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ĮTEIKĖ LABAI GRIEŽTA NOTA MINISTE- 
RIUI PIRMININKUI

Britų reikalus Bulgarijoj prižiūrės Ame
rikos ambasadorius

SOFIJA, Bulgarija, kovo 5 
d. — šiandien britų ministeris 
Rendel nuvyko pas Bulgarijos 
ministerį pirmininką ir įteikė 
jam notą, kuria Anglija nu
traukia diplomatinius santy
kius su Bulgariją.

Nota? tonas yra labai griež* 
tas. Britai labai retai vartoja 
tokį griežtumą diplomatiniuose 
reikaluose.

Anglų ministeris sako, kad 
Bulgarija, įstodama į “ašį”, ne
teko savo nepriklausomybės. 
Bulgarija žinojo, jog vokiečiai 
siunčia savo kariuomenę, kad 
galėtų pulti Graikiją ir vis dėl
to ji vokiečiui? praleido.

Notoje britai protestuoja dėl 
vieno ambasados tarnautojo 
pražuvimo. Vadim Green\vich 
praeitą savaitę iš Sofijos trau
kiniu išvažiavo į Turkiją, bet 
prapuolė paskutines stoties ne-
pasiekęs.

šitoks ambasadoj? valdininkų 
pagrobimas galimas tiktai bar
bariškoje valstybėje, sako no
ta. Britai labais apsiriko sk ai
tydami bulgarus kuRuring-i 
kraštu, patingai kas liečia Bul
garijos policiją.

Vokiečiai Įžengia i Bulgariją

Notoje mini, jog aukštas vie
tas policijas vadovybėje užėmė 
naciai. Toks bulgarų policijos 
padarytas pagrobimas galėjo 
būti ir nacių inspiruotas, sako 
Rendel.

Britų ministeris informavo 
Filo va, jog visus britų reikalus 
Bulgarijoj gini? Jungtinių Ame
rikos valstybių ministeris.

Visi britų ambasados valdi
ninkai specialiu traukiniu šią 
savaitę išvažiuos į Turkiją. 
Amerikos ministeris Earle juc$ 
palydės ligi pat sienos, kad bu
tų liudininku, jeigu pakeliuj bus 
rengiami kiti pagrobimai.

LONDONAS, Anglija^ kovo 
5 d. — Nutraukus santykius 
su Bulgarija, visos bulgarų kil
mė:? prekės bus skaitomos kon
trabandos prekėmis, paskelbė 
blokados ministerija.

Užsienio reikalų ministerija 
įsakė britų piliečiams galimai 
greičiau apleisti Jugoslavijos 
teritoriją. Manoma, kad netru
kus ir ši.-3 kraštas bus įjungtas 
į “ašį”. Britų piliečiams pata
riama i
Turkiją.'''

PASIRAŠYTA SUTARTIS SU MEKSIKA
Sustiprinta Amerikos žemyno apsauga
WASHINGTON, D. C., ko

vo 5 d.—Jungtinių Valstybių 
vyriausybei pavyko susitarti 
su Meksikos valdžia abiejų 
valstybių apsaugos reikalams 
suderinti.

Galima sakyti, jog sudary
ta apsaugos sąjunga ginti A- 
inerikos pakraščius nuo toli
miausios šiaurės net ligi Pa
namos kanalo.

Abiejų kraštų karo specia
listai paruošė planus apsau
gai suderinti ir susitars ko
kiu budu bus vedamas apsi
gynimas nuo priešų.

Meksika steigs nau
jas karo bazes

WASHINGTON, D. C., kovo 
5 d.—Naujos sutarties para
grafai laikomi paslaptyje, bet 
manoma, kad Meksika pasi
žadėjo pastatyti naujas juros 
bazes Magdalena ir Acapulco 
uostuose.

Reikalui esant Jungtinių 
Valstybių laivai galės naudotis 
šiomis bazėmis.

Jungtinės Valstybės pasiža
dėjo skolinti Meksikos vyriau
sybei reikalingų pinigų šioms 
bazėms įsteigti.

Panama davė
J. V. bazes

PANAMA, kovo 5 d.—Vals
tybės prezidentas šiandien pa
skelbė, kad Panamos vyriau
sybė šiandien davė Jungti
nėms Valstybėms teisę naudo
tis karo bazėmis Panamoje.

Prezidentas tvirtina, kad šis 
veiksmas smarkiai sustiprina 
Panamos apsaugą.

Jungtinės Valstybės galės

naudotis aerodromais, galės 
taisyti stiprius prožektorius ne 
tiktai pačioje kanalo zonoje.

+ - *— — —•• *-■ ■■■

Kongresas kontro
liuos karo išlaidas
WASHINGTON, D. C., ko

vo 5 d. — Senatas, svarstyda
mas pataisas prie ginčyjamo 
įstatymo, nutarė leisti kongre
sui kontroliuoti prezidento lei
džiamas sumas.

Prezidentas galės duoti gink
lus kitoms valstybėms, bet kai 
paskirta suma bus išsemta, tai 
jis vėl turės prašyti kongresą, 
kad jam daugiau pinigų duo
tų.

Senato nariai smarkiai gin- 
čyjasi dėl kitų įstatymo patai
sų.

Skirs aukštesnę ap
saugos komisiją

WASHINGTON, D. C , ko/ 
vo 5 d. — Aukštuose valdžios 
sluoksniuose kalbama, kad pre
zidentas skirs dar vieną komi
siją, kuri tvarkys visus apsau
gos reikalus. .:

Šios komisijos sąstatan įeis 
ir kabineto nariai. Visos kitos 
komisijos privalės klausyti šios 
komisijos nurodymų.

Vieni sako, kad Šiai komisi
jai vadovauti bus paskirtas 
Hopkins, o kiti, kad Lagiiar- 
dia. Jon įeis Hull, Knox, Stim- 
son ir Morgenthau.

ORAS
Debesuotas, bus lietaus arba 

sniego.
Saulė teka 6:19 v. r., leid

žiasi 5:45 v. v.

Vokiečių cenzorių paiškinimas prisiųstas su šiuo ra
dijo paveikslu sako, kad tai vokiečių kariuomenės sunk
vežimiai keliasi vienos mylios ilgio pdntoniųiu tiltu per 
Dunojaus lipe į Bulgariją. Ant vieno sunkvežimio matosi

Hitlerio raštas nepa
veikė turkų

NETVARKA LIETUVOS PAŠTE

pldvėsdojanti svastika.

STALINAS NORI BAZIŲ RUMUNIJOJ
Reikalauja Juodo
sios juros uostų

BELGRADAS, Jugoslavija, 
k o vo pįplomatįniu
sluoksniuose t Grimą žinių, kad 
sovietų Rusija pareikalavo iš 
Rumunijos atiduoti jai kelias 
juros Įaazes Juodojoj juroj.

Diktatorius Antoneiscu atva
žiavo į Vieną pasitarti su mar
šalu Goęringu susidariusios pa
dėties, reikalu.

ĄntOnėscu labai susirūpinęs, 
nes rusai davė labai trumpą 
laiką atsakymui. Sovietų raš
tas atrodo ultimatumu.

Apšaudė italų karo 
laivus

darni-1? Anglijos parlamentą, pa
sakė, jog franeuzų Maroke ran
dasi daug vokiečių karininkų.

Jie deda pastangas įsistiprin
ti Maroke, /kad vėliau galėtų 
se’ęuingiąų v«puįU
Daug vokieČiih randasi ir ispa
nų Maroke.

Britų karo vadovybė infor
muota apie šiuos nacių maniev- 
rus ir dės pastangas pakirsti 
jiems kelią, j

DRĄSUS BRITŲ ĮSIVERŽI
MAS NORVĖGIJON

LONDONAS, Anglija, ' kbvo 
5 d. — Britų karo vadovybe, 
norėdama patirti nacių planus, 
pasiuntė karo laivą į Norvegi
jos pakraščius ir paėmė nelais
vėn nacių ir norvegų karei
vius. ' -

ANKARA, Turkija, kovo 5 d. 
— Turkų vyriausybė skelbia, 
kad ji laikysis britams duotų 
pažadų ir nekreipia daug dė
mesio į “ašies” valstybių gies
meles.

Vokiečiai pasiūlė turkams Sy- 
rijos dalį, bet, sako, tokiu da
lyku turkų nešu vilios. Hitlerio 
asmeniškas raštas nepadarė į 
turkus jokios įtakos.

Manoma, kad netrukus tur
kų vyriausybė padarys svar
bius? pareiškimus šiuo reikalu.

Graikai ginsis nuo 
vokiečiu

V

ATĖNAI, Graikija, kovo 5 
d.— Graikai yra informuoti, 
jog vokiečiai siunčia savo di
vizijas prie graikų sienos Bul
garijoj.

Graiku kariuomenės vado- <
vybė išleido atsišaukimą i ka
reivius ir krašto gyventojus, 
kuriame sako, kad neleis sve
timiems įsiveržti į savo kraš
tą.

Graikų kariuomenė ir liau
dis yra pasiryžusi ligi mirties 
ginti savo krašto laisvę nuo 
Visų priešų, sako Papagos pa
ruoš tas - a tsl sau R i ma s.

y .-.n - ,Jt. ■

Britai paėmė tvirto
vę Burję

Skaitytojai negauna 
laikraščių

KAUNAS, Lietuva, kovo 5 d. 
— Komunistu “Tiesa” nusi
skundžia, kad sausio mėn. pra
džioje beveik niekas iš darbi
ninkų negavo laikraščio.

Laikraščių pristatymas dar ir 
šiandien šlubuoja. Apie žurna
lų pristatymą ir kalbos negali 
būti. Dar niekas žurnalų nega
vo, nors ir pinigus užsimokė
jo.

Japonai nesulaukė 
franeuzų atsakymo
TOKIO, Japonija, kovo 5 d. 

— Jau praėjo ir antra japonų 
paskirta ultimatumo data, bet 
ligi šiam metui jie negavo jo
kio atsakymo iš franeuzų.

Prancūzai nori, kad japonai 
nusileistų ir neimtų ištisų pro
vincijų Indokinijoj. Franeuzų 
ambasadorius nedavė savo su
tikimo japonų reikalavimams.

Laukta atsakymo iš Vichy, 
tvt ligi šiam metui negauta 
iš Petaino valdžios jokios ži
nios. . ' *

. ■ k —--- ---

Naciai pašalino Am
sterdamo mėrą

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
5 d. — Vokiečių karo vadovy-

Darbininkai nusistatė laik
raščių neišsirašinėti, o kiti rei
kalauja pinigus grąžinti.

S ■ ■■ ■■■ — ! I. Į.

Eksportuoja nesu
gautus vėžius

KAUNAS, Lietuva, kovo 5 d.
— “Tarybų Lietuva” aprašinė
ja apie reikalą padidinti vėžių 
eksportą į sovietų Rusiją.

Ligi šiam metui, sako, Lie
tuvos vandenys nebuvo pakan
kamai eksploatuojami, vėžių 
gaudymas nebuvo organizuotas, 
todėl ir užsienin jie neekspor
tuoti.

Dabartinė valdžia sutvarkys 
šį reikalą ir veš vėžius į Rusiy 
jos didmiesčius, kuriuose esą 
didelis pareikalavimas. Patariu 
gaudyti vėžius. *

Ukmergėje suvary
tas “džiaugsmo” 

mitingas
KAUNAS, Lietuva, kovo 5 d.

— Ukmergėje buvo suvaryta^ 
“džiaugsmo mitingas” sąryšy.) 
su praėjusiais “rinkimais” i 
anksčiausią tarybą.

Ukmergės “liaudies atsto
vams”, generolui Morozovui ir 
Šupikovui, buvo įteikti “išrin
kimo” diplomai. Mitinge kaL 
bėjo raudonos armijos kariai 
Kulbasov, Konovalov ir kiti.

ATĖNAI, Graikija, kovo 5 d. 
— Britų ir graikų orlaiviai la
bai smarkiai bombardavo ita
lų karo laivus Adriatikos ju
roje.

Britams pavyko numušti 9 
italų orlaivius, kurie stengėsi 
apginti bėgančius Mussolini lai-

Britai turėjo žinių, jog na
ciai rengiasi pradėti puolimą 
šiaurėje, todėl ir padarė šį įsi
veržima.

Britų karo vadovybė turi sa
vo rankose labai svarbių doku
mentų, kuriuos pačiupo pas na
cius Norvegijoj.

KAIRAS, Egyptas, kovo 5 
d.—Karo vadovybė praneša, 
kad britams pavyko paimti 
italu laikoma tvirtovė Burje.

ji randasi netoli ežero Ta- 
na ir tiktai 150 mylių atstu
mo) nuo Addis Abeba. Tvirto
vėje buvo 1500 italų, bet jie 
apleido įstipriiiimus ir pabė
go į Addis Abebą.

šioje operacijoj britams 
daug padėjo naujai besiorga
nizuoją abisinai. Dabar jie ar
tėja prie Debra Marcos tvirto
vės.

be pašalino olandų išrinktą Am
sterdamo merą.

Vokiečiai sako, kad jis ne
sugebėjęs paveikti gyventojų, 
kad neboikotuotu vokiečiu ka
ro valdžios instrukcijų.

Vienas komunistas pasakė: 
Per trumpą laiką Lietuvos da>’- 
bo žmones, komunistų partijos 
vadovaujami, pasiekė didelių 
laimėjimų, ...jie išrinkti Mask
vos so'vietan.

S.L.A. PILDOMOJI TARYBA VIENBALSIAI 
PAŠALINO JURGELIONĮ

Pranas Bajoras Išrinktas Naujuoju 
“Tėvynės” Redaktorium

VUi3.
Italai -atplaukė bombarduoti 

Albanijos pakraščių, bet turėjo 
bėgti savo tikslo nepasiekę. Ki
ti graikų orlaiviai bombardavo 
Valoną, Beratj, Tiraną ir kitas 
Albanijos vietas.

■ ■■ -- -

Vokiečiai veržiasi 
franeuzų Marokan
LONDONAS, Anglija, kovo 

5 ČL -— Užsienio reikalų minis
terijos pavaduotojas, informuo-

30 britų paima 
469 italus

LONDONAS, Anglija, kovo 
5 d. — Italų Somali joj britų 
žvalgų būrelis, susidedąs iš 30 
kareivių, paėmė nelaisvėn 469 
italus.

Juba upės pakraščiuos britai 
vyko patikrinti ar daug italų 
randasi nurodytoj ^tvirtovėj.

Pakeliuj sutiko žygiuojančius 
italui?ir "paėmė juos nelaisvėn. 
Jų tarpe buvo 17 karininkų.

.VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Graikų vyriausybė oficialiai paskelbė, kad ji vesianti kp- 

vą prieš vokiečius, jeigu jie veršis į Graikiją.
— Bulgarijoj jau randasi 12 vokiečių divizijų. Apskaičiuo- 

jairta, jog iš viso bus apie 150,000 kareivių.
•— Prancūzų generolas Maksimas Wey gandas staigiai at

skrido į Vtehy. Jis pagreitino savo kelionę. Weygandas labai 
nepatenkintas Petaino įleistais vokiečiais j franeuzų kolonijas.

-^ ^fikar vokiečių karo teismai nuteisė mirti 18 olandų. 
Juos kaltinė sabotažo ruošimų ir pagelba britams.

r— Kinijos vyriausybe atmetė komunistiškai nusiteikusių 
generolų reikalavimus.

Italai skelbia, kad britų kariuomenė jau išlipo Saloni- 
koje.

| — Naciai antrą kartą labai smarkiai bombardavo Cardiffą.

Rumunu Karolis pa
bėgo iš Ispanijos
SEVILIJA, Ispanija, kovo 5 

d. — Buvęs Rumunijos kara
lius Karolis šiandien pabėgo iš 
Ispanijos ir atvyko į Lisaboną, 
Portugalijos sostinę. Kartu su 
juo atvyko ir Magda Lupescu, 
buvusio karaliaus meilužė.

Karalius buvo areštuotas, nes 
norėlą jis išsiųsti atgal į Ru
muniją. Jis buvo laikomas vie
name Sevilijos viešbutyje.

Karolis su savo meiluže sieną 
perėjo su padirbtu lenkų pa^u.

Japonų kareiviai 
prie Indokinijos

ŠANCHAJUS*, Kinija, kovo 
5 d. — Gauta žinių, kad japo
nų kariuomenė, kuri stovi Ton- 
kino įlankoj, visai prie franeu
zų Indokinijos, jau yra paruo
šta invazijai. •

Daugelis japonų karo laivų 
iš įvairių Azijos vietų plaukia 
prie Indękipijos.

Politiniuose sluoksniuose su
sidaręs įspūdis, jog japonai šį, 
kartą karo veiksmais bandys 
paremti ultimatumą francu- 
zams.

(Specialiai "Naujienoms”) lyvauja ir Kontrolės Komisija:
NEW YORK, kovo 5 d. —- Rcv. M. \aladka, P. Dargis ir

S. L. A. Pildomoji Taryba šios J. žemantauskas.
dienos posėdy, apsvarsčiusi, 
paduotuš skundus prieš Klco- 
fą Jurgclįonį, “Tėvynės” re
daktorių, vienbalsiai pašalino 
iį iš redaktoriaus pareigų ir 
nauju redaktorium vienbal
siai išrinko Praną Bajorą.

Skundai prieš Jurgclionį bu
vo gauti iš Apšvietus Komisi
jos ir Pildomosios Tarybos, 
vice-prczidento J. K. Mažuk- 
nos. Jurgelionis buvo kaltina-

Vicnbalsis Pildomosios Ta
rybos nutarimas suspenduoti 
Jurgclionį yra ypač daug pa
sakantis apie reikalo įvertini
mą atsimenant, kad Tarybos 
narių tarpe yra tokių, kurie 
jo kandidatūrą rėmė pereitą 
vasarą, Chicagojc įvykusiame 
seime.

Pranas Bajoras, kurį P. Ta
ryba vienbalsiai išrinko naik

mas panaudojąs Susivieniji- juoju redaktorium, yra “ 1 ėvy- 
mo organo špaltas straips- nes” skaitytojams gerai pažįs*
niams, kurie neatitiko orga
nizacijos dvasios, ir ataka v i- 
mu Pildomosios Tarybos na
riu. Skunduose buvo nurody
ta, kad Pildomoji Taryba bu
vo padariusi tam tikrų pa
tvarkymų apie organo reda
gavimą, bet jis jų visai nepai
sė.

Pildomoji Taryba posė
džiauja Čia jau kelios dierios. 
Jos nariai yra šie: Preziden
tas adv. F. J. Bagočius, vice
prezidentas J. K. Mažukna, 
iždininkas K. P. Gugis, dakta« 
ras kvotėjas Dr. S. Biežis, iž
do globėjai, S. Mockus ir E. 
Mikužiutė, ir sekretorius Dr, 
M. J. Vinikas. Posėdžiuose da-

tamas, nes prie to laikraščio 
■dirbo, kaip redaktoriaus pa- 
'golbininkas per kelioliką me- 
1 tų, iki pereito rudens, kada 
Jurgelionis jį iš darbo atstatė.

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas
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Indų pasaka apie 
moterį

Dievas, sutvėręs šviesų, že
mę, juras, medžius, gyvulius, 
paukščius, žuvis, pagalios su
tvėrė žmogų. Bet žmogų tver
damas visų kietųjų medžiaga 
suvartojo ir nieko apčiuopiamo 
neliko moteriai sutverti. Bet 
Dievas išeitį rado ir moterį su
tvėrė iš šios medžiagos: iš mė
nulio apvalumo, žolių drebėji
mo, gėlių žydėjimo, lapų leng
vu nlo, stirnos žvilgsnių, debe
sių verksmo, medaus saldumo, 
tigro žiaurumo, ugnies karštu
mo, ledo šaltumo, zuikio bai
mės, spindulių šviesumo* žvaig
ždžių mirkčiojimo, povo pasi
putimo, deimanto kietumo, ba
landžio burkavimo. Tų visų su
maišęs Dievas moterį sutvėrė 
ir vyrui įteikė.

Dr. Šlakis Vėl 
įslinkta Prezideilte

Dr. Suzana šlakis
Dr. Suzana Šlakis yra vieni 

iš pirmųjų lietuviu gydytojų A- 
merikoje. Apie trisdešimt metų

Po dviejų savaičių ateina vy
ras verkdamas pas Dievų ir sa
ko: “Sutvėrėjau, pasigailėk ma
nęs į’ atsiimk ta moterį, kurių 
man davei. Ji mane drasko ir 
glamonėja, peša ir bučiuoja, 
verkia' ir juokiasi; ji mane iš 
proto išvarys, aš nusižudysiu“. 
Dievas tuojaus moterį atsiėmė. 
Bet nepraėjo ir dviejų savaičių, 
kai vėl vyras apsiašarojęs pas 
Dievų atėjo ir sako: ‘ Atiduok 
man, Viešpatie, tų moterį, ku
rių nuo manęs paėmei, nes aš 
be jos gyventi negaliu.”

Iš SLA 208 kuojos1 
veiklos

208-la SLA Moterų Kuopa Ren
gia Kortų ir Bunco Popietį

Kovo 16 d.
Kiekviena pavasarį žinomi 

208-la SLA Moterų Kuopa su
rengia kortų ir bunco pramogų 
kuri visuomet būna viena iš į- 
domiausių didelio skaičiaus pa
našių parengimų.

Galiu užtikrinti, kad jei at
silankysite į šios kuopos atei
nantį parengimų, Syrenos Sve
tainėje, 1270 Archer Aveniu, 
visi smagiai praleisite popietį 
ir vakarų.

Mare Miccvičienė, rengimo 
komitc'.o pirmininkė, ir visas 
komitetas sparčiai rengiasi vi
sus svečius priimti tinkamai. Be 
gerų dovanų ir gardžių sausai
nių prie kiekvieno stalo, girdė
jau, kad bus daug “door pri
zus” todėl, kad šį sykį ne tįk 
kuopos narės gausiai aukojo, 
bet darbščios pp. Murauskas ir 
Lincbesler pririnko daugybę 
graibi dovanų iš Briglilon Bark 
biznierių.

Kuopos pirmininkė, p. S 
Narvidicnė, ir kortų komisijos 
pirmininkė p. M. Miccvičienė 
vardan visos kuopos kviečia vi
sas moteris atsilankvti ir ut>i- 
vesli savo v\rus ir pižį^mns 
į šių kortų ir kauliukų pramo
gų, Syrenos Svetainėje, IŽ70 
Archer A vėline, sekmadienį, ko
vo 16 d., antra valandų p:$Į)iei 
Bilietai liktai 50 centų ypatai.

—V. Byanskietiė

l‘AŠKAlf6S DARŽŲ
\ MYLĖTOJAMS 

1 ■■ ■■ ■' ' I— »■

Pavasaris jau nebetoli. Todėl 
Chicagos parkų distriktas ren
gia visų serijų paskaitų ap‘e 
daržininkystę, šios paskaitos 
bus laikomos keturiuose mies
to parkuose, pradedant su se
kama savaite. Pirmadieniais — 
Portage Park; antradieniais — 
Chase Park; trečiadieniais **- 
Garfield Park ir ketvirtadie
niais Hahiihon Park.

pasekmingai praktikuoja Chica- 
goje ir ima aktingų rolę musų 
visuomenės veikloj. Jos raštai, 
didžiumoj sveikatos skyriui, 
dažnai pasirodo kaip šiame sky
riuje taip ir kitoj musų spau
doj.

Be jos veiklos lietuvių t?r; e 
Dr. šlakis darbuojasi ir svetim
taučių moterų veikloje. Šiemet 
ji jau antrų terminų eina pa
reigas Chicagos Medikų Moterų 
Klubo pirmininkės. Jos pastan
gomis šiame klube buvo su
rengtos kelios išimtinai lietuvių 
programos, per kurias svetim
tautės susipažino su lietuvių 
kultūrine veikla. Už šį darbą 
Dr. šlakis užsipelno padėkos 
nuo tų iš musų, kuriems rupi, 
kad lietuviai butų pasauliui ži
nomi už savo gražiausius dar
bus.

Šiomis dienomis Dr. šlaki> 
perkėlė savo ofisų adresu 6733 
South Crandon Av;nue, Chica
go, telefonas įlydo Park 33)5.

Linkime jai geriausio pasise
kimo savo praktikoje naujoje 
vietoje. N. G.
imHllimmimimimilllllllllllllllllllll........... I..................Illlllir

(Kino- FeatraSj
jtk ( M O V 1 E S ) \

I....................................................:
‘Tali, Dark and llandsomc” 

su Cesar Romero yra geng t?- 
rių šurmn-burum, kuris visiems 
patiks — ir moterims ir vy
rams publikoj. Šis farsas apie 
Chicagos rakeiicrius rodomas 
Chicago teatro. Veiksmas pra
sideda Kačių .vakare - 19284.

metais, 'lai prohibicijoš buvo 
auksinės dienos. Saikų Vadai 
buvo pri įnami visokiose iškil
mėse o Cesar Romero buvo 
jų stipriausias valdovas.

Bet pasaka krypsta gAn toli 
nuo tikrenybės; keb’umal lieka 
mažiau rimti, o labiau juokin
gi. Nvesal matę lok’ų ge n gs to
rių Chicagoj, bet j e sudaro 
gan įspūdingų pasiiinksmiiihrio 
valandų. Virginia Gilmore yrą 
graži dainininke Romero k ube 
Soulhsidėj. Jiedu įsimyli ir aį> 
siveda. Charlottu Greemvood 

i ošia rolę šokėjų pi įžiūrėtojo*. 
|K’ in kituos? pęi si itym icse, ji 
[ir čia savotiškai Įnisideda prie 
koidbdijos. TarĮ) kitų lošėjų pa
sižymi Sheldon Leonard, Stln,- 
ley Clemertts—jaunutis “tough 
guy’\ ir Milton BeHc.

0 prie veikalo dat* pamatysi
te ir Earl Carrollo “Vanities”, 
kur vis galima rasti keletą ūe- 
įiaprasllį gražuolių, bent kiek 
spektaklio, ir šiek tiek dainelių.

Taiį) — lengvas ii* margas 
pasilinksminimas Chicagos tea
tre šią savaitę.Suzanna Viliute

ferėnė Buivydaitė

kAI MPuKU žVdi MEDŽIAI
Purpuru pragydo visi medžiai.
Paskutinę giesmę niauriai ošdami. .
Ir visi širdies .jausmai — bežiedžiai..., > . •
Ir, kaip podukra pamotei, svetiihi. ‘‘ 

■ i . 1 .' } L ■ , '•' 5i' * .

Ir papieviai ruku bdlzgaholi
Susisupo į sudriskusias skaras, 
Ir vien norisi prie lango parymoti, ‘C 
Gal nors vienas mažas šypshys atsiras.?. ;'i;

Atsiminti, kaip rugiai žydėje), ■ .
ką šnekėjo dar pavasarį dalia... f
į ■ ■ . . .■ ■ . : I ' ■ .t '

Ir sušukti įkyriems švilpimams vėjo;
— Jums žiedų dar nuraškyti nevalia!

Nes paskui tik baltės chi’izanlepios
Pro stiklus į saulę tolstančią žiu Veš... • •
Ir tos pilkos, sunešiotos diencįs ' i /
Nieko mano širdžiai mielo ...neturės. C., 

....... į ■■■ ■ ■ ■■ I ■■ I ■.■■II. . HM .1 fru..—■į*——ll.>l ■! <   Illllll ll
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| Vaikas ir Mokykla |
I Rašo L. NARMONTAITĖ i

Jaunutė šokėja — Rita Marie 
Scniiltz gražiai pasirodė savo 

pirmoj recitalėje.
Chicagos Muzikos Kolegijos 

mažasis teatras buvo scena ma
žytės Rita Marie Schultz pir- 
niųs recitales praeito šeštadie - 
bio popietyje. Teatrai! susirin
ko nemažas būrys kitos drau
gų ir tų, kurie domisi lietuvių 
jaunuolių veikla.

Programa susidėjo ne vien iš 
Ritos šokių, bet ji skambino 
vienų piano kurinį, ir dar pasi-

NAUJAS ATJAUNINIMO METODAS
- -Į . - -■ . I *«■■■■ ■ I Į I | I

(Tęsinys)
—Mano ponios, — pradėjo

PASTABOS
1. Pirmas bęitainio 

ketvirtadalis
Pirmas ketvirtadalis šio ber- 

tainio baigiasi su penktadieniu. 
Sekamų pirmadienį bus išduo
ti vaikams laipsniai kaip pra
dinėse, taip ir aukštesnėse v.e- 
šose mokyklos^. ; ii
- Raginkite vaikus iatikti Ai
stis mokytojos jiems užduotus 
dąrbus ir įValiAigl! Užsilikusius. 
Taipgi patarkite ; jiems baigt- 
visus darbus ne bile kaip, l.et 
kuo geriausiai pagal jai išgales.

Vaikai, kurie buvo pasitraiv

alidėliojimo tuojau pasitarti šti 
niokvtoja dėl tu praleistu die-

mo-

per

ir

nu ir jų įiepabaiglų darbų.
Ypatingai aukštesnėse 

kvklose vra tokia tvarka,V - I I
vaikas, nelaukus mokyklos 
viena ketvirtadalį šio periodo,
visai negauna laipsnio. Kad 
gali t i laipsnį, tai yra sėkmingą 
laipšhį, mokiiiys turi gauti lei
dimų nito administracijos ir su
sitarti su mokytoja, kaip aukš
čiau minėta, dėl baigimo per
trauktų lekcijų.

Toks leidimas yi'a duodamas 
vleii tik geriems mokiniams, 
kurie nelankė mokyklos dėl li- 
gOs ar kitų teisingų ir svarbių 
priežasčių, o
tiems, kurie be reikalo ir dyL 
kili ktir nors praleidžia dienas 
ir neateina į mokyklų.

2. Sveikatos klausimas
> :>i . j. ,, , . <• i

Įpratiiikite vaikus priprasti 
gražiai pakabinti savo rūbus 
tinkamoj Vietoje. Ypatingai 
aukštesnėse mokyklose reikią 
atkreipti vaikų dėmesį į šį rei
kalų.

Mokiniai pasivėlina į mokyk*- 
lų ir Užuot phdeję drabužius 
kur reikia, jie kinko klases 
judš devedlnli. Iš sveikatos at
žvilgio tai yra. jiems labai pa*- 
Vbjinga. Sušilę jie išeina anl 
lauko ib greičiau pagalina slo^ 
gas. ■ , / . .

h* kad neiižiMii^tų savo “kąr 
ll'ošius” ir gllmlhiiiš baluš, jie 
yra įpratę juos deVėli mokyk1- 
Ibj. Visi žiiid, kad hėšveikd 
talįi daryti.

Iš kitos pusės iiėra siiiagd 
dirbti ir mokylis dėvint paltus 
ir kepures klasėse, ir jeigu vai
kais Hušivelką ir padedą kepu* 
rę ar paltą aiii kėdės, jis dažnai 
juos užmiršta ir pameta.

Tad iš visų atžvilgių reiki a 
vaikų įpratinti pakabinti rūbus 
tinkamoje vietoje.
PRADINES ^OKYkLOS 
BUS ATIDARGS KAIPO 
APYLiNKlų^ENTRAi 
Apšvietos Tarybos 

centro direktorė/p-r” 
tinę L. .BadtJ 
kovo 21 d.-’!

socialiu 
jdė Eernes- 

kad s.i 
furios' pradinės'-

rodė kaipo artistė vaidintoja, iš
pildydama kelis dramatinius 
kurinius. Jos rcndicija “Motinė
le Mano” tuvi) taip natūrali ii 
ir įtikinančiai interpretuota, 
kad iššaukė ne vienam ašarų ..

Tačiau jos pasekmingiausias 
darbas pasirodė kaipo baleto 
šokėjos. Tų Rita labiausia my-

mokyklos bus .atidarytos publCj'
kai naudotis. Kąa ^nktądjęnĮo 
vakarų apylinkes gyventojai

šokius, repeticijas ir įvairias 
kitas pramogas^Ąplikacija rei
kia padudti dii%l<toriui lok:’o 
sdciaiio centi’i). L;

Sekanli y fa nauji centrai: 
Buįlty Schpol, 1621 Wųbansid 
A vende; Douglas School, 320(1 
S<j. Calumet Aveniie;
Sciiool, 258 No. Į-Cavill 
ir Warrcn Schoorl, 9219 
bei Avė.

Ijayeš

Chap-

Veda—Nina

šęai jums mažais gVožio pata
rimas, kuris gal (dekados jums 
galvon neatėjo, t ’

Einant į grožio šalionų dėl

paimkite dėžutę Į odų iniiikšti- 
nančio krenio, mažų buteliukų 
toniko ir tų popierinių skepe
taičių (“tissuęs”) Nuvalykite 
veidų ir ištepkite jį kremu, 
kuomet sėdite po plaukų džio
vintojo. Karstin pagelbsti odaL 
sugerti, kremą. Tųom pačiu lai
ku kremas sulaiko veidą nuo 
tos sausumos, kuri pasirodo 
veido odoj besėdint po to džio
vintojo.

ŠEIMININKĖMS 
PATARIMAI

bulyęs, kuomet šeimyfta basi- 
vėliha ąttt Vakarienes, reikia 
puodą su bulvėmis įdėti į kitą 
bUoiclą, IkUrhme yęi karšto van
dens. Abudli pdodtls reikia Už
dėti ant mažąi degdpęids ug
nies. Reikia ddboli, kad riciš- 
yirtu, yisas vanduo, nes tada 
gdli ir puodas įr bulves šūgėsti 
ir sudegti. Bulvės turi būti už- 
ytannihK . C... -c

daugiausia dęvanos, ( tame j.J 
geriaUsjųj s$^i.

RCbs kostiumai, .kurių, ro
dos, buvo net šeši, buvo įdo
mus ir puikus (ačiū gabumui 
jos įnyliūioš molinos, ponios 
Marie Schultz). Nors mažoji

tihmų permainų, tačiau progra
ma ėjo be jokių ilgų pertraukų, 
sklandžiai ir Rita pasirodė

• ' t ■ *Publika nuoširdžiai sveikino

Asistuojanti dalyvė šioje pro
gramoje buvo Deborah Eriedį,

“Apšvietos” Dr-jos 
programa gražiai 

pasisekė
Licluvių Moterų Draugija 

“Ąpšvięta” yra viena ne tik iš 
seniausių moterų draugijų Chi- 
cagoje, bet ir iš veikliausių. 
“Apšvietos” istorijos lapai yra

riais kultūriniais ir labdaros 
darbais.
, Padidinimui savo labdarybės 
fondo “Apšvietos” Draugija tu
rėjo “bunco” parę praeitų šek£ 
madienį Syrenos svetainėje. 
Publikos susirinko gan nema
žas skaičius. Apšvietietūs ma
loniai sutiko ir priėinė visus 
taip kad jautėmės nariais toS 
didelės šeimos, kuri, nors ne
dideliais ir garsiais šauksmais, 
visgi sudeda savo kontribuciją 
vertingiems reikalams.

Po lošimo ir dovanų išda’ini- 
nio buvo dar ir dainų ir šokiij 
programa Anelei Zabukienei 
vadovaujant.

Vakaras praėjo linksmoj 
riUdt'aikoj. Pelno, be apėjo, ir
gi bus gražinis. —Migle.
ANGLIJOS MOTERYS 
SKRAIDYS LAVINIMO 

ORLAIVIAIS
Ąštudnipš anglės moters yi-a 

paskirtos skraidyti lavinimo or«- 
Jaiviais is dirbtuvių į militariš- 
ktis aerodroniUs Anglijoje. To* 
kiu bųdu jos paliuosuos vyrus 
lakūnus dėl kovos.

gydytojas, — aš jums širdingai 
dėkoju už tų pasitikėjimą, ku
rį jus man parodėte ir taip gau
siai čia susirinkote. Aš tesėsiu 
visus savo pažadus ir tikiuosi 
jūsų neapvilsiąs. Bet, kad ūš 
galėčiau sėkmingai savo meto
dų pritaikyti, yra būtina viena 
sąlyga: aš turiu tiksliai žinoti 
jūsų metus. Gydymų pradėsiu 
nuo seniausios, čia turiu paste
bėti, kad laikyti paslaptį — tai 
yra mano profesijos prievolė/ 
Prašau ponios: kuri čia jūsų 
yra seniausia?

—Man trisdešimt devyni me
tai! — Sušuko viena ponia, ap
sirengusi rėkiančių spalvų suk
nele, aiškiai turinti šešiasdešimt 
indelių.

—Trisdešimt devyneri, ■— pa
kartojo gydytojas. — O senes
nių nėra?

—Man trisdešimt aštuoni, — 
pasakė ponia, peržengusi penk
tųjų dešimtį.

- -Man trisdešimt septyni.
-♦-Man trisdešimt šeši ir pu

sę, — tiktai nedaugiau, — pa
tikino kita dama.

Daktaro sekretorė šalia darnu v 
pavardės užsirašinėjo jų metų 
skaič.ų. šitaip mažindamos me
tus, pamažu tos damos priėjo 
prie to, kad viena bedantę po
nia pasiskelbė esanti tiktai . . . 
dvidešimt septynerių melų. 
Nors tai buvo aiški nesąmonė, 
betgi čia susidarė tokia situaci
ja, kad niekas nedrįso juoktis.

Kai jau sąrašas buvo sudary
tas, gydytojas jį paėmė ir aty- 
džiai perskaitė. Po to tarė:

—Mano brangios ponios. Aš 
labai 4džiaugiuosi, kad inaho 
metodas ir šį kartų pasirodė c- 
sųs tikras ir nei manęs, nei jū
sų neapvylė* Mano fliuidai jus 
tinkamai paveikė. Vien tiktai, 
kad aš čia esu tarp jūsų, paka
ko, kad jus, kiekviena atjaunė
tumėte bent keliasdešimt me
tų. Reikia tik peržvelgti štai ši
ta lapų, kad luom įsitikintume. 
Čia seniausia danhl tctui’i tik 
trisdešimt dcvvnis metūs, o 
jauniausia — dvidešimt septy- 
nis, o kaip žinote, tai toks pa
laimintus amžius, kada moteris 
sau gali leisti įvairių romailtiš- 
kų kvailybių. Su tuo aš jus vi
sas čia ir sveikinu. Aš pats ne
galėjau tikėtis didesnių laimė
jimų. Linkiu jums, mano po
nios, kuo ilgiausiai išsaugoti šia 
atgauta jaunystę ir reiškiu sa
vo didžiausių padėkų. Seansas 
yra baigtas, mano ponios.

Iš pradžių salėje kilo nejau
kus sujudimas. Punios buvo 
pasipiktinusiosk Skirstėsi pasku
bomis prisiekdanios, kad dau
giau niekados įlesidliOsiančios 
šitokiems šarlatanams apstaty
ti- ...

Gražių vilčių pardavėjas, gy
dytojas Mac-Ferlanas, Oklalio- 
mos universiteto profesotitis, 
kelių akademijų narys ir tuiįs 
bent keletu ordenų, Visiškai ra
mia sąžine išvyko iš šito ihies- 
lelip ir dabai* tęsia savo lotini e 
po kitus Prąncužijos provinci
jos miestus, ji* visur su nema
žesniu pasisekimu. L- J-te

Niekuomet licišmeskile ma
žiukus šinotūkUš mdilo. Įdėki
te į indų arba bonką ir varto
kite dėl skalbimo drapanų ar
ba plovinio indų. Taipgi gali
ma suvirinti visus šiuos liku
sius hitiilo šmotukus, iš ko pa
sidaro košė, kurią galima lehg- 
Val vartoti viHįamiriėtiem^ 
tikslams. —KuiiiuU.

MADOS................................ . ............... .
Moterims, kurios turi didelę 

klubų mietą, reikalinga labai 
atidžiai rinktis tinkamus suk
nių stilius.

Madų ir figūrų ekspertai sa
ko, kad viena iš paprasčiausių 
figūros trukumų, kurių didžiu
ma moterų apie 10 metų am
žiaus turi, yra didelė klubų 
iniera. Yra ypatingai blogai, 
kuomet šis padidėjimas sukon
centruotas tik per klubus, o ki
tos figūros dalys žymiai neat
simaino.

Taigi moterims, kurios yra 
apie 5 pėdų ir 9 colių aukštu
mo, ir turi sekančių arba pana-4 
šių ifigUros mietų, — 37 colius 
per krutinę, 32 colius per lie
menį ir 42 colius per klubus, 
patartina įsigyti gerų iš vieno 
korsetų, kuris pakeis krutinę, 
padidins liemenį ir sumažins 
klubų mierų, ir bendrai sulrf- 
lansuos visų figūrų. \

Perkant gatavai pasiutas 
sukneles reikia atsimihti, kad 
šitokiai figūrai tinka suknios 
su aukštais kaklais ir priedais 
(kaip gė ems) apie kaklį. Tin
ka ir įstatyti “yokes” ir ilgesni 
žaketai, kurie teikias dap'ldyti 
krutinės mierų. Patartina įdėti 
neperdidelius “pads” į pečius 
(jeigu nėra). Sijonai l.uosesni 

i *r-,pkę'iau Miki pti ar a ret ii 
kvolduoti irgi labai tinka. r

Grasios (Ę, įtlajmios skrybėlai; 
i lės būtinos reikmenos moteriai 
su dideliais klubais, todėl kad 
koncenT noja visų akis virš lie- 

' menio ir apie galvų.
Paryžietė.

TOJI YRA GUDRI 
MOTERIS —

Kuri laiko omenyje, kad ma
žas kreditas yra pavojingas da
lykas.

Kuri moka kartu pataisyti 
savo vyro drapanas ir jo būdų.

Kuri išmoko parodoksų, kad 
luireti džiatigsmų reikia duoti 
h- ... .-

Kuri gali padaryti skirtumų 
tarp savo pirkiojo kūdikio ir 
genijaus.

Klh’i daugiaūsia adiUirUoja 
tas akis, priklausančias tmh 
žmogui, kuris supranta jų.

Kuri Įvertina, kad didžiau
sias kambarys bile naūHipse 
yra tas paliktas dėl savo page
rinimo. (Iš “Rytojaus Moters”

Radio Programos)
——..........—r ,

klihUuim iltim ik iki hiii

Įtarosai Virti 
Taukuose Ar 
Aliejuj

Su karosais yra daug datbo, Uip 
kalįi ir Su kitomis mažomis žuvi
mis. Karosai gera, skani žuvis, bet 
iškepta su kaulais—gana prastas 
valgis.

Karosams reikia išimti kaulai ir 
mėsė atpiaiili .nUb odos. Kai pri
pranti prie to darbo, tai eina gana 
greitąi.

Išėmus kaulus reikia prirengti 
štai kaip: I vieną Indą įdėk mil
tų, o kitą plaktų kiaušinių su pie
nu. Trečiam duonos trupinių. Į 
kiaušinius pridėk druskos, pipirų.

Pirmiausiai žuvį pakočiok miltuo
se, tada, pamirkyk kiauliniuose, o 
iŠ kiaušinių į dudnos trupinius ir 
iškočiok, Taip darant viskas gerai 
prilips prie žuviės. Po to dėk į 
karštus taukus, ar alįėjų, ir kepink 
kol paruduos. Kepink apie 8 mi
nutės.

Taip Gaminkit ir Kitas ŽUvis
Visas nedideles žuvis taip ge

riausia kepti, kaip karosai, eše
riai, silkės ir U.
; Odeles galima palikti, tiktai rei
kia gerai nuskusti žievukes ir kau
lai išimti.

Į stalą duokit apipilę šiltu svies
tu ir totorių sošu prie lėkštės kra
što.
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Clevelando ir Ohio Žinios
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SLA 136 kuopa rengia vakaruškas. — Politikieriams vi
suomet trūksta pinigij. — Mirimai. — Trafiko ne
laimės. — Išrinko DeRighterj demokratų lygos pir
mininku. — Miliauskaitė įstojo į SLA 136 kuopų.— 
Jau Burton nebegeras. — Valaičio pareiškimas. — 
Daug lietuvių pašaukta į armiją. — Laiškai iš Lie
tuvos.

SLA 136 kuopa rengiasi 
ruošti vakarauškas savo na
riams ir jųjų draugams. Na
riams bus duodami užkandžiai 
nemokamai, o šiaip svečiai

aštuonioliką centų daugiau už 
kiekvieną tūkstantį pėdų van
dens. Vanduo ir taip jau bu
vo pabrangintas, o dabar bus 
dar brangesnis.

natą. Bet dabar ir tie patys 
laikraščiai pradėjo prieš Bur
ton rašyti ir jį peikti, kad buk 
Burton tik politiką varinėjęs 
būdamas Wasbingtone, o 
svarbius reikalus mažai dėme
sio tekreipiąs. Tiesa, Burton 
ir majoru būdamas daug berei
kalingos politikos varinėjo, 
tad kodėl tie patys laikraščiai 
jį taip aukštai kėlė? Supran
tama, kad iš to turėjo naudą. 
Mat, laikraščiai vis nori, kad 
majorus ne piliečiai rinktų, 
bet laikraščiai.

Teko pastebėti tautininkų 
spaudoje Jono Valaičio pareiš
kimą. Valaitis sako, kad Brook- 
lyno tautininkai važinėjo ir
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KOKIOS KNYGOS DABAR YRA SPAUSDINAMOS 
LIETUVOJE. — NIEKO NEBEGIRDĖTI APIE

P. CVIRKĄ

programas ir gera muzika pasi
šokimui. Tas gražus vakaras 
įvyks balandžio 26 dieną. Kuo
pos pirmininkas Stasys če- 
rauka deda visas pastangas, 
kad tinkamai prisirengus na
rius patenkinti. O ateinantį ru
denį kuopa surengs šaunų pa
rengimą paminėjimui kuopos 
gyvavimo per dvidešimt pen
kis metus.

Mirė Pranė Pasavcckicnė 
nuo 6715 Edi) a Avė., sulaukusi 
75 metų amžiaus. Liko trys 
dukterys ir daugiau giminių.

Mirė Martynas Račkauskas 
nuo 1580 E. 26 St. Liko sunits 
ir dvi dukterys.

prakalbas sakė vasario 16 d., 
bet Brooklyne prakalbų nesii- 
rengė. Čia liesa, tautininkai 
vieni niekur nieko nenuveikia. 
Kur vieni tautininkai rengė 
vasario 16 paminėjimą, ten ir 
publikos toalsilankė. žemiau 
šimto. Bet kur dirbo sutarti
nai, tai ten gerai ir pasirodė.

leistą apyvarton antimarksis- 
tinį terminą “darbo klasė!” 
Kai kur beaiškinant vertimą 
esą “taip nuaiškinta, kad vie
toj aiškinimo išeina klaidini
mas/* Pagaliau, autorius nu
siskundžia korektūros klaido
mis. Spaustuvių darbininkai 
esą tyčia palikę “įtartinas” 
klaidas. Todėl, esą, reikia kel
ti “spaudos darbuotojų politi
nį budrumą ir demaskuoti į- 
lartinus spaudos klaidų “spe- 
cus”.

Tarp paminėtų 26 brošiūrų 
Lietuvos visuomenei išleista 

_ __ ___. j rusų kalba,
i tarp, jų, suprantama, ir Stali
no parašytų.

Tenka atminti, kad valsty
binė knygų leidykla yra vie
nintelė įstaiga, leidžianti oku
puotoje Lietuvoje knygas. Iš 
jau žinomų “dailiosios’* lite
ratūros kurinių ir dabar pas
kelbtos “politinės” Bteratu-

nieko nebegirdėti . apie' patį 
Cvirką, nors pėdžioje jo 
straipsnių apitf Staliną mirgė
te mirgėjo.

Kažkoks R. šarmaitis apM-^fa 26 knygelės (ne knygos!) 
Šinėja, kokius veikalus lėiH^ iri giilima buvo laukti, iš _ 
žia naujoji valstybinė knygų jų 7 yfŽ parašytos Stalino. To- net 5 brošiūros 
leidykla. Savo laiku buvoriiė liati šėlta 3 Kalinino brošiurė- ų
rašę, kad ši leidykla per 7 lės. Keletą brošiūrėlių išleista 
bolševikiškos okupacijos hiė1 linkimams. Vienas raštpalai- 
nesius išleido kelis “dailid- kis ėšąš antireliginio turinio, 
sios” literatūros veikalus, kit- l^ai N. , Rumiahcėvo “Tiesa 
rių tarpe pirmą vietą užirrtą apie kalėdų šventę.” Visos šios 
S. Neries malda Stalinui, pas- brošiūros'yrii verstos iš irias- 
kiim Liudo Giros “oda” Stati- kolių kalbos. Tenka įsidėmėti, 
no konstitucijai ir dar du ar kad nei viena išleistoji bro- 
triš panašios rųšies veikaliiš.(šiiira hera prašyta lietuvių. ros sužinome, kokia “kultūra” 
Dabar iš R. Šarmaičio pati- Pasak ąutoriaus, vertimai esą Į Lietuvos visuomenė maitina- 
riame, kad valstybinė leidy- blogi. Kažkoks vertėjas papil- ma> pereitais melais buvo pa- 

aprupinusi (skaitanciąją dęs mirtiną niiodėmę: vietoj sjro(ięs

Vfin<?fn politikieriams pini- 
• u niekuomet neužtenka. Ne

žiūrint, kiek ju butu, bet vis 
verkia, kad trūksta. Kelios sa
vaitės atgal miesto taryba pra
dėjo verkti, kad trūksta pini
gų operavimui įmonių, kur 
naikinamos miesto
Tokiu budu įmonės ir buvo už
darytos. Bet kai gyventojai 
pradėjo nerimauti ir sveikatos 
departamentas ėmė protestuo
ti dėl vertinio išmatų į ežerą,

Clevelandc trafiko nelaimė
se nuo pirmos dienos šių me
tų jau žuvo trisdešimt žmo
nių. Policija imasi įvairių prie
monių, kad tai kaip nors su
laikius. Aiitomob’lisliis labai 
baudžia, jeigu pagauna prasi
žengusius.

Musų tautininkai ruošiasi 
įkviesti p-ią Tubelicnę į Cleve- 
landą. Jie žada surengti pra
kalbas ir bankietą jos pager
bimui. Taipgi karštai laukia 
ir Smetonos atplaukiant.

kla, aprūpinusi (skaitanciąją dęs mirtiną nuodėmę: vietoj siro(jęs literatūros žurnalą* 
visuomenę “dailiąja” literatii- “marksistinio” termino “Dar- “Raštai”, redaguojamas P. 
ra, uoliai leidusi “politinę 11- blfiihkų klasė” pavartojęs Cvirkos. Antro numerio, kaž- 
teralurą”. Iš viso buvę išleis- “Lietuvos soęialdernokt-atų pa- kodėl, jau nebėra, lygiai kaip

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS.
Generališ Vedėjas. 

3039 S. Halsted St. 
CIHC AG O, DLL.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

pirkti seną namą kada aš 
galiu pastatyti naują gražų

Kam 
tamstai 
namą dar pigiau negu tamsta tu
rėtum užmokėti už seną.

Mano statomi namai yra įreng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
hudavoti 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 kairios 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, trėčiadiąniais ir penk
tadieniais iki. 5 vakaro, nedėliomis 
<ki 12 vidUrdiehio.K Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvęndin- 

tamstai patiks, nes jie '. 
gražios formos, ekbrtomiški ir 
brangus (didžiumoj 2 Matų).

Per paskutiniuii 18 metų 
pastatęs arti 300 namų ir visi 
no kostumeriąi yra pilnai paten
kinti, kas liudija, Jog ir tamsta 
pavedęs man savo hamo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So- Westem Avė.
Tek GROVEHILL 6306—0363

tus namus. EsU tikras! tie namai 
ra labai 

ne-m■Daugelis jaunų lietuvių jau 
tapo į kariuomenę pašaukti. 
Daug jau stovi arti lislo prie 
šaukimo. Kaikurių tėvai ir- 
molinos yra labai susirūpinę ir 

DeRighter. DeRighlcr yra O- bijosi, kad jų sūnus neturėtų 
bio valstijos le.gislaluros alslo-

Demokratų Cosmopolitan 
ra Cuyaboga apskrityje iš- 

išmalos.! rinko pirmininku lietuvi Joną

Tada taryba nutarė, kad rei
kia pakelti mokestį už vande
nį. Taigi dabar mokėsime po

NAUJA DEGTINĖS Krautuvė
Bridgeporte

Specialus Išpardavimas: 
4 METŲ SENUMO 90 PROOF 

BOURBON DEGTINĖ
51.39 kvortą 51.39 

Aplankykit musu naują krautuvę 
B. & W. LIQUOR STORE

3424 S. Halsted St.

♦W«

esu 
ma-

eili į karą greitu laiku. Kas dėl 
karo, tai dar per anksti rūpin
tis. Karas dar toli nuo Ameri
kos. Žinoma, kad ir Amerika 

ja ir garsi dainininkė Adelaide turi apsižiūrėti, ir juo dau-
Miliauskailė prisirašė prie SLA ginu ir stipriau apsiginkluos, 
136 kuopos. Nariai yra labai juo ilgiau stovės nuo karo lau- 
patenkinti, kad susilaukė 
kios veiklios narės. Ji i
draudė abiejose skyriuose,— 
pašalpai ir pomirtinei.

vas narvs.

Vietos lietuvių tarpe veikė-

to- ko. Kitos šalys, matydamos 
gerai apsiginklavusią Ameri
ką, paliks ją ramybėje.

Kada II. Burton buvo mies
to majoras, tai vietos spauda
j] Rele į padanges, ir liek įs
kėlė, kad net per savo pastan
gas padėjo išrinkti į S. V. se-

šiomis dienomis man teko 
skaityti tris laiškus, kiirib da
bar tik iš Lietuvos gauti. Laiš
kuose nusiskundžiama, kad 
kai kurių reikmenų trūksta, 
kaip antai: plieno, odos, pa

Kas tai N AU J O* tapo pridėta!

T A II DVIZI Busi tūrtinges- HUi I ’r la,min iiivi I III gesph, Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

TUAL fEBEHALMlNir
and LOAN ASSOCIATION

. OF CHICAGO
Mokame 3V4% Dividendų

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

T vmss $1,000,000.00 * JLIVO ,

S

Turtas Virš$5,500,000.00

Į

MNGSI

No. 2540

APVOGIMŲI Vardas ir pavardė.

Adresas

Miestas ir valstija

i
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’ $35
Apkain. 
Nemok.

Hejna Bros

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

nakells. bet .Nauji. / P.?5e,ftOldS viduj.

LOAN ASSOOATIONof Chicago
JUSTIN MACKD£WICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1U1

• /Atrodykite ’Metus Jaunesni 
.NATŪRALIAI ATRODANTI 

Dantų;, Fleitai

oi, VYRĖ, VYRE! Šie mažiukai tavo 
ūseliai tikrai užbaigia paveiksi#. Matai!

Tas pat rf’&l’ 
K5”Gold7'viduj. 
Visi dabar pardua-

“ra NAUJI 
Golds.

n

_______________________________________________

lawndale Deniai lab.
10 N. DEARBORN—Kamb. 806

i i 6 v. v., antrad. ir 
i: i i 7 v.- v.

•» VV. '6th--Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš.

Atdaia iki 8:30 v. v.
Vidurtniesčiu Ofisas -Atdaras 

Sekm. 10 iki 4.

Apart Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš
$425,000.00

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu Į
■ š

and

s2JO/ ON SAVINOS 
i/O £ INVESTMENTS

Į Currcnt Roto ‘ Sharp Account?

COMt 1040, NEEOLECRAFT SERVICE. INC.

BEDSPREAD MOTIFS PATTERN 2540

No. 2540 — Išsiuvinėjimas lovos Užklodui.

pažymi, kad laiškų autoriai 
buvę dvarų darbininkai, bet 
dabar jau gavę' po nedidelį 
žemės sklypą’ Viename laiške 
pažymi, kad mes ant kaimo 
gyvendami mažai ką ir tejau- 
čiame permainą, bet kurie tu
rėjo darbus ir daug žemės 
prie Smetonos, tai ' tie labai 
dejuoja. Visus tris laiškus sli
dėj us galima spręsti, kad to
kiems kaip dvarų darbinin
kams permainos daug nepada
rė. Iš jų atimti nieko negalėjo, 
ja jie turtų neturėjo. O jei da
vė kokį sklypą žemės, lai

žinomą, iš tų laiški] nieko 
daug negalima patirti. Dauge
lio kaimų gyventojai mažai su 
politika susipažinę. Norint vis
ką aiškiau suprasti, mes turi
me žiūrėti iš viršaus Mes žino
me, kad Amerikoj galima lais
vai politikauti ir galima vis
ką sužinoti, kas valdžioje de
dasi. Bet rasime daug žmonių, 
kurie dar nežino net kaip 
miesto majoras esti renkamas. 
Mums apie Lietuvos padėtį yra 
piešiami du paveikslai: Vieni 
giria, kad ten yra tikras rojus, 
o antri sako, kad ten amžinas 
pragaras. Na ir kuo žmonės 
turi tikėti? Kada pasaulinis 
karas pasibaigs, tada viskas 
ateis į normales vėžes, ir tada 
galėsime patirti teisybę. Lietu
viai turėtų gyventi geroje san
taikoje, ir kada laikas ateis, 
galės vėl savo rankas Lietu
vos žemę pasiimti.

—Jonas Jarus

Tai štai kį padarė kas tai naujo garsiam ciga- 
,reM padarė jį dar skanesnį! \

. . • ’ • . f' < ,. * ‘j i

Tai specialus importuotas tabakas pridėtas 
prie Old Gold. Štai kodėl naujasis Old Gold 
suteikia jum tokį malonų rūkymą. Gaukite pa- 

/ kęlį šiandien.
f, •> ■ j* •’ ' * ■ ’ • • . • .

GAUJAS —•Praiiinis importuotas tabakas 
iš rytinio Viduriemio-tabakas, kurio maži kva
pus lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsy 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

Senlavil Amerikoj Tabako prekijai—jsIkOrf 1740

Ae--

KIENO K A LTi ?
Kas užmokės bilas?

dr JŲŠ galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto

lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis- 

ųibose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsiū

lymai jiiifik u .draustų vairuoti karų iki skriaudos 

neattygiriiijs; Kam statyti sųpe pavojun? Vairuok 

; atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
les žemos kainos atsdkomingiems vairuotojams/ 
Klauskite apie šią apdraudą šiandieni

Rašom visokią Apdraudą
■ugnies: T. RYPKEVIČIA gyvasties 
langu 1739 SO. HALSTED STREET

RAKANDU (NAUJIENŲ NAME)
’ ............... ” " ' '

10 MĖN. MOKĖTI n A r n 
Pinigų grąžinimo ga- \ IJ h Į 
rantija. Dentupoš da- ▼ ^1 
-omos tiktai gavus už- U IfJJ. 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
denfistų.

Fleitai
Pataisomi

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

iš stoties

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

iki 9:15 vaL ryto.
Subątomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare. , 
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.
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Buvusio amerikiečio laiškas 
iš Lietuvos

Nąujįenps eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainą;
Chicago j ę—paštu:

Metams ........... ....................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams ..... ,.........
Dyiem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ..............

C|iicągoj per išsiuntinėtoj us: 
Viena kopija .......... .......

Savaitei ..............................
Mėnesiui .............................

Jungtinėse Valstijose, ne Ohicagoj, 
paštu; (Atpiginta)

Metams ............................. $Q.OO
Pusei metų ............................ 3.25
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dvięm mėnesiams ............  1.25
Vienam mėnesiui ...................... 75

Užsieniuose:
Metams ........   $8.00
Pusei metų .................   4,00
Trįms mėnesiams .............  2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KĄ LIETUVA PER 20 METŲ NEPRIKLAUSOMO GY 
VENIMO SUBUDAVOJO, TĄ LIETUVOS ŠKURLI- 

NINKAI PER ŠEŠIS MĖNESIUS SUGRIOVĖ

Pildomos Tarybos sprendimas
Kleofas Jurgelionis yra pašalintas iš “Tėvynės” re- 1 

daktoriaus vietos. Gaila, kad taip įvyko, bet kitokios iš
eities, tur būt, nebuvo.

; / J
SLĄ. Pildomoji Taryba tą sprendimą padarė vien

balsiai. Iš to aišku, kad tai nebuvo /‘partine politika ’. ; 
Nėra žinios, ar Tarybos posėdžiuose dalyvauja sekreto
rius, Dr. M. J. Vinikąs. Prieš pat Pildomosios Tarybos 
suvažiavimą buvo pranešta, kad sekretorius Vinikas sun
kiai susirgęs.

Tačiau, jeigu sprendimas buvo padarytas be jo, tai 
ir šešių Pildomosios Tarybos narių balsai yra aiškus įro
dymas to, kad tokia padėtis, kokia buvo susidariusi SLA. 
organo redakcijoje, ilgiaus tęstis nebegalėjo.

Tarp SLA. viršininkų, balsavusių už Jurgelionio su
spendavimą iš redaktoriaus pareigų, buvo bent du, jei 
ne trys, kurie pereitame SLA. seime, Chicagoje, rėmė 
jo kandidatūrą. Jurgelionį nominavo komunistas J. Mi
liauskas — prieš Praną Bajorą, kurio nominaciją buvo 
seimui pateikęs Apšvietos Komisijos pirmininkas, P. Gri
gaitis. Tautininkai tuomet susidėjo su komunistais, — 
nors tuo metu “draugas” Dekanozovas jau šeimininkavo 
Lietuvoje ir komunistai Amerikoje rengė “džiaugsmo 
mitingus” ir siuntė sveikinimo telegramas “draugui” Pa
leckiui. Prie šitų Jurgelionio rėmėjų prisidėjo dar ir ke
letas organizatorių, dirbusių po jo vadovybe “Pažangos 
Vajuose”.

Tam komunistiškai-tautiškam blokuį rūpėjo palikti 
Jurgelįpnį “Tėvynės” redaktoriaus vietoje, kad jisai ir 
toliau bombarduotų SLA. viršininkus organo špaltose ir 
“paruoštų dirvą” busimiems Pildomosios Tarybos rinki
mams. Jurgelionis buvo išrinktas pustuzinio balsų dau
guma.

Tai buvo “lietuviška politika” prasčiausiame jos pa
sirodyme. Dėl to keisto tautininkų susiblokavimo su ko
munistais SLA. seime, nebuvo galima suvažiavusiems iš 
įvairių kolonijų veikėjams nei nuoširdžiai pasikalbėti, 
nei pasitarti Lietuvos reikalais — toje valandoje, kai Lie
tuva tik-ką buvo okupuota!

Iš nevykusios politikos nebuvo galima laukti nė ge
rų vaisių. Antram terminui išrinktas, “Tėvynes” redak
torius atsuko laikraščio kanuoles prieš tuos seimo dele
gatus, kurie rėmė rezoliuciją, pasmerkiančią Lietuvos 
okupantus. Jurgelionis juos išbarė už tai, kad jie “kiša 
politiką” į Susivienijimą!

Tai buvo šūvis į “Keleivio” redaktorių, S. Michelso- 
ną, kuris rezoliuciją seimui pasiūlė, ir prieš “Naujienų” 
redaktorių, kuris pasakė kalbą seime, ragindamas dele
gatus už ją balsuoti. Tačiau, bardamas kitus už “politi
kos kišimą į Susivienijimą, Jurgelionis tuo pačiu laiku 
pradėjo visu įnirtimu atakuoti komunistus, kurie jį buvo 
nominavę ir savo spaudoje karštai gynę nuo “Grigaičio 
cenzūros”. Iš “brolių” tie buvusieji Jurgelionio sąjungi
ninkai staiga pavirto “šunimis”, “išgamomis” ir “niek
šais”.

Kai kam šitoks Jurgelionio “atsivertimas” labai pa
tiko, bet tai nebuvo nei gražu, nei sektina. Tai buvo “po
litika” — gal būt, dar žemesnės rųšies, negu ta, kuri vei
kė Chicagos seime!

SLA. istorijoje tai antras atsitikimas, kad Pildomo
ji Taryba atstato organo redaktorių, nelaukdąma šeinio. 
Prieš kokius 30 metų tokiu pat budu buvo pasielgta su 
K. Vidiku (kuris šiandien yra bolševikų “Laisvės” štabo 
narys).

Kas buvo, to atitaisyti jau nebegalima. Ęęt norisi 
pasakyti, kad butų buvę sveikiau ir Kl. JuęgeĮioniui, įr 
Susivienijimui, jeigu jisai pereitame seime nebūtų kan
didatavęs, nes jau tuomet buvo aišku, kad vesti organi
zacijos, laikraštį tinkajna vagą jisai negali. Jo tempera
mentas ieškojo kitokių sričių veikimui.

Tikimės, kad naujam faktoriui, Pranui Bajorui, 
tos pareigos bus lengvesnės. Patyrimo jisai turi nema
žai, per ilgus metus dirbęs, kaipo “Tėvynės” redakto
riaus padėjėjas.

Praną Bajorą Pildomoji Taryba išrinko vienbalsiai. 
Linkime jam geriausio pasisekime.

Šiandien gavau nuo jūsų laiš-1 (5) Paskui konfiskavo visas 
ką, rašytą gruodžio 10 d. .Už valdiškas įstaigas, — pąšto, pų- 
pasveikinimą ir žinutes taria- licijos įr teismo trobesius. VaJ- 
me širdingą ačiū. Ačiū, kad ne- dinipkus, kurie buvo prie tau- 
pamiršote musų vargšų aplan- tininkų prisirašę, yon lauk iš 
kyti nors su ląišjai. Mes nega J tarnybų, — eikite griovių kąs- 
vom nuo jūsų nei laiškų, nei|ti. O visokie driskiai, girtuofc- 
knygučių, 
mums. Tur būt, Stalino drau- rje.dažnai nė pavardės nemoka 
gai ir jo agentai užgrobė tas tinkamai pasirašyti, liko paskir- 
knygutes ir laiškus, nes jam ti aukštais valdininkais, polici- 
viskas priklauso. niphąis, apskričių viršininkais,

Oras pas mus šią žiemą ne- direktOriaią ministerijose ir fa- 
blogas. Sniego nedaug tėra, šal- brikuose. Jie dažnai negali at- 
;js vidutiniškas, — ligi 30 laip- įkirti juodo nuo balto. (6) Pa- 
snių jau siekė * skui pradėjo konfiskuoti visas

privačias krautuves (biznius).
Iš komunistų labai retai gerą stambesnius biznius, kurie dą- 

žmogų rasi. apįe 50,000 iįpą apyvartos,
Dabar trumpais žodžiais pa- atėmė iš savininkų su visomis 

brėšiu apie nelaimingąją Lietu- Prekėmis be jokio atlyginimo ir 
vą. Komunistinė SSSR Lietuvą be jokio pasigailėjimo. Krautu
mėme gera valia, be kraujo vių savininkus išvarė į gatvę 
praliejimo. Buyo įsakyta Lietu- be vienų cento, o kai kuriuos 
vos vyriausybei atsistatydinti ir net į kalėjimą sugrudo už tai, 
išsirinkti naują valdžią. Taip ir kad jie pasiliko savo reikalams 
padarė. Kada rusų raudonoji įvairių prekių iš savo nuosavos 
jrmija antrą kartą žygiavo į krautuvės. Jie gavo po 5 ir 10 
Lietuvą, Smetona su savo gimi-1 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
nėmis jau buvo išbėgęs į Vo- UF ten jiems teks gyviems puti, 
kietiją ir išnešęs biskį aukso (D šimtai musų k‘olių lietuvių 
valiutos, žinoma, komunistų ir pūva kalėjimuose be jokios kal- 
jolševikų Lietuvoje buvo jau ir lės. Šimtai mokytų vyrų (dak- 
pinniau, ir daug buvo Rusijoje parai, profesoriai, inžinieriai ir 
ietuvių komunistų. Iš komu-p^t*) nusižudys arba baigs sa- 

nistų labai retai gerą žmogų ra- vo nelaimingas dienas beprot- 
si, — visi vagys, melagiai, chu- namiuose. Tai prie tokio pražu- 
liganai, valkatos ir tinginiai, tingo gyvępimo visą Lietuvos 
Kaip tik raudonoji armija suč- liaudį Pavedė žvėriškoji Stah- 
jo į nelaimingą Lietuvą, tuoj 110 phlpatura bei komunistų ii 
visi komunistai ir bolševikai, bąlševikų partija. ( 
lyg kokie tarakonai, iš visų p 
kampų subėgo prie valdžios a-1 
para to. Visi tie škurlininkai ir 
driskiai, tinginiai ir prasigėrė
liai, kurie jokių nuosavybių ne
turi, ėmė viską atimti iš tų, ku
rie turi. Jų darbai Lietuvoje 
yra tokie: ką Lietuva per 20 
metų nepriklausomo gyvenimo 
subudavojo, tą Lietuvos škurli- 
ninkai per 6 mėnesius sugriovė.

kuriuos siuntete liai, tinginiai ir bemoksliai, kų-

pradėjo atleidinėti

Pirmieji komunistį darbai.
šitie žodžiai, kuriuos aš ra

šau, yra tikri ir teisingi. Man 
pačiam ašaros byra iš akių ir i 
širdis dreba iš nusijninimo, žiū
rint į to raudono slibino dar
bus. Ne vieną jis jau į kapus 
nuvarė, o kiti beprotnamyje at
sidūrė, Pirmieji komunistų dar
bai buvo tokie, kadh suėjo rau
donoji armija į nelaimingą Lie
tuvą, tai (1) pirmiausia palei
do iš kalėjimų visus vagis ir 
raizbaininkus į laisvę, ir kaiku- 
riuos jų pakvietė į geriausias 
vietas, ir garbina juos. (2) 
Smetonos valdžios tarnautojus 

iš tarnybų,
— vienus paleido į gatvę, o ki
tus sugrudo į kalėjimus be jo
kios kaltės, ir kankina juos.
(3) Tuoj sunaikino įvairių pa
kraipų laikraščius. Pradėjo lei
sti tik komunistų ir bolševikų 
laikraščius. Tokiu budu nepri
klausoma spaudą dingo. Visai 
lictuvai komunistų tėvas Stali
nas užrakino burną. Laisva 
spauda liko Stalino plieniniais 
retežiais surakinta. Rankos ir 
kojos liko sukaustytos staliniš- 
Jmis pančiais ir visokia laisvė 
dingo, — likome Stalino žvėriš
kos valdžios amžinais vergais.
(4) Pradėjo konfiskuoti visus 
stambius ii’ smulkius fabrikus 
iš privačių asmenų ir kompa* 
nijų. Atėmė be jokio atlygini
mo ir nė dėkui nepasakė savi
ninkams. Vienus savininkus iš
varė į gatvę bė cento, o Jdtii$ 
sugrudo į kalėjimus už tai, kad 
pasiėmė savo pinigus iš kasos 
pragyvenimui. Jie gavo po pen
kis metus sunkiųjų darbų kalė
jimo. Tai taip žvėriškai jie pa- 
ąieJjgČ su įmonių savininkais.

bolševikų partija. (8) Toliau 
pradėjo konfiskuoti . privačius 
namus npo 170 kvadratinių me
trų ir didesnius. Apie 10,000 
namu atėmė iš privačių žmo
nių. Tuos žinones paliko be jo
kio aprūpinimo ir priežiūros. 
Atėmė jų turtus be jokio atly
ginimo ir namų savininkus va
ro lauk i'ši jų locnų namų. Va
dinasi, eik, kur nori; nors pa- 
sikaks po sausa egle. Aš irgi li
kau Stalino ir komunistų žvė
riškos valdžios apiplėštas, viską 
iš manęs atėmė. Turėjau dvejus, 
namus per savo kruviną pra
kaitą užsidirbęs, praradau visą 
Sveikatą, kol užsidirbau ant tų 
namų, o dabar nieko nebeturiu, 
— nei namų, nei darbo, nei. 
sveikątos, nei pinigų. Nežinau, 
kaip reikės su šeima gyventi, 
jęį niekas neišgelbės tėvynės iš 
plėšriojo žvėries nasrų, iš Sta
lino ir komunistų vergijos. Ta
da turėsime žūti. (9) Paskui 
pradėjo žemes atiminėti iš tų 
ūkininkų, kurįe turėjo daugiau 
nekaip 30 hektarų. Atimtą že
mę padalino tįen0, kųrįe visai 
žemes neturėjo arba turėjo la
bai mažaį. ^inm)}U>. žemę ątęmė 
be jokių atlygĮnĮjn°-
Nori I)ająų,o|£, norį pębąjsųok, o 

jie viąvjen buą Įšrjpktt
Dabar Lietuvos žmonės yra 

verčiami Staliną garbinti kaip 
kokį dievaitį. Jo paveikslai yrą 
visur nešiojami ir kabinėjami 
ant .sienų. Komunistų valdžios 
niekas nerenka, — patys ko
munistai pasirenka sau vietas 
ir išstato kaųdidatus. Dabar 
Lietuvoje bus praverti rinkimai 
į Maskvos parlamentą. Bolševi
kai pasirinko dvidešimt penkis 
kandidatus, kurįe važiuos į 
Kremlių. Nori baįsupk, nori ne
balsuok, o jie vįsvįen bus iš
rinkti ir važiuos į Maskvą. O 
tai dėl to, kad bąlsąvimai nėrh 
taip atliekami, kąip demokrati
nėse šalyse, kur balsuotojai tu
ri teisę pasirinkti tiek kandida
tų, kiek jie nori.

Mažoji Amerika. I
Kai rusų raudonoji armija 

sugarmėjo į Lietuvą, tai ji bu- 
I vo baisiai nustebinta, kad pus-

trečio miliono gyventojų vals- : 
tybiukė taip gražiai gyvena: : 
krautųvęs pijuos visokių pre- i 
kių; žjnogus gali nusipirkti vis
ko nuo galvos iki kojų, kas tik 
jam rpikajipga. Maisto daug vi
sokio, — duonos, sviesto ir jnę- 
sos. Tarnaitėj šijjcaįs apsirengu-t 
sios. Visi linksmi, pavalgę ir 
ąpsiręngę. čią, sako, ne Lietu
va yrą, bet “Mažoji Amerika”. 
Pas mus Rusijoje nieko nėra, 
•— nei duonos, nei batų, nei 
drabužių, nei sviesto, nei mė
sos. Pinigų turime maišais, bet 
už juos nieko negulime nusi
pirkti, ha nieko nėra. Tik Ru
sija apsiginklavusi yra stipriai 
ir tuo gali pasigirti.

Apgavo Lietuvos darbo žmones.
Apjc žmonių gerovę jie nesi

rūpiną. o tik rūpinasi kaip ga
lima stipriau apsiginkluoti, nes 
jie yra nusitarę visą pasaulį į 
savo žvėriškus pągųs pagrobtu 
Lietuvos darbo žmones jie bai
siai ąpgąyp, Stalino komunistų 
diktatūra darbo žmonėms žadė
jo aukso kalnus, žadėjo keptus 
karvelius į burną dėti. Visi dri
skiai, tingimai Įr valkatos 
džiaugėsi, kad komunistai Lie
tuvą valdo, kapitalizmą panai
kino, viską atėmė iš turtinges
nių, — dabar lai rojus.
Stalino rojus faktų šviesoje.
Bet štai kaip tikrovėje tas 

Stalįno rojus atrodo. Smetonos 
laikais paprastas darbininkas 
uždibdąvo nuo 3 iki b litų per 
dieną. Tądą sviesto kilogramas 
kainavo 1 Ii t. 50 centų, vilnonis 
kostiumas nuo 00 Iki 8Q litų; 
UŽ batus su aulais reikėdavo 
mpkėti 15—25 litus; pusbačiai 
kainavo nuo 8 iki 20 litų. Visi 
komunistų škurlinkai tada šau
kė, kad blogai, nebegalima gy
venti. Dabar prie Stalino, rau
donosios valdžios tėvo, darbi
ninkas uždirba nuo 5 iki 15 li
tų per dieną. Bet už tai kainos 
yra tokios: sviesto. kilogramas 
JO litų, vilnonių kostiumų vi
sgi nebėrą, o jei butų, lai rei
kėtų mokėti nuo 50Q iki 1,000 
litų. Už batus su aulais reikia 
mokėti 250,—300 litų; pusbačiai 
kainuoja 9Q—130 litų. Darbi
ninkų džiaugsmas nuėjo mar
gini ąnt uodegos, ir šiandien 
99% keikią Staliną ir komunis
tų supuvusių tvarkų. Visi lau
kia su nekantrumu, kad J<as iš- 
gpJl)čtų mus iš Stalino bolševi
kų žvėriškos valdžios. Stalino 
raudonąjį konstituciją nepripa
žįsta jokios nuosavybės, ir jokio 
turto, ' — viskas prikląuso val
katoms ir tinginiams. Tukstan- 
Čiai Lietuvųs žmonių neteko sa
vo kruvinos proęęs, namų, žę- 
mės, dirbtuvių ir krautuvių,—, 
viską išplėšė iš žmonių be jo
kio atlyginimo. Kpmunįstąi ne
pripažįsta pirkimo ię pardavi
mo aktų nejudinamo turto. No
tarai visi panaikinti, žemės ar 
namų nenupirksi ir neparduos!, 
nes niekas įletvirtina dokumen
tų. Visose mokyklose vaikams 
skiepijama bedievybė, kaip ga
lima greičiau stengiasi išrauti 
tikėjimą iš žmonių širdžių. Lie
tuvos liaudis kenčia amžiną 
vergiją. Neturim nei laisvo žo
džio, nei laisvos spaudos. Už 
vieną žodį, ištartą prieš raudo
nus kraugerius, gausi kelis įlie
tus kalėjimo arba sušaudys ta
ve. Šimtus automobilių atėmę 
iš pasiturinčių žmonių, ir da
bar juos daužo po griovius dri
skiai.

Jau susilaukėme naujų pini
gų, -■ rublių ir červonsu. Vie
nas červoncas išneša 10 rublių. 
Sidabrinių pinigų nėra. Litai 
kųl kąą t^hčrą ąpyyartoje,

vieną i-ųbĮį reikia duoti 1 li
tą ir 10 čėplų,

Liko tik tuščios lentynos.
Rusų kariuomenė viską išpir

ko iš krautuvių, —r paliko lūs 
čios lentynos. Žm.ppęs pinigų 
turi, bet nebėra prekių. Ąt$i- 
minkite, kad pustrečių milijono 
gyventojų negali prisotinti 200 
milijonų. Greit paliksime visi 
ųfeągąį,. be, drabužių

iv be batų. Viską rusai veža į 
Rusiją, ba toji nieko nėra. Ru
sų Rąrejyjąi užmiršę yrą svies
tų įr mėsos skopj. Rusų kari
ninko žmona, nusipirkus pusę 
kilogramo sviesto, įdėjo į puo
dą virti. Po kiek laiko pažiūri, 
kaj puode dingo sviestas, o tik ; 
riebalai bepasiliko. Matote, kad 
nežipp no ką su sviestu daryti.
Gelbėkite savo tėvynę, gelbėkite 

saviškius.
Brangus broliai ir seserys lie

tuviai, stenkitės kaip nors sa
vo tėvynę gelbėti,—pražus jū
sų tėvai, broliai ir giminės, pra
žus jūsų turtas, kurį jus auko
jote savo giminėms. Mes visi 
amerikonai, per sunkią procę 
susitaupę kiek pinigų, nusipir
kome Lietuvoje kas žemės, kas 
namų, bet dabar viskas nebe 
tavo ir nebesi savo turto šeimi
ninkas. Viską atėmė, atėmė vis
ką ir iš manęs, — nieko nebe
turiu, liko tik žmona ir sūnūs. 
Šaukitės pono Roosevelto, visos 
Amerikos draugo, kur 131 mi
lijonas gyventojų yra pavalgę 
ir apsirėdę ir visų turtai yra 
apsaugoti. Visa Lietuvos liau
dis turi vilties, kad Amerika iš
gelbės mus iš to žvėries nasrų, 
raudonojo komunizmo. Kovo
kite iš paskutiniųjų ir, saugok 
Dieve, neprisileiskite to raudo
nojo kirmino komunizmo į sa- 

; vo šalį, kur gyvuoja demokra- 
į tija ir visos tautos turi pilną 
į laisvę kalbėti ir rašyti. Lietuvo

je visa tai dingo. Bet mes turi
me viltį, kad Dievas mus išgel
bės iš Stalino vergijos ir kad 
prie to išvadavimo prisidės A- 
merikos valdžia ir broliai lietu
viai.

Amerikos komunistus reikia 
pasiųsti pas “tėvą” Staliną.
Aš patarčiau ponui preziden

tui Rooseveltui visus komunis
tus, kurie nėra patenkinti Ame
rikos gyvenimu, sugrusti į laivą 
ir tegul važiuoja pas savo drau
gą, Įr tėvą Staliną, — tas juos 
sutvarkys taip, kad jie nebeno
rės nė girdėti apie komunistų 
gyvenimą ir tvarką. Amerikos 
komunistai aukso kalnus žada 
darbininkams, nes jie nežino, 
kokie aukso kalnai yra Rusijo
je. Lietuvoje mes jau pamatė
me ir privalgėme Stalino duo
nos pakankamai. Tegul Dievas 
saugoja visą pasaulį nuo tokios 
Supuvusios žvėriškos tvarkos, 
kokia yra prie komunizmo.
“Šį laišką rašau su ašaromis”.

Šį laišką rašau su ašaromis 
Įr širdies skaudėjimu, nes likau 
amžinas elgeta. Viską atėmė, 
ką per 17 metų Amerikoje 
dirbdamas sutaupiau, šį laišką 
atspausdinkite lietuvių ir anglų 
Įaikrąšėjųose, — tegul visa a- 

pierįką žino, kas dabar dedasi 
Lietuvoje.

Dąr keli žodžiai, Lietuvos ka
riuomenė pasidavė rusams ir li
ko nuginkluota, o Latvijos ir 
Estijos kareiviai nesidavė nu
ginkluojami, Todėl dažnai turi 
susirępĮijuų SU rusais. Lietuvo
je irgi buyo susirėmę su rusais 
durtuvais: žuvo apie 15 lietuvių 
ir apie 35 rusai. Pabaltijo vals
tybes yra prieš raudonąjį kir
miną jr stengiasi nuo jų atsi
kratyti. Bet be kitos karalystės 
pagalbos nieko nebus.

Jau praėjo po Nauju metų 
kelios dienos, o kalendoriaus 
neturime.

Stenkitės kaip nors tą laišką 
laikraščiuose paskelbti, tik- 
saugok Rieve, mano pavardės. 
nei$du,Qkitę. Jei patirtų, man 
butų ifliirtis.

P. S. Asmuo, kuris šį laišką 
pridavė, nuo savęs pridėjo to
kią pastabą: “Laišką gali per
sispausdinti ir kiti laikraščiai. 
‘Vilnis’ gali patalpinti į savo leL 
džiamą laiškų knygą”.

ČINGIS CHAN IR 
STALIN

Be abejojimo, daugelis musų 
bus girdėjęs ar -skaitęs apie 
mongolų antplūdį Rusijoje. 
Mes čia neturime tikslo pasa
koti Į3-tojo šimtmečio pra
džios istorijos. Prisiminkime 
tik, kad iš rytų Mongolijos mi
nėtam šimtmetyje pakilo mon
golų giminės, žinomos totorių 
vardu, užkariavo ne tik šiau
rės Kiniją iki pat Korėjos, bot 
ir kitą didelę Azijos dalį iki 
Persijos bei Indijos, paskum 
gi per Kaukazą ir Kaspijos ju
ros pakraščiais įsibrovė tų 
laikų Rusijon ir ją pavergė. 
Totoriai išlaikė Rusiją savo 
valdžioje daugiau kaip 250

Kam visa tai primenama? 
O štai kodėl: likimo ironija 
,matyti, norėjo, kad raudona
sis Maskvos caras Stalin ir 
barbariškos mongolų impe
rijos įkūrėjas Čingis Chan tu
rėtų tą pačią vardo reikšmę. 
Kaip žinoma, Stalin yra pasi
rinkęs savo vardą nuo “plie
no”. Tuo tarpu čingis Chano 
ankstybosios vardas buvo Te- 
mudžin, kas totoriškai reiškia 
“geriausias plienas”. Tuo var
du jis 1203 m. buvo paskelb
tas mongolų valdovu, o tik po

sivadino čingis Chanu (kas 
reiškia: galingiausias 
vas).

Kai]) matome, čingis 
ir Stalino pavardės turi 
čią reikšme, 
nukaldintas iš 
no, o Stalinui tenka tenkintis 
paprastu plienu.

Bet ar tik pavardės tos pa
čios? Žinant iš istorijos čingis 
Chano žiaurumą ir ištisos ei
les valstybių kultūrų nuterio- 
jimą bei sugriovimą, ar prieš 
musų akis ncatsistoja Kremlio 
caro vaizdas? Čingis Chanas 
mėgdavo iš nukautų priešų 
kaukolių sustatinėti pirami
des. Jeigu kada nors bus nusta
tytas tikrasis skaičius aukų, 
kurios žuvo nuo bolševizmo ir 
“genialiojo” Stalino orienta- 
liško žiaurumo, tai iš kaukolių

valdo-

Chano 
tą pa- 

Tcmudžin buvo 
i geriausio plie-

čiausias piramides.
Temudžin-Čingis Chano var

das yra įėjęs į istoriją kaipo 
pasibaisėtino valdovo. Stalino- 
Dzugašvili vardo laukia las 
pats likimas! V.

ŽINIOS
Pramonės komisa
riatą tvarko rusai
VILNIUS, Lietuva, kovo 5 d. 

— Oficialiai valdžia praneša, 
kad maisto pramonės komisa- 
riatan atvyko visa eilė naujų 
valdininkų ir specialistų iš Mas
kvos.

“Laisvos” Lietuvos maisto 
pramonės komisaro pavaduoto
ju paskirtas kažkoks. M. Kuz- 
npcov. Oficialiu komisariato 
patarėju paskirtas Guro v.

GERB. Naujienų ikaityto- 
foi ir įkaitytojo! protonai 
pirkinių reikalaii eiti t

tMbiatl Naujienom

Gen. Vitkauskas ko
munistų išrinktas
VILNIUS, LĮetuva, kovo 5 d.
Praeitų '“rinkimų” metų gen. 

Vitkauskas tapo išrinktas at
stovu į aukščiausią sovietą Mas
kvoje.

Komunistų “Tiesoje” Vitkau
skas įdėjo padėkos laišką už 
pasitikėjimą ir “išrinkimą”.

Gen. Vitkauskas ilkilmingai 
pasižada pašvęsti savo jėgas 
“tam kilnam darbui, kuriam 
buvo išrinktas”. Gen. Vitkaus
kas buvo prisiekęs ir Lietuvos 
nepriklausomybę ginti.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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St. Miščikas-žiemys.

/r taip gimė stebuklas
____  (IŠ PARAGVAJAUS PRAEITIES)

(Tęsinys)
Per jo išbalusį veidą riedėjo 

iš pastirusių akių ašaros...
Komisaras pasijuto labai ne

jaukiai: jis suprato, jog don 
Juliano ar nežinojo ar nebuvo 
supratęs, kad užmuštas nauja
gimis — jo sūnūs ir norėda
mas išsklaidyti įspūdį, sušuko 
į policininkus:

—Ko stovite?... Ko nevedate 
suimtuosius?.. Du kartu reikės 
įsakyti?!.

Klausome! — tarė skubiai

tuosius, sušuko: — Ko stovite? 
Marš!

Kiti liko stovėti nedrįsdami 
tarti nei žodžio matydami susi
jaudinusį, ašarojantį, kaip dro
bė išbalusį ir lyg perkūno nu-

naus ir meilužės lavonų, don 
Juliano.

vo įsmigę į kūdikį, šiek tiek 
suraukta kakta, sruvenančios 
ašaros ir saulės spinduliai mu
šą į don Juliano veidą — teikė 
nepaprastą reginį...

Žmonės nenuleido nuo don 
Juliano akių užburti jo nepa
prasta veido išraiška, kurioje, 
rodos, kovojo skausmas su pyk
čiu ir bejėgiškumu...

Staiga don Juliano veidas pa
sikeitė, jis sujudėjo, lyg norė
jo žengti arčiau prie lavonų, 
bet kojos liko vietoje, tik jis

don

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjiųių, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien Išsitrlndami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio sų inkaru ant dėžutės.

LITHUANIAN 1S«

Juliano, jei ne komisaras, kuris 
staiga prišokęs jį sugriebė ir ap
kabinęs prispaudė prie savo 
krutinės...

Dvi moterėlės nesusilaikiu
sios pravirko balsy... Keli vyrai 
nedrąsiai, purvinais smiliais nu
braukė ištriškusias ašaras..,

—Nusiraminkit... Nusiramin
kite, don Juliano... Nieko nepa
darysi! Toks likimas!.. — guo
dė komisaras.

—Nieko... Ačiū, ponas komi
sare... Man geriau... Dovanoki
te... — tarė lėtu balsu don Ju
liano liuosuodamasis iš komisą-

mane . žmogžu- 
grasinančiu bal- 

Dar prisipa- 
Atsikalbinėja

Uždainuosite!..

—Atsimins 
džiai! — tarė 
su komisaras, 
žinti nenori! 
Palaul

žmonės tylėjo nedrįsdami nei 
patvirtinti nei tuo labiau prie
šintis komisaro žodžiams.

—Aš tuojau atsiųsiu vežimų 
lavonus paimti! — tarė don Ju
liano šluostydamasis ašaras.

—šiandien? — užklausė ko
misaras.

—Taip . ., dabar tuojau . . . 
tik namon pareisiu... — atsakė 
tvirtesniu balsu * don Juliano 
matyti, šiek tiek aprimęs.

—Ne, don Juliano, — tarė 
lyg atsiprašydamas komisaras. 
— Negalima... Iki ncapžiurės 
prokuroras bei gydytojas — ne
galima jų liesti... Be to, man ro
dos, greičiausia, bus įsakyta pa
daryti skrodimas...

—Kam?..

IŠGELBĖJO

g

NA UJIENU-ACME Telepjioto 
Ccntennial tilto, Rock Is- 

land, III., prižiūrėtojai virve 
traukia 
Haron 
la., po 
bandant
šia Mississippi upę 
įlūžo ir jis pradėjo skęsti.

aštuoniolikos melų 
Snell iš Muscatine, 
to kai jaunuoliui 
pereiti per užšalu- 

ledas

i įsakė formaliai komisaras.
Ir per naktį čia pasiliks?—-

no.
—Jei nesuskubs atvykti gy

dytojas ir prokuroras — turės 
pasilikti... Sargybą pastatysi
me...

—Taip?.. Aha ... aš maniau... 
Tiek to... Gerai... Jus geriau ži- 
uote... — tarė lėtai don Julia
no. — Puiku . . . jeigu nakčiai

čia pasiliks — aš atsiųsiu kelis 
“pionus” taip pat . . . polio nin- 
kui bus ramiau...

—Ačiū, don Ju’iano... — pa- 
dėkavojo komisaras atiduoda
mas pagarbą. — Aš suprantu... 
Skaudu... Labai skaudu... Tikė
kite manim, jei butų buvus 
mergaitė — tiek to, bot čia —

Lietuvos Padangėje
PASKOLOS NAUJA- 

KURIAMS
B. Bieliukas, sovietų Rusi

jos žemės-ūkio banko Lietu
vos respublikos kontoros val
dytojas,

se. Už ūkininkų parduodamus 
produktus nustatytos, paly
ginti, žemos kainos, tuo tarpu 
visa tai, Ras ukįninkui reika
linga, kainuoja labai bran
giais Tad okupantai siekia u-

paskelbe, kaip eina kininkus privesti prie bankro- 
pųskolos dalininias tiems nau- to, kad ir jie “laisvu
ja'Jęurianis, kurie iš sovietų dėtųsi į kolchozus,
valdžios gavo nuomon žemės. 
Rusiškojo banko lietuviškas 
valdytojas atvirai prisipažįs
ta, kad paskolos dalininias ei
ną nesklandžiai. Apskričių 
vykdoĮnicji komitetai dar lig- 
šiol neatsiuntė sąrašų tų as
menų, kurie žemę nuomon 
yra gavę. Trobesiams pasista
tyti numatyta paskola" apda
linti 4,000 naujakurių. Tačiau 
lokių “naujakurių” iš viso yra 
30,000, tad ligšiol dar neaišku,' 
kur turės prisiglausti liku
sieji 26,000 “naujakurių”, ku
rie jokių trobesių neturi. Me
diniams trobesiams pasistaty
ti duodama po 2,500 litų, o 
trobesiams iš nedegaipos me
džiagos —po 5,000 litų. Tiesa, 
medžiai parduodami už 20% 
nustatytos taksos, tad už šiau
dines bakūžės >statvbai reika- . i r 
liūgą miško medžiagą reikėsią 
mokėti tarp 550—750 litų. Bet 
visam kitam įrengimui nebe-, 
lieka nei pilnų 2,000 litų. Kaip 
už tokią “gausią” paskolą 
naujakuriai turės įsikurti, tur
būt težino vieni bolševikų gu-

noru

TRŪKSTA PAŠARO
Komunistų partijos žemes 

ūkio skyriaus vedėjas “drau
gas” K. Didžiuos nusiskundžia 
netvarka pašarų paskirstyme. 
Šis darbas pavestas “Pienoccn- 
trui”, bet jis parašu aprūpina 
tikrai tuos ūkininkus, kurie 
pristato pieną. Tuo tarpu, pa-

sak Didžiulio, “tai apima pasi
turinčius valstiečius, nes iš 
darbo valstiečių nedaug kas 
pieną stato į pienines”. Bolše
vikų žemės “reforma” pasiekė 
to, kad dabar visi Lietuvos ūki
ninkai yra paversti “darbo val
stiečiais”, kurie pieno į pieni
nes jau nebegales pristatyti. 
Toliau komunistinis žemės 
ūkio “specas” praneša, kad pa
šarų aprūpinimu turėjęs susi
rūpinti žemės ūkio komisaria
tas, kuris jau daugiau mėnesio 
“planuoja, o rezultatų dar ne
matyti”. Tuo tarpu žiema jau

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

ma, kad mūrinių namų niekas 
pastatyti negalės, nes tam rei
kalui skiriami tiktai 
tu. c

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačius Naujiem s 

. ..andinROS.

čių gali nukentėti.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

x4585

4606

tėvas... Puikus ”gaučyto” butų 
buvęs... Bet jie mane pamir 
nūs!.. .. užbaigė komisaras at
sisveikindamas don Juliano, ku
ris dar vis negalėjo atitraukti 
akių nuo lavonų.

—Taip... taip... suprantu,., 
atsakė nesąmoningai apie 

kažką kita galvodamas don Ju
liano...

5,000 li-
Pabrangus ne tik plytoms* 

bet ir visoms kitoms statybos 
medžiagoms, o taip pat paki
lus darbininkų atlyginimams, 
iš šios sumos joks “naujaku- 
ris” mūrinio namo napstatys. 
Dar tenka pastebėti, kad pas
kolos duodamos iš 3,5%, be 
to, 1% mokamas vietinėms 
kredito įstaigoms, tad iš viso 
išeina 4,5%. Pati paskola yra 
trumpo laiko.

Iš visų tų, pačių bolševikų 
skelbiamų, • davinių matyli, 
■kad okupantai siekia pastatyti 
vadinamus naujakurius į lo-

£

£

$

įjSĮį

gėrėtis Amerikos 
.puikiausia Degtine

“NE TIK TURTINGIEMS TURTINGA DEGTINĖ

Jums nereik 
miliono

r 'f

j? j

— bet jeigu 
f turėtum milioną■>

negalėtum nupirkti turtin
gesnę, puikiesnę Degtinę 

už Old Quaker

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%% ir 
duodame ilgametes paskolas.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

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 
gaiauluotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY UOGt

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užl • i-
domis ir Hollyvvood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

XIV.
—Simus.,, Simus... Simus...— 

skambėjo don Juliano smage- 
nyse, pritvinkusiose krauju gy
slose, stovėjo prieš veik nieko 
nematančias akis...

Don Juliano nejautė nieko iš
skyrus kažkokį skausmų kruti
nėję, kuris apėmė visų kūnų 
varžė galvą, lyg rodos kas |<alė 
ant jos lankus ir mieguistumą, 
panašų į mirtį.

Jau gal dvi valandos sėdi sa

už kurio girdisi darbininkų bal
sai, bet jis nieko nejaučia, jis 
dargi nepamena kai]) šion ke- 
dėų atsidūrė.

Be abejo, jis parėjo nuo įvy
kio vietos, galvojo jis norėda
mas prisiminti, bet kaip — ne
žinojo...

--Niekas ųęlydejo... — pralė 
kė per sunkią galvų mintis ir 
jis vėl lyg neteko sąmones.

Per jo skruostus riedėjo aša
ros, stambios, pageltę, kaip jo 
veidas, yągojančįos veido rauk
šlėm, besikaupiančios virš jau

Prisiminė...
—Juk žadėjau pasiųsti “plo

nus” prie lavonu...
* ,4 <r

No. 4606 ii* 4585—Popietinės suknelės. Sukirptos mięros, 4606—14 i 
iki 20, 32 iki 44; No. 4585—11 iki 17, 12 ikį'16. 1

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

budu 
Tuo- 
varg-

akiu

negalėtų žemėje įsikurti, 
piet okupantai privers 
šus ūkininkus parsiduoti 
Ichozų baudžiavą, o dėl 
bus skelbiama, kad ūkininkai
“laisva valia” dedasi į kol
chozus. To palies siekia ir o- 
Kųpaptų kainų politika. Pa
naikinus visą privatinę pre
kybą, ūkininkai yra verčiami 
visus produktus parduoti su-1 
bolševikiniuose kooperatyvuo
se arba valstybinėse krautuve-

ku, labai sunku keltis, nesino
rėjo... Norėjosi likti čia sėdėti, 
nieko negirdėti, nieko iięjąųstį, 
pamiršti praeitį ir negalvoti a- 
pie ateitį...

—O gal jau atvyko prokurp- 
fąs? — pagalvojo don Juliapo 
ir vėl ištiesė kojas.

Burna buvo išdžiūvus.
Tik dabar don Juliano prisi- 

mipė, .jpg visų dienų pieko. ne
valgė, bet alkis jį nekankino, 
gal troškulys?

This Whiskey is 4 Years Old • 86 Proof • Copr. 1940, The Old 
Quakcr Co., Lawrenccburg, Indiana

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEIT V

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

$9-50
ir aukse

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
'-ules t'nv ekstra.

BLACK BAND LUMP ... *9.75

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 1 -00 
diena * I ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į
IN

INVIHMCN1

SPECIAL 
TRUMPAM 

LAIKUI 
60 Dienų 

bENTAL PLATĖS Dykai Išbandyt
IIF t

INSURED Al Kf <

ir

$17.50
viena

American Beauty 
Pieitai
Ploni, natūralus,

12 Mėnesių
FACE-FORMING
P L E I T AI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi .....................

mi ■ ‘'-JA

n
J

nesulaužomi
Mokėti

c n

$2.00
DYKAIAPSKAICIAVIMAS 

Pieitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Atsineškit šį Skelbimą!
Jis $9.00 perkant 

Vertas w naujus pleitusUNIVERSALSAVINGS& LŪAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/z Nuošimčio ant Visų Investmentų
(Vardas ir pavarde)

(Adrejąs)

(Miestas ir valstija)

Jųsų indėliai ąpdrąustj iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Wasblngton, D. C.

NAUJIENOS Pattern Oępt.
1739 S. HaktąJ $t., Chjcago1 I1L 

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

Miąroa -.................... per krutinę

GERBIAMI NAUJIENŲ fckaį 
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti | tas Krautuves 
kurios Skelbiasi Naujienose.

___ ________________________

Excel Dental Lab., ,nc 
4707 IRVING PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ.

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

Tęl. DEArborn 1470 
Atdara, vakarais—4 aukštas.
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Fordas Nepriima 
CIO Reikalavimų

Sako, “Nėra Ginčo su 
Darbininkais”.

DETROIT, Mieli. — Gavusi 
('JO Auto Vilijos reikalavimus, 
Fordo bendrovė pašinu!"* l.iišką 
gubernatoriui Vau Waganer 
kuriame atsisako juos svars'yti.

llarry V. Bcnnctt, kuris laiš
ką pasirašė, sako, kad “Fordo 
bendrovė neturi jokią nesusi
pratimą su savo darbininkais.

“Agitatoriai Kalti”.
‘Tam tikros agitatorių gru

pės iš lauko bando sukelti įspū
dį, kad tarp abieju pusią eina 
konfliktas.” Tikrenybėje, ta
čiau, tęsia laiškas, bendrovės 
santykiai su tarnautojais “yra 
kuogeriauši”.

(JO Auto unija, kuri turinti 
suorganizavus didžiumą Fordo 
dirbtuvių, reikalauja pakelti al
gas, pripažinti uniją, panaikint 
darbo pagreitinimo sistemas ir 
garantuoti pirmenybę.

BALSUOS DĖL
VASAROS LAIKO

KANKAKEE, 111. — Balan
džio 15 gyventoją referendu
mui bus pavestas vasaros laiko 
įvedimas. Tą dieną įvyks ir ge
neralini miesto rinkiniai.

IŠGELBĖJO ŠEŠIS 
NUO MIRTIES

DETROIT, Mich. — 13 m. 
Bernicc Sherman ir 12 m. Bei- 
ly Marshall išgelbėjo šešis ma
žus vaikus iš užsidegusio Mi
chigan ChilJrcn’.s Aid prieglau
dos’.

Gaisras kilo visiems vaikams 
bemiegant.

Baigė 2 Bankų 
Likvidaciją

ROCKFORD, III. — Už $7,- 
710 buvo išparduotas paskuti
nis turais dviejų užsidariusią 
banką, Citizens State of Du
ra n <1, ir Pcoplcs Bank and 
Trusl Co., of Rockford. Pir
mas bankas atmokėjo depozi- 
torianrs .35%, antras 38%.

287 Milionai Dolerių 
Keliams Michigane

KALTINAMAS MOTERS PASMAUGIMU

DETROIT, Mieli. — ši vals
tija ruošiasi priimti iš federa- 
,ės valdžios $287 miliolią fond i 
skiriamą Detroito ir provinci
jos vieškeliams praplatinti, pa
gerinti ir naujus išvesti — ka
ro reikalams.

Pačiame Detroite numatoma 
išvesti apie 13 iškeltą ekspresi
niu vieškelių.

Waun^nų-Aemp Th)hduoi.o

George J. Civek (kairėj), 23 metu amžiaus, kuris ap
kaitintas pasmaugimu Mrs. John Pappas (viršuj, deši
nėj), mokytojos, New Yorke. Civek taip pat apklausinė
jamas apie Mrs. Elizabcth Jcnsen (apačioj, dešinėj mirtį, 
kuri rasta pasmaugta apie mylios atstume nuo Pappą’o 
namą.

Pašaukė Dr. A.
Braze Karo
Tarnybai

Rus Carnp (irant.

ROCKFORD, III.- Dr. Alek
sandras Braze, kenosh iečių 
(i. K. Braze suims, gavo karo 
departamento pranešimą pen- 

Iktadicnį raportuoti karo tar
nybai Camp Grant stovykloj 
je. Jis turi kapitono rangą 
medikaliam rezerve, o 1939 

l metais tarnavo Michigano 
į Fort Custcr karo stotyje.

Dr. Braze yra vedęs ir turi 
tris sūrius. Rockforde gyvena 
adresu 802 N. Chicago avė.

Didžiulė DuPont 
Dirbtuvė Jau Dirba

CIJNTON, I0WA. — Nau- 
jai pastatyta $7,500,000 Du 

i Pont dirbtuvė jau pradėjo ga
minti cellophane ir kitus pro
duktus. Dabar dirba 200 dar
bininką, bet' žada ją skaičių 
padidinti iki 500.

ATSISAKĖ ATNAUJINTI 
LAISNIUS 47 ALINĖMS

LANSING, Mieli. — Pasi
remdamas Detroito policijos 
rekoniandacija, valstijos like
rių kontrolės komisionicrius 
atsisakė atnaujinti laisnius 17 
Detroito alinėms ir kabare
tams.

Gavo Dideli 
Kontraktą

DEKALB, 111. — Nehring 
Electrical Works gavo kclias- 
dcšinits tuksiančią kontraktą 
pagaminti armijai vielą ir ka
beliu.

Dirbtiivė samdo nemažai 
lietuviu, u

Sunkiai Serga
J. Balkevičius

SIUX CITY, la. — Sunkiai 
susirgęs yra vietos lietuvis J. 
Bulkevieius-Bulkiewicz. Ran
dasi po gydytoją priežiūra ir 
negali dirbti.

Atidėjo Elektros 
Streiką Michigane

LANSING, Mich. - AFL E- 
lektros darbininką brolja suti
ko atidėti iki šiandien 2-trjs 
popiet skelbimą streiko Consu- 
mers elektros bendrovėje, km i 
parūpina elektrą apie 900 mi s- 

• lą ir miestelių valstijoj. Strei
kas turėjo būti paskelbtas kaip 
vakar.

I Nubaudė 
“Hitleri”

1iii4i....... ................. ...

MILAVAUKEE, Wis. — A. 
Hitleris miesto teismui užsi
mokėjo $8.35 pabaudą. Jis bu
vo kaltinamas “labai neatsar
giu važiavimu automobiliu”. 
Nežinia, ar Adolfo giminaitis.

- į

Arsenale Dirba
7,895

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DF.NTTSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BTEŽIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T~• koplyčios visose
1—J y7 Iv cul 1 Chicagos dalyse

Naudos Miliciją
“Riaušėms” Kovoti

LANSING, Mieli. Prieš dar
bo organizaciją protestus ar 
neišreikštą nepasitenkinimą le- 
gisiatiuos senatas priėmė įs(a- 
tymą, kuris autorizuoją valsti
jos ir lokalius policijos depar
tamentus naudoti valstijos 
“ginkluotas spėkas” —- miliciją 
“riaušėms malšinti”.

Iowos Gvardija
Fed. Tarnyboje

MOKESČIŲ NORMA J.
ST. LOUISE $1.70

1910 metu v 
miesto namą

R O CK ISLAND, ILL. — Pe
reito menesio pabaigoje Rock 
Island arsenale dirbo 7,895 

-- darbininką. Ją skaičius nuolat 
šio1 didinamas. Netolimoj praeily- 
mi-'je iš Chicagos čia atvyko dir-

nuo kas bti lietuvis, J. Prentis. 
įkainuotos ------- ----- ------------- -----------------

LOUIS, ILL 
mokesčiams 
savininkams 
norma

$100. Nuosavybės
$43,071,000, o miesto biudžetas
„siekia $329,983. ?'

Michigan Gvardija
I Fort Sheridan

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

su POVILU ŠALTIMIERU. ,

DĖS MOINES, la.- 
kelcta dienu federalei 
tarnybai išvyko Iowos 

v •/

Prieš | 
karo Į 

nacio-

Smulkmenos kitur).

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Sorodomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5R49

i Dr. Pefer T Braris
GYDYTOJAS IR CHHU’’U ‘ 

6757 S. Western Avr 
VALANDOS 1 iki 8 ’r nuo 7 iVj <_•

DR & JBNRINS 
f Lietuvis 1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Wesl 63rd Street

Ofiso valandos* nuo 1—4 ir nu< 
7—Q vai vakaro ir pagal sutarti
Ofiso Tel. PROSPECT 67 7

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Phone LAFayette 80244704 So. Western Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Telefonas YARDS 1419.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 251S
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

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

Jos sąstatas buvo kcliasdc- 
šimts lovvos jauną lietuviu, jų 
tarpe J. Valeika, iš Sioux Ci-

A r m i ja Paėm e—250

DICTROIT, Mich. Į Fort 
Sheridan, HL, (prie Chicagos) 

I metams federalės karo farny- 
! bos vakar ir užvakar naktį 
išvyko Michigan nacionalčs 
gvardijos 210 pulkas.

Antradienį armija iš Detroi
to paėmė 250 naujokus, ją 
tarpe yra Andrew Andruška, 
J. J. Babis, John Romanas. 
Visi pasiusti į Fort Custcr, 
Michigan.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL therapv 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 
ryto iki 7 v. 
šeštadienį ir 
madienį— į 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s 
Thd. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

/J

10 v. 
vak. 
sek- 

Sanc

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidenciios Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

Detroitas Nori 
Perimti Gaso Įmonę

DETOIT, Mieli. — Miesto 
valdyboj, tarp piliečią ir vie
šąją įmonių eina dideli ginčai 
dėl pašildymo, kad 'miestas 
nupirktu ir pats operuotu ga
so įmonę, kuri gyventojams 
dabar aprūpina gasu.

Anūką Sužeidė, 
0 Motutė Mirė

CLARKSVILLE, Ind. -- Pa
mačiusi draugus nešantį jos su
žeistą 14 melą anūką, Bert 
Goodman’ą, 68 m. Mrs. Lillie 
Mae Riggle tiek nusigando, kad 
gavo širdies ataka ir mirė. Ber
niukas tebuvo lengvai užgautas.

Išpranašavo 
Savo Mirti K*

IRON MOUNTAIN, Mich. — 
Sėdėdamas plaukų kirpėjo kė
dėj, 65 metų Neis Mortensen 
kalbėjo, kad “aš mirsiu staigiai. 
Vienu sykiu — trėkšt, ir bus 
pabaigta!”

Taip ir įvyko. Kirpėjui ne
baigus plaukus kirpti, Morten
sen mirė.

Didins 3 Įmones 
Rockforde

ROCKFORD, ILL. — Vald
žios leidimus ir finansines 
lengvatas dirbtuvėms didinti 
gavo dirbtuves, —■ Rockford 
Machine Tool, Greenlee Bro
thers, ir J. L. Clark Manufac- 
turing Co.

Dabar Jau 
“Legališka”

INDIANAPOL1S, Ind. — Gu- 
bernatorius Schricker pasirašė 
patvarkymu, panaikindamas už- 
silikusį įstatymą, kuris draudė 
sekmadieniais žuvauti, ir vaka 
raii bascball ir “hočkey” lošti

šešis kartus vedusi 
moteris

N - - - *-

SPOKANE, Wash., kovo 4 d. 
— Vietos teisėjas šiandien nu
teisė Mrs. Madlyn Veltrie trims 
mėnesiams kalėjimo už tai, kad 
ji vedė 6 kartus nepėrsisky- 
rusi su buvusiais savo vyrais.

Mrs. Veltrie apsivesdavo, pa
gyvendavo keletą mėnesių, kai 
vyras nepatikdavo, jį pamesda
vo ir su kitu apsivesdavo.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

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

Namų Tel. VTRGTNTA 2421

DR MARGFRTC
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nąo 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

Optometrlcally 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

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 Sega]
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’ĄS 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom 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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 

Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTISADVOKATAS
3133 SO. HALSTED STREET 

Tel. CALamet 6877
Vai.: nuo 1:00 pępięt iki 8 v. vak.

134 N. LA SALLE STREET
Room 2014 Tel. STAte 7572

Vai.: nuo 0:00 iki 11:00 ryto.
3149 80. HALSTED STREET 

TeL VlCtoiy JM79



Ketvirtadieni, kovo 6, 1941

Cicero Piliečiai 
Už Savivaldybės 
Elektros Stotį

Lietuviai Aktyviai Veikia 
Kampanijoje

CICERO. — Vieiiu laiku iš
keltas piliečių šūkis, kad Ci
cero miestas įsigytu riuosdvą 
elektros jėgos gaminimo Stotį 
(Municipal Electric Pldttt), 
kurį laiką paliktas ramybėje, 
šiandien vėl plačiai apkalba
mas.

Buvo paskelbta, kad Cicero 
turi padaręs amžiną sutartį su 
Public Service Čompany of 
Northern Illinois, kuri turi 
monopolį pardėvinėti elektros 
jėgą vartotojams, ir tikėta, 
kad nuo tos sutarties miestas 
negales niekad atsimesti. Bet 
dabar patiria, kad aukščiau
sias teismas pripažino pana
šias sutartis neteisėtomis ir, 
kad savivaldybes nuo jų gali 
atsisakyti. Dėlto tai piliečiai 
iš naujo gyvai susidomėjo sa
vo stoties įsigijimu.

Kaštuotų $1,500,000.
Sakoma, kad tokios stoties 

ir viso Cicero apšvietimo sis
tema atsieitų apie pusantro 
milijono dolerių. Paskolą, esą,

gAliti iš valdžioj. Prie 
to, tokia Stotis galėtų jėgą 
parduoti mažesniems apielin- 
kės miesteliams.

Tvirtinama, kaį sava savi
valdybes stotis išeitų į naudą 
gyventojams, nes tada pelnas 
liktų savivaldybės ižde kas į- 
galintų sumažinti kitus tak
sus.

Bet privatinės korporacijos 
kurios dabar turi monopolį, 
lengvai nepasiduos, kovos už 
išsilaikymą. Piliečiai tą žino 
ir dėlto dabar visam Cicero 
'piliečiai organizuojasi, nes ži
no, kad tik vieningai dirbda
mi gali laimėti. Lietuviai irgi 
kartu sb kitų tautybių žmo
nėmis šioje kampanijoje vei
kia. —E. Mikutis.

Humboldtiečiai Ren
gia Bimcb ir Pinoklio 
Baliu ši Sekmadieni

Ji

Į

JONAS UŽKURAITIS
(Oskar)

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

kovo 4 d.. 7:30 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Žagarės parap., Šiaulių 
apskrity.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, po tėvais Gas- 
pąraičiųtę, 2 dukteris: Oną ir 
žentą Fred Kondrotas ir Ma
rijoną; sūnų Bronislovą, bro
lį Ignacą, Cleveland, Ohio; 
švogerką ir švogerį Elzbietą 
ir Mykolą Rudauskas ir daug 
kitų giminių Lietuvoje.

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

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopi., 3334 So. Halsted 
St. .Laidotuvęsjvyks. pepkta.d., 
kovo ■ 7j dr.,L:30 r vai. r popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į L. 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Užkuraičio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat. nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: MoįęTis, 
Dukterys, žentas, Simus, Bro
lis ir Giminės.

Politinis Kliubas Auga Nariais
NORTH SIDE. — Ateinantį 

sekmadienį, Grigaičio salėj, 3800 
Armitage avė., įvyks Humboldt 
Parko Lietuvių Politinio Kliubo 
rengiamas biinco ii* pinoklio ba
lius. Pradžia antrą vai. p.p.

Šis kliubas dabar labai gra
žiai gyvuoja ir, kaip paskuti
niojo susirinkimo raportai pa
rodė, auga nariais. North Sidėis 
lietuviai vis daugiau šią orga
nizaciją įvertina ir įsitikina, 
kad tik vieningai veikdami ga
lime progresuoti.

Į H.P.L.P. Kliubą lietuviai ga
li įsirašyti be jokio įstojimo 
mokesčio ir duoklių moka tik 
po dešimtį centų į mėnesį.

A. Shimkus.

PADĖKAVONĖ

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

. ; .». c . J. .

J ■ y- » k < >•

LQVEIKIS=”
. , ~ . Dalis

kvietrininraš
Gėlės Vestuvėms* Bankiėtamš 

ir Pagrabams t
3316 So. Halsted Šlreet

Tel. YARDS 7308

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban* 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenitė 

Phont LAFAYfcTTE 5SOO

JONAS JONUŠAS 
kuris mirė vasario 8 d. 12:55 
ryto ir palaidotas tapo vasa- 
rick-13 v d., o dabarx ilsis šv. 
Kazimiero‘rfkapinėsė omžihai 
nutilęs ir negalėdamas atsi- 
dėkavoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį .patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
kojame musų dvašiškierhs tė
vams, kunigams Rev. A. Mar- 
tihinkus ir Urba, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą; . dėkojame graboriuį P. 
J. Ridikui, kuriš savu geru 
ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į Am- 
žinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, dėkojame mišių auko
tojams, gėlių aukotojams, za- 
krastijonui Butkui, grabne- 
šiams ,ir visiems kurie prisi
dėjo prie šių laidotuvių ir 
pagalios dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų myli
mas vyre ir tėve sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Bus atlaikytos mišios šešt., 
kovo 8 d., 8:15 Vai. ryto Die
vo Apvėiždos bažnyčioje, po 
mišių užprašome visus sugrį
žti į namus: 560 W. 18th St.

Nubudę; Žmona ir Vaikai.

Citroje—DėM-td 
Ir Republikčiiai “Po 
Vienu Stogu’’

MTJtBtroš, Chicago, a.
1 kerosiRaš 
apdegino du

Grįžo dš ElOridOs, R. R. Susi
rinkimas, Kitos Žinutės.
CICERO. — - Po ilgų ir sėk

mingų atostogų sveiki grįžo 
namo A. ir G. Miliauskai ir 
V. Grigaliūnas. Pp. Miliauc- 
kams ta kelionė ir žiemos 
atostogos nieko naujo — pri
prasta, bet p. Grigaliūnui tai 
pirmą kartą gyvenime teko 
tomis gerybėmis pasidžiaugti. 
Sako, “Nei sapne nesapnavau 
apie tokį gražų ir įdomų vis
ko pilną pasaulį.”

Bepilant kerosihą j pečių ki
lo sprdgiinaš, kuriame užsidegė 
41 m. Anrih Picconio rūbai. Ji 
smarkiai apdegė, taipgi jos vy
ras Jošeph, kuris bandė, ją gel
bėti.

Nelaimė įvyko jų namuose, 
468 N. 'Aberdeen. s

KovO 9 d. kalbės 
D. Dalinas apie 
Eurbpbs padėti

Kovo 9 d., .2:30 vai. po pie
tų, adresu 917 N. Wood st., 
kalbės' D. Dūlinąs. Jo kalbos 
tema “Sovietų Rusija kąro 
ugnyje.” Palies jis šiiios daly
kus: 1. Nuo prancijos susmu
kimo iki Vokietijos susmuki
mo. 2. Ar Rusijai pasiseks iš
laikyti nęiltrUmętą. 3. Raudo
nosios armijos ; Aehilcso užku
lnis. 4. Amerika, Anglija ir

Žemaičių Kultūros 
Kliubo Orkestras 
Ieško Muzikantų

Dalihas yra vienas įžymiau
sių (rusų socia(demokratų. 
Caro valdžia jį buvo ištrė
mus! į užsienį. Bolševikams 
įsigalėjus, jis buvo priverstas

visokių gerybių, bet ne visi 
sugeba jomis naudotis.

Persikėlė į Naujas Vielas.
Miesto asesorius ir advoka

tas Frank J. Christenson \ šio
mis dienomis persikėlė nau- 
jon vieton, 4903 W. 14lh St. 
Ofisas atdaras kas vakarą — 
žmonių pilna įvairiais reika
lais.

Advokatas Norbert Tuma- 
viėk (priiminės klijentus ir
duos patarimus savo ofise irgi ir vėl į užsienį kraustytis. Iki 
naujoj vietoj, 4917 Wcst 14 nacių įsigalėjimo gyveno Vo- 
St. Tai buvusi spulkos buvei- kieti]oje, 
nė.

Keista Kom binacija.
Čia per laikus buvo lietuvių gi 

centras. Labai gerai, kad p.1 tragediją Dalinas 
Tumavick čia persikėlė —tai daug labai įdomių

Kalbės rusiškai.

o paskui persikėlė 
Paryžių apleido 

prieš vokiečių armijos įžy- 
g.iavimą. Todėl apie Europos 

papasakos

NeseniaiBRIDGEPORT.
susiorganizavęs Žemaičių Kul
tūros Kliubo orkestras rengiasi 
prie savo vakaro Kovo 23 d., 
Hollywood Itin salėje, 2417 W. 
43rd Street. Orkestrui dabarti
niu metu dar reikalinga pianis- 
tas-tė, smuikininkai ir celistai. 
Muzikos mėgėjai prašomi atsi
šaukti. Repeticijos laikomos 
kiekvieno ketvirtadienio vakarų, 
Šemetos salėje, 3336 Lituanica 
Avenue.

J. L. Grushas.

Išaiškins Taksiis 
Lietuvių Biznieriams

republikonų ir 
Rcpubli’konams

bus pastogė 
demokratų.
atstovauja J. Kimbarkas, de
mokratams — N. Tumavick. 
Vėliaus bus galima daugiau* 
pranešimų įpadaryti apie tą 
“kombinaciją.”

Ryto j Susirinkimas.
Šį penktadienį mėnesinis 

susirinkimas Raudonos Rožes 
Kliubo Litiosybės /svetainėje. 
Yra nutarta primti vedusius 
vyrus, tad, pasinaudokite —

18-tos Ap. Pinigų 
“Ekspresininkas” 
Ligoninėje

Buvo Sužėfetks Elevėiterių 
Nelaimėje

■ ■ . /i ■ . •

Loretto ligoninėje, 645 South 
Central, guli p., C. R. King. Ji
sai bu’vo sunkiai sužeistas ele-

reikalpukite' aplikąęij^ •.KlHlbCk^ve^ei^° traukinių nelaimėje, ku- 
užeigoj. Leo Švėgžda jiis 
rūpins. —D.

Rengia išleistuvių 
Vakarą Juzei 
Rašinskienei

ap-

Apsigyventi .
šeštadienio vakafe, Jonistų 

sAlėje, 814 W. 33rd St., Juzei 
RašinSkiehci pagerbti ruošia
mas šeimyniško pobūdžio iš
leistuvių vakarėlis, šeiminin
kės svečius aplarn'aus skaniu 
maistu, sąskoniais, saldžiu vy
nu ir žemaitiško skonio kava.

CLASSIFIED ADS
H$LP WANTED-MALE-FEMALE 

Darbininkų-DarbininkiųReikia
DARBAI VYRAMS IR moterims, 

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

Šįvakar kaip 8 vai., C. Ūke
lio svetainėje, 3436 S. Lituani
ca Avė., Cook County Lietuviai 
Biznieriai laikyts regulari susi
rinkimą.

Susirinkimas bus biznieriams 
ypatingai įdomus, nes į jį at
silankys atstovas iš Internal 
Rėvenue biuro paaiškinti apie 
“income” taksus. Šiais metais 
galioja nauji patvarkymai ir 
visiems biznieriams svarbu apie 
juos žinoti.

Visi biznieriai ir kiti įdomau
jantys tud reikalu kviečiami at
silankyti į susirinkimą.

VBA

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KULTŪROS RATE

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

v < Sekr. L. Burbuly tė.
JAUNŲ LIETUVIŲ AM. TAU

TIŠKO KLIUBO mėn. susirinki
mas įvyks penktad., kovo 7 d., 
7:30 Vai. vakaro, Chic. Lietuvių 
ĄUditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Šus-mas yra svarbus, todėl kiek
vienas klubo narys privalo būtinai 
atvykti. Kurie nariai esat pasilikę 
su mokestim, būtinai pasirūpinkit 
apsimokėti. S. Kunevičius, Rast.

MORNING STAR KLIUBO Susi
rinkimas įvyks ketvirtad., kovo 6 
d. Grigaičio svet., 3800 W. Armita
ge Avė. 8 vai. vak. Visi nariai pri
valo atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Rast. M. ChepUl.

Sportas

Įsake Panaikinti
Kompaninę Uniją
Lemonte, LaGrange
Aluminijaus Ko. Turi Priimti 

Atleistus Darbininkus

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris abelnam namų darbui. Suau
gusi šeimyną. Būti ant vietos. Te- 
lefunuokite Čanal 8500.

Pasižymėjo jaunasis Bancevi- 
čius; kovo 8 d. risis Cicero 

Li uosy bes svetainėje.

HELP VVANTED—MALĖ 
_______ Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS abelnam 
ūkib darbui, geram žmogui darbas 
ant visados. Atsišaukite 3800 West 
Armitage Avė.

liVl AL&—DOGS—B1RDS—PETS 
Gyvuliai-—Sūnys—Paukšėiaieto.
CHOW ŠUNIUKAI pardavimui, 

kalike ir šuniukas, 4 savaičių am
žiaus. Po $10. šaukite WENtworth 
7552.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
bučernė, gera vieta, daro gerą biz
nį. Priežastis—senatvė. 716 West 
31st Street.

TAVERNAS PA R D A VI M U I 
southsidėj, transferių kampas, mo
derniški fikčeriai ir virtuvė.

225 West 75th St.

jt'į įvyko pirmadienio rytą, , prie 
Lexingt.on ir Cenird! Avenue.

P-s King yra Brinks ekspre
so tarnautojas>i kuri? aptarnau
ja “Naujienas”,, ir kitas įstai
gas 18-toj apylinkėje.

Nelaimė ištiko važiuojant 
darbiu

Federalis teismas vakar įsa
ke Aluminum Products kom
panijai panaikinti kompaiiinę 
uniją ir jos skyrius, kuriuos 
palaiko savo dirbtuvėse, tarp 
jų Lemonte, ir LaGrange, III.

Kompanija taipgi turi pri
imti atgal į darbų kelioliką 
darbininkų,, kuriuos pašalino 
už darbuotę AFL metalo uni
jai.

Per Kazimierincs Vytautas 
Bancevičius, “dVapiežno dzū
ko” slmus, ritosi “Tolcikojc”, 
Columbia Hali svetainėje. Jis 
turėjo ristis su švedu Rasmus- 
senu, bet kadangi pastarasis 
susirgo, tai jam teko susikibti 
su tikru milžinu. Vytauto opo
nentas svėrė apie 50 svarų 
daugiau. Nežiūrint to, jis ne 
tik prieš oponentą atsilaikė, 
bet ir pusėtinai jį palamde bei 
laimėjo ant punktų.

Ristynės buvo nepaprastai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

i k-

Pienininkų Unija
Pikiėtuoja 100
KrautUviu

Snyderių Šeimynoj 
Liūdna Sukaktis

jas matė, pranašauja Vytau
tui gerą ateitį. Sako, jis pra
laužė kelią į pirmos rųšies 
ristiku eiles. Publikos buvo 
pi Inu te svetaine.

Kovo 8 d. Vytautas risis

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 
pepų&teiskjte. §ios 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.

Suvažinėjo Lipant Iš 
Gdtvek.ario

K

y

PADĖKA

ANTANAS ŽUKAS
Mirė vasario 1, 1941, ir tapo palaidotas Vasario 6 d.f o dabar 

ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai .. nutilęs ir . negalėdamas 
atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami jo prasišalinimą is musų tarpo dėkojame 
musų dvasiškam tėVui kurt. kleb. A. Briškai, kun, J. Statkuj 
kUn. V. černauskiui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą, kun. Briškai, kuris pasakė pritaikintą paJnokšlą. širdin
gai dėkavojame vargoninkams ponui Kudirkai ir ponui Sabo
niui už gražų patarhavlmą laidotuvėms, .širdingai dėkojame 
šv. Kazimiero vienuolyno seselei Motinai M. Juozapai už pri* 
siuntimą užuojautos laišką irgi seselei M. Ritai už aplankymą 
šermenis, taippai tariu ačiū Vietinėms seselėms už , aplankymą 
šermenis su 8»to skyriaus mokiniais, ačiū seselei M. Anzelmai 
už auką šv. Mišių nuo 8-to skyriaus mokinių ir mišių tarnau
tojų. širdingai dėkojame Šv. Kazimiero Seselėms už prisiųstus 
užuojautirtio laiškelius, seserei M. Adrian iš Phiįadelphia, se
selei M. Samuella iš Nebraska, ir seselei M. Frahcesca iš Ne- 
braska. Ir dabar dėkojame Šv. Pranciškaus sėselei M. Petro
nėlei iš Du Bois, Pa. už užuojautos laiškelį, širdingai ačiū po
nui VaiėikaUskui už atkalbėjitną rožančiaus koplyčioje. Dėko
jame šv. Mišių, aukotojam? ir gėliiį aukotojams. Dėkojame lai•- 
dčtnvių direktoriui J. LiiilfcViČlui, kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojime Chicagos 
Lietuvių Draugystei už grabnešius ir už vainiką. Dėkojame 
Mr. ir Mrs. P. Kalkis, kurie atsilankė iš Waterloo, vIowa. Ta
riam širdingą ačiū visiems draugams, kaimynams ir pažįsta*• 
m lems už dalyvavimą laidotuvėse. . , ; ri

O mes tave mūsų brangus vyre ir tėveli niekuomet neuž
miršime. Pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiaus ar vė
liaus pas tave ateisime. . . >

Nuliūdo lieka: MOTERIS, DUKTĖ IR SUNOS.

A
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Išvyksta Kovo 9
Juze Rašinskicnė, kovo 9— 

išvyksta į Los Angeles, Calif., 
ir ten ji mano apsigyventi il
gesniam laikui. Ji yra libera
liškų pažiūrų moteriške, veik
li draugijose ir labdaringa 
mokslo ir apšvietos reikalams.

J jos išleistuvių vakarėlį už- 
prašom atsilankyti: jos drau
gus, pažįstamus ir publiką. 
Visiems bus smagu dalyvauti, 
išreikšti širdingus linkėjimus, 
išklausyti muzikos ptograme- 
lį ir atsisveikinti su šia žymia

vienam asmeniui tik 35 centai. 
Visus .širdingai užprašo Para
pijos Taryba.

Juozas Nekrošius, pirm.

sfuLO “MUITAIS”
FINANSUOTI VIEŠKELIUS 
CHICAGOJ

Legislaturojė yrd pasiūlymas 
“muitais” iš automobih’istų fi- 
hansUoti kelis ekspresinius vieš
kelius, kuriuos valstija h* mie
štas jau seniai žada išvesti Chi- 
cagoje.

Projektui reikia apie $60,- 
^000,000. Valstijak apskaičiuoja, 
kad tai perdidele suma pinigų 
vienam projektui, be to, gaso. 
liho taksų fonde nėra tiek pi
nigų.

Kovoja “Nupigintą” Pieną
Chicagos Pieno Išvežiotojų 

unija pradėjo pikietuoli 100 
krautuvių, kurios perka pieną 
iš neorganizuotos Maywood 
Fanus Dairy pieninės. Ginčas 
tarp1 unijos ir šios kompanijos 
dėl suorganizavimo eina jau 
nuo 1937 metų.

Firma pardavinėja pieną nu
pigintomis kainomis ir tiktai 
krautuvėms, tad labai konku
ruoja su išvežiotojų bizniu.

Prie 44-tos ir Western avenue 
automobilis suvažinėjo ir sun
kiai sužeidė 52 metų brighton- 
parkietę, Kate Veshinskienę, 
nuoi 442’2 South Artesian avė.

Nelaimė įvyko moteriškei li
pant. iš gatvekario. Autom, vai
ruotojas, Paul Baranski, 2023 
Crystal st., sako, mašina pasly
do ir negalėjęs sustoti.

Sužeistąja! pirmą pagalbą su
teikė Dr. J. Shimkus.

Nelaimė Town of Lake

Risis su Slohl, kuris priklau
so gerųjų ristikų skaičiui. Da
lyvaus taip pat W. Talūn, be
veik septynių pėdų milžinas. 
Nežiūrint savo figio ir svorio, 
Taliui yra labai vikrus ir ge
ras ristikas.

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

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

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

' MR. MEDORA, 
8355 So. Ashland AvenUe 

BEVerly 6155.

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

Diena Iš Dienos pardavimui Mūrinis 3 aukš
tų su beismantu, gera transporta- 
cija, nebrangiai. 1830 W. 34th PI. 
Šaukite Tol. HEMlock 6336.

Sudegė 
Kabaretas

tl •

Kitais automobilis sužeidė į 
krautuvę einantį 23 m. Jack 
Mūrtinek, nuo 4732 S. Hermit- 
age. — B. J. B.

IššiSmė Leidimus
Vedyboms*

(Chicago j)
Martin Younybej g, 27, su He- 

len Kovar, 25

PARSIDUODA BIZNIS ir 3 fla- 
tų namas, geras biznis, gerai iš
dirbtas. Priežastis, turiu kitą biznį.

2552 West 63rd St.

GaisVas sunaikino garsų Ba- 
li-Bali kliubą adi’csu 7223 So. 
Chicago avenue. Viduj buvo 
20 žmonių, bet visi issigelbejo. 
Nuostoliai siekia apie $15,000.

Sužeidė Brighton 
parkietę

Reikalauja
Rerskirų

Dorothy Juliau nuo Earl Ju
liau

PARDAVIMUI NUOSAVYBE, 
tinkanti grosernei ir bučernei, prie 
98-tos ir Washtenaw. šaukite 
Evergreen Park 7367.

BONDS and STOCKS 
Bondsai—Šėrai.

RADO BE SĄMONĖS
GATVĖJE

Ties 1629 Cullėrton gatVeje 
buvo rasta be sąmones galinti 
62 rh. moteriškė Josephirie Wag- 
ner, 1829 S. Hardihg dveriuė.

GAISRAS 18-TOS 
DIRBTUVĖJ

Nuo cigarete buvo užsidegu
si Chicago UpholstereVs SupfcĮy 
Cčk, dirbtuvė, 2201 S. halsted

' 11

kirkite tose krauluvėsp, kū- 
riou garsinasi ‘'NAUJIENOSfe”

BRIDGEPOAT. šį sėšU- 
diėnį Shydėrių šeima minės liū
dnas sukaktuves — vieni mė
tai nuo mirties jauno, 26 me
tų amžiaus Jurgio Snyderio. 
Tą dieną po pietų nuliiidusi mb* 
tina Ona, sėslio ir giminės ap
lankys velionio kapą Tautiško
se kapinėse ir pagerbs: jo. at
mintį. & G.

ŠUTRUGbĖ ŠVšišlĖfciMĄ 
HALSTED GATVĖ j

šį šėštA- . f *. C U

Gavo
Perskiras

Lois Pronath nuo William
Pronath

Gimimai
CMdgėj

Beveik valandai laiko buvo 
nutrauktas liahsted gatvės gat- 
Vėkariiį judėjimas. Prie Archer 
ir fefalšted didęlis trekas nuplė
šė elektros vielas geižkėlio pa-

MALINAUSKAS, Ruth P., 
807 Wėst 68th street, gimė Va
sario 18, levai: WMter ii* RUth. 
lt ■■ ............................. . ........... .. .. i,ii .. i ............ in ■ ■■■.......... .........

Skelbinliii Naiijieiibse 
dtioda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
-ra naudineros.

Garsinkitės “N-nose’

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

RAILROAD BONDSŲ ir ŠJRŲ 
INDŠTRIAL BONDŠŲ ir ŠĖRŲ 
UTILITY BONDSŲ U ŠtRŲ 
RE AL ESTATE BONDSŲ ir

ŠĖKŲ
(Ir visų defaultuotų Serų kurie bus 
dar ištyrinėti). Jei nori pirkti ar 
parduoti viršuj paminėtų arba kitų 
šėrų, kreipkitės prie—

A. C. STERLING
Representing Joseph F. Dixon & Co. 

105 SO. LASALLE ST.
Kambarys 1006 

Chicago.

WHOLESAŪnFURNITURlE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

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

Chicago, III. TcL REPdblic 0051
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VAKAR BUVO RAMU, BET ŠIANDIEN - 
CIO, SAKO, “PARODYS JĖGĄ”

ATSTATYTAS IŠ “TĖVYNES”

Vakar Teperspėjinėjo Skerdyklų Darbininkus Rašytis 
Unijon

Vakar buvo laukta ir nera
mumų ir triukšmo prie sker
dyklų, bet jie neįvyko.

CIO Skerdyklų unijos žadė
tas neunijistų vęrbavimąs uni
jon nebuvo vykinamas. Prie 
vartų, prie “L” stočių ir kitur 
buvo mažos pikietos, o daug 
daugiau policijos, viso gal a- 
pie 200.

Šiandien “Neleis Dirbti“
Pįkietos perspėjinėjo ncuni- 

jistus prisirašyti prie unijos, 
kitaip šiandien jie nebus įlei
džiami darban, šiandien, sa
ko, prie vartų bus pastatyti ti
krai dideli pikietininkų bū
riai, ir jie neunijistus stab
dys be tolimesniu “ceremoni
jų”,

Gary Nebepikiehioja

Gary ir Kast Chicago plieno 
liejyklose CIO plieno unija pa
našų nariu verbavimų laikinai 
nutraukė, bet žadėjo jį atnau
jinti ateinančių savaitę.

Prie liejyklų CIO tokį dar-

Vienas “Žaibo” 
Smūgis, Arba 
Ilgas Karas —
Jš Vokietijos Grįžusios Kores

pondentės Pranašavimai

Iš Vokietijos tik ką grįžusi 
Sigrid Schultž, “Tribūne” ir 
kelių kitų laikraščių k’oresn 
popdentė, vakar pranašavo, 
kad dabartinis karas arba pa
sibaigs į tris menesius, arba 
užsivilks į ilgas, pragaištingas 
varžytines, kurios užtruks • 
bent tris metus.

Ji pareiškė, kad Vokietija 
yra “pasiruošusi iki smulkiau
sių detalių” vienam didžiu
liam “žaibo” smūgini prieš 
Angliji}.

Už savaičių prasidės milži- . 
niški “kvapą, užimą” mūšiai. 
Vokietija rizikuoja beveik vis
ką tam vienam smūgini, ir 
tikisi juo Angliją parblokšti.

I Kleofas hirgelionis, kurį vakar New Yor- 
ke posėdžiaujanti Si. L. A. Pildomoji Tarybą 
vienbalsiu nutarimu pašalino iš, “Tėvynės” re
daktoriaus pareigų. Naujuoju redaktorium 
P Taryba vienbalsiai išrinko Iraną Bajo 

ločiau pirmam puslapy)»

Tikrai Nepaprastos 
“Lenktynės” 
Chicagoje

20 Nesugavo Vieno

Vakar rytą Chicagoje įvyko 
“lenktynės” kokių mieste dar 
turbut nebuvo.

Prie 1800 N. Lincoln Parke 
parkų policija pastebėjo ne
paprastai greitai važiuojantį 
didelį automobilį. Pradėjo vy
tis. Kai automobilis nestojo, 
policija ome šaudyti.

Bet automobilis ir tada ne- 
: Stojo.

Policistų skvadkaris su ra- 
dio pagalba pasišaukė kelis 
kitus skvadkarius į talką.

, Važiavo 80 Mylių

Paežerio vieškelyj įvairiose 
vietose skvadkariai lauke au
tomobilio, kelią net užbarika
davo, bet automobilis važiuo
damas 80 mylių greitumu ba
rikadas lengvai išvartė.

Apie 20 skvadkarių vijosi 
automobilio prie 95th ir Sto
ny Island, ir keli policistai

•" cvo’v'”' -.‘s '’utom -

VAKAR CHICAGOJE
• DAUGIAU POLICISTŲ. 

— Majoras Kelly pareiškė, kad 
Chicagos 6,200 policistų skaičių 
reikėtų padidinti dar vienu tūk
stančiu vyrų gatvėms patroliuo- 
ti. New Yorke kas 390 žmo
nėms yra vienas policįstas, o 
Chicagoj dabar po policistą iš
puola kas 485 gyventojams.

• NEDORI “SVEČIAI”. — 
Prie 93-čios ir Yates slaugė La- 
vergne Lange laukė gatvekario. 
Privažiavo automobilis su Mi- 
chigan valstijos laisniais, iššoko 
jauna moteriškė, ir pasigriebė 
slaugės piniginę su $30.

• NAUJAGIMIAI ŽVĖRY
NE. — Lincoln Parko žvėryne 
dabar lankosi dideli būriai žmo
nių pamatyti du naujagimius 
liutukus, patinuką “Major” ir 
pataitę “Nellie”. Jų tėvai yra 
jau kuris laikas žvėryne laiko
mi Quennie ir King.

O PREZIDENTĖ. — J. Lou- 
is Comiskey našlė, Mrs. Grace 
Comiskey, buvo išrinkta Chica- 
gso White Sox baseball koman
dos prezidente. Tą vietą užėmė 
ir jois vyras.

PO CHIC AGĄ 
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

Po Chicagą paveizdėjus
Kai kurie chieagiečiai gavo 

pakvietimus iš Brooklyn’o da
lyvauti tenykščių lietuvių ren
giamam Antano Smetonos pri
ėmime.

—o—
Tai Smetona, žmogus, ku

ri arų likimas lėmė tapti vienu 
iš labiausiai išreklamuotu 
lietuvių, galop pasieks Ame
rikos krantus. Jeigu brookly- 
niečių žinios yra teisingos tai 
šiuos žodžius skaitant Smeto
na randasi laive Argentina 
kažkur tropiškuose Atlanto 
indėnuose, dviejų ?r tr’j i 
dienų atstume nuo Ncw Yor- 
ko. Kartu su juo atvykstanti 
p. Smetoniene, sūnūs Julius ir 
marti. Laivas Argentina New 
Yorko uostą turi pasiekti ko
vo 9-tą.

—o—
Bilietai į brooklyniečių pri

imtuves, sako, kaštuos po pen
kinę. Ir, girdi, pageidaujama,

b'lis stebuklingai ištruko.
Automobilyj Buvo Trys

bininkų organizavimą pradė
jo pikietuoti. Pirmaais rezulta
tais labai apsidžiaugė, todėl ir 
sumanė jį panaudoti ir Chica
gos skerdyklose.

Ką Sako Darbininkai
Patys darbininkai apie tokį 

narių verbavimą atsiliepia vi
saip. Vieni sako, kad tai “good 
trick”, kiti labai piktai jį smer
kia, o dauguma žiuri šaltai ir 
jeigu jaučia pritarimą ar an
tagonizmą, tai jį labai slepia.

HARVESTER STREIKAI
• . I > *

Wasbingtone tebema dery
bos dėl keturių streikų Fįflę- 
veątėb dirbtuvėse, o VVes.Į Pull- 
mane yra dedamos..pastangos 
išvengti streiko violos Ilarves- 
ter dirbtuvėje, kur dirba apie 
1,200—tarp jų nemažas nuo-

“Smugio” Gali Neužtekti

Bet galimas daiktas, kad 
vieno milžiniško puolimo ne
užteks. Tame atsilikime karas 
pasidarys ilgu, kruvinu kon
fliktu. Vokietija nebeturės jė
gų naujam “žaibo” puolimui, 
bet ji dar ilgai galės laikytis 
Anglijos puolimams.

Pranešimus ji paremia in
formacijomis, kurias surinko 
“iš patikimų šaltinių” Vokie
tiją apleisdama, ir savo paty
rimais Vokietijoje.

Išvežė 2 Lietuvius 
Ligoninėn ’

Žilinską ir Sirner,

“West Pullmanno Streiką 
Streiką Atidėjo”.

Į apskričio ligoninę skubotai 
buvo išgabentas senas Bright- 

jon Parko lietuvis, 70 metų a. 
Frank Žilinskas, nuo 4^34 So.

i» N
^varžymus 
Penktako:ams”

Diviziją Federalei 
arnybai“-

Komitetų
Dies

Legislaturai vakar buvo į- 
teiktas pasiūlymas (paruošė 
Collins, rep., iš DeKalb) auto
rizuoti valstijinį “Dies Komite
tą” tyrinėti komunistų ir fa
šistų veikimą.

Siūlo Kelis draudimus

Collins taipgi siūlo uždrau
sti dėti komunistų, nacių ir 
fašistų kandidatus į baliotus; 
nutraukti pensijas ir pašalpas 
priklausantiems prie komų

Kartu ir Nemažai Jąnnų 
Lietuvių

Illinois valstija vakar atsi
sveikino su Nącionalės Gvar
dijos 33-čia divizija, palinkėjo 
jai “palaimos”#; ir išsiuntė fe- 
d.eralei karo jfarnybaį Cainp 
Forreste, Temų valstijoje.

Šimtui Rietuvių
33-či()Š tiįvizyo.s 

skyriuose, r ypač- Chicagoje, 
buvo bent kelį, šimtai jaunų 
lietuvių. Jie irgi išvyko, dau
gelis palikę šeimynas.

I Prie Doty ir 132-tros jis pa- mann, 5937 So. Marshfeild avė. 
galiati įklimpo purve. Policistai Jo trys broliai yra Vokietijos 
burų jame buvusius tris vyrus armijoje, 
suėmę, bet ir jų automobiliai 
įklimpo. Kadangi dar buvo 
tamsu,■ tai piktadariai lengvai 
pasislėpė, ir dingo.

• Pasirodė, kad automobilis 
buvo vogtas nuo Max Rhodes, 
7606 N. Paulina, ir buvo nau-

e ABIEJOSE PUSĖSE. — kad kas tik išgali dėvėtų for- 
Karo tarnybai buvo paimtas 32 inališkus rubus — uodegas su 
metų chicagietis Joachim Luth- baltomis kokardomis arba

taksydą.

dolas apiplėšimuose.

Dideli Chicagos 
rirmii Pelnai

Iš Washingtono vakar atėjo Arfesian aVcnuę. Jis gavo šir- nritarėiaj r’in » + .. . . ’ . . pinui UJUJpranešimai, kad CIO atstovai 
ten sutiko laikinai atidėti “West 
Pullmanno’ dirbtuvės streiko 
skelbimą”.

KOMPANIJA “NUSILEID
ŽIANTI”

Kitai? pranešimas sako, kad 
kompanija galiau šiek-tiek nu
sileido algų reikalu.

Unijos reikalavimų algoms 
pakelti pilnai nepriima, bet da
ro savo pasiūlymą trupučiai pa
keldama minimum algas vyrams 
ir moterims.

Unija reikalauja 75c., mini
mum vyrams, 65c. moterims. 
Kompanija dabar moka 62*/>c., 
ir 48c.

Suėmė Du Jaunus
Brightonpąrkiečius

Kaltina Apiplėšimu

uždrausti valstijai mokėti al
gos tokių partijų nariams ar 

ams.

Į tą pačią ligoninę buvo iš 
vežtas ir 53-jų metų tpvvnofla 
kietis, Joseph Simeris, nuo C1 
4533 So. ’ Hermitage ? avenue.! 
Jis serga vidurių liga. B.J,B,

Kvočia Liudininkus 
’wifto Baloje

Du
13

BRIGHTON PARK — 
jauni brightonparkiečiai, 
metų Bruce Appanaitis 
4110 S. Campbell, ir 13 m. Ray- 
mand Raddatz, 2541 W. 46th 
Street, buvo suimti ir yra kal
tinami apiplėšimu moteriškės, 
Mrs. Edward Brown, 4312 So. 
Rockwell.

Netoli jos namų, berniukai 
išplėšė moteriškei piniginę su 
$8. Ji yra viršininkė Shielcl 
pradinės mokyklos mokinių 
tėvų organizacijos. Tą mokyklą 
lanko abu berniukai.

Atidavė Abu Tėvams
Policija juos atidavė tėvams. 

Jie bus teisiami nepilnamečių 
teisme.

Apiplėšimas
Bridgeporte

Sumušė; Užpuolė Alinę,

Prie 39-tos, netoli Union, 
nežinomi piktadariai užpuolė 
ir su revolveriu sumušė galvą 
58 metų Frank Miller,iui’ 1221 
W. Monroe Street.

Kitame apiplėšime du mas
kuoti ir ginkluoti banditai at
ėmė $35 nuo Otto Schonweld, 
savininko alinės adresu 3300 
Emerald avenue. BJB

Vargina Valstijos 
Algų-Valandų 
įstatymo Kelionė

Ko. “Skolinga” Darbininkams
5 Milionus

Vakar teisėjas Igoc pradė
jo kvosti liudininkus, dau
giausiai darbininkus iš Swif- 
to, apie jiems mokamas algas.

Kompanija yra 
nesuinokėjimu 
darbininkams 
mis viršlaikio 
algomis.

“Viršlaikis Darbininkams
Kompanija sako, kad beveik 

visi jos darbininkai neturi tei-

k ai linam a 
apie $5,000,000 
priklausančio- 

ir regu barėm i s

AbboU ir Kellog Co. Džiaugiasi, 
įvairiuose y Y

Abbott laboratorijų firma 
džiaugiasi savo šerininkams, 
kad pernai ji padarė $2,239,409

Gubernatorius Green jiems 
prižadėjo, kad “valstija rupiu- ~ 
sis ne vien: jų, bet it jų žmo
nų ir'vaikų likimu -— nei vie
no jų neapleis.”

Gvardijos < Rezervas v .. . . .. . ... . ... uzpcreitais metais.Netekusi gvardijos, valstija 1 
dabar kaip ir .neturi organi
zuotų ginkluotų jėgų. Yra taip 
vadinama “namų sargyba” — 
gvardijos rezervas, kuris šio
mis dienomis pradeda orga
nizuoti.

Rezerve bus ar jau yra 
6,000 vyrų.

Fuėmė Keturis 
“Nurėdytojus”

apie

10-tu

© BET ŽIEMA JUK BAI
GIASI. — Į automobilį pasta
tytą ties 1089 Hollywood kas 
tai įsilaužė ir pasivogė 29 mo
teriškus paltus.

e APIPLĖŠIMAI.
kartu 16 mėnesių bėgyj tie pa-1 
tys du piktadariai apiplėšė val
gyklą adresu 1833 E. 71st st. 
Pasiėmė $50.00. — Kiti du plė
šikai pasiėmė $125 pinigais iš 
gėrimų sandėlio, 3333 Madison 
street. Horwitz and Co., auk
sinių daiktų sandėlyj keturi ban
ditai pasivogė $15,000 brange
nybių nuo agento Louis M. 
Rose, 6549 N. Ashland. — Rū
bų krautuvėj 134.2 So. Halsted

gryno pelno, po $2.89 kiekvic- vagiliai pasivogė $95 ir prekių, 
nam Šerui apie $200,000 dau
giau negu 1939.

. Kellog Sivitchboard' and Sup- de bylą ir reikalauja $50,000 
ply Company kuri samdo daug atlyginimo iš “proto specialisto’'* 
lietuvių, pernai uždirbo $303, Hugh G. Carruthers, kuris ne- 
241, apie $90,000 daugiau negu seniai buvo nuteistas 10 metų

Į kalėjimo už 12 metų mergaitės
Panašiu pelnų padidėjimu, išgėdinimą. Jis užsiėmė “proto 

giriasi ir daug kitų bendrovių, 
pav., Belden vario bendrove, 
kuri pernai uždirbo $378,128.

e $50,000. — Už apšmeiži
mą Dr. Wesley G. Ronny užve-

tobulinimo” bizniu.

Skidmore — Jis 
Visai Nekaltas

Vėl Gali Nepraeiti
Jau keli metai įvairios darbo 

organizacijos siūlo valstijai 
priimti darbo valandų ir algų 
įstatymą, panašų federaliam 
įstatymui.

Legislatura atidavė vėliausi 
pasiūlymą komisijai. Toji gi va
kar pasiūlymą perdavė “subko- 
miaijai” liudininkams “apklau
sinėti” apie įstatymo “reikalin
gumą”. ,

i Kol projektas išsikrapštys 
iŠ subkomisijos, ir vėliau iš ko
misijos^ tai pasibaigs ir legis- 
laturos sesija. !.........

Papildė i0 Plėšimų
Policija skelbią suėmusi 

turis jaunus piktadarius, kurie 
užpuldinėdavo? Vyrus ir ' ne 
vien imdavo jų pinigus, bet ir 

sės gauti viršlaikio. Nuo pus- pasiimdavo rubus, Jie buk pri- 
antros algos mokėjimo ją pa- sipažinę, kad paskutinių savai- 
liuosuoja tam tikros išimtys čių bėgyj “nurodę” apie 40 vy- 
algų-valamlų įstatyme. Tos iš- rų.
imtys paliečia “sezoninius” (Gal tai (ie piktadariai per- 
darbininkus, o mėsos darbiniu- eitos savaitės pabaigoje “nu; 
kai “yra sezoniniai darbiniu- rėdė” ir Soųthsidės lietuvį,
kai”. Bruno Petkų.)

Algų ir valandų administra
cija tokiam argumentavimui 
priešinasi.

Detroitiečiai 
Laimėjo

Midwest Grožio Konvenci-

ke-

Vyriausias 20 m.
Jie yra 19 m. Phillip Cry- 

len, 0 m. Jack Scialabba, 18 
m. Robert Pcrrymen ir 19 
Ray Conklin.

I

Darbininkų Nauji

m.

Federalei prokuratūrai 
baigus savo pusę, vakar Skid
more sėdo į liudininko kėdę at
remti jam daromus kaltinimus. 
Jisai pareiškė, kad yra nekal
tas, kad nepriiminėjo jokių ky
šių ir nežadėjo “protekcijos” 
jokioms pinigų lošimo įstai
goms.

Valdžia kaltina, kad jis sko
lingas kelis šimtus tūkstančių 
income taksų už kyšius, ku
riuos surinko kelių metų 
gyje.

v uz-

bė-

Grąsinimai, Sako, 
“Duoda Rezultatų”

Įstaigos Moka “Personai 
Propert y” Taksus

• KARO ATGARSIAI. — 
Chicagos Palmer House vyk
stančioj viešbutininkų konven
cijoje vakar jie skundėsi, kad 
karas ir turizmo sumažėjimas 
su Europa, o labiausiai Kana
da, atėmė jiems šimtus tūk
stančių dolerių, jei ne milionus 
dolerių, biznio. Apyvartai padi
dinti jie ruošia $1.000,000 pro
pagandos kampanija.

• UŽSIMUŠĖ.

pa- 
pa- 
už-

Paslydęs 
ant slidaus šaligatvio mirtinai 
susižeidė 73 metų George Mon- 
roe, 933 West Van Burėn.

• PASITRAUKĖ. — Iš 
reigų rezignavo demokratų 
skirtas Charles H. Albens,
sidariusių Cook apskričio ban
kų likvidatorius (receiveris). 
Naujasis valstijos auditorius, 
Arthur C. Lueder, republikonas, 
rezignaciją priėmė bet prašo 
Albęrs pasilikti receiveriu di
džiulio Central Republic Trust 
Company banko, kurio turtas 
sieke milionus.

Lietuviai "iš prigimties kuk
lų s,,žmones,, nematę ištaigingo 
gyvenimo, paprastai turi daug 
vargo su tais formališkais 
“garborių siutais.” Retas kuris 
turi savo, o kada žmogus pa- 
sirendavoji tai nekokią mierą 
gauni. Kartais tiek turi kle- 
merių ir visokių spilkučių 
prisagioti, kad pilietis bijo ir 
galvą pakreipti.

—o—
Ar Smetona atvvks Chica- 

gon? Atrodo, kad bent šian
dien niekas nieko nežino. Dar 
įlickas nežino, kur eis Ir ką 
veiks jis išlipęs Ncw Yorke iš 
laivo.

—o—
Konsulas Petras Daužvardis 

sako, kad kiek lai liečia jį ir 
jo vedamą įstaigą, Smetona 
tebėra teisėtasis jo viršininkas. 
Juo jis turbut yra ir New Yor
ko Generalinio Konsulato bei 
Pasiuntinybės Washingtone a- 
kyse. Nors Žadcikjs iki šiol 
nei žodžiu nėra viešai tuo rei
kalu prasitaręs nei į vieną 
pusę nei į kitą.

Keli tūkstančiai žmonių sau
sakimšai pripildė didžiąją 
Orchestra Hali pereitą sekma
dienį išklausyti Lietuvoj gi
musio rabino Dr. Abba Hillel 
Silvcr paskaitos apie karakte- 
rį. Silver sakė, kad “karakte- 
ris, kiekvienas lai turi kuo 
aiškiausiai žinoti, yra grynai 
asmeniškas reikalas ir karak- 
terio gerumas ar blogumas 
priklauso nuo atskiro asmens 
valios.”

“Jaunimas“ dabar pradėjo 
spausdinti seriją sensacingų 
Eduardo Turausko straipsnių 
apie įvykius Maskvos-Kauno 
užkulisiuose paskutinėse die
nose prieš rusų okupaciją. Tu
rauskas, tuo laiku pats užė
męs svarbią vietą Lietuvos už
sienio yeikalų ministerijoje, 
paduoda labai įdomių ir ryš
kių smulkmenų bei detalių, 
kurios Maskvos didžiąją klas
tą aiškesnėn švieson pastato. 
Straipsniai, kaip ir didžiuma 
“Jaunimo” rašinių, yra anglų 
kalba, čia gimusių-augusių pa
togumui tėvai norintieji, kad 
jų vaikai patys paskaitytų tą 
ir daug kitos įdomios ir svar
bios medžiagos apie lietuvius, 
padarys gerai “Jaunimą” už
rašydami; metams jis tik vie
ną dolerį kaštuoja — adresas: 
JAUNIMAS, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III..

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

1

Norėdamas sumažinti užsi
likusių taksų sumą (jų yra 
apie $250 milionų) apskričio 
iždininkas Toman išsiuntinėjo 
laiškus, grasindamas užgriebti 
turtą tų žmonių ir biznio įstai
gų, kurie nesumokės personai 
property taksų.

IVlitlVVVol Vvlivl- •

joje, kuri įvyko Sherman vieš- .
būtyje, detroįtieįįai . plaukų . v L
taisytojai laimėjo tris pirmas Į 30 dienų darbininkai turi Jis dabar giriasi, kad grą- 
vietas sutaisydami labai gra- balsuoti Gutmann and Co., sinijnai davė rezultatų.
žias moderniškas šukuosenas, dirbtuvėje nuspręsti ar jie no-| 1,020 įstaigos ir žmones at-

Jie yra, Sterling Reavley, ri, kad CIO International Fur siteisė apskričiui/sumokėdami 
Louis Schmidt ir J. W. Ker- and Leather VZorkers juos at- $152,0,00, o kiti “skubina mo- 
tesz. ’stovautų. - |kčti.”

John A, Kass’o (Jevvelry, 
Brighton Park) sūnūs Mathew, 
kuris dabar studijuoja optome- 
tristo diplomui, rengiasi birže
lio mėn. vestuvėms. Penktadie
niais apyvakare sunku beveik 
įsibrauti į New Life Delicates- 
sen maisto krautuvę (3331 S. 
Halsted St) ... Tą dieną ten 
galima gauti lietuviškų bulvinių 
dešrų...

tesz. 1 stovautų. Garsinkitės “N-nose”




