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SOFIJA, Bulgarija, kovo 3 d. 
— Vokiečių kareiviai veržiasi 
j Bulgarijos provincijas ir už
ima kiekvieną didesnį mieste
lį. Vokiečiai apsistoja uždary
toje mokyklose ir specialiai pa
ruoštose kareivinėse.

Pirmosios vokiečių kariuome
nės dalys jau pasiekė graikų 
rubežių. Jos apsistojo Melnik ir 
Svilengrad miesteliuose. Iš ten 
į Salonika yra tiktai 100 my
lių atstumas.

Bulgarijos gyventojų daugu
ma seka važiuojančius vokie
čius su didele baime. Visi žino, 
kad nacių atvykimas užtrauks 
Bulgarijai dideles nelaimes. Bi
jo britų, kurie yra pasiryžę 
bombarduoti nacius Bulgarijoj.

Sofija, Bulgarijos sostinė, da
bar ne tyliu miestu atrodo, bet 
tikra kareivine. Visur pilna vo
kiškų kareivių.

Bulgarijos fašistai, kurie ligi 
šiam metui nedrįso viešumoje 
rodytis, pradėjo maršuoti gat
vėmis ir nuėjo prie vokiečių 
ambasados. Iškeltomis ranko
mis jie sveikino praeinančius 
nacių kareivius.

Britų pasiuntiny^Ueorge" Ren- 
del‘ pasimatė su* Bulgarijos ka
ralium. Pastarasis pasakė, kad

/

JUGOSLAVIJA JUNGSIS “AŠIN”
Įjungimo datą pa

skirs Hitleris
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 3 d.— Valdžios sluoks
niuose jau neabejojama, kad 
Jugoslavija bus Įjungta “ašių”. 
Ligi šiam metui politikai slė
pė šią mintį, bet dabar viešai 
prie jos prisipažįsta.

Jugoslavijos regentas kal
bėjosi su nacių ministeriu. Vė
liau jis ilgai tarėsi su minis
teriu pirmininku ir užsienio 
reikalų ministeriu.c e IĮjungimo “ašin” datą pas
kirs Hitleris ir valdžia “įsi
jungs.”

Hitlerio kariai — 
Bulgarijos svečiai
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 3 d.—Nacių užsienio mi
nisterijos valdininkai skelbia, 
kad vokiečių kariuomenė Bul
garijoj laikoma svečiu.

Vokiečiai krašto neokupavo 
ir nemano kištis į vidaus rei
kalus. Vokiečiai įžengė Bul
garijon, kad apsaugotų bulga
rus nuo britų ruošiamų karo 
veiksmų.

Vokiečiai rado britų bombas 
prie didžiulio bulgarų vanden- 
tekio ir suėmė britų agentus.

Britu ministeris gali 
likti Sofijoj

BERLYNAS, kovo 3 d. — 
Britų propagandos agentai 
skelbia, kad Bulgarija neoku
puota, todėl nėra jokio reika
lo britų ministeriui išvažiuoti. 
Vokiečiai nelies britų amba
sados tarnautojų.

Vokiečių publika nieko ne

įleidęs nacius į Bulgariją, nes 
manąs, kad šitaip busią geriau 
visam kraštui, kurį jis taip my- 
lįs.

Britų ministeriu pasakė, kad 
santykiai bus nutraukti, nes 
jis negali turėti vokiečių karei
vį prie savo ambasados durų.

Manoma, kad santykiai bus 
nutraukti antradienį. Bulgarų 
valdžios sluoksniai žino, kad su 
santykių nutraukimu buis skel
biamas karas ir Bulgarija taps 
karo lauku.

Bulgarijos parlamentas pa
tvirtino premjero veiksmus vo
kiečių atžvilgiu, bet valdžia ne
leido parlamento atstovams kal
bėti tuo reikalu. Daugelis at
stovų norėjo tarti savo žodį, 
bet jiems neleista kalbėti.

Filov palakė, kad vokiečiai 
vistiek kraštan butų įsiveržę. 
Jis dar nepasirašė sutarties, o 
nacių kareiviai jau peržengė 
Bulgarijos sienas.

STAMBULAS, Turkija, kovo 
3 d. — Pranešama, kad turkų 
sostinėn atvyks labai aukštas 
vokiečių užsienio reikalų mi- 
nisterijeb vtfdininkas pasima
tyti su Saradžoglu. šiuo auk
štu valdininku btisr pats Ribben- 
trofe. a -

NAUJIfcNŲ-ACMft PUou-
Nustumdamas visus diplomatinius formalumus ša

lin, karalius Jurgis VI (dešinėj) specialiai nuvažiavo 
keletą šimtų mylių į vieną gelžkelio stotį- pasitikti nau
jąjį Jungtinių Valstijų ambasadorių Anglijai, .John G. 
Winant (kairėj), iča, per radiją prisiųstoje fotografi
joje, monarchas ir ambasadorius sveikinasi. Prcziden- 

' tas Rooseyell’as buvo pirmasis sulaužyti v diplomatinius 
formalumus, kada jis pereitą mėnesį išplaukė į jurą 
pasitikti Anglijos atstovą Halifax’ą. <

r-,,.-------- įį.....,., į ........7,t: ;

VALDŽIA PERKA DUJ^UKES

žinojo apie nacių invaziją 
Bulgarijoj.

Jiems tiktai vakar vakare 
paskelbta, jog nenugalima 
Hitlerio armija įžengė Sofi
jon, kad apsaugotų bulgarus 
nuo britų užpuolimo.

Britu kariuomenė 
Salonikoje

ROMA, Italija, kovo 3 d.— 
Italų laikraščiai rašo, kad di
deli britų kariuomenės viene
tai jau išlipo Salonikoje ir 
ruošiasi sutikti vokiečius.

Britu kareiviai išskirstyti 
įvairiose iš anksto paruoštose 
vietose. Dalis britų vyksta 
tiesiai prie graikų-bulgarų ru- 
bežiaus.

Visi britų kareiviai yra gin
kluoti Amerikoje gamintais 
moderniškais ginklais. Did
žiulės graikų minios sveikino 
atvykusios britu kareivius. •Z v

Graikai tariasi 
su Edenu

ATĖNAI, Graikija, kovo 3 
d.—Oficialiai pranešama, kad 
ministeris Edenas šiandien par 
simatė su Graikijos karalium 
ir ministeriu pirmininku.

Generolas Dili ir Edenas il
gai kalbėjosi su gen. Papagos, 
graikų kariuomenės vyriau
siuoju vadu.

Italų orlaiviai norėjo bom
barduoti Atėnus, bet buvo 
nuvvti. Pranešama, kad britai 
padės graikams, jeigu naciai 
pradės pulti Graikiją.

ORAS
Debesuotas ir šaltesnis.
Saulė teka 6:22 v. r., leid

žiasi 5:42 v. v.

Jas’duos karo zonų Hitleris sėja neapy- 
gyventojams kantą .Amerikoje

WASHINGTON, D. C., kovo 
3 d. Karo departamentas 
praneša, jog užsakė didoką kie
kį dujų, kaukių civiliniams gy
ventojams. Jos bus duodamos 
tiems gyventojams, kurie gy
vena karo zonose.

Vyriausybė nori įpratinti gy
ventojui kaukes vartoti, kad 
vėliai! nekiltų nesusipratimų.

Be to, nori, kad išsivystytų 
kaukių gaminimo industrija ir 
reikalui esant galėtų pagamin
ti didesnį kaukių kiekį.

ANGLIJON LEIDŽIAMA EKS
PORTUOTI PREKES

WASHINGTON, D. C., kovo 
3 d. — Vyriausybė leido išvež
ti į Angliją ir šiaurės Irlandi- 
ją Visas prekes, kurios tiktai 
reikalingos karo pramonei.

/«/..< • • » ■ I t 'Jt * t . _

Leidžiama išvežti net aliumi- 
nijus, kuris būtinai reikalingas 
aviacijai. Valdininkas pareiškė, 
kad išvežamos Angiij on prekes 
bus kontroliuojamos.

Išvežimas Anglijon butų su
varžytas tiktai tuo atveju, jei
gu vyriausybei atrodytų, jog 
išvežama perdaug.

Rickenbacker gyvy
bė pavojuj

ATLANTA, Ga., kovo 3 d. 
— Buvo manyta, kad pagarsė
jęs lakūnas lengvai galės pa
gyti, bet dabar jo sveikatos 
būklė labai silpna.

Gydytojai buvo priversti 
įšvirkšti jam kraujo ir dabar 
jam duoda deguonį kvėpuoti.'.

Gydytojais pareiškė, kad la
kūno gyvybė yra pavojuj ir 
randasi labai kritiškoje padė
tyje. Viš dėlto jie turi vilties 
išgelbėti Rickėnbackerį.

NEW YORK, N. Y., kovo 3 
d. — Frank Bond, 'vokiečių kil
mės demokratų pirmininkas 

/šiandien paskelbė, kad Hitleris 
leidžia milijonus dolerių neapy
kantai Amerikois gyventojų tar
pe kelti. ,. ' ‘ t

Ypatingai leidžiama daug pi
nigų vakaruose, kur- gyvena 
daugelis vokiškos kilmes ame
rikiečiu.v

Bond patarė lakūnui Lind- 
bergh sugrąžinti Hitleriui pa
dovanotą medalį ir pasmerkti 
nacių metodus.

Bulgarijos auksas 
“įšaldytas”

WASHINGTON, D. C., kovo 
3 d. — Sekretorius Hull pa
reiškė, kad jis pasiuntė finansų 
departamentui patarimą “įšal
dyti” visus bulgarų turtus. Jung
tinėse Amerikos valstybėse.

Finansų departamentas tuo
jau informavo visus bankus 
apie šį reikalą.

Amerikoje buvo mažai bul
garų aukso, jo - vertė neperšo
ko pusė milijono dolerių. Įšal
dymo politika neleido diktato
riams pagrobti 5 bįįįjpnų, dole
rių aukso, kuris priklauso už
imtiems kraštams.

■ -r Ą'/s
--------------•—-

Naciai praspruko 
pro britų blokadą

, RIO DeŽAN’EIRO, Brazilija, 
kovo 3 d.\-— Prekybinis nacių 
laivas Lech iš Bordeaux atplau
kė į Braziliją. Jis atvežė įvai
rių nacių gaminių orlaiviams ir 
mašinoms.

Nacių laivas plaukė 31 dieną 
ir kelis kartus buvo dideliame 
pavojuje.

Britai patenkinti 
Winantu

LONDONAS, Anglija, kovo 3 
d. — Naujai atvykęs Jungti
nių Valstybių ambasadorius 
šiandien priėmė spaudos atsto
vus.

Laikraštininkai pabrėžia, kad 
Winant kalba žymiai mažiau, 
negu tai darė Kennedy, buvęs 
Amerikos ambasadorius.

Britai patenkinti nauju am
basadorium, nes mano, kad da
bartiniu metu reikia mažiau kal
bėti. Winant padarė labai gerą 
įspūdį.

Socialistai laimėjo 
Čilės rinkimus

SANTIAGO, Čilė, kovo 3 d. 
-— Vakar dienos rinkimuose Či
lės socialistų partija laimėjo la
bai daug balsų. Jos narių skai
čius parlamente bus žymiai di
desnis.

Prieš pačius rinkimus socia
listai nutraukė ryšius su taip 
vadinamu liaudies frontu, nes 
nenorėjo bendradarbiauti su ko
munistais.

Dabar parlamente socialistai 
turės 15 vietų, o senate pen
kias. Fašistinės partijos pralai
mėję). j ’ ,

>- ---- --------
8-tos Hull tarnybos 

metinės
WASHINGTON, D. C., kovo 

3 d. — šiandien suėjo astuoni 
metai, kai sekretorius Cordell 
Hull užėmė užsienio departa
mento sekretoriaus vietą.

Tai yra pirmas užsienio de
partamento sekretorius, kuris 
šioje vietoje išbuvo tokį ilgą 
laika.

Hull buvo pareiškęs, kad jau
čiasi privargęs ir norėtų pasi
traukti, bet šiandien tęsia dar
bą, nes mano, kad jis dar gali 
atnešti kraštui naudos.

Britu ultimatumas 
Rumunijai

SOFIJA, kovo 3 d. — Diplo
matiniuose sluoksniuose patir
ta, kad praeitos savaitės gale 
britai įteikė labai svarbią notą 
Rumunijos diktatoriui.

Jeigu rumunai neišvys vokie
čių iš savo teritorijos ligi atei

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sovietų valdžia šiandien įteikė Bulgarijos pasiuntiniui 

Maskvoje notą, kurioje nesutinka su vokiečių okupacija. So
vietai sako, kad Bulgarijos okupacija netarnauja taikos tiks
lams Balkanuose.

----Britai neima dėmesin sonetų notos, nes Lno, kad ji yrr 
paremta tiktai tuščiais žodžiais. Sovietai nenorėjo apsaugoti 
Bulgarijos nuo nacių.

Naciai skelbia, kad jų kareiviai visai neartėja prie tur
kų arba graikų sienos. Jie atvyko tiktai Bulgarijos apsau
goti. /,

— Japonai skelbia, kad franeuzai priėmė japonų ultima
tumą.

7 Britų aviacija labai smarkiai bombardavo Brestą ir ki
tus vokiečių Laikomus uostus. Britai paskelbė, kad naciai lai 
ko visas savo karo jėgas Francuzijoj ir stengiasi nukreipti bri
tų dėmėsi | Bulgariją.

— Keturių motorų nacių bombanešys nukrito pietų Irlan- 
dijoj. Viėhas nacių lakūnas užmuštas, o kiti 4 areštuoti.

Amerikos vyriausybė ruošia protestą Bulgarijos valdžiai 
dėl suvaržymo diplomato laisvės. Bulgarai neleido ministeriui 
Earle išvažiuoti.

— Vokiečiai skelbia, kad Olandijoj užmušta 10 osmenų bri
tų bombardavimo metu.

Reikalauja jiems 
griežtų bausmių

KAUNAS, Lietuva, kovo 3 d.
— VI. Metelica, prisiųstas Vil
kaviškio liaudies teismo teisė
jas, aprašinėja, kaip kovojama 
su chuliganais Rusijoj.

Rusijoj už chuliganizmą bau
džiama penkiais metais sunkių
jų darbų kalėjimo.

Metelica siūlo ir Lietuvoje 
tokias bausmes įvesti, tokiu 
budu “ši blogybė bus išrauta 
iš šaknų”. Lietuvoj, sako, su 
chuliganizmu niekad rimtai ne
kovota.

nančio trečiadienio, tai, graikų 
ir britų karo jėgos juos puls 
pačioje Rumunijoje.

Rumunija prašo, kad nebom
barduotų kai kurių miestų, ku
rines pasižadėjo demilitarizuo
ti.

Turkai siunčia ka
rius prie sienos

SOFIJA, kovo 3 d.— Teko 
patirti, kad turkų vyriausybė 
siunčia -'naujus kariuomenėt 
pulkus prie graikų sienos.

Jeigu vokiečiai pultų Graiki
ją, lai turkų kariuomenė pasi
stengtų atkirsti Trakiją ir už
kirsti vokiečiams kelia maršuoti 4. <
prie juros.

Turkų vyriausybe paskelbė, 
kad ji padėjo minas Dardane
luose ir sutraukė dalį karo lai
vų į šį sąsiauri.

Britai stumiasi So- 
malijos gilumon

KAIRAS, Egyptas, kovo 3 d. 
— Britų karo vadovybe skel
bia, kad jų kariuomenė užėmė 
Abruzzi miestelį, kuris randasi 
80 mylių atstumoj nuo Moga 
discio. Kasdien nelaisvėn pasi
duoda didesnis italų skaičius.

Britai bombardavo Burye 
miestelį Etiopijoj, kur buvo ita- 

' lų ginklų sandėliai. Sukelti di
deli gaisrai.

Dalis italų norėjo pasiekti 
Abisiniją, bet dabar jie grįžta 
Somalijon ir pasiduoda bri
tams.

Stachanovcai tapo 
chuliganais

KAUNAS, Lietuva, kovo 3 d.
— šalniškės kaimo komjaunuo
liai surengė viešą vakarą.

Norėjo pasilinksminti ir pa
šokti, bet į vakarą iš Ąžuolų 
Budos ir Kazlų Budos atvyko 
stachanoviečiai Mauravičius ir 
Skirka, kurie išardė visą vaka
rą.

Jie elgeisi taip chuliganiškai, 
skundžiasi komunistai, kėlė to
kį triukšmą, kad sutrukdė kom
jaunuoliams pasirodyti viešu
moje.

Žada kelti žuvu ūki
KAUNAS, Lietuva, kovo 3 d. 

— Sovietų laikraščiai apraši
nėja, kaip komunistai kels žu
vų ūkį Lietuvos vandenyse.

Ligi šiam metui Lietuvos 
vandenyse buvo pagaunama 1,- 
200 centneriai žuvų. Bolševikai 
žada pagauti tuose pačiuose 
vandenyse 2,000 tonu žuvu.

Visi vidaus vandenys yra pa
dalinti naujai paskirtiems in
spektoriams ir niekas negalės 
be leidimo žuvų juose gaudy
ti.

Dabar jaučiamas 
žuvies trukumas

KAUNAS, Lietuva, kovo 3 d. 
— Laikraščiai pripažįsta, kad 
šiandien Lietuvoje jaučiamas 
didelis žuvies trukumas.

Viskas bus pertvarkyta sov- 
choziškais pagrindais, tada Vi
siems pakaks žuvų, sako laik
raštis.

Ligi šiam metui Lietuvon bu
vo įvežama daug konservuotos 
žuvies, bet šiemet rinka bus 
aprūpinta vietine žaliava. Nepą- 
sako iš kur gaus tą žaliavą.

Audėjas dirba prie 
dviejų staklių

KAUNAS, Lietuva, kovo 3 d. 
— “Tiesoje” įdėta Vlado Stri- 
mitkos fotografija ir nurodyta, 
kad nuo sausio 15 dienos jis 
pradėjo dirbti ant dviejų Stak
ių iš karto. «■

Ligi šiam metui audimo fa
brikuose prie kiekvienų Stak
ių dirbo vienas darbininkas. 
Staklės .-senos rųšies ir reika
lauja vieno darbininko priežiū
ros.

Strimitka dirba prie dviejų 
staklių, tarytum tai butų nau
jos anglų audimo mašinos. Re.- 
kalaujama, kad ir kiti darbinin
kai prižiūrėtų dviejas stakles.

Pildome 1940
Income Tax
Blankas

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet.
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DRAUGIŠKUMAS

KAS DABflB DEDASI LIETUVOJE
NĘPAWK|N1MĄS KOMUNISTAIS ALKIA

Okupantams js hunus gyven-
.......

licmupįsįai ma||i^ą krąsį|p gyyęptoįųs pasakomis apie 
“bųsipi^jj rojų”. Kon]unistę» Dekąnozpvo suorg^ii^uo- 

tą Kręvė$-Mįę^ęYięiaM3 ^uv9 •‘buržuą^'n^”.

• /ąĄ

Ate 
.... .....

Antradienis, Kovo 4, 1941

Gimtadienis, 
Vaišės, Mirtis

Skaudi tragedija ištiko chį- 
cagiečių Jakelių namus, 4055 
Kilis avenue. šeštadienio vakare 
iš Milwaukee atvažiavo giminės 
ir surengė surprize vakarėlį 
Adolfui Jakeliui. Svečiams iš- 
sis^ięsčįus, jo nuvargusi žmopa 
Emma Jakelienė, ųžmigp su 5 
menkių sunurp peįajdu glėįĮyj. 
Kai pabudo, jįos kudikią į>^o

vergtoje Lietuvoje prasideda 
bruzdėjimas prieš bolševikus. 
Apie tai kalbėjo čekistas A. 
Sniečkus, Lietuvos komunistų 
partijos sekretorius, kalboje, 
pasakytoje Kaune profesinių 
sųjungų atstovų suvažiavime.

šis čekistas pareiškė, kad 
rinkimai į sovietų aukščiausių
jų taryba ‘‘eis paaštrėjusios

Reikalauja griežtos d sciplinos
Savo tolimesniame išvadžio

jime čekistas aštriai užsipuolė 
prekybos ir kooperacines įmo
nes, nors jam yra žinoma, kad 
bolševikų ekspepmentai šių 
prekybų ir kooperacijų suardėt

Taip pat smarkiai kliuvo 
profesinėins sųj Angoms, kad 
jos nciškeliančios darbininkų į 
valdonių ąpųratų, bet jis už
miršo paminėĮi, kad visas

NAUJIENU-ACME Telepboto
Pereitam kare pasižymėjusį Illinois 33įčįpiį divizija rengiasi greitai PF6flP.ti manevruš ' |iės Tullahonia. 

Tenn., kur tuo tikslu baigiainų įręngįįz didžiuję įr ^loderipška siuvykla, paveiksle matosi dalis 408 jau pa
statytų barakų. Išviso slovykĮa |ųęę§ J3^L|)asįa^ akry įr kumpos $16,OqO,QPO.

I !.■■■■■ m IĮ . i i f |Įlf. .....

jipio prie laimėjimo” ir “tegy- nai 
vuoja viso pasaulio darbo žnip- tiki

• i • • i • • i _ _ a.mų
gas

Toliau jis išsitarė, kad rinki
mų į vad. “liaudies seimo” nic- 
tu “klasinis priešas buvo ap- 
glušytas ir nesitikėjo, kad įvy
kiai taip greit išsirutuliuos iki 
tarybų valdžios paskelbimo. 
Galima sakyti, kad priešas tu
rėjo dargi tam tikrų iliuzijų ir 
už tai mes neturėjome pasi
priešinimo. šiandien sųlygos 
yra kitokios.”

Toliau čekistas sako,
priešas dega pagieža tarybų 
santvarkai ir organ zuojųs pi: 
sipriešinimų.

Girdi, “priešas skleidžia gan
dus, kad ateis galas tarybų val
džiai, kad SSSR bus įtraukta į 
kara”. Priešui reikia luč-tuo- v • *■ .. . * .

. • \

Ru-
ma-sijos pakanmpiii prigrūsti 

skobai.
žemės ūkio darbininkai 

blogai organizuoti. ĮJarbįniiu 
kus reikia pastatyti į tokių pa-

esu

ti (jidinli (iarbp našumų, kų 
bolševikui pasįckė akordiniiį 
darbu.

Pagaliau, “draugas” čekistas 
reikalavo griežtos darbo dis-

kad bildukai
neklauso

Reikia 
uos laužytojams,

ateina į darbų girti, 
vadovybės.
juodų lentų discipli- 

jų pavardes

vadas ir mokytojas drau- 
Stalinas”.,

Kręvės valdžia buv?
“buržuaz.nė”

Tame pat prpf. sųjungų su
važiavime kalbėjo kitas komu- 
nįstų partijos centro koųiiteto 
sekretorius, pasivadinęs kažko
dėl Adomų, nors jis tėra pa
prastas žydelis Meskup.

Jis štai kų pasakė: “Nuo bir
želio 15 d. iki šeinio yinkįųių, 
įneš Lietuvoj fakįinai turėjom 
buržuaziniai demokratinę val
džių. Bet ši vyriausybė jau su- 
tcij<ė mums galimybę legali
zuoti kompartijų, sutriuškintį 
reakcines partijas, uždarytį 
Šiaulių Sųjungų ir paruosti

» L**' i * l i * * r •’ *

rinkimus j tįkiųjį liaudies scL 
nių’” '

Siu

r s

s,<aOia’ w W
ĮinllilK-.

W teiM ^iita Y‘Mio,Ty- 

kak W. W

į Vita
tojauiĮĮ ^yycsnįį-butij. Ątyykg į

tarĮ)«i|'toju| ■ jitfliytijįi (fįtiugęšp, 
Pas ylgO gjpąjjarbM Į

sprendžia; vicuiep'is piliečiams. 
bųt$i ir kambariai parupinanii

KAIP didįjį penktadienį

gav0 viena kenoshietė iš savo 
sesers:

9 tRliSVi W 11>W Wie’ 
r i’p>s fflsup vyras 
■ w I W M

ii: i kaiiMw r8»rsĮįr‘os- 
lai -iis 

¥> oBpM W in ’’gat1' 
kai jia!,.ar|inė

rytuni, arba galvoju sau, ko
dėl aš tokia nelaiminga esu ir 
visų apleista.

r r •

|150,00Q IR 45 CĘNTĄĮ

Pereitų trečiadienį gaisras vi- 
durmiestyj padarė ^150,000 
nuostolių namui 168 Węst Lake. 
Vakar užsidegė gretimas namas, 
164 W. Luke, pąisrinįipgąi ap- 
Šviipę, ka# iŠYęngtį naujoj ką- 
t^strofos. Buvo užsidegęs ka
minus. įSuofstoliaj 45 egipįi.

SŲŽĘipę spcjŲ
BRIGHTON PARK. — Laike 

ginčo tėvas kirto kirviu savo 
18 metų' sunui, Ray Lubock, 
4209 S. Kedzie avenue. Jį sun
kiai sužeidė.

S, “Viskas be gą]o 
pabrango”

^yciĮĮ, •Kaline pinj jo 
levus. O toliau, lai nežinau Išlraųką iš laiško kurį gavo

TOWN of lake 
dama puodų karšto vandens, 
koja už karpeto užkliuvusi pa
virto ir veidų ir kūnų skaudžiai 
nusiplikino 5$ m. Josephine Ba- 
buska, 4737 S. Paulina.

Beneš-

Lietuvai ruošia “planus”
Toliau “draugas” Sniečkus 

piešė laimingas perspektyvas, 
kurios esančios numatytos kilų 
meti] ūkio plane. Bet čia pat

liau, reikių lokius be ceremon 
jų paspausti.

Spausti makosi iš Stalino
Be abejojimo, “draugas

kalbos liudija

kųmai esu dideli.
“'liesa, darbininko

kištas, jeigu jis pebutų baigęs 
šio kaltinamojo akto pačių bol
ševikų sukurtam režimui to- 
kdmis tuščiomis frazėmis, kaip 
“1 enino-Stalino partijos vado
vaujami mes eį^inie nuq Įaime-

labiau bręsti 
okupantams.

O kai dėl “draugo” Meskupo 
pareiškimo, kad J. Paleckio 

. ...... . ■ t ■ <

valdžia” paruošė dirvų komu
nizmui, tai čia įlinko negalime

pąsipriešiiiįmas
po kelis mėnesius?

I. Į didėlį skaičių paduotų 
prašymų /skyrįps/"'yįetpję to,

Dabar pas mus užėjo nelen
gvi Jaikai. Ąš niųnau, kad i f 
jus gerjau žinolp — nereikia 
juniĮS nei rašyti, o antra aš 
daug aiškinti negaliu per lai- I* »• ‘ * < ' • • •
škų, tik vienu žodžiu sakant, 
gyvenam, kaip didįjį penkta-

• Adresu 6312 Hyacinth 
avenue, buvo rastas nusišovęs 

miela buvęs policistas, 77 metų Char- 
sesulele, kaip dabar viskas behes A.'Wienelke. Sako, kad jis 

z*..].. ixnhnnn/tn TAolnn. »!<>r ln~ •!___! ___

žinotumei,

ilgai sirgo.

žmoni

vai gauth kokios prekės”, bet 
reikių “ir jėgų ir Luku savo 
socialistinės dvynės saugumui

rūsčiai praskambėjo “drau
go” Sniečkaus žodžiai, kad “ta-

sų krašto socialistiniam pęr- 
tvarkvmui teikia didžiausia 
materialine parųmų” (!). Esu, 
“dabartiniai pertvarkymai su
teikia nematytus pagerinimus 
darbo žmonėms”, bet jis, tur- 
bųt, Ritėjo galvoje nematomus 
pagerinimus.

SAPNAVAI?

voje komunizm'ųs, .k^iip. įr Pa
leckio “valdžių” puvo įnešti į

- ♦ i 4 . - j i i • i

T
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Lietuva ant raudonosios armi
jos durtuvų. In. B

SOSTINE KEUAMA Is KAUNO Į VILNIŲ
PERSIKĖLIMAS VYKSTA DipžJAUSIQJ^ 

BETVARKĖJE '

Kaip žinoma, atskiri okupuo
tosios Lietuvos komisariatai ' i :. > •« v • t m r t 9
palaipsniui keliasi iš Kauno į 
Vilnių. Sostinės perkėlimas į 
Vilnių turi būti įvykdytas iki 
gegužės 1 d., kuomet dalelėmis 
vaįkštinėmis t,ar jtar.tų turėtų 
būti paręį|<šta “padėka” “drau
gui” Stalinui už Lietuvos “iš-

VOS ‘ stac|imioviška
• . V.r lt i

Šį pareiškimų deda 
jo nekorncnlųo^ųmi,

pakankamai parodo visuotinę
• • k f • >. .. , J . > ,< Į r y >.■ V

duodavo atsakymų1/ kad 'prasy
toj ų nurodyt'i.bj i piltai yra šek- 
vcstruolose ' .tirbų rezervuotose

I kis i rėn i daAvfe ■ iŠkel ta i s * fiYk 
tais ir konslaltVodamii^, . k:i<

vybe lįęatliko^zjųįįjųiyc^tų už; 
dayjnių ir tuo, (Į;rl):ii /pakenkė 
■pla h i ilgam , įs taigų \ persi kčl i m u į 
r Vilnių, vdlšjyhūš’ jfdhtro’čį 
liaudies, ko.ipisaiįs pašalino iš 
pareigų bptų slvyriaUs .viršinm- 
kų"j,lį Broidų ir sekvestro da- 
lies»" vedėjų BCrzųkų.“

“Tųrybų Eietuva’’- pastebi, 
kad panaši betvarkė viešpatatP

' ■. x- ■ '/I i ■■■ * ■ • ■. • T■    ------- ■ _ - - - ... .

nebuvau nuvažiavusi, žinai, 
kaį dabar aš esu susirųpinusi, 
Įai i r niekur nenoriu nei va
žiuoti, ' nei eiti. Jo 'tėvai irgi 
.j^ų.^ęni ir serga visa laikų; 
Įeva.s ędaba,ij,..nęipalo ( visai, o 
nioliiia nenulipa nuo lovos. 
Tai neduok Dieve kokia man

7 1 *■ i
koropę pievas davę. 0ia yyro 
nėra, čįa jo tpvai serga, omai) 
vienai visi klapalai. Tai užei
na tojęiog valandos, kad, ro-

jauti Kaune, Panevėžyje, šiau- 
‘ i • v** f ■liuoše ir kituose miestuose.
Ypač gyventojai prisikankinu

>. ■ ■ ■. . : '■ • -■■'“•į- • ' / ‘ '•»

melų, tai tų litų niekas nesi
gaili,—moka, kas lik kiek pa
prašo. Kaį tu buvai, sviesto 
kilogramas buvo 2 litai o da
bar 10 ir 12 litų; pienas buvo 
15 centų litras, o dabar — 50 
ir 30; mėsos kilogramas buvo 
00 centų, o dabar — 5 litai; 
Lašinių kilo 2 litai, o dabar — 
10 litų; dešimt kiaušinių bu
vo 70 centų, o dabar — 5 li
tai; duona lik dusyk branges
nė. Medžiaga irgi labai brangi: 
suknelė, kuri pirmiau buvo 
20 litų, dabar 100 litų; butai,

Lengvai 
PąMvfc-

mus <

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbę jų 
PAĮtpUppĄtVfAs Y^SĮINfiSE
No. 9

i’"'"’ ,,t" * .iU.t i d "gF

Spausdinam

Mes iš savo korespondentų 
jau anksčiau turėjome žinių, 
kad tas persikėlimas vyksta 
didžiausioj betvarkėj, kaip pa
galiau viską: 
je daroma b » • •
tempais”. Kli

t ch:mov škais 
kurie komisaria-

dėliojo, nes laiku nebuvo at
likti p ila pu remontai ir iš vi
so n b Ino tokiem persikėlimui 
tinkamai pasiruošia. Dar dides
nį vargų turėjo pakelti perke- 
| ųmų įstaigų valdininkai ir 
tai numojai, km iv neturėjo, kur 
apsigyventi. Bet štai sųžmoine 
ir iš oficiozo “Tarybų L:ctu-

komisariatas, padaręs Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto 
butų skyriuje revizija, konsta
tavo visų eilę pasireiškusių ne
normalumų, būtent:

• t v f

L Butų skyrius neįvykdė 
liaudies komisaru tarybos hu- .. x, . į >• f, t ?
tarimų dėl patuštininio patai? 
pii persikeliančioins į Vilnių įs
taigoms; įstaigoms šiuriuose 
namuose gyvenantiems asme
nims neparupindavo kitų tin- 
kamii pa talpų; raudonosios ar? 
mijos karių šeimoms paskyrą 
tokius butus, kuriuose apsigy
venimas visiškai neįmanomas, 
ir visai suprantama, kiųl į to-

-NAl J1BNOS ' pirip^ dr didžiausias'Lietuvių1 Dien- 
įa§ti| Amerikoj. ;

NAUJIENOS turi savo ■ koresRgndeutųs. y i j u o s • 
41 »rikos miestuose ir kituose pasau- 

kra^tuosę.;. į
NAUJIENOS paguodą: y$?usi|?; pasaulipejĮ žiniaj.
NĄŲJįęNOS? n^MUfųotĮi ^inių iš Eię|uyos.
NAUJIENŲ pręnuipęrąta Amerikoj (be Chicagos) 

■ kgįnųpją $6 00, Chicago] ir Europoje

L

> Ui.

NAUJIENOMS —pinigus Siųskite šiuo antrašu:

WŲJIENOS^

plakatus, biliętų^ 
' BIZNIO korteles 

DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS ir 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOSDAĘ^US

JACK SVVIFT

NAUJIENOS
1739 South pialsted Str«»' 
" CHICAGO. ILLINOIS

Ttl. CąnaJ 85W *

SUFFERING

|O TOOTURE 
T JAGPi, ’ * 

TETRA' PLACE5 
A TELEVISOR

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SĄPNIHINKA
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Snpnirnnkų su Mitologi
ja, Papročiais, Ppetarąi? 
ir Patarmėmis galite 
gaut’ už $1.00. Per paštą 
siur iant kainuoja $1.10

GUAHES REND JARAN AND 1TALY.
FLOODS SWEĘP C.HĮNA
VVAVE5 81

COAST.

NAUJIENOSE
173$) So. Halstcd St.

CHICĄQQ. H4-.

!



Antradienis, kovo 4, 1941 NAUJIENOS; Chicago, III.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

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

K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

K. KAIRIS, prezidentas
P. J. RIDIKAS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

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

------------------------------------------ ' .......................................

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PADANGES

VAJUS PRASIDĖJO! nius patyrimus ryšium su nau
jų narių įrašymu.

šio menesio 29 d. Dariaus-Q|rė* 
no svetainėje.

Apie jaunimo reikalu^ dau
giausia kalbėjo Bruno Bruknis 
ir P. Ridikas. Jie yra jaunosios 
kartos atstovai, tad jiems jau* 
nimo pageidavimas yra geriau 
žinomi ir suprantami. Savo kal
bose jie tuos pageidavimus nu 
rodė. Be to, išdėstė ir planą 
kuriuo besiremiant bus bando
ma prieiti prie lietuvių jauni
mo ir įtraukti jį į musų veiki
mą.

Kai pasibaigė pasitarimas, tai 
dalyviai buvo pakviesti užkan
džių. Tokiu būdu pasitarimas- 
kuris buvo tikrai sėkmingas, 
baigėsi linksmoje ir draugiško
je nuotaikoje.

po kurio laiko jis išvyko į Lie
tuvą ir ten praleido kelis 
nesiūs. Bet iš Lietuvos grįžęs, 
jis dar keletą narių įrašė.

. J. Žukas yra baigęs kūno kul
tūros kolegijų, Kareiviški muš
trai jam yra gerai žinomi.

Linkime Žukui kuo geriausio 
pasisekimo iškilti jr'armijoje į 
viršūnes. Vadinasi, kad jis grįž
tų, mažiausiai, su “jenerolo” 
cinu...

PADĖKA
Pętrausko bankieto 

šiuo nori tarti širdin-

.«>" '■ ................................... ...-...... ...

/ RAGINE, WIS.
Hąęiųę Lietuvių Kultūros 

p^augįja laikė savo sus'rinki- 
mą vasario 23 d. Tame susirin
kime liko išrinkta valdyba 
šiejns metams. Pirmininku liko 
išrinktas Frank Seinas (1448 
Genevii St,), pirm.-pag. Peter 
Bičkus (1224 Herrick Avė.), už
rašų rašt. Edward S toli (UOS 
-r— 13 St.), iždo globėjais Jad
vyga Mikulskį ir Johanna Grus- 

ir inaršalka Jos. Ranstaitis.
—S. M.

Reikalaus Apsaugos 
Mokyklų Vaikams 
Marųuette Parke

Lietuvių kliubas susirūpinęs 
mokesčiais ir ateinanč a 

registracija

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

cagos Lietuvių Draugijos vajus 
naujiems nariams gauti.

Vajaus klausimas valdybos 
posėdžiuose buvo svarstomas 
per kelis mėnesius. Pagaliau 
buvo pagamintas ir priimtas 
atitinkamas planas, kuris nu
tarta vykinti jau pradedant su 
šiuo menesiu.

ris. Pirmiausia jis paaiškino sū

dei pra-

girdeli, 
dalyviai, 

savo vciklu-
Vajus be vajininkų, žinoma,

pirmiausia ir buvo reikal nga 
sukviesti labiau pasižymėjus us 
pereituose kontestuose musu 
organizacijos veikėjus. Nors t.ii 
teko atlikti greitomis, bet vis 
dėlto malonu pažymėti, jog di
delė dauguma kviestųjų atsilan-

Kovo 1 d. draugijos ofise įvy
ko pasitarimas, kuriame daly
vavo šie asmenys: K. Kairls. 
Adomas Markūnas, “dėdė” Vai
tekūnas, St. Yurcbis, Mike Seli

Gaiškis, P. Milaševičius, P. J. 
Ridikas, Šalkauskį,. Bruno 
Bruknis, Juozas Asci la, K. Au-

nąs kaipo svcč’as.
Rė kia pas ikyli,’jog pasitari

mas buvo labai gyvas V įdo
mus. Iškelta ir nptuita daugy
be klausimų, kurie yni susiję $u 
vajaus reilkaldlš. Ditfgrni's da
lyvių papasakojo savo asme.ii-

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITVVINAS.
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

iš-

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

kvietė visus dalyvius iš eilės pa
reikšti savo nuomonę 
dedamo vajaus.

Buvo tikrai smagu 
kad buvusių kontestų 
kurie pasižymėjo
mu (vadinasi, įrašė daug na
rių) pilnai pritarė tokiam va
jui ir pasižadėjo jį visais bu
dais remti. Veteranas Adomas 
Markūnas, kuris pereitame kon
teste stovėjo pirmoje vietoje, 
nurodė daug prakt'škų dalykų 
apie naujų narių įrašymą. Jis 
pažymėjo

yra labai 
goję juk

BRUNO BRUKNIS

Stasio 
rengėjai 
gą ačiū p. Shametui už svetai
nę ir muzikantus. Tiek svetainė, 
tiek muzikantai buvo suteikti 
nemokamai. Ačiū pp*. Budrikiu 
ir St. Valančiui už pagarsininią 
bankieto per radiją. Didelę pa
dėką reiškiame visiems tikįėtų 
platintojams, o taip pat drg, 
Karčauskui už programėlės ve
dimą bei p. Stankui iš Auroros, 
Bendrai, tariame aču visiems^ 
kurią vienokiu ar kitokiu budu 
prisidėjo prie bankieto pasise
kimo. —Rengėjai

Publika Netilpo Į 
Salę Rosėlando Liet
K. D-jos Vakare

Scenoj Pastatė “Vyšnių 
Sodelis”.

ROSELAND. — Vasario 9 d.

Marųuette Park Liet. Am 
Piliečių Kliubas turėjo susirin
kimą vas. 23 d. vietinės parapi
jos svetainėje. Pirm. J. D. Si- 
mon vedė susirinkimą. Ap
svarstyta keletas svarbių daly-

Advokatas J. Grišius perspė
jo, kad nemažai randasi žmo
nių, 
bet 
kas 
gali
reikalui 
džia gali

kurie turėjo registruotis, 
nesiregistravo. 
rodosi gerai, 
būti

10 MfiN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da
romos tiktai gavus už
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų. _______

Pleitai 
Pataisomi

$050
<1 iki

$35
Apkain.
Nemok.

Be j na Bros

lą faktą, jog dirva 
Lietuvių Draugijai 

plati. Vien tik Chica- 
priskaitoma desėtkai

lukstančių lietuvių. O juk tik 
maža jų dalelė tepriklauso mu
sų organizacijai. Reikia lik pa
siryžimo, noro ir energijos, o 
naujų narių atsiras tuksian
čiais.

‘ Dėdė” Vaitekūnas, Yokubka, 
Ascilla, Devei- 
ir kiti taip pat 
ir vertingų mi
sų narių įrašy-

Jau pereitą savaitę šioje vie
toje buvo paminėta, jog Chica- 
gos Lietuvių Draugija susitarė 
su p. Bruno Bruknių (“dėde” 
Brooks) organizuoti šį vajų bei 
jaun’mą. Bruknis veiks ne tik 
Chicagoje, bet ir kitose koloni-

vieną kultūros draugiją ir su tų

kis, Šalkauskas 
davė praktiškų 
rodymų ryšium 
mu. ......

Toks apsimainymas nuomo
nėmis, ypačiai kada jis vyksta

bai naudingas. Kas tik darba
vosi pereituose kontestuose ir 
įraše po kelis ar kelioliką na
rių, tai turėjo susidurti su vie
nokiomis ar kitokiomis klinti
mis. Nuo sugebėjimo tas kliūtis 
pašalinti priklausė ir visas pi- 
sisekimas.

Pravartu pabrėžti ir tai, kad 
jaunimo klausimu visų dalyvaų 
nuomonės sutapo, būtent, kad 
su jaunimu reikia palaikyti ar
timesnius ryšius bei jį įtraukt' 
į veikimą. Bet kokį veikimą 
kuris jaunimui yra tinkamiau
sias. Žinoma, pirmoje vietoje 
jaunimas turi pats arčiau tar
pusavyje susipažinti. Geriausia 
vieta tokioms pažintims yra pa
silinksminimo vakarai ir šokiai. 
Pirma pramoga jau rengiama

veikėjais pasitarti tiek apie va
jų, tiek apie kitus reikalus (pra
mogų rengimą, sporto Jcomaii* 
dų organizavimą ir t.t.).

Lietuvių’ kultūros draugijoj 
prašomos su p.'Bruknių‘koope
ruoti. Mes manome, kad toks 
kooperavimas bus labai naudin
gas, nes draugijoms suteiks preį- 
gos labiau išvystyti savo veiki
mą. O juo bus didesnis . veiki
mas, juo lengviau bus galimi

PADĖKA ROCKFOR-
DIEčIAMS

Stasys Petrauskas šia proga 
nori tarti ačiū yį.šįems rockfor* 
dječiams, kurie teikėsi jį me
džiagiškai paremti, šie asmęnys 
ir organizacijos prisidėjo prie 
jo parėmimo: Lietuvių Darbi
ninkų Draugija $3.00, Lietuviu 
Kultūros Draiigija $3.00, J. Jan
kauskas $10.09, Šimaičiai $3.00,
A. J. Peter Cleaning Works 
$50.00, Ed. širvinskas $1.09, 
Bagdonas $1.00, Anne širvinš- 
kas $2.00 ir Paul Petrėnas 
$1.00. Be to, $12.00 sudėjo šie 
ašmenys: J. Bacevičiai, C. Mar
giai, B. Vasyliai, P. j Petroniai 
J. Dočkus, J. Lukai, Kačauskai. 
D. Stankus, A. Savickai, R. Ma* 
eis, Maėkevičiai, p-ia Evans, ji* 
ia Bagdonas^ J. R^škevičiuš, 
ponai Ahdcrson, Bill Povvder..
B. Yomąntas, K. Barzcjukas, K.
Pilipaitis, ponai Bander ir Jofe 
Dobi’ovvolski. ' ■

Visiems išvardytiems asme
nims ir organizaerjbnYš Stasys 
dar 
čiu.

jei aktyviau pradės t dalyvauti 
musų jaunimas. ’ \

kartą taria širdingiausi a

sausakimšai užsipildė publika, 
kuri susirinko pamatyti Rose- 
laųdo Lietuvių KuLuros Drau
gijos statomo scenos veikalo 
“Vyšnelių Sodelis.”

Patys rengėjai, nors tikėjosi 
skaitlingos publikos, buvo nu
stebinti, kada pritruko sėdynių 
ir atsilankiusieji džiaugėsi gavę 
nors pastovėti vietos. Draugijai 
tai tikriausiai Lks gražaus pel
no iš šio parengimo. Tup pačiu 
didŽjųiną narių išreiškė pagei
davimą, kad draugija ir kitą pa
našų vakarą surengtų dar šią 
žiemą.

“Vyšnelių Sodely” vyriausias 
roles vąidino K. Juršienė, E. 
Bružiene, S. Butkienė, J. Būt 
ktiš, L. Jagminas ir šakar Ma- 
kar choras. Visi aktoriai savo 
užduotis atliko labai puikiai ir 
tą publiką parode savo ploji- 
inu. Reikia pasakyt', kad tas 
Šakar Makar choras, chieag e 
čiams plačiai žinomas iš radijo 
koncertų, save kuo puikiausiai 
atsįrekoiųendavo.

Senas Antanas
' J ! ™ '1

Dabar vis 
bet ateityje 

nesmagumų kokiam 
priėjus, ar šiaip val- 
pradėti žiūrėti.

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

žmones. Reikalinga daugiau vi
siems susidomėti taksų padėt 
ini.

Dėl vaikų apsaugos
Janaucius pake ė klausi 
kad 71-moj gatvėj būti 

vaikučiam 
emažai vai- 

per 71
niekur nėra jck‘o°

INSURANCE
, (APDRAUDA)

nutarė darbuotis 
apsaugą.

mą, 
pastatyta apsauga 
eiinnt į mokyklą. ? 
kūčių eina mokyk’on 
gatvę, bet 
apsaugos.

Kliubas 
gauti tokią

Adv. J. Grišius žadėjo para
šyti laiškus į vietines tris mo
kyklas reikalaujant tame reika
le paramos, o rašt. Edw. Per-

A. J. M.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 

• Ii ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St.

sijos pirmininkas, dėkoju ki
tiems komisijos nariams \V 
Stulpinui ir P. Bužcikai už jų 
puikią kooperaciją ir įdėjimą 
nuoširdaus darbo. A. Jocius

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.v_ _____

CROCHETED MEDALLION PATTERN 2722
No. 2755 — Išsiuvinėtos raidės baltiniams.

r- — — — —---------------— — — — — .^
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2755 |
| 1739 So. Halsted St, Chlcago, DL į
| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...____

I Vardas ir pavardė .................... .............   -.................................... .... -I-I
l Adresas .................... ............-*■ ■■■■■■>..'— ----- .. |

Miestas ir valstija................. .............. ............-—.................. —........   ■---- |

.1. J. ŽUKAS JAU PA
ŠAUKTAS I ARMIJĄ

•; , ■ ROinCFORI), ILL. I
Rockfordp Lietuvių Kultūroj 

Draugija neglaudžia.štai čia 
vykstančiame bolininkių turna;- 
merite kiilturiečių . (moterų) ko;- 
nanda visai neblogai pasirodė.;: 
r užėmė ketvirtą \ lėtą;" * į

Vyrų tarpe kultinas draugi* 
a turi B. Yomahtą, vkuris bo* 
mimo turnamente laimėjo pir- 
ną vietą ir gavo grąžią dovą* 
lą, — $75.00 pinigais ir gražų 
uksinį ženklą;

Roselando Lietuvių Kultūros 
braligijos vardu šiuo reiškiu 
nuoširdžią padėką visiems, ku
rie vienokiu ar. kitokiu budu 
prisidėjo prie padarymo musų 
draugijos rengto vakaro, vasa
rių 9 d. didėliu pasisekimu. Y- 
pač turiu;atskirą padėkos žodį

“Nąiijienoms”, kurios kc-1 
Jiaiš atvejais nesigailėjo paves-, 
ti mums vietos savo dienrašty j 
vakaVo išgarsinimui. Taip pat 
dį&jaine už pagarsinimą per 
rądiją Budrikuį, šaltimierui ir 
Sbphie Barčus.. Padėkos žodis 
tenka ir D-jos direktoriui PovL, 
Ui Bidikiii, kuris atvykęs į va-1 
<arą pasakė kalbelę apie D-jos 
darbuotę, Kaipo rengimo komi- ’

į, — — ------ ivvtirvii m m mint v vm vvi v ■ • « • •• ■ ■ v**

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

ATSARGOS FONDĄ Virš 

$425.000.00
Į Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui

EDEPAL.SAVINGS 
LOAN ASSOCIATIONofChicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 

4192 Archer Avenue 
VIRginia Uit

0/ ON SAVINOS

Current Rate

... Under U. S. Govt. Supervision

£ INVESTMENTS
Share Accounts

J. J. Žukas, pasižymėjęs te
nirštas, kuris trimis atvejais 
aplankė Lietuvą ir ten ėjo te
niso bei krepšinio - instrukto
riaus pareigas, jau pašauktas į 
armiją. Šio mėnesio 13 d*, dąr 
prieš 6 vai. ryto, jis turės “ap- 
sijovyti” nurodytoje vietoįe. 
Kur jis bus išvežtas muštrui, tp 
jis ir pats nežino.

Juozas Žukas yra nemažai 
pasidarbavęs ir draugijai-: * jis 
dalyvavo konteste ir vienu lai
ku buvo į pačias viršūnes iš
kilęs. Tąsyk lenktynės ėjo tarp 
jo ir veterano Markūno. Tačiau

HARVĖY, ILL. •
Vasario 23 d. Ilarvey Lietu- 

dų Kultūros Draugija turėjo 
’raugišką vakarėlį J., SematavL 
iaus svetainėje. 15609 S. Hals 
ed SI. Narių susirinko gražus 
nirelis ir visi .smagiai linksmi 
ipsi iki vėlumos., 1

Vakarėlis buvo rengiamas ne 
lėl pelno, o tik šiaip sau narių 
palinksminimui. Įžangos nebu
vo imama, o tuo tarpu užkan
džiai buvo duodami nemoka-

Visi, kas tik atsilankė, buvo 
vakarėliu patenkinti. Kreditas 
už tą gražų parengimą priklau
so pramogų komisijai, kuri su
sidėjo iš A. Jakaitienės, O. Ša* 
mienės ir R. Vamaitienės.į./ ' ■ ■ ■

Reikia ačiū tarti ir kai ku
riems musų biznieriams, kurie 
prisidėjo prie vakarėlio pasise
kimo. Ypačiai esame dėking 
ponams Sumpiams, kurie turi 
užeigą adresu 432 E. 152.

Kaip minėjome, įžangos ne
buvo imama. O vis dėlto drau
gijai liko ir šiek tiek pelno. Tai 
jau vfsaį gerai.

Ae—
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės bilas?

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

apie

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES
LANGŲ 

RAKANDŲ
1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ 

(NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

Rengimo Komisija
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Čo., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
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March 7th 1914 at the Pošt Office 
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March 3rd 1879.
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4.00 
2.00 
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu: '

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

Chicagoj per išsiuntinėtoj us: 
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Savaitei ..............................
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Metams ...............................  $6.00
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.,

Industrializacija pietuose
Milžiniškos išlaidos apsiginklavimo reikalams daro 

didelę įtaką į ekonominį šio krašto gyvenimą. Daugiau
sia tai yra juntama pietinėse valstijose, kurios iki šiol, 
pramonės atžvilgiu, buvo labai atsilikusios.

Pietiniuose šteituose yra steigiamos naujos įmonės 
— lėktuvų dirbtuvės, sintetiško kaučiuko (rubber’io) 
dirbtuvės, amonijos dirbtuvės ir aliejaus rafinavimo įmo
nės. Yra remontuojamos apleistosios laivų prieplaukos 
ir statomi dokai karo ir prekybos laivams statyti. Šitos 
įmonės suteikia uždarbį daugeliui žmonių, kurie iki šiol 
rasdavo užsiėmimą tiktai žemės ūkyje. Daugelis farme- 
rių parduoda savo žemę valdžiai ir kompanijoms ir eina 
dirbti į fabrikus už tokį atlyginimą, kokio jie niekuomet 
negalėdavo pasidaryti savo ūkiuose.

Paminėsime čia tiktai keletą vietų, kur tos naujos 
įmonės yra statomos arba jau pastatytos. Mažame West 
Henderson mieste (Kentucky) yra nupirktas piečius amo
nijos dirbtuvei, į kurią bus įdėta $15,000,000. Texas vals
tijoje prie Grand Prairie yra pastatyta už $7,000,000 lėk
tuvų dirbtuvė; prie miestelio Garland yra pastatyta ki
ta aviacijos įmonė už $10,000,000; Freeport’e yra stato
ma už $15,000,000 chemijos dirbtuvė, kuri gamins mag- 
neziją iš juros vandens; Baytown’e yra statomos didelės 
įmonės “toluolui” (kuris yra vartojamas sprogstančioms 
medžiagoms) gaminti iš aliejaus. •

Louisianoje, Texase, Virginijoje ir Alabamoje yra 
plečiami laivų statymo dokai, nes valdžia jau yra užsa
kiusi 75 prekybinius laivus, po 7,500 tonų kiekvienas; vi
sų tos rųšies laivų administracijos programas numato 
200. ’ ' "

Iš dabartinių kongreso apropriacijų apsigynimo rei
kalams valdžia jau yra davusi pietiniems šteitams kon
traktų už pusantro biliono dolerių.

Be to, dėl šilto klimato pietuose dauguma naujokų, 
kuriuos valdžia paima į kariuomenę, yra siunčiami į tas 
valstijas mokintis muštro. Tose valstijose daugiausia yra 
lavinami lakūnai. Todėl tenai yra statomos kareivinės 
ir aviacijos patalpos. Ginkluotosios Dėdės Šamo jėgos te
nai praleidžia savo pinigus. Koteliai miestuose yra užsi
kimšę; restoranai ir įvairios krautuvės daro gerą biznį. 
Šito biznio stengiasi gauti savo dalį ir farmeriai. Dau
guma jų iki šiol augindavo tik medvilnę ir tabaką ; da
bar jie stengiasi pagaminti daugiau maisto produktų — 
grudų, daržovių, pieno ir mėsos.

Prie ko tos atmainos prives, šiandien sunku dar pa
sakyti. Galimas daiktas, kad, praėjus karo pasiruoši
mams, pietams teks pergyventi skaudžią ekonominę kri
zę. Bet į senąsias vėžes gyvenimas jau nebesugrįš. Su
stiprėjęs industrinis elementas įneš daug naujo į tų val
stijų politiką ir socialinius santykius.

baustas mirtim. Suprantama, kad’ žmonės bijo išreikšti, 
kas yra jų mintyse. Bet tai nereiškia, kad jie negalvoja.

Tas amerikonas pastebėjo įdomų faktą, kad per vi
sus aštuonetą metų savo gyvenimo Vokietijoje jam'ne
teko sutikti nė vieno įsitikinusio nacio, kuris nebūtų ap
mokamas partijos tarnautojas. Jie gauna algas, todėl 
jie yra “ištikimi”. Bet daugelis nacių partijos narių, ku
rie yra pasipuošę partijos ženkleliais, tuos ženklelius ir 
partijos uniformą nešioja tik dėl savo saugumo arba ki
tokiais sumetimais, o ne dėl to, kad jie pritaria Hitleriui.

“Nacių partija”, sako M. Bayles, “turi apie 8,- 
000,000 narių, bet patys naciai pripažįsta, kad ne 
daugiau, kaip 2,000,000 jų yra patikimi.”
Paminėtasai amerikonas mano, kad toliau turės vis 

labiau didėti Vokietijos žmonių nepasitenkinimas Hitle
rio diktatūra, kadangi dėl karo jie turi badauti. Europa 
ir normaliais laikais pasigamindavo tiktai apie 60 arba 
70 nuošimčių savo maisto, žiūrint .koks būdavo derlius 
kuriais metais. Kitus 40 arba 30 nuošimčių ji turėdavo 
importuoti. Dabar importas yra atkirstas, ir Vokietija 
negali atimti daug maisto iš okupuotųjų kraštų, nes tų 
kraštų ištekliai buvo menki. Naciai, tiesa, apiplėšė Da
niją, Norvegiją, Holandiją ir Belgiją, bet tos šalys ma
žos ir jos tyčia nelaikė didelių maisto atsargų, kad na
ciams nebūtų pagundos jas užpulti.

ši žiema Vokietijai todėl yra sunki, kita bus dar 
sunkesnė, — jeigu karas tęsis iki to laiko. Pasakos apie 
maisto atsargas Vokietijoje, to amerikono nuomone, yra 
prasimanymas, kuriuo Hitlerio propaganda bando nura
minti Vokietijos žmones ir apdumti akis pasauliui.

Jeigu karas greitai nepasibaigs nacių pergale ir Vo
kietijos žmonės ims abejoti, ar jų pasiaukojimas iš vi
so gali išgelbėti kraštą nuo pralaimėjimo, tai nei Himm- 
lerio “gestapo” jų nebesuvaldys.

Reikia, be to, neužmiršti, kad ir Hitlerio užkariau
tose šalyse yra milionai žmonių, kurie kenčia, sukandę 
dantis, ir laukia progos numesti nacių jungą. Taigi yra 
pakankamai žmonių pačioje Europoje, kurie galės su 
Hitleriu apsidirbti, kai ateis tam laikas.

DARBO PARTIJA Už 
BILIŲ

Amerikos ' Darbo Partijos 
konvencija New ’Yorke, daly
vaujant 400 delegatų, pasisakė 
už biliąus 1776 rėmimą. Kartu 
konvencija pareiškė, kad kon- 
gresmanas Vito Marcanlonio 
neatstovauja Darbo Partijos. Į 
tą partiją jisai įsiskverbė su pa
galba komunistų ir jų “bendra
keleivių” ir kongrese jisai at
stovauja komunistus, nors jisai 
ir dengiasi Am. Darbo Partijos 
vardu.

TROCKISTAI SU 
KOMUNACIAIS

Literatūros Reikalais

VII.
Liudas Gira dirba su reak- i 

cionieriais.
Liudas Gira baigė kunigų se

minarijų 1905 metais, bet kuni-’ 
gu netapo, žmogus, kuris pra
leidžia bent keturis metus su 
sukniomis ir kįįeriku švaistosi 
geraširdžių moterėliu tarpe, 
dažniausia tampa kunigu. Jeigu 
jis patraukimo neturi, tai se
minarijas prižiūrėtojai pačioje 
pradžioje išalkina reikalų it‘ 
pataria eiti į kitą mokyklą. Lei
džia seminarijų baigti tiktai to
kiems, kuriuos tikisi padaryti 
kunigais.

Bet žmogus, kuris seminariją 
baigia ir neįpa kunigauti, tai 
daŽniąusiai visiškai nutraukia 
santykius su praktikuojančiais 
katalikais, žinome tokių asme
nų, kurie baigė seminarijas, kai 
kurie jų buvo net kunigais, bet 
vėliau nutraukė Visus ryšius su 
dvasiški ja.

Dažnai kunigų seminarijų 
mokiniai netapę kunigais, pasi
daro didžiausiais bažnyčios 
priešais ir kovoja prieš visas 
tas idėjas, kurias ilgus metus 
ruošėsi platinti ir ginti.

Francuzija davė kelis semi
narijas baigusius žmones, kurie 
vėliau tapo didžiausiais katali
kų bažnyčios priešais. Visoj 
Francuzijoj žinomas eks-semi- 
naristas Sebastijonas Fante net

anarchistu save skaito ir šian
dien kovoja prieš bažnyčią, 
nors jau ir aštuntą dešimtį me
tų eina.

’ Jungtinėse Valstybėse tikybi- 
ninkas Norman Thonias ne tik
tai nutraukė ryšius su bažnyčia, 
bet socialistu save laiko. Ir ne 
paprastu socialistu, bet pačiu 
kraštutiniu.

Osipas Visariojpnovičius

ža!) kvaršindavo savo galvą 
dėl Teatro ideologijos, kiek
vienas naujas ponas ministe- 
ris jos ieškojo, bet per ištisą 
dvidešimtį metų nieks jos 
nesurddo. Matyt, šunku ir su
rasti buvo. Iš nieko nepada
rysi nieko. Dabar musų Tea-

ir paprastai. Surado, suprato 
ir šif visu nuoširdumu įsi
traukė į darbą.”

Bet kokia ta “ideologija”, 
Dineika nepasako. Tur būt, ir 
sakyti nėra kas, nes visas “ide
ologijas” dabar padiktuoja Sta- valgyti?

lino atsiųstas vyriausias komi
saras. Galvoti daugiau neberei
kia. Maskva už visus dabar gal
voja ir rūpinasi visų likimu. 
Artistas Dineika tuo pilnai pa
tenkintas:

. ‘‘Nors žmonės nedaniicgą, 
nedavalgo,. bet visi užsidegę 
dirba,' nes visi jaučia, kai. 
jis, aktorius, dabar yra ver
tinamas, jo darbas įkainoja
mas, gerbiamas, Partijos ir 
Vyriausybės nepaprastai re
miamas.”
Tik kažin kaip ilgąi su tokiu 

“nepaprastu rėminiu” Dineika 
važiuos, jeigu jisai turi dirbti 
“stachanovišku” spartumu, o 
negauna nei išsimiegoti, nei pa-

nigų seminariją, bet kai nu
traukė su tikybininkais santy
kius, tai organizavo bandas val
stybės bankui plėšti.

Kunigais netapusių žmonių 
keliai yra labai skirtingi, bei 
dauguma jų su tikybininkais ir 
jų skelbiamomis idėjomis labai 
mažai ką bendro turi. Jeigu jie 
nevirsta griežtais skelbėjais ti
kybai priešingų tiesų, tai tam
pa ląbai abejingais žmonėmis 
visoms bažnyčios skelbiamoms 
dogmoms.

Tai labai suprantamas daly
kas, nes kunigų seminarijoj ar
čiau susipažįsta su skelbiamu 
dalyku; pamato, jog nėra to, 
kas žmonėms pasakojamu; iš 
tikybininkų gyvenimo patiria, 
jog žmonėms draudžiami daly
kai laisvai praktikuojami ir ne
draudžiami tikybininkams ir t. 
t. Lietuvoj visi žinojom, kad 
mažiausiai dievu tikėjo kunigų 
žemę dirbantieji bernai ir žmo
nės pažįstą kunigų gyvenimą.

Jeigu dauguma kunigais ne
tapusių seminaristų tapdavo 
abejingais tikybos dalykams, 
tai tokiu nesirodė Liudas Gira. 
Jis, galima sakyti, buvo išimti
mi.

Liudas Gira kunigu netapo, 
bet santykių su kunigais nenu-

Nfekm Lietuvoj ne paslap
tis, kad Liudas Gira buvo arti
miausias bendradarbis Prano 
Dovydaičio, kuris Lietuvoje sa
vo laiku skaitėsi geriausiu 
krikščioniškų tiesų aiškintoju.

Pavarčius to meto lietuviškų 
derlkalų leistą spaudų, rasime 
visą eilę Liudo Giros rašytų 
straipsnių ir eilėraščių.

L. Gira slepia savo praeitį.
Visi šie dalykai yra žinomi 

kiekvienam lietuviui, kuris se
kė savo krašto spaudą ir doinė- 
josi visuomeniniu gyveniniu. £ 
Kol Liudas Gira tebedirbo kle-# y- 
rikalams, kiekviena proga jis 
mėgdavo pasididžiuoti “savo 
praeitimi”. Savo pasikalbėji
muose jis primindavo, jog bu
vo senų klerikalų laikraščių 
bendradarbiu.

šiandien Liudas Gira norėtų, 
kad niekas Lietuvoj nelinolų , 
apie jo praeities darbus. < 1

Praeitais metais liepos ketvir
tą dieną Gira spaudai davė ke
letą savo biografijos bruožų, 
liet juose nei vienu žodžiu apie 
šį reikalą neužsimena.

Kai komunistai visoj Lietu
voj nerado geresnio žmogau?

Visa Lietuva žino, kad Lili? 
das Gira labai artimai drauga
vo su kunigu Jonu šoblickiu.

savo mo-

kad Liu-

Pastarąjį Gira skaitė 
kytoju ir auklėtoju.

Visa Lietuva žino, 
das Gira ilgą laiką buvo arti
miausiu kunigo Tumo-Vaižgan
to bendradarbiu. Pradėjo raši
nėti eilėraščius ir bažnyčios 
dvasia persisunkusius straips
nius pagal Vaižganto nurody
mus.

susipratusieji su jais dirbti ne
norėjo) švietimo viccministerai 
— paskyrė Liudą Girą. Ta pro
ga Gira turėjo papasakoti kraš
tui savo “kulturinius” nuopel
nus, pasisakyti ką jis gero pa
dare, kuo buvo pasižymėjęs, 
kad žmonės žinotų dėlko jis to
kion aukšton vieton sodinamas.

Liudas Gira daug dalykų pri
pasakojo, bet nei vienu žodžiu 
neužsiminė apie savo darbą kle
rikalams. Pirmon vieton jis pa
sigyrė, kad buvo nuolatiniu Pe
tro Vileišio leidžiamų “Vilniaus 
Žinių” bendradarbiu. Papasa
kojo, kad nuolat rašinėjo į 
“Varpą”, kuris buvo uždraus
tas, į “Ūkininką”, kurį redaga
vo pažangieji ir net į “Naujie
nas”. Įsivaizduokite koks pažan
gus buvo Liudas Gira, kad net 
“Naujienų” bendradarbiu buvo! 
Nežinau ar tai teisybė? (Ne, 
“Naujienų” bendradarbiu jis 
niekuomet nebuvo. — Red.).

Visa tai, aišku, Giros sąmo
ningai buvo iškreipiama, kad 
visuomenėje pasikeistų nuomo
nė apie Liudą Girą. Juk patiems 
komunistams nepatogu daryti 
viceministeriu žmogų, ilgus me
tus dirbusį klerikalams. Reikia 
sudaryti nežinėlių tarpe nuo
monę buk Liudas Gira buvo pa
žangus ir ėjo su lietuviškais li
beralais.

Jeigu tikėti dabartiniems Liu
do Giros pareiškimams, tai jis 
nei Dievu, ik i dievais netikėjo 
net pačioj kunigų seminarijoj 
būdamas. Netikėjo bažnyčios 
skelbiamu dievu, todėl ir j ku
nigus nėjo.

L

t

LAUK, MUMS TAVĘS NEBEREIKIA!
Juokingiausioje padėtyje 

sidurė Amerikos trockislų “So- 
cialist Workers’ Party”.

Kuomet Maskvos agentas ka- 
nabėku suskaldė galvą Trockini 
Meksikoje, Trockio pasekėjai 
paliko be vado. Rodos, jie da
bar turėtų kovoti prieš Staliną 
smarkiau, negu iki šiol, nes ji
sai nugalabijo jų lyderį. Bet jie 
remia Stalino klapčiukus!

New Yųrko 17-ame kongresi
niame diatribių kpuiunistąi pa
statė savo kandidatu specia
liems rinkiniams Eugene Con- 
nolly. šitą komUmslų kandida
tą indorsaVp ir tpocltislų “So- 
cialist Worker’s Patly”.

Tačiau rinkimų komisija su
rado, kad Connolly buvo netei
sėtai nominuotas, ir išbraukė iš 
oficialių kandidatų sąrašo. Da
bar komunistai ir-trockistai ke
tina bendromis Jogomis kovoti, 
kad komunistų
vis” Connolly butų išrinktas, į- 
rašant jo vardą į balotą.

at-
i

k

Vokietijos žmonių nuotaika

*

bendrakclei-

TEATRO “IDEALOGIJA”

išnešė Daug Prekių

Daugelis žmonių taip Amerikoje, kaip ir kitose ša
lyse, svarsto, kokia gali būti Vokietijos gyventojų nuo
taika dabartiniame kare. Iš pranešimų, kurie ateina tie
siog iš Vokietijos arba per neutralias šalis, susidaryti 
aiškų vaizdų beveik negalima.

Paprastai yra sakoma, kad vokiečiai, jei ne visi, tai 
milžiniškoje savo daugumoje, remia Hitlerį ir jo poli
tiką. Kai kurie net mano, kad to vokiečių atsidavimo 
hitlerizmui negalės sugriauti jokia jėga, kol Vokietija 
nebus visiškai sumušta. Bet kas ją gali sumušti, kuomet 
Europos kontinente ji yra sutriuškinusi visus savo prie
šus?

Iš šitos minties kyla pas žmones Amerikoje baimė, 
kad Jungtinės Valstybės bus priverstos siųsti į Europą 
savo armiją, jeigu jos norės, kad Anglija laimėtų dabar
tinę karą, nes vieni anglai neturi pakankamai vyrų su
mušti nacių divizijas.

Tačiau Amerikos korespondentas, Willįam Bayles, 
kuris neperseniai sugrįžo iš Vokietijos, išgyvenęs tenai 
beveik aštuonerius metų^, laikosi visai kitokios nuomo
nės. Jisai sako, kad pats Hitleris nepasitiki savo valdi
niais. Kiekvieną žmogų Vokietijoje seka žvalgyba. Už 
nepalankų valdžiai žodį ir net už “atsidūsėjimą netinka
mu laiku” žmogus gali būti ne tiktai suimtas, nugaben
tas į kalėjimą arba koncentracijos stovyklą, bet ir nu-

kėši su “dzimdziais-drimdziais” 
Amerikoje, džiaugiasi tarybinė
je Kauno spaudoje, suradęs “te
atro ideologiją”. Rašydamas a- 
pię Kauno Dramos Teatro 20 
metų sukaktuves,' j įsa i. sako:

“Per dvidešimtį metų mu
sų teatras ieškojo savo 'ideo
logijos. Kiekvienas naujas 
dirpk torius (o jų buvo neina’

' v ' A •

lais bendradarbiavo? Bandžiau 
ieškoti atsakymo, liet to atsa
kymo nesuradau. Nesuradau, 
kol sekiau Giros pareiškimus, 
kurie prieštarauja vieni ki
tiems.

Radau liktai vieną galimą iš
vadą: Liudas G'ra bendradar
biavo su klerikalais, nes ten ga
lėjo uždirbti duoną be prakai
to ir be Laimes. Būdamas šun
bajoriu, dirbti iš principo neno
rėjo, kovoti ir ieškoti budo sau 
dųpną darbu uždirbti, neturėjo 
drąsos, na, tai ir sukosi tarp 
klebonų ir miclaširdingų mote
rėlių. Ka^ys Varkala

Vagys Vėl Aplanke 
Alesausko Krautuvę

^^y***l*it y •r . r - . ; n ■ , o
. Gburteay NEA- Service, Inč. •

Prieš kelias dienas nežino
mi vagys vėl įsibrovė j Alex 
Alešausko baldų krautuvę, 
6313 So. Wcstern Avė., ir iš
nešė įvairių prekių kurių ver
tė apkainuota suvirs $1,200.

Tai jau trečias vizitas iš va
gių toje krautuvėje bėgy pas
kutinių kelių mėnesių.
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St. Miščikas-žiemys.

Ir taip gimė stebuklas,,.
(IŠ PARAGVAJAUS PRAEITIES)

Naujas Jungtinių Valstybių Laivyno 
Viršininkas.

(Tęsinys)
—šunesl.. Bestijos!., — pri

tarė griausmingu balsu don Ju- 
liano.

Minia pamačius kunigą ir 
don Juliano iš karto sustingo, 
vienas kitas griebėsi už skrybė
lės, kiti rinkos nupuolusius są
myšyje daiktus ir vėliau, lyg 
keno pastūmėti, spruko kur kas 
galėjo, kiti vieton į namus — 
pasileido į mišką ir tik vėliau 
pastebėję ne ten bėgą, daryda
mi didelį vingį — skubėjo į na
mus...

Įvykio vietoje pasiliko tik ne
kaltos aukos: Carmencita su 
savo kūdikiu...

—Barbarai!., Gyvuliai!., Žvė
rys'.. — murmėjo abudu, ku
nigas ir don .Juliano pasilikę 
prie minios auką...

Vaizdas buvo baisus...
Carmencita, su perskelta 

kakta, iš kurios tekėjo rausvo 
kraujo srovė užEcdama dešinią
ją akį, subraižytu kimu ir kru
vinomis, apdraskytomis, krau
juose aptekusiomis krūtimis bei 
kažkaip bjauriai sukeistomis 
kojomis, kurios buvo kruvinos,

T AIIDVI/TBusi turtin&es- I A U II ll I gesnis. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 316% Dividendų 

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

T™s $1,000,000.00

4694 — Kasdieninė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 36, 38, 40.

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

sudaužytos, gulėjo prie pat me
džio su virš galvos išskėstomis, 
į žemę įsikasusiomis rankomis, 
o Šiek tiek toliau, gal už dvie
jų žingsnių, ištrinkusiomis sma- 
genimis, su viena ranka, kitos 
vietoj gili kruvina žaizda, visas 
pasriuvęs kraujuose, gulėjo vy
riškos lyties naujagimis...

—Viešpatie!..—- pirmas deng
damasis veidą dešine ranka iš
tarė kunigas pamatęs minios 
aukas.

•—Gal dar gyva?!. — sušuko 
don Juliano ir puolė prie Car- 
mencitos lavono, bet greitai pa
kilo galvą nuleidęs...

—Pavėlavome... — tarė nusi
minęs kunigas pamatęs kylantį 
nuo žemės don Juliano.

—Pavėlavom?.. O gal per
daug paskubėjome?... — tarė 
don Juliano.

—Ką tu tuo nori pasakyti?..
—Daug ką, bet dabar jau 

vėlu!.. Ir dar kaip vėlu!.. — 
vos ne verkadamas pasakė don 
Juliano.

—Nesuprantu... — tarė kuni
gas žiūrėdamas į don Juliano.

—Nesupranti ar nenori su
prasti?.. Matai!... Tai pirmos 
musų apgaulės aukos!.. O kiek 
dar jų bus?..

—Netikiu... Aš galvoju, jog 
tai pirmutinės ir paskutinės.

Don Juliano pervėrė kunigą 
savo tiriančiu žvilgsniu ir pra
košė pro dantis:

—Nežinau, bet man rodos, 
jog šioje istorijoje tik vienas 
buvo kvailas ir tuo kvailiu bu
vau ir tebesu aš!..

—Bet kodėl don Juliano?
—Kodėl? Todėl, kad aš pra

dedu labai abejoti pačio nuošir
dumu ir tą naktį pasireiškusiu 
revoliucingumu... Man rodos, 
jog tie visi pačio? tarti tą nak
tį skambus, revoliuciniai žo
džiai taip primeną Prancūzijos 
Didžiąją Revoliuciją, buvo vien 
paprastas jezuitinis triukas ma
ne įvilioti . šią biaurią, krinri- 
nalę stebuklo tragikomediją.

Kunigas nieko neatsakė, bet 
lygiai kaip don Juliano žiurėjo 
į savo oponentą ir vėliau .tru
putį lyg nusišypsojęs tarė:

—Einam, pats pradedi per
daug jaudintis ir nežinai ką 
kalbi! — ir paėmęs po pažaste 
pasuko link miestelio.

—Ką aš dabar sakau, — aš 
žinau, bet ką dariau, tai tik da
bar suprantu... Pats mane ap
gavai, apipynei savo jezuitiniu 
voratinkliu parodęs žibantį auk
so gabalą...

—Nusiramink... Nusiramink.. 
Visai be reikalo mane kaltini...

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

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

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

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

Dėl platesnių pasitarimų šauki
te arba atvažiuokite į mano Ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk* 
tadieniais ikį 5 vakaro, nedėhomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin* 
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai patiks, nes jlė yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir ne
brangus (didžiumoj "2 Halų).

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

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

6816 So- Western Ąve. ' 
Tet GBOVliHlLL 038&-0363

s ''naujiėnv-acme Tdeohov'
Dideliame karo laive Pennsylvania Honolulu salose 

admirolas Husband E. Kimmel (pažymėtas strėle) skai
to raštą, kuriame vyriausybė jį padarė vyriausiuoju
Jungtinių Amerikos valstybių karo laivyno viršininku.

Ką aš tą naktį tau kalbėjau -- 
nemelavau... Tu pats sutikai, 
jog tiesą sakiau... Tavo buvus 
bedievybė be gilesnių reformų 
gyvenime, buvo daug menkes
nis išganymas, negu mano ti
kėjimas!... Bet kam prisiminti 
praeitį... žinai, nėra blogesnio 
dalyko, kaip vagims prisiminti 
buvusius žygius, nes visuomet 
abudu prisimins praeities gro
bius, skaitysis nuskriaustais to 
grobio pasidalinimu... šiandien 
reikia žiūrėti' į‘ tai kas yra, o 
ne kas buvo... Nieko šiandien 
nepataisysi: kokiame vežime 
sėdi, tokią dainą turi dainuoti!..

—Bet į tą vežimą mane pats 
įsodinai...

—Įsodinau?.. Gal... Bet ne- 
verčiau... Laisvu noru sėdai...

Don Juliano staiga sustojo, 
pažvelgė į kunigą ir tarė:

—Klausyk: ar tu iš manęs 
tyčiojies ir tik dabar rodai sa
vo tikruosius nagus ar nori ma
ne iš kantrybės išvesti?.. Išeina, 
jog didžiausias kaltininkas vir
stu aš? Tiesa?...

—Aš nekalbu apie kalkes, tu 
tai patiekiai. Aš kalbu tik apie 
roles ir manau, fu Besiginsi, 
jog svarbiausią rolę suvaidinai
tų!.. Jei apie Virgencilos pasi
rodymą butų paskleidęs paska
lą kas nors kitas, gal butų ir 
patikėję, bet niekas iš to bu
tų neišėję ir tuo labiau niekas 
lai butą stebuklu nepaskaitęs... 
Bet didžiausio bedievio žodis ir 
atvykimas į bažnyčią, kuo pą- 
tvirlino paskalos — melą pa
vertė didžiausiu pasaulio stebu
klu, ko jau niekas nesugriaus...

--Tfu! Nenoriu pačiam lik 
kirsti į ausį! — tarė nusispiau- 
damas don Juliano ir pasuko į 
kitą pusę.

Kunigas netarė nei žodžio, jo 
lupose žaidė savi ė tu šypseųa...

Kuomet don Juliano prany
ko, kunigas skubesniais žings
niais patraukė link bažnyčios, 
kur buvo ne menka žmonių 
minia susirinkus.

Besiartindamas prie minios-— 
pamalė iš tolo skubančius pra
sikaltimo vieton policininkus 
su komisaru pryšakyje.

Kunigas, priėjęs prie žmonių, 
kurie be skrybėlių stovėjo nu
leidę galvas, lyg ląuĮcdąmi teis- 
ino sprėnčĮimo, ttyrę:

-—Brąngųs vaikai! einam pa- 
sirpęjsli prieš .stebuklingu Vir- 
gencitos sfęvylą už nelaimiu*- 
gyM. Melafe... .
’ Kluppckppąs prięš didįjį alto
rių,: kunigus Nicola pažvelgė į 

sienoje kabantį kryžių ir pagal
vojo:

—Kristau! Visas pagoniškas 
pasaulis tave vieną nukryžiavo, 
bet kiek kryžių išdygo ir spyg
liuotų vainikų paplito po pa
saulį tavo vardu?... Ir kiek dar 
bus nukryžiuotų iki pasaulis 
pripažins, jog tu niekad ant 
kryžiaus nekabojai?..

Kunigas atsiduso ir pridūrė:
—Bet taip yra, Kristau... Mes 

menki žmones, sliekai, bet jie 
taip put noi;i maitintis ir ver
čiasi kaip galį, nors ir melais... 
Žmonija dar ilgai tiesiog nepa
žins...

Kunigas Nicola nusilenkė, 
pabučiavo altoriaus laiptus, vė
liau atsistojo, atsigręžė į minią 
ir palaimino ją kryžiaus ženk
lu... . . •

Rytojaus dieną dona Bosą 
pranešė kunigui, jog iš savų na
mų pranyko don Juliano nie
kam nei žodžio netaręs...

XIII.
Don Juliano buvo įsiutęs.
Kuomet jis pribėgo su kuni

gu ir pamatę, jog pavėlavo ją 
apginti, don Juliano neįstengė 
dargi įsigilinti į patį įvykį, su
prasti pačios tragedijos iš įsiu
timo, kad pavėlavo.

I

Tik atsiskyręs su kunigu ir 
pasukęs savais keliais gerokai 
išsikeikęs laukuose, sugebėjo 
šiaip taip sutvųrkyti savas min
tis ir lyg iš miego pabudęs, 
nors dar gerokai įsiutęs, pradė
jo aiškiui suprasti kas įvyko.

Tik dabar jis suprato, kad 
svarbiausia ne tai, jog jiedu pa
vėlavo, bet tai, kad už pavėla
vimą užmokėjo gyvybe ne kas 
kitas, pašalietis, nepažįstamas, 
bet Carmencita, jo buvus mei
lužė...

—Pradedu kvailioti... — pats 
sau pasakė don Juliano prisi
minęs savo ginčą prie Carmen- 
citps lavono su kunigu.

—Juk ten gulėjo Carmenci
ta... Nęgyva Carmencita... Ma
no Carmencita...

Jis sus.ojo, apsidairė ir ne
ryžtingais žingsniais žengė to
liau.

Jo sąmonėje kaitaliojosi pri
siminimai nepaprastu greitumu 
ir jie visi pynėsi apie nelaimin
gąją Carmencitą. Ir juo prisi
minimai greitesniu tempu kei
tėsi, rodos viens kitą norėdami 
nustelbti, pralenkti, pirma kilų 
šauti per įkaitusius smagems, 
juo greičiau žengė don Juliano 
dulkėtu keliu jau seniai praėjęs 
kelelį, kuris vedė į jo dvarą...

- Kaip baisu... Kaip b auru... 
— teįstengdavo retkarčiais su
dejuoti paskendęs sunkiuose 
prisiminimuose.

—Prakeiktas jėzuitas!..— su
šuko prisiminęs kunigą, istori
nės nakties pasikalbėjimą, “ste
buklą”^ jo atsilankymą bažny
čioje ir negalėdamas susilaiky
ti krankštė ir spiaudė į šalis, 
lyg norėdamas tą visą susikau
pusį širdyje kartumą, įSasibiau- 
rėjimą išspjauti.

— Nę kunigui, bet man rei
kia duoti į snukį!.. Koks buvau 
gyvulys... Kaip biauru.., Užke
rėjo, užbūrė mane kunigas!..

Don Juliano kaip skęstantis 
griebiasi už paskutines minties.

- Kitaip nevalejo būti... Svei
ku protu aš niekad to bučiau 
nepadaręs...—teisinosi pats don 
Juliano dar vis nenorėdamas vi
sos kaltes sau prisiimti, neno
rėjo, bijojo, gynėsi kaip įky
raus vabzdžio, minties, jog jei 
kunigas kalias kaip iniciatorius, 
jis kaltesnis kaip vykdintojas, 
nes be jo visi kunigo sumany
mai butų niekais nuėję.

urane coal company 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

' Smulkesni Yra Daug Pigesni 
«ksira.

BLACK BAND LUMP ....... 59.75

Bet tame prisipažinti, reiškia, 
pats save sutrempti, suminti, 
spjaudyti pačiam sau j veidą.

Jo dvarininkiškas išdydumas, 
“gęmčiškas” būdas, negalėjo su
tikti, jog jis ištiesų taip žemai 
puolė ir visa tai galėjo įvykti 
jo laisva valia.

—Ne! Ne!! Niekuomet!!! Jis 
mane užbarei Užhipnotizavo! 
— šaukė dargi balsu don Julia
no norėdamas pats save įtikiu-

Bet kažkur giliui, labai gi
liai, bet pakankamai jusliai, jis 
jautė antrą balsą, kuris buvo 
nuslopintas, bet visgi pasiekiąs 
sąmonę, ir šis antrus balsas, ne
motyvuodamas, neaiškindamas, 
veik automatiškai, nesąmonių- 
gai kaip užsuktas gramafonas, 
kartojo vieną ir tą pačią min
tį:

—Tu pats kaltas! Tu pats 
kaltas! Tu pats kalias!

- Negali būti! Negali būti!— 
šaukė don Juliano vos dabar 
tesuprajęs visus įvykius ir savo 
rolę juose. — Juk tik bepro
tis, suves negerbiąs žmogus ga
lėjo taip žemai kristi!..

Ir prieš jo akis atsistojo j’s 
pats kaipojantis prieš altorių 
su kunigu Nicola...

Don Juliano griebėsi abiem 
rankom už galvos, delnais pri
dengė akis ir taip smarkiai 
spustelėjo, lyg norėdamas ran
komis iš akių išspausti, išvary
ti pasirodžiusį vaizdą.

—Kaip biauru ir žema! Kaip 
biauru!.. Kokia šlykšti komedi
ja!.. Ir nejaugi niekas nesijuo
kė?.. Nejaugi nieks nesuprato 
kaip žema ir šlykštu... Aš, don 
Juliano, keturių revoliucijų da
lyvis, vaidinąs kažkokį suidi.jo- 
tėjusj senį staiga patikėjusį bur
tais. melais?!.

Jį pylė prakaitas. J s negalė
jo įsivaizduoti kodėl jis anks
čiau to nesuprato, ką norėtų 
dabar pamiršti.

Ir jo įkaitusios smagens, lyg 
radijo aparatas bangas, gaudė 
dabar, norėjo prisiminti visus 
žmones ir jų žvilgsnius, kuriuos 
sutiko per šį pusmetį po ko
medijos ba ž n y č i o j c...

Tai jam rodėsi, jog visi į ji 
žiurėjo su pasigailėjimu, paže
minančiai, lai stebėdami ir ty
lėdami...

—Kodėl niekas nieko manęs 
uck’ausinejo apie stebuklą? — 

staiga kilo don Julianui mintis.
Ir lyg kažkas nesuprantamas, 

nežinomas, dargi ne viduje, bet 
kaž kur šalia sušuko:

—Nes niekas netikėjo!... Visi 
gėdinosi dargi apie tai užsimin
ti...

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office Newark. N. J.
1432 S. California Avė. Lat 0771

BRIDGEPORT ROOFING AND* 
’SHEET METAL CO.

2216 S. Halsted St VICtory 4985
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—VVHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tol. Boulcvard 0014

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

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
FLEITŲ

Ateikite į Phillip’s Dcntal Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukse
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pieitus viena .... .00 ..
diena * ■ ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY 

2358 WEST 63r<l STREET 
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

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

nuo laisniuotų dentistų.

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose’
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Illinois “Indiana žiniosM ic Higan-W iscons
Įteikia Fordui CIO 
Auto Unijos 
Reikalavimus
“Streikuos, Jeigu Reikalavimu 

Nepriims”.

DETROIT, Mich. — CIO 
Aulo unija pavcdėfederaliam 
arbi tratoriui James F. Devvev 
Įteikti galutinus reikalavimus 
Fordui. Jeigu jie nebus pri
imti, unija pareiškė, tai “strei
kas bus neišvengiamas.”

Tie reikalavimai vra:
1. Fordas turi pripažinti 

CIO-UAW arba turi sutikti su 
darbininkų balsavimais High- 
land Park, River Rouge ir Lin
coln dirbtuvėse;

2. Minimum algos turi būti 
pakeltas 10%;

3. Pirmenybės teisės turi 
būti apsaugotos, ir

4. Darbo pagreitinimo sis
temos turi būti panaikintos.
Nori Panaikinti Pagreitinimo 

Sistemas
Unija ruošiasi streikui pilnu 

lempu. Prie River Rouge (“di
džiosios”) Fordo dirbtuvės nu
samdė du namus ir ten Įrengė 
streiko “generalĮ štabų”, taipgi 
skubina organizuoti dar prie 
CIO nepriklausančius darbi
ninkus. Sekmadienį ir vakar

unijos raštinė buvo pilna apti
kau tų.

100,000 Darbininkų
CIO turinti didžiuma 100,000 

Fordo darbininkų minėtose 
dirbtuvėse, todėl drąsiai rei
kalauja balsavimų, žinodama, 
kad rinkimus laimės.

Gcneralis darbininkų orga
nizatorius Fordo dirbtuvėse 
yra Mykolas F. Widman, an
gliakasiu veikėjas iš Westville, 
iii.

Lietuviai Turbut
Geri Žmonės

DANVILLE, III. — Kovo 10 
Vermillicn apskričio kriminalis 
teismas pradeda svarstyti by
las. Nors šiame apskrityje lie
tuvių labai daug, bet kalendo
riui nėra nei 'vienos bylos, ke
liamos lietuviui.

Žuvo Nelaimėj Į 
Nelaimės Vietą

BLOOMFIELD, Ind. —Ant 
vieškelio 54, prie šio miesto, 
automobilio susikulime žuvo 
54 metu Nancy Jonės. Ji su 
vyru, Illinois Central gclžkelio 
inspektorium, skubėjo apžiūrė
ti I. C. traukinio nelaimę' ne
toliese, kur susikūlė traukinys 
ir sudužo 28 prekiniai vagonai.

D-G Postas Ieško i Edvardas Norvesh— Hudson Dirba 
Lietuvių Kandidatų Į Geriausias 
Laivyno Akademiją

A’ o m i n uos Jaunuoli u s
. . ... 7.’ <

Da^Anlhony
riaus-Girėno Legionierių Posto 
Komandcris, praneša, šiomis 
dienomis vyks parinkimas 
dviejų jaunų vyrų kandida
tais Į J. V. Laivyno Akademi- 

Paskyrimus pa- 
C. Wavland

E. ST. LOUIS, III. — Edvai- 
das Norvesh buvo išrinktas ge
riausiu Central Catholic mokyk
los basketball lošiku ir mokyk
la jam Įteikė trofėjų lenteles 
pavidale.

TAISYS KELIĄ Iš 
WESTVILLE

24 Valandas
Barit, 
prezi- 
kuric

ją A ima poly 
darys Senatorius 
Brooks.

Parinkimas 
Bloominglon, III. 
Aplikacijos turi 
nevėliau kovo 9.

bus atlikta 
kovo 15 d.

būti Įteiktos 
Kandidatais

gali Imli visi sveiko sudėjimo 
vyriškiai, nejaunesni• kaip 16 
metų ii- nesenesni kaip 21 m.

Ličiu via i jaunuoliai prašo
mi susisiekti su Dariaus-Girė
no Posto nnriais arba pačiu 
komanderiu A. H. Kaspcr. Jis 
galima pasiekti Dariaus-Girė
no Posto nariais arba pačiu 
Avė., telefonas Lafayetle 8184, 
arba namuose, 5059 So. 
st., telefonas Boulcvard

šeši Sūnus 
Grabnešiai

WcUs 
1365.

Vakar

Ims 66 Į 
Armiją

WEST FRANKFORT, ILL. 
—Franklin apskričio kvota ar
mijai kovo mėnesį yra 66. 31

DETROIT, MICH. — 
Hudson aulo, bendrovės 
dentas, skelbia, kad kai 
dirbtuvės departamentai, ku- rekrutą turės parūpinti AVest
ric pildo kariškus užsakymus, Frankfortas, o 35-is Bcntonas. 
dabar dirba 24 valau 
šešias dienas savaitėje

Lietuvis Eina I

labai darbo apvalyti vande
niu ir purvu. apneštus langus,

na alinė buvo atidaryta biz
niui.

DANVILLE,‘III. — Netrukus 
•valstija pradės taisyti vieškeli 
U.S. 150, 111.1 einantį tarp 
Weistville ir Georgėtosvų, III.

Eis Prieš Lietuvių 
Sąrašus

VVESTVILLE, Iii. — Regu
liariuose sąrašuose negavę vie
tų, keli vietos politikai, M. De

Taikos Teisėjus

Lietuvių Įstaiga
Nukentėjo Gaisre
Mądison Gatvėj

Drg. Mickevičius ir J. Palio
nis geri lietuviai ir kadangi 
jie dabar “padegėliai”, lai gal 
draugams butų no pro šąli

teisė-DIX0N, ILL. Į taikos 
jus balandžio 1 d., rinkimuose 
Dixon kandidatūrą 
tuvis, J. O. Shaulis.

LAIMĖJO PIENININKU 
KONKURSE.

lio-

S a vinių ka i M i cke vi čius 
Palionis

ir
Išgėrė Dažus 
Nagams

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

E. ST. LOUIS, III. — 
buvo palaidota sena vietos gy
ventoja, Louisa Radel’ienė. Jos 
šeši sūnus buvo jos 
šiai.

KLIMO KOMANDA 
Už ČAMPIONATĄ

grabne-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBVLANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

1 A A • koplyčios visose
Ji—J yr esi 1 Chicagos dalyse

E. ST. LOUIS, III. — 
Salvation Army salėje 
niorų basketball čampionatų su
sikimba lietuvių Klimas Won- 
der Boys komanda, ir The Cres- 
cents. Turnyre dalyvauja apie 
10 komandų.

uz jų-

Tarnaite Gali Eiti, 
Bet Ne Jos Dantys

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

su POVILU ŠALTIMIERU. v

Laidotuvių Direktoriai

PEORIA, III. — Vietos gy
ventojui J. Tucker’iui Mrs. 
Maude Buchell tarnavo už na
mų prižiūrėtoja. Po ginčo pe
reitų savaitę ji metė darbų, bet 
kerštingas Tucker 
jos dirbtinus dantis 
ko juos, gražinti. ' •

Dalykas atsidūrė 
Tucker aiškina, kad
gali eiti, bet ne jos dantys. Jie 
pasiliks pas jį tol, kol ji už 
juos nesumokės jam $31 sko
la”.

pasigriebė
ir atsisa-

teisme, ir
“tarnaitė

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 421-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

White Eagle Bravoro 
Šėrininkai Perrinko 
Tą Pačią Valdybą

.7. Jloracz—Prezidentas

NVlfite Eagle Brcyving Co.

vasario 27 d. Į valdybą perrin
ko visus tuos, kurie vietas lai
kė 1940 metais. Valdybos sąs
tatas: John Haracz, preziden
tas, F; Goctz, F. A. Braiidt, A. 
Kushemba, L. Mizerka, G. 
Szalski, J. J. Bcltcr, J. Banek, 
J. Sliwka F. Daniel, L. J. 
Nicdzvviecki ir L. F. Zygmunt.

šėrininkai išreiškė pilną pa
sitikėjimą • valdybos darbuote 
ir išnešė pagyrimą už atsiek
tų progresų. Pereitais metais 
AVhite Eagle Brevving Co. pa
sisekė gauti Ė. Kazmark, žino
mas alaus skonio gamintojas, 
kuris pagerino šios firmos a- 
laus kokybę ant tiek, kad vi- 
(hirvakarinėse valstijose 
plačiai pagarsėjo, 
valicr Alhveiden 

’Malt alus laimėjo 
vielą rinkoje.

AURORA, ILL. — Regulia- 
rėse Kane apskričio pieno, lietuviška 

Barba, W. Schaffer, Wm. Le-'ukių varžytinėse tarp pereito 
mėnesio laimėtojų buvo ūki
ninkas Stankus. Jo karvės da
vė bene daugiausiai pieno vi
sam apskrityje.

• I vvandoski, J. Cahoon, ir P. Em
ery taigi Wm. Oswalt sudarė 
“nepriklausoma” kandidatų są
rašų ir Georgcto\vn valsčiaus 
rinkimuose eis prieš reguliarius 
sąrašus, kuriuos bent 50% 
daro lietuviai.

KALTINA TĖVUS
NERŪPESTINGUMU

SU- Tvarko Lietuvės
Deniushis Palikimą

LaPORTE, Ind. — Atsako
mybėn yra traukiami ir nerū
pestingu vaikų prižiūrėjimu kal
tinami Gei^ald Glancy ir jo žmo
na. Jų du maži vaikai tsudege 
gaisre, kuris ištiko jų namą va
sario 26 d.

Prigėrė
Du Vaikai 1

PARIS, III. —- Ledui neatlai
kius, Twin Lakęs ežere prigėrė 
9 m. Donald Thompson ir 
m. Louise Mohlar. Jie buvo 
ėję čiužinėtis.

• v 
1S-

. » • ‘. • *. I

Sūnūs, Vyras Dingo,
Moteriškė Mirė

Naciams užėmus dalį Fran- 
euzijos, dingo ten buvę chica- 
giečiai Denzler ir jo sūnūs. Vai
kai’ Cbicagoje mirė čia. paliku
si jų žmona'ir motina, Mrs. So- 
phic Denzler, 515 Armitage.

Sustreikavo Battle 
Creek Plieno Dirb.

BATTLĖ CREEli, MICH.— 
750 darbininkų metė . darbą 
United Steel and Wire Coin- 
pany dirbtuvėje. Streiką pas
kelbė CIO United Auto AVork- 
ers unija.

Abi pusės buvo užvedę de
rybas, bet darbininkai sustrei
kavo, kai kompanija atsisakė 
pakelti jiems algas.

Autorizavo Streiką 
Simmons Co.

------—--- u---

Vyksta Sutarties Derybos

AFI

dirbtuvėse autorizavo 
lyderius skelbti streiką, 
kompanija nepakels al- 
nepatenkins kilų rcika-

KENOSHA, WIS.
unijos nariai Simmons Com- 
pany 
savo 
jeigu 
8U ir
lavimų.

Kenoshoje dabar vyksta 
naujos ir kompanijos dery
bos apimančios ne vien Ke- 
rioshos, bet ir kitas bendrovės 
dirbtuves Amerikoje.

PASKYRĖ 
KARIUOMENEIJis

Ypač Che’ 
ir Chopin 

saw didesnę
SL. rC Tony John Ročius,

STERLING, ILĘ. — Armijos 
tarnybai drafto taryba pasky- 

Sterling.

Vasario 25 d., kilo didelis 
gaisras Marks rūmuose, 714 
W. Madison slrect. Išdegė ke
turi viršutiniai aukštai, su 
$50,000 nuostolių savininkams.

Pirmame namo aukšte yra 
alinė, Ilavinarkcl

Inn, kurios savininkai yra 
“Naujienų” skaitytojai, Vin
cas Mickevičius ir Juozas Pa
lionis. Jų Įstaiga nuo ugnies 
nedaug tenukentėjo, bet buvo

LIETUVIAI

BRIDGEPORT. — Bcžaiz- 
damas namie 13 mėnesių Mi- 
chael Swegosh, 2621 Emcrald 
avenue, susirado savo motinos 
bonkutę dažų nagams, ir juos 
išgėrė. Sunkiai (užsinuodijo.

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

SPRINGFIELD, ILL. —San- 
gamon apskričio probate teis
me patvirtinimui yra paduo
tas testamentas trumpa laikų 
atgal 'mirusios lietuvės Anasta
zijos Kasper-Demiushis. John 
Deniushis yra paskirtas pali
kimo administratorium ir va
kar teismas užbaigė laikų ieš
kiniams prieš velionės paliktų 
turtų.

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
tu i r a p v and MIDWIFE 

6630 S. Western av.
Telefonas:

HEMLOCK 9252 
Kasdien nuo 
ryto iki 7 v. 
šeštadienį ir 
madienį— į
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

10 v. 
vak. 
sek- 

Sanc

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuvė

LIETUVIS

Ofisas ir 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

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 

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

Telefonas Republic 7868

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS"IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VINCENNES 5272

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Sušauna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

DR. HERZMAN
Tš RUSIJOS •

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

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

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

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

Tel ČĄNAL 3110
Rezidępcijos telefonai:

Superior 9454 - ar . Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO.’ ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 Sp. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2879
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VAISYS II! GRAŽINS CIIICAIIOS LIETO 
AUDITORIJOJ DIDŽIĄJA SĄ^g

Narnas Nuolat Gerinamas; Atsišauks į Draugi- 
IftąTU? SaTesTąa^ąii Naudotj

Chicagos Lietuvių Auditori
ja, didžiausia lietuvių salė 
Chicagoje, uetyukus įuą ir 
daug gražesnė ir daug patoges
nė kaip publikai, tai ir voka
lams stąĮyti. 

e 
Gęr.inę Scę/ieęįjąs,

Auditorijos dkęktoriai yrą 
nutarę didžiųjų salę nuodug
niai pągprinti |r išdękoniplį, 
taipgi pagerinti §Genų ir §ce- 
nerjjas-

Direktoriai toliau putaęė 
atsišaukti į vįąa$ draugijas ir 
įtiiu|H|s ęu kvįętiįpaiš laiky
ti savo susiri^iiįius nuolat 
gerinamai^ Auditorijos trio- 
besyje, taipgi jos sales nuo-
muoti visiems savo baliams ip 
kitiems parengimams.

Apdraudė Už $50,000 i. | , • 0 t * * r » W .•

Kaip jau buvo prąnęšta me
tinio $usiripkiipp raporte spau
doj, ĄUditorijps -'dirpkcįją iš
lygino visąs naipo skolas — 
aUnukėjo taksus, apmokėjo yi-

Metines Mirties Sukaktuvės.

ąTANI^PYĄS 
JURGAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 4 d., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs šykštuolių 
kaime, Joniškėlio parap., Bir
žų apskr. Paliko dideliame 
nubudime moterį Elžbietą, po 
tėvais’ Kasparavičiūtę, dukterį 
Bronisę, sūnų Albiną ir kitas 
gimines. Lietuvoje paliko du 
brolius, Mykolą ir Baltrairdė- 
jų, ir jų dvi seserie,’ Oną ' ir 
Anastaziją ir gimines.

Nors liūdna yra .pHsįmipųs, 
kad mylimas vyras' ir tėvąs 
likosi- išskintas iš gyvųjų tari 
po ir palaidotas Chicagos Lie
tuvių Tautiškoje kapinėse. * . » *►♦•»* •* C- ' -w *•< •»

Mes prisimename, kad mų- 
sų šeimoj likosi didelis tar
pas, dfdells trūkumas' nėtekus 
vieno iš mylimia'ušių šeimoj 
narių. Kol mes gyvi busime 
atsiminsime tave.

Jurgaičių šeimyna.

■ ■*.?*<- K - t-. J

gyv. 5648 'Sol 
‘ Tei. Węptwort|i ^7ią* 1

Pęrsiskyrę su šiuo pasauliu 
kovo 1 d., 5 ya|. vakarę, 1941 
m., ‘sulaukęs 0Usės* ’amž., gi
męs Šiaulių apskr., Akmenos 
parap,parap,, Klikuoliu kaime.

Amerikoj’ išgyverid 28 m.
Paliko' didėliame nubudime 

m9lert, SjąpislavjĮ, po ptou 
vyru Kukevičiene, dvi duktė- 
riš: ' Lucille if Patriciaf* du , 
posūnių; Ęrupd ir Ųąwrencė, 
brolį Antaną, brolienę, ir jų 
šėftfrą, ir ‘daug" kitų1 giminių1, 
draugų ir bažįBtanftjų? o Liėttt* 
voje motinėlę k seserį Oną.

Kuhės pašarvotas J. ’F. 
Eudeikio kopi.. 4605 S. Heri 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, koVo 5d., 8:30 v. 
ryto iš kopt į šv. Mar|ino 
parap. bažnyčią, $9th ir Prin- 
cetori, kairioje ‘atsibus gedu
lingoj pafnaldos už velionių 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
Į ŠV. Kazimferd' kapineš. ’' *

Visi a. a. Juozapo Kuino 
giminės, draugai ir pąžįs|ą- 
mi eąąt pųpširdziaį kviečįapii 
dalyvauti laidotuvėse ir Su
telkti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą'. Nubu
dę įiekamė: Moterfs, Dukte
rys, teisiai, "Brolis ifGiih.

Laid. pirekt. J*. F. Eudėikis, 
Tek YARDS 1741.

r^rnr

"l l fl MylintiemsURBAsse

GĖLININKAS 
4180 Ąrcher Avenue 

> pjioue CAFArETTE 6800’
m

sas perorganizavimo išlaidas, 
taipgi ap$j;ąųciė nąiną trims 
metams už $50,000. Dabar Au
ditorija telūrį $16,000 skolos— 
ją moka į vieną vietą, sąlygos 
aiškiai sužymėtos ant sutar
ties ir numokėjiinai yra leng; 
vi, tokiu budu sų padidėjusiu 
Auditorijos bizniu nebus sun
ku ir tą paskutinę naštą išly- 
ginĮi.

Ręncjs Puikų Balių

Skolos atmokėjimo reika
lams ĄĮidi|pęįjos direkciją iiu- 
tąęė ępngti puĮHu ge" 
gūžės 3 d., ir tupi tikslui turi 
pąskyrusi koniĮsiją iš J. Bal
čiūno, J. Rūtos, J. Jackaus ip 
Ę. Mazeliaųskięnės — tai visi 
patyrę veikėjai. J. Jackui su 
talkininkais taipgi buvo paves
tą surinkti skelbimų knygelę.

Programą šiame parengime 
pildys parinkti artistai ir cho
rai, o po progrąino bus šokiai, 
kuriems samdomus garsus pr- 
kęst ras.

• ... v

Delegatų Susirinkimas
Šie tarimai buvo padaryti 

vasario 26 d., susirinkime, ku
riame dalyvavo 87 delegatai 
nuo organizacijų, ir direkto
rių. J. Rūta savp raporte pa
žymėjo, kad galiipa pasidžiau
gti sutvarkytai Auditorijos rei
kalais. Namas pasiliko pilnai 
lietuvių rankose ir toliau da: 
lykus pavyzdingai tvarkant,

jįs nę tik Rąsilik§ įiętuyių rąiy 
kose,’ bęį biis išvystytas į lie
tuviško veikimo ceptrą, kokip 
tokiai įstaigai, k^įP 
jai, ir tinka būti.

Bilietai Auditorijos parengi
mui bus 50c., o šokiams 25c.

» ♦ * . » į •

Del pl^tę§nių informaciją 
vakaro reikalu iy kitais Ąu- 
<įi|orijps reikalais peikia rašy
ti sękn4°ębjį• -

Skaudžią Nelaimę
Petro Kalinausko Šeimyną
Dėkoja Giminėms, Draugams

Skąiųlžįoji ipįrtis IŠglešė iš 
mųsų sęirnęįs įpylimą vyrą ir

Svarbesni Draugijų Tarimai
mt» ■* m ■ Mr.'Aft****

Migs pepaprastąi atkakliu kopiunistŲ 
oppgjęįją ątniętė kp^iųnistų kontroliuojamos “Amę- 
rican Peaee Mobilization” kvietimų dalyvauti “tai
gos konferencijoje”. ■.

itmlllriiW Direkciją ir Ęrąugijų De- 
salę Pagražinti ir pagerinti 

SPėPt Rengia vakarą Auditorijos

<7C ’

BONDS and STOCKS 
Bondsai—Šerai. *'

NORS MES SPECIALIZUOJAM 
aukštos rųšies Šeruose ir bondsuose,

ADS
JF vvanted—female 
Darbininkių ReikiaReikia

JAUNOS OPERATORĖS prie
mes taipgi esame • pirkėjai Ir par- double ai? single needle' mašinų. 
davėjai defaulted, reorganized, in-,siūti coveralls. Mažiausiai nuo

(KAZAK), gyV. 1314 South 
'• 4$th Ct., Cicero. ‘ ”

Persiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 2 d., 2:00 v. ‘ ryto, 
1941 m., sulaukęs 57 m. amą., 
gimęs Liet.,' ‘ Suvalkų gub., 
PadoVino parap., Daukšių km.

Amerikoj-‘“išgyveni!? 41 m.
Paliko “dideĮiąmė nuliūdimą 

moterį Marijoną, po 1 tėvais 
Ma|usevįčiutę, 5 dukteris, Ari
na Lord, žentą Roy, Mary 
^Veyman1. žentą Wesley, PHs- 
cilla Veach' žentą Jdhn, vEva 
Kaye, žentą į)an ir Dorotjiy 
stinus VZilliam ' Charles, 2 
anūkus, Barbara ir Don, brolį 
«ir jo šeimyną, Cliri- 

nd.. daug pusbrolių ir 
kitas gimineš. Lietuvoje brolį 
|r gimipes. ' '

Priklausę .prįe SLA 301 kp., 
Cičėrojė. '* ■'
'Kūnas pašarvotas \Antano 

Petkaus kopi., 1410 Sp;- 49th 
Ct., " Cicero. Laidotuvės įvyks 
ketvirthd., ’ kovo ‘ 6 d.,' 8:00 ’V. 
ryto? įš* kopr/ į* ŠV. Aritano 
pąpap. bažnyčią, kurioje at- M 
Šifrus gedulingos pamdldos tlž 
velionio*"šielą; 'o ■‘'iš* tėti'*bus 
nujyęlętąs į Šv. }<azimĮero ką- B

Visi a. a. Piušo Kazakevi
čiaus giminės,' cjrąųgai‘ iV* pa
žįstami' es'at nupšir.džiai kviė- 
Sldmf dalyvauti' laidotuvėseir 
šiitęįktĮ jam* .paskutinį* pataf- 
Įjavįmą įr atsisveikinimą. 1'

NUIiude’ li’ckamė, "“Mdtęris, 
Dukters, fcėHtaiį Sumiš. 
Anūkai; ^rolis |r Girųiilės.
* liėld.1' Direkt' Antanaą Pęt- 

" kuš,!‘Tel.'CICERO r21Č9.

rio 4 dieną.
!<‘*

Nieko skaudesnio 1 gyvėrtrmb 
negali būti, kaip netekti my
limo žmogaus ir skirtis su juo 
amžinai. Ir tas momentas■ tiek
ti neįmanomas pergyventi. Bet 
atsiradus geros valios žmo
nėms ir jiems ištiesus pagal
bos ir paguodos ranką, šiaip 
taip jį pergyveni.

Chorui, Kalbėtojui —
. . ■ f « f * '■ f I • ■■■*

Tad, leiskite mums ištarti 
Jums, gerieji žmones, padėkos 
žodį už jūsų gerumą ir drau
giškumą. Dėkojame sakar Ma- 
]<ąr chorui už vykusį sudainą- 
vinią kelių liūdesio dainelių 
koplyčioje ir Lietuvių Tautiš
kose kapinėse; gerbiamani 
Radžiui už pasakytas prakal
bas koplyčioje ir kapinėse. 
Grabnešiams, graboriui Leka
vičiui už skląndą ir ’mąpda- 
gų patarnąvimą, visiems ginii- 
nėnis ir draugams už gausų 
gėlių vainikais papuošimą. 
Visiciųs ticpis, k prie atlankę 
vęlipnį koplyčioje j r palydėjo 
į kapines, žodžiu, visj^ni^,,;.Xity 
ric vienu ar kitu būdu prisi
dėjo prie sųraininiinp ir atjau
timo musų šioje didžioje ne
laimėje, — ačiū I . .

draugiškumo neužmiršimo 
niekad ir sle|iksimės kuom 
nors atsidėkoti.

Liekame nuliūdę ir kartu dė
kingos visiems, kurie atjai 
įe m lig.

Lilliaą Kaliy^ųskįenė 
duktė Dorųlluj

ir

STANISLOVAS 
BOGDANOVVICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 2 "d.; * 12!50 'Vai. ‘’,£dpiėf,‘ 
1941 m., sujaugęs pusės apąž., 
gįrrięs LietUvpje'’ Kauno- ap
skrity, čĮboiškh!į pArap., Jvfc 
rnddių kmm’ė. Amerikoj išgy
veno 50 metų.
v’Falik’o dldėlįame nubudime 
moterį Uršulę,‘*po tėvais Kra- 
tovvicz, sūnų’ Frančiškų, mar
čia Adelę, anūką Robert, duk
terį Marijoną Balkė; žęntą 
Mykolą, anūkę Adelę, *bro* 
lienę Oną Bogdanovvicž ir šei
mą ir daug kitų gimipių ‘

Kurtas' pašarvotas koply
čioje, 5259 Roscoe St. (kafnp. 
Lockwdb‘d). Laidotuvės įV^ks 
scredoj, kovo 5 d.. ^:30 vai. 
ryto iš kopi. į Šv. Mykolo 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus geddlirtgoš .panfaldbs ’ už 
velionio 1 bieta',' o 'iŠ tori bus 
nulydėta^ į S|. •Ądąlbert’s ka
pines.

Visi a. a. Stąnislovo Bogda- 
nowicz giminės, draugai irpa- 
žįštami es^V nuošičdžišii kvie
čiami *‘dalyVaų|i laidotuvėse įt 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, ‘ 
Moterių šunUts, puktė ii; Gi
minės.
? f^iid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tcl.‘ YARDS1! 136,: /.

“Pavijingas 
Amžius’’

Us surądo, kad" aųlohipjųiiąi 
daugiausiai užynųšą žmonių 
tarp 45 ir 54 melų aiiĮŽiaps. 
Tai “pąvojiųgiąĮisias” ąiiižiiis.

Sekanti “pavoji|igo aniziąųs!’ 
grupe yra nuo 55 iki 64, p l|;e- 
Sia-h-mio 65 ir aukščiau.

■■f,, - K... .T K V

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo; 2 “diehą,: 1:50 vai.' po 
pietų. 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs' Lietuvoje, Pane
vėžio apskrity.
' Paliko dideliame nuliūdimą 
moterį Marijoną;' 3' • ’ ■ suhuš 
John, Alcx ir-Stephen, 2 duk
teris, ‘Annd LevdhdduSkas, 
žentą Bcrfiėrd, ir Hėleh ’4 - 
anūkai, ir kita‘s gjmin&C

Kūnas pašarvotas 4149 So. 
Albąny- Avc. Ląįąotuyėh' Įyy^ks 
ketvirtad., kovo 6 d., .9:30 v. 
ryto iš namų į St. Pancratius 
parap. bažnyčią, 41s't ir Ked- 
2fic Avėk kurioje atsibus ge- 
dulįngO? pėmąlęlos už" velio
nio sielą, o J>š ten bus nuly
dėtas į sy. Kazimiero-kapiyms^

Visi a. a. ' Išadbrius Sipavi
čiaus' giminės;- draugai ’ir pa- 
žįstamį- esat nuoširdžiai kvię- 
čibmi dalyvauti ‘ TaidotUvėSfef ir 
suteikti jam ’'.paskĄiįhĮ patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: į ..

’L&ld. Direkt. Tony Fortūna. 
Tęl. LĄFayette 7Į81.

v^rą rengti-.
ĘĮĮubag kovo 22 pa-

Kltaba?
įYg^į pgg^rintas šviesas 111-toj gatvėj ir 

kelias gatves išgrįsti.
’^/i-'r. • 4 •«

^ąrgųęttę Rąęko Lįętųyių PiJĮjefiy l<|iųt|as peilsąlaują ąp7 
saugos vaikams, einantiems i mokyklą 71-ma gatve. 
Automobilių judėjimas labai didelis, bet prižiūrėtojo 

• nėra.

Lietuviai Reikalauja Kiekvieną Kartą 
Pagerinimų 
Mt. Greenwoode

Vis Daugiau 
Naujų Narių

Geresnių Šviesų

MPUNT pREENVVOOD — 
Vietos lietuvių Demokratų 
Kliubas 1 II-tame wardc yra nu-

rinti elektros šviesas apylinkėj, 
ypač Hl-Įoj gatvėj, taipgi ki-

meniu.

Kliubas laike susirinkimą 
vasario 23-čią dieną. Pirmi
ninkas yra Dr. T. Dundulis, 
prot. rast. Pagc, fin. rašt.-p. 
Vitkiene, kasierius Jurėnas. 
Taipgi yrą Kelių narių biznio 
komisija.

Tik $1.00 Melams

Lietuviai tiĮ| organizuotai 
atsiekti’ vienokią ar kito- 
pąger ip imu' ši ė j c k oĮon i- 
Kaip girdėjau, Kliubas 

nemažai narių, bet gaila, 
jie nesiląnko į susii;inki- 

Nenariąi yra kviečiami
prie Kliubo prišįrasyti, nes mę- 
line mokestis tik vienas dole
ris. '

kilį 
joje, 
(uri 
kad
mus

Ateinantis susirinkimas į- 
vyks kovo 30 d., adresu 3260 
W. 1 fili stręęl, kaip 2-|rą va-

—Kor. J/. Bajorūnas

SUSIŽEIDI PE^KI 
UGNlAGlįSIAr 
.. — r f t- V7 ,

CĮCEpO. _ Jlaipt ,, 
griuvus pepki jiĮcęro ugniage
siai buvo sunkokai sužeisti ties 
54(16 Wcsf 25tlf str^eį, kur jiy 
1 • ' l • T l • 4 11 V •

ams šil

Ogaisrą
■>. * *

Sužeistieji yru; J. Duvid, Ę. 
Piečiui ty, E. Branecki, W. Ma
žinėk ir J. Sitkowski.

n</.v,n "o
. “ . TRinvIPAM 

“k LAĮKUr *
Dienų 
išbandyt

I I W t” .
S ‘C-UARANT

117.50^
* ~ vlėąa 

American Beauty
Pleitąi
Ploni/ natūralus, ir

12. Minėju
FĄCĘ-F O R M I $ G $
P L EIT AI, natūra
liais gurnais,' nešii- 
laužonti ' . J: ......

nesulaužomi

.SQ 
v|?- 
nas 

’ $3.00
ĄPSKAICIĄVIftfĄS

Pienai gaubiami tiuo ‘‘įspaudų, 
gautų nuo ‘lalšbiu6tį : dantistų;1 

AtsFneškit~Šį^Skelbiiną!
•Jis - $20Q ■perkapt

Vertas * 'nąujils platus

Excel Dental Lab., Inc

7U143 ĮVEST irtM ŠTltEĖT
3g‘ W. VVASHINGTON ST.

• ’ 0 Tek DEArti *^'
Atdal'A ' vąRafaii austas.

active ir neparduodamų— 
BĄILHOAD BONDSŲ ir ŠĖRŲ 
INDSTJUĄL BONDSŲ ir ŠĖRŲ 
UTILITY BONt)SŲvRir ŠĖRŲ 
RĖAL ESTĄTE BONDSŲ* ir

' SĖRŲ 
(Ir vįsą defaultuotą šėrų kurie bus 
dkr ištyfinėii). Jei nori pirkti ai 
parduoti viršuj paminėtų arbk kitų 
Serų, kręipkįtes prie—

A. C.' STĖRLING 
Representing Joseph F. Dixon & Cq. 
’ 105 SD. LASALEE ST. ’

Kambarys 1006 
Chjcago-

.Jų Bus Ir SLA 63 Kuopos Kovo 
6 Susirinkime

BURNSIDE — SLA 63-čią 
kuopa vis auga nariais — ji 
susilauks naujų narių ir savo 
sekančiam mėnesiniai^ susi
rinkime, kuris įvyksią kovo 6 
d., paprastoje vieloje. Nariai 
yra prąsonii naujų narių “gąu- 
dynią” palikti ne vien prgani- 
zatofiains. ^ųsirinkdaini šiam 
susirinkimui, ir jus prašomi 
atsivesti naujų narių arba bent 
atsinešti prospektų vardus ir 
juos paduoti organizatoriui, 
kuris juos aplankys laiko 
gaišindamas.

Ir Vaikai Gali Įstoti
Į SLA gali sto(i ne vien 

augę ikį 60 metų• amžiaus, 
ir vaikai nucų puses metų

' ,< 1 V i . » ■ •* *

16.
Šiame susirinkime nariai 

taipgi prašomi atsiskaityti už 
užsilikusias duokles — lai la- 
bai svarbus dalykas.

Atsilankius Burnsidčj suma
niau užeiti
mis, kurie dabar užlaiko John’s 
Tavęi’ii, ącĮresu 739 E. 02nd 
Place."

ne

37% iki 55c. valandai garantuoja/ 
ma. VIKI&G, 711 Lake St. . »

REIKALINGA PATYRUSI mo
teris sortųotį ' maišytus skudurus.' 
40c valandai, 5 dienas savaitėje. 
L’AWnddle 4624. Šaukite tarpe 6 
Ir 8 vakarais.'

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATO
RĖS, patyrę prie korsetų. Kitos . 
neatsišaukite. KAĖO CORSET CO., . 
729 Mihvaukee Avė. 

» 7 t

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ MOTERŲ DRAU

GIJA VAPŠVIETA” laikys susirįn- 
kmėą antrad., * kovo 4 d., Jonistų 
$yet.', 814 W. 33 St., 7:30 v. ‘ vak- 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti.

S. Puniškienė, N. Rast.
LIETUVIŲ KULTŪROS RATE

LIO 'susirinkimas įvyks Vieną sa
vaitę vėliau nes šią savaitę prisi
rengimas' prie operėtės “Grigutis”. 
Tai ’ maloniai kviečiu visus narius 
nepamiršti atsilankyti į sus-mą 
trečiadienį, kovo 12 d., 8 vai. Holly-

L. Burbulytč.
SLĄ. 226 kuo

atsilankyti
WOOd svet., 2417 W. 43 St.

Sekr
northsįdė: - ___ _r.r,

pos ’ mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį trečiadienį, kovo 5, 7:30 vai. va
karo, 380^ Armitage AVe. Gerb., 
kurių mėn. duoklės yrą užsilikę, 
malonėkite pribūti ir atsilyginti, 
kad neliktųte suspenduoti.

—J: Naujalis.
BRIGHTON PARK SLA. 238 kp. 

susirinkimas įvyks šį vakarą, Gra- 
m‘ont'0 dalėje, 7:30 vak. Kaulinas, r.

su- 
bet

uis p

“ G e ras S a l e s man a s ’ ’
Prie stiklo alaus, priminiau, 

kad ęsų organizatorius ir ar 
nežino kur galėčiau narių gau
ti. P-a Griškėpiepc nusijuokusi 
atsakė, kad nereikės toli ieš
koti, jeigu busiu gepas “sales- 
manas”, tai gal ir ją prikal
binsiu.

Nežinau koks geras iš manęs 
salesmanas, bet p. Griškčnienę 
prikalbinau, ir šiame susirin
kime jau ir ji priduos aplika-

• • * 4 r ’' ' • -. >5

ciją.
Pp. Griškėnai yra Roselando 

Scenos Mylėtojų Ratelio nariai, 
geri lošikai, ir gerai atlieka į- 
vąįrias roles. Jie prižadėjo dar 
ir sunūs prirašyti- prie SLA.

Norėčiau priminti burnsi- 
diečiams prie progos aplanky
ti naują pp. Griškėnų vietą. 
Čįą gaus labąį gerą ir drau
gišką patarnąyųųą.

SLA 63’kp^ OrganizaĮorius

Jpnp Boliaus 
Sveikatą Eiąą Gjeryn

BRIDGEPORT — Jau “Nau
jienose” buvo pranešta, kad' i * * f * v • ’

sirgo biznierius, Jonas Kara
liui, 53& \Vesl ^Žnd sĮrcel. Sir
go' labai pavojiįigai, bet dabar

ti geriausi gydytojai,' o pp. 
Karalių duki'ęlė* Isąbėllp, yra 
patyrusi slauge, i p ji savo my; 
jihią lovelį prizim’ėjų (lipnjį U* 
naktį.
.. Linkiu savo geram draugui 
ir parapijonui p. Karaliui grei-

n

PATYRUSIOS OPERATORĖS 
prič hotišecoats ir slack sdits. Ge- 
naųsis mokestis mieste. N. Ryman 
and Co., 230 So. Frapklin.

REIKIA MOTERIES NAMŲ dar
bui, prižiūrėti 3 vaikus. Dirbti** 5 
dienas savaitėje. ENGlevvood 5042, 
5920 So. Carpenter.

REIKALINGA MOTERIS arpa ‘ 
vyras dirbti taverne ir restauran- 
tę.‘ Turi mokėti valgymus daryti. 
Geras užmokestis. Gyvenimas ant 
Vietos. Telefbnuokite po 7 vakarais. 
PROSPECT 0176.

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris į taverną. 3738 South Hals- 
ted St.:
—>-----------------------------------------------

VIRĖJAS REIKALINGAS trum
poms valandoms, kad butų patyręs 
dirbti žydiškam restorane. Pastovus 
darbas. 3160 Douglas Blvd.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

ASS’N. OF LITHUANIAN PRO- 
PERTY OWNERS mėn. susirinki
mas įvyks trečiadienį, kovo 5 d., 
7:30 vaE Vak.,’ Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Susi
rinkimas yra svarbus, todėl kiek
vienas savininkas privalo būtinai 
atvykti. Kurie nariai esate pasilikę 
su mokestimi, būtinai pasirūpinkit 
apsimokėti. S. Kunevičius, Rast.

DARBAI VYRAMS IR moterims, 
visokie darbai, restauranuose.

MODERN HOTEL,
879 No. State St.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

CLEANING, DYEING ir taisy
mų biznis, geroj vietoj, pigi renda, 
štymo šiluma. Sužinosite priežastį' 
ant vietos. 6648 So. Troy St. ‘

Pagerbs Savo 
Nesirgusius Narius
.Jauni Lietuviai” Rengia Balių

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Kliubas netrukus pa
gerbs savo nesirgusius narius.

vakarą Lietuvių Auditorijoje, 
kovo 22 d., mažojoj salėje. I . * i

Gyvuoja 3f). i\Įeįų
Kadangi Kliubas gyvuoja 

jau per 30 metų, tai gerbtinų 
narių turi net kelioliką, o kai 
kurie pus “šĮoyinami” juu au
drų kartu, pepš nariąms šis 
vakaras bus pašvęstas. Bus 
gera muzika šokiam?, užkau- 
džiai, ir gėrimui. Įžanga |rk 
2^'

Kliubiečiai privalėtų skait-

derančią pagarbą nariams, ku
rie Kliubui yra daug gerą pa
darę. P. L Petraitis

Dr. Zubrickas 
Naujoje Vietoje

pi;. Bruno J. Zubrickas, 
ris laikę ofisą adresu 2^08 
03rcĮ SU nU° kovo 1 d. persi- 

į naują vietą, būtent,kėlė
2M3 West 63rd St.

I<U- 
W.

-------------- Tninm

SPORTAS

Šiandien Ristyne^,

Šiandien Cohunbia Hali, 
1700 West 48lh St., įvyks įdo
mias rįsJyųęp, kuriose daly- 
yaus ir Vy|autas Banęęvičius,

—■'Senas Petras i ma ?' f * * I

šen.
. Milžinas W. Tahm, kuris 

yra 6 pėdų ir 10 colių ūgio 
ir sveria 295 svarus risis sn 
Ole Cjlsojiu. 13c to, risis dar 
Iluns Steįn’ke' ir kiti. Pradžia 
8 yal, yalf.aęf). Įžapąa prieina-

BARBERNĖ, PARDUOTI ar dir
bti, geros sąlygos. RADcliffc 9399, 
7132 So. Racįnc Avenue.

IŠ PRIEŽASTIES MIRTIES par- 
siduodą 2 fialų namas po 4 kamb.,; 
platus lotas su garažu. Reridos į. 
mėnesį $50. Kaina $3,900, arba tei
singas .pasiulytnas. Mažas įmokė j i- 
mas. Randasi ant So. Maplewood 
avė. ir 40th St. Telefonuokite po " 
7 vai. vakarais PROspect 0176.

PAS1RENDUOJA BARBER SHOP 
puikiai įrengta, geras biznis, gera 
proga. Atsišaukite 7132 So. Racinc 
Avehuę. * ‘ *

REAL ESTĄTE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI MŪRINIS 3 aukš- 7 
tų sd beismantu, gera transporta- 
cija, nebrangiai. 1830 W. 34th ’Pl. ‘ 
Šaukite Tol. HEMlock 6336.

PARSIDUODA BIZNIAVAS na
mas,-Brigh ton Parke, mūrinis, kar
štu vandeniu šildomas, arba mai
nysiu ant privatiško namo. Šauki
te NEVada 8039.

PERKAM, parduodam ir mainom 
naipus, lotus, farmas ir biznius. ** 
Turime didelį pasirinkimą namų * 
pirkti už cash arba mainkis. Norinti-, 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
tarnavimo šaukite:

PAUL M. SMITH & CO. -
RĘAL ESTĄTE — LOANS— J. 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė. .

'‘"Tel. YARDS' 1001.

ŠTAI PIRMAS IR NEGIRDĖ- — 
TAS bargenas. Parsiduoda už pusę » 
vertės valgomų daiktų krautuvė 
su visu inventorių ir namu. Gali-v 
ma pirkti' su labai mažai pinigų. ’< 
Kas nenorite turėti bosą ant savęs 
nepraleiskite šios progos, nes gy
venime laimė vieną sykį tepasįtai- 
ko. "Nemokančius biznio išmokin- - 
siu. Ųėl platesnių žinių kreipkitės 
prie *savinihko. A. S. 1621 South 
Halęted St‘,‘ Chicago.

J FOR SALE '
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 70 AKRŲ ūkis, 
didžiausia dalis miškas, 96x18 viš- 
tinyčia? trys 12x24 pėdų perėjimui 
namai. 5 kambarių namas su bė
gančiu vandeniu, toiletu, maudynė 
ir elektra. Geras akmenų kelias.. . 
^4 tnylids nuo Scott Lake. Pašto, 
pristatytų ir telefonų patarnavimas. 
Rašykite: Mrs. Marjorie Leiinlg, 
Pūlinian, Michigan. ‘

• nVHOtESAEE FURNITURE ■1 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 6Q%. Mes pristatome bilė kur. 
Pašaukime ar rašykite dėl daugiau 
Informacijų? Vien tik ‘ rtacjonaUaj 
žinomi ‘ daiktai randasi pas mūš/ 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Ko. Wefetern Avc., 

Clucągo, 111. Tek REPubĮįę 6|X)1
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LABAI NACHALIŠKAI IR SKANDALINGAI Prasidėjo Byla
TIE KOMUNISTAI KOVOJA Už 

SAVO “TAIKA”
Ką Nedarė, Bet Vėl Prakišo Keistučio Kliube
Dar turbūt nei vienoj lietu

viškoj organizacijoj komunistai 
nėra buvę tokie nachališki ir 
šlykštus, kaip buvo “Vilnies” 
traccė ir jos klapčiukai sekma
dienio Keistučio Kliubo susirin
kime. Stebėtina, kad apoplek- 
cija kai kurių neužmušė.

“Peace Mobilization“
Labiausiai Stalioraitis, taip

gi Skeberdytė ir Bendokaitis, 
tiesiog dūko, kai buvo atmes
tas laiškas nuo komunistų or
ganizacijos, “American Peace 
Mobilization”, su kvietimu da
lyvauti kokioj tai taikos konfe
rencijoje.

Buvo momentu, kad atrodė, 
jog jau-jau bus prieita prie 
muštynių. Nors ginčų įkarštyje 
pikti ir laikraščiuose necituo
jami žodžiai pasipylė abiejose 
pusėse, pažangioji veikėjų pusė 
bent įsikarščiavimą valdė, o 
komunistai tai liežiuviams pil
ną laisvę davė.

Į Gurbą
Ginčas užtruko ilgą laiką, bet 

ką komunistai nedarė, nariai 
atsisakė staiga “taiką pamilu
sių” komunistų kvietimą at

Sunkiai Sužeidė 26 
Žmones “L” Naujam 
Susikulime

Ekspresas įvažiavo į medinį 
vagoną prie Central ir

Lexington '

26 žmonės vakar rytą buvo 
sunkiai sužeisti dviejų eleveife- 
rio traukinių nelaimėje prie 
Lexinglon ir Central avenue 
gatvių stoties. Nelaimė įvyko 
dėl 14 metų berniuko, kuris 
kelias minules prieš tai buvo 
mirtinai suvažinėtas.

Užmuštasis buvo Robert 
Mouvv, nuo 5530 W. Adams 
street.

Užėjęs ant eleveiterio bėgių, 
berniukas nepamatė ateinančio 
traukinio ir buvo suvažinėtas. 
Tas traukinys nušvietė jį į kitą 
bėgių pusę, po ratais iš kitos 
pusės ateinančio Westcbester 
traukinio. Tas traukinys susto
jo. Buvo tik vieno medinio va
gono.

Nepamatė laiku
Tuo tarpu tomis pačiomis 

bėgėmis atūžė Aurora ekspre
sas, visas metalinis traukinys. 
Motormonas aiškina, kad dėl 
vakarykščio smarkaus lietaus 
ir tamsos, jis stovinčio vagono 
laiku nenamatė, o kai pamte, 
tai jau buvo pervėlu sustoti.

Daug’ausia Maywoodieč‘ai
Metal’nis ekspre as trenkė į 

medinį vagoną ir trečdalį jo su
daužė į šipulius, sužeisdamas 
jame buvusius keleivius. Su

Income Taksų
Patarnavimas “N-ose”

Federalis mokesčių biuras šiemet vėl atsiuntė In- 
ternal Rtfvenue Departamento tarnautojų, A. S. Walons- 
Valunę, j “Naujienų” raštinę padėti šio dienraščio skai-: 
tytojams pildyti Income taksų blankas, ir atsakyti klau
simus, liečiančius metinių įplaukų raportus.

P-as Walons-Valunas bus “Naujienų” raštinėje iki 
kove 15 d. Valandos — 9:30 ryto iki 5:30 vakare kasd'en.*

Visi, kurie reikalaujate pagalbos blankų pildyme, 
kviečiami į “Naujienų” raštinę atsilankyti.

• ORAS;—Po ledų, kurie va
kar rytą užklupo Chicago, ėmė 
šalti, ir šiandien, sako oro biu
ras, temperatūra nukris iki 15 
virš zero.

Paskutinė diena Income Taksus raportuoti yra ko- Pirkite tose krautuvėse, ku 
Vo 15t ričs garsinasi “NAUJIENOSE’

mesti, ir reikalą likvidavo laiš
ką palaidodami gurbe.

Kaip p. N. Klimas pabrėžė, 
taip tas laiškas, taip ir kvieti
mai nuo “Komitetų Kovai prieš 
aukštas kainas” ir visokių ki
tokių komitetų-komitetukų su 
visokiais nekaltais vardais, tai 
vis komunistų ir kitokių penk- 
takojų bandymai įvelti neatsar
gius žmones j savo pinkles. 
Kliubas ateityje turėtų jų vi
sai nei nesvarstyti. Į gurbą, 
ir tiek.

Kovoje su komunistais laiško 
reikalu apart Klimo, daugiau
siai dalyvavo Aleksynas ir Ja- 
kavičius.
Pasitraukė iš Biznio Komisijos

Kitų žymesnių viešo pobūd
žio nutarimų susirinkimas ne
padarė. P. J. Ridikui pasitrau
kus iš Biznio komisijos buvo 
išrinktas triukšmingas komuni
stų lyderis Stalioraitis, taipgi 
po ilgokų diskusijų nutarta ir 
toliau palikti direktorių mitin
gus penktadieniais.

Prakišę laiško reikalu komu
nistai kitų klausimų nekėlė, ir 
mitingas užsibaigė “rainiai”.

Narys.

žeistieji buvo daugiausiai May- 
woodo ir Fbrest Parko gyven
tojai, tarp jų:

19 metų A nitą Dorsey, 419 
S. 9tb, Maywood;

L. Roszkas, 923 Ferdinand 
avė., Forest Purk;

W. C. Baggess, 1015 S. 6th 
avenue, Maywood.

M. B. M. KVARTETAS, 
"DĖDĖ BRUKĄS" 
PEOPLES PROGRAME

Šį vakarą, kaip 7 vai. vak., 
Peoples Furnilure Co. per sto
tį WGES, 1360 k., vėl siunčia 
lietuviams klausytojams pus
valandį juokų ir dainų.

Išpildyme šio programo da
lyvauja juokdarių karalius 
“Dėde Brukąs”, pagelbstant 
Adolph Caspcr, ir M. B. M. 
Kvartetas, kurį sudaro Helen 
Vespender Mathcvvs, Algird 
Brazis, Josephinc Miller ir 
John Dočkus.

Linksmai valandėlei praleisti, 
atsisukit radio šįvakar į WGES 
stotį kaip 7 v.v. —MBM

MIRK FRANK
RA WSKI

šiandien St. Adalbert kapi
nėse laidojamas chicagietis len
kas, Frank Rawski, 4255 W. 
Division street. Jis tėvas su 
lietuviu vedusios p-os Florence 
Gailius.

Prieš Swift Dėl 
Nedamokėtų Algų
Reikalauja Darbininkams Pri
mokėti Kelis Milionus Dolerių

Prieš federalį teisėją Igoe va
kar prasidėjo Swifto darbinin
kams labai svarbi byla. Darbo 
valandų ir algų administracija 
prašo teismo priteisti Swiflo 
bendrovę sumokėti darbinin
kams $130,000 už neapmokėtą 
viršlaikį, taipgi kelis milionus 
dolerių užsilikui3i®mis algomis.

Kampanija kaltinama nesi
laikymu minimum algų ir ma- 
ximum valandų įstatymo ir nau
dojimu neteisėtų priemonių iš
sisukti nuo mokėjimo darbinin
kams pusantros algos už virš
laikį.

Iš HARVESTER STREIKŲ
Washinglone vakar įvyko 

CIO ūkio mašinų unijos, Har- 
vester ir valdžios atstovų kon
ferencija dėl McCormick ir tri
jų kitų istreikų Harvester dirb
tuvėse. Konferencijai pirminin
kavo John R. Steelman, darbo 
departamento viršininkas dar- 
bininkų-'samdytojų ginčams 
spręsti. Kol kas nežinia ką kon
ferencija nuveikė.
Nebandė Dirbtuvės Atidaryti
Kompanija nebandė McCor- 

mick’o dirbtuvės atidaryti. Pi- 
kietos įleido vidun tik ofisų tar
nautojų ii* tripbesių prižiūrėto
jus, bet nei vienas gamybos 
departamentas nedirbo.

Kartu su traktorių dirbtuve, 
viso Chicagoj streikuoja 12,000 
Harvester darbininkų, taipgi ke
li tuksiančiai streikuoja Rock 
Falls ir Richmond, Ind., dirb
tuvėse.

Kaltina Chicagietį 
Agentaviriiti 
Naciams

Federalė grand džiurė Wa- 
shingtone apakltino agentavi- 
mu naciams ir neužsiregistra- 
viniu su Valstybės Departa
mentu chicagietį Dr. Griedrich 
E. Auhagen, kuris gyvena gar- 
saus republikonų Henry Pope 
Jr., namuose, Glencoe prie
miestyje.

Sako, CIO Rengiasi 
Ir Skerdyklas 
Organizuoti

Policija prie visų vartų

Vakar prie visų vartų Chica 
gos skerdyklose stovėjo būre
liai policijos “tvarkai palaiky
ti”. Departamentas, sako, iš
girdęs, kad CIO skerdyklų dar
bininkų unija kaip vakar ruo 
sėsi pastatyti pik’etas ir orga 
nizuoli neunijistus, panašia' 
kaip plieno uniįa organizav 
neunijistus Gary liejyklose.

Pikietų tikslas neleisti ne 
unijistų dirbti tol kol neprisi 
rašys prie unijos.

Pikietų prie skerdyklų vakar 
per visą dieną nebuvo, bet, sa
ko, kad skerdyklų un:ja vieno 
kiu ar kitokiu budu visgi ban 

’ s darbininkų organizavime 
pagreitinti.

Pikietos Trečiadienį.
Vakar po pietų unija paskel

bė, kad pastatys narių verbavi
mo pririetas prie skerdyklų var
tų trečiadienį, 5 vai. rytą ir or
ganizuos daugiausiai Armour 
darbininkus.

RYTOJ SAKYS KALBĄ 
CHICAGOS UNIVERSITETŲ

Irving Pflaum, garsus laik
raštininkas, dabar dienraščio 
“Daily Times” užsienio žinių 
redaktorius’, rytoj 8 v.v. kalbės 
Chicagos Universiteto Mandel 
rūmuose, masiniam mitinge, ku
rį rengia Studentų “Youth for 
Democracy” organizacija.

Sustreikavo Wes- 
iern Foundry 
CHcagoj;

Vakar į streiką išėjo apie 
450 darbininkų; Westėm Foun- 
dry liejykloje, 3534 So. Kedzie 
avenue. Streikį paskelbė Inter
national Moulders unijos, AFL, 
lokalas 233.

Kompanija atsisakanti derė
tis su unija naujai sutarčiai 
sudaryti.

“Nurėdė” Lietuvį, 
Apiplėšė Kelis 
Kitus Žmones
Užpuldinėjimų, Plėšinių Banga 

ChicKgdje
• * l f * '' ’ f

Policija turi, suėmusi keturis 
. aunus piktadarius ir spėja, kad 
;ai jie pereitos;savaitės pabai
goje apiplėšp lietuvį Petrą Pet- 
<ų, 24Š1 W(*s.um6th street, at- 
ėmė jam $12, -ir jo siutą — su 
kelnėmis ir viskuo.

Siautė Po Bridgeportą
Jie užklupo. Petkų prie 56 - 

;o;s ir. Franciseo. Privertė jį sė
sti į jų automobilį, ir jį ve
žiojosi su .savim po Bridgeportą 
ir kitur,-kur apiplėšinėja ir ki
tus žmones.

Idoje prie 25-tos ir Wallaee 
jie “nurėdė” ..vieną M. Glantz, 
5344 Maryland avenue, taipgi 
pasiėmė jo $44. Ten jie buvo 
nusivežę ir Petkų, kuris sėdė
jo užpakalyje> apsisukęs blan- 
keitu. Kiek vėliau turbūt tie 
patys jauni piktadariai prie 20- 
tois ir Shield apiplėšė chicagie
tį James Gilley.

Suimti Prie 26 ir Stewart
‘ f.

Jie galiau paleido Petkų ir 
kitus apiplėštuosius, ir buvo su
imti, jeigu tai >tie patys pikta
dariai, prie 26-tos ir Stewart 
avenue.

Jie yra: 21 m. Raymond 
Bills, 2629 Shields avenue; 19 
m. Angelę Capinegro, 2627 
Princelon, 1$ jn. Niek Vespo, 
2615 Shields, ir Phillip Crylen, 
18, 2518 Wentworth avenue.

APIPLĖŠĖ 18-IETĮ
Gal tie patys gal kiti vagiliai 

prie 18-tos ir Sangamon apiplė
šė ii’ Joe Binkį, nuo 1946 CuL 
lerton avenue. Jį piktadariai bu
vo nusivežę į Marųuette Parką 
ir paleido prie 63-čios ir Fran
ciseo. Pasiėmė jo $2.

KRISCHUNAS ATSAKO 
TIK Už SAVO SKOLAS

Antanas Krischunas, 2502 
Wci3t 45th Pląęe, skelbia lega
liam leidinyj, kad “ateityje jis 
atsakys tik už tas skolas, ku
rias jis -pats užtrauks”. 3

Apskričio Ligoninėj 
Mirė George 
Astrauskas
Ieško Jo Giminių Laidotuvėms 

Sutvarkyti

Cook apskričio ligoninėje 
vasario 28 d., 'mirė chicagietis 
George Astrauskas, nuo - 3338 
So. Union avenue. Velionio 
kūnas tebėra, ligoninėje, nes 
ikišiol niekas neatsišaukė.

Sakoma, kad velionis turė
jo giminių Chicagoj — Astrau- 
kų ir Juozaičių, o Rockforde 
gyvenąs jo ■ giminaitis kun. 
Juozaitis. Jie prašomi atsišauk
ti laidotuves sutvarkyti. Pra
šom kreiptis pas

Mrs. Julius Jakavicius 
3200 Lituaniea Avenue

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Vakar ir užvakar vakare a u 
‘.omobiliai užmušė šiuos žmo
nes:

55 metų Lou’s Dclceredo 
Glencoe;

36 m. Mario Veleta, 715.6 W. 
"2nd Placc, prie 71 st ir Hai- 
’em;

46 m. George Floerke. 7958 
Tngleside avenue, prie 70lh ir 
Ingleside;

27 m. Thomas Banos, 825 N 
Mozart avenue.

’mimai 
nhicagoj

PAZUR, Anthony, 1307 No. 
Ashland avenue, gimė vasario 
20, tėvai: Anthony ir Eleanor.

PUNICKI, Geraldine, 3544 
Maplewodd avenue, gimė va
sario 20, lėtai: Chcsler ir Evc- 
lyn.

DAPKUS, .Tuditii, 10017 So. 
LaSalle street, gimė vasario 
18, tėvai: Bouley ir Bose.

Roselandiečiai 
Sudėjo $75.00 
Lietuvos Reikalams

I ,•

ROSELAND. — šios koloni
jos lietuviai paminėjo Lietu
vos Nepriklausomybės Dieną 
vasario 23 d., vietinės L. R. 
K. S. 33 kuopos rengtame va
karo, Visų šventų parapijos 
salėje.

Atatinkamas kalbas pasakė 
neseniai iš Lietuvos atvykęs 
laikraštininkas, kun. J. Prun- 
skis, “Draugo” redaktorius L. 
Šimulis ir klebonas kun. J. 
Paškauskas. Vielinis jaunimo 
talentas išpildė gražią meninę 
programą. Vakarą vedė adv. 
C. Paznokas. Lietuvos laisvės 
gelbėjimo reikalams publika 
suaukavo $74.58. K.D,R.

“Patys Reformuoki- 
mes, po to Refor- 
muokim Pasauli” .

Rab. Silver Ch’c^goj?

Sekmadienį Chicagos Sunday 
Evening Kliube knlbėjo garsus 
Amerikos rabinas, Dr. Abba 
Killel Silver, kilęs iš L;etuvos.

Reikia “naujos širdies”
Jis pareiškė, kad pasauliui 

reikia dvasinio atgimimo, “rei
kia naujos širdies”, žmon’jos 
ateitis gludi kiekvieno žmogaus 
charakterio gerinime ir stipri-
irime. Pirm negu galėsim pa
saulį reformuoti, kiekvienas tu
rime pradėti reformas savyje. 
“Visus gyvenimo negerumus 
skubam primesti tai valdž ai, 
tai pasaulio tvarkai. Bet ne nu
siskundimuose pasaulio išgany
mas, o kiekvieno žmogaus cha
rakterio vystyme.”

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

•
o Lietuvio G. Wenskaus ve

dama Loyola U. krepšininkų ko
manda supliekė Omaha Univer
siteto lošikus, 42-32.

O Po 10 metų varžytinių tei
sme, Kane apskričio teisėjas 
Fulton panaikino bylą, kurią 
trys giminaičiai užvedė, bandy
dami sulaužyti testamentą 1931 
metais mirusios Mrs. Fannie 
Bishop Henderson, iš Aurora. 
Ji paskyrė $600,000 Bishop se
nelių namams, Auroroj, o gimi
naičiai mėgino dalį pinigų gau
ti sau.

• Už 16 metų sunaus neuž- 
laikymą po 6 mėnesius kalėjime 
nuo teisėjo O’Connell gavo 1937 
metais persiskyrę Carl Barrett, 
6200 Woodlawn ir jo eks-žmo- 
na Thelma, 1123 E. 47th street.

® Vagys išnešė degtinės, ci- 
?arety ir pas ėmė $14.50 iš ali- 
lės adrecu 4322 Ogden avenue

e Laiptais nusiritęs užsimu
šė 44 m. William Noyes, 7008 
Chappel.

• Po a rėšiu yra 18 metų 
berniukas iš St. Louis, Albert 
Brockman. Jo automobi'yj po- 
ic ja užtiko didelį kiekį vogtų 
saldainių ir cigaretų. Berniukas 
prls.’pažino apiplėšęs krautuvę 
kur nors tarp Springfieldo ir 
Jolieto, bet tikrai neatsimena 
kur.

@ ARMIJA. — šią savaitę 
karo tarnybai bus paašukt 
2,182 vyrai iš Chicagos ir arti
miausių miestelių.

© Prie 68th ir Yale buvo at
rasta traukinio užmušta mote
riškė, 37 m. Lucille Leone.

® Gyvenamo namo ga’sre 
ties 6975 N. Bell avenue mirė 
37 melų moteriškė, Judith Ro- 
bertson. Gaisras prasidėjo nuo 
cigare to.

0 H. J. Mayer sandėlio, 6819 
S. Ashland avenue, apiplėšime 
buvo nušautas piktadaris Leo- 
nard Backley, 28 m. a. Susišau
dyme buvo suže stas įs'aigos 
argas, Herman Schoenheider, 

Guli St. Bernard ligoninėje.
© Iš degančio kambario vieš

butyje 27 S. Halsted street, po
licija vakar išgelbėjo 59 metų 
įnamį, Leon Pekou.

• Garsusis aklas radio pia
nistas Alex Templeton užvedė 
bylą prieš tėvus ir jų advoka
tą, reikalaudamas išduoti jam 
atskaitą ką padarė su jo uždiib- 
tais $200,000. Jis taipgi prašo 
uždrausti jiems rašytis įvairias 
sutartis jo vardu. Kadangi jis 
aklas, tai jo tėvai yra jo reika
lų tvarkytojai.

• Keista atėjo gadynė. Wo- 
man’s ^City Klub, turtingųjų 
moterų organizacija, sudarė ko
misiją, kurios tikslas yra ‘pri
žiūrėti, kad kova prieš žiurkes 
butų “neatlaidžiai” vedama. Ne
žinia ar jos pačios gyvūnus nai
kins, bet jos susirūpinę, kad ir 
turtinguose distriktuosc tiek 
privisę jų, kad “reikia stebė
tis”.

Diena Iš Dienos
išsiėmė Leidimus 
'edyboms

Chicagoje)
Robert Paulus, 22, su Edną 

Franklin, 19
Edivard Nathans, 2b su C a- 

roline Jozurick 22

Padidėjo WPA 
Barb. Skaičius

Vasario 19 ir po to WPA 
Chicagoje dirbo 45,462 darbi
ninkai, lygiai 666 daugiau ne
gu savaitę prieš tai. Pašalpos 
darbininkų skaičius padidėjo 
nežiūrint gerėjančių darbų 
įvairiose ginklų ir mašinų pra
monėse.

PO CHICAGĄ
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

Jei ieškote geros knygos pa
skaityti tai gaukite Jau Val- 
tin’o “Iš Nakties” (Out of thc 
Night). Tai autobiografija bu
vusio kominterno agento, vie
nu kdrtu pasirengusio galvą 
paguldyti, kad tik Stalino kli
kos diktatūra išsilaikytų sos
te. Kartais tiesiog sunku įtikė
ti, kad toki dalykai, kaip, kad 
Valtin’as aprašo, galėjo dėtis 
šioje žemėje ir dar musų die
nomis. Norėčiau, kad musų 
jaunieji kai kurie studentai, 
nei iš šio nei iš to komunizmo 
“garbintojais” mėgstą dėtis, tą 
knygą paskaitytų. Gautų geros 
medžiagos' pagalvojimui.

—o—
Aną dieną vienam Bridge- 

porlo restorane aplink didelį 
stalą apsėdę pietavo būrys 
Halsted gatvės biznierių ir 
profesionalų grupė, geriau ži
noma “Rūgštaus Pieno Kliu- 
ho” vardu; Netoliese, prie ki
to stalo sėdėjo komunacių 
Pruscika. R. P. Kliubas pama
tęs komunacių rašyluvą (šį 
puikų terminą pasiskolinau iš 
Kazio Varkalos straipsnių se
rijos apie , Liudą. .Girą), .ėmė 
kalbėti apie reikalą pasiųsti 
Maskvos agentus į Saules Sta
lino žemę, ten kur jie tikru
moje priklauso. Ir kalbėjo ty
čia garsiai, kad komunacių 
rašytuvas galėtų be didelio 
ausų įtempimo girdėti. Kalbos 
pagaliau priėjo prie to, kad 
nutaria steigti specialus fon
das finansavimui komunacių 
eksportavimo ir ten pat vie
toje R. P. Kliubo nariai sudėjo 
fondo užuomazgai bene de
šimt kę. Tada vienas narys 
priėjo prie Prusci'kos ir pain
formavo jį oficialiai apie nu
tarimą ir kartu priminė, kad 
Pruscika esąs “first on thc 
lisl”. Tas, kelis kartus savo 
kailį mainęs, rašytuvas kažin- 
ką neaiškaus po nosia subum
bėjo ir nutilo.

—o—
Lietuviai demokratai dabar 

juokiasi iš lietuvių republiko
nų, kilt ie daug darbo įdėję pe
reituose rinkimuose, dabar į- 
vairių darbų dalinimo proce
se tapo lyg ir užmiršti. Kai 
kurie republikonai, tikėjęsi 
tinkamo įvertinimo, pyksta.

Nežinau, ar tai laikų page
rėjimas, ar tai natūralūs gy
venimo rato pasisukimas, ar 
pagaliau tai draftavimo ka
riuomenėn pasėka, bet pasku
tiniu laiku Mr. Garnys yra 
smarkiai užimtas musų jauno
sios kartos tarpe. Kas dien vis 
daugiau grenpų ir grenmų at
siranda.

—o —
Kalbant apie kariuomenę, 

rytoj į armiją vieniems me
tams išvyksta Frank Alis, jau
nasis boksininkas, 1938 'metais 
lankęsis Lietuvoj su Amerikos 
Lietuvių Olimpiniu tymu. Alis 
vyksta į šiltąją Tenncssee val
stiją. Jis šiandien atėjo ofisan 
atsisveikinti ir sako: “Tai 
bent turėsiu metus vyriško pa
gyvenimo. šviežias eras, geras 
maistas, užtektinai mankštos, 
puikus draugai, jokių rūpes
čių. Dar gale mėnesio gauni 
algą!”

Kažin kur nukišau savo dra- 
fto kortelę...

—o—
Dr. J. Simonaitis su šeima iš

traukė Meksikos linkui. New 
Process Baking Company, lie
tuvių firma, kepanti visoj Chi
cagoj pagarsėjusią Green Mill 
duoną dabar išėjo į rinką su 
nauja Vitaminų duona. Ji, sa
koma yra sveikesnė, daugiau 
energijos žmogui priduoda, ir... 
skonis panašesnis į Lietuvoj ke
pamą kvietinę. ----




