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Manoma, jog karo veiksmai netrukus 
prasidės

SAIGON, Indokinija, vas. 28 atsakymas Indokinijos reikalu, 
d. — Franeuzų valdžios atsto
vai turi žinių, jog šiandien Sia
mo įlankoje ir Indokinijos van
denyse randasi 51 japonų karo 
laivas. Artimose salose paruošti 
dideli japonų kariuomenės vie
netai, kurie bet kuriuo momen
tu gali būti pasiųsti Indokinijos 
teritorijon.

Gubernaturos sluoksniuose 
manoma, kad Vichy valdžia ir 
šį kartą atmes japonų ultimatu
mą Laos ir Cambodia provin
cijų reikalu. Franeuzų kariuo
menė yra pasiryžusi tęsti kovą 
su Siamo kareiviais, jeigu jie ir 
vėl pradės pasienio susirėmimus.

TOKIO, Japonija, vas. 28 d.
— Valdžia paskelbė, kad Indo
kinijos reikalu dar negauta jo
kio atsakymo iš franeuzų. Val
džios nustatytas laikas jau pra
bėgo ir Vichy dar nesuskubo 
atsakyti.

Japonų užsienio reikalų mi
nisterijoj šiandien įvyko nepa
prasta konferencija svarbesnių 
ministerijose valdininkų. Pasi
tarime buvo ir tie japonų atsto
vai, kurie dalyvavo Siamo ir 
franeuzų taikos derybose.*

Pirmiausia manoma pareika
lauti franeuzų pasiaiškinimo dėl
ko ligi nurodyto laiko negautas si su Ribbentropu.

Nuo pasiaiškinimo priklausys 
japonų karo jėgų veiksmai.

Kai kurie japonų aukšti val
dininkai vis dar mano, jog Sia
mo ir Indokinijos konfliktą ga
lima be karo išspręsti. Jie pa
taria palaukti tinkamo franeu
zų pasiaiškinimo.

PEARL HARBOR, Honolulu, 
vas. 28 d. — Turima žinių, kad 
japonų karo laivynas dės pa
stangas užimti Saigon miestą 
ir uostą, jeigu franeuzai nepa
tenkins ultimatme pareikštų rei
kalavimų.

Karo dluoksniai mano, kad 
japonai turės smarkiai pakovoti 
Saigon uostui paimti, nes ten 
randasi keli franeuzų karo lai
vai, kuriais vadovauja patyrę 
admirolai. Manoma, kad dabar
tiniu metu japonai jokiu budu 
nedrįs pulti Singapūro, nes ne
turi pakankamai karo jėgų ir 
silpna jų aviacija.

BERLYNAS, vas. 28 d. — 
Hitleris šiandie-n ilgai kalbėjusi 
su gen. Oshima, japonų amba
sadorium Vokietijoj, Hitleris 
buvo supažindintas su naujai 
atvykusiais japonų' generolais.

Vėliau Oshima ilgai kalbėjo-

, . * ' NAUJIENŲ-ACME Ti*lei»h<it>
Štai viskas kąs liko iš didžiulio keleivinio lėktuvo, kuris sudužo pušų miš

ke ties Jonesboro, Ga. Trys įgulos nariai ir keturi keleiviai, jų tarpe kongresme
nas Williain D. Byron (Deni.) iš Maryland, suliko mirtį, ir devyni keleiviai su

kai kurie labai sunkiai. Tarp sužeistųjų yra Kap. Eddie Rickcnbacker,
garsusis Amerikos ka^o lakūnas ir sudužusio lėktuvo linijos prezidentas.
žeisti,

Mirė buvęs Ispanijos 
karalius

PRIVALOME SKUBIAU 'GAMINTI GINKLUS
't •; t

SAKO BVLLITT

NUTRAUKTAS VISOKS SUSISIEKIMAS SU 
BULGARU SOSTINE

Policija nieko neiš 
leidžia iš Sofijos

SOFIJA, Bulgarija, vas. 28 d. 
— Praeitą naktį dideli policijos 
būriai paėmė savo kontrolėn 
visus kelius vedančius į Sofiją.

Tikrina keleivių dokumentus. 
Į miestą įleidžia kai kuriuos ke
leivius, bet iš Sofijos nieko ne
išleidžia.

Valdžios įsakymu nutrauktas 
telegrafo ir telefono susisieki
mas su sostine. Nei britų, nei 
Amerikos pasiuntinybės negali 
nieko pranešti užsienin.

lis žurnalistų, kurie buvo užsie
nyje. - ■

Taip pat areštuoti ir žibalo 
bendrovių tarnautojai. Pirmoji 
eilėn suimti tarnautojai britų ir 
Amerikos žibalo bendrovių. A- 
reštuosius siunčia į naujai į- 
steigtas koncentracijos stovyk
las.

ROMĄ, Jlalija( vas. 28 d. — 
šiandien Romoje mirė* buvęs Is< 
panijos karalius Alfonsas Bili
jonas. Jis sirgo širdies liga.

Prieš Burboną buvo surengt i 
visa eilė atentatų ir 1931 me
lais balandžio 14 dieną jis ta
ni visikai išvytas iš Ispanijos. 
Jis nėSįhįke įstatymų ir norėjo 
valdytį sulig savo užgaidų.

Visi jo vaikai yra silpnakrau- 
įai. Paskutiniais metais persi
skyrė su. savo žmona. Rengia- 
nasi lavoną vežti Ispan’jon.

Naciai išrado naują 
miną

Taika negalima ne • 
sumušus nacių

NE WY0RK? N? Y., vas. 28 
d. — William Bullitt, kalbėda
mas spaudos atstovamis, pareiš
kė, kad Amerika privalo žymiai 
pagreitinti ginklų gątnybą, j ei
gų nori, kad Hitleris nelaimėtų.

Ameriką gali dvigubai grei
čiau gaminti ginklus, bet jeigu 
to nedaro, tai valdžia, privalėtų 
imtis specialių priemonių.

Dabartiniu metu taika yra 
negalima, nes tai butų Hitlerio 
taiką, pirma reikia naciai su
mušti, sako Bullitt.

Naciai sunaikins 
Ameriką

NEW YORK, vas. 28 d. — 
Bullitt pareiškė, kad Amerika 
privalo duoti ginklus britams, 
kad Hitleris neįsigalėtų Afriko
je.

/ Jeigu jam pavyktų kontro
liuoti Afrika, o japonams pa
vyktų paimti Azija, tai Ameri
kos prekyba butų visiškai nu
traukta.

Amerika butų priversta įvesti 
nuolatinį kareiviavimą, numušti 
gyvenimo lygį ir prasidėtų di
deli sunkumai. Amerika priva
lo laiku gintis.

PANEVĖŽIO SOVCHOZAI NEVEIKIA
Gyvuliams nėra 

pašarų
Skurlių darbą per

ėmė “Sojuzutil”

Tvarką palaiko 
kariuomenė

nuo viso 
vadovybės

prie Bulga-

SOFIJA, vas. 28 d. — Polici
ja atskyrė sostinę 
krašto kariuomenės 
įsakymu.

Pasakojama, kad
rijos sienos randasi labai dide
li vokiečių kariuomenes viene
tai, bet uniformuotų vokiečių 
kareivių dar nėra krašte.

Karalius nenori susitikti nei 
su savo ministeriais. Jis mato
si tiktai su aukštais karininkais 
ir nieko neįsileidžia į savo rū
mus.

Areštų skaičius dide 
lis Bulgarijoj

SOFIJA, vas. 28 d. — Polici
ja areštavo labai daugelį asme
nų, kurie nepritaria nacių ka
riuomenės įleidimui.

Paskutinėmis dienomis pada
rytos kratos ir areštuotą dauge-

Bulgarija įstos Į 
ašį

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
28 d. — Pasakojama, kad rytoj 
Bulgarijos ministeris pirminin
kas ir užsienio reikalų .ministe 
ris pasirašys dokumentą “ašies” 
sąjungon įstoti.

Pasirašymo ceremonijos į- 
vyks Vienoje.

Aukšti Bulgarijos valdžios 
atstovai, specialistų lydimi, or
laiviu jau išskrido į Vieną.

KANADOS UOSTAS, vas. 28 
d.—Iš juros grįžę laivyno kari
ninkai tvirtina, kad vokiečiai iš
rado naujų miną.

Magnetinės minos veikla bu
vo sustabdyta, kai laivai buvo 
apdengti de Gausse juosta, ku
ri sustabdo magneto veikimą.

Dabar vokiečiai surado miną, 
.airi sprogsta nuo laivo prope
lerio judėjimo. Jurų karininkai 
ieško būdų šios minos veikimą 
iustabdyti.

Rusai pataria tur 
kams nusileisti

Baigtas Bethlehem 
plieno streikas 

------------------------ !

Naciai maršuoja Bu 
karešto gatvėmis
BELGRADAS, Jugoslavija, 

vas. 28 d. — Dideli vokiečių ka
riuomenės vienetai Šiandien per
ėjo Rumunijos sostinę.

Pilnoje vokiečių kariuomenės 
uniformoje jie traukė į Bulgari
jos pusę.

Buvo nutraukta visa Bukareš
to prekyba, kol ėjo nacių ka
riuomenė. Visuose rumunų na
muose apsistojo nacių pareiviai 
nakvynei.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 5:39. 
šeštadienį giedras ir šiltesnis. 

Sekmadienį debesuotas ir dar 
šiltesnis, gali lyti.

Rumunija, 
Turima j žinių, kad 

paudimą i 
patardami nusileisti

BUFFALO,

darbininkai

Jie pričm

plieno dirbtuvių
šiandien baigė

valdžios atstovų

BUDAPEŠTAS, 
vas. 28 d. 
rusų agentai daro 
Turkiją, 
naciams.

Sovietai nenori, kad karas 
prasiplėštų Balkanuose, todėl 
jie ir pataria turkams nusileis
ti ir pasiduoti be karo.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
-Bulgarijos parlamentas susirinko slaptai sesijai, kuri tę

sėsi tiktai 30 minučių'. Ministeris pirmininkas po sesijos nuvy
ko pas karalių.

-—Čilės socialistų partijos komitetas įsakė savozm nisteriams 
apleisti kabinetą.

—Šanchajuj tvirtinama, kad japonai‘."negavę iš franeuzų 
atsakymo į ultimatumą, žymiai sumažino reikalavimus.

—Franeuzai kaltina Ameriką dėl padėties Indokinijoj, ne? 
ji nej>arduodanti orlaivių, Amerika pasiūlė pervežti orlaivius iš 
Martinikos, bet Lavalis tada nenorėjo.

—Britų diplomatams pavyko patraukti turkus dar glaudes 
niam bendradarbiavimui. Turkai pasižadėjo kovoti prieš vokie
čius, jeigu jie pradės pulti Graikiją; '• \

—Britai skelbia, kad šiandien jiems pavyko sunaikinti 26 
italų lėktuvus Albanijos kovose. Be to, 9 orlaiviai sugadinti. Bri
tai neturėjo nuostolių.

^-'Naciai smarkiai bombardavo britų pozicijas Maltos saloje.
—-Kongreso nariai reikalauja sudaryti komisiją ir išt rli iš 

pagrindų orlaivių nelaimes. • ?.
—Iš Los Angeles orlaivių ^dirbtuvių tapo pavogtas planas 

naujausio kariuomenės žvalgybinio lėktuvo.

statė Hilhnan. Bendrovė iš sa
vo pusės pasižadėjo duoti dar 
ba visiems atleistiems darbinin
kams, kaip liktai bus praplėstas 
fabrikas.

Nesusipratimams Ikviduoli 
unijos ir bendrovės delegatai 
darvs susirinkimus.

KAUNAS, Lietuva, vas. 28 d. 
— Panevėžio apskrities agro
nomas P. Petryla skelbia liūd
nus davinius apie apskrities 
Govcbozus.

Visur darbininkams trūksta 
duonos, o gyvuliams pašarų. Vi
sur agronomai apgulti prašy
mais leisti likviduoti gyvulius.

Pašaras dalinamas apliekori- 
škomis svarstyklėmis. Dar blo
giau su tais dvarais, kurių li
kimas dar neišspręstas. Ten jau 
nėra nei pašarų, nei gyvulių.

KAUNAS, Lietuva, vas. 28 d. 
— Ligi šiam metui iš Lietuvos 
kaimu ir miesteliu visas nerei
kalingas atmatas surinkdavo 
skurliai. Maišais apsikarstę ei
davo po kaimus sukiypę nenusi- 
sekeliai ir darydavo savo “ban
delį”.

Dabar visi šie skurliai apšauk
ti spekuliantais.

Bereikalingas atmatas supir
kinėja valdžios įsteigta bendro
vė “Sojuzutil”. Ji veikia viso
je Rusijoje ir okupuotose šaly
se. •

Italai laikysis Abi 
sinijoj Lietuvą užpuolė “So 

juzutil” agentai
ROMA, Italija, vas. 28 d. — 

Italų laikraščiai sako, jog gali
ma laukti, kad italai neteks So-

Ten laikoma italų kariuomc-

iams, bet negali sustabdyti stip
resnės jėgos.

Murnosc, kur vietos sąlygos yra

o jau pateko į' bi i’.ų rankas.

NACIAI VEJA FRANCUZUS 
NUO PAKRAŠČIŲ

VICHY, Francuzija, vas. 
d. — Naciu karo Vadovybe 
ja visus franeuzus nuo juros 
pakraščių. Jiems liepia apleisti 
savo ukius ir gyvenamus na
mus.

Karo sluoksniuose manoma, 
jog tai yra pasiruošimas inva
zijai. Kai kuriuose vitose fran- 
zijai. Kai kuriose vietose fran- 
džioje.

22 kilometrų zonoje nuo ju
ros nepaliekamas nei vienas 
franeuzas. Nenori, kad žinotų 
nacių kariuomenės judėjimo.

28
ve-

Graikai pasitiki savo 
jėgomis

ATĖNAI, Graikija, vąn. 28 
d. — Karo vadovybė, balansuo
dama keturis karo mėnesius, 
pareiškė pilniausią pasitikėjimą 
savo jėgomis.

Per šį trumpą laiką graikai 
sugebėjo ne tiktai išstumti įsi
veržusius italus, bet juos nuvy
ti Albanijos gilumom

■ Jeigu ne blogais kalnų oras, 
tai graikai italus butų žymiai 
toliau nuvyję. Paskutinėmis die
nomis graikų orlaiviai padarė 
:talams labai daug žalos.

KAUNAS, Lietuva, vas. 28 d. 
— Iš Maskvos Lietuvon atva
žiavo visa eilė “Sojuzutil” agen4 
tų, kurie viską supirkinėja. Lie
tuvos spauda deda ilgus straip
snius apie šią įstaigą.

Ji superkant! skurlius, šerius, 
senas bonkas, kamščius, gelžga
lius, suvartotą popierių, senus 
batus ir t. t.

Iš spaudos susidaro įspūdis, 
kad viekas bus kuriama “bur
žuazinėm Lietuvos” atmatomis.

Pikelių girininkas 
blogoj padėty

KAUNAS, Lietuva, vas. 28 d. 
— Keliama smarki byla Pikelių 
girininkui ir Mažeikių urėdui 
už tai, kad leido klebonui iš
vežti miško medžagą.

Miško medžiaga buvo leista 
išvežti Pikelių pavasarinin
kams, vėliau ji buvo perleista 
parapijos namams.

Pasakojama, kad girininkas 
neturėjęs leisti iš miško vežti 
šios medžiagcis, nes pasikeitė po
litinės sąlygos Lietuvoje.

Sovietų karininkai 
Lietuvoje bur- 

žuazėja

Jais 
labai

negu

Rusai glaudžiau 
dirbs su naciais

WASHINGTON, D. C., vas 28 
d.—Umanskis perspėjo Jungti
nes Valstybes, kad Rusija at
eityje dar glaudžiau bendradar
biaus su vokiečiais ir japonais, 
jeigu Amerika neparduos maši-

Rusai reikalauja, kad • jiems 
butų parduotas trečdalis visų 
Amerikoje gaminamų mašinų.

Amerikos valdžios atstovai 
mano, jog rusai labai brangiai 
norį už siūlomą “draugystę”, 
todėl rengiasi vis'škai nepar
duoti jiems mašinų.

Rickenbacker jau 
čiasi geriau

ATLANTA, vas. 28 d.—Va
kar smarkiai susižeidęs Ricken 
backer šiandien jaučiasi daug 
geriau.

Gydytojai pareiškė vilties pa
gydyti karo metu pagarsėjusį 
Amerikos oro laivyno didvyrį, 
kuris numušė 21 vokiečių orlai
vį. Kiti sužeistieji taip pat gė
rėja.

Vedamas labai nuodugnus 
tardymas katastrofos priežas
tims išaiškinti.

VILNIUS, Lietuva, vas. 28 d. 
— Karo vadovybe suSirupinusi 
ligi šiam metui Lietuvoje buvu
siais sovietų karininkais, 
ne visur pasitiki, nes jie 
“suburžuazėjo”.

Okupuotoje Lietuvoje 
matė geresnį gyvenimą,
sovietuose. Po sovietų kaimus 
pakrikę kareiviai pasakoja, kad 
Lietuvoje žmonės geriau gyve
nę, negu sovietuose.

Apskaičiuojama, jog oku
puotoje Lietuvoje dabar randasi 
pusė milijono sovietiškų karei
viu.

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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kai įpratę vogti gyvulius. Kol-

A

Išbadėję kolchozninkai vagia gyvulius. — Kaip yra me
nas proteguojamas. — Dvidešimt penkių prefeso- 
rių laiškas. — Automobilių gaminimas. — Sovietų 
geležinkeliai. — Rusijos mokyklos.

Sovietų Lietuvos valdovai 
kiekviena proga primena, kad 
Lietuva esanti dar atsilikusi. 
Girdi, ji turinti pavyti “broliš-

KAS D ' BAR DEDASI LIETUVOJE

KAIP ATRODO SOVIETU RUSIJOS 
“MILŽINIŠKA PAŽANGA

rios bolševikams valdant pada
riusias visose srityse milžiniš
kų pažangų”.

Norėdami skaitytojams paro
dyti, kaip toji “milžiniška pa
žanga” atrodo pačioje sovietų 
Rusijoje ir kitose sovietų anks
čiau pavergtose respublikose,

to “laimingojo” gyvenimo, 
įsakmiai pabrėžiame, kad visi 
faktai imti iš Maskvos bolševi
kinių laikraščių, tad faktų au
tentiškumas yra neginčijamas.

štai kas darosi Lenino vardo 
gyvulinkystės 
dovo rajone.
mi pusbadžiu

veršiai, o suskaityta tik 37. 
Kur dingo kiti 17, niekas neži
no. Tas pats darosi kiaulių 
ūkyje, kur si s tema tingai dings
ta paršai. Paukštininkystės 
skyriuje reikalai atrodo dar 
prasčiau. Pereitų pavasarį iš
vesta 1,200 viščiukų, be to, bu
vę 373 suaugusių vištų. Pra
nešime įsakmiai sakoma, kad 
“dėl blandos priežiūros” išdvė
sę 479 vištos ir viščiukai. 30 
vištų buvo papjauta, tad atro
dytų, kad turėjo likti virš 
1,000 paukščių. Bet suskaičiuo
ta tik 357. Kolchozo vedėjas,

» A lj.lLk.is Ų-aUME '1'eieptiutu

Thomas Burtis (kairėj) ir C. S. Ching (viduryj), Apsigynimo Komisijos atsto
vai, tariasi su Thomas Finu (dešinėj), Darbo Departamento taikintoju, kaip su-/ 
stabdyti gresiantį darbininkų streikų Bcthlehem plieno dirbtuvėse.

........................................ . !' . ............................ .............................. .... .......................................... UI ..... . ......... ....  ........ .......... ..b.—.,,..—. ... . , 
tad studentai -dirba automobilius, kurie savo koky- KAIP VEIKIA NEMOKApų neturi,

net 8 vietose, daugiauria, fab- be esą nė blogesni kaip geriau- 
kai darbas baigiasi. 'rieji Amerikos automobiliai.'.

Bet štai kų “Pravda” praneša* 
apie šį fabrikų. Pasirodo, kad 
šiam ‘

šeštadienis, kovo 1, 1941

kolchoze Davy- 
Matyti, gyvenda- 

šie kolchozinin-

AUDITORIUM 
RESTAURANT

ir atsakė: Nežinau. Turbūt, iš- 
vogčiojo...

Tas pats “pavyzdingas” Le
nino vardo kolchozas laiko 
veislinius arklius. Tačiau per
nai išauginta tiktai du kume
liukai. Statistika rodo, kad iš 
prieauglio žūsta 19% veršiukų,

rikliose,
Tose patalpose taip šalta, kad, 
net dainai sušąlą, o požuotojošĮ 
atsisako pozuoti, net klabeiia 
dantimis. Studentų tapj^topy 
patalpose sprogo Šildymo vam
zdžiai, kuras pasibaigė, todėl; 
institute pamokos faktiškai nu
trauktos. Studentaim skulpto-* 
riams buvo įsakyta įsirengti 
vienoje patalpoje. Į jas bus su-1 
nešti viri darbo įrankiai. O kai 
kitų dienų studentai į tas pa-; 
talpas atėjo, rado visus įran
kius išmėtytus, o pradėtus dar
bus nei sudaužytus, lies pasiro-

16.8%

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

Dabar paimkime kita sritį, 
kuria bolševikai labai giriasi. 

Į Tai meno “protegavimas ’. Ta- 
| čiau “Pravda” skelbia, kaip 
i dirbama Maskvos meno insti
tute. šis institutas savo patal-

ėmė kita įstaiga.
matvdami tokia

• • > • LProfesoriai

toliau desty- 
imta vadint i

talpos esančios visai netinka
mos. Kai kur nerasta budėji
mo laiku nei gydytojo, nei re- 

Užėjus į vienų tokį 
užpakalinių durų, 
kad telefono trube- 
ir padėta ant stalo,lė nuimta 

kad nebūtų galima prisišauk
ti. Darbininkai nusiskund
žia, kad gydytojai juos siunti
nėja iš vieno punkto į kitų. 
Vienam nuo stogo nukritu
siam darbininkui buvo paža
dėta padaryti rentgeno nuo
trauka po 3 dienų, o padaryta 
tik po 7 dienų. Skubios opera
cijos reikalingiems ligoniams

Iš šrų rcvcliacijų matome, 
kad su “nemokamu” gydymu 
išėjo taip pat, kaip ir su ki
tais bolševikų planais: popie- 
ryje viskas atrodo kuo pui
kiausia, o praktikoje nuo sto
go nukritęs darbininkas rent- 
genuojamas po septynių die
nų.

Tel. 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 LITVINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

čit-ANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas rORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... $9.75

t i. šis institutas 
“bezprizorniku”.

Arba vėl “P 
spausdintas net 25 profesorių 
pasirašytas laiškas, iš kurio 
matyli, kaip dii ba Milstetos ki- 
nęma’tograi i jos institutas, vie
nintelis visoje sovietų Rusijoje. 
Šis institutas ilgus melus buvęs 
sutalpintas į žinomo prieškari
nio restorano “Ja r” patalpas,

MAS MEDICINOS PA
GALBOS TEIGIMAS

Oficiozas “Tarybų Lietuva” 
“žavėtai” . įvairias auto- pTancša, kaip sovietų Lietu- 

mbbiftų dalis gamina net... 285 voje “.pavyzdingai” veikia ne- 
fabrikąi. Tokiomis sąlygomis' mokamas medicinos pagalbos 
nestcbBtina, kad vienas fabri-, teikimas. Kaune buvo sušauk
iąs nežino, ką daro kitas. Pav„’’tas socialinio draudimo ir gy- 

fabrikas “Rau-..‘iymo žinovų pasitarimas. Dr. 
į T Barmtis papasakojo, 'kad įren

giant ambulatorijas, buvę sun
ku gauti ne tik medicinos in
strumentus, bet ir baldus. Jis 
taip pat nurodė, kad žmonės, 
priversti gyventi po kelis vie
nam kambaryje, turį labai ne
higieniškas sąlygas. Per ank
šti butai kenkiu sveikatai ir 
plalilių ligas. Kažkoks “drau
gas” Malinauskas padarė re- 
veliacijų apie sovietiškų ligo
ninių ir ambulatorijų veiki
mų. Specialinė komisija kon- 

9 slatavusi, kad kai kuriu am-

Goikio miesto 
domioji Etna” per 1939 m 
mėnesių išstovėjo be darbo net 
553 valandas, nes kiti fabrikai 
neatsiuntė savo gaminamų da
lių. Autoilmbilių mon tavimo 
skyrius išstovėjo be darbo 712 
valandas, nes “Raudonoji Et-

stauno išdresiruo
tų PAdAkŲ cirkas
Sovietų Lietuvos spauda 

praneša, kad komisarų tary
ba nutarusi organizuoti vals
tybinį cirkų. Reikia manyti, 
kad į tų cirkų gastrolėms at1 
vyks ir “genialusis” Stalinas 
lietuviškųjų komunistų dresi
ruotoju, o Paleckiui su Gedvi
lais vaidins klounu vaidmenis.v

KAM DAUGIAU 
MOKĖTI?

TAUPYK $100 IKI $5l i 
PERKANT TIESIAI IS

COOK 
COUNTY 

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

OLDSMOBILES 
pasirinkimas 1941 Ply- 
yra VISIŠKAI NAUJŲ,

na neatsiunte savo daliu-ir t.L i 
.. .. ’ . ■ *■ . .

ZI\r fabrike sandal uose stovi 
mašinų 10.6 milionų rublių su
mai, neš negaunama trūksta
mų dalių, o šių verte tesiekia 
30 tūkstančių rublių.

O čia pasiskaityk ano, 
veikia sovietų * i 
Maskvos-Donbašo rajone keliai

geležinkeliai. buĮatorįjų ir poliklinikų pa-

Pirkite tusę krautuvėse, kū
nus garsinasi “NAUJIENOSE’

T ft 11 D V ll I ®usi turtinffes- I Hur i i\inis ir iaimin- laivi liti gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEOEfi AL S AVINUS
and LOAN ASSOCIATION 

O F CHICAGO
Mokame 3Vi% Dividendų

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

TvmtS $1,000,000.00

1941
Puikus 
moutns, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Oidsmobiles, visi geram 
stovy, taip žemai kaip

*365
1941 BuiCKS

Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, šil
dytuvais, white wall tires—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, Įkainuotos taip 
..urnai kaip

$425
1941 CHEvROLETS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Chevrolets taip žemai kaip

$345
1936 ir 

ir
Taipgi 1938 — 1937 
1935 karų, visokių modelių 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

MASTIS WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette <560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NVMIERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47fh STREET (ARTI WOOD ST.)

ŽIŪRĖKIT, KUR MUDU 
ATSIDŪRĖM!

Atvažiuokit. Atnaujinsim Pažintis!
W. O. HUBBAR/D. Sav.

JONAS BAGDONAS, Pad.

HILLS1DE TAVEKN

pas. Tačiau jos pasirodė dar 
blogesnės, nekaip senosios. 
Profesoriai žodis žodi n rašo:.. 
“Mokslas teko pradėti patalpo
se be elektros šviesos, be van
dens, be laboratorijų, be biblio
tekos, be jokių dirbtuvių ir 
s t u d. jų.”

O dabar duokime žodi “drau
gui” I). Ci porųcha, kuris reko- 
menduojasi kaili SSSR valsty
binio plano įgaliotinis Rostovo 
ir Krašnodaro srityse. Jis skel
bia, kaip dirba pramonė tose 
srityse. Pasak šio autoritetingo 
žmogaus, jo žinioje esantieji

' ,. ■ y . . į a •

v ežy s -s n i ega. vii 1\ l o j a s n o r ė j o 
išvažiuoti į (Urbų', pasirodė,' 
kad nesama sausų malkų, tad 
garvežys ‘ .'negalėjęs pasijųdinli, 
iš vietos. Orlovo srityje į snie
go valymo darbus iš kolchozų 
buvo įsakyta ateiti 75 žmo
nėms. Bet neutėjo nei vienas;

MĖTINIS VAKARAS
JĮ TURI- 
KAINA

TIESIOG

IR PICNIC GROVE 
135th and Harlcm, Orland Park, III.

Tcl. Ūr’atid Park 45-M-2

Draugystės kviečiamos renduoti musų daržą piknikams

inctalurgijos fabrikai pagami
nę primusų tiktai vienų nuo
šimtį numautojo plano ir tai 
per 10 mėnesių. Per tų patį lai
kų pagaminta sulig planu: ge
ležinių krosnių — 1.5%, ka
bančių spynų — 8.2%, vaikų 
lovų — 15%. Įgaliotinis toliau1 
jau nebeskaičiuoja, bet tiktai 
prideda: ir taip toliau...

Bolševikai užsieniuose plačiai 
skelbia, kad Stalino varde au
tomobilių fabrikas (Zayod įme
ni Staliną, sutrumpintai vadi
namas ŽIV) masiniai gaminus

Baigsime šių nepaprasto “pa
žangumo” ir “laimirigo” gyve
nimo laimėjimų sarašų “Prav- 
dos” nusiskundimu, kad sovie
tų Rusijos mokyklos (ne tik 
pradžios, bet'-ir vidurinės), ne
sugebančios maskolių vaikų iš
mokyti net tusiškai. Mokyklas 
baigiu jaunuoliai- rašų su ska’n- 
dalingoinis klaidomis, o ir pa
doriai sumegs Ii frazes gyvoje 
kalboje ' jie / nesugebu. Todėl 
sov. Rusijos švietimo komisa
ras išleidęs specialinį paragini
mų, kad į maskolių kalbos mo
kymų liūtų utkreiplas tinkmiiaš 
dėmesys. Juk, kaip rašo “Prav
da”, ^rusų kalba — tai galin
gas didelės tautos kūltui’Os 
ginklas.”

Iš visa ko matyti,, kad oku-, 
puotoji Lietuva tikrai dar yra 
smarkiai atsilikus nuo kitų 
“broliškųjų” sovietinių respub
likų. Bet jeigu okupantams bus 
lemta ilgesnį laikų Lietuvoje 
pa si likti, ta i ir Lietuva jas vi - ! 
sas -pavis

LIETUVIŲ LIUOSYBES NAMO BENDROVĖS

SEKMAflIENĮ, KOVO 2 d., 1941
LIUOSYBeS svetainėje
14th STREET ir 4!)th COURT — CICERO

Bus Suvaidinta 3 Aktų Komedija “SVETIMOS PLUNKSNOS 
LKM Choro Narių

- PO VAIDINIMO SMAGUS ŠOKIAI
Pradžia 5 valandą po pietų

Kviečia KOMITETAS
įžanga 44c su taksais

v

Hengiates Vestuvėms?
O gal taip sau kokiai parei ar baliui?
Vestuvių arba baliaus pokylis bus malo
nesnis visiems jeigu visą maisto paruoši
mą darbą pavesite Norkui.
Norkus priruoš gardžiausių valgių ir pri
statys jums į namus arba salę, pagal užsakymą.

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES 

ME PATOGIAUSIA
JUM!

JUS GALIT PIRKTI
IR SUTAUPYTI
$100—$500

NEŽIŪRINT KUR GYVENATI, 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT 
PROGA GAUTI VIENĄ IŠ ŠIŲ 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS ^MOKĖJIMUI 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street 

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7

j

Del platesnių informacijų ateikite arba pašaukite telefonu

Universal Restaurant
750 W. 31st St.

'' ................
VICtory 9670

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

DantųiPleital

$35

io mėn. mokėti a a r n 
Pinigų grąžinimo ga- \ ĮJ J) JI 
rantija. Denturos da- Y ** “ 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

JACK SWIFT
it

Fleitai 
Pataisomi

WE * FEARED . THE < MOON ’ HAD
UEFT IT5 OftBtT.. BŪT

PANIC GRiPS 
THE NATlONS 
OP THE EARTH 

AS THE 
VEPY PLANET 

seems

r

• J*’ ” gtf . v 4’^ * j ' ą

Hejna Bros

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

Atdara iki 6 v. v., anlrad. ir 
Kctvir. iki 7 v. v.

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

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

Sekm. 10 iki 4.

THE W0RLD 
AT BAYl

-'PAMOUS BCt ENTiSTS LABOR TO. |W 
ASCEFTTAIN THE CAU5E OP .THE ' 
t5RQWlNG CM5TUR0ANCE

»1
Apkain.
Nemok.

Carsinkitės “N-nose”

l išriji-' i:



šeštadienis, kovo 1, 1941 NAUJIENOS, Chieago, III

KORESPONDENCIJOS
Toliau Finansų Komisaras iš 
vienos, gi kariuomenės vadovy
bė iš kitos pusės, vertė pasku
binti. Pirmasis nešinėjo iš kur

Užmuštas Lėktuvo 
Nelaimėje

Brooklyn, N. Y
Lietuvos Generalinio Konsulo 

Jono Budrio kalba, pasakyta 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 
laikraščio Vienybės sukakties 
minėjime š. m. vasario 34 d.

Brangus lietuviai!
Po pirmo Lietuvos pakto su 

sovietais aš gavau iš “Eltos” ka
belį Amerikos lietuvių spaudai. 
Tame kabely buvo pranešama 
apie tą primestą mums paktą

kiek vėliau Florldon, negu per
eitais metais, tad ir pabus kiek 
ilgįąu. Bet su kovo mėnesio 
pradžia nęmažai lietuvių ren
giasi grįžti į “Nortus”. Tai, gal 
būt, jie parveš ir pavasarį. Chi- 
cagon kovo mėnesį parvyks pp. 
Svilosv, o

Reikia tikėtis, kad p. Aleksy
nas ir po žmonos mirties nepa
liaus veikęs visuomeniniame 
gyvenime bei paragins veikli 
savo sūnūs demokratinio nus.- 
statymo linkmėje.

Baigdama visai Aleksynų šei
mai aš reiškiu giliausią užuo
jautą dėl netekimo taip bran
gaus asmens. —M. č.

NAUJA DEGTINĖS Krautuvė 
Bridgeporte 

Specialus Išpardavimas:
4 METŲ SENUMO 90 FROOF 

BOURBON DEGTINĖ

’1.39 kvu^ 51.39
Aplankykit musų naują krautuve 

B. & W. L1QUOR STORE 
3424 S. Halsted St.

išlaikyti, gi antrasis susirūpino 
savo įgulų Baltijos kraštuose 
klusnumu — perdaug pagun
dos ir blogų jiems pavyzdžių —- 
žmones aplink gyvena daug so
čiau, važinėja nuosavais gerais 
bėrais žirgais, turi po karvę ir 
net daugiau. Sviesto ir kitų gė
rybių, kurių nematyti pas tuos 
karius namie, čia pilnos krau
tuvės1 ir, nuostabu, jokių eilų 
prieš juos; prie langų nieks sei
lių neryja, o kam tik reikia — 
užeina, padavė kokį tai litą ir 
^auna ko tik ir kiek tik no: i 
Nei tau leidimo, nei kortelių 
O červoncui jokios pagarbos 
Ar tai ne svarbios priežastys tų 
kraštų užgrobimui, tos “betvar
kės”, ' kuri ten buvo, prašalini- 
mui bei sulyginimui su rojum 
sovietuose. Rojus, kurio žemė' 
gelmėse neišpasakyti turtai glu 
di, bet tik nesugebėjimas juo” 
išnaudoti, negali suteikti to ro
jaus gyventojams net nei pa
prastųjų kasdieninių patogumu 
ir reikalingiausių daiktų.

“Musų kraštas milžiniškas ir 
turtingas, bet tvarkos jame ne 
ra”, taip kalbėjo rusų delegatai 
Skandinavijos vikingams senais 

ateikite valdyti mus”.
rusų 

tebėra

ir gale pridėtas toks prierašas 
— “Lietuvoje bolševizmo ne
bus!” Taip keistai suskambėjo 
ši fraze man, kad- aš, perduo
damas žinią spaudai, paskuti
niuosius žodžius išbraukiau. Gi 
Kaunui pranešiau savo įspū
džius dėl tų išbrauktų žodžių, 
pareikšdamas, kad jau pats fak
tas, jog ši frazė suskambėjo, 
verčia susirūpinti ir, mano įsi
tikinimu, kaip tai nebūtų skau
du, tas bolševizmas ateis! At
eis ne todėl, kad jam yra tam 
dirva, ar kad jo panorės Lietu 
vos žmonės; bot ateis dėlto, kad 
tai reikalinga Maskvos politi 
kai, kuri lauks tik patogaus 
momento, kad užgrobti Ba’ti 
jos valstybes. Iš paktų su viso 
mis trimis Baltijos respubliko 
mis turinių, buvo aišku, kad ne 
tos valstybės, bet pati tų paktų 
’niciatorė ilgainiui negalės jų 
tęseli. Vienas iš keturių tada 
mano privestų motyvų buvo — 
finansinis. Maskva perdaug pri
žadėjo: už kareivines ir žemę 
mokės, pirks savo įguloms mai
stą, mokės ir už viską kitą 
Saugokis to, kuris siūlo dide 
liūs nuošimčius —- tavo kapita
lai pavojuje, ar iš anksto nesi
ruošiama jį grąžinti, ar netęsės. 
Gi mokėti teko ne Maskvoje 
spausdintais popieriukais, bet 
trijų šalių valiuta. Tų trijų 
valstybių žmones per trumpą 
laisvo gyvenimo laikotarpį ne 
tik nepalyginamai geriau už 
Sovietų Rusijos žmones gyveno, 
bet ir iš savo nedidelių kraštų 
eksportuodavo aukštos kokvbe; 
maistą ir prekes už milžiniškas 
sumas; todėl ir jų valiuta buvo 
paremta auksu, o ne vien Mark
so “Kapitalu” ar sidabru kieno

VVisconsinan, į Rhi- 
— pp. Yonkai, pp. 
S. Česna.
geriems lietuviams,

Šarkiai ir
Visiems 

kurie turėjo progos pasimaudy 
ti Atlantike, pasikaitinti kais 
toje Floridos saulėje ir sustip
rinti sveikatą, šių žodžių rašy
tojas linki laimingos kelionė- 
ir nepamiršti mus aplankyti ki
tais metais. \—Floridietis

Rockford, III

SIŲS ILLINOIS NAC.
GVARDIJĄ Į PANAMĄ

BARGENAI PER

Na-Armija netrukus pasiųs 
cionalės Gvardijos 2C2-rą kran
tų artileriją, kurios centras 
Chicagoj, į Panamą kanalą ka
ro tarnybai. Dabar pulkas lavi
namas Texas valstijoj. DIENAS

noi..
[WIHTBRCOMFORT

STATE LUMBER CO

I

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
TAUPYK 60% 

ROLL BRICK 
Siding 
Žemiau 

Standardo 

51.79 
už 100 kv. pėd.

Kongresmenas William 
D. Byron (Deni.) iš Mary- 
land, vienas iš septynių as
menų žuvusių lėktuvo ne
laimėje’ ties Jonesboro, Ga.

n 
tų. 
vo 
nų

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

INSULIUOTAS 
Brick Siding 

Žemiau 
Standardo

54.69
už 100 k v. pėd.
Lipdomas Stog. Cementas $£.95
50 sv. Kenuose. Special ....
L. ...COMPLIT( line of
PLUMBING & HEATING

Lumber ir Millwork
GOLD 
BOND
Insulc. 
Lentos

Visi 
Dydžiai 3’/i c. k v

Pčda
G a ra n t.
Stosams

POPIERA

95<
Rolė, su 
Viniais ir 
cementu.

Geros 
Rųšies

MALIAVA

Šilto Oro

FURNISAS

97<
Galionas

Rockvvoo! 
Maišuose 

1-mos 
kokybės

79*
Maišas

$49
Sąlygomis

2-§viesų 
Bedroom
FIKČE-

R1S

49*
Polvchrome

BUILD or MODERNIZE 
Guar.anteed Construction

Piina Eile Elektrinių Reikmenų, 
Fikčerių ir Hardvvare žemomis 

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

MURO AR MEDŽIO NAMUS 
Pastatom ant Jūsų Loto

Turime daug namų planų iš 
kurių pasirinksit pagal reika
lavimus ir įplaukas.
FIIA FINANSAVIMAS, nuo 

1 iki 20 m. Užmokėti!

Rašykit ar šaukit Apskai
čiavimui DYKAI.

tai plaukuose.
čia. Amerikoje, išeinančioje 

lietuvių kalba rus škoje spaudo
je pernai pastebėjau keletą iš
sireiškimų ir lietuvių kilmės ru
sų pastangas sukurti čia .kokią 
tai keturių Baltijos kraštų 
draugiją. Tai parodė man, jog 
tai ne jų žodž.'ai ir ne jų ini 
ciatyva. Jau pirmose gegužė' 
menesio dienose daviau Kaunui 
vėl įspėjantį kabelį, išdėstyda
mas faktus ir savo išvadą — 
kad tai pad ktuoti veiksmai i 
žodžiai, laukite įvykių iš Rytų 
Aišku, kad Kauno vyriausybe i 
paskiri žmonės orientavosi ir 
laukė įvykių. Tačiau butą dau* 
patriotų, kurie mėgino laimė i 
laiko, tikėdami, kad gal kok e

• 80U.JIIĮ1 A LUMBER CO. 
£ 3959' OGQEN AVĖ.

-(Cor. Palanki Rd.) Kntirc Main FĮoor .

laimę ar ir net visai ją praša
lins. Tas, kas įvyko birželio mė
nesį, turėjo įvykti bent pusę 
metų anksčiau ir tik Suomijos 
pasipriešinimas atidėjo trijų 

‘Baltijos valstybių užgrobimą.

eidami 
klasta. 

Sovietai 
kitas

Populariški Rekordai po
190

Lietuviški Nauji Rekordai 
po 490

Elektrikiniai Record Plaversv

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

Mano statomi namai yra Reng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
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, nedėliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai patiks, nes jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir 
brangus (didžiumoj 2 flatų).

Per paskutinius 18 metų 
pastatęs arti 300 namų ir visi
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

6816 So. Western Avė.
TcL GROVEHILL 0306—0363

Marijoną Aleksynienę 
pris’minus.

Ve ienę Marijoną Aleksyni - 
aš pažinau per daugelį me- 
Tųriu pasakyti, jog tai bu- 
viena pavyzdingiausių mot', 
visoje apylinkėje.

šia proga bus ne pro ša’į vie
nas kitas žodis tarti apie visą 
Aleksynų šeimą, kurią, atsis’ i 
dainą su šiuo pasauliu, vėl onė 
paliko didžiausi me nuliudime 
Ji paliko vyrą Pijų ir du sumų.

Tur būt, niekas labini nepa 
tenkina žmogaus, kaip sėkmių 
gas jo troškimų išsipildym s 
Taip buvo ir su ponų Aleksym 
gyvenimu. Jie pavyzd ng ausia' 
išauklėjo ir išmokslino du su 
nūs. Šiandien abu sūnus yr 
baigę kolegijas su pasižymčj - 
hiais ir turi gerus darbus. Vy
tautas yra architektas. Jis 
pasistatęs gražius namus, 
vedęs ir laimingai gyvena.

Williani apsigyveno Roc 
land- mieste, kur jis eina moky
tojaus pareigas.

Aleksynai biznio distrikte ta
ri trobesį. Vadinasi, gyvena ga
na pasiturinčiai. Gaila, kad ve
lionei Marijonai neilgai teko

Miami, Florida, įvyko išleistu
vės K. Pupkiui s New Yorko 
ir p-iai Murry, p. Bubniene;
esulei, iš Kalifornijos. Radau* 
ji ta diena supuolė su Užgavė
nėmis, tai svečiai, hė.-kitų ska
nėsių, buvo va išmarini ir bulvi
niais blynais iš šviežių Flori
dos bulvių. Gi skanius blynus 
kepė dvi gaspadinčs: p-ios Mur
ry iš Kalifornijos ir Šlakienė iš 
New Yorko. Na, ir buvo skanus 
blynai.

Išleistuvėse dalvvavo šie sve; 
čiai: pp. Spurgai iš Port Jeffer- 
son Station, New York, p-Įa 
Anckaitienė iš New York, p-ia 
šlakienė iš Ncw York, pp. J. 
Svilow iš Chicagos, Dr. Bulre- 
vich iš Miami, Fla , ir Rušins- 
kai iš Ft. Laudcrdale, Fla. Be 
kita buvo kviesti pp. Yankai, p. 
S. česna ir pp. M. Šarkiai iš 
Rhinelander, Wis. Tik gaila, 
kad jie, nežinia dėl kurių prie
žasčių iš’eistavėse nedalyvavo.

Tai buvo iš tikrųjų gražios iš
leistuves dėka pp. J.', Bubniams, 
kurie visuoiriet linksmi ir ma
lonus suteikti lietuviams v’ėtos, | 
su jais draugiškai pasikalbėti, 
duoti patarimus, patarnauti ir 
pavaišinti. Čia susirinkę jaučia
mės, kaip namie. Ir ne be rei
kalo sakoma, kad . pp. Bubnių 
viela tapo ’ “Miami Lietuvių 
Centras”.g .\Ž ■ i ..u

Pas pp; i.Bub.nidš’ pareina 
“Naujienos”, “Vienybe” ir kiti 
laikraščiai. Tad. atostogaują čia 
lietuviai atvažiuoją pasiskaityti 
šių laikraščių, kad patirt?, kas 
dedasi “nortuese” — ar sveiki- 
gyvi, ar daug sniego bei ša’čio 
ten.

Šiemet lietuviai atvažiavo

turi

ne

esu
ma-

Didelės Elektrikinės Lempos 
$3.95

Dideli Zerkolai po
490

Elektrikiniai Toasteriai po
980

Kišeniniai Laikrodėliai po
690

Vėliausi Akiniai dėl regėji
mo $2.95

Rankiniai Laikrodėliai po
$2.45

9x12 Klijonkes $2,95,
$3.95 ir $4.95

9x12 Marvel Karpetai po
$11.50 -

laikais,
Tais žodžiais prasidej 
tautos istorija, bet jie 
teisingi ir šiai dienai. Šioji tau
ta mete žmonijai naujus, išo
riniai gal ir viliojančius Šukius 
bet tikrovėje nuo tų šukių ir te
orijos skiriasi ir sovietai tęsia 
tą pačią imperialistines Rusijos 
politiką — prie tikslo 
grobuoniška jėga ir 
Naudodamiesi proga,
užgrobę tiek musų, tiek 
žemes, naikina susipratusius 
žmones. Tačiau tai veltui — tas 
triumfas tik laikinas; Lietuvos 
žmonės per savo savistovaus 
gyvenimo laikotarpį įvertino tą 
laisvę ir j u nesuviliosi rusu ba
lalaika ir betvarke, kuri dabar 
suardė visą krašto gyvenimą. 
Teroras ir milžiniška armija 
gali tuo tarpu laikyti Lietuvos 
žmones baimėje, bet neužimpo
nuos jiems.

Laikinai atsidūrę nelaimėje, 
Lietuvos žmones turi daug ka 
užmiršti ir kentėti, o drauge ir 
dėti viltis į tą savo tautos dide
le dalį Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Kanadoje, Pietų A- 
merikoje ar kur kitur. J. mus 
visus jie kreipiasi: neduokite 
užmiršti mus! Kiekviena proga 
garsiai kalbėkite anie padarytą 
ir daromą mums skriauda; gi 
tuos musu sūnūs, kuriems pa
sisekė pabėgti nuo teroro, laiki
nai priglausk!te ir pagelbėkite. 
Jie dar bus reikalingi mums. 
Organizuokitės, rinkite medžia
gą, ruoškitės prie to momento, 
kada vėl bus svarstomas tanių 
likimas. Bukite musu gynėjais 
ir Užtarėjais, kaip savo laiku, 
kad buvote. I jūsų bro1 iškas 
rankas atiduodame mums iš
plėštą trispalve vėliavą — lai
kykite j nepagarboje. Netgi tau
tos himną giedoti dabartinėj ’ 
Lietuvoje, toje pseudo-laisvių 
šalyje, uždrausta. Tad jus, bro- 
liai-sesers, kurie gyvenate tik
ros demokratijos ir laisvių ša
lyje, ųkur žmonės laisvai gali 
kalbėti ką mano; toje šalyje, 
kuri teikia la’svę ne t k savo 
žmonėms, bet užjaučia ir užta
ria ir kitur nuskriaustuosius,-— 
tautos reikalais susirinkdami, 
šalia Jungtinių Valstybių him
no, susikaupę giedokite ir “Lie
tuva, Tėvyne Musų!”

Lietuvi, budėk! Ačiū

i Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš
$425.000.00
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JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
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Radio ir Victrola Krūvoje 
už $29.95

Mažutės General Radios po 
$6.95

Zenith, RCA Victor Kombi
nacijos. Kainos Sumažintos 

$50.00 Nuolaidos

Uhdėr U, $. Govt. $

MNGS lUHIin

SAVINOS 
l£ INVESTMEMTS

Čųrr.ent Rate Sharc Accounts

Miami, Florida

No. 2750

Vardas ir pavardė

Adresas.

Miestas ir valstija.

1739 SO. HALSTED STREET 
(NAUJIENŲ NAME)

GYVASTIES
APVOGIMŲ

IR KITŲ

Rašom visokią Apdraudą
•: UGNIES T 

.' LANGŲ 

RAKANDŲ

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

| 1739 So. Halsted St, Chieago, DL

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

...

3409-21 S. Halsted St
Del Pataisymo Radios šaukite

YARds 3088

Visi TeieL: CRAwford 2717-18
Atdara 8-6, Sek. iki 6. Antrad.

Ketvįrtad. iki 8.
APLANKYKIT MUSŲ RODO

MUS MODELIUS.

COPR. NKOLKCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED PANEL PATTERN 2750
No. 2750 — Mėgstąs paveikslas ar paduškaite.

KIENO KALT. ?
Bzf--
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
tės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Moores, Original, Monogram, 
Universal, Crown pečiai, 
Norge, Round Oak ir kiti 

po $29.50, $69.50, 
$99.50 iki $149.50

2 šmotų Parlor Setai po 
$39.00

5 šmotų Bedroom Setai po 
$54.50

Lova, Matrasas ir Springsai 
už $11.95

1941 Skalbiamos Mašinos, 
Thor, Maytag, Bendix, Norge 

po $49.50, $99.50 ir 
$149.50

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

K. Pupkio ir Mrs. Murry išleis
tuves. Užgavėnės su bulvi 
niais blynais. Lietuviai Flori 
doje iš New Yorko, Kalifor
nljos ir Wisconsino. Žinome, 
kas dedasi Chicagoje, New 
Yorke.
Vasario 25 d, pp; J. Bubnių

salėje”, 4339 N. W. 7th Avė

Jūs. F. Budri k
FURNITURE HOUSE

WCFL 970 kil. žymus radio pro
gramas, Oro Teatras Lietuviškų 
Dainų ir Muzikos nuo 5:30 iki 
6:15 nedėliomis.
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Subscription Rates:
£6.00 per year in Canada
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Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ...............................
Pusei metų ... .....................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ..............

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ................................ $6.00
Pusei metų ............................ 3,25
Trims mėnesiams .............. 1,75
Dviem mėnesiams .............. 1,25
Vienam mėnesiui ...................... 75

Užsieniuose:
Metams ....................   $8,00
Pusei metų ............................ 4,00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

Vienu mažiau
Romoje numirė buvęs Ispanijos karalius, Alfonsas 

XIII, iš Burbonų dinastijos, kuri buvo galinga 18-ame 
šimtmetyje, kai ji valdė Francuziją. Tą “Dievo pateptą
jį” valdovą 1931 m. išvijo Ispanijos žmonės.

Ispanijos respubliką sunaikino fašistai, bet Alfon
sas nebuvo pakviestas sugrįžti į Madridą. Vietoje kara
liaus, fašistai užkorė Ispanijos žmonėms diktatorių, ge
nerolą Franco. Su Ispanijos monarchija atsitiko tas pats, 
kas su Rusijos, Vokietijos, Austrijos ir Vengrijos mo
narchijomis. Nors demokratija tose šalyse neišsilaikė, bet 
karalių sostai buvo taip supuvę, kad ir demokratijos 
priešai daugiau jų nebenori.

Atrodo, kad nė vienam iš dabartinių diktatorių ne
teks padaryti Napoleono karjeros. Daugiausia progos 
patapti Napoleonu, gal būt, turi Hitleris. Tačiau ir jo 
šansai tolyn vis labiau mažėja, kuomet auga anglų at
sparumas prieš jo “žaibo” atakas.

Alfonsui mirus, viena viduramžių liekana yra ma
žiau. Niekas to nesigaili. Monarchijų laikai baigiasi.

Mussolinio sąskaita 4*

KANADIEČIŲ LEIDINYS

Kanados Lietuvių Taryba 
pradėjo leisti Toronto mieste 
(324 Queen Street, W,est) mė
nesinį žurnalėlį “Nepriklauso
ma Lietuva” (prenumerata: 
$1.00 Kanadoje, $1.50 kitose ša
lyse). Jisai yra vedamas, kaip 
leidėjai sako, “srovinio pakan- 
umo keliu”.

“ ‘Nepriklausoma Lietuva’
— skaitome jos leidėjų žody
je — tai pirmas lietuvių po
litinio pakantumo eksperi
mentas, pirųias bandymas 
sutelkti visas sroves į vieną 
organizuotą kūną išvystymu 
galingo sąjūdžio Lietuvos 
Vadavimui.”
Pirmame leidinio numeryje, 

kuris pasiekė “Naujienų” re
dakciją, yra gražių straipsnių

bių matome keletą amerikie
čiams žinomų Kanados lietuvių 
veikėjų — O. Indrelienę, J. Jo- 
kubyną, Mariją Aukštaitę ir k.

Tikimės, kad jų “eksperi
mentas” bus sėkmingas.

LIEPTO GALAS?

JIE APGAVO MIRTĮ

minary” fondo įplaukas, žino
ma, neįsidėdavo sau į kišenių, 
bet skirdavo į Lėšų Fondą. To 
dėl atrodo, kad Lėšų Fondo iš- 
tuštinimo sekretas yra ne tok; 
jau misteriškas. Jurgelionis antį 
šyvio joja ir šyvio ieško.

Tačiau “Tėvynė” kolkas dari 
vis, rodos, tebėra SLA, organas, 
o nė privatin’s Jurgelionio laik
raštis, Yra labai abejotina, a- 
Susivienijimui gali bu t naud 
iš to, kad organas piešta ap 
draudos departamentų reviz/ją 
politikierių pasipinigavimu i 
“$rašiagaudišku tėksavlmu”. O 
jau visai negali būti abejonė, 
kad organas nėra leidžiamas 
tam, kad jo ed’torialuose butų 
atakuojama Pildomoji Taryba, 
kaip “nežinanti” ii* “nenorint 
žinoti.” <

Kas nors, matyt, iš tiesų, yra 
prilipęs liepto galą.

RAUDONOSIOS ARMIJOS 
PERGALĖ

II
■ <
■

tų po porą dolerių ir Lietuvoje 
ardavlnėti juos, sakysim, po 

kokius keturis ar penkis dole- 
i .us.

Negalėdamas įtraukti Ispanijos į karą, Mussolini 
reikalauja, kad gen. Franco bent užmokėtų jam už tą 
paramą, kurią jisai suteikė maištininkams pilietiniame 
kare, prieš Ispanijos respubliką. Visi žino, kad ta pagal
ba buvo didelė. Be jos generolo Franco gauja nieku bu- 
du nebūtų galėjusi sumušti respublikos gynėjų. Bet Ita
lijos valdžia dabar pirmą kartą paskelbė oficialius da
vinius.

Juodmarškinių diktatūra davė Ispanijos sukilėliams 
763 lėktuvus, 1,414 motorų, 1,672 tonas bombų ir 9,250,- 
000 šovinių lėktuvų ginklams. Maištininkų kariuomenei 
italai davė 1,930 kanuolių, 10,135 automatiškų šautuvų, 
240,747 paprastų šautuvų, 7,514,537 šovinių kanuolėms, 
324,900,000 šovinių šautuvams ir 7,668 motorinių vežimų. 
Tą karo medžiagą gabeno Ispanijon 92 garlaiviai. Maiš
tininkams kariauti padėjo 91 italų karo laivas.

Mussolinio knygvedžiai suskaitė, kad ta pagalba bu
vo verta 7 bilionus ir 500 milionų lirų (apie $375,000,000), 
bet jisai reikalauja iš gen. Franco tik 5,500,000,000 lirų 
(apie $275,000,000). Kaip geram bičiuliui, du bilionu lirų 
jisai, matyt, sutinka padovanoti, ir nereikalauja nuo
šimčių.

Be to, Mussolini nereikalauja atlyginimo už savo 
kareivius, kuriuos jisai siuntė į . Ispaniją kovoti maišti
ninkų pusėje. Jie tenai “pasižymėjo” ypatingai prie Gua- 
dalajaros, bėgdami taip smarkiai (atgal), kad pabiro vi
sa jų amunicija kartu su makaronais. Ta išbarstyta fa
šistų amunicija Ispanijos respublikos gynėjai apginkla
vo dvi ištisas divizijas savo kariuomenės. Bet Italijos 
valdžia už šitą nuostolį sąskaitos nepadavė, — tur bųt, 
nesugalvojo tinkamo budo jį pažymėti.

Šita italų sąskaita Ispanijos diktatoriui patvirtina 
su kaupu visus kaltinimus, kuriuos Ispanijos respubli
kos draugai darė Mussoliniui. Dabar jisai pats prisipa
žįsta elgęsis, kaip apgavikas, kuris po “nesikišimo” prie
danga vedė karą prieš Ispanijos žmones. Tai buvo aiš
kus banditizmas, ir generolo Franco laimėjimas buvo to 
banditizmo vaisius.

O betgi Anglijos Chamberlaino valdžia tą begėdišką 
darbą toleravo, ir buvo nemažai žmonių įvairiose šaly
se, kurie tą banditizmą vadino “krikščioniškos civiliza
cijos” gynimu! Tokių aklų užtarėjų gen. Franco turėjo, 
deja, ir tarp lietuvių. y ■

Ne ispanai turi mokėti atlyginimą italams už maiš
tininkų rėmimą, bet italai turėtų atlyginti Ispanijos 
žmonėms už baisią skriaudą, kurią jiems padarė Mus
solini ! '

Imsis priemonių prieš “penktakojus”
Kanados valdžia rengiasi imtis griežtesnių priemo

nių pries-valstybiniems gaivalams suvaldyti. Neišvengia
mas dalykas, kad suvaržymai palies ir nekaltus žmones. 
Bet demokratija iki šiol nesurado budo, kaip apsisaugo
ti nuo kenksmingo elemento, nesusiaurinant kartu visų 
žmonių teises.

Demokratijos laisvėmis dažnai pasinaudoja aršiausi 
jos priešai. ", ,r/

“Tėvynė” praneša, kad SLA. 
jau prilipo “liepto galą”, nes 
Lėšų Fondas turi neapmokėtų 
sąskaitų “sumoje daugiau kaip 
$12,000.00”. O be to, dar Susi
vienijimui daro labai didelių iš
laidų apdraudos departamentų 
revizoriai, kurie jau bene 7 sa
vaitės, kai dirba centro rašti
nėje, patikrinėdami jo knygas. 
Pirma dirbo per kelias savaites 
keturi revizoriai, dabar dirba 
trys, ir kiekvienam jų SLA. tu
rės užmokėti ne mažiau, kaip 
po $25.00 už dieną.

“Tėvynės” redaktorius “už- 
piauja velnių” apdraudos de
partamentams, kurie šitokias 
išlaidas daro Susivienijimui. 
Paskui jisai “drožia” Pildomą
ją! Tarybai, kuri, girdi, nežino, 
kas tą Lėšų Fondo deficitą pa
dengs, ir kuri, Jurgelionio nuo
mone, iš viso tuo nesirūpina. 
Jisai rašo:

“Musų Pildomoji Taryba 
nenorėjo žinoti nei kodėl tas 
deficitas lėšij fonde darėsi, 
kol jis pasidarė pastebimai 
dideliu.”
Prie progos Jurgelionis už

drožia ir “politikieriams”, ku
rie pereitame SLA. seime savo 
“marksistiniu aitrumu” neleido 
svarstyti kuopų įnešimų apie 
sujungimų kai kurių centro vir
šininkų pareigų.

Tuos “įnešimus”, beje, buvo 
sugalvojęs pats Kl. Jurgelionis, 
bet seime juos parėmė tik apie 
pusė tuzino balsų (iš pustrečio 
šimto delegatų). Pagal Jurge
lionio teoriją išeina, kad beveik 
visas seimas buvo užsikrėtęs 
“marksistiniu aitrumu”!

Bet tikrumoje “marksistinį 
aitrumą” (jeigu toks dalykas iš 
viso yra) parodė tik septyni ar 
aštuoni komunistai, kurie karš
tai rėmė Jurgelionį ir su ku
riais jisai visą laiką konferavo. 
Jie kėlė kačių koncertą seime, 
kuomet kalbėdavo Jurgelioniui 
nepatinkamas delegatas; jie 
Jurgelionį nominavo, ir jie už 
jį agitavo.

O dabar jisai tuos savo 
“penktakojiškus” draugus akė
ja!

Kai dėl Lėšų Fondo nuosto
lių, tai tas klausimas buvo sei
me iškeltas. Dalinai tai padarė 
sekretorius, nurodydamos, kad 
Jurgelionio vedami vajai kašta
vo Susivienijimui daugiau, kaip 
po $12,000 kiekvienas. Dalinai 
tą pasakė pats Jurgelionis, pa
sigirdamas, kad jisai duoda 
konlestantams didelius atlygi
nimus iš “preliminary” fondo, 
kurio įplaukas Pildomoji Tary
ba pirmiau* “pasiimdavo sau”.

Pildomoji Taryba tas “pręli*

Visi žino, kad Stalino Raudo* 
noji armija yra labai galinga. ! 
Bet to ne gana. Galinga armija 
gali pralaimėti, jeigu jai truks* 
ta drąsos ir smarkumo.

Pavyzdžiui, Mussolinio Juo
doji armija Afrikoje buvo taip 
pat labai galinga, o betgi ang
lai ją išblaškė, kaip avių bandą. 
Aną dieną pats “ii duče” paaiš
kino, kodėl taip atsitiko: ji keH 
ioms dienoms pasivėlino pra

dėti ofensyvą — ir anglai už
puolė ją pirmutiniai.

Tokia pat katastrofa galėjo 
ištikti ir galingąją Stalino ar
miją, kuomet ji buvo pasiųsta 
: Lietuvą. Nes ją rengėsi užpul
ti Smetona! Tik laimė, kad rau
donarmiečiai nežiopsojo. Jie pa
darė puolimą pirmiau, negili 
Smetoną, ir laimėjo pergalę.

Apie tai mes patiriame iš lai
ško, kurį pereitą trečiadienį at
spausdino “Laisvė”. Laiške 
Skaitomi:

“Pęįeš atvyksiant j Lietu
vą Raudonajai Armijai, Sme
tona buvo paruošęs visą Lie
tuvos kariuomenę pulti Rau
donąją Armiją, o nepavykus 
užpulti, buvo manoma pasi
duoti Vokietijos fašizmui. 
Bet tą s viskas buvo veltui. 
Raudonoji Armija paspėjo 
užpulti Smetoną su savo ga
linga jėga ir su plieninėmis 
mašinomis sulaužė smetoniš
kas tvirtoves> iš kurių gavo 
Smetona pabėgti į Vokietiją.”
Tai matote, kaip viskas lai

mingai pasisekė. Jeigu Raudo* 
noji Armija nebūtų pasiskubi
nusi, tai Lietuvos kariuomenė 
.dabar jau, gal būt, butų atsk 
durusi Maskvoje arba netoli 
Uralo kalnų. Ir Lietuyos liaudis 
nebūtų gavusi nę pamatyti Sta
lino saujės.

Drąsi' jr smarki Raudonoji 
Armija!

LIETUVOS 
ŽINIOS

TURĖJO ATŠAUKTI
SAVO “JSAKĄ” M

Susovictintos Lietuvos įstai
gose, įmonėse ir spaudoje bu* 
vo vedama arši propaganda, 
kad Kalėdų šventės nebūtų 
švenčiamos. Tačiau matydami# 
kad jų propaganda neturi pasi
sekimo ir susilaukė Lietuvos 
gyventojų paripriėšinimą, prieš 
pat Kalėdas buvo oficialiai pa
skelbta, kad pirmą ir antrą 
šventės dieną darbas nutraukia
mas. Tačiau eglaitės per Kalė
das buvo uždraustos. Bet užtat 
komunistai propaguoja, kad eg
laitės butų deginamos per Nau
jus Metus.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE*’

^ujienu-Acme Telepnou
Ištraukti iš sudužusio lėktuvo laužo ties Joncsboro, 

G., Philip L. Brady (prieky) iš St. Albans, N. Y., ir 
George Feinberg iš Ncw Yorko, džiaugiasi, kad jiems 
pasisekė apgauti mirtis. Toj nelaimėj septyni kiti žuvo, 
ir devyni sužeista.

PINIGU SIUNTIMO l OKUPUOTĄJA 
LIETUVĄ REIKALU

Daugelis Amerikos lietuvių, | statyta, kad 
iredami pagelbsti savo gini i- metų laidosnori 

nėms bolševikų okupacijoje, 
stengiasi pasiųsti jiems pinigų, 
manydami tuo palengvinti jų 
sunkią padėtį. Kaip jau žino
ma, Jungtinių Amerikos Vals
tybių valdžia yra uždraudusi 
siųsti pinigus į Sovietų Rusijos 
okupuotąsias Baltijos valsty
bes, bet vis tik atsiranda žmo
nių, kurie ieško ir suranda bū
dų pasiųsti kad ir kelis dole
rius. Lietuvos Piliečių Komite
tas randa reikalą paaiškinti,

i kad pinigų siuntimas į Sovietų 
Rusijos okupuotąją Lietu ą 
tikslo nepasiekia, nes doleriai 
tenka Sovietų Rusijos valdžiai, 
kuri gavėjams teišmoka tik 
mažą dalelę dolerių vertės.

Bolševikai, po 1917 metų 
spalių mėn. revoliucijos, pasi
grobė į savo rankas valdžią 
Rusijoje, pirmiausia norėjo pa
naikinti pinigus, nes, anot jų> 
pinigai tai esą viso blogo šalti
nis. Kad žmonėse sukelti pini
gams neapykantą ir įrodyti 
masėms, kad tai yra tik pa
prastas popiergalis, bolševikai 
paleido į darbą spaustuves, ku
rios spausdino “pinigus” mili
jardais. Tarp kita ko tai buvo 
lengviausias būdas finansuoti 
karą ir dengti kitas naujos bol- 
ševistinės valdžios išlaidas. 
1920 metais bolševikinė Rusi
jos valdžia manė esanti nusi
kračiusi kapitalistinės sistemos 
padaro — pinigų ir pradėjo 
spausdinti begalybes taip vadi
namų “atsiskaitymo ženklų” 
(rasčiotnije znaki), kurie turė
jo eiti vietoje pinigų.

Bolševikai savo atsiekė —• 
žmonės pinigais pradėjo visiš
kai nebepasitikėti ir jų nebe- 
ėniė, todėl vietoje pinigų kiek
vienas stengėsi gauti daiktų. 
Prasidėjo taip vadinama mai
nų prekyba — vienas žmogus 
sau nereikalingą daiktą iškeis
davo su kitu į jam reikalingą 
daiktą, pinigų visai nevartoda
mi. Pagaliau ir patys bolševikų 
valdovai pastebėjo, kad be pi
nigų visai negalima išsiversti, 
bes beveik visai sustojo gamy
ba, o miestų gyventojus užgulė 
badas, kadangi ūkininkai nieko 
nėbepristatė į miestus. Rezul
tate kilo didelis Tambovo ūki • 

|ninkų‘ir vėliau KranŠtato įgu
los maištas. Bolševikai buvo 
priversti vėl įvesti kiek pasto
vesnius pinigus jr tam reika
lui 1921 m. lapkričio mėn, įkū
rė valstybinį Sovietų Rusijos 
Banką. Tų pat melų gale buvo 
išleistas parėdymas, kad vienas 
rublis 1922 metų laidos yra ly
gus 10,000 rublių ankstyvesnių 
laidų, b jau 1922 metų gale nu-

!• vienas rublis 1923 
yra lygus 100 rub

lių 1922 metų laidos. Bet ir tų 
pinigų vertė pradėjo smarkiai 
kristi. Bolševikai dėl savo fi
nansinių vargų kaltino kapita
listines šalis, todėl, kad jos ne
galėtų turėti jokios įtakos į jų 
pinigus uždraudė bolševikinius 
rublius išvežti į užsienį, o jau 
į užsienį patekusius uždraudė 
atgal įvežti. Vadinas, soviet.nė 
Rusija buvo pirmoji valstybė 
po pasaulinio karo, kuri suvar
žė pinigų įvežimą ir išvežimą. 
Bausmės už šio parėdymo ne
silaikymą įvestos bolševikiškos. 
Yra buvę atsitikimų, kad įva
žiuojantieji į bolševistinę Rusi
ją, pas kuriuos buvo rasta di
desnė suma bolševikiškų pini
gų, buvo be ceremonijų išso
dinti iš traukinio ir sušaudyti.

Oficialiam atsiskaitymui su

Bet Sovietų Rusijos val-
> nedarė ir nedarys. Jai 

ne žmonių gerovė, o tik 
aip galima daugiau išgauti pi

nigų iš užsienyje gyvenanči i 
^minaičių. Batų pora ir lie! a 
atų pora ar td butų Sovietą 
'ir-ijcje ar Amerikoj?. Jei bol- 

vikai nesugeba batų pasiga
minti už porą dolerių, tai, kaip 
minėjau, galėtų jų atsivežti iš 
Amerikos, bet j.e to nedaro, 
’adinas, jei Tamsta pašinu i 
avo gim naičiui 20 dole^’ų t u 

:is gauna tik vieną porą batų 
ai yra, du ar tris dolerius, o 

likusieji septyniolika ar aštuo
niolika dolerių atitenka bolše- 

I vikų valdžiai. Panašiai yra ne 
ien su batais, bet ir su visom 

arekėm.
Daugelis padarys išvadą, k d 

jei jau siųsti ką nors giminėms 
į okupuotąją Lietuvą, tai ge-; 
riausia siųsti daiktais, Tas dali
nai yra tiesa, bet ir čia bolše
vikai neapsieina žmogaus ne
apiplėšę, lupdami už siunčia
mus daiktus labai aukštą mui
tą. Jei siųsi medžiagos ir kito
kių smulkmenų dešimčiai dole
rių vertės, tai prie to turėsi 
primokėti apie penkiolika ar 
dvidešimts dolerių muito rink
liavos, kad tuos daiktelius jūsų 

| giminaitis galėtų gauti.
Taigi, pinigų siųsti šiuo me

tu į okupuotąją Lietuvą nepa
tartina. Bet jei jau tikrai yra 
rimtas reikalas okupacijoje at
sidūrusius giminaičius paremti, 
tai geriausia parama siųsti rei
kalingiausiais daiktais. Nors 
tokiu siuntimu ir paremiami 
okupantai, bet vis tik giminai
čiai gaus šiek tiek daugiau ne
gu siunčiant pinigus.

Lietuvos Piliečių Komitetas.

tvirtas bolševikiškų rublių kur
sas, bet jis nieko bendro netu
ri su tikrąja rublio verte, o 
tarnauja tik propagandos ir iš
naudojimo tikslams. Pavyz
džiui, dabar oficialus kursas 
nustatytas penki rubliai ir 30 
kapeikų už dolerį, o tuo tarpu 
neoficialioje biržoje galima 
pirkti už dolerį po dvidešimts 
penkis ir daugiau rublius, ši
toks kursas veikiausia atitinka 
ir tikrąją rublio vertę. Bet to
kių nupirktų rublių savo gimi
naičiui nepasiųsi į Lietuvą, 
kaip jau minėta, bolševikai jų 
neįsileidžia. Pasitaiko žmonių, 
kurie rizikuodami savo gyvy
bes, įsiveža rublių į Sovietų 
Rusiją ir ten juos išleidžia, bet 
tai yra tik retenybę, šiaip • jau 
bolševikai vietoje už dolerį iš
mokėti dvidešimts penkis ar 
daugiau rublių išmoka tik pen
kis,

Štai ji* keletas pavyzdžių, 
kiek ten žmonės tegauna. už 
nusiųstą dolerį, Kaip spauda 
praneša, balų pora kaiiluoja 
100 rublių, kostiumas (siutas) 
nuo 600 iki 1000 rublių, {Miltas 
—- 1000 rublių ir daugiau, Va
dinasi, jei nusiusi 100 dolerių, 
tai tamstos giminailjs už jį ne
galė* net paprasčiausio kostiu
mo nusipirkti, Jei norėsi gimi
naičiui užfundyti balų porą, tai 
turėsi pasiųsti mažiausiai 20 
dolerių, Nors panaši batų pora 
Amerikoje tekainuoja nedau
giau kaip du ar trys doleriai, 
tamstos giminaitis Sovietų Ru
sijos okupuotoje Lietuvoje tu
rės sumokėti visą šimtą rublių, 
kas sudaro nusiųstus 20 dole-

džia norėtų žmonėms padėti, 
tai ji pati galėtų Amerikoje nu
pirkti kelis milijonus porų ba-

LINKSMAS
KAMPELIS

PENKTAKOJIS
Atsisėdęs jis prie stalo 

(O-o... ištroškęs taip be galo!) 
Eiles nori parašyti — 
Maskvos “saulę” išgarbinti.

Bet jo mintys išsisklaidę 
(Jis jų niekad nesuvaldė) 
Ir nežino kaip pradėti, 
Ką išmesti, ką pridėti.

Jis rašyti jau pradėjo
Ir sau vienas sumurmėjo: 
“Kai aš noriu saulę girti, 
Turiu vodkos įsipilti...”

Gėrė vieną, gėrė kitą, 
Gėrė trecią ir ketvirtą... 
Proto tiek daug įsigijo, 
Kad nuo kėdės net nušlijo!..

Vėl rašyti jis pabandė.
O t, vodka jo nesu vylė —
Maskvos “saulę” jis išgyrė.

J. Naujalis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Naciai paskandino 9 

britų laivus
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

27 d,—r-Vokiečių aviacija pa- 
skandino 9 britų prekybinius 
lajvus ,«ftko nacių karo prane
šimas. Britų, laivai netikėtai 
buvo užpūti Atanliko vande
nyne.

Vieną britų laivą paskandino 
mažas ir greitas pakraščių 
sargybinis. Jis paleido torpedą 
pačiame Anglijos pakraštyje.

Naciai bombardavo Maltą. 
Sugadino 10 britų orlaivių,

rodrome.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujien- s 
yra naudingos.
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St. Miščikas-žiemys.

Ir taip gimė stebuklas...
(1S PARAGVAJAUS PRAEITIES)
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Nors daugelis tą vakarą gir
dėjo moters dejavimą ir šauks
mus krūmuose, bet visgi pirmu
tine susiprato eiti pažiūrėti 
kaip kartas "eurandera”.

Nesakyčiau, jog ji tai darė iš 
žmoniškumo jausmo supratus, 
kad šios dejonės turi būti su
žeisto ar sergančio, bet gal dau
giau šykštumo vedama, kad pa
sipelnytų kaip visuomet iš arti-

—O gal kas sunkiai sužeistas

siekė mano namuko? — pagal
vojo “eurandera” išėjus ke
rnam

I
 LIETUVIŠKAS 

RESTAURANTAS
GAMINAME

LIETUVIŠKUS

ir AMERIKONIŠKUS VALGIUS;

Didelis Pasirinkimas už 
Prieinama Kainą. !

ST. DRANGELIS !
2407 West 47th St. IPrie Western Avenue

.. J.'ITU-J------ '!■ —----------- ------------------ ------------------------------

Negirdėti Bargenai
6 flatų muro namas po 5 kamb., šil
domas, 4 karų gar. kaina $13,000, 
Southsidėj.
2 fl. muro namas po 4 kamb., šild., 
kaina $6,000. Brighton Parke.
Taipgi turime daugiau visokių bar- 
genų, namų ant mainymo, didelių 
ir mažų.
F. G. LUCAS and CO.

4108 Archer Avė. Laf. 5107

Pranajaująs audrą vėjas mai
šė visa aplinkui ir buvo sunku 
numanyti iš kurios pusės deja
vimas girdėjosi, bet ilgiau įsi
klausius patraukė į kairę, pro 
kaklais apsmaigytą menką dar
želį su ‘-stebuklingomis”, ‘»gy? 
dančiomis” žodelėmis, už kurio 
prasidėjo krūmokšniai besitęsią 
iki rmško ir po dešinei iki upe? 
lio...

Juo “eurandera'’ gaubdama 
galvą į “poncho” (tam tikra 
skraistė) ir kovodama prieš vė* 
ją brido giliau į krūmus, juo 
duslus skausmo skundai aiš
kiau girdėjosi...

Kuomet “eurandera” atsigr’- 
žus negalėjo dargi savo namu
ko matyti, ji išgirdo ne tik de
javimą, bet ir kažkokį keistą, 
lyg į kūdikio verksnią panašų 
šauksmą.

—Jezus-Maria!!! — tarė “eu
randera” žegnodamosi, — tur 
būt kas krūmuose gimdo!...

Ir ji pagreitino žingsnius...
Skubėdama dargi prabėgo ir 

jei ne aiškus, spiegiantis kūdi
kio verksnias po dešinei, “cu- 
randera” butų visai kiton pu
sėn nuėjus.

Išgirdus šį spiegimą, ji pasu
ko atgal ir netrukus pamatė 
kažką baltais lapais pridengtą

priima
tfAUJIEfJU-ACME Tftlephpro

Mjssouri yąstijos vyriausiojo teisino teisėjas C. A. Leedy Jr„ kairėj 
priesąiką iš Forrest C, Donnell, naujojo Missouri gubernatoriau^. Inauguracija 
tikrumoj turėjo įvykti beveik prieš du menesiu, bet valstijos legislafurą atsisakė 
pripažinti rinkimų rezultatus. Donnell turėjo laukti iki tęįsmgs išnešė savo

nio budo įtikti žmonėms, kaip 
patenkinti jų smalsumą.

—O kas?.. Nežinome... — vi
si vienu balsu atsakė ir susitel
kė apie sušlapusią “curąnderą”.

—Velnio apsėstoji!... — tarė 
“eurandera”.

— -Carmencita? — sušuko vi
si vienu balsu...

—Taip... Gimdo... — tarė pa- 
švagždomis “eurandera” lyg bi
jodama, kad kaltininke krū
muose neišgirstų jos paslaptį 
išduodant.

—Gimdo?!.. -• užklai 
Ji kąlsai ir persižegnojo.

(Bus daugiau)

ke
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Real Estate

Jei
Dr.

Insurance reik, pas 
P. Vileišį EIK
DR. P. VILEIŠIS

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America

175 W. Jackson HAR. 2500
Home Office Newark, N.

4432 S. California Avė. Lai. 0771
J.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

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

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Komet ji šiek tiek pasilenkė 
— pamatė pusnuogę moterį, 
kuri plėšdama nuo savo kūno 
vienintelio balto, nors gerokai 
jau susuodusio, rūbo gabalus 
stengėsi į juos suvynioti nauja? 
gimį, kuris nepaprastu atkaklu
mu nesiliovė šaukęs...

MADOS

Madison ir Dearborn

vidurnakčio

ATSIDARO
ŠIANDIEN 5 P. M,

Seansai iki 
su vėliausiomis žiniomis iš visų 

pasaulio kampų—
Famatykit vėliausias žinias iš 

Europos.

įėjimas visad 25c.
ir U. S. Apsaugos Tax

T0DAY1
“RYTOJAUS TEATRAS”

4685 — Sportiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20. 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42.

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Pabari Taųpykit!
KĄINOS DABAR GILIUOJĄ

Peėiąms Aliejus gal,
Ne mažiau 150 gal. ■ r 
’urpasams Aliejus C*/>č t*3!7 
Ne mažiau 400 gal. v

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

Patį motina tylėjo ir tamso
je lik jos akys žibėjo lyg pa
žeistos putelės, kuri pasiruošu
si savo vaikus ginti nuo besi
artinančio pavojaus...

Vėjas, tokiu atkaklumu stau
gęs, pradėjo rimti ir stambus 
lietaus lašai lyg žirniai šlami
no krūmų lapus...

“Curąnderą” pasilenkė arčiau 
ir užklausė:

—Kas tu? Kodėl čia gimdai? 
Negalėjai pas mane ateiti? 
Duok kūdikį... Peršals nuo lie
taus... Aš jį į savo ‘‘poncho” į- 
suksiu... Kelkis... Aš tau pagel
bėsiu... čia netoli mano namu-

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
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sii užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem DėpU 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

at

Ir “eurandera” tiesė rankas 
paimti kūdikį, bet moteris jį 
taip stipriai prispaudė prie ,sa
vo patinusių krūtų, jog anas 
dargi valandėlei nutilo, lyg nu
jausdamas pavojų, gi pati mo
teris sugriežus dantis kažkokį 
žodį tarė, bet “eurandera” jo 
nesuprato.

—Nebūk kvaila! — tarė gu- 
arani tarme “eurandera” ir
sikląupus apt kelių norėjo pa
imti kuckkį...

—Che mbae! Che mbae (Ma
no! Mano!) — atsakė ta pačia 
guąrapi kalba moteris ir taip 
staigiai susirietė į vieną kamuo
lį gaubdama rankomis ir pa
smakriu kųdikį, jog vos neuž
verto “curąnderą” savo kojų 
judėsiu.

—Tavo .. . tavo ... aš žinau... 
— tarė “eurandera” ir pakilo 
nuo žemės nepatenkinta.

—Tur būt paklydus • kurios 
kl<tfDų giminės moteris! pa
galvojo “eurandera” lyg ponus 
ąpip sutikto kelyje šuųiuko vel

LOANSlaująnt ji būtų nesuteikus ne- šįi
nes buvo tikra, kad šios juos
vos būtybės ne laukiųiąi žvėrys, 
bet. . . jos kaimynai išėję pa
žiūrėti kas šaukia krūmuose...

“Curąnderą’7 suprato, jog rei
kia skubiai veikti, jei nori nuo 
savęs pašalinti bent niažausią 
įtarmą.

Ji skubiai pasuko prie tam
sių žmogysčių ir paslaptingu 
balsu užklausė:

nopėdarpa suteršti savo gero 
vardo miestelyje santykiavimu 
su piktos dvasios apsėstomis, 
krūmuose gimdančiomis buty-

tos, tai vien todėl, kad nega
lėjo nuspręsti ' kaip jai butų 
naudingiau: paskelbti visiems 
ką matė, ar nutylėti ir nuduo
ti nieką nežinančią?..

Tai buvo tiek sudėtingas jai 
diplomatinis klausimas, jog ji 
nejuto dargi smarkių ir stam
bių pusiaujo krašto trumpaųs 
lietus krentančių lašų...

Kūdikis, matyti, sušlapęs, 
pradėjo vėl smarkiai rėkti, pprs 
Carmencita visokeriopais lai
dais stengėsi jį raminti. Ir šis 
kūdikio riksmas, aptykęs staiga 
vėjas ir mažėjantis lietus, pri-

—Girdėjome, bet aptyko...
—Kas galėtų būti?..
—Žmogaus balsas...
—Gal sužeistas ar sergantis?

— pasipylė iš visų šonų klausi
mai.

—Nežjnote kas? — užklausė 
triumfuojančiu balsu “eurandę- 
ra” žinodama, jog nėra geres-

Real Estate Paskola, 
kurią gauni iš Chi
cago City Banko yra 
“tailor made” pritai
kymui prie jūsų ap
linkybių. žemos pa
lūkanos visados. F. 
H. A. ir Paprastos 
sąlygos iki 20 metų. 
Jei nori pirkti, staty
ti ar refinansuoti, at
eik ir pasikalbėk su 
mumis.

CHICAGO CITY BANK
and IRUSI Company

Halsted at 63rd St. Wentworth 8800

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
......... *13.50

PRABUVlMAS flfl
Ligoninėje ...............TJU.UU
RAUDONGYSLIŲ $OE flA 
Išėmimas ir Ligęn. ? Cv.UU 
REUMATIZMAS $2 A 
Greita Pagelba .......... fcnUU

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija $4 flfi
ir vaistai .................. I «UV
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė. Chicago

plomatinių svajonių ir pasišą- 
linli, kad kaltais kas nors kaip 
ji, išgirdus šiuos šauksmus 
neateitų pasižiūrėti ir neužtik
tų jos šalia “velnio apsėstosios” 
mergšės, neš galėtų įtarti, jog 
ji suteikė jai kokią nors pagal
bą, kas tik pakenkti^ jos repu
tacijai ir atsilieptų neigiamai į 
gausią “klijentelę”.

Daugiau nei žodžio netarus 
Canrlėncitai, apsisuko ir sku
biais žingsniais pasileido namų 
linkui...

Ji dar vis nebuvo nutarus ką

išėjus iš krūmų į plyną lauką, 
gerokai nuo savo namukų, pa
stebėjo slenkant kažkokius bū
tybes. “Gurandera” sustojo, jpg

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nyo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
Šiaip ką apdrausti, reikalaukite ągenjo, arba brokerio, kad jis pa
rūpintą jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai (Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERĄLIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

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

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 »»G6

Ęet įgipitąs smalsuųias jai 
neleido grįžti namon neįsižiurė- 
jus į inoters veidą ip lodė), ra- 
inįndarną žodžiais, bet nerody
dama noro paimti kūdikį, prisi- 
artiųps prie ipojterjjį galvos -- 
pasilenkė pažiūrėti ir pamačius 
sušuko nesavų fealsu:

—Carmencita! Carnieneifa!,,
Taįp, tai bųvp Carmencita ir 

jos naujagimis sūnūs sugyven
tas tvankiomis naktin)is don 
Juiiaųp jpfegąjųąjąn^ prįe sal
džios “guayąba” butelio,..

Visų persekiojama, akmenji- 
DįĮs, grumstais mėtoma, pra
keikta ‘'šventųjų”, kurie savo

ŽINOK KOKIĄ KYLĄ
TURI

ATEIK PRIE MUSŲ 
DYKAM Tyrinėjimui 
Mes turime modemišką metodą 

gydyti kylą be operacijos. Šis me
todas leidžia gamtai sukurti nau
jus udis aplink kylą, taip kaip au- 
steris gamina perlą. Tuojaus patįs-' 
rhysit patąjsymo eigą, jąusite len
gvumu ir Jaisyę. Trumpam laike 
galėsite kraipytis be jokios baimės.

PAŽENKLINK 
KYLĄ 

ATSINEŠK ŠI 
SKELBIMĄ 

Kainos žen?os. Sąlygos, 
JĘI REIKIA RAIšTfiS 

leiskit tik KYLOS DAKTARUI 
SPECIALISTUI pritaikinti. Taip 
žemai kaip $5 su GARANTUOTU 
100% PRITAIKYMU. ATEIK DA
BAR ir gąuk EKSPERTŲ priežiūrą. Į Puoštam altoriui,,,

100% RUPTURE & TRUSS * _ , ““/“" .v
SERVICE

Po Ląsnįuotų Dak|ar 
.Musų 20 metų patyni 

pasisekimą.
1869 N. Damen Avė. Tek Arui, 820Q

I Vai.: Kasdien 11-8; sekmadienį iki 2

jc sąžinėje, ųegų tas velnią^, 
kuris, jų žųdžiąis tariant apsė
do Carmencitą,, privertė ją slap
ta atsliųogtj į šjus $ygyįptąs 
krųmųs, įet visgi ąfčiąp gyve
namų negu miškas, kad pašau? 
lį apdovanotų nauja auka ciVi- 

ir kulnim' aįuksų pa?

Curąnderą” pežiųojo ką (Ja- 
ų Priežiūrą Iryli: fcėfcti ir rėktį ąp pasilikti? 

mas užtikrią? nei’įėhr
ilkalavo, kūdikis jati buvo pa? 

bct ir ** rew

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į
fff***»ff*y > R ■'>1 ■ TM'DJ H'D "7^

arcus

|ki $5,000.00 per Federal Savings and JLoan Insurance Corporation, 
IVašhląitoj^ p.

UNIV1RSALSAVINGS&LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Mokaw 3'/'z Nuošimčio ant Visų Investmentų.

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

$9.50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Paisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $ 4 .00 .,
diena • ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 - 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Plieno Kompanijos 
Indianoj Šaukias 
Gub. Pagalbos

ramiai dirbtuves pikietuo^i. į
Inland Steel superintendentas 

Fred Gillies iš’cido pareiškimą, 
kad “CIO metodos labai nea- 
inerikoniŠkos ir atima teisę
darbininkui laisvai duoną pel-

Savo Žodį Ištesėjo
Cicero Supliekė;
Surinko $123.38

^S£^S:Išrinko Ray Apolskį
- Roe J Garbės Kapitonu 
r Mh I 1

MAŽINS MOKESČIUS
DETROITE

Unijos Metodai “Priešingi 
Amerikos Tvarkai”.

GARY, Ind. - Gary ir In-
Ginčas Uždarė Dvi 
Dirbtuves Michigane

Melroseparkiečių nedaug, 
jie duosnųs Lietuvai

bet

jos kreipėsi j gub. Schicker 
kviesdamos jį “susipažinti su 
įielegalėmis metodomis”, kurias 
CIO plieno unija naudoja “su
laikyti neunijistUs ir buvusius 
narius” nuo darbo liejyklose.

Prie C.arnegic Illinois, Young- 
stown ir Inland Steel dirbtuvių 
CIO pastatė stiprias pikietas ir 
atsisako praleisti į dirbtuves 
darbininkus, tol kol jie nepri- 
sirašys prie unijos arba neaįsi
leis už užsilikusias duokles.

MELROSE PARK, III. — Mei- 
rose parkiečiai Lietuvos nepri- 
’klausomybės paskelbimo su
kaktį minėjo vasario 9 d. (vie
toje 16-tos). Parengime dalyva-

LANSING, Mich. — Penktu 
kartu šią savaitę vakar buvo 
uždarytos Fisher Bodies ir 
Oldsmobile dirbtuvės rezulta-|vo apie 200 žmonių. Kalbas sa
le ginčo tarp menadžmento ir kė P. Daužvardis, kun. J. Prun- 
unijos apie darbo greitį. skis ir Dr. Vileišis. Muzikalinę

Unija šaukia darbininkų ma- programos dalį atliko vietiniai 
sinį mitingą, nutarti ką daryti, talentai: bažnytinis choras, va

dovaujamas J. Maseliunienės, 
smuikininke Onutė Navickaitė, 
pianiste Stefanija Navi. kaitė 
ir solistė Lorraine Petraitytė, 
okompanuojant W. KrušiniencL

EVANSVILLE, IND. — 37 Programą sumaniai ir gyvai ve- 
metų Theodorc Fowler mirti- dė Dr. F. K. Strzyneckis, jam 
nai geležgaliu sumušė 10 ir 131 asistavo Antanas Jonča.
metų sūnūs, po to bandė pasi
pjauti. Traukiamas teisman už 
žmogžudystę.

Užmušė Du Jaunus 
Sūnūs

Tiria Padėtį”.

ker pasiuntė Darbo dept. atsto
vą Charles Wilson, CIO atsto
vai su juo laikė pasitarimus, 
taipgi prižadėjo Gary majorui 
Schaible “nenaudoti jėgos*’

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja j 
Dabar priiminės ligonius namuose > 

6733 CRANDON Avė. g”',;;,,,. . «• | V-Ulclpillclll,Vizitai sulig sutarties Į .. . .
(išskiriant trečiadienius ir šešta.) vaikai ir

ir Gaisre Mirė šeši 
~ Žmonės

Po Įdomaus programo ir gra- 
r‘ | žiu pasisekimų, p. Navickiene 

su savo dukrelėmis suruošė sve
čiams vaišes, kurios užsitęs! iki 

vėlumos. • /

HARVEILL, MO. — Medinio 
namo gaisre sudegė šeši jame 

žmonės, Mrs. Iva 
jos keturi maži 

giminaitė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BKN1AUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 9727

1—A 1 • koplyčios visose
J—JLsZcrl 1 Chicagos dalyse

•v POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Streeti 710 AVest 18th St.

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

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

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

M

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908^

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ROCKFORD, ILL.
forde, iš kopi. 304 N. 5įh st., 
bus laidojama 23 metų Čąrol 
June Martin, kuri pereitą tre
čiadienį nusižudė iššokdama 
iš viešbučio 22 aukšto lango 
New Yorke. Ji duktė rockfor- 
diečių Martin, 7Ž2. W. State.

$65,000 Gaisras
Dėl $3.00

Patriotingi
Vaišėse ir pašnekesiuose buvo 

prisimintas Pro viso apygardos 
lietuvių duosnumas ir patrijo- 
tingumas, kuris yra pasireiškęs 
ne tik pavieniuose asmenyse, 
bet taip f>at ir draugijose.

Vienas veteranas, beveik vi
sų Melrose’ Parko draugijų val
dybų narys, išisireiškė šitaip: 
“Mes ir musų draugijos suby- 
tinom Chicagą praeity, stiby- 
tinsim ir ateity; musų nedaug, 
bet visi patrijotai ir nuoširdus 
nepriklausomos (lietuviškos) 
Lietuvos rėmėjai. Tą aiškiai pa
rodo musų sudėtos aukos. Jos 
plaukia iš draugijų, ir iš biznie
rių ir iš darbininkų.

Stambesni aukotojai
Štai su musų biznierium Pet

ru Gudžium nedaug kas iš chi- 
cagiečių susilygins
ko jo $19 ir žadėjo dar daugiau 
paaukoti. Tai patrijotas ir iš 
širdies ir iš peties. Štai kitas 
patrijotas, p. W. Milašas — jis 
paaukojo $8, o šių vaišių šeimi
ninkė p. Navickienė, atidavė .vi
są kapitalą, kurį tik su savim 
turėjo — $6.50. Melroseparkie- 
čių niekas nesubytis!” —S. K.

jis paau

M1LAVAVKEE, Wis. ~ Mar-

DETROIT, MICH. — Det
roito mokesčiai 1911-1912 me
tams bus .$68,8882,000, šiek-

quetle Universiteto (foptballio mažiau negu pernai, tokiu 
lošikai išrinko Chicagos lietu- ^ndu ir atskirų
vį, ^ay Apolskis, 1940 metų ninku mokesčiai bus mažesni, 
komandos garbės kapitonu, e ~
kartu įsu Bobby Kemnitz, loši- j Išrinko Unijų Mich. 
ku iš Green Bay, AVis,

Chicagietis buvo pagerbtas 
bankete, kurį lošikai- surengei 
komandos treneriui 
Stidham’ui.

namų savi-

Vakar Palaidojo 
Justin Gregaiti

FLINT, MICH. — 24 m. Do- 
nald Buckler prisipažino, kad 
pasivogęs $3.00 iš Vienos vie
tos įstaigos, jis ją padegė, 
kad savo vagystę paslėpti. 
Gaisras padare $65,000 nuos
toliu, c

Darbininkų Balsavi 
mai Waukegane

Apsivedė 
Lietuviai

City Dirbtuvėj
. - • ■■— ■■ ■— ■■ — \

Tom I MICHIGAN CITY, Ind. — 
į 1,113 balsais prieš 269 Pull- 
į man-Standard Car Mfg. Co., 

Apolskis lošė centro pozici- Haskell-Barker dirbtuves dar- 
joje, ir buvo vienas garsiau- bininkai išrinko AFL Brother- 
sių Marcpiette U. footballinin- hood of Raihvay Carmen savo
kų. atstovu deryboms su kompa

nija.

Daug Lietuvių Prašo , Pcrei‘«in€ncsi dia buvolęs streikas.
k i

Pilietybes
Didžiulė Dirbtuvė

GRAND RAPIDS, MICH. — 
Vakar šv. Petro ir Povilo ka
pinėse buvo paaidotas netikė
tai miręs 65 metų lietuvis, Jus
tinas Gregaitis.

Pasirodė, kad velionis pali
ko tris suims, Richardą, El- 
mer ir Allace, taipgi dukterį 
Edith.

Si. Louise, Mo., gyvena jo 
brolis, Jobu Grcgaitis.

RUOŠIASI VESTUVĖMS

PRINCETON, ILL. Leidimą 
vedyboms išsiėmė Ona M. 
Purvis, iš Clarion lownship, 
ir Harold J. Giliau, NVestfield, 
Illinois.

_______  AVAUKEGAN, ILL. — Ke- _ ;
KENOSHA AVIS. — Louise liolika vietos lietuvių ateinantį KcnOSilcll

.7. 2022 50th Street, ketvirtadienį ;iy penUtadienį
su Earl R. Caswell, iš Lenaing, ^kisi gauti pilietybės 1 _ 

rius. Tomis dienomis viso 210 departamentas
$4,750,000 American Brass Co. 
statyti naują dirbtuvę Keno
shoj e, taipgi yra pavedęs ki
toms firmoms dirbtuvėms di
delius karo kontraktus.

KENOSHA, AVIS. — Uuise 
J. Remeikis, '

Michigan.
Jaunoji yra duktė Lietuvoj 

gyvenančios Marcellos 
kus.

Shai-

popie- KENOSHA, AVIS. — Karo

aplikantų bus egzaminuojami 
ir prisaikinami, teisėjo Ralph 
Dady teismo' salėje.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeLHemi ock 5849^~

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

yra paskyręs f,757 g. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Gavo $5,000,000 
Kontraktą

Sutrynė Darbininką, 
Kitą Sužeidė Smulkmenų apie naująją 

dirbtuve Kenoshoj dar nėra.

GRAND RAPIDS, MICH. — 
layes Manufacturing Corp., 

gavo apie penkių milionų do- 
erių kontraktą gaminti spar

nus ir kitas dalis bo.mbone- 
hešiams.

PEORIA, ILL. — Bartonvil- 
le plieno dirbtuvėje automa
tiškas keltuvas miltinai sutry
nė 35 metų darbir.inką Ralph 
Sief, iš Pekin ir kritiškai su
žeidė John Marzahn’ą iš Peo- 
ria.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 s7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

LIETUVIAI

CIO Laimėjo Rock 
Falls Rinkimus

ILLINOIS U. PAKELE
MOKESTĮ UŽ MOKSLĄ

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

' and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį— į Sanč 
Dunes, Central av 
Beverly Shores. 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

ROCK ISLAND, ILL. —Di
delė balsų didžiuma darbinin
kai išrinko CIO savo atstovu 
Geyer Manufacturing Co., dir
btuvėje. Balsavimai įvyko

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

URBANA, ILL. — Su birže
lio mėli, semestru Illinois Uni
versitetas ims daugiau už mo
kslą. Mokestį pakelti privertė 
$8,000,000 išlaidos naujiems 
įrengimams ir triobesiams.

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CĄNĄL 3110
Rėžidencijos telefonai:

Superior .9454 ar Central 7464

AVAUKEGAN, ILL. — Va
kar įvyko GriessrPfleger Tan- 
ning Company darbininkų 
balsavimai unijos reikalu. 
Rezultatai nežinomi, bet tiki 
ma, kad laimėjo CIO 
darbininkų unija.

Kas Kanalizacijos
Tunelius

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

odos

EAST CHICAGO, IND. — 
Apie kovo 15 d., AVPA pradės 
kasti naujus kanalizacijos 
nelius miesto sanitaciją ir 
matų naikinimą pagerinti.

tu 
iš

Reikalauja $5,000 
Atlyginimo

PAĖMĖ Į KARIU OMĘNĘ

KENOSHA, WIS.. — Auna ir 
William Weris, 1410 74th, už-

davich, 3801 GOth, reikalauda
mi $5,100 atlyginimo už taria
mą moteriškes sužeidimą ne
susipratime.

Po 64 Metų - “OK”
DECATUR, ILL. — William 

Dilį ir jo 83 m. žmona (jis 
89) vakar šventė 64-tas vestu
vių sukaktuves. Vedybinis gy
venimas, ir po tokio ilgo laiko 
— vis “O. K.”.

SUSILAUKĖ DUKTERS

GRAND RAPIDS, MICH — 
Dukteris gimė Mrs. J. P. Gri- 
bienei, 1528 Fremont avenue, 
žmonai Jono P. Gribo.

ST. LOUIS, MO. — Metams 
karo tarnybos turėjo rapor
tuoti 22 metų Jonas A. Ka- 
minsky, 5962 Be.thold avenue.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

• pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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 Bruriswick 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.

PERSISKYRĖ LIETUVIAI

ST. LOUIS, MO. — Divorsą 
nuo Povilo Loringio paėmė jo 
žmona Henrietta M. Loringis.

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

PASIDAVĖ OPERACIJAI

AVAUKEGAN, ILL. — Po 
operacijos šv. Teresos ligoni
nėje guli Vincentas Paluckis, 
909 Commonweąlth avenue.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

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 i!mų.

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

Yatds 3089

DR. C. Z. V EŽELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNE8 5272

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8’30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki l? 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 09<M
Dr. Manricp Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTISADVOKATAS
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 VICtory 2579
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PO ILGŲ IEŠKOJIMŲ PAGALIAU TURIME 
GERESNI IR MAISTINGESNĘ DUONA 

Svarbus Pasaulio Įvykis
Paklauskite by kurio senes

nio lietuv.o ką jis mano ap'.e 
lą baltą duonų, kurią amerikie
čiai valgo, ir jis jums nedvejo
damas atsakys, kad ti d.iom 
nėra duonos vardo verta.

Gražiai atrotk), lai tiesa, be 
kas joje daugiau gero? Duona 
juk turi bu’i žmogui būti mais- 
o stiprybę, o to ąnvrlkiet ško 

j balta duona 
kys.

Šeimininkes 
kad nei pelės
duonos. /Atsimena

I vietinis pyragas
t j vi savaitę laiko, tai ir ska- 

us ir rupus ir platinasi, kaip 
v škas. O čia, balta duona pa
lovi dvi dienas ir tarsi kempe 
la ampa — niekas negali val
dyti ir mesk ją laukan.

Nežinojo Ką Daryti.

maistingumas su visais svar
biaisiais vitaminais, ją metė 
laukan su kitomis atmatomis.

neturį jis pasa

Štai ką bandymai ir tyrinėji
mai parode. Uždare vienoj bū
doj kelias žiurkes ir jas maiii 
no t.k pikfevotais miltais it 
jų pagamintais dalykais, o ki
toje būdoje l<e ios žiurkės ma 
linta tik atmatomis nuo pik c

Krasny Muzikos Mokykla Neseniai
n* n ta y yvzfą 4 -w m -4-

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

bITUATION VVANTED
Ieško Darbo

COUBEAU, 116 South

OPERATORĖS prie’ 
single needle mašinų 

coveralls. Mažiausiai nuo 
37 % c iki 55c valandai garantuo
jama. VIKINK, 711 W. Lake'St.

JAUNOS 
doiible ąr 
siūti

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

IEŠKAU DARBO KAIPO janito- 
rius su unija ar be Unijos. Esu pil-^ 
nai patyręs ir atsakomingas. Šau
kite GRAceland 3928.

seniai pastebėjo,:
nenori esti tos

iš Lietuvos, 
būdavo

rios mito atmatomis nutuko ir 
kailis ėmė gražiai žibėti, o žiur 
kės m i tusios geraisiais miltais 
— nususo, sudžiūvo ir galop 
nustipo.

Netikėtas Atradimas.

REIKALINGA PATYRUSI mo
teris sortuoti maišytus skudurus. 
40c valandai, 5 dienas savaitėje. 
LAWndale 4624. šaukite tarpe, 6 
ir 8 vakarais.

me-
ma-

Mokslininkai jau seniai atra
do, kad ta baltoji duona, ku
rią mes valgėme iki šiol netu
ri nei dalelės to maištingumo 
kurį žmogus gali ištraukti is 
kviečio grūdo. Jie net žinojo 
dėl ko tas maistingumas nes- 
randa tuose miltuose, bet neži 
no j o kas apie tai reikia daryti.

Dalykas štai koks. Kada kvie
čių piklevojimas pasiekė masi
nės produkcijos proporcijos, tai 
pastebėta, kad tas piklevojimo 
procesas vieton palikti miltuose 
kviečio širdį kurioje gludi visas

Prieš devynis ar dešimt 
tų Morris, Illinois, vienam 
lunc Edward J. Miller ir jo sū
nūs visai netikėtai užtiko bud i 
kaip kviečius piklevoti masin 
skale paliekant juose visus 
gamtos syvus ir maistingumą. 
Iš karto jie buvo skeptiški apie 
tokių miltų gerumą. Manė, kad 
gali greitai sugesti ir t.t. Tik p 
didelių tyrimų ir bandymų la
bam lorijose, surasta, kad t‘c 
miltai yra tas ko žmonės per 
ilgus metus laukė ir ieškojo.

Iš tų miltų kepta duona turi 
visa tai ką kvietis savo grūde 
turi, žmonės tą duoną valgyda
mi gauna reikiamo maistingu
mo ir vitaminų taip svarbių jo 
sveikatai.

Krasiiy Muzikos Mokyklų, Mokykla atydžiai seka mokiu ų 
5035 So. Ashland Avė., yra vie- talentą ir atmeta ^kius, kuri 
nintetė tokios rųšies mokykla aiškiai pasirodo lxj talento, či \ 

pastudijavę muzikanlai-jaunuh - 
4i i turi pas’sekimą, gauna iš
pildyti programas įvairem 
parengimams ir tuomi pradeda 
savo karjeras.

1^-lč Krasny taipgi užlaiko 
muzikos studijas vidurmiestyj 
ir Argo miestelyj. Visi esate 
nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti į Ashland studiją bet pir
madienį, antradienį arba šešta
dienį išgirsti nepaprastų talen
tų. (Sp.)

pietinėj miesto dilyj. Nesenla 
atremontuota, mokyk a g i. 
drąsiai pasigirti savo patogu
mais.

Mokykla, kurioj mokinasi 
suvirs šimtas piano ir armoni
kos mokiniai, yra vedama p-:ės 
Eleanor Krasny.

P-lė Krasny mokytojauja jau 
12 metų ir specializuojasi jau
nųjų mokinime. Mokinių tarpe 
yra keletas, kurie turi vos ke
turių ar penkių metų amž’aus.

JAUNOS OPERATORĖS prie 
doubie ar single needle mašinų 
siūti coveralls. Mažiausiai nuo 
37V2c iki 55c valandai garantuo
jama. VIKING, 711 W. Lake St.

OPERATORĖS CHENILLE 
dirbti dienomis ar naktimis, tik 
patyrusios, siūti bath mats. Garan
tuojame jūsų algą. Mokame aukš- 
čiadsias kainas už “piece work”. 
BEN GREENBERG AND BROS., 

2911 South La Šalie, Chicago.

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATO
RĖS, patyrę prie korsetų. Kitos 
neatsišaukite. KABO CORSET OO., 
729 Mihvaukee Avė.

Nori Savo Armijoms.

leidusi įsakymą, kad kepyklos 
kur tik gali, keptų dėl maisto 
stokos suvargusioms francu- 
zams, duoną iš 
so” miltų.

Amerikoje laip pat kepyklos 
pradeda vis

PATYRUSIOS OPERATORĖS 
prie housecoats ir slack šuits. Ge- 
riausis mokestis mieste. N. Hyman 
and Co., 230 So. FraĄklin.

liau j o j o procc-
TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NAM namų darbui, Skalbti tik sa
vo, nereik virti. Būti arba eiti. Ge
ra alga. Šaukite vakarais, KEDzie 
6384.

daugiau “naują

ragauja jos lai tuoj pajunta

Iškilmingai Minės 
Kazimerines

REIKIA MOTERIES NAMŲ dar
bui, prižjurėti 3 vaikus. Dirbti 5 
dienas savaitėje. ENGlcwood 5042, 
5920 So. Carpenter.

Siikaktuvės8 Metų Apie naująjį piklevojimo bn- Svarbus Įvykis.

ir, 
<k>
nas

HELP WANTED-MALE-T’EMALE 
D arh i ni nk^-DarbininkiųReikla
DARBAI VYRAMS IR moterims, 

visokie darbai, restoranuose, mo
derniškuose viešbučiuose. 879 No. 
State St.
< , i — ,,, , ,, i,........   i.-,» Ii,.,

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĘS STUDIO COUCH ir 
matracų išdirbėjas. HAYmarket 
3523.

REAL ESTATE FOR SALE
N^mai-ŽemėParda vimui .

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland A ve,
Tel. YARDS 1001.

REIKALINGAS VYRAS 
dirbti už baro arba moteris pri
žiūrėjimui lunch room ir virtuvėj. 
Darbas lengvas. Mokestis gera. Gy
venimas ant vietos. Gali būti ir su

3958 West lllth St.

REIKALINGAS PATYRĘS bar- 
tenderis, angliškai kalbantis. Atsi
šaukite 3800 W. Artmitage Avė.

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS 
su 3 pagyvenimais, netoli didelių 
dirbtuvių, pigiai. Kreipkitės tuo
jau: Emilija Miežis, 1901 Canalport 
Avė. CANAL 0936.

PARSIDUODA BRIDGEPORTE 
bizmavas, mūrinis namas, karstu 
vandeniu šildomas; priešais dide
lio teatro, 2 lietai ent antro fioro 
ir 2 karų garažus. Savininkas — 
o232 bo. naisted.

BRIGHTON PARKE PARSI
DUODA dėl svarbios priežasties 
mūrinis namas, 2 tiatų po 6 Kam- 
oarius, namas apšildomas ant pla
taus loto. šauKite telefonu PKO- 
spect 1057.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, 
kuris kalba lenkiškai. Pastovus dar
bas per visus sezonus atsakomin- 
gam vyrui, gera alga. 4328 Archer 
Avenue?

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus dirbti aht farmos. Patyrimas 
nebūtinas. Dalbas nesunkus ir pa
stovus. JOHN NORBUT, 7359 So. 
Peoria St.

BRIDGEPORT 
RUJALT Y UO.

Turi parduoti vienos savaitės 
iaikotarpyj 6 flatų namą, 2 po 4 
ir 4 po 3% kamoanus, stymu ap
šildomas, >su eiėKtnmais rerrigera- 
tonais ir pečiaiš, kampinis ant 
Bbuthwestsides. Kaina tiK $13,000.

Bndgeporte 
ir JLiiuanica 6 
4 kamoanus, 
$5,800 lengvais

flatų 
lotas 

išmo-

ANTANAS IVANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

2 d. kovo mėn. 1933 m. su
laukęs 18 metų amžiaus, gi
męs Amerikoje. ’ ' ‘

Paliko dideliame nubudime 
motiną Agotą, 3 brolius: Zig- 
montą, Steponą ir Andriejų, 
2 seseris, Silviją ir Gustą ir 
gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus sūnelio ir brolelio 
bus laikomos šv. Mišios Vi
sų šventų bažnyčioje 2 d. 
kovo m. 1941 m. 10 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas, o paskui 
ir į namus po num. 6620 S. 
Green St. Mes Tave Musų 
brangusis sūneli ir broleli nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugHįši, bet mes 
anksčiaus ar vėliaus pas Ta
ve ąteisime. Lauk mus atei
nant!

Nuliūdę lįeka
Motina, broliai, seserys 

ir giminės

kad jis tikrai svarbus^ įro- 
faktas, kad Hitleris ir Stali- 
tuoj atsiuntė atstx)vus tar- 

apie išradimo įsigijimą. Jie
žinojo, kad labai svarbu yra tu
rėti pati galiniai sveikiausia ir 
maistingiausia duona jų armi
joms. Dabar jau visos stambio
sios .pasaulio šalys, daro kotu-' 
trak t ūš su ta~fii;ma, kurt turi

Ši istorija apie tuos “naujuo
sius” miltus nėra kokia tai apy-. 
saka ar koks pasigarsiuiino 
triukas. Tai didelis įvykis mais
to produktų ir mokslo istori
joje, kuri su laiku’ palies kiek
vieną gyventoją šioj žemėj.

Užbaigiant reikią štai kas

švęs Sekmadienį
j. , ..

šv. Kazimieras jau čia pat— 
4 kovo. Lietuviai turi daug Ka- 
zįmierįų, kurių dauguma 'vadi
nasi “Chaliais”. Visiems “Cha- 
1 i am s ” -Kaz i m i er am s geriausi
linkėjimai.

REIKALINGA MERGINA nuo 
20 iki 30 m. amžiaus dirbti taver
noj gera alga, geari darbininkei.

837 West 34th Pi.

FURNISHpED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS » RENDAI. Turėkite 
savo furničius. Vedusiai porai arba 
pavieniui. 4221. So. Sacramento.

SUSIRINKIMAI KAMBARYS RENDAI. REPublic 
5954.

Jau aną dieną laikraščiai pa
skelbė, kad Franci jos valdžia iš-

1111C » U 10 Siunčiam Gėles 
HVlIKln Tele^«usį 

• v w lalflllv Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKIN1NKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrahams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

U A Gėlės Mylintiems ] I M U fl Vestuvėms, Ban- 
II O Al kietams, Laidotu

vėms, Pa p <u o š i- 
GELININKAS mams 
4180 Archer Avenuc

Phone LAFAYETTE 5800

DOMICĖLĖ POPLAUSKIE- 
NĖ, po tėvais Kryžiutė. / 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vas. 28 d., 2:30 v. ryto, 1941' 
m., sulaukus 52 metų amž.,į< 
gimus Liet., Mažeikių apskr., 
Pikelių parap. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudimė 
vyrą Juozapą, dukterį Jose- 
phine Yoksas, jos dukteris: 
Florą ir Alice, sūnų Edwar- 
dą, marčią Julią, jų vaikus 
•Edward ir Lorettą, ir kitas 
gimines ir daug draugų ir 
pažįstamų. Liet.—Seserį Oną 
Želvienę, jos šeimą ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas namuose 
4444 So. Troy St. tel. Lafa- 
yette 5817. Laidotuvės įvyks 
antrad., kovo 4 d., 8:50 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. ‘ bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines..

Visi a. a. Domicėlės Pop- 
lauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jąi paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame: 
Vyras, Duktė, Sūnus, Marti, 
Anūkai ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. CANĄL 2515.

malonaus pąsakO/’Prjieš ke
lias savaites.
minų ,duoną irgi, pradėjo
ti. Ir žinote kas? Nagi lietuviš
koji New Process Baking Com- 
pany, kuri kepa visoj Cbicago- 
jc pagarsėjusią i'r paplitusią 
Green Mill bread. — (Sp.)

Bakterijas Naikinąs 
“Rūkas” Ligoms 
Kovoti

Chicagos universiteto moks
lininkas Dr. A. C. Bachmeyer 
rašo, kad yra išrastas ir tinka 
praktiškam naudoj itnui tani 
tikras “rukus” bakterijoms 
naikinti ore.

Jis galima naudoti salėse, 
kurt susirenka daug žmonių, 
kitose panašiose vielose—ir- 
žymiai sumažina slogų, influ- 
enzos ir plaučių uždegimo su- 
sirgimus. i •

Kadangi Šv. Kazimiero diena 
pripuola antrą^lienį (paprastoje 
dienoje darbo) daugelis žmo
nių ir bizniejily apvaikščios Var
dadienį šeštadienį bei įsekmadie- 
nį. Tarpe, tokių bus ir p. Kazi
mieras Mikutckis, 671 W. 18th 
gatvė. Jis kas metai apvaikščio- 
ja savo Patrono “Kazimiero ka
ralaičio” dieną ir visuomet ga
na šauniai’, šįmeta, jis apvaikš
čios sekmadienį, kovo antrą die
ną. . ■

Dirba Sknitary Distrikte
Prie vardo dienos jau rengia

si jo žmona ir dukružė p-lė He
lena, kurį eina pareigas sekreto
rės Sanitary Diistrikte. Beje ke
letą metų atgal ši panele buvo, 
laimėjus Clark Street gražuolės 
titulą. Dailiai kalba lietuviškai 
ri niekad nesidrovi savo tėvelių 
kalbos savo darbavietėje.

Ji sako, kad 'tėvui nors kartą' 
metuose reikią duoti progą, ge
rai pa^iliiiksminti. Ji ir jos ma
mytė p. Helena Mikuckienė kvie
čiai svetelius ir gimines į šias 
Kazimierinių vaišes skaitlingai 
atsilankyti. '(Sk.) J. K.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠ. 
KLIUBO mėn. susirinkimas įvyks 
kovo 2 d., Hollywood svęt., 2417 
West 43rd St. 12 vai. dieną. Duok
lės bus .priimamos nuo 10 vai. ryto. 
Mąlonėkite atsilankyti.

i h''
DR-STĖ

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.

Frank Bakutis, Nut. Rašt.
DR-JOS ŠV. PETRONĖLĖS su

sirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
2 d., 1 vai. popiet, parapijos svet. 
Ateidama į sus-mą malonėkite at
nešti dovaną dėl bunco.

SIMĄNO DAUKANTO 
mėn. susirinkimas įvyks 
kovo 2 d.,'12 vai. dieną, 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Susirinkimas yra svarbus todėl 
kiekvienas -dr-jos narys privalo 
būtinai atvykti. Kurie nariai esate 
pasilikę su mokestimi būtinai pasi
rūpinkite apsimokėti. I*. K., Sekr.

RENDAI į FURNIŠIUOTI kam
bariai beismbnte. Pageidaujam iš- 
tenduoti pavieniui vyrui. VlRginia 
1975.

-HeĮen Chapas, Rast.
■ > ■ 5

SALDŽ. ŠIRDIES V.
FLKN1SHED ROOMS—WANTED 

Reikia Gyvenimui Kambarių
KAMBARYS RENDAI Švarus ir 

pigus. 3438 So. Emerald Avė.

T0 RENI—VVANTED 
Ieško Renduoti

DR-JOS 
sekmad., 
Chicagos

Sveiksta 0. Žilvitis, 
Kitos Cicero 
Lietuvių Žinutės

CICERO — Mrs. Ona Žilvitie- 
nė, 1241 S. 50th C t., kuri buvo 
ligonis, jau’ jaučiasi gerai.

Varduvės

PRANCIŠKUS ŽEMULIS
Gyv. 4036 So. Rockwell Si,

palaidotas Vasario 24 d. ŠV. KUziMirė Vasario 21 d. Tapo 
micro Kapinėse.

Mes jo liūdintys giminės norime išreikšti širdingiausią 
ką visiems dalyvavusiems jo šermenyse ir laidotuvėse, A^iu 
laidotuvių direktoriui John F. Eudeikiui už malonų ir tvarkin
gą patarnavimą. Ačiū g’erb. kun. Staftkni -až gedulingas .pamal- 
das. Ačiū visiems gėlių aukautojams. Ačiū Chicagos Lietuvių 
Draugijos ir Keistučio KHubo grabnesiams. Žodžiu sakant, ta
riame širdinga ačlii visiems kurie vienu ar kitu budu prasidėjo 
patarnavimu šioj liūdnoj valandoj.

Liekame nuliūdę, ■ x ‘ ♦
dukterys, žentai, anūkai m giminės

padė-

JUOZAPAS SPANŠKIS, 
gyv.' 6829 So. Talman Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vas. <27 d., 3:40 v. popiet, ?
1941 m.', sulaukęs 60 m. amž., 
gimęs, Liet., Kražių parap. 
Amerikoj išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nubudime ■ 
pusseserę Oną Zitkauskienę ir ' 
jos vyrą Aleksandrą, ir jų 
šeimyną, pusseserę įjiarbbrą 
Narbutienę ir jos vyr-ą Anta
ną ir jų Šeimyną, pusbrolį. 
Vincentą Petkų ir jo Žmoną ‘ 
Stanislovą ir jų šeimyną, se- i 
sers sūnų Sląvinskį.

Kūnas pašarvotas Alberto ' 
V. Petkaus kopi., 4704 South 
Western av. Laidotuvės įvyks 
antrad.. kovo 4 d. 8:30 vai. j 
ryto iš kopi. į Gimimo Pan. i 
šv. įparap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingas pamaldos j 
už velionio sielą, o- iš ten bus į 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka- Į 
pines. / (

Visi a. a. Juozapo -Spanškio 
giminės, draugai ir pąžįstąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. Nuliu- j 
dę liekame, Pusseserės, -Pus
broliai, Giminėj ir draugai ir ( 
pažįstami.

Laid; Direkt. Albert V. 
Petkus, TęĮ LAFayettę 8024

Šį Vakarą Įvyksta 
Labdaringas Paren 
girnas Ligones 
Snšelpimui

Master Edward F? Mikutis, 
1430 S. 50th Avę., tupės 3 Rie
tu “Happy Birthday Party”, ko
vo 2trą d.

Atostogauja ?

Dainuos Brightonparkietės

■ šiandien, 8 vai. vakaro, Hbl- 
Įlyvvood Inn salėje, 2417 We$l 
43rd Street, įvyks labdaringas 
vakaras kurio pelnas skiriamas 
s'ušelpimui ligones Aldonos Mtl 
leriutės. Ji dabar randasi Colo- 
rado, bet norŲtų grįžti Chica- 
gon prie tėvų, .tik dėl neturto^ 
neturi lėšų kelionei.

Šio vakaro parengime pro
gramą pildys Brighton Parl<o

1 Motorų Kaimiečių gTiipč, A. 25a- 
bukienei vadovaujant. Po pro
gramos busA'ižkąndžiai ir šokiai. 
Visi, kas t'ik, priįjaučia nelaimiii-, 
gai Aldutei, prašomi atsilanl^-'-

A. MišČikaitieiie

Cicero’s Atstovas Wash,ing- 
ton, D. C., tai yra ‘Gongres- 
man A. F. Maciejeivskį yra par
važiavęs namo trumpoms atos
togoms. Atiduoda geras dienas 
lietuviams Cicei’oje.

Padėka
Cicerus lietuviai, ypač komi

ai j a Lietuvių Nepi’iklausomyJjės 
Dienos, yra dėkingi piusą mies
telio kolektoriui Jerry Viterna, 
liž paaukavimą 3 Husų.. Butų 
buvę galima ir daugiau '' busą 
.gauti, jei tik butų buvę kam 
važiuoti.

AČiu, Mr. Vitęrna, kuri^ vi
suomet su lietuviais dirba.

E. W. M.

•Iii

• ey—........... .. I 1.^1 ■ y r

Garsinkites “N-nose

Prie 32-ros 
mūrinis, po 
5Uxl25, kaina 
kej irtais.

Prie 31-mos ir Emerald 2 flatų 
medinis, 6 ir 6 kambariai, kaina 
$3,460.

Vienas storas, 8 apartamentai. 
1-mas aukštas Karštu vandeniu ap
šildomas, raudomis $15U menesiui, 
kaina greitam pardavimui $8,UUU.

Duflatis ant JLituanica ir 34-fos, 
5 ir 5 kambariai, turi bud 
tas už $5,460.

SOUTnblDĖJ kampinis 
štoras ir* o apartamentai, 
apšudomi, gera vieta bucernei. — 
$y,600.

Ar prisirengę kraustytis? štai 
jums namas! 5749 S. Carpenter, 5 
ir 6 kambariai, 2 turnisai, parsi
duoda pigiai.

BRIDGEPORT 
REALTY CO.

9b8 Vvest 31st St.
YAKDS 0311 arba 0312 

SHIMKUS J. COSTELLO
Atdara sekmadieniais.

parduo-

namas, 
štymu

S.

NORIU' PARENDUOTI 4 kamba
rių, nefurnišiuotą flatą, su 2 mie
gamaisiais, nuo gegužio 1-mos. 
Kad butų štymo šiluma. REPublic 
3107.

MAR-QUETTE PARKE DIDELIS 
2 flatų mūrinis po 6 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas, plie
ninė konstrukcija, 2 karų mūrinis 
garažas, $9,900.

6 kambarių aštuonkampis bun- 
galow, karšto vandens šiluma, plie
ninė konstrukcija, $6,500. Kreipki
tės: 6834 WESTERN AVĖ.

BONDS and SJOCKS 
Bondsal—Šerai.

NORS MES SPECIALI ZUOJAM 
aukštos rųšies Šeruose ir bondsuose, 
mes taipgi esame pirkėjai ir par
davėjai defaulted,. reorganized, in- 
active ir neparduodamų—

RAILROAD BONDSŲ ir ŠĖRŲ . 
INDSTRIĄL BONDSŲ ir ŠĖRŲ 
UTlLITY BONDSŲ ir ŠĖRŲ 
REAL ESTATE ®ONDSŲ ir

ŠĖRŲ
(Ir visų defaultuotipšėrų .kurie bus 
dar ištyrinėti). Jei .norį? pirkti -ar 
parduoti viršuj paminėtų arba kitų 
šėrų, kreipkitės prie—

A. C. STERLING
Representing JoSeph iF. Dixon&Co.

105 SO. LASALLE ST.
Kambarys 1006 . 

Chicago. ,

PARDUODU MURTNJ NAMĄ, 
pirmas flatas 5 kambarių, antras 
4, Abu flatai furnišiuoti, rendau- 
ninkai. moka kas nedėlią. Jei pirkė
jui -furuičiai nereikalingi, aš išim
siu. Gražioj apylinkėj, medžiai, 
žolynai, arti 63-čios ir didžiųjų 
storų. Gatvekaris arti. Pirkėjui pa- 
sakjRsiu ;dėl ko parduodu tokią 
naudingą vietą. 5811 W. 64 Piačė. 
Savininkė ant 2-ro aukšto nuo io-

FARMS iFOR SALE’

AUGINSITE VIŠTAS! ŠTAI vie
ta! akras žemės, 5 kambarių cot- 
tage, elektra, jėga varomas, šuli
nys, $2500. Įmokėti $500. $20 mėne
siui. Taipgi 5 kambarių modernus 
bungalovv, visi ^pagerinimai jau 
•užmokėti, 2 blokų nuo storų,. mo
kyklos, transportacija. Lotas 75x600 
-JBargenas už $6500. Įmokėti $1500.

E. L. FERRIN, ę ‘ 
804 W. St. Chas. ’Nd., Vilią Baik, 
Illinois. Tel. V. F. 850.

.............. *.............................    .v

JŠTAI PIRMAS IR NEGIRDI 
TAS bargenas. Parsiduoda Už pusę 
vertės valgomų daiktų krautuvė 
•su visu inventorių ir barnu. Galę 
ma pirkti su labai mažai pinigų. 
Kas nenorite turėti bosą ant savęs 
nepraleiskite šios progos, nes gy
venime laimė vieną sykį tepasitai
ko. Nemokančius biznio išmokin* 
siu. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
prie savininko. A. S. 1621 South 
Halsted St., Chicago.

MARQUETTE PARKE parsidu# 
da 2 flatų mūrinis namas 2 po 6 
kambarius ir 2 boileriai. Ant 69 ir 
Rockvvell. Parsiduoda $8500—atsi
šaukite 3553 So. Halsted St. S. Vi 
BIRUS, YARDS 5118.

PARDAVIMUI 70 AKRŲ <jkįs, 
didžiausia dalis miškas, 96x18 yis- 
tinyčia, trys 12x24 pėdų perėjimui 
namai. 5 kambarių namas su bė
gančiu vandeniu, foiletu, maudynė 
ir elektra. Geras akmenų kelias.. 
V-ž. mylios nuo Scott Lake. Pašto, 
pristatytų ir telefonų patarnavimas. 
Rašykite: Mrs. Mųrjorie Len^ig, 
Pullmah, Michigan.

80 AKRŲ DARŽOVIŲ ferma, 
16.mylių į rytus nuo Tampa, 6 my
lios f vakarus nuo Plant City, Flo
rida. U. S. Highway 92. 7 kamba
rių moderniškus bungalow, taipgi 
5 kambarių popieruotas bungalow. 
5 tenant-nartai, visi ceiled. 2 jatmi 
mulai, mulai karvių bamės, gara
žas. Farmall traktorius, farmai į- 
rengimai, etc. 60 akrų po kultiva- 
cija. Pardavimo priežastis se
natvė 4r -sveikata. J. F. (BORE, 
X)pyer, Floridą, ,

IŠ PRIEŽASTIES MIRTIES par? 
sidųoda 2 flatų namas po 4 kamb;, 
platus lotas su garažu. Rcndos 4 
mėnesį $5Q. Kaina -$3,900, $rha tek 
singas pasiūlymas. Mažas įmokėjį- 
mas. Randasi ant So. Maplewbod 
avė. ir 40th St Telefonuokite po 
7 vai. vakarais PROspect 0176.

professional serVičIe į 
ProfesionalisPaternaviinas

AR TURI FISTULĄ arba hek 
mmoroidus? Pasakysiu. kaip aš Siu
vau išgydytas. Atsiųskite štam-' 
puolą konvertą. H. K. Bergmariį 
P. O. Box 56, Chicago, I1L

VVHOLEŠALE FURNITUKE -̂ 
Rakandai ir įtaisai Partavimtri ---------------------- -—T 

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Western Av<e..

Chicago, 111. TcL REPublic
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Incoms Taksų
Patarnavimas “N-ose”

Federalis mokesčių biuras šiemet vėl atsiunčia In- 
temal Revenue Departamento tarnautojų, A. S. Walons- 
Valuną, į “Naujienų” raštinę padėti šio dienrašč o skai
tytojams pildyti Income taksų blankas, ir atsrkyti klau
simus, liečiančius metinių įplaukų raportus.

P-as Walons-Valūnas bus “Naujienų” raštinėje nuo' 
pirmadienio, kovo 3 d. iki kovo 15 d.

Visi, kurie reikalaujate pagaTbos blankų pildyme, 
kviečiami i “Naujienų” raštinę atsilankyti.

Paskutinė diena Income Taksus raportuoti yra ko
vo 15.

Keistučio Kliubas 
Pradeda Naujų 
Narių Vajų —

SUSTREIKAVO
McCORMICK
DARBININKAI

PARENGIMAI

Vakar po pietų į streiką išėjo 
CIO nariai International Har- 
vester MčCormick dirbtuvėj, 26 
ir VVestern Avenue.

Dirbtuvėje dirba apie 6,000. 
Kiek darbą metė, dar nežinia. 
Į pavakarį ssu:organizavo pikie- 
tos prie dirbtuvės vartų.

Unija buvo sutikusi streiką 
atidėti ir ginčą pavesti dery
boms, bet jos, turbut, paįro. 
Reikalavimai panašus kaip ir 
streikuojančių traktorių dirbtu
vėj. Reikalauja algas pakelti, 
panaikinti akordinį darbą, duoti 
unijai pilną pripažinimą.

Harvester B-vė pripažinimui 
griežtai priešinasi.

Raino Milionų 
Likučiai — $19,667

žlugo Milioninis “Burbulas”
Garsusis Chicagos Southsidės 

John Bain vienu laiku turėjo 
13 bankų, daugybę namų, biz
nių ir plačiai spekuliavo neju
dinamu turtu. Savo turtų verte 
ant popierio buvo įvaręs iki mi
lionų dolerių.

Atėjo bankų krachas—ir Ba^ 
no “imperija” sprogo.

Pinigus Pasiėmė Valdžia
Bankų depozitoriai šiek-tiek 

atgavo, bet kitų investmentai 
Bain’o nuosavybėse išgaravo. Iš 
milioninio turto liko tik $19,667, 
ir vakar federalė valdžia juos 
pasiėmė už mokesčius, kurių 
Bain jai skolingas $294,000. 
Tarp Bain’o “turtų“ buvo 10,- 
000,000 rusiško caro rublių.

J. Bain, jo du sūnus John 
H., Robert A., ir švogeris W. 
Merle Fisher, buvo traukiami į 
kriminalę atsakomybę, bet vai 
džia vėliau kaltinimus panaikino.

Atgaivino “Mirusį” 
Žmogų Br. Parke

BRIGHTON PARK.— širdies 
ataką vakar rytą gavo 55 me
tų . brightonparkietis, Joseph 
Jendzyk, 3414 West 37th st 
Buvo pašauktas gydytojas. Jis 
ligonį apžiurėjo, ir neradęs gy
vybės ženklo, pripažino jį mi
rusiu.

Tuo tarpu atvyko policijo 
vežimas su gydytoju. Po 30 m:- 
nučių didelių pastangų, jie 1 - 
gonį atgaivino dirbtino kvėpa
vimo pagalba.

Tai paliudys jūsų reporteris 
kuris buvo nuvykęs įvykio vie
ton su policijos skvadkariu.

—BJB.

PIENINE-UNIJA
BAIGĖ GINČĄ

ŠĮVAKAR
Labdaringas Vakaras, Aldo

nai Milleriutei-Allen sušelpti, 
Hollywood Salėje, 2’117 W. 43rd 
St., 8 v. v. Programas, šokiai. 
Smulkmenos žinioj.

Jonistų Vakaras, Jonistų sa
lėje, 814 West 33rd. “Bingo” lo
šimas, dovanos, arbatėlė, pro- 
gramėlis, 7 v. y.
RYTOJ

Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvietos” “Žaislų Vakaras“ 
Syreria salėje, 4270 Archer ave
nue. Kortų ir bunco lošimas, 
dainuos Brighton Parko jaunuo
lės, A. Zabukienė, šokiai, užkan
džiai, gėrimai. įžanga 30c, 4 v. 
pp.

Cicero Lietuvių Liuosybės 
Namo Metinis Vakaras, Liuosy- 
bės Salėje, 5 v. v. 44c su tak
sais. Programas, šokiai, baijus. 
Visas pelnas eina Namo išdeko- 
ravimui.

LRKS 163 kuopos Prakalbos, 
2 vai. po piet, Marųuette Parko 
parapijos salėje, 2 v. p. p. Kal
bės kon. P. Daužvardis L. šimu
tis, kun. J. Prunskis, kun. A. 
Baltutis. ...

(PASTABA: Draugijos, ku
rios nori įtraukti savo parengi
mus j šį sąrašą, yra prašomos 
prisiųsti bilieto pavyzdį arba 
trumpą laiškutį su informacijo
mis nevėliau penktadienio ryto.)

Užmuštas Lietuvis 
Prie 34, Ashland 
Buvo J. Adomaitis 
a ■ ' ■ '

šiandien Laidojamas šv. Kazi
miero Kapinėse.

BRIDGEPO: T. — Vakar pa
sirodė, kad nežinomas lietuvis, 
turis buvo atrastas užmuštas 
prie 34-tos ir Ashland avenue 
vas. 22, buvo bridgeportietis 
Juozas Adomaitis.

Velionį pažino, ir dabar jo 
laidotuvėmis rūpinasi draugai 
Šeputis ir Venckus, kurie kar
tu su juo dirbo Graver mėsoc 
’endrovėje.

šeimynos Neturėjo.
Adomaitis buvo apie 46 me

tų amžiaus, gyveno adresu 3338 
Emerald avenue (pol. raportas 
taipgi paduoda adresą 3438 E- 
merald). Šeimynos neturėjo ir 
gyveno nuomuotam kambaryj.

Jis buvo suvažinėtas automo- 
ilio prie 34 ir Ashland, ir pą- 
iktas gatvėje mirtinai sužeis
tas. Mirė kelyj į apskričio ligo
ninę.

Velionis laidojamas šiandfen 
šv. Kazimiero kapinėse iš S. P. 
Mažeikos koplyčios, 3319 S. Li- 
tuanica avenue, kur jo kūnas 
yra pašarvotas. Laidotuve 
draugai apmoka aukomis.

—BJB.

Ryt Įvyksta Susirinkimas.
Rytoj, antrą valandą p. p., 

Hollyxvood salėje, įvyks mėne
sinis Lietuvių Keistučio Kliubo 
susirinkimas. Narių mokė čL.i 
bus priimami pradedant dešim
ta valandą ryto.

Pereitam susirinkime, »vas - 
rio 2 d., duokles užsimokėjo 
septyni šimtai narių ir per mo 
kesčių priėmėjų rankas perėjo 
uvirs $4,000.

Tam ssuirinkime knygų per 
žiūrėjimo komisija .raportavo 
kad klubo turtas siekia daugiau 
kai $31,000. / ) ’

Investmentai Tvarkoj.
Investmentų komįsija piane 

ša, kad visi klubo investmenta: 
yra saugus ir pilnoje, tvarkoje 
Lietuvių Auditorija ir Lietuva- 
Liuosybes svetainė dabar tvar
kosi gražiai, užsimoka kas r ei 
kia, ir morgičius mažina.

Choro raportą išdavė N. Kli
mas ir pareiškė, kad ęhoras gy
vuoja labai grasiai, repeticijas 
laiko reguliariai ir rengiasi prie 
avo pavasarinio. išvažiįvimo 
*egužės 18 d., Wi!low Wcst da»- 

že, Willow Springs, III. Choro 
parengimas sausio 11 dieną'bu
vo labai .sėkmingas.

Pirmininkas Sholtiirinas pra
nešė, kad ki bąs išmokėjo ' ie
ną pomirtinę, kuri buvo užsi
vilkusi iš 1935 metų, kada tarp 
jos gavėjų įvyko koks tai nesu
tarimas.. Jis taip pat pranešė, 
kad reikale draugo Drigoto li
gos pašalpos viskas iškęst' 
klubo naudai.

3 Nariai Mirė.
Finansų sekretorius Dr. F. 

Zubas ra j o. tavo, kad per sau
sio mėnesį mirė 3 nariai ir, kad 
randasi keli ligoniai.

Bu o duota įn’^iHias, kad bu 
tų atšaukta biznio komirij i 
nes, esą, kai kurie jos nariai 
nėra užtektinai veiklus. Bet su
trinkimas nutarė duoti tai pa- 

č ai komisijai kelis patarimus 
ir' duoti progą ve’kli. Jei- ir tas 
nieko negelbės tai tada jaii kitą 
comisiją rinksime.

• Klubas nutarė pradėti naujų 
narių vajų ir jam vesti išrinko 
komisiją iš J. Stulgaičio. P. Pe
tronio, J; Skeberdytės, J. Bėh- 
dokaičio ir J. Ruzgos. Nutaria 
jaunuolius nuo 15 iki 25 metų 
nriimti be įstojimo mokesčio, o 
eitų amžių asmens ta pačia 
tvarka kaip ir 1940 metais

Prirašys Jaunuolius.
Nariai nori, kad per šį vejų 

butų kuo daugiausia domėi 
kreipiama į jaunų narių prira
šymą.

Klubo parengimų kalendorius 
rodo, kad piknikas įvyks birže
lio 8 d. Liberty darže, o rude
ninis vakaras dar n anų: Uty t 
kurią dieną, bet n įtarta paimti 
Sokol salę ir rengtis prie didę- 
’io parengimo, nes šie melai 
yra klubo jubiliejiniai.

Kor. N. Klimas

Belmont Dairy Co., 27K 
Belmont, ir pieno išvežiotoji 
unija taikiai likvidavo ginčai 
kilusį dėl sutarties. Teisme 
prieš uniją užvesta byla dėl 
“teroro naudojimo” buvo pa
naikinta.

SUŽEIDĖ LIETUVĮ
GINČE

T0WN OF LAKE. — G nčc 
su Walter Lanausku, 4541 S. 

'Hermitage, buvo apkapotas 22 
metų lietuvis, Stephen Gerkaus- 

Ikas, 4638 Hermitage. —BJB.

Kap. Eddie Rickenbacker, 
pagarsėjęs pirmojo pasauli
nio karo lakūnas, kuris iš
liko gyvas, bet sunkiai su
žeistas, lėktuvo nelaimėje 
ties Jonesboro, Gą. Ricken
backer nelaimingajam lėk
tuve buvo keleiviu.

... . .
= ltaliio=

Budriko Radio
V alanda

Dalyvaus Nauja Solistė
Oro Teatras iš galingos AVC 

FL Radio Stoties, 970 kil. sek
madienio vakare, nuo 5:30 iki 
6:15, dalyvaujant Budriko di- 
džiui orkestrui iš 15 muzikan
tų.

Nauja žymi dainininkė, so
listė iš Lietuvos atvažiavusi; 
Jonas Romanas ir Antanas 
Chapas ir Budriko Radio cho
ras; Lietuviškos dainos, lie- 
tuviška muzika.

Programas leidžiamas Juo
zo Budriko Rakandų ir Radio 
Krautuves, 3409-21 S. Halsted 
SL. . .'. a x —Pranešėjas

Lawrence Tibbet 
Fordo Valandoje

Garsus . operos dainininkas, 
Lawrėncę Tibbet, rytoj grįžta 
vėl dainuoti Fordo valandoje,— 
Sunday Evening Hour. Jisai dai
nuos ištraukas ,iš “La Travia
ta”, Brahms, Mendelssohn ir 
keliais kitas dainas, tarp, jų<ir 
Sullivari’o “The Lošt Chord”.

Orkestrui diriguos Eugene 
Ormandy.

Programas transliuojamas 
nuo 8 iki 9 v. v., Chicagos lai
ku sekmadieniais iš CBS stočių, 
WBBM Chicagoj e.

Vytautas Bancevičius

SUVARGĘS LIGONIS 
DĖKOJA LIETUVIAMS 
Už SUŠELPĮMĄ

“Naujienų’4 redakcijon, J. La
pinskas, 1414 S. 50 Ct., Cicero, 
III.,. prisiuntė laišką kuriuo jis 
viešai dėkoja įvairiems asme
nims ir organizacijoms už su
rengimą vakaro kurio pelnais 
perduotas sušelpimui Lapinsko, 
kuris jau ilgas laikas kai serga.

Tarp tų kuriuos Lapinskas 
laiške sumini yra: Dainų Mylė
tojų 'Chorą, K. Barčienę, K. 
Bružienę, O. Maksvitienę, A. 
Stasaitienę, R. Matulaitienę, Ka
minskienę, S. Bružaitę, Palkau- 
skas* Sophie Bartkus, J. Budri- 
ką, P. šaltimierą, A. Vanagaitį, 
S. Šimkų; M. Tribičių (Lement, 
III.), Dambrauską ir kiti.

Juozą Bancevičių, “drapiež- 
ną dzūką“, chicagiečiai pažįsta 
per daugelį metų. Pažįsta jį 
kaipo vieną geriausių lietuvių 
ristįkų.

Dabartiniu laiku “drapięznas 
dzūkas“ beveik visai nesirita: 
atsirito jis iki soties. Pagaliau 
kam jam ir rištis, kada jį gali 
jau pavaduoti jo sūnūs Vytau
tas! / • ‘ \ . J •

Ir reikia pasakyti, jog Vytau 
tas tikrai atsigimė į savo tėvą— 
jis mėgsta riš-tynes ir ritasi, su 
kuo tik pasitaiko.

Kovo 4 d. Vytautas risis su 
švedu Sume Rasmusisęn, kuris 
tarp švedų yra išgarsėjęs kaipo 
vienas geriausių ristikų.

Tą vakarą risis taip pat W. 
Talun, 6 pėdų10 colių milžinas, 
kuris sveria 295 ' svarus. Tai 
bent sutvėrimas!

Rii3 tynęs įvyks Columbia 
Hali, 1700 West 48 St.

' Tą vakarą pasirodys ir Stan
ley Zbyskc, ristynių veteranas. 
Įžanga Visai prieinamą.

Taip, Tikrai, Ten 
Buvo Trys Vyrai—

O Gal Ir Daugiau.
McKINLEY PARK. — Will- 

iam Foster, 3303 S. Leavitt st. 
vaizduotei labai didelius spar
nus vakar davė perdidelis bute
liuko tuštinimas.

Taip, tikrai, jį užpuolė ir ėmė 
mušti net trys vyrai! Jų gal bu
žo net daugiau! Bet jokių “vy
rų“ nematydama “nei dūko“, 
policija suprato kame dalykas 
ir uždarė jį proto ligoninėj, 
Cook County, kur vaizduotei 
sparnus gal šiek-tiek apkarpys.

—BJB.

Reikalauja Bausti 
Bridgeportietį 
Teisėją"'
... ■■ ■ »‘ ■■

Advokatų Draugija įteikė ra
portą valstijos aukščiausiam 
teismui, kuriame rekomenduoja 
atimti advokato teises dviems 
metams nuo miesto teisėjo Eu
gene J. Holland’o.

Jis kaltinamas neetišku elge
siu ir draugavimu su nužudytu 
gengsteriu Ed O’Hara, buvusiu 
Savininku Sportsman lenktynių 
parko Ciceroj (Hawthorne).

’ • —-....... , »»-f- t’-1 *

Mirtas Neleido 
Pabaigti Malkų 
Piovimą I »

Frank Mattuzo Staigi Mirtis
Vakar nors oras buvo neper

geriausias, vistiek nebuvo labai 
šalta, tai Frank Mattuzas, 60 
metų, 4547 S. Mozart, nutarė 
prisipiaustyti malkų prieš sū
naus grįžimo iš darbo.

Parėjęs iš darbo sūnūs nuėjo 
į anglių “šandę“ tėvo ieškoti— 
ir čia rado, negyvą. Lenta dar 
stovėjo ant “ožio“, o lentoje— 
piuklas.

Manoma, kad mirties priežas
tis buvo širdies ataką.

Ląidotuvemis rūpinasi Povi
lais Ridikas.' Dėl informacijų ga
lima pašaukti YĄRd$ 1419.

Green Chicagoj; 
Pėrorganiziioją į
PašalposAdm. j

Skirs Nau ą Pirmininką >
Kelyj iš Grand Rapids, kur 

sake, kalbą, vakar Chicagon at
vyko III. gub. Green. Jisai vakar 
vakare sake kalbą Sportsmen 
parodoj, Amfiteatre.

Jii3 perorganizuoja pašalpos 
administraciją III. Emergency 
Relief Commission, ir tuo rei
kalu laikė konferencijas.

Paskirs naują prezidentą ir 
tris narius. Trys buvę nariai, 
Melvįn Strauss, Chicago; Geo. 
A. Fish, Springfield; ir John 
Reardon, Quincy, pasitraukė.

Atidaro Naują 
Teatrą v

šiandien Chicagoj atidaromas 
naujas kinoteatras ų “Today“, 
prie Dearborn ir Madison. Jis 
rodyts valandos ilgio žinių kroni
kas ir įvairias trumpas įvaire
nybes^,-. ■ '

Tai ‘ antras toks teatras ChL 
cagoje. ,

Grąžino Townofla-. 
kiėtei 3 Metų 
Mergaitę

T0WN OF LAKE — Teisė- 
jas DeSort gražino Town of 
Lake gyventojai, Mrs. Mary 
Guca, 4519 S. Marshfield, 3 
metų anūkę Geraldine Remi- 
jacz. Mergaitės tėvui Frank 
Remijacz ir Mrs. Guca duk
ters vyrui užvedus divorsą, jo 
šeimyno pairo, ir Geraldine 
buvo atiduota motutei. Bet vė
liau Remijacz pareikalavo 
dukjerį jam gražinti.

Teisėjas buvo sutikęs tai pa
daryti, bet pakeitė sprendimą, 
kar mergaitė raudodama ir 
klykdama atsisakė eiti pas jį 
gyventi.

y --- --------------------
MOLIS GERAI 
PASIRODĖ

Harrison Tech baskctball ko
manda užvakar vakare suplie
kė Manley Bigių penkine, 54- 
51. Harrisoniečių eilėse lošė 
moksleivis Molis ir į kreipšį 
įdėjo sviedinį kelis kartus.

GARSUS POTTSTOWN 
SPORTININKAS CHICAGOJE

Gene Venzke, iš Pottstovvn, 
Pėnnsylvania, kilęs garsus spor- 
tininkas-bėgikas, kovo 22 d., da
lyvaus Chicagoj rengiamose 
lenktynėse Tarptautiniame am
fiteatre.

Prašys Leidimo 
‘Šokt ir Linksmintis’

Iš Am. Liet. Bažnyčios 
Veikimo

Sekmadienio, 11 vai. ryto, Jo
nistų Salėje, 814 W. 33rd, bus 
iškilmingos bažnytinės apeigos 
ir po apeigų arkivyskupas Ge- 
niotis pasakys pamokslą. 7:30 
vai. vakare įvyks mėnesipis pa
rapijos suisirinkimas, kuriame 
bus vykdoma daug naujų pa- 
tvarkymip

šis susirinkimas bandys iš
aiškint ir suprasti pasninko ver
tę ir iš arkivyskupo prašys lei
dimo, kad pradžioje gavėnės su
teiktų leidimą “šokti ir links
mintis.”

Dauguma , para pi jonų yra tos 
nuomonės, kad šokiai nuo kon
certinių pasilinksminimų nėra 
skirtingi. Visus musų Bažnyčios 
narius ir pritarėjus širdingai 
kviečia /' atsilankyti parapijos 
Taryba.

Šįvakar Parengimas
šįvakar toj pat svetainėje los 

bingo ir bus duodami cash pri
zai. Apart to šeimininkės aptar
naus arbatėle ir sanskonius. Vi
sus bingo mėgėjus prašom atsb 
lankyti. —J. N.

Apskričio teismas priteisė 
Manhattan Brewing Co., 39 ir 
Emerald, sumokėti $10,000 na
šlei Marie Lee, 338 W. Gar- 
field. Bravoro sargas bešąudy- 
damąs žiurkes per neatsargu
mą nušovę jos vyrą David Lea. 
' - , ■. u‘.ji|;|ii ..................  . ■

CHICAGIETIS SVARBIAI 
VIETAI ARMIJOJ

Stambus Chicagos biznierius, 
Furniture Mart prezidentas Col. 
Lawrence H. Whiting, buvo pa
skirtas vyriausiu patarėju karo 
departamente personalo klasifi 
kaęijos skyriui. Jis pereito ka
ro veteranas. .

Sukėlė $188 Jonui 
Aleknai, Jaunam 
Invalidui

Suparaližuotas 8-i Metai
NORTHSIDE — šeštadieni, 

vasario 22, ponios Aleknienės 
namuose, 324C Evergreen Avė., 
buvo surengtos vaišės jos sūnui 
Jonui, kuris yra vedęs, 35 me
tų amžiaus, ir turi 11 metų sū
nų. Aleknos draugai nuoširdžiai 
užjaučia Jono nelaimę, kuri pa
liko jojo visą vieną šoną supara- 
ližuotą jau 8 metai. Iš jaunos 
Aleknienės uždarbio visi trys 
turi pragyventi.

Rengėjai šio vakaro buvo A. 
Gulbinas ir P. Radžiūnas. Buvo 
skanių valgių, už kuriuos už- 
inokėjO ir prirengė Jono moti
na, ir svečiai galėjo valgyti kiek 
tik širdis troško.’Gėrimų ir ne
truko. Taipgi buvo muzikantas, 
ponas Norkus (Nork) kuris pa
linksmino visus atsilankusius.

Dėkoja Visiems Draugams
Jonui ir Eleanorai Aleknams, 

kurie gyveno 1512 Wabansia 
Avė., buvo įteikta $188.00 už 
dairiuos jie širdingai dėkoja vi
siems prisidSjusiems. Drg.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Teismo laukia smarkus 36 
m. Joseph Riggio, 901 E. 75th. 
Areštuojamas, jis buk tai kirto 
policistui Harry Evans į žandą 
ir sulaužė jį dviejose vietose.

• Iš Busch Jewelry, 6343 S. 
Halsted St., kas tai pavogė 36 
brangius žiedus.

• Otto Jelinek, Chicagos 
Parkų inžinierius praneša, kad 
pernai parkų bulvaruose įvyko 
11,330 autom, nelaimės. 88'c 
automobilių, figūravusių nelai
mėse, vairavo vyrai. Daugiau
siai nelaimių sekmadieniais.

• Melvin Koenig, 2424 No. 
Nordica, nesupranta kodėl jo 
žmona nori divorso. Jis aiški
no teisėjui DeSort, kad kiek
vienas vedęs vyras turi turėti 
teisę bent vieną vakarą savai
tėj pats vienas išeiti ir “paūžti”. 
Teisėjas DeSort nusprendė, kad 
ir žmona turi teisę paūžti “vie
ną vakarą savaitėj“ ir priteisė 
Koėnigą mokėti jai tam tikslui 
$12 alimonijos.

• Du jauni “pirkėjai” atė
jo į H. Brandwein avalinės krau
tuvę, 7914 S. Halsted. Savinin
kui pritaikius jiems naujus ba
tus, jaunuoliai juos pasiėmė, ne
mokėjo, ir nuo savininko dar 
atėmė $90 ir dingo.....................

• Ugniagesiai atgaivino šir
dies ataką gavusį ir sąmonės 
netekusi 67 m. Edward Peal, 
6211 South Morgan. Dirbo per 
95 minutes.

• Gaisras padarė $5,000 nuo
stolių Elston Food Market mai
sto sandėlyj, 4219-37 Elston.

• ARMIJA — Kovo 13, 17, 
18 ir 2'1 armija paims 1,314 vy
rų iš Chicagos.

• Pasiėmę 50c ir, matyt, ža
dėdami nepaprastai ekonomiš
kai keliauti, du berniukai, 16 m. 
Charles Knupp, 5467 Cortez, ir 
14 m. Robert Roll, 5442 Augus
ta, pabėgo iš namų ir išvyko į 
“Californiją”. ..

• Iš degančio namo adresu 
7 E. Huron, Ugniagesiai išgel
bėjo dvi apysenes; moteriškėj, 
Anna Bradley ir Margaret Hol- 
ly- J;/'/'-
© Phillip Fisher perdaug pasi
tikėjo gražiai merginai. Jai iš
pasakojo visus savo “sekretus“, 
šiandien jis po areštu už 50 api
plėšimų papildymą. Jis 28 m., 
gyvena ad.'5400 Foster avė.
e BRIDGEPORT. — Bedirbda
mas virtuvėje staiga krito ne
gyvas 45 m. Thomas Hogan, 
2567 South Emerald avenue.
• BRIDGEPORT. — Prie 3300 
Parnell avenue trys nežinomi 
jauni vyrai sunkiai sumušė Illi
nois Central gc'ž. tarnautoją, 
Walter Dunn, 3221 Normai.
© BRIDGEPORT. — Ant ang
lių ir sniego krūvos buvo ras
tas be sąmonės, 57 m. Gerald 
McCahey, 4525 S. Emerald ave
nue. Guli apskričio ligoninėj.
• NORTHSIDE. — Ties aline, 
758 West North avenue, trys 
vyrai užpuolė savininką, Anton 
Wirtz, 1919 Bissell, ir atėmė 
$2,500.
• WESTSIDE.~American Car 
and Foundry Company, 2310 
South Paulina, buvo kilęs gais
ras. Užsidegė degamoji medžia
ga pastatyta netoli pečiaus. 
Taipgi buvo kilęs gaisras Sker
dyklų yarde, prie 3840 South 
Morgan.
o MAXWELL? STREET.—Trys 
ginkluoti vyrai pasivogė $2,000 
paltų ir kailinių iš Albert Paul 
kailių sandėlio 664 Maxwe’l, 
vakar po piet.

Visiems Kaziams 
Ir Kazimierams—

kurie rengiasi šiandien ar ry
toj patriukšmauti, arba lauks 
iki pirmadienio, linkim gerų, 
smagių varduvių.

Norėtume kai kuriuos Kazi
mierus paminėti, bet kadangi 
jų yra jei ne šimtai, tai tūkstan
čiai, tad šiuomi siunčiam vi
siems bendrus linkėjimus. Viso 
gero!




