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Hitlerio Arrniji Okupavo Bulgariją
BULGARIJA ĮSTOJO “AŠIN”

Gyventojai bijo britų bombardavimų

Adolfas Hitleris, Nacių Diktatorius

SOFIJA, Bulgarija, kovo 2 
d. — Vakar nacių kariuomenė 
peržengė valstybės sienas ir 
įžengė į Bulgariją. Sostinei! at
vyko motorizuotos vokiečių da
lys pilnoje karo uniformoje.

Nacių orlaiviai skraidė virs 
Sofijos, o vėliau nusileido vie
tos aerodromuose.

Neskelbiama atvykusių vo
kiečių skaičius, bet tvirtinama, 
kad jų jėgos yra labai didelės. 
Vokiečių kariuomenės dalys ap
sistojo kiekviename didesniame’ 
miestelyj. Visuose aerodromuo
se yra daug vokiškų orlaivių, 
lakūnų ir aviacijos kareivių 
aerodromams prižiūrėti.

Krašto gyventojai su didele 
baime seka žygiuojančius vo- 
ikečius, nes bijo, kad britai ne
pradėtų bombarduoti miestuose 
apsistojusių nacių.

Bulgarijos vyriausybė labai 
nestipriai jauč’asi, nes visame 
krašte yra didžiausias nepasi
tenkinimas valdžios darbais. 
Gyventojams dar visai nop> 
skelbia, jog Bulgarijos minisle- 
ris pirmininkas, įstojo “ašin”.

Valdžik pakvietė kariuome
nėn daugelį jaunų vyrų ir vi
sus siunčia prie Turk jos bfci 
Graikijos sienų.

LIEPIA GRAIKAMS BAIGTI KAR|
Vokiečiai žada pulti 

Graikiją
SOFIJA, Bulgarija, kovo 2 

d. — Aukštas nacių diplomatas 
pareiškė, kad šiandien vokiečių 
ministeris įteikė graikams per
spėjimą, kuriame liepiama baig
ti karą su italais.

Jeigu graikai nesusitaikys, 
tai vokiečių kariuomenė, dvie
jų savaičių laikotarpyje, pra
dės karo veiksmus italų pusė
je-

Naciai tvirtina, jog tai yra 
paskutinė galimybė graikams 
išlikti “nepriklausomais” ir iš
vengti karo.

Graikijoj didelis že
mės drebėjimas

ATĖNAI, Graikija, kovo 2 d. 
— Šiaurinėje Graikijoje vakar 
įvyko labai smarkus žemės dre
bėjimas.

Larisa miestely ir provinci
joj padaryta labai didelių nuo
stolių. Sugriauta labai daug 
namų ir 19,000 gyventojų pa
siliko visai be pastogės.

Daugelis žmonių tapo užver
sta sugriautų namų griuvėsiuo
se. Nutrauktas susisiekimas su 
šiaure, nes sugriautos telefonų 
stotys. »

Jugoslavijoj nutup
dytas nacių lėktuvas

SKOPJE, Jugoslavija, kovo 
2 d. — Vakar jugoslavų orlai
viai privertė nusileisti didžiulį 
trimotorį lėktuvą, kuris skrai
dė Skopje apylinkėse.

Suimti visi 6 nacių lakūnai, 
kurie buvo bombų prikrautame 
nacių lėktuve. Naciai pareiškė, 
kad jog jiems buvo duotas įsa

Sostinėje ir provincijose val
džia areštuoja visus nepaten
kintus valdžios politika. Areš
tus diriguoja aukšti nacių ges
tapo agentai, kurie senai apsi
gyveno Bulgarijoj ir sekė vie
tos gyvenimą.

Policijai vyriausybė išdavė 
moderniškus šautuvus ir įsakė 
šauti į kiekvieną įtartiną pil?c- 
tį. Policija ir kariuomenė kon
troliuoja visą judėjimą Bulga
rijoj ir uždarė visas valstybes 
sienas. Amerikos ministeris 
Earle norėjo išvažiuoti Jugo
slavijon, kad iš ten galėtų in
formuoti savo vyriausybę, bet 
policija jo neiš’e’do.

VIENA, Vokietija, kovo 2 d. 
— Vakar Bulgarijos ministeris 
pirmininkas Bogdan Philov pa
sirašė aktą, kuriuo įtraukė Bul
gariją vokiečių, japonų ir italų 
karo sąjungom Ceremonijpje 
dalyvavo minėtų va’stybių at
stovai.

Pasirašymo ceremonijose da
lyvavo ir pats Hitleris, kuris 
atvyko paskutinę minutę. Uit 
lerį atlydėjo vyriausias vokie
čiu kariuomenės vadas.

Ribbentropas pareiškė, kad 
netrukus “ašies” sąjungon pri
sieisiančios. ir kitos valstybė^ 
bet nepažymėjo kurios.

kymas skraidyti virš Sofijos.
Jie manė, kad Skopje mieste

lis ir yra Sofija. Bulgarų sosti
nė randasi 120 mylių į pietus.

Britai bombarduos
Sofiją

LONDONAS, Anglija, kovo 2 
d. — Britų radijas paskelbė, 
kad britų aviacija bombarduos 
Sofiją, lygiai kaip ji bombar
duoja Wilhelmshaveną.

Britai oficialiai dar nėra in
formuoti, jog Bulgarija yra na
cių okupuota, todėl ir nepada
ryta oficialių pareiškimų šiuo 
reikalu.

Vyriausybė pareiškė, kad bri
tų ministeris negali pasilikti 
Sofijoj, jeigu vokiečių kariuo
menė randasi prieš ambasados 
duris.

Sovietų Rusija buvo 
informuota

VIENA, Vokietija, kovo 2 d. 
— Kai bulgarų ministeris pri
sidėjo prie “ašies”, spaudai pa
skelbta, jog sovietų Rusija vi
są laiką buvo informuota apie 
bulgarų ir vokiečių derybas.

Maiskva žinojo apie Bulgari
jos prisidėjimą iš anksto ir nie
ko nepadarę, kad Bulgarija ne
prisidėtų.

Graikai kovos 
prieš nacius

BITOLI, Jugoslavija, kovo 2 
d. — Graikų karininkai pareiš
kė, kad graikų kariuomenė pa
jėgs sulaikyti ne tiktai italus, 
bet ir nacius.

Graikai mano, kad nacių gin
klai netinka’ karui Balkanuose, 
todėl ir tikisi jubs sulaikyti.

nauJIENŲ-aCUM Teieuaoio
Hitlerio kariuomenė šeštadienį okupavo Bulgariją.

Nacių žinioje šiandien randasi ne tiktai Bulgarijos aero-
drornai, bet ir uostai Juodojoj juroj. Bulgarija yra vie
nuoliktoji valstybė, kurią nukariavo naciai. Hitlerio agen
tai pirma patraukė savo pusėn Bulgarijos valdžios atsto
vus. o vėliau paėmė kraštą be pasipriešinimo. Dabar pa
tys, bulgarai persekioja nacių priešus savo krašte.
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KARALIUS PASITIKO WINANT
Sulaužė diplomatinę 

tradiciją
LONDONAS, Anglija, kovo 

2 d. — Anglijos karalius nelau
kė kol naujas Amerikos amba
sadorius įteiks jam kredencia- 
’us, bet pats išvyko pasitikti 
Winant.

Anglijos karalius atvyko į 
Bristolį ir pasveikino naujai at
vykusį ambasadorių. Kartu su 
Winant atvyko ir ambasados 
patarėjas Colien.

Winant nebuvo pasiruošęs
ni tikti karalių Bristolyje. Ka
kalius pakartojo tą patį gestą, 
kurį padarė Rooseyeltas Ha li
uksui. .

Suimta 9,000 italų
KAIRAS, Egyptas, kovo 2 d. 

— Britų karo vadovybe skel
bia, kad italų Somalijoj bri
tams pavyko paimti nelaisvėn 
9,000 italų kareivių. Suimta 
didelis skaičius italų kariniu- 
kų.

Britai paėmė Bardera, naują 
strateginį italų laikytą miestą.

Dabar britai kontroliuoja vi
sus svarbesnius strateginius 
punktus Indijos vandenyno pa
kraščiuose, šioje Afrikos daly
je italai jau nepavojingi.

Kalba apie diktatū
rą Amerikoje ..

WASHINGTON~D. C., kovo 
2 d. — Senatorius Wheeler šian- 

idien pasakė senate, jog Ame- 

riko j e bus įvesta diktatūra, jei
gu bus vedamas karas su dik
tatoriais. ' . -

Tokią mintį senatoriui pareiš
kęs kažkoks aukštas valdžios 
atstovas. Whceler nepasakė kas 
yra tas aukštas valdininkas.

Wheeler kritikuoja labai 
smarkiai dabar -norimą priim
ti įstatymą britams padėti ir 
veda opoziciją prieš Roosevel
tą.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų aviaciją bombardavo Rumunijos žibalo versmes.

Nuo Jugoslavijos ir Bulgarijos rubežių matosi, kaip liepsnoja
didžiausi gaisrai Ploesti apylinkėse.

— Jugoslavijos regentas Ilgai kalbėjosi su vokiečių mini- 
steriu von Heeren. Tvirtinama, kad Jugoslavija netrukus pa
sirašys diktatorių “ašies” paktą.

— Per Jugoslavijos teritoriją praskrido didelės oro eskad
ros. Jugoslavai bandė jas sulaikyti. Numušė vieną orlaivį, ku
riame rado 4 vokiečius. Manoma, kad šis orlaivių judėjimas 
vyksta sąryšy j šu Rumunijos bombardavimu.

— Ministeris Eden ir generolas Dili šiandien orlaiviu at
vyko į Atėnus.

— Italų bombanešiai išmetė kelias bombas Larisa mieste 
ir sutrukdė graikams gelbėti žemės drebėjimo metu užverstus 
gyventojus.

— Larison nusileido keli britų orlaiviai su vaistais, kad 
galėtų suteikti reikalingą pagelbą nukentėjusiems graikams.

—- Laisvieji franeuzai paėmė italų oazj Kufrą ir 1,000 ita
lų nelaisvėn.

Britai bombardavo Olandijos pakraščius, Reinlandą ir 
Koelną. ę-;/
u — Bulgarijos parlamentas išklausė Filovo kalbą ir 130 bal- 

’Sų prieš 120 patvirtino prišidėjimą prie "ašies”. Diskini jų val
džia neleido.

— Prancūzai principe sutiko priimti japonų reikalavimus 
Indokinijos reikalu. •

Turkai uždarė 
Dardanelus

STAMBULAS? Turkija, kovo 
2 d. — Tuikų vyriausybė pa
skelbė, kad ji uždaranti Darda
nelus visieins laivams.

Galės pravažiuoti tiktai tie 
laivai, kurie turės specialų tur
kų vyriausybės leidimą.
, Nacių agentas von Papen pra
šė turkus, kad jiė tarpininkau
tų tarp vokiečių ir britų tai
kai įgyvendinti Europoje, bet 
Edenas atmetė bet kokius tai
kos pasiūlymus.

Neparduos naciams 
Amerikos prekių

AVASHINGTON, D. C., kovo 
2 d. — Sovietu ambasadorius 
Umanskis matėsi su Welles ir 
jį užtikrino, kad sovietai nepar
duos naciams, ką pajėgs nusi
pirkti Amerikoje.
.- Benzinas, mašinos ir kitos 
prekės yra skiriamos sovietų 
Rusijai ir jokiu bildu neišve- 
žiamos į Vokietiją.

Umanskis nepatenkintas, kad 
Jungtinių valstybių paštas ne
įsileido į Ameriką sovietų pro
pagandos.

Hillman išleido 
brošiūrą

A^ASHJNGTON, D. C., kovo 
2 d. — Sidney Hillman išleido 
brošiūrą, kurioje aprašinėja, ' z kaip darbininkai padeda stip
rinti krašto apsaugą.

Jis aiškiai įrodo, kaip vyku
siai pavyko išvengti streikų 
ginklų gamybos industrijoj.

Brošiūrėlė išleista tuo metu, 
kai kongrese keliami balsai lei
sti naujus įstatymus streikams 
ir darbininkams varžyti. 4 mi
lijonai bedarbių šįmet gaus dar
bo, sako Hillman.

Bulgarijos turtai 
bus “Įšaldyti”

AVASHINGTON, D. C., kovo 
2 d. — Valdžios sluoksniai lau
kia oficialaus pranešimo apie 
Bulgarijos okupavimą, kad ga
lėtų “įšaldinti” visus Bulgari
jos turtus Amerikoje.

Amerika mažai nukentėjo dėl 
Bulgarijos okupacijos. Bulgari
ja pirkdavo mažiau prekių 
Amerikoje, negu parduodavo.

MOKYKLŲ DARBAS SUTRUKDYTAS
Dotnuvos mokiniai 

išsiskirstė
KAUNAS, Lietuva, kovo 2 d. 

— Dotnuvos žemės ūkio aka
demijos mokiniai, dvi savaites 
praleidę be mokytojų ir be jo
kių akademijos administracijos 
nurodymų, išsiskimtė.

I. žitkov, Maskvos paskirtas 
žemės ūkio komisariato pava
duotojas, “Tiesoje” aiškina mo
kslo nutraukimo priežastis.

Kursai buvo nutraukti, sako 
žitkov, neis mokiniai krautuvė
se negalėjo gauti duonos ir 
jiems neišduota stipendija.

Italai perspėjo 
Šveicariją

ROMA, Italija, kovo 2 d. — 
Ualų spauda labai smarkiai 
užsipuola ant šveicarų valdžios 
už piliečių nesuvaldymą.

Neuchate’yj susirinkę šveica
rai dainuoja da nas, kurios la
bai įžeidžia italų kariuomenę 
ir kurios girdisi Italijoj.

Italai perspėja Šveicariją i’’ 
liepia neužmiršti, jog ji yrą^to- 
talitarinių valstybių visiška 
apsupta. / ? .

Francuzų bombane- 
šys pas britus

MADRIDAS Ispanija, kovo 
2 d. —Vakar moderniškas 
francuzų bonibanešys nusilei
do Gibraltare. Jame buvo daug 
francuzų lakūnų.

Bonibanešys gana ilgai suki
nėjosi aplinkui Gibraltarą ir is
panų priešlėktuvinės patrankos 
paleido kelis šūvius, nes jis ar
tėjo prie ispanų teritorijos.

Manoma, jog tai buvo do 
Gaulle šalininkai. Nuo orlaivio 
tuojau nuimtos francuzų spal
vos ir užtepti de Gaulle ženk 
lai.

Donovan pas portu
galų premjerą

LISBONAS, Portugalija, ko
vo 2 d. — Pulkininkas Dono
van vakar orlaiviu atskrido ’ 
Lisaboną ir tuojau buvo pri
imtas portugalų pieinjcro Sala- 
zar.

Neturima žinių apie pasikal
bėjimą, bet manoma, kad Do 
novan informavo portugalus 
apie Amerikos politiką karo 
reikalu. Jungtines valstybė? 
vra pasiryžusios padėti bri
gams.

Nesenai Donovan lankės’ 
Balkanuose, Afrikoje ir dabar 
apsistojo Madride.

SAINGON, Indokinija, kovė 
2 d. — Trys dideli japonų karo 
įaivai vakar priartėjo prie iš
kyšulio St. Jacųues, pietų Indo
kinijoj.

Kiti japonų laivai artėja prie 
kitų strateginių vietų. Turima 
žinių, jog Vichy vyriausybė at
metė japonų ultimafumą, todėl 
japonai ir ruošiasi kovon.

Bus ^truputį sniego ir §al-< 
čiau.

Saulė teka 6:25 v. r., leid* 
, žiasi 5:40 v. v.

Mokiniai bėga į kai
mus duonos ieškoti

KAUNAS, Lietuva, kovo 2 d. 
— Dotnuvos žemės ūkio aka
demijos mokiniai buvo priver
sti ieškoti duonos pas aplin
kinius kaimiečius. Jie negalėjo 
lankyti pamokų, nes ir moky
tojų tarpe buvo nesklandumų.

Be to, iš Rusijots dar neat- 
vežti trys geri sovietiški trak
toriai.

Akademija turi du vikšrinius 
traktorius, kurie yra ameriko
niškos markės, bet jie netinka 
praktiškam darbui, sako Žit
kov.

Bolševikams trūksta 
mokytojų

VILNIUS, Lietuva, kovo 2 d. 
-- Švietimo komisariatas pa
skelbė, kad šiemet ant greitų
jų busią pagaminta 1,000 mo
kytojų. Jiems rengiami trum
palaikiai kursai.

Tenka pastebėti, kad komu-
moky-nistai, stengėsi iš. laisvų 

t^jų padaryti bolševikiškus mo
kytojus.

Jiems tas darbas nepavyko, 
todėl dabar pradėjo mokytojus 
leisti nuo darbo ir ruošti ki
tus, daug paklusnesnius.

Sovietų prekės 
neatvyksta

VILNIUS, Lietuva, kovo 2 d. 
— Prieš rinkimus bolševikų 
spauda skelbė, kad iš “broliškų 
respublikų” beveik kasdien gau
nami didžiausi kiekiai prekių.

Atvežtos medžiagos kiekiai 
yra toki “dideli”, kad šiandien 
Lietuvoje trūksta pačių reika
lingiausių prekių.

Kai pirmomis okupacijos die
nomis atvežė kelis vagonus ar
būzų, tai ant vagonų buvo už
rašai, jog vežama badaujančiai 
Lietuvai. Prieš bolševikų oku
paciją Lietuvoje badas nebuvo 
jaučiamas.

Dar vienas rusas 
Lietuvoje

VILNIUS, Lietuva, kovo 2 d. 
— Vyriausybė praneša, kad 
prekybos komisariato komisaro 
pavaduotoju paskirtas iš Mask
vos atsiųstas “draugas” Plak- 
chin.

Vilniuje suimtas kepyklos sa
vininkas Rabinovičius, kuris 
pardavinėjęs trečios rūšies duo
ną už pirmos rųšies. Jam gre
sia bausmė ligi 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

v^ww^wwvwwwvwvw%

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

Sekmadieniais — nuo 9 iki 
1 vai. popiet

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas
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AJmosį every mailbrings a bateh 
of literature from the Americari. 
“Peace Mobilization”, the Amer
ican Youth Čongress and sėveral 
kindred organizations profęssingi 
burning desire to “preserve’ peąc'e 
and democracy” in this good land 
of ours. That is why, they explain, 
thcy are against thę Leasę-Lcnd 
Bill and that is why they are 
against efforts to aid Engianti. Any 
hclp that United States gives Eng
ianti. China and Greece servės 
būt to prolong the war, and really 
does not accomplish any other pur- 
pose, such as strerigfhening Bti- 
tish resistance to German attaeks.

Once again we wonder sirice 
when did these organizations be- 
come such energetic champions of 
democracy. They are communist 
groups dominated by communists, 
led by communists and 
by communists. They 
have not done anything 
their loudly proclaimed 
for this new-found love.

These are the šame 
tions, with slightly čhanged narnės, 
būt led by the šame people, that 
not so very long could not find 
vvords strong cnough to denounęe 
the present administration for not 
taking and active hand in thc Spa- 
nish Civil War. Some of thc people 
now professing great love for 
peace, Severai of them among our 
Lithuanian commies, organized vd- 
unteers to fight for the Loyalists 
and diligent.ly wrote resolution 
upon resolution to Washington, ur- 
gtng the Government to get into 
the fray in a hurry.

And now, lo and behold, the 
great lovers of peace, and especial- 
ly oi democracy.

In Špain, they claim, they fought 
Hitler. ‘ He was a 
lization” and 
sorted evils 
recently had 
hcart, and is 
powerful” enemy of United States 
than he was at the time the šame 
commies were urging 
or at least material 
Loyalists?

Stalin was involved 
it was good policy for 
to urge American 
him. Stalin this time is involved 
on Hitlct’s side, therefore it is good 
policy for the commies to denouncc 
aid to Britain.

And that eloak of “peace and 
democracy’’ is ever so useful. The 
astounding thing is that many, 
people bclieve the commies and 
fall for their line although it is 
based on pure self-interest 
deadly enemies of all things we 
cherish in this country.

Indeed, patpiotism is the lašt 
fuge of a scoundrel. It would 
seem there is good basiš for Hit- 
ler’s axiom that, if you’re arrb- 
gant and impudent cnough, and re
peat vvhooping —big Jies Oftęn 
enough ,you will find many gul- 
liblc people who will bejieve you.

sponsorcd 
certainty 

to justify 
sincerity

organiza-

Lithuanian Yputh 
8opipy

^That is this qrganį?ation that 
calTsį jtself the Lithuanian Youth 
SbClety? What are it’s aims and 
pUrposes? That is the ąueštion irt 
Įhe niirids bf mai}y of the pthua- 
ni4nf pė$plė, whėnever the name 
of the L. Y. S. is mentioned.
"T^e Lithuanian Youth Society 

wa‘š ‘formęd' abbpt ten yęars ago 
for the main purpose of expres- 
sing Lithuanian #olk Dances. Even 
today as the years have passed 
our organization štili exists with 
thc šame ainis and purposes, even 
though ’ time& have cHangęd, the 
Lithuaniaii folk dances will live on 
in America.

’ We ’ are not affiliatęd with any 
political organization in any way.

Whenęver any Lithuanian folk 
danėihg is to' Ee ddhe,’ our group 
is čalled upon to do it. Sėveral 
weeks ago when the International 
House, of the University of Chicą- 
go, held it’s annuaj Carnivąl Of 
H^tionę, we as ą group represenf- 
ed liithuania,' thereby “ reminding 
the Lithuanfan people in America 
that Lithūama is ’still alfve.

Let me at this time quote the 
letter that our instructor Mr. Vy
tautas Beliajus, rečeived: 
Dcar Mr. Beliajus:

I was one of the first to see “A 
Bit of Lithuania”. and 
it was charming. Į am
the Severai |iundred people whp, 
first and lašt, saw your lovely 
danceš, listėned to your fine music, 
and viewcd the interesting exhi- 
bits, came away feeling that thęy 
had rečeived a real education con- 
cerning a people and a part of the 
world they had known all too lit
tle about before.

“Congratulations 'to all your 
group on the success of your pro
gram!

Sincerely,
Ernest B. Price,

Director of linternational House.”
When our organization ręceivcs 

a letter likę this we are inspired 
to continue pur work to enlighten 
the American people.

—Al Junevičius.

I thought 
surc that

męnace to civi- 
an incarnation ot as- 
and crimes. Has he 
a thorough charige of 
he a less “terrible and
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Walt Disney is going to start plenty of argumeiRs |n thc 
next counfe Of months.'f < ■- s

In Jus twę-hour musical entęrtainmcnt, “FANTASIĄ”, now 
being presented twicę daily at thd Apollo Thedtrė, and his 
cdufragėouk staff, aided by Leopolcl Stokowski atid peėms' Tayldr, 
have chbseri 'eight piecesvof the world’s 'great music; all bĮėnded 
together into one coritinuoūs progtanf ahd 'hąvb ^fccompah]ited^dtš 
rėčor'dihg—’the FHiladeJphia Symphony Orchestra,1 '^th^uiėit 
ideaš of-what'the :music šhoūld lobK^liĮte bH t|fe ^crėęh/f

rehęąrsals are |ield Fridays at 
eighf in- ’ Sandaras Hali, 840 West 
33rd Street.

Are You a Thoroughbred?
It chas 'b&en well said that the 

cart Jiorsę goes until he can’t go 
ąhothėf inch and then: gi Ves up; 
that the thorčYighbrėd goes until 
Jię cąn’t go another ipch — and 
then'*goes the other inch.

Tattle Talės—,
We know that Mickey Lėkis and 

Ęstellc Będcn really did enjoy 
therpgęlvęs at thę Tęrracę Casino, 
Sdhdh^. ''^ęing'”šw4$ these 
ty^b ’dre pdpu|ar/ ■

x^as cęrtainly himself 
aUStKe affair; just as jolly as ever! 
' ‘ Ąrid hb\V: dRpiS Cbarley Grobis? 
Wė found hirh givittg'a hąn# with 
m j c|oor tidketš. ' 1
■ ■ WMly; Fta|f' jus J as merry and 
gaysome as ever. :f''”’’ ’’

«« fe r|f —Lillian Zakes.

Personalities of Interest
C. Varkala, Ą Modern x 

Ulysses.

ahd

Naujos (.adyiiGs

pirmyn
SHARPS AND FLATS

h  —   I . ■—

WORK ROLLS ON—
* 4 V ' • ’

“Carmen” is slowly being po- 
lished up 
unveiling 
on Apri.l 
make an

As are 
an

by the chorus and at her 
at the Goodman Theątre 
6th, she will, no doūbi, 
excellent showing.
all women, so is “Car-

Joseph d?
(Contįnued froni Lašt Monday) fr/t t ■ * * "■'
Delving into the 

of sttf&$ at thė 
young man soon 
and pine” for his charming “Je- 
vutę’’ in Lithuania. What’s more, 
as soon as he had acclimated him- 
self tb cbmpus life and to Chicago, 
in genęral, he found that his stu
dies did not demand all of his 
time. His energy and

serious business
University, our 
forgot to “sigh

ambition 
made him seek lucrative work; as 
a result, he was one of the first

extravagant young lady. distributors of Downtown Shopping 
a succėss of her, much News when that pa.per was štili a

Bric-a-Brąc
by BRUNO RAY htATHEWfiT
♦♦ ; ' M ra! <

ON THE MOVĖ: Two Lithuanian United Sylvia Koncąn and John 
doctors vacated thę šame ‘building

and-’^rs. tjėniy ’ '■ VdĮaitiė ' węye 
bridesfhaid1 ’ ijnd bėgt 'mari ’, at ’ thė 
nUptia'ls ’ Of dęam 'ČĮiizon and ?Th*ėd- 
dpfę Odom . . Kehošha’š Kaibfyri: 
Urbįck “and Ernest Crętšchrtldri, įr. 
exchangęd vottte lasU Šatūrday at 
St. Peter’s . .. ;/Iij Rockford, M1^ 
and Mrs. Vern C. Moore; announęed 
the engagement of their daughtėt, 
Evelyn to Al JČęliotis .'. . The ari-

i % A»- < • v • , v * • r •

nouricement was iria'de at a bunco 
pafty //t; : ■

Our local commies are 
these tactics successfully 
casc of Lithuania. Vfpile 
therc are being shot and 
zed, and 
are being 
sions for 
thcy tell 
will be a 
is sad to 
and professional man aid them in 
mulcting the' Lithuanian peoplę for 
the sake of a few dollars.

We are supposed to be intelli- 
gent. Are we not able to seė that 
vve’re being “taken in’’?

Thc people we reter to will not 
admit thcy’rc comrifies. No. ind.ecd. 
They are usually “misunteršlopd 
liberals”, thcy ūse narnės df Aveli 
known organizations and indivi- 
duajs to opseure tjieir idęntįty/artd 
in private reward thcy’rc useful and 
unsuspecting innnoccnts with one 
big horse-iaugh for being churhps.

It is high time to cj.ear tjiem Įout 
of our midst, from the L: ’ V. dę.y 
from other organizations and“ frdm 
all Lithuanian public life. -^V.

the Lithuanian 
stripped of all 
tlie benefit of • f • ? rus that Lithuania sobn
little gaiden of Eden. ft 
see many a young artist

Jougfr Jask.
Chincsc writjng is not alphąbe- 

tical, so type is set in separįte 
vvords. Tq hand set a singję netys- 
paper page/'a' Chjnese typeseįtter 
way walk as. much aš thrėe mf^cš.

The currently important Lend- 
Leasc Bill was put td debate agajn ' 
lašt’ Thursday when speakers froyn 
both Aid the Allies Committee apd 
America First Committee met a la 
Town Hali Meetlng fashion at 
Beliajus’ Studio. What with teams 
of eontradietory mateliai being 
printed and broadeast, it has not 
been casy to" make a sober deci- 
sion—so Ihat most L. U. C.’crs were 
more than' glad to sponšor this 
debate.

The speakers were interestipg 
and vvcll informed and 'presented 
poipts for and against the Bill that 
offcre.d plcnty of food for thought. 
The discussion perįod fljuctuated 
soiThewfidr ffom the to.pic of tfte 
evening to include South Americd’s 
role in the international set-upre- 
lative to thc balance, or unbalansp, 
pf power in Europc.
‘ • < t v ■ • • ? l * r ?

Jlepeat Fprformance.
Since' our january' 2'6th perform- 

ance bf “Teta ’ Amerikos”' WeJ
have been’ receiving inquiries and 
reąuests for a repeat .performahep. 
And so, after checking with othėr 
organizations, yve have seleetėd 
Šūnday. March 1|6, for a “return 
engagement.” The prpcėeds are, ’of 
course, to go to the Scholąrship 
Fund. The' timd, .place and pricc 
are |p be the sdmc, i. e. Lithuanian 
Auditorium. 4:^0 P. M., March 16, 
Suhday. Jickets 55,c. Sočiai dancjng 
aftėr perforrnanče.' »

W1įo’3 VVho.
Jolm P. baikis, of the strong- 

silent-man type/ was borh in Eittiu- 
ania.’ At the age of 6 his parengs 
left for America where they* estab- 
Hšhed a »cw hoipp in SputĮi Bos
ton,’ Mass^ Jofih had most of his 
elementary ’ cducatlūn Tn Bostdn’5 
schotįs. Plyiįipg l)įs jtiipc.
studies ahd work hc managed< to 
§ee his way through tp cpiitinue 
his stūdids at dhlo State Uihycr-

on Halsted* lašt n4bnth.; the fitst/ 
being Dr. Peter Bcinarauskas wlio 
left private pračtice for a" little 
army lifę in AJabama... The secpnd < 
is Dr. Susanna Slakis, who will 
now see her patiehts by appoint- 
ment in the Slakis residenėe on 
Črandon Avė. . / . Her hušband 
is ' the attorney, Anthony .

UNFOUNDED RUMORS: Doctor 
Mockus, the Bridgeport dentist, 
had to write to all the newspa.pers 
and radio program directors when 
somebody štarted ą story .in Brid- 

i geport to the effect that the young 
! dentist. has been called to tlje. 
army . . He was not and is seeirig 
his' paj-ients as usual . . . Paul Ri
dikas merely opened a branch for 
his funeral Service on 18th Street 
and is not contemplating elosing 
his Bridgeport funeral homo ...

TRAVEL: The Florida fans are 
almost all back in Chicago' now ... 
Mary Barnctt has been back for 
some time būt Kazimiera Terminas, 
with whom she went, is štili m 
Florida as far as we know . . . 
Alex Zakes did himself u p proud 
Visiting’ among other s.pots, Hbt 
Springs National Park- and the 
New Orleans “Mardi Grass” . .’ . 
Vytautas Beliajus is touring the 
Middle y/est cdlleges. lectūrlng on 
and teaching folk dancing '. . . 
He has expanded his field a. little 
and ocassionally speaks on reli- 
gions, with, many of which h.e has 
more than a‘ speaking acąuamtapce 
. . . His lašt stop was at the Ūni- 
versity of Minnesota—when it was 
20 below! . . ’.

YOŲTH: The LYS dancing group 
will perfprm again in Washington, 
D. C., on May 1, 2, 3, and 4 • • • 
The Chi'cago Lithuanian Youth So- 
ciety will‘ sponsor a'' sočiai and 
dance for members and fnjends at 
thę Darius pirėnas hall on Mar^h 
23 ..'The LŪČ will repeat “Te
ta Iš Amerikos” in Chicago on 
March 16 and is striving’ tof- book 
thė ’ .play for a perforrnanče 
Rockford . . .

liOl^ĄNCE: Vai Ladiga wijl 
šert hėr eVer present ?three 
friends when she steps up to 
aitąr with her “Duke” on April 
2,6 . . . JEstelle Rimkūs is flashing: 
ą'n engagement sparkl6r. ’j't 
was the sociaj affair <?f the month 
in- Kewanee recėntly \vhen Albert 
Krapa'usky took unto ‘ ■'himself’ a 
bride, the formęr Ann • /Alęthidi 
Head, at the St. John’s cjiurch 
■ ■ • A double r ing ceremony a t 
Mothcr of God church.' Wauk'egan,

Ilere, Therc and Ęvęryvvherc—
What a , grand time tve all J)ac| 

at the Naujos G'adyVfes ahnual “Va
lentine Dance. Just' about1 all of 
our BIRUTĖ members werę pre
sent and my, it sure was fun with 
the Stal’tling surprises we rečeived.

On Lithuanįah fndependence Day 
BIRUTĖ Chorus did thęir part — 
The Chorus sang both at thę 
Oricntal Building ? aYid the Teyraęe 
Casino at ■ the1 Mortison '• Hotel/ for 
Margutis. 1

Nevvs Itcm.
BIRUTĖ’S prominent soprano, 

Helen Vespender Mathewš;1/has 
been singing on the Redples Furn'i- 
ture Program ' over WGES every 
Tuesday evening at 7 o’ęlock. Those 
who have alreądy heard Helėn 
sing, agree with'me that the sin^; 
ing is' wėlt dOnel'Good for you 
Helen!—And herc is something 
about a singing hcart...

ih

de
gi rl 
thc

OI}, the heai't that goes a-singipg 
Down the lanes of Ey’ryday 1 

Sonds it happy tpnes 1 a-vvinging, 
' Helps to brush earth’s tėaVs $

away 
Somevvhere lips will smile in

answer;
Somęvvherę ejkes will softer 

glow;
You’Jl have helped a neędy 

brother 
With “your heart’s : rich‘HM

' . / <'. ■ ; .* ovėrSi6w.”

^Birutę Certąinly Gets Around—
We spotted1 *^(qhįny JMįėkęYjče, 

Joe Chesną apd jife sįstef Helen 
ūt the' Štęvenš/Hoiel dancing ąwąy 
- - - Yep, :&IRŪftfi: surc ‘ doeš g*et 
around! ’

Prospeclivc Members—
AttentipA! š'ortįš arė being 

taught. for dut spring conpert! ąijd 
those interęsfąęl ’in šįpging are ipi- 
vited ih ' aii ea^nesfnehs to jom 
BĖR.bTl; CKbru'š!*now . 'Chorūg

•< I J n- Tl - - - I - +1 - ■

Raising An Important, Ticklish v; f

Thę trend of choruses tovvards 
thę’ oūtniė^’ihg 'bf ' thė ’bhce pleasu- 
rabĮę^įuPstĮitf of cdntributihg vo- 
cM|y td’Jiiho’ ehterthiHhięnt: bf au- 
diericęs? though not yet definetely 
fai Jihiid, iS 'bėvertheĮėss1 ih ifje of- 

tįius engageS has reaėjhėd its ze- 
hitb, and those which have nol al- 
tered their methods o f pėrform- 
ance, namely cohecting bot ii J.y
upon some stage and singing a i rs 
bf donstant pępeat arę 1 ‘doomed to 
ęx(ėrfhihation (Jltė to their iow eh- 
tėrtainmęht valpe.

Grou.ps that do not go out of 
their way to present thc extraordi- 
nary eitbc'r bavę to consęlidate 
,with tjiosė that arę capable of do- 
i)ig so, dr elsė cpntent themselves 
\vith a gradually diminishing fol- 
lowing and finally b y ' reiincjuisli- 
ing T’fhęir' vocęl ačtivjtiėš aqd 
b angių g on fo tlie very threąds oi' 
their exišteiice by ''emcrgi'hg only 
as sočiai clubs.

The Pirmyn Chorus is worthy 
of commendation, not in the senše 
of individuals expert in the art 
of singing and acting, būt by becb- 
hijng advertišed as the best chorus 
duę to thė efforts pf their zealcus 
i’eader in instillipg sųch upon the 
mihids of the “public. Whatever 
ęthcr merits or dėriiėrits Mr. Char
les Stephens may possess - are 
somcwhat overshadowed by the 
ęxceptionally good job he seems j,o 
be d'oihg as director of that chorus 
and as a man that creates thę im- 
p’hessipn that he" seęfnš to’ khow 
vvhat he is doing in that .particulai’ 
field, as dQ all men of such dyna- 
liiic perspnalities.

■’*v J'. H*7t
The vvords sppkęn here do npt 

necessarily represent that trend of 
thoUght' iexists in the minds of all 
męrtibėrs of this Naujos Gadynės 
^Chorus, for somė of Vs are vietims 
of prejudice born by some notions, 
ąnfl it ,does not take a wisę, būt a 
šahe minti to reąljzę rival choru- 
šes arė 'not hatpMi enemies subjept 
to* thd Utmofet’ coniempt Yor vvę ape 
of one and the šame ’ breed, out fo 
enjoy ourselvęs through ’ the affi- 
H^tipn pf our choruses: If a group 
hds* dismtegratęd because the'most 
important elėment/ lęadership, has 
di&šolvėd,' it is wise to* Seek admit- 
tarice to placės whereį we cah find 
it. • ' ' ’ n

He is of a simple mind that 
speąks: “Conšolį^ate, never!” in a 
rtihnĮiėr that 'ė chdrus is likę a 
coųntry ahd the very life blood of 
his Jifę jhsfead of a diyę'rsipn1 from 
the lėbors of^ thė day.

' — A. Grigg.
4? i <’»<-

: of such bodies

męn 
To make 
depends on the work he chorus new idea and venture. Instead of 
members put in on getting ads for j tirlng ’him" out, those early rising 
pur ad bOok. You aH understąnd, hourė only made him more wide- 

awake for his classes at school. 
He completęd a four-year course in 
three and one-half years, gradu- 
ating with honors and being en- 
rolled into the famous, scholaštic 
honorary society, Ph», Beta Kappa.

Nor let it be thought for a mo- 
ment that our Ulysses had become 
just a “bookworm” without more 
exciting adventures during those 
school years. We darė say that a 
good number of our Chicagoennes 
čan attest to the “dates”, dances 
and parties attended * by Joseph 
C. Varkala and made more lively 
by his wit and fluent and interest
ing convcrsatįon. Besides having a 
keeri sense of humor, he had a

» .f .■ » * / '-..tspontaneous 
which was contageous and which 
we find to be štili true today.

Also, while attending the uni
versity, he interested himself con- 
scientiously in organizing the Lith- 
uąnian University Club and was 
Vice-President among the very 
firsb group of officers eleeted of 
that organization. It was through 
the efforts of Joe and his father, 
Joseph P. Varkala, that the hope- 
ful organizers secured a steady 
meeting place in one of the rooms 
of the Chicago Collegiate Club, of 
which his father was a member. 
With a nucleus having been fcund- 
ed, Joe was chosen on the Ccm- 
mitjtee of By-Laws and if he had 
stayea i n ČhicagO just a few days 
longer during his lašt visit here. 
he probably would have sought 
those bylaws to see'what thęy are 
liko today and if any of his “\vell- 
laid plans” remain intact.

Another activity that he was 
very enthusiastic about was the 
eondueting of Citizenship Classes, 

’ ūhdbr thė sponsorship of the Lith
uanian University Club, in the Of
fice of J. • P. Varkala. Of course, 
the work mąv haVę seemed so in
teresting partly because our colle
giate young man was working with 
a cėmmittee of two charming and 
pretty Lithuanian giris, whose na
rnės we dp nof darė mention npw 
that he is a merried man,— and, 
confidentiaUy, Joe confessed that 
he always really did liko the Lith
uanian giris!

(To be Continued)

that she nęeds beautiful costuming. 
To present her beauty, the proper 
setting is needed with the proper 
atmospheric music. All this will 
mount* up—and again—got your 
ads for pur ‘ad book—which—incį- 
dentajly, w|ll make a beautiful sou- 
venir for' “the first grand opera 
eV'er presented in Lithuanian in 
America!”

o—o
TĮCKĘTS — j

As is usual, the compctitlon in 
the ticket 1 selling field is rolling 
merrilly on with the Veteran, Mrs. 
Ašcilla, again leading the field with 
80 sold to date. Following her in 
order are Onuks Skever and Anita 
• •• t • ' * ■ • f >Navickas with 40 and Marian Pat- 
ti with 20.

Incidentally, Marian is štili after 
her $20 ad. 

o—o 
EXTRA SPECIAL—

Note to all dhorus members. 
Extra special rehearsal Tuesday— 
tomorrow night. Ėverybody com- 
rhanded to be present, including 
Casper and Brooks. No rehearsal 
for chorus Friday. That evening 
will be devoted to orchestra, solo- 
ists and ballet, headed by V. Be
liajus. Merhbers are invited down 
to visit if they care.

o—o
Speaking of Soloists, Vic Bender 

brought the house down with his 
singing in the finale of thę 4th act.

Cari anyone find a better Torea- 
dor than Al Brazis ?

Can anyone mateh thc duets of 
Anita Navickas and Aldona Grigo
nis in their duets, and can Onuks 
Skever be ecjualled as Micaela. 
Some cast—and then some!

o-o
i Continuing on rehearsal. Instead
, of Friday, the chorus will have re-

bearsal at Nefta’s on Sunday,
, March 9, at 1:30 p. m.. Don’t fail.

‘ o—d
VISITOR—
K-’ 3\r - ¥

A t lašt Friday’s rehearsal, we 
h^d an important visitor in the 
person of Col. Houghtling, resplen- 
dent in his officer’š uniforih. The 
ęolonel is 2nd in ęonimand at 
Camp Brady ih Michigan. He was 
Very enthusiastic about the rehear7 
sal and madė it plaih that he Svill 
strivę with all his might to get 
leave on April 6 in order to atteiįd 
the pęrformance of “Carmen”. 
" P. S. The bdys vvere all ąwed 
Col. Houghtiirig’s uniform?

by

way of laughing,

SM». ^Jaying ? completed j yeąrš in- 
pr'e-mečlięal work at Ohip Štate, 
John is at present ip Chicago stu- 
d^ing at1 Eoyola įHedidai1 Čollege 
and, ’węitking' aš an ’ Jex¥ėf*h dt Mer- 
Cy HpfepitąE .

• v Meeting Date.
I^eęąuse .‘jTeta Iš Ambrikos” Avifl 

bc ’gįveh on March To; the regulai? 
meeting will be held a wcek car.- 
If&r/ e.' )iext Sūriday, March '9. 
pjacfc: p.ėlj&Ius’ 'Stb.cUb'. 'Ęa^i 
6Išt Street. Time: 2:00 P. M. Ne\v- 
cpmers cordiąhy invitpd. <

WcilCttlL

HE DID WHA>T WE 
A£L' WArtTED TO DO 
• ■ v ' .

BRIDGEPORT, Conn.
ępcpesšfuF plęšt for^ą diyoi’ce, Mrs. 
Julius \ Apgle testifięd' that • for 
yeaiš’ hėV hiisbabd' ,hag bėen “ruh- 
ning off” to join the circus as a n 
ėjęphani caretafcer? ~

v’-

In a

SOJOJE CURpENT WISDOM

I scarcely darę to hope that the 
woj’ld after the war wiĮl be a gopd 

iFavc xfrinf 'feut if ive lose Jit 
will kJ.e’ hej).—Bęytrand Russell, 
phil.oęopher./, . /’( f'

We pan lęarn, one from thc other. 
—Vicd^Pręsidijnt' 4Walią * 
ler-AfiUriWh ■FdlatloHŠ/5'

.Į< Mt

on jn-

ANOTJIER BĮRTHDAYS —
Lašt Friday the chorus celebra- 

ted more birthdays. All expectėd 
to kind of celebrate Johnny Ave
lis’ būt whaF caUsęd the surprise 
Was that Irene Jessup, our lovely 
pianist, was ajso borh on the samę 
date, and štili more surprising, 
was thę fact that she was bbrn the 
samę yęar as Jofihjiy—I don’t know 
abdut' ihe time. ' So a douJbĮe cę- 
Jebratioh washėld for'Johnny ahd 
Irenfc. Many happy returnš, kids.

>. o-—o • ‘
What made the evening štili more 

enjoyable vvas the 25 piece orches- 
tra ^directed’ by Mike Neterš pjay- 
ing Viennese WaUžeš for the plek- 
sure of /thd'~d£hters/ : *

ST. PAT’S—
For all chorus members, their 

parėnts and’ah rįmėjas, a Št. Pat- 
ricks Farty is ’ bemg held on Mon
day, Mareli 17. This .party was the 
brain child of our hard vvorking so
čiai chairman. “Can you tell the 
trutji oi' pay the conseąuences” say 
Brook and Žukas—suggesting the 
gist of the party. Better start 
brushing up on your knowlęctge.

(More on this riext vveek).

JFp—
rWith all the gayety and happi- 

nešš a bit of sadriess mųst be jn- 
jected. Our ’loyefy Htf)e ballerina, 
Trėne Chėnsky. hvho has made more 
thah one eart flutter, vvas opera- 
ted on for appendicitis lašt vveek, 
and fe now on the road to reęoVpry 
at the SbVhtbwriTtfospital, 57th and 
Wood St. We all wish you a špeedy 
return back to the chdrus, Ircne.

o-^-o ’ ‘ ‘FARE1VELL—
Sad farewells were tendered to 

Edd|e Grtišhąį Tand VPuhchy” They 
leave "for duty ne^t week.

The- choVusf will misfc’“Punchy”, 
his happy-gp-lUcky ’ nąture, thc 
girls he ' bfmgš’ io thp chorus arid 
thc otherf hVfherbus people Jie was 
won’t to b ring1 down‘ tb rehcarsalš, 
many of ytyorn hhve now becomc 
staiinch PIRMYN piembers. In~aj> 
preciation of the jvork ’ “Funchy” 
has done, thė chorus presented him 
SVltir’a* fafev^eir įdft.

RING—
'•-Įfgfeems that Bill (don’t recall 
his lasf narnėk has finally gathered 
eriough co’uragė and as a result, 
Estei lė Rimkūs is sporting a dia- 
yhond oiv‘“thitd firiįer-left hand”. 
Congratitlations and‘good luck?

Kerpkite tuos, kurie
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: PITTSBURGHO NAUJIENOS
IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO

SLA. 40 Kp. Parengi
mas Gerai Pavyko

SOHO PITTŠBURGII, Pa. — 
Vakario 23 d., SLA 40 kp. Lie- 
tuvių Mokslo Draugystes sve
tainėje buvo surengusi vakarie
nę ir, reikia pasakyti, kad ji 
gerai pavyko visais atžvilgiais. 
Visi gražiai pasilinksmino ir 
manau, kad kuopai liks ir gra
žaus pelno. :

Kuopos pirm. A. Vainorius, 
atidarydamas vakaro programa, 
pasakė keletą gerų žodžių apie 
SLA ir kiek gero yra Susivie
nijimas padaręs savo nariam''' 
ir visiems lietuviams. Jis per
statė vicc-pirm. Juozą Virbic
ką vakaro vedėju, o jis, taręs 
keletą žodžių, pats perstatė ke
letą kitų SLA darbuotojų tarti 
po žodį — kitą.

Juozas Baltrušaitis sakė, kad 
jis norėtų matyti 40 kuopą 3 
sykius didesnę, kaip dabar yra. 
ir tai dar šiais metais. Tai ga
na geras linkėjimas, nes ir taip 
jau 40 kp., yra viena iš didžiau
sių kuopų visoje Pittsburgho 
apylinkėje, o jei 3 kartus pa
didėtų, tai gal pasidarytų di
džiausia visame Susivienijime. 
Tik aš pribijau, kad mes vien 
linkėjimais, be darbo, nepadi
dinsime savo organizacijos, tu
rėtume ir vėl visi pasidarbuo
ti šiame 3-eiame pažangos va
juje.

Perstatomas k ili ėli ir SLA 
vice-prezidentas J. K. Mažukna. 
bet jisai atsisakė kalbėti, pa
aiškindamas, kad jisai nekalbė
damas padarysiąs du geru: pu
blika norinti šokti, nenorinti 
kalbų klausyti. O antra, “tai 
korespondentai neturėsią ką ra
šyti.“

Aš, kaipo korespondentas, š;

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS.
Generalis Vedėjas.

30.39 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
• kokius rakandus bei štorus. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0086

Garsinkite? “N-nosp’ 

KNITTED AFGHAN - PATTERN 2673
No. 2673 — Mėgsta kaldra.

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2673
| 1739 So. Halsted SL, Chieago, I1L |

| Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No-------------- |

I Vardas ir pavardė......-.........   ~-------- |

I Adresas ............................................................ —...... —------- --- I

^Miestas ir valstija,.-......................... ..............— ~——  •—

kartą turėčiau parašyti, kad 
musų SLA vice-prezidentas, at
sisakydamas kalbėti SLA reika
lais, tai kaip ir “sustreikavo“, 
nes jo pareiga, kaipo vice-pre
zidento, kalbėti organizacijos 
reikalais. •

Nesinorėtų tikėti, kad ir mu
sų viceprezidentas gerb. Ma
žukna butų nusitaręs eiti Jur- 
gelionio keliais. Jurgelionis yra 
atsižadėjęs visokių progreso ir 
pažangos gerumų ir paranka
mų, kaip lai radio klausymo ir 
laikraščių skaitymo.

—Soho Bedievis

SLA. 3-čias Apskritys 
Rengiasi Prie Savo 
“Card Party”

SLA 3-čias apskritys stropiai 
ruošiasi prie savo pirmutinės 
‘Card Party”, kuri yra rengia
ma kovo 16 d., 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje, 142 Orr St., Pitts- 
burgh, Pa.

Tai bus pirmas apskričio tos 
rųšies parengimas, kur ir SLA 
nariai ir Susivienijimo z geri 
ąrieteliai susėję prie kortų iš
bandys savo giliuką laimėti 
gražių ir brangių dovanų.

Susivienijimo darbuotojai ir 
geri prietel ai jau yra sudova- 
noję daug gražių dovanų. Pa
rengimo Komisijos narės mote
rys labai rūpestingai rcng'asi 
prie “Purės”, kad svečiai ir vie
šnios butų patenkinti ne tik do
vanomis, bet ir nuotaika, i’’ 
draugiškumu ir vaišėmis. Teko 
girdėti, kad svečiai ir viešnios 
bus vaišinami arbatėle.
» šio parengimo pelnas yra ski
riamas į apskričio iždą, nes jau 
iš anksto yra ruošiamasi prie 
busiančio SLA Seimo.

Ypatinga dome yra kreipia
ma į buvusių SLA Seimų dele
gatus, kurių kelionė į Seimus 
SLA 3-čias apskritys yra apmo
kėjęs. Jie yra kviečiami daly
vauti šioje “Card Party” kaipo 
garbės svečiai.

—Parengimų Kom. Narė

Northsidiečių 
A tyriai.

Jei norite linksmai ir gražiai 
laiką praleisti, pasiskaityti ge
rų laikrašč ų, atsilankykit į Lie
tuvos Sūnų Draugijos Klubą 
818 Belmont St., N. S. Pitt 
burgh, Pa.

Šioje lietuviškoje užeigoje ne 
ik linksniai laiką praleis te, bėk 

rasite “Naujienas” ir galėsite 
pasiskaityti ir suž’noti kas Lie
tuvoje dedasi. —Narys

Susižeidė SLA 3-cio 
Apskr. Darbuotoja 
Marijona Zdankienė • - <

Kitos Soho žinutės.
SOHO. — Aną dieną teko 

užeiti j Albino Kaif.akio užeigą, 
2130 Fifth Avė., ir susitikti su 
linksma patarnautoja, darbščią, 
ja SLA 3-čio apskričio darbuo
toja, Marijona Zdankiene, ir 
sužinoti, kad ji turėjo n laimin
gą atsitikimą ant ledo. Buvo 
susižeidus koją. Negalėjo dirb
ti apie porą savaičių ir buvo 
daktaro priežiūroje, tačiau ji 
sakosi,' kad nors ir sirgo, bet 
pašalpos iš SLA nereikalausian
ti.

Dalykas yra ne pašalpos rei
kalas, nes šis atsitikimas paro
do, kad kartais kaip kas iš mu
sų darbščiųjų darbuotojų gal ir 
numirti ir apie tai niekas visai 
nežinoti. Tik mes tada mato
me tuos savo darbuotojus, ka
da yra koks didelis visuomeni
nis ar draugijinis darbas.

ALBINAS KAULAKIŠ SUSI
RŪPINĘS KUPIŠKĖNŲ 
MIRTINGUMU

Turbūt nieks iš Pittsburgho 
lietuvių nepatarnauja savo tau
tiečiams liūdnumo valandoje 
kaip Albinas Kaulakis. Jei kur 
nueisi į laidotuves, tai visur 
matysi, kad Albinas Rudakis 
neša grabą, nežiūrint kas mirš
ta — turtingas ar biednas.

Mirties atsitikime tarpe to
kių, kurie yra biedni ir neturi 
draugų, grabnešių klausimas 
pasidaro stambi problema, ir 
lokiuose atsitikimuose' musų 
Albinas visada nuoširdžiai pa
tarnauja, visai nepaisydamas, 
kad reikia sugaišti laiko ir ki
tokie neparankumai pasitaiko.

Tuomi musų, Albinas visai 
nesiskundžia, tik jisai, kaipo 
kupiškėnas, yra labai susirūpi
nęs, kad daug kupiškėnų mirš
ta. —S. B.

PITTSBURGHIŠKOS
• PASTABOS

BIMBA SURADO NEGIRDĖTĄ 
NAUJIENĄ ARBA KOKS 
SKIRTUMAS TAPP VELNIO 
IR BOLŠEVIKŲ

Bimba visaip išplūdo L etu- 
vos generalį konsulą J. Budrį 
ir atranda, kad kaip tik bolše
vikai atėjo į Lietuvą, tai jis būt 
bėgęs iš Lietuvos kaip velnią 
pamatęs.

Esu išgyvenęs Lietuvoje apie 
20 metų, bet nesu girdėjęs, kad 
kas butų bėgęs iš Lietuvos nuo 
velnio. Būdavo tokių atsit ki
mų, kad įsigėrusį žemaitį va 
žiuojantį ar einantį kur po 
pelkes vadžiodavo lietuviškas 
velniukas, tačiau nei vieną ne 
sušaudė ir į kalėjimą neįkišo.

Trumpai sakant, lietuviškas 
velnias yra O.K., bet kaip už
puolė Lietuvą raudonas komu- 
nist;škas velnias — Stalinas su 
kitais visais savo velniukais, 
tuojau pradėjo lietuvius žudy
ti, į kalėjimus kišti, atiminėti 
turtą, o kitus vežti į savo rau
doną (“rojų”) pragarą ir tada 
lietuviai pradėjo bėgti iš Lietu-1 
vos.

Nuo raudonų velnių bėgant 
ne vienam prisėjo net per Ne
muną plaukti, palikus ne tik 
viską ką turėjo, bet ir savo dra
bužius palikus ant Nemuno 
kranto.

Tiesa, Bimba prikiša • konsu
lui Budriui ir pavardės mainy
mą. Kiek lame tiesos nesiimu 
spręsti.. Bet ar pavardės mainy
mas yra jau toks nusidėjimas? 
Jei taip, tai Bimba turėtų ką 
nors daryti su Vabalu, kuris

Ae--
KIENO KALT ?

Bet--

Kas užmokės bilas?
• *

Ar JUS galėtumėte užmokėti iiž 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!

Rąšom visokią Apdraudą
UGNIES T. RYPKEVIČIA GYVASTIES
LANČV /7.3,9 so. HALSTED STREET APVOGIMŲ

RAKANDŲ • (NAUJIENŲ NAME) ; IR KITŲ

■ OI  ................... Į II ■'■■■■■■■m I I ■ I 1 I m 111  ...................... ..
• .......... • - - - •

dabartiniu laiku yra panašus į 
prūsoką.,• Dabartiniu laiku jis 
rėplinėja kur ten Chicagos tam
siais pakampiais.

ŽMONIŲ MULKINIMO 
SPECIALISTAI

Vienas komunacių organas 
prirašė pušį gazietos apie v e- 
no komisaro gimimo dieną, ži
noma, vis tai dėl darbininkų 
gerovės, dėl būvio pagerinimo, 
nes komunąciai ir didžiausią 
kvailystę darydami buk kovoj i 
už darbininkų būvio pagerini
mą.

Ką taš komisaras darbinin
kams gero davė, aš nežinau, bet 
aš žinau, kad jus negalite ras
ti didesnių žmonių mulkintojų 
kaip tie komunacių .organai.

NEGALIMA SUPRASTI 
KUR JIS EINA

“Tėvynės” redaktorius vieno
je vieloje sako, kad komunistai 
tai Maskvos skal kai. Kitoje 
vietoje jis pats (“Tėvynės” re
daktorius) su tais skalikais iš 
tų pačių kantičkų gieda, kad 
prezidentas Roosevellas nori 
būti diktatorium jr nori Ame
riką įtraukti į karą.

Ar jus galit suprasti kuriuo 
keliu “Tėvynės” redaktorius ei
na? Aš manau, kad jis veid
mainiauja. , —A. V.

Pittsburgho 
North Sidčs 
Naujienos
NELAIMINGAS ATSITIKI
MAS DIRBTUVĖJE.

Praeitą savaitę plieno liejyk
loje Povilas Ka^paras^ skaudžia i 
apsidegino puldamas-ant karš
tų geležų. Nudegė ranką ir šo
ną, bet yra viltis, kad pasveiks

Povilas Kasparas, priklauso 
prie Lietuves Šunį Qraugijos.

ŽINOMI SLA DARBUOTOJAI 
KARSOKAI EINA Į ;
RESTORANO BIZNĮ

Teko sužinoti, kad žinomi S 
L. A. 86 kp. darbuotojai, So 

••h; a Karsokienė ir ponas Kar 
okas eina į restorano ir lik - 

rių biznį. Jau visi dokumentai 
yra gauti iš valstijos vald/io 
ir netrukus bus “grand open 
’ng”.

Karsokai bizni nupirko prie 
Easl St., N. S. dalvje. Nors šio
je dalyje neperdaugiausiai l*c- 

tuvių tesiranda, bet musų žmo
nės neblogai moka biznį dary
ti ir su svetimtaučiais.

Linkime Karsokams geriau
sio pasisekimo jų naujame už
siėmime.

ŠERPENSKAI, ČEKANAUSKAI 
IR PETRAS PIVARONAS 
ATOSTOGAUJA FLORIDOJE

Žinomi Northsidės biznieriai 
Šerpenskas su žmona nusitarė 
ažiuoti į Floridą praleisti žie

mines atostogas. Važiuodami 
pasiėmė ir savo draugus Čeka
nauskus. Sustojo Georgia vals
tijoj kariuomenės kempėje ir 
aplankė savo sūnų, tarnauja- tį 
Dėdės Šamo armijoj, šerpens 
kų užeiga randasi 1107 Juniata 
St.

Taip pat ir darbštusis ir ne
nuilstantis visuomehės darbuo
tojas “Sandaros” prezidentas. 
Petras Pivaronas, yra išvažia
vęs į Floridą pasilsėti. Reiškia, 
gana daug musų northsidiškių 
vieši toj saulėtoj valstijoj.

Barbora Bakaniene gavo at
virutę iš Floridos nuo žinomo
sios Detroito darbuotojos, Ma
rijonos Kemešicnės. Ji rašo, 
kad turinti gerus laikus Miami 
ir siunčia daug gerų dienų pitts- 
burghiečiams.

SLA KONTROLĖS KOMISIJOS 
SEKRETORIUS DARGIS IR 
J. K. MAŽUKNA IŠVYKO 
I NEW YORKĄ

Vasario 28 d. SLA Kontrolės 
Komisijos sekretorius, Povilas 
Dargis, ir SLA vice-prezidentas, 
J. K. Mažukna išvyko j Ncw 
Yorką dalyvauti SLA Pildomo
sios Tarybos suvažiavime, ir 
mano, kad Mks'užtrukti apii 
savąjtę laiko.

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

i ATSARGOS FONDĄ Virš 
I$425,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

LOAN ASSOCIATIONofChicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia
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BOLŠEVIKŲ VAKARIENĖ 
NEPAVYKO

Kada Pittsburgho lietuviai 
ruošėsi prie Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių minėjimo, 
tai musų Norths’dės bolševikė- 
liai ruošėsi prie vakarienė;, ti
kėdamiesi turėti geriausio pasi
sekimo. Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvių paminėjimas 
buvo rengiamas po pietų, o bol
ševikai savo vakarienę rengė 
vakare. Jie ir nujautė kad 
Pittsburghą tą dieną suvažiuo 
daug lietuvių iš visų apylinkių: 
Jie manė sutrauk4 i daug lietu
vių į savo vakarienę ir pagar
biu’.' Stalino “saul ” v •

Bet kai reikia tai dalykai iš 
ėjo visai atbulai. Bolševikų va
karienėj mažai kas dalyvavo ir 
jie vaikščiodami skundžiasi, 
kad socialistai, tautininkai ir

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

autų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da
romos tiktai gavus už
sakymą ir nuo formų

$Q50
O iki

$35
nadarytų 
dentistų.

Fleitai
Pataisomi

laisniuotų . , . Apkain.
------------ Nemok.

Hejna Bros

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4

katalikai sugadinę jiems biznį.
Visai mažai svečių tesulaukę.

—Kazys

BARGENAI PER

DIENAS
Populariški Rekordai po

190
Lietuviški Nauji Rekordai 

po 490
Elektrikiniai Record Players,

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 Klijonkės $2,95^
$3.95 ir $4.95

9x12 Marvel Kerpėtai po
$11.50

Radio ir Victrola Krūvoje 
už $29.95

Mažutės General Radios po 
$6.95

Zenith, RCA Victor Kombi
nacijos. Kainos Sumažintos 

$50.00 Nuolaidos

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 šmotu 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

Jos. F. Sudrik
FURNITURE HOUSE 
3409-21 S. Halsted St.
Del Pataisymo Radios šaukite

YARds 3088

WCFL 970 kil. žymus radio pro
gramas, Oro Teatras Lietuviškų 
Dainų ir Muzikos nuo 5:30 iki 
6:15 nedėliomis.
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Bulgarija pasidavė
šeštadienį prisidėjo prie fašistų “ašies” ir Bulgari

ją.
Jos premjeras, Bogdan Filoff, nuvyko i Vieną ir 

pasirašė sutartį su Vokietija ir Italija. Sutarties teks
tas toks pat, kaip tos, kurią pirmiaus buvo pasirašiu
sios su “ašim” Japonija, Vengrija, Rumunija ir Slova
kija.

Tą pąčią dieną nacių šarvuotosios divizijos atūžė į 
Bulgarijos sostinę, Sofiją.

To buvo galimą laukti. Jau prieš keletą savaičių 
Churchillas savo kalboje, kurią jisai pasakė per radi,o, 
pareiškė, kad vokiečių inžinieriai ir aviacijos technikai 
važiuoja šimtais į Bulgariją, ir jisai tą Balkanų valsty
bę įspėjo, kad ji gailėsis, jeigu ji atidųęs sayę likimą į 
fašistiškų agresorių rankąs.

Bet kai kurie politikai dar vis manė, kad Bulgariją 
sulaikys nuo to žingsnio Maskvą. Bulgarai žiuri į Rusi
ją, kaip į savo protektorių. Be Maskvos sutikimo jie ne
būtų ątoję į ‘'ašies” frontą. O Maskvai, rodos, negali bū
ti pageidaujama, kad Hitleris tą šalį pavergtų ir įsistip
rintų pačiame Balkanų pusiausalio centre.

Tie, kurie šitaip galvojo, pasirodo, labai drūčiai 
klydo. Stalinas dar kartą suvaidino Hitlerio klapčiuko’ 
rolę, atiduodamas savo “globojamus” bulgarus nacių 
vergovėn.

Dabar, žinoma, atsiduria pavojingoje padėtyje 
Graikija ir Jugoslavija. Graikus Hitleris vers daryti 
taiką su Italija^ o Jugoslaviją vers pasirašyti tokią pat 
sutartį, kokią pasiyąšė Bulgarija. Sunku įsivaizduoti, 
kaip jos galės tam priešintis. Turkijos padėtis irgi bus 
kebli, turint prieš save vienoje pusėje nacius, kitoje ru
sus.

Hitlerio draugavimas su Stąįįnu yra jiem abiem 
kolkas labai pelningas biznis. Bet daugelis politikierių 
Amerikoje ir Anglijoje dar vis nenori tikėti, kad tųędy 
diktatoriai yra tikri partneriai. Kažin, ar dar ir dabar 
jie nepraregės?

Kas tą gromofona užsuko?

NETEISĖTAI NOMI 
NUOTAS

Šio menesio 11 d. įvyks spe
cialiai rinkimai New Yorko 
17-ame kongresiniame distrik- 
te (kurio atstovas neseniai mi
rė). Komunistai bandė taipe 
distrikte pastatyti savo kandi
datą, žinomą “bendrakeleivį” 
Eugene P. Connoly, prisidengę 
Am. Darbo Partijos vardų.

Tačiau Rįnkįmą Komisija 
su^ądo, kad Copuply buvo “po? 
minuotas” neteisėtai sušaukto
je konvencijoje, ir jo kandidą? 
turą išbraukė. Įdomu, kad vie
nas rępublikonąs Rinkimų Ko
misijoje bandė tą koniųpįstų 
pastumcjęlį užtarti. “Pęnktako
jai” žada apeliuoti į Aukščiau
siąjį Teismą.

bu- 
palaikė.

Kai

POLICIJA NELEIDO “SfiDfiTI”

KAPITULIANTŲ 
NIEKŠYBE

Vladas A. Karvelis.
Į artilerijos gerierolus-ma- 

jorus pakelti Vincas J. žilius 
ir Jonas V. Jodišius.”
Gen. Vitkauskas buvo vy? 

riausiąs Lietuvos armijos va
das. Yra įtaripių, kad jisai 
damas toje vietoje,
slaptus ryšius su Maskva, 
bolševikai' Lietuvą okupavo, ji
sai buvo viepąs iš pirmutinių 
^‘patriotų”, kurie pasisįulė tar
nauti Siąlinui.

Vitkauskas dalyvavo “liau
dies seimo” delegacijoje, kuri 
keliavo į Maskvą “prašytį”, 
kad aukščiausias sovietas anek
suotų Lietuvą.

Dabar Lietuvos kariuomenė 
jau nebėra. Ją prarijo “Raudo
noji” armija.

nerX§tinųumas so.
VIETŲ RUSIJOJE

Senatorius WJięęleris dąr vis tąrįską prįeš Anglijos 
pagalbos bįlių. Kokių ųęsąrąobių jisaį nesugalvoja! Aną 
dieną jisai pasakė, kad Jupgįįnių Valstybių kgriuoine* 
nė jau užsakiusi “pusąntro mljiPRP kaiMų” įkaruį, 
stengdamasis šituo budu nygąsdįnti Amerikos publiką, 
kad Roosevelto administracija neva ruošiasi paofcpti 
milionu# gyvasčių Anglijoj gelbėjimui.

Nors karo dępartąmeytąs ir armijos viršininkai ši
tą §ęnatprįąŲ§ pr^įpĮąpyipą griežtai užginčijo, bet jisai 
jo neatšaukia ir toliaus tęsia savo demagogišką propa
gandą Hitlerio labui.

Pereitos savaites pabaigoje Wheeleri§ pareiškę se
nate, kad jau “nelabai tęli” tas laikas, kuomet Jungti? 
nių Valstybių prezidentas turėsiąs panaudoti savo aukš
tą autoritetą taikai ątsteįgti Europoje. Jisai sako, kad 
Rooseveltas turįs galią šioje valandoje padiktuoti “tei
singą taiką”

Ir mažas vaikąs gali suprasti, kad šioje valandoje, 
kuomet Hitleris yra užkariavęs arba pavergęs beveik 
visą Europą, taika galėtų būti tiktai hitleriška. Ar se
natorius Wheęlęris to neišmano? Kur tau neišmanys! 
Bet jisai plepa apie “teisįpgą taiką”, kad Amerika ne
sirūpintų apie pagalbos dąvįmą Anglijai., Juo ilgįąų 
Amerika dels, juo geresnę progą Hitleris turės šį pava? 
sarį sudųptį npfties smūgį anglams.

Kas tą naciškai tarškančią mašiną užsuko?

Jau buvo pranešta spaudoje, 
kad į nacių nagus pateko du 
žymus vokiečiai socialdeirįokra- 
tai, Dr. Rudolf Hilferding ir 
Dr. Rudolf Breitsclieid, kurię 
gyveno neokupuotoje Francuzi- 
joję. Telegrama iš Vįchy prane
šė, kad- tuodu socįaldemokraįu 
pagrobė Hitlerio žvalgybinin
kai, kuomet juodu prisiartino 
prie demarkacijos linijos, ski
riančios okupuotąją Francuziją 
nuo neokupuotosios.

Bet rusų laikraštis New Yor- 
ke, “Socialističeskij Veslnik”, 
gavo žinią, kad tai netiesa. 
Tuodu vokiečiu socialistų suė
mė Petaino policija ir išdavė 
Hitleriui. Tai yra niekšų pasiel
gimas !

Maršalas Peteinas ir jo ben
dradarbiai negali pasiteisinti 
tuo, kad Hitleris reikalavo iš
duoti tu^Įu tremtiniu. Pirma 
negu Fra^cuzijos kapituliantų 
vyriausybei tas yęikująvipias 
buyo įteiktas, Dr. Hilferding ir 
Dr. Ęreįt.sęĮįeįd prw leidimo 
išvąžiupli iš Frąncupįjęs, bet 
valdžia jiems to leidimo neda
vę, O (Įabąp jį juos išdavė, no- 
ręd,aĮn# Įgyti Hitlerio malopę.

Suprantamas dalykas, kad 
naciai tuodu tremtiniu kaukiąs 
ir tyčiosis iš jų, o paskui juo
du nugalabins,

Rudolf HiĮferdįųg buvo vie
nas didžiausįųjų mokslinįpkų 
ekonomistų pasaulyje, parašęs 
veikalą “Dą# Rinąnzkąpįtaį’7. Q 
Brėįtscheid buvo Vokietijos so
cialdemokratų frakcijos pirmi
ninkas ręįcl)sįągę. jjįaį Hitleris 
pagrobė į sąvp rąrikas vajdžią 
Vokietijoje, juodų pabėgo į 
Francuziją ir raštu I>0i žodžiu 
kovojo prieš hitlerizmą. Dabar 
Hitleris turi progą jiems atker
šyti.

Nors Amerikos spaudoje 
maršaląs Peįaiųąs yra piešia? 
m#s, kaip garbingas bąriųįii- 
kas, kuris vadovaujasi kilniau? 
siomis franeuzų kariuomenės 
tradicijomis, bet šis niekšiškas 
jo pasielgimas su tais vokie
čiais treintiųįąįs, rodo, bąd jįs 
yra žemos rųšięs čebatląįžj#.

Petainas, beje, yra išdavęs 
ir visą eilę Ispanijos respubli
kos gynėjų banditui generolui 
Franco.

BoĮšęyikąį ląbai daug rašė 
liaudies 
gyrėsi, 

j.ąų se-

apie “stebuklingą” 
Švietimo pręgresą ir 
kad Sovietų Sąjungoje 
niąi ųebęsą ąnalfabefų 
kančių skaityti ir rašyti). Bet 
Maskvos “Komsomoįskaja 
Prąvda”, pasiremdama 1939 
metų gyventojų surašymų, de
juoja:

“Visai nepakenčiama padė
tis, kad dalis musų krašto 
gyventojų ne tiktai sodžiuje, 
bet ir miestuose dar tebėra 
neraštinga.”
Laikraštis nepasako, kokia 

gyventojų dalis yra “negramol- 
na”, bet, tur būt, nemaža dalis, 
jeigu jisai sako, kad padėtis 
“visai iiėpakenčiamą”.

Dar kartą išėjo aikštėn, kad 
bolševikiškas pagyrų puodas — 
netaukuotas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Italai neteko daug 

ginklų Ispanijoj
< ‘ '

ROMA, Italija, vas. 28 d. — 
Virginio Gayda tvirtina, kad 
Italija neteko daug karo me
džiagos, • padedamą generolui 
Franco laimėti karą prieš res- 
pųblįką.

Gayda besigaili ątiduętų gin
klu, nes, sako, tuo susilpnintps 
britų pozicijos Pirėnų pusiasa
lyje ir Franko padarytus “aąįės” 
bendradarbiu.

Žuvo 7 Amerikos 
lakūnai - rr,; -7

BALBOA, Papaiųos kanalas, 
yas. 28 d.—Pjraiįęšąma? kad žilu 
vo trys karininkai if 4 karei
viai kartu su kariuęąĮęnės bom? 
banešiu. •' ‘ .

Lėktuvą# įąąkrid© į$Fp prati
mams ir MftflOuią,
kud ji§ buHfito

De^ąjį^į pą§į.ąpg9.s ggčgąti 
orlaivį; tfti
laimė šį m^§į zono
je. '

Nusižudė generolo 
Gortp sunūs

“PAGĖRBTI” PARSI
DAVĖLIAI

A.jit’iių Actiie l'elepbou.

Mrs. Elizabęlh Dilliųg iš Chicagos (kairėj) ir Mrs. 
Clara Nibeeberich iš Si. Louis, Mo., “Motinų Krusados 
prieš Bilių No. 1776” lyderės sėdi policijos vagone po areš
to už “sėdėjimo” demonstraciją prie senatoriaus Carler 
Gla$s ofįsp.

tie patys rusų imperialistai. 
Stalinas keturis metus išbuvęs 
prąvoslavų seminarijoje ir iš 
jos pasišalinęs, pasinėrė j rusų 
revoliucionierių gyvenimą ir 
virto naujojo rusų imperializ- 
mo-bolševizmo vykdytoju. Gru
zinų tauta, iš kurios jis yra ki- 
ęs, jau seniai jo kitaip nevadi
na, kaip renegatu. Gruzinų pa
triotų akyse Stalinas tėra “veli- 
<orosų” imperializmo pranašas. 
Tad ta aplinkybe, kad raudona
sis caras pats nefą rusas, netu- 
i nieko klaidinti. Kotryna ir- h 
*i pcbuvo rusė, o vis dėlto ji 
iidžiai pasitarnavo rusų inipe- 
r akzmui.

Koianas jnahometęnams lie
ja kaipo pipiną ir svarbiausią 
areigą vesti karą su netikėliais 
r juos prievarta versti į išla
lą. šį faųatizmą savo dogma 

yra pasiėmę puškelių IkIš v - 
kąi, ycrsdapii visus kitus į nau
jąjį islamą — komunizmą.

Dr. A. Goštautas.

KORESPONDENCIJA

Pravoslavija ir bolševizmas

Įdomu
! .........

Amerikpg įrąibrąš^ Gildija referendumu nutarė 
priešintis komunistų arba fašistų pastangoms kontro- 
iįyoti Gildijps nuM§tfttypią.

Suiųąnymą tąjn referendumui padalė Yoųnfgtown, 
Ohio, GJJdijos skyrius. Už sumanymą balsavo 3,665 na
rių, prieš — 1,284. Laikraščių Gildija tai — laikraštininr 
kų profesinę 4įįųpga (ųnjja).

Malonu girdėti, kad firWja pasisakė - daugiau kaip 
dviejų trečdalių bąjsų dąųginna prieš komunizmą ir

Lietuviški komunaciai pra
neša, kad Sovietų Raudonosios

Zvezda”, yra įdėta žinią ąpje 
šešių buvusių Lietuvos armijos 
gęųę.rolų “pąąukšįipimą”.

“Į generolų-leitenantų laip
snį pakeltas Vincąs J. Vit
kauskas. Į generolus-majo- 
ps — |ppąs K: ^ęrųįųs, Al
binas S. Čiapauskas-Čiapas ir

V » 1 J-‘ I! Į. i L ' 1 I"| ' y "7^; 11...

šizmą. Bet visgi yra keista, kad atsiradę, ųet 1,284 laik
raštininkai, kurie stoja už totalitarinių djktąturų poli
tiką. O jie gyvena laisvoje Amerikoje!

LONDONAS, vąs. 28 d. 
Charles Verekęr, sūnūs gen. 
Gort, kuris kęmąndąvo britų ka
riuomenę Frąncųzijoj, nusišovė 
praeitą naktį.

Pradžioje njaiytą, kad jis bu
vo nušautas. Verekęr buvo bris
tų kariuomeųės leitenantas ir 
vienas paskutinių grįžo iš Duji? 
kirkės.

Savaitės pradžioje jis turėjo 
Jabai nelaimingą ajutomobiliaūs 
ąkcidentą ir mąnoma, jog tai 
buvo savižudystęs priežastimi.

Žinant bolševikų materialisti
nę pasaulėžiūrą, religijos perse
kiojimą ir jų varomą bedievy
bės propagandą, atrodytų, kad 
tarp pravoslavijos ir bolševiz
mo negalėtų būti nieko bendro. 
Tačiau giliau įžvelgus į Mask
vos politiką, pastebime, kad 
pravoslavija ir bolševizmas tar
nauja tiems patiems maskolių 
imperializmo tikslams. Vieną 
carą pakeitė kitas caras, bet 
politikos esmė pasiliko ta pajti.

Seiiojoje Rusijoje buvo su
kurta tam tikra pravoslaviško 
mesijanizmo teorija. Jos pra
džia siekia net 15-lojo šimtme
čio (1453 metų), kada turkai 
užėmė Konstantinopolį, kuris 
buvo ortodoksinės bažnyčios 
centras. Tuomet Rusijoje kilo 
mintis, kad Maskva esanti Bi
zantijos paveldėtoja, o kadan
gi Konstantinopolis buvo laiko
mus antrąja Roma, tai Maskva 
pasidariusi trečiąja Roma ir to
kiu budu — pasaulio centru.

Tam laikotarpyje prasidėjo 
rusiškojo imperializmo užuo
mazga. Jis buvo dangstomas 
pravo.sl.avi j o# protekcijos skrąi- 
ste. Neva rūpindamiesi “perse
kiojamais” pravoslavais, rusų 
carai dar anksti ėmė kištis į 
istorinės Lietuvos bei Lenkijos 
gyvenimą. Taip pat jau nuo se
no ėmė reikštis rusų imperia
lizmas ĘąĮkanuosę, kur slaviš
kųjų tautų didžiumos pravosla- 
yiškumas tąrnąyp priekabę už • 
ąimęstį globėją. Prįsiminkime 
pagaliau; kad įįejluyos.’Lęnkį- 
jos padalinimas i8-tęjo šimt
mečio pabaigoje žymia daliųii 
prasidėjo nuo to, kad anų lai
kų . caristinė Rusija sakėsi ei
nanti gelbėti pravoslavijos, nofs 
giidįškosę ir ųkrainiškose srity
se jau, nuo 1396 m. (Prastos si- 
ųędo) buvo išsižadėta pravoslą- 
vijos (rytų arba graikų tiky
bos) ir paskelbta bažnytinė u 
nįja $ų Romą.

Vyręsųięsios kartos lietuviui 
dar patys atmeną, kąip carų 
valdžioj rankose pravoslavija 
buvę virtusi politinių įraukiu 
rusų imperializmo tikslams 
Sįpkti. Prąyoslavija visoųiis 
j’rięmo_nėmi§ bųyp reiniąmą ir 
skatinamą. Taip buvo kitose ca- 
rįzmo pavergtose ,nęru#išį<osc 
šalyse, taip elgtasi ir Lietųypje. 
Vi^i,ško įšĮįkimųnio rędįklis bų- 
yo prąvosĮąyįjos prįęniipias. 
Kas nueidavo į prąvosĮayįj^, tas 
tiktai pąsįdąrydąyo pįlnątęįsįu 
Rusijos piliečių, yįšį kiti buvo 
vadinami “inbvercais” .(kįtaįi- 
kiaįs), ąt.seit slųiibėsi antros rų- 
šįės pijįečiąįs.

Pažvelgę į bolševizmą, mato
me nuostabiai pąnąšų vaizdą. 
Khip carinė Mąskva buvo laiko
ma “tręčiąją Romą”, pravosla
viško mesijanizmo, — “tikro

sios” — pravoslaviškosios tiky
bos centru, taip dabartinė rau
donoji Maskva yra trečiojo in
ternacionalo, komunistinio me
sijanizmo ir “tikrojo” marksiz
mo (leniniškai-staliniško) cen
tras. šituo pagrindu Kremliaus 
valdovai užsimetė “kapitalizmo 
pavergtųjų” tautų globėjais. 
Tačiau esmėje bolševizmas te
tarnauja tam pačiam rusiška
jam imperializmui, kuris buvo 
pakinkęs savo reikalams pravo- 
slaviją. Kremlius vėl yra atsi
stojęs “rusiškųjų žemių rankio
tojo” vaidmenyje, kaip tai bu
vo dar Ivano Katilos laikais! 
Kotryna II, pasiekusi Lietuvos 
Lenkijos padalinimo, išleido 
medalį su užrašu “Ottorženaja 
vozvratich” (atplėšta sugrįžo). 
1939 m. spalių H d. pasirašy
damas su Lietuvos delegacija 
tarpusavio pagalbos sutartį, 
Stalinas dar tada rodė į Molo
tovą, Zdanovą bei,kitus ir išsi
tarė: “Turime ir mes tokius di
džiarusius (vclikOrosus), kurie 
norėtų susigrąžinti visus kraš
tus, kadaise priklausiusius Ru
sijai.” Kaip matome, velikoro- 
siška politika Kremliuje paėmė 
viršų.

Kalininas, kalbėdamas perei
tą rudenį Maskvoje per rusų 
bolševikų revoliucijos sukaktį, 
apie Pabaltijo valstybes išsita
rė lyg apie “senas sovietų teri
torijas.” Jeigu dar neišleistas 
Kotrynos vertas medalis,- tai 
niąskoįįai su įniršimu naikina 
visą tai, kas primena 22 metų 
Lietuvos nepriklausomybę. Ni- 
kalojaus samdiniai iškapojo 
nuo Dr. V. Kudirkos antkapio 
Lietuvę# Hįiųiio ŽP$dus, p Jo
sifo VisąHanovįčo bernui liepė 
net ųųįmtį Ęuųp ĘyĮtnrps Ru- 
niiio#e Kąųųe pribęĮt^^ 
kupipję buYQ pažymėtą, 
Lięlųyą J937 IB- — EU' 
rope# b^Bsiųię pįrmępybes!

Ggriųeje Rusijoje įtik prpvo- 
slavąs buvo pąRpimąs. Bpjšpyį- 
ktjoję įtik tąm vįsps durys yra 
atyįrę#, P.He įčjiųio P.ąrOAk? 
kopipnistų pagijęs ųario Mjfe.- 
tą. Visi kiti yra ^iųęyę^Įi^ -- 
kitąiįkįąj? liąųdię# priešais prą- 

Į vardgįjjpjąpĮi, Myrnvjoviis Kp- 
riką# bruto lietuvių tautai ru- 
siš|<j|#ją# ffudes, Ino siekdamas 
priarijaiti lietuvių tautą prie 
pravoslavijos. šių dieniu oku- 
puę^ęj^ Li0tpvęj£ Spauda, kny
ga, radijas tik iąp| Įpnąiujpją- 
mi, kad išrovus iš lietuvių tau
tos sielos laisvės troškimą ir pa
vertus lietuvius bedvasiais au
tomatais, kurių žemėje galėtų 
nekliudomai šeimininkauti rau
donieji variagai

Galima butų suminėti dar 
šimtus pavyzdžių, kurie pirštų 
prikišamai įrodo, kad per pra- 
voslaviją ir bolševizmą veikia

Kart, Mich.
Iš Sniego Užversto Krašto
Oras šaltas. Sniego daug, 

— pusnei sunešti aukščiau 
žmogaus galvos, o kiemai tai 
taip sniego prinešti, x kad ne
pajėgiama nė išsikasti. Kai 
kurią dieną apstoja vėjas snie
gą nešęs, miestiečiai atsikasa 
takus. Ūkininkai atsikasa ke
lnėms į dįdįjį kelią ir skubi
nasi vešli produktus į mieste
lį, t. y. grietinę, pieną, kiauši
nius. Pirmadieniais, kada 
marketas atidaras, veža ir 
gyvulius, bet kuomet grįžta iš 
turgaus, kiemas jau' ir pil
nas sniego. Vartus jau ir vėl 
negalima atidaryti, — reikia 
ir yel kasti. Kasa ir barasi, 
kam sniego tiek daug.

Ūkininkų vaikai, lanką mo
kyklą, apsigyveno miestelyje. 
Keletas ir lietuvių jaunuolių, 
kurie lanko aukštesnę mokyk
lą, gyvena miestelyje. ’l'rys 
lietuvaKcs-gražuolės (Helena 
Sakaliutė, Bronislava Masi- 
jauskiutė ir Lucija Alvikiutė) 
bei Kazimieras Buividukas 
(Barboros ir Stanislovo Bui- 
vidų sūnūs) visi jie lanko 
Hario High school.

Lietuvių tarpe nėra jokio 
veikimo, nė balių, nei prakal
bų, nei draugiškų suėjimų. 
Sniegas viskam pakenkė. Jau 
netrukus bus pavasaris, tąsyk 
sukrusime visi prie darbo, • 
vyrai laukus arti, moterys dar
žoves sodinti, o mergeles da
rys lyseles, sės gėles ir rūte
les, ir tuomet niekas neišdrys 
pasakyti, kad ūkininkai tingi
niaują.

John Sakalas užsiprenu
meravo “Naujienas” įvįsiems 
melams. P-nąi Sąkalai turi 
grąžift fąrmą i? išauklėjo gra
žią šeimyną — šunų ir <iuk- 
tęrį. ^uyų#' jau baigęs grabo- 
riąus profesiją, vedęs svetim
tautę, gyvęųa Boston, Mass. 
DųlRe įŠĮenutę dar lanko mo- 
byblą Hnrip Higį) School. p- 
ma Šąkąlieųė. sąfco, kąd be 
“Nąųjigųų?’ jmąi pagali būti 
rumf. jąj fųpi jįimįi teisin
gos rinięs, įųpą# “Nąujicnos” 
prąpeją.

Vi#i Įąjp sąjko jr vjsi įkaito 
“Nąųjieųąs”. Žbmm.a, tą i p ir 
reikia.

Pųfidglicnė.
... -    <—>

VICHY, Francuziją, vas. 28 
d. — Maršalas Petain sušaukė 
ministerių kabinetą japonų rei
kalavimams apsvarstyti.

Valdžios sluoksniuose reiškia
ma nuomone, jog japonų reika
lavimai perdideli ir negalima jų 
patenkinti.

Viešumon nepaskelbtas mi- 
nisterių nutarimas šiuo reikalu. 
Kariuomenei liepta būti pasi
ruošusiai.
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St. Miščikas-žiemys.

Ir taip gimė stebuklas,,,
(IS PARAGVAJAUS PRAEITIES)

naujienos, Phięągp. in.
LAUKIAMA DAUGIAU STREIKŲ

(Tęsinys)
—Ir tokioje vietoje, tokiam 

orui esant?.. — patraukus pe
čiais tarė viena iš žmogysčių...

—Geresnio laiko velnias ne
galėjo pasirinkti savo vaikui... 
— pr.durė kita.

—Norėjau padėti, bet kuo
met/ pažinau kas gimdytoją — 
persižegnojau ir pabėgau. Te
padeda jai velnias, kurio vaisių 
nešiojo... — tarė išdidžiai “eu
randera”.

—Vargšelė... — pagailestavo 
vienas vyriškis, bet greitai pasi
šalino, kuomet aplinkui kiti 
pradėjo šaukti viens kitą norė
dami pralenkti:

—Taip jai ir reikia ..
—Gerai jai!..
Pąsmaugti ją ir jos kūdikį!..
—Dar nelaimę užtrauks!..
—Negalėjo kur kitur tai at- 

Jiktik.
Bet “eurandęrą’1 jau nesi

klausė, ji skubėjo į sąyo namu
kus bijodama žmonių klausinė
jimu ir gal nenorėdama praras
ti savo išdidumą...

XII.

Paryčiu visas miestelis žino
jo apie nakties įvykį ir nema
ža buvo tokių, kurie bėgo pas 
“supanderą” pasiklausti smulk
menų ir tuo pat kartu pasinau
dodami, paprašyti patarimo, 
kurioje nors pejaimėje už kūjį, 
ekstra tup pęįkąlų peątėjus, 
“eurandera” nedrįs paprašyti 
atlyginimo.

Gal tuščiomis kalbomis butų 
visas įvykis pąslhąigęs, jei apie 
pietus pusberniai, ganą pakrū
mėse ožkas, butų nepranešę, 
jog Carmencita atėjo pas juos 
paprašyti bent lašelio ožkos 
pieno ir ką nors užkąsti.

Kažkokios neatsargios bepro
čio lupos, kalbant apie šį nau- 
ją Carmencitos dramos aktą, iš
sitarė:

—-Dar yisos ožkos nųp to pa-

SV/MV.V.’

nedrįsdama...
Be| staiga Vienas senis, su 

pųkąrpsia nuo pypkės lupą? su
šuko :

—Šis ožkos kailelis mano! — 
ir ištiesęs rank^ grįębe ųž k.ai- 
lio, kurjąmę pųvp įvynipląs 
naujagimis.

Cąmięiį.Gitą sušnypštė, jos a- 
kys sužėrėjo žarijomis ir vie
na rąnka prilaikydama kūdikį, 
kita kirto seniui per ištiestą 
ranką.

To pakako!..

kds ųžgautriš subangavo...

rankom savo ožkutės Ifailj, 
Cariilepcila, laikydama vos v>e.- 
na ihiika kud kį, neišlai ė, kur 
dikis šųkliko, kai is teko seniui, 
naujagimis nupuolė žemėn...

Cąrmęnęiįą skubiai pąsįĮėųkp 
ir griebė kūdikį huo žemės... Ji 
dar buvo pasilenkus, kuomet 
vjena jųotęris, ąrč ausią stovė
jusį, Išftęsč rąnfcąs išplėšti nau
jagimį, bet yjeipp nąujągįmio 
sugriebė tik pritvinkusią mer-

T A II DVI/ I Bl,sl tuptinges- 
nUril\inis ir ,aimin- i iivi 1 UI gesnis Turėsi 

užtikrintą rytojų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIAJION 

OF CHICAGO
Mokame Dividendų

2202 VV. Cermak Rd. CapaJ 8887 
Beri. J. Razanauskas, Seė.

Tv^sS $1,000,000.00

Tų pakako.
Jai Jjųvo Žarija piesta į pa

rako bačką...
Fanatiška minia instinktyviai 

pajuto savo menkam turtui — 
ožkoms ir naujai įvykusiam 
stebuklui pavojų...

“Pavojų reikia pašalinti!” — 
vjrlo šios aklos ųiinįos obalsiu 
įr visi, kaip vienas pąsijeidę į 
kruipus, prie tolokai nuo lųįęs-

giiHi jas nuo joms gręsiančio 
pavojaus.

Kol minia slinko, kol nesą
moningos minties apimta sku
bėjo, netruko įmonių, 
kurstė šį kylantį gaisrą

kurie
savo

—Išvyti ją iš čia!
—Pašalinti!
—Užmušti!
—Taip, užmušti ją ir jos 

benkartą! — Velnio vaisių!
Minia pagriebė paskutinius 

žodžius ir pavertė juos opalsių, 
būtinai siekiamu tikslu...

Minia, šių žodžių ir panašių

kos, lyg rodos, ji turėjo būti 
visų jos nelaimių priežastimi...

Piemens dargi nusigandę pa
matę besiartinančią minią ir 
susigūžę, įtraukę sprandus klau
sėsi minios grūmojimų ir klaip 
sjmų:

—Kaip drįsote su ja, velnio 
padaru, susidėsi?

—Ji velnio apsėsta!
—Užtrąųksite ąnt visų neląį-

—:Visos ožkos pastips!
—Juųįs pgįięnįs yelnias sąną- 

rįus sutraukys!
Drugį ant visų užtrauksite!
-^Kįir ji?!
—Duokite!!!

STATYKITE NAUJĄ
■' "’nAma

4509

4509 — JSJanąi/e dėvėti suknelė- 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48. 
. t • .J

Norint gauti vieną ap dai
giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti priduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde Ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kairia 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept., 1739 
So. Halstęd $t? Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia jdądu 15 centų tr prašau 

atsiųsti man pavyzdį No—- 
Mieros ..............— per krutinę

•'' f M

y.... t ■. !’iri,K‘lUl J?....."
(Vardas ir pavardi) 

—- --- '■ —
(Adresas)

• VU • f

ir T*l»tlja)'

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

Mano statomi namai yrą įreng
ti su vėliausiąis p^gėrinjmąis, su- 
bųdąyotį įš geriąųsios medžiagos 
fr yra žinomį kaipo geriausios kon- 
strukriJęs' napjąi?

Dabar yra geriausias laikas prą- 
dėd stątymę darbą/ todėl nėątidė- 
libkite * tolesniam laikui. Statykite 
dabar kol dar kainos nėra iškilu
sios. p gacl kąinos kils tąi nėra 
ąbejoąės.

Dėl platesnių pasitariau šauki
te arba atvažiuokite į mgiho ofisą, 
kur|š kašdiėp ątdarąs nųp 9 ryto 
iki 8 vąkąįo? JrėglfldJfepįaįs ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, hedėlionųs- 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiėnjs 
parodysiu užbaigtu^* ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie nardai 
tamstai patiks, jie. yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir ne? 
brangus (didžiumoj ž^hatlį).^

Pęr pąskųtinius 18 njetų esą 
pastatu arti 300 namų ir visi mą? 
no koštumprįąi yrą pilnai" pateiį- 
kinti, kas liudiją, jog ' jr tamstą 
pavedęs man sąyo najpb statymų 
darbą busi pilnai pafenkin tas.

Turiu porą užbaigtų naujų ną- 
mų pardavimui už įabąi prieinamą 
kainą.

AGTORBUILD .
f 6816 So. Western Avė., 
Jei. GR&Vč URL 0300-0363

pus rankų — spjovę tąinsja 
gelsvą pirino piotipos pįępį 
šlovę į kūdikio veidą.

Kūdikis sukliko nesavu bal
su, pet moteris, paleidus nagais 
subpaįžytą mergąįtės krųtį, vėl 
siekę pųpįkįp. Cąrmencįįa, sų- 
griežus iš skausmo dantimis, p 
siutus, spyrė koją į pųplapčią 
kūdikį moterį taip smarkiai, 
jog ana neišlaikius lygsvaros 
pargriuvo kartu dar su dviem, 
už kurių puldama norėjo pasi
griebti...

Pasigirdo daug baisesni keik
smai, šauksmai, susmigo mi
nios pirštai, nagai į nelaimin
gos Carmencitos ir naujagimio 
kųnus lydimi dusliu vyriškų 
kuįnščįų šmųgių...

Įsiūtus, apsvaigus minia ne
pastebėjo prie jų bebėgančių 
kunigo Nicoia ir don vJuliano, 
kurie sužinoję leas vyksta, sku
bėjo Carmėncilai į paga.Lą...

Kųnigąs, įdusęs, sušilęs, vos 
ųe kiekvipnapie žįiigsnyj klųm- 
pąptis, kąj’tu su don julianu, 
kuris jį buvo pralenkęs šaukė:

— Stokite!.. Liaukitės!.. Klau
sykite!.. Klausykite!...

Bet minia juodu pamątė tik 
jipins pi is.ąrtiiųis.

- Žvejys!.. Gyvuliai!.. -.. šąu-

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Oflice Newark, N. J.
4432 Caljfornia Avė. Laf. 0771
/■■■ r > i įi.i x

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET ME1AL CO.

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

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

apdraustas.

(Bus daugiau/

■4. ..... . ” "
Remkite Lietuvišką 

Žyduką,
NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOB 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tol. Boulevard 0014

. . I' . ■ ___ _ ____ "..-T

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

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. jįstaigojfe. Mokąme 3Mi% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Ser.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118
■i .. .. i 1................■— ■. . ■' ■»—

NAUJIENŲ-ACM Ė Tetephot'o

Prie įvairių streikų, aplūlimįsių apsigynimo užsaky
mu pildymą, gali greitu laiku prisidėti du kiti didžiuliai 
streikai, kurie paliestų net dviejų bilijonų vertės užsa
kymų. Belhlęhem Steel Corporation Lackąwąi)pą dirbtu
vės ties Buffalo, N. Y
tas jau nuskyrė streiko dieną. C. I.. O. United Automobi
le Workers Unija taip pat padavė 30 dienų pėr^bėjijpą 
Ford Motor Kompanijai, Detroite. Viršutiniam paveiksle,

darbininkų organizalyvis komi t e-

dina unijistus plieno darbininkus, kurie kaip specialus 
policininkai patruliuos pįkielininkus; Apatinis paveiks
las parodo Mauric.e Sugar (kairėj), C. L O. patąpęją, ir 
Michael Widman, Fordo dąrbipuikų ppgapį^ąiyvjp 
miteto pirmininkas redaguojant streiko 'intęnęijos pąrei- 
škinią.

.. .................... ’•

piėmens
—Kur ji?! Kur ji?! Kur ji?!

— šąukū vienbalsiai minią.,..
i Piemens nusigandę tylėjo,

traukė galvą į pečius laukdami 
įsiptųsios minios smūgių, kurių 
butų susilaukę, jei kažkas iš 
minios butų nesųšųkęs;

—§tai ji!... Bęga!..
Minia sužiuro į nurodytą pu

sę ir pamatė Cąęmeųcitą Jjębė-

ar pati pasižinę radus p 
jc- • Sp ; ■

Jos stačios, prie r speųiųkų 
ąiek tiek pampjynaviisios? ;pięn|i 
prĮĮvinkM^ios l;rųty^, iyg 'Tąii 
kęs gaubė l.arp jų pųS'sjgpųsių 
kūdikio galvelę. jaųųąš? jjęl .jąij 

'išdirbtas prie sunkių darbų jos

miško;..
Minia paliko susįgužiisius 

piemenis ir pasileido kaip pie- 
džįoklės šunes paskui bėgančią 
stirną — Carmencita...

Puspypgę Carmencita, pri
spaudus tvirtai prie savo kruti
nės n.ąnjągįmį, bėgo sunkiąi 
kvėpuodama link miško, vie- 
pintėlės yietos, kur gąĮęjp įjkęr 
ti§ pąsislėplį nuo įsiutusios mi
nios...

Bet iniųios atstumas pųp 
Carmencitos nuolatos mažėjo.’ 
Išvargus, išbadėjus, po gimdy
mo sįlpputė ji negalėjo to|i
bėgti it pribėgus pimių inįškp 
medį už kurio dar geros vars
nos bpyp il$i pąčię tankaus, 
lianomis išsipynusio niiško, su
stojo atsikvėpti, kad vėliau vėl 
bęįti.

Bet pgąų§kųbd ^Mnupncįta ir 
4,ų kartu ątsįkvėpti, Į^ąį pasiju
to minios apsuptą...

Šauksmai, keikspjąj, iškeitęs 
kumščios ir grasinantieji, i$-

tinęs jpgss...

dar tvirčiau prie savo nuogų 
krūtų prispaudė naujagimį ir 
išp|ėstę'mjs amptįs, sųkęstąįs 
dantimis ir drebančiomis lupo
mis ruošėsi giiltis...

Ji bpvp visa; I?askų-
liiiis styrinttjaį}; jįį įipk 
tjch dengė, likb l$a^kį)F laulje, 
(ik kūdikis buvo pusiau įvynio- 
|g.s įU»r. iwt 
bųvu^įo j ęs yiibę gabajmįą iv
menka ož

lįuosę, tik kojos, Iki kelių pur
vinos ir 4ųĮkętos ąuksčiau kc-

kraujo .dainėmis ęąętė šęįsęlį, i 
šią pocĮ.Os įš Jirpp^ps iškaltą

Min W &u|<ę, )wnwjp ir 
gąsdino -per (daug, ųjij 
grtinp |yg i<ažko bijodajųą ar

GRANE CpAJu POMVANY 
5332 So. Long Ayepųę 
Teįefonas PORTSMOpTIl 9022 

POCAIIŲNTAS Minę Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta >7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Spiulkesni Yra Daug Pigesni 
1 >;- |iS Tąx ekstra.

BLACK BAND LŲMP . >9.75 Į
LIETU VISKAS ?

RESTAURANTAS į
GAMINAME £

LIETUVIŠKUS ?

ir AMERIRONIŽKUS VALGIUS?

Didelis Pasirinkimas už į

Prieinamą Kainą. S

Sophje’s Restąųrąnt į 
Sophip ir Stanley Drangęlis, sav.į 

2407 West 47th St, į 
Prie Western Aveniie f

NEGALI GAUTI GERESNIO
Jei Mokėtum I)u Syk Tiek ug

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS

FREDERIGK’S 
4CROWN
PREMIUM
BEERI

Studiją įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garąntpotas. 1

420 W. 63rd St 
TeL ENQ. 5883-5840

PREMiptyl Ąlus atstoyąąja ai$ščia|isią 
laipsnį brąyęriiįįnką gamyboje! Frederick’s 4 
P^Q)yN PJtEMlpM ALUS yra gamintas va
ryje ir senųįpįąę megyje,

$ % flĄJL., ^Vg. IR Įg BONUOSE.
* -*~-j * ; idėjį .arba taverną—arba saukiteNueikit į artimiaUsį sąą

ofisuoseDabar raudamės savą 
adresu W Jį? 
rankutaai r ..... ..................... ..................
patarnavimą musų daugybei kostuipėrių metropolitan 
apylygėje. 

/•. • ♦ **• • « • - • ' . \ ______________________ .

we Ayefcųe ■, , . Cjg g, 
a mums <m.Qų <ĮąųgĮąų p

; BROS., Ine.
ve., Chicago, III.

PINIGUS Į

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Pbjllip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT ’ ... ___
PLEITAI

Lab. kaina
$9,50 KSHBp
ir aukšč

GĄąĄNTUOTA MEDŽIAGA
Paisome ir Atnaujiname senus 
plėitus viena .... $1-00 
diena ■ ir auks.

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY

2358 WEST 63rd STREET
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gayus orderius ir įspaudas 

nąo laisniuotų dentistų.
V?' irt*.............. ■ ‘DABAR LAIKAS INVESTUOTI

UU.U»"M|-'' H. u . ■ ' j nu,I , J. r u I .-y-'""' '"JI _ n ,

aiNSURF.I)

į< 
V«UK

INViHMįn

t

UNIVEBSALSAVINGS&IOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'4 Nuošimčio ant Visų Investm^ntu

1/d RPP Padera) ąn,ą Loan Insurance Corporation,

'.i** e-m.wj|

Sopinę
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8Ą5 v. ryto 

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

• vai. ryto.
Pįpnadieniąis taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lia- 
tainai Įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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Bandys Sutaikyti 
Forda-CIO

KALTINAMAS
SUMUŠIMU

Federalis tarpininkas Dowey
Detroite

DETRO1T, Mich. - - Atvvko 
James E. Dcvvey, federalis tar
pininkas suvesti deryboms For
do ir CIO Auto unijos atsto
vus. Jam pavesta neprileisti 
prie streiko Fordo River 
Rouge, Highland ir Lincoln 
dirbtuvėse, ir ieškoti priemonių 
taikiam ginčo sutvarkymui.

Streiko betgi turini t nebus 
išvengta, jeigu Fordas ir toliau 
laikysis griežto nusistatymo su

\VAUKEGAN, III. — 34 mc- 
tų lietuvis John Jocius, 813 
Lincoln avenue, kaltinamas su
mušimu moteriškės, Betty Ca- 
ssai, 811 Lcnox.

Nash-C: 1.0. Pilnai
Susitarė

Streiko Nebus
Nebus

Nash dirbtuvėje dėl

Traukinys Užmušė 
Penkis Žmones

PONTIAC, Mich. — Prie 
Fendalc Grand Trunk ekspre
sas sudaužė keleivinį automo
bilį užmušdamas penkis žmo
nes: 31 m. Victoria Watson, ir 
19 mėnesių, I, 6 ir 18 metų 
vaikus.

KENOSHA, Wis.
streiko
naujai atidaromos Racine dirb
tuvės. Unija ir kompanija pil
nai nusitarė ir šiandien Chica- 
goj pasirašo sutarti.

Kompanija sutiko perkelti iš 
Kenoshos į Racine dirbtuvę vi
sus raciniečius, dirbančius Ke- 
noshoje.

Platakis Supliekė 
Ir Elginiečius

Allis-Chalmers
Streiko Atgarsiai

Kompanija Skundžia Uniją
MILWAUKEE, Wis. — Al- 

lis-Chalmers Kompanija West 
Allise, kur tebestreikuojd apie 
8,Q00 darbininkų, apskundė GIO 
Auto uniją valstijos darbo ta
rybai.

Ji kaltina uniją naudojimu 
neleistinų priemonių darbinin
kų organizavime, taipgi sako/ 
kad streiko balsavimai, kuriais 
pasiremiant streikas buvo pa
skelbtas, buvo “neteisingai” pra
vesti.

ŽUVO FLORIDOJ 
I

SARASOTA, Fla. — 36 m. 
Mm. C. F. Reoplogle, iš Rich- 
mond, Ind., buvo užmušta, o 
chieagietis Joseph Byru sun
kiai sužaistas dviejų automobi
lių susikulime. .Jie buvo atosto- 
gininkai.

Didžiulė Torpedo
Dirbtuvė Milwaukėj

NUŠOVĖ 9 METU 
DRAUGĘ

CIIAMPAIGN, 111, — Bcžaiz- 
dama su revolveriu 8 metų Co- 
Ikn Oligcr, nušovė stvo 9 me
tų draugę, Dorothy Frccman.

Grįžta į Darbą 
Mieli. City

“Pašventino” Naują 
Sporto Salę

COLLINVILLE, Iii. — Perei
tų šeštadienį specialiais krepši
nio lošimais ir 
buvo 
nauja 
sporto

ceremonijomis 
naudojimui 

Collinsvillc mokyklos 
salė, kainavusi $80,000.

Tvarko Martha 
Ašmienės Palikimą t
Zelda Mitche-1 administrutoiė

KENOSHA, Wis. — Kcnosin 
apskričio teismui yra paduotas 
aprobavimui neseniai įnirusios 
Marthos Ašmienės (Mary Ash- 
mus) testamentas. Jo vykinto
ju yra paskirta n. Zelda Mit-
chell.

Galutinam dokumento pa
tvirtinimui ir palikimo sutvar
kymui teismas paskyrė rugpili
čio 5.

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 CRANDON Avė.

lumdball lošikai sužinojo, kad 
su Joe Platakiu juokų negali-

mokinti” juos lošti YMCA ru-
.... . linuose, ir jis pamokino. Suplic-

Vizitai sulig sutarties • _ .
(išskiriant trečiadienius ir šešta.) kO oponentus, 21 4.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—x _ _ I • koplyčios visose
-1—' crl 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radi o programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 
. su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių • Direktoriai

šiandien Eina 
Į Armiją

Jai Pagalbos 
Nebereikia —

SPRINGFIELD, 111.

DETROIT, Mich. •— Metams 
tarnybos armijoje šiandien šau
kiamas jaunas lietuvis, Milton 
We:nand’as. (šis jaunuoTs yra 
giminaitis ebieagiečių 
Kazv, 7253 S. Wcslcrn

Apsivedė
Lietuviai

pp. F.

BarbaraDEKALB, III.
Loewe, DeKalba, su George La- 
caš, St. Louis; Missouri. Apsi
gyvens DeKalbe, grįžę pereitų 
savaitę iš Floridos. / ; J'. ’

Bankas Išmoka 
Dividendą

Kitą Dirbtuvę Uždaro
MILWAUKEE, Wis. — Prie 

Oklahoma ir S. Chase avenue 
Nordbcrg Manufacturing Co., 
netrukus pradės statyti dirbtu
vę torpedoms gaminti U.S. lai
vynui. Ji turės 3,500,000 kubi
nių pėdų vietos.

Parduoda DuPont Dirbtuvę
MILWAUKEE, Wis. — Du 

Pont Co., išstatė pardavimui tsa- 
vo didžiulę dirbtuvę Carroll-t
ville, kuri buvo uždaryta 1938 dento Darbarker’io sunaus, šian- 
metais. Dirbdavo iki’ 1,400 dar- dien CIO Plieno unija včl ža- 
bininkų ir buvo įvertinta iki atnaujinti tos liejyklos pi- 
$10 000,000 kietavima narių organizavimui.

Šiandien Gary Vėl 
Pikietuos

Atnaujina Unijistų 
“Verbavimą”

GARY, Ind. — Po poros 
pu pertraukos dėl mirties Car- 
negie-Steel Corp. superinten-

dic-

Sene
lių pensijų fondui atėjo laiškas: 
“Nutraukite pensiją mano mo
tutei. Ji tik ka apsivedė su sa
vo jaunatves mylimuoju ir jo 

'aliejaus šuliniu.”

SPRINGFIELD, III.
ditorius Lueder autorizavo First 
State Bank of Stonington išmo
kėti paskutinį 8.8% dividendų 
depozitoriams, siekiantį $10,- 
109.

Ruošiasi
Vestuvėms

Au-

NEVVPART, Ind. — Leidimų 
vedyboms išsiėmė 25 m. John 
Gedrick’as, ir 18 m. Juanite 
Hipkiss, abu iš Clinton, Ind.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sprogo parako 

dirbtuvė
27 d. — 

didelis 
Powdcr 
Vienas

ACTON, Mass., vas. 
šiandien įvyko labai 
sprogimas Aiųęrl^an 
Bendroves dirbtuvėje, t • i r f ■» i • ( ' f 1 1 ’ 1 • H •žmogus buvo užmuštas, o kitas 
labai sunkiai sužeistas. J ...Dirbtuves prižiūrėtojai tvirti
na, kad sprogimo įnetu liktai 
šie du asmenys h<ljbuvo dirbtu- 

■ j‘l/ veje.
Bendrove turi kelias dirbtu

ves, bet jos yra atskirtos viena 
nuo kito?, Tuo išvėiig’ta didesnes 
katastrofos.

Padegtas Koelno 
miestas

Balsavimai
Ludingtone

LUDINGTON, Mich. — šian
dien Ludingtono gyventojai ei
na balsuoti. Turi išrinkti pir
mo, trečio ir penkto xvardo ko- 
misionierius, taipgi vienų bend
ra komisionierių.

Atpigins Vandeni
Waukegane

WAUKEGAN, III. — Matyt, 
galvodamas apie gerų efektų jo 
kandidatūrai, majoras Talcolt 
paskelbė, kad po balandžio 1 
d. (tų dienų rinkimai) Wauke- 
gane. bus atpigintas vanduo. 
Mokestis už kas 10,000 galionų 
bus nukirsta nuo 35 iki 30c.

kietavima narių organizavimui.
Unija jau pikietuoja arba ža

da panašiai pikietuoti ir nelei
sti neunijistams dirbti Youngs- 
lown Inland ir American Bridge 
dirbtuvėse.

Pershingo Giminai 
tis Armijoj

MICHIGAN CITY,’ Ind. — 
šiandien ir rytoj į darbų grįž
ta 1,600 darbininkų Pullmano 
Haskell-Barker vagonų dirbtu
vėje. Ilgokas streikas pasibaigė 
darbininkų balsavimais ir AFL 
unijos laimėjimu.

Susilaukė 
Sunaus

MILWAUKEE, Wis.

žmona Raymand L. Jeskio, gy- 
Povvers 
Taipgi

veliančių 
st., Port 
sunaus 
lenticne,
Routc 1, Sturtevant, \Vis.

162w
susilaukė Mrs. J. \Va- 

žmona J. VValcntas,

ROCKFORD, III. — Tarp nau
jokų, kurie pradėjo karo tarny
bą Camp Grant stovykloje, yra 
John J. Pershing, 2’2 m., Ame
rikos armijos viršininko perei
tam kare, gcn. J. J. Pershing 
giminaitis.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849 —~

Dr. Peter T. Brazis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 <7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

LIETUVIAI

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. Westem a v.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

> City 2799-R3.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tol. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

DR. HERZMAN
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 Morean St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

y

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LONDONAS, Anglija, vas, 
27 d.—Britų karo vadovybe 
praneša, kad praeitų naktį an
glų lakūnai smarkiai padegė 
Koelno miestų.

Buvo sukelta daugiau, negu 
150 gaisrų įvairiose miesto da
lyse.

Britai bombardavo gaisrų 
keliančiom bombom. Labaį 
nukentėjo pramoningoji mie
sto dalis.

ADVOKATAI

Pau-

Mrs

Jau Pavasaris!
8

šitam

MIRĖ BAŽNYČIOJ
SPRING VALLEY, III. — Ęe- 

klausydamas pamaldų vietas 
bažnyčioj staigiai mirė maisto 
krautuvės savininkas, Edward 
J. Bamrick, 67 metų amžiaus.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

' LUDINGTON, Mieli. -r. 
liną Storus ligoninėje guli 
ter, Mich., gyventoja, 
Grace Ruzgas, Boute 1.

Jai buvo nulaužta koja.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. Charles Šėtrai
OFISAS

1729 So. Asbland Avė.
— 2-rns lubos — 

CHTCAGO ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 ikiNARIAI

YARds 1138
YARds 1139

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Telefonas YARDS 1419.

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumH 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 Sp. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3823 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

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

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 We»t 23rd Place Phone CANaI 251S
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman 1276

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

. Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Užsidegė Lova, 
Žuvo

CARBONDALE, III. — Agen
tas John A. McCallen, 32, tur
būt užmigo berūkydamas. Už
sidegė lova viešbuty j, kuriam 
buvo apsistojęs, šoko iš trečio 
aukšto lango ir užsimušė.

Ligoninėj Su 
Nulaužta Koja

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

A

IIOLLAND, Mich.
garsiam tulpių mieste jau pra
žydo kroikusai—12 dienų ankš
čiau negu pernai.

Tai ženklas, kad pavasaris 
tėra “už kampo”.

Teikia Žinias Api' Paren^ 
gimus.

-/*-■——-------------

‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų

Draugijos, Kiiūbai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš 
H “Naujienoiiis” dienas ^av< 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. > š; 
patarnavimų “Naujienos” tei 
V i n nprnnk nmni

tytojai Prašomi

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR. 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 

Narna Tet VINCENNES S272



&

Pirmadienis,, kovo S, 1941 
——----- -----

KAIP NORA GUGIS DAVĖ CU K AGĄJ PIR- 
uetuvĄj MOTERŲ

(Prisiminimai Iš Nepertoliiąiaąsios Praeities)

Rašo AL Micevičius

IV.
Priežodis sako, kad istoriniai 

įvykiai visuomet pasikartoją. Ir 
ti|<ra teisybė. Sckąnt liejuvišką- 
jį gyvenjm$, ^jandien mes jipr- 
gA venaiųe dienas kurios yra ki
liai panagios j tas kurias perlei
dome 1 $16-17 metais. įai bpvo 
tada kada Nora Gugįenė prasiė
jo uoliai darbuotis Chicagos e | W
lietuvijoje.

Pasaulinis karas jau buvo 
pasiekęs įr Ameriką, kas tarp 
kitko’ paliete ir įietir iškuosįuv 
cbąrus, - juose mažai vyrų1 Ii- • •« ♦ . r * •
ko.

“Biru.ės” chorui tada vado- 
vavo komp. A. Pocius, “Pir
myn” — Petras Sarpalįus. Ki i 
chorai buvo beveik tisai pakri
kę. Tik štai skaitome žinią 
“Naujienose”, kad Nora suor
ganizavo pirmąjį lietuvių mo
terų chorą, kurį pavadino “Mo
terų Progresisčių Choru”.

l ; t t ’ . f
S. Šimkus su “Birute”.

“Birute” po pastatymo M.

JUOZAPAS STANŠKIS 
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 Vitkauskienę ir 
jos vyrą Aleksandrą, ir jų 
šeimyną, pusseserę Barborą 
Norbutienę ir jos vyrą Anta
ną ir jų šeimyną, pusbrolį 
Vincentą Petkų ir jo žmoną 
Stanislovą ir jų šeimyną, se
sers sūnų Slavinskių.

Kūnas pašarvotas Alberto 
V. Petkaus kopi., 4704 Sodth 
Western av. Laidotuvės įvyks 
antrad.. kovo 4 d. 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į Gimimo Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulihgos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtaš į šv. Kazimiero ka
pines. - ' » ’
Visi a. a. Juozapo Stanškaus 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. Nuliū
dę liekame, Pusseserės, Pus
broliai, Giminės ir draugai ir 
pažįstami.

Laid. Direkt. Albert V. 
Petkus, Tel. LAFayette 8024

■ i ' frzz-Oiri_ 22 Ha j 1
■■■i

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

I vas. 28 d., 2:30 v. ryto, 1941 
m., sulaukus 52 metų amž., 
gimus Liet., Mažeikių apskr., 
Pikelių parap. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, dukterį Jose- 
phine Yoksąg, jos dukteris: 
plotą ir Alice, sūnų Edwar- 
dą, marčią Julią, jų vaikus 
Edward ir Lorettą. ir kitas 
gimiheš ir daug draugų ir

| pažįstamų. LiėV—Seserį OnĄ 
N Želvienę, jos šeimą ir kitas 
I gimines.

Kūnas pašarvotas namuose 
y 4444 So. Troy1 St. tek Lafa- 
I yette 5817-. Laidotuvės įvyks

I antrkd.’T kovo 4 d., ff:50 vhT.
- ryto iš namų į Nekalto Pras.
I Pan. šv. parap. bažnyčią, 
0 kurioje atsibus gedulingos 
į pamaldos už velionės sielą, o 

iš ten bus nulydėta į Šv.
| Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Pop- 
lauskienės giminės, draugai E 
ir pažįstami esat nuoširdžiai | 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ’ ir suteikti jai .paskuti- | 
nį patarnavimą- ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame: 
Vyras, Duktė, Sūnūs, Marti, 
Anūkai ir Giminės." ♦ 1 fe

Laid. Direkt. Lachawicz ir r 
Sūnus, Tel. CANAL 2515.
-11. JU<5 'm! <tt r, HUM/lrt*

ri

LOVEiKIS Visas Pasaulio^ ,

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Stree^ 
Tel? YARDS ‘7308

A------------- —U. i

I
i I n ri * G5T8g "MylintiemsD D A Vestuvėms, Ban- 

l)M kietams, Laidotu- 
r* T • *7 < t vėmrf,v Pa'p u i- 
GĖLININKAS m.aras 
4180 Archer Avenue 
* Phone tAFAYETTE. J800 -
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choras apsupus pianą ir vedėja 
pati skambinai ir diriguoja. Mo
terų choras atsirekoipendayo 
labaį gražiai ir po spdąinaviino 
‘‘kįWuĘp Pa<įarSi-’'pats siiiĮ:
kus pįojo kięR injanydamas ir

• ■ r.-, . ‘ * <»• .« . iv-Mm.-r

tiKjetus, bet ^^igąįlėjp.
' Kuriam laikui įprošlinkilš nu 

J“**1 i GIŪC989
ta garsieji '‘pzim^i-Pfimtjzi,;.

Pętrausko “šventoji Naktis” ne
teko vedėjo. Netekimą galima 
tiesiog sujungti su pačiu pasta
tymu, kuris, taip sakant, buvo 
nepastatytas, bet paguldytas. 
Pirmiausia, def karo chore bu
vo labai mažai vyrįškų balšų 
lįjcę. gijas svaraus faktorius, 
tai garsenyl)ės, kurios čįa atvy
ko iš Lietuvos, 'te' I ' *• * ‘

Ras katalikus atvyko didelis 
trukšmadąrįs, jaunas kunigas 
Bunišąs. Tai buvo jaunas vy
ras, kuris nelabai skaitėsi nei -• •.«, ...» j
su žodžiais, nei su savo plunks
na. O jei jis rsužlibdavo, Kad 
tas ar kitas juokus krečia iš 
“Ausinės” tai būdavo jis neno- 
edayo, kad tas žmogus ir šven

tą žemelę mindžiotų.
Jis sužinojo, kad tokių žmo

nių yra birutiečių tarpe tai po 
jhoro pastatymo, kad tas kuni
gas parašė korespondenciją 
“Drauge”, kurią skaitydami tu
pėjome rausti. Jo recenzija su
odėje iš tokių išsireiškimų kaip 
Vamz(}is pliūptelėjo”... “Supei- 

zavo” ir panašiai. Ta recenzijai 
laveikė į p. Pociaus švelnius 
'•ausmiis ir jis neužilgo paliko
Birutę”. Į jo vietą “Birute” ga

vo garsųjį Stasį Šimkų.

Darbas Su Šimkum.
• J ( . t i*V- »>4 • > 9 • » į

Šimkus Jabai vertino Noros 
/eikimą. Vieną kartą pasitaikė 
iaip, kad Lietuvos Ūkininko D- 
,os rengiamam vakare, Melda- 
žio salėje, koncertinę progra
mos (lalį pildė Noros Progresis
čių choras ir “Birutė”. Progra
mos metu aš sėdėjau šajia Šim
kaus, kada scenoje pasirodė

bl<?B- (“tfp’ėi^ejhį a|įt gepp. 
žirgui pcį-č>nus “Bjrūt^” pajq-
10 ūpas visam meno veiku m', 
ir ^ąm pat '1 
mis dainom 
no?
11 W

.s. $as‘ gali
įąku/ę Šann:nota ,
Laivelis”, ir' dau-

a Mm ,?.':tuyi ir darbštų visuomenes

m HM Tw (f 1A 1A ' > -
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re liįausias.yekj-

vedė panašiai kaip ir Šimkus: 
pianas pastatytas vidury scenos,

Lietuvą atgavo savo nepriklau- 
somybę. Katjaiigi veikalas buvo 
patriotiniais motyvais išpintas, 
dar paskui vyriausią rolę pildė 
smarkiai kylanti Marijona’ Ma
kauskaitė, tai į salę tiek susi
rinko žmonių, kad nebuvo ga
lima patogiai ir sutalpinti. Sun
ku ir paradyti tas ovacijas, ku- 
į ' .1 - •• HTv • '■■h • “ • • *

rias publika iškėlė Šimkui, 
tuo ihohieptu visiems tarsi 
kiu dievaičiu atrodė.

Bet šis vakaras turėjo ir 
malonių atgarsių. Ant nelaimės 
mes čia savo tarpe turėjome 
poetą, rašėją, artistą, režisorių, 
dramaturgą ir kitokių dalykų 
specialistą — visos tos ypaty
bės sutilpo aukštame laibame 
Kleofo Jurgelioniu kūne. Jam 
nepatiko paskutinis “Išeivio 
Meliodramos” aktas ir, dide
liam musų nustebimui, jis pa
rašė recenziją, kad, girdi, žiū
rėdamas aš paskutinio akto įsi
vaizdavau, kad tai lietuviško 
piemenuko parašyta, nors lie
sa ko kito negalima buvo ir ti-

Jis
ko-

ne-

trOuskaš sūhkįaį sirgo ir, zįno 

bet flirejo ilidelius Iška'šcjūs Snį 
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praųeti. p žmogui gyventi juk
je

reikia 
f r •

Užsitarnavo Pagarbos. *

Iš to ir kilo tarp Petrausko 
draugų ir prietelių mintis, kad 
reikia jo parėmimui surengti 
parę. Ne jtij< parėmimui, bet įr 
pagerbimui ' ir parodymui, jog 
lietuviai įvertina jo vįsuome-

Įsportas 
.. r 

yy^^s 
Ja® .

pažįstą

'"Mfe
dzūkas’

i fatsirito 
jBm ji

tas!
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.pieznąs 
esirita:
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« i s- ,risisM? ku™
tarp švedų yra išgarsėjęs kaipo

Tą vakarą tįsis taip pat W- 
Taliui, 6 pėdų 10 colių milžinas, 
kuris sveria' 295 svarūs. Tai

• ' -
bent sutvęriįpas!

Ristynės įvyks Columbįa 
Hali, 1700 West 48 St.

Tą vakarą pasirodys ir Stan
ley Zbysko, ristynių veteranas. 
Įžanga visai prieinama.. ♦ * »’• :r t-

svėt., 814 W. 33 St., 7:30 v, Avak. 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti.

, - ' S. • Poškienė, N. Rast.b ‘ t -a» < i k ur
LIETUVIŲ KULTŪROS RATE

LIO susirinkimas įvyks vieną sa
vaitę vėliau nes šią savaitę prisi
rengimas prie operetės “GfigUUS”. 

nlalpniėi kviečiu visus’ ntifius 
nepamiršti atsilankyti į sus-ihš 
trėtfiadfenį, kdyb‘12 d./8 vai. Holly- 
vv'oiid' svet, ^241’7 'Mr 43 St. " r • 

§ekr. L. Burbuly^.

Spausdina Dąugįąu 
Chesterfield’s 
Siūlomą Knygų

; y •-y,x • 
i HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia 
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'REIKALINGOS PATYRUSIOS 
OPERATORĖS siūti kūdikių suk- r 
ftes, pastovus darbas, gera mokestis, t 
A. FRANK COUBEAU, 116 South* 
Wells St.

▼ S ’ • • * j ___________________________

REIKALINGA PATYRUSI mo
telis 'sorhibli maišytuš skudurus. 
4Qc valandai, 5 cįienas savaitėje. 
LAWndale 4624. šaukite tarpe 6 
it 8’ vakarafe: ’ ‘ ‘ ‘ '

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATO
RĖS, pafyrę prie korsetų. Kitos 
heatsišaųkite. KABO ‘ CORSET" CO., 
729 MilivaUkeė TAvė.

PATYRUSIOS OPERATORĖS 1 
prie hotisecoats įr slack siiits. Ge- 
riausls ‘*irtbkeštis ‘miteste.’ N. Hyrtian ’ 
and ’Co!p'23ff So. Tranklm. “^~"t

* 'JUOZAPAS KUINUS/? 
gyv. 5648 So. Shieldš Avė., 

Tel. TVentvvdrth ' 3719 =
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 1 d., 5 vai. vakaro, 1941 
m., sulaUkęs pusės amž., gi
męs Šiaulių apskr., Akmenės 
parap., Klikuolių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliUdime 

moterį Stanislavą, po pirmu 
vyru Kukėvičienę, dvi dukte
ris! Lucille ir Patricia'; du 
posūniu: Bruno ir Lawrenče, 
brplį Antaną, brolienę, ir jų 
šeimą, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų,, o'Lietu
voje motinėlę ir seserį Oną.

Kūnas’’ pašarvotas J. :’*F. 
Eudeikio kopi.. 4605 S. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, kovo’ 5d., 8:30 v. 
ryto iš kapt į šv. Martino 
parap. bažnyčią, 59th įr'Prin- 
ėeton, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš' ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a.' a. Juozapo Kuino 
giminės, draugai if pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
'dalyvauti laidotuvėse ir "Su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir ■ atsisveikinimą. tyUljbtų 
dę liekame: Moteris, Dukte
rys, Posūniai, Brolis i? Girti. 

’ Laid? Direkt. J. F. Eudėikiš, 
Tel. YARDS 1741.’ * • • • •  ■ • * J •

LIUDVIKAS LAPINSKAS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 28 d., 1941 m., sulau
kęs pusamžio. •• • v‘

Velionis buvo kilęs iš Lie
tuvos, Aukštelkų kaimo, Rad
viliškio vaisė., Šiaulių apskr. 
Amerikoj išgyveno virš 3,0-m.

Persiskirdamas su 'šiuo pa
sauliu pirik’6 šunų- Lilidviką, 
jo žmoną Mariją, dukterį 
Eleanor ir žentą Harry Cham* 
bers, savo gyvehirhd. draugę 
Barborą Lapinskiėnę, '‘bfolitĮ 
sūnūs? Ėdwardą, Jurgį ir- An«- 
tapą Lapinskus, jų žmonas ir 
šeimas, gimihes, draugus ir 
pažįstamus Amerikoj^ ir- Lie
tuvoje. '

A. a. Liudviko Lapinsko 
kūnas yra pašarvotas A. Pet
kaus ko'pl., 6812 So. Westėi'n 
Avenue.

Laidotuvės įvyks antrad.. 1 
kovo- 4 d., 9 vai. ryto. Iš kop
lyčios kūnas bus nulydėtas į 
Gimimo Pan. Marijos .parap. 
bažnyčią, po pamaldų 4 Sv. 
Kazimiero kapines.
1 Giminės, draugai, pažįsta
mi prašomi lankytis į t šerme
nis ir dalyvauti laidotuvėse 
suteikiant jam paskutinį pa
tarnavimą. ■’

Laidotuvėms patarnauja A. 
Petkus, Grovehill 0142.

To.šįmjkui ir reij<ejo, Po iš
kilni i n g6 a I s i s v<> i k i n i n i o k o n - 
certo “Birute?’ atsįracjo be yė-

tu su “Birute” nepąjšvdama' ’yi- 
si.| kitų užsiėmimų. Neužilgo 
choras ‘ susilaukia Kvedaro, k’u- 
rįs padeda Nprai pastatyti “Baį- 
hi Daktarą”.' Pačiai Norai ali 
teko viena iš vyriausiųjų rolių.

Pastatymas Pavyko.
... • \ • .

Novos darbuotė su “Birule’’ 
sukėlė daug gražaus ūpo netik 
tarp choristų, bet ir publikoje. 
Nestebėtina, tad, kad kada pri-

- » ( ' • M ** ’ ‘ ' * v ' f ’ * t * *siartino pastatymo diena, Eigbl 
Street Teatro sėdynės jau buvo 
iš kalno parduotos. Bent aš iki 
šiol nesu'malęs jokią kitą gru
pę pastatant veikalą gražiau

buvo pastatytas.
Didelis teatras, su visais sce' 

uos patogumais, puikios deko
racijos, ^5 asųieiių orkestrą pri
sidėjo prie padaryihę to vaka
ro vienu iš sėkmingiausių Chi- 
cagos lietuvių meno istorijoje. 
Publika mokėjo po du doleriu

LlfĖ
ŪKE

Vi. Vs^ECIAL^ 
Trumpam i 
laikui 
60 ’Dienų i 

Dykai Išbandyt

$17.50^
viena

American Beauty ipi|U4B|^r 
fleitai 5* H V T .
Plepį, natųrąĮųs, įr nesulaužomi

12 Mėnesių Mokėti 
fi-50 
■ l'de- 
W has

APSKAIČIAVIMAI DYKAI ! 
Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.' 
a Atsinešk it šį Skelbimą! ”
Jis SJ?.OQ .periant 

Vertas naujos pleitus

FACE-FORMING 
PjLEjtTAI, natūra
liais gurnais, riėsu- 
iaužomi ..... :

Tas balius įvyko vasario 22 
dieną, Sham'eto salėje, 3336 S. 
Lituanica Avė. Kada ten atvy
kau tai radau tiek žmonių, kad 
buvo sunku ir prasiskverbti. 
Sako, J<ad buvo žmonįų, Įiurie 
turėjo grįžti namo, nebuvo ga
li 11į ii vidiin įeiti, kas žin^ijia 
yra gražus parodymas draugui 
Petrauskui, kaip žmonėse jo 
vardas yra pągerbiapiąs.

Dau$ Išmonių.

Salėje susitikau su daugeliu 
žymesniųjų darbuotoju, jų tar
pe, V. Anibrdfįe, J. Valaitis, P. 
Galskis. K. JiVle^'ičius, J. ’Pet-

|—l . ■■■■■„,................... , ,

Diena Iš Dienos
u **■ ; t . ?

SU An f., i

kas, W. Majikųs, Mr. 
Artinu- MeWijjįams, M

ir IVĮrj>.

Monlyidas, Ij^ufrožyną ĮMl^ku^iu- 
tę ir (įaug kitij. ’ 1 ■' ■' . '

Apie dešimtą valandą sąlėp 
atvesta pats vakaro kaltininkas, 
Petrauskas, kurį susirinkę prį- 
prjpme su dideliu šiiyĮiųgurnu. 
^ejraiųska.s yjsienis ĮjacJpkojo už

au
tihią.«

vėjiau M. Karčiauskas per
statė (Įrangą A- Norbutą iš Ro- 
Sejąndo, ąurįs gražiai pųpąsa- 
kpjo petj’ąuslio darĮiuotę. Aist
rą kalbą pąšąkę . Adomaitis, 
kuris išreiškė apgailestavimą 
dėl Petrausko nėTųmiės ir Lū
kėjo jam ir

^vj,« PF^Sįjoj, ypač Į?ocĮ0br- 
do koĮoniįojc.
Drąrtgišjkumo Deinąpsjrąęiją.
Petrauskas, su ąsąTęmįą ąjky- 

se, dar kartą visiems padėkojo 
už tokią draugiškumo demons
traciją.

Aš pats nuo savęs noriu Pet
rauskui paliiikeli greito sustip
rėjimo. Tą progą taip’ pat turiu 
pareįĮcšJi padėkos žocĮžius vi
siems "atsilankiusiems toje pa- 
r<ėje, ir ponioms Onai Petrąifjp- 
įiei’ M. Įkirtu Jie nei bei Įkirsti c-

m. M

REIKIA MOTERIES NAMŲ dar
bui, prižiūrėti 3 vaikus. Dirbti 5 
dienas savaitėje. ENGlewood 5042, 
5920 ‘Scr Carpentcr. ' - ‘ "

REIKALINGA MOTERIS arba 
vyras * dirbti taverhe ir reptautan- 
te? Turi’ mokėtir valgymus daryti. 
Geras užmokestis. Gyvenimas ant 
vietos. Telefdijuokite po 7 vakarais. 
PROSPECT 0176.

Chęstęrfięlds Gigaretų išdir- 
bpjai gavo iš pubjikos tiek pa
reikalavimų dėl dykai siūlomos 
knygos, “Tobaccoland, U.Š.A.”, 
kad ' dar milionas ekzempliorių 
dabar’ spausdinami. Pasiūla bu
vo padaryta per skelbimus Vi
soj ė’ šalyje.

Ypatos ir grupės gali įgyti 
vieną ar daugiau tų knygų ra
šant į Liggel & Myers Tobacco 
Company, 6$0 Fifth Ąvę., New 
York, N. Y. ‘‘ ''

“Tobaccoland U.S.A.” yra 
vardas duotas tai grupei valsti
jų, kuriose Amerikos puikiau
si tabakai' yrą auginami.’ Nors 
tobakas yra .auginamas 22-jose 
valstijose, svarbiausios cigaretų 
gamybai yra Maryland, ‘Virgi- 
nia, North Carolina, South Ca- 
roliną, Georgia, pjorida, Tenne- 
ssee, Kentucky, KOhio ir issoU- 
ri. ,

IJau^elis kolegijų parašė įš- 
ciirbėjamis laiškus, aujcštąį įš- 
girdami knygą, kuri taip vaiz
džiai atpasakoją cigaretų ga
mybos istoriją. Knyga yra‘42 
piisląksčių, su su virš 100 pa
veikslų.

Skaitytojai labai įdomaujasi 
trijų metų procesu kuriuo 
Chesterjtields cigar.etų tobakas 
yrą prino}ijntas ir prirengtas. 
•Aug’ihįnlas,1 bipvimas, sen(dinį; 
mis, pritaiĮcymaš ir viskas kas 
daroma lobakui čia aiškiai pa
rodomą, taipgi’ ir jų^iSdirbįmas 
'mdderriįšklaųši.oiniš' mėtomomis, 
kurios leidžia priruošti mijį'onus 
pakiukų cigaretų kas dieną?

; 'Chesterfield dirbtuvės Dųr- 
hame, N. C., kurios aprašytos 
knygoje, užijna }50 akrų. Lan
kytojai čionais rąnda daug įdo
mybių ir niekad neužmiršta 
spalvą ir kvėpshį šviežiai pri
ruošto tobako.

“?f.obaccojai)d, Ų-S.Ą.’’ taipgi 
yra istoriją jypįškos piejtų yąl- 
iMs Šeimynos, ir parodu į.aip 

ra

yrą surištas įobąkos prieaug
liu nuo sezono ;kį sezono.

Nauja Kampanija Pradėta

įvairius gamenybės vėl da
lyvauja ’ phėstėrficids skelbimų 
kampanijoje, k tiri prasį^eš Ša
lies laikraščiuose kovo menesį. 
Jų' tarpe ' yra Fraricės ’ljurke, 
194.6-41 “jjįišš America” ir j*at- 
šJ'Garrętį, Saįninįnkė su įfręd 
Waring’s “Cheistėrfięld-PĮeasųpe 
Time” radio kuriniais, ir Pat 
O’Brien, kino žvaigždė? Visi da
lyvauja specialiame St. Patrick 
dienos sielbitae;'”’ 4

v3 F.n R >;
Iškabos, dylerių parodymai, 

ir V/^ring “Pleašure Tirrie'’ *ir 
Qlenn Miller’s “AIoonĮight Sere- 

ani 
priė

REIKALINGA MERGINA arba 
mpterįš į taverną. 3735 South Hals- 
t&Pst.. • 1 ' ■- 1 "T1

OPERATORĖS PATYRĘ prie 
biržių, slacks, sijonų, pastovus 
darbas, geras mokestis. Hollywood 
Sportswear, 224 ’ So. Market St.

MALE

i

HELP WANTED-MALE-i 
parbininkų-parbininkių 
DARBAI VYRAMS IR moterims, 

visokie darbai, testautanubse. 
• • MODERN HOTEL, ' 

879 No. State St.

’ HELP WANTED—MALĖ 1 
i Darbininkų 'Reikia'

PATYRĘS STUDIO COUCH ir 
matracų išdirbėjas. HAYm’arket 
3523. ’ .

įsiėmė Lęj,<JWJu.s 
v ędybpiDS

/C|ucaę<>P
Frąnk Papalonis, 46, 

gelihe Petronis, 48
Mike Herėtskis, 44, su Evęf- 

dik Chages, 3'8
Joseph Endzikaitis, 35, su Cė- 

cilią Traųąyvskį, 36
Edward Čiiervąąskas, 28, su 

Ęstęlįa įįichąejs, 27
Samuėl iŠjietzer, 35, su Laura 

Chhrnes, 21
Reikalauja
Perskirti

Liįliąn Kuząiinski nuo J^rank 
Kuzminski'

Riith Michaels nuo William t 
Michaels

Lorene Zubor nuo Jack Zų- 
hor •• T

Gavo
Pėrskįras

Ęosdhną Gadtjy nuą 
Gaidy "
; n<rt:Y __________

Gimimai
A..Chicagoie

Rdckwen street, gipie vasarip 
17, tėvai : Aįbįriąs’iį' Įrenė.

PAJ&DjTIS, Rnili,: U67 $o. 
Honore stfęėt, giniė vasario
13, tėvai: Lbiiis iF Mary.

CiFLGOTAS, Barbaru, 2851 
VVėšt 65jtii stteę/, gimę Vasario
14, tėvai: Brbnius ir Lilijai). 
PEi®AlUS‘?^atri5ą,' ^2'6' N- 
Sacramįhio dvėnue? giirie va- 
šario 11, levąį: ^tanjey ir Sie- 
įiKanie.'
'” 2^1.1^, Franęęs, 5437 So.' 
Hoiipre ■ sti-eet, gįmč vasario 
Ui,1 te vai: * Frahk ir J i įsep 11 i 11 e.

SKRIP, krank, 14727' 'South 
Hermitage avenue,’ gimė 'va
sario 12, tėvai: John ir Cathe- 
rine.

WASHKEVICH, —------ ,
2022 West 52nd Place, gimę va
sario 21, tėvai: John ir Annc.

■; . J/ r ir , . .<(. <

Ny kritoNuo 
Gelžkelio Tilto

REIKALINGAS KRIAUČIUS, 
kuris kalba lenkiškai. Pastovus dar- 
baš per vįsus sezonus atsakomln- 
gam Vyrui, gera alga.-4328 Archer- 
Ąvenue. -’r • ‘r 

N

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
. jpyibątiai_____ .

KAMBARYS RENDAI. Turėkite 
savo • furničiūs. Vedusiai porai arbą 
pavieniui. 4221 So. Sacramento.

RENDON 2 FURNIŠIUOTI kam
bariai beismopte. Pageidaujami iš- 
renduoti .pavieniui Vyrui. VIRginia 
0975. , *

BUSINESS CHANCEŠ 
Biznio Progos

• CLEANING,DYEING ir taisy
mų biznis, geroj' vietoj, pigi renda, 
štymo šiluma. Sužinosite priežastį 
ant vietos. 6648 SO. Thoy St.

BARBERNĖ, PARDUOTI ar dir
bai, gefotf sąlygos. RADcliffė’ 9399, 
7132 So. Racine Ąyenue.

R^AL ESTAT^T FDR2 3ALE

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, - lotus; > farmas ' ir bizniusT 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti ? 
pirkti av mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:-' >»■ - * "*■

PAUL M. SMITH & CO.
- RE AL ĖST ATE LOANS-^

INSURANCE ; ..
4631 g. Ashland Avė. : 

" ‘Tė!. YAĘpS iooi. ;
ŠTAI PIRMAS IR NEGIRDĖ- 

TAS bargenas. Parsiduoda’ už: ^usę 
vertės - valgomų daiktų krautuvė 
sū Visu inveiltbriu’ ir namu.' GalPC 
iria pirkti'v SU labai mažai pinigų. 
Kas nenorite turėti bošą rant savęs ‘ 
nepraleiskite šios progos, nes gy-' 
vertime lėimė vienjį sykį tepasitai
ko. Neipokančids" biznio išmokin
siu. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
prie šavįninko. Ą. S. 1621 South1 
Halsted St., Chicago.

Z .JFARMS FOB BALE - ' ; 
HįjmįPardavimui

ūkį, 
didžiausia 'dalis4 miškas; 96x18 Viš- 
tinyčiav< trysr 12x24 'pėdų perėjimui 
namai. 5 kambarių-namas su’ be- 
g&ttėiti Vand^rtiU,' toilėtu, maudynė 
tr ėlėktrė. - Geras '^aktheniį kelias.1. 

Jnydbs nrto §cott Lake. Pašto, 
pristatytų ir telefonų patarnavimas. 
Rašykrtbr ' Mrs.; Marjorie L&hlg, 
Ihilhnan, Miehigair. '

! 2 --’i Ž'-T1‘ ė

LENGVAI SUSIŽEIDĖ 
j. Skrodenis....b A ‘

Prie 46-tos įr Ąshland 
tomobiliu įvažjąvęs j g^tVekai-Jo 
stotį, susižeidė josepir $ki*jpde- 
riis, 4448 South tyemttage’

SI (iftOBl VARGU ■ •
galės ,y.ji(w?n

—■ r   " » i ii•
(... Prišokęs pfįe chįčagiejtgs 
Laura SchręcĮ<ę, 25(Qj L^laijd 
ąyenue, jaunąs piklądaHs’ pa-

, grięĮję ; J9’s > ranltĮj;\.ir
pasileido begĮį kąįp gĖdįtaš,, 
Bet meiijca jąmAbųs naucĮo iš 

’',robip;

su au-

, W PS ; I® : Q.?i

liad&V tKcfib ’ perstatypiai 

kampanijos laikraščiuose.

&■*»
i

4

Rakandai Ir Įtaisai Fątdaviinui. * 

už r&ka'ndus, sutaupysi nuo 40. 
iki 60%7 Mes pfiktaiome blle kur- ’ 
pašaukj|e ar rašykite dėl daugiau 
irtfdrfnadįjų. Vien tik“ hačibtiallki 
žihortn' dMktai’’' randasi pM rtiu>. ? 

■ ALIŠAUSKAS, ;6ĮJNUS,>;- 
6343 so. Western Ąvė., 

Chicago. I1L TeL RlEPubtic 6051

•b< -»*.<• 4**- • ’ •

•' ’ Juęząs Petraitis‘iš We§t Si; 
dėšj'rkfiiTS priįš' kėlias 1 dienas 
įprMėjd tadvokHtauti,1 įfenktadie; 
hį patapo tėvu. Jo jaunoj! žmo
na, Mųniką-(žibių te),' viėnii lai
ku,: buvusiu adv> Grisaus • Bėkfę-

berniuką. ■

Wood ^Ffeet; RP?fei^f>5Š? saVąiteš 
pabaigoje jis huWrto IŠ 
ųūo ^e^kelio ' Wh “ir
Laflin, ant kurio buvo užsili
pęs žaisti. ;
beno į apskrr’ bet
nebuvo .yjiįięjs, astuonių svaru

* **

32 W.
• Tel

adite .<Wif

ĘxceJ Dental Lab.? Inc‘ 
' IRVING l*ARli * RD. 

11351 (S. MIČHlGAN5 AVĖ.
701-43 WEST .63rd STREET 
32 W. VVaSHINGTON ST.

Tel. ’bĖArborh ‘
L Atdara vakarais—4 ?
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PAŠAUKĖ INTERNATIONAL HARVESTER 
IR CIO ATSTOVUS Į WASHINGTONĄ
Šiandien Tarsis Su Darbo Sekretore 

Perkins

darbinink ai: džiaVOIasi streiko galu

Gavę telefoninį pikvietimą 
nuo Darbo sekretorės Perkins, 
į VVashingtona išvyko Interna
tional Harvester ir CIO ūkio 
mašinų atstovai tartis dėl strei
ko kilusio McCormicke, taipgi 
dėl streikų traktorių ir kitose 
dirbtuvėse.

Konferencija su darbo sekre
tore įvyksta šiandien. Uni’os 
delegacijai vadovauja, rodos, 
Grant Oakes, CIO ūk o mašinų 
unijos prez/dentas, bet kompa
nijos atstovų sudėtis nežino
ma.

Nutarė dirbtuves neatd’rytl
Washingtono raginama, kom

panija t.i?gi pareikė, k ui 
šiandien nebandys McCcrmiėk 
dirbtuvės atidaryti. .Ji tai ren
gėsi daryti. Todėl ir buvo 
manyta, kad šiandien gali įvyk
ti kraujo praliejimas prie Mc
Cormick dirbtuves, Blue Island 
ir We‘t 'rn, kur pereito penkta- 
dien o popiet CIO Ūkio mašinų 
unija paskelbė streiką.

Kompanija kreipėsi į polici 
jos departamentą, prašydami 
apsaugoti darbininkus, kurie 
“bandys” per pikietas pereiti ir 
grįžti į darbą.

Policijos dept. buk su tuo su
tiko, ir darbo skvado viršinin
kas serž. George Burns pareis • 
kęs CIO unijai, kad darbinin
kai, kurie nori grižti dirbti, ne
privalo būti trukdomi.

Bet uniformuotos pol. virši
ninkas kap. Psendergast vėliau 
pareiškė, kad policija laikysi; 
“bešališkumo” ir žiūrės, kad 
žmonių gyvybės nebūtų stato
mos pa ojun.

AFL Prieš Streiką.
Amerikos Darbo Federaciją, 

kuri sakosi turinti suorganiza
vusi dalį McCormick darbinin
kų įsakė jiems CIO pikietų ne
paisyti, taipgi nepaisyti CIO ve
damo streiko.

Kompanija apšaukė streiką 
“nepamatuotu”, ir pasmerkė 
CIO “už sužinų priešinimąsi tai
kioms metodoms nesusiprati
mus spręsti”.

Ką Unija Mano.
CIO Ūkio mašinų lokalo 101 

viršininkai ir streiko vedėjai at- 
k.rto, kad ne jie, bet kompani
jos viršininkai priešinosi ta
kioms metodoms ir ardo visas 
pastangas ginčą sutvarkyti prie 
derybų stalo.

Akyvaizdoj fakto, kad CIC 
turi suorganizavusi didesnę da
lį McCormiek’o darbininkų 
“kompanijos vedėjai priešinas 
visiems taikiems pasiūlymams 
dalykus apkalbėti, unijai wiši 
koją ir laikosi nusistatymo, ku
ris yra nepateisinamas”.

Šis McCormiek’o streikas ke
tvertas Harvester dirbtuvėse 
Jau 4-’a sakaitė streikuoja tra’- 
tori " darbinnkai, taipgi ein 
streikai Rock Falls, III., ir Rich- 
mond, Ind., dirbtuvėse.

Įtaria “Komunizmu”.
Traktorių streikas rado ne

mažai pritarimo Chicagos vi
suomenėj, net ir didžiojoj spau
doj, bet McCormiek’o streikas 
buvo priimtas gana šaltai.

Streikieriai turėtų kokiu nors 
budu; atremti įtarimą, kad ko
munistai yra įsigalėję jų eilėse. 
Gal kompanija, gal AFL ar ki
ti skleidžia tokį įtarimą ir jis 
štreikieriams labai kenkia.

Įspūdžio nepataisė faktas, 
kad streikieriams paramos pa
reiškimą atsiuntė Curran, CIO 
Maritime Unijos prezidentas, 
aiškus komunistas, o streiko ve
dėjai tą “paramą” priėmė “su 
džiaugsmu” ir dar viešai tą'fak- 
tą pabrėžė.

Apie 2,000 Lietuvių.
Abu streikai, McCormick ir

Traktorių dirbtuvėse, turi pa
lietę apie 2,000 lietuvių darbi
ninkų. Apie 75% priklauso CIO 
ir streike dalyvauja.

Tyrinės C. L 0. 
Tarybą

CIO prezidentas Murray at
siunčia iš Pittsburgho Allan 
Haywood, ir John Brophy, du 
CIO 'viršininkus, ištirti kaltini
mus, kad neseniai sudaryta 
“CIO Taryba Chicagoje” yra 
“nelegali” ir neatstovauja visų 
lokalų.

I ją įeina Amalgamated uni
ja, Plieno, Skerdyklų ir Auto 
unijos, bet organizatoriai atsi
sakė įsileisti “komunistus” ir 
“komunistuojančius kairiaspar- 
nius”.

Sunkiai sužeidė 
Lietuvaitę

BRIGHTON PARK. — Au
tomobiliai nulaužė ranką ir sun
kiai sužeidė antrą ranką ir ko
jas 18 metų lietuvaitei, Euplira- 
sijai Mikšis, gyvenančiai adr. 
4142 Archer avenue.

Mašina merginą suvažinėjo 
jai belipant iš gatvekario prie 
namų. Vairuotojas buvo vienais 
James Vannelli. Pirmą pagalbą 
suteikė Dr. Siedlinskis, 4143 
Archer.

Bandė Nusinuodyti 
Vaistinėje

? F. Butkiutė Ligoninėje
T0WN OF LAKE. — Atėjusi 

į vaistinę adresu 4552 South 
Ashland avenue iodinos nusi
pirko 26 metų lietuvaitė Flo- 
rence Butkus, 4308 So. Ash
land. Ten pat ji nuodingą sky
stimą išgėrė.

Buvo paguldyta apskričio li
goninėje. Gal pasveiks.

Nelaimėje Žuvo 
’Yys Žmonės

Prie lllth ir Cicero susidūrė 
keleivinis automobilis su troku. 
Pirmoji mašina apvirto. Trys 
jos keleiviai buvo mirtinai su
žeisti, o viena sunkiai sužeista. 
Užmuštieji yra:

19 m. Robert Collins, 6140 
West 97th Place, 19 m. George 
R. Couch, 6140 W. 97th PI.,, ir. 
Rosemary Dwyer, 9645 Moody 
avenue.

Sužeistoji — Virginia Slepp, 
16, 9533 Moody avenue. Vairuo
tojas Everett Maetin iš Deca- 
tur, kuris valdė troką, irgi bu
vo sužeistas.

Income Taksų
Patarnavimas “Nose”

Federalis mokesčių biuras šiemet vėl atsiuntė In- 
temal Revenue Departamento tarnautoją, A. S. Walons-
Valiiną, į “Naujienų” raštinę padėti šio diėnrašČ’o skai- nčse su nežinčfnais užpuolikais 
tytojams pildyti Income taksų blankas, ir atsakyti klau- Į™™ sunkiai sumuš us 23 me- 
Simus, liečiančius metinių įplaukų raportus. (4622 South š£r6et Su-

P-as Walons-Valonis bus “Naujienų” raštinėje iki sfįirtimas' įvyko alihėjė, 4640 
kovo 15 d. ’ ^outh Ashland’. Lipskiš guli ap-

Visi, kurie reikalaujate pagalbos b’aiikų pildyme?^kričio ligoninėje.
kviečiami i “Naujienų” raštinę atsilankyti. prje 48-to.s ; ir Ashland vai-

Paskutinė diena Income Taksus raportuoti yra ko- kežai sumušė 25 metų Antaną 
vq 15. lL. Laušą,'724O Šd. Wdod st.

Betlilehem Steel Kompanijos, Lackawahna, N. Y., dirbtuvės darbininkai de
monstruoja pareiškimui sdvo pritarimo, kad dviejų dienų streikai likviduota ir jie 
gali grįžti prie darbo. Unijos lyderiai pareiškė, kad streikas laimėta “100% musų 
naudai.”

Doody Jolieto 
Viršininkas
Lietuvis Rakauskas Aukštoj 

Vietoj
Vakar Jolieto kalėjimų virši

ninko pareigas užėmė James J. 
Doody, ikišiol tų kalėjimų dirb
tuvių perdėtinis. Pirmiau pa
sklidę gandai, kad rezignavusio 
Ragen’o vietą užima George 
Sehring, asistentas, pasirodė ne
teisingi.

Stateville kalėjimuose aukštą 
vietą užima Chicagos lietu vk, 
p. Walter Rakauskas. Jis yra 
apšvietos superintendentas. Apie 
jį ir jo pareigas,.netrukus tilps 
ilgas, Įdomus straipsnis.

Kovas Chicagoje 
Ramus Ir Gražus

Bet Ne Kitur
Chicagoje pirmoji ir antroji 

kovo dienos buvo gražios ir sau
lėtos, bet kitur naujasis mėnuo 
atūžė tikrai kaip liūtas.

Californijoje ir rytuose įvyko 
didelės sniego pūgos ir vėtros — 
arba taip bent žinios sako. At
lanto pakraščiuose sniegas su
sisiekimą suardė, o Pacifike 72 
mylių vėtra išvartė telegrafo ir 
telefono stulpus, apgriovė daug 
namų, ir šiaip čalil'orniečiams 
gyvenimą padarė nemaloniu.

$3,040,000,000 Karo 
Kontraktais

Pereitą savaitę kelios Chica
gos firmos gavo virš tris mi-| 
lionus karo užsakymais nuo ka-; 
ro ir laivyno departamentų.

Tarp stambesnių firmų yra 
American Brake Shoe, Elgin 
National Watch, Glidden Corp.; 
Buda Co., Harris Hub Bed Co., 
Illinois Meat, Lięuid Carbonic, 
Libby, Wilson, etc.

Gub. Green Miltą 
Darbus, Bet Kol 
Kas Ne Lietuviams
Nauji Asistentai Prokiiratoroj

Gubernatoriaus Green’o ad
ministracija jau kelinta savai-, 
te dalina darbūš ištikimiems re- 
publikonams vieškelių, audito
riaus, prokuratūros ir kituose 
valstijos valdžios skyriuose, bet 
lietuvių kol kas dar neatsimi
nė.

Chicagoje kandidatų darbams 
tarp lietuvių yra nemažai, ir, 
reikia pasakyti, kad kai kurie 
yra darbų tikrai užsipelnę.

Nežiūrint hbtUvių balsuotojų 
palinkimo į demokratų pusę, jie 
tvirtai laikėsi i'-epublikonų par
tijos, ir už ją ’ smarkiai agita
vo, kartais susilaukdami bau
bimų, grasinimų ir pašaipos iš 
skeptiškos publikos.

13 Naujų Prokurorų
.•■Naujausi paskyrimai darbams 

buvo padalinti valstijos gene- 
ralio prokuroro George F. Bar- 
rett. Jis paskyrė 13 asistentų 
Chicagos ir Špringfieldb biu
rams, bet lietuviams nei vienos 
vietos nedavė, ■ nors j am buvo 
kredituojamas ypatingas drau
giškumas lietuviams.

Lietuviai Laukia
Lietuviški republikonų veikė

jai Chicagoje palauks kol bus 
dalinamos vietos finansų ir mo
kesčių departamentuose. Jeigu 
ir tada negaus darbų, tai tur
būt ims gerokai skandalinti.

Bložis Nustatė 
Naują Rekordą

Iš New York o praneša, kad 
Madison Sųuare Gardene, 20- 
tose tarpkolegįnėSe lengvos at
letikos varžytihėSe lietuvis Al 
Bložis nustatė naują kamuolio 
metimo rekordą* Nusviedė ka
muolį 56 ir pusę pėdų.

Jis atstpvavo Gėorgetown 
universitetą.'

Sužeidė Du 
Lietuvius;

■' ; ■ .

T0WN OF tAKE. — MuSty-

Reikalauja Ištirti 
Du Gaisrus
Įtaria “Kriminalį Apsileidimą”.

Koronerio džiurė rekomenda
vo prokuratūrai ištirti du gais
rus sausio mėnesį, kurie ištiko 
gyvenantis namus negrų kvar
tale, 4047 S. State ir 4500 Prai- 
rie.

Koronerio džiurė įtaria, kad 
gaisrai įvyko ir atėmė gyvybes 
penkiems žmonėms, dėl savi
ninkų “kriminalio apsileidimo”.

Automobiliai Sužei
dė Daug Žmonių

i • f .4 yĄ K «*

Brighton Parke, Town of 
Lake ir kitose apylinkėse auto
mobiliai vakar ir užvakar su
žeidė labai daug žmonių, tarp 
jų-

52 m. Hathe Gilbert, iš Wil- 
low Springs, prie Cicero ir Ar
cher;.

13 m? Bcrtha Oklasney, 4833 
S. Throop (automobilį vaira
vo Bruno Dulaitis, 4606 South 
Paulina Street) ;

37' m. .Tony Pecorora, 1115 
Š. Albany avenue, prie Persh- 
ing, netoli Ashland;

25 m. Charles Ray, 4402 So. 
Dearborn ir 22 m. Louis Woods, 
adresas tas pats; z

4 metų Ronald Rak (labai 
sunkiai), 3538 S. Winchester, 
prie 35th ir Damen.

Paliuosavo Town- 
oflakieti

Nuo karo tarnybos drafto 
apeliacinė taryba paliuosavo 9 
vyrus, tarp jų to\vnoflakietį, 
Louis Wodis, 4624 S. Ashland. 
Turi tėvus užlaikyti.

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
Ilgametę darbuotę Amerikos liętuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai. 1

.................................................. .. ■ ................................ ' ........................ *■■■'■.................................................. m-............... ■ i

(Tęsinys)
Emma Sprindis .......................................   .$3.00
SĮtanley Satkus ........;................ -......................... 2.00
Mr. ir Mrs. P. Balčiūnas ................. ................-..........  5.0)
Zigmas Mališauskas ................... .......................................^2.00

(Visi aukotojai ch’cagiečiai). ' ——-----
Buvo paskelbta ..................................   $1,409.50

Viso ................     $1,421.50
(Bus daugiau)

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje 

•
• šeštadienį automobiliai Chi- 
cagoj ir apylinkėj užinušė šiuos 
žmones: 21 m. Lucille Miller iŠ 
Aptakisic, III., 20 m. Caryol 
Reid, Libertyville, ir 18 m. 
John Chapman, Libertyville (vi
si trys buvo užmušti armijos 
troko-automobilio susikulime 
prie Lake Forest). Taipgi žuvo: 
16 m. Rose M. Dwyer, Oak 
Lawn (prie lllth ir Cicero), 
Dr. Stephėn W. Hevvitt, Elgin, 
ir 65 m. Charles DeMarco, 2117 
Washington.
• MAYW00D. — Policija ban
do susekti pavardę ir adresą ne
žinomo apysenio žmogaus, ku
ris s žuvo po Northwestem trau
kiniu prie 17th avenue kiyžke- 
lės. Kišeniuj buvo dvi nosinės 
su inicialu “N.”
• Skiepe namo ties 624 Gun- 
derson avenue, Oak Park, buvo 
rastas negyvas 8 m. berniukas, 
John Geraldi. Jis, matyt, buvo 
užsilipę į skiepo palubį, krito ir 
pakliuvo tarp dviejų karšto 
vandens vamzdžių. Mirė nusi
laužęs sprandą ir mirtinai ap
degęs. •
• Ugniagesių departamentas 
perkėlė iš vienų stočių į kitas 
56 ugniagesius ir suorganizavo 
dvi naujas komandas. Taipgi 
įvyko kelios permainos polici
jos departamente. Priėmė 27 
naujus policistus.
• Kane apskričio teismas nu
baudė 5 metų kalėjimu 51 m. 
Frank Schneiderwindt, 657 
Wing st., Elgin, už savo 13 me
tų podukros išgėdinimą.
O Federalis teismas apkaltino 
bootlegeriavimu 29 chicagiečius 
ir 3 kitų valstijų žmones. South 
Chicagoj jie operavo nelegalio 
alkoholio biznį, adr. 9247 So. 
Chicago avenue ir turėję kelia; 
slaptas degtinės varyklas.
• Prie 77th ir Vincennes, gat- 
vekaris užmušė gatvekarių ben
drovei tarnaujantį darbininką, 
47 m. Antonio Ponziano, 7117 
Drexel.
® T0WN OF LAKE. — Majo
ras Ke ly atėmė leidimą alinei 
adresu 4941 South Ashland ave
nue, taipgi uždarė alinę t'es 
275^ West 47th Street.

• Gasolino dujomis garaže 
ties 6722 Cornell avenue, mirė 
40 metų moteriškė, Margaret 
Hannberg. Nežinia ar nusižudė 
ar mirė ailtomobilį bevalydama.

• Virtuvinėmis dujomis už
sinuodijęs mirė 65 metų karo 
veteranais, George Betze, 3253 
Le Moyne avenue.

• Chicagoje buvo suimti, Jo- 
seph Buttacavoti, 2431 W. Har- 
rison, ir Frank Carco, 3036 Ar- 
thington, kaltinami apiplėšimu 
ir susišaudymu DiLorenzo lai
vakorčių agentūroje Joliete, pe
reitą penktadienį. Du žmonės 
ten buvo pašauti.

• Kovo 10, Loyola Univer
sitete apie tarptautinę situaciją 
kalbės Herzogas Otto, Austri
jos sosto įpėdinis.

PO CH1CAGĄ
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

Aną dieną Roselande, vienoj 
sukomundeėjusioj šeimoj įvyko 
vestuvės. Svečių buvo gal šim
tas; Antinam stalui bevalgant at
sistoja vienas draugas ir prade
da kalbėti, girdi, mes Čia val
gom, baliavojam, tuo tarpu Is
panijos pabėgėliai badą ir var
gą kenčia.

Pritiktų mums čia, tęsė kal
bėtojas, padaryti kolektą ir šli
aukanti kiek kas išgali musų 
draugams iš Ispanijos. Išsitrau
kė jis dolerį ir, girdi, aš duodu 
dolerį, kas daugiau prisidės. 
Butų kolekta ir įsisiūbavus, alc 
vienos svečias pakilo ir štai ką 
atrėžė:

“Aš nesu priešingas parinkti 
aukų nelaimėn įpuolusių žmo
nių sušelpimuL Bet kokiems ga
lams mums rūpintis dabar is
panais kada turime tiek daug 
lietuvių pagalbos reikalingų. Jie 
turėjo mesti viską ir bėgti ka
da rusai tėvynę Lietuvą užgro
bė. Rinkime aukas, bet siųski- 
me lietuviams.”

Tie žodžiai sumaišė viską. 
Koinunaceiiai vienas po kito 
nuo stalų pakilo ir išslskiis ė Į 
kampus.

P.S. — Kolektos taip ir ne
padarė; Tas kuris” buvo ' dolerį 
išsitraukęs, jį vėl atgal į kiše
nių įsikišo.

Chicagoje beviešėdama, Mrs. 
Leland Stowe (Daily News už
sieninio korespondento žmona, 
lietuvaitė) savo pažįstamiems 
lietuviams pareiškusi, kad nors 
dabar gyvena nuo lietuvių atsi
skyrusi, ji su dideliu susidomė
jimu seka visą lietuvių gyveni
mą ir net norėtų pati jame ką 
nors .vc kti. Savo laiku, ka.da 
dar nebuvo vedusi, ji rodos bu
vo T.M.D. centro sekretore.

Toks asmuo daug galėtų pa
dėti, apie tai nėra abejonės. Jos 
dabartinis gyvenimas, jos įvai
rios draugystės ir kitokį visuo
meniški santykiai yra tokioj 
aplinkumoj, kuri retai kuriam 
lietuviui prieinama. Bet pasa
kykite kur ir kaip ir ką tarp 
lietuvių Mrs. Stowe gali veikti? 
Prisirašyti prie kokio lietuviš
ko pinoklio klubo?

Ar turime bent kokį organi- 
zatyvį kūnelį, kurin galėtume 
suburti didesniuosius žmones, 
kurių kartais vienas vardas 
daugiau reiškia negu kito dar
bas.

—o —
Imkime ir tą patį Dr. Abba 

Hillel Silver, kuris vakar vak. 
Orchestra Hali skaitė paskaitą 
temoje “What Is Character?”. 
Tai visoj ša’y pagarsėjęs žydas, 
kuris visur su kiekviena proga 
garsinami esąs ‘‘a Lithuanian by 
birth”. Silver yra kelių nacio- 
nalių komitetų k. a. National 
Child Labor Committee, Natio
nal World Court Committee, 
International Rclief Association 
ir Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, narys. Yra pamato tikėli, 
kad tas žmogus neatsisakytų ir 
į kokį svarbų lietuvišką komi
tetą įeiti, ir daug kuo prisidė
ti šiandien visų lietuvių didžia
jam darbe. .

Tarp musų biznierių: Jonas 
I^azanauskas, Mutual Federal 
Savings and Loan bendrovės 
prezidentas, ir Juozas Misevi
čius, tos bendrovės iždininkas, 
vakar sugrįžo iš Floridos. Par
vyko nudege saule kaip t‘k tuo 
metu kai Chicagoje snigo uba
go kąsniais. Ir Alex Alešauskas, 
baldų biznierius, sugrįžo.
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SUVAŽINfiJO 18-IETĘ
Prie Western ir Archer avė., 

gatvekaris suvažinėjo ir sužei
dė 48 metų 18-tos apylinkės 
gyventoją, Rose Partyka, 1918 
W. Cullerton.




