijos svetainėje. Iš Ch’cagos at
važiuoja p. K. Motuzas rodyti 
judomus paveikslus, o koncer-

singai susirinkti. Užprašomi ir 
kaimynai, — Kcnosha lietuviai 
ir iš So. Mihyaukee. Bus Įdo
mus paveikslai iš gražios buvu
sios laisvos Lietuvos pamatyti! 
ir pasiklausyti gero dainininko' 
Jono Urbono r gražų skambių 
dainelių. Vasario 22 d. po pietų 
kun. S. J. Draugelis, Šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioj suve
dė į moterystės stoną Vyties re
daktorių p. Antaną Skiriu su 
p-le Brone Piliponiute. Jauna
vedžiams linkiu pasekmingo, 
laimingo ir ilgo gyvenimo!

—M. Kasparaitis

M; Kasparaitis, 
1827 Linden Avė.

Racine, Wis.

Užmušė Darbininką 
Dirbtuvėj

Chicago Flexible Shaft Co. 
dirbtuvėj, 5600 W. RooseveĮt 
Road, dajis mašinos lūžo ir Įlė
kusi Į darbininko George Lour 
den krutinę, jį mirtinai sužeidė. 
Jis buvo 37 metų amžiaus ir gy
veno adresu 158 ,N. Central avė.

■ I * • • . ■ s

Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Knygos

• D • • » . •:1 ' ’ . • • * ■ ■

Turime daug naudingų kny
gų, kurias labai pigiai parduo
dame. Patartina lietuviams įsi
gyti, nęs iš jų daug įgysite nau
jo ir gero naudingų žmogaus 
gyvenimui žinių.

Štai tų knygų sąrašas:
Jono Jonilos raštai; trys to

meliai.

Skidmore Davęs 
“Protekciją”

EXTRA SPECIAL VERTYBES PER PAS
KUTINES 2 DIENAS MUSŲ

10-tų Sukaktuvių Pardavime
MES PRISTATĖM DAR KELETĄ VAGONŲ PUIKIŲ PREKIŲ 

ŠIAM IŠPARDAVIMUI
; PIRK DABAR! TAUPYK DAUGIAU!

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., VAS. 28 ir KOVO 1
ŠVIEŽUS NO. 1 KOKYBĖS

Kiaušiniai

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
CREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(extemally csuscd)

COAST 
TO

COAST!
No matter what you’vo tried without
success for unsightly surfaco pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
hero’s an amazingly auccessful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich quickly relieves 
itening soreness and starts right in to 
help nature promoto FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredienta help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

tuz. 19c
Grynai .švieži “MIDWEST” Kartonuose Kiaušiniai tuz. 24c 

‘ “GOLD MED AL” VIRTUVĖJ-TIKRINTI
; MILTAI 5 sv. maiš. 22c 24sv. maiš. 81^

*‘MIDWEST” DELUXE
KAVA Puikiausios Kokybės
“Tąpttt^ELT,” DELICIOUS
OBUOLIŲ SOUSAS No. 2 ken. 3 už 250
‘‘]VnnWFST” KONDENSUOTA DARŽOVIŲ AR
TOMAIČIŲ SRIUBA 10^ unc. ken. 50
“MIDWEST” Pork and Beans Did. 2^> ken. 2 už 19c 
GERIAUSIOS RINKTINOS NAVY PUPOS
“TASTEWELL” SPINAKAI did. 2% ken. 2 už 25c 
“ROSEDALE” PINEAPPLE 4 riekutės 1V4 mier. ken. 12c 
.. ■ -J ........ •   - •   *   " " ■■ 1 1 ' — . i l a l
TAPIOCA PUDDING AR
KOSTO Dezertai ■___ 4 pak. 1
SPRY___ 1 sv. ken. 18c 3 sv- ken- 45^
SUNSHINE “HI-HO” CRAGKERS sv. pak. 210
RUDU f.KIBELIU
^SALADA” Juoda Arbata sv. pak. 19c maž. pak. 90
“DAVTES
VIRTAS KUMPIS
TEXAS BESĖKLĖS
GRAPEFRUIT did. 64 mieros
MINNESOTA GELTONI SVOGŪNAI
“JVORY” Muilas 2 vid. šm. 11~ 2 did. šm. 190

sv. kcn. 240

sv. 5c
2% ken.

% sv. 270

3 už 100
5 sv. 120

“SUNBRITE” VALYKLIS 3 ken. 14*0
“ŠOF W ASH’’~CLE ANER 32 unc. pak 190
"RRILLO”“ 2 maži 17c did. pak. 170

are sure to be 
just vvhat.you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

'VUT DoubleTeMed-Double AclionKC BAKIMG POWDER

Ūse only one Icvel tea- 
spoonful to a eup of
sifted flour for most recipes.

(5OYEAR5j
11 2S0UNCES 11 
bjšlFOR

■ MILLIONS OF POUNDS H AVĖ BEI N 
USED BY OUR GOVERNMENT

* -’ **__ *________ ''________ • • ■ i

“O’CEDAR” Polish 4 unc. būt. 23c 12 unc. būt. 430 
bathroom"tissue
“NORTHERN” Labai Minkštas 4 rolės 22*' Skidmore byloj e, kurią 

bar svarsto Chicągos federalis 
tęismąs, eilė liudininkų liudijo, 
kad; jis jiems užtikrino “polici
jos protekciją” už atlyginimą 
nuo $2’5 iki $250. Liudininkai 
buvo daugiausiai pinigų lošimo 
įstaigų savininkai.

Fed. prokuroras tikrina, kad 
'SMdmor^ tokiais kyšiais susi
rinku Įnilionus ir yra kaltas val
džia} apie $500,000 income talv 
sais

da

No. 2713

Vardas ir pavardė.

Adresas........................

Miestas ir valstija.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chlcago, HL

Čia idedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No...

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 
__$100 DYKAI JKas Savaitę^ Taupykite Musų Kuponus

Pasaulio Istoriją; trys tojnai. 
JI Kultūros Istorija; trys tomai,.

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ
Mnwmwmi 

500 Nepriklausomų Ąpylinkinių Krautuvų;
msbh9£0

KRAFT FRENCH 
DRESSING

AMfRICA’S JaRGIS
** J'* ■ r' t--,, i

SEtlING BRAND w
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NAUJIEMŠ
Tht- Lithuamao i>ail>

Pvhlished Dail> Except Sunday
The Lithuanian News Pub Co.. Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CAN ai 8500

by

SubscriptioD Rates 
pei yeai m Canadb 
per year outside of Chicag« 
per year in Chicago

$8.00 
4.0<‘ 
2.00 

. 1.90
.75

3c 
lOc 
78c

NAUJIENOS, Chicago, IR.

“LIAUDIES NORAS”

*

Pėnktad., vasario 28, 1941

6.00
$6.00
$8.00

<c per copy.
• - - - T- - - . , - --- - - —i-

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Offide 
of Chicago. III., under the act of 
March 3rd 1879

rtrakymo kaina
■ ’hicagoje—paštu

Metam*
Pusei mėtų ..................
Trims menesiams ---------
D vieni mėnesiams ____
Vienam mėnesiui ----------

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija 
Savaitei .........................—
Mėnesiui ........................ .

lungtinėse Valstijose, ne Chicagoj 
paštu (Atpiginta)

Metams ......... ........ ......
Pusei metų ............ —
Trims mėriesiams ___
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Užsieniuose?
Mfetams ................
Pusei metų .................
Trims mėnesiams .....
Pinigus, reikia siųsti pašto Monev 

Orderiu kartu su užsakymu
- i - ---- - ---------- J--:- -- - -

Naujienos eina kasdien, išski 
nant sekmadięnius. Leidžia Nau 
jienų Ūendrovė, 1739 S. Halsted št., 
Chicago, 111 Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su

Riaušės Holandijoje

$6.00
3.25
1.75
1.25

7ft

$8.do
4.00
2.^0

Prieš keletą savaičių buvo didelių neramumą okupuo
toje Norvegijoje. Dabar ateina pranešimai apie riaušes 
Holandijoje. Telegramos iŠ Berlyno pripažįsta, kad Am
sterdame buvo susirėmimų tarp civilių gyventojų ir oku
pantų karo policijos. Tuose susirėmimuose buvo užmuš-
ta ne mažiau, kaip 6 asmens, ir keletas kitų buvo sužeis- tracijomis f 
ta. “Daug žmonių, atsakomingų už neramumus arba da- 
lyvAvtisių juosė”, kaip sako telegrama, “buvo suimta”.

Holaridai yra ratfiaus būdo žmonės, ir jeigu jie sto
ja i kovą SU okUpaftty kareiviais, tai galima numanyti, 
kad neapykanta prieš nacius tenai pAšidarė labai aštri. 
Riaušių malšinimas' tą neapykantą tiktai dar labiau pa
didins.

Bet vokiečiai yra okupavę daug kraštų. Visose Už
imtose teritorijose jie turi laikyti kareivius ir žvalgybi
ninkus, kad žmonės nesukiltų. O toliau nacių okupacija 
vis labiau plečiasi. Hitleris yra priverstas užimti vis 
naujas ir naujas teritorijas, nes kitokiu budu jisai ne
gali pasiekti opiųjų punktų britų imperijoje. Kadangi1 
jam iki šiol nepasisekė užkariauti anglų salas, tai jisai 
turi ilginti savo frontus kitomis kryptimis. Juo didesnį 
plotą jisai bandys apžioti, juo sunkiau jam bus suvaldy-1 drau8a$ 
ti pavergtas Šalis.

Berlynas aiškina, kad riaušes Holandijoje iššaukė 
anglų parašiutistai. Neperseniai buvo žinių, kad anąlų 
parašiutistai buvo nusileidę Italijoje. Netrukus, Hitleris 
ir Mussolinis nebegalės dėl tų parašiutistų nė užmigti.

Kremlius—“baimės tvirtovė”

Lietuvos kom-partijoš sekre
torius Sniečkus šitaip pasakoja 
Kaimo “Darbininkų žodyje” a- 
pie Lietuvos “išliuosavimą”:

“Mums padėjo pasiliuosuor 
t i nuo taūtinirikų' jūngo FtAiu- 
donoji Armija. Bet nuvertus 
tautininkų rėžimu Lietuvos 
llaūdis f>ati paėmė šavO liki
mą į savo ra n kas. Lietuvos 
liatidiš per gailingus miiiri- 
gtiš, demonstracijas, įiafeiŠ- 
ke savo norą, kad Lietuva 
butų tarybinė, ir tarybinė 
santvarka Lietuvoje buvo į- 
gy vendiniu pagal Lietuvos 
liaudies norą.”
rro kom-sekretoriaus nuomo

ne, vadinasi, liaudis pareiškia 
savo norą mitingais ir demonš-

Kas itiėš mitifiguš ir' deinoiiš- 
tračijds Lietuvoje rengė? Oku
pantų paskirtoji “vyriausybė”. 
Niekam kitam fiėbUVd lėidžia- 
ma šaukti susirinkimus arba 
rengti demonstracijas. Kad 
okupantų priešai nedrįstų vie
šai parodyti savo ndsistatymą, 
visuošė Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose stovėjo pusė ini- 
liono raudonarmiečių, apgink
luotų šautuvais, kulkosvydžiais, 
kumiolemis ir tankais.

Šitokiose aplinkybėse “liaudis 
pareiškė savo norą”!

Apie tai, kad reikėjo duoti 
žmonėms progą balsuoti, 

i” Sniečkus nė neužsi
mena. Pakako tik “mitingų 
demonstracijų”.

Tai grynas fašizmas.

ir

KOMUNISTŲ SKERDY- 
NĖ KINIJOJE

Cantono sukilėlių krauju!
,William S. Schlamm, kuris 

yra ateivis iš Austrijos ir dabar 
gyvena Jungtinėse Valstybėse, 
savo straipsnyje rašo:

“Stalinas nu tarė susi j u ngti 
su mirtinu komunizmo prie
šu, Chiang Kūi-sheku. Bet 
pirmiausia jam rūpėjo paro
dyti, kad dėl šitos jo keistos 
sąjungoj su Cbiang kai-she- 
kū atsakomybė krinta ant 
Zinovjėvo frakcijos, kurios 
vadd.yybė liėšu^ėba užtikrin
ti pergales Kinijos komunis
tams. ,.

“Todėl 1927 metais buvo 
pasiųstas iš Maskvos į Can- 
toną naujas Komitetas iš 
Trijų stt įšdkyirių išprovo
kuoti sukilimą. Kinijos ko
munistai visuomet buvę tik
tai pastumdėliai stipriose sa
vo maškvinių draugų ranko
se. Taigi dabar jie pdkfftusžl 
naujųjų Maskvos pasiuntinių 
įsakymų ir visu smarkumu 
puolė daug, galingėšnės 
ęhiang Kai-sheko ginkluotas 
jėgas. Septyniolika tūkstan
čių kinų studentų ir darbi
ninkų buvo užmušta šitame 
beprotiškame Sukilime-^—tūk
stančiai buvo išžudyti jau po 
sukilimo, vienoje baisiausių
jų naujosios gadynės skerdy
nių. Šimtai buvo įmesti į o- 
keaną. Gyvus belaisvius de
gino, vietoje malkų, trauki
nių lokomotyvams kurti.

“Zinovjevo šalininkai buvo' 
dėl šitos tragedijos apkaltin
ti, ir nuo to laiko Stalinas 
pasidarė pilnas Komunistų 
Internacionalo viešpats, žmo
gus, kurio įsakymu įvyko 
Can tono žudynes, buvo 
Chiang Kai-shek. Praėjus ke
lioms dienoms, Stalinas pasi
rašė su juo draugingumo su
tartį. O Komitetas iš Trijų, 
triumfuodamas, sugrįžo į 
Maskvą. Komiteto pryšakyje

šą” (b‘et iŠfi^mihie mokėjo jam 
pensiją!), ir dabar Voldemaras 
pajuto, kad atėjo proga jani 
pačiam afšišėšti Į “tautos vado” 
sostą. Tačiau Lietuvoje jau šei
mininkavo “draugas” Dekano- 
zovdš. Po 1926 metų “pučo” 
Voldemaras sUŠaudė keturis ko
munistų vadus (Grėifėnbergį, 
Požėlą ir k.), — tai kaip dabar 
galėjo jisai tikėtis gauti iš Mas
kvos komisaro aukštą vietą

Bet Voldemaras su “draugu” 
bekapozovti Susikalbėjo. Tiesa, 
“kruvinam fašisttii“ Šteino įga
liotinis riedavė “tautos vado”

vietos Lietuvoje — toje vietoje 
kolkas sėdi Paleckis. Bet Stali
nas pasikvietė Augustinų profe
soriauti Maskvos universitete 1

Ar tai ne panašu į tai, kaip 
Stalinas padarė “draugingumo 
sutartį” su Kinijos “kruvinuo
ju” Chiang KaLsheku, po Can- 
tono skerdynės?

Tačiau pasaulyje dar yra tūk
stančiai idijotų, kurie priklauso 
“komunistų partijoms0, įsivaiz
duodami, kad jie, po “draugo’ 
Stalino vadovybe, dirba prole- 
tarijato labui. Jie dar vis nesu
pranta, kad Stalino akyse jie 
yra tiktai “pašaras kanuolėms”.

Literatūros Reikalais
■ -------- .. ------------------------- - ----------- ;........................

22 d. sutartyje dėl 
krašto grąžinimo 
Tenka pastebėti, 

sutartyje larp'Vo- 
SSSR įsakmiai pa-

Chicagos “Daily Newš” korespondentas, Lėland 
Stowe, kurio sensacingi pranešimai iš Suomijos karo 
laukų pereitą žiemą padarė didelį įspūdį Amerikoje, va
dina Maskvos Kremlių. “baimės tvirtove”.

Iš Suomijos tas korespondentas keliavo per Maskvą' 
į Balkanų pUsiausali ir matė savo akimis, kaip graikai 
muša italus Albanijoje. Praleidęs keletą mėnesių šitame 
piet-rytines Europos kampe, p. Stowe įsitikino, kad vi
są Rusijos užsienių politiką šiandien diktuoja Staliho 
baimė prieš Hitlerį.

Sovietų “voždius” bijo, kad anksčiau ar vėliau Hit
leris jį puls, įsiverždamas į Ukrainą ir, gal būt, Kauka
zą, kur guli turtingi Baku aliejaus laukai. Hitleris turės 
kame nors laimėti naują “žaibo pergalę”, kad Vokietijos 
žmonės nepaliautų tikėję jo galybe, ir jeigu jam nepa
siseks artimoje ateityje apsidirbti su Anglija, tai jisai 
bus priverstas susirasti kitą auką savo agresijai. Kaipo 
sekančią auką, Hitleris yra numatęs sovietų Rusiją.

Stalinas tai žino. Jisai, be to, žino, kad jo Raudo
noji armija yra menkos vertės. Jisai žilio, kad Rušijošl 
susisiekimo priemonės yra labai neišvystytos ir jos ge
ležinkeliai nepakeltų \dideliO karo sunkumų; jau beka
riaujant su mažiuke Suomija, sovietų Rusijos transpof- 
tas kątik nesugriuvo. Taigi Stalinui kinkos dreba, gal
vojant apie tą valandą, kada rudosios nacių divizijos pa
suks į rytus, jisai stengiasi pats iŠ Anksto kaip galėda
mas geriau įsistiprinti įvairiose strateginėse pozicijose, 
kad, atėjus tai valandai, jisai butų pasiruošęs gintis.

Taip rašo Leland Stowe.
Mes abejojame, ar jisai teisingai piešia santykius 

tarp tų dviejų totalitarinių diktatorių. Tiesa, kad Stali
nas Hitlerio bijo. Bet jisai ilgai Svarstė, pirina negu ji-' 
sai nutarė pasirašyti Maskvos paktą, 1939 m. rugpiučio 
23 d., ir tuo budu surišti savo diktatūros likimą su Hit
lerio diktatūros likimu. Jisai turėjo pramAtyti, kad Hit
leris gali laimėti karą — todėl jisai SU juo sUšijuhgė. 
Kas gi jungiasi su tuo, kuriam yra lemta pralaimėti?!

Tardamasis su naciais, Stalinas turėjo turėti galvok 
je Hitlerio pergalės galimybę ir pAdAryti atitinkamas iš
vadas. Svarbiausioji jo išvada, aišku, buvo ta, kad Mas
kvos diktatūrai bus lengviau sugyventi sii pergalėjusiu 
fašizmu, negu su pergalėjusiomis cfėittUkfatijoitiiš; Todėl 
Stalinas pasidarė fašistų partnerių,• ir jisai visą laiką el
giasi, kaip fašistų partnerys.

Mums atrodo, kad Leland StcrtVe daro tą pačią, klai
dą, kaip ir daugelis liberalų Amerikoje ir Anglijoje, ku
rie dar vis tikisi, kad Maskva vieną gražią dienąAtsi
suks prieš Vokietiją. , , :

Rašydamas apie, stambiausią
jį Fraricuaįįjofl fašištį vadą' (ir 
gal būt, busimąjį Francuzijos 
diktatorių), Jacųdės Doriot, 
žurnale “The American Mercu- 
ry”, —- Willlam Schlamm pd- 
pasakojh vieną labui žiaurų epi
zodą komuništą intėfnačionaio 
istorijoje.

Stalinus/ Įnirus Leninui/ pasi
grobė višą galią Rusijoje ir su
manė sutremti opoziciją K6- 
minterno sekcijose, šituo tikslu 
jisai 1927 m. suruošė komuniš- 
tų maištą Kinijoje, pagarsėjusį, 
kaipo “Cantono sukilimą”, kurį 
Kinijos diktatorius Chiang Kai- 
chekas negailestingai sutriuški
no, išžudydamas tuksiančius 
sukilėlių. Atsakomybę dėl šito 
nepasisekusio Kinijos komuniš- 
tų maišto Stalinas suvertė ant 
Žinovjėvo ir jo pasekėją, ir to
kiu Budų “žinovjėviččiai” btivd 
gaiutiiiai diskredituoti. Opozi
cine srove Komunistų Ihtertiai- 
cionalė įlėtėko įtakos. Vėliau 
pats ZinbvjėVas buvo sušaudy
tas, “kaip pasiutęs šuo.”

i O kas tą “Can tūlio sukilimą0 
organizavo? Jį organizavo Mas
kvos paskirtas “komitetas iš 
trijų” asmenų, kurių pryšakyje 
stovėjo fraiidUZUs kumtthistas, 
Jacąucs Doriot. Po tos krūvi- 
ilbs skcrdyifėš Kiflijo'jė Dorįdt 
peršiinele į fašistų pūsę. šian
dien jisai yra fanatiškiausias fa
šizmo apaŠtūldš Fraiičbžijoje ir 
karštas šalininkas “bendradar
biavimo” su Hitleriu* jeigu Hit
leriui pasiseks visiškai pavergti 
Prancūziją, tai jisai greičiausia 
paskirs savo “gūtilėiięriu” (apy
gardos vadu) Prancūzijoje bu- 
vtisį kbmūiilštą Doriot.

Prie. to dar reikia pridurti/ 
kati Stalinas tą Cantdhb skėf- 
dynę panaudojo, kaipo prieiūo- 
hę sunaikinti komunistų j ud^- 
jlmą Kih'ijbM kiltis (Hikdiė jahl 
Susitarti su Kiftijbš diktatbridAi 
Chidiig l(ai-siiėkii. Kdi tįk fci- 
nijoS kūmbhištį įjtulėjiitio nu- 
gafkauįiš bUVO pįėridužtas, tai 
Stalinas padarė 'sįjuiigą Su 
fctiiaūg kuris b^Vo 4 .
apsitaškęs mm. kojų „iki. galvosj ii ištrėmęs,. kaipo tautos pnė«

' H
Liudas Gira mokslus eina.
Galima butų sutikti su Liu

du Gira, visai šio reikalo negih- 
čijaiii, kad jis yra aukštesnės 
kilmės, kad j6 gyslose teka 
“mėlynas kraujas”. Mcš, kurie 
jaučiamės papras taip lietuviškų 
laukų ir miškų vaikais, kurie 
turime pujitasčiatisių mužikiška 
kraują ir prie bajoriškos gimi
nės negalime savęs priskirti nei 
per prima noctis teisės šalti
nius, nesijaučiame nei kiek že
mesniais už Liudą Girą.

Jeigu Liudui Girai sudaro 
Į malomimo ar savigarbos min
tis, jog jis yra lietuviškos vals
tybės apginti nemokėjusių ba
jorų ainis, tegu tuo džiaugiasi 
ir jo savijautos mes visai near
dysime..

Visa bėda, kad Liudas Gira 
save priskaito prie tų bajorų, 
kurie labai sunkiai gyveno ir 
gdlą su galu vos sudurdavo. Pa
prastai tbkius nusigyvenusius 
bajorus Lietuvoje plikbajoriais 
vadindavo. O toks bajoras, ku
ris ne tiktai nusigyvenęs, bet 
ir kilmės dokumentus praradęs, 
kaimiečių yra vadinamas šun-

guliau, jam teko paragauti 
kraujo, milžiniško žmonių 
žudyiųd, ir didėlės' jtidošyš- 
tėš.” '

Pagrįžęs Francuzijon, Doriot 
begalėjo fasti ramybės savo sie
lai. Jį kankino atsiminimai apie 
upes kraujo, pralieto Kinijoje. 
Pradžioje jisai bandė sutaikyti 
komunistus su socialistais ir ši
tuo tikslu išleido 1934 metais 
atsišaukimą į Francuzijos dar
bininkus — kuomet Stalinas 
dar buvo priešingas “beųdrarri 
frontui”. Maskva paliepė Fran- 
čuzijoš /komunistams išmesti 
Doriot iš partijos. Už mėnesio 
po to pats Stalinas įsake Fran
cuzijos komunistams eiti tuO 
keliu, kurį buvo nurodęs Do-į 
riot! l

šitas naujas Stalino veidmai- 
nybės pavyzdys galutinai išmu
šė jį iš pusiausvyros. Doriot pa
suko į fašizmo pusę — to pa
lies fašizhio, prieš kurį jišdi ne
seniai. šaukė Francuzijos darbi
ninkus vienytis bendrame fron
te. Doriot Įsteigė Paryžiuje fa
šistišką dienraštį “La Libertė” 

; (Laisvė) ir 1936 metais ėmė or
ganizuoti pirnią mėsinę fašistiš
ką partiją FtaiiCuzijoje—^‘Liau
dies Partiją”.

šiaiidicn tas btivęs komunis
tas ir Komiu terno įgaliotinis 
Kinijoje gyvena vokiečių oku
puotame Patyžitljė, vėdA ųgniil- 
gą agitaciją hz “koo’pėfdvimą” 
su naciais ir laukia tos valan
dos, kada Hitleris jį padarys 
FraiiCuzijos diktatorium*

Gal btis nė prO šalį čia pri
durti dar kelis žodžius* Kai Sta
lino Raudonoji armija pereitą 
vasarą almarŠdVo į Kauną Ir 
“tautos vadas” Smetona leidosi, 
pasipustęs padus, dumti į Užsie
nį, tai iš užsienio atpyškėjo jo 
buvųsis draugūs iT pfirim&ėys 
1926 mėtų pėrvėtšmė, Augusti- 
nhs Voldemaras. Smetona 'buvo

šunbajoris nenori, kad jo vai-

r i padaryti iš savo sunaūs po- 
naitį, kuriam kiti juodadarbiai

—Nėra blogesnio sUttėrimo 
ant svieto, kaip nusigyvenęs 
Šunbajoris, — tvirtina sena lie
tuviška patarle. Lietuviškose 
patarlėse yra labai gilios išmin
ties. Yra j oš ir šioje. Lietuviai 
žinO kodėl jiė šunbajorių ne
mėgsta.

Jeigu lietuviam lėkdavo susi
durti šti tikFU bajorti, Su bajo
rių kurio ki^ėhius skambėdavo, 
tai jie žinodavo, kad už atliktą 
darbą gaUš kokį nėrs atlygini
mą. Bė( kai tekdavo šušidtirti 
Su šunbajoriais, tai • lietuviškas 
mužikas visuomet likdaVO iiu- 
škriatištas. Galėjo skųstis kam 
tiktai norėjo/ iš šuhbajorio nie
ko negalėdavo išgauti*

Šuiibajdris pats darbo bijo
davo, jltodO darbo iš tolo veng
davo, stėhgdavoši kittis dafban 
įkinkyti, bėt kai ateidavo laikas 
atlyginti už darbą, tai prasidė
davo tikra bėda. Lietuviai tai 
žinojo, todėl ir iš tolo Vengda
vo šunbajorių.

Jeigu Liudas Gira butų ne
gyvenęs Šuhbajoi’io pažiūromis 
Į ddtbą, jeigu jis dalbą butų 
skaitęs vienintelė garbinga priė- 

: mdnė dddttą uŽšiditbti, tai vi
sas jo gylėUimas butų pakry
pęs visai kitokia kryptimi ir 
šidndieri ihėš gal visai kitaip 
apie Girą kalbėtUmė. Tuo at
veji/ bufiį laimėjusi visa Lietu
va ir dat/giaii negu Lietuva, bu
tų laimėjęs pats Liudas Gira.

Darbą rtiekinančiOin pažiū
rom gyveno ir lenkiškai kalbąs 
Liudo Girire tęvds. Jeigu jiš bu
tų kitaip į rėikaią pažiūrėjęs, 
tai augantį savo sūnų butų lei- 

I dęs kokio ilOrš diiiato mokytis. 
Vilniuje bUvo galimybei ati
duoti vaiką pdš gėrą amatinin- 

*ką, ktlris būtį kraštui naudin
gą žmogų iš įd padaręs.

Liudas Gira lanko kunigų 
seminariją.

Amato mokinti tėvai hehorČ- ’ į, ”' x ' "5 *JO, nės amataš juk yra jtfodas 
darbas. Joks laikiškai kalbąs

Pradžioje 1 Judas Gira buvo 
siunčiamas į Vilniaus realinę 
mokyklą, o kai pastarąją pa
baigė, tai buvo pasiųstas į ku
nigų seminariją.

Kunigų seminarijoj Liudas 
Gira pradžioje skaitėsi geru 
mokiniu, bet turėjo didelių sun
kumų su mokslo išlaidomis. Se- 
minarijon patekę turtingų ba
jorų vaikai jautėsi, kaip namie, 
nes už juos mokėdavo tėva«, 
bet visą laiką jautėsi nuskriaus
tais tie, kurių tėvai negalėdavo 
laiku sumokėti mokesčių. Nie
kur nebuvo jaučiamas toks di
delis skirtumas tarp turtingųjų 
ir neturtingųjų, kaip tų laikų 
kunigų seminarijose.

Turtingųjų sūnūs būdavo gi
riamas net ir tuo atveju, jeigu 
nieko lotyniškai ištarti negalė
davo, tuo tarpu nusigyvenusio 
arba pratūnoti nesuspėjusio gy
ventojo vaikas visą laiką bū
davo skriaudžiamas ir kiekvie
na proga išjuokimui statomas.

Jeigu jau neturtingasis prieš 
karą nutardavo siųsti savo vai
ką kunigų seminarijon, tai tuo 
reikalu pasitardavo su arti
miausiais savo kaimynais ir gi
minaičiais. Jeigu tėvas nesi
jausdavo pakankamai stiprus ir 
nežinodavo ar jo “kiŠenius” iš- 
nešiąs”, tai išgaudavo iš arti
mųjų pasižadėjimą padėti.

Moterėlės iš savo pusės pasi
žadėdavo jaunam kunigėliui 
“ranką paduoti”. Kol jis dar 
suknios neužsidėdavo, tai sūre
liais ir kitokiais “gaščinčiais” jį 
kiekvieną kartą išlydėdavo, o 
kai jau buvo aiškiai matyti, jog 
vaikas pirmyn žengia, tai ta pa
rama būdavo daug didesnė.

Kai jau seminarijos auklėti* 
nis pasišvaistydavo su suknio
mis tdi thdtėryš jausdavo savo 
pafėigą jam padėti drabužiais 
ir prfii^aiš. Kiekviėna stengda
vosi niažiaušid bent baltinių po
rą padovanoti, keletą rublių į- 
duoti ir gerą fankšhtdstį išsiū
ti. Baltinius duodavo gryno li- 
no/ kad jie hecržinfų jauiio ku
nigėlio kimo ir blogų minčių 
nesukėltlj. Išlydėti kunigėlio Su 
sirlhfcdavo visas kaimelis, o jei
gu (ttl būdavo mieste, tai visas 
kvatlalas.

Lliuias Gira tiktai aplinkinių 
kafmynį ir tolimesnių giihinie- 
čią pagalba sugebėjo ėlti mok- 
sliis kunigų seftiinafijoj. Mote
rėlės, aišku, hesusipratusios, bėl 
labai gefdš širitieš, jam nešė 
džidvirftiiš sūrelius, jam audė 
balto Hhd jiiarškinčiius ir ris'i- 
vojcl glaŽiaitsiils “abri^ėliiiš”.

Jūs tikėjosi, kad iš Liudo Gi
ros išėis geras kunigėlis, nes 
mokytojai sakydavo, kad j iš 
gana gabus vaikis, daug gabes
nis už visus tikrųjų bajorų ir 
turtingųjų ūkininkų vaikus.

ŽINIO 8
NAUJOJI LIETUVOS 

SIENA
Tarp Vokietijos ir sovietų 

Sąjungos pasirašyta sutartis 
dėl naujųjų sienų, susidariu
sių dėl Lietuvos okupacijos. 
Naujoji siena eina pagal bu
vusias Lietuvos sienas su Vo
kietija, kaip jos nustatytos 
1928 m. sienų sutartyje ir 1939 
iii. kovo 
Klaipėdos 
Vokietijai, 
kad sienų 
kietijos ir
sakyta, kad ji remiasi “vals
tybinių interesų siena 1940 
metais.” Tad abi puses galuti
nės sienos dar nėra pravedu- 
sios, o tėra nustačiusios “val
stybinių interesų sieną.” O in
teresai dažųiai keičiasi!

Tuo pat metu buvo pasira
šytas susitarimas dėl gyvento
jų perkeldininio. Pagal šį su
sitarimą, vokiečių tautybės 

r gyventojai perkeliami iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos te
ritorijų į Vokietiją. Iš kitos 
pusės, lietuvių, rusų ir gudų 
tautybės gyventojai gali iš Vo
kietijos, buvusių Klaipėdos ir 
Suvalkų sričių persikelti į 
SSSR. Gyventojai, norį pasi
naudoti šia teise, gali tai pa
daryti per du su puse mėne
sių nuo sutarties pasirašymo. 
Tačiau tenka abejoti, ar atsi
ras daug lietuvių, kurie pano
rės persikelti į sovietiškąjį 
“rojų”. Tuo tarpu vokiečių 
tautybės gyventojai organi
zuotai yra įsirašę j tam tik
rus sąrašus ir, jeigu neįvyks 
kokių staigių atmainų, išsikels 
į Vokietiją.

PREKĖS PASIDARĖ 
NEBEĮPERKAMOS

“Tarybų Lietuvoje” įdėtas 
pranešimas apie valstybinės 
prekyboj apyvartas Vilniuje. 
Pranešime su (pasitenkinimu 
konstatuojama, kad gyvento
jai neišperką pristatomų pre
kių. Pav., gruodžio 10-20 d. 
laikotarpyje geležies bei elek
trotechnikos prekių gauta už 
700,000 rublių, parduota už 
500,000 rublių, avalynes ir gu
mos gaminių gauta už 900,- 
000 rublių, o parduota 
600,000 rublių.

Tenka pastebėti, kad 
rusiškuosius rublius, 
okupuotoje Lietuvoje tiek yra 
pakilusios, kad gyventojų dau
guma tikrai jau nebegali lan
kytis į sovietiškas krautuves, 
nes už gaunamus atlyginimus 
nebepajėgia net reikalingiau
sių daiktų nusipirkti, štai ta 
pati “Tarybų Lietuva” skelbia, 
kad pramonėje dirbančių dar
bininkų vidutinis atlyginimas 
pereitų metų birželio mėn. bu
vęs 160 litų, o dabar 300 rub
lių. Nors turime pagrindo a- 
bejoti tokių skaičių tikrumu, 
nes didžioji darbininkų masė 
negauna daugiau kaip 200 ru
blių menesiui, bet ir sutikę su 
šia statistika, gaunamo, kad 
Uždarbiai yra pakilę tiktai 
dvigubai. Tuo tarpu pragyve
nimas yrd pabrahgęs, kiek tai 
liečia maisto produktus, nia> 
žiausiai 3—1 kartus, o teksti
lės prekes ir avalinė—net de- 
Šimiėriopai. Tokioms sąly
goms nėfcuostšbu, kad krautu
vės nebėparditoda net tų ma
žų prekių kiekių, kuriuos jos 
gauna.

tik už

įvedus
kainos

u

ne tiktai kunigėliu taps, bet ir 
praloto titulo suilauks. Jos bu
vo patenkintos tokiomis minti
mis, nes jautėsi prisidedančios 
prie didelio darbo.

Bet Liudas Gira apvylė šias

moterėlės/ Kunigą seminariją 
jis baigė, bet kunigu nebuvo. 
Visos kaimynko jautėsi labai 
apviltos, ties niekais nuėjo vi
sos jų pastangos “dievui patar
nauti.”

O Liudas Gira iš visos šios 
istorijos daug ko išmoko: kol 
pasaulyje yra kvailu ir nesupra
tusių žmonių, kaip šios moterė
lės, tai galima nieko nedirbti ir 
gražiai gyventi. Šio dėsnio Gira 
ligi šios dienos neužmiršo.

Kazys VarkOla
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LIETUVOS SUSOVIET1NTA KARIUOMENE
Politiniai komisarai yra išimtinai rusai. — Karo mokyk

loje yra 1,620 kariūnų, iš kurių 1,200 yra iš Masko- 
lijos atsiųsti rusai. — Buvo pravestas pagrindinis 
valymas”. — Raudonosios armijos viršūnėse viešpa
tauja sumišimas.

Lietuvos Spaudos Biuras gd-mistinių profesinių sąjungų re
komendacijas. Tokiu budu 
okupantai tikisi sudaryti sau 
patikimų karininkų kadrus. 
Dar įdomi smulkmena: nors į 
Vilniaus Karo Mokyklų priim
ti kandidatai, baigę tik 4 pra
džios mokyklos skyrius, bet vis 
dėlto Lietuvos piliečiai išsilavi
nimo atžvilgiu stovi daug auk
ščiau, nekaip moskolių kariū
nai.

Kai lapkričio 7 d. okupantai 
šventė rusų komunistinės revo
liucijos sukaktį, Lietuvos na
cionalinio korpuso kariai turė
jo prisiekti Stalino konstituci
jos saulei. Tačiau daug kari
ninkų ir kareivių atsisakė tai 
padaryti. Tuomet korpuse bu
vo pravestas pagrindinis “valy
mas”. Daug karininkų ir karei
vių buvo paleista, o nemaža ir 
areštuota. Tenka pastebėti, kad 
“valymas” ėjo ir anksčiau. Jau 
pirmomis okupacijos dienomis 
masiniai buvo paleisti ir areš
tuoti karininkai, be to, nuolat 
buvo paleidinėjami jaunesniej 
karininkai, puskarininkiai ir 
kareiviai. Taip kariuomenę “iš
valę”, okupantai tikėjosi, kad 
likusieji kariai, atmiežti ma
skolių karininkų ir politinių 
komisarų, bolševikų revoliuci 
jos sukaktuvių proga prisieks 
Stalino konstitucijai. Tačiau 
okupantai apsiriko. Kaip jau 
sakyta, atsirado daug karinin
kų ir kareivių, kurie kategoriš
kai, nežiūrėdami laukiamų rep
resijų, atsisakė okupantams

vo per savo korespondentus 
įdomių žinių apie sušovietintos 
Lietuvos kariuomenę. Iš tų ži
nių seka, kad iš nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenes li
kučių okupantai sudarė viena 
korpusų, kuris pavadintas 29- 
tuoju naciortaliniii korpusu. Jį

St. Miščikas-Žiemys.

/r taip gimė stebuklas...
„,. t (tš PARAGVAJAUS PRAEITIES) 

(Tęsinys)
Kur tik pasirodydavo Garj 

menei ta — visur jų sutikdavo 
akmenimis, keiksmais bei paly
dėdavo kryžiaus ženklu jai šali
nantis ar iš tolo jų pamačius..;

Niekas nežinojo kur ji gyve
na, kuo maitinasi, kų veikia...

Gal jų butų visai pamiršę, 
kaip daugelį šiuose kmkuosė ir 
mažuose! miesteliuose klajojan
čius bepročius, kiltie sveiki ir

kraštai! dirbti žemę, kurių dar 
Užjūryje bdk pirko, kad tuo 
gautų teisę atvykti čion, ir ku
rių čid atvykę bei pamatę, pa
maitinę laiškais
kilis, neįstengė nugalėti 
nuolatos slankantį prie jų

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. ot America 
175 VV. Jackson HAR. 2500

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

artilerijos pulkai, 1 kavalerijos 
pulkas ir 1 nacionalinis avia
cijos divizionas. Korpuso vadu 
generolo leiteiianto laipsniu pa
skirtas V. Vitkauskas. Tačiau 
ši kariuomene daugiausia iš 
pavadinimo teliko nacionalinė. 
Ypač stropiai išsijotas karinin
kų ir puskarininkų sąstatas.

RAUJIENŲ-ACME Telephoto
Sutinusiomis akimis, William Himlcr (kairėj) ir 

Emmet Jonės, keturiolikos metų vagišiai iš Patterson, 
N. J., užrakinti kalėjime po to, kai jiedu užsidarę vie
nam name per penkias valandas atsišaudė į policijų, 
norėjusių juodu paimti. Juos pasisekė sustabdyti ir su- 
ųnti lik su ašarinių bombų pagelba.

savo namiš- 
vis 

kru- 
išėjo 
nuo 

sma-

mies-

nuošimtį sudaro iš Maskolijos 
atgrusti rusų karininkai, o po
litiniai komisarai yra išimtinai 
rusai. Bijodami lietuviškas da
lis palikti arčiau Vokietijos sie
nos, okupantai “nacionalinį” 
korpusų išskirstė daugiausia 
Vilniaus krašte. Tik kavaleri
jos pulkas vis dar stovi Kaune, 
o aviacijos divizionas sutalpin
tas Ukmergėje. Korpuso štabas 
yra Vilniuje, kur atidaryta ir 
Karo Mokykla. Šioje mokykloje 
iš viso yra 1620 kariūnų, bet iš 
jų 1200 yra iš Maskvos atsiųs
ti rusai, o tik 420 yra Lietuvos 
piliečiai. Iš jų tam tikrų nuo
šimtį sudaro Lietuvos žydai ir 
rusai. Į Karo Mokyklų buvo 
priimti baigę 4 skyrius pra
džios mokyklos, tuo tarpu kai

kėjo baigti gimnazijų. Priimant 
į Karo Mokyklų, kandidatai bu
vo labai sijojami. Priimta tik
tai tie, kurie galėjo pristatyti 
komunistų partijos ar komu-

visa Lietuvos jaunuomenė yra 
okupantams priešinga, bolševi
kai ligi šiol naujokų į kariuo
menę neima. Taip pat Lietu
vos nacionalinio korpuso ka
riai tik išimtinais \ atsitikimais 
gauna į rankas šautuvus, šiaip 
šautuvai duodami tik išvaly- 
ntai. Lietuvių karių tarpe pri- 
sibijoma, kad jie nebūtų išsiųs
ti iš okupuotosios Lietuvos te
ritorijos ir išskirstyti po toli
muosius Maskolijos užkampius. 
Ta baimė ypač gali pasiteisin
ti po sausio 12 d. “rinkimų” į 
SSSR aukščiausiųjų tarybų. Po 
šios rinkiminės komedijos 
okupantai, kaip ne be pagrin
do prisibijoina, gali lietuvius 
išsiųsti, nes tuomet dar mažiau 
reikės skaitytis su vietinių gy
ventojų nuotaikomis.

Maskolijos komisarų tarybos
priesaikų duoti. Todėl okupail-1 pirmininkas Mololov paskelbė 
tų įniršimas buvo labai didelis. įsakymų, kuriuo keliems Lietu- 

Nebudami tikri dėl naujosios vos karininkams suteikti ką- 
kartos ištikimumo, tikriau pa- riški laipsniai raudonojoj at
sakius, iš anksto žinodami, kdd mijoj. Kaip jau minėta, V. 
-------------- ----------------- -..... -— Vitkauskui suteiktas generolu 

1----------------- ----------- leitenanto laipsnis. J. Černius,

-L-,! ■ .i Į- ■■ ■■■ ~ » 'I ,, ,,

akimis mato, jog gyvenimas

nekaip sovietų “rojuje”.

Tyrinėja Gengsterio
Bravoro Gaisrą

stro-Policija ir ugniagesiai 
piai tyrinėja ir kamantinėja liu
dininkus apie gaisrą, kuris pa
darė $25,000;-Gambrinus bravo
rui, Fillmore ir Albariy avė. 
Bravoras priklausąs gengsteriūi 
Terry Druggan, kuris yra val
džios traukiamas teisman už 
nesumokejimą $600,000' ihcorrie 
taksAišv r <> -

j- , u' Vi;- - ■■

PASITRAUKIA JOLIET
KALĖJIMŲ VIRŠININKAS

BRIDGEPORT ROOFING AND 
ŠHEET MĖTAL CO. 

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

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

apdraustas.

neatkreipė greitai žmonių dė
mesį, tai vien todėl, kad jis gir
dėjosi šalia “brujos” (raganos) 
ir “eurandera” (“dak tarkos”) 
namų, kurie sudarė išimtį, lyg 
savotiškų vargų, skausmų bei 
nelaimių pasiuntinybę, kuri 
naudojosi eksteritoria luino tei
sėmis ir nebuvo įtraukta į ben
dros nustatytos tvarkos prisilai
kymo zonų...

Aišku, ši eksteritoriahimo tei
sė “euranderai” buvo miestelio 
viešpačių suteikia už tam tik
rus jos patarnavimus, kurie bu
vo jos ir jos “klijenteles” pa
slaptimi.

Pikti liežuviai daug apie šiuos 
namukus pasakojo ir jei norė
tum juos parašyti — tektų at
skleisti vienų iš juodžiausių ir 
bjauriausių miestelio “aristo
kratijos” puslapių, kurie butų 
sutepti jaunų mergaičių, vadi
namų švelniu vardu “nina” (pa
nelė) “neteisėtai” 
vaisių, “eurandera” 
kastų, krauju, butų
tie puslapiai kvepiančiais, kar
tais karčiais ar saldžiais, žiū
rint klijentės kišenės, “liubci- 
kais” (meilelašiais), ne reteny
bė butų užuosti ir stiprus, in
dėnų kilmės nuodai, kurie bu
vo vartojami kurio nors nema
žo iniestelio ar apylinkės, turtų 
paveldėtojo' po dėdės ar tėvo 
mirties, to turto paveldėtojų 
skaičiaus sumažinimui...

Bef ar maža pūliuojančių 
žaizdų ir biaiiritmų kasdien ga
li matyti čia tarpe tų, kurie ne
turi ne tik švagždančių bank
notų, bet dargi šiurkštaus ka
napių maišagalio viskam pri
dengti, kad dar atidengti šil
kais, relikvijomis, kryžiais ir 
skambiais vardais pridengta

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR
CO.—VVHOLESALE
4707 S. Halsted S t.
Tel. Boulevard 0014

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

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. Mf MOZERIS. See.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118 
.............. K     I I ■ U ....I. ■ II

vėjų gaudyti nepaprastai 
rūpesčių ir vargų galvos 
geninis įkaitus...

Bet vienų vakarų, gale
lėlio, netoli vietos miestelio ži
nomos burtininkės ir “daktat- 
ko$” namelio, krūmuose pasi
girdo širdį veriantis moters 
šauksmas,- kuris nuolatos daž
nėjo lik retkdrčiais pavirstus 
s kau sm i n gu dė j a virhii.

šiuose kraštuose dejavimai, 
skundai, dantų / griežimai iš 
skausmo ir apsivylimo — kas
dieninė vėjo daina,, tiesa trupu
tį duslesnė, negu šiandien krū
muose, nes tie, kurie nedejuoja, 
kurie gėrisi, o ne staugia žiūrė
dami į mėnulio ledinį veidą, 
nepakenčia . nei šuns staugimo, 
nei žmogaus dejonių ne tam 
paskirtomis valandomis ir spt- 
cialėsc tieto'se. Visa šita turi, 
anot jų, įvykti toliau Iiuo jų 
veidrodinių Idngtį, laukuose, 
pagrabiuose, į žemę įlindusio- 
se bakūžėse arba lapų, skarina- 
lų, ^šakų - -ir perrūdijusių skar
dų landynėse, kur grįžęs iš dar
bo žmones prausiasi dienos dul
kes giedromis dienomis išbadė
jusios šeimos ašaromis, o lie
tingomis lašėjančiais, tekant 
čiais per stogų landynėn lietaus 
lašais.-

Ir jei šis moters dejavimas 
virtęs sukusiu dantų šcklksmti,

darže už- 
pašvinkę

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 t i- 
domis ir HollyWood 
sviesotnis. Darbas 
garantuotas.

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

■ tu

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima už ...............
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ....
RAUDONGYSLIŲ 
Išėfntaias ir Ligori. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba ....

GYbO VISOKIAS LIGAS 
Ekzaminacija $ 1 A H
ir vaistai ........... ........ v I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedžie Ate. Chicago

$13.50
$50.00
$25.00

$2.00

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
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. VICTORY 0006

Gal kada nors “euranderos” 
gimiiiaičių tarpe atsiras riiokah- 
tte rasjti ’ir norintis papasakoti 
kas čia vyko, tuomet, skaityto
jai, sužinosi ir šį, tuoni kdrt 
paslėptų puslapį stebuklingos 
Cdacupe miestelio “stebuklin- 
gds” tragedijos...

(Bus daugiau)

Rezignacijų gub. Green įtei
kė atbiejų Jbliėto kalėjimų virši
ninkas Joseph 'E. Ragen. Sako 
“turis geresnę propoziciją”.

• -r • >Sėhrincį Jo Vietai
Sp'ringficldaš vakar paskel

bė, kad Ragcn’o vietų iižimš 
George Sehring, kuris ikišiol; 
ėjo viršininko asistento parei-

pradės pirmadienį.

Ii'.

Daug šeimų

stt Vokietija

25 Vestuvėms Setai $1Š.95 Vertės už $5;00
ir

Pirkite tose krautuvėse,* kd- 
tios garsinasi “NAUJIENOSE

ie

REINE
DRESS & LINGERIE SHOPPE

3437 SO. HALSTED ST.

PRARADOM LYSA!
TURIM PARDUOTI! NEŽIŪRINT KAINŲ! 

Pirkit Dabar

NETIKĖTU BARGENU!
ŠTAI KELETAS JU:

HOUSECOATS
MOTERŲ PIRŠTINES 
BLIUZES 
RIDIKULIAI

velis gavo generolo majoro 
laipsnius. Artilerijos generolo 
majoro laipsniai suteikti V. ži
liui ir J. Juodišiui.

Musų korespondentai prane
ša, kad okupacinės raudonosios 
armijos viršūnėse viešpataują 
tain tikras sumišimas. Visi gy
vena karo nuotaikomis. Karas 
laikomas neišvengiamu. Gruo
džio mėli. pirmoje pusėje di
džioji sovietų kariuomenės da
lis bitvo net iš okupuotosios

■ i !■ i m v asniri i,

Crane coal company 
53Ž2 So. Long Avehue 
Telefonas ^ORtSMdttH 9022 

P0CAI10NTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dtilkių išimta $7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
s^les ’1hx ekstra.

BtACK band lump .... $9.75

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS l

Niekad Nepasikartos Tokie Pirkiniai 

i ĮRENGIMAI PARDAVIMUI!!

Rene Dress & Lingerie Shopiie
ii■ Ui

išvežta sovietų Rusijos g’lh- 
mon. Didesniuose miestuose ir 
m|škuose stovėjusios kariub- 
feėftes skaičius kibai siitnažū- 
jo. Pasienyje liko liktai GBU 
dalys, darbininkų batalibhati ir 
nedideli garnizonai miestuose. 
Net pasienį saugojančių dalių 
šeimoms įsakyta iš pasiėbio- zo
nos išsikeldinti;
net išvyko sovietų Rusijon. Vi
same pasienyje
sparčiai vykdomi įsitvirtinimų 
darbai, kurie daromi ir Lietu
vos gilumoje. 1 
ta iš Dubysos

Nors sbviėtų kariai vengia 
kontakto su Lietuvos gyvento
jais, bėt viehain kitam lietuviui 
tenka sū atskirais rdudon^r- 
miečiaiš iššlkdlbčti. Visi kfiž- 

ptaip gaivališkai bijo, pasak ių, 
nčišvėniįfamo karu. Ėęl atsi- 

Įrdnda ir tokių čMtdolhtiftaicčių, 
kt/fiė atvirai pasisako, kad, 
girdim Žinosiu į kurių ptasę įa- 

tšiikfi š^utuv^š... ftaudOftaJniie- 
! čius tfčmdčaiizudjafičiai veikia 
I ir ta aplinkybe, kad jie sdyo

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 
diena ■ ir aukš.

I’HILLIP’S DENTAL
LABORATORY 

2358 WEST 63rd STREET 
Prospect ' 2174 

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

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

nuo laisniuotų de n tįstų.

arcus

UNIVIRSALSAVK&LOANASS'N
SOUtH HALSTED STREET

Mokame 3'A Nuošimčio arit Visų InvestrnėfttŲ

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 pef Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
VVashington, D. C.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vak vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitas įdomius 

pranešimus.
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Laukia Žinių Iš 
Washingtono Dėl 
Fordo Streiko

Tiki, Kad Prie Streiko 
Neprileis.

BAUS TĖVUS Už
KŪDIKIO SUŠALIMĄ

MEDFOBD, Wis.
dyste kaltinami ūkininkai Fred 
Aeboscher ir jo žmona. Jų 2 
metų duktė Gloria buvo atrasta 
mirtinai sušalusi ūkio kieme. 
Mirtis įvyko, sako prokuratūra, 
kadangi tėvai mergaitės nepri
žiūrėję.

| “Sparčiai Auga” 
- žmogžu- Ginklų Gamyba

Auto. Pramonėj
Baigia Statyti Kelias Didžiules 

dirbtuves.

NOMINAVO KANDIDATU Į 
ASST- SUPERVĄIZER1US

SPPvlNGFIEL, 111. — Sauga- 
inon apskričio (|einękratai no
minavo sprmgfield.etį Al.Tedą 
F. Cižauską, 718 North 16tb 
street, kandidatu į supcrva.ze- 
rio asistentus Tovvnslup rinki 
marus, baandžio 1.

Mirė Michiganietis 
Jonas A. Lukas

LIETUVIS ĮDOMIOS 
BYLOS DžlURĖJ J. Gustaitis Lake

Au-DETROIT, Mich. — CIO 
to unija, užvakar paskelbusi, 
kad žada skelbti streiką trijose 
svarbiausiose Fordo dirbtuvėse, 
ir pasiuntusi tuo reikalu tele
gramą Rooseveltui, dabar lau-

KOVO 3 PATIRS AR 
MACHENSKAS 
KANDO AR NE?

DETROIT, Mich. — Klemen
tas Machenskas, 2660 Hum- 
boldt, turi gerus dantis, tad po-

DETROIT, Mich. — Ginklų 
gamyba “auga šuoliais” auto
mobilių pramonėm centruose. 
General Motors buk padvigubi
no aviacijos motorų gamybą 
Allison dirbtuvėj. Chrysler bai
gia statyti lanku dirbtuve, ir

Staigiai Mirė 
Justin Gregaitis

Palįko 31 Anūką, 6 Pra-anukus.
GRAND RAPIDS, Mich. — 

Vas. 27, šv. Petro ir Povilo ka
pinėse vakar buvo palaidotas 79 
metų sulaukęs vietos lietuvis, 
Jopas Andrius Lukas, 533 Cros-

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Apskričio teismas svarsto bylą 
34 metų \Villis J. McCarthy, 
kuris sausio 5 d., nušovė savo 
žmoną Mat y, St. Andręw Kate
droje. Į jos džiurininkus buvo 
pašauktas vietos lietuvis, Domi- 
nikas Barštis 1119 Broadvvay.

Apskr., Ind., Dem 
Pirmininkas

Kadangi Fordas turi nemažai 
karo užsakymų, lai Detroite 
kalbama, kad valdžia prie strei-

Rooseveltui buvus netiesioginis 
kvietimas jam daryti spaudjną 
į L'ordą su unija kalbėtis.

Ikišiol visiems unijos pasiū
lymams tartis Fordas atsakyda
vo, kad “jo darbininkai paten
kinti dabartinėmis sąlygomis, 
derybų nereikalauja, prie uni
jos nepriklauso”, ir kad jis jo
kių unijų nepripažįsta.

matuotai kaltina, kad jis jam 
gerokai apkandžiojo rankas,' 
kai bandė Machenską suimti ir 
uždaryti nuovadoje. Jis yra po 
$500 kaucijos ir kovo 3 d., tei
sėjas G. Murphy spręs ar poli- 
cisto kaltinimams yra pamato.

pradės produkciją apie liepos 
mėn. Fordas taipgi baigia sta
tyti aviacijos dirbtuvę, o Pac- 
kard šu pavasariu pradės ga
minti 
glijos 
jai.

GRAND RAPIDS, Mieli.—Ei
damas Burton st., S. E., gatve 
staigiai krito negyvus 61 metų 
ietuvis, Justinas Gregaitis, se-

Jis paliko penkis sūnūs, Jur
gį, Walter, Charles, Juozą ir 
Praną, keturias dukterie, Mrs. 
A. Augustaitis ir Mrs. A. Mažei
ka, ąbi gyvenančios Brazilijoje, 
Mrs. F. Gi lis ir Mrs. Marga re t 
Meskcvich, abi gyv. Pitlsburgh,

Pavasaris Netoli 
Stasys Ruošiasi 
Skustis

Mil- 
pa vasario. 1

Rolls-Royce motorus An- 
ir Amerikos karo aviaci-

kurios auto dirbtuvės, 
nereikėjo didinti, kar š-

Tel. 1IYDE PARK 3395

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

6733 CRANDON Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ii- šešta.)

Laidoja Angeliną 
Mancinaitę

EAST ST. LOUIS, III.—šian- 
dien Mount Carinei kap.’nėse 
laidojama jauna mergaitė, An
gelą Mancinas, mirusi smegenų 
liga po 5 mėnesių ligoninėj. Ji 
duktė Augustinų Manei nu, 1221 
N. llth street. Paliko tėvus, 
brolius Rufus, Timolhy, Domi
niką ir Ralph Gudmaną. Iš Kar- 
sly koplyčios.

kurių
kus kontraktus pildo jau kuris 
laikas.

Automobilių pramonė apskai
čiuoja, kad apie vasarą ginklų 
gamyboj dirbs “apie 150,000 
darbminku.”

Johnny Dickshot Vėl 
Prof. Baseballe

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ? IR NAKTĮ

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

T.let.IUU LAPAYETTK »7t7

1—v 1 _• koplyčios visose
-I—' 1 Chicagos dalyse

Iškilmingai Išleido į California.
\VAlJKEGAN, UI. — Į Holly- 

woodą, CaL, lošti profesionali 
baseball su Pacific Coast Lygos 
Hollywood komanda išvyko 
waukcganictis, Johnny Dick- 
shot’as.

Lietuvių salėje įvyko išleistu
vės, kuriose dalyvavo Dicksho- 
to kolegos sporte, Cro\vn Ath- 
letic CJub nariai, Petras Kuz
mickas, Mike Zakcr, Stan Tur-

Kuzmickas, Pctc Zakcr ir Wal- 
ter NVhitc.

Dickshot yra lošęs su Pitts- 
burgh Piratcs, N. Y. Giants, ir 
yra buvęs International League 
mušimo čampionas.-

Apsivedė
Lietuviai

Klastykite matų radia programų Antradienio ir lečtadfente ryt-

•® PO V ILU SALTIMTERU.

Laidotuvių Direktoriai

KEVVANEE, III. — Albertas 
Krapausky, Wewance, su Ann 
Alelhia Ilcad, iš Bradford, III.

WAUKEGAN, III.—Jean Chi- 
zon, duktė
1738 Wiight avenue, su Theo- 
dorc Odom, Libcrlyville.
trona ir pirmas

Justin Chizon’ų,

dos. ,
Koroneris randa, kad jis 

rė širdies liga.
Kada laidojamas, nežinia, 

dar nepasisekė susižinoti su 
lionio broliu, John Gregą:

mi-

nes
ve-

lionis turėjęs du sūnūs, bet a 
pic juos žinių nesą. Kūnas Bar 
to and Sons Koplyčioje.

Navard Nominuotas
Kandidatu i 1-mo 
VVardo Aldermanus
Anton Benny Urban Demokra

tų Kandidatas.
WAUKEGAN, III. — Stipriai 

demokratiškas Į-mas \vardas, 
lietuvių centras, nominavo 
Charles Navardą į aldermanus 
republikonų sąraše, o demokra
tų kandidatu nominavo Anton 
Bennv Urbana. c

Navard gavo 197 balsus, jo 
oponentas Verakas - - 132.

Urban -.. dem. pusėj gavo
219 balsus, b jo oponentus Jo
seph V. Butkus'gavo 215.

Kiti Rezultatai.
Antanas J. Sutkus, dem., kan

didatavęs į iždininkus, gavo 
738 balsus 
Dcrmott’o

prieš1^laimėtoj o Mc- 
949.
warde pralaimėjo 

į aldermanus Godo-
3-čiam 

kandidatai 
uis gavo 26, Vencėvičius — 25 
balsus, o laimėjęs, Archdale, — 
163.

Balsuotojų nominacijose da
lyvavo mažai, viso tik 6,277.

Velionis taipgi paliko 31 anū
ką ir 6 praanukus.

Trys III. Lietuviai 
Leitenantai

FORT SILL, Okla. — Leite
nantų pareigas šioje karo sto
vykloje eina trys Illinois valsti
jos lietuviai, Įeit. Alcx Narbu
tas, Įeit. Waller Rotkus, ir nau
jausias, Įeit. Peter 
Pirmieji du yra
111., o Kriviskey, iš llarvey,

Kriviskey. 
iš Wcstville, 

II!.

VALDŽIA STATYS 115 
NAMŲ JOLIETE

JOLIET, III. — Apgyvend n:- 
mui darbininkų, kurie dirbs 
naujai slatomoj dinamito dirb
tuvėje, prie Wilmington, val
džia šiame mieste netrukus sta
tys 115 gyvenamų namų. Jie 
kainuos iki $1,003 kiekvienas, 
O nuoma bus nuo $35 iki $45.

MIIAVAUKEE, Wis. - 
waukiečiai laukia 
jų šlaunų miestą atvyko Stasys 
Miskey iš Berlino, Wis., ir ieš-

jam 102 dienų barzdą.
Miskey, kiek žinom, yra ic- 

luvis ir sako, kad jis didelis 
oro ekspertas. Kai jaučia “pa
vasarį savo kauluose”, tai c na 
savo patriarchišką barzdą skus-

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western ay. 

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

10 v. 
vak. 
sek- 

Sark

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Įsakė Priimti Atgal 
Darbininkus

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ma- 
pajaunis p.

ŠAUKIA DU LIETUVIUS 
KLASIFIKACIJAI

>-

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

GARY, Ind. — Stanley Sten
das, 1755 Roosevelt Placc, ir 
Mary Allcgretle, 3685 Monroe 
st. Jaunasis dirba Youngstown

ELGIN, III. — Draflo tarybos 
pašaukė klasifikacijai du v.etos 
lietuvius, Edvvard A. Kasiulį, 
715 S. Liberty, ir Ray Dowgial- 
lo, 302 Center street.

NENORI VASAROS LAIKO 
WISCONSINE

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

Telefonas YARDS 1419.

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

MADISON, Wis. — Lcgisla- 
tura atmetė senatoriaus Mur- 
ray pasiūlymą leisti apylinkėms 
ir miestams, kurie nori, 
dienos šviesos taupymo 
vasarai.

įvesti 
laiką

NUSNŪDIMAS SEBECKIUI 
KAINAVO $95.00

MOLINE, III. —- Turbūt nu
snūdęs prie autbm. vairo Anta
nas Sebeckis, 627 Seventęenth, 
nuvertė elektros stulpą. Užsi
mokėjo $5.00 pabaudos už pa
bėgimą ir $90 stulpą atstatyti.

Mano 20 mėtų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

YARds 1138
YARds 1139

PARTNERIAI BIZNYJ, 
PARTNERIAI IR MIRTYJ

Išrinko Naują Valdybą.
GARY, Ind. - Indiana ILr- 

bor gyv. Jonas Gustaitis buvo 
išrinktas pirmininku Lake Ap
skričio, Ind., Lietuvių Demo
kratų Lygos.

Vice-prcz. — Adam Bražėnas, 
East Chicago, taipgi June Evan- 
seck, Gary. Antanas Mikelonis, 
Gary, sekretorius, ir Joseph K 
Matuck, East 
kas. Veikimo 
ninkas Albert

komisijos pirm

Lygą sudaro delegatai iš vic-

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

4

MAD1S0N, Wis. - Valstijos 
darbo taryba įsakė Appleton 
Chair Co., Applclon, Wis., pri
imti atgal į darbą streikavusius 
darbininkus, ir pripažinti AFL 
Carpcntcrs ir Joincr.s uniją.

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 s7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. I8th St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. TLTJNOTS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. rvto. nuo 2 iki 
popiet ir nuo 7 iki 8’30 vai

Nuo 
4 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 15

valandai diena

Phone MTDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

o

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

ofisas—3323 So. Halsted St.

RUOŠIASI VESTUVĖMS
ROCKFORD, 111. — Netrukus 

apsives Aleksas Keliotis, sūnus 
p. Stepono Keliočio 1725 C1 f- 
ton, su Evelyn Moore, 804 Gar- 
field. Jaunasis tarnauja Baimes 
DrilI Co.

50

8

/

i.• i

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

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.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VTCtory 2679

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

GALESBURG, III. — Per 
metų Max J. Mack, 86, ir jo gi
minaitis Albert J. Jacobi buvo 
partneriai rūbų b.znyjc. Vakar 
lytą Mack mirė. Už valandos 
širdies ataką gavęs mirė ir Ja
cobi.

EINA Į KONŠTEIBEL1US
COLLINSVILLE, Ilk — Kan

didatūrą į konšteibelius balan
džio 1 d., rinkiniuose paskelbė 
Eini Baltrushas.

RENGIA VAKARĄ
WESTVILLĘ, III. — Vietos 

moterų sąjunga rengia vakarą 
kovo 30, vietos St. Petro ir Po
vilo Salėj.

M,

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 

id pačius Naujien- s 
naudi ngos.

INDIANOS KVOTĄ 
KOVO MSN. 5,000

INDIANAPOLIS, Ipd. — Kq- 
vo mėnesio kvota armijai India
na valstijoje yra 5,000. Tarp 
kovo 10 ir 18 armija paims 1,- 
200 vyrus.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų TeL VINCENNES S272
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Nuoširdus Lietuvis 
Geras ’ėvas, Geras 
Darbininkas

In Memoriam, Frank 
'Žemguliui

Po ilgo Mirguliavimo vasa
rio 21 d. pasimirs pidčiai 
brightonparkiečianis žinomas 
Frank Žcingulis. Frank Žem
galis paliko didžiausiame nu
liūdime 3 dukteris: Agotą 
Arihiir Lauter, Francus Žem
guliu tę iŠ Boston, Mass. ir Ę- 
mily, kuri yra vedus lietuvį 
policistą Ben Survill, pas kurį 
Frank “žemgulis ir gyveno, 
4036 So. Rockwell S t.

Kadangi Frank žemgulio 
populiarumas ne vien nuo jo 
priklausė, bet ir nuo jo arti
mųjų giminių, tai John F. Eu- 
deikio koplyčia, 4447 So. Fair- 
field Avė., visą laiką buvo 
perpildyta budėtojais.

Šimtai Palydovų
Laidotuvių dieną, vasario! 

24-tą d., prie koplyčios suva
žiavo šimtai automobilių su 
keliais šimtais palydovų ir nu
lydėjo velionio kūną į Bright- 
on Parko lietuvių bažnyčią, 
kur įvyko gedulingos pamal
das, o iš ten į Šv. Kryžiaus 
kapines, kur velionio kjunas 
amžinai buvo užkastas į šaltą 
Amerikos žemelę. t

Kas liečia velionio Frank 
Žemgulio biografiją, šiuos žo
džius rašant galėtų daug pa
sakyti, nes man teko su juom 
kartu dirbti Marshall Ficld 
and Co. per 13-ką metų.

MILŽINAS TULUN IR 
Vytautas ban- 

cevičius
Kitą antradienį, kovo 4 d. 

(vadinasi, per “Kazimieri- 
nes”), Golumbia Hali, 1700 W. 
48th Street, risis išgasėjęs 
lenkų milžinas Tulun. Jis yra 
pusseptintos pėdos aukštumo 
ir sveria pustrečio šimto su 
viršum svarų. Pasižymi jis 
tiesiog nežmonišku stiprumu. 
Risis jis su labai getu tistiku.

Tą patį vakarą risis ir Vy
tautas Bancevičius. Tai sūnūs 
drapiežno dzūko.” Jis yra pil
nai atsigimęs į tėvą: niekam 
nėra linkęs pasiduoti ir pasi
rengęs su bet kuo ristis.

Vytautas pradėjo ristis nuo 
pat mažens. Savo tėvo asme
nyje turėdamas tikrai gerą 
mokytoją, jis išmoko visus 
triksus, kokie tik ristynėseyra 
vartojami. Kelias vasaras jis 
važinėjosi su karnavalu.

Dar visai neseniai Marąuet- 
te Parko kolonijoje jis ritosi 
su keliais lietuvių ristikais ir 
lengvai juos įveikė.

Kovo 4 d. Vytauto oponen
tas bus švedas. Patyręs ir ge
ras ristikas.

ŠAIKOS “FIX” TARPININKAS—J. .V,

M

A CMTC-NAUJIENŲ Telepboto
Nežiūrint, kad federalinės valdžios atstovai apkal

tino jį esant “fix” tarpininku gemblerių sindikatui, Wil- 
liam R. “Billy” Skidmore (dešinėj) dar randa galimu 
šypsotis. Jis dabar teisiamas Chicagoje “už neštunokėji- 
mą įplaukų taksų.”

viskas eina jos pagerbimui.
Kaip ji pasakojo, tai nesiti

kėjo, kad tiek daug draugių 
turi. Tarpe dalyvių matėsi ir 
biznierių, p. Kriščiunienė, Ge
ležiu ienė, šiaulitienė, Lukas 
ir visos sunešė gana vertingas 
dovanas.

Parė buvo jauki ir gyva, ir 
užsitęsė ligi vėlumos, o Šle-

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

Diena Iš Dienos
Reikalauja

Iškilmingos Ant.
Jokantas ir Victor 
Galinsko Vestuvės

Dalyvavo Per 350 Svečių
Vasario 23-čią d. Antoinette 

Jokantas ir Victor Galinskas 
apsivedė.

šliubą priėmė Salem Evah- 
gclical Church.

Palydovai buvo: Gušt Galin- 
skas Jr. su Angelini Galins
kas, Silvestras Galinskas su 
Genovaite Ruibis, Martin Ga
linsiąs sti Solomija Ruibis, ir 
Albert 
daras.

Misevicz su Welta Kve-

Helen Pana va nuo Victor Pa- 
nava

CLASSIFIED ADS. 1
ą. .t •„•-J

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

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

Vestuvių Puota
. Vestuvių Duota įvyko Good- 
fellow Hali, 4458 S. Fairfield 
Avė. Čia vestuvininkų prisi
rinko apie 350. Man atrodė, 
kad čia buvo taip sakant “Free 
For Everybody” nes duris bu
vo atdaros visiems ir ni 
neklausinėjo “Who is who?

Kas norėjo atėjo, šoko, gėrė 
prie baro arba sėdo prie sta
lų ir valgė. Jaunasis Vicloras 
Galinskas pareiškė: “Every
body is welconie here.”

šiomis dienomis Mrs. ir Mr. 
Victor Galinskai išvažiavo į 
“Honeymoon”. Jie pirmiausiai 
aplankys Los Angeles, CaL, 
vėliaus San Jose, o 
liaus Yellovvslonc 
Parką.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠ. 

KLIUBO men. susirinkimas įvyks 
kovo 2 d., Hollywood svet., 2417 
West 43rd St. 12 vai. dieną. Duok
lės bus .priimamos nuo 10 vai. ryto. 
Malonėkite atsilankyti.

—Helen Chapas, Rašt.
DR-STĖ SALDŽ. ŠIRDIES V. 

JĖZAUS laikys mėn. susirinkimą 
kovo 2, (sekmad.) 1 vai. popiet, 
Chic. Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti.

Frahk Bakutis, Nut. Rašt.
J) 11" | IL ~ ' ■ 1 . - - - 1 ri ■ - • 1

10?” Čia Linksminsis, Kad 
Lietuvių Įstaigą Būt 
Galima Papuošti
Cicero Liuosybės Namo Va-

dar vū-
National

CICERO

Laike vakarienės 
Galinskas, pritariant 
ir Frank Kuzmarski 
Irai sudainavo,

Paulina 
publikai 

o orches- 
“I Love You

HELP WANTED—FEMALE 
_______Darbininkių Reikia______

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

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, gyventi vietoj, skalbti tik 
savo, geri namai, gera alga. ROG- 
ers Park 3827.

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

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris dirbti taverne. Atsišaukite 
6908 So. Western Avė.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
OPERATORĖS siūti kūdikių suk- 
nes, pastovūs darbas, gera mokestis. 
A. FRANK 
Wells St.

COUBEAU, 116 South

JAUNOS 
double ar 
siūti coveralls. 
37 Vz c iki 55c valandai garantuo
jama. VIKINK, 711 W. Lake St.

OPERATORĖS prie 
single needle mašinų 

Mažiausiai nuo

PATYRUSI MERGINA LENG
VAM namų darbui. Gyventi namie. 
$13. Mrs. Michelson, ATLantic 
2856.

D i dži a vos i Še i n i y n a
Jis buvo nuoširdus, drau

giškas ir gero budo lietuvis. 
Jis buvo geras darbininkas ir 
tuom pačiu sykiu geras šei
mynos tėvas. .J»s nuolatos di
džiuodavosi s»vo žmona, sa
vo dpUermųs. jr spyo žųytpis.

Frtr:k žcmgrJis buvo tipiš
kas žemaitis ir žemaitiško ak
cento nepametė iki .snc mir
ties. Jis paėjo iš Raseinių ap
skričio, Andriejavos parapijos, 
Kačių Kaimo.

Ilsėkis ramiai, brangus Pra
nai. Vėliaus ar anksčiaus ir 
mumis neišvengiamoji mirtis 
pašauks.

—Steponas Narkis

Trijų Metų Mirties 
Sukaktis

Čia dedamas paveikslas vai
zduoja Vytautą Bancevičių, 
kuris meta per galvą savo 
oponentą.

Buvo Vien Tiktai 
Leides, Vyrų Visai 
Neįsileido..^
Bet Reporteris Ten Buvo, Ir 

Štai Ką Mate

vaišino skaniais valgiais ir gė
rimais. Išsiskirstė visos pilnai 
užganėdintos,

—Reporteris

Gavo
Pęrskiras >

Člara Karch nuo Joseph
Karch

Pagelbėkitė Mums 
Laimingam Žmogui 
Dovanoti Packarda!

■mk ■■ -.**

NAUJIENIĖTI!T()WN OF LAKE — “Show- 
cr Party”-vestuvių lauktuves 
buvo surengtos sekmadienį, 23 
šio menesio, Kriščiūno svetai
nėje, 4501 Ashland avė., pa
nelei Angelinai šlepetis, kurios 
vestuvės įvyksta 19 balandžio.

Rengėjos buvo pp. Milerienė 
ir Šlapelienė. Dalyvių buvo 
apie septynias dešimts, žino
ma, liktai “ladies”—vyrai ne
buvo įleidžiami, išskiriant re
porterį. Parė, žinoma, buvo 
surprizas panelei Angelinai, 
kadangi buvo surengia jai ne

ginant, o kai jau visos daly
vės buvo susirinkę, lai tada 
Angeline apgaulingu bildu bu* 

jvd įvesta svetainėn. Pamačiu
si tiek daug leidžiu, net su* 
mišo ir iš sykio nežinojo nei 
ką sakyti. Tik vėliau atsigrie
bė, kai jau suprato, kad tai

giminių Amerikoj ir Liet

ADOMAS STRODOMSKAS 
Gyveno adr. 3357 So. Mor- 
gan St. Persiskyrė su šiuo 
pasauliu vasario 28 d. 1938 
m., sulaukęs pusamžiaus. 
Dabar ilsisi šv. Kazimiero 
kapinėse. Gimęs Raseinių 
aps.. Karklienų par., 
kalnio kaime. Paliko dide- 
Jiamc nubudime moterį 
Petronėlę, po tėvais Urbi- 
kaitę. Du siinns, Sander ir ^ĮĮMM 
Silver, tris dukteris dvy- 
nukes: Fanny ir vfietty, 
Vera Reiher ir žentą Carl; 
brolį Juozapą (Joe Stock) ir daug kitų

Liūdnos dienos, tamsios naktelės, 
Brangiausi s tėveli, be tavęs.
Palikai mus vargšus našlaitėlius 
Kentėti kasdien, turime mes.
Buvai ir busi mylimas visų. 
Neužm>r&*n !avo ?erų darbų.
Kad tu turėjai aukso širdį, 
Tą gerai žinom brangus tėve. 
Nors kėdė tuščia stovi viena, 
Rod’s matom mielo tėvo šypsena; 
Lyg žiūrim į brangų veidelį, 
Girdžiam jo malonų balselį. 
Pas mliš esi minty kasdieną. 
Liūdime valandą kiekvieną. 
Mes lankysim kapą visados, 
Neužmiršim, b rangiausi s. niekados.

MYLIMAMOTERIS Ik VAIKAI

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

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

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

Pasiėmė knygutes tikietų pla
tinimui sekanti "Naujienų” 
mė jai:

P. Kayris
A. Rulis
Mr. Stasiūnas
Mr. Puišis
E. šlikas
Mrs. Kasputis 
Mrs. Yokubka 
K. Rumbutis 
J. Vilis
J. Chepaitis
K. Misevičius 
J. Skaltinier.
J. Kazlauskas 
V. Pačkatiskas
K. Chepukas 
G. Gurshas 
R. Shaikuš 
A. NAštas 
Mrš. B. Tainaš 
Miss J. RAšhiriskas 
j; Grigonis 
M. Grakauskas 
J. Ivinskas
A. Pažėrskis
B. Arlauskas 
St; Girsh » • 
.1. Lapinskas 
B. Petrulis
F. Venckus 1

rė

Gimimai.,
Chicagoj ,

NORKUS,~Wayne, 2554 West 
39th Place, gimė vasario 18, tė
vai: \Valter ir^Gertrudę, ;

PAULUS,/Ėye, j.4854 South 
Kedvalc avenue, gimė vasario 
20, tėvai: Stanley ir Bėrnice.

DAMBRAUSKAS, Phylliš, 
22p9 19th stręęt, gimė vasario 
12, levai: Alfonsas ir Ann.

DAUKŠAS,“ Patricia, 3937 S. 
Campbell avenue, gimė vasario 
18, tėvai: Walter ir Ėstelle.

Nors tarp svečių radosi daug 
populiarių žmonių, kurie butų 
galėję pasakyti prakalbas, bet, 
gaila, tas buvo negalima. Bet 
aplodismentų jaunieji gavo 
apsčiai.

Orkestras Buvo Šaunus

Vadinasi jau 
įgimų triukš

mas dalinai aprims, visi lau
kia Velykų, o po Velykų ke
letas parengimų svetainėse, ir 
tada pradeda pusti šiltas, gai
vinantis pavasario vėjelis. 
Prasideda išvažiavimai, pik
nikai. Jų didžiuma įvyks Li
berty darže. Vieta graži, pa
ranki, netoli Chicagos, o dar 
arčiau Cicero, nes ir savinin
kas, p. Pilkis, čia priklauso. 
Apie pačius piknikus ir jų 
vietas dar per anksti rašyti.

Medin i s Parengi m a s
Štai metinis parengimas, šį 

sekmadienį, 2 dieną kovo, 
Lietuvių Liuosybės namo ben
droves programas. Lošimas 
prasidės anksti, nevėlupkile

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, nereikia virti, skalbti tik 
savo, gyvenimas vietoj. $8. Geri na
rnai. COLumbus 2814.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikią
DARBAI VYRAMS IR moterims, 

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALAUNAMAS DARBININ
KAS į taverną. Šaukite Boulevard 
0446.

PATYRĘS STUDIO COUCH ir 
matracų išdirbėjas. HAYmarket 
3523.

TARP'MU^Ų .
BIZNIERIŲ j

DIDELIS AVALINĖS • 
IŠPARDAVIMAS

BRIDGEPOĘT. — Garsi Bur- 
deen avalinės krautuve, 3434 
South Halsted street, dabar tu
ri didelį išpardavimą visokiau
sių batukų vyrams, moterims 
ir vaikams specialiai nužemin
tomis kainomis.

Tai puiki proga apsirūpinti 
avaline ilgam laikui. Kiekvienas 
sutaupys nemažai pinigų.

VBA.

Rengia Vakarą 
Labdaringam 
Tikslui

BRIGHTON PARK - šį 
štadieiiį, kovo l-mą-d., 8 vai. 
vakarė,'Hollvwood svetainėje, 
2417 \V. 43rd St., yra rengia
mas labdaringas vakaras Aldo
nai Milleriiilei kuri pagal vy
rą yra žinoma vardu Mrs,. 
Thoinas Allėn.

Aldona yra duktė Magdale
nos Millerienės, 3125 \V. 38tli 
street. Jos duktė Aldona išva
žiavo su savo vyru į CbTorado 
valstiją ir dabar Vyrui iltinio 
jus darbo, nebegali sugrįsti 
Chicago.

Todėl jos motiha ir rengia 
šią parę sukelti lėšiį bilietui 
jų sugrįžimui.

Millerįenė yra žemaičių KtiL” . Vyias 17, sll pasididžiavimu rodo savo 6 svarus sve- 
l.uros kliubo narė. 1 . . .• j . ... .' naiitį naujagmų Union, Miss., ligoninėj,

Šokiams visą vakarą grojo 
Frank Kuzmarskio Orkestras. 
Tai* (ikrai žemąičių kapelija, 
kfU'i gijojo.be\stįstojimo. ateiti. Po lošimo balius, šokiai.

Y.es,.puikios ir šaunios buvo 
šios vestuvės, kuriu dalyviai 
ilgai neužmirš.
Ir Tėvai Ir Jaunieji Biznyje

Reikia žymeli, kad jauno
jo Victoro Galinskio tėvai Gust 
ir Josephinc Galinskai užlai
ko taverną lies niųn. 4410 So. 
California, o jaunasis Victor 
Galinskas, aišku, taps dalinin
kas taverno, 3934 S. Rockwell

Linkiu jaunavedžiams Vic- 
torui ir Antoinette Galinskams 
šviesios ir laimingos ateities 
jų žinybiniame gyvenime.

Narkis—Steponas

komite- 
.lyrinčti

Kongresmanas Dies 
tas, kongreso paskirtas 
“priešyalstybinj” komunistų ir 
fašistų veikimą, atidaro rašti
nę Chicagoje, taipgi skyrius 11 
kitų miestų, Pittsburghe, Det
roite, St. Louiš, Philadelphijo
je, Buffalo, St. Paul, etc.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

KAMBARYS RENDAI švarus ir 
pigus. 3438 So. Emerald Avė.

Liuosybės namo bendrove 
yra vieša įstaiga, turi nema
žai dalininkų, smulkių ir 
stambesnių, tad tų dalininkų 
priedermė savo įstaigą remti, 
lankyti parengimus, ne tik pa
tiems, bet ir kitus atvesti.
Pelnas Namo Dekoravimui
Ypatingai šiame parengime 

reikalinga padaryti pelno sve
tainės dekbravimui, o tai ne
mažos išlaidos. Kol morgičius 
neatmokčtas, tai didesnių iš
laidų daryti negalima, reika
linga pašalinių įeigų. C) tas ga
lima su visų pritarimu ir pa
rama. —D.

Užvakar naktį ir vakar anks
ti rytą Burnside ir Englewood 
apylinkėse siautė būrelis jaunų 
piktadarių, kurių specialybė tuš
tinti kišenius, ir vogti r ubus.

Atėmė po mažą sumą pinigų 
ir paltus — kelnių šį kartą ne
ėmė, gal užpultų pasigailėjo 
nuo 10 žmonių.

12 METŲ KŪDIKIS TAPO MOTINA

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai -žemė Parda vimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

flatų 
lotas 

išmo-

flatų 
kaina

se

»<•

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
Mrs. AVihner Munn, kuri yra tik dvylikos nietų, o

BRIDGEPORT 
REALTY CO.

Turi parduoti vienos savaitės 
laikotarpyj 6 flatų namą, 2 po 4 
ir 4 po 3^ kambarius, štymu ap
šildomas, su elektriniais refrigera- 
toriais ir pečiais, kampinis ant 
Southwestsidės. Kaina tik $13,000.

Bridgeporte
Prie 32-ros ir Lituanica 6 

mūrinis, po 4 kambarius, 
50x125,. kaina $5,800 lengvais 
kėjjmaią,

Prie 31-mos ir Emerald 2 
medinis, 6 ir 6 kambariai, 
$3^400.

Vienas Štoras, 2 apartmentai. 
l-mas aukštas karštu vandeniu ap
šildomas, randorois $150 mėnesiui, 
kaina greitam pardavimui $8,000.

Duflatis ant Lituanica ir 34-tos, 
5 ir 5 kambariai, turi būti parduo- ’ 
tas už $5,400. —

Ar prisirengę kraustytis? štai^ 
jums namas! 5749 S. Carpcnter, 5Č 
ir 6 kambariai, 2 furnisai, parsi--• 
duoda pigiai.

BRIDGEPORT -
REALTY CO. z

953 West 31st St. ~
YĄRDS 0311 arba 0312

S. SHIMKUS J. COSTELLO 
Atdara sekmadieniais.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS 
su 3 pagyvenimais, netoli didelių 
dirbtuvių, pigiai. Kreipkitės tuo- '. 
jau: Emilija Miežis, 1901 Canal.oort • 
Avė. CANAL 0936.

FURNIXŲRE-FI£TURE for-saijs
Rakandaii >r'
BARGENA§. PARSIDUODA 

miegamo kambario setas, šaldytu
vas, karpetas, kukrrios setas, jr 
visi kiti daiktai. 3356 S. Emerald.

Rakančiai ir įtaisai Pardavimui
Mokėdamas cašh— 

už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes prįstatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. \ Vien tik načionaUal 
žinomi daiktai randasi pas mus;

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

OiMiago, Ui. ’Pcl. REPublic 6051



i

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., vasario 28, 1941

Organiziioja Lietuvos
Alsiame Darbą

CHICAGOS GAISRAS SUVĖLINO DARBININKUS

Pasekminga Veikėjų Konferencija
Trečiadienio vakare įvyko kos lietuvių visuomenės dalis, 

Dariaus-Girėno svetainėje, 4416 kuriai demokratija yra ne tuš- 
1 čias žodis ir ne priedanga kito
kiems tikslams paslėpti, priva
lo organizuotis ir organizuotu 
budu veikti.

S. AVestern Avė., skaitlingi 
konferencija,'kurių sušaukė De
mokratijos ir Lietuvos Nepri
klausomybes Sąjunga, dalyvau
jant veikėjams iš įvairių Chica
gos miesto dalių ir apielinkių.

Konferencija išklausė ir pa
tvirtino Sąjungos valdybos ra
portus, priėmė valdybos patiek
tas Sąjungos taisykles ir įgalio
jo valdybą išvystyti platų veiki
mą Chicagoje ir kitose lietuvių 
kolonijose.

Centralinė Domoki atijos ir

jungos valdyba, kuri buvo at
kiliai išrinkta pereitų metų rug
sėjo mėnesį ir š oje konferen
cijoje buvo vienbalsiai įga.iota 
veikti iki sekančios motulės 
konferencijos, yra lokio sąsta
to: Dr. P. Grigaitis — pirmi
ninkas, Geo. Stungis — vice
pirmininkas, A. Žymontas — 
sekretorius, Paul Miller — iždi
ninkas, Alex Ambrose — finan
sų sekretorius, K. Liutkus ir 
Chas. Kriščiūnas — iždo globė 
jai.

pažymėtinas Sąjungos atstovų 
dalyvavimas Amerikos lietuv u 
delegacijoje, kuri lankėsi pas 
^rezidentą Rooseveltą Baltaja
me Name, Washingtone. R .- 
portuodainas apie tai, Sąjungos

Vais.^bių p.czidcntau .ab.J aš 
kiai ir griežta; pasisakė už n;-

mą, pare.kšdamas, kad Lietu
vos nepr.klausomybė yra tiktai 
.a kinai užgniaužta, “bet ne žu
vus”. “Lietuva bus laisva!” —- 
pasakė de.egac jai prczident. s 
Rooseveltas

Šilas J. V. vyriausybes nusi
statymas yra svarbiausia Letu- 
v.ų tautos atspara kovoje pr.es 
bolševikiškus Lietuvos okup.n 
tus. Su tuo nusistatlmu turis 
skaityt.s ir k.tos valstybė , ku
rioms teks spręsti po dabarti- 
n.o karo mažųjų Europos tautų

Narių ir draugijų duoklės.
Sekretoriui perskaičius valdy

bos pagamintus D. ir L. N. S-os 
taisykes, konferencija kiek il- 
pritarė, kad duoklės turijč-aus 
giau išdiškusavo duoklių ėmi
mą. Visi pritarė, kad duoklė; 
turi būti imamos. Vyrai mokės 
po $1.00 per melus, moterys po 
50c. Puse tų duoklių eis cen
trui, kita pusė pas liks skyriaus 
ižde. Draugijos galės rinkti n? 
mažiau, kaip du delegatu, už
mokant po $1.00 duoklių nuo 
kiekvieno delegato. Delegatų 
skaičius draugijoms nėra apri
botas, bet konferencija vienbal
siai pasisakė už tai, kad turi 
būt padaryta taisyklė, jogei Są
jungos pavieniu nariu arba de
legatu negali būti jokš žmogus, 
kuris priklauso nacių, komunis
tų arba fašistų partijai arba 
remia bet kurios tų anti-demo- 
kratinių partijų politiką.

Konferencija nutarė tuojau 
suorganizuoti pirmąjį Sąjungos 
skyrių Chicagoje, kas ir buvo 
čia pat atlikta, ir visa eilė xy- 

’rų ir moterų užsimokėjo savo 
metines duokles. Dėl laiko vė
lumo skyriaus valdybos rinki
mai atidėti iki sekančio susirin- 
kiiųo; kolkas skyriaus reikalus 
tvari.ys centrai nė valdyba.

J<onfcrcncja užsitęsė beve k 
ki 11 vai. vakaro. Dalyvių nuo
taika buvo smagi ir visi reiškė 
viltį, kad Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Sąjun
ga atliks d.dėl us ir naud ngus 
visuomenei darbus.

Dalyvavęs

Lietuvių Distriktų 
Kvotos Kovo Mėn. 
Gana didelės
Kovo 11 ir 12 turės parūpinti 

apie 200 vyrų
bus

savo
nuro-

Neprik ausoma Lietuva 
demokratiška.

Sąjungos pirmininkas 
pranešime konferencijai
dė, kad busimoji nepriklausoma 
Lietuva turės būti iixrai damu- 
krat.nė valstybė. Arba Lietuv.. 
bus demokratija — arba Lu
tu, os, kaipo nepriklausomo, 
valstybės, nebus. Nes Lietuvi 
t.ktai tuomet atgaus savo ne- 
vriklausoniy^ę. kai dabartinia
me i<are d mo. ratijcs laimę , 
pcrgaię, kai totalitarmės d kL- 
tu.os bus satnušk ntos. Žlugus 
nacių, fašistų ir bo.ševikų dik
tatūroms Europoje, juk ne
steigs panašių į jas režimų savo 
šaiyse mažosios tautos, nuinc- 
tus.os tų diktatūrų jungą!

Taigi bus.moji ne^r.kla^s.- 
moj* Lietuva negalės būti nei 
bo.ševikiška, nei fašistiška. Ji 
turėo Luti demokratiška, kuo
met ji nusikratys dabartinių sa 
vo okupantų arba kitokių des-- 
potų, kuriems pavyktų ją lai
kinai pavergti. Jokiems “tautos 
vadams” busimoje nepriklauso
moje Lietuvoje nebebus vielos. 
Jeigu kas nors šiandien dai 
bando daryti politinį biznį iš 
Smetonos arba svajoja apie to 
“tautos vado” grąžinimą Lietu
vos valdžion, tai su tokiais 
žmonėmis mums eiti ne pake* 
liui. Tegu jie eina savo keliu, 
o mes eisime — savo. Mss ži
nome, kad tiktai demokratijos 
kelias veda į nepriklausomo; 
Lietuvos atsteig:mą. Ta Ameri

NAUJIENŲ-ACM c. Tdfptiolo
šis gaisras arti Chicagos vidurmięsčio aną dieną buvo suparaližavęs’ visą 

susiekimo judėjimą šiaurinėj miesto daly ir 250,000 darbininkų pasivėlavo pasiek
ti savo darbavietes. L-traukiniai taip pat negalėjo kursuoti nes gaisrininkai nuo 
L-pastalų gesino gaisrą. Nuostoliai tjįekia $150,000.

VAKAB CHICAGOJE
milžinišką lo- 
budu paleidus 
cirkuliaciją ir 
Jis užsakė ti-

M

PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS

McCormick’o
Atidėjo Streiką
Dirbtuvėje
Plieno Unija Tebeverbuoja 
Narius Gary, Ind. Harbore

A. S. WAL0NS-V ALŪNAS VĖL DUOS 
INCOME TAKSU PATARNAVIMU 

“NAUJIENOSE”
Bus raštinėj nuo kovo 3 iki 15-tos

C. I. O. Ūkio mašinų unija. Federalis mokesčių biuras šį- i • • n v • i - 
vakar paskelbė, kad neribo->et vėl atsiunčia Internal Re--011261(16 
tam laikui atideda streiką Mc
Cormick’o 1 
vester dirbtuvėj. Streikas tu
rėjo būti paskelbtas vakar.

venue Depantąmęnto tarnauto-
International Har- ją, A. S. Valbnš-yaluną, j “Nau- AĮaItg MilUnrU 

•1 . . U.....,” vėlina rlUn- ll.lvn.0 1V11O111JL lljienų” raštinę padėti šio dien
raščio skaitytojams pildyti In-

® 1930 metais Chicagos ma
joras William Hale Thompson 
sumanė pravesti 
teriją, kad tuo 
pinigus atgal į 
grąžinti gerovę,
kietų už $100,000, bet loterija 
sugriuvo. Thompson užmokėjo 
Argus Ticket Co. $30,000 už 
nenaudotus šansus, o likusius 
iškolektuoti firma užvedė bylą. 
Apskričio apeliacinis teismas 
vakar bylą panaikino, nes 
“Thompson parodė savo gerą 
valią sumokėdamas $30,000, 
nors loterija jau tada buvo su- 
pliuškus”.O Illinois Packing Co. darbi
ninkas Edward Czech, 4227 
Scoville avė., Berwyn, buvo ap
dovanotas aukso medaliu už 
išgelbėjimą savo kolegos darbe 
nuo mirties. Jei ne jis, tai dar
bininkas George Kasper, 5330 
S. Wood, butų miręs. Kasper 
giliai persikirto koją, kai pa
slydo peilis ir vos neprarado 
viso savo kraujo.

e Vasario mėnesį valstija 
pensijomis seneliams išmokės 
$3,208,642, apie $39,000 dau
giau negu sausio mėnesį.

• Garaže prie namų, 5444 
North Lotus avenue, jjuvo ras
tas nušautas ar nusišovęs me
chanikas, 70 metų G ctav A. 
Widmann.

• Už važinėjimą automobi
liais be 1941 laisnių pabaudas 
užsimokėjo 456 automobilių sa
vininkai.O Automobiliai vakar ir už
vakar užmušė: 31 m. Marjorie 
Ferris, prie Rensselaer, Ind., ir 
45 m. Minnie Johnson, 143 W. 
43rd Street, 
43rd.

e Miesto 
chicagietės
paskyrimą apšvietos tarybos na
re.

Su Vygantu
“Jaunimas” andai pakriti

kavo vieną jauną radijuš- 
ninką už jo komunistines pa
žiūras. Vakar komunacių 
dienraštis parašė, kad tas ra- 
dijušninkas turi užtektinai 
pamato patraukti “Jaunimą” 
teisman už apšmeižimą! Pa
slėpkite tą numerį draugai, 
nes kai OGPU pamatys, kad 
ir jus jau pavadinimą komu
nistu ar komunistuojančiu 
laikote apšmeižimu tai busite 
apšiVrkti liaudies priešais ir 
vieton reizo gausite numuši- 
mą!

..Stoekjardų distrikte ties viena 
gelžkelio bėgių kryžkele tebe
kabo dar iškaba, kuri yra 
gyvas liudininkas tų dienų,

savo garsiojoj novelėj “The 
Junglc”, Iškaba lietuvių kal
boje—rPauo jingas Kriežtakis. 
Eikite viršutiniu tiltu. Eiti 
skersai trekių uždrausta.”

Tai iš tų laikų kada atvykę 
grinoriai iš Lietuvos nemokė-

prie Wentworth ir

taryba patvirtino
Mrs. L. R. Meiliu

Unija aiškina, kad paskuti- come taksų blankas, ir atsakyh 
nėse> valandose fedettalis ar- klausimus,,-s T 
bitratorių ’ viršiiiihkds John į įplaukų raportus.^ 
Steehhan pranešė, kad yra 
vilties ginčą išspręsti be strei-] 
ko, taipgi jis bandysiąs lik
viduoti 4 savaičių streiką trak

nėse valandose fedeualis ar- klausimus,liečiančius metinių
Pakliuvo po traukiniu

me

Bridgeportas, Brighton Par
kas, Town of Lake ir Marųuette 
Parkas kovo 11 ir 12 d. turės 
parūpinti armijai apie 200 vy
ry.

Roselando kvota (9-to tvar
do) toms dienoms yra 38.

Bridgeportas (11-tas wardas) 
turi parūpinti 78 vyrus

Town of Lake (14-tas 
das) 36 vyrus

Brighton Parkas (12-tas 
das) — 78 Vyrus

Marųuette Parkas (13 
das) — 63 vyrus.

Kovo kvotą padidino
Pirmiau paskelbta kovo mė

nesio kvota visai valstijai (10,* 
000) buvo pakelta iki 11,539, 
kad užpildyti spragas vasario 
kvotoj, kurios pasidarė dalį nau
jokų atleidus dėl sveikatos.

war-

war-

war-

Linki Naujo Namo 
“Naujienoms”

Pikietuoja Gartn Ind. Harboro 
Liejyklas.

Plieno unija vakar tebe- 
verbavo narius Garrięgiė-Illi- 
nois Čq., liejykloje, Gary, Ind. 
Taipgi pilnėtomis uždare var
tus Inland Steel ir Youngs- 
town $teel dirbtuvėse, Indiar 
na Harbore. Jei duoklėmis' už
silikę neatsilygins ir neriariai 
atsisako į uniją rašytis, tai jie 
siunčiami namo.

'‘Rezultatai Geri”
Tarp kai kurių darbininkų, 

ir, aišku, kompanijų viršū
nėse tokios aštrios unijos me- 
todos iššaukė nepasitenkinimą 
bet CIO viršininkas Gary Dis- 
trikte, Gridcr, pareiškė, kad 
narių verbavimas davė labai 
gerus rezultatus. Atnešė daug 
duoklių ir plieno unijos na
rių skaičių gerokai padidino.

Užėjau pas Stanley Satkų, 
3638 S. Wallace, prenumeratos 
reikalu. r

St. Satkui patinkančios “Nau
jienos”, jis kaipo pastovus skai
tytojas įdavė man ir porą dole
rių ($2), kuriuos paskyrė na
mo fondui.

Jis pataria, kad kiekvienas 
skaitytojas prisidėtų prie na
mo fondo ir kad “Naujienos” 
pasistatytų visai naują namą.

panašiai pikietuoti American 
Bridge dirbtuvę ir didžiąją 
Carnegie-Illinois plieno 
jyklą, Gary, Ind.

Ir Traukiniai 
Sustoja Žmogų 
Gelbėti —

lie-

WEST PULLMAN. — 
tų amžiaus Aleksas Makaras, 
11319 Langley avenue, buvo

3 d. iki kovo L5 d. .sunkiai sužeistas užvakar nak-
Visi, kurie reikalaujate pa- Automobilis, kuriame jisai 

galbos blankų-pVdyme, kviečia- važiavo, paslydo ant ledo, prie 
mi atsilankyti^#Naujienų” ras- J-Aberdeen, ir užšoko 
tinę, čia rhsitė "valdžios žmo-' arĮt gelžkelio begiu, kuriomis 

'"'u Pennsyl vania gelžkeio 
prekinis traukinys.

Jis guli West End ligoninėje. 
Automobilyj buvo du kiti vy

rai, taipgi sunkiai sužeisti: 'vai
ruotojas, Walter Hankoąky, 6 
E. 112th Place, ir 39 m. Fred 
Ęraselli, 11407 Forrestville avė. 
Jie važiavo namo iš darbo Elect- 
ro-motive dirbtuvėj, La Grange.

P-as Walon-Vąlunas bus 
“Naujienų” raštinėje nuo kovo

Laimingai kelionę užbaigė
- j

Ekspresiniu Northwestern 
traukiniu “400” užvakar po pie
tų į Mayo k’iniką, Rochcsteryj 
išvyko chicagietė Dora Cohen, 
1816 Humboldt. Ji turi širdies 
ligą.

Traukiniui vos pradėjus eiti, 
ji gavo smarkia ataką, ir nete
ko sąmones. Įgula eksptesą ta
da sustabdė Evanstone, ir jis 
ten išstovėję apie pusę , valan
dos, iki ugniagesiai moteriškę 
atgaivino. Traukinio sustabdy
mas beveik suparali^avo visą

gų, kuris jun\š suteiks visokį. 
patarnavimą. r'

KAS TURI TAKSUS 
MOKĖTI

šįmet Income taksų blankas 
turi pildyti kiekvienas nevedęs 
žmogus,,’ kuris pernai turėjo 
$800 ar daugiau įplaukų 
ga, nuošimčiais, dividendais 
nuomomis ir pelnu nuo namų 
serų, bonsu ir kito' judinamo 
ir nejudinamo turto pardavimo.

Blankas turi pildyti visi vedę 
žmonės, kurie iš tų pačių šalti
nių turėjo $2,000 ar daugiau 
įplaukų, nežiūrint kiek vaikų 
jie turi. Už kiekvieną vaiką, iki 
18 metų amžiaus, galima nu
imti po $400, bet blankas rei
kia pildyti.

BIZNIERIA:MS IR PRO- 
FESIONALAMS

Blankas turi’ pildyti biznieriai 
ir profesijos žmones, jei jų ben
dros įplaukos* Sieke $2,000 ar 
daugiau. ;

Paskutinė diena income tak
sų blankas pildyti ir priduoti 
federaliam mokesčių departa
mentui yra kovo 15 d. Lietuviai 
yra prašomi nelaukti paskutinių 
dienų, bet šį reikalą atlikti iš 
anksto.

Už blankų ftepildymą ir ne
mokėjimą income taksų bausmė 
gali būti nuo 5 iki 25%, ar net 
daugiau įplaukų sumos.

ni

Ėjo į Bažnyčią, Buvo 
Policisto Nušautas

Manė, kad jis apiplėšinėjo 
moteris

Northwestern susisiekimą Chi- 
cago-Milwąukee ruošte, bet 
žmogaus gyvybe svarbesnė, ne
gu kelių traukinių suvėlavimas, 
paaiškino gelžkelio viršininkai. 
Vakar moteriškę laimingai pa
niekė kliniką.

Prie Roscoe ir Monticello už
vakar policistas Edward Loxv- 
ing nušovė 19 metų berniuką 
Alex Kendzior’ą, 3052 Chris- 
tiana avenue.

Policistas aiškina, kad toj 
apylinkėj nežinomi jaunuoliai 
apiplėšė kelias moteris. Gavę 
pranešimą, jis ir du kiti policis- 
tai pradėjo piktadarių ieškoti.

Pastebėjęs būrelį berniukų ir 
mergaičių,, bėgančių netoli St. 
Wenceslaus bažnyčios, Lowing 
liepė jiems stoti, o po to palei
do kelis šu'vius į orą, ir vienu 
pataikė Kendziorui į galvą.

“Bėgo į bažnyčią”
/ Nušautojo draugai griežtai 
užginčija, kad jie vagiliai. Jie 
bėgę į bažnyčią, nes buvo pasi
vėlinę Užgavėnių pamaldoms. 
Bet viena moteriškių, Mrs. Law- 
rence J. Kolath, 4931 Newport 
avenue, tvirtina, kad Kendzio^ 
panašus jaunuolis, kuris ją api
plėšė.

I Garsinkitės “N-nose’‘

R(° >kit< t h g.s k iru
■ . ."f M’-'i n..q ,

‘“NAUJIENOSE .

• Gavęs pranešimą, kad žmo
na reikalauja di’vorso, chicagie- 
tis David Nobler sušuko, “Ge
riau mirsiu, negu pakęsiu tokią 
gėdą”. Užsidarė dukters bute, 
722 Barry avenue, ir nusišovė. 
Jis buvo 71 metų amžiaus, o jo 
*mona Raphell, 61 m.

O Ties 551 W. Madison bu
vo rastas negyvas 68 m. George 
Hinde. Per 30 metų jis parda
vinėjo laikraščius prie North- 
western gelžkelio stoties.

9 Kalėjimo bausmes (nuo 1 
iki 5 m.) vakar pradėjo Harold 
Broberg, ir 33 metų Harold 
Cherne, kasierius ir jo talkinin
kas, kurie suorganizavo South 
Chicago Trust and Savings ban
ko apiplėšimą. Neva pasivogė 
$10,000, bet Broberg pinigus 
buvo išeikvojęs, ir tuo budu iš
eikvojimą bandė paslėpti.

• Prieš miestą bylą užvedė 
ir reikalauja $15,000 chicagietė 
Carolyn Wi taške, 2 W. Walton 
Place. Ji skundžiasi, kad dėl 
subw.ay jos namas ėmė griūti.

• Skalbėjas Sam Mantucca 
ir jo 32 m. žmona Mary, 1927 
W. Congress, buvo suimti ir kal
tinami mirtinu sumušimu 37 m. 
Tony Cefali, šeimyniniam gin
če.

daug lietuvių ten dirbo.
Leland Stoive, Chicago Dai

ly News užsienio korespon
dentas, kuris neseniai sugrįžo 
iš Europos’ dabar rašo seriją 
necenzuruotų straipsnių apie 
Europos padėtį. Jis praleido 
aštuonioliką mėnesių svar
biuosiuose frontuose, prade
dant Suoinių-Rusų, baigiant 
Graikų-Italų. Vakar Stoxvc pa- 
nagrinėjo pono Stalino ir jo 
kompanijos stovį. Paliesta ir 
Lietuvos bei kitų Pabalčio 
valstybių užgrobimas, kuris, 
ir Slowe, pats Rusijoje buvęs 
geguzio-birželio .. mėnesiais, 
pakartoja, padarytas ne tiks
lu pagelbėti tų mažųjų šalių 
liaudžiai, bet sustiprinti Sta
lino braškantį sostą.

—o—
Stome Rusiją ir jos jėgas ži

no šiandien geriau negu visi 
lietuviškieji komunistai į krū
vą sumetus. Jis savo akimis

Drafto 
Apeliacijos k*

Drafto apeliacinės tarybos va
kar priėmė keturis prašymus 
nuo vyrų, prašančių atleidimo 
nuo karo tarnybos, o aštuonis 
atmetė, tarp jų prašymą Char
les E. Koch’o, 4734 Hubvard 
st. Jam “sąžinė neleidžia gink
lą vartoti prieš kitą žmogų”, be 
to, jis turįs motiną užlaikyti.

te rusų “pasaulio galingiau
sios” armijos galybę. Vėliau 
pats per Rusiją pervažiavo. 
Dalykus matė iš arti. Kalbėjo
si šu rusais vietoje. Būdamas 
vienas iš geriausių pasaulio 
reporterių, jis mokėjo pama
tyti ir išgirsti to ko komuna- 
cių laikraščiai čia neranda 
biuleteniuose, kurie ateina 
Maskvos.

Ir Stoiuc sako, kad nežiū
rint ko Stalino gengė šiandien 
nesigriebs — “it would seem 
truly doubtful that the Stalin 
regime can survive the pre- 
sent eonfliet.”

-o—
Stoive praleidęs kelias die

nas Chicagoje dabar išvyko į 
vakarus tęsti savo paskaitų 
maršrutą. Su juo Chicagoje 
viešėjo ir ponia Stowe, kuri 
yra lietuvaitė, buvusi Birutė 
Bernotaitė. Su p. p. Stowes 
pirmadienį turėjo užkandį p. 
j). Daužvardžiai. Ponia Dauž- 
vardienė ir Mrs. Stowe yra ar
timos drauges, kartu užaugo.

Pakels Real-Estate 
Mokesčius 40c.

Naujas Streikas 
Chicagoje

Apskričio asesorius J. S. 
Clark apskaičiuoja, kad real- 
estate mokesčiai už pereitus 
metus Cook apskrityje bus 
$9.51 nuo $100, apie 40 centų 
daugiau ,negu peniai.

Chicagos gatvckarių bend-
Apie 200 darbininkų sustrei-1 rovė skelbia, kad pernai tu- 

kavo Ero Co., automobilių da- rėjo 689,262,679 apmokėtų ke
lių dirbtuvėje, 714 W. Monroe leivių, viso įplaukų buvo 

! St. Reikalauja 40 vai. savaitės, $46,819,732, o pelno liko $4,- 
didesnių algų ir~ pripažiųimo 132,804, apie $454,000 daugiau 

Į AFL Ųpholsterers unijai. Į negu užpernai.




