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MUSSOLINIO AGENTAI SUVARŽYTI !
I

Hull reikalauja informacijų apie karo 
agentų keliones

VOKIEČIŲ KAREIVIAI j BULGARIJA MOTOCIKLAIS REGISTRUOJA ŽVEJU TINKLUS

VVASH1NGTON, D. C., ko- 
vo 6 d. — Užsienio departa
mento sekretorius Cordell Hull 
.šiandien pranešė italų ambasa
doriui, jog Amerikos vyriausy
bė nutarė suvaržyti Italijos di
plomatinių agentų važinėjimų 
po Jungtines valstybes.

Ta pačia nota pranešė, jog 
Amerikos vyriausybė nutarė už
daryti du Italijos konsulatus. 
Liepta uždaryti italų konsulatai 
Detroite, Michigan, ir New Jer- 
sey valstybėse.

Italų diplomatai, kurių pa
skyrimo vieta yra Washingto- 
nas, nevaržomi. Jie turi teisę 
važinėti po visas Jungtines val
stybes. Hull tiktai pareikalavo, 
kad užsienio departamentas bu
tų informuotas apie karo ir ju
ros atache keliones po kraštu.

Neuždarytų italų konsulatų 
konsulai neturės teisės išvažiuo
ti iš tos zonos, kurių jie atsto
vauja ir negalės rūpintis kitų 
zonų reikalais.

Tai pirmas toks griežtas nu
tarimas, kurį padaro Jungtinės 
valstybės taikos metu. Niekad 
svetimų valstybių' konsulai ne
buvo Amerikoje varžomi.

BRITAI SUNAIKINO 5,346 VOKIEČIU 
ORLAIVIUS

3,137 numušti pačio
je Anglijoje

LONDONAS, Anglija, kovo 
6 d. — Britų karo ministerija 
paskelbė, kad nuo karo pra
džios britams pavyko sunaikin
ti 5,346 vokiečių orlaivius.

Į šį skaičių neįeina Vidurže
mių juros mūšiuose numušti 
orlaiviai. Neįskaitomi ir tie, ku
rių numušimo negalėjo patik
rinti.

3,137 vokiečių orlaiviai buvo 
numušti pačioje Anglijoje, o ki
ti • artimuose vandenyse bei 
Francuzijoj.

Vokiečiai neteko 
13,365 lakūnų

LONDONAS, Anglija, kovo 
6 d. — Karo metu vokiečiai ne
teko 13,365 lakūnų, skelbia tas 
pats britų karo pranešimas. La
kūnų dauguma pateko britų ne
laisvėn, o kiti žuvo kovose.

Tuo pačiu metu britai nete
ko tiktai 854 orlaivių, o’ žuvu
sių lakūnų skaičius dar mažės-, 
nis.

Britai skelbia, kad juros lai
vynui vokiečiai daro perpus ma
žiau nuostolių, negu jų prane 
Šimai skelbia.

Nacių štabas matosi 
su Borisu

SOFIJA, Bulgarija, kovo 6 
d. — Nacių maršalas List, auk
štų štabo karininkų lydimas, 
šiandien matėsi su bulgarų ka
ralium Borisu.

Vėliau vokiečių misija aplan
kė krašto apsaugos ministeriją

Hull paaiškino, kad toks nu
tarimas buvo padarytas krašto 
interesams apsaugoti. Reikia 
turėti galvoje, kad Detroito 
apylinkėse ir visoje New Jer- 
sey valstybėje randasi labai 
daug įvairių karo fabrikų. Ma
tyt, valdžia nenori, kad sveti
mų valstybių agentai turėtų 
progos iš arti viską stebėti.

Kiti departamento valdinin* 
kai aiškina, jog Amerika elgia
si su italų konsulais taip, kaip 
italai pasielgė su amerikiečiais. 
Praeitų mėnesį Mussolini įsakė 
Jungtinėms valstybėms uždary
ti Amerikos konsulus Napolio 
ir Palermo miestuose. Jis pa
skelbė, jog tai yra karo zona.

Tuo pačiu metu Mussolini su
varžė judėjimo laisvę Amerikos 
ambasadoriui William Phillips. 
Be valdžios leidimo jam nelei
džia iš Romos išvažiuoti.

Spaudos atstovams Hull pa
aiškino, kad vokiečių konsulatai 
nebus uždaryti, nes vokiečiai 
visiškai nevaržo Amerikos kon
sulų Vokietijoj. Vokiečiai liepė 
uždaryti kai kuriuos Amerikos 
konsulus okupuotuose kraštuo
se, bet pačioje Vokietijoje vei
kimo nesuvaržė.

ir Bulgarijos užsienio reikalų 
ministeriją.

Vokiečių įsakymu sulaikytos 
visos užsienin siunčiamos infor
macijos. Vokiečių kariuomenė 
ir orlaiviai nuolat skrenda į 
pietus, Graikijos rubežiaus link.

Turkai ruošia atsa
kymą Hitleriui

ANKARA, Turkija, kovo 6 
d. — Turkų užsienio reikalų 
ministerija ruošia atsakymą 
Hitlerio raštui, kur siūlosi ap
saugoti Turkiją. Turkai mano, 
kad jokia Hitlerio apsauga 
jiems nereikalinga.

Vietos laikraščiai sako, kad 
turkai kasdien savo marškinių 
nekeičia, todėl ir laikysis bri
tams duoto žodžio.

Kai kurie- mano, Kad Rusija 
vis dėlto nenorės naciams leisti 
pagrobti Dardanelus.

Karolis žada apmo
kėti sąskaitas

SEVILIJA, Ispanija, kovo 6 
d.—Buvęs Rumunijos karalius 
Karolis šiandien telefonavo 
iš Lisabono į Ispaniją.

Viešbučio savininkui iš ku
rio jis pabėgo ir tarnams pa
reiškė, kad jis užmokėsiąs vi
sas paliktas sąskaitas.

Karolis pridėjo, kad Sevili
joj paliktus 4 šunis dovanoja 
Alfonsui Orleaniečiui, savo gi
minaičiui. Ekskaralius nepa
sakoja kur jis rengiasi va
žiuoti. •«

Bus truputį sniego.
Saulė teka 6:17 v. r., leid

žiasi 5:46 v. v.

Vokiečių cenzorių praleistas paaiškinimas su šiuo, per radijų atsiųstu, pa
veikslu sako, kad lai nacių kareiviai .{motociklais įvažiuojd i Bulgarija. Kareivių 
marša seka bulgarų civiliai.

Kongresas klausinė
ja Stimsoną

AVASHINGTON, D. C., kovo 
6 d.—-Kongreso karo komisija 
slaplamę posėdyje šiandien 
klausinėjo karo sekretorių. 
Stimsoną apie Amerikos ap
siginklavimą. Štabo viršinin
kas Marshall taip pat buvo 
klausinėjamas.

Olandai mėto nacius 
i kanalus 

■ ■

AMSTERDAMAS, Olandija, 
kovo 6 d. — Vokiečiu karo teis

NORVEGIJOJ BRITAI PAĖMĖ NELAISVĖN
215 VOKIEČIU

Paskandino 11 
nacių laivų

LONDONAS, Anglija, kovo 
6 d. — Karo vadovybė prane
ša, kad britų karo jėgos, są
jungininkų padėdamos, įsiveržė 
į Lofoten salas ir paėmė nelais
vėn 215 nacių kareivių.

Paėmė nelaisvėn ir 10 nor
vegų, kurie buvo pasižadėję tar
nauti Qui.slin.gui.

Tuo pačiu metu britams pa
vyko paskandinti 11 vokiečiu 
laivų Lofoten salose ir kituo
se Nprvegijos pakraščiuose. An- 
glijon atvažiavo keli norvegų 
savanoriai, kurie kariaus prieš 
nacius.’ '' ‘

Britai paliko norve
gams maisto

LONDONAS, Anglija, kovo 
6 d. — Britų karo laivo įgula, 
įsiveržusi į Lofoten salas, pa
ėmė daug labai svarbios infor
macini medžiagos.

Britai uždegė didelį fabriką, 
kuriame buvo perdirbami žuvų 
taukai. Vokiečiai visus produk> 
tus vežė į Vokietiją ir darė gli
ceriną bei paraką iš tų taukų.

Britai paliko gyventojams ga
na didelius kiekius cigaretų, 
vaisių, muilo, drabužių ir kitos 
medžiagos.

mai teisia suimtus olandui ir 
kaltina kareivių žudyme.

Slapta olandų organizacija 
meto vakare pagautus vokiečiui 
kareivius į kanalus ir ten jie 
prigeria.

' i-;,. ; '' ' ' '. "

Stalinas pašalinov 
komisarą

MASKVA, Rusija, kovo 6 d. 
—Politbiuras šiandien atleido 
nuo pareigų komisarą Serge- 
jevą, kuris rūpinosi karo pra- 
inonc. ..

•Nemokėjusio atlikti parei
gas komisaro vieton paskirtas 
P. N. Goremikin.

Operacijoj žuvo na
cių karininkas

LONDONAS, Anglija, . kovo 
6 d. — Lofoten operacija buvo 
taip gerai parengta, kad naciai 
buvo užklupti iš netyčių.

Buvo nušautas vienas nacių 
karininkas, kuris norėjo prie
šintis. Užmušti kiti 7 naciai ju
rininkai, bet nežuvo nei vienas 
britų kareivis.

Kiti vokiečių kareiviai leng
vai pasidavė nelaisvėn. Lofoten 
salos saugo vandenis, kurie ve
da i Narvika.

> 4*

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Antanas Smetona, buvęs Lietuvos prezidentas, jau iš

plaukė iš Brazilijos į Jungtines Amerikos Valstybes. New Yor- 
ke žada būti kovo mėn. 9 ar 10 d.

— Graikų spauda labai plačiai komentuoja karo vado Šukį: 
— Laisvė ar mirtis! Graikai yra pasiryžę pastoti kelią vokie
čiams.

— Vokiečiai veža kareivius prie graikų sienos, o turkai sa
vuosius nuo Rusijos sienų ir siunčia prie Bulgarijos sienų.

— Graikų kariuomene Albanijoj sunaikino ištisą italų pul
ką, o jų submarinai paskandino du italų* laivus Adriatikos ju
roje.

— Iš Lisabono ateina žinia, kad Betainas nutarė pasiųsti 
j Jungtines Valstybes 10 milijonų dolerių aukso vertės, kurj da
bar laiko Dakare.

— Nacių spauda šiandien patarė portugalams pagalvoti apie 
glaudesnį bendradarbiavimą su ‘ ašimi”, jeigu nori likti “nepri
klausomais”. j.

—- Jugoslavų valdžios vyrai visą dieną darė pasitarimus 
apie prisidėjimą prie “ašies”, bet nieko galutinai dar nenutarė. 
Pareikšta Vilties išvengti formalaus prisidėjimo.

Naciai sušaudė tris 
norvegus

LONDONAS, Anglija, kovo 
6 d. —- Pranešama, kad Nor
vegijoj sušaudyt i trys piliečiai 
už šnipinėjimą.

Yra dar 10 areštuotų norve
gų, kurie laukia teismo. Suim
tuosius liepęs šaudyti gestapo 
viršininkas Himmleris.

Naciai artėja prie 
Graikijos

SOFIJA, Bulgarija, kovo 6 
d. — Dideli nacių kariuomenės 
vienetai artėja prie Graikijos 
sienų.

Bulgarijoj manoma, kad vo
kiečiai labai greitai pradės pul
ti šį kraštą. Tvirtinama, kad 
Bulgarijon jau atskrido 1,700 
naciu orlaiviu. c- *

Amerikoje yra mili
jonas nacių

NVASHINGTON, D. C., kovo 
6 d.—Kongreso atstovas Dies 
šiandien paskelbė, kad gavęs 
žinių, jog pietinėse Amerikos 
valstybėse naciai turi vieną 
milijoną apmokytų vyrų.

Jeigu kiltų karas, tai naciai 
dėtų pastangas galimai dau
giau pakenkti Jungtinių Vals- 

1 lybių kariuomenei.

Be komisaro žinios 
negalima žvejoti

KAUNAS, Lietuva, kovo 6 d. 
— Maisto pramones komisaras 
išleido įsakymą žvejybai suvar
žyti.

Komisaras liepia žvejams re
gistruoti visus tinklus ir kito
kius žuvies gaudymo įrankius. 
Be komisaro žinios draudžiama 
tinklus pardavinėti arba kitiems 
asmenims perleisti.

Žvejai, neišpildę šio įsakymo, 
valdžioj bus smarkiai baudžia
mi ir siunčiami į kalėjimą. Lie
tuvoje pirmą kartą registruo
jami tinklai.

Weygand skundžiasi 
britais

VICHY, Francuzija, kovo 6i 
d. — Generolas Weygand at
vyko orlaiviu Į Vichy. Jį atly
dėjo du adjutantai. \Veygand 
tuojau nuvyko pas maršalą Be
tainą.

Politiniuose sluoksniuose kal
bama, kad jis informavo seną 
maršalą apie britų pasiruošimus 
Syrijai pagrobti.

J*VVęygando kelionė laikyta 
paslapty, neš bijota, kad jo ne
užmuštų, kaip užmušė Chiappe, 
kuris skrido į Syriją.

Edenas sugrįžo 
į Kairą

KAIRAS, Egyptas, kovo 6 d. 
— Britu užsienio reikalu mi- 
nisteris Eden ir imperijos šta
bo viršininkas Dili orlaiviu šian
dien atskrido į Kairą.

Britų ministerifi labai paten
kintas savo kelione, nes jam 
pavyko susitarti su graikais :r 
turkais.

Anglijos vyriausybė buvo įga
liojusi Edeną tvarkyti visus di
plomatinius reikalas savo nuo
žiūra, visai neatsiklausiant Lon
dono.

Nedavė pilietybės 
“tikram arijui”

LOS ANGELES, Calif., ko
vo 6 d. — Teisėjas šiandien at
sisakė duoti Amerikos pilietybę 
Hans Diebeliui, nes jis turėjo 
“tikrai ariškų” knygų krautu
vę ir buvo aktyvus nacių bun- 
do narys.

Teisėjas pareiškė, kad apli- 
kantas nesuprato Amerikos 
konstitucijos ir nemoka įvertin
ti Amerikos gyvenimo budo.

Prašo nepaskelbti 
J. V. planų

WASHINGTON, D. G., kovo 
6 d.—Demokratų lyderis Ban- 
kley, kalbėdamas senate, pa
reiškė, kad senatoriai nepri
valo skelbti Jungtinių Valsty
bių planų užsieniams.

Senatorių kalbos sekamoę 
Japonijoj ir Vokietijoj. Atsar- 
gesnėm kalbom galima butų 
išvengti ir nemalonių konflik
tų.

Dauguma tikisi greitai baig
ti diskusijas dėl įstatymo ir 
ji priimti.

Visi skundžiasi Lie
tuvos paštu

KAUNAS, Lietuva, kovo 6 d. 
— Lietuvos pašte padaryta to
kia didelė netvarka, kad net 
patys bolševikai pradėjo skų
stis.

Kardelis skundžiasi, kad jo 
laiškas iš Vilniaus į Kauną 4 
dienas eina, nors traukiniu ga
lima atvažiuoti j pusantros va
landos.

Sadauskas telegramą gamta 
per 5 valandas, tuo tarpu auto
busas ateina į vieną valandą 
į Josvainius. Skundžiasi ir J. 
Šimkus.

Sudaryti nauji 
apskričiai

VILNIUS, Lietuva, kovo 6 d.
— Iš Švenčionių, Adutiškio ir 
Vydžių rajono sudaryta Šven
čionių apskritis su centru Šven
čionių mieste.

Pariečės ir Rodunes rajonai 
priskirti prie Alytaus apskri
ties. čia įeina Marcinkonių, 
Druskininkų ir Rudnios vals-

Varanavo rajonas priskirtas 
prie Vilniaus apskrities, kuria 
me sudaromi nauji Dievainiš- 
kio ir Šalčininkų valščiai.

Naujas taksi ir veži
kų tarifas

KAUNAS, Lietuva, kovo 6 d.
— Kauno miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas paskelbė 
naują taksi ir vežikų tarifą.

Dienos metu už pirmą kilo
metrą taksi gali imti 2 rublius, 
o nakties metu — 3. Vežikams 
leista imti už 15 minučių va
žiavimo 3 rublius, o už kiek
vieną tolesnę ketvirtį taip pat 
po 3 rb.

Sunkvežimiai už 2 kilomet
rus ima po 6 rublius. Už snie
go pervežimą moka po 2 rb. 
už klm.

Gyventojai skundžia
si gydytojais

KAUNAS, Lietuva, kovo 6 d. 
— Pradžioje valdžia skelbė, kad 
bus įvestas nemokamas gydy
mas, bet dabar gyventojai nu
siskundžia, kad gydymas jiems 
išeina daug brangesnis.

P. Malinauskas skundžiasi, 
kad gydytojai niekad nebūna 
įstaigose.

Už “nemokamą” gydymą gy
dytojai pasiunčia sąskaitas na
mo arba į įstaigas, kur darbi
ninkas dirba. Gydytojai reika
lauja, kad butų padengtos su
sisiekimo išlaidos.

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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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

SENSACINGOS ŽINIOS Iš LIETUVOS IR 
STALINO VIEŠPATIJOS

TORONTO, Ont. — Pereitą 
šeštadienį, kovo 1 dieną, K. L. 
Tarybos pastangomis buvo su
rengtos prakalbos, kuriose kal
bėjo tik ką atvykę iš Lietuvos 
kanadiečiai lietuviai; p. Ona 
Kalinauskienė ir p. Stasys Men

Jie gyvu žodžiu atpasakojo, 
kaip jiemfv buvo malonu pama
tyti Lietuvą gražiai besitvar
kant, laisvam ir nepraklauso
mam gyvenime ir kaip trumpu 
laiku, po rusų bolševikų užplū
dimo, viskas pradėjo nykti. 
Pirm negu kalbėsime apie jų

kad abu atvažiavusieji yra skir
tingų pažiūrų asmenys. Ona Ka
linauskienė yra pasižymėjusi 
katalikų darbuotoja; gi Stasys 
Menderis buvo kitos kraštutinės 
puses simpatizatorius. Savo at
pasakojime jis pasakė, kad iš
girdęs apie galimą bolševikišką 
rojų Lietuvoje, jis buvo nusi
statęs negrįžti Kanadon, nes ko 
važiuoti kapitalistų šalin varg
ti, jeigu darbininkiška valdžia

kurie vaizdavo lietuvių kovas 
už laisvę. Toliau p. Kalinauskie
nė papasakojo labai jaudinantį 
vaizdą, kaip iš Kauno kėlė pa
skutinį Lietuvos kariuomenės 
pulką. Kur jie buvo keliami,— 
niekas nežinojo. Viena ir ta pa
ti mintis gerus lietuvius kanki
no, kad Lietuvos pulkai dabar 
rusų valioje ir kad jie turėjo 
apleisti lietuvių pastangomis, jų 
centais, jų darbu, gražiai įreng
tas kareivines, nes grobikai pa
noro tuose gražiuose pastatuo
se įsigyvendinti, o lietuvius iš
skirstyti po įvairius kampus, po 
Rusiją ir kitas šalis, kad jie ne
būtų pavojingi.

Žmonės vieni nuo kitų suži
nojo apie paskutinės kariuome
nės ištraukimą iš Kauno, ir su
sirinkusios minios gatvėse ver
kė ir mete gėles kareiviams po 
kojų.

“Joja karininkai rimtais ir 
liūdnais veidais — sako p. Ka
linauskiene — o kas galėtų ap-

ūkininkai buVo tuo labai paten
kinti. Musų triobos jau buvo 
pusiau perkeltos, o kitom dai 
kirtom medžius iš savo miške
lio. Ateina kartą agentas ir sa
ko: Neturit teisės kirsti šitų 
medžių, protokolą sustatysiu. 
Taip ir tmėjom sustot savo 
nuosavą mišką kirtę, A iškiliom, 
kad mums reikia medžių tro
boms statyt’, nes cinam į vien
kiemius. — Nereikia — sako 
eit į vienkiemius, pasiklot kai
me, bus linksmiau ir įsteig-im 
gal sovehozus. Pradėjo dalint 
žemes. Nuo vienų atėmė, o ki
tiems tikrai neįgaliojo ir tokiu 
budu Lietuvoj daug laukų liko 
nesėtų. Ruskių kareiviams iš 
Rusijos žjųonos rašo, kad kaip 
jus tčn toj Litvoj gyvenat, kad 
pas mus laikraščiuose rašo, jog 
ton hadas. Tai ruskis nuperka 
gražią suknelę ir lietuviškos 
dešroj į ją įsukęs nusiunčia, o 
laiške parašo: žiūrėk, koks ba
das Litvoj, kad dar tokios deš
ros gaunam”.

“Kalbėjau — sako St. Men
deris - - su daugeliu kareivių, 
tai jie kalbėdami apie Lietuvos 
gerovę vadina ją ‘Malaja Ame
rika’.

Amerika, negu ten.
Bet kaip matom, didelė nelai

me užgulusi Lietuvą suvienodi
no mintis dviejų kraštutinių 
srovių ir abu pasidalindami te
momis, santūriai atpasakojo, ką 
malė,' ką girdėjo.

Ona Kalinauskienė.
Ši kalbėtoja buvo piimutinė 

ir atpasakojo Lietuvos vidujini 
gyvenimą.

Ji nuvyko Lietuvon 1939 me
tais ir matė Lietuvą ir jos žmo
nes linksmus ir patenkintus, so

Dar vienas budingas reiški
nys, — tai kad tuojau, pirmo
mis rusų užgrobimo dienomis, 
įvairus valdininkai ir tarnauto-

tuva buvo pasipuošusi gražiais 
pastatais, mokyklomis, kitokio
mis ištaigomis ir šaulių namais, 
kurių ypatingai daug buvo pri
statyta ir kuriuose buvo įreng
ta salės ir patalpos skaitykloms, 
sportui ir kitokiems ku’.turi- 
nicins darbams ir veiklai. T»c 
namai buvo pastatyti visuome
nės lėšomis, jos darbu, jos pa
stangomis ir kiekvienas lietuvis 
galėjo ten užeit iv rasti sau 
naudos ir malonumo, kelias va
landas praleidęs. Bet užėjo bol
ševikai ir viską konfiskavo, ne 
tik namus, bet ir viską, kas juo
se buvo. Kuomet raudonoji ar
mija pradėjo Lietuvą okupuoti, 
tai Lietuvos žmonėms buvo to
kia staigmena, kad per kelias 
dienas, žmones buvo lyg pri
trenkti, nežinojo, kur eiti, ką 
daryti. Bet buvo ir tokių, ku-

raiščius ir skrybėles. Vadinasi, 
kam buvo mielas duonos kąs
nis. stengėsi nepasirodyti “bur
žujų” ar “ponu”.

Buvo atleisti vyresnieji mo
kytojai ir profesoriai. Tikyba iš 
mokyklų pašalinta ir jos vieto
je dėstoma komunizmas. Be lo, 
Lietuvos mokyklose dabar dau
giau dėstoma rusų kalba negu 
lietuviu.
. Skriaudą, kurią rusai Lietu
vai atnešė, mato, ir patys rau
donarmiečiai, nes ne vienas su 
lietuviais kalbėdamas stebisi,

šį posakį patvirtino ir Ona 
Kalinauskienė. Taigi, mieli Ą- 
merikos lietuviai komunistai, 
jeigu jūsų “tovarišči”, atvykę iš 
rusiško rojaus, taip apie Lietu
vą kalba, tai kaįp jie mano ar

Lietuvos, lai pusbadžiai butų 
turėję gyventi.

Maskvoje jų laukė su vaišė
mis Britų ir Amerikos atstovy
bės (nes važiavo ir Amerikos 
piliečių). Stotyje buvo atsiųsta 
automobiliai juos pasitikti, bet. 
deja, bolševikų valdžia tokio 
eidimo n?duve. Pervažiuojant 
per Rusiją, jie nėra matę vyrų 
su kaklaraiščiu ar skrybėle. Be
veik visi jaunesni vyrai kariuo
menėje, o jaunos merginos dir
bą. su pike ant gelžkelių, nerei
kia esą joms jokių tepalų nei 
pudrų, su pike kad duoda į že
mę, kad net braška. Esą Rusi' 
joj ant 1 090 hektarų tik 1.0 
karvių feląiko, tai iš kur gal 
būti maisto ar odos. Lietuvoj 
ūkininkas tik keliolika hektarų 
turėdamas apie tiek karvių lai* 
ko. St, Menderis, prašomas, 
pardavė kelnes gerokai apnešio 
tas ir gavo apie 60 rublių, žmo
gus, kuris nupirko, prašė, kad 
niejkam nesakytų, nes jis butų 
ųž tai baustas.

Manęs, kad Vladivostoke už 
tuos pinigus paulios, bet kuo
met jie atvyko į Vladivostoką, 
tai juos gerui iškratė, perčiupi- 
nėjo kiekvieną daiktelį. Tūli žy
dai vežėsi orandžių, tai tuos 
Grandžius peršvietė, kad nebū
tų juose braiigenybių paslėpta.

KANADOS LIETUVIU TARYBOS ŽYGIAI

Ona Kalinauskienė pamiršo pri
minti savo kalboje, kad ji ve
žėsi gražių yeifcaliukų, dainų 
Aušros chorui ir šiaip keletą 
knygų, tai viską Vladivostoke 
kratoj atėmė, paliko jai tik vie
ną, dabar naujai išleistą, revo
liucinių dąinų rinkinį su kūju 
ir pjautuvu ant viršelio. “Me
čiau — sako — ir tą jiems. Sa 
kati, neduodate tų visų, nerei
kia nė šitos’’.

po tos nuodugnios “čistkos” 
visus keleivius vagonuose užra
kino visai nakčiai, tik ryte juo 
perkėlė i laivą Hong Kong ii 
laivą nuplukdė tolyn nuo kraš 
to. Iš Vladivostoko p’aukė į Ki 
niją, ten buvo kiek apsistoję i 
matė kinų primityvišką gyveni 
nią. Vėliau plaukė pro Filipin 
salas ir ten juos apskraidė try 
Amerikos orlaiviai. Pagaliau 
privažiavo Ziustraliją ir apsisto 
jo Sydney mieste, ir ten pra
leido Kalėdas bėsimaudydami.

Buvo, nemažai klausimų, bet 
sunku viskas aprašyti, žodžiu, 
visus klausimus buvo tksliai 
ątsakyta. Tcrontiečiai yra dė 
kingi, kad Ona Kalinauskienė ir 
St. Menderis teikėsi pasidalinti 
šiomis mintimis, kurios mus 
dar daugiau supažindino si 
grobikais ir jų žiaurumu.

\ —Francus

“velikujų Ameriku” pamatytų?! 
Jeigu jie pamatytų jus čia gra
žiais automobiliais važinėjam, 
gražiose rezidencijose gyvenant, 
sočiai ir ko jūsų apetitas nori 
pavalgiusius ir gražiai apsiren
gusius ir kovojančius už tą ver
giją ir badą, koly kenčia mili
jonai Rusijoj gyve^anėnįį'žino
mų ---.jie (i kriaušiu pavadintų 
jus didžiausiais kvailiais pasau-

MONTREAL, Kanada.— Ko
vai už Lietuvos nepriklausomy
bės alsteigimą suskurusi K. L.

ilstamai varo pirmyn. Palygi
namai per trumpą taiką K. L. 
Tarybos darbuotė Montreal? 
pasiekė gražių vaisių. Surengti 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu 
keletas prakJlbiM' kurios mon - 
t įča liečiantis pa'l 
ir: bus ilgtiV'-

jausdama dėl Europos karo pa
sunkėjusią Kanados gyventojų 
finansinę būklę, pasitenkina 
labai kuklia įžanga, kad vi
siems butų įmanoma atsilanky
ti ir pasigerėti įvykstančiu ža
vingu dainų ir muzikos koncer
tu.

montrea 1 įečia i, nepra ■

o

kurį p. Kai nauskienei papasa
kojęs vienus valdininkas. Rusu

ini aikštėje, pasakė prakalbą 
panašiais žodžiais: Ko mes atė
jom į Lietuvą, ją gelbėt? Lietu

turėjo, ji gražiai gyveno. Mes 
didelė valstybė, bet nieko netu
rime. Mes neturim, nes mes nie
ko gero šavo šalyj nedarom, tik 
kitas šalis einam grobt. Po to
kios kalbos, suprantama, jam 
nieko kito neliko daryti, kaip 
tik 
pat

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS MINĖJIMAS
Paminėjime dalyvavo daug publikos

Protesto rezoliucija.
V. Sirvydas perskaitė protes

to rezoliuciją prieš Lietuvos už- 
grobikus, sulaužiusius visas ga
rantuotas Lietuvos nepriklauso
mybei sutartis ir klastingai pa
vergusius musų tėvų kraštą. 
Rezoliucija buvo vienbalsiai 
priimta, nes komunistų mitinge 
matėsi vos keli, tad ir tie jau 
nebesipriešino. Nepavyko jų 
rengtas pučas adv. Bagočiaus 
prakalbas išardyti. Daugiau jie 
gal nebedrįs rodytis, nes mato, 
kad visi 1‘etuviai stoja už ne
priklausomą Lietuvą, o ne už 
maskolių vergijos palaikymą.

Kalbėjo D.L.K. Vytauto Nepr. 
Klubo pirm. J. Šarkis, pareikš
damas savo nuomonę. Jis ma
nąs, kad visi klubiečiai esą jo 
minties, kad Lietuva turi būti 
lietuviams laisva ir nepriklau
soma, ir nė vienas doras lietu
vis gal nenori ir nenorėtų, kad 
musų gimtąjį kraštą Lietuvą 
valdytų užgrobikai maskoliai. 

| Priminė, kad Smetona neteisė
tu keliu buvo paėmęs valdžios 
vairą, bet visgi Lietuva buvo 
savųjų ne svetimųjų rankose. O 
Lietuvos žmonės su laiku ir pa-

ėjo gatvėmis sukaudami ir kel
dami ovacijas bolševikams. Tai 
buvo daugiausia žydai.

B< Iševikai užėmę L'.e’.u ą. 
pirmiaieii griebėsi atleidinėti 
Įvairių įstaigų viršininkus. Pir
miausia esą juos atleisdavo, o 
po kelių dienų juos suareštuo
davo ir išgabendavo; o kur ir 
kaip - niekas nežinodavo.

Pirmoj eiėj jie kibo ir prie 
policijos. Pirmiausia nulupinūjo 
nuo jų uniformų antpečius ir 
lietuviškus ženklus, o po kelių

lavo ir atleido. Policijos vieton 
įstei 'ū milie ją, ir ūme jon, ne 
žiūrint, ar žmogus tokiai pa
reigai buvo kvalifikuotas, ar 
ne, bite I k artimesnis komuirz- 
mui. Tokiu budu darė:ų vis di
desnė ir didesnė betvarke.

Kaune, Karo Muziejaus bok$’ 
te plevėsuojančią Lietuvos tri
spalvę nulupo ir iškėlė raudo
ną. Nebeskambina Laisvės Var
pas jo bokšte, užgeso amžinoji 
ugnis prie nežinomojo kareivio 
kapo ir niekas daugiau jo ne
lanko... Nelanko, nes neturi tei
ses. Iš muziejaus daug ekspona
tų pašalinta. Tokie suprantama,

misižudyt, — taigi jis ten 
ir nusišovė.

Stasys Menderis.
Ona Kalinauskienė, baigdama 

kalbą perstatė St. Mcndcrį, sa
kydama, kad jis papasakos apie 
kelionę, kuri taip buvo ilga, kad 
pusę pasaulio apvažiavo.

St. Miuleris aukštaitiška tar
me ir gana laisvai ir saugiai 
jausdamasis pradėjo juokauda
mas, kad nuvažiavo Lietuvon ir 
susirado gražią mergaitę ir bu
vo pasiruošęs apsivesti, bet kaip 
mato’., bolševikams Lietuvą už 
ūmus jam prisiėjo neženotam 
grįžt, pirm negu jis pradėjo 
apie kelionę pasakot, jis papa
sakojo keletą vaizdelių iš da
bartinio Lietuvos gyvenimo 
kaime.

“T uoj — sako — kaip lik pa
ėmė valdžią rusai. tai pradėjo 
įsakymus duot. Milių “valce* 
vot” negalima, nes perdaug nu
simeta. Kiaulių reiki i mažiau 

,augiu t, nes jos daug grudų su
ėdu; Pradėjo ąteidinėt komisa
rai ir surašinėl daiktus, drabu
žius, gyvulius. Mano merginą* 
su kuria maniau apsivesi?, 
skundėsi kurtą man, kad bijau-' 
Ii, jog jos ląrąilį atims. Klause, 
ką daryt? Pasakiau, užkask į 
žemę. Supus sako ji. Ret vie
ną diepą ir užfcasėin. Musų kai
mas kėlėsi į viensėdžius, visi

Tolia.il St. Menderis sako: 
Taip dalykams susidėjus, nuta
riau važiuot pas buržujus į Ka
nadą, ms čia ar Amerikoj, 
žmonės gali gyventi laisvai.” 
Taip jam išsitarus, klausytoji! 
sukūlė ovacijas, nes * kiekvienas 
kas įvertina demokratijos san
tvarką. žino kiek jis gero iš jo-; 
gauna ir kaip dėkingas jai turi 
būti.

Kuoinet piusų svečiai nutarė 
grįžti Kanadon, lai jau kelias 
buvo uždarytas ir galima buvo 
važiuoti tik į Australiją. Ar ne
buvo trukdymų išvažiavime? 
Užklausymas. Abu atVažiąvu- 
sieji tvirtino, kad buvo labai di
deli trukdymai. Nežiūrint, kad 
jie ir svetimos šalies piliečiai, 
bet per ilgą laiką jiems neno
rėjo išduoti Rusų vizos. Tik 
kuomet atvyko Britų atstovy
bės Maskvoje, narys, (nes tuo 
laiku Kaune buvusi atstovybė 
jau buvo išguita) ir pareikala
vo, kad Britų piliečiai butų iš
leisti tai jie nutarė išduoti vi
zas. Bet kiekvienas turėjo pa
rašyti savo biografiją. Po to tu
rėjo dieną išlaukti ej.’ės dėl ap
klausinėjimo, o kuomet sulau
kė, tai kiekvienas buvo tardo
mas per pora valandų su užra
kintomis durimis. Sako, net 
baugu buvo. Vienas vyrukas ne
gavo vizos, sako, ar buvo įskųs
tas, ar ką nors nęatsargiai at
sake. Visus daiktus, kuriuos, ve
žėsi, turėjo surašyti. Net ir ma
žiausia nosinėlė turėjo būti į- 
traukta. Pinigų nelejdo pasiin> 
Ii nei cento. St. Menderis turė
jo 50 dok, tai nntaVė žūt bul 
pasiimti ir įsukęs į cigarelą-. 
ląuningąi per Rusiją pęi'vežė. 
Britų valdžia apniukę  jo kelionę 
ir per Rusiją už jų transporta- 
eiją buvo paim.ta pasakiška 
ma pinigų, bet per vienuolikos 
dienų kelionę per Rusiją iki 
VJacĮįvoatoKp jie buvo tąįp pr$b 
štai inąitįnąnd, kąd jpigu nebū
tų turėję maisto, . pasiiintjo .-iš,

iimos.
Ypač paliks ilgą atminimą ger
biamų kalbėtojų Kan. lietuvių 
gener. konsu’o pulk. Grant- 
Suttie, Čikagos kons. p. Dauž- 
vaiclžio ir 
Bagočiaus 
kurios ne 
žiūrėjusį 
sujaudino 
kovotojų už
mą eiles. Taip pat ne vieną Sta
lino šimpatiką, kurie ne už pi
nigus, o lik apgaulingos propa
gandos suvedžioki jam tarnau
ja, tų kalbėtojų faktiški įrody
mai privertė rinitai susimąsty
ti ir qvo vadis (kur eini) lietu
vi, sau klausimą pastatyti.

Rengiama didelis dainų 
koncdbtas

K. L. Taryba vien prakalbų 
rengimu savo darbą neapsiri
boja. štai, kovo 30 d. tarybas 
pastangomis Montreale rengia
ma Įdėlis dainų koncertas. 
Koncerto šeimininke — žy
miausia figūra, bus amerikietė 
soliste p-lė Jone Žukauskąite.

Dainininkė prie J. Žukaus
kaitė ne tik tarp Amerikos lie
tuvių plačiai žinoma, bet josios 
malonaus soprano žavingos me
lodijos dažnai banguoja ir žy
miausiuose svetimtaučių kon
certuose, kur jinai yra mielai 
kviečiama ir laukiama.

Su dainininke J. Žukauskai
te kartu atvyksta ir žymi vi
suomenės veikėją, “Amerikos” 
mųterų puslapio redaktorę, p-le 
Eleonora Borlkevičiutėi kuri 
taip pat prisidės prie koncerto 
piograiAbs paįvhiritumo.

Koncerto programą pap ldys 
vieliniai ehųyąj ir pavienių dai
nininkų bei muzikos mėgėjų 
meno jėgos. Be dainų ir kitų 
muzikos dalykų, bus ir pats lie
tuviškiausias muzikos instru
mentas)—-kankles virkdomos...

Koncertus. įvyks 30-tą d. ko- 
yp . y. KlųJįO 3 vai po 
pietų. Įžanga tiktai 25 centai.

vertas .dįįug aukštesnės Įžąn* 
goą -kainos, iaeįiuu taryba ; at-

lietuvaitės, 
es, pirmu

Montrealą

SLĄ^rę^idento adv. 
pasakytos kalbos 

vieną lietuvį, šiltai 
į Lietuvos verguvę, 
ir paskatino stoti į 

tėvynes ątvądavi-

leiskite 
mips 
p-įes J. 
kartu į 
čios, žavingo dainos meno pa
siklausyti, kad vėliau netektų 
gailėtis jos dainų neišgirdus.

Montrealieti, nepamiršk vie
tos ir laiko ir pasistenk būti 
punktualus! —Reporteris.

K. L. Tarybos rėmė 
jų auka

Didesnieji ūkininkai yra pa- 
yginti didesniais mokesčiais 

apkrauti, kaip mažieji, šitie 
taip pat ^negalėdami mokesčių 
išsimokėti ne savo vaikų ir šei
mos tinkamai aprūpinti, patys 
likviduos savo ukius ir dėsis 
taip pat į didžiuosius ukius ir 
liks maskolių vergais bei 
stumdčliais. O komunistai 
džiaugsis, kad tai esą taip 
riausia.
Trumpas bolševiku viešpatavi-| 

mas praeityje
Lietuvos jaunimas mokyklų 

lankyti jau nebegales, nes ne 
.ik aprengti tėvai neturės ’š ko. 
bet. ir alkani bus. Vos tik keli 
mėnesiai Stalino saule šviečia 
Lietuvai, o duonos ir kitokių 
reikmenų jau Lietuvoje trūksta 
ir turi vežti iš svetur. To Lie
tuvoje niekad nėra buvę, štai 
prie ko privedė Lietuvą masko
liai ir ko susilauks jos nekalti 
gyventojai.

“Liaudies Balsas” didžiausio
mis raidėmis rašo, kad ūkinin
kai patys organizuoja “raudo
nas gurguoles” ir su dūdų or
kestrais lydi ir veža tuos grū
dus į reikiamas vietas. Nors 
mes tuo netikime, bet galėjo 
taip būti. Ką darys ūkininkas, 
jei komunistas ar jo tarnas lie
pia jam vežti. Jis turi klausyti 
ir sekti ten, kur jį dūdų or
kestras ar kitkas veda, nes jei 
nepaklausys, tai jis žino kas jo 
laukia. Atsimena Lietuvos kai
mietis praeities bolševikų 
trumpą viešpatavimą, — jo šir
dies žaizdos dar nėra užgijo 
toj trumpoj praeityje neišdil
domai padarytų jam skriaudų.

Atsimenu, kaip atėjęs vienas 
sukomunistėjęs lietuvis pas mu
sų kaimyną paliepė, kad duotų

pa- 
vėl
ge-

atsakė “Aš ir pats neturiu’’, tai 
liko vietoje nušautas. Gal neki- 
taip butų ir dabar.

jc, kokia jiems butų buvus tin
kamiausia. Baigdamas sake, 
kad mes šioje demokratinėje 
šalyje gyvendami nenuleisime 
rankų. Nežiūrint, kokių sunku
mų mums teks patirti, Lietu
va turės būti ir bus laisva ir 
nepriklausoma. Kiekvienam kal
bėtojui suminėjus nepriklauso-

K. L. Tarybos skyrius Mon
treale kaskart susilaukia dau
giau rėmėjų ir simpatikų, ku
rie ne lik darbu, bet ir auko
mis Lietuvos vadavimo darbą 
'paremia. Per įvykusį 11 d. va
sario tarybos posėdį p. Vilimie
nė įteikė Lietuvos vadavimo 
reikalams piniginę auką, kurią 
sudėjo šie aukotojai:

Marija Šalčiuvienė ....... $2.09
Magdalena Ruginiene .... 2 00 
Katąryna Linauskienė 
Juozas Mickus ..........
Antanina Mickiutė .... 
Emilija Mickiutė .......
Bronė Vitienė ...........
Monika Ranevienc .... 
Anelė Burns ........ .
Iš aukavusių smulkesniais .80

Iš viso ... ...............  $12.35
: Pinigai įteikti Tarybos iždi

ninkui M. Vaišnorai, 
aukotojams ir 
Mickui, taipgi
kurios pastangomis ta graži 
auka surinkta, Kanados Lietu
vių Tarybos vardu tariu nuo-

Kalbėtojas sake, jog iškėli
mas kelių dešimčių tūkstančių 
vokiečių iš Lietuvos suteiks 
Maskvai progos apgyvendinti 
rusus, — bus stengiamasi kaip 
galima daugiau rusų į Lietuvą 
atgabenti ir apgyvendinti, kad 
atėjus lemiamai valandai, kada 
bus duodama Lietuvos žmo
nėms apsispręsti, apgyventi ru-

Tai tokios yra sudarytos pink
les Lietuvos likimo ateičiai.
Reikia visiems vieningai veikti.

Kun. Balkuuas kalbėjo gan

2.00
... 1.00

1.00
... 1.00
.. 1.00 
.. 1.00 
... .50

vi šiem s 
aukotojui J. 

i. Vilimienei,

minėjau tik kelias mintis iš jo 
kalbos.

Paskutinėje kalbas dalyje 
smčrkė diktatorius. Sake, kils 
revoliucija ir Rusijoje nušluos 
Staliną Atsisveikindamas kvie
tė į kovą visą skaitlingą Lietu
vos išeiviją, nežiūrint įsitikini
mų skirtumo,—socialistai, tau
tininkai katalikai visi broliš
kai draugišką ranką ištieskime 
vieni kitiems ir užmirškime vi
sus praeities nesutikimus. Lai 
kiekvienas doras ir savo kraš
tą bei tautą tikrai mylįs lietuj

pias užesis nuo rankų plojimo 
žižiųno nuopelnai.

Be galo gražų įspūdį sudarė 
jaunute mergaitė (apie dešimts 
metų). Tai vargonininko žižiu- 
no dukrelė, parėdyta tautiškais 
drabužiais, labai gražiai padai
navo apie lietuvaites rūtų dar
želį. Jai akompanavo jos tėve
lis vargonininkas žižiunas. žo
džiai ir kompozicija taipgi pa
ties žižiuno. Matyt, kad ir duk
relė seks tėvelio pėdomis muzi
kos ir meno srityje. Nors dabar 
dar ir^jaunutė, bet supratimą 
ir gabumus muzikai, matyt, 
yra pavelde jus iš savo tėvelių. 
Tikiu, kad graži ir šviesi atei
tis laukia jos.

žižiunas niekuomet nepailsta 
muz.kos darbuotėje. Mes mon- 
treal iečiai turime laimės daž
nai išgirsti jo vis naujai su
kombinuotų dainų ir muzikos 
musų parengimuose. Didelis 
kreditas priklauso nuo montre- 
aliečlų šiam nenuilstamam me
no darbuotojui. Taipgi šio me
nininko pastangomis Montreale 
yra suorganizuotas ir jau gero
kas laikas kaip mokinasi jaunų 
mergaičių choras. Tai Montrea* 
lo ateities pažiba ir, manau, kad 
greitu laiku jau galėsime juo 
didžiuotis. Tada jau montrea* 
licčiai turėsime keturis lietuvių 
chorus savo mieste.

Tai tiek šiuo sykiu iš Mon- 
trealo. Montrealietc

tik
su

po

Pasirodo, kad t krosios Lie
tuves dukros Montreale* tame 
šventame tautos darbe ne 
neatsilieka nuo vyrų, bet 
jais net lenktyniuoja.

Kaip skruzdės neša šapelį
Šapelio, smiltelę po smilteles, 
kad supylus kupstą, taip ir jint- 
sų moterys darbu, centais ir 
jjįojeriąis deda naujas “plytas” 
Lietuvos nepriklausomybes “ru- 
mo” atstatymui, jai 
pąvyądys!

Tarybos narys
Montreal, Canada.

gražus

Lietuvos nepriklausomybės iš
laisvinimą iš maskolių vergijos. 
Atkartoti na i pabrėžė, kad bu
kime be įsitikinimų skirtumo 
visi kaip vienas — socialistai, 
katalikai ir tautininkai — aš 
visiems tiesiu brolišką ranką, ir 
stokime visi bendrai į kovą už 
laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą. Išgirskime Kudirkos “Var
po” balsą, šaukiantį 'į kovą, į 
kovą už laisvę tėvynes.

Reikia šalintis komunistų, 
nes jip šitą didžiausią nelaimę 
užtraukė musų tėvynei.

VIEŠA PADĖKA
Montreale D. L. K. Vyt. 

Klubo chorui ir meninin- 
kams tariu nuoširdų pa
dėkos žodi.
Brangios sesulės ir broliai 

lietuviai! Su širdies skausmu, 
su ašaromis akyse iškeliavau j 
garbingą Ameriką palikdama 
jus.

Puikiai buvau aš jūsų išlydė
ta, ypatingai tą išleistuvių va
karą, kuris įvyko vas. 7 dieną.

Tiesiog jaučiau, kad tai ne 
liesa, o tik gražus sapnas vilio
ja mane.

Už gėlėtų stalų, skanių vąl-

Tolia.il
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gių ir gėrimų rojiškas džiaugs
mas man buvo valgyti bei kal
bėtis, dainuoti kartu sų jumis 
paskutinį man taip malonų Vft- 
Karą.

Brangieji! Žinau, kad per to
kį trumpą laiką aš nespėjau 
nusipelnyti tiek daug meilės ir 
draugiškumo iš jūsų. Bet jeigu 
jus inan suteikėte tiek garbin
gos malonės, už tai norėčiau 
surasti tokius žodžius, .kuriais 
galėčiau tinkamai aš jums pa
dėkoti.

Į mano širdį nuskendo jūsų 
draugiškumas ir broliška meilė 
viens kitam. Iš pirmo, kada aš 
priklausiau prie jūsų, ir iš šir
dies aš pamilau maloniai jaukų 
būrelį. Norėjau dirbti kartu su

Pranešimas Geriau Kalėjimas

SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas’

S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

f na ssi rašyti per “Na u jie 
■as" trba tiesioginiai, 

adresuojant.

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AK ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”

^KANADOS LIETUVIŲ ŽI
NIOS bus dedamos ir penkta
dieniais. Vadinasi du kartu per 
savaitę. Taip bus daroma tomis 
savaitėmis, kai suplauks dau
giau raštų nei bus galima juos 
trečiadieniais sutalpinti.

jumis matydama, kad visų šir-

vynes meile. Kada prie periš-

pinu vėliavos stovėjom su aša
romis akyse. Su skausmu šir
dyse taikėme balsus, kad drą
siau iškelti prieš publiką musų 
tautos himną.

Tad, brangios sesutės ir-bro
liai! Nors ir skirtingose šalyse 
gyvendami, bet vistiek ir toliau 
kviečiu jumis budėti ir kelti 
musų brangios tėvynė* Lietu
vos vardą kilniai į horizontą!

Mes dauguma esam palikę 
ten senus tėvelius, nors ir su- 
lužusius, bet vistiek brangius 
jų namelius ir linksmai prana
šaujančios ankstyvą pavasarį

siųsti pavergtiems broliams 
užuojautą. Visi skelbkime vie
ną obalsį: Valio mus’i te ynK 
Lietuva ir jos nepr i’<Dus :my• 
bė!

Tad baigdama dar kartą no
riu tarti š rd'ngą ačiū už j’ s ’ 
skirtą man meilę. Ačiu ypa'i l
gai išleistuvių parengimo komi
sijai: p. Yorkeliunui, p. Jurai- 
čiui, p. Ambrosicnei, p-lei Al
binai šimkiutei ir Agnei Ta
mulytei, kurios visų vardu Įtai
kė gražią dovaną. Toji brangi 
dovana primins man amžių ii 
Jus. širdingas ačiu garsiam ir 
nuolatiniam klubo akordionis- 
tui už publikos palinksminimą. 
Taip pat širdingas ačiu visiems 
ir visoms kalbėtojoms už nrd 
irias kalbas ir sudėtus linkėji
mus man Suvienytose Valstiio- »- •)

Eric Blomberg 
amžiaus, paleistas iš Wash-

Įėjimo, kur išsėdėjo 14 me
tų už $63 skolų, paprašė au
toritetų, kad leistų jam bai
gti savo gyvenimą kalėji
me. Jis sako neturįs kur ei
ti.

7aWaWaVaW/.,aWaWaWWw 
DETROITO ŽINIOS

PUBLIKA ŠALINASI 
KOMUNACIŲ

Detroitiečiai pradėjo šalinti* 
komunac.ų. Vasariu 15 d. xi> 
tos komunaciai rusų svetainėje 
surengė koncertą. Publikos vi
sai mažai tebuvo. Kadangi tai 
buvo “trilypis komunacių” 
frontas (trijų tautų slalincai tą

~       .... !        ■ m>1   -..n—- .. -. ’ • -       - s™I

KORESPONDENCIJOS
01d Gold Išleido 
Pagerintus, Naujus 
Cigaretus

Rockford, III
Palaidojus Marę Aleksynjenę.

Marė Aleksvnienė mirė vasa
rio 17 d., o palaidota liko kata- 
ikų kapinėse vasario 19.

Aš Pins Aleksynas, velione* 
vyras, ir sūnus Vytautas bei 
Vincas reikiamo giliausią padė
ką musų draugams ir priete- 
liams. Pirmiausia dėkojame’: p- 
.oms P. Raškevičienei, P. Jone- 
.iunienci ir Kalinauskienei, ku
rios nuolat ligonę lankė, ją ra
mino ir .jai gelbėjo.

Toliau reiškiame didelę padė
tą visiems musų prlctcl.anis už

abai daug. O tarp daugelio gė
jų vienas vainikas vaizdavo 
Lietuvos ^vėliavos spalvas, t. y. 
geltoną, žalią ir raudoną. Tai 
nuo brolio Tarno iš Chicagos. 
Ačiū už gėles. Be1 galo mums 
buvo maloni^, juo labiau, kad 
a.a. Marijona labai gėles myl/T 
jo.

Pagaliau dėkojame visiems, 
kurie prisiuntė užuojautos 1 li
kus. Mes stengėmės kiekvienam

neturėdami visų adresų, negalė 
ome j.to padaryti. Todėl krei

piamos į “Naujienas”, nes tiki 
mes,
s ekti savo draugus ir priete- 
lus, kurie tiek daug rodė mums 

užuojautos musų liūdesio va-

kad per jas galėsime pa-

Šia proga dėkojame grabrie- 
šiams, būtent, P. Raškevičiui, 
J. Raškevičiui, W. V. Rama
nauskui, A. Kalinauskui, V. Mi-

zeriui, J. Juozapavičiui ir, ben
drai, visiems tiems, kurie daly
vavo laidotuvėse.

širdingai račių visiem *.
—P. G. Aleksynas ir sūnus 

Vytautas ir Vincas

Washington, D. C
Pavergtu tautų atstovai Spau

dos bankiete.
Overscas Press Club of A- 

merica pagerbė ir Lietuvą. Tai 
Įvyko vasario 27 d., 1911, New 
Yorkc, kai tas Klubas minėjo 
savo antrame.ines sukaktuves 
viešbutyj Waldorf-Astoi ia. Mil
žiniškoji salė buvo kupina, gal 
apie 1,000 svečių ten buvo. Gar
bes svečiais buvo laikinai pa
vergtųjų tautų Ministeriai: Če
koslovakijos, Lenkijos, Norvc 
gijos, Danijos, Belg’jos, Olandi-

bourg’o, Estijos. Svarbiausias 
kalbas pasakė Amerikos amba
sadorius -W. C. Bullitt ir anglu 
Ministras S:r Gerald Campbell 
Tarpe kitų trumpai kalbėjo ir 
Lietuvos atstovas, p. žadeikis. 
Jis pabrėžė, kad Lietuva yra 
auka totalitarinio suokalbio 
pijęs demokratinį pasaulį ir 
kad Lietuva Vakarų Europo-’ 
kultūros kraštas, o ne az’at'ško 
bolševizmo.

Salėje malėsi L’etuvos vėl’a- 
va ir ant programos viršelio 
buvo užrašyta: Lai gyvuoja Ne
priklausoma Lietuva!

L. Sp. ž.

Nežiūrint Ką Rūkote, Pabandy
kite Nors Pakelį

P. Lorillard Company, “OLD 
GOLD” ■ cigaretų gamintojai 
“Naujienose” vakar pradėjp 
plačią garsinimų kampaniją lie
tuviams supažindinti su naujai 
išleistais pagerintais 
GOLD” Cigaretais.

“Naujienoms” malonu, kad 
jie musų laikraštį parinko tiems 
skelbimams dėti. Jų tikslas ra
ginkite kiekvieną lietuvį, nežiū
rint ką jis dabar ruko, paban
dyti nors vieną pakeli tų page
rintų, patobulintų “OLD 
GOLD”. Galima užtikrinti, kač 
jie patiks kiekvienam rūkyto
jui — duos jam daugiau sma 
gurno, daugiau skonio.

Toks kooperavimas iš rūky
tojų pusės parodys, kad jie aty- 
džiai laikraščiui 
skelbimai 
Lorillard 
zultatus.

Pirmas
juosius “OLD GOLD” tilpo va
kar. Jeigu jo nematėte, per
skaitykite jį šiandien, ir nusi
pirkite pakeli “OLD GOLD” ci- 
garetų. (Sp.)

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 LITVVINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

OLD

seka, ir kad 
šiame laikraštyj. 

Kompanijai neša re-

šk elbimas apie nau

Užkrito Ant Karštų 
Vamzdžių, Mirė

Iškr’tusi iš ’ovos, Ugonė Mrs. 
Geraldinc Gira r d, 2524 Shef- 
field avenue, m krito ant karš

ji buvo <35 m. am
žiaus.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

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

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

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

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

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

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So- Westėrn Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

ne

esu 
ma-

f R f) V 8/f Busi turtinges-I MĮJ f | K ’ nis ir laimin- 
iiivi I III gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 314% Dividendų

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

T,virsS $1,000,000-00 Į

Kovo 8tą dieną
YRA

$1 Hejna Bros

Turtas Virš$5,500,000.00

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

3

8

pasislėpę jj 
savo para p i-^ 
jj j rankas

LOAN ASSOCUTlONofChicago 
JUSTIN MACKIEW1CH, Pres. 

4192 Archer Avenue 
VIRginia 1141

’ $35

Apkain.
Nemok.

čia

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI 

Dantų Fleitai

SAVINOS 
£ INVESTMENTS

Čurrenf Rate Share Account;

ŠEŠTADIENIS
< I J ' ' . I ’ . -

u : ’ * i • . ■

Undor U. S. Govf. Supervision

arcus

______

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kami). 806 

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

sudariusiems gražią kompaniją. 
Čia taip pat aš dėkinga savo 
gerajai brolienei Albinai ir bro
liukui Antanui Juodžiams, kad 
lankėsi musų parengimuose ir 
patarė man būti ir dirbti su ju
mis.

Su širdingais atsisveikini
mais dar pridedu, kad esu pa
tenkinta naujaja tėvyn? Ameri
ka, matydama, kad ir
Brooklyne gan skaitlingai vei
kia lietuviai. Linkiu daug pa
sekmių ir veikliausių metų. Lai 
gyvuoja Vyt. Klubo choras ir 
menininkai! Išeivė

—Lionė Juodytė.

ma spręsti, jog he tik lietuviai, 
bet ir kilos tautos pradeda nuo 
Maskvos pakaliku šalintis.

Nepasiseko Stalino bernams 
suvilioti publikos. Garsino, k*ld 
koncertų rengia progresyvūs or-

253 Broadvray, 
SO. BOSTON, MASS.

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Nei kunigai 
itudijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivj** žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 

. eilių, (domių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”

z

ž

z

MNGS

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

and
•uaaaan

York o Steponą Kazakevich. Tie
sa, tas Kazakevich dainavo vi
sai gerai, tačiau dainuoti jam 
tcl<4> tuščioms sienoms.

“Aido” , choras mėgsta rekla
muotis. Giriasi jis, kad turįs 
apie 200 narių. Bet kai tas cho
ras išėjo Į estradą dainuoti, tai 
vos buvo galima priskaityti po
rą desėtkų dainininkų. Sudai
navo tris dainas: dvi sudainuo
tas dainas “Aidas” dainuoja 
nuo pat savo susi tvėrimo, o tre
cią dainą “pasiskolino” iš Dal
ės choro. Vadinasi, naujo tas 

choras nieko neišmoko.
Dainavo R. Zigmantaitė, A. 

Zigmantienė ir J. Vasiliauskas. 
Tavorščius Alvinas “Vilnies” 
Nr. 44 prikiša J. Vasiliausku'!, 
tad dainavo per senas dainas. 
Tokiu budu J. Vasiliauskas, .jei 
eitą kartą norės komunacių 
koncerte dainuoti, turės eiti į 
Stalino konservatoriją naujų 
bolševikiškų dainų mokytis. Ko 
gero, dar gali pareikalauti, kad 
jis eitų egzaminų pas “tovariše” 
.. ruseiką, kuris jau nuspręs, 
kokios dainos yra “kcšer”, o 
kokios ne. '

10 MĖN. MOKĖTI n A r n 
Pinigų grąžinimo ga- \ || h IĮ 
rantija. Denturos da- * T| Y. . 
romos tiktai gavus už- U įAt
sakymą ir nuo formų 
padarytų ' laisniuotų 
dentistų.

Pleitai
Pataisomi

Krautuvės valandos šeštadienį

9:30 a.m. iki 7:30 p.m
/

Viskas kas reikalinga įums

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di-* 
džiausią lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fratemalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti. ,

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.- 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais. ;

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys ( jūsų namus, pa> 
klausykite jo patarimo—prisirašykite prię Susivienijimo sū visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 

307 West 30th Street New York, N. X.

‘NAUJIENŲ” SKAITYTO
JŲ IR RĖMĖJŲ 

DĖMESIUI
“Naujienų” skaitytojai ir rė

mėjai, kurie pasiėmė platinti ti- 
kietų knygutes, yra šie: drau
gės Budvidienė, M. Veverienė, 
Ona Kamar, P. J. P. Mi.Ln s 
P. Kučinskas, F. Dillis, F. Ju
zėnas, F. Karpšlis, M. Balčiū
nas, F. Klimauskas, J. Bacevi
čius, F. Petrushonis, P, į Ran
kele ir V. Budvidis. Kurie tikie- 
tų neturite, o^ norėtute juos 
praplatinti, tai kreipkitės į šiuos 
asmenis: J. Besasparį, Justiną
Pilką arba K. šalaviejų. Jis jus 

'aprūpins tikietų knygelėms.

jūsų namui, jūsų šeimynai

MILŽINIŠKI SUTAUPYMAI

Visoms prekėms kiekviename skyriuje!

NETCHER’S BOSTON STORE

RYTINE RADIO 
VALANDA 

- iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.
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Publlshed Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, lu., under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
, Viena kopija ............1........

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Naujos Audros Atneša Californijai Daugiau Žalos

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, IU. Telefonas Canal 8500.

3c 
18c 
75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

Užsieniuose:
Metams ........   $8.00
Pusei metų .................    4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Drąsi tauta
. [ACME-NAUJIEIįŲ Php^pl

Padidėjusios liūtys atneša Californijai daugiau potvynių įr nuostolių, lieveįk Vb 
sqj valstijoj sutrukdyta trąnsportaęija, daugely vielų paplauta vieškeliai, nuneštą 
tiltai ir apardyta gelžkeliai. Paveikslas parodo Santa Fę gelžkelio tiltą per Los An
geles upę po to kąi potvynio vanduo jį sugriovė.

medžiagą. Dar blogiau esą su 
malkų aprūpinimu, nes esanti 
sudaryta “tokia biurokratiška 
painiava, kad niekaip joje ne
susigaudys!”. Rezultatas tas, 
kad ūkininkai šąla ir “malkų 
negauna”.

Straipsnis abigiamas pa
mokslu, kad reikią “kovoti dėl 
Lenino-Slalino linijos”. Tenka 
pastebėti, kad sov. Rusijoje dėl 
tos linijos kovojama jau 20 su 
viršum metų, o rezultate skur
das ir vargas ten eina vis di
dyn ir gilyn, Ten tikrai sukur
ta “tokia biurokratiška painia
vą, kad niekaip joje nesusigau
dys”.

NUKIRSKIME 5-J| 
KOLONU...

Šis 20-tas amžius, lai 
čiausiai jiersilaužimo 
žius, kuris turės nusverti mu
sų planelos-žemės likimą. Tai 
kova, kuri dabar eina tarpe 

pusių: Lais- 
žiurinl j tai, 
ar turėsime 
ir vienybės,

grei-
ani-

“Graikijos armija ir žmonės nutarė... tęsti ko
vą su tokiu pat nemirštamu pasiryžimu apginti sa
vo laisvę ir savo tėvynę.”
Drąsi tauta.
Jeigu tiek pat drąsos butų turėjusios Rumunija ir 

Bulgarija, tai Hitlerio divizijos nebūtų įsiverpusios į Bal
kanų pusiausalį.

Jeigu tokią pat drąsą, kaip Graikijos valdžia ir ka
ro vadovybė, butų turėję franeuzų vadai, tai visa padė
tis Europoje šiandien butų kitokia.

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE

NEBESUSIGAUDO BIUROKRATIŠKOJE 
PAINIAVOJE

Jau pradėjo ieškoti atleidimo ožių. — “Draugui” Mic- 
kiui prikišamas “atkaklus nenoras apsivalyti”

Kalba iš patyrimo

Net po to, kai vokiečiai okupavo Bulgariją, Graiki
ja atsisako nusilenkti agresoriams.

Graikija, dar nepabaigusi karo su italais, savo va
karų fronte, turi siųsti armijas į rytus ir į šiaurę ginti 
savo sienas nuo nacių. Netrukus, Graikija, gal būt, tu
rės kariauti trijuose frontuose. Maža valstybė, kuri tu-Įkyba anaiptol nėra neutrali. Ji 
ri 7,000,000 gyventojų, — prieš dvi totalitarines diktatu- duoda svarbią pagalbą paciams, 
ras, kurių vieną valdo 43,000,000 gyventoja, antrą —- 90,- Minėtas rusas rašo:
000,000 gyventojų! “Maskva nesigaili nei pą-

Graikija sako: | stangų, nei pinigų, vykdydą-
ma savo pasižadėjimus Ber
lynui. Jps agentai ^uja po vi
są pasaulį, supirkinėja kur 
galėdami kąro medžiagas, 
karo žaliavas, intriguoja 
prieš Angliją Vokietijos nau
dai,. sugalvoja gudrias kom
binacijas blokądąi pralaužti, 
o kai nepasiseka, ieško nau
jų priemonių. Visur, visose 
neutraliose šalyse jie šitoje 
savo veikloje eina ranka už 
rankos, kaip artimiausi drau
gai, su Vokietijos agentais, 
kurių nurodymų jie laukia, 
kurių įsakymus jie pildo, —<

A . . ... . .v T, , 1-11- 1 1 i ir kurių auksų <iie priima.”Autorius atėjusio is Lietuvos laiško, kuris vakar bu
vo idėtas “Naujienose”, sako: I Tiknimoje, vadinasi, bizmš-

kas sovietų “neutralitetas” yra 
“Aš patarčiau ponui prezidentui Rooseveltui vi-1 talkininkavimas naciams.

sus komunistus, kurie nėra patenkinti Amerikos gy
venimu, sugrusti f laivą ir tegul važiuoja pas savo 
draugą ir tėvą Staliną, tas juos sutvarkys taip, 
kad jie nebenorės nė girdėti apie komunistų gyveni
mą ir tvarką. Amerikos komunistai aukso kalnus 

- žada darbininkams,' nes jie nežino, kokie aukso kąl- 
nai yra Rusijoje. Lietuvoje mes jau pamatėme ir 
privalgėme Stalino duonos pakankamai. Tegul Die
vas saugoja visą pasaulį nuo tokios supuvusios žvė
riškos tvarkos, kokia yra prie komunizmo.”
Taip kalba žmogus, kurjs iš patyrimo žino, kokią 

“laimę” atnešė Lietuvąi “raudonieji” okupantai. O Mas
kvos davatkos, kurios gyvena Amerikoje, tokio patyrimo 
neturėjo. Jos aklai tiki Maskvos pasamdytų agitatorių 
pasakomis.

Kelionė į Stalino karalystę atidarytų joms akis. Bet 
jos, žinomą, tenai nekeliaus, nes durys į sovietų Rusiją 
yra atdaros tiktai nedaugeliui “parinktųjų”.

Maskvos pasekėjai praregės tuomet, kai Rusijoje 
įvyks atmaina ir prabils žmonės, kurie velka Stalino dik> 
taturos jungą.

Re j eį. a tęįnąntį sekmadien į, 
po pietų, Dalinas duos paskai
tų (rusų kalba) Chicagoj apie

bartiniame kare — svetainėje 
po numeriu 917 N. Wood S-. 
Kąs suprantą rusiškai patąrtina 
nueiti pasiklausyti. Jisai yra se
nas rašytojas ir geras kalbėto
jas. Neseniai atvyko iš Francu- 
rijos.

WALL-STRYČIO ŠULAS 
PATARNAUJA BOL

ŠEVIKAMS

Mirties bausmės
Vokietijos “gestapo” (slaptosios policijos) viršinin

kas, Heinrich Himmler, atsilankė norvegų sostinėje, Oslo. 
Tuoj po to trys norvegai tapo nubausti rnirtipi-

Holandijoje vokiečių karo teismas pasmerkė'mirčiai 
18 žmonių.

Šitokiomis priemonėmis Hitleris vykdo užkariauto
siose teritorijose savo “naują tvarką”.

BIZNIšKAS “NEUTRA
LITETAS”

Sovietų Rusiją dabartiniųrųe 
pasaulio kąye yrą neva neu (Fa
liška. Bet tai reiškia tiktai, kad 
ji tiesioginiu hudu nekariauja. 
Nekariaudama, tačiau, ji sten
giasi kiek galėdama iš karo pra
sigyventi. Ir savo “nekaltybę” 
ji nori išsaugoti, ir “kapitalo” 
įsigyti.

šita politika, kol kas* jai bu
vo pelninga. Stalinas be jokio 
vargo prisigrobė daug naujų te
ritorijų. Tik Suomijoje jisai

"■g"— ■
buvo suklupęs, kai “draugišku 
budu” jam nepavyko tą šalį 
ąpiplėšli,

Kartu sovieįąi dąrg gerą bifrt 
pį iš prekybos su Vokietija. 
Maskva perka daug visokių pre
kių Amerikoje ir parduoda na
ciams. Tokiu hudu, kaip mito 
viename New Yorko savaitraš
tyje D. Dali n (Rusijos sociab 
demokratas), Hitleris per .sovie
tų Rusijos tarpininkavimą gau
na iš Amerikos kviečių, pąftos 
(aliejaus), medvilnės ir kitokių 
reikalingų Vokietijai medžiagų.

Taigi esminiai tapetų pr*

Nevv .Yorke Stalino “vaiskus” 
surengė didelį mitingą paagi
tuot už “draugingų santykių” 
sudarymą, su Maskva. Kaip vie
nas “penktosios kolonos” orga
nas praneša, tame mitinge kal
bėjo rašytojas Dręiąęr (senas 
komunistų pakalikas) ir “žy
mioji Amerikos žurnalistė-ke- 
liautoja”, Anna Louise Strong.

“Keliautoja” iš jos tiktai to
kia, kud įš Maskvos ji parvą- 
žiavo į Ameriką, pakeliui stap
telėjusi Kaune, kur ji matėsi 
su Paleckio ir Šumausku ir pri
sirinko iš jo visokių melagysčiij 
apie “sovietišką rojų” Lietuvo
je. Iki to laiko per 10 ar dau
giau metų p-ia Strong sėdėjo 
Maskvoje, redagavo bolševikų 
propagandos laikraštėlį anglų 
kalbą įr ėmė algą iš sovįctų įž- 
do.

Bet įdomu yra štai kas:
“Pįrinįninkavą (tąme mL 

tinge) Corliss Lamont.”
Tas “penktakojų” sėbras yra 

Morgano partnerio, Lamont’o* 
supus. J. P, Morgan yru stanv 
blausias Amerikoje bąnkiųhl* 
kas, Wall-stryčio šulas.

Corliss Lamont nori “drau
gingumo” su Maskva. O Mas
kvą yrą susidraugavusį avi Beri 
lynu.

vedama propaganda Amerikoje 
Hitlerio naudai, Wąll-strytis pa* 
tarnaują. .

Sovietų Rusijoje bolševikai į dvarų žemės dalinimą prąve- 
tyri jau iš seno paruošę tokį dant”. Matydami, kad “nauja- 
receptą: . jeigu kurią sritį jie kuriai”, gavę nuomon po 5—7 
savo nemokšiškumu ir eksperi
mentais yra galutinai sugriovę, 
tai po to ima suversti visą aį- 
sąkomybę įvairiems trockįnin- 
kams, bucharininkams ir kito
kiems Rinkėjams. šį receptą 
bolševikai ’ ima taikinti ir okųr 
puotoje Lietuvoje.

Skaitytojai jau pakankamai 
žino, į kokią visuotinę suįru ę 
bolševikai yrą įstūmę dar taip 
neseniąi žydėjusį Lietuvos že
mės ūkį”’Dabar, matyti, patys 
bolševikų eksperimentatoriai 
pastebėjo, kad visus, jų “refor
mos” pasibaigė galutiniu fias
ko. Todėl reikia ieškoti atgai
los ožių. Todėl pradėta Smala
kiai atakuoti žemės ūkio komi
sariatą. Dievaži, mes neturime 
jokio tikslo ginti sųbolševikių- 
tos Lietuvos žemės ūkio komi
sariato, .kurio priešakyje stovi 
komisaras Mickis, dar, nepri
klausomos Lietuvos laikai^ žį- 
npmąs kaip vad. salioninis ko- 
inunįstąs. Dar mažiau rųųips 
rupi ipaskolis “tovarišč” žit- 
kov, kuris tikrovėje tarp. koniL 
šariatui vadovauja, nors oficia
liai jis tėra komisaro pavaduo
tojas.

Bet kaip ten bebūtų, bolševi
kų partijos organas “Tiesą” už
kure minėtam komisariatui 
karštą pirtį. Iš lame laikraštyje 
(dėto straipsnio patiriame, kad 
už pasibaisėtiną betvarkę že
mės ūkyje yra atsakingi — 
dvarininkai, fabrikantai ir ak
tingi tautininkai! Matomai, 
okupuotoje Lietuvoje dar hę- 
atėjo laikas, kad už viską butų 
kalti trockininkai, bucharįniiv 
kai ir kitokį “soCiališdaviRaf’, 
todėl prireikę sprąsti, kitų kal
tininkų. O žemės ūkio koiiiisą- 
riato nuodėmių “Tiesa” pri
skaito nepaprastai daug. Komi
sariatas - nesugebąs “griebtis” 
darbu, kaip reikiant, vadovauti 
žejnęs ūkio darbams“, šis ko
misariatas “labiau panagus į 
dįdelę kanceliariją, kur tarnau
toj ai tik raižo plųpksboiii i$, iŠ - 
rago dįdiiaųąias krūvas pępie- 
tio, bet labai mažai vadovauja 
ukiui.” Jeigu taip-tikrovėję bųr 
tų, lai tuo tektų liktai džjau^ 
tis, iięs mažiau “bevadovau- 
jąpt” bųtų Įr lųąžiau sugriaus

u m jj .y■ e!-1.' y

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENQ$B”

? žemės ūkio komisariatas Pe* 
daręs Rambių S klaidų,

hektarus, nepajėgia tose žeme-j 
sę įsikurti, bolševikai visą kal
tę verčią komisariatui. Praėjo 
beveik pusė metų, kaip nauja
kuriams paskirta 2Q mįlionų Ii- 

ą- dar ligšiol nesugebėta 
tos “gausios” paskolos išdąlin- 
tį'. Čia irgi esąs kaltas komisa
riatas, nors jis tų pinigų visai 
hedalina, nes tas darbas paves
tas naujai. įsteigtam žemės 
ūkio bankui. Dar piktesnė pro
vokacija išlenda iš kaltinimo, 
kad naujakuriams buvusios pa
skirtos blogiausios žemes — 
“balos, užaugusios nendrėmis”. 
Šitokiomis frazėmis bolševikai, 
naudodamiesi savo seniai iš
bandytais receptais, bando pa
teisinti prięš žemę gavusius, 
kurie iš 5—7 hektarų negalės 
išlaikyti nei arklio, tuo tarpu 
kai išreklamuotieji traktoriai 
dąr tiktai “numatoma” iš “ga
lingosios” sov. Rusijos gauti.

žemės ūkio komisaras “drau
gas” Mickis rodąs “atkaklų ne
norą apsivalyti” nuo $vęįįm° 
elemento. “Taip komisariatui 
dirbant, klaidos ne tik nebus 
taisomos, bet dvigubinamos”, 
liudndi konstatuoja straipsnio 
autorius. Galima, deją, prana
šauti, kad dešimteriopos žalos 
Lietuvos žemės ūkini bus pa
daryta, jeigu eksperimentato
riai greit nebus iškraustyti ten, 
iš kur jie atsibastė, būtent, į 
“visko pertekusiąja”, bet k po
niška i badaujančią sovietų Ru
siją.

Komisariatas > taip pat esąs 
kaltas, kad nesįsteigia grupinės 
sodybos, kurįo§ reiškią pirmą 
žingsnį į visuotinę kolchozacį- 
ją. Girdi, reikią steigti bendras 
gyvuliams ganyklas, girdyklas, 
Tenka pastebėti, kad kaimai ir 
bepdros ganyklos buvo Lietu
voje užsilįkųsįos iš baudžiavos 
laikų, bet nepriklausomos Lie
tuvos laikais tie pažangaus ukh 
pinkavimo stabdžiai buvo be
veik visi išnykę. Dabar bblševU 
kai vėl giria tuos baudžiavos 
ląijkų palikimus, nes tiktai tu<n 
męt galima bus sutvarkyti Lie
tuvos ūkininkus į naująją bau t 
d^įąvą — kolchozus. Komisa
riatą?. taip pat “nieko nedaro 
padėti' nąująkuriams. įsigytą 
įpiško”, kad žiemos metu gali
mą butų parsigabenti statybinę

tų

. BUDINGOS BYLOS
Kauno apygardos teismas šio

mis dienomis sprendė kelias by
las, kurios labai charakteringos 
naujajai gadynei sovietų Lietu
voje. Kažkokie Vladislovas Barr 
toševičius, Vlad. Šėmis ir Jonąs 
Korsakas išvažiavo į Kauno a- 
pylinkes ir Pažaislio valsčiuje 
pradėjo terorizuoti ūkininkus, 
žinodami, kad sovietiškiems ko
misarams viskas leidžiama, jie 
pasivadino komisarais ir, ru
siškai kalbėdami, ėmė daryti 
kratas. Pasiėmę laikrodžius, pi
nigus ir kitokius vertingesnius 
daiktus, jie nuėjo tokių pat kra
tų daryti pas kitus ūkininkus, 

j Nusigandę komisarų titulų ir 
dar girdėdami, kad kalbasi ru
siškai, ūkininkai nedrįso prie
šintis tokioms kratoms. Apvalę 
kelis Pažaislio valsčiaus ūkinin
kus, šie komisarais pasivadinę 
vagys nuėjo į Vicškuno kaimo 
restoraną, kur ėmė girtuokliau
ti. Kilus triukšmui, įsikišo poli
cija, bet ir čia vagys pasivadi
no komisarais. Turėjo būti pa- 

| šaukti net raudonosios armijos 
kariai, bet ir šiems buvęs pasa
kyta, kad turima reikalo su ko
misarais, atsiųstais iš Maskvos. 
Pagaliau, visa apgavystė buvo 
išaiškinta ir naujosios gadynės 
komisarai atsidūrė kaltinamųjų 
suole. Vienas komisarų nuteis
tas dviem, o kiti du, — pusan-

Arba... patekti visi į 
Tai labai opus ir

vės ir Vergijos, 
kyla klausimas: 
tiek ištvermės 
kad galėtume apginti sau, sa
vo vaikams, anūkams ir ki
toms generacijoms tą laisvę, 
pastovią laiką, užtikrintą vi
siems rytojų ir laimingą gyve
nimą, 
vergiją.
svarbus klausimas kiekvienam 
žmogui mylinčiam laisvę.

Ar tuo pačiu kartu, kuomet 
šiandien eina kova už tą lais
vę ir krašto apsaugą, kuomet 
yra dedamos pastangos ir pri
sirengimai šalį g*inli, jdgu 
priešas pultų, tai tuo pačiu 
kartu atsiranda ir tokių “pat- 
rijotų”, kurie nesigėdi tvirtin
ti, kad “tai yra rengiama nau
ja skerdynė”. Tai visai patri- 
joliškas argumentas tų agita
torių, kurie priklauso 5-jai 
kolonai.

Bet kuo jie gali tą savo “pa
triotizmą” pateisinti? Ogi nie
kuo, nes tai yra veidmainin-

tizmas, ir kadangi visi tokie 
patriotai yra avantiurisla’ų 
egoistai —- savimylos, 
jiems savo krašto gerovė 
brolių ir
nerupi, nes 
nusispiaut. 
žemiausios 
moka keisti

tai 
savo 

seserų ateitis visai 
jiems laisvė tik 
Jie visi, lyg los 
irusios gyvūnai,, 
savo kailį, ir ko

kiose apystovose jie nebūtų, 
jie visad stebėtinų smarkumų 
prisitaiko prie aplinkybių. 
Pavyzdžiui, tropiškuose kraš
tuose yra savo rųšies driežas- 
gyvačiukas, kuris (turėdamas 
keturias kojas labai mikliai 
vingiais lekia ne lik per že
mę, bet ir pasiutišku vikrumu 

i lipa į medžius ir raičiojasi
Tą pat dieną Kauno apygar-i 

dos teismas svarstę Stepono 
Dambrausko bylą. Ir šis kri
minalistas, žinodamas, kad o- 
kupantams viskas leidžiama, 
pasivadino GPU. valdininku. Jis 
vaikščioja po krautuves ir, pri
sidengęs GPU valdininko var
du, ėmė nemokamai įvairių pre
kių. Kaip “Tarybų Lietuva” ra
šo, Damhrąuskas išviliojęs iš 
kun. Kapočiaus 200 litų, o pre
latą Januševičių, Vaikelio Je- 
zau§ Draugijos pirmininką, iš
kvotęs, darydamas jo įstaigoje 
reviziją. Įdomiausia tai, kad to
je draugijoje savivaldybių dc- 
partąmępto revizorius J. Nor- 
kaitią tikrai darė reviziją. Bet 
šis valdininkas, prisibijodamas 
Dambrausko, pasivadinusio G.- 
P.U. valdininku, nesipriešino, 
kad tuą pat metu ir Dambraus
kas ėmė darytį reviziją. Tokiu 
būdų iš. prelato Januševičiaus 
irgi buvo išviliotą pinigų. Dam
brauskas nuleistas pusantrų 
metų kalėjimo.

Šie atsitikimai puikiai paro
do, kokią baimę Lietuvos gy
ventojams gali įvaryti įvairus 
sukčiai, jeigu jie pasivadina ko
misarų arba GRU valdininkų 
vardai?.

“PRIEŠŲ” ORGANIZA
CIJOS

Švietimo komisariatas skel
bią, kad iki sausio 10 d. turė
jo atsiliepti kai kurių uždarytų
jų draugijų valdomieji organai. 
Tarp šių organizacijų paminėti
nos: Kauno Marijos PęČkaus- 
kaįtės privatinėj gimnazijai 
remti draugija, Lietuvių evan
gelikų sąjunga, Vytauto Didžio
jo universiteto studentams šelp
ti draugija, Kun. Tumo-Vaiž
ganto vardo draugija ir Lietu
vos Montesoripė draugija. Iš 
šio sąrašo matyti, kokias “liau
dies priešų” draugijas okupan
tai uždarė.

siai lenda ten, kur daugiau 
gauna gerti kraujo. Lipdamas 
į medį tas gyvačiukas būna 
rudas, kaip ir medžio žievė, 
įšokęs į medžio lapus būna 
žalias, o jei priešas jį ten už- 
degina, tai tada jis, lyg tas 
paračiutininkas (tik be para
šiuto!) krinta į žemę, kur yra 
daug rausvai pageltusių lapų. 
Ir nemanykit, jo nelabasis 
traukia — jis neužsimuša! 
vos lik pasiekęs gulinčius 
mėje sausus lapus, jis,

ne-
Bet

jau 
perkeilęs (<ailį iš žalio į rau
doną, tyliai tupi — tykoja 
ąųkos,—arba neria, kad nuo 
priešo pasislėptų.

Ir kur jis nebūtų, nei vienas 
vabaliukas, nei vienas druge
lis, nepajėgs nuo to grobuonie 
pasprukti, jeigu jis puls. Tik 
jam pačiam labai dažnai pasi-, 
seka nuo savų priešų paspru
kti. Tai klastingas, žiaurus ir 
pilnas apgaulės sutvėrimas. 
Bet kas tam gyvačiukui pri

galas! Jo uodegos galas, kuris 
labai panašus į gyvatės liežu- 
vuką... tai vis vien kaip ir loji 
5-ji kolona, kuri priduoda ne
įmanomai didelę švankų fašis
tams ir komunistams. Nutrauk 
tam gyvačiukui uodegos galą, 
jp greitis automatiškai sustoja 
ir pasidaro visai nerangus — 
niekam tikęs. Jeigu jis dar 
būna “nenuorama”, tai tada 
jį ir mažutės skruzdės suvaldo.

Taip lygiai ir musų išorinis 
priešas, kuris mus atakuoja 
savo šarvuotais pūkais hutų 
niekis, jeigu jis neturėtų los 
5-ios kolonos — tos uodegos 
galo, — įspaudęs į musų pa
doraus gyvenimo tarpe. Bet 
išeitis iš to blogo visai papras
ta:—nukirskime 5-sios kolo
nos gyvatės uodegos galą, ir 
viskas bus gerai!

1 • . . • • . . ■ ... •
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Ir taip gimė stebuklas,..
(IŠPARAGVAJAUS PRAEITIES)

(Tęsinys)
—Taip... — pagalvojo, — rei

kia atsigerti... Gerti... Išdžiūvus 
burna... Gal atsigausiu...

Pamažu pakilo iš kėdės, pri
ėjo prie sienoje kabančio nedi
delio veidrodėlio prieš kurį vi
suomet skusdavosi, pasižiurėjo, 
pataisė usus, perbraukė ranko
mis per veidą bei akis ir perve
dęs du kartu šukomis per plan

inius arčiau prie lango... Pa^ 
žvelgė pro jį į kieme žaidžian
čius vaikus...

Susiraukė...
Užleido uždangą ir pasifrąu- 

kė arčiau prie stalo kėdę...
Atsisėdo, atlošė galvą į atra

mą ir primerkė akis.
Tarnaitė įnešė butelį ir pasta

tė ant stalo...
- Gal dar ko nors? — už

klausė tarnaitė.

ro ranka valdytį šį dvarą, kuria 
daugiau apleistas, negu netikęs, 
buvo jo amžina svajonė.

Gal don Juliano meluotų sa
kydamas, jog per jo miegamą
jį perėjo tiek daug moterų vien 
todėl, kad nei viena iš jų nesu-f 
teikė jam sūnaus, kurio visą 
laiką laukė, bet kiekvienas pa
šalietis stebėtojas, žmogus be
šalis, butų turėjęs pripažinti, 
jog didžiausia don Juliano ais-i 
tra ir meilė, jei jo santykius su 
moterimis galima mei.e vad li
ti, pranykdavo, užgesdavo lyg 
sausų malkų ugniakuris r taiga 
spiovęs į dangų baisią liepsną 
vėliau prigesus, kuomet jo mei
lužė pagimdydavo mergaitę...

Platus Pasirinkimas 
Maisto Gavėniai 
Midwest Krautuvėse

Maistingi, Skanus Valgiai
Gavėnios laikas yra sunkus 

šeimininkei, bet ne tai, kuri per
ka Midwest Stores maisto krau
tuvėse. t

Daugelis šeimininkių tuo lai
ku pakeičia mėsos patrovas ki
tais valgiais. Laikraščiai moterų 
skyriuose (pav., “Naujienos”) 
duoda patarimus, ir pravartu 
jais naudoti. .

Bet ta šeimininke, kuri eis 
į Mįdwest krautuves, su mėsos

- ■ ... -.. *. .. .

j Taupyk Pinigus
PIRK IŠ “MIDWEST STOR

KOKYBĖ IR PATENKINIMAS GARANTUOTI!
VISADOS ŽEMOS KAINOS

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT, KOVO 7 ir 8* 
“MIDWEST” PUĮKIAUSIS GARANTUOTAS GARUODINTAS

PIFNAR 4 -kš- 9GpI. Maistų Komiteto ■ ken. L U U
1 / \
"PILLSBURY’S” GERIAUSI ’

MILTAI “ 2'»- 81c

I Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson H AR. 2500

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

'bridgeport ROOFING and' 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
................. - i i .

kus — pravėrė duris ir pašau
kė tarnaitę liepdamas atnešti 
“guayaba”.

Uždarė duris ir liko stovėti 
norėdamas kažką prisiminti.

Neprisiminė...
Atsiduso, perbraukė ranka 

per kaktą ir pažengė kelis žing-

—Nieko... — atsake don Ju
liano, bet kuornet tarnaitė žen
gė pro duris — šuktelėjo: — 
Palauk... Pašauk “kapatasą”..,

—Gerai, pone... — atsakė tar
naite ir pranyko.

—Reikia pasiųsti kelis “plo
nus” prie lavopų, nes ir vėl pa-? 
mirsiu... Galva visai neveikia...

Kiek dukterų jis turi — ne
žino, nes kai kurios dargi po 
dukters tebelaukė jo miegamą
jį, nors ne ilgai. Mat, “curandc- 
ra” jam kartą sakė, kad pq 
dukters gali gimti sūnūs... Jis 
ne visai patikėjo... Gal ir pa
tikėjo, bet lik liek iki surasda
vo kitą... Bet visgi kitos g m-

NAUJA DEGTINĖS Krautuvė 
Brldgeporte 

Specialus Išpardavimas:
4 METŲ SENUMO 90 PROOF 

BOURBON DEGTINĖ

$1.39 kvortą $1.39
Aplankykit musų naują krautuvę

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

— Sūnus... Simus... — skaim 
bėjo don Juliano įkaitusiose 
smagenyse.

—Taip . . . sūnūs . . . Seniai 
lauktas supus... — pagalvojo 
don Juliano. — Simus ir vėl 
palikau be sunaus... Prakeiktas 
jėzuitas!..

Sugriežė dantimis, piktai

Ir todėl nega’ima sakyti, jqg 
don Juliano ieškojo vien sū
naus... Atvirai sakant jis mėgo 
gyventi...

Bei taip pat negalima paneig
ti, jog jis norėjo turėti sūnų,

Ir jei kuris psichologas no-
Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.

PAULINA RUSSIAN and 
TURKISH BATHS

ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Massage ir
Movements

1657 W. 45 St.
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA

Sav.
? «

kitą, trečią, ketvirtą ir visus iš
gėrė dargi nesusiraukęs. Penk
tą geriant — nukratė...

Pusiau išgertą. stiklelį pasta
te ant stalo...

Jo širdis kunkuliavo verdan
čiu krauju...

Nieko, veik nieko pasaulyje 
nesitikėjo, bet sūnūs, įpėdinis, 
kuris užaugęs galėtų tvirta vy-

NEGALI GAUTI
GERESNIO

Jei Mokėtum Du Syk Tiek už

FREDERICK’S 
4 CROWN 
PREMIUM 5 
BEER! t

Tikrai PREMIUM Alus atstovauja aukščiausią 
laipsnį bravorininko gamyboje! Frederick’s 4 
CROWN PREMIUM ALUS yra gamintas vą- 
ryje ir sendintas medyje.

GAUNAMAS Yz GAL., KVR. IR 12 UNC, BONKOSE.
N neiki t į artimiausį sandėlį arba taverną—arba šaukite 

YARDS 1502

------SVARBUS PRANEŠIMAS —-
Dabar randamės savo nąujame sandėlyje ir ofisuose 
adresu 3917 Lowe Avenue . . . Čia gamybai pa- 
rankumai leidžia mums duoti daugiau patęnKinaųtį 
patarnavimą musų daugybei kostumerių metropolitan 
apylinkėje.

kraštutinumų vidurį, turėtų pa
sakyti, jog don Juliano sutikęs 
moterį — susižavėdavo. Vėliau 
susižavėjimas virsdavo viltimi 
turėti sūnų, gi po dukters gimi
mo jame prie tos moters pra
žūdavo ir aistra, susižavėjimas 
bei viltis susilaukti sūnaus...

Kadangi jis savo kumečius 
niekuomet ųekeisdavo, nebent 
jie patys pasitraukdavo, don 
Juliano ypatingai sąvų dukteri
mis bei jų motinomis nesirūpi
no, nes žinojo, kad kiekvienas 
kumetis, gali su savo šeima 
pramisti, gi į tą šeimą įeina ir 
jo dukters, kurios kitokių rei
kalavimu negalėjo turėti...

Sunūs?,. Oho! Tai jau visai 
kas kita butų buvę!...

Jo pirma žmona apleido šį 
pasauli dargi dukters nepalik
dama ir palikęs našliu — nebe
vedė, bet jeigu butų kuri nors 
iš jo meilužių pasakius, jog 
gims sūnus ir to sųnaus gimi- 

i inui butų stačius sąlygą — ve
dybas, don Julįanas dargi ne
būtų t ųsiraųkęs,..

Viską už sūnų!..
Jame kaip ir daugelyje tur

tų savininkų buvo išsidirbus 
nuomonė, jog tik sūnūs vertas 
turtų ir tik jis gali juos tinka
mai valdyti, nors netruko apy-

FREDERICK BROS., inc.
3917 So. Lowe Avė., Chicago, III.

* -•jfff.1*--"’ COPftfįįi, NGGDLGCRAFT SGRVICt

CROCHETE.CL CHAIR SĖT PATTERN. 2L7M.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No, 2763
| 1739 So. Halsted St, Chica<o, HL

» 
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No,...

I Vardas ir pavardė...................... .. .... —........... ...... ......... ... .............

Adresas

Miestas ir valstija..

patrovų pakeitimu kitokiu mai
stingu ir skaniu maistų netu
rės jokio vargo.

Šios krautuvės per ilgą laiką 
ruošėsi šitam sezųnui ir tuvį 
visokiaųsį didelį pasirinkimą. O 
kainos labai prieinamos, nes 
Midwesl Krautuvės darė užpir
kimus vagonais, ir tokiu budu 
sutaupė daug pinigų.

Peržiūrėkite šios dienom Mid- 
wėst skelbimą. Jame rasite dau< 
gybę visokių gerų sugestijų jū
sų stalui. (Skl,)

priklausys tėvui, negu jo duk
teriai v- mofinai...

Gal lai keista ir dąrgi absur
diška, bet taip yra ir don Ju
liano tuštindamas jau antrą 
tarnaitės atneštą butelį, jautė 
savo sieloje dvigubą skausmą; 
kaip levas ir kaip dvasininkas. 
Ir šį skausmą didino dar antras 
įvykis, jo bedievybės išsižadėji
mas...

eolą sugalvotam stebuklui. Tai 
buvo nepaprastas jausmų miši
nys, kuriais niekas nepatikėtų, 
nes blaivai 'galvojant dargi pa
čiam don Julianui dabar išro
dė nesąmone.

Jęi jis pųpširdžiąi norėtų 
aiškinti, turėtų prisipažinti, 
iŠ dalies .pdsįdąvc kunigo 
kai, nesąmopingai, daugiau 
buriąs 
džiais, 
nes.

negu tikrai visa

(Bus. daugiau)

GRYNA SHORTENING
“BAKERITE” Satisfakcija Garantuota 3 sv. ken. 370
‘‘WHEATfES” Pusryčių-Valgis pak- 1O£
FOULDS’ Spaghetti ar Makaronai 8 unc. pak. 3 už 190 
“SUNŠ WEĘT” D i d ei ės S ly vos 1 sv. pak. 100 K
PITTED
“PROMEDARY” DATES 71/į unc. pa. 2 už 25<
“ELMDALE" PIAUSTYTI AR PUSĖS
PYCIAI No. 1 aukš. ken.______ _____ 2 už 19* 
‘‘SCNFILEEP” Grandžių Sunka 12 unc. ken. 2 už 19£ 
“RLUE NVINNER” Apricots did. 2% ken. 19^
“DAWN FRESH” CREAM OF MUSHROOM
SRIUBA 14’z2 unc. ken. 19*
Sų Grybais ir Smetonų__________
“TAŠTEWELL”'
EARLY JUNE ŽIRNIAI
“1 JBBY’S” 4 RŪŠIŲ 
GILIAI RUDOS PUPOS 
uCLAPP’S’r STRAINEb VALGIAI

No. 2 ken. 2 už 21<

2 ken. 190
4’/2 unc. ken. 3 už 21c 

“CLAPP’S” CHOPPED VALGIĄ! 7~2 unc. ken. 2 už 19c 
uBOSeb7, CHOČOLATE MALT SYRUP 5 unc. džar. Į3c 
“DAVIES” VIRTI GALAS KUMPIAI Shankless sv. 2iyac 
CALIF.' NAVEL
“SUNKIST” Grandžiai 252 mieros tuz. 19^ 
“CAMAY” MUILAS 3 ūž 17^
“CHIPSO” 2 maži 17c did. pak. 2~ū^39£ 
“CLIMALENE” maž. 9c did. pak-20C

maž. 9c did. ken. 19<t“BOWLENE”
BATHROOM TISSUE
ScotTissue 1000 šm. rolės 3 22?

2 rolės 19£SCOTTOWELS Virtuvei

MES PRIIMAM ORANDŽINĘS IR MĖLYNAS STĄMPAS 
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

pa- 
jog 
įta- 
ųž- 
žo-

įverti-

Nusižudė “Neištiki
mą Vyrą” Nubausti

rie tėvų sutaupąs paliko kaba- 
relųoaę dar anksčiau, negu nuo 
rankovės nusiimdavo juodą 
raikštį.,.

Bet visgi tai liktų giminėje, 
nors ir vien sunaus -- patvip- 
kėlio prisiminimuose apie pui
kius laikus pirmais metais pa 
tėvų mirties...

Tai sunku suprasti, bet vien 
tiems, kurie jokių turtų netu
rėjo, nes kiekvienas turtuole, 
turįs vien dukterį, galvoja, nors 
gal nesąinoningai, jog savo tur
tais laikys svetimus šunis 
dukters vyro gimines,

Ir todėl don Juliano tragedi
ja, atsidūrus prieš užmuštą, 
taip ilgai lauktą sūnų tebus s i- 
prantama pilnai panašiems į jt 
žmonėms.

Jai buvo daug didesnis jam 
smūgis, negu netekti viso dva
ro! Jo galvojimo budu svars^- 
tant, jei jis neteko dvaro, šis 

į tas visgi jaųic lįko, nes tuo 
dvaru pųsipąudojo ar baliavo- 
damas ar kitonišku budu, bet 
jei tas dvaras liko, jis gaįi lėk” 
ti tįk sunui, kyris nors prulef^ 
tų greitai, visgi pasiliks su ma
loniais prisiminimai* apie tėvą, 
gi duktė, ištekėjus už kito, nors 
turėtų vaiką visgi nesijaus nei 
vieną valandėlę, kad dvaras jos, 
nes vįfšipinku, visuotinų dvaro 

~ į savininku bu* ne ji, bet jos vy-
1 rąs jai ištęsėjus.,.

—- I' Ir dargi jos vaikai daugiau

Savų vyro ąkyvąįzdoje vakar 
nusišovė Mra. M- Weįl, žmona 
Pr. M. Weil, 2900 N. Melvina 
avenue.

Jis pplięijaį liudijo, kad nu
sišaudama Velionė apkaltino jį 
“neištiktoybe” ir pagrasiųo, 
kad naktimis jam vaidinsis, kad 
už neištikimybę jį nubausti.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3’,£%.
KEISTUTO SAV1NGS

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 štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

T

T«rWWT

r ■T'y '"'.'R*  ■ I ■I.-.y. — ■ . ■ ■ 11 I I— I,

GRANE COĄL COMPANY
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Minę Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... $9.75

garsinkite; “naujienose”

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokume 354 Nuošimčio ant Visų Investmentų

J ąsų indėliai ąpdrąusŲ iįri $5,ft00.0Q pęr Fęderal Savipgs ąpd Loan Insurance Corporation, 
VVashlngton, D. C.

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos 

tru-fit 
PLEITAI 

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 ...
diena ■ ir auks.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2358 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

SPECIAL 
TRUMPAM 

LAIKUI
60 Dienų 

Dykai Išbandyt

ir ncsulaužomi
Mokėti

c n

$17.50
viena 

American Beauty 
Pleitai 
r'lom, natūralus.'

12 Mėnesių 
face-f o r m i n g 
P L E I T AI, natūra
liais gurnais, nesu

laužomi .....................
$2.00

DYKAIAPSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Atsineškit šį Skelbimą!
Jis $9,00 perkant

Vertas naujus pleitųs

Ėxcel Dental Lab., Inc 
4707 IRVING PAR K RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ.

701-43 WEST 63rd STREET 
32 W, WASHINGTON ST.

Tel. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

tytojai Prašomi Pi 
kalais — 
kurios
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CIO. Reikalaus 
Balsavimu 13-koj 
G. M. Dirbtuvių

SUNKIAI SERGA
ATS. GREEN

ATKARTOJA “TETA IŠ AMERIKOS”

DETROIT, Mieli. - CIO 
skelbė, kad kreipsis į darbo 
ryhą, reikalaudama paskelbti 
darbininkų balsavimus tose G 
M. dirbtuvėse (viso 13), kur 
pilnos atstovybės dar neturi ir 
tose, kur pirmiau rinkimus lai
mėjo AFL ir Mcchanies Edu- 
calional Society of America, 
nepriklausoma unija.

CIO Auto unija yra laimėju
si rinkimus 18-iose G. M. dirb
tuvėse.

pa 
ta-

ROCKFORD, Iii. — Daktarai 
sako, kad nebėra vilties išgel
bėti gyvybę LcRoy Grecn 10-to 
distrikto atstovo legislaluroje. 
Serga kelintas mėnuo..

J40 Pensijos 
Indianoj

INDIANAPOLIS, Ind. — Le- 
gislaturos atstovų butas didele 
balsų didžiuma priėmė pasiūly
mą įvesti $40 mėnesines pen
sijas seneliams.

Dar reikia senato pritarimo 
ir gubernatoriaus parašo.

Išvengs Elektros
Streiko Michigane

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pe- 
lunas, alcrų šaknys, ramunėliai, 
apvyniai, gumbažolės, trukžolės, 
valerijonai galima gauti ant sva
rų po 70c svaras, arba bile kokių 
6 svarai už $3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisy
tų žolių pakeliuose su angliškais ir 
lietuviškais užvadinimais. kam jos 
naudingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ......................
Vidurių reguliatorius .....
Dusulio arbata ...............
Kokliušio arbata ..............
Ramatų žolės .................
Trajankos 60c arba 3 ,pk. $1.50
Žolių knygelė aprašo visokias 

žoles ir šaknis—25c. Mikaldos pra
našystės—25c. Sapnų knygelė, at
mena gerai sapnus su kazirų nu
kėlimais ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
336 Dean Bldg., Spencerport, N. Y.

Kaip Ten Nebūtų, 
Kenoshos Tėtušiai 
Netinginiauja
V/.s- Rupi naši

KENOSHA, 
shos Miesto

M i ėst o Reikalais

85c 
60c 
60c 
60c
60c

dalvku

tėtušiai nesėdi 
kai nėra skubių

Lietuvių Universiteto Kliubas atkarios kome
diją “Teta Iš Amerikos“ kitą sekmadienį, kovo 16, 
Lietuvių Auditorijoj, 4:30 vai. vakaro. Įžanga —55c. 
Veikalas laip paliko žmonėms keletą savaičių at
gal, kad studentai gavo pakvietimą jį stalyti ne 
lik Chicagoje, bet ir Rockfordc.

Paveikslas rodo jauną advokatą Vincą (Algir
das Bulis), “Tetą Iš Amerikos” (Anne Bennes), ir 
valkatą Ritskų (A. Rudis), vienoj tų smagių scenų, 
kur nežinomas kūdikis beveik sudarko keletą Sal
džių romansų. V. G.

Ginčas Arbitracijai.
LANSING, Mich. — Specia

lia valstijos paskirtas arbitra- 
torius sako po derybų su AFL 
elektros darbininkų unija, kad 
“streiko bus galima išvengti”. 
AFL reikalauja pakelti darbi
ninkams algas ir pripažinti uni
ją.

Ginčas eina su Consumers 
Power Co., kuri aptarnauja 
elektra pietinę Michigan, apart 
Detroito.

Gubernatorius Van AVagoner

PA KM K Į 'ARMIJĄ
GARY, Ind. - Armija paė; 

mė 88 vyrus pereitą mėnesį, o 
šį mėnesį vįso paims apie 250. 
Tarp pašauktųjų yra Edmund 
L. Baltagis, 3688 Van Buren.

Brolis Sutiko Broli 
Laidojant Broli

MILWAUKEE, Wis. Va
žiuodamas traukiniu į Mino- 
eqna, mikvaukietis Frank Hill 
susipažino su keleiviu, kuris, 
kaip ir jis 
cqua savo 
vėms.”

brolio

abi pusės suliko ginčą arbitruo-

Kaltina Senelę 
Vyro Nunuodysimu

U.S. Reikalauja 
Uždaryti Italų 
Konsulata

DETROIT, Mich. — Italijos 
vyriausybė yra gavusi Jungti
nių Valstijų valdžios reikalavi
mą uždaryti havo konsulatą De- 
;troite, Mich.

Konsulo pareigas eina Giaco- 
mo Profili.

■. | (Smulkmenos pirmam pusla- 
į Mino-,Pyjc) • 
laidotu-

tad abu važiavo 
laidotuves ir yra 

broliai, nesimatę nuo 1905.

Pasirodė, 
į tas pačias

ZELNIS GAISRININKAS
FORT CUSTERijE

Kvarantina Elgino 
Ligoninėje

FORT CUSTER, Mich. — Į 
šios karo stoties gaisrininkus 

i paskirtas Mikas Zelnis, jau- 
I nas lietuvis iš DeKalb, III.

miesto
įstatymą, uždrausti 

ribose užlaikyti:
UMWA Pikietuos
PMWA Kasyklas

ir

3. Lapes.
Kodėl reikia 

kains, ir >k: 
kvli, mums

draudimo šeš- 
; nori juos užlai- 
ne visai aišku.
■

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

1 • koplyčios visose
I—JLsLczuL 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

SPRINGFIELD, III.—United 
Mine \Vorkers of America pa
skelbė, kad balandžio 2 pi-

linkės kasyklas, kurios samdo 
Progressive Mine Workers li
nijos narius.

\Villiam Keck, PMW pre
zidentas, atsakė, kad jo unijos 
nariai eis 
“jėgą” jei

APLEIDO LIGONINĘ:
SPRINGFIELD, III. — St. 

John’s ligoninę jau apleido 
sunkiai sirgęs Stanley Gudau
skas, 2308 North 15lh.

MENOMINEE Mieli.— šian
dien teismas pradeda svarsty
ti bylą 72 metų senelės, Vie
ton jos Franszkievvicz, . kuri 
yra kaltinama nunuodijimu 
savo 63 melų vyro Ronald.

Tas Matulenas Gera’ 
Kamuoli Valdo!

SPRINGFIELD, III. — Val
stija paskelbė kvarantina Elgi
no ligoninėje. Ten pasireiškė 
“difterito epidemija”.

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
TeLHemlock 584^ ~

Dr. Peter T Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Eina Prie Ievos 
i?“f ...npL Burbos Palikimo

Tvarkymo

‘ WAUKEGAN, III. North 
Shore Junior bowling turny-

tuvis Joe Matulenas į vakarą

WAUKEGAN, III
j apskričio Probate teismui yry

dirbti, naudodami 
reikės”, per pikio-

, , ■ ■' ' ' r .. v

Dabar Galės Nuosto
lius Iškolektuoti —

ROCKFORD, III. —’ Užtiku
si pamestą automobilio ašies 
dangtį, policija susekė ir suė
mė Arliu Crawford, 414 Broo- 
ke Road, kuris vas. 17 sudau
žė rockfordicnio Alekso Ku- 
čiausko 186 15lh avė. auto
mobilį.

Elginas Padidėjo

paduotas užtvirtinimui testa
mentas neseniai mirusios Ie
vos Burba, kurios palikimo 
administratore paskirta Feli
cija Povilaiti?. Reikalą tvar
ko adv. Thomasj A. Pojunas. 
Balandžio 7 d. tejsino posėdy
je tikimasi užsilipusius paliki
mo finansinius reikalus

viršijo tiktai vienas lošikas, 
NVillard Cedarburg su 633.

Matulenas lošia I)ew Drop 
Inn komandoje.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ž500 West 63rd Street

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

su-

Uždraudė Moteris 
Už Baru

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S j Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS ’

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

■ 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 VV. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

nuo

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

",  e
LANSING, Mich. — Gėrimų 

komisionierius išleido patvar
kymą, drausdamas moterims 
dirbti už baru alinėse.

Laisniai ateityje nebus iš
duodami •moterims, kurių vy
rai turi policijos rekordą.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

V, LIETUVIS

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 Bnmswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

ELGIN, III. — Elgin mies
telis prijungė prie savo kor
poracinių ribų plotą 
prie Dundec avenue 
line, taip vadinamą 
Area.
šeimynų.

žemes

100

Chi-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ADVOKATAI

jomis

Tel. STAte 757?

UŽDRAUDĖ RADIO 
DVIRAČIAMS —

North
Jame gyvena apie

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
< 756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimų
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. BRUNO J. 
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VINCENNES 5272

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS

3133 80. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
TeL VICtory 2679

DR. C. Z. VEZELTS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street' 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nud 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat 
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Moterys Taksi- 
kebams Vairuoti

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue Phonė LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

Geras Pamatas 
Divorsui

GARY, Ind. — Joseph 
ramonte, taksikebų bendrovės 
prezidentas, prašo miesto leidi
mo samdyti moteris automobi
liams vairuoti. Del “drafto” jis 
nebegalįs gauti užtektinai vyrų 
šoferių.

Pilietybės 
Kliasos

SCOTTVILLE, Mieli. —-Iligh 
school rūmuose kas pirmadie
nio vakarą įvyksta nemoka
mos pilietybės kliasos. WPA 
kviečia vielos lietuvius 
naudotis.

Įvedė laisnius
PEORIA, III. — East Peoria 

miesto taryba priėmė patvar* 
kymą uždraųsdama turėti radio 
aparatus ir “muzikalius instru
mentus” ant dviračių. Taryba 
taipgi įvedė dviračių laisnius—■ 
15 centų metams.

MILWAUKEE, Wis. — Vie
tos gyventojas Clarencc 
Seimeli, 5687 N, 39th, prašo 
perslčirų. Aiškinasi teismui, 
kad jo žmona Elsie “visą lai
ką Bingo lošia.”

Rumunai krausto 
valdžios dokumentus

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
kovo 5 d. — Vyriaušybė įsa
kė išvežti visus valdžios doku
mentus ir archyvus tolyn nuo 
sovietų Rusijos sienų.

Bijoma, kad raudonoji armi
ja neužpultų naujų provincijų.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometirically 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.
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

LONDONAS, Anglija, kovo 
5 d. — A. V. Aleksandcr, pir
mas admiraliteto lordas, šian
dien pranešė Anglijos parlamen
tui, jog britams reikalinga daug 
naujų karo laivų.

Taip pat yra reikalingi juri
ninkai, nes karo laivų kovos 
Atlantike kasdien stiprėja.

Iš Amerikos gauti destroje- 
riai britams yra labai naudin
gi, jie norėtų ir daugiau jų gau
ti. Parlamentais paskyrė dide« 
les sumas laivams statyti.

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.)



Penktadienis,' kovo 1&41

Šaukia Speciali 
Žemaičių Kultūros 
Kliubo Susirinkimą c
Svarstys naujus konstitucijos 
projektus; permainos valdyboj

Sekantį sekmadienį, kova 9 
d., yra šaukiamas Žemaičių 
Kultūros Kliubo specialia ir vi
suotinas narių susirinkimas. 
Bus svarstomas galutinas kon
stitucijos projekto priėmimas. 
Susirinkimas įvyks 3 vai, po 
pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd stfeet.

Kliubo orkestro vakaras
Žemaičių kliubo orkestro va

karas įvyks kovo 23 d. Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43 
st. Pradžia 6 vai. vakare. Pel
nas skiriamas orkestro naudai.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
l)iknikas įvyks birželio 15 d. 
Kubiliaus darže. Komisija spar
čiai rengiasi, kad piknikas bu
tų sėkmingas.

Aukavo $10 streikierlams
Praeitam susirinkime, kuris 

įvyko vasario 19 d. Hollyyvood 
svetainėje, atsilankė atstovas 
iš United Farm Eųuipment 
VVorkers of America local 101 
ir prašė paramos. Nariai nubal
savo aukauti $10.

Permainos kliubo valdyboj
Priešmetiniame susirinkime į 

viec-pirmininkus buvo išrinkta 
A. Stukicnč. Kadangi ji jau 
antras susirinkimas nedalyvavo 
ir priežasties nepranešė, jos 
vieton į vice-pirmininkus lapo 
išrinktas Mike čeplinskas.

Vietoj rezignavusio J. Teni- 
kaičio į finansų raštininkus ta
po išrinktas Leonas Geniotis.

il.ll ■■>WI W .■■■■■lipi I. |l   M n —I.,. ■■■■ i  ■, I

RECEIVER1S PASALINO
O UNIJA VĖL PRIĖMĖ

NAUJIENOS,1 Chicago, III.

Nedyvai, kad Žemaičių Kul
tūros Kliubas taip sparčiai au
ga. Kas^šušjrjhkimas. prisitašo 
nuo 10 iki 20 nauji) narių, šis 
faktas j>arodo, kad žemaičiai 
žymiais šuoliais žengia pirmyn 
— kulturinasi ir progresuoja.

Valio, žemaičiai! šiame su
sirinkime prisirašė 10 naujų 
narių.

žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas Steponas Narkis.

PRANCIŠKUS RADŽIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 6 d., 1941 m.', sulaukęs 
senatvės amž.. gimęs Liet., 
Varnių parapijoje, Telšių ap
skrity. Amerikoj išgyveno 
48 metus. z

Paliko dideliame nubudime 
3 sūnūs, 5 dukteris ir jų Šei
mynas, vieną brolį ir seserį, 
Lietuvoje ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 668 W. 18th St Laidotu
vės įvyks pirmadieni, kovo 10 
d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią. kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Rad- 
žiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Sūnus, Dukterys, šeimynos ir 
Giminės.

Del informacijų šaukite 
CANAL 8174.

Teismui vos spėjus atšaukti 
bartenderių unijos receiverį, 
tos unijos pirmininkas tuojau 
pasamdė šešis biznio agentus, 
kuriuos receiveris buvo paša
linęs kaipo gengsterio Nittį 
sėbrus.

Pirmininkas Growley taipgi 
pašalino keturis receiverio pa
skirtus biznio agento už “ne- 
kompetentiškumą.”

Liet. Demokratai 
Užgiria Bilių Nr. 1776

Pasiuntė Laiškų Senatoriui 
Scott Lucas

Cook apskričio Lietuvių De
mokratų Lyga vakar pasiuntė 
laišką Illinois senatoriui Scott 
Lucas, kuriuo Lyga ir visi prie 
jos priklausantieji kliubai užgi
ria Bilių Nr. 1776 ir išreiškia 
pageidavimą, kad Šen. Lucas 
savo balsu parems tą bilių.

Sako, Kad Cubos 
Lietuviai Labai 
Vargingai Gyvena
Važiavo į Ameriką, Bet Ten 

Pateko Agentų Prigauti

WESTSIDE — P-n a i Juozas 
Misevich ir Bcn. J. Kazanaus 
kas su žmonomis buvo išvykę 
į šiltus kraštus: Miami, Flori
da ir Havana, Cuba. Progai 
esant jie aplankė juros pakraš
čius ir saulės įkaitoje maudo
si šiltame vandenyje.

Lietuvių Apie 60
P-s Misevich papasakojo 

apie kelionės įspūdžius ir Ha
vana, Cubos lietuvių gyveni
mą. Jis sužinojo* kad ten lie
tuvių gyvena apie 60 asmenų 
ir visų gyvenimo padėtis labai 
varginga.

Po pereito Europos karo jų 
didžiuma vyko į šiaurės Ame
riką, bet agentų prigauti jie 
pateko į Cubą ir apie 16 me
lų kaip jie ten kamuojasi be 
pastogės, be apdaro ir iš ten 
negali išvažiuoti.

Turtuoliai Gražiai Gyvena
Šiaip turtuolių gyvenimas 

atrodo neblogas: gražus butai 
ir apylinkes, bet šiais gražu
mais ir patogumais naudojasi 
ispanų vietos gyventojai, — 
taip papasakojo p. Misevich.

P-nas Misevich yra savinin
kas užeigos 2200 \V. Germak 
Road ir apart to, jis yra iždi
ninkas Mutual Federal Savings 
and Loan Association įstaigos, 
o p. Kazanauskas yra minėtos 
įstaigos sekretorius.

Jie po šitos kelionės jaučia
si labai gerai ir dabar vėl eina 
pareigas savo atsakomingo už
siėmimo. , —Kalb,

Kultūros Ratelio 
Narė Nusiskundžia 
Penktakojų Darbais
GRAŽIAI VEIKUSIĄ ORGA
NIZACIJĄ TEMPIA KOMUNI

STŲ PUSĖN

(Dar Viena Nuomonė Apie 
Jaunimo Ratelį)

Liūdnas vaizdas šiandien vieš
patauja Lietuvių Kultūros Ra
tely. Savo laiku žinomas kaip 
rimta organizacija, kurioj gra
žiai veikė atvažiavę iš Lietu
vos jaunuoliai, šiandien tas Ra
telis tapo penktakojų stalinis- 
tų apniktas, kurie nori visą 
veiklą nusitempti po komunis
tų stogu.

“Lietuviškas Darbas Nerupi”
Pradžioje, kada Ratelis susi

tvėrė ir jame priklausė jauni
mas, kuriam lietuvybės idealai 
buyo brangus, kuris visą dar
buotę kreipė gražia lietuviška 
vaga, tai veikimas buvo sėk
mingas ir visuomenės pagerbi 
tas.

Bet dabar komunistams pra
dėjus savotiškas šeimininkavi
mas brukti, tikrieji lietuviški 
reikalai ir lietuviškojo mene 
darbas nustumta. Ir visuomenes 
akyse tas Ratelis neteko pasi
tikėjimo.

Griauja Įdėtą Darbą
Tie nariai pionieriai, kurie 

daug darbo įdėjo Ratelį beor- 
ganizuojant jį ugdanjt, dabar 
priversti pasitraukti. Nėra abe
jonės, kad jiems širdys nera
mios matant kaip keli svetimų 
interesų sužavėti žmones griau
ja tai ką jie su dideliu pasi
šventimu šukute. -

Geda, ištiesų gūdą, kad pir
mieji keli Ratelio darbuotes me
tai turėjo taip pražūti, ir ypač, 
kad tai įvyko dčkh kelių jau
nosios kartos iš LietuyoS, atvy
kusių sūnų ir dukterų pastan
gomis. Gėda!

A. Jakučio išsireiškimas spau
doje, kad pirmiau nariai “pri
sigerdavo ir kalnieriuis apsidras
kydavo“ neatatinka teisybei ir 
atsakysiu savo sekančiam straip
sny. Liepa.

Vyrai ir Žmonos 
“Miršta Nuo 
Panašių Ligų”
Daktarai Kol Kas Negali Pa

našumo Išaiškinti

Kovo 9-tą Operetė 
“Grigutis” Lietuvių. 
Auditorijoj

Stato Jaunimo Kultūros 
Ratelis

Operetė “Grigutis” jau ne 
sykį buvo vaidinta Chicagoje. 
Bet dar tūkstančiai Chicagos 
lietuvių jos nematė. Kad kurie 
ir matė, tai dar sykį norės pa
matyti, nes operetė “Grigutis” 
tiek yra gražus ir įdomus sce
nos veikalas, kad ji matytį ir 
dešimti sykių nenusibostu.

Elžbieta Grigai

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KULTŪROS RATE

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

Sekr. L. Burbulytė.
JAUNŲ LIETUVIŲ AM. TAU

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖ laikys mėn. susirinkimą 
s.ekmad., kovo 9 d., Chic. Lietuvių 
Auditorijpje, 3133 So. Halsted St. 
12 vai. dieną. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti ir pasiimti tikietų dėl 
dr-stės bunko parės, kuri bus ko
vo 29 d., Chic. Liet. Aud.

—A. Kauiakis, Rast.
JONIŠKIEČIŲ L. ir K. KLIUBO 

susirinkimas sekmadienį, kovo 9, 
1 vai. po pietų, Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Prašom atsilan
kyti. —B. Vaitekūnas, Sekr.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbininkiųReikia
DARBAI VYRAMS IR moterims, 

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

REIKALINGI 2 VYRAI ir 2 mo- 
terys—patyrę “bushel makers” — 
kurie gali išvažiuoti iš iš miesto. 
Geras mokestis. CRAwford 4040.

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

LENGVAS NAMŲ DARBAS 
simpatiškai mergaitei. Nereikia vir
ti, truputis skalbinių. Turi nakvo
ti. Geri namai. JUNiper 9009.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Paprastas virimas. Daktaro 
namai. Astkiras kambarys, maudy
klė. Gera alga. RADcliffe 6171.

CANDY BAR WRAPPERS. Tik 
patyrę, kiti neatsišaukite. 1013 N. 
Cicero.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS dakta
rui automobilį Šoferiuoti ir atlikti 
Šiek-tiek namų darbo. Alga, kam
barys, užlaikymas. .Sekmadienį, 
2-trą po pietų, 4740 Drexel Blvd.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON APŠILDYTAS, švarus 
kambarys, nebrangiai, prie dviejų 
senų žmonių. 3438 So. Emerald 
Avenue.

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “ams 
4180 Archer Avenue 

Pbonc LAFAYETTE 5800

URBA

Gaisras Town of 
Lake, Moteris 
Apdegė

TOWN OF LAKE. — Begcl- 
bedama du mažus vaikus iš de
gančio buto ties 4113 S. Wol- 
eott street, apdegė 31 metų 
Mamic Zon. Kiti penki žmonės 
irgi turėjo bėgti iš namų.

Gaisras pyasideji/ nuo suge
dusio aliejinio pečiaus.

Ištruko Nuo 
Bolševikų

Praleidusi apie 9 mėnesius 
Sibire, “bolševikų nelaisvėje“, 
vakar Chicago pasiekė ameri
kietė Irene Butkiewicz, 932 W. 
Belle Plaine avenue. Iš Lenki
jos ji buvo išvežta į Sibirą, ir 
iš ten išsigavo tik su Amerikos 
ambasados Maskvoje pagalba.

1 11 ■ ........................

Diena Iš Dienos
v IN ...........................................I, i <

Iš Lietuvos Pabėgęs
I Kunigas-Laikraštinin- 
kas Lankėsi 
“Naujienose”

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Pagelbėti .prie virimo, skal
binių nėra. Nuosavas kambarys, 
$10. Geri namai. LAWndale 2522.

JAUNOS MERGINOS dirbti prie 
šilkinių kliosų lempoms (shades). 
Patyrimo nereikia, 1519 N. Free- 
mont Street.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui.. Virti. Nuosavas kambarys, 
skalbinių nėra. Suaugę. $10. JUN
iper 1269.

Ah JLM AJLS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai
CHOW ŠUNIUKAI pardavimui, 

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

BUSINESS CHANCES 
___________ Biznio Progos

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

Lietuvių Kultūros Ratelio 
Choras tinkamai prisiruoše 
operetę perstatyti.

Solistai
Jus pamatysite jaunus nau

jus talentus, Aleksą Vaizgelą, 
Nancy Roman, Elžbietą Grigai 
(Elenos rolėj), Joną Šliažį, 
Praną Vaitkų, V. Paliulytę, J. 
Liekaitę, M. Railienę, W. Rai
lą ir A. Kizlaitį.

O choro ir sklistų dainas pa
lydės simfonijos . orkestras. O- 
perelę vadovauja choro moky
toja Paralelę ../uden.

„ Taigi, koto" (March) 9 d. 
jsckmadicnnį ^atsilankykite į 
Lietuvių Auditoriją, 3133 So. 
Halsted St. ir pamatykite ope
retę “Grigutis”. Pradžia 3:30 
popiet. Įžanga lik 55c prie du
rų, o iš anksto perkant penki 
centai pigiau, pakviečiu visus, 

Antanas Jakutis

Paskutinis Amerikos Dakta
rų Sąjungos (AMA) žurnalo 
numeris rašo, kad pasiremiant 
studijomis, galima sakyti, jog 
labai dažnai vyrai ir jų žmo
nos miršta dėl panašių prie
žasčių. Labai daug tokių su
puolimų tuberkulioze atsitiki
me, taipgi dažnai vyras ir 
žmona miršta širdies, flu ir 
plaučių uždegimo ligomis.

Ta panašių mirčių tendenci
ja kol kas nesuprantama.

Duktė Areštavo 
Motiną

Pasiremdama dukters išimtu 
varantu policija areštavo ir be
tvarkiu elgesiu kaltina 44 m. 
Helen Gardner, 7631 Eggleston 
avenue. Pereitais metais ginču 
metu moteriške nušovė savo 
vyrą, policistą Ąrttllony Gard
ner.

Chicagos Ugniage
siai Ruošiasi 
“Karui”

Chicagos ugniagesių departa
mentas, pasinaudodamas Angli
jos patyrimais, dabar daro eks
perimentus ugninių bombų ge
sinime. Bandymai vyksta ug
niagesių mokykloj,' 718 Vernon 
Park Place.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apt' Paren

gimus.

‘Naujienos* įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas” 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Š’ 
patarnavimą “Naujienos“ tei 
Iria nemokamai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

OI
Žingsniai

žingVni ai
Trysdešimt Devyni
21N GSNIAI

Garsinkitčs“N.nose"

Vakar “Naujienas” aplankė 
Kun. Juozas Prunskis, buvęs 
Lietuvos katalikų dienrašč.'o 
“Dvidešimto Amžiaus” redak
torius. Jis iš Lietuvos pabė
go penkioms savaitėms pra
slinkus nuo rusų okupacijos. 
Kun. Prunskis a p ž i u r č j o 
“Naujienų” spaustuvę it turė
jo pasikalbėjimą su vyr. re d. 
Dr. P. Grigaičiu.

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

225 West 75th St.

Chicagos Draugijų, 
Kliu bu Valdybos 

1941 Metams

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ge
rai įsteigtas biznis lietuvių apgy- 
ventoj apylinkėj. 4442 So. Taiman.

Išsiėmė Leidimus
V ėdyborns

(Chicago j)
Joseph Witu)icki, 26, su 

Irene Wilarit, 18.

DK-STES TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter UkocKis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rast.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rast.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
gioO.: Krank Wcnskus, 2639 W. 
•±3rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Taiman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45tn St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4b24 S. Mozart St.

PARSIDUODA BUČERNĖ, gera 
vieta, nėra kitos bučernės per- 3 
ar 4 blokus. Tel. SAGinavv 8112.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė, pigiai; priežastį patirsite 
ant vietos. 3435 So. Wallace St.

Reikalauja 
Perskirų

Valeria Gerus nuo Joseph 
Gerus

Auna Bartkus nuo Peter 
Bartkus

Gimimai
Jhicagoj

RUBIS, Mildred Ann, 5417 
Lexington avenue, gimė vasa
rio 25, levai: Rudolph ir Mil
dred.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—JNut. rast., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; btella Kasper—Fm. 
rast., 3155 S. Emerald Avė.; E.
Ramasauskienė—Kontrolės rast., 

1218 So. Inde.pendence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasiprius, 3824 

Deodor St., Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49tn Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskiene, 3252 So. Halsted 
St.; Koresp.—K. Balčiūnas; Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeme 

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

BARTKUS, Peter, 818 Wcst 
33rd Place, gimė vasario 25, 
tėvai: Peter ir Bernice.

19 “Svečių” Chicagos 
Teismuose

Cook apskričio teismuose da
bar bylų klauso 19 teisėjų iš 
Benton, East St. Louis, John
son City ir kelių kitų valstijų 
miestų ir apskričių. Jie gauna, 
rodos, apie $20 į dieną.

Keli Chicagos teisėjai, tuo 
tarpu, atostogauja šiltoj Flori
doj ir kitur.

Chicagos Pagalba 
Anglijai

Amerikos Raudonas Kryžius 
apskaičiuoja, kad Chįcagos ir 
apylinkes gyventojai ikišiol iš
siuntė apie 1,000 dėžių rūbų 
Anglijos gyventojams.

Ne visi Angliją pasiek e, nes 
kai kuriuos laivus, kurie rubus 
vežė, submarįnai paskandino.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—Tnomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rast.—P. Kiltis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rast.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place, Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rast.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rast., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės ‘ rast., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellic Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakąvičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Miohael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

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

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

2552 West 63rd St.

TIKRAI GERAS BARGENAS
Pardavimui 4 flatų muro namas, 

2—5, 2—4, 13 metų senas, 50 pėdų 
lotas, garu šildomas, muro garažas, 
rendų $190 į mėnesį. Turi būti 
greitai parduotas. Atsišaukite, 4148 
Archer Avė., Lafayettc 3847.

PARDAVIMUI BRIGHTON Par
ke, 2 po 5. Pirmas flatas karštu 
vandeniu šildomas. 2 karų garažas. 
Turi būti greitai .parduotas.

3006 West 40 St.

REAL ESTATE-MISCELLANEOUS 
_____ Namai žemė—Bendrai_____  7

PARSIDUODA, RENDON arba ' 
mainys ant katedžio arba 2 flatų, 
namo. 6817 So. Washtenaw. šau
kite PETERS BROS. 1647 West ; 
47th St. YARDS 2186.

FARMS FOR SALE • •
________Ūkiai Pardavimui________7**

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
farmoje, gali būti apysenis. Nore- r 
čia parduoti dvi farmas. Viena 40 
akrų už $325, antra 80 akrų. Per * “ 
ją bėga upė. Trobesiai visi geri. 
Savininkas Chicagoj 3 dienoms. ' 
Mr. Rukšėnas, 5536 So. Winches- 
ter Avė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

WHOLESALE FURNITURE 
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., 

Chicago, III. TcL REPublic 6051
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CIO. ORGANIZUOJA SKERDYKLAS, BET 
“JĖGOS” KOL KAS DAR NERODO

AFL Skelbia Organizuosianti Harvester 
Darbininkus

CIO Skerdyklų unija vakar 
nevartojo žadėtai “jėgos” prieš 
ncunijistus dirbančius skerdyk
lose.

Prie visų Vartų buvo smul
kios unijistų pikietos, kiek ma
žiau policijos negu užvakar, bit 
neunijistai nebuvo stabdomi.

Pikietos juai kalbino rašy
tis į uniją, bet jei kortų kas 
ir neturėjo, tai vistiek nestab
dė. Didžiuma darbininkų unijos 
korteles turėjo.

“2,000 Naujų Narių”
“Verbavimas” ikišiol davęs 

unijai apie 2,000 naujų narių.
Atmosfera prie skerdyku 

varių buvo rami ir “draugiš
ka”. Policfistai perdaug nekliu
dė pikietininkų, o pikietininkai 
jiems irgi nelindo perdau 
akis.

Grane Company 
Uždirbo 5 MiL Dol

Crane Company prezidentas 
Charles B. Nolte paskelbė 1940 
mėtų raportų, iš kurio pasiro
do, kad pernykštis grynas pel
nas siekia $5,134,849 ap e $1.77 
šėrui. Tai didžiausias paskuti- 
i ų trijų metų uždarbis.

Crane Company d r bL.vėse 
Brighton Parke, ir kituose 
miestuose, dirba keli šimtai lie
tuviu.

Valstybės Dept.
Praneša Priėmęs

AFL šaukia Mitingus
Komplikacijos vakar išsivy

stė Harvester dirbtuvių streike. 
AFL paskelbė, kad turi išda
vusi čarterius naujoms unijoms 
McCormick ir West Pullmano 
dirbtuvėse, ir pradeda smarkų 
vajų jų darbininkus atitraukti 
nuo CIO.

Pulaski salėje, 18th ir Ash
land, vakar įvyko masinis Mc 
Cormick’o darbininkų mitingas, 
o šeštadienį bus kitas mitin
gas West Pullmanne.
Bando Kelti Nepasitenkinimą
AFL bando sukelti darbinin

kų, ypač streikierių tarpe, ne
pasitenkinimą CIO vadovybe. 
Kelia komunizmo Šukį prieš 
streiko lyderius ir tvirtina, kad 
“streikas nereikalingas”. Dėl to 
streiko traktorių ir McCormick 
darbininkai “kasdien praranda 
po keliolikų tūkstančių «dolerių 
algomis”.

“Komunistai” Streike

Atsiuntė Laišką L.
Dienos Komitetui

Lichivos Nepriklausomybės 
Dienos komitetas vakar gavo 
pranešimų iš J. V. Valstybės 
departamento Europos Reika
lų Divizijos, kad ten gauta 
rezoliucija, kurių Chicagos 
lietuviai priėmė Vasario 16 
dienos minėjime.

Laiške iš Washingtono, 
apart įprasto formalaus pa
minėjimo apie dokumento ga
vimą, S. J. Gailinau, E. R. Di
vizijos šefo asistentas, pasira
šęs už valstybės sekretorių 
pridėjo pastaba, kad “the con- 
lents of Ibis resolution ha ve 
been carefully noted.”

J. Petkauskas

AFL dalinai pamatuotai nu
rodo, kad 
naudojasi

“komunistai streiku 
savo kromelį didin-

Communist LeaguęYoung 
nariai redaguoja streikieriams 
skiriamų laikraštukų, ir visur 
landžioja rinkdami aukas, kar
tais turėdami, bet dažniausiai 
neturėdami tam jokios streikie- 
rių autorizacijos.

TIKISI STREIKĄ BAIGTI
AVashingtone tebeina dery

bos dėl Harvester streikų lik
vidavimo. Kaip jau vakar buvo 
pranešta, kompanija daro sa
vo pasiūlymų dėl algų ir kitais 
klausimais, bet sųlygos kol kas 
neskelbiamos.

Kaip vakar vakare tikėtasi 
prieiti “kokio nors susitarimo”.

Sumažintų Archer 
Avenue Judėjimą

Judėjimas Archer gatvėj, y- 
pač Brighlon Parke, žymiai su
mažėtų, jeigu miestas priims 
sumanymų išvesti tunelį iš vi- 
durmiesčio į Chicagos airportų 
susisiekimui pagerinti.

Miesto tarybos komisija 
manymų dabar studijuoja.

su

la.,

NAUJIENOS, CMcago, Iii.
fe

Rytoj Didelės Ristynes Cicero j

j*

Rytoj Liuosybės svetainėje (14 St-. ir 49th Ct.) ri
sis Vytautas Bancevičiuš su Stohl.

Kas matė Vytautą besipilant kovo 4 d;, tas Įsitikino, 
jog “obuolys huo obelies” nętoli terieda.” VadihąM, koks 
tėvas, toks ir suhųs. .

Didelė naujiena bųš ir ta, kad risis W. Tdlindas, 
septynių pėdų milžinas, kuris sveria 295. ĮjvhHiš. Tokio 
milžino ristiko jųš tikrai dar nesate matę.

Be to, risis Šteinkė ir kiti. Pradžia 8 vai. Įžanga 
prieinama. ■ /

Keli Lietuviai 
Vakar Raportavo 
Karo Tarnybai

Šiandien ‘‘Lietuvių 
Diena” Kriminaliam
Teismabiityj

V/.KAR CHICAGOJE

Ieško Giminių.
Širdies liga ir komplikacijo

mis užvakar naktį staigiai mi
rė Jurgis Petkauskas, 58, senas 
Chicagos lietuvis, kuris užlaikė 
mažų krautuvėlę, adr. 4951 
HaLsted street.

Velionis buvo nevedęs ir 
žinia ar paliko ginrnių. Jei
kokie giminės Chicagoje, pra
šom atsišaukti pas laid. direk
torių J. F. Eudeikį arba pas

ne-

avė. Eudeikio telefonas YARds 
1741.

J. Petkauskas laidojamas ry 
toj rytų į šv. Kazimiero kapi
nes iš Eudeiko koplyčios, 4G05 
S. Hėrmitage avenue.

Chicago Parūpino
5,336 Naujokus
Armijai

armijai
o 1,017

Įvedė Šešių Dienų 
Savaitę

Northvvestern gelžkelio 
pose, Chicagoje, C intone,
ir Council Bhiffs buvo įvesta 
šešių, vietoj penkių, dienų dar
bo savaitė.

Dėl Amerikos ginklavimo ša- 
pos dabar turi daugiau darbo.

Vakar šeštu kartu banditai 
apiplėšė Jamolis Coal Co.» san
dėlio raštinę, 5421 N. Damen

Jam Pranašaujama Graži Atei
tis Amerikos Tautiniam Sporte.

Sporto korespondentų prane
šimai iš Catalina salos, Ca’ifor- 
nia, kur dabartiniu metu Ch - 
cago Cubs beisbolo komanda 
treniruojasi besiartinančiam se
zonui, pakartotinai pabrėžia 
kad jaunas lietuvis Ed Waitkus 
rodo visas žymes pradėjimui 
sensacingos karjeros tam Ame
rikos tauriniame sporte.

• MAŽAS SMALL VAL
DŽIOJ. — Gen. prokuroras Ba- 
rrett vakar pasiskyrė 26 metų 
Len Small, iš Kankakee, miru
sio Illinois gubernatoriaus Len 
Small anūkų, prokuratūros asi
stentu.

® DINGO. — Eė’us į darbą 
vaistinėje, 517 W. Madiscn st. 
kur tai dingo 16 metų Gladys 
Williams nuo 3136 West 16th 
treet. Spėjama, kad ji pabėgo 
psivesti su 19 metų berniuku

O UŽSIMUŠĖ. — Pavirtęs 
namie ir nūs laužęs kojų mirė 

m e'n T7 om s H rv y, 101 
VV s Mad san s ree..

@ KRATOS. • Policija pa 
darė kratas ir areštavo 9 žmo 
nes Club Alabam, 747 Rush r 
gretimam Colony Cl.b l.aba e 
tuose, kur jie buvo užtikti lo
šiant pinigais.

® MIRĖ. — Trump i pasir
gęs š’rdies liga HenroVn ’igo- 
nineje m’rė garsus skulptori is 
Gutzon Borglum. Jis buvo 
metų amžiaus.

e JAI NEBESKOLINS. 
Pasiskolinusi automob'F, 26
Millicent Ranz, 4211 Kenmorc 
avenue, išvažiavo pasivažinėti. 
Ties 801 N. Clark ji įvažiavo į 
stovintį troką, ir gerokai maš> 
na apgadino. Netoliese buvęs 
policijos skvadas jų suėmė už 
neatsargu važiavimų.

• 38 PAŽINO. — 38 žmo
nės apkaltino septynis jaunus 
piktadarius ju apiplėšimai ir 
nurėdymu. Nukentėję buvo pa
šaukti į policijos “teatrų” su
imtus jaunuolius pamatyti. 
An’e juos huvo plačiai rašyta 
“Naujienose” vakar ir užvakar.

« STIPRINS CHICAGO 
“DVASINIAI”. -- Prisidėdamas 
prie ginklavimo programo, ma
joras Keily vakar paskyrė uni
jų, pramonininkų, bizirerių ir

PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

^Meksikos Darbininkai Pa
sižadėjo Kovoti už Browderio 
“Išlaisvinimų”— skamba ant
raštė vakar dienos lietuvių 
stalinistų dienrašty. Dėdė Ša
mas nubaudė vienų savo pilie
tį (visai nesvarbu, kad (o pi
liečio veiksmai ir kalbos ver
čia abejoti apie jo ištikimybę 
šiai šaliai) nž įstatymų lau
žymą, tai komunistai, kurių 
sėbru tas pilietis yra, netik 
Čia skandalinasi, bet ir sveti
moj valstybėj buntavoja. Ar 
gali sveikas protas tai apimti?

73

m.

Kalbant apie Brotvderį, tuo 
tarpu kai jis išvyko keturių 
metų terminui į kalėjimų, tai 
New Yorke komunistai skubai 
spausdinti jo neseniai parašy
tų knygų, kuri vadinsis.... “Iš
eities Kelias”! Išeities kelias 
iš kur?

Viso Paėmė 323
Vakar metus karo tarnybos 

pradėjo 323 jauni chicagiečiai. 
Jų tarpe yra sęįęami lietuviai:

L. Wilimas, 29-m. a., 335 E. 
55th Place \ ;

B. Kweder, 23, 473 West 27 th 
street

W. Blouzdis,
I8th Place

W. Jamontas
avenue

J. Gi r kentus,
Louis avenue

V. Anglim ( ?), 23, 282’3 W.
• . . ę' .

Pershing Road. . •' f '

26, 1733 We?st

4147 S. Kedzię

24, 4453 . S. St.

Jau Davė Armijai 
Kelis Šimtus Vyrų

kovo 
dū
davę 
kitų

1,01. atmetė dėl sveikatos
Drafto virsiu nkas 

strong paskelbė, kad iki 
2 d. nuo drafto pradžios 
cagos miestas 
5,336 naujokus,
vyrų atmetė dėl sveikatos — 
dantų, širdies, etc.

Apeliacijomis paliucsavmu 
nuo drafto laimėjo 179 vyrai, 
142-ieins buvo pakeistos klasi
fikacijos, o 304 prašymai bu
vo atmesti.

Naujokų ėmimo centras da
bar yra 132-tro pulko armory, 
adresu 2653 Madison street.

Bridgeportas 82, Marųuette
Park (Ir Gage Park — 190
Nuo drafto pradžios iki ko

vo 2 štai kiek vyrų armijai pa
rūpino taip vadinami “lietuviš
ki” wardai:

Bridgeportas (11-tas wardas)
— 82

Brighton Park (12-tas) — 88
Marąuette Park (13, 15-tas)

— 190
Tovvn of Lake (14-tas) — 

88 • z
Westsids ir 18-ta (21-mas)

— 78
Roselandas (9-tas); -
Mt. Greenwood (19-tas)

64
VISO — 672.

82

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

$400 Pabaudos
adresuGaisras neseniai kilo

4047 South State street. žuvo 
trys žmontis — negrai.

Miesto fteismas paskyrė po 
$200 pabaudos abiems namo sa-

avenue. Nedaug ką peše, nes j vininkams už neaprupinimą 
seifo negalėjo atplėšti. triobesio gaisro apsauga.

Kaitina Lietusius Plėšimais, 
Parašų Padirbinėjimu, Etc.
Nėra hialohi1 šį žinia rašyti, 

bet šiandien1 btiš Ukrai “Lietu
vių Diena”' Co'8k apskričio kri
minaliame dėishię, 26th ir Cali- 
/drnia, /•'

Dar nei kartų turbut tiek lie
tuvių vienu sykiu neturėjo sto
ji. pr,ieš 4ęis<yi||j[r aiškintis dėl 
j iė m s. d a r o ih ų * k vi m i n a 1 i ų k a 1-

. i-.- vi ' J ■y '1 '' ■

I; į ^Kaitina Bridgeportietį^>
B f Idgeporto blzn i sritis, An- 

dioĮįy 'Balhs, Bridgeport Moto?’ 
Sales' savininkas, yra kaltina- 
nias parašų • ■ klast,ivimu. Teis 
krihiinąlfs teisėjas Fardy.

James Pepper-Paprickas irg 
šiandien teisiamas, dėl tariamų 
apiplėšimų.

“Pirmas Nusižengimas“.
Peter Daunis, 19, teisiama 

už tariamų automobilio vogi
mų. Pirmas nūs kaitimas, ir 
praeityj jokio rekordo neturėjo. 
Jo paduotas adresas yra 1435 
North Westera. avenue.

Teisėjas Julius Mmer teis 
mergaitės išg^mimu kalt na
mų Mike Mįk&k/-

Nemoraliu ilgesiu su gim; 
ningu asmeniu kaltinamas ir 
šiandien teisiamas Joseph Ku
ras.

Plėšimu kaltinamas ir šian
dien taipgi teigiamas Albertas 
Gavelis.

Kovo 17 Svarstys 
GelžkelieČią 
Algas, Atostogas

žuvo Trys žmonės
Vakar ir užvakar automobi-, 

liai užmušė:
Dr. Louis Blumenkranz, 7051"

Ogleby avenue, prie Ypsilanti^ 
Mich.;

48 m. Asą Farris, iš Lakė 
Foreat, prie Phillipsburg, N* J., 
ir '

51 m. Jacob Ehresman, še
šių vaikų tėvų, 2141 Potomac.
avenue, prie 1220 N. Westem. | apkapoti

x Waitkus lošia pirmojo beiso 
pozicijoje ir Cubs menedžeris 
Jinimy, Wilson išsitarė, kad jei 
;as šviesaplaukis lietuvis ir to-

tai jis pataps reguliariu Cubs’ų 
pirmuoju basęmanu pirma ne
gu naujasis sezonas spės įskę- 
nėti.

Wailkus yra 21 melų am
žiaus, gimęs Rugsėjo 4 d. 1919 
metais, Cambridge, Mass.

Chicagiečiai Laukia Sezono.
Chicagos lietuviai, ypač jau

nimas, nekantriai laukia beis
bolo sezono prasidedant, nes 
Chicagos ; CuLs’ai, vienas iš A- 
merikos geriausiai žinomų ty
mų, nėra niekad turėję lietuvio 
lošiant reguliariai. Tiesa, per
nai su jais lošė lietuvis Billy 
Rogell, gimimu roselandielis, 
bet jis į tų tymų pa’mtas po to 
kai jo kaipo beisbolininko kar
jera jau pasiekė saulė ė džio ir 
dėlto neteko jam daug pasiro
dyti. Dar sezonas nebuvo nei 
pasibaigęs kai Rogell’is visiškai 
pasitraukė. Prieš ateisiant prie 
Cubs’ų, Rogell’is per daug me
tų lošė su Detroito T. grais ir 
kelis metus iš eilės buvo pripa
žintas 
stopų'.

Derybos Chicagoje
Vakarinių valstijų' gelžkeliai 

pranešė 14-kai gelžkelių darbi- 
nihkų bręlijy, kad kovo 17 Chi
cagoje susitiks ąu jų atstovais 

1 deryboms.
Ginčas tarp gelžkelių ir bro

lijų : eina dėl algų ir atostogų. 
^Darbininkai reikalauja 2 sa
vaičių apmokamas atostogas, o 
gelžkeliai norėtų . jiems algas

'< <

Amerikos geriausiu šort-

Kiti Lietuviai.
lietuviai profesniame
dabartiniu metu yra

Pi rmadienį, aukščiausi as
šios šalies teismas svarstė 
moteriškų škybėlaičių gamin
tojų gildijos bylų su antitrus- 
tinio įstatymo laužymo ap
kaltinimu. Gildija pareiškė, 
kad moterš skrybėlaitė nėra 
kokis tai utilitarinio tikslo 
daiktas, ir, kad skrybėlaitės

ti nešiotojų laimingą. Moteris 
girdi, užsidėjusi nors ir keis
čiausią skrybėlaitę, jaučiasi 
patenkinta nes prisilaikanti 
mados.” Kitais žodžiais, skry
bėlaitė tai gabalas laimės. Mo- 

I toris pazurzėjus namie pora 
dienų ir išsiprašiusi iš vyro 
penkinę ar dešimtkę bėga pir-

so 71 asmenį, stiprinti “ch’ca- 
giečius dvasiniai”, greitinti 
ginklų gamybų ir kovoti Ame
rikai priešingų propagandų 
Chicagoje.

• APIPLĖŠIMAI. — Ties 13 
ir Troy trys vyrai atėmė uni
formų ir pluoštų telegramų 
nuo 19 metų pasiuntinio Wes- 
tern Union, Donald Govcria, 
1863 Ogden avenue. — Ties 
6135 S. Ash’and ginkluotas 
banditas atėmė $180 nuo Her- 
bert Brandburg, 1704 W. 82nd, 
Loose-Wilej Biscuit Co. agen
to. — Nuo Greta Randall, sa
vininkes alinės, Double Door 
Tavern, 1126 Argyle, apysenis 
vyras pasiėmė $65.

® “KELIAUTOJAS”. — Pa
siėmęs tėvo $200, iš namo din
go 20 melų Robert L. S’rotek. 
1730 New England avenue.

« NUSIŽUDĖ? — Ties 2022 
Seminary avenue, buvo rastas 
nušautas ar nusišovęs a’inės 
savininkas, Williani Hoelsner. 
Prie kūno gulėjo revolveris.

laimę. O skrybėlaičių parda
vėjos visai nėra pardavėjos, 
bet psichologistės, kurios žino

Kiti 
beisbole 
Juozas Krakauskas, kanadietis, 
lošiųs su Clevelando Indėnais, 
ir Joe Andrevvs, su Bostono Bi
tėmis. Negalima užmiršti ir Vy
tauto Tamulio, kuris po klajo
jimo keliuose tymuose per pas
kutinius pora metų, dabar ruo
šiasi naujam sezonui su Phila- 
delphia Phillies. Tamulis nese
niai atsikėlė iš lovos kur jį per 
suvirš mėnesį buvo prirakinęs 
plaučių uždegimas.

(DĖMESIUI: — Nesijuokite 
iš tų keistų beisbolo termi
nų k. t. bėisas, beismanas, šort- 
stopas, it t.t. Dalykas yra tame, 
kad beisbolas lietuviams ir lie
tuvių kalbai yra visai nepažįs
tamas dalykas ir kaip tokis nė
ra įsigijęs tinkamų terminų. 
Kadangi šioj šaly vis daugiau ir 
daugiau lietuvių pradeda iškilti 
tam sporte ir dėlto lietuviška
jai spaudai priseis dažniau apie

juos ir kartu tų sportų rašyti, 
mes susiduriame su gyvu reika
lu terminų, kurie pasakytų ta 
kas norima pasakyti ir kartu 
kad skaitantieji lietuviai žinotų 
apie kų eina kalba. Nukalti vi
sai naujus lietuviškus žodžius 
yra beveik neįmanoma. Geriau
sia bus jei paimsime ameriko
niškuosius terminus ir kiek ga
lint sulietuvinsime. Tų padarė 
japonai ir kubiečiai, kurie beis
bolų savo šalyse prigydė ant 
tiek, kad šiandien ir Japonijo
je, ir Kuboje, beisbolas tautiniu 
sportu, kaip ir Amerikoje, lai
koma. Už kelių dienų parašy
siu plačiau apie tuos terminus 
ir tikiuosi galėsiąs patiekti visą 
sąrašą mano siūlomų sulietu
vintų

laimingų.
Ga) skrybėlaitės, kurias ma

tome gatvėse kasdien, padaro 
moteris laimingas, bet vyrai 
apie jas turi visai kitokių 
nuomonę!

Tas pasaulis... Chicagoje 
anų dienų vienas aklas pianis
tas apskundė teismui savo 
tėvus, kad tie, buk tai apsuko 
jį jo uždirbtais pinigais.
Ed ivardas Uzemack-Vzcinzc- 

kis, gabusis Chicago Daily 
Times reporteris, ir Eleanora 
Platkauskaitė, Birutės choro 
veikėja, šiomis dienomis prisi
pažino, kad jiedu jau susižie
davę ir, kad gegužės 3 d. ap
sives. Abu. jaunieji yra plačiai 
Chicagoje žinomi ir yra tikras 
malonumas matyti juodu su
kuriant lietuviškos šeimos ži
dinį.

Vilnis rašof kad “Mažiau 
Mėsos Finlandijoj” ir “Mažiau 
Duonos Francuzam.” Bet Ru
sija visados pirmoj vietoj — 
ten mažiau ir duonos ir mė
sos.

NUO

pavadinimų.) Vygantas

1 IKI 10 METŲ 

išviliojimų $30,000 iš mo-Už 
teriškes už netikusius aliejaus 
Šerus nuo metų iki 10 kalėjime 
buvo nubaustas 50 metų promo- 
teris, Leslie C. Hickox.

Dr. V. C. Sleele (Stulgius- 
kas), Brighton Parko denlis- 
tas, ruošiasi statyti naujų re
zidencijų Palos Parke, kurios 
planus gamina įžymus lietuvis 
architektas.

Pažįstu vieną chicarfietį, 
kuris prieš jiorų metų turėjo 
progos lankytis Kremliuje ir 
matytis su Stalinu (bukite ra
mus—nebuvo tai vienas iš lic» 
tėviškųjų komunacių—jie ne
turi užtektinai drąsos vykti 
ten net kada šaukiami). Ir jis 
papasakojo įdomių dalykų 
apie tai, kaip Stalinas, kartais 
norėdamas parodyti savo “tė
višką širdį“, pas jį atsilankan
tiems tavorščiams -suteikia 
praktišką dovaną k. a. Čeba- 
tus, kelines ar kepurę.

Apie tas praktiškas dovanas 
atsiminiau pamatęs andai Pru- 
seiką Bridgeporte su rusiškos 

I mados kepure.

i




