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RUOŠIASI PULTI RUMUNIJA NACIAI JUDA BALKANUOSE

Bulgarams Įteiktas Maskvos protestas 
yra beprasmis

oil Fields 
REPORTEU 
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. BUCHAREST*

Nye smarkiai puola 
britus

LIETUVOS DARBININKAI SKIRSTOMI I 
DVI RŪŠIS
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Lietuviams taisykles 
pasirašo Molotovas

i Darbininkai neside
da Į sąjungas

KAUNAS, Lietuva, kovo 4 d. 
— Oficialiai skelbiama, kad di
delė Lietuvos darbininkų dau
guma nepriklauso profesinėms 
sąjungoms.

“Tarybų Lietuva” skelbia, 
kad iš samdomo darbo gyve
nančių Lietuvoje dar nei 50% 
nepriklauso jokiai profesinei 
sąjungai.

Reiškia, daugiau negu pusė 
Lietuvos darbininkų nedarbo 
metu gailis tiktai pusę skiria
mos pašalpos, nes jie skaitomi 
antros rųšies darbininkais.

BELGRADE U
VIDIN*

valdžiom 
sluoksniuose niekas nekreipia 
rimto dėmesio Į sovietų notą, 
įteiktą Bulgarijos pasiuntiniui.

Valdininkai, kurie pažįsta Ru
sijos vidaus santykius, pareiš
kė, kad Stalinai pasiuntė notą 
bulgarams, norėdamas nuramin
ti vidaus priešus. Bulgarija juk 
slavų tauta ir skaitosi nepopu
liariu dalyku Rusijoj atiduoti 
slavų tautą nacių vergi j on.

Visi Londono politikos žino
vai sutinka, kad sovietų nota 
yra tiktai paprastas formalus | 
protestas, kuris neturės jokių; 
pasekmių, nes jis yra visiškai; 
beprasmis. Sovietai labai gerai 
žinojo, jog vokiečiai rengiasi 
okupuoti Bulgariją, matė, jog 
ten vyksta persirengę nacių ka
rininkai, bet laiku neprotesta
vo. Protestą Įteikė, kai kraš
tas buvo okupuotas.

Kai kurie užsienio reikalų 
ministerijos valdininkai mane, 
kad sovietų protestas buvo 
darytas su vokiečių žinia, 
vietai Įteikė protestą, nes 
tys ruošiasi naujų žemių
grobti ir pasinaudoti suirute.

Hitleris žino apie sovietų pla
nus Balkanuose ir rusams ne
pastos kelio, lygiai, kaip dabar 
nišai nepastojo kelio naciams, 
nors iš anksto žinojo. .

SOFIJA, Bulgarija, kovo 4 d. i4 d. — Aukštuose 
— Iš Rumunijos ateina Įtiki
nančios žinios, kad sovietai la
bai smarkiai stiprina savo ka
riuomenę, kuri randasi kitoje 
upės Prut pusėje.

Prie Rumunijos sienos rusai 
siunčia ne tiktai pėstininkus, 
bet ir motorizuotas dalis. Be
sarabija tapo tikru kareiviais 
nu.ėtu lauku.

šių Įvykių aky vaizdo j e vokie
čių karininkai patarė Rumuni
jos diktatoriui pravesti mobili
zaciją. Antonescu dabar siunčia 
naujai organizuojamus batalijo- 
nus Į Moldaviją ir ruošiasi 
stoti rusams kelią, jeigu 
pultų.

Odesoje ir kitose vietose
sai Įvedė karo stovį ir gyven
tojus pratina prie karo aliar
mų, naktimis neleidžia degti 
šviesų.

Kariuomenės garnizonai, ku
rie ligi šiam metui stovėjo Kie- 
ve, dabar siunčiami prie sie
nos. Naktį motoristams Įsakyta 
važiuoti su užgesytomis švie
somis.

Iš Rumunijos SSltriračių ka
riuomenės išsiųsta Į Bulgariją. 
Užtat dabar iš Vokietijos 
dėjo plaukti Į Rumuniją 
jos nacių divizijos.

LONDONAS, Anglija,
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HITLERIS PASIUNTĖ TURKAMS NAUJUS 
PASIŪLYMUS

Susirinko ministerių 
kabinetas

ANKARA, Turkija, kovo 4 
d.—Specialiu orlaiviu Turki
joj! atskrido von Papeno va
dovaujama delegacija.

Turkijos prezidentas priė
mė. nacių ambasadorių ir iš jo 
gavo Hitlerio pasirašytą raš- 

prezidentas paprašė 
padėkoti Hitleriui.
prezidentas Inonu 

ministerių kabineto

.Italai neigia šias žinias.
Fašistai viešai paskelbė, kad 

italai ginklu išriš konfliktą su 
graikais, bot turima žinių, jog 
Mussolini nori susitaikyti.

Vokiečių diplomatai deda 
pastangas sutaikyti graikus su 
italais.

Nacių gandai apie 
graikus

Tuojau
sukvietė
posėdį, kuriam perdavė Hitle
rio pasiūlymus. Posėdyje da
lyvavo karo vadai.

Nepulsim Turkijos 
tvirtina Hitleris

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
4 d.—Užsienio departamento 
valdininkas paskelbė, kad vo
kiečių ir graikų santykiai šal- 
tėja. Palaikomi oficialus 
lomatiniai santykiai, bet 
santykių nėra.

Labai galimas daiktas,
nacis, jog graikų karalius bus 
priverstas bėgli į salas ir tęsti 
karą su britais.

Tuo tarpu Graikijoj bus su
daryta vyriausybe, kuri susi
taikys su italais.

dip-
gerų
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J BRITISH LAND 
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WASH1NGTON, D. C., 
4 d. — Senatorius Nye 
dien pasakė kalbą, kuri 
nukreipta prieš britus. Jis
tino, kad ištisus šimtmečius bri
tai buvo didžiausiais užpuoli
kais.

Jeigu Amerika pasiųs laivy
ną britams padėti, tai japonai 
užpuls Jungtines Valstybes ki
toje pusėje.

Parlamente manoma, kad at
einančios savaitės viduje bus 
baigtos diskusijos šio įstatymo 
reikalu.

Kviečia Stimsoną 
informacijai

KAUNAS, Lietuva, kovo 4 d. 
— Valdžios spauda paskelbė tai
sykles apie pašalpų teikimą dar
bininkams nedarbingumo atvė- 
ju.

šias taisykles pasirašė ne lie
tuviški komisarai, bet pats Mo
lotovas. Sovietiškos taisykles 
skirsto darbininkus į dvi rų- 
šis.

Profesinių sąjungų nariai 
gaus vienokią pašalpą, o darbi
ninkai, nepriklausą toms sąjun
goms, gaus tiktai pusę tos pa
šalpos.
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VVASHINGTON, D. C., kovo 
d. — Kongreso karo komi

sija nutarė pakviesti karo de
partamento sekretorių Stimso- 
ną, kad informuotų apie įvai
rius savo departamento reika-

4

H.HKNU-ACME Tniephot-

šis žemėlapis parodo vėliausius išsivysi imi u s Balkanų 
po to kai naciai perėmė Bulgariją. Atrodo kad vo
kavo mašina yra nukreipta Graikijos ir Turkijos

————.h...........................................................................  ■ .......... .... ............ . . . ,7..

SOCIALISTU LAIMĖJIMAS; ČILĖJE

Praeitą savaitę Stimson at
sisakė suteikti prašytų infor
macijų kai kurioms komisijos 
nariams, užtat dabar visa ko
misija informacijų reikalauja.

štabo viršininkas George Mar- 
shall taip pat turės informuo
ti .komisiją.

Britai buvo Įsiveržę 
Norvegijon

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
4 d. — Vokiečiu karo vadovy
bė praneša, kad britų karo lai
vas apšaudė vieną Norvegijos 
pakraštį.

Vėliau iškėlė savo kareivius, 
paėmė ten stovėjusius vokie
čius nelaisvėn, areštavo kelis 
norvegus ir vėl pasileido | Ju
rą. Neskelbia kiek vokiečių pa- 
mta nSvisvėn. • - ■ —

Žiugžda išvežė pro 
fesorius Maskvon
VILNIUS, Lietuva, kovo 4 d. 

— Juozas Žiugžda, švietimo ko
misaro pavaduotojas, išvežė lie
tuviški! profesorių delegaciją i 
Maskvą, kad galėtų pamatyti 
Lenino mirties sukaktuvių šven-

Maskvoje delegacija gains in
strukcijų, kaip privalo vesti 
mokyklas, kad jos susisovietin-

N ebendradarbiaus 
su nacių draugais
SANTIAGO, Čilė, kovo 4 d. 

—Paaiškėjo, jog socialistai

eituose rinkimuose ir parla
mente turės dvigubai didesni 
narių skaičių.

Socialistų lyderis Schnake 
pareiškė, įkad jie jokiu budu 
nebendradarbiaus su komu
nistais, kurie yra nacių bend
radarbiai.

Komunistai rinkimuose da
lyvavo susijungę su konserva
toriais, bet dabar bus sudary
ta valdžia be jų intervencijos.

toriai nutrauks santykius su 
komunistais, pareiškė socia
listai, lai jie sutiks bendradar
biauti krašto valclyme.

Mano'ma, kad radikalas A- 
guire Cerda, nutrauksiu ko
munistais ir sudarys stiprią

Japonai pratęsė ulti
matumo datą

TOKIO, Japonija, kovo 
—Oficiąliai skelbiama,
japonai pratęsė dar vienai 
dienai ultimatumo datą, kad 
franeuzai galėtų sutikti su jų 
reikalavimais.
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Murray nori išveng 
ti streiko

DETROIT, Mich., kovo 4 <1. 
— Phillip Murray, CIO prezi
dentas, ir John Lewis, buvęs 
prezidentas, deda pastangas iš
vengti streiko Fordo dirbtuvė
se.

Fordo bendrovėje dirba dau
giau kaip 100,000 darbininkų. 
Gubernatorius taip pat nori iš
vengti streiko, nes Fordas 
ri labai didelius užsakymus 
ro departamentui.

Dabar sudaryta komisija,
ri stengiasi nesusipratimus be 
streiko išspręsti.

Amerika protestuo
ja dėl vagysčių

MASKVA, Rusija, kovo 4 d. 
—Amerikos ambasadorius Stein- 
hardt Įteikė sovietų valdžiai 
protestą dėl kratų padarytų ka
talikų bažnyčiose.

Proteste kreipiamas ypatin
gas dėmesys į vagystes pada
rytas kratos metu.

Žiugžda ‘pareiškė, fjog būtinai 
reikia išlyginti visus skirtumu^ 
tarp “laisvos” Lietuvos ir : o- 
vietijos.

Budingi Kolupailos 
žodžiai

ka

kli--

Be sociąlistu nesu 
darys valdžios

SANTJAGO, Čilė, kovo 4 d. 
—Rinkimai socialistų pozici
jas tiek 
negalės 
džios.

sustiprino, kad be jų 
sudaryti stiprios vai-

ANKARA, Turkija, kovo 4 
d.—Ministerių posėdis dar te- 
betęsiamas ir viešai nepaskel
btas Hitlerio notos turinys.

Diplomatiniuose sluoksniuo
se tvirtinama, kad Hitleris pa
sižadėjęs Turkijos visiškai ne
pulti ir dėti pastangas, kad

radikalai ir konserva-

Ministeris Matsuoka ilgai 
kalbėjosi su i'rancuzų pasiunti
niu Henry ii’ laukia galutinio 
atsakymo trečiadienio vaka
re.

Matsuoka pareiškė, kad il
gai kalbėjo su Henry konflik
to reikalu, bet negalėjo susi
tarti. Lauks atsakymo iš Vi- 
chv.

SUMAŽĖJO AMERIKOS EKS
PORTAS 200 MILIJONŲ

Somalijoj britai pa 
ėmė du miestus

ta.
Naciai nori, kad turkai vo

kiečius skaitytų 
draugais, kaip 
Nacių lėktuvas 
šiai iš Berlyno.

tokiais pat 
skaito britus, 
atskrido tie-

Gandai apie graikų 
taiką

BERNAS, Šveicarija, kovo 4 
d.—Iš Jugoslavijos ateina gan
dai, kad prasidėjo derybos 
graikams ir italams sutaikyti.

NAIROBI, Kenys, kovo 4 d. 
—Karo vadovybė skelbia, kad 
britai paėmė Baidoa ir Bųlu- 
burti miestus italų Somalijoj.

šie miestai randasi 170 my
lių į vakarus nuo Mogadiscio. 
Nelaisvėn paimtį italų skai
čius labai didelis.

Gen. Jan Smuts, Pietų Afri
kos ministeris pirmininkas, 
atskrido į Nairobi. Manoma, 
kad su jo atskridimu yra su
rišti svarbus karo veiksmą 
Afrikoje.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
šiandien britai nutraukė diplomatinius santykius su Bul

garija. \
— Hitleris tvirtina Turkijos prezidentui, kad tiktai Vokie

tija gali apsaugoti Turkiją nuo rusų ekspansijos, todėl pataria 
glaudžiai bendradarbiauti su vokiečiais.

— Ketvirtadienį Jugoslavijos regentas pasimatys su Hit
leriu ir manoM, kad pasirašys karo sutartį su “ašies” valsty
bėmis.

— Vokiečiai siunčia didelius aviacijos kiekius Bulgarijon. 
Kasdien atvyksta naujos kariuomenės dalys it skuba j piet-s.

— Naciai labai smarkiai bombardavo Cardiff miestą, sukel
dami jaine labai didelių gaisrų, o britai bombardavo Koelną, 
padarydami daug nuostolių. >'

Kanadoj išlipo paskandinto vokiečių submarino jūrei
viai. ' / ; ■ •

— Vjchy sutiko patenkinti japonų ultimatumą, bet mano 
gauti didelių nuolaidų.

— Senate jau baigtos diskusijos dėl įstatymo, nukreipto 
prieš diktatorius. Dabar bus ginčyjajnasi dėl įstatymo pataisų.

— Turkai paskelbė, kad vokiečių įteikta notų, nei kiek ne
pakels Turkijos Ir Anglijos santykių.

WASIIINGTON, D. C., kovo 
d. — Prekybos departamen

to skaitmenys rodo, kad dėl 
karo Jungtinių Valstybių eks
portas sumažėjo 200 milijonų 
dolerių.

Pirma vesta prekyba su vi
somis Europos valstybėmis, bet 
dabai* beveik viskas nutrauk
ta. V

Labai žymiai padidėjo preky
ba su Anglija ir lotynų Ame
rikos valstybėmis.

4

Naciai siunčia kari 
ninkus Afrikon

LONDONAS, Anglija, kovo 
4 (t-r-Paugiau negu 150 vokiš
kų, karininkų atvyko Į Casa- 
blanką.

Jie skirstosi j visas svarbes
nes vietas ir stengiasi perimti 
savo žinion vietos garnizonus.

tiki šiam metui Afrikoje 
buvo italų karininkai, paliaiu 
bų komisijos pasiųsti, bet 
frąncuzai jų neklausė. Atvy
kusieji vokiečių 
pasiryžę priversti 
Idausyti.

?

i.

Britų apsaugos ba
lionas Suomijoj

HELSINKIS, Suomija, kovo 
1 d. — Praeitą naktį buvo nu
trauktas radijo persiuntimas ir 
užgesintos visos šviesos suomių 
sostinėje. Gyventojai nežinojo 
priežasties.

Vėliau paaiškėjo, jog tai bu
vo britų apsaugos balionas, ku
rį vėjas atnešė guomijon ir už
metė ant elektros centralės.

VILNIUS, Lietuva, kovo 4 d. 
— Pasakojama, kad profeso
rius Kolupaila parodė labai di
delio susidomėjimo kelione Mas
kvon.

Svarbi, labai svarbi kelionė, 
pareiškė Kolupaila, ir labai reik
šmingi uždaviniai.

Jau laikas Maskvoje išai.šk'n- 
ti visa, kas ligi šiam metui ne
aišku, baigė profesorius.

Bolševikai planuoja 
sodinti daržoves

Įšaldys” visą užsie
nio auksą

WASHINGTON, D. C., kovo 
4 d. — Valdžios sluoksniuose 
kalbama apie galimybes “Įšal
dyti” visą užsienio valstybių 
auksa Amerikos bankuose.

“{šaldymas” galiotų ligi karo 
pabaigos. Tektų Įšaldyti ir bri
tų turtus, bet vyriausybė jiem:? 
leistų išimti pinigus karo rei
kalams.

KAUNAS, Lietuva, kovo 4 d. 
— Lietuvos bolševikų partijos 
centro komitetas ir komisarų 
taryba išleido bendrą nutarimą 
apie daržovių sodinimą.

Pernai, sako pareiškimas, su
pirkta 10 milijonų kilogramų 
Įvairių daržovių, o šiais metais 
busią supirkta 240 milijonai ki
logramų.

Valstiečių ūkiuose planuoja 
užauginti 40 mil. kg., o sov- 
chozuotsc mano susilaukti net 
16 mil. kg.

Giedras ir
Saulė teka 

žiasi 5:44 v.

šaltas.
6:20 v. r., leidr

Diamantų darbiniu 
kams kels algas

NEW YORK, N. Y., kovo 4 
d. — Diamantus apdirbančių 
darbininkų unija (AFL) skel
bia, kad tikisi pakelti algas šios 
rųšies darbininkams. i

Ligi šiam metui šie specia*! 
listai gaudavo po 75 doleriuskarininkai 

franeuzus i savaitę. Manoma, kad jie gaus 
po 180 dolerių į savaitę.

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki
1 vai. popiet <
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES M1NEJI 
MAS MONTREALE

PASIPIKTINUSI PUBLIKA SUSTABDĖ KOMUNA- 
Clįr PAftAtlKO ĖALBA IR’ l»A^AtlNO 

JI NUO ESTRADOS

D. L. K. Vytauto NeptiguU 
minga s Rtiubas Lietuvos hep'rp 
klausomybės paminėjimų su
rengė vasario 2.T d. savo sve
tainėje: Nors tų pačių dienų bū* 
vo ir kitas parengimas, būtent, 
komunistų “maskaradų” Iten 
liūs, tačiau į kllubiečių Lietu
vos nepriklausomybės pa minė
jimą žmonių prisirinko pilna 
svetainė.

Kliubo pirm. J. Šarkis atida
rė vakaro programų, pasakyda
mas kalbų apie skaudų Lietu
vos likimų, per kurį, musų tau
tos žmofcės nepriklausomybės- 
vėl neteko. Ragino savo kalbo
je visus lietuvius nenustoti vil
ties, o dar su (tolesne energija 
ir pasiryžimu stoti į tautos at
vadavimo darbų ir nenuleisti 
ranku tol, kol Lietuva ir vėl

Baigęs savo- kalbų, vakaro 
programos vedėju perstatė pa
sižymėjusį tikru nuoširdumu

ir jič jall nebėtUri balso drau
gijos suširii’ikin’iė? 0 Lietuva' 
ir lietuvybė ar ir jiems jau ne- 
kėšer? Jei jau taip, tai labai 
apgailėtinas dalykas? kad būda
mi visi tos pačios tautos, tų 
pačių lietuvių motinų vaikai, 
visi būdami paprasti darbinin
kai' vieni, su didžiausia širdgė
la ir 
Tautos nelaimę, 
džiaugsmą iš to turime, 
rodos, kad labai fė labai rim
tai reikėtų’ pagalvoti šios drau
gijos nariams? kad ateityje ne
reikėtų skaudžiai: gailėtis Už/ 
praeities klaidas.

p $v. Jono ir šv. K. draugijų 
atstovas buvo M’. Vaišnoras. 
Antru kalbėtoju perstatų Jasai
tį nuo Toronto lietuvių? bet ne
pranešė nei kokias draugijas 
atstovauja? nei kiek, šis pasise
ko; jog buvęs montrealietis dar 
senais laikais, kada Mon(reale 
tik septyni lietuviai tebuvę.

skausmu' pečgyvčiialne 
o kiti tik 

Man

bruožais apibudinęs Lietuvos 
praeitį ir kovas dėl jos laisvės, 
pakvietė kliubo “Aido” chorų 
sugiedoti Kanados ir Lietuvos 
himnus, ir dar kelias dainas, 
Murins choras atliko gražini. 
Dvi dainas labai gražiai sudai
navo solo M. Labun’enL

Pirmininkas praneša, kad se
kantis bus vargonininkas ži- 
žiunas su savo mokiniais (bet 
nemanykite, kad tai su vaikais, 
nes jau visi yra gana Šulniai 
išaugę vyrai; V. Kajackrf^ jau 
ir vedęs). Publikoj tas prane
šimas sukėlė didžiausias ovaci
jas, nes montrea liečia i žino, 
kad š oji grupė visuomet sutei
kia ką nors nepaprasto ir liau

nęs su adv. Bagočium, žinoma, 
dar jaunas būdamas. Daugelis 
Cšą’ nusiskundžia,, kad dabarti
nė Lietuvės valdžia laiškus cen
zūruojanti. Tai cšą neteisybė: 
laiškus cenzūruojanti Kanados 
valdžia, o mes 
priekaištus darą 
riausvbei.

Lietuvos vy-

no.
dainą
gvvcn’s

tai pasirodo V. Kajackas. 
Bobelis. Vaišvil i ir dar vh- 
, o varg. žižiunas prie pia-

Labai gražiai sudainavo 
Nepražus Lietuva, kol 
lietuvis, kol my'ės jo

širdis Lietuvėlę—Nemunėlį”.
Ši daina taip sužavėjo publi

kų ne vien žodžiais, o ir balsų 
skambumu, kad publika jau 
dainininkų nenorėjo paleisti. 
V. Kajackas ir V. Babelis dar 
sudainavo kelias komiškai dai
nas. Paskui ir vėl šoke kvattė-

IŠ TORONTO PADANGESPranešimas
’AĮ;? ’ *

^A^Alftfeu MĖTUViįf
NIOS' būš dėdaihos ir pėrikfa- 
dienia.is. Vadinasi du kartu per

feat žumitaks rfAta 
gtau ; :^įtiw. jū OŠ
frečindieniata

pntariinai: esą, mes pr eštara- 
viinais tai nieko nelaimėsime, 
bet* jei* įneš* noniine; k<nb Lietu* 

liktų tie tu v
tašyti p'ėašj'nuta J 
Jtanswėi. * goi 1

Ate-..

, vlikaiflš;. .CniūztaŠtiška/ 
(iįaute pArtaŠlte; —. tas n'ė kal- 
Bū tė ja s- ir prakalbų nesakysiu, 
įif<* ptešfA(iAšAi!' k'ų' iš, praeities, 
tauta' i?illvėyičiiis, Janauckas, 
Btiblita ii< lUfi; sųšIŠpieię apie 
“Lta'Amėš .B’Msųi’ nprėdAmi’ Vili 
kaitįi ttafe^iiio.ti, Visolaaiš bu- 
ctai.te j’įj .gtedaVėĄ TAčltai Vilkai
tis tA't’Afe draugų ųAigiro^is'- Aė- 
šuš:i'Žayėjn? o ir dabar’ tėB'evei- 
Kia kliubo1 ite

Nuo lt W • .W
ttataš.- Dhr kalėta1 ! .^Wčltaš.* 

v‘o, — ar kokių; dyaūgįją; air tilt* 
ŠaVė) _ \ : r *

Visi kalbčdjjgt rėiškė panū1- 
šias niintiš'i višii stįū'jte už , Lię^ 
tavos išiatavįlieta? >’fe švetibiųĮjų 
priespaūdos. Tik vienas Jiisai- 
tis; kaip- paštaodė,* 41aJiūė Eiėta- 
voš; nepvikltatšbVAyfceSi AaniiAė- 
.jitae buvo tam priešingas, nes 
jo k$lteė visAi* liesu ti ta) ;šii puta 
likoš Airšišffttynteiį Todėl šūši- 
rinkusieji pareikalhvo, kad to
kia kalba butų sustabdytą,

. r Montrealietė.

:■

užgrobė netikėtai ir gabnelaukr 
tai. Ir ne Lietuvos gero sųska:- 
ton. Jusaitis sako, j6$ turime 
džiaugtis, kad. Lietuvą- globoja' 
ta šalis, kuri nekariauja. Fak
tas yra tas; kad5 Kčfeijcl'š AaU'dai- 
Lietuva ir L.cluvos znionč; 
bus taip išnaudb.jami, kaip' dar 
Aėra bėteę Lietuvės išfo'rt/joj; 
Mdn hidb's; kadi Šitų Ufrėtą šte

. * į'» . . Jk J i ‘ b < 4V JU S« . ir 4.2 l.i k

vos praei ties kovų už jot lais 
vę.. Kiekviena svetimųjų prie
spauda ir pavergimas vien tik 
skurdų, didz/iaustaš nelaimes ir 
išnaudojimų nešė lietuvių tau*

spaudų ir išhaudOjhiių, atnešė 
/1’ntsU tautai ir ditbarfiiiidi* pta 
vergėjai: f

. ' . ..............................  . ,. 4
Nežinau, ar lietuviai komu

nistai patys taip tiki, ar tik ki
tiems taip sako, kad* Lietuva ir 
kitos- Pabaltijo valstybės ture-

“globų”. Argi jau jie nebesu
pranta ir to, kad Stalinas gal 
Vien lik dėl to ir pavergė šias 
tris mažas tautas, kad Kilus ka
rt/! su svetima valstybe šios pir
mutinės virs pasibaisėtinu karo 
lauku ir bus sunaikintos. Aš 
dar gana gerai atsimenu praei
to kdro baisenybės ir šiurpas 
sukrečia mane pagalvojus apie 
tai, kas ištiks Lietuvą karui ki
lus.

Na, ir kam dar taųy sakyti ir 
teisinti Paleckio valdžių? Juk 
mes patys skaityti nlokame ir 
žinome, kad kai laiškas yra 
cenzūruojamas, tai visuomet 
pažymima, kas tų cenzūrą atli
ko. ,, ? c-' 1 • *;*.

Sako, girdi*, tie ponai, kurie 
dabar kovoja- už Lietuvos ne
priklausomybę. Dr. V. Kūdite 
ką, Eetuvybčs kovotojų, nukry
žiavo. Juk visi Lietuvos pra- 
džiamoksliai valkai žino, kad* 
Dr; V. Kūdhk.i mirė pakirstas 
džiovos nuo caro žėndarų per- 
selteojimų ir kalėjimo' kankini
mų už tai, kad visa' štedlmi bu
vo' pasišvėn’ęs dirbti lietuvių 
laūto's žmonių iš? ita\s<iniin’ui. 
iš maskoliū priespaudos,’ kuri 
lietuvius slegč per šimtmečius. 
Lankydahtas gimhaziją ir uni
versitetą Dr. V. Kudirka gal ir 
buvo sulenkėjęs, bet vėliau tą

Publikai reikalaujant? Jusai
čio kalba liko sustabdyta, o jis 
prašalintas nuo estrados: Jusai
tį prašalinus kaipo nepageidau
jamų komunistų agitatorių, ku
ris bandė teisinti Stalino ir Pa
leckio valdžias, audringais plo
jimais sutiktas Vilkaitis.

Tiesa, dar įdohn/s Jusaičio

likūtai į-

iamsy. taii tiVriAiė 
vv-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS MINĖJIMAS
. ■; 4P———'te’?'- ■

Pantenė jimėjlaly vavQ( daug pubiilidšxO> L
>9/ " ■* -i f * 1

Įspud’ngiausį momentą suda
rė daina apie maskolių pavorg* 
tų. Lietuva.. Nors šioje dainoje 
yra ir koiniškų žbdž ų, bet ne 
vienas klausytojas neturėjo no
ro juoktis# ypačiai šiuo mo
mentu, kada dainos žodžiai 
vaizduoja Lietuvos žmon ų ne
laimes it" skaudžiai jaudina 
kiekvieno lietuvio jausmus, 
prisiminus, kad visa, tai atitin
ka tikrenybę ir lik mes čia lais
vai gyvendami gn ime lokius 
dainas dainuoti bei jų klausu
tis. Lietuvoje už tokią daiilą- 
gal ir į kalėjimą tektų pak iuti.

Vėliau sekė kalbos įvairių* 
draugijų atstovę. P.rmininkis 
pranešė, kad buvo kviesta ir 
Montuota S. ir D*, pašaipi ric 
draugija atsiust? savo d^stoVą 
į šį Lietuvos’ hcpriklaUHi’h’ryi.e 
paminėjimų. Pasirodo, kad mi
nėta draugija atstovo nebuvo 
dfefi/rtltis. Bdžym'VrTy, ki<l 
kiekvienais metais Vytatfto 
Kliubo Lietuvos nepriklaifsA- 
mybts paminėjime vistioAiėt 
dalyvaudavo ir nuo Monterio 
Simų ir Dukterų pašalpifrės 
draugijos atstovas. Bet šieAiet 
jo jau nebuvo, nors tai yra 
svarbiausias momentas kelti 
protesto balsą prieš musų gilta 
tojo, krašto pavergėjus. Nefata 
bu jau apie valdybų? bet kufgi 
eiliniai šios draugijos nartai, ar

jo rankas patekęs 
numeris jį taip sū- 

kad jis graudžiai ap- 
savo kambarėlyje ir 

nuo to laiko nutaręs visą savo 
gyvenimą pašvęsti vien Lietu
vai ir lietuviams. Gal už lokį 
nuoširdų pasišventimą* savo 
tautai Dr. V. Kiu'irkos raštai 
ir dabar yra lietuvių taip bran
ginami. Tų raštų yra, rodofc 
Šėši tdindi, ir norint juos- visits 
Įsigyti reikėjo mo/seti ap’c 100 
litų. J’ik kažin* ar šie 1 rangus 
raštai naujųjų Lietuvos paver
gėjų ar nebus- sunaikinti, kaip 
nepageidaujami?

Daug kentėjo tas lietuvybės 
kovotojas nuo rusų žandarį, 
no{ ir mirus jo kapas nebuvo 
paliktus ramybėje: ant kapo 
paminklo iškalti Lietiros him
no žoilžiai rusų žandarų liko 
sunaikinti.

Deja, Lietuvos ‘ išlaisvinto
jai” šio himną giedojimų’ Lite- 
tūvbjė /un iižctejUdė (#41 biiAi 
iš antkapio ir tuos žodžius su
naikinę, jei nebūtų caro žanda
rai pasiskubinę anksčiau• tai pa
daryti). O ir pats Jusaitis Lite 
tuvos himną gal pamainė į< sve
timą? Tvirtino, kad vist:ek Lie
tuvą butų prijungęs kas kitas, 
jei- nebūtų, Rusija paėmusi sa; 
yo “globon”. Reikėjo sakyti, 
jei nebūtų užgrobus. Jul< visi 
aiškiai žinome, kad Lietuva

MONTftĖAL, Kūn.,A— Kana
dos Lietuvių Sąjungos Mon- 
trealo skyrius vasario 16’ šven
tes paminėjimą surengė Mon- 
trealo lietuvių parapijos bažny
tinėj svetainėj. Publikos prisi 
rinko pilna svėlaihč, kas rodo, 
ktaf Mėhtraalė lietuviai visa 
Širitimi trokšta, kad Lietuva 
vėl liktį nepriklaūšbma.

Paminėjimą atidarė K. L. T. 
Montrealo* skyli auš pirminin
kas A. Sakalas, pašakydartias 
irumpą įžanginę kalbą' bei pri
mindamas, kad tik mes šioje 
demokratinėje šalyje gyvenda
mi laisvai niekieno- nevaržomi 
ir nepersekiojami' galime mi
nėte musų’ tautai reikšmiiigą 
šventę. Musų broliai ' gyVendd-

į Liėtūvą ji? verkė, Bet kai aš 
pasiekiau saVo-teevų . kraštų ir 
pirrhų kartų k,išlydą#■ Lietuvos 
zėh!ę, aš norėjau. j ą pabučiuoti;

vo širdyse susikaupę, tėgUIes 
minėti tų šventę ir dh'U skali- 
džiau pajus šios dienos reikš
mingumą;. prisimiifę. praeitį sa
vo nepriklausomos tėvynės gy- 
Vviiimo.

'rokiai' skdudžiar notaimei. iš
likus mūsų tautą; nies; neturi
me pasiduoti nusimininfui. Bet 
dar su- tvirtesniu pflsirj^žimų 
stokime į darbą ir ntes lainTČ- 
sime. Musų'; brangi tėVyriė Lie
tuva vėl bus nepriklausoma..

švė^ii.

Val<aro yedėju buvo pristaty
tas V. širvydas. šis, prataręs 
keletą žodžių p .susirfnkUSiUš, 
pėrstūie bažifytiuf ctateą šu’gie- 
dotfr MėtUVoš te Kaitadės him
nus. Šios šventės pmninėjinfc 
buvo , trys svečiai' kinjigai'‘. Vy
riausiuoju ka.lbėtOj.U’ lAtvo kūn. 
Balkunus iš Brooklynb:* Kitir du 
jauni; kurie eina franeužų kul
bes mokšląv tategi* išreiškė sa
vo meilę ir* jausmus- Lietuvai. 
Nors čia* gimę ir augę; kąip jie 
sakė; “Bkri amerikoųUir, ta
čiau Lietuva,, sakė’ jie,,* yra 
minus brangi, nes tai m ilsų* tį- 
vų/ šalis.. Vienas sakė; “A& nė- 
supratau tada tą- motinos jiiii|» 
mo širdyje;, kada praėitą, vasa
rą mane išleisdama b^ečiiiošita

tik tadŪ Ūš šu'pi*atati savo mo' 
tinos jausmus ir ašaras mane 
išlydinti p jos gimtinę.

Į)ai te deklam4ci jo s
Kalbų pertraukomis buvb' 

dainų ir deklamacijų. Gana 
gražiai- sud&frtevo • kvdrtcths' iš 
V. Kajacko,. Vaišvilos, Babehi- 
ko ir dar ivėno. 'tai visi čia gi
mę jaunuoliai,, bet nuo .lietuvių 
yeikimo niekuoinet nesišalina. 
Vėliau dar V.*, fc&jackas sudai
navo gana puikiai kėlias dainas 
šo|o, iš k’ūrių ypatingai, viena 
labai sužavėjo publiką, Ji vaiz
davo dabartinius Lietuvos en
gėjus ihuskbllus. Tik; gįiiaų kad 
žbdži ų' ifOūtsi'mėii u) d• tilteli*. fš- 
tišdi bučiau i juos pai'a'ši us. Fa- 
sistengsiu tai’ ptekmyti kitų

nininkės. Dabar nors dar jau- 
ios, bet savo dainavimu visu* 

siiža’vi, — balsus turi gražius 
abi sesutes.

Kun. BklKuno kalba
Vielinis >. klebonas, pasveiki

nęs svečius ir susirinkusius, pa- ; 
dėkojo vištems už taip skaitliu- j 
gį štaširinkfte’ąi įžymėdamas, 
<įd’ įtėbijbct&ftii’ tbkio d delio ‘ 
šalčio visi lietuviai taip širdin- ; 
gar užjaiisdami musų tėvynės 
lieaumę atėjo: į: šios taip* reikš
mingos lietuvių tautai dienos 
pa n Aite ji Alį..

- Perstačius kalbėti kun.; Bal
konų publika sųtilte jį didžiau- 
■šioiūls ovacijomis. Kalbėtojas 
pareiškė,* kad j iš kalbės n‘e kaip 
kun'igas ar ilgaskvernis, kaip 
kiti• sako, “bet parodys tikrus 
faktus iš “Tarybų Lietuvos” ir 
“Tiesos” ir parodys meluš* To- 
-rimto komunistų laikraščio 
“Liaū'dies Balso”.

Skaitlinėmis nui^dė, kiek 
Aep'riklausomoje LičtuVoj.ė bu
vo mokyklų ir mokytojų iė kas 
jTa dūba'r. Jau apie 1200' mo- 
kytojį.. ir kitokių jnteligėntų 
į! štaip iLiėtUėoš, šviesubhtenės 
yčai rtetekę valdiškų, darbij. Kai- 

iicpagėictaujteni asiUenys 
jič yra atstatyti išr darbų, arba 
jiėpakęsdami- Uoūmništą teroro 
ir šnipinėjimų - tiė žmonės** yra 

s paši traukę višėi. Nežiūrima
:žhidgaus mokšlb’ te pitašilaviin- 
.nrė, bile tik Uonnin'ištas? tai ir 
ėsi tinkamas ūžiniti nors ir at- 
iSakoiAiligų vietą.

AŠ manau- kad ir mes patys 
dar gerai atšihienamc, kaip po 
vokiečių išėjimo iš Lietuvos 
užplūdo bolševikai ir kokni' 
žmones jie pastatė į mieste’iu 

/valdybas ir kas pirmiausia su 
bolševikais susidėjo. Tai buvo 
visokie valkatos, tinginiai, svie
to:. parėjunai/kUrite itiėko dirb
ti nenori, .o gyventi nori geriau 
kaip visi (bet apie tai pakalbė
simo kitą kartą).

z Mažažemių būklė
Apiė išdalinimų žemės 7()-či.<i 

.ūksiančių bežemių ir mažaže
mių bei suteikimų jiems pasko- 
’os 20 tūkstančių litų, tai ma

skoliai esą irgi jau turi tam 
planus. Kai šitie mažažemiai, 
negalėdami tinkamai įsikurti 
nei būtiniausių dalykų ūkio 
teikalams’ įsigyti, gavę 300 li
tų paskolos palys mes tuos ma- 
ŽUS ūkius ir eis neliepiami į ru
siškus kolchozus. O tada ko
munistai sakys: ar ‘inėš hėsa- 
keme, kad didžiilOsiUosė ūkiuo
se ' yra geriau.

(Bus daugiau):

džiai yra kurio"-nors gabaus 
montrcaliečio.

Mdžrf indvgaife - Kidmbn'ytė

Ypatingai vertos , pažynteli 
tai dvi sesutės Ivaš'kevičiutėsy 
Irena* ir Baniųtė, lidrios buvo 
pasirėdę žėūtaičių krašto tau
tiškais drabužiais ir gana gra
žiai ir įspūdingai sudainavo 
duetų apie tėvynės meilę, žo
džiai. ' yra jįj* pačių motinus, 
p-icjs- Ivaškevičienės, gaidas 
pritaikč, vyresnioji duktė Ire
na; kuriy.jtfii trys metai* imą 
dainavimo paūiokas pas kokia 
lai. garsią įuokytoją,, svetimtaur 
tę, kurį johiš dainuojant ir 
pianu atomitėnavo. Vėliau dar 
Iraną sildainąvo solo ir vis bu* 
vo šaukiama kartoti.

‘ įteikta fiketiš, M itetollAte- 
je ateityje p-lėš Ivaškevičiūtės 
liks įė^esioiiįleS' affi^eš* da^

I - T...... . »**■ I ■»' i • I . >. ■ ... 4 . . , ,

AUŠROS CHORO 
PADĖKA

TORONTO; Onl. — Aušros 
choras širdingai’ dėkoja už laiš
kus; kuriuos prisiuntė musų 
klausytojai į radio stotį GFRB. 
Laiškų buvo daug iš paties To
ronto,. Alontrcalb,- Central Pa- 
tricia ir. Jungtinių Valstijų.

Juįų’ grdžius linkėjimus nite 
sį choras niekad neužmirš. Ma- 
lOmr buvo mums pasidalyti su 
visuomenė lietuviškomis daino
mis šitani karo laike, kada svo- 
(imtaiicių- programos ne dažnai 
lėidžiambšx per radio.

Cjibras yra labai dėkingas 
gerBi&ųiam konsului CoĮoneI 
Granf-Šuttie už jo pasidarbavl- 
mteir už šitą progą,

Viši, kurie myli Lietuvą, jo-s 
gražią seną kalbą, jos liūdnas 
ir finfemas meliodingas dainai, 
ateikit prisirašyk i t į- Aušros 
chorą, kur jus liesi mok i n darni 
dainuoti praleisit linksmas va
landas sų jūsų tautiečiais.
i Šioj valandoj, kada -Lietuva 
yra surakinta retežiais, kada jos 
akys ašarotos, jdš Širdis* kupn 
na skausmo; mes turim kitose 
ša lyse gyvendami linksminti ją,

LIETUVOS LIKIMO 
PATVIRTINIMAS

Daug apie musų krašto pa- 
vergiitią, apie jo žmonių var
gus ir nelaimes skaitome tiek 
savoje, tiek ahglų spaudoje. 
Daug dėl* to sielojotnėš, šilin
ei amė gailesčio aimartūs iš 
širdies į širdis, renkamės 
krūvon, teikiam jėgas ir kar
tu ieškohie būdų, kaip palen
gvinti savo pavergtam kraš
tui, kaip* pagelbėti pergyventi 
skausmus Savo artimiesiems.

Nemalonu, kada Skausmo 
momentus pergyvenant ran
dasi musų tautos narių, kurie 
drumsčia mums skausmus sa
vo nesąmoningais įtikinimais, 
kad sielojamasi 
kad ten esą taip 
niekuomet dar
Pravardžiuoja jautriąją išei
viją. visaip? kad tik daugiau 
suklaidinti žmones ir tuo pa
traukti savo, tai yra tėvynės 
pavergimo pritarėjų pusėn.

Nenuostabu, kad' vieną ki
ta ir pasiseka* prisivilioti, nes, 
girdi, ju'k niekas nežino, kad 
ten taip jau bloga; štai esą 
“Liaudies Balsas” gattnąš tie
sioginių žinių ir tų- žinių tik
rumą paremių “žymių” žmo
nių pavardės.

Tačiau visų tai paremta tik 
klasta, tik akių dūmimui len
gviau tikinčių žmonių. Visus 
klastingus “L. B.” džiaugs
mus, visus jo pasekėjų sklei
džiamus hepamaluotus gan
dus, gana vaizdžiai ir turinin
gai atpasakojo tik ką grižę iš 
Lietuvos O. Kalinauskienė ir 
Mcnderis kovo 1 d. Kanados 
liet. Tarybos šauktam mitin
ge. Manau, kad kas nors jų 
jSergyventaih : .įspūdžiais smul
kiau pasidalins su skaitytojais, 
todėl mau lėnka tik pakartoti, 
kad girdeli svečių 
daugely atvejų 
mums jau girdėtas žinias iš 
“Nau j ienose” tilpusių 
mų.

Tai dar labiau 
kad “Naujienos” 
lojus informuoja 
mis žiniomis.

Svečių pasiklausyti susirin
ko didėlis būrys žmonių, ku
rie atidžiai idaitseSi ir vieto
mis rodė didėlio susijaudini
mo dėl naujųjų šeimininkų 
elgesiu mūsų tėvynėje.

Labai charakteringas MėU- 
derio išsireiškimas, kad ir jis 
pats laukęs rusų tikėdamas 
kad jiems atėjus Lietuvoje ti
krai užviešpataus tikra laisvė 
liaudžiai. Tačiau, anot jo, te
ko skaudžiai nusivilti? kai jie 
pradėjo savotiškai tvarkyti, 
kai pradėjo nusavinti visas 
nuosavybes, kai ir patį Men- 
derį: išvarė iš savo miško skly
po kertant medžius trioFe- 
siams stalyti, kai jam pasakė, 
kad jau lai ne tavo, tuomet 
lik ūkininkai pamalė, ko j.ie 
susilaukė. Tuomet ir Mendo- 
ris pamatęs kad Kanados bei 
Amerikos demokratija pareig
ioms laisvėms nėra lygios vi
sam pasaulyje. Ūž tą laisvę, 
kurią mes čia naudojamės, 
privalomo būti dėkingi Did
žiąja i Brilarfijah

Abiems buvę daug Sunku
mo, kol gavo teisę išvykti iŠ 
Lietuvos, Važiuoti; prisėję apie 

ūgd^li jos viltį,, supažindint' 
svetimtaučius* su jos dainomis, 
Itenja? ir musų gerais norais.

Kovo 2- dieną buvo* musų, pa
skutinė programa. Kurie dai*

be reikalo, 
gera, kaip 

nėra buvę.

žodžiai

aprašy-

inus j tikino 
savo skaity 
tik teisingo

penkis mėnesius, pravažiuo
jant kelias" valstybes, taipgi ir 
SSSR, kuri padariusi į visus 
keleivius' labai* liūdną įspūdį.

Paklausti, kaip atrodo so
vietų žmonės, jie abu vieno
dai teigė; kad labai esą 0U- 
ydf'g& apširengį prastai; Jie 
sovietams atrodę kaip buržu
jai. Kudrbet šie jiems aiškinę, 
jog esą taipgi darbininkai, da
rų pragyvenimų savo jėgomis, 
tat jie netikėję, kad tai gali 
būti šalis, kurioje darbininkas 
gali švariai ir gražiai dėvėti.

Sunku’ viską aprašyti iš vie
no karto, butų gerai, kad ir 
patys, patyrę tikrąją tiesą, tei
ktųsi su Visuomene pasidalyti.

Už suteiktą vaizdžią ir liu- 
.dhų tiesį reikia tarti didelį 
ačiū.*

HAMILTONO SLA KUO
PAI SUKANKA 25 M.
Pėr 16 vasario iškilhies Buvo 

atvykę ir linmiltoniečiai. Su 
Vilnoniu, vienu iŠ SLA kuo
pos veteranų, teko trumpai 
kalbėtis SLA reikalais, ir jis 
pasakė, jog jie rengiasi atžy
mėti savo kuopos 25 mėtų gy- 
vdvimo. Užsiminė, kad jie ža
da kviesti ii’ musų kuopą į 
savo iškilmes. Tikiu, kad mu
sų kuopa, kuri visad savo kai
mynus atlanko, neatsisakys ir 
į tokį žymų jubiliejų nuvykti.

Smagu sveikinti liamiltonie- 
Čius SLA. narius, taip patva
riai išlaikiusius kuopą per 25 
metus.

Nėra abejonės, kad jiems 
(ėko taipgi visko patirti ir 
pergyventi, tačiau jie nieko 
nepaisė, niekas todėl jiems 
negalėjo no pakenkti.

Ilgų metų juSų kuopai ir 
gausaus skaičiaus nauju np- 
rių! .

LAIMaNGOŠ ateities
Sausio 1 d. SLA 236 kuopos 

jaunuoliui Algirdui Šimoniui 
tėveliai suruošė 16 metų at
žymoj imą. Buvo didelio malo
numo stebėti, kaip jaukiai ir 
maloniai draugų būrys pa
gerbė taip reikšmingą Algir
do dteną.

Vasario 28 d; Aliuko vai
kystės draugei Gailutei Fren- 
zelylei jos tėveliai surengė 
taipgi iškilmingą 16 m. alžy- 
mėjimą.

Kadangi šie abu jaunuoliai 
yra mano asjnėniŠkų prielelių 
vaikai, lodei man be galo 
sn'iagu ir malonu juos sveikin
ti ir linkėti jiems, kad jie 
savo ateities gyvenime, nežiū
rint, kur ir kaip juos likimas 
Ąublokš, visad sugebėtų išlai
kyti tarp savęs tą. nuoširdu
mą, kurs yra tarpe musų. Kad 
ir tarpan jų besiskverbiąs 
“dirbtinis” pi'ktis, bandąs iš
blaškyti draugiškumą niekad, 
htefeūd: neprigytų.

Man ir mano šeimai malo
nu juodu 
sveikinti ir 
ateities.

Abu šie

Gailutę ir Aliuką 
linkėti laimingos

(

4

šom siųsti ko greičiausiai; Šis 
jūsų , pąsitarnavimas pagreitins 
lietuviškų dainų pasirodymą 
per radio ir vėl.

Gene Yokubynaitė, N ^. * t

Aušros Choro Sekč

lanko 
aukštesnes mokyklas; mokslą} 
sėdasi gerai, todėl mes visi 
ttkfnte^,. kad ateitis ir bus 
laiminga.

/faipgi linkiu, kad juodu 
Afektu nėpasitraųktų iš li.otb- 
vlų taTpfo', ypatingai CTailūtė 
kad dar dažniau gautų, pro
gos" dalyvauti vaidinime, kurs 
taip šėkOsi- iŠ įrat mažens. 1

SLA 23fr KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas į^’ks kovo 9 
<1:,. 2- vah popiet, 404> Batiidrst 
s(., kur visuomet įvyksta. Visi 
nariai kviečiūmi’ dalyvauti ir 
susidomėti savo mokesčių su- 
mokėjimu, ypač tie, kurie jau 
pF kelis mėnesius užsilikę.

4
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SOVIETŲ " D R A U G IŠ K LIETUVAI

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE

OKUPANTAMS NEPAVYKO PALAUŽTI

mokyk'ų

pasirinkt 
ir ragin.i 

“rinkimuose”. Moki

T A II DVI/1 Busi ttirtinges- nUi Tl\inls ir ,aimin- ■ gesnis. Turėsi
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAYINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vt% Dividendų 

{202 W. Cermak Rd. C anai 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

rvmtS $1,000,000.0(1

LIETUVOS INTELIGENTŲ
“Draugas” Gedvilą skundžiasi, kad inteligentai gyvena 

slaptomis viltimis, jog okupantams teks kraustytis 
iš Lietuvos.

<$$$!

Susovietintos Lietuvos vai- Kaip ji netarnavo “kapitalis- 
džios žmonės, o taip pat bolše- tams ir bankininkams”, taip 
vikine spauda jau ne pirmą jos nepatrauks “naujais socia- 
kartą viešai prisipažįsta, kad listinis gyvenimas”, kurį atne- 
Lietuvos inteligentų okupan- *’ 
tams nepavyko palaužti ir su
valioti. Nežiūrint teroro, kuris 
kaip sykis skaudžiausiai pa
lietė lietuvių inteligentija, pa
triotinė lietuvių visuomenės 
dalis (o jos yra 99%!) pasiliko'senąją padėtį”. Pažindami Lie- 
ištikima Lietuvos neprikišu- tuvos inteligentija ir būdami 
somybės idėjai ir nesideda su informuoti apie jos nuotaikas, 
okupantais.

Tokio fakto akivaizdoje rau- o - ----- ---------------- _—__
donosios valdžios galva Mj geniai nesitiki jokių stebuklų, 
Gedvilą prieš pat sovietinius bet realiai vertina įvykių 'ei-Į 

gą, kuri neišvengiamai veda! 
prie bolševikinės < ' 
galo Lietuvoje. O kai ta va-l 

visą nepri- landa ateis, tuomet inteligeiv- 
>s gyvenimo tija, kaip ir visa lietuvių tau-1

šė maskolių okupacija.
“Draugas” Gedvilą atvirai 

prisipažino, kad “musų” inte
ligentijos dalis gyvena slapto; 
mis viltimis, kad įvyks stebu
klas ir kas nors ateis atstatyti

galima raudonosios valdžios 
galva nuraminti, kad intėli-

“rinkimus” prabilo į Kauno 
inteligentija. Kaip ir dera par
sidavėliui, M. Gedvilą šlykš
čiai iškoneiveikė 
klausomos Lietuvos 
laikotarpį, o kartu ir inteligen
tus, kurie pavirtę “kapitaliz- kius jai 
mo tarnais”, 'račiau tuo pat; kaip lietuvių tauta pajėgė įsi
metu pusinteligentis Gedvilą (kovoti valstybine nepriklauso- 
stengėsi įrodinėti, kad Lietu- mybę 1918-1920 metais, nežiu- 
vos inteligentija turinti pasi- rinl to, kad’jau tada Maskvos 

imperialistai siekė iš naujo 
pavergti išsilaisvinusias tau-

daryli okupantų tarnaitė. Gir
di, inteligentija turinti pasi
rinkti, ar ji einanti su “buvu- tas.

, . t. k V ■

Pasiduodamas savo stiprių Ašies kaimynų spaudimui, Bulgarijos premjeras 
Bogdan Philoff (kairėj), padeda savo parašą po dokumentu, kuris suriša jo 
šalį su kariaujančia Vokietija. Tai antras toks susijungimas bėgy paskutinių dvi
dešimt penkių metų, nes ir didžiojo k^ro metu Bulgariją Savo likimą buvo pati- 
kėjusi Vokietijai. Dešinėje sėdi Vokiečių užsienio reikalų ministėfis, .Toachim von

Kokios sankcijos bus laikomos 
tiems, kurie šio teroro nepa
klausė, nepaskelbta, bet Lietu
vos studentija turi pagrindo 
prisibijoti, kad ji bus iš aukštų
jų mokyklų išvaikyta.

Taip pat pradžios 
mokytojams įsakyta 
timtus mokiniams 
bolševikiškus Šukius 
dalyvauti
niai, parėję namo, turi šiuos 
diktantus perskaityti tėvams 
Bet negana to. Mokytojams įsa
kyta tokių diktantų sąsiuv ni.ts 
parodyti mokyklų inspekto 
riams. Tad inspektoriai iš šių 
diktantų spręs, ar mokytoj o 
pakankamai dalyvavo bcllevi 
kiškų rinkimų agitacijoje. Tok 
teroras plečiasi ir kitose įstai ’ 
gose.

Paskelbta, kad nepriklauso 
mos Lietuvos krašto apsaugo, 
ministerija jau galutinai hkvi 
duota. Tad šios ministerijos į- 
staigos ir buvusios kariuome
nės dalys jokių pretenzijų jau 
nebepriiminėja. Visas galimas 
pretenzijas reikia pareikšti fi
nansų komisariatui.

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga 

>i a. Denturos da-
. t ' t< <ravuc i'ž- 

akymą ir nuo formų 
oadarytų laisniuotų

;Q50
11 iki

$35

Apkain.•lenhstų.
Pieitai 
Pataisomi Ele j na Bros

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

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

• W. 96th—Antrai Aukšta*
S. ASHLAND—2-ras aukš.

ia . O 8 • ;. v
• d < h svi< Ofl>a: Ataai •• 

Sekm. 10 iki 4.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimai- 

k arr iHuoūy bumoert/O. 
Naujus ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na 
maras. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia (mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

STANLEY LITVVINAS. 
Generalis Vedėjas.

3()3;l S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

dalyVąuti “priešrlnkim nėję” 
karnpųbijoje. Kiekvienas siu- 
tientąš, mokslo metams vėl pra- 
sUiėciaiiL turės iš apylinkių ko
misijų pirmininkų atneša lindi 
j.<mą, kiek aktingai jis už bol
ševikiškus, okupantus agitavo.

jų pakalikų darbų...Tad jo-* rį okupantai paskyrė net į vy< 
jkia Gedvilų demagogija lietų- riausįąją “rinkimų-’ falsifiką* 
ivių tautos nesuklaidins ir ue* virrio komisiją, agituoja už tai/ 

okupacijos. suvj|jos Paleckio; ir Gedviki kdd ■ profesūra i‘r studentija 
“'tipo pusinteligenčiai nesudaro tutinti atiduoti savo balsus už 

nei vieno nuošimčio lietuvių į Okupantus. Jis komuiiistų ' oir*: 
tautos, kuri telaukia išsilaisvi- ganė “Tiesa” rekomenduojuši, 
nimo iš okupantų' valandos, kaip “revoliucijų' veteranas”. 
Vargu ar Palėčkių ir Gedvilų Lietuvių visuomenė prof; S. 
yra net tiek, kiek okupantai Kolupailą tikrai pažįsta, bet 
yra sukišę į kalėjimus ir ištre ne kaipo “revoliucijų vetefa- 
mę į raudonojo caro Sibirą ną”. bei kaip paprastą karje- 
tikru lietuvių intejigentų,., ristėlį. kuris mielai tarhaudąfr 

Ta proga norisi pastebėti, vo kiekvienai valdžiai. Nuo,t0- 
kad paskutiniuoju laiku bolše- kių inteligentų, deja, niekas 
vikai labai išdidžiai skelbia, nėra apsaugotas..Nuo prof. S 
jog į jų pusę perėjęs prof. S. Kolupailos, kaip matome;.' ne 
Kolupailą, šis profesorių/ ku- apsisaugojo,, nė bpįšpviįai .
MASIbOI.IAL'UžĖMBąČTUS; 0 WWViAT'-t.URt'- 

GYVENTI BAISIAUSIAME' SUSIGRŪDIME U i 
4’ta.'... J... ;<■ ■• y',/---

Raudonajai armijai ’ okupa-‘ įsako tokias jjylūis ^spręsti be 
\ vus Lietuvą1 ir-raudonarrieči pL'eilės; milicijos -sulaikytų - i|'. 

kartu;.š'U':6W: valdininkąis:'"už/teismau . atvestų 'asinėnij bylus 
“ ėmus ;visus geresniiiošius bii-~išspi4ęsli tą pačią dieną, 6 nešUr 

I tus, okupuotoje Lietuvoje 'pa- -laikytų- asmenų bylas išspYęstj 
sireiškė; riępaprastai aštri butų,1 ne vėliau ka^p Jici’ ;1Q dienų; 
krizė. Į vieną blitą pi adętH/ai^ - vjėrias * okupan tu s'ų^
gyvendinti .pd

• Pradžioje i'.vienam ^ įy-VehtojUif / -u•/--vi*'.? .■’ i'.
.... -g'i'lJDĖNTV IR MOKINIŲ

;;■ ■■ '■i prievolės : 
* # H'« 'i i > • j i *■ • . ' *1 *i? j■ * •*

\ Sovietų ?/iettivos valdovai tei 
škia dįdelį jiępąsiten^^^ 

■dęntijšy. kad • j i; ‘‘neš,uųrarit^pti’< 
mąųjošips 
džiį nusistatė pradėti prieš stu
dentus tiesioginį, Įeyorą, Palei
džiant studentus žiemos atosto
gų, 'jiems įsakyta privalomai

reikiama kryptimi

£ & M
in £S* s-i %

tf

siais bankininkais ir kapitelis-1 Pagaliau, Maskvai tarnaująs 
tais ar su nauju socialistiniu parsidavėlis kalbėjo apie pat- 
gyv^nir.u”. Lietuvos int.lig?n- Holizmą. siūlydamas

“pa- 
gogiųį klausimą, be abejoji- triotizmą”. Pasak jo, sovietinis 
mo, atsakymu yra radusi: jos patriotizmas esąs “darbu pat-, 
idealas pasilieka nepriklauso- Holizmas”. &itą “patriotizmą” 
moji Lietuva, už kurį ji viso- Lietuvos gyventojai tikrai gc 
mis išgalėmis kovoja ir kovos, riausiai pažįsta iš okupantų, ir

. .... v-vv vv ■ V W • ••• w v « -----     v r  

| Turtas Virš$5,500,000.00 s
‘   —   . .... bi - ., -

Apart Apsaugos, Mes Turime - ■ |
ATSARGOS FONDĄ Virš 
$425.000.00

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų!

I

LOAN ASSOCIATlONofCIucago
JUSTIN MACKIEWICH, Frta.

4192 Archer Avenue
VIRginia IMI

Under Ų. S. Govt. S upe r vision

IM»

ON SAVINOS 
£ INVESTMENTS

Shorc Accounfs

COPR. 19*0, NEEDLECRAFT SERVICE, INC

CROCHETED MEDALLION PATTERN . 2724
No. 2724 — Mėgsta lovos kapa.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
| 1739 So. Halsted St, Chieago, DL

Čia jdecbi 10 n-miu tr >»4S4n uUuųati 'ri*r> Pnvyzdj

No. 2724

I Vardas ir pavarde

VClTesH*

Miestas u valstija

krize. I -vieną butą pradęta} ap-
• . ‘ * ■. . , . • -z . • ’ ’ T :• 1 - 5

Pradžioje-
buvo nustatyta--po '9 ‘ kv^idrat’--' 
nius metrus, bet vėliau’tas plo
tas buvo daiv ; labiau' • sumažin
tas : vienam žmogių tepatikta jo 
kvadr.\' rt)etraų t. yą lygiais tiek;' 
kiek ‘ reikalinga ■lovai, ^pastatyti. 
Tok i u' b U d u \ dabai* < ok tipu 6t oje 
Lietuvoje 3-4 kambarių bute gy
vena po 3-4 šeimas. Lengva įsi
vaizduoti, koks pragaras, pasi
darė tokiuose butuose.

Dabar sovietų , Lietuvos • rau
donojo “teisingumo” komisaras 
išleido įsakymą, kuris geriausiai 
parodo, kokiomis sąlygomis Lie
tuvos gyventojams tenka gyven- 

“ ti maskolių okupantų jungu.
Tas įsakymas skamba taip: 
“Butų klausimui didesniuose 
Lietuvos TSR miestuose ‘esant 
ypatingai aktualiam ir sekves-, 
tro keliu įvykdžius gyventojų 
suglaudinimą, <ypač svarbus r 
pasidarė kultūringas visų gy
ventojų elgesys tarpusaviudse 
santykiuose, norint išvengti ne
reikalingų nepasitenkinimų nau
jose butų naudojimą sąlygose. , 
Tačiau, gyventojų tarpe pasitai
ko nenuoramų; peštukų, triukš
madarių, kurie savo baustinu 
elgesiu trukdo ramų sugyve
nimą butuose, ir sukelia .nepasi
tenkinimą bei pasipiktinimą. ; j \

Dėl. višo- to . komunalinio Al
kio komisaras prašo padaryti 
pertvarkymą, kad tokiems ne^ 
nuoramoms, peŠtukąriiSiį •triųkr 
šmadariams keliamos įaudžia

* mos bylos teismų butų spren
džiamos be eilės,, pagreitintai

| ir kad teismai, tinkamai . įver-
• tindami suminėtus neigiamus 

reiškinius,, ejarytų tos rbšies
I bylose griežtus sprendimus ir 
i išvaduotų ^ramius-,’ gyventojus 
’1 nuo tokio neyąmąus .elemento”, , 

J Todėl “teisitlgumo** komisaras Į S

Jei Mokėtum Du Syk Tiek už

FREDERICK’S 

4 CROWN 

PREMIUM 

BEER!

OUINTUPLETS 
ūse MUSTEROLE for 

CHEST COLDS
Mother—Glve Your CHILD 

This Šame Expert Care!
At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an orditiary “salvė”— 
varming, soothing Musterole helps 
brenk up local congestion. Also made

* in Regular and Extra Strength for 
those jpjrpferring u stronger produet

DOCTOR’S AMAZING LIQU1D
GREAT SUCCESS FOR

GAUNAMAS','4^

Tikrai PREMlUM Alus atstovauja aukščiausią 
’ąipsnį bravorininko gamyboje! Frederick’s 4 
CROWN I’REMIUM ALUS yrą gamintas va, 
yję ir, sendintas medyje,

GALO KVR. IR 12 UNC.' BONKOSE. 
sandėlį arba taverną—arba šaukite

. , YARDS 1502
—-SVARBUS PRANEŠIMAS------
Dabąr randames savo naujame sandėlyje ir ofisuose 
adresu 3917 Lowe AVenue . čia gamybai pa- 
rankumaį Jeidžiamums duoti daugiau patenkinantį 
patarnavimą musų daugybei kostumerių metropolifan 
apylinkėje., 'G ...... . . ......... ................. ....... . .

FREDERICK BROS., inc

Ae--
KIENO KAI T ?

Bet-- ■
Kas užmokės bilas?

Ar JŲŠ galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto- 

liūs?' Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis- 
. tnttdsė kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta

tymai jums uždraustų vairuoti karų iki skriaudos 

neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
■ aji d žldt\ ir pasirupink tinkamą apdraudą. Specia- 

lės, žemos kąinos atsakomingiems vairuotojams! 

j Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

»• ■ ■ ■ • r 1 • . • • ' IV * . • - ‘ C. • • * ••

Rašom visokią Apdraudą
tGNiEs T. R Y P KE V I C I A gyvasties 

..... .LANGV 1739 SO HALSTED STREET apvogimų
RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

• ‘ » d ' \ . . . ■ •
• ' x ’ . < » , »

SKIN TROUBLES
(externally caused)

No matter what you’ve triod without 
success for unsi^htly surface pimplee, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successlpl doc- 
tor’s formula—nowerfully soothing 
J^iouid Žemo—wnich ąuickly relieves 
itehing soreness and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOŲR skin. 
Also ointment form. Severe casea 
may need Extra Strength Žemo.

SOOTHE VVORKED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

EYES OVtRWORKfD? Dm 
and burn? Murinę brinp/ < 
Try two drops of Mūri: 
morning and whenevtr y-,,... ....... -<<
irritated and reddened or feei tired.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

SOOTHES . CLEANSES » REFRESHF j
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Palieti barščiai
Bulgarams visiškai pasidavus Hitleriui, sovietų už

sienių reikalų komisarijatas išreiškė savo nepasitenkini
mą tokia Sofijos politika, nes ji, sako Molotovo raštinė, 
veda ne prie taikos konsolidacijos, o prie didesnio karo 
išplėtimo.

“Šito akivaizdoje, sovietų valdžia, ištikima savo 
taikos politikai (!), negali suteikti jokios paramos 
Bulgarijos valdžiai dabartinės jos politikos vykdy
me,” skamba sovietų nota.

“Sovietų valdžia yra priversta padaryti šitą pa
reiškimą ypatingai dėl to, kad Bulgarijos spauda 
gausiai skleidžia gandus, visiškai iškreipiančius 
U.S.S.R. tikrąją poziciją.”
Tai tiek Maskva turėjo pasakyti apie Bulgarijos 

prisidėjimą prie fašistų “ašies” ir įsileidimą Hitlerio ka
riuomenės į savo teritoriją.

Barščiai jau palieti, ir Stalino komisaro bumbėji
mas čia nieko nepadės.

Savo nepasitenkinimą Maskva turėjo pareikšti bul
garams tada, kada Hitleris juos vertė nusilenkti. Reikė
jo tuomet ne tiktai pasakyti Sofijai, kad sovietų vaMžia 
nepritaria tokiai bulgarų kapituliacijai, bet kad ji jiems 
duos pagalbą, jeigu Hitleris bandys pavartoti prieš juos 
ginkluotą jėgą.

Tuomet butų buvę kas kita. Jeigu bulgarai ir butų 
buvę, nežiūrint tokio Maskvos įsikišimo, priversti pasi
duoti, tai Stalinas bent butų galėjęs parodyti, kad šita
me mažos Balkanų tautos pavergime jo rankos nėra su
teptos. Bet dabar kokią vertę turi jo “nepasitenkinimo” 
nota? Jokios.

Anglijos premjeras Churchill jau kelios savaitės lai
ko atgal viešai įspėjo Bulgarijos valdžią, kad ji nedary
tų kaidos, susidėdama su naciais. Jisai atliko savo parei
gą prieš bulgarų tautą, kuriai, gal būt, teks nukentėti 
dėl savo valdžios politikos. Vieną kartą Bulgarija jau 
užmokėjo už panašią klaidą, — kai po pirmojo pasaulio 
karo, kuriame ji ėjo išvien su vokiečiais, ji buvo apkar
pyta.

Bet Stalinas tylėjo, nors jisai matė, ką mačiai daro 
Bulgarijoje. Per savo žvalgybininkus jisai buvo kuoge- 
riausiai painformuotas apie kiekvieną vokiečių žingsnį 
toje šalyje. Jisai tylėjo tol, kol Bulgarija nebuvo visiškai 
okupuota. Ir prabilęs, jisai savo “nepasitenkinimą” iš
reiškė tik okupacijos aukai, o ne okupantams!

Iš to galima suprasti, kad Hitleris pagrobė Bulgari
ją su Maskvos žinia ir pritarimu. Nes tylėjimas čia reiš
kė pritarimą.

“Broliai slavai”.
Prieš ką gi dabar Stalinas nori pasiteisinti, pilotiš- 

kai nusiplaudamas rankas?
Prieš Bulgarijos liaudį, prieš jos žmones, kuriems 

komunistai per metų metus pasakojo, kad sovietų Rusi
ja yra didelis draugas ir užtarėjas “savo brolių slavų”. 
Panašiomis pasakomis Maskvos klapčiukai stengėsi juk 
prisivilioti ir Lietuvos žmones, — tik, žinoma, šiame at
sitikime jie kalbėdavo ne apie “brolius slavus”, o apie 
“brolius lietuvius” (“bratja litovey”), kuriuos Maskva 
žadėjo apginti nuo lenkų ir nuo vokiečių.

“Brolius lietuvius” prarijo pats Stalinas, o “brolius 
slavus” Balkanuose jisai atidavė praryti Hitleriui.

Po šito bulgarų “sulikvidavimo” ateis, veikiausia, ei
lė ir Jugoslavijai. Ji yra apsiausta iš visų pusių.

Jugoslavijoje yra mažiau rusofilų, negu Bulgarijoje. 
Bet tarp serbų bolševikai irgi uoliai skleidė “brolių sla
vų” meilės idėją. Ar Maskva dabar juos užtars?

Užtars taip, kaip “užtarė” bulgarus.
Pranešama, kad Jugoslavijos regentas (karaliaus 

pavaduotojas), princas Povilas, jau rengiasi, kaip rytoj, 
keliauti į Vokietiją “pasiklonioti” Hitleriui.

Franko atima turtus 
respublikonams

BARCELONA, Ispanija, ko
vo 4 d. — Karo teismas nuta? 
rė konfiskuoti visus Nicolsu 
d’Olver turtus, kuris respubli
kos laikais buvo vyriausiuoju

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ................................ $8.00
Pusei metų ...........................  4.00
Trims mėnesiams ................. 2.00
Dviem mėnesiams ............. 1.50
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei ............................... 18c
Mėnesiui ............................... 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ............................... $6.00
Pusei metų ............................ 3.25
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviem mėnesiams ............. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 75

! Užsieniuose:
Metams ............................... $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50

VIII.
Karo metu Gira susižavi teatru.

Kai Lietuvos pažangieji ele
mentai vedė kovą prieš Rusijos 
carų absoliutizmą, Liudas Gira 
toje kovoje visiškai nedalyva
vo. Jis ramiausia sėdėjo Vilniu
je ir “žavėjosi teatru”.

Ištisas dienas ir naktis pralei
do skaitydamas rusiškus ir len
kiškus teatrų veikalus. Iš savo 
skaitymų stengdavosi surasti ir 
pritaikyti ką nors lietuviškai 
publikai.

Darbas Girai nesisekė, nes vi- 
:ą sii v o “žavėjimosi laiką” ne 
pajėgė surasti ir pastatyti ką 
nors lemtesnio, kas butų užsi
likę ilgesniems metams ir butų 
palikę kokį nors gilesnį įspūdį 
lietuviškos visuomenės tarpe.

Dalis lietuviškos šviesuome
nės, kuri buvo įsitraukusi vi
suomeniniame darbe, buvo 
smarkiai susirupinusi karu ir 
jo pasekmėmis, bet Liudas Gira 
šiais reikalais galvos nekvarši
no, nes jis buvo pakilęs į “auk
štesnį pasaulį”, kur “svieto mar- 
nastiin nesirūpinama”.

Artėjant vokiečiams prie Vil
niaus, lietuviai traukė į Rusijos 
gilumą. Didelė lietuvių dalis iš 
Suvalkijos pravažiavo pro Vil
nių į tolimesnes Rusijos guber
nijas. Lietuviškos organizacijos 
aptarė reikalą ir savo narius 
paskirstė. Vieniems liepė pasi
likti Lietuvoje ir tęsti darbą 
vokiečių okupacijoj, o kitiems 
patarė važiuoti Rusijos gilu
mom Liudas Gira buvo vienas 
tų “lietuviškų veikėjų”, kuris 
su nieku nesitarė, bet pasiliko 
Vilniuje.
L. Girai kova dėl laisvės nerupi.

Lietuvą užėmę vokiečiai įve
dė joje vsa'vo tvarką”. Ta tvar
ka pasižymėjo tuo, kadį viską 
tvarkė prūsiškas žandaras, už
sivilkęs karišką mundyrą. Karo 
vadovybė paskirdavo į valsčių 
porą žandarų ir pastarieji visa
me valsčiuje būdavo absoliu
čiais viešpačiais. Niekas jų va
liai negalėjo pasipriešinti, nie
kas neturėjo teisės atsisakyti 
pildyti jų įsakymų.

Visame krašte žandarai įve
dė cenzūrą, uždraudė susirinki
mus, uždarė draugijas ir nelei
do jokiam judėjimui pasireikš
ti.

Kai buvo įvesta prūsiška 
tvarka, tai okupacine valdžia 
pradėjo orgcfnizuoti krašto plė
šimą. Pradėjo javų, drabužių ir 
gyvulių rekvizicijas. Kai klėtys 
ir aruodai buvo išvalyti, prusai 
pradėjo kirsti miškus ir viską 
grūsti Vokietijon.

Socialistai, kurie buvo įgudę 
vesti nelegalią kovą su žiauriu 
caro režimu, nenusigando vo
kiečių išleistų “verboten”, bet 
ir toliau vedė kovą prieš prie
spaudą. Jie kėlė kaimiečių tar
pe laisvės idėjos svarbą ir pasa
kojo apie galimą santvarką be 
rusų ir be vokiečių.

Karo metu socialistų skelbia
mos mintys vokiečiams nepati
ko labiau, negu blogiausios ži
nios iš fronto. • Kai tiktai išaiš
kindavo kurį nors lietuvį, su
sidomėjusį laisvė idėjomis, tuo
jau jį suimdavo ir išveždavo 
visam karo metui į Vokietiją. 
Kai vokiečiai pajausdavo, jog 
kuriame nors valsčiuje žmonės 
dėmisi socializmu, bet negali 
išaiškinti kas yra pradžininkais, 
tai pirma pasitaikiusia proga 
imdavo visus jaunuolius ir siųs
davo į Vokietiją.

Daugelis suimtųjų vokiečių
Ispanijos banko direktorium.

Atimtas, turtas ir kitiems 
užsienin išbėgusiems respubli
konams.

Italų ambasada skelbią, kad 
ji nepriima savanorių padėti 
italams vesti karą. Italai pri
ims savanoriais tiktai Italijos 
piliečius.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ CHICAGOJE

vo labai didelis. Visi Lietuvos 
gyventojai stengėsi bendradar
biauti, kad tiktai geriau nuo 
vokiškų žandarų galėtų išsisuk
ti, kad tiktai galėtų išvengt’ 
arešto ir paslėptų atimtą nori
mą turtą, šioje kovoje vienin- 
gai laikėsi ištisi kaiiųai ir mies
teliai, kovojo prieš vokiečius 
visa Ljetuva. Vieniji telis žmo- 
gus, kuris šioje k^vųje nedaly
vavo, buvo Liudas Gira. Jis bu
vo dangiškose svajonėse pa
skendus.

Liudas Gira tarnauja 
vokiečiams.

Susirupįnęs teatru” ir “dan
giškos svajonės” netrukus įga
vo labai žemišką formą ir paL 
matysite kokios jos buvo pro- 
zaiškos.

Vokiečių žandarai patys ne
galėjo valdyti okupuotos Lietu
vos. Jie pradėjo ieškoti talki
ninkų pačių lietuvių tarpe. Kai 
kas tvirtina, kad Hachų ir Qui- 
slingų išradimas yra Hitlerio 
nuopelnas. Tai yra sena valdy
mo priemonė, kurią vokiečiai 
prieš 25 metus vartojo, o pru
sai prieš kelis šimtmečius.

Kraštą okupavę, vokiečiai ieš? 
ko j o žmonių, kurie sutiktų su 
jais bendradarbiauti ir padėtų 
valdyti. Kai lietuvių tarpe tokių 
surasti negalėjo, tai kreipėsi pas 
žydus ir šunbajorius.

Vokiečiai negalėjo su lietu
viais susikalbėti, todėl ir Quis- 
lingų skaičius tuo metu buvo 
nedidelis. Lietuvoje gyvenantie
ji žydai vokiškai kalbėti nemo
kėdavo, bet jų žargonas turi 
vokiškas šaknis, todėl su jais 
lengviau ir susikalbėdavo. Vo
kiečiai žydelius pradėjo imti 
vertėjais, kuriuos Lietuvoje tuo 
metu “tluriiočiais” vadindavo.

; 'B '* • ‘

Kai voldjCČiai važiuodavo ja
vų arba gyvulių rekvizuoti, tai 
visuometpasiimdavo iš mieste
lio “liniuočių”. Pastarasis suva
rytiems kaimiečiams perskaity
davo kokios bausmės gresia gy
ventojams, jeigu jie drįs pa
slėpti nuo vokiečių norimus at
imti daiktus.

Lietuviai neapkentė vokiečių 
okupantų, bet dar labiau jie 
neapkentė tų įvairių “llumo
čių”, kurie su jais bendradar
biavo ir padėdavo alyli karo 
sunaikintą kraštą.

Kai subangavo revęįiucijos 
bangos, tai ne vienas tų “tlu- 
močių” buvo į aketį įkištas ar
ba prasmego lietuviškuose liū
nuose. Lietuvoje niekas neklau
sinėjo, kur tie “tlumočiai” din 
go ir už ką jie į akelį pateko.1 
Visi žinojo, už kokius griekus 
jie buvo baudžiami.

M •

Paklauskite,’ką gi poetas Liu
das Gira, darė, kai lietuviai su 
vokiečiais tokią sunkią ir ųely- 
gią kovą vedė? Kuo jis padėjo 
Lietuvęs gyventojoms gintis 
nuo okupantų ?

Galite įsivaizduoji, foojkią Liu
do Giros veikla .buvo, jeigu vo
kiečiai jį paskyrė milicijos vir
šininku. Okupacijos metu Liu
das Gira tarnavo vokiečiams o- 
kupantams ir ėjo administratų- 
riaus pareigas Vilniaus miesto 
milicijoj. Galite įsivaizduoti, 
kiek jis vokiečiams buvo pavo
jingas, jeigu tokias atsakomią- 
gas pareigas jam paskyrė.

Kaip matote, nėra ko stebė
tis, kad Liudas Gira šiandien 
Maskvos okupantams tarnauja, 
Liudui Girai tai ijėra jokia nau
jiena. Prieš 25 mejus L. Gira 
ištikimai tarnavo vųkiečiams o

buvo smarkiai mušami, kiti 
tiek sumušti, kad iš Vokietijos 
visai nebesugrįžo.

x Tais laikais aktyvų socialistą 
Augustiną Janulaitį vokiečiui 
visam karo metui į stovyklą iš
vežė.

Visoje Lietuvoje pasipiktini
mas vokiečiais okupantais bu*

kupantams. Tarnavo jis kraš
tą okupavusioms lietuviškoms 
fašistų gaujoms, tarnauja j|s 
šiandien iš Azijos užplauku
sioms ordoms. .

—Kazys Varkala

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Naujienų-Acme Teieynoto

Chicagos L traukinys vykdamas miesto link sustojo 
prie vienos kryžkelės po to kai mašinistas pastebėjo ant 
bėgių ankstyvesnio traukinio užmuštą 14 metų vaiką. 
Traukiniui bestovint į jį įvažiavo kitas traukinys sulam- 
dydamas užpakalinius vagonus ir sužeisdamas nemažai 

'ančių keleivių.

RINKIMU KOMEDIJA OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Įdomios smulkmenos apie žymesniųjų komunistų 
kandidatų gyvenimą

Kaip jau buvo rašyta, sau
sio 12 d. okupuotoje Lietuvo
je buvo suvaidinta rinkimų 
komedija: tą dieną buvo “ren
kami” atstovai į SSSR aukš
čiausiąją ir tautybių tarybą. 
Kol šis biuletenis pasieks skai
tytojus, “rinkimų” rezultatai 
jau bus žinomi. Bet rezultatai 
buvo galima paskelbti jau dvi 
savaites prieš rinkimus, nes 
pagal bolševikišką praktiką 
jie svyruoja tarp 98 ir 99 nuo
šimčių... Tokie rezultatai bus 
paskelbti ir dėl “rinkimų” 
Lietuvoje.

“Niekada pasaulyje nėra 
buvę tokių tikrai laisvų ir tik
rai demokratiškų rinkimų, 
niekad! Istorija nežino kito 
tokio pavyzdžio.”, šiluos žod
žius atspausdino oficiozas 
“Tarybų Lietuva”, o juos yra 
ištaręs ne . kas kitas, kaip 
“draugas” Stalinas — Džuga- 
švili. Bet iš šarlataiiiško des
poto nieko kito nebūtų gali
ma ir laukti. Istorija tikrai 
nežino kito tokio pavyzdžio, 
kur iš demokratijos butų taip 
tyčiojamasi, kaip Stalino ka
ralystėje. .

Toliau ta pati “Tarybų Lie
tuva” praneša kitas so,vietiš: 
kosios rinkiminės komedijos 
smulkmenas. Pasak laikraš
čio, rinkėjams esą suteikta 
teise atšaukti tuos atstovus, 
kurie “pradeda gudrauti, jei 
jie iškrypsta iš kelio, jei jie 
užmiršta apie savo priklauso
mybę nuo liaudies, nuo rinkė
jų.” Galima oficiozą nuramin
ti, kad tokiais atstovais, kurie 
pradeda “gudrauti ir iškryps
ta iš kelio”, pasirūpina GPU. 
kiekvieno nukrypimo nuo 
Stalino generalinės linijos pa
sekmes gerai žino tūkstan
čiai tų, leurie GPU kulkų bu
vo nuvaryti į kapus.

Sovietų Lietuvos spauda 
praneša įdomių smulkmenų 
apie žymiųjų komunistu kan
didatų gyvenimą. ŠĮai “Tary
bų Lietuva” supažindina sįu 
“draugu” Iciku Mesjkųpų, ko
munistų partijos cenįraįmjo 
komiteto sekretorium, kuris 
vadinosi “Adomo*’ vįard.ų. šis 
Movšos supus Icikas yra viena 
pačių .stambiausių “lįisyųsips” 
Lietuvos figūrų. ,jčurip rankose 
yra faktinė valdžią. Tai tąs 
pats “Adomas”, kuyią pačio? 
mis pirmomis Lietuvęs okupa
cijos dienomis sveikino “išlai
svintąją” Lietuvos liaudį ko.- 
munistų partijos vardu. Iš pa? 
skelbtos biografijos sužiųpjųe, 
kad Icikas dar gimnazistu bū

damas aktyviai dirbęs su ki
tais Icikais prieš Lietuvos ne
priklausomybę. Už šį nusikal
timą jis buvęs nuteistas aštuo- 
neriais metais kalėjimo, bet 
po kclerių metų jis buvo am
nestuotas. Toliau jis tris kar
tus buvęs nubaustas adminis
traciniu budu: vieną kartą iš
buvęs priverstino darbo sto
vykloje 3 mėnesius, o kitą 
kartą 10 mėnesių. O jeigu Ici- 
kas butų pradėjęs sovietų Ru
sijoje dirbti prieš komunistų 
režimą, jis jau seniai nebebū
tų gyvųjų tarpe... ,

Štai kita “laisvosios” Lietu
vos stambi figūra, irgi komu
nistų partijos centro komite
to narys, kandidatas į masko
lių aukščiausiąją tarybą: Ka
zys įPrekšas. Jis komunistų 
partijai priklausąs nuo 1920 
metų, visą laiką dirbęs Mask
vos nurodomais, šis “drau
gas” 1924 m. pabaigoje buvęs 
nuteistas aštuoneriems me
tams kalėjimo, bet 1926 m. 
amnestuotas. Po to buvęs pa
šauktas į nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenę, bei iš jos 
už komunistinį veikimą iš
mestas, tik, deja, nenubaustas. 
Kaipo savo paklusnų tarną, 
Kremlio galiūnai pakvietę jį 
sovietų Rusijon, kur jis net 
keturis metus lanke komunis
tinį “universitetą.” Jau viso
kių komunistinių gudrybių ir 
suktybių išmokytas, K. Preik
šas po kurio laiko vėl siun
čiamas į Lietuvą griauti jos 
pagriųdų, bet pakliūva į poli
cijos rankas. Tačiau jam ne
ilgai tenka sėdėti kalėjime, 
nes Maskva, vertindama Prei
kšo griaunamąjį darbą, suima 
kelis sovietų Rusijoje užsili
kusius lietuvių kunigus ir už 
jų išleidmą pareikalauja iš
kepti Preikšą. Tokiu budu šis 
išgamą yeį patenka4 sovietų 
Rusijon. Kilus Ispanijoje pilie
tiniam karui, į Ispaniją siun
čiamus ir “draugas” Preikšas. 
Bet jam laimingai pasiseka 
pasprukti Prancuzijon, iš kur 
vėl nukeliauja sovietų Rusi
jon. Ir tik raudonajai armijai 
akupąyus Lietuvą, Preikšas 
vėl atsiduria Lietuvoje, bet 
jau kaipo vienas iš okupantų 
talkininkų.

Kai kurių smulkmenų suži
nome ir iš M. Gedvilo, sovie-' 
tų Lietuvos komisarų tarybos 
pirmininko, gyvenimo. Įdomu 
pirmiausia pastebėti, kad, ma
tomai, neatsirado nei vieno lie
tuvio, kuris butų apsiėmęs pa
rašyti: šio išgamos biografiją,

Labai įdomus laiškas 
iš Lietuvos

Rytoj atspausdinsime labai 
įdomų laišką iš Lietuvos. Iš jo 
pamatysite, kokie baisus daly
kai dabar dedasi Lietuvoje. Sta
lino atsiųstos ordos, padedamos 
saviškių parsidavėlių ir į viršų 
iškilusių padugnių, per kelis 
mėnesius sunaikino visa tą, ką 
Lietuvos žmonės sunkiu darbu 
sukurė per daugelį metų.

Iš laiško patirsite tikrai šiur
pių dalykų, kurie dabartinėje 
Lietuvoje yra kasdieninis reiš
kinys.

nes jos gyvenimo aprašymą 
“Tarybų Lietuvoje” paskelbė 
A. Efroiinson ... M. Gedvilą 
visą laiką dėjosi liaudininku, 
bet jau nuo 1931 m. jis dirbęs 
su komunistais. Tai esąs ypač 
pavyzdingas konspiratorius. 
Bet jo nuopelnai Lietuvos “iš
laisvinimui nuo plutokratijos” 
nėra ddeili, nes, kaip salio 
“Tarybų Lietuva”, “birželio 
15 <į. Gedvilą per radiją suži
nojo apie raudonosios armijos 
įžygiavimą į Lietuvą! Bet kai
per okupantų malonę Gedvi
lą pakliuvo į vidaus reikalų 
komisarus, tai jis pavyzdingai 
atliko jam pavestą kruviną mi
siją. Pats oficiozas sako: “Kie
ta ranka jis valė šalį nuo jos 
žiaurių priešų ir-budelių, nuo 
Smetonos provokatorių, šnipų
ir tėvynės išdavikų.” Tenka 
prisiminti, kad Gedvilos ko- 
misariavimo laikais iš kalėji
mų buvo paleisti daugiau kaip 
1,000 kriminalistų, kad pa- 
liuosavus vielą “tėvynes išda
vikams” ... M. Gedvilla irgi 
pastatytas kandidatu į Maskvos 
“demokratiškiausią pasaulyje 
parlamentą.” •

Tokios rūšies kandidatų 
yra ir daugiau bolševikiškosios 
Lietuvos zoologijos sode.

SSSR aukščiausiosios tary
bos pirmininkas Kaliniu išlei
do įsakymą, kad prieš ir po 
“rinkimų” apylinkių pirminin
kai ir sekretoriai atleidžiami 
nuo savo tiesioginio darbo su 
pilnu atlyginimu, kad jie ge
riau galėtų atlikti-savo agita
cines pareigas. Nelaimingi 
Lietuvos gyventojai dabar ne
turi ramumo nuo įvairaus 
plauko agitatorių, kurie slan
kioja po butus ir grąsinimais 
liepia “rinkimuose” dalyvauti. 
Bet pats oficiozas “Tarybų 
Lietuva” yra priverstas pri
pažinti, kad rinkikai nesidomi, 
ar jie į sąrašus įtraukti are ne, 
Lietuvos gyventojai žino, kad 
visvien sausio 12 d. oficialiais 
komunistas paskelbs, kad “rin
kimuose” dalyvavo 99.8 nuo- 
v • v • •smičiai...

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačius Naujiem s 

audingos.

[ INSURANCE"
(APDRAUDA)

• 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- 
litles.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

•
Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet .

V JI
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St. Miščikas-žiemys.

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

Admirolas Plaukia Kubile!

bepročių... Palauk... Reikia grįž
ti namon... Bet ne tuo pačiu 
keliu... Palauk . . . kur aš esu?.. 
Kažkodėl nepažįstama vieta •. • 
Kur nuklydau?... A... palauk... 
—pats save ramino don Julia
no norėdamas apie ką nors vis
lią, konkretų susikaupti, kad 
šiek tiek nusiramintų, pamirš-

labai toli nuo

pagalvojo jis

(Tęsinys)

Don Juliano sustojo, apsidai
rė lyg norėdamas pamatyti tą, 
kuris drįso šiuos du tiesos sa
kinius ištarti, bet nieko nesi
matė... Kelias buvo tuščias...

“Pritvinkusios galvos gys os 
kalbėjo... Galva svaigo”... — su
prato jis.

Ir tik dabar pamatė, jog atsi
dūrė kažkokioje 
vietoje, jog toli, 
namų miejo.

— Kaip tai? —
staiga šiek tiek a* rimęs. — Ne
jaugi taip toli nuėjau?...

Pasižiurėjo į saulę ir nuste
bo:

—Tik bėgdamas kaip bepro
tis galėjau taip to i atsidurti...

Atsigrįžo, apsidairė, bet kely
je niekas nesimatė.

— Ar nieką kelyje ir nesuti
kau?... — pagalvojo don Julia
no ir įtempęs visas jėgas sten
gėsi prisiminti. — Rodos nie
ką?.. Ne... Sutikau... Ar nepra
važiavo vienas vežimas? Taip... 
taip ... pravažiavo... Dargi kaž
ką man tas žmogus sakė...

Don Juliano griebėsi už gal
vos :

A... taip... ten Pakaruo
klių -kalnelis... Pakaruoklių kal
nelis?.. — abejojo don Juliano, 
—Nejaugi taip toli nuėjau.

Atsigrįžo vėl, pažiurėjo į nu
eitą kelią ir dar vis negalėjo su
sivokti tikrai, kurioje vietoje 
yra.

—Taip .. . taip... Pakaruoklių 
kalniukas... štai ten po kairei 
matyti ta vieta, kur pernai bu
vo čigonai sustoję... Netenka 
abejoti... Puiku... Pąsuksiu į de
šinę, netoli turi būti upelis... Juo 
eidamas aplenksiu don Vicente

Ir patraukė tiesiog per lauką 
nesidairydamas. skubėdamas, 
lyg norėdamas pabėgti nuo to 
kelio, kuriame pergyveno to
kius, skaudžius momentus.

galvoti apie mane?.. Tikrai ina-

— Beprotis! Beprotis! — 
kė nepaprastu atkaklumu 
šiai don Juliano.

Pats savo balso išsigando.

sau- 
gar-

tystė taip galvoti... Reikia susi
valdyti... Juk išliesų gali virsti

Juliano buvo gerokai aprimęs 
ir nors mintys bei prisiminima, 
tebesi pynė, jis nei nesistengė 
apie ką nors vieną galvoti, kad 
vėl netektų pergyventi tai, kas 
aname dulkėtame kelyje pasili
ko...

—Geriau negalvoti!.. — nuta
rė don Juliano, bet jautė, jog

MADOS

4697
šopą palikęs upelio krantą, ku
ris vingiavo toliau miškan...

Ir tik gerokai nužengęs nuo

pastebėjo, jog jis kaip kartas 
atsidūrė ton vieton, kur buvo 
nužudyta Carine ne i ta ir kur 
buvo susitelkęs būrelis žmonių

b

I

voti — jam dabar pavojinga, 
nes gal kaip kartas jį vėl pri-

sekti plaukiančius upe lapus, ša
pus, stebėti pakrančių medžiuo
se šokinėjančius nuo šakutes 
ant šakutės paukščius, dairytis 
į šonus, kad' tjk (Jaugiau išsi
blaškytų, prie nieko mintimis 
neapsistotų.

Buvo pradėjęs dargi švilpti,

perdaug drąsaus demonstravi
mo, jog ramus, greitai liovėsi...

- -Greičiau... Greičiau... — 
pats save ramino ir ragino no
rėdamas greičiau parvykti, na
mon...

Palengvinti q j r t
Vargams O JLi Vz VJ

SKYSTIS
S ® I 1 I " TABLETAI
fa fa MOSTIS

NOSIMS LAŠELIAIV W W COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

NA UJIEN V-ACME Telrnhoto
New York e gyvuoja toks “Čirens Saints and Sinners 

Club”, kuriame prikauso įžymenybės daugiausia iš li- 
teratinio ir dramos pasaulio. Tas kliubas ypač yra pasi
žymėjęs savo satyriškomis indukcijomis naujųjų narių. 
Čia matome kaip Admirolas Clark H. Woodward in- 
duktuojamas. Aprengtas komiška uniforma jis “koman
diruoja” laivą, kuris pasirodo yra tik paprastas kubilas.

bei keli policininkai.
—Ar pasiuto!—nusikeikė don 

Juliano 
nešė...

aš....aš juos laidosiu...

kelią...

Velnias mane čia 
ėjo ten, pro tuos

bet

—O jei mane mate?.. Dar pa-

Nenorėjo eiti prie žmonių, 
bet bijojo taip pat nuo jų bėg
ti... Vėl pradėjo galvoje mintys 
lenklyniuotis, gyslose kraujas 
prie smilkinių trenktis ir*don 
Juliano automatiškai, lyg išsi
gelbėjimo ieškodamas, ’ pasuko 
prie žmonių krūvelės...

Artindamasis girdėjo kaip 
policijos komisaras kažkurį iš

sodamasis ir patenkintas komi
saras. — Kas ‘Įvyko vėliau — 
nesvarbu, bet visgi praeities ne
galima taip greitai pamiršti... 
Ech... .. - pridūrė atsidusęs ko
misaras. —- gaila ... labai gai
la . .. Bet ką padarysi?.. Negy
vųjų neprikelsi... Bei reikia pri
pažinti — sunus butų buvęs 
tvirtas vyras, kaip tėvas... Ir la
bai panašus ,į. tamstą, don Ju
liano...

— Prisipažink' gerumu...

(vairios pasaulinės žinios
Turkai pasiruošę 

mušti nacius
ANKARA, Turkija, kovo 2 

d. — Aukštas turkų valdžios 
atstovas pareiškė, kad turkų 
kariuomenė yra pasiruošusi 
kartu su graikais pastoti vo
kiečiams kelią Balkanuose.

šis pareiškimas padarytas kai 
Edenas su Dilliu apleido turkų 
sostinę.

munistams ir fašistams užimti z
bet kokias vietas valdžios apa
rate.

Diskutuojamame įstatyme 
nori aiškiai įrašyti, kad Rusi
jai negali būti duodama jokia 
parama, nes ji yra Hitlerio są
jungininkė.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Alstovab

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

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

rBRIDGEPORT ROOFING AND" 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
NEW YORK, N. Y., kovo 3 

d. — Šiandien į New York uo
stą įplaukė britų prekybinis lai
vas Starstone. Jis atplaukė tie
kiai iš Glasgovo.

D. C., kovo 
pa

gin
to - 
bri-

Turkai gaus ginklų 
Amerikoj

WASHINGTON,
2 d. — Valdžios atstovas 
reiškė, kad Turkija gaus 
klų Amerikoje, jeigu stos 
voti prieš nacius kartu su 
tais.

Užsienio departamentas
formuotas apie pasitarimus su 
britais ir pataria parduoti tur
kams orlaivius.

Nacių propagandos agentai 
visam svietui buvo paskelbę, 
kad jų submarinai paskandino 
Starstone spalių mėnesį. Jie 
davė smulkų aprašymą apie vi
są paskandinimo procesą.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

in-
STATYKITE NAUJĄ 

NAMĄ

kovo 
nori 

prieš

Nori sutrumpinti se
natorių kalbas

WASHINGTON, D. C., 
3 d. — Senato lyderiai 
baigti ginčus šią savaitę
diktatorius nukreipto įstatymo 
reikalu.

Jie mato, kad opozicija yra 
pasiryžusi perdaug kalbėti šiuo 
reikalu ir kartoti tą patį, todėl 
mano apriboti senatorių kalbas.

Senatorius Glass pareiškė, 
kad šiuo reikalu jau buvo per
daug kalbų ir jis mano, kad 
jas jau reikia baigti.

Reikalauja suvaržy
ti komunistus

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

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

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

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

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

Turiu porą užbaigtų naujų na
mų pardavimui už labai prieinamą 
Ir o i n o

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRAGTOR

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

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

Indėliai ligi $5,000 apdrausti. 
Fed. įstaigoje. Mokame 3(4% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

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

4108 Archer Avė. Laf. 5107

nc-

esu 
iria-

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
saukit Tel. VICTORY 0066WASH1NGTON, D. C., kovo 

3 d. — Senatorius Reynolds pa
reiškė, kad jis pareikalaus vy
riausybės greičiau išsiųsti Harry 
Bridges iš Jungtinių Valstybių.

Nori, kad valdžia neleistų ko-

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

Kas panašus?.., užklau
sė don JuIĮahj) nesupratęs.

• Sunus.;.'dovanokite . .. ne
norėjau uzgčiuU... ... teisino: i
sumišęs komisaras.

—Simus?! — sušuko don Ju
liano tokiu balsu, jog visi j ji 
sužiuro nustebusiomis akimis. 
—Kur jis?..

-č'a... parode komisaras į 
čia pat gulintį naujagimį su iš-

r

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrąk Tel. Lafayette 45t»v

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.) VISI LIETUVIAI
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite j Phillip’s Dental Labo 
ra tory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč

komisaras užkimusiu balsu: —' 
Juk visi matė...

—Ar aš viepus buvau? —• į 
klausimą klausimu atsakė lėti', 
balsu spiriamasis.

-—Apie kitus vėliau... Dabar 
aš tavęs klausiu... Tu prisipa
žink ! — spyrė komisaras.

—O kodėl aš turiur pirmas 
prisipažinti? — spyrėsi žmoge
lis. — Kodėl doi) Repe nieko 
nesako?.. Jis ir buvo...

—Meluoji! — miš,ūko • don'Pė- 
pc, kuomet aš atėjau — jau 
buvo i>o viskam...

—Ne tiesa... ,— lėtai prięš'.- 
uosi, galvą nuleidęs pirmasis.

—Bėgome kartu... Buvome 
kartu... Visi buvome... Kodėl aš 
vienas tūriu atsakyti?..

—Trauk jus velniai!
rė komisaras supykęs ir kreip- 
d^niasi$ prie dviejų polic’nįn- 
Kų įsakė: — Vesk juos į komir 
sariją... Ten prisipažins... A... 
don Juliano... ~~ sušuko komi
saras pamatęs besiartinantį xdon 
Juliano, — gerai, kad atėjote... 
Norėjau siųsti policininką pas 
jus...

—Policininką?.. Pas mane?
— nustebęs ir šiek tiek nusiganr 
dęs užklausė don Juliano.

•—Taip... Mal, norėjau pa
klausti kaip su lavonais?... Juk 
jie, taip sakant, visgi jums pri
klauso... — tęsė jau netaip drą
siai komisaras. /

—Mau prik lauso ?.. O kodėl ?.,
— dar labiau nustebęs užklausė 
don Juliano.

—Aiškų, jeigu ųeirorite — 
pasirūpins teisinas-.. Mat, ąš tįk 
uorejąu žinoti ar po tajx1ymo 
ir skrodi mt> lai n sta juos laido
si — ar mums paliksi?..

—A ... taip ... taip... — su- 
Aišku...

lojo nuošaliau nuo kūnelio, ar
čiau prie (žirniene tos, .negu 
prie kūdikio lavono.

Don J.uljano pažvelgė pastiru
siomis akimis, lyg nenorėdamas 
t'kėti ir tik už valandėlės, vi-
sięms tylint, iš' jo lupų išspru
ko lyg d c ja viii uis: “Simus.., Ti
krai sūnūs../!

(Bus daugiau)

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Ix>ng Avenue 
Telelvpąs PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
‘Sales Tav ekstra.

BLACK BAND LUMP ... *9.75

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

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

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutart). Pleitai gaminami 
(ik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

(Adresas)

LIFE

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

da Įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No.

literos

No. 4679 — Kasdieninė suknelė. Su
kirptos mieros, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50 ir 52.

SPECIAL 
TRUMPAM 
LAJKUJ 
60 Pienų 

Dykai Išbandyt

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Atsineškit šf Skelbimą!
Jis $9.00 perkant

Vertas fe naujus pleitus

viena
American Beauty
Pleitai .
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

12 Menesių Mokėti
FACE-F O R M I N G 
P L EI T AI, natūra
liais guipais, nesu
laužomi ............. ...

te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. 9.50

±-
$2.00 

DYKAI

arcus

•Avavv
INVtfTMCNT

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa*

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

(Vardas ir pavardė)

(Miestą* ir valstija)

Excel Dental Ląb„ Inc* 
4707 IRVTNG PARK RD. 
11351 S. MICHJGAN AVK 

701-43 WESt 63rd STREET 
32 W. VVASHINGTON ST.

Tel. DEArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.

Mokame 3'Z> Nuošimčio ant Visu Investmentų

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

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties

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

iki 9:15 vai. ryto.
Į S ubą tom i s nuo 8:30 iki 9:15 
I vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
mų?lką ir kitus (domius 

pranešimus.
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llinois
NAUJIENOS, Chicago, III.

I —I. . J . I,u* ■*■>■*■ ■ ‘

Šauks J. L. Lewis, 
Murray Taikyti 
Forda-C. 1.0.

\ ATRADO—PO 30 
METU

Unija Laukia Darbo Tarybos 
Sprendimo Dėl Balsavimų
DETROIT, Mich. — Valdžio

je eina kalbos, kad gub. Van 
VVagoner yra labai susirūpinęs 
dėl streiko, gręsiančio Fordo 
dirbtuvėse. Jeigu pasirodys, kad 
streiko nebus galima išvengti 
kitomis priemonėmis, tai į De
troitą bus pašaukti Philip Mur
ray, naujasis CIO prezidentas, 
ir John L. Lewis, buvęs prezi
dentas.

Jie bus šaukiami naudoti įta
ką Auto VVorkers unijoje, o gu
bernatorius ir federaliai bei val
stijos arbitratoriai darys spau
dimą į Fordą eiti prie taikaus 
susitarimo.

ATTICA, IND. -- 36 melai 
atgal Mrs. T. Hunt pametė 
auksiųį laikrodėlį.

Vakar jį atgavo. Bedaryda
mi remontą vienoj Danville, 
III., dirbtuvėj darbininkai at
rado jį įmūrytą cemente.

Allis-Clialmers
Unija Pilnai Priėmė

l ARMIJĄ
TENNESSEE VALSTIJOJE

Sako, Netrukus Darbas Bus

DEKALB, III. — Karo tar
nybai į Tenncssee valstiją 
šiandien imamas Paul Grubc, 
jauniausias suirus vietos 
vėntojų, John Grube.

g.V-

AFL Organizuos 
Popieros Dirbtuves

KALAMAZOO. Mieli. — AFL 
Popierių darbininkų unija pa
skelbė,

Michigan valstijoje.

LIETUVIS "PIRMAS”
GARY, Ind. — Ne kokia 

garbė teko Mike Šlakiui, 2115 
W. 15th strcet. Jis pirmas Gary 
gyventojas nubaustas už važi
nėjimą dar su pereitų metų 
laisniais. Buvo apkaltintas po 
susikulimo su kitu automobiliu.

Laukia Balsavimų Sprendimo
Unija dabar nekantriai laukia 

federalės darbo tarybos spren
dimo dėl jos prašymo paskelb
ti darbininkų balsavimus R. 
Rouge, Ilighland Park ir Lin
coln dirbtuvėse.

Jeigu tokie balsavimai 
paskelbti, tai unija, sako 
lyderiai, bus laimėjus bent 
sę savo reikalavimų be streiko. v u c
Unija turinti didžiumą ęlarbinin-■ Jis sėdi Menard kalėjime. Yra 
kų, ir rinkimų pageidauja, 

t

Prašo Paliuosuoti 
Iš Kalėjimo

bus

pu-
SPRINGFIELD, ILL. — Jur

gis Ladas padavė prašymą 
tarybai gražinti jam laisvę.

t iš St. Clair apskričio.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTTMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

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.

v L J. ZOLP
1646 VVest 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2.515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

CIO Wisconsine už 
Nauja Partiją

GIRDŽIAI SUSILAUKĖ 
DUKTERS

CIO ly- 
v aisti joj 
partijos R. R.

PEORIA, 111. >— St. Francis 
ligoninėje p-ai J. Girdžiuvie- 
nei gimė duktė. .Ii žmona p. 
Joseph Girdžiaus, gvvena Ad.

Didžiulis Gaisras 
Kasyklų Distrikte

III. Operatorių- 
Kasėjų Derybos 
Pirmadieni

MIIAVAUKEE, \Vis. - 
12 streiko dienų, atrodo, 
galiau Allis-Chalmers dirb
tuvės \Vesl Allise bus atidary
ta darbui.
Ginčai Ateiti/j Arbilraloriui
Strcikieiiai beveik vicnbal-; 

šiai priėmė valdžios rekomen
duotas taikos sąlygas, kurių 
svarbiausias punktas yra rei
kalavimas paskirti arbitralo- 
rių ir pavesti jam spręsti visus 
ginčus, kurie iškils ateityje.

Kompanija taipgi pribusianti 
tas sąlygas ir už dienos-kitos, 
ilgai uždaryta dirbtuvė vėl 
bus atidaryta darbui. ,

Streikai! buvo išėję apie 7, cohi viešbutyje.
800 Allis-Calmers darbininku.1

Paliečia Daug Lietuvių
SPRINGFIELD, III. 

madienį čia j 
viams angliakasiams svarbios 
derybos.

Pp. Girdžiai gerai 
vietos lietuviams.

žinomi

MADISON. \Vis. — 
derini Wisconsino 
pasmerkė Progressive 
atstovus legislaturoje
laužymą priežadų ginti darbi
ninku reikalus”. Y

Jie paskelbė, kad bandys or-( Cyclone Fence 
ganizuoli nauja Ukio-Darbo

“vie.; Waukegane Su AFL 
taip-, ------------• v • įsei-

i partiją valstijoje, nes tai 
nintėle darbo žmonėms 
gi ūkininkams palikusi

MARION, ILL. -- Gaisras 
šiame mieste sunaikino devy
nias krautuves ir viešbutį pa
čiame biznio centre, padary
damas apie $200,00 nuostolių. 

z Ugnį kovojo ugniagesiai iš 
\Vcst Frankfort, Hcrrino, Ca- 
įbondale ir kitų miestų.

Ugnis taipgi sunaikino ke-
litis biznio

CIO-Fisher Bodies
Užbaigė Ginčą

Pir.* ----------------
pradeda iietu- Įr Gubernatoriai

|Turi Bausmę
Progressive Mine \Vorkcrs Užsimokėti

WAUKEGAN, III. — Darbi- 
I įlinkai Cyclone Fence Co., 
dirbtuvėje nubalsavo panaikin
ti nepriklausomą Wirc Wor-

dėti prie, AFL Association of
SteelBridge and Structural

AVorkcrs. Ju lokalus 521. v
kasyklų operatoriai tarsis dėl MILAVAAUKEE, Wis. — PIUKLAS UZ^IU^i 
naujos sutarties.
pasibaigia kovo 31.

| Derybos vyks Abrakam Lin-;

Dabartine vvaukee turi 1,000 policistų, ir DARB1NINKA

Kasėjai reikalaus pakelti 
is apie 25%, taipgi įvesti

al-
30

Į tarp jų atsirado vienas drąsuo
lis, kuris uždėjo tikietą ant 
netikusiai “paparkinlo” auto
mobilio prie N. ..... ....
avė. Automobilis priklausė gu
bernatoriui Heil.

M0,000 GAISRAS

EDWARDSVILLE, III. - - 
Gaisras sunaikino ūkio sandėlį, 
padarydamas apie $10,000 nuo
stolių. Ugnį gesinti buvo su- 

į važiavę komandos iš Collins- 
iville ir Maryville.

1

roSPARTA, III. — Trukęs 
tacinis piuklas įlėkė į kaktą 

Mihvaukee darbininkui Wm. Lively vie-
tos lentpjūvėje ir ji užmušė.

LANSING, Mich. — Fisher 
Bodies dirbtuve ir CIO Auto 
unija užbaigė ginčą, dėl kurio 
pereitą savaitę darbas buvo 
sustojęs kelis kartus. Devyni 
atleisti darbininkai buvo pri
imti atgal.

Prie Progressive unijos pri
klauso didelis skaičius lietu
vių, < 
lose.

Šaukia 80 Žmonių LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
TeLHemlock 5849 ’

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

U lllvlvllu o iv čliLzlllo I I V l l| i 

dirbančių Illinois kasyk- .Pilietybei

RUOŠIASI VESTUVĖMS.

DAVENPORT, IA. — Leidi
mą vedyboms išsiėmė . 
Zick, iš Morris, III. i 
Ilaag, iš Dvvight, III.

Kelis Ir Lietuvius
KENOSHA, Wis. — šią sa

vaitę, septyni U. S. naturaliza-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai vakaro ir pagal sutarei 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 7
Namų Tel. VIRGIN!A 2421

Aleksas c^Os Diuro egzamineriai kvos 2201 West 22nd Street 
-- - - - ■ Valandos nuo 1—3 ir 7—8

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

Telefonas Republic 7868

ir Evelynl80 viclos gyventojų, padavusių
ii i 1 inf nrnęViniKpilietybės prašymus.

Streikas Uždarė T. T m .
n.,>- h Jautėsi hirbutDar V.eną p>rbtu''e J'ikrai Ne Kaip -

FREEPORT, III. — Darbi-' ’ i
ninkams išėjus į streiką buvo 
uždaryta Wobdmanse Maini- 
facturing Co., dirbtuvė. AFL 
mouldcrių unija reikalauja 
pakelti darbininkams algas 
10c., dienai.

MILWAUKEE?s WIS. — Me
lai atgal Chai folio Piasecki
buvo nuėjusi į kinoteatrą pa
matyti filmą apie šmėklas, 
vaiduoklius ir .visokias baise
nybes. Galima įsivaizduoti kas

. atsitiko, 
, šiam 
ra no 
mas, 
šoko

vių. Po kvotimų jie bus prisai- 
kinti Circuit teisme, Kenoshoj.

AFL Nori Rinkimu 
Madison Dirbtuvėj

ST. LOUIS, MO. — AFL pa- jlioda kat5
davė prašymą darbo tarybai 
paskelbti darbininkų balsavi
mus American Car and Foun- 
dry Co. dirbtuvėje, '
III., kur eina varžytines dėl 
pripažinimo su CIO.

Dirbtuvėje dirba viso 850, 
jų tarpe keliolika lietuvių.

kai pačiam baisiau- 
momente, ikada ant ek- 
kas tai buvo smaugia- 
jai ant kelių staiga už- 
iš kur tai atsiradilsi —

Moteriške nepaprastai nusi
gando, ir dabar svarstomoj

Madison,|b>rl°i reikalallja $1,000 atlygi- 
<■ - ztr.i nimo iš teatro savininkų.

Mirė Prarijęs Peili, 
11 šaukštuku

Adomaitis Fort 
Custeryje

FORT CUSTER, 
Prie Fiftli Signal 
kariuomenėj e buvo 
Michigano lietuvis, 
Adomaitis. Jis pasiliks Custc-
ryje, bet kai kurie kiti naujo
kai siunčiami į Alexandria, 
La., ir Fort Benning, Georgi- 
joje.

MICH. — 
Company 
priskirtas 

Walter J.

ŠVENTĖ SIDABRINES 
VESTUVES

MikeILL
seni vietos 
sidabrines 

sūnus ir

MOUNT OLIVE, 
ir Mary Kovai Sr., 
gyventojai šventė 
vestuves. Dukterys,
giminės suvažiavo iškilmėms 
iš Springfield, St. Louis, Col- 
linsvv.lle, ( iilespie ir kitur.

MUŠTRAVOJA NAUJOKUS
ET. SHERIDANE

KANKAKEE, ILL. — Perei
ta penktadienį Manteno proto 
ligų ligoninėj sunkiai susirgo 
37 melų įnamis, Hubert Bade.

rado jo viduriuose 11 šaukš-

. Ligonis gavo užuodijiiną 
mirė.

Siunčia^ Lietuvį Į 
Seattle Tarnybai

ir

COLLINSVILLE, ILL. — E. 
St. Louis laivyno rezervų dis- 
trikto radio 
kas, Juozas 
pašaukimą 
Washington
vei tarnybai.

skyriaus viršinin-
H. Milinis gavo 

vykti į Seattle, 
valstijoje, akty-

Patraukė Teisman 
Du Aludininkus

RACINE, Wis. — Stanley 
Siotkevich, savininkas Green 
Mill Tavern. 2137 Racine, ir 
Anthony Tolitas, buvęs biznio 
savininkas, yra kaltinami, pir-

WOODSTOCK, III. ~ Ser
žantu Fort Shcridan karo sto
tyje, prie Chicagos, tarnauja 
Joseph Leleika, ir dabai’ ten ........ ... ... ..... ...... ,
mokina naujokus muštro. Vi-; mas nepervedimu laisnių To- 
si pranešimai sako, kad Lelei- litui, kai jam'pardavė alinę, o 
ka nėra labai piktas, ir ser- Tolitas kaltinamas pardavinė- 
žantų paprastai nekenčiu nau- j imu gėrimų bė /laisnių. 
jokai dar nei karto nerodė 
noro jį slaptai apkulti...

Teismas dabar svarsto jų by las.

Mrs. A. K. JARUSZ
_ PHYSICAL

< therapy 
and MIDWIFE 

6630 S. Western av.
Telefonas:

HEMLOCK 9252 
Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį— į Sanc 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIUSPECIALISTAI
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
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. 
756 WES^ 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

. Atsakomingas 
pritaikin fine 
akinių už priei- 
namą kainą, tai- 
pgi ant lengvų 
išmokė j fonų.

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

Yards 3089

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

. BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS t 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR MARGFRT^
3325 So. Halsted SI

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

KTTATAIIHAI

nuo

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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 prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO .T.
ZTTRRTCK’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. 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

~~ADVOKATAr^
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
Tet VICtory 2679
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Dar Apie Lietuviu Jaunimo Kulturoš Ratelį
Atsakymas į V. R. korespon

denciją.
Lietuvių Kultūros Butelyje 

tūlų laikų buvo pastebima ne
veiklumas ir abelnai prasta 
tvarka, nekooperavimas.
Daug narių tbs minties, kad 
likviduoti chOrų ir “Ratelį** 
padėti į pirmesnes vėžes. Tbj 
yra, kaip* buvo prieš choro įs
teigimų. Apie tai tfš rašiau 
ir raštas tilpo “Naujienose” 
vas. 18 d. laidoj. Tenai pusė
tinai plačiai dalykų aprašiau 
ir čionai nekartosiu. Tūriu 
“Naujienoms” tik patfčiuoti už 
(os korespondencijos talpini
mų. Panašaus tūrinio kores
pondencija rašiau ir į “Vil
nį**, bet? kol kas spaudoj ne
pastebėjau.
“Pataikė į Skaudamą Vietą'*

Toji korespondencija, maty1 
ti, pataikė- į- skaudamų vietų. 
“Vilnyje” vasario 25 d., “V. 
R.** rašo korespondencijų ir 
labai užsirūstinęs ant Povilo- 
nio. Be kit-ko mėgina nuro-

ISADORltJS SIPAVIČIUS 
(SIPOWICZ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 2 dieną, 1:50 vai. po 
pietų. 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoje, Pane
vėžio apskrity.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, 3 sūnūs 
John, Alex ir Stephen, 2 duk
teris, Anna Levondauskas, 
žentą Bernard, ir Helen 4 
anūkai, ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 4149 So. 
Albany Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., kovo 6 d., 9:30 v. 
ryto iš namų į St. Pancratius 
parap. bažnyčią, 41st ir Ked- 
zie Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly- 
dėtAs/į BOKfczimiero kapines.

Visi a. a. Isadoriiis Sipavi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 

. čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
; sutėiktl jam .paskutinį patar

navimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame:

Moteris, Sūnus, Dukterys ir 
r Giminės.

NAUJIENOS, Chicago, III.

(lyti, kad aš grianu chorų už 
tai, kad mart Ratelis nepasis
kubino atlyginti už knygas. Ir 
Opie tds knygUs sudaro tokių 
misterijų, kati niekas nežino 
apie tų kalbama.

Apie Knygas.
Apiė jknygas dalykas šta/i 

koks: Tuoj po suorganizavi
mo' Ratelio, buvo nutarta įs
teigti knygyhų ir atsišaukta į 
narius,' kad atneštų jei ka& tu
ri knygų. Kelt atnešė. Keletu 
gavome iš D. U. L. R. (iš Lie
tuvos). Beje, Čionai munls 
padėjo velionė Marijona Jur- 
gelioniene, kurioj paminklo 
pastatymui vėliau Ratelis au
kavo kelis dolerius.

Aš į tų knygynų nunešiau 
apie 50 dol. vertės savo knygų 
ir senesnieji nariai tų atsime
na. žinoma, “V. R.” to neguli 
atsiminti, nes jis tuomet dar 
Kanadoj malkas tebeskaldo. 
Kuomet persikėlėm į s dabarti
nę svetainę, tai pasitaikė di
delis liktus pašėme skiepų, 
kur buvo musų knygos Ir ži
noma, jas lietus sugadino.

Skaitymą “Likviduoja”

cijai negerai ir neturėtume 
jų toleruoti.

^Srheižtdi.”
O kai “V. R.” sako, jog aš 

šmeižiu Ratelio chorų, tai ir
gi Įietiesa. ^augiausia dar
bavausi prie Ratelio įkuriiho, 
taipgi daug prisidėjau ir prie 
choro sutvėrimo, bet dabar 
galutinai į^i tikinau, jog tas 
choras muniš persunku išlai
kyti ir organizacija pamati
niai 
kas, 
tau t
butų kur kas naudingiau.

Chore yra kalėtas 
tų balsiukų, keletas 
žmonių, * ir mokytoja 
ta, ji už tų penkinę 
sunkiai. Taipgi ir “V.
ri tam tikrus gabumus ir nuo 
savęs patarčiau, kad įstatų į 
bet vienų iš Chicagos dides
nių chorų (žinoma, ten ne
galėtų bosauti, ot, ir vėl ne
gerai). Bet tie mūsų gabumai

“Veltui A. Povilonis Stengiasi Sugriauti 
Lietuviu Kultūros Ratelį”

tur būt, yra tokia 
kad visur atsiranda 
kurie trokšta {kitus

su nie-

kultūros kliubas. Grįž- 
į senas originales vėžes,

nepras-

nėpras- 
dirba 

R.” tu-

ir tos musų pastangos, nuei
na niekais, nes esame mažas 
bųrėlis. Ir tarpe ChieagOs^di-> 
džiūlliį chortį tai /mes tik po 
kojų painioj am ės ir daugiau 
nieko.

Kam Choras? -
Išlaikyti chorelį vien dėlto, 

kad galėtume savo gabumus 
sarverfiškai padėmonštrūpti ir 
kad gauti penkinę, tdi jau 
prastas motyvas. Tai ne me
nas, o tik paprastas biznis.

Likviduokime [chorų,į at- 
steigkimė Batėlį koks jis bu
vo pirmiau, tai, sugrįš tie na
riai, kutie dėl choro iš aldy- 
vio darbo pasitraukė, ir dar 
naujų gaušime. O keli dole
riai ižde lai pasilieka. Atsi
radus reikalui, geram tikslui 
galima doleris-kitas paau
kauti. Laikyti chorą iki iš
baigsime visus dolerius, dgi 
gali būti pervėlu kalbėti apie 
atstatymų Ratelio.

—A. J. Povilonis.

Ir Tą Sumą Sudarė 
Musu Nikeliai!

Moterys Sudėjo Turbūt 
Dauginusiai

Mųsų nikeliai sudėti už telb- 
foriinius pasikalbėjimus sudaro 
milžiniškų sumų pinigų.

American Telephone and Tė- 
lėgraph Company, kuri kontrė- 
liuoja be'vėik visas Amerikos 
telefonų bendroves (taipgi Illi
nois Bell Telephone), skelbia, 
kad pernai ji padarė $210,497,- 
000 gryno pelno, apie 20 milio- 
nų dolerių daugiau, negu 1939 
metais.

buvusius Ratelio narius, ku
rie (kadaise priklausė, kad 
ateitų į 
tų jam 
skirti.

Noriu
“Naujienų”

susirinkimų 
nuo Ratelio

Laid. Direkt. Tony Fortūna.
Tel. LAFayettfe 7781.

JONAS UŽKURAITIS
(Oskar)

gyv. 1329 N. Dearbom St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

' kovo 4 d., 7:30 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., g1-

• męs Žagarės parap., Šiaulių 
[apskrity.,

Amerikoj išgyveno 38 m. • 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Gas- 
paraičiutę, 2 dukteris: Oną ir 
žentą Fred Kondrofos ir Ma
rijoną; sūnų Bronięlovą, bro
lį Ignacą, CIevelarid, OHio; 
švogerką ir švogerį Elžbietą 
ir Mykolą Rudauskas ir daug 
kitų giminių Lietuvėje.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Dr-jos ir Žagariečių Kl.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri- 
diko kopi., 3354 So. Halstfed 
St. Laidotuvės įvyks periktad., 

- kovo 7 d., 1:30 vah popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į L. 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Užkuraičio 
giminės, draugai ir pažįsta- 

r mi esat nuoširdžiai, kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Dukterys, žentas, Sudus, Bro
lis ir Giminės.

Laid, Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams/ Laidotu
vėms, Pa p u o š 1- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phohe BAFAYETTE 5800

URBA

17,500,000 Telefonų

Amerikoj dabar yra 17,484,- 
000 telefonai, apie milionas dau
giau ne’gu užpernai.

Galima spėti, kad 
šiai nikelių sumokėjo 
fonus moterys, kurios
mėgo ir teUemėgsta rekordinio 
ilgio pasikalbėjimus vesti su sa
vo draugėmis.

SUSIRINKIMAI
NORTHSIDE. rįr ĘLA. 226 kuo

pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį trečiadiėhį, koVo 5, 7:30 vai. va
karo, 3804 Armitage Avė. Gerb., 
kurių mėn. duoklės yra užsilikę, 
malonėkite pribūti ir atsilyginti, 
kad neliktute suspenduoti.

—J. Naujalis.
ASS’N. OF LITHUANIAN PRO- 

PERTY OWNERS mėn. susirinki
mas įvyks trečiadienį, kovo 5' d;, 
7:30 vai. 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. x Kunevičius, Rast.

LIETUVIŲ KULTŪROS RATE
LIO susirinkimas įvyks vieną sa
vaitę vėliau nes Šią savaitę prisi
rengimas prie operetės “Grigutis”. 
Tai maloniai kviečiu visus narius 
nepamiršti atsilankyti į sus-mą 
trečiadienį, kovo 12 d., 8 vai, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43 St.

Sekt. L. Burbuly te.

CIASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
JAUNOS OPERATORĖS prie 

double ar single needle mašinų 
siūti coveralls. Mažiausiai nuo 
37% iki 55c. valandai garantuoja
ma. VIKING, 711 W. Lake St.

VIRĖJA REIKALINGA trum
poms valandoms, kad butų paty
rusi dirbti žydiškam restorane. Pa
stovus darbas. 3160 Douglas Bou- 
levard.

MERGINA TARPE 25 ir 40, a- 
belnam namų darbui, paprastam 
virimui. Gyventi vietoj, $7.00, geri 
namai. BRIargate 0360.

PATYRĘ OPERATORĖS dirbti 
prie Mickey žiurstų. Pastovus dar
bas. John C. Michael Co., 312 N. 
Carpenter, 2 aukštas.

daugiau- 
už tele- 

visuomet

Vakar Pasimirė 
Northsidietis 
Jonas Užkuraitis

OVERAL OPERATORĖS, paty
rę, union šapoj. Pastovus darbas. 
Universal Overail. 836 W. Roosevelt 
Rd., 3 aukštas.

Dabar Ratelyje knygų skai
tymas; taip sakant, norima 
likviduoti, viskas sukasi tik 
apie chorų. Ir jeigu aš reika
lauju, kad Ratelis man atsi
teistų, tai kas blogo? Aš ne
prašau “cash”, gaukite nors ir 
uždykų tas knygas ir bus jos 
priimtos. Sako nėra “doku
mentų,** valdyba jau trys me
nesiai tiria ir nieko neištiria, 
nes nelaiko posėdžių.

Bet šis nėra pamatinis klau
simas. Klausimų iškėliau apie 
likvidavimų choro. “V. R.” sa
ko, jog tik aš vienas taip 
manau ir nieks man nepri
taria. Na, /tai išžiūrėsime. 
AŠ esu tikras, jog daug Ra
telio narių yra tokios nuo
mones. AŠ sutiksiu su didžiu
mos narių norais.

Dėl “Naujienų”

Kad “Naujienos” pirmiau 
netdlpino Ratelio korėspon- 
cijų, tai jų dalykas, bet jos 
nesakė; kad netalpiūs. Primi
nė liek, kad kai norim rėk- 
Ihniūbtis, tai surandam “Nau 
jienas”, o kaip reikėjo pagel
bėti, tai atšisakėiŪ. žinoma; 
čia yra tiesos. Bet musų iž
dininkas įtada be (valdybos, 
be narių pasitarimo įsiklam- 
pojo.'

Tokie' atskirų valdybos na
rių sauvaliavimai organiza-

, JONAS GERULIS
gyv. 3f358 So. Em'erald AVę.

Pe'rsiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 4 d., 9:20 v. ryto, 1941- 
m., sulaukęs pUsės amž., gi- 

‘ męs Liet;, Raseinių apskr., 
r Kelmės parap. Amerikoj išgy

veno 38 metus.
r Paliko didėliame nuliūdi

me moterį Ameliją, po tėvais 
Mbtušlenę, sūnų Joną< ir 2-

’ auktėriš, Oną, žentą Ford 
PoWers ir' Alfonsą, antiką 
Larrv . Povvers,, švogerį Jut- 
gį Loffišafgį ir daug kitų gi-

( mipių, draugų if pažįstamų.
, Priklausė > prie Jaunų Liet. 

Amerikoje Č5aut. Kl. ir Sald. 
Širdies Viešp. Jėzaus.

Kūnas pašarvotas Ant. .M. 
Phillips kopt., 3307 Lituani- 
ca Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., kbvo 6 d.. 8:00

: vai. ryto iš kopi. į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos

I už velipnio sielą, o iš. ten bus 
Į nulydėtas į Mt. caivary k'a- M 
k pines,- Kart, Mich.

Visi a. a. Jono Gerulio gi- 
L minės, draugai ir pažįstami 

esat . nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam .paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Ruliudę liekame,
Moteris. Sudus, Dukterys, 

, žentai ir Giminės.
Laid. Direkt; A/ M, Phillips 

Tel. YARDS 4908.
' » .... ____

Dabar, 
gadynė, 
žmonių, 
diktatoriškai valdyti,
ku nesiskaityti, o jeigu Ras 
pasipriešina d i k latodiš’kai
nuomonei, tai nors it kultui 
ringų darbų nori griauti.

Tų bėdų turėjo it turi Lie
tuvių Kūltutoš Ratelis, 
skaitytojams burtų 
suprasti, aš noriu čia parašy
ti apie Lietuvių Kultūros 
Ratelio veikimų.

Ratelio Pamatai.
Lietuvių Kultūros Ratelis 

susitvėrė ant tokių pamatų, 
kad’ sutraukti iš Lietuvos at
vykusį jaunimu ruošti šo
kius ir linksmintis. Iš prad
žios buvo ruošiami šokiai kaš 
sekmadienį, sueidavo nema
žai jaunimo šokdavo — pri-l \
sigetdavo net ii” Rulnierius Sofija Mažutis 
apsidraskydavo.

.. n ................ ...... ;

Panaikino Receiveri 
Bartenderių Unijai

Kad 
aišĮkiau

vai ki ui(fe.i Mtejp;
į Batelį ' OėtSi

jie pasuko Ratelio
Įsirašius 
žmonių, 
veikimų į kulturihgė’šiię va-

praheit/a 
skaitytojams, kad 

Ratelio choras gyvuoja gerai 
ir smarkiai ruošiasi prie per
statymo operetės “Grigutis.”

Užkvicčiu visus atsilankyti 
kovo 9 d., sekmadienį, į Lie
tuvių Auditorijų- ir paiūatyti 
gražų vaidinimą.
Lietuvių Kultūros Ratelio 

Iždininkas A. Jakutis.

viūiems

Diena Iš Dienos
J

IŽaLndasi Li^olriiriėj
• T()W\ Oi',! I.AKI'i Hiz
iiierė Sofija MažŪtis, 4625 So. 
Marshfield Avė., suhkioš ligos 
ištikta liko išvežta į įhiesto li-Buvo suorganizuotas cho-1 . TT . . .

t / 5 Igoniųę, HaiTison ir So: Woodir šu choro suorgartiza- *ras 
vimu visas Ratelio veikimas 
pasidarė gyvesnis. Buvo su
vaidinta pora operečių. Cho-1 
rų suorganizavus Ratelio iž
das nuo 80 dolerių paaugd 
iki 500 dolerių. Be to, tie vi
si Ratelio dariai, kurie pri
sigėrę kalhierius ir rankoves 
draskydavo, pamatę, kad čia 
jiems rie vieta, visai prasiša
lino. Ratelis. bu.Jojb ir kul
tūringai tvarkėsi.

Choro Reikalas Iškyla.
Bet, štai, pereitu vasarų, 

buvęs IRatejio -pirmininkas, 
A. Pavilonis, vienui vienas 
sumanė kad chorų reikia 'iiup 
Ratelio atskirti. Visam Rate
lyje nerado nei vieno nario, 
kuris tam pritartų. Nežiūrint, 
kad niekas nep/ritarė, 
kaipo pirmininkas, per 
stisirihkimus tų klausimą

Nattjčtš Pirmininkas.
Šiais metais Ratelis išrin

ko liauju pirmininkų, o Po
vilonis padarė $15.00 bilų, 
buk tai kadaise Povilonis at
nešė į Ratelio knygynų te
itas knygas, o dabar reika> 
iteja už jas užmokėti drba 
gčų^hti knygas, kadangi apie 
tbs knygas niekas iš 'narių 
itežtno; ir niekur, hera ūžld- 
šyla, lai susirinkime buvo 
nutarta tų reikalų ištiidi.

Povilonio “Motyvai”.
Kada Ratelio choras ruo

šiasi peėstatyti pėnldų veiks
mų operetę “Grigutis”^' tai 
Povilonis- gal norėdamas pa*- 
ken'kti, <tfNaujienų” vasario 
18 d. numeryje rašo, kad 
choras turi . 
narių’*;
asmeniškos naudos; kad 
pūtimų birbynės Ratelio pa
rengimuose gduūa petitus do
lerius. 'Povilonis šaukiasi į

St. Ji yra paguldyta 20 warde.

Visi Mažučių, draugai ir kai
mynai prašomi jų dabar at- 
lan kyli. —Kaimynas

>t

Išsiėmė Leidimus

(Chicago j)
Harold Douma, 25, su 

Petrick, 17 
Ū'ėį&ąįaul&f ’

Juliii Wasko nuo Charles 
Wasko

Alice

Gavo
Perskiras

Sopliie Nacy nuo Louis Nacy

Jiš, 
kelis Giminiai

CMcagoj
. >N0RWELL, Sharon B., 4716 
North Central avenue, gimė va
sario 16, tėvai: Jblin ir Ehiily.

TAtP MUŠ V
-M

Vakar apskričio teismas at
šaukė rebeiverį Roy D. Keehn, 

Bartenderių 
iš jos vado- 
sėbrus.

paskirtų tvarkyti 
Unijų, ir išvalyti 
vybės gėngsterių

Teismas taipgi 
vų draudimą gengsteriui Nilti 

i uni- v

Pašarvotas Ridiko Koplyčioje
Kaip 7:30 vai. vakar ryto pa

simirė Jonas Užkuraitis (Os
kar) , plačiai žinomas northsi
dietis. Velionis jau keletas me
tų kaip nejautęs gerai, bet šir
dies ataka vakar ryta buvo vi
sai netikėta.

Užkuraitis per pastaruosius 
janitoriaus pa- 
užsiėmė stalio-

šešis metus ėjo 
r eigas. Pirmiau

išleido paslo- Ona, dvi duk- 
ir kitas ar-

ar jo “atstovams” kištis 
jos reikalus.

Antanas Stukas
Nustato Moterims
Suknių Madas

Paliko moterį 
teris, žentą, sunu 
timas gimines.

Kūnas pašarvotas Povilo Ri
diko koplyčioje, 3354 So. Hal
sted St., Bridgeporte. Laidotu
vės įvyks penktadienį, kada ve
lionis bus nulydėtas į Tautiš
kas kailines.

REIKALINGA MERGINA AR 
moteris darbui namuose. Sąlygas 
sužinosite vietoj. 6908 So. Western, 
GROvehill 4318.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
DARBAI VYRAMS IR moterims, 

visokie darbai, restauranuose.
MODERN HOTEL, 
879 No. State St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS abelnam 
ūkio darbui, geram žmogui darbas 
apt visados. Atsišaukite 3800 West 
Armitage Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PASIRENDUOJA BARBER SHOP 
puikiai įrengta, geras biznis, gera 
proga. Atsišaukite 7132 So. ftacine 
Avenue.

n
rašo

pusantro tuzino 
kad tūli. nafiai turi 

ūž

PagefbS šmitktts
Kovo 2-rų d. įvyko graži 

gimtadienid ir vardadienio 
pate pas Evū ir Kazimieroj 
šmitkuš; 4104 So.- Mongomery 
St. šiųt parę netikėtai nurengė 
Anna- ir John Jurge'lioniai jr 
Adelę 1 ię; . John šarkauskail 
Tarp svečių malėsi ir* naujie- 
ftiėėiai Antanas ir Kotrina Na- 
VifcUŪi, Stanley ir Mary Ma
žeikai ir daug 'kitų kurių 
Vardžių neūžsižymėja'u.

/ —^Steponas

pra-
/r

Yra Profesionalis “Dress 
Designer”

Šiomis dienomis Antanas 
Stųkaš pasikvietę mane į sve
čius. Po '.skųm’ų vaišių Anta- 
iias įteikė man pinigus už 
“Naujienų” prenumeratą ir pa
siėmė dar koletų “N-nų” Auto
mobilio knygučių.

Visuomet Dirba “N-noms”
Antanas Slukas visada nuo

širdžiai dirba “N-no'ms”. Jis 
visada dalyvauja “N-nų” pa
rengimuose ir nesigaili savo 
“bumaškų” praleisti.

Well,*praleisti jis turi iš ko, 
nes jo1 savaitine alga siekia 
virš šimto. Mat, jis yra užbaK 
gęs Londone mokslą kaipo 
“Ladiės Šilk Dress Designer”, 
ir dabar dirba prie moteriškų 
rūbų štilių. —Steponas

Neleiskit Muskulų
Skausmams Tamstas 
Taip Varginti

Skaudantyis, sustyrę muskin 
lai, lumbago, rheumatizmas ir 
kiti muskulų negalavimai ne 
tik be galo nuvargina žmogų; 
bet jant dupda pasenusio išvaiz
dų pirm laiko.

Geriausias metodas išvengti 
odos raukšles yra prašalinti 
skausmus. Tik - pridekite JoHn- 
son’s Red Cfogs pleisterį prie 
skaudančios vietos ir patys 
stebėsitės greitu palengvinimu. 
Johnson & Johnson Red Cross 
Plasters yra tokie parankus var
tojimui — uždėk ir viskas. Jus 
gerėsitės jų švelnia, šildančia, 
giliai siekiančia medikacija, ku
ri palengvins rheumatizmo' 
skausmus;, sustyrimą, opumų 
pavargusių ir persidirbusių mus
kulų; šauksite džiaugsmu gir
dami šį malonų palengvinimą — 
ir jausite kaip skausmai pra
dings.

Savo vaistinėje reikalaukite’ 
Johnson Red Cross Plaster’io

—■ ir tė- 
raudonas

kada jaučiate skausmą 
mykite kad butų “ 
kryžius”, ant plėisterio kurį pirk- 
sitė. Jus džiaugsitės jo geru-; 
mu. ‘ (Šk.)’

mykite kad butų

Chica-

Išvažiavo į 
Calif ornią
Siunčia Geras Dienas

giečiams iš Kelionės!
Vasario 23-eia dienų įvyko 

milžiniškos ir iškilmingos An- 
toinėttės .Jokantas ir Viktoro 
Galinskio vestuves. Rytojaus 
dienų jaunavedžiai sėdėjo gra
žiame “The Challenger” trau
kinyje ir išvažiavo Į Los An-

IŠ PRIEŽASTIES MIRTIES par
siduoda 2 flatų namas po 4 kamb., 
platus lotas su garažu. Rendos į 
mėnesį $50. Kaina $3,900, arba tei
singas .pasiūlymas. Mažas įmokėji- 
mas. Randasi ant So. Maplewood 
avę. ir 40th St. Telefonuokite po 
7 vai. vakarais PROspect 0176.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ge
rai įsteigtas biznis lietuvių apgy
ventos apylinkėj. 4442 So. Talman.

Vasario 25-tų savo telegra
moj sako: “Važiuojame per 
Nebraska. Daug sniego. Siun
čiame širdingiausius linkėji
mus visiems naujieniečiams ir 
draugams.

Buvo Salt Lake City
Vasario 27-tų d. kitoj tele

gramoj sako: “Sustojome Salt 
Lake City. Pamatėme Mormon 
Tėmple. Pravažiavome Las 
Vegas. Neužilgo busime Los 
Angeles, Calif. Visiems gorų 
dienų. Tolimesnius įspūdžius 
parašysime laiku. Mrs. ir Mr. 
V. Galinskai.” —Steponas

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeinfc Pardavimui

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

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tėl. YARDS 1001.

LOANS—

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

Spaustuvininkai Mi
nėjo Sukaktuves

Padarė Didelę [Pažangą
BRIDGEPORT — Spaustu

vininkai A. D. Kaūlakis ir 
Stanley Gapšis (Gahby) yra 
Progrcss Prinling Co. spaus- 
titVės, 3326 So. Halsted St., įkū
rėjai, kuriuodu neseniai atžy-

$4250, prie 60-tos arti Laflin, 6 
kambarių mūrinis, gražus namas, 
karšto vandens šiluma, 2 karų ga
ražas.

$6000, prie 64-tos ir Rockwell, 5 
dideli kambariai ir porčius. Didelis 
bungalovv geram stovy.

$4000, arti 63-čios ir Marshfield, 
6 kambarių mūrinis bungalovv, ga
ražas. Pamatykite:

MR. MEDOKĄ,
8355 So. Ashland' Avenue 

BEVerly 6155.

kaktuves.
Įsigijo Naują Presą 

įdomu tai, kad niinejdnt šias 
sukaktuves, jiedu nusipirko už 
10’ tūkstančių dolerių didėlę 
autbinatiškų No. 4 Miehle Press 
mašinų, su kuria dabar spaus
dinti platesniu mastu ir grei
tesnių tėūipu knygas ar žunia- 
Itfs išvarini vienu kartu 16 
puslapių. To nebuvo galima 
padaryti prieš tai.

MODERNIŠKAS 5 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalow, stoker furniso 
šiluma, 2 z karų garažas. $4900. Sa
vininkas gyv. 3803 West 58th PI., 
HEMlock 3315.

IVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai it Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė.,. 

Chičago. IIL T6I. KEPublic GOST

GAISRAS BRIGIitON PARKE
tu ves inventorius dabar sie
kia virš 30 tuksiančių dolerių.

Tai nuostabi pažanga ( 3-jų 
nietų laikotarpy. —Kaimynas

Trys žmonės buvo lengvai 
stižeišli gaisre, kuris ištiko na- 
mę adresu 3438 W. 48111 Pi.

>,4 • •- ■-»»' <
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CIO. GRASINA STREIKU HARVESTERIO 
WEST PULLMANO DIRBTUVĖJE 

“Kompanija Turi Pripažinti Uniją”
CIO Ūkio mažinu unija va

kar pasiuntė telegramą Darbo 
Sekretorei Francas Perkim, kad 
skalbs streiką ir West Pu^l- 
nian’o dirbtuvėje, jeigu Inter
national Harvester kompanija ir 
ten nepripažins unijos.

Dirba Daug Lietuvių
West Pullmane dirba apie 1,- 

200, dalį turi suorganizavusi 
CIO, o dalis priklauso prie 
“kompaninės” unijos, kurią val
džia įisakė kompanijai panaikin
ti.

ioje diibtuvėje taipgi dirba 
nemažas skaičius lietuvių.

Derybos Washingtone
Washingtone tebevyksta val

džios, kompanijos ir unijos at
stovų derybos dėl streikų ke
turiose kitoje Harvester dirb
tuvėse. Pereitą savaitę sustrei
kavo McCormick, o prieš tai, 
traktorių dirbtuvė Chicagoje, 
Rock Falls dirbtuvė ir ketvirta 
dirbtuvė, Richmond, Indianoje.

Kodėl Nesusitaria

Šiandien Pikietuos 
Skerdyklas, 
Gako C. L 0.
Policija “Ginsianti Neunijistus”

CIO skerdyklų unija vakar 
pakartojo pirmesni pareiškimą, 
kad šiandien jos nariai pikie
tuos visus skerdyklų vartus ir 
organizuos neunijistus. Darbi
ninkai, kurie atsisakys prie uni
jos rašytis, nebus leidžiami į 
darbą.

šis organizacinis vajus pa
lies daugiausiai Armour darbi
ninkus, kurių tarpe CIO yra 
gana stipri.

Bus Daug Policistų
Prie vartų šiandien taipgi 

budčn būriai policistų. Kapit. 
Prendergast laike pasikalbėjimą 
su unijų lyderiais ir jiems pa
reiškė, jog “policistai prižiūrės, 
kad visi darbininkai galėtų ei
ti dirbti, jeigu norės”.

Armija Išbando Naujus Skaidinius Automobilius

.vaIIJIENŲ-aOME Telephoio
Edsel Ford (kairėj) ir Brig. Gen. Charles Bonestcel, šeštojo Korpuso koman- 

dierius (dešinėj), išbando vieną iš naujų armijos skaidinių automobilių, kuriuos 
dabar gamina Fordo Kompanija, Armijos stebėtojai išsireiškė esą patenkinti šio 
automobilio operacija.

Derybos ikišiol nedavė rezul
tatų dėl kompanijos atsisaky
mo kelti algas ir duoti CIO iš
imtiną pripažinimą.

n jai tie du reikalavimai yra 
\ i biausi.

Pavirtęs Gatvėje 
r r ai Susižeidė 
^s Gerulis

’’ Ši n ien 
ra::a

. tįsia
Taipgi Ke’is Kitus Lietuvius

Metams tarnybos šiandien ar
mija paima chieagiečiams gerai 
/ a. mą ir mėgiamą nportinin- 

ą, kumštininką Frankie,.cĄlis- 
A’išauską, kur draugai vadina 
Punchy”.

Šiandien taipgi tarnybą pra- 
ė kc i kiti ietuviai.

Vakar Armijoj
Vakar metus tarnybos pra

dėjo šie lietuviai:
F. Bružas Jr., 108 W. lllth 

Street
John Shalka, 10548 Maryland 

avenue
R. Strybis, 8851 Escanaba 

avenue.

Gatvės Nepaprastai 
Hdžios

Vienas Užsimušė
Turbut dar niekad Chicagoj I 

nebuvo tokių slidžių gatvių kaip 
vakar rytą ir užvakar naktį. Ne
geriau gal bus ir šiandien. Tik 
bulvarai buvo šiek-tiek sauges
ni, nes buvo išpilti smėlių ar 
druska.

Negalėdamas sustabdyti au
tomobilio, į gatvekarį prie 74th 
ir South Chicago įvažiavo ir 
užsimušė 20 metų jaunuolis, 
William Chevalier, 7905 Clyde 
avenue.

Kitose automobilių nelaimėje 
žuvo šie du žmonės:

47 m. Leo E. Grosch, 4129 
VVagner avė., Schiller Park; ir

Peter Riporto, 726 So. Her- 
mitage avenue.

$16,250 Merginai 
Už Koją

Apskričio teismas vakar pri
teisė troko savininką Frank M. 
Flamang sumokėti $16,250 20 
metų merginai, Grace Tripp, 
3016 Olčott. Trokas vežė būrį 
jaunų žmonių į pikniką. Su
dužo nelaimėj, ir rezultate mer
ginai teko nupiauti vieną ko
ją-

G no Fgni Bridgeporte
šv. Kryžiaus ligoninėje vakai 

mirė apys nis bridgeportietis, 
Jonas Gerulis, 3356 S. Emerald 
avenue.

Pereitą šeštadienį jisai sun
kiai susižeidė pavirtęs gatvėje, 
prie Harrison ir Dearborn gat
vių. Jis važiavo dirbti į vidur- 
mic-stį. Užsiėmė langų plovimu 

; dangoraižiuose.
Velionis laidojamas ketvirta

dienį iš A. M. Phillips koply
čios, adresu 3307 Lituanica avė. 

' Prik’aveė prie, kelių organiza
cijų. Paliko žmoną Amiliją, sū
nų Joną, dvi dukteris, Oną ir 
Alfonsą.

Įsteigė Biurą 
Naujokams 
Pagelbėti

Patarnauja Nemokamai
Adresu 140 South Dearborn 

| st., buvo atidarytas Soldiers 
and Sailors Service Council, ku
rio tikslas pagelbėti į kariuo
menę pašauktiems naujokams 
ir jau tarnaujantiems vyrams, 
taip laivyne, taip kariuomenėj, 
sutvarkyti savo asmeniškus rei
kalus.

Naujokai yra kviečiami biu- 
"o patarnavimu pasinaudoti 

’emokamas.

ravero Viršininkas 
. aliko $5 000,000

Dalis Teko Lietuviui?
Palikimų teisme pasirodė, kad 

neseniai miręs Edward Lands- 
berg, Blatz bravoro viršininkas, 
paliko suvirš $5,000,000 turto.

Dalį paskyrė savo našlei, įstei
gė kelis fondus, iš kurių mė
nesines įplaukas gaus kiti gi
minaičiai, taipgi po mažą sumą 
paliko 12-kai tarnautojų.

Tarp jų yra vienas John Vy
dūnas. Iš pavardės atrodytų, 
kad jisai lietuvis.

Šiandien Armija Pa
ima 33-čią Diviziją

Federalei tarnybai šiandien 
įvedama Illinois Nacionalės 
gvardijos 33-čia divizija. Ji at
liks tarnybą Tennessee valstijo-

, l AUA1E-IM A UJ1EIM Ų l’IUM «

Šie trys kareiviai atranda, kad armijoj neviskas prasideda ir baigiasi su sau-
t ii vii. Jie randa:'akcijos kepykloje, kurtini... minkyti tešlą. Iš kaires 
Robert Walker, Allan Shąver ir ĄVinifrėd Spears. /

“Pagrąžino” 
Brightonparkiętę

“Gražuolė’’ Iš Grindų 
Plovėjos

18-toj metinėj plaukų taisy
tojų ir “grožio” konvencijoje 
Sherman viešbuty j, vakar va
kare figūravo brightonparkietė 
Mrs. Sophie Soprych, 4502 S. 
California avenue. Ji dirba nak
timis mieste kaip grindų plo
vėja. Neturi daug pinigų plau
kams taisyti ir kosmetikams.

Ją kas tai parinko “pagra
žinimui”. Konvencijoj ištaisė 
jos plaukus, nūdažė veidą ir pa
dare iš moters tikrą gražuolę

“Reikia Tik Truputį Pudro, 
Kremo”

Eksperimento tikslas parody
ti kaip moteris gali savo išvaiz? 
dą pagerinti, panaudodama til. 
“truputį pudro, kremo lupoms 
ir tepalo nagams

uvo Kelyje 
Iš Kapinių

Važiuodama iš laidotuvių,: 
prie 87-tos ir Kedzie automo-į 
bilio-troko nelaimėje žuvo 47 
metų marąuetteparkietė, Mrsj 
Antica Sestan. Automobilį vap 
ravo Robert Alvir, 6052 South 
Sacramento. : ;

“PAŠĖLĘS RUSAS” PASIRAŠĖ

- BSi 
■ lilllį
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Melrose Parko 
Aukos Lietuvos 
Nepriklausomybei

Sudėjo $123.38

MELROSE PARK, III. — že
miau seka sąrašas aukų ku
rios buvo surinktos vasario 9 
d., minint Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo sukaktu
ves. Aukojo sekantieji:

Petras Gūdžius $19.00, W. 
Milašas $8.00, O. Navickienė 
$6.50, P. Vileišis $3.00; po $2.00 

I Kazimieras Matuzas, p. Bukon
tienė, S. Tarutis, Petras Met- 
rikis, Wm. Kudulas, A. An
drius ir A. Jonča.

Po $1.50: p. štarienė, Jurgis 
Damaševičia, T. Tamelis, N. 
Petraitis.

Po $1.00
. Po $1.00: J. Prunskis, p. 

šeštokas, p. Šeštokienė, J. Nar
sutis, Sr. ir Jr., pp. Šimkus, 

; Turčinskas, Valantiniene, Vin
cas Štaras pp. Norvaišienė, 
Bruknis, L. Saliunas, S. Pa- 
kienas, \V. šilkaitis, Petras 
Plečkaitis, j Petras Skieštenis, 
J. Kligis, W. Lisius, Deana, 
np. Gumbrevičia, Laskauskienė.

domas Laskausks, Pranas 
*me«ekkis Adomas Gaddy.

J Valau ta Ig. Gedžius, p 
Pranienė, V. žičkienė, Jonas 
Jankauskas, Ona Norkus, Jur
gis Žičkus pp. Mačiulaitiene, 
Vaičiūnienė, Impolicnė, Jur- 
cius. A. Urbelis, .Juozas Ga- 
leckis, Agnė Šimaitienė, Pra
nas Raiunas, Salome jo Urbc- 
lienė, Petras Ragienas, Ona 
Abraitienė, pp. Strcpcikicnė, 
Mačiulaitis, Adelė Daubarienė, 
Cesaras čeplikas, Dr. F. K. 
Strzyneckis.

Smulkių aukų buvo surinkta 
$12.38. Viso aukų $123.38.

Aukos Įteiktos Konsului
Visiems aukotojams nuošir

džiai dėkojamo ir pranešame, 
kad jūsų aukos priduotos Lie
tuvos Konsului P. Daužvar- 
džiui, ir iš jo gautas oficialis 
pakvitavimas su laišku, kuria- 

|me, tarp kitko jis sako: “Nuo
širdžiai dėkoju Melrose Park 
patrijotingiems lietuviams už 
reikšmingą auką Lietuvos Ne
priklausomybes vadavimo rei
kalams.

“1941 m. bus slinkaus darbo 
! ir nemažo pasiauko'imo me'ai. 
Gyviesiems ir patrijotingiems 
lietuviams teks daug dirbti ir 
aukoti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo reikalams— 
pavergtoji tautos dalis to pra
šo ir sveikasai protas tą dik

tuoja: Lietuvių tauta ruso ver
gijos būti negali ir nebus.

“Tamstų tolimesni aukavi- 
inai ir kitų paraginimai bus 
nuoširdžiai įvertinti ir stip
riai prisidės prie Lietuvos ir 
pavergtų lietuvių, išlaisvinimo.”

“ Pasekime Kitas Tautas” '
, Konsulo laišką priminda
mas, raginu visas draugijas ir 
visus Proviso apygardos lie
tuvius aukoti Lietuvos vadavi
mo reikalams vienakartinėmis 
aukomis ir apsidėti nuolatiniais 
(mėnesiniais) mokesčiais, taip 
kaip buvo daryta praeity, ir 
kaip daro kitos tautos dabar.

Melrose Parkiečiai, sukruski- 
me ir parodykime, ką mes ga
lime. Antanas Jonča

VAKAR CHICAGOJE
• ATGAIVINO. — Ugniage

siai dirbtino kvėpavimo apara
tais atgaivino 2 savaičių kūdi
ki James Brown, 5925 Kenmore 
avenue, kuris vos nenumirė ko
sulio užtrenktas.

• $5,000 KAUCIJOS NA
CIUI. — Uždėjus $5,000 kau
cijos federalė valdžia gražino 
laisvę nacių agitatoriui Dr. Frie- 
drick Ermt Auhagen, kuris kal
tinamas neužsiregistravimu su 
valstybės departamentu. Jis da
bar Chicagoje.

• ARMIJA. — Drafto vir
šininkas Armstrong pareiškė, 
kad drafte nėra favoritų — taip 
valdžios darbininkai, taip priva- 
tiškų įstaigų tarnautojai imami 
vienodai karo tarnybai.

6 PLĖŠIKAI. — Nenaudėliai, 
kurie užpuolė 23 metų Aloysius 
Metzen’ą, prie 67th ir Evans, 
ne vien atėmė jam pinigus, bet 
ir numovė batui3. O vakar juk 
buvo labai šalta... Metzen gy
vena ad. 6600 Woodlawn avė.

o GENEROLAI. — Vakar 
Chicagoje lankėsi du Meksikos 
generolai, Lopez Padil’a ir Ro- 
grigo Quevedo. Meksikos armi
ja dabar siekianti 60,000 ir y. a 
pasiryžusi Amerikai pagelbėti 
kovoj su nacizmu.

O GALĖS DRŪČIAI PASI
GERTI. — Nežinomi vagys iš
nešė $700 vertės degtinės iš san
dėlio Midway Liųuor Store, ad. 
5944 \V. Roosevelt Road.

• TYRINĖJA. — Gal nu.i- 
skandino, o gal ne 52 metų chi- 
cagietis Joseph Lotala, kurio 
kūnas vakar buvo ištrauktas iš 
Chicagcs upės. Policija kaman
tinėja tris vyrus, kurie velionį 
smarkiai sumušę laike ginčo.

G REIKALAUJA RINKIMU. 
— Apskričio teisme užvesta 
byla, kurioj reikalaujama pa
skelbti rinkimus bal. 15 dieną, 
Dixmoor priemiestyje. Ten, sa
ko “didelė betvarkė”. Keli val
dininkai sėdi kalėjime, iždinin
kas yra miręs, trustees nelaiko 
susirinkimų — tikra anarchija 
įsigalėjusi.

• SUNKIAI SERGA.—Hen- 
rotin ligoninėje guli sunkiai su
sirgęs i&ulptorius Gutzon Bpiš
gilini, kuris geriausiai žinomas, 
dėl trijų prezidentų stovylų, iš
kaltų Juoduose Kalnuose, Da- 
kotos valstijoje.

• APDEGĖ. — Match Cor
poration dirbtuvėje, 3433 48th 
Place, kilo gaisras, kuriame bu
vo sužeista darbininkas, Frank 
Kacinski, 5615 S. Troy.

“Nemokami 
Cigaretai”

Ta Policija, Vis Sugadina
Laimingi žmonės, kurie buvo 

netoliese, galėjo prisirinkti sau
jas cigaretų, kai prie 130-tos i.’ 
Torrence avenue traukinys su
daužė troką, kuriame jie buvo 
vežami.

Cigaretai ir kiti troko krovi
niai buvo išbarstyti 50 jardų 
plote, ir kai kuriems žmonėms 
buvo šienapjūte, — kol neatvy
ko East Chicago policija.

Vairuotojas, George Peter:?., 
iš Indianapolis, Ind., išliko leng
vai sužeistas.

Garsinkitės “N-nose”S Diviziją sudaro 12,000 vy-

Krantų sargyba vakar išgel
bėjo iš Michigan ežero tris 
waukeganiečius^ kurie Vos ne
žuvo išplaukę į ežerą žuvauti. 
Juos ten ištiko audrą.

Išgelbėtieji yra Andrew 
Trost, Valentine Barlsch, ir Joe 
Detlaff. •<

■ ' . • NĄU.UENU-ACME Ph<»«
Chicago Cubš mepedžeris Jimmy Wilson (kairėj) ta

riasi su Lou Novikoff, naujoku beisbolo lošiku kas link 
jo 1941 m. kontrakto. Novikoff, daug žadantis lošikas, pa
garsėjęs visoj šaly savo keistu elgesiu lošimo lauke ir dėl
to vadinamas “Pašėlusiu Rusu.” Po šio pasitarimo Novikoff 
priėmė Cubs’ų sąlygas
Cubs’ai turi ir kitą naujoką

. šiemet, apart “Pašėlusio Ruso”, 
- lietuvį Ed Waitkų, kuris 

giriamas esąs puikus pirmasis beismanas.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

INCOME TAKSU PATARNAVIMAS “N-SE”
Federalis mokesčių biuras šiemet ve! atsiun ė In- 

ternal Revenue Departamento tarnautoją, A. S. Wa!ons- 
Valuną, j “Naujienų” raštinę padėti šio dienraščio skai
tytojams pildyti Income taksų blankas, ir atsakyti klau
simus, liečiančius metinių Įplaukų raportus.

P-as Walons-Valūnas bus “Naujienų” raktinėje iki 
kovo 15 d. Valandos — 9:30 ryto iki 5:30 vakare kasd en.

Visi, kurie reikalaujate pagalbos b?ankų pildyme, 
kviečiami į “Naujienų” raštinę atsilankyti.

Paskutinė diena Income Taksus raportuoti yra ko
vo 15.




