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NEDRAUDŽIA KARO LAIVAMS LYDĖTI 
KANVOJU ■

63 senatoriai palaiko Įstatymą, o prie
šinasi tiktai 28

WASHINGTON, I). C, kovo 
7 <1.-—Amerikos senatas šian
dien atmetė opozicijos paruoš
tą pataisą prieš diktatorius nu
kreiptam įstatymui.

Senatorius O’Mahdney norė
jo pakęsti valdžios paruoš ą ir 
kongreso priimtą įstatymą ta 
prasme, kad butų uždrausta A- 
merikos karo laivams lydėti ka
ro medžiagos transportus iš va
karų žemyno.

Prieš tokį įstatymo pake.ti 
mą buvo paduoti 63 senatorių 
balsai. 51 jų priklauso demo
kratams, 11 republikonams ir 
1 nepriklausomas.

Už pakaitą buvo paduota 28 
balsai. 11 jų priklauso demo
kratams opozicionieriams, 16 
republikonams ir 1 nepriklau
somiems.

Atmetus šią pataisą dalinai 
nustoja galios ir vadinamas 
Jolmsono įstatymas, kuris drau
džia Amer.los laivams pi ukt. 
i karo zonas.

Senate buvo Jakai .^ smarkių 
ginčų šių pataisų reikalu. Opo
zicija deda paslaugas gal mar 
daugiau sutrukdyti įstatymo 
priėmimą. Tuo tarpu preziden
tas Roosevcltas pareiškė, kad

kiekvienos d.’cnos užtrukimas 
smarkiai silpnina demokratinių 
valstybių padėtį kovos frontuo
se.

Užsieny, sako prezidentas, su
sidaro tokia padėtis, kad suvė
lavimas viena diena pristatyti 
ginklus gali būti labai pavojin
gas.

Kai tokia didele balsų daugu
ma buvo atmesta opozie jos pa
taisa, valdžios sluoksniuose su
stiprėjo įsitikinimas, kad įsta
tymas praeis be didelių pakai
tų ir gana greitai. , • ■

Senatorius'Connally pareiškė, 
kad priėmus opozicijos siūlomą 
pataisą, butų suvaržytos ka
riuomenės vado teisės. Ameri
kos prezidentas skaitosi juros 
laivyno viršininku, todėl jis ir 
turi teisę nuspręsti kur reikia 
siųsti laivynas. Connally nenori 
atimti prezidento teises ir pa* 
daryti 96 laivyno viršininkus.

Senatorius Johnson pasakė 
kalbą už pakaitos į r. ėmimą 
nes ji nieko naujo neįnešanti, 
bet tiktai pap.kianti jau priim
tą įstatymą.

Vyriau^yb^^ir., sepąto dangti • 
ma tikisi galutinai baigti gin
čus dėl šio įstatymo ateinančios 
savaitės pradžioje.

RYTOJ VOKIEČIAI RENGIASI PULTI 
GRAIKIJA 4*

150,000 nacių prie 
graikų sienos

SOFIJA, Bulgarija, kovo 7 d.
— Neutralus karo specialistai 
skelbia, kad vokiečių kariuome
nė poryt pradės pulti Graikiją 
iš Bulgarijos.

Kiti sako, kad invazijos ope
racijos bus pradėtos rytoj. Vo- 
keičiai gali kartu pulti ir Tur
kiją, nes daug kariuomenės 
randasi ir prie turkų sienos.

Prie graikų sienos jau su
traukta 150,000 moderniškai 
ginkluotų nacių kareivių.

Naciai pirmiausia 
sieks Salonikų

SOFIJA, Bulgarija, kovo 7 d.
— Daugiausia nacių kariuome
nės sutraukta į Zlatogradą, ku
ris randasi prieš Salonikų. Gie
drios dienos metu iš šio mie
sto su žiūronais galima įžiūrė
ti mėlynas Egėjaus juros van
duo.

Vokiečių kariuomenė' nori 
paimti iš graikų Salonikų. Grai
kai skubiai siunčia kariuome
nę nibežiams apsaugoti.

Turima žinių, kad dideli bri
tų karo medžiagos kiekiai pa
siųsta Turkijon ir Graikijon.

Gen. Papagos orga
nizuoja gynimą

SOFIJA, Bulgarija, kovo 7 d.
— Gen. Papagos, graikų kariuo
menės vadas, pradėjo organi
zuoti Graikijos gynimą nuo ga
limo vokiečių užpuolimo.

RUMUNIJOS MOVIMAS ANT “AŠIES” I

rūj, klausosi Reich Maršalo Hermanu Goering’o pasako
jimo apie Ašies tolimesnius planus Europos karo. Kon
ferencija įvyko Vienoje, naciams įėjus į Bulgarija.

MUSSOLINI ATSTATĖ DINO GRANDĮ
Seną fašistą siun

čia frontan
ROMA, Ital ja, kovo 7 d. —• 

Mussolini šiandien atstatė iš 
teisingumo minisferio vietos se
ną fašišti) partijos narį Dino 
Graudi.

Pasakojama, kad jis nori vi
siškai apleisti Trakiją, ( nes ji 
labai sunku ginti. Jis nori pa
sitraukti ligi Struma upės ir 
gintis kalnuose.

Trakiją gintų tiktai luo at
veju, jeigu turkai padėtų grai
kams gintis nuo vokiečių. Grai
kai siunčia artileriją į pasienį.

Graikai tęs kovą 
prieš italus

ATĖNAI, Graikija, kovo 7 d. 
— Gyventoji) ir valdžios sluok
sniuose yra didžiausias pasiry
žimas kovoti prieš italus ir vo
kiečius.

Visi žino, kad kova bus la
bai sunki, bet nėra pasiryžę nu
sileisti. Graikai nemano suma
žinti puolimo Albanijos fron
tuose. t ;

Planuojama didelė ataka Va
loną uostui, paimti. Graikai ga
vo naujos karo medžiagos ir 
stiprinasi visoje fronto linijoj.

Graikai vartoja 
italų ginklus

LONDONAS, Anglija, kovo 
7 d. — Graikų vyriausybė ga
vo iš britų labai daug moder
niškų Italijos ginklų.

Anglų karo laivai atvežė ita
lų ginklus, kuriuos atėmė įvai
riose Afrikos vietose. Graikai 
jau apginklavo moderniškais 
ginklais ištisą kariuomenės kor
pusą.

Graikų kareiviai moka var
toti italų kulkosvaidžius ir tan
kus. Italų artilerija nukreipta 
ir prieš vokiečius.

Šis fašistas ilgus metus at
stovavo Italiją Anglijoj. Kai 
prasidėjo karas, buvo- sugrąžin
tas ir jąni duota teisingumo 
ministerija. / ••

’ : f * ■ f i; \ ' ’ , ’ ’

Dabar Mušsolini jį paskyrė 
karo ministerijos žinybon ir 
manoma, kad netrukus Grandį 
bus išsiųstas į Albanijos frontą.

Drąsus graikų 
ffenerolas

tų drįsę Įplaukti į Jugo J įvijo, 
uostus.

Manomą, kad jie butų sprbg 
dinę ir traukinius, jeigu naciai 
butų pradėję keliauti per Jugo
slaviją, .

' .; ---------------- ------------- ' r—

Numušta 16 nacių 
orlaiviu

KAIRAS, Egyptas, kovo 7 d. 
— Pranešama, kad šiandien Mal
toje britų priešlėktuvinės pa
trankos ir orlaiviai numušė 16 
nacių orlaivių.

Šį rytą atskrido apie 100 na
cių lėktuvų, kurie bombardavo 
britų tvirtovę Maltos saloje.

Britų kareiviams pavyko pa
imti Fcr-fcr miestelį, kuris ran
dasi italų Somali joj, neto’i E 
tiopijos rubežiaus. Paimta ne 
laisvėn 1,700 italų.

Gen. Papagos ruošia Grai
kijos kariuomenę ir visą kra
štą gintis nuo vokiečių. Iš
leistame ratsišaukime jis sa
ko, Graikija pasiliks laisva 
tiktai Jpo atveju, jeigu bus 
pasiryžusi mirti už laisvę. 
Papagos krašte yra labai po
puliarus, nes parodė didelių 
strateginių gabumų. Jis su
mušė kelis Mussolinio gene- 
rolus. >

/ * ; .■ f 1 ‘ • •

Jugoslavai neken
čia fašistų

,a,„,, ,
SįPLIT, Jugoslavija, kovo 7 d. 

—Jugoslavijos policija areštavo 
8' asmenis, kurie priklausė pri ;š 
fašistus nukreiptai sąjungai.

Pas suimtuosius rasta gana 
!daug sprogstamosios medžią- 
' gos. Jie planavo sprogdinti ita
lių ir nacių laivus, jeigu šįe bu

Turkų spauda puola 
Hitlerį

ANKARA, Turkija, kovo 7 
d. — Visa turkų spauda per
spėja krašto gyventojus apie 
rimtą padėtį Balkanuose ir apie 
galimybes būti įtrauktiems į ka
rą. /

Gyventojams pataria nepasi
tikėti Hitlerio “duotais žodžiais 
Turkijos nepulti”, nes jis daug 
kam tokius pasižadėjimus bm 
vo davęs. ■

Jeigu naciai puls turkus, sa
ko laikraštis, tai jie gaus taip 
smarkiai, kaip negavoj iš. nieko 
Europoje. / ?

■ . : • ■ . :■ * h ■
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Norvegai padėjo įsi
veržti Norvegijoj
LONDONAS, kovo ? d. — 

Karo pranešimas sako, kad nor
vegų jurininkai padėję britams 
įsiveržti į Lofoten salas.

Norvegų j urininkąniš buvo į- 
saky ta nehaikin Ii vietba gyven- 
tojų turto ir lieptą labai man
dagiai elgtis. •

Patys norvegai padėjo išgau- 
1 dyti visus Quislingo tarnus. Be
laisvius prižiūrės norvegų val
džia, kuri dabar randasi Lon
done.

Vokiečiai degina | BOLŠEVIKU VALDŽIA RUOŠIASI LABIAU
norvegų turtus

SVOLVAR, Norvegija, kovo 
/ d.--Vokiečių paskirtis k o mi
sionierius Terboven paskelbė, 
kad bus sudeg nti visi turtai 
laisvai su anglais išplaukusių 
norvegų.

Areštuoti visi tie norvegai, 
♦<uric padėjo anglams įsiveržti 
. Lofoten salas.

Oestvaagoy salos gyventojai 
nubausti 100.000 kronų pabau
da. Įsakyta salos gyventojams 
maitinti šeimynas nelaisvėn pa- 
mtų Quislingo šalininkų.

Uždarytas Kielio 
kanalas

LONDONAS, Anglija, kovo 
7 d. — Laivyno ministerija pa
skelbė, kad vokiečiai uždarė 
plaukiojimui Kielio kanalą. Tai 
yra trumpiausias kelias vokie
čių laivams iš Baltijos pasiekti 
Šiaurės jurą.

Anglai skelbia, kad paskuti
nėm savaitėm britų aviacija pa
leido daug minų Kielio kanale, 
kurios sutrukdė plaukiojimą.

Turima žinių, kad britų mi
nos paskandino gana daug vo 
kiečių laivų.

• . . •. » » — — » I.-.' ..—I.. »

Nubaustos už triuk
šmo kėlimą

WASHINGTON, D. C., ko
vo 7 d. — Teisėjas nubaudė 
Mns. E. Dilling ir C. Nibberich 
už triukšmo kėlimą Washing- 
tone.

Jos atvyko iš Chicago, kad 
galėtų paprotestuoti prieš įsta
tymą, kuris nukreiptas prieš 
Hitlerį. \

— .m i—■ ■ u. ...

Nacionalinei gvardi
jai pratęs tarnybą
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 7 d. — Karo departamentas 
paskelbė, kad prašys kongresą 
palikti nacionalinę gvardiją ka
ro tarnyboje dar vienus me
tus.

Daugelis gvardijos karinin
kų buvo mobilizuoti praeitais 
metais. Jų tarnybos laikas pri
klausys nuo tarptautinės padė
ties.

Debesiuolas. Saulė teka 6:15, 
Jdžiasi 5:47.

PERSEKIOTI GYVENTOJUS
Lietuvių pasiprieši

nimas didėja
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

kovo 7 d. — Iš okupuotos Lie
tuvos patirta, kad sovietų val
džia ruošiasi dar smarkiau per
sekioti krašto gyventojus.

Nežiūrint į visas priemones, 
ligi šiam metui okupantams ne
pavyko sutramdyti gyventojų. 
Visame krašte pasipriešinimas 
auga ir valdžia jaučia, kad gy
ventojų negalės suvaldyti.

Viršūnėse kalbama, kad be 
naujų represijų negalės apsi
eiti.

Laukia išvažiuojant 
vokiečių

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
kovo 7 d. — Sovietų Lietuvos 
valdžia paruoštas represijas ati
dėjo ligi “rinkimų” pabaigos, 
peš bijojo visiškai sukiršinti 
gyventojus.

Be to, laukia, kad iš Lietu
vos išsikraustytų vokiečiai. Ne
nori, kad butų liudininkų, ku
rie žinias paskleisiu užsieny.

Kai kurie koimsarai viešą! 
pareiškė, kad jie “užkursiu bai
sią pirtį liaudies priešams”. 
Priešais skaitoma visa liaudis.

Francuzų auksas 
Martinikoje

VICHY, Francuzija, kovo 7 d. 
—Valdžia paskelbė, kad francu
zų banko aukso atsargi randa
si Martin.kos saloje.

Bilijono dolerių vertes auk
sas buvo išvežtas prieš vokie
čių atvykimą. Dabar jis pakas
tas tvirtovės požemiuose ir stip
riai saugojamas kareivių bei ka
ro laivų. .

22 milijonai išleista 
rinkimams

WASHINGTON,'d. C. kovį) 7 
d.—Senato komisija patyrė 
kad praeitų meti) linkimi) kam
panijai išleista 22 milijonai do 
leriu.

Manoma pravesti įstatymą 
kuris suvaržys politines parti 
jas ir neleis lokių didelių pini
gų leisti rinkimams.

COLUMB’A, La., kovo 7 d.— 
Šiandien buvo pakarti keturi 
nusikaltėliai, kurie jau seniai 
buvo nuteisti mirtimi.

Vienas eidamas mirti patarė 
visiems jauniems vyrams, kurie 
mano “lengvai pinigų įsigyti’ 
visiškai mesti šią m n'.į, ik s j 
prie gero niekad neprives.

ATLANTA, Ga., kovo 7 d.- 
Valdžios paskirta komisija tar
do žmones ir ieško nukritusio 
orlaivio nelaimės priežasč ų.

Patirta, kad lakūnai skrido 
žemiau, negu taisyklės leidž a 
Lakūnas Rickcnbacker randasi 
dideliame pavojuje.

PANAIKINTA PALECKIO CI
VILINĖ METRIKACIJA

KAUNAS, Lietuva, kovo 7 d.
— Okupacijos pradžioje Palec
kis išleido civilinės metrikaci
jos įstatymą.

Dabar Paleckio paskelbtas 
įstatymas nustojo galios ir įve
stas Rusijos santuokos ir šei
mos įstatymas.

Valdžios spauda džiaugiasi 
naujais patobulinimais. Vedy
boms, pirmamę įstatyme raikė- 

*jo lurėti metrikas, bet sulig 
rpsų įistatymu pakanka tiktai 
užpildyti ankietą.

Perskiras duos me
trikacijos Įstaiga

KAUNAS, Lietuva, kovo 7 d.
— Ligi šiam metui perskiras 
duodavo taikos teisėjas, bet su
lig rusų įstatymu dabar jas 
duos civilinės metrikacijos įstai
ga.

Vedybinis tiek vyrų, tiek mo
terų amžius nustatytas 18 me
lų. Išimtinais atsitikimais mer
ginai leidžiama ištekėti ir 17 
metų.

Ištekėdama moteris gali pą: 
siimti vyro pavardę, bet jeigu 
nori, gali pasilikti ir savo mer
gautinę pavardę.

Išsiskirti labai 
lengva

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Iš Bulgarijos skelbiama, kad vokiečiai deda pastangas 

nutaikyti graikus su italais. Sako, kad Mussolini nereikš jokių 
iretenzijų į graikų teritoriją.

— Vokiečiai skelbia, kad britams nepavyko prikalbėti grai
kus kariauti prieš vokiečius. Edeno misija Balkanuose, sako, 
lenusisekė.

— Naciai paskelbė, kad Rooseveltas garantavo Jugoslavi
jos sienas, jeigu ji neįstos į “ašį”. Washingtone skelbiama, jog 
ai yra nacių išmislas.

— Italai pralaimėjo didelį mūšį Albanijoj. Daugiau negu 
1,000 italų pateko graikų nelaisvėn. Yra keli aukšti karinin
kai. ;

— Skelbiama, kad Jugoslavija nesides prie “ašies”, bet pa
sirašys nepuolimo sutartį su Vokietija ir leis vokiečių karei
viams naudotis savo teritorija. •

— Britų admiralitetas paskelbė, kad priešas paskandino de- 
-įtrojeiį Dainty.

— Buvęs belgų parlamento pirmininkas prašo priimti Bel
giją britų imperijos globon ir duoti jai kitų globojamų valsty
bių teises.

— 200 olandų iš New Yorko išvažiavo į Kanadą ir įstojo 
savanoriais britų kariuomenėn.

KAUNAS, Lietuva, kovo 7 d. 
— Išsiskyrimui gauti pakanka 
kategoriško vyro ir moters pa
reiškimų, kad juodu negali ben
drai gyventi.

Gali būti išskirti ir tuo at
veju, jeigu vienas šeimos na
rys pareiškia noro išsiskirti. 
Už pirmą išskirimą reikia val
džiai sumokėti 50 rublių, o už 
antrąjį jau reikia mokėti 150.

Metrikacijos valdininkų pa
reiga įkalbinėti skirstis norin
čią porą nesiskirti. Jeigu įkal
bėti negali, tai tada išskiria
mi.

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

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas

Sekmadieniais— nuo 9 iki
1 vai. popiet
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ILLINOIS GVARDIJA Į J. VALST. ARMIJĄ

DRAUGISKVMAS

KAS DABAR DEDASI LIETUVOJEi

NAUJJENV-ACME Telenhoto
Illinois valstijos 108-to Quartermas|cr regimenlo kuriai įvesdinami į fede- 

ralinę tarnybą Cbicagoje. Visa Illinois Nacionalės Gvardijos 33-čioji Divizija ta
po įtraukia į rcguliarę J. V. Armiją ir UŽ kelių dienų išvyks metų treniruotei į 
Camp Forrcst, Tenn. šioje divizijoje yra nemažas skaičius lietuvių.

jų nepartinių buvo 1350. Agi
tacijos darbe pasižymėjo Rė

LIETUVOS BOLŠEVIKU PARTIJOS 
APSKRIČIU KONFERENCIJOS 

---------------- ■ l .... .....  . ........

Balsavimai pagal Stalino receptą. — Vienas komunistas 
tūkstančiui gyventojų

“T'icsa“ deda aprašymus apie sakoma; “Dar daugelis kpmu- 
Lietuvos bolševikų partijos ap- nistų nepajėgia suprasti mark- 
ykričių konferencijas, šakių ap-1sizmo-leninizmo (!). Supini 
skuties atskaitiniam pranešime’dirba propagandos ir agitacijos 
pasakyta, kad “partijos eilėse Skyrius.“ Visu griežtumu rei- 
buvo daug jai nenaudingo ele
mento“. Toliau buvę pažymėli 
trukumai, kurių didžiausieji: 
“nepakankamas pasirengimas 
priešrinkiminei agitacijai. Taip

.....niis. Visu griežtumu rei
kią kovoti prieš “pasireiškian
čius priešus*’.

Iš Kėdainių apskrities konfe
rencijoje padaryto pranešimo 
paaiškėjo, kad “rinkimų’’ nu-

litinis švietimas ir mažai krei
piama dėmesio į komjaunimo 
organizacijas’’. Diskusijos me
tu “paaiškėjo daug klaidų’’.

Biržų apskrities oknfercncij.i 
pirmuoju apsk. sekretorium iš
rinko Petrą Pauksnį, o antruo
ju - Aleksiejų Kabanovą. Nu
tarime pasakyta, kad “partijos 
organizacija išėjusi iš pogrin
džio, susiformavo ir apsivalė 
nuo žalingų elementų.“ Toliau

Rančev 
įlindę buvo 
“Židikus ir 
t i. Toliau 
priešas ir

. .......... r-, ...

Kaulio Jiino “Daina” vadovybe

niakųris, bet jis dar verčiamas 
palaikyti.r Jkiiię švarą,, būti prie 
diirų, sepnsui pasibaigus, ir at
likinėti kitus darbus. Negauda
mas visų tų darbų padaryt’, 
jam padedanti dar žmona, nors

!

BILIETAI JAU PARSIDUODA!
Sonia Henlc ir Arthur Mirti Stato

“IT HAI’PENS 
ON ICE”

Teatralė Nau jimybė Ant Ledo!
Tiesiai i« Yorko Hoekefeller Onter
Teatro kur su didžiausiu pasisekimu 

ėjo per vistj sezoną
OriKinulis IOO Žmoni)) Sąstatu* 

JOE COOK 
— Ir žvaisridėtuis —

• Heill Stennr
• Kdvvina Bhules
• t’aley Seserys
• La Verne
• Ketty Atkinson

& Chas. linines
• Four Brnlses

KOVO
Popiet

i Nebus pastatymu
BILIETAI—$1.25,

Ložos. $3.30;
Parsidumla IJOND'S, ti5
STAte tilSI. BTADIVM 
W. Madison. SEEley 
SHALL FIELD & CO.

CHICAGO STADIUM

MII

• Skipp.v l.avtcr
• Fritz Pietį
• Frcddy Tr«mkler
• Jo Ann Denn
• Mary Jane Yeo
• The Thaelia
• Gene Berg

12 iki 23
Kovo

jai Langbęrdaitė, Poricas ir ki
ta Langbcrdaitc Chana. Orga
nizuodami “raudonąsias gųr- 

pąsižymėję Apačiov, 
ir kt. Į kooperatyvus 

p’rkl’ai, tad reikią 
spekuliantus’’ išvy- 
sakoma: “Klasinis 
toliau nesėdės ran

kas sudėjęs. Klasių kova aštrės. 
Keikia atidžiai budėti ir būti 
pasiruošusienis“ (ap tik ne bėg
ti!). “Draugas“ Dajev kalbėjo 
apie prekybą. Pasak jo “prekių 
nepakanka. Kenksmingas ele
mentas dirbtiniu budu sudaro 
prekių trukumą. Tokių atsitiki
mų buvo Baisogaloj, Ariogaloj. 
Kėdainiuose, Krakėse.“

Zarasų apskrities konferen
ciją atidarė “tovarišč“ Koršov 
Girdi, Zarasų apskrityje “bal
savę“ 98%, o Dusetų valsčiuje 
“rinkimai” praėję visai pagal 
įgalino leceptą: čia “balsavę“ 
— 99.9% rinkikų! Partinė or
ganizacija pasižymėjusi, vary
dama ūkininkus į “raudonąsias

budrumą” (laimėjus 93.9%!). 
Dabar vedama jaunimo regist
racija, nes “blogai, kad inerą 
komjaunimo daugely mokyk
lų. Ne visose mokyklose yra ir 
pionierių organizacijų.“ Ap
skrities k ilni tetas “menkai’’ 
dirbo nariu lavinimo srilv.” L.

Rokiškio apskrities
rencijojc “toyanšč” Kozakov 
“pabrėžė, kad centro komite
tas nesirūpina leninistinio turi
nio literatūros lietuvių kalba 
išleidimu. Partijos narių poli
tinis išsilavinimas yra silpnas. 
Net apskrities komiteto sekre
torius nesimok’n.i partijos isto
rijos ir silpnai žino partijos įs
tatus’’. Komjaunimas visoje 
apskrityje turįs 323 narius ir 
145 kandidatus. Pasak kalbė
tojų, “beveik visi uždaviniai

• jokio atlyginimo negauna. Dirb
damas į dieną po 11—16 va
landų, neturėdamas poilsio die
nos, jis gaunąs per mėnesį 180 
rublių. Už šiuos pinigus varg
šas per menesį tegali nupirkti 
vieną (ne vįcjią porą!) balą..

DARBININKŲ IŠNAU
DOJIMAS ' . • * r f

Lietuvos darbininkų eksploa
tacija bolševikų negailestingai 
varoma toliau. Ryšium su ne
tolimais “rinkiniais” į SSSR 
aukščiausiąją tarybą, visose į- 
monese ir fabrikuose darbinin
kai verčiami dalyvauti katorgi
nėse “sočiai stinese” lenktynėse. 
Dabar paskelbus, kad vasario

ją katorginį “lenktyniavimą“.
“Tarybų Lietuva“ paskelbė 

davinius, kad pagal naujuosius 
akordinius uždarbius darbinin
kai uždirbsią tarp 7 ir 30/c 
daugiau. Tačiau tuo pat metu 
maisto produktų kainos yra pa
kilusios iki 500%, o drabužių 
ir avalynės net virš 1000%. 
Mums yra žinomas vienas atsi- 
Lkimas, kai po didelių pastan
gų gavęs leidimą pirktis laikro
dį vis vien, jo nepajėgė nupirk
ti, nes jei kurioje krautuvėje 
dar užtiko vieną kitą laikrodį, 
tai jo kaina buvo ♦virš 1000 iu 
bliu. Ir tai ne koks liuksusinis, 
o paprasčiausias juodo metalo 
“Gynios’’ laikrodis. Oficialiai 
paskelbta, kad komisarų taryba 
nupiginusi puspadžių kainą. Bet 
puspadžių prikalimas dabar jau 
kainuoja net 10 rublių. Tad 
darbininkas, uždirbąs 7 rublius 
į dieįią, lygiai per savaitę už
sidirba vieną puspadžių porą!

“Tarybų Lietuva” deda Mas
kvos “Pravdos” vedamąjį 
straipsnį, kuriame sakoma, kad 
Lietuvoje veliama propaganda, 
jog grįšianti “senoji tvarka’’. 
“Prayda” rūstauja, kad Lietu
vos agitatoriai nesugebą linki
mai atsikirsti.

ševikų partijos konferencija, 
darbininkai vėl įkinkomi į nau-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

- WALTDISNEY'S

muslcof RCA FinUsouod
Twice Daily—Ali Seau, Reierved • 
MaT8.2:40, Mon.to Frl.75c.ll.ltf • 
Evkb. 8:40&Sat., Sun.. Hol. Mat*. f 
2:40; $1.10, $1.65—Pricea Include • 
T«x—Mali Orderi filled promptly }

APOLLO 7RandolpftT saOQh J'

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

KAM DAUGIAU 
MOKĖTI?

TAUPYK $100 IKI $500 
PERKANT TIESIAI Iš

COUNTY
DISTRIBUTORS

COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
! RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
I distributoriai puikių automobilių 

Suvienytose Valstijose, siūlo ka- ■ 
rų pirkėjams stebėtiną bargeną j 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti! Štai SYKI-Į- 
GYVEN1MO .proga įsigyti puikų

I automobilių sensacingai žema 
I kaina kurio negalima prilygti 
I bile kur!
| Suvirs 450 karų, didžiausias pa- 
| sirinkimas REKORD- LAUŽIAN- 
I ČIŲ automobilių vertybių kurių 
I nerasite visamty karų pasaulyje.!

1941 OLDSMOBILES
Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Oldsmobiles, visi geram 
stovy, taip žemai kaip

$365
1941 BU1CKS

Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, Šil
dytuvais, white wall tires—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, įkainuotos taip 
_^mai kaip

$425
1941 CHEVROLETS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Chevrolets taip žemai kaip

$345
MASTER WIND0W SHADE CO.bos šaukiasi darbininkė. Bilėvi- 

čienū, gyv. Kauncj Zarasų gat
vėje. Ji buvusi priimta į viešuo
sius darbus, bet kai darbo gavo 
jos duktė, ji buvusi atleista. 
Bilevičične netrukus susirgusi, 
o vėliau tokia pat nelaime išti
kusi jos dukterį. x Ji dar turi 
tris vaikus, bet kaip rašo “Ta
rybų Lietuva”, jais “n ekas ne
sirūpina’’. Bilęvicięnė buvusi 
nuvežta į,ligoninę, bet jos ten 
nepriėmė.

O juk taip reklamuojamasi, 
kad įvestas ir nemokamas gy
dymus, ... ir spęialinis aprūpini“ 
mas esąs geriausias pasaulyje..

, S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Taipgi 1938 — 1937 — 1936 ir 
1935 karų, visokių modelių ir 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

59.75

raų(|oharmicčių (lll1‘-

pastebėti

skaičių

Draugystės kviečiamos renduoti musų daržą piknikams

(vienas 
gyven-

je reikia “padidinti revol ucinį

cijos skyrius turįs' kreipti rim
tą domesį į “mokinių auklėji
mą’’. Rokiškio apskrityje “bai

li k ra i I 
tvirtovė vakaruose 
stebėti, k 
atvyko 
kariu su

skelbti daviniui apie Biržų 
skrities komunistų

15. 22 ir 23
Kovo pi Ir 

$ 1,65. $2.20:
General? ĮžungU—T5c

W. Madinon, 
GRIJL.L. 1800

5300: ir M AR-

------ :—

ŽIURI KIT, KUR MUDU 
ATSIDŪRĖM'

Atvažiuokit. Atnaujinsim Pažintis!
W. O. HUBBARD. Sav.

JONAS BAGDONAS, Pad.

HILLSIDE TAVĘRN
IR PICNIC GROVE
135th and Harlepi, Orland Park, III.

Te|. Orlan# Park 45-M2

Kauno apskiilies suvažiavi
me “draugas” Poder skundėsi, 
kad nesą tvarkos. “Rinkinių“ 
melu žmonėrs tekdavę lauk i 
mitingo 3—1 valandas, nes ne
atvyksta patys organizatoriai 
O žmones išsiskirstyti, matyti, 
bijojo. Taip pat “meno” briga
dos atvykusios į provinciją su 
2—3 valandų pasivėlavimu. Po 
“tovarišco” Lebedevo kalbėjo 
kitas variagas GlakOv, kuri ? I 
esąs net partijos centro komi-; 
teto narys. Jis savo kalboje pu1 

“Mes turim pastatytą 
ii), kad musų respubl * 

taptų neveiksimą 
.............. Tenka pa* 
“tovarišč” Gladko7 

į ‘‘musų respubliką

tUVaiS.

įdomu dai v • zvienoj Biržų 
skelbta, kiek ten esama koijuij
nistų, būtent, 107 nariai ir 2j 
kandidatai. Apie kitas apskrit 
tis nedrįsta nieko paskelb i^ 
Matyti, neišeina net tiek daug, 
kaip Biržuose, kur vienam tūk
stančiui gyventojų nešeina n?t 
vienas komunistas! Nepriklau
somos Lietuvos laikais, pagi! 

u sek tos kompostų partijoj 
ąrąšus, išeidavo, kad dauginu

įnik rusk opi ik* možlima 
komunisfas tūkstančiui
tojų) dabar valdo okupuotąją 
L’ętuvą! Bpt užtat pavergtoje 
Lietuvoje prigrūsta arti puj^s 
miliono maskolių kareivių ir 
tuksiančiai GPU žvalgybiniu-

NIEKAS NĘSIRUPINA
“Tarybų Lietuvos“ skiltyse 

pil, J. Bilinskas nusiskundžia, 
kaip jį išnaudojantį nacionali7 
ziiotojo, t. y. sūbolševikintbjo

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
kstra.

BLACK BAND LUMP

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JI TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500

NEŽIŪRINT KUR GYVENATI, 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT 
PROGA GAUTI VIENĄ IŠ ŠIŲ 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS ĮMOKĖJIMUI 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7

ŽINOK KOKIĄ KYLĄ 
TURI

ATEIK PRIR MUSU 
DYKAM Tyrinėjimui
Mes turime modernišką metodą 

gydyti kylą be operacijos, šis me
todas leidžia gamtai sukurti nau
jus udis aplink kylą, taip kaip au- 
steris gamina perlą. Tuojaus patė- 
my.sit pataisymo eigą, jausite len
gvumų ir laisvę. Trumpam laike 
galėsite krai.oytis be jokios baimės.

PAŽENKLINK 
KYLĄ 

ATSINEŠK ŠI 
SKELBIMĄ

Kainos žemos. Sąlygos.
JEI REIKIA RAIŠTBS 

leiskit tik KYLOS DAKTARUI 
SPECIALISTUI pritaikinti. Taip 
žemai kaip $5 su GARANTUOTU 
100% PRITAIKYMU. ATEIK DA
BAR ir gauk EKSPERTŲ priežiūrą.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

Po Lasniuotų Daktarų Priežiūra 
Musų 20 metų patyrimas užtikrina 

pasisekimą.
1869 N. Damen Aye. TeLArm. 8200 
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą

Vai.: Kasdien 11-8; sekmadienį iki 2
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KORESPONDENCIJA Aukos Lietuvos 
Vadavimui

HITLERIO KAREIVIAI AFRIKOJE

Grand Rapids, Mich
Gražus Parengimas.

Kovo 2 d. SLA 42 kuopa 
surengė filmų rodymų ir kon
certų. Filmas rodė broliai Mo
tuzai, koncertų išpildė dai
nininkas J. Urbonas, akordio- 
nistas A. Labanauskas ir p-le 
A. Janek. Motuzų filmos labai 
gražios, naturalėse spalvose, 
aiškios.

Labanauskas palinksmino 
publikų gražia armonikos mu
zika; Urbonas sužavėjo pub
likų gražiu dainavimu. Jam 
dainuojant publika buvo en
tuziastiška, nenorėjo nuleisti 
jo nuo scenos. Jo balsas švel
nus, malonus, ip-lė A. Janek 
gražiai grojo f liūtų, jos bro
lis A. Janek akompanavo jai 
pianu.

Nepaprastas dalykas — tai 
kompozitoriaus A. Vanagai
čio įkalbėtas rekordas specia
liai Graud Rapids lietuviams. 
Publika turėjo didelio malo
numo. ši pramoga gerai pavy
ko. Publikos nemažai atsilan
kė, buvo ir iš apylinkių, iš 
Muskegon. Mich. 
linkės ūkininku, v

Tokios gražios 
labai naudingos,
mos, muzika ir dainos, pake
lia žmogaus dvasių, duoda į- 
kvėpimų siekti ko nors aukš
tesnio. Patartina kitų kolonijų 
lietuviams juos pasikviesti.

pramogos
Gražios fil-

ino pildylojams ir 
tariu nuoširdų ačiū.

Ryšium su vasario 16 d. 
'minėjimu, Lietuvos Konsula
tas Chicagoje gavo ir šiuo 
skelbia sekančias aukas:

L Bendras Lietuvai Gelbėti 
Komitetas Chicagoje, per Dr. 
S. Biežį pristatė ...........  $45.00

2. Melrose Parko Lietuvos 
Nepriklausomybes Mine jimo 
Komitetas, per p. A. Jončų

...............  $123.38
Wisconsin, nedi- 

bet
Lietuvos

3. Ratine,
dėlė lietuvių kolonija, 
darbšti, 
Nepriklausomybes paskelbimo
sukaktį surinko ir Konsulatu.’ 
per p. J. Simanavičių prisiun
tė .................................  $141.40

šita kolonija žada sukelti 
Lietuvos vadavimo reikalams 
$500.00.

4. Chicagos SLA 208 (Mote
rų) kuopa iš iždo paaukojo 
$25.00, ir nares pridėjo $9.00, 
viso ...............

Šių sumų 
siuntė kuopos 
drotienė.

.............. $34.00
Konsulatui pri- 
ižd. p. A. Kun*

$343.8VBendrai .
Visiems aukotojams ir aukų 

inkejams tariame širdinga ir

Kiekvienas Konsulatui at
siųstas centas bus sunaudotas 
Lietuvos vadavimo tikslui, ar
ba tam, kam aukotojai iį pa-

Li et ii uos K onsulalas,
30 A’o. La Salio SI., 

Chicago, III.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAU.TTFNO9F”

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

ATSARGOS FONDĄ Virš 
$425,000.00

Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigų

i
Undor U,- S.. Gj>yt. Supėrvision

. -i'K . !•

AVINGS
LOAN ASSOClATlONoFChicago g 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. g 

Į 4192 Archer Avenue 
VIRginia HM

s
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NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite
"Mes

222

jokių nemalonumų.
esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Rengiatės Vestuvėms?
O gal taip sau kokiai parei ar baliui?
Vestuvių arba baliaus pokylis bus mulo- 
nesnis visiems jeigu visą maisto paruoši
mą darbą pavesite Norkui,
Norkus priruoš gardžiausių valgių ir pri
statys jums į namus arba salę, pagal užsakymą.

NA UJIENŲ-ACME Telephoto
Tuo tarpu kai vokiečių kariuomenė įžengusi į Bul- 

garijų grasina Dardanelų sąsmaukai iš įšiaUrės, lai kitas 
nacių karinis vienetas padedųs italams Afrikoje, sustip
rina ta grųsinimų iš pietų pusės, ši iš Berlyno per radi-

•••■M

440 Naujokų 
Į Fort Sill, Okla

Pirmadienį armija siunčia 
140 naujokus iš Cainp Grant 
sarnybai į Fort Sill, Oklahoma 
valstijoje, kur tarp ei in’ų ir 
karininkų yra daug Illinois lie- 
uvių. Ten nuvežti naujokai 
us priskirti prie lauko artile-

Naujas Receiveris 
Cook Apskrityje

Arlhur Lueder, naujasis 
st’jos auditorius, paskyrė 
eagietį 
Woerter 
skričio 
pareigas
pakeisdamas rezonavusį dėme 
kratų, Char’es H. A bers.

val- 
chi

biržininkų Otto 
užsidariusių Cook 
bankų receiveriu, 
užims balandžio 1

ap- 
J s 
d.

■..'AUJIENYB“:S
Y ZIEJUI

Iš G.lapagčs salų Chicagos 
1d Muziejui ir Brookfiald 

vėrynui atvežami 2 090 pavyz- 
vi'i ž er ų. raukšč ų ir aug- 
tęnų.

(Ar buvo'.e Field muziejuj 
r Brookfield žvyryne? Tai dvi 

icpaprastai įdomios įs'a’g s 
žanga tam tikromis dienom’' 
cmokanija.)

r» fe
NAMŲ SAVININKAI

ŠiLDYitiUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! 
KAINOS DABAR GILIUOJA'

.<» > a.iiejus gal
Ne mažiau 150 gal. ■ v

• m č ‘
mažiau 400 gal.Ne

Aliejus &al*
400 gal. O V |

FELDMAN !
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

Džiovos gydymas
džiovos poilsiu, gali gryžti 
darbo ir dirbti po seno-

mas yra tas, kad kuomet vy
rai ir moterys, kurie gydėsi 
nuo 
prie 
ve i.

Penkiasdešimts metų praė
jo nuo to laiko, kuomet vienas 
Ncw Yorko gydytojas įlikri- 
no pasaulį, jog džiova galima 
išgydyti pritaikinant poilsį, 
tyra orų ir gerų valgį. Pata
rimo, kurį Dr. Edward 
Livingston Trudeau davė 
18<85 m., paklausė tūkstančiai 
vyrų ir moterų, ir šiandien jie 
užsidirba sau pragyvenimų 
būdami pilnai nuo džiovos

ne
su-

Automobilių Paskolos

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS.
Generalią Vedėjas. 

3039 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

TATYKTTE NAUJA 
NAMA

Kam pirkti seną namą kada aš 
ramstai galiu pastatyti naują gražų 
namą dar pigiau negu tamsta tu- 
-etum užmokėti už seną.

Mano statomi namai yra {reng
ti su vėliausiais pagerinimais, su- 
'■Midavoti iš geriausios medžiagos 
•r 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 
■»beionės.

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 metu 
nastatęs arti 300 nąjnų ir visi
no kostumeriai yra pilnai paten
kinti, kas liudiją, jog ir tamsta 
pavedęs man sąvo namo statymo 
darbą busi pilnai patenkintas.

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So. Western Avė.
Tet GROVEHILL 0306—0363

ne-

esu
ma-

Del platesnių informacijų ateikite arba pašaukite telefonu

Vienok yra tuksiančiai kitų, 
kurie, neatsižvelgiant į šį 
faktų, mėgina įsitikrinti, kad 
džiovų galima išgydyti kokiu 
nors trumpu keliu. Džiovos 
negalima išgydyti bile kokiais 
vaistais, ypač patentuotais, 
kuriuos parduoda įvairus pri
gavikai. Džiovų galima 1 
vai išgydyti, bet tam ima 
ko, ir dėl to daug žmonių 
išsigydo, kuomet ta liga 
serga.

Džiovos gydymas reikalau
ja daug poilsio. Sunkiausias 
darbas, kokį džiovininkas ga
li daryti, yra ilsėtis. Kuomet 
pagalvoji apie tai, — priežas
tis labai aiški- Džiovos perai 
ėda plaučių plėveles ir pada
ro plaučiuose mažesnes ar di
desnes skyles. Tų žaizdų ga- 

ilima išgydyti tik tuomet, kada 
plaučiams leidžiama ilsėtis, 
kiek lik galima. Kuomet mes 
kvėpuojame, plaučiai turi be 
perstojimo dirbti. Jie dirba 
daug mažiau, kuomet žmogus 
ant nugaros guli. Dėl to džio
vos gydymas reikalauja poil
sio.

Be to, yra reikalinga turėti 
gerų maistų, nes džiova naiki
na kūnų ir silpnina jo jėgas. 
Maistas tvirtina kūnų ir duo
da jam jėgų kovoti su tos li
gos perais. Maistas nereiškia 
vien tik pienų ir kiaušinius, 
bet visus kitus valgius, kurie 
yra maistingi.

Trečias džiovos gydymo 
faktorius,—tai tyras oras. Ne
žiūrint kaip šilta ar šalta ne
būtų, tyras oras yra būtinai 
reikalingas džiovų gydant ir 
kuodaugiau tyras oras sumai
šytas su saulės šviesa, juo ge
riau.

Taigi 
moterys 
trumpu 
kokius
Dažniausiai patentuotų vaistų 
pardavėjas mėgina' pritraukti 
žmones, paduodamas laiškus j 
nuo tų, kurie mano, kad jie 
išsigydė, bet tikrumoje jie tik 
įsivaizdavo, kad buvo išgydy
ti.

Tikriausias išgydimo įrody-

ALYVŲ ALIEJUS
Alyvų medžiai auga Pieti

nėj dalyj Europos ir šiaurinėj 
dalyj Afrikos. Jie1 auginama 
Francuzijoj ir Italijoj. Išdir- 
bimas alyvų aliejaus .yra tik
tai paprastas procesas ištrau
kimo aliejaus. Alyvų aliejus 
yra naudingas kaipo vidurių 
liuosuotojas ir kaipo antisepti
kas- Kai žmogus ima alyvų 
aliejų viduriams, jis subilda,- 
voja jo sistemų. Jis tyra labai 
geras nudegimams3 ir viso
kiems vabalų įkandimams, 
šiandien galima gauti visokių 
rųšių sveikatos produktų, ku
riuose yra alyvų aliejaus, — 
jo turi muilai, tonikai, salotu 
aliejus ir daug kitų dalykų. 
Tas lik parodo, jog alyvų alie
jus yra svhrbus dalykas kiek
viename reikale. šeimininkė 
privalo laikyti bonkų. ar dėžę 
jo virtuvėj staigiam reikalui.
1 Mayonnaise yra maištinges
nis ir gardesnis, kuomet pa
darytas iš tyro alyvų aliejaus.

FLIS.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pasunkėjo kiniečių 

padėtis
HONGKONG, Kinija, kovo 6 

d. — Japonų karininkas pareiš
kė spaudos atstovams, kad 
Amerikos siunčiama parama da
bar negales pasiekti kinų.

Japonai, artėdami prie Indo- 
kinijos, užėmė kelis naujus ki
niečių miestus ir uostus, kur 
ėjo Amerikos prekyba.

Amerikiečiai turės vežti vi
sas prekes per B urmų vieš
kelį.

Kovos prieš streikų 
rengėjus

Universal Rostaurant
Į 750 W. 31st St VICtory 9670

kodėl turėtų vyrai ir 
mėginti išsigydyti 

keliu, vartojant bile 
patentuotus vaistus.

Jums nereikės užbarikaduoti duris vi
sokiems automobiliu bilų kolektoriams. 
Užeikite j HALSTED EXCHANGE NA
TIONAL BANKA ir be vargo gaukite 

Automobilio Paskolą

HALSTED EXCHANGE4
NATIONAL BANK

, ■ I m, M'J

HALSTED STREET Prie 19th PLACE
Member Federal Reserve System and 

Federal Deposit Insurance Corporation

Į NAUJA 1941 RADIO |
M n
n ir Victrola krūvoje groja 10 rekordų auto- ■

matiškai. Pagauna visas radio stotis
labai aiškiai

1

T A 11 D VIA I Busi turtinees- 
IftUl ll\lnis ir ,aimin’ ’i,wl imlesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTA RYTOJU-

MUTUAL FEDERAL SAVINAS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Vi% Dividendų 

2292 W. Cerrnąk Rd. Ganai 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

X»s $1,000,000.00

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų-fleitai

10 MĖN. MOKĖTI fl A r n 
Pinigų grąžinimo ga- K II h Į 
rantija. Denturos da- “ 
romos tiktai gavus už- v 
sakymą ir" nuo formų 
padarytų . laisniuotų 
dentistų.

Pleitai 
Pataisomi $1 Hejna Bros

’ $35
Apkain.
Nemok.

arcusRęguliarė Kaina
Trumpam Laikui Nuolaida Už Senų Radio .

$119.95
. $50.00

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

$69.95

DETROIT, Mich., kovo 6 d. 
—Federalinio Biuro atstovas 
pareiškė, kad manoma vesti 
kovų prieš tuos asmenis, ku
rie vien tiktai rūpinasi strei
kus organizuoti.

Daugely vietų darbininkai 
nenori streikuoti, bet specia
listai juos priverčia. Su šiais 
elementais ir manoma pradėti 
kova.

okelbiniai Naujienose 
duoda naudą dėlto

pa ei >s ,N>wjte?
naudingos.

•<ad
ra

Ant visų radijų duodame didelę nuolaidų 
LENG VU S IŠMOKĖJIMUS

Jos. F.Budrik,iNc
3409 South Halsted Street

Telefonas YARDS 3088

■ Krautuvėje eina išpardavimas ant Parlor Setų, Moores
u
■ Pečių, Universal Pečių, Refrigeratorių, Skalbiamų Mašinų

Paklausykite žymaus • Budriko Radio Programo nedėlios vakare 
nuo 5:30 iki 6:15 per WCFL Radio Stoį, 970 kil.

■

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
is;
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanlan News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
$6.00 per year in Čanada 
$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, III., under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
i.do

.75

3c 
18c 
75c

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

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ......................
Savaitei ................... ...........
Mėnesiui .............................

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Antra pataisa draudžia administracijai, be kongre
so sutikimo, vartoti karo jėgų išlaikymui ne Vakarų 
Pusiaurutulio vandenyj pinigus, kurie bus skiriami at
eityje. šitą pataisą senatas taip pat atmetė stambia balsų 
dauguma.

Reikšminga dar yra tai, kad balsuojant pirmąją pa
taisą administracijos pusę rėmė ir republikonų senato
rius Brooks, iš Illinois valstijos.

Aišku, kad “izoliacionistai" prakiš, nežiūrint yiso jų 
riksmo.

Pergalėtojo teisės
Vokiečiai leidžia Krokuvoje laikraštį lenkų kalba, 

kuriame jie aiškina lenkams, kad jie privalą suprasti da
bartinę savo padėtį. Lenkų tauta, sako tas laikraštis, tu
ri nešti karo pralaimėjimo pasėkas, kadangi ji sekė pas
kui savo valdžią, kuri atvedė lenkų tautą į pralaimėjimą. 
Antra Vertus, vokiečiai, kurie karą laimėjo, turi teisę 
paimti iš užkariautosios teritorijos viską, kas jiems rei
kalinga.

Pergalėtojas, vadinasi, turi teisę kiek tik nori spaus
ti tautą, kuri pralaimėjo karą. Jeigu taip, tai koks pa
grindas yra Vokietijai skųstis, kad Versalio konferen
cijoje, po pereitojo Pasaulio karo, Santarvės valstybės 
padiktavo jai skaudžias taikos sąlygas? Ji negalės skųs
tis, jeigu po dabartinio karo, kai Hitleris bus sumuštas, 
taikos sąlygos bus vokiečiams dar skaudesnės.

9

Bet demokratijos* veikiausia, nesivadovavus kerštu. 
Joms rūpės ne nubausti vokiečius už Hitlerio piktada
rybes, o sunaikinti Vokietijos militarizmą, kad jisai dau
giau nebebūtų pavojingas tarptautinei taikai. Išvadavus 
nuo to militarizmo slogučio Europą, atgaus laisvę ir Vo
kietijos žmonės.

Norvegijos užsienių reikalų ministeris
Norvegijos vyriausybė, kuri yra pabėgusi į Angliją, 

nutarė pakeisti savo užsienių reikalų ministerį.
Senasis ministeris, p. Koht, vedė Norvegijos užsie

nių politiką nuo 1935 metų ir griežtai priešinosi tam, kad 
Norvegija tartųsi su anglais. Jisai visomis keturiomis 
priešinosi ir Suomijos rėmimui, kuomet suomiai gynėsi 
nuo bolševikų. Ministeris Koht buvo vienas iš tų “kai- 
riasparnių”, kuriems lengvai apdumia akis Maskvos pro
paganda.

Kuomet naciai įsiveržė Norvegijon ir Maskvos spau
da dėl to įsiveržimo apkaltino ne Hitlerį, o “Anglijos im
perialistus", tai ministeris Koht pamatė pats, kad jo už
sienių politika buvo netikusi. Jo įtaka ėmė smukti.

Prieš kiek laiko Norvegijos užsienių reikalų vedi
mą jau buvo perėmęs p. Lie Trygve, kuris per eilę metų 
buvo darbininkų sąjungų advokatas; Jisai yra Darbo 
Partijos narys, kaip ir kiti Norvegijos vyriausybės na
riai. Jisai dabar yra paskirtas, vietoje Koht’o, užsienių 
reikalų ministeriu.

Atkėlė vartus naciams į Balkanus
■ ■ .

Literatūros Reikalais
OII     U.II.I II ■■■■ II m................................. . ........... .... .. .............
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“PENKTAKOJIŠKA” 
STRATEGIJA

SLA. Pildoma j ai Tarybai pa
šalinus Kl. Jurgelionį iš “Tėvy
nės” redaktoriaus vietos, kai 
kurie laikraščiai daro įdomių 
komentarų. Viename stalindų 
organe įdėta tokia komisariška 
pastaba:

“Kas liečia patį p. JUrgė- 
lionį, vargiai bent kas jo gai
lėsis* bet jis SLA seime iš
rinktas. SlA Viršininkai nėj 
turi teisės (? — “N«” Red.) 
jį prašalinti, o jie tai padarė. 
Taigi, jie konstituciją lauže.

“O tai yra pasielgimas ne
sveikas organizacijai.”

z
Jus pamanytumėte, kad ko

misarui, kuris paraše tą pasta
bą, niekas pasaulyje taip neru
pi, kaip SLA “organizacijos 
sveikata” ir SLA konstitucijos 
vykdymas. Bet nesiduokite ap
gaunami ! Kuomet komunistiš
kas penktakojis ima kalbėti 
apie svetimos organizacijos 
naudą, konstituciją ir kitus ge
rus dalykus, tai apsižiūrėkite, 
nes galite būti tikri, kad jisai 
daro tai su tikslu apdumti jums 
akis.

Pažiūrėkite, ką rašė prieš ke-

nys:
“SLA organas paverstas į 

nešvankią balą;’ iš kurios taš
koma sutromis ne tik į eili
nius SLA narius, bet net ir 
į SLA viče-prezidentą, p. Ma-

Turkijos spauda, galų gale, pasakė tiesos žodį apie 
sovietų valdžią. Dėl dabartinės padėties Balkanų pusiau* 
salyje, sako vienas turkų laikraštis, reikia kaltinti Rū*

“Jeigu Rusija nebūtų pasiėmusi Besarabijos, tai 
Rumunija nebūtų buvusi nugąsdinta ir nebūtų įsL 
leidusi Vokietijos. Tuomet mes butume išsaugoję 
Balkanų santarvę ir Balkanai butų galėję būt ap-

Tiesa, kad pirmą agresijos žygį prieš Balkanus, da
bartiniame kare, padarė Maskva, atplėšdama Besarabiją 
nuo Rumunijos. Kai Rumuniją apėmė panika, tai ji ne
begalėjo priešintis naciams, kurie pareikalavo, kad Ru
munija atiduotų Transylvaniją vengrams, ir pasiūlė Ru
munijai saVo ^protekciją”.

Tokiu bUdu Stalinas fąktinai atkėlė vartų* Hitleriui 
į Balkanus.

Per Rumuniją Hitleris įsibriovė į Bulgariją, 
Bulgarijos jisai dabar gali pulti graikus ir turkus.

Bet dar vis yra naivių žmonių, kurie nemato, 
Stalinas yra Hitlerio bernas.

• v 
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Du balsavimai
1776Penktadienį senatas atmetė dvi pataisas prie 

biliaus, kurias buvo pasiūlę administracijos priešai.
Viena pataisa draudžia Amerikos karo laivams ly

dėti prekybos, laivus, prikrautus karo medžiagomis, iie 
Vakarų Pusiaurutulio vandenyse. Šita pataisa buvo at
mesta 63 balsais prieš 28 — daugiau, negu dviejų tfeč* 
dalių daug ūma! ;

“O p. Jurgelionį reikėtų 
kuoveikiausiai iš redakto
riaus pareigų atleisti...”
Komisaras, kuris rase šitą 

straipsnį, reikalaudamas atleis
ti Jurgelionį iš redaktoriaus pa
reigų, yra nė kiek nemažesilio 
“čino” už aną komisarą, kuris 
sako, kad Jurgelionio atleidi-, 
mas eSąs “nesveikas organizaci
jai”. Gal jus manote, kad čia 
pasireiškė nesusiklausymas ir 
nuomonių skirtumas tarp tų 
dviejų staliniškos vieros apaš
talų ? Nieko panašaus, čia yfa 
pilnas kboperavimas.

Komunistams rupi, kad Susi
vienijime butų kaip galint dau
giau suitutės, “pilietinio karo4’. 
Kuomet Piki. Taryba leidžia 
Jurgelioniui atakuoti SLA oi> 
gahė viršininkus ir narius, ku
rie nepritaria jo “nusistaty
mams”, tai komunistai šaukia, 
kad organas yra paverstas “ne
švankia bata”, ir kurstytų sdvo 
šalininkus Susivienijime kelti 
triukšmą ir kovoti “už savo tei
ses". O kuomet Pild. Taryba 
tokį redaktoriaus elgimąsi su
stabdo, tai komunistai kaltiila 
SLA. viršininkus 'saUvaliaviitiu 
ir šaukia organizacijos narius į 
kovą “prieš konstitucijos . lau
žymą” !

Viename ir antrame atsitiki
me koniunUcių “skymcriaihš” 
susidaro proga pažvejoti drum
stame vandenyje. s

Vienintelis išhiintihgas daly
kas SLA viršininkams, tvarkant 
organizacijos ’rėikdlus, tai 
visiškai nepaisyti, ką tie Stali* 
nė žvalgybos pastumdėliai apie 
SLA plepa. Mes esame įsitikinę* 
kad Pildomoji Taryba to ir lai
kosi.

saVU nuomuhę ir “Draugas"* , 
atseit: ■ , '

“16 visada būva galima su- i 
tikti su Jttrgėiiolnė taktika. 1 
Tačiau vargu SLA nariai bus 
patenkinti Pildomosios Tary
bos pasielgimu, kuris, ar 
šiaip ar taip kalbėsime, nė
ra demokratiškas (? — “N.” 
Red.). Reikia neužmiršti, kad 
Kl. Jurgelionį ‘Tėvynės’ re
daktorium pastatė ne Pildo
moji Taryba, bet seimas. Dėl 
t b tik seimas jį ir tegaieju 
pašalinti. Berods, nebūta tik
rai rimto pagrindo K. Jurge- 
libriį iš redaktorystes atsta
tyti.”
Tai visai panašu į tą “nuo

monę”, kurią išreiškė Vietinio 
komtmistų leidimo šulas. Geri 
SLA “prieteliai” moka, ir nesu
sitarę, parodyti savo jaukinus 
tokiu pat budu.

“Draugas” kalba apie demo
kratiškumą. Vadinasi* jeigu or
ganizacijos seimas išrenka žmo
gų tam tiktoms pareigoms, tai 
tas žmogus gali per du metu 
laiko, iki sekančio seimo, dary
ti kas jam patinka, ir bus “ne
demokratiška” iš jo reikalauti, 
kad jisai eitų savo pareigas tin
kamu budu! Ir bus “nedemo
kratiška” jį atstatyti, jeigu ji
sai atsisako tą reikalavimą pil
dyti !

Komunistai taip pat, kaip ir 
Marijoną laikraštis, mokina 
SLA Piįdomąją Tarybą, kaip ji 
turi elgtis “pagal konstituciją”; 
bet gaila, kad jie nepasistengia 
susipažinti su SLA pagrindi
niais įstatymais.

SLA KONSTITUCIJA

KITI “BIČIULIAI”

Dėl įvykusios ŠLA organo re
dakcijoje atrūdinės, pareiškė

IX.
Klebohai išgarsina Liudą Girą.

Liudas Gira, bedirbdamas 
Tumui arba Dovydaičiui* o vė
liau betarnaudamas vokiečiams, 
tūrėjo daug gražaus laiko. Ne
žinojo kas veikti, tai iš nūobo^ 
dūmo pradėjo eilėraščiuš kalti. 
Kai kurie eilėraščiai jam pusė
tinai pavyko.

Turint gaivoje to meto lietu
višką poeziją, kiekvienas galū
nes gerai derinti mokąs žmo
gus* buvo apšaukiamas pbetU. 
JėlgU tiktai kas sustenėdavo 
kokį eilėraštį, kanauninkas Tu
mas tuojau jį gabiausiu poetu 
paskelbdavo. Didžiausius ne* 
mokšas, literatūroj nieko nenu
simanančius žmones, Tumas ly
gindavo su Puškinu ir tvirtin
davo, jog jie turi Lermontovo 
talentą.

Liudas Gira netrukus kleri
kalinėje lietuviškoje spaudoje 
buvo išgarsintas dideliu lietu
višku poetu. Jis dėjo višūs pa
stangas imituoti poetą Maironį, 
bet ligi Maironius Girai prilyg
ti buvo neįmanoma.

Labiausiai Gira pagarsėjo ei
lėraščių rinkinėliu, kurį pava
dino “Cit, paklausykite!” Šiame 
rinkinėlyje Liudas Gira surinko taip staigiai priartėjo prie Vil- 
OilėrašČiUk geresnių lietuviškų: niaus, kad reikėjo dar nesu- 
poetų, padarė kelis vertimus iš į tvarkytą valdžios aparatą kelti 
svetimųjų, pridėjo L’L 
nukaltuosius ir atspaude.

Prieš karą ir karo melu lie
tuviški klebonai gana plašiai iš-

jų” tarpe, bet jis bijojo per
daug tingų netliidegti. Ideališ
kiausia Lietuva jam butų bu
vusi vokiečių tvarkoma; Bet jis 
jautė, jog ir pačių vokiečių po
zicijos braška, matė, kad pa
čioje Vokietijoje prasidėjo 
bruzdėjimas* Jis palaikė tuos 
žmones, kurie su vokiečiais ry
šių nenutraukė, kaip ir jis, ir 
norėjo lietuviškame soste ma
tyti vokišką karalių, kuris lie
tuviškai nemoka.

Politinis horizontas buvo la
bai aptemęs, nieko aiškaus ne
simatė* todėl ir Liudas Gira per 
daug į šiuos reikalus nesikišo. 
Jis pasisiūlo rūpintis lietuv.ško 
teatro reikalais. Tokiu badu Gi
ra ir sū lietuviškais politikie
riais galėjo trintis ir su vokie
čiais geruoju gyventi.

Politikieriai Liudą Girą 
apleidžia.

Politiniai įvykiai tada vystė
si žaibo greitumu. Lietuviškos 
valstybės kūrėjai dar nesugebė
jo duoti valstybiško aparato 
kontorų, dar neišmoko 
ir valdovus vaidinti, o 
nos armijos jau buvo 
niaus išvyti. Raudona

Kapsukas daug žmonių areš
tavo. Areštuotųjų tarpe buvo ir 
Liudas Gira. Jis buvo uždary
tas į Lukiškio kalėjimą ir pa
dėtas Į 62 kamerą.

To meto bolševikų spauda 
reikalavo, kad butų sušaudyti 
“reakcingiausi elementai”, kad 
su jais nebūtų daroma jokių 
ceremonijų. Daugelis suimtųjų 
naktį buvo išvesti ir sušaudyti. 
Pats Liudas Gira “smerčiai 
marškinius jau buvo nusipir
kęs”, kaip vėliau girdavosi.

Kaip Liudas Gira jautėsi bol
ševikų kalėjime, pakalbėsime 
nagrinėdami Liudo Giros poezi
ją. Naktimis Liudas Gira ar
changelų užtarimo prašydavo, 
o dienomis žiūrėdavo, kad ne
išvestų sušaudyti. Giros savi
jauta buvo nepavydėtina.

Šia proga tiktai norime pri
minti, kad laikas atneša labai

valdyti 
raudo- 
iš Vil
noni ja

ręs* Angarietis, kuris 1919 me
tais reikalavo Liudo Giros mir
ties, šiandien pats nuo ‘‘tiesaus 
komunistiško kelio” nukrypo ir 
“tautų tėvas” jį pasiuntė Sibi
ran akmenų skaldyti.

Liudas Gira, kuris buvo bol
ševikų laikomas kalėjime ir ku
ris norėta sušaudyti už tai, kad 
visai prie “komunistiško kelio” 
nepriartėjo, dabar komunistiš* 
ku komisaru tapo.

Liudas Gira apie šias šiurpu
lingas valandas šiandien prisi
minti nenori. Lietuviški komu
nistai nei vienu žodžiu apie tai 
neužsimena. Senesnieji, kurie

kelis savo į Katiną. Daugelį “neprik.auso- 
Imybės didvyrių” apėmė didžiau
sia panika ir viską pametę jie 
skubėjo į Kauną.

Liudo Giros draugai rupino-
Sur jie skelbė, jog pats Gira si savimi ir apie jį visiškai už- 
yla didelis poetas, o jo surink-1 miršo. Jie išbėgo į Kauną Gi- 
ti eilėraščiai yra patys geriau- tros visiškai neperspėdami apie 
šieji.

Okupacijos metu su vokie
čiais visą taiką besitrindamas 
Gira ii* vokiškai pramoko. Jis 
Susidomėjo Vokiška literatūra 
ir poezija. Vienas vokiečių ka- 
rihinkėlis jam Henriką Heinę 
pakišo, lai jis net kelis Heinės kai miestą užėmė sovietiška ka- 
eilerašcius išvertė.
Gira sukinosi apie “nepriklau

somybės kufėjus”.

I pavojų. Raudona armija sausio 
5 d. užėmė Vilnių ir Liudas Gi
ra jau neturėjo laiko bėgti, šio 
draugų elgesio Gira niekad ne
užmiršo ir labai dažnai jais nu
siskųsdavo.

Liudas Gira buvo Vilniuje,

sijoj akmenis skaldo, o jaunes
nieji nieko apie tai nežino. Kai 
šiandien pavadini komunistus 
reakcionieriais ir savo tvirtini
mus pagrindi komunizmo tėvų 
pareiškimais, tai jie akis išver
čia ir nenori tikėti.

Nenori tikėti, kad šiandieninį 
“liaudies poetą” ir švietimo vi- 
cekomisarą Liudą Girą Kapsu
kas ir Angarietis 1919 metų 
pradžioje laikė kalėjime ir no
rėjo sušaudyti, kaip didžiausią 
Reakcionierių. 4

Nenori tikėti, bet lai yra tik
riausia teisybe. Paklauskite pa
ties Liudo Giros.

Kazys Varkala

Apie SLA organo redagavimą 
konstitdSijojc yra keletas nito-, 
stalų. Ji sako* kad redaktorius 
privalo vesti organą taip, kad 
jisai tarnautų “SLA tikslams’1; 
O prižiūrėti, kad organas butiį 
taip vedamas, yra įpareigojama 
Ąpšvietos Komisija (Skyr. VI* 
par. 8, f). Toliau, konstitucijo
je randame tokį patvarkymą:

“Ąpšvietos Komisija, pa
stebėjusi oficialiame orgariė 
netinkamą redaktoriaus pa
reigų ėjimą, praneša apie tai 
Plldęitiajhi Tarybai, kuri, pa
dariusi tinkamą tyrinėjimu, 
privalo siitvarkyti dalyką pa
gal Savo geriausią išmanymą 
ir nuožiūrą (angliškam kon-

“iii accordance vvitll ils owii 
discrelionary povvets”). •
Taigi, kuomet tas arba kitas 

asmuo kandidatuoja SLA seinle 
į organo redaktorius, tai sfcsi* 
mas jį renka su tuo supratimu, 
kad redaktorius šitos tvarkds 
taikysis. Tie konstitucijos pa
tvarkymą i yra dūlis sutarties, 
kurią organizacija padaro su 
reduktorium.

Kadangi SLA Ąpšvietos Ko
misija ir Pildoihoji Tafyba bu
vo turėjusios praeityje nesusi
pratimų su “Tėvynės” redakto
rium, lai Pildomoji Taryba, pa- 
gal Ąpšvietos Komisijos Reko
mendaciją, padatė eilę taisyk
lių santykiams tarp SLA virši
ninkų ir SLA organo suregu
liuoti. Viena tų taisyklių yra to
kia, kad organe neprivalo būt 
dedami straipsniai, atakuojan
tieji viršininkus be tų viršinin
kų “žinios ir pritarimo”. Tai 
yra pats savaime suprantamas

pasiryžmius 
ir norą nukariauti visą Lietu
vą.

Raudonos armijos Pskovo di
vizijos paėmė Vilnių ir artėjo 
prie Kauno. Vienur priartėjo 
prie Kaišiadorių, kitur prie Kė
dainių, o trečiur net Alytų pa-

riuomenė. Jis matė, kaip ten 
organizavosi sovietai ir iš artį 
stebėjo kokia tvarka stengia
masi įvesti ‘ Gedimino sost.nū- 

Kai tapo nuverstas Rusijos je”. Iš laikraščių Gira išskaitė
Čarlis ir to krašto įvykiai vis apie “raudonųjų 
garsiau atsiliepė į aplinkinius 
kraštus, lietuviai pradėjo gal
voti apie visišką išsilaisvinimą. 
Tarp savęs susitarti, aišku, ne
galėjo, nes tą išsilaisvinimą 
kiekvienas savaip aiškino*

Liudas Gira taip pat norėjo 
būti “nepriklausomybės kurė-

dalykas, nės j tik organizacijos 
lūikfaštis nėra leidžiamas Vir* 
šininkų diskreditavimui.

Jurgelionis žinojo, kad tokia 
taisykle .yra* ir pats buvo prita
ręs jos priėmimui, kuomet ji 
būvo dai'oina. Bet jisai, lyg ty
čia, elgėsi visą laiką* jus nepai
sydamas. Jisai nuolatos atakuo
davo “Tėvynėje” lai atskirus 
Pild. Tarybos narius, tai visą 
Pild. Tarybą* Jisai net atsisaky
davo duoti vietos organe ata
kuojamųjų viršininkų apsigy
nimui. Jisai dėdavo jo palies 
neteisingais raštais sukurstytų 
kuopų ir narių straipsnius Ir 
“rezoliucijas” sti i'ėikatavilnais 
tą arba kitą asmenį “pašalinti 
iŠ Pildomosios Tarybos ir iš Su
ki Vieili j inlo”!

Tačiau ‘‘Draugas” sako, kad 
rimto pagrindo atstatyti Jurge- 
lionj iŠ redaktorystės nebuvę. 
Kažin ką jisai pasakytų, jeigu 
įtaV. “Garsė” pfadetų pasirody
ti straipsniai, smerkiantys p» 
šimutį ir reikalaujantys išmok
ti jį iš. R.-K. Susivienijimo?

Išvada iš tų ŠLA “bičiulių” 
kdiilėntai’ų yra tokia: Kl. Jur
gelionis buvo geras redaktorius 
tiems, kuriems rupi, kad SLA 
Įr jo viršininkai butų šmeižia* 
m i ir žeminami visuomenės 
akyse. ŠLA Pildomoji Taryba 
Su šitokia “drauginga” jų pa- 
žvalga nesutiko. .

Buvo pradėta organizuoti lie
tuviška kariuomenė, bet Šleže
vičius ja nepasitikėjo. Jis pasi
skolino pinigų ir pasisamdė ka
ro reikaluose patyrusius vokie
čius. Šie ne tiktai bolševikams 
kelią pastojo, bet juos pradėjo 
vyti atgal. Pasamdytiems vo
kiečiams padėjo ir lietuviški sa
vanoriai, o dar daugiau jiems 
padėjo vietos kaimiečiai.

Lietuvišku Kuusinen tuo me
tu buvo Kapsukas-Mickevičius. 
Vilniuje jis buvo sudaręs savo
tiškos Lietuvos valdžią ir ruo
šė didžiausius planus visai Lie
tuvai nukariauti. Dešiniąja 
Kapsuko ranka buvo Aleksa- 
Angarietis.
Kapsukas areštuoja Liudą Girą.

Kaip pradėjo samdyti vokie
čiai pilti bolševikams, tai Kap
sukas visai nekaip pasijautė. 
Jis matė, kad raudonoji armija 
nepajėgia atsilaikyti, kad prie
šas kasdien artėja prie Vilniaus.

Kapsukas pradėjo bijoti, kad 
pačiahi/* Vilniuje nesukiltų re
akcionieriai ir jam nepakenktų. 
Šių perspektyvų aky vaizdo j e 
Kapsukas nieko geresnio nesu
galvojo, kaip areštuoti Vilniuje 
gyvenančius nepriklausomos 
Lietuvos Šalininkus. Pirmiausia 
Kapsukas paskelbė, kad suim-

dėjo šaudyti, jeigu Kauno val
džia šaudys bolševikus.

ŽINIOS
PROFESORIUS, KURIS 
TURI LABAI LANKS

ČIĄ NUGARĄ

kaip jau rašyta, sugebėjo prisi
taikyti ir prie bolševikų režimo, 
“Tiesoje” rašo, kad “prieš ke
lias dienas 10 musų Universi
teto mokslo darbuotojų buvo 
nuvykę į Minską susipažinti su 
Belorusijos Politechnikos insti
tutu ir Universitetu.” Pasak 
profesoriaus, “susitikimas su 
musų kolegomis ir lankymas 
mokslo įstaigų buvo mums la-

pasimokėm iš jų įgyto patyri
mo.”

Iš šio pareiškimo galima sprę
sti, kad prof. S. Kolupaila, ku
ris bolševikų paskirtas Techni
kos fakulteto dekanu, naujų 
Lietuvos inžinierių “išmokslini
mų” pasiruošęs pastatyti ant 
lokio pat lygmens, kaip ir Mln-

šo, kad jis paruošęs inžinierių 
“masinės gamybos” planą. Tad 
inžinieriai bus “masiškai” ga
minami Minsko receptais. Tarp 
kita ko, profesorius tvirtina, 
kad nepriklausomos Lietuvos 
laikais “personalui buvo truk
doma dalyvauti tarptautiniuose 
mokslo kongresuose”. Tenka 
pastebėti, kad, lur būt, nebuvo 
nei vieno tarptautinio mokslo 
kongreso, j kurį Kolupaila ne
būtų vykęs, apsirūpinęs gerais 
dienpinigiais. Anksčiau jis važi
nėjo j Berlyną, Paryžių ir net 
New Yorką, o dabar vargšui 
tenka tenkintis Minsku.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Du Kliubai Ciceroje 
Nutarė Vienytis
Susijungs Liet. Namų Sav. Po 

litiškas Kliubas ir Improve- 
ment Club.

Michael Sturon’as 
Staigiai Mirė 
Širdies Liga

INDĖNO LIEŽUVIS SUMAIŠO PRIEŠO AUSI

CICERO. — šiomis dieno
mis įvyko Cicero Lietuvių 
Namų Savininkų Politikos 
Kliubo nepaprastas susirinki
mas į kurį atsilankė atstovai 
iŠ Improvement Kliubo, ku
rie pranešė, kad jų organiza
cija nori susijungti krūvon*

Improvement Kliubas ne
perseniai atgijo po penkių me
tu neveiklumo. Susirinkimas v
plačiai išdiskusavęs visą rei
kalą nutarė susivienyti. Smul
kmenoms išlyginti ir sutarčiai 
sudaryti išrinkta speciale ko
misija.

Miestelio Reikalais.
Toliau susirinkimas svars

tydamas kolonijos pagerinimo 
klausimą ir išklausęs mieste
lio aseseroiaus Frank Chris- 
tenson’o laišką, kuriame jis 
praneša apie planus pagerinti 
apšvietimą keturiuose Cice
ro avė. blokuose, »išnešė to
kius pageidavimus:

1. Kad apšvietimas butų ge
rinamas netik ant Cicero avė., 
bet ir ant kitų didesnių gat
vių k. a. 52nd avė. ir 16lh st.

2. Išrinkta 'komisija, kuri 
stengsis patirti dėlko gatves 
lempų stulpai miesteliui bran
giai atsieina.

3. Reikalauti, kad ant 52nd 
avė., vakarų pusėj nuo 12 iki 
16 st. butų įtaisyta šaligat
viai, nes ten autobusų laukt 
darni mokiniai neturi kur sto
vėti. Taip pat reikalauti, kad 
šaligatviai ir kitose vietose, 
apgriuvę, apsemti, butų tai
somi.

Mirė Sekretorius.
Susirinkimas atsistojimu 

pagerbė mirusio Kliubo rašti
ninko Juozo Stankevičiaus ir 
uždarius susirinkimą didžiu
ma narių nuvyko į velionio 
šermenis. Stankevičius, vienas 
iš vietos senesniųjų gyvento
jų, Ciceroje išgyveno 33 me
tus. Jis buvo veiklus visuome
niškam darbe ir daug dirbo 
politikoj, republikonų parti
joj. Stankevičiaus mitlis pa
darė Cicero lietuvių gyveni
me stipriai pajuntamą spragą.

—K U abi e lis.

užvakar vakare stai- 
namie gavęs širdies

Chicagos Southsidėj

Gyveno Southsidėj 
Per 50 Metų

MARQUETTE PARK. — Se
nas vietos gyventojas Michael 
Sturon’as 
giai mirė 
ataką.

Gyveno
apie 50 metų laiko* Per ilgus 
laikds jis tarnavo už Vagonų 
taisytoją Illinois Central gelž- 
keliui, ir tik trys mėtai atgal 
išėjo į pensiją.

Velionis gyveno su šeimyna 
adresu 5829 South Campbell 
avenue. Paliko žmoną ir dvi 
dukteris.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Biznyje Nuo 1912
18 APYLINKĖ. — šiandien, 

kovo 8-tą laidotuvųi direkto
rius Juozas Kadžius, 668 W. 
18 st., mini savo 
ną.

Kaipo nuoširdų 
žmogų, šia proga 
su atatinkamais

gimimo die-

ir draugingą 
jį pasveikins 

linkėjimais

Juozas Radžius laidojime 
biznį praktikuoja nuo 1912 nie 
tų. —Kaimynas.

Balchunams
Gerai Sekasi

ROSELAND. — Pasekmingą 
biznį adresu 10314 South Mi- 
cbigan avenue daro seni tavetn 
biznieriai, Antanas ir Sofija 
Balelių na i.

Kovo 2, beje, p. Sofijai bu
vo gimtadienis, tad ją pasvei
kinti susirinko didžiulis burjLS 
svečių, kaip lietuvių, taip ir 
svetimtaučių. Nėia abejonės, 
kad visi turėjo “good time”.

Visiems gimtadienio vakarė
lio dalyviams pp. Balchunai ta
ria širdingą ačiū.

Senas Petras.

Patenkinti
Kostumeriai

Antanas ir Vicenta Radvilai

Diena Iš Dienos
. .............. ■'■N* t IIN ,1,1

*
Serga Filomena 
Nezelskieiiė

ROSELAND. — Plaučių Už
degimu sunkiai susirgo Filo
mena Nezelskiene, 136 Edst 
107tli street, sena “Naujienų” 
dienraščio skaitytoja ir rėmėja.

Rošeldnde ji jad ilgas laikas 
užlaiko, aukščiau paduotu ad
resu, gražų tfivcinlį, ir yra ge
rai žinoma kaip uošviene Cbi- 
cagos lietuvių politiko, Al 
Kumskio.

Nuo savęs linkiu ligonei kuo- 
greičiausiai pasveikti.

Senas Petras

B. Trakšelis Grižo 
Iš Ligoninės

Buvo elektros srovės 
pritrenktas

BRIGHTON PARK. — šios 
kolonijos gyventojas Ben Trak
šelis, 1620 Sek Rockwell st., 
dirba gatvekarių kompanijoj 
už meistrą. Prieš kurį laiką jį 
ten elektros srovė buvo pri
trenkusi iki sąmonės atėmimo.

Ligoninėj daktarai apart su
keistos galvos, rado kelis lūžu
sius šonkaulius.

Dabar jis yrd grįžęs namo. 
Prašomi prieteliai, draugai jį 
atlankyti. —Kaimynas.

prie 81 St. ir Carpenter, o An
tanas ir Stefanija Spytkowskiai 
nusipirko iltinių su 1 krautuve 
ir 5 fintais, prie 54 St. ir Mor
gan.

Abudu “dylus“ padarė 
Bridgeport Realty Co., 953 W. 
31 St. Vedėjai Stanley Shim- 
kus ir John Costėllo. (Sp.)

Atidėjo Antano 
Balio Bylą Iki 
Kovo 17-tos

$5,000 Katicijbs
Teisėjas Fardy kriminaliallie 

teisme vakar atidėjo iki koVo 
17-tos bylų dėl parašų klasta- 
vimo keliamą bridgeportiečitii, 
Antahiii Balas, savininkui BH- 
dgeport Motor Sales. Teismas 
jam paskyrė $54)00 kaucijos.

Iki kovo 18 ar vėliau teis
mas atidėjo kitas kriminales 
bylas, keliamas keliems vakar 
“N-ose” suminėtiems lietu
viams.

Sunkiai Serga 
Jonas Labanauskas

BRIGHTON PAfcK. — Ubai 
sunkiai susirgęs yra Jonas La
banauskas, 4419 South Arte- 
sian, avenue, buvęs senas Bridge- 
porto gyventojas. Bridgepotte 
jisai gyveno ad. 3409 S. Union.

Draugai yra kviečiami p. La
banauską aplankyti. Jis yra di
delis “Naujienų” draugas.

• BEDARBIS. — Belaukda
mas patalpos Čekio bedarbių 
stotyje prie 2614 W. 25th Pi., 
apalpo 76 metų senelis, John 
Chapman, 3270 Archer avenue. 
Sunkiai serga, paguldytas Cook 
Coųnty.

• VIENAS Iš DEŠIMTS. — 
Taylor Wilhelm, LaSalle apskri
čio prokuroras, kalbėdamas per 
WLS pareiškė, kad iš dešimts 
žmonių vienas Amerikoj yra 
kriminalių palinkimų.

naUJIENŲ-ACME TeleohoM.
Kai kurių Amerikos indėnų giminių kalba yra tokia keistu ir sunki, kad jos 

bailieji beveik negali pramokti. Armijos viršininkai paima indėnus kareivius, ku
rie tas keistas kalbas moka ir juos panaudoja slapių pranešimų perdavimui. Čia- 
malbmc kaip indėnai mokomi operuoti radiją. Slaptos instrukcijos bus perduo
damos indėnui operatoriui, kuris išvertęs į savo kalbą per radiją perduos toliau, 
kut prie priimtuvo bus taip pUt indėnas. Tas priėmęs pranešimą išvers atgal į an
glų kalbą. Jau pereitam kare indėnai gerai atsirekonlendavo ir pasirodė naudin
gais komunikacijos tarnyboje.

<aras E/uropoj e
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos“ yna pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas“ šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00.
Money Orderį ar čekį siuskite:

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

OUINTUPLETS 
ūse MUSTEROLE for 

CHESTCOLDS
Mother—Give Your CHlLD 
This Šame Expert Care!

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets ėatchirig cold—their chests and 
throats are rubbed with Childten’š 
Itfild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the 'DISTRESS of 
children’s colda and resulting coughs.

The Qiiintš have always had the 
bešt of care, fio mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
prodnet made wnen you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
•warming, soothing Musterole helps 
break ūp local congestion. Also made 
įn Regular and Extra Strength for 
thoae preferHng a stronger produet

įGarsinkites “N-nose”

SOOTHE^d EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAYODAY

this cheese 
fooa that’s digestible 

a s m ii k itself!

SPREADS! SLICESI tOASTŠt 
MELTS PERFECTLY!

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Jūsų parama

“NAUJIENŲ” NAMO FONDUI
bus nuoširdžiai įvertinta

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Str«>

• CHICAGO, ILLINOIS 
Ttl. Canal 8500

EYES OVERWORKED? Do thcy smort 
and burn? Mutihe btings gtiiek relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and vvhenftver yotir Eyes are 
irritatėd and reddened br f<?el tired.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
econdrhical, tob. Try Murinę today.

JP& EYES
SOOTHES • CLEANSES .REFUESUFC

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $600, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS —pinigus siųskite šiuo antrašui 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATYDŽIAI tėmykit, kad šVatumas butų palaikomas apie natnūs.
• NEREIKALINGI popieriai turėtų btiti išmesti laukan, neš hamuose jie išstato gaisro pavojų.
• TeMYKITE. kad reikalingi remontai prie namų butų tuojau atliekami. Senas, išdžiuvęs medis kviečia gaisrą.
• STATANT namą, neskaitykite medžiagos kainos svarbesne Už kokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

l i CANAL 8500

_____________
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MicRi^an Žinios
Pripažino Schricker 
“Teisėtu” Indiana 
Gubernatorium

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Bendra legislatunis komisija, 
kuri buvo paskirta tyrinėti 
“neteisėtą ateivių dalyvavi
mą balsavimuose Lake Aps
krityje,” užbaigė tardymus ir 
pripažino demokratą Schrick
er “teisėtai išrinktu” guberna
torium.

Republikonų didžiuma tvir
tino, kad Schricker buvo “ne
legaliai” rinkimus laimėjęs.

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ....... 60c
Dusulio arbata ................ 60c
Kokliušio arbata ............... 60c
Ramatų žolės ................... 69c
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.

PATRIOTIŠKI
PERSPĖJIMAI

MADISON, Wis. — Legisli- 
turai siūlomas įstatymas reika
lauja paženklinti gatves ir stul
pus už 100 jardų nuo .mokyk
lų ha 1 ta i-raudonai-mėly nomis 
trafiko iškabomis.

f —

Paskelbė Pikietavi- 
mo Varžymą
Neteisėtu

MI1AVAUKEE, Wis. - Tei
sėjas Braun, Circuit teisme iš
nešė nuosprendį Lakeside 
Bridge and Steel Co. byloje, 
kad valstijos Catlin įstatymas 
draudžiantis pašaliniams pikie- 
tuoti įstaigą, yra nekonstituci- 
nis. Tai žodžio teisės varžymas.

Kuzmickas Eina Į
N. Chicagos 
Aldermanus

NOKTU CHICAGO, III. — I 
North Chicagos pirmo \vardo 
aldermanus kandidatūrą st.it-o 
vietos lietuvis, George Kuzmic
kas. Jis dabar renka parašus 
nominacinėms peticijoms. Rin- 

Ikiniai balandžio 15.

Lietuvė Pirmoji
Gauna $7,000

/

Jai Teko Pirma Dalis 
$2 Mitioniį.

EAST ST. LOUIS, III. -♦ 
b\‘deralės valdžios rūpesčiu 
čia bus slalomas $2,140,000 pa 
vyzdinių butų projektas.

SI. Clair County Housing 
Adminislration pradėjo supir
kinėti projektui žemę. Pirmą 
sklvpa nupirko nuo lietuvės 

1924 
turi 2 

prie

Mrs. Mary Majauskas, 
Lincoln avenue, kuri 
aukštų mūrinį įnamą 
Fifth ir Ohio. Jai sumokėjo 
$7,000.

Streikas
Zeigleryje

NEBUVO DIDVYRE 
LABAI ILGAI <

DETROIT, Mich. — 12 me
tų mergaitė buvo apšaukta d.d- 
vyre, kai ji išgelbėjo G mažus 
vaikus iš Cbild.en’s Aid i rie- 
glaudos. Ji vėliau prisipažino

Sumušė, Atsiprašė 
Pasibučiavo

UŽMUŠĖ 
ANGLIAKASĮ

Daug Lietuvių
Gavo Pilietybę

Būrys naujų “citizeną 
Woš,ville j

DANVILLE, 111. -- SpociaT 
sc ceremonijose federali^ teisė
jas VValter C. Lindley suteikė 
pilietybę keliolikai Wcstvillė> 
ir Gcorgeto\vn Ii tuvių.

Petrone' 
ville, III.

Petkus iš Wcd-

WEST FRANKFORT, III.- -

losc dėl nesusipratimo -apie 
darbo laiką į streiką 
tarp 800 ir 900 kasėjų.
masi ginčą greitai sutvarkyti. 
Du darbininkai esą ^prašalinti.

Garnys Gausiai
Lanko Detroitą

išėjo

Frauk Miliukas, Wcstville; 
Antanas Mosis, NVestvidę; Lucy 
Tamalunicnė, iš Gcprgclo\vn; 
Tadas Rotkus, iš WcstvilĮe; Ma
ry Cbicas iš NVcst ville; Kathe- 
rine. Eringis, iš NVestvillc; Alex- 
andra Siminas, iš AVestville; 
Rosė S ta kis, iš NVcstvillc; John 
Anužis iš 
Didžiulis 
Gailius iš
Ycstromskis iš Westville; Dclla 
Antanaitis, iš Wcstville; Anna 
Baleikas, iš Westvillc, ir Jonas 
Antanas Endzeliš; iš Westville.

VAL1ER, III. — Valier Coal 
Company kasyklose uolos už
griuvo ir mirtinai sužeidė 38 
metų kasėją, Roscoe Bailor.

Mažas “Dies K-tas” 
Wisconsine

Geras žmogus, Kazys Vieverh
GRA^D RAPIDS, Mich. — * 

Retenybė toks tėvais, kaip Ka
zys Vieverjs, bet gal pagaliau 
ir visi tėvai taip pasielgtų, kaip 
jis pasielgė.

36 metų sūnūs, Walter Vic- 
veris, 1324 Elizabeth avenue.

JSf. W., aną dieną jį gerokai su- turą priėmė 
mušė. Jis buvo patrauktas teis-'gianlį ‘ 
man. Ten jis prisipažino tėvui Tyrinėti 
kirtęs per veidą.

Tėvas Vieveris, nuo 1011 Ila- 
milton avė., N. W., beveik rau
dodamas aiškino teisėjui, kad 
jis nenori sūnų siųsti į kalėji
mą. Po įvykio sūnūs tėvo atsi
prašė, tėvas jam dovanojo, abu 
pasibučiavo, ir tuo reikalas už
sibaigė. Teisėjas bylą panaiki
no.

Pakele Mokesčius
Waukegane

Gcorgetown; Mary 
iš Westville; Julia 
Westville, Marcelin

Altonas Prieš
“Sijonus”

ALTON, 111. — šis mestas 
nenori “sijonų” savo valdžioj ». 
Wm. p. Boyntoną 3,335 bslsa s 
išrinko teisėju, prieš 883 bal
sus už kandidatavusią Irene 

i Giberson.
Fclix Boschcrt sup’.ic'. ė 2,079

AV* T i J)alsais prieš 1,717 k tą me g- 
‘ ’ ls’ s 1 lną, Mąrgarci Callahan, k md-

Mažą Dies Komitetą" 
komunistų ir fašistų 

jve kimą, ypač, sako sumanyto
jai “jų rolę Allis-Chalmers 
Company streike, Wcst Allise”.

• . • o * *- -* * »r y IX

Įs C1„ datavusią j teismo klerkus.

W.P.A. Pakėlė 
Algas Michigane

Wau-

IŠGĄSTIS 
KŪDIKI

UŽMUŠĖ

GRANO
Kaimyno
mėnesių mergaitė Patricia Pa- 

ittee, Bluc Lake, Mich., tiek nu- 
Isigando, kad mirė.

RAPIDS, Mich. — 
šunies užpulta, 16

WASHINGTON, I). C. -- Al- 
gos buvo pakeltos $3—.$6 VVPA 
darbininkams Micbigano Mont- 
calm ir Cheboygan ąpskričiuo- 
se. Paprasti darbininkai dabar 
gaus $48.10, vietoj $42.90.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T \ 1 _ • koplyčios visose
I ' Jy 1 Chicagos dalyse

DETROIT, Mich. — Garnys 
dabar labai “busy” lankydamas 
Detroito lietuvių šeimynas.

Olgai Moskaitienei, 590 Bel- 
mont avenue, paliko dukterį.

Dukteri atnešė ir Rožei šir- 
denienei, 719 Beniteau avenue.

Sūnūs teko Ritai Sharkey,

WAUKEGAN, III.
kegano namų savininkai šįmet 
mokės daugiau mokesčių negu 
pernai.

Šįmet norma yra $7.79 nuo 
kas $100, apie 18 centų daugiau 
negu pernai.

PASIDAVĖ OPERACIJAI

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

sn POVILU ŠALTIMIERU.

.Laidotuvių Direktoriai
<111 it IIIHIUUIIIIIIIIMIII Iii lininiui

CIO Suorganizavo 
Am. Steel & Wire

Tikisi kontrakto

DANVILLE, III. — Operaci
jai St. Elizabeth ligoninėje yra 
pasidavęs NVest’villės lietuvis, 
Joe Aidintas.

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 67 s7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

in HMiiinnn m i niHini nu lininiu

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue 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. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

WAUKEGAN, ;J11. — CIO 
7446 llanover avenue, o po duk-|piicno unija skelbia, kad suor- 

ganizavusi beveik * visus Ameri
can Steel and ; Vį/ire Company 
darbininkus. Neunijistų yra tik 
kelioliką.

Unija tikisi sutarties nuo U. 
S. Steel, kuri apims ir Cyc’on? 
Fcnce dirbtuvę, kurioj

terį gavo Virginija Galinienė, 
11384 Winthrop avenue, ir 

Grogienė, 3664 E. Pai-Martha 
mer.

2,500 Kandidatų 
Į Vyrus

CHAMPAIGN, III. — Hruba, 
graži čekoslovakė sportininkė, 
19, gavo 2,500 pasiūlymų vei

kai paiškėjo, kad jai grę- 
dcportacija jeigu ncapsi- 
Amorikoj arba nesutvar- 
įvažiavimą kitokiu keliu.

lis

ves

Svarsto Lietuvės 
Palikimą

GARY, IND. — Apskričio 
teisme prieš teisėją J. Allan 
Simpson dabar svarstomas 
testamentas lietuvės Anna Ve- 
zauske. Paduotas patvirtini
mui.

Ruošiasi 
Vestuvėms

DETROIT, Mich. — Vedybi
niam leidimui aplikacijas pada
vė John Manikas, 23, ir Sophie 
Walukiewicz, 22', taipgi Albert 
V. Salase'vičius, 22, ir Marie 
Johnison, 19:

PROGRESAS!

MOLINE, I;l. — Ateityje bal
savimo budelės šiame mieste 
nebus apšviečiamos žvakėmis. 
Dabar naudos elektrą. Pereito
se nominacijose viena budelė

Mirė Senas 
Waukeganietis

Lake

AFL

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY ’ 

: and MIDWIFE
WES^^6630 S. Western av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
Šeštadienį ir sek
madienį— į Sanc 
^unes» Central av 
Beverly S h o r c s 

' ■ Ind. Tel. Michigan 
— - City 2799-R3.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

Mirė Žymus
Daktaras 1

BENTON, III. — Christophe- 
ry, III., mirė Dr. F. Bray- 
field, 85 metų amžiaus. Jis bu
vo seniausias Franklin apskri
čio praktikuojantis gydytojas.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Api' 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 
dalijamos konkurencijos, š 
patarnavimą “Naujienos” tei 
’rin nemokamai.

Taisykite Savo 
Namus Pakol

AKIU SPECIALISTAI

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VAITUSH, OPT
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 Brunswick 0597

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 Dail
iausius metodus X-Ray ir kitokius 
olnktrn<! nrietaisus.

OUsas ir T.aboratoriia
1034 W. 18th St.. netoli Morgan St 

Va]ando<? njio 10—12 nietu ir 
nuo 6 iki 7-30 vai. vak kiekviens 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis

Tel. CANAL 3110 
Reridenciios telefonai* 

Superior 9454 ar Central 7464

WAUKEGAN, III.
County ligoninėje mirė 68 me
tų sulaukęs senas waukeganie- 
tis, Jotseph Androusas, nuo 612 
Market street. Laidojamas šian
dien, Oakvvood kapinėse.

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

.1739 So. Halsted St.
CHICAGO, HA..

„.n n................... i.....m i i IWI' ).!■■■■—»■

Mano 20 mėtų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles 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

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakom ingas 
p r it a i k i n ime 
akinių už priei- 
namą kainą, j,ai- 
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

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

Yards 3089

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So.-Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 78<m 

Namu Tel. VINCENNES 5272

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Lirų Gydytoja 

Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014
Vai.: nuo

3149 SO.
TeL

Tel. STAte 7572 
9:00 iki 11:00 ryto. 

HALSTED STREET 
VIC tory M7»
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Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office Neįtark, N. J. 
4432 S. California Avė. Lai. 077)

BRIDGEPORT ROOFING AND* 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

N epriklausomybė 
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*6%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei 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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA4' 
PLEITŲ

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kaiinos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina
59-50
ir aukse
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena ... $1.00 
diena * I ' ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.... -.... ... '

SPECIAL
TRUMPAM 

LAIKUI 
G0 Dienų 

Dykai Išbandyt

Pleitai 
r’loni, natūralus, ir nesulaužomi

12 Mėnesių Mokėti

*17.50
vieha

American Beauty

FACE-FORMING r n
PLEITAI, natūrą- I 4 »JU
liais gurnais, nesu- • vje.
laužomi ................ U nas

$2.00 
APSKAIČIAVIMAS DYKAI 

Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Atsinešk i t šį Skelbimą!
Jis $2-00 perkant I 

Vertas____ » naujus pleitus
Excel Dental Lab., Inc | 

4707 IRVING PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ.

791-43 WEST 63rd STREET 
32 W. WASHINGTON ST. 

Tel. DEArborn 1470 
į Atdara vakarais—4 aukštas. B 
■'------ ------------ --------------------- -.-P

Liet. Nepriklauso 
mybes Aukotoją 
Dėmesiui

Pirmadienį pradėsime skelb
ti vasario 16 d. aukotojų sąra
šą.

Aukotojai malonėkite tą są
rašą sekti ir past.bėj? ne.iks 
u m u s teikitės skubiai pranešt, 
ūiet. Nepr.k’ausomybės Dienos 
Komitetui, 30 No. La Sa’.le St., 

oom 601, Chicago.
Aukos, Lietuvos vadavimo 

reikaams, tebėra priimamos. 
Kas dar neaųkojot, malonėkite 
paaukoti ir j Lietuvos gynėją 
eiles stoti.

Liet. Nepr. D. Kom-tas.

Ieško Dviejų 
Bridgeporto 
Mergaičių

Kovo 5 dieną iš namų dingo 
be žinios dvi Bridgeporto mer
gaitės, Louise Kachinskis, 17 
metų amžiaus, nuo 3723 South 
Emerald -avenue, ir 16 metų
Alice Servillas, nuo 3750 Eme
rald avenue.

IflMilI v K

A. «#• A.
PETRAS JANI KAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
6 dieną, 10:30 valandą vakaro, 
1941 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Dvarų 
apskr. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
pusbrolis Petras Sinith, švo- 
gerka Domicėlė ValaviČiene ir 
jos šeimyna, Josephine, Petras, 
Olga, Mykolas, Joseph Vala
vičius, Juozapas, Jonas ir Ed
vardas ir daug kitų giminių 
ir pažįsatmų. Kūnas pašarvotas 
randasi P. J. Ridikas koply
čioj, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, | 
7:30 vai. ryte iš Dievo Ap- g 
veizdos parapijos bažnyčią, kli- I 
rioje atsibus gedulingos pamal- i 
dos už velionio sielą, o iš ten | 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

8 Visi (V l^etro Japiko .gi
mines, draugai ir pažystami g 
esat nuoširdžiai kviečiami da- | 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, švogerka ir jų 
šeimynos.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius P. J. Ri- 

| dikas, tel. YARds 1419.

- * r* r% a Gėlės Mylintiems 
i i M H A Vestuvėms, Ban- ĮJ IĮ 8JM kietams, Laidotu-

" vėms, Pa p u o š i-
GeLININKAS mams 
4180 Archer Aventie 

Pho’ne LAFAYETTE 5800

Lft 11 f* i iz l fl Šinnčfam Gėles 
HVr K IX Telegramus f 
U V LiMU Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YĄRDS 7308

FRANCIŠKUS ĘADAVIČIUS 
(Badžius)

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 6 d., 1941 m., sulaukęs 
senatvės amž., gimęs Lietuvoje, Varnių miestelyj, Telšių apskd. 
Amerikoj išgyveno 48 metus?

Paliko dideliame nubudime 3 sūnūs: Juozapą ir marčią Mi
chaliną. Konstantiną ir marčią Stanislavą ir Boleslovą ir mar
čią Stanislavą ir 5 dukteris Antaniną Kaupienę ir jos vyrą 
Joną, Bronislavą Russell ir jos vyrą Joną, Sofiją Petkus ir jos 
vyrą Antaną, Valeriją Franz ir jos vyrą ęharles, ir Relen; 
brolį Ignacą Radavičių, o Lietuvoje seserį Varkalienę ir jos šei
myną ir daug kitų giminių ir draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 668 West 18th.St. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, kovo 10 dieną, 8:30 vai. ryto iš koplyčios į 
Dievo Apveizimos parapijos bažnyčią, kurioje atsibos gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šV. JKa- 
zimiero kapines. ‘ t

Visi a. a. Pranciškaus Radavičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
tekti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Sūnus, pukterys, šeimynos ir Giminės.
Dėl informacijų šaukite CANAL 6174.

SUSIRINKIMAI
GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ IR MOTERŲ Pašalpinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, kovo 9 d., Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė., 1 vai. po
piet. Prašom visų narių būtinai 
atsilankyti, nes yra daug naujo 
apsvarstyti.

M. Medalinskas, Rast.
233 So. Central Avenue.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU-
GYSTĖ laikys mėn. susirinkimą 
sekmad., kovo 9 d., Chic. Lietuvių 
Auditorijoje, 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. Kaujakis, Rast.
JONIŠKIEČIŲ L. ir K. KL1UBO 

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

Išvežė Kelis 
Lietuvius Į 
County Ligoninę

29 metų Bernice Kavacevi- 
čius, 2104 West 18th PI. (per- 
didelio svorio) ;

Frank Stanulis, 56 metų am
žiaus, 2322 Wcst 18th PI. (vi
durių liga);

50 metų Peter Janukas, 2804 
So. Union avenue (plaučių už
degimas) .

(Einant į spaudą gauta žinia, 
kad Janukas mirė.)

ŠIANDIEN LAIDOJA
J. PETKAUSKĄ

Šiandien iš Eudeikio koply
čios, 4605 S. Hermitagc avenue, 
šv. Kazimiero kapinėse laidoja
mas J. Petkauskas.

Velionio giminės prašomi at
sišaukti pas p. Eudeikj, arba 
Joną Zerolį, 8140 Vincennes 
avenue.

• KARŠTA~KAVA IR KŪ
DIKIS. — Evangelical ligoninė
je 1 metų John McNamar, 5312 
South Justine. Kūdikis išvertė 
ant savęs puodą karštos kavos.

MYKOLAS RESEFF
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 7 dieną, 1941 m., sulau
kęs 41 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje. Amerikoj išgyveno 
27 melus. Paliko dideliame nu
liūdime mylimą moterį Kazi
mierą, i)o tėvais Peperaitę, 2 
(lukterės Josephine ir Lillian, 
sūnų Alfred, brolį Louis, bro
lienę Marijoną Reseff ir jų 
šeimą ir daug kitų. Kūnas pa
šarvotas randasi namuose 5421 
So. Hamlin Avė., PROspect 
0389.

Laidotuves įvyks pirmadie- I 
nį, Kovo 1.0 dieną, 2:00 vai. ■ 
no piet iš namų j Tautiškas I 
kapines.

Visi A. A. Mykolo Reseff S 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- I 

I lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą, 

i
Nuliūdę liekame,

' Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis ir Brolienė.

Laidotuvėse patarnauja Lai- , 
dotuviij Direktorius J. F. Eu- 
deikis, tel. YARds 1741. I

....................................................................................................................................n. — ---------------------- ----------------------------------------- -- ----------- ------------ ................ ............. ...
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HELP WANTED—FEMlALE ' 
jparbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris abelnam namų darbui. Suau
gusi šeimyna. Būti ant vietos. Te- 
lefanuokite Canal 8500.

MARGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Paprastas Virimas. Daktaro 
namai. Asfkiras kambarys, maudy
klė; Gera alga. RADcliffe 6171.

IIMKM !—»■■ UI « ■>«

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Pagelbėti .prie virimo, ška|- 
binių nėra. t Nuosavas kambarys, 
$10. Gėri namai. LAWndalė 2522.

JAUNOS MERGINOS dirbti prie 
šilkinių kjiošų leųipoms (shądes). 
Patyrimo nereikia, 1519 N. Free- 
mont Street.

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

REIKALINGOS KELIOS jaunos 
merginos išmokti rankoms užausti 
sugadintus fUbusl Turi turė.ti tru
putį patyrimo šu adata.

ADAMS WEAVING CO., 
209 South State St.

MOTERYS DIRBTI ŽARNŲ dir
btuvėje, .pageidaujamas patyrimas, 
kreipkitės 1335 W. 47th St.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, 5 m. vaikas, atskiras kam
barys, maudyklė, 5521 Cornell 
avenue, 3, aukštas. MlDway 1701.

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

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

HELP VVANTED—MALĖ 
DarbĮ^hkiį 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.

REIKALINGA' “SALESMONŲ” 
išmokti insulation ir roofing” biz- 
nyj. gera ateitis dėl rūpestingų 
vyrų, šaukite rytais prieš 10:30 
valandą. 2626 So. Parkway.

FURNISHED ROOMS—-TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

^RENDON^A^
.kambarys, nėbrmigiai, prie dviejų 
senų žmonių.' 3438 So. Emerald 
Avenue. ' ,• ; .

RENDON ŠVIESUS kambarys dėl 
merginos arba vyro, su ar be val
gio. 3118 S. Lovye Avė.

RENDON APŠILDOMAS kamba
rys. Ii’ garažas, šaukite po, 4 v. v. 
6352 So. Tripp St.

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys. apšildomas, prie mažos šei
mynos. Be valgio. 4212 So. Wash- 
tenaw. Lafayette 1339.

RENDUOJAMI 2 furnišjuoti 
kambariai, vienas didelis, kitas 
mažas. Šildomi hot water hęat, 
prie 2 augusių žmonių, 1 aukšto, 
4609 So. Rockvvell St.

MUSICAL INSTJl’NTS FOR SALE 
Muzika^

PARSIDUODA 120 beisų akoi’di- 
jonas. Vartotas ; mažai. Parsiduoda 
pigiai. Italijos išdirbystės. 4524 So. 
Washtenaw.

ANIMALS—-DOGS—BlRDS—PETS 
Gyvuliai—šunys—-Paukščiai etc.
CHOW ŠUNIUKAI pardavimui, 

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai' ii* Trokai Pardavimui

* PARSIDUODA ’ 1940 BUJČK au
tomobilis, 5 pasažierų, juodas, su 
baltais ratais, su radio ir apšildy
mu, šaliniais “extra” ratais, kaip 
naujas, kainavo $2,0p0, parsiduoda 
už mažiau kaip pusę.

7127 So. Talman Ąve.

BUSINESS SERVICE

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko dra

bužių valytojas. 2555 W. 43rd St. 
Reikalui esant šaukite: Telefonas 
LAFAYETTE 1310.'

■ ■ ■.« ■ ■ ■ ■ ■ * ■ ■ «r,a * ■ ■ ■ ■ ■

I
sdEHIES’ į

RESTAURANT Ž
‘‘ 'gaminame ’ į 
LIETUVIŠKUS į 

ir AMERIKONIŠKUS VALGIUSI;

Didelis Pasirinkijnas už ”■ 
Prieinamą Kamą.

Mr. & Mrs. Drangejisj:
Sophie it Stanley Drangeliš. sav.«J 

2407 West 47th St. J 
' BHe ’VVėstern Avenue ?

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

TAVERNAS PARDAVIMUI 
southsįcįėj, transferių kampas, mo
derniški įikčeriai ir virtuvė.

v 225 West 75th St.

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

PARSIDUODA BUČERNĖ, gera 
vieta, nėra kitos bugėrnės per 3 
ar 4 blokus. Tel. SAGinaw 8112.

PARDAVIMUI BUČERNĖ irgro- 
sernė, pigiai; priežastį patirsite 
ant vietos. 3435 S# Wallace St.

DEL RENpOS karų taisymo ša- 
pa ir gasoline stotis—gera vieta— 
prie Archer ir Willow Springs ke
lių. Atsišaukite Blue Goose Tavern, 
Archer, west of Kean Avė. Tel. 
Willow Springs 1082.

PIGIAI. TAVERNO piznis. Ge
ra vieta. Greitas pardavimas. Atsi- 
šaukit 2642 West 63rd St.

TAVERNAS pardavimui, už pir
mą gerą pasiūlymą bus parduotas. 
Atsišaukite 4631 S. Ashland Avė., 
arba šaukite tel. Yards 1098.

PARSIDUODA DELICATESSEN, 
su kitu mažu bizniu—priešais Holy 
Cross mokyklą ir prie kitų mok. 
Parduoda mokyklų reikmenas. Biz
nyje 25 metai. Pigi nuoma ir kai
na. Pa'rsiduoda dėl mirties. PRO- 
spect 3655,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemePardavimui

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

REAL ESTATĖ — LOANS— 
INSURANCE \

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

ŠTAI PIRMAS IR NEGIRDĖ
TAS bargenas. Parsiduoda už pusę 
vertės valgomų daiktų krautuvė 
su visu inventorių ir namu. Gali
ma' 1 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. '

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

2552 West 63rd St.

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

3006 West 40 St.

6 FLATAI po 5 kamb. moderniš
kas apartmentas. Randasi Marųuet- 
te Parke. Kaina tik ..........  $18,900

4 fl. moderniškas apartmentas. 
Marųuette Parke. Kaina $14,000

13 fl. apartmentas geroj vietoj. 
Rendų neša į metus $6060. Kaina 
dabar tik .....   $23,500

2 fl. po. 6 kamb. Brighton Parke. 
Kaina ...........   $8,800

šforas ir 3 flatukai. Randasi 
Byidgęporte. Kaina tik $2000; įmo
kėti $800.

Mes tik ką gavome nuo Racei- 
verio namų, kaip tai: apartmen- 
tinių namų nuo 4 iki 50 flatų did
žio. Biznio namų, bungalovvs ir lo
tų, kurie randasi įvairiose miesto 
dalyse, ir turi būt parduoti už 
pusę originalės kainos. Kreipkitės 
dėl platesnių informacijų pas: .

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St. 2-ros lubos 

Tel. PROspect 3140.

PARDAVIMUI MŪRINIS 3 aukš
tų su beismantu, gera transporta- 
cija, nebrangiai. 1830 W. 34th PI. 
Šaukite Tel. HEMlock 6336.

PARSIDUODA NAMAS, frąme, 
2 aukštų, kam reikalinga, tai duo
siu ant išmokėjimo. 2515 W. 46 St.

DIDELIS BARGENAS, MURO 
namas 14 metų senumo, 2051 E. 
75th Street. South Shore. Trys 
štorai ir 3 flątai, garu apšildomas; 
parduosiu ar* mainysiu į bungalow 
ar 2 flatų. Repdos į metus neša 
$3,000.00. Kaina $15,500.

* WALTER PAUL 
3553 So. Halstėd Št. Yards 5118

MODERNIŠKAS 5. KAMBARIŲ 
mūrinis bungalow, $1250 ‘ įmokėti; 
štoke? "furniso šiluma, 2 karų ga
ražas. $4900. 3803 West 58th PI., 
HEMLOCK 3315.

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAI
NO bizniavus namas, storas ir trys 
pagyvenimai, ant' Halsted st. arti 
32-s. štorąs apšildomas. Mainysiu 
2-3-4 ar'6 flatų; pridėsiu pinigų.

1 L. 'V. SiRUS,
3553 So. Hąlstęd St.

Tel. YARDS 5118.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

TIKTI BARGE14AI 
SOUTH SIDE

Aukštos rųšies kampinis na
mas 2 krautuvės, 8 partmen- 
tai, kokliusinės maudyklės, 
terracotta triniai. Nuomų $5,- 
000 metams. Parsiduoda už 

... ..   $25,000 
5749 So. Carpenter street, 2 

fliatų mūrinis namas, 5—6 
kambariai, 2 pečiai. Fliatą ga
lima tuojau užimti. Parsiduo
da pigiai.

BRIGHTON PARK
2 fliatų mūrinis 6—6 kam

barių, 1-mam aukšte furnace 
šiluma, bungalow stogas. Bar
genas, .......................... $6,250

2 fliatų mūrinis kampinis 
6—6 kambariai, 1-mam aukš
te hot water šiluma. Kaina

tik .....   $8,000
BRIDGEPORT

3337 So. Wallacc street, 8 
Hiatai 4 kambarių kiekvienas, 
maudyklės, moderniškos sin- 
kos. Kaina .............   $8,300

32nd ir Lituanica, 6 fliatų, 
4 kambarių kiekvienas, lotas 
50x125. Kaina ..............  $5,500

34th ir Lituanica, 2 fliatai, 
5-5 stove šiluma. Kaina $5,250 

33rd ir Lituanica 2 fliatai, 
mūrinis 6—6, 1-mam aukšte 
bot watcr šiluma, 2 autom, 
garažas, kaina .......... $6,000

646 West 35lh street puikus 
geltonų plytų namas, 4 fliatų 
2—5 kambarių, 2—4 kaml^i- 
rių, steam šiluma clektr. refri- 
geratoriai, 3 karų mūrinis ga
ražas kaina .............. $13,000

Krautuvė 8 apartmentai, 
kampas, nuoma $148 mėne
siui, kaina .................. $7,750

31-ma ir Emerald avė., 2 
fliatai, frame, 6—6 kambariai, 
cementinis sklep. kaina $3,200

CICERO
2 fliatai, mūrinis, 6—6 kam

bariai, 1-mam aukšte hot wa- 
tęr šiluma liotas 50x125, kai
na .................................  $7,850

, NORTHWEST SIDE
Hamlin ir Ohio, 9 fliatų, 

3^ kamb., kiekvienas, oil beat, 
nuomos $370 men. 11 metų 
senas. Kaina ..............  $16,500

Bernard ir Lawrence, 13 
fl., 6—5 kamb., 6—4, ir fliatas 
basemente lotas 90x125. Kaina 

....   $23,500

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY 

953 West 31 st Street 
Tel. YARDS 0311

S. SHIMKUS J. COSTELLO 
Atdara Sekmadieniais

(Open Sundays)

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

NAMAI. FARMOS IR BIZNIAI
Kas nori pigiai pirkti, greitai 

parduoti arba išmainyti, ką jus 
turite. Statom naujus namus pri
imsim jūsų seną namą į mainus. 
Taisom senus namus, apskaičiuo
jamo veltui.
BARGENAI MARQUETTE PARKE 

IR APYLINKĖJE
Mūriniai bungalowš, kainos nuo

5 iki $4500 ir aukščiau, 6 dufla- 
čiai $6500 ir aukščiau. 14 ketur- 
flačių $11,500, ir aukščiau. 7 —10 
flatų $21,500 ir aukščiau. 12— 
bizniavų namų nuo $4500 ir auk
ščiau. .17 medinių katidžių. Kainos 
nuo $270Q ir aukščiau ir namai 
galima pirkti, ant lengvų išmokėji
mų. Kreipkitės pas

CHARLES B. SUROMSKIS, 
COMPANY, 

6921 So. Westęrn Avenue 
REPublic 3713 Vakarais Prospect 
0176.

Negirdėti Bargenai
6 flatų muro namas po 5 kamb., 
šildomas, 4 karų garažas, kaina 
$13,900, Southsidėj.

2 fl. muro namas po 4 kamb., 
šild., kaina $6,000. Brighton Parke.

Taipgi turime daugiau visokių 
bargęnų, namų ant mainymo, dide
lių iri mažų.
F. G. LUCAS and CO.,

4108 Archer Avę. Laf. 5107

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

MODERNIŠKAS 5 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalow, uždarytas por-. 
čius, insuliuota pastogė, furnace 
šiluma, $4,950. Įmokėti $1,000. Sa
vininkas 2706 N. Moody. ,

Iš PRIEŽASTIES moteries mir
ties parduosiu bizniavą mūrinį 
namą su taverna ir restoranto biz
niu arba mainysiu ant privatiško 
namo. Kreipkitės 2041 West 63rd 
Street.

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., Lafayette 3847.

NAMŲ KAINA KYLA
Rendų žmonėms trūksta. Ku

rie turi pinigų yra dabar ge
riausias laikas pirkti namą, štai 
musų keli bargenai:

3 aukštų muro namas, 3 po 
5 kambarius pagyvenimui, pe
čiu šildomas, kaina tik $3500. 
Randasi Bridgeporte.

Vienų lubų aukšto muro na
mas, 2 fialai po 4 kambarius, 
kaina $1600.

2 aukštii muro namas, 2 fia
lai po 6 kambarius, 1 kambarių 
flatas užpakaly. Muro garažas, 
kaina $7450. Įmokėti $750, li
kusią paskolą by Government, 
H. O. L. C.

3 aukštų niuro namas, 6 kit- 
chinett apartmentai, ant 2 lotų, 
randasi prie 68 ir Emerald Avė., 
kaina $12,000.

3 aukštų muro namas, 6 fia
lai po 6 kambarius ir 2 štorai, 
randasi prie Jackson Park, kai
na $18,000.

2 aukštų muro namas, akme
ninis frontas, 1 flatai, 2—3, 1— 
2, 1—6, randasi prie 32-ros ir 
Halsted St., kaina $6,500.

Prašau atsilankyti į mano o- 
fisą ir duoti man progą jums 
patarnauti. Mano patyrimas per 
30 mėtų tame biznyje, jums 
bus naudingas.

M. J. KIRAS
3251 S. Halsted st., Victory 0399

REAL ESTATE-MISCELLANEOUS 
Namai žetne-^Bendrai

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

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
farmoje, gali būti apysenis. Norė- 
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. Wmches-— 
ter Avė.

160 AKRŲ įrengtas ŪKIS Me< 
nominee apskrityj, Michigane, »la-».w 
bai gera vieta, prie miestelio ir ’ 
rinkos. Turi elektrą. Rašykite an-_ 
gliškai, John Kertys, Route l, Dag- 
gett, Michigan.

GERAI IŠTAISYTAS ŪKIS, 
230 akrų, prie Edgerton, Ind., ge
ras investmentas, puiki vieta ap
sigyventi, derlinga žemė, $125 už 
akrą. Henry Ringger, Gridley, IIL

BONDS and STOCKS 
Bondsai—Š erai. '

NORS MES SPEC1AL1ZUOJAM 
aukštos rųšies Šeruose ir bondsuose, 
mes taipgi esame pirkėjai ir par
davėjai defaulted, reorganized, in- 
active ir neparduodamų— -

RAILROAD BONDSŲ ir ŠĖRŲ 
INDSTRIAL BONDSŲ ir ŠĖRŲ 
UTILITY BONDSŲ ir ŠĖRŲ 
REAL ESTATE BONDSŲ ir 

M ŠĖRŲ 
(Ir visų defaultuotų Šerų kurie bus 
dar ištyrinėti). Jei nori pirkti ar 
parduoti viršuj paminėtų arba kitų 
Šėrų, kreipkitės prie—-

A. C. STERLING 
Representing Joseph F. Dixon£Co. 
; 105'SO. LASALLE ST.

Kambarys '1006 
Chlęago."

^’ivholfsale ' 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 nacionallai 
Žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westorn Avė., 

Chicago, III. TcL REPubhc 6051
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AFL REIKALAUJA ATIDARYTI STREI
KUOJANČIAS HARVESTER DIRBTUVES 

CHICAGOJ

JAUNAS KINO ARTISTAS STOJA ARMIJ0N

Derybos Washingtone Tebeina; Nebepikietuos 
Skerdyklų

A.F.L. vakar įteike rezoliuci
ją International Harvester Com- 
pany viršininkams, reikalauda
ma atidaryti streiko uždarytas 
McCormick ir traktorių dirbtu
ves Chicagoje.

AFL lyderiai sako, kad rezo
liucija buvo priimta “vienbal
siai” masiniame Harvester kom
panijos darbininkų mitinge, ku
ris įvyko užvakar vakare Pu- 
laski salėje, prie 18th ir Ash
land avenue.

Organizuos Darbininkus
Federacija sušaukė tą mitin

gą pradėdama savo organizaci
nį vajų Harvester darbininkams 
suburti po AFL vėliava. Tam 
tikslui AFL Centras yra išda
vęs charterius dviems ūkio dar
bininkų lokalains Harvester 
dirbtuvėse. Jie organizuos dar
bininkus “industriniai”, pana
šiai kaip ir CIO.

(TO Pikietavo Mitingą
Mitinge dalyvavo apie 1,500 

darbininkų, daugiausiai iš Mc 
Cormick. Prie salės CIO buvo 
sutraukusi apie 1,500 pikietinin- 
kų, bet policija juos išsklaidė. 
Triukšmo ir susikirtimų nebu
vo.

Streikus McCormicke, taipgi 
traktorių dirbtuvėje turi pa
skelbusi CIO ūkio mašinų uni
ja, kurios atstovai dabar ta
riasi su kompanijos perdėtiniais 
Washingtone, darbo departa
mento nariui, John Steelman’ui, 
pirmininkaujant.

“Dar Daug Kas Reikia 
Išlyginti”

Vakar atstovai nutraukė ne- 
pasekmingą 27 valandų posėdį 
ir atidėjo 24 valandoms. Steei- 
man pareiškė, kad “reikia dar 
daug kas išlyginti kol bus pri
eita susitarimo”.

NUTRAUKĖ PIKIETAVIMĄ
CIO skerdyklų darbininkų 

unija vakar nutraukė verbavi
mą neunijistų, dirbančių sker
dyklose. Prie 42-tros ir Ash
land, taipgi prie kitų vartų va
kar tebestovėjo neskaitlingos 
pikietos, ir neunijistus tebeka!- 
bino rašytis prie unijos, bet 
vėliau ir tos pikietos buvo at
šauktos.

Su duoklėmis užsilikę unijos 
nariai taipgi buvo raginami at
siteisti.

Gavę kelis naujus narius ir 
sukolektavę kelioliką dolerių 
duoklėmis, pikietininkai vartų 
sargybą nutraukė “neribotam 
laikui”, ir patys nuėjo dirbti.

Skundžia Br. Parko 
Atstovą Valstijos 
Legislaturoje

Byla prieš J. Kluczynskį
Lenkas dentistas, Dr. Ed- 

mund S. Pacocha, 803 Milwau- 
kee avenue, užved? bylą prieš 
4-to distrikto (Brighton Park) 
atstovą valstijos degislaturoje, 
John Kluczynski.

Skundėjas kaltina, kad len
kų daktarų baliuje, vas. 23, 
Towers Kliube, Kluczynski gin
če dėl žmonos jį užpuolė kelis 
kartus ir sumušė. Už tariamą 

.puolimą ir nuostolius skundė 
jas reikalauja $25,000.

Dar Viena Dirbtuve 
Chicagai

Revere Copper and Brass, 
Ine., kompanija rengiasi staty
ti milžinišką 8 akrų bronzo dirb
tuvę prie 2200 N. Natchez avė., 
kur jau randasi viena Kompa
nijos įmonė.

‘Dies Komiteto” 
Tarnautojai Renka 
5-kojų PoL Rekordus

Turi Jų Apie 100,000
“Dies Komiteto” tarnautojai 

Cbicagos policijos rūmuose da
bar daro kopijas komunistų ir 
fašistų policijos rekordų, ku
riuos turi Chicagos policijos de
partamentas.

Tarnautojai jau nukopijavę 
10,000, o departamente viso jų 
yra apie 100,000. Tai esąs di
džiausias penktakojų, ypač ko
munistų, sąrašas ir jų rekordai 
virtoje Amerikoje.

Dies Komitetas naudos tuos 
rekordus tolimesnei kovai prieš 
įvairias komunistų ir fašistų 
organizacijas, taipgi jų narius.

Swift Pripažino 
Viršlaikio Algas 
232 Darbininkams
Esanti Skolinga Visiems Savo 

Darbininkams $5,000,000
Pirmiau Swifto bendrove lai

kėsi visai kitokios nuomonės, i 
bet vakar pripažino, kad ji 
turėjo mokėti federales mini
mom algas ir viršlaikio algas 
232 darbininkams, bet praeity
je to nedarė.

Tų darbininkų algos, kaip ir 
kitų darbininkų atlyginimas, 
dabar yra svarstomas byloje 
prieš Swifto bendrovę, kurią 
užvedė darbo valandų ir algų 
administracija. Ji svarstoma 
prieš federalį teisėją Igoe Chi- 
cagoje.

Valdžia tvirtina, kad Swiftas 
privalo primokėti savo darbi
ninkams algomis apie 5 milio- 
nus dolerių.

Reikalauja $50,000 
Už Viena Akį

Traukia lietuvį teisman
Chicagietis Louis Grant, 1642 

South Spaulding avenue, užve
dė bylą, reikalaudamas $50 000 
atlyginimo už kairiąją akį, ku
ria nebemato.

Jis traukia teisman M. Ra- 
shį ir A. Born, savininkus ga
zolino stoties prie 3219 West 
Ogden avenue, taipgi Apex Mo
tor Fuel Company.

Skundėjas sako, kad gasoli- 
no stotyje į jo automab lio vie
ną padangą pri’eido t ek cro 
kad ji ekspliodavo ir išmušė 
am kairiąją akį.

Ir Jie Dabar 
Armijoje

Paėmė 351 Vyrą
J. Paukšta, 24, 6936 South 

MapleNvood avenue
V. Paukštis, 21, 6928 South 

Talman avenue
J. Bladikas, 24, 7133 South 

Francisco avenue
L. Sloger, 23, 7236 South Tal

man avenue
W. Idzell, 24, 7021 So. Tal

man avenue
J. Sungaila, 36, 6022 Monitor 

avenue
G. Overeika, 24, 3802 West 

59th street
J. Shimashus, 22', 350 West 

56th Place
M. Skirka, 24, 2100 S. Spring- 

field avenue.
Vakar armija paėmė viso 351 

vyrus iš Chicagos.

, - IMHJIRNV-ACME Telephoto
Jackie Cogan, kino žvaigždė (paskirtais dešinėj), pasauliniai pagarsėjęs kada 

buvo dar mažu vaiku, dabar 26 inctų amžiaus, paprašė autoritetų, kad jį į armiją 
priimtų dabar, nelaukiant iki prieis jo draflo numerio eilė, čia jis malonias kartu 
su kitais naujais kareiviais pagerbiant vėliavą Los Angeles mieste, prieš išvyk
si ant. į stovyklą. • •-

Darbo Lyderiai Išdėsto Savo Nepasitenkinimus

PARENGIMAI
ŠIANDIEN
Išleistuvių ir pagerbimo vaka

ras Juzei Rašinskienei Jonis- 
tų saloje, 814 West 33rd st., 
7 v. v., 35 centai.

Rietynės Cicero Lietuvių Liuo- 
rybės salėje, 8 v. v. Risis Vy
tautas Bancevičius su Stoh’, 
W. Talunas, Steinke ir kiti.

i.YTOJ |

Humboldt Parko L’eluviu Po
litikos Kliubo bunco ir card 
party, Grigaičio salėje, 3804 
Arini ta ge avenue, 2 vai. p.p. 
Gražios dovanos, vaišės. 
Įžanga 20c.

Cicero Lietuvių Namų Savinin
kų Politiško Kliubo metinė 
card and bunco party L’uo- 
sybės salėje, 1-lth ir 19th Ct., 
Cicero, 4:30 p. p., 20 centų. 
Dovanos ir durų prizai.

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ra
telis stato “Grigutį” Chica
gos Lietuvių Audi-orijoje* 
3133 South Halstcd street, 
3:30 p. p. 55 centai, šokiai.

VAKAR CHICAGOJE
• VĖL DIDELIS GAISRAS. 

— 50 žmonių turėjo gelbėtis, 
kai gaisras ištiko medinį gyve
namą namą negrų kvartale, 
adresu 700-02 East 51 sL

• ATRADO GROBĮ. — Po
licija atrado $45,000 grobį dei
mantais, su kuriais dingo pa
siuntinys negras, Chaihs Lee. 
Jis buvo pasiųstas su brang’u 
ryšuliu į vieną vid^nniesčio 
įstaigą, bet kelyje kur tai “už
kliuvo”. Matyt, nusigandęs, pa
siuntinys paliko grobį automo
bilyje ties 325 W. 55th PI., o 
pats slapstosi.

• D E P A R T A MENTINĖS 
KRAUTUVĖS. — Per paskuti
nius * 12-ką menes ų Chicagos 
departamentinių krautuvių biz
nis kas mėnesį augo po kelis 
nuošimčius. Vasario mėnesį 
biznis vėl padidėjo 5%, palygi
nus su sausio mėnesiu. Depar
tamentinių krautuvių apyvarta 
skaitoma gerėjančių ar mažė
jančių darbų rodikliu.

--------------------------- ----- į

QPORTAQ
KIMIU

Lietuvių

Dalyvaus
Liiiosybės svetainėje risis Vy
tautas Bancevičius.
taip pat milžinas W. Talun’as, 
Steinke ir kiti. Bus ir ristvnių 
veteranas
Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga 
prieinama.

Šiandien Risis
Vytautas Bancevičius

. < ... . ..7 . . ' I . - ' \A I1.IIKN11-ACM E

United Automobile Workers Unijos atstovui atsilankė pas federalinės valdžios 
konciliatorių James Dewey išaiškinti jie rengiasi iššaukti streiką Fordo dirb-
luvėse Detroite. Iš kaifės dešinėn: Michacl Widman. Ford’o 
pirmininkas; James Dewey; R. J. Thoipas,]U. A. W. Unijos 
Sugar, Ų. A. W. patarėjas. <

C. I. C), organizavimo 
prezidentas, ir Maurice

Stanley Zbvszko.

(Sužeidė ĄįRainį 
Aiitė Nelaimėje

UŽDRAUDĖ ALINĘ 
MAINE VALSČIUJE

Dės P aines ir ,Park Ridgė 
valdininkai k atšaukė pirmiau
duotą leidimą atidaryti . alinę, 
prie Maine Tovvnship H gh. 
School mokyklos. Tų m’ęstų 

protestuodami prieš 
re^

piliečiai, 
eidimą, buvo sukėlė tikrą 
voiiuciją. ■ •

Važiuoja Į Fla., 
Ieško Keleivio

Važiuoja Dr. ir p. Lauraičiai
Rytoj rytą į Floridą trijų sa

vaičių atostogoms ir vizitui pas 
savo sūnų išvyksta Dr. A. Lau
raitis ir p. Lauraitienė. Jų sū
nūs, Lavvrence, tarnauja karo 
aviacijoje, Pensacola, Fla.

Pp. -Lauraičiai turi vietos vie
nam keleiviui ir jį mielai pa
ims, jeigu atsišauks šiandien 
ad. 2423 West Marųuette Road, 
tel. REPublic 7696.

Priskaitys Dar
Vienus Metus

Prie savo amželio Theodore 
A. Binkis šiandien prideda dar 
vienus metus. Įvykiui pažymė-; 
ti savo alinėje jis šiandien ir 
rytoj rengia iškilmes, ir kvie
čia visus draugus ir pažįstamus 
atrtilankyti. Jo įstaigą rasite ad. 
8106 Vincenneš, kur jis darbuo-i 
jasi jau ilgokas laibas. >

Pakuždėsim visiems 
draugams, kad šiandien

Binkio; 
jis 48.
VBĄ

Kiti S n~eicliąidi tiri g hton

Prie 22-tros Canal street 
į Checker Cab įvažiavo auto
mobilis ir .sužeidė jo vairuo
toją, Albertą Rainį, 26 metų 
amžiaus, nuo 3242 S. Green 
street. Taksi važiavo ir 29 me
tų Antanas VVenckus, nuo 
856 Wcst 33rd street, bet jis 
išliko nesužeistas. Nelaimė į- 
vyko vakar rytą.

Antrojoj mašinoj buvo su
žeista vairuotojo žmona, Vet- 
rvl Catron.

Rainiui buvo sužeista ran-

Į BONAI 
STREIKIERIAMS

Turbūt ne vien dėl savo “ge
ros širdies”, bet turėdama do- 
mėj ir kitus motyvus, Interna
tional Harvester vakar išsiun
tinėjo $1,38-1,047 bonais visiems 
savo darbininkams, kurie išdir
bo tris meturt ar daugiau. Bo
nai atstovauja 2.1% pereitų me
tų algų. Bonų čekius gavo ir 
keli šimtai darbininku, kurie da- 
bar streikuoja traktorių ir Mc 
Cormick dirbtuvėse.

goninėje.
Suvažinėjo Berniuką.

Prie 31st Place ir Morgan, 
automobilis suvažinėjo 8 me
tų berniuką, John Zivičką, 
949 W. 31 st Place.

Nulaužė Koją Merginai
BRIGHTON PARK. — Prie 

Archer ir Albany ant šaligat
vio užvažiavęs automobilis 
nulaužė koją 19 metų mergi
nai, Lorraine plįkuhn, gyven. 
a^r. 4227 So; Albany avė. Au
tomobilis nesustojo, tad neži
nia. kas buvo vairuotojas.

Pirmąją pagalbą merginai 
suteikė Dr. Manikas.

Prie 39-tos ir, Hamilton ki
tas autouioįrilis sunkiai sužei
dė telegramų ižvežiotoją, 
m. Theodore Koh'cki, 4950 
Wood street.

BUVO JIE IR 
ALKANI...

Ne vien pinigų norėjo trys 
vagys, kurie vakar atėjo j Vogę 
maisto krautuvę, ad. 1159 
Adams. Pasiėmė $1,900 obuolį 
ir vieną pyragaitį.
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: NUSIŽUDĘ' NEŽINOMA • 
MOTERIŠKĖ k

Nuo Fullėrton avenue tilto į 
Qh:cagos upę įšoko ir nusiskąu- 
(1’110 nežinoma apie 47 mėtų 
moteriškė. . ..

B.auio
Įvairenybės
Budriko Programe

oro

Nori Prailginti III. 
Gvardijos Tarnybą

Budriko radio valanda, 
teatras, gyvenimo drama 
merikos Lietuviai”, Budriko 
radio choras, dainos ir gera 
gyva muzika. Orkestras iš 15 
muzikantų.

Visa tai linksmins klausyto
jus kaip ir kiekvieną sekma
dienio vakarą nuo 5:30 iki 6:15 
iš WCFL radio sto ies, 970 k 1.

Pranešėjas.

Iš Washingtono ateina gan
dai, kad karo departamentas 
reikalaus kongreso autorizacijos 
prailginti Illinois Nacionalės 
Gvardijos 33 divizijos federales 
tarnybos terminą nuo metų iki 
18 mėnesių ar dviejų metų.

Gvardija pradėjo tarnybą pe
reitą trečiadienį.

JUNGIA PAŠALPOS
RAŠTINES

Chicagos pašalpos adminis
tracija pirmadienį uždaro apli
kacijų raštinę adresu 2610 W 
25th Place. Jos dokumentus 
perkelia adresu 180 W. Polk.

ĮGRIUVO GATVĖ
Po sunkiu troku ties 

Farwell avenue, įgr'uvo gatvės 
cementas. Sužeidimų nebuvo.

2200

• BLOGI ČEKIAI. — Biz
nieriai, saugokitės žmonių, ku
rie ateis pas jus iškeisti čekius, 
nuo $20 iki $35, išrašytus Illi
nois National Bank and Trust 
Go., of Rockford vardu, čekiai 
išrašyti vieno F. Simpson 
skajton, 

| Oresne.”
o pasirašo MJ.

Garsi Dainininkė 
Fordo Valandoje

Rise Stevens, garsi Metropo 
litan Operos mezzo-sopranas

do Simfonijos valandoje, Sun- 
day Evening Hour, šį sekma-

Ji pildys ištraukas iš “Sam- 
son ir Del’la”, Brahmso ‘ Lop
šinę” ir “Habanerą” iš opero-' 
“Carmen”.

Kelis simfoninius numerius 
programe išpildys Fordo Sim
fonijos Orkestras, diriguojamas 
garsaus kanadiečio dir’gnto, 
Reginald Stewart.

Programą transliuos nuo 8 
v. v. iki 9 v. v. Chicagos laiku 
CBS stotys, (WBBM. 760) 
cagoje. (Sp)

GAISRAS MARQUETTE 
PARKE

Chi-

• KONGRESAS SVARSTYS 
ČEKO LIKIMĄ. — Chicagicčių 
rūpesčiu kongrese Washingto- 
ne yra pasiūlymas leisti čekui 
mokslininkui pastoviai apsigy
venti * šioje šalyje. Tai Dr. 
Frantisek Blontck, kuris dabar 
profesoriauja Chicagos Univer
sitete. Jis atvažiavo 1939 kaipo 
svečias, su žmona, ir dabar ne
turi kur grįžti.

• GOLFO KARTUVĖS. — 
Sutapęs “kartuves” iš pieni
nių golfo lazdų pasikorė 36 
metų chicggict’s. Earl G. Mos.?, 
7102 Sheridan Road.

• RORGLUM KAPAI. — Gi
minės ir draugai prašo leidimo 
palaidoti mirusį skulntorių Gut- 
zon Rorglum prie Mount Rush- 
more memorialo, kuri jis su
kūrė South Dakotoj. Ten po jo 
^riežuira ka’no uoloi buvo iš
kabi prcz’dentų NV^shin^ton, 
Jefferson ir Theodore Roosc- 
velto veidai.

Ugnis padarė apie $1,000 nuo
stolių Chinese Village valgyk
lai, 2447 West 63rd street, ir 

są-'butamrt antram namo aukšte. 
O. Valgykloj ir kambariuose buvę 

50 žmonių išsigelbėjo.

® WPA VIRŠININKAS. — 
Kongresas gavo prašymą pa
tvirtinti paskyrimą oakparkie- 
Čio Howard S. Drew Illinois 
WPA viršin’nku. Buvęs virš> 
n’nkas Charles E. Miner yra 
paskirtas federaliu “pokarinių” 
viešųjų darbo administrato
rium. Tie darbai bus vykinami 
suimti darbininkus, kurie po 
karo bus pale sti iš ginklų pra
monių.

• SUĖMĖ.—Po areštu yra 20 
m. Michael Shea, 8501 Burley, 
21 m. N. Gavrilovitch, 9720 Es- 
canaba avenue, ir 20 m. George 
Stamper, 2906 East 98th. Pri
sipažino apiplėšę gėrimų san
dėlį ad. 9007 S. Ashland, ir do
vanų krautuvę, ad. 7240 Went- 
worth.

e KINIJAI. — United China 
Relief, Ine., sąjunga, į kurią 
įeina daugybė garsių amerikie
čių iki liepos 31 žada sukelti 
Kinijos pašalpai 5 milionus do
lerių.

• PO 20 METŲ. — New 
Lenox, prie Jolieto, buvo su
imtas 51 m. Russeil Derwood. 
20 metų atgal jis pabėgo iš Mi- 
chigan City kalėjimo.

o BET GAISRĄ UŽGESINO. 
— Prie Chicago ir Kostner avė. 
degė keli Northwestern vago
nai. Kas tai davė aliarmą, ir 
atšvilpė kelios Chicagos ugnia
gesių komandos. Ištiesė apie 
1,000 vamzdžių vandeniui pilti, 
išpiovė kelias skyles gelžkelio 
tvoroj, ir ėmė ugnį gesinti. Kai 
ugniagesiai savo darbą užbaigė, 
jie sužinojo, kad gelžkelio tar
nautojai patys vagonus padegė, 
norėdami juos sunaikinti. Buvo 
pasenę.

• NEGYVAS. — Vaisių iš
vežiotojo vežime ties 1149 N. 
Campbell avenue buvo rastas 
kūnas nežinomo apysenio žmo
gaus.




