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GREITINS GINKLU GAMYBA
t

Prezidentas turi dideles teises karo 
reikalams spręsti

Pavargęs! Po Ilgos Darbo Konferencijos

WASHINGTON, D. C., kovo naudinga Jungtinėms Amerikos 
9 d. — Vakar vakare Jungtinių Valstybėms.
Valstybių senatas galutinai pn-l Prezidentas galės leisti įplauk
ėme valdžios pasiūlytą įstaty-’ti į Amerikos karo dokus už- 
mą, kuris yra nukreiptas prieš sienio laivams ir turės teisę 
diktatorius. Į taikyti svetimus laivus Ameri-

Amerikos prezidentui sena- * “ 11
tas leido organizuoti karo me
džiagos gaminimą labai didelia
me maštabe ir duoti ginklus 
anglams ir kitiems kraštams, 
kol jie veda kovą prieš Vokie
tijos diktatūrą.

Senatas padarė kai kurias pa
taisas, todėl įstatymas persiun
čiamas atgal į kongresą, kad 
ir šis atatinkamai pakeistų jau 
priimtas pataisas. Manoma, kad 
kongresas atliks reikalingus for
malumus ateinantį antradienį 
ar trečiadienį. Tuojau įstaty
mas bus persiųstas prezidentui 
pasirašyti.

Už įstatymą balsavo 49 de
mokratai, 10 respublikonų ir 1 
nepriklausomas.

Prieš įstatymą balsus pada
vė 17 respublikonų, 13 demo
kratų ir 1 nepriklausomas.

kos dirbtuvėse.
Galės' pranešti draugiškoms 

valstybėms kai kurias karo pa
slaptis, surištas su karo me
džiagos gaminimu.

Iš viso prezidentas turės tei
sės perleisti karo medžiagos už 
1,300,000,000 dolerių. Kas tre
čias menuo privalės informuo
ti Amerikos kongresą apie šio 
įstatymo naudojimą.

Opozicijos atstovai pasakė 
labai daug ir ilgi) kalbų prieš 
įstatymą, bet kai susirinko se
nato dauguma, tai vienu vaka
ru atmetė visus jų siūlomus pa
keitimus ir priėmė įstatymą. 
Balsuojant paduota už įstatymą 
60 balsų, prieš 31.

NEW YORK, N. Y., kovo 9 
d. — Anglijoj įstatymo pri
ėmimas sutiktas su didžiausiu 

, džiaugsmu. Radijas paskelbė, 
I kad dabar prasidėjo diktatorių 

Sis įstatymaiMdjL- preziden- viešpatavimą, pabaiga.
tu j parduoti, pakeisti, paskifljn-J Jungtinių Valstybių pramonė 
ti arba visiškai atiduoti Ame- ateis britams pagelbon ir tik j- 
rikbs karo medžiagą toms vai- masi, kad pavyks sumušti dik- 
stybčms, kurių apsauga yra tatorines valstybes.

, NąmitMiiiiAtiiiv I'MMUiioVv

Dvidešimt devynias valandas praleidęs konferen
cijoje, liečiančioje International Harveslęr streiką, John 
Steelman, J. V. Taikymo Tarybos direktorius, rodo pa
vargimo ženklus. Konferenciją pertrauke kelioms va
landoms kad visi dalyviai gautų nors kiek reikalingo 
'miego.

A •

Noryegijos moterys Matsupka vyksta
veda kovą Į Berlyną

LONPPNA^,AMglija, kovo 
d.—»-Įš Lofoten salų į Angli-

KINIEČIŲ KARO 
VADAI STALINO SAULE IŠTIRPDĖ LIETUVIŠKĄ 

SVIESTĄ SOKOMA TĖVIŠKĖJ

GRAIKAI KOVOS PRIEŠ HITLERJ
Italai privalo trauk 

tis iš Albanijos
ATĖNAI, Graikija, kovo 9 d. 

—• Valdžios atstovas vakar pa
reiškė laikraštininkams, kad 
graikai yra pasiryžę kovoti 
prieš vokiečius, jeigu jie veršis 
į Graikiją.

Pridėjo, kad graikų vyriau
sybė nevedė jokių derybų su 
italais. Tų derybų ir būti nega
li, kol italai nepasitrauks visiš
kai iš Albanijos.

Grąsinimų graikai neb jo, 
nes nemažiau grąsino ir Mus- 
solinis. Jie sudorojo Mussolinj 
sudoros ir kitus.

Graikai niekad ne 
apvils anglų

ATĖNAI, Graikija, kovo 9 d. 
— Dabar 7 milijonai graikų 
veda kovą prieš 45 milijonus 
italų. Jeigu Graikiją užpuls 85 
Bili jonai vokiečių, graikų ka
riuomenė gins ir nuo jų savo 

tu sienas.
Kol italai Graikijos nepuolė 

nebuvo jokios sąjungos su bri
tais.

Britai atėjo užpultiems grai
kams į pagelbą, todėl graikai 
d*'1 nr nn~lv nean* ih. Jie neuž
mirš u An^i:o b k nų kure

•vo Graikijos kalnuose.

Graikai Drašo turkų 
aiškumo

BELGRADAS. Jvgosbvija, 
ko”o 9 d. — Turima žinių, kad 

vv-jn’icvhe nns:nntė tur- 
”žkbusimn fre suda

riusios padėties.

turkaiGraikai prašo, kad 
aiškiai pasakytų ar jie padės 
vesti kovą, jeigu vokiečiai puls 
Graikiją, ar ne.

Turkija 1934 metais pasiža
dėjo pagelbėti graikams, jeigu 
jie butų puolami iš šiaurės. 
Graikų ministeris Ankaroj per
davė turkams šį graikų pagei
davimą.

9
ją atplaukė daugiau negu 300 
jaunų vyrų, kurie ves kovą 
prieš vokiečius.

Kartu su vyrais atbėgo 8 
jaunos moterys, kurios nori 
būti- sanitarėmis ir bet kuo 
prisidėti prie kovos. Atplau
kusius pasveikino Norvegijos 
karalius Haakon.

Norvegai pareiškė, kad visa

jais, jeigu butų galėjusi,, nes 
visi labai nekenčia vokiečių.

■■ BJERLYNAb, Vokietija, ko
vo 9 d.—Oficialiai skelbiama, 
kad Japonijos užsienio reika
lų ministeris Matsuoka vyks
ta į Berlyną. i

Ten įvyks trijų didelių vals
tybių — vokiečių, italų ir ja
ponų— konferencija.

Praeitais metais pasirašyta 
karo sąjunga iškelia daug 
svarbių klausimų ir valstybės' 
vyrai turi visus reikalus sude
rinti. Matsuoką pakvietė 
kiečių vyriausybe. Vėliau 
vyks į Romą.

vo- 
jis

Graikai paėmė
2,200 italų

Areštuota šnipė 
Hohenlohe

d.

Naciai ruošiasi 
pulti graikus

SOFIJA, Bulgarija, kovo 9
— Pranešama, kad vokiečiai 
jau sutraukė 150,000 kareivių 
prie graikų sienos.

Vokiečių kariuomenė yra 
ruošta pulti Makedoniją 
Trakiją, kad iš ten galėtų 
tėti prie Salonikus.

Karo veiksmai neprasidėjo

pa
1’ 

ar

giasi graikus sutaikyti su ita
lais. Vokiečiai pasisiūlė garan
tuoti dabartines graikų valsty
bes sienas.

karo pranešimas sako, kad 
vakar jiems pavyko paimti 
nelaisvėn 2,200 italų.

Vakar dieną artilerijos ug
nimi atkirto italus nuo už
pakalinių pozicijų, o vėliau 
juos paėmė nelaisvėn.

Graikai labai patenkinti 
britų aviacija, kuri be susto
jimo naikina italus užfrontė
je. Visi graikų kareiviai yra 
mformuoti apie vokiečius, įsi
brovusius Bulgarijon.

ko-SAN FRANGISGO, Gal.
vo 9 d.—Policija vakar arešta
vo vengrų princesę Stęphanie 
Hohenlohe, kuriai liepta išva^

Britų parlamento pareikšta, 
kad ji šnipinėjusi nacių nau
dai pačioje Britanijoje.

Čia ši princesė palaike arti
mus ryšius su nacių kapitonu 
AVicdmann, kuris buvo arti
mas Hitlerio draugas. Prince
sės advokatai derlu pastangas 
palikti ją Amerikoje.

Turkai kovos prieš 
vokiečius

LONDONAS SMARKIAI BOMBARDUOTAS
Bomba Įkrito šokių 

salėn
STAMBULAS, Turkija, kovo 

9 d. — Turkų vyriausybė siun
čia didelius kariuomenė* bu 
r:us Bulgarijos pasienin. Karo 
vyriausybė įsake benzino ir ž‘- 
balo atsargas įtaisyti po žeme 
kad bombanešiai jų nepasiek
tų.

Turkijos laikraščiai > pilni 
griežtu straipsnių prieš nacius.

Turkai patara jugoslavams 
nepasiduoti nacių spaudimui ir 
nepris:dėti prie “ašies”. Dides
niu miestu gyventojai mokom1* užmušta /keli šimtai žmonių.

ans;snugoti nuo orlaivių Sužeistųjų skaičius labai dide- ‘kad galėtų išąiškinti žuVųsių-

Užmušta keli šim
tai žmonių

LONDONAS, Anglija, kovo
9 d.-^Praeitą naktį vokiečiai ‘ LONDONAS, Anglija, kovo 
labai smarkiai bombardavo 9 Yl.—Viena vokiečių lakūnų 
Londoną. Atskrido daug oriai-: bomba pataikė šokių salėn, 
vių ir išmėtė šimtus bombų kuri buvo pilna žmonių. Bom- 
įvairiose miesto dalyse.

Londonas nuolat buvo bom
barduojamas, bet taip smar
kiai jis buvo puolamas tiktai! 
blitzkriego pradžioje, 

Sugriauta miesto centre 
daug namų, užversta daug 
slėptuvių,/ sukelta gaisrų ir

ba prasiveržė pro namo stogą, 
pralindo per kelis aukštus ir 
sprogo pačioje šokių salėje.

Užmuštas visas orchestro 
narių sąstatas ir daugelis šo
kikų. žuvo daug jaunų, gra
žiai pasipuošusių moterų.

Darbininkai atsidėję dirba,

lis. jų asmenybes

Gcn. čenkaišekas (kai
rėj) ir Kinijos ministeris 
pirmininkas pasipr i e š i n o 
Stalino politikai Kinijoj. 
Stalinas panoro steigti so
vietus Kinijoj, sovietų pa
sienyj, jiedu pasipriešino ir 
pradėjo areštuoti Stalinui 
ištikimus generolus.

Čankaišekas nugink
luoja komunistus
GIIŲNKING, Kinija, kovo 9 

d.--čenkaišekas, vyriausias 
karo vadas, šiandien paskelbė, 
jog komunistai pareikalavo 
specialių teisių sovietų pušie? 
nyje. ■

Komunistams ištikimi karo 
vadai norėjo vykdyti sovietų 
reikalavimus ir jis buvo pri
verstas nuginkluoti nepaklus
nius karius. > ■ '

. , % ■ ' • • . < •“ * , J ■ t V» ,

Vyriausybe aiškiai pasisakė 
prieš komunistus, nuginklavo 
ir areštavo komunistų gen. 
Yeh Ting.

Britai paėmė 
Somaliją

KAIRAS, Egyptas, kovo 9 d. 
— Karo vadovybe skelbia, kad 
britų karo jėgos baigė okupuo
ti visą italų Somaliją.

šioje operacijoj britai sunai
kino 21 tūkstantį italų kareivių.

Daugelis jų užmušta, sužei
sta, o dar daugiau pateko bri
tų nelaisvėn. Pasislėpę italai 
bėga iš dykumos ir pasiduoda 
patys.

Donovan kalbasi

Darbininkas areš
tuotas už šį posakį
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

kovo 9 d. — Patirta, kad GPU 
'agentai pradėjo areštus žmonių, 
kurie drįsta pareikšti bent ma
žą nepasitenkinimą.

Panevėžyje suimtas darbinin
kas, kuris prastovėjo ilgas va
landas eilėje prie krautuvės ir 
negavo sviesto nusipirkti.

Protesto balsas buvo labai 
švelnus, besitraukdamas jis pa
sakė: Stalino saule ištirpdė lie
tuvišką sviestą. Tuoj priėjo 
GPU agentai ir jį nusivedė.

gerai i tą-

lera ir pasakojo apie Jungtinių 
Valstybių politiką karo reika
lu.

300,000 vokiečių 
pietų Italijoj

LONDONAS, Anglija, kovo 
9 d. — Karo sluoksniai turi 
žinių, kad dabartiniu metu pie
tų Italijoj yra 300,000 
ginkluotų nacių kareivių.

Mu&solini bijo britų invazijos 
ir laiko vokiečius Italijai • ap
ginti. Daugiausia kareivių sto
si Napoljo mieste,

Dalį vokiečių italai jau per
vežė į Afriką, bet dauguma pa
siliko pačioje Italijoj.

Rooseveltas kalba 
su farmeriais

WASHINGTON. D. C., ko- 
vo 9 d.—Prezidentas Roosc- 
veltas šiandien dalyvavo far- 
morių konferencijoj ir pasa
kė svarbią kalbą.

Jis palygino koks buvo jų 
gyveninius 1933 metais, kai u- 
kio reikaluose buvo visiška 
suirute. Rooseveltas sako, kad 
diktatoriai dabar nori panai
kinti demokratišką sugyveni
mo būdą.

GOLON, Panama, kovo 9 d.
H P Vnlprfl - Vakar čia mirė pagarsėjęs 

__ V a Amerikos rašytojas Shervvood 
DUBLIN, Airija, kovo 9 d.jAnderson, kuris važinėjo po 

— Amerikos pulkininkais Dono-j lotynų Amerikos valstybes 
van, kuris karo reikalais važi- glaudesniems santykiams /už- 
nėjo po įvairias Balkanų vai- megzti.
stybes, šiandien atskrido į Ai-' Manoma, kad jo lavonas bus 
riją. 'persiųstas į Jungtines Valsty-

Jis ilgai kalbėjosi su de Va- bes.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų vyriausybė nutarė perimti valdžios kontrolčn visą 

laivų statybos industriją. Ministeris Bevin organizuoja 50,090 
darbininkų laivams statyti.

— Karo vadovybė pradėjo ruošti didelius karo medžiagos 
kiekius, kurie bus siunčiafni Anglijon, Kinijon ir Graikijon.

— Iš Jugoslavijos pranešama, kad sovietų Rusija traukia 
kariuomenę į Kaukazą. Turkai bijo, kad nebūtų užpulti, kaip 
lenkai 1939 metais.

Praeitą naktį vokiečiai vėl bombardavo Londoną ir 
tus britų miestus. Britų lėktuvai smarkiai bombardavo invazi
jos uostus.

— Graikai pradėjo labai rmarkią ataką Tepeleni miestui 
paimti.

— Bulgarijoj paskelbta mobilizacija. Pasakojama, kad vo
kiečiai nepasitiki dabartinės bulgarų valdžios politika, ji, sa
kę, nemoka įvesti tvarkos Bulgarijoj.

— Rytoj Tokio įhieste franeuzų ir Siamo atstovai papra
šys taikos sąlygas dėl Indokinijos. Vėliau Matsuoka išskrenda 
į Berlyną.

— Britų karo laivai paskandino italų piratą Ramb I, kuris 
lidijos vandenyne trukdė prekybos laivams plaukioti. Jurinin

kai paimti nelaisvėn.

Areštuoja kinu nepa
tenkintus studentus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
kovo 9 d. — Patirta, kad Kau
ne areštuoti du studentai, ku
rie pareiškė savo nuomones apie 
filmą vos išėję iš kino salės.

Vienas pasakė, kad matyta 
filmą esanti menka, o kitas pri
dėjo, kad kinuose dabar mato
mos tiktai sovietiškos filmos.

Šią pastabą užgirdo GPU 
agentas, kuris sekė iš kino iš
einančią piij>lik^ ir ten pat abu 
studentus areštavo.

Suimtas Birštono gy
dytojas Matulionis
VILNIUS, Lietuva, kovo 9 d.

— Pranešama, kad Gedvilo 
agentai suėmė gydytoją pulki
ninką B. Matulionį, Birštono 
kurorto direktorių.

Matulionis patobulino ir labai 
sumodernizino Birštono kuror-

Jj pažino daugelis lietuvių,
be to, jis buvo pagarsėjęs net 
užsieniečių tarpe.

Reformos Šiaulių v- 
prekybos institute
KAUNAS, Lietuva, kovo 9 d.

— Valdžia praneša, kad iš pa
grindų pertvarkytas Šiaulių 
prekybos institutas. Tarybos 
pirmininku paskirtas Sipavičius, 
kuris anksčiau buvo paprastu 
instituto lektorium. s*

Sipavičius skelbia, kadr bus 
kreipiama ypatingas domesys 
“marksizmo-lcnininzmo ^kated
rai”. į

Pridėjo, kad institutas bus 
taip pertvarkytas, kad butų pa
našus j sovietų Rusijos insti
tutui. “2,

Kruglov dėsto Kau
no universitete

KAUNAS, Lietuva, kovo 9 d. 
— Maskvos valdžia Kauno uni
versitetan paskyrė rusą I. V. 
Kruglovą.

Naujai atvykęs sovietų atsto
vas didžioji universiteto salč-
je skaitė savo įžanginę paskai
tą:— Komunistinis maniTs'as.

(Patariama nesumaišyti nau-
jai prisiųstą sovietų profesorių 
su V. Kudirkos aprašytu Iva
nu Vziatkovičiu Kruglodurovu).
Maskva atsiuntė ir daugiau pro
fesorių į universitetus.

ORAS
Debesuotas ir šaltesnis.
Saulė teka 6:13 v. r., leid

žiasi 5:18 v. v.

vw^wvvvvvwvwvwvww;

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas

bėmbų.
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NAUJIENOS ENGLISH SECT1ON STAFF
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

States, Lithuania has been 
the very few countries of 
times practically vvithout 
dėbt.

to Byzantium.
recent years Lithuanian ex- 
trade has been mainly of 
Products: bacon, butter, poul-

pharmacologist,
analyst, and physicist,

our lovely 
and sočiai chairmah 
as solotet on sanxe 

J

(Text of Broadoasf by the Honourable G. L. P, Grant-Suttio, Consul 
General of Lithuania for the Dominion of Canada, over radio station 
CFRB, Toronto, Canada, in connection with programme of Aušros 
Choir, 16 February 1941.)

You have been listening to songs 
in Lithuanian, the oldest Jiving lan- 
guage among European tongues, 
one of the oldest in the vvorld, 
linking directly vvith Sanskrit.

The Lithuanian people are neither 
Germans nor Slavs, būt it has 
been their heroic, although at 
times, sad fate to have Ijved for 
centuries sandwiched betvveen those 
tvvo mighty raees. Lithuanians are 
part of the great family of Aryan 
peoples. They have dwelt on the 
shore of the Baltic from time im- 
memorial. Their homeland in early 
days vvas isolated by impassable 
swamps and forests from the main 
route of invading hordes pressing 
from Asia Into Ęurope. Thero vvas 
probably a primitive connection 
bctvvcen Lithuanians and ancięnt 
Greeks. After the disp.ersion, about 
3,000 years before Christ, of the In
do European raees from their era- 
dle near the Caspian Sea, these 
two peoples pursued a common 
route vvestvvards, the Greeks then 
going south to the Mediterranean, 
the Liths north to the Baltic. Early 
Roman writers, such as Tacitus 
speak of them as being better ag- 
riculturists 
neighbours. 
of peaceful 
fered from
liest reference in English literature 
to Lithuania is in Chaucer.

than half of the totai rrade of Li
thuania was with Great Britain 
and the British Empire. Cultural 
links with Englančt have been 
strong, the English language being 
a eompulsory study for high-school 
boys.

The finances of the country have 
been thriftily husbanded, and, ex- 
cept for a small amount due the 
United 
one of 
recent 
foreign

Many people describe Lithuani
ans as resembling the Scotch in 
their characteristics; thrifty, gener- 
ally stable, hard-working, with a 
high regard for educational and 
cultural attainment.

Lithuania shares Canadian love 
of sports, soccer and basketball be
ing especially popular, hockey 
grovving so. In 1938 Lithuania won 
the Euroipean International cham- 
pionship in basketball. From 1935, 
one of the" prinęipal sport 
in Lithuania has been the 
Cup”, vvhcih was made in 
from Canadian silver, and
ed officially by the British Go
vernment representative on behalf 
of a Canadian. It bears together 
the maple leaf of Canada and 
insignia of Lithuania.

The arts of the opera, music 
the stage .play a large part in
thuanian life. Many have achieved 
world f ame. For example, John 
Gielgud in drama, Anna Kaskas 
of the Metropolitan Opera. The 
love of music is shared by all. Li
thuanians.
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AMERICAN FIRST — LITHUANIAN ALWAYS

U. S. Discloses 
An Urgent Need
For Skilled Men

MONDAY, MARCH 10, 1941

■ An urgent need for 
kers in 175 divisions 
of Science, trades, professions and 
Industries vvas disclosed by the 
United States Civil Service Com- 
mission in an announcement of 
examlnations to select men for 
more than 173 jobs of varying 
wage scales,

Applications for examinaiion for 
any of the jobs can be obtained 
from the seeretary of the Civil 
Service Commfssfon, in ąy first or 
second class post, offiee or from the 
headquarters in Washington.

* • • • , < ’ i

Among the positions open for 
competitive examinations and their 
salaries are: Aeronautical inspec- 
tors, $3.500 and $3,200 a year; asso- 
ciate aireraft factory inspeętors, $2, 
900; inspector of engineering ma- 
terials for aeronauties, $2,000 to 
$1,620; instructor air corps techni- 
cal school, $3,800 to $2.000; junior 
airvvay traffic controller, $2,000.

‘lėta iš Amerikos” 
spafkling c o m e d y translated 
from the Frcnch, will be pre- 
sented once again by reąuest 
this—•

Sunday, March 16, 
UtRUANlAN 
AUDITOmUM, 

So. IbLstM St.

•„ 4:30 P. M.
Admissioh, 35c.

Sočiai, dąneink after play

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

CVT SHORT—.
Thi$ vveek wq vvdn’t say too much 

about “Carmen” Suffice it to say 
that April 6 is the date of presen- 
tation a.t the Goodman Theatre, 
Monroe and Michigan at 2:00 p. m,
MlSTAKEN identity-

Bruno Norman has come up vvith 
the erręneeus idea that a giri is 
responsibje for the item that ap-

can Little Mrs. Ida doing fine 
in a solo in the bailet... Mrs. 
Stephens, A. Grigonis and A. Navic
kas tripping light fantastic in šame’ 
. . . Toreador Brazis enjoying at- 
tention of Mercedes . . . Vic Ben- 
der down with laryngitis . . . 
Shy Schubert getting picked on ... 
recordings štili selling $1.00 a 
piece . . . Uncle Sam depleting 
ranks of chorus and orchestra.

And Now, Boys, 
jįt’s Ali Very 
Official -i-

por- 
1940 

So, 
ag-.
do 

na-

From the war department įtself 
the army has received definitions 
of such expressions as the “ole 
man”, “top kiek” and “over the 
hill”, vvhich until now had striet- 
ly unoffieial military standing.

Although no , glossary of army 
terms has been ęompiled. com- 
monly-acce.pted meanings of these 
and some twoscore other

Drafting: Engineering, aeronau- 
tical, $1,800 to $2,600; engineering 
ships, $2,600 to $1,800; navai and 
war department draftsmen, $2,600 
to $1,800; engineering draftsmen, 
optional branches, $2,600 to $1,800; 
aeronautical engineer, $3.800 to $2, 
600.

Engineering and mechanics: Aę- 
ronautical, Chemical,, rriechanical 
productįon, civil and metallurgical, 
$3,800 to $16,20. Inspectors: Signal 
corps eąuipment, powder and ėx- 
plosivcs, ordnance ma'teriak sbip 
construction, engineering materials, 
hats, miscellaneous supplies, hosiery, 
and knit underwear, textiles, cloth
ing, and subsistence supplies. $2,600 
to $1,620.

Aręhitects: Nava^> $5,600 ( to $4, 
600, and, $3,800 to $2,6Q0; ^urveyor, 
$3,200; junior engineers iri aero
nautikai, marinė and navai bran- 
ches-, $2,000.

Medicat and nursing: Nurse.s, 
$1,620; medical officero, $3,800 to 
$4,600; public health nurse, $2,000 
to $1,800.

Oh! Auntie!
“Teta Iš Amerikos” has been 
so. well received it will be pre- 
sented not only in Chicago next 
Sunday, būt also in Rockford 
the following Sunday, March 23.

COME 
ONE!
COME 
ALL!

If you vranf'tb sėė a 
ny comedy, .įbright and gay in 
every way—full of ?est and a 
bit, rįspue—vz.cljl, pnacted-TT-sbort 
and snappy^t’hėįV Sve’U see you 
—one ąnd all-^Sunday; March 
16, at the famihar Lithuanian 
Auditorium. į 

••• ' ' ,)

From the eleventh to fifteenth 
centuries A. D., Lithuania fought 
off the Russians and Tartars from 
the east 
Germans 
Lithuania 
feat upon
one of the decisive battles of his- 
toiy; and for some centuries fql- 
lowing Lithuania was free from 
German aggression'. HaVingaiWW^ 
come the Russians and Tartars, Li
thuania, then a great .povver, ex- 
tended to the Black Sea. A dynas- 
tic alliance with Poland proved 
misfortunate. and when later Po
land was 'seized by Russia, Lithu
ania. too, came under the latter 
for one hundred and fifty years.

On 16 February 1918. Lithuania 
obtained again her independence 
and bccame one of the most Pro
gressive of thc small countries of 
the world. In 1939 her ancient ene- 
mies commenced once more their 
aggression. Germany seized a 
tion of her territory, and in 
Russia seized the remainder. 
temporarily, Lithuania suffers 
ain the foreign oppressors. ap 
so many other of the lesser 
tions of Europe.

Geographicaily, Lithuania 
on the south coast of the
Sea, east of Germany, southwest 
of Latvia, northeast of Poland. It 
is a fair land, rather flat, with 
rounded hills, none rising to more 
than fifteen hundred feet. a .plea- 
sant farming country. There are 
more than two thousand lakęs, 
studed with islands. Pine and spruce 
vvoods covcr about scvcnt.een per 
cent of the land. In these wood- 
lands are found eik, fox, and that 
animal Canadians regard as their 
own, the beaver. The general pic- 
ture of Lithuania is much liko Sou
thern Ontario or New Brunswick. 
The elimate is similar. In area, Li
thuania is about twice the size 6f 
Belgium. Population is under three 
millions. There are one million Li
thuanians in the United States, 
some six thousand in Canada. More 
than eighty per cent of the people 
of Lithuania are Roman Catholics, 
ninc pcrcent are of the Baptist- 
Protestant faith. Four-fifths of the 
population are engaged direętly iii 
agriculture. stock and poultry rais- 
ing, dairy farming, and market 
gardening. It is the third largęst 
flax-producing country in the wofld. 
Lithuania is the home of amher, 
an artiele highly prized from the 
most ancient times. One of the 
earliest trade routes 
was the Amber Trail, 
Lithuania to Greece, 
later

In 
port 
farm 
try and eggs, of ,which the groat- 
est part went to England. Imme- 
diately before this war, far more

terms 
long familiar to barraeks are in- 
cluded in the newly-published 254- 
page soldier’s handbook, to be 
given to every officer and man.

The definitions are given to-help 
ease the recruit’s transition from 
civil to military life.

The “old man”, be it known, is 
company commander or command- 
ing officer; “top kiek’* is first ser- 
geant; “over the hill” štili mcans 
to desert.

Other definitions:
AWOL—Absent withdnt leave.
Blind — A money fine of a 

court-martial sentence.
Bobtail — A dishonorąble dis- 

charge.
Bucking for Orderly—Ex.tra ef- 

forts for personai appearahce 
when competing for the job of or
derly to the commanding officer.

Bust — To reduce a noncommis- 
sioped officer to .privalė.

Chovv
Cits — Civjlian clothing.
CO. or KO — Commanding 

cer.
Dogtags — Indentification dises. 

GI — Government issue; galvanized 
iron.

Guardhouse Lawyer — A person 
who knows little būt talks much 
about \egulations, military law and 
soldiers’ “rights”.

Hash Mark — A Service stripe. 
IC — Inspec.ted and condemned. 
Javvbonc—Credit. To buy with- 

oyt money. To shoot a wcapon 
when it doesn’t count for record.

Kiek — A dishonorąble discharge. 
KP — Kitchen police

Ląnce Jack — A temporary or 
acting corporal, vvithout pay of the 
grąde.

Mule Skinner — A teamstėr.
OD — Olivc drab or officer of the 

day.
Ite-up or Take-on ■
Shavetail
Skipper — Company commander.

Jobs For Radio Men
Radio: Radiosonde techniciap, 

$2,000; racįio monitoring officer, 
$3,200 and $2.600; junior Commu
nications operator, $1,620; radio įn 
spector and assistant, $2,600 and 
$2,000.

Scientific: Chemists, $5.600 to $2, 
600; technologist, 
Chemical
$5,600 to $1,620.

Trades: Shipfitters, loftsinen, lens 
gninders, machinists, instrument and 
tool makers, hourly wages.

Miscellaneous: Dietitian, polięe- 
men, agricultural analyst, marketing 
specialist, stenographer (men on
ly), enginemen, lithographic press- 
man, superintendent of construc- 
tion, and engravers. Salaries range 
from $5,600 to hourly wąge rates,

Student Borrowers 
Make Good Risks

ANN ARBOR, Mįch. 
borrovvers • make good 
University of Michigan

During a 43 year period, only
three-fourths of 1 percent of money 
loaned by the student fund wąs 
charged off as a loss. The majori- 
ty of finai failures to pay vvere due 
to deąth or to permanently disabl- 
ing illness, the presidęht’s 1939-40 
report says.

Since the fund was established 
at the university in 1897, a totai of 
$1,811,271 has been loahed to 
dents.

Positions Opert At 
Two U. S. Hospitals

Personalities of Interest
(Con’t. from lašt week) 

However, be that as it may, we 
have kept our “Ulysses” in Chi
cago long enough. His graduation 
from the University 
brought an end not 
undergraduate school 
so to his special life
uaniąns. Even before his Bachelor’s 
degree was avvarded him, had al- 
ready received word from the 
Northern Paper Mills in Green 
Bay, Wisconsin, that he was en
gaged by them and was to report 

. . p0 w°rk without delay. He remain-
peared about him a few weeks ago. If°r induetion in Uncle Sam’s Ar- ed with that firm for a year hold- 
He sayą: “If that certain person my’ ^as been given a month’slįng the position of Assistant 
(shę) would get off her high horse, grace. It seąms he qualified for the ports Manager, terminating 

all wrong, Cadets educationally, būt be- connection to return to the Uni- 
cause of a recent illpess, he’s short versity of Chicago where he was 
of weight. The draft bpard has awarded a fellowship to furthei 
given him one month to make u p his studies toward attaining a 

Zemgulis is the necessary weight. Good luck, Master’s degree.
sunlight of|joe. —M. T. DOME | The ensuing year was perforce

devoted mostly to study, although 
the agressiveness and ambition of 
this remarkable “fellow” did 
allow him to be follovving 
one of the Wieboldt Stores. 

In striving for his Master’s 
gree, he chose as a subject for his 
thesis the complex topic of “Allied 

Siberia” in the 
period of 1918-20. It was a fine 
piece of research work and sound 
reasoning, with conclusions which 
he drew in <1936 that have become 
facts in 1940 and ’41, as for ins- 
tance, regarding the activities of 
Japan during the intervention, he 
stated”... the place of the Japa- 
nese were widely divergent from 
the other of the Allies... Though 
doubtless aware of the necessities 
of the case, Japan was actuated 
by its own interests alone.” 

Especially noteworthy are the 
lašt paragraphs of his thesis, 
vvherein he .predieted: “Futurg copx- 
fliet may not be one between 
governments and nations, būt 
nright rather take the form of in- 
ternal struggles vvhich vvould pro- 
bąbly, be s,timulated by an inter- 
nUtional war ' shriuld governments 
feel'themselves sufftttehtl^-'in čon- 
trol of public opinion to enter 
into battle.

“Autocracy and aristocracy,” he 
believed, “were replaced by liberal
iam and democracy i n spite of the 
Metternichian system of conserva- 
tive 
war 
ism 
ced 
regardless 
liberal alliances.”

Thus, with ą copy of his thesis 
under one arm and the Matser’s 
degree under the other, Jose.ph Ct 
Varkala once more started out 
upon new adventures. He left Chi
cago for Middletovvn, Ohio. to learn 
all about rustless steel, etc., at the 
offices of the American Rolling 
Mills Company (ARMCO) where 
he soon filled an important posi
tion in their Allied Products Divi- 
sion and early in the spring ot 
1940 was sent to assist the manager 
in the Paris offiee of the compa
ny, the center from vvhich ARMCO 
ąctivities vvere spread throughout 
Europe.

His sailįng from America on 
April 13 vvas made more exciting 
by Hitler’s invasion of Denmark 
and Norvvay on April 12, — būt 
nothing stopped “our Ulysses” and 
on he vverit Paris-bound.

(To be contiuued nęxt vveek) 
(In next Monday’s English Sec- 

tion vvill appear the lašt artiele of 
this series of articles by NEWSY 
about Joseph C. Varkala. ' Next 
vveek vve shall reąd of bombard- 
ments, dinner vvith German sol
diers and French romance!).

I might toto.” You’re 
my buzum fran’.
VACATIONING—

OUr friend, Wally 
basking in the warm 
the beaches in Florida. For thatl 
matter we here, ln Chicago, are 
doing the šame thing in the warm 
spring air (at this writing).

Miss Helen Rimkus, sis of our 
Ęatelle, left for Califorala lašt 
week to enjoy a hard earned ręst.
COMING HOME—

That strange aurą that has lit 
up the features of Emily Deck is 
not Without. reason. Harry Petrai
tis will return on leave at the end 
of this month. Jncidentally, he was 
cąptain of the camp basketball team. 
Another Pirmyn achievement.

Suggests Subsįdy 
For Students To 
Aid Defense Drive

A suggestion that college engi-| Intervention in 
neering students be subsidized un
der the national defense program 
so they can speed up their train- 
ing, was discussed after a meet- 
ing of the committee on enginneer- 
ing defense training for 
West.

Head of the committeePLEASE EXPLAIN—
Can anyone pleasę give me the Į Heald, regionai adviser to 

reason for the continued appear- offiee of education, who is also .pre- 
ąnce. of Jaękie at rehearsals with sident of the Illinois Institute of 
a new squre each time. The lašt Technology. Seven other well- 
one was Vince Parednis. known educators in tthe engineer-
_______ _ ing field were at the meeting in TROUBLE.— thc University club

Is oit love trouble or something They are M L Engel. dean of 
else that has been bothering John the university of Illinois engineer- 
Rukstala of late. Ust rehearsal he ing co„ F A Kartak Mar. 
waS. down at the unthought of hour quett(J university.s engineering 
of 10:00 p. m., a daže accompany- dean; A E Gault_ dean of Brad. 
ing him; ley Tech., Peoria; F. R. Hamilton,
STORKING_  i president of Bradle^; T. A. Rogers,

Ex-.member.r,.Erank...Parker apd dęąn emęritus■ of engineering, Illi- 
the wife are ėxpėcting a visit from no^s Institute of Technology; O. W. 
•the' bird. ' 'jEslibdck, Northvvestern i

As is also oųr 
Andy Norbut.

I looked into a sunset once
And saw there many things

Which made my ,spiritą run socold
I dared not look again.

I see a weary travelle.F
Serene as the distant hills

Weaving about on aimless paths 
Across vast, boundless plains.

Face to the West with the setting 
suh. ' •” ’ •

—To the East #ith the breath of 
dawh ' ; '

Forever .plodding the dusts of the 
eąrth, :

Its san.ds and burnįshcd stone.

Open competitive examihations 
for attėndaht at neuro-psychiatrįc 

! hospitals maintained by the veter- 
ans’ administration at Downey and 
Danville, UI., will be eondueted 
by the boafd of the United States 
civil service exartiiners, it was an- 
nounced yesterday. The jdbA>į>ąiįs 
$1,020. Application blanks may be 
obtained at the eįvil ^ervice Of
fice in the

Oh, teaveller!
Sfruggle on, brave traveller , 
Many paths. tįiere are yet to ųn- 

wįhd
And many deeds are yet to be done,, 

And yet therė is time!
And yet there is timel

Frąnk Ę. Šatkauskas

V. Majus
> ■ N A ■

Dances In Detroit
Tomorrowi

■ .»

FOR FUN-^
For a hilarious 

entertainmęnt and 
to rėmember March 22. On
date PIRMYN presents its “Truth or 
Conseąuences’’ affair at the Syrena 
Ballroom. The admission, I am told, 
is only 35c and all fri.ends, rėmėjas 
and members are invited to spend 
onė exciting night.
ASIDE—

To the cast in general and John 
Avelis in particular. A little over 
thręe weeks remain to “Carmen”. 
How about startįng to sing a 
more than just tra-la-la.

DETROIT, MICH. — Vytautas 
Finadar Beliajus, forėmost Lithuą- 
nian dance expėrt, v/hose ęareer 
was inspired . by the belief that 
folk dancing fošters International 
friohdship, Will difOtot. ■-..a . F/IR 
Dance Festival at Wąyn.e Ųpivęr- 
sity, Detroit, on Tuesday cven- 
ing, March 11, at 8 o*ėlo6k in the 
Womc9’s Gymnasium. The Wayne 
Y. W. v ią sityhstonrig the pro
gram wh\ch iri.Qlu(te\boith in-. 
struction and a n c xh ibi tion b y Bo- 
liajus. , It is open to the public, 
and tickets may be secured a t the 
University' ticket offiee.,

Beliajus will’ also give- a dpėcial 
cxhibitiop, oh > Tuesday atterite0h. 
March lj,. ąt 3^30 ^’cltock,.for High-

Park Jtmicįr &>Uege tsudens, 
Ufidfer f . t^.''the Y.

‘ C, A. groubf'thėreV * (»j>-)

MUŠT GO.
Home—

Our lovely little dąncer and sin
ger is npw ęonvalescing 
4650 So. Western Avė. 
are urged to pay a visit.
Pirmyn in Limelight—

Pirmyn members are
themselves. and the chorus in the 
limelight. For ipstance —<

A. Casper and Ę. Brooks tpge- 
ther with Al Brazis make up the 
backbpne of the Tuesday Peoples 
Eurniture Radio Hour—

B. Norman debuting on 
mieras’ Hpur,

C. Krisčiun,
American”, 
doing swell 
hour—

C, Miller 
in Pirates of Penzance at St. Cd 
simirs* presentation.
Recovered—-

What with singing thc role ih 
“CARMĘN” and teaching on Mpri., 
Wed., Thur., and Sat., a t 508 Fihe 
Arts, 4-10 Michigan, it, wpuld seerh 
that Mrs. Stephens is fully reco- 
Vėredv
Lecturcr—-

J^pt coutent with being a singer, 
dĮafticef, vįoiinist Ąnita Navickas 
has turhed lecturer. Eetciuręd Ph 
L4thuania at Proviso ligh lašt 
week. Highhght—played PIRMYNS 
first recording “Tykiai Nemuhėlis” 
and “Spaudos Valsas” and stres- 
šed faęt that “this is the chorus 
I 'yveht tb Lithuania with.”
Smattcrings

Orchestra as near

university 
dean of engineering, and F. Ę. 
Johnson, dean of the engineering 
college, University of Wisconsin.

Heald told his comihittee the go- 
vernmcnt will supply funds to ac- 
celerate emergency defense train-. 
ing. Regular engineering students 
may benefit as well as those who 
attend classes, not for credit, under 
the emergency program.

Students studying for degrees 
may be subsidized so they can at
tend summer school instead of 
vvorking summers, it was explained.

Expand Soast 
Guard Recruiting

Coast Guard recruiting officials 
here announced that a nevv station 
for the 
opened

“The 
in line
Navy and other government 
fence agenęies”, stated thc 
pouncement, “Such expansion 
result in rąpid promotion vvhich
enchances the prospect of enlisting 
in this service, the oldest seagoing 
military force of the United States.

Applications are being taken at 
the local recruiting offiee, 
330, U. S. Courthouse.

LITHUANIAN
YOUTH SOCIETY

For Severai years Lithuanians 
have been represented by the L. 
Y. S. in the Natięnal Folk Dance 
Festival at Washington, D. C.

This year we will also stop at 
Cleveland . to 
there a folk

To cover 
dance recital
Lithuanian Auditorium, 3133 South 
Halsted St.

It will be one of the most out- 
standing affairs of the year. Inthis 
ęhow we vvill demonštrate dances 
of other nations, in. 
all types of European 
Severai American.

I urge you to keep
day, April 13, open to give your- 
self an enjoyable evening, one 
that will live in your memdries 
fpr a long time to come, through 
the performartees pf our talented 
Lithuanian Artists.

< Al Junevičius.

Harvard Scholar- 
ships Offered 
Illinoisans

Apply Before March 15
Awards of at least 21 national 

scholarships with maximufn stipends 
of $1,000 each will be awarded by 
Harvard College this year to fresh- 
men entering from schools in Ill
inois. the Midle West, South and 
Far West, it was announced 
James B. Conant, president of 
college.

Applications mušt be filed
Harvard College by March 15. Win- 
ners will be announced in June. 
The national scholarships are .prizes 
to be competed for by all students, 
whatever their finanefal circum- 
stances may be.

V * ’

perfectfęderal building.
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PITTSBURGHIETIŠKOS PASTABOS

pradėjo siausti taip vadinami 
nelegalizuoti streikai (reišk a, 
laužoma CIO unijos pasirašy
tos sutartys) ir dirbtuvėse dar
bai sustojo.

Yra nužiūrima, kad “bene tik 
prie tų streikų nebus pirštus 
prikišę naciai, fašistai ir ko
munistai, kad
karo reikmenų gamybą.

Komunistams parašų rinkė
jams gręsia T metai 

ka’ėj mo
šiomis dienomis Allegheny 

County kiim n’linio
teisėjas svarstys 30 komunistų 
bylą už nereguliarumus parašų 
rinkime po peticijomis.

NAUJIENOS, Chicago, TU.

SOVIETŲ "DRAUGIŠKUMAS

3

tik sutrukdžius KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE
Tur būt nori gauti medali

(b.ro suži- 
a o d. a u

Jei žmogus nepažiūrėtum, 
kad skaitai “Tėvynę”, lai pa
manytum, jog komunacių or
ganą rankose turi. Tai todėl, 
kad paskutiniu laiku “Tėvynėj” 
visaip niekinami demokratijos 
gynėjai ir į padanges yra kelia
mi tokie Lindberghai, Whnele- 
r ai .r kiti jiems panašus vyrai. 
Komunacių organai taip pat 
giria tuos žmones. Bet tame 
žinoma, nėra nieko stebėt no 
ims komunaciai tai 
nia , kad agelbėj s
gui Hitleriui (už ką jie gauna 
senvičių iš Maskvos).

Tačiau su buvusiu “Tėvvnės” 
redaktorium turėtų būti v sai 
kitoks reikalas: “Tėvynė” yra 
SLA narių organas ir kadangi 
“Tėvynės” redaktorius yra ne
blogai apmokamas iš SLA iždo, 
tai jam nereikėti) pataikauti 
diktatoriams, kad gavus senvi-. 
čių.

“Tėvynės” redaktorius turėtų 
žinoti, kad 99 procentai SLA 
narių yra nuoš'rdųs demokra
tai ir jie Lįe'.uvo* nepriklauso
mybės, atgavimo „likimą riša su 
demokratijų laimėjimu, trokš
dami ir vėl matyti Lietuvą lais
vą nepriklausomą ir demokra-

met kuopos valdyba veikė vie
ningai, todėl ir pirmas paren
gimas buvo visais atžv Igiais 
sėkmingas. Pelno liko daugiau 
kaip $30. O vis tai per pasi
darbavimą musų darbščiųjų 
valdybos narių moterų, žino
ma. ir vyrai neatsil ko neprisi
dėję. Išėjo kaip toje dainoje, 
kur sakoma, kad kur du stos 
v sados daugiau padarys vien , 
pradės, kits padės ir taip 
’iau varys. —A. V.

Demon tr op. savo 
’:vaihi m

Pas mus P.ttsburghe stalin- 
ciukai sutikę lietuvį ar tTi gat 
vėj, ar tai kur l.etuviškam 
kliube, ar kitokioj užeigoj, vi
sada su pasididžiavimu ir pa
sigailėjimu sveikina rusiška 
“zravstvuite”.

Jau nesako kaip mes papras
tai sakome “labą dieną” arba 
“labą rytą”. Jie savo kvailumą 
rodo visokiais budais.

Soho Bedievis.

LIETUVOS INTELIGENTU BŪKLĖ
Kaip išgaunami palankus atsiliepimai apie bolševikų 

režimų

to-

tei mo

A k Li cm p tcj , paia 
šų rinkėjams gręsia 7 met i 
kalėjimo ir po $~.OOO pinigais.

/K f sp

onuinisų Globoja
mo Pianisto Koncer
te Mažai Publikos

Užsienyje gyvenantieji lie
tuviai kartais patiria, o Mask“ 
vos agentai patys pasistengia 
išgarsinti, kad štai toks tai žy
mus Lietuvos asmuo (mokslų 
nin'kas, rašytojas, muzikas, ad
vokatas, gydytojas ir kl.) tar
naująs okupuotos’os Lietnyos 
įstaigoje ir net palankiai išsi
taręs ar parašęs apie bolšcvi-

tokiu atveju lietuvis šviesuo
lis, žinodamas, kad už švel
niausiu budu pareikštą tiesą 
jis nukeliaus į GPU tarnų, 
žmogaus veidą teturinčių, sau
gojamą kalėjimą.

Visų jų samprotavimų aki
vaizdoje lietuvis šviesuolis, 
prieš save “Tarybų Lietuvos” 
ar “Tiesos” reporterį matyda
mas, ima dėstyti: “Rinkimuo
se dalyvausiu, nes noriu tar
nauti savo krašto žmonėms.” 

, O kitą rytą jis paskaito laik
raštyje: “Laikau didele garbe 
dalyvauti • laisviausiuose pa
saulyje rinkimuose, nes tik

į Maskolijos “demokra- mylimojo Stalino išvaduotoje

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

CarrMoody LumberCo. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, storai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia {mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

STANLEY LITVVINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ttL.

STATYKITE NATTJ£ 
NAMĄ

Bacevičius Pitt?burghe

Nuoširdžių lietuvių giliau
sias įsitikinimas yra, kad Lie-

sumušti diktatoriai ir demo
kratijos laimės. O demokrati
jos gali laimėti tik suvienyto
mis spėkomis, kurias, deja, Kl. 
Jurgelionis “Tėvynėje” visaip 
pravardžiuoja ir niek’na.

Ar reikalingi gi iria i dėl
A. Smetonos?

Kad tas perversmas, kuris 
padarė Smetoną “prezidentu”, 
prirengė dirvą komunistams, to 
niekas negali užg’nčyti.

Ką komunistai dabar turėtų 
anibryti savo saulės vado agre
sijos pateisinimui, ję'git Lietu
voje butų buvusi demokratinė 
valdžia? Jie sako išgelbėję Lie
tuvos darbininkus iš Smetonos 
vergijos, nors tikrumoje tai tik 
atėmimas Lietuvos darbipinkų 
nuo vilko ir atidavimas. meš
kai. • >

Mes žinom, kad Lietuva prie 
Smetonos nebadavo ir dar tai 
pačiai Rusijai parduodavo daug 
maisto produktų, o dabar bol
ševikai viską atėmė, suėdė, ir 
Lietuvą paliko bado nasruose.

Bet tiek to. Prae’ties klaidų 
nepataisysime, bet galime nors 
pasimokyti iš jų.

Anglai turėjo žmogų su liet
sargiu, kuris irgi privirė košės, 
bet Churchillas sako, kad da
bar nelaikąs ieškoti praeities 
kaltininkų, kada priešas nori 
mus visiškai sunaikinti.

Kada komunistai žudo ir ka
lėjimuose pūdo geriausius Lie
tuvos sūnūs ir dukteris, ir Lie
tuvos vaikus mokyklose moki
na garbinti saulę Staliną, ir 
naikina viską, kas tik lietu
viams yra šventa, tai ir mes 
negalim laiką leisti ginčuose 
apie praeities klaidas.

Mano nuomonė yra tokia, 
vadinkime Smetoną buvusiu 
prezidentu (juk Smetona ne
buvo legaliai prezidentu išrink
tas), gal tas mums ir pagelbės 
susitarti ir veikti iš vieno Lie
tuvos gelbėjimo reikale.

Man rodos, kad tai galima 
padaryti, jei mes tik užmiršim 
praeities klaidas, nes kur du 
pešasi,

Kur

metais 
ginčai

Klientas Perplovė 
Krutinę Savo £
Advokatui

Įvairios žinios api? 
Pittsburghą

DANORA, Pa. — Advokatas 
Paul N. Barna ir klientas Pe- 
ter llyko iš Crcscent Ilcights 
susibarė ir ginčas pas baigė 
tuo, kad advokatas buvo nu
vežtas į ligoninę su perplauta 
krut’ne, o klientas uždarytas į 
kalėjimą.
, Susibarė už tai, kad adv.

S. S. Pittsburgh, Pa. — ,Šios 
kolonijos komunistai, prisi
dengę Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 8 apskričio vardu, 
buvo surengę kovo 2 d. pia
nistui Bacevičiui koncertą Lie
tuvių Piliečių svetainėje. Nors 
dėjo didžiausias pastangas, kad 
koncertas butų sėkmingas ir 
mobilizavo visas savo spėkas 
visoj Pittsburgho apylinkėj, o 
tikietus iš kalno pardavinėjo 
net ir svetimtaučių tarpe, ta
čiau rezultatai buvo labai mar- 
katni.

Patyrus apie tokį dalyką, 
tenka turėti galvoji štai ką: 
Pirmiausia, reikia htsiminti, į 
kokias sąlygas okupuotosios 
Lietuvos ^gyventojai yra at
sidūrę. Bolševikai yra pamėgę 
įvairias vad. anketas. 'Maskvo
je sumanysime, sakysim, me
no dekada. Reporteriai išsiun
tinėjami pas muzikus, dailinin
kus, dainininkus. Ateina toks 
plunksnagriaužis ir pastato 
klausimą: “Ką Tamsta manai 
apie Maskvos meno dekadą? 
Kaip Tamsta vertini sovietų 
meną?” ir t. t. ir t. t. Ir pa-

me dėl pašalpos gavimo už 
sižeidimą anglių kasyklose.

Siaučia streikai
BRIDGEVILLE, Pa. — šia

me miestelyje yra kelios p ieno 
karo 
kurį 
Bet rios garsinasi

dirbtuvės, kurios turi 
reikmenų užsakymų ir 
’aiką dirbo labai gerai.

tai trečias naudojasi.

vienybė, ten galybė
40 kuopoje pereitais 

buvo pradėję kokie ta 
reikštis (daugiausiai

ypatiškumai), tai ir parengi
mai nebūdavo sėkmingi, šie-

S 1.1-

Diena pasilaikė tikrai idea
liška, keliai buvo goriausi prie 
to koncertas buvo rengiamas 
sekmadienį, kada visi turi at
liekamo laiko, tačiau publikos 
buvo visai nedaug. Reikia ne
užmiršti dar, kad ir toje ne
skaitlingoje pubLkoje geras 
nuošimtis buvo tokių, kurie 
nežinojo, kad tai komunistų 
parengimas ir, kad tasai “gar
susis” pianistas yra saulės Sta
lino palaimintas ir kad tas L.

kad Bolševikijojc menas tėra 
viena iš skaitlingų priemonių 
Stalino vardui liaupsinti! Įvai
riai išsisukinėdamas, minties 
iki galo nepasakydamas, toks 
apklausinėjamas pradeda dė
styti, kad, jo nuomone,. “me
no dekada bus proga pasirody
ti lietuviškam menui 16 res
publikų sostinėje” ir panašiai. 
O čia dar reporteris nuo sa-

perlatyvų visiškai nesakė?”
Arba štai artinasi “rin 

mai 
tįškiausią pasaulyje parlamen- Lietuvoje galiu atiduoti visas
tą.” Reporteris ateina pas imi- jėgas anksčiau dvarininkų ir 
versi loto profesorių, gydyto- bankininkų skriaustajai liau
ją ar kurį kitą žinomesni 
žmogų ir pareikalauja atsaky
ti į “Tarybų Lietuvos” ar “Tie
sos” redakcijos suprojektuotą 
anketą: “Kodėl aš dalyvausiu 
rinkiniuose?”

Kiekvienoje laisvesnėje ša
lyje ‘kvočiamas asmuo pats 
paklaustų reporterio: “O iš 
kur Tamsta, meldžiamasis, ži
nai, kad aš iš viso dalyvausiu 
rinkiminėje komedijoje, ku
rioje rolės jau iš anksto yra 
padalintos ir kurios finalas 
jau iš anksto yra žinomas? Ar 
aš dalyvavau kandidatų pa
rinkime? Ar aš pastačiau 
“Lietuvos liaudies” kandida
tais maskolius Pozdnia'kovus, 
Morozovus, Šupikovus? Ką 
Lietuvos liaudis turi bendro su 
Icikais, Movšos sūnumis, Mes- 
k lipais? Kaip aš galiu bal
suoti už Sniečkus, 
Paleckius, Gedvilas

džiai.”
Šitokiomis frazėmis bolševi

kų spauda maitina savo skai
tytojus.

Be abejojimo, nei viena 
tauta nėra apsaugota nuo iš
davikų, iškrypėlių, fantastų ir 
panašių tipų. Deja, ir lietuvių 
tauta turi savo gen. Vitkaus-

munistų kontroliuojamas.
Pašalinis.

tyvų ir išeina, kad1 “tik geni
aliojo Stalino , •kon's'titucijoS 
sąulei šviečiau t,; galima buvo 
sulaukti nepaprastos laimes, 
kada mes su lietuvišku menu 
pasirodysimė didingoje 16 res
publikų sostinėje, į kurią nu- 
kreiptos viso pasauliovproletta
riate akys. Kas išdrįs viešai,

Preikšus, 
ir kilus

gyventojams ant 
okupantų durtuvų 

galėtų 
asmuo

Lietuvos 
sprando 
pagalba? 
t o k s a pk 1 a u s i n ė j a m a s
atsakyti, jeigu jis turėtų bent 
minimalinių sąlygų.

Bet negi žmogus savo noru 
eisi į kalėjimą? Ir dar į bol
ševikišką kalėjimą, J į kurį 
daug; kas jau nlikėliavo, bet 
nei vienas ligišiol negrįžo... 
“Lasciate ogni .sperąnza, voi 
ch’ ėntrate’ ”—stojasi lietu
viui šviesuoliui prieš akis už
rašas iš Dantės “Dieviškosios 
komedijos,” kurį poetas pa
mate prie įėjimo į pragarą.

ra ir kitus, nekalbant jau apie 
Paleckius, Gedvilas, 'Pakark- 
liūs ir dar saują žmonių. Bet 
lietuviai, skaitydami ar girdė
dami tokių žmonių kalbas, jau 
yra apie juos sudarę savo nuo
monę. Tad šio plauko žmogys
tos nieko jau nesuklaidins.

I Tenka dar atkreipti dėmesį 
į vieną aplinkybę. Nekalbant 
apie grynai gyvybės palaiky
mo interesus (reikia gi iš ko 
nors gyventi), yra labai daug 
lietuvių, kurie dirba okupuo
tosios Lietuvos vienose ar ki
tose įstaigose kilniais patrio
tiniais sumetimais, tikėdamie
si savo pasiaukojimu gelbėti, 
kas dar galima gelbėti. Juk ir 
taip visur į pirmąsias 
prigrūsta maskolių ir 

i Tad šie pasišventėliai,
savo sunkų kryžių Tčvyn'ės 
vardan, yra verti ypatingos 
pagarbos. V.

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

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

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

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

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

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

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR 

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 030G—03G3

vietas 
žydų!

T A 1 8 nV I Busi turtinges- 
n U F iMnis ir* b 1 gesids. Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3V2% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
J3en. J. Kazanauskas, Sec.

11 vmtS $1,000,000.00

Pirkite tose krautuvėse, ku- pareikšti, kad jis visų tų bei-’ “Palikite bet „kurią viltį, jus, 
NAUJIENOS!-' ševikiškos frazeologijos su- kurie įeinate”—-turi 1 pagalvoti

Link-Belt Pelnas 
$2,514,000

Link-Belt Company skelbia, 
kad pereitais metais ji padarė 
$2,514,380 gryno pelno, apie 
$300,000 daugiau negu užper
nai. Apyvartos padarė $28,- 
640,342.

FRANCES BURKE 
Panele Amerika 1940-41

Chesterfield
LENGVESNIS, GERESNIO-SKONIO

Tie švarus balti Chesterfield pakeliai turi 
viską ko rūkytojas mėgsta ir pageidauja. Patrau
kite raudoną galelį — išsiimkite Chesterfield . . . 
užsidegite jį. Jūs mėgsite kaip VEŠIAI Chesterfields 
dega ... jūs mėgsite jų GERESNI SKONĮ ... ir jūs 
rasite juos AIŠKIAI LENGVESNIUS—ne stiprus, ne be 
skonies.
Todėl Chesterfield vadinamas rūkytojo 

cigaretas— cigaretas, kuris PATENKINA.

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

$35

10 MĖN. MOKĖTI A A r n 
Pinigų grąžinimo ga- \ 11 h II 
rantija. Denturos da- “ 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų '
padarytų 
dentistų.

Pleitai 
Pataisomi

laisniuotų

$1
Apkain.
Nemok.

Hejna Bros

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.

Sopkie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
- iš stoties - 

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

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

vai ryto. 
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai vakare.
Išgirskit vėliausia* žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Copyright IMI, Licbbtt & Mtmi Tobacco
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... CJMcąję, TĮL ________________________________  
dyla dabartiniame atsitikime I 
bando vaidinti SLA Apšvietoš 
Komisijoje tokią pat rolę, ko
kią prieš metus suviršum laiko 
vaidino ‘‘brolis” J. Miliauskas. 
Jisai nori kelti triukšmą Susi
vienijime ir siūlo pavesti “JuV- 
gelionio išmetimo klausimą” 
[dar karatą spręsti SLA nariariąs, 
kad jie jį perbalsuotų “savo 
reguliariuose kudpų susirinki
muose”. Įdomu butų žinoti, 
kuriuo SLĄ konstitucijos pa

SLA PILD. TARYBOS 
REZOLIUCIJA

Pirmadienis, kovo 10, 1941
Užsakymo kaina: 

Chicagoje—paštu:
Metams .... .......................
Pusei rpetų ...................
Trimis mėnesiams ..... .
Dviem mėnesiams ....... .
Vienam mėnesiui .........

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

ACMe^>,’l savo suvažiivilnte Jfew Y*,) 
Metams ...............     $6.00 ke, įvykusiam pereitą savaitę,
Pusei metų  ............. ......... 3.25 sla Pildomoji Taryba priėmė
Trims menesiams  .......  1.75 . . . , . .. .. \ . .
Dviem mėnesiams .............  1.25 visais balsais rezoliuciją Lietu-1
Vienam mėnesiui .............— .75 vos nepriklausomybės reikąlu.

Užsieniuose: Jos tekstas yra ištisai atspaus-
Metams ................................ $8.00 Li.-nfae “Tėvvneie”Pusei metų ............................ 4.00 amtas ltvyneJc .
Trims mėnesiams ................   2.50 RezoiiUcijž griežtai

oSk£iuV^a^.MOney kia bolševikų pagrobimų Lfe- 
__ ..... Įtuvriš ir tą smurto bei žmoriįų

• r ii tririterfriiiriiri ir dvasinio paver-lBritų pagalbos bilius ^mo politiką, kurią
___  Lietuvoje vykdo. Toliaus, re-

Buvo visą laiką aišku, kad Atstovų Buto 1776 bilius zoliucija S,LA
praeis. Didele dauguma Amerikos žmonių ir didele dąu- mis, žodžiu ir darbu Veikti pą-
guma kongreso narių jam pritarė. Bet kongresas sugai-kkubihimin grąžinimo lietuvių' 
šo ištisu du mėnesiu, jį debatuodahias. Galų gale, perei- tautai ir Lietuvai pildos riėpri- 
tą šeštadienį bilių priėmė senatas, 60 balsų prieš 31, t. y. klausomybės ir demokratinės; 
beveik dviejų trečdalių balsų dauguma.

Opozicija laimėjo keletą nedidelės reikšmės pataisų, 
o šiaip visos jos pastangos davė tiktai tą, kad per ke
lias savaites buvo sutrukdytas Jungtinių Valstybių pa
siruošimas pilnu tempu teikti pagalbą Anglijai, pačia
me kri tingiausiame dabartinio karo peri j ode.

Visi neutralių šalių ekspertai sutinka, kad, jeigu 
Hitleriui nepavyks paklupdyti Angliją per ateinančius 
šešis mėnesius, tai karas jo pusėje bus pralaimėtas. Ir 
štai šitokioje situacijoje, besiartinant įvykiams, kurie, 
veikiausia, nulems viso karo likimą, būrys senatorių 
diena iš dienos, savaitė iš savaitės darė ką tik galėda-! 
mi, kad Anglija negautų iš Amerikos “įrankių”-, be ku
rių jai nėra progos laimėti kovą su Hitleriu!

Visus savo argumentus prieš 1776 bilių senatoriai 
Wheeler, Nye, Clark, Taft ir k. buvo pasakę, pirma ne
gu prasidėjo debatai senate. Paskui jie juos tiktai kar
tojo, kartojo ir kartojo, retkarčiais pridurdami kokią 
nors demagogišką frazę apie tariamus prezidento 
Roosevelto “skymus” įvelti Ameriką į karą. Tai buvo 
obstrukcija, o ne rimtas klausimo svarstymas.

Tyčia ar netyčia, darydami šitą obstrukciją, opo
ziciniai senatoriai padėjo Hitleriui. Ne vienas jų, reikią 
pasakyti, visai atvirai prisipažino, kad jie netiki, joge! 
Anglija gali atsiląikyti prieš Hitlerį. Jįe mano, kad ang
lams butų geriausia tuo jaus taikytis su Vokietija, o 
Amerika turėtų pasiūlyti savo tarpininkavimą.

Šita “defytizmo” (pasidavimo) pozicija yra beveik 
taip pat pavojinga demokratijos reikalui, kaip tiesio
ginis talkininkavimas Hitleriui. Gerai, kad abeji kon
greso rūmai ją atmetė.

demokratinės
.4 • I 

laisves ir šviesesnio ir Jaimip-:b 
gęsnio rytojaus, kaip savo tė
vynei Lietuvai, taip ir kitoms 
lygiai nelaimingoms diktatorių 
pavęrgtpms tautoms”.

Po rezoliucija padėjo savo 
parašus visi Pild. Tarybos na
riai: F. J. Bagočius, į)Vez?dęn- 
tas; J. K. Mažukna, vicė-prezi- 
dentas, M. J. Vinikas, sekreto-į 
rius; K. P. Gugis, iždininkas, 
Dr. S. Biežis, daktaras-kvotė- 
jas; Stasys Mockus, iždo-globė-j 
[jas, Euphrpsine Mikužis, iždo 
[globėja.

Spaudoje buvo skleidžiaipi 
gandai, nešvaria Jurgelionio 
plunksna pakurstyti, kad SLA 
Pildomoje Taryboje esą kokių 
ten Lietuvos okupacijos prita
rėjų ar “penktakojų”. šita re
zoliucija parodo, kad tiems 
melagingiems gandams nėra 
pagrindo.

Anglijos padėtis yrri bei 
vilties” — skaitome *‘Tęvy- 
nę$” įtfrn^me pųsląlpyje.— 
“Ilgiau kąriaųjąųti Ąnglija 
vis daugiau neteks laivų ir 
gal vis mažiau galėtų atsi
remti prieš vokiečių submą- 
rinaš. Tą numatydami, juros I

“N.” Red.) ir mano, kadi 
Ąųglįjąį dąug gęrįąų butų 
jiahar jaryti taiką, kol Ąn'g- 
Jįja dar nęsumųšta, negu I 
bpą paskui, ką<Įą Ąųglįją bus 
sųipušįą jųroąę, ten, kur ji 
iki šiol skaidėsi tvirčiausia.” 
Ėet Amerikos laivyno vadai 

mario visai kitaip. Jurgęlionir 
jų nuomonę ignoruoja. Jisai4, 
rašo tiktai tą, kas yra naudin
ga Hitlerio pusei.

Tikimės, kad tokios naciškos 
propagandos “Tėvynėje’* dau
giau nebebus.

ŠMEIŽTAI PRIEŠ DEMO
KRATIJOS GYNĖJUS

Ne diktatūra
Anglijos pagalbos biliaus priešai pripasakojo apie 

jį daug visokių nebūtų dalykų, bet labiausia mėgiamas 
jų argumentas buvo tas, kad 1776 bilius suteikia prezi
dentui Rooseveltui “diktatoriaus galią”.

Jau pats faktas, kad tą bilių kongreso nariai abe
juose rūmuose kūlė per du mėnesių laiko, pirma negu 
jisai buvo priimtas, aiškiai liudyja, kad apie diktatūrų 
čia negali būti kalbos. Demokratija butų amžinai p&į 
smerkta žuvimui, jeigu ji negalėtų skubiai ir griežtai 
veikti, kurimet yra sprendžiamas jos likimas. Tokiam 
veikimui vykdomieji valstybės organai turi turėti dau- 
giaus galios, negu paprastu laiku.

Jeigu jie tą galią ne patys savo valia pąsiipią, o 
gauna iš žmonių atstovų, kurie yra laisvai išrinkti ir 
kurių laisvė, darant nutarimus, nėra varžoma teroru 
arba kitokiomis paralyžiuojančiomis jų protą ir sužibę 
priemonėmis, — tai demokratybės principas nėra pa
žeistas. ' '

Nepaprasta teisė, kurią 1776 bilius suteikia pręži-, 
dentui Rooseveltui, yra teisė dalintis šu Anglija (ir ki
tomis draugingomis Jungtinėms Valstybėms šalimiš) 
ginklais, karo medžiagomis, apsigynimo įtaisymais ir 
informacijomis, šitoks ankštas neutralios vąlst^ės kb- 
operavimas su kariaujančia valstybe “normalaus* karo 
metu butų neįmanomas. Jisai prieštarauja visiems tra- 
diciniems supFatimąms apie neutralitetą.

Bet karas, kurį šiandien veda totalitarinės diktatų^ 
ros, nėra “normalus”. Puldamos savo auką, < jos daž
niausia net ir karo nepaskelbia. Jos naikina neutralių 
šalių laivus, į nieką neatsižvelgdamos. Jos ?nėto bom? 
bas į neapginkluotus miestus ir žudo civilinius gyveb? 
tojus. Jos kariauja ne tiktai ginklu, bet ir pšįrii^iiųais 
bei intrigomis priešo šalyje.

“Trojos arklio” arba “penktosios kolonos” taktiką 
Hitleris, Mussolini ir Stalinas jau seniai vartoja Jung
tinėse Valstybėse ir kitose 20 respublikų Vakariniam 
Pusrutulyje. Diktatūrų karas prieš -Ameriką, 7<karas iš 
vidaus”, jau einą. Todėl butų tikra nesąmonė, jeigu 
Amerika užmerktų akis ir elgtųsi su tomis diktąturor

St. Miščikas-žiemys.

Rusija stengiasi, kad
Vokietija nesugriūtų

Paskutinė Busi jos Vokietijos 
sutartis, kuri vienų vadinama 
ekonomine, kitų politine, bet 

____ __________ Kuri kartu yra ir tokią ir to- 
rinaš. lą numątydaini, juros Į ragrafu p. Vąidyla remiasi, da-l^fh bes ^argi pats Višinskis, 
karo ekspertai (kurie? - rydamas šitokį “demokratišką” aiškindamas napją sutartį ko- 

x ------ ■ *______________ respondentams teiįstengė pasa
kyti, jog ši nąųja sutartis, gir
di, yra “ne tiek politinė, kiek 
ękpųoinįnė”, kas ręįškįa, jog ji 
ąka||oiųa dargi rusų, nors ne 
yisaij visgi poįitinc.

Kitoniškai ir būti negali, nes 
teikiamas, ypač toks gausus, 
vienai kariaujančiai valstybei 
visokių reikmenų, nors ir gera 
kaina, gali būti daromas tik jau
čiant nepaprastą simpatiją ir 
turint slaptus ar viešus politi
nius tikslus.

sumanymą.
Ap nę sarmata varinėti to- 

kįąs juokingas “pplitikas” Su
si viepi j iipę? Juk, kaip teų be
būtų, pildomosios Tarybos na
riai nėra maži kūdikiai. Jeigu 
jie visi padarė sprendimą vięn- 
balsįąi, tai “opozicija” turėtų 
suprasti, kad skaridalinimąis

škąndąiįnę, 
pats save.

diskredituos

gyventojus, kurie turės kęsti 
nedateklių kai kurių maisto 
produktų Adolfo naudai.

Ypač keista, kaęl Rusija pa
sižada pristatyti dargi milijoną 
galvų galvijų, kuomet pas ją 
pačią dar tebeleidžiama valgyti 
mėsa vos tris kartus į savaitę, 
jau neskaitant to, kad darbinin
kas Rusijoje, uždirbdamas dar
gi 300 rublių, neuždirba dienos 
darbu kilogramui mėsos, nes, 
kaip anksčiau sakiau geresnė 
mėsa kainuoja iki 11 rūb. kilo
gramas, gi paprasčiausia — 8— 
10 rub., bulvių kilogramas 90 
kapeikų arba rublis dešimt.

O k.Ii produktai visa, neįper
kami žmogui, kuris turi dirbti 
gan smarkiai, bet visgi ne ge
rai pavalgyti. Stachanoviškas 
judėjimas remiamas badu, ne? 
jei darbininkas nesistengs dau
giau pagaminti, tai yra nedirbs 
iki devintam prakaitui, jam pa
kaks jo uždarbio vien duonai. 
Maža to, turi dirbti visa šeima, 
jei ji skaitlinga, nes kitoniškai 
nepakenčiamas gyvenimas.

Sutartį pasirašius tiek “Izves- 
tia”, tiek “Pravda” parašė siek
sninius straipsnius, kuriuose 
pažymėjo nepaprastą draugys
tę su Vokietija ir dargi prikai
šiojo amerikiečiams, jog anie 
negeriau elgiasi su Anglija.

Tiesa, bet anie ir sako, kad 
jiems draugai, tai kodėl jų laik-» 
raščiai, kartais parašą vieną ki
tą žodelį prieš fašistus, nepasi
sako, kad Vokietija Rusijai toks

4

daug ątviresnė ir žmoniškesnė 
Įjėi doresnė, nes teikdama tokią 
pagalbą Anglijai atvirai sako, 
jog ji užinteresuota vokiečių ir 
italų sumušimu, gi rusai, dar 
vis nori išsisukinėti visai kiton 
pusėn norėdami nukreipti pa
saulio aj^is, išsisukinėdami, jog 
tai daranti dėl ko kito.

Aišku, kai kas, tarp jų ir 
XX-to amžiaus originalas Ber
nardo Shaw, kuris gėrisi viso
mis diktatūromis ir kiekvieną 
dieną tvirtina vis kitą nuomo
nę, tiki šioms pasakoms, cituo
ja rusų laikraščius ir ypač mėg
sta pacituoti anglų ar keno ki
to mestą komplimentą rusų pu-

ŽINIOS
•ZHD* ‘ * .» .'f • *

KALBA APIE KANALO 
KASIMĄ

Maškolįų variagas banilin, 
kuris priskirtas Nemuno laivi- 
ninkyštės viršininku, komunis
tų organe “Tiesa” skelbia grim-Į 
dioziniuš planus, kriritięs jis 

(!) Jurgelionis baisiai supyki- sugalvojęs okupuotosios Lietu
vos vandens keliams išnaudoti. I j- • ♦ . , a

|Tarp kitų planų paminėtinas 
, ku- 

iriud Nemunas butų sujungtas 
'su Rygos įlanka. Kanalas gale
lių eiti Kauno-Rygos slėniu ir 
siektų 307 klm. Iš šių projektų 
matyti, kad sovietų įstaigos Išeri. Girdi, žiūrėkite, ką jie su
yra tiek žmonių pavertę krito*- ko.
gįninkais, jog nebežino, ką sul Tokių sakymų, mes girdėjo- 

Lengvgtikiai šita pliuškių pa- jais daryti, nes sęvietų Busijo- me daug ir žinome jų kainą, 
saka, gal. būt, ir pritikėtą, jei- je tokius kanalus kasa kator- Nėra ko anglams ar kam ki- 
gu už Jurgelionio pašalinimą gininkai. tam drapstytis žodžiais prieš
butų bąl§avę tiktai sočialištų ——— valstybę, kuri dar kol kas fak-
“sąvj^kįai” Pildomojoje Tąry-1 NAUJI PILIEČIAI [ tinai nekariauja ir tuo suteiki i 
boję, č Bet balsavo Visi septyni 
Pildompgios Tarybos nariai ' 
neišsltirįąnt Dr. M. J. Vįniko, 
p. Stasip Mockaus ir Dr. S. 
Bįežio. Tai kas gi pasiuntė “ul
timatumą” šį|įęms žriionėms?

Panašįąs nesąmones rašo 
.čiĮ<agiskįs “tautiškas” laikraš
ti^, tik jisai pasiskolino “penk- 
tąkojišį<os” išminties iš And
riulio, k]ių’i$ surado, kąd SLA 
organo redaktoriaus atstatymu 
Pildomoji Taryba “laužo kon
stituciją”. Prie to p. M. Vaidy- 
įos redaguojamas laikraštis 
prideda dar ve ką:

“Pagal Scrąritono seimo-—
1936 metą ųutarimą apŠyie- 
tos kjpmisiją turi pirma iš- 
Įįeštį savp nuosprendį, £ pa- 
sidaų pranešti pildomai ta- 
l’ybąį, kąri įik po bešališko 
tyrinėjimo gali pasielgti su
lig savo nuožiūros.

“Ar apšvietos komisija iš- 
hešė savo nuosprendį? 
svietas komisija apie tai ^et 
į)C$irtįfe”
Čia yra parašytus dvi netie

sos. Konstitucijoj pa taisau kurį 
puvo priimtą 193(j pi. SeųiĮe, 
Visai nepęįkąįaują, kąd ĄpjVie- 
tos Įtįoiąisiją darytų kdldus 
hors Įįūo^iTnd^iįįs. Ji rėiką- 
lauja tiktai, kad tą kbąiisiįįą 
^nuriądytį?? Piįdpįnająį 
bai, |<ąd bągatio fedąĮcĮonuą 
- ■netinį^mii^ ąriiėhą savb pą- 
rėigris.

Apšvie'toš Komisija, tiesą, ne
laikė mitingo pTjgario rėdągriyi- 
ąio apsvatslyĮnąą bet ji ĮŠreiŠ- 
kė javo ąądhidąę 
p. yaidyią huornonės be; 
j^ijri^e,; tai tąš nereiškia, kąp 
^ohįisijos pareiškimas nėįurį 
vėftes. Konstittteiją nereikąląiĮr 
ja, kad Apšvies ^pnĮį^jri dąr 
pytų savo taVį^ąj yi^įtiriĮsiąi. 
' Iš viso ko mįtyt; kriį p.

“LIEUVIŠKA POLITIKA”

Dėl Kl. Jurgelionio pašalini
mo iš “Tėvynes’’ redaktoriąus 
vietos padarę pastabų ir kai 
kiirie “tautiški” laikraščiai. 
Vienas jų aiškina Pildomosios 
Tarybos sprendimą tuo, kad 
savo nuomohėmis ir filosdfija

no socialistų vadiis. Girdi:

“Iš CliicrigOs buvo gauta l Vf f . , Y c Ai 7* J i v. v i ■ -yi :• i A-r j projektas Iškasti kanalą,žinių, kad saviškiems Pildo- A. * , ■ 7’
t ■ • r « • ■ | 1X1 nm 1 m o o Kiitii ciiin

iriojoj. Taryboj buvo pądiio-1 
tas ultįnįatpmaš: ‘Arba jus T 
atstatykit Jiirgelioriį, arba 
bus pradėta prieš jus atakai 
visu frontu — Chicago j, 
Brooklyhe ir Bostone.”

PąskuHniam'e K. Jurgelionio 
suredaguotame; “Tėvynės” nu
meryje dar vis tęsiama atakos 
prieš prezidento Roosevelto už
sienių politiką ir jos rėmėjus. 
Jurgelionio pąrašyta “įvykių: 
apžyalga” prikaišioja jienis 
“karo idėjos fanatizmų’’, “iste
riją” ir “artimumą nacių dyar! 
šiai .

Jurgelionis net riępasidrovė- 
jo “užtepti” ir draugingo Jung
tinėms Valstyvėms kaimyno, 
Kanados, valdžiai. Jisai rašo:

“Pastebėtina, kad Kanadoj 
draudžiama yra ką nors blo-1 
ga viešai kalbėti apie Sovie
tu Rusiją ir net kritikuoti 
kpiĮiųnizmą”.
Q tuq tatpū Kanadą turi į>u- 

sčtiiuii aštrų Krašto Gynimo 
įstatymą, kurhio pasiremdama 
valdžia jau uždarė keletą ko
munistų (ir fašistų) ląiį;raščjų 
ir pridėjo į feon.centra'djos sto
vyklą visą eilę Stalino (ir Hit-

KoYriunizriib kritikos Kana
dos spaudoje yra tiek įr tiek. 
Štąį ti^ą guptąine “Thę New 
Copųnonyyealth” nųjųeryje, 
Vąšąrįp 28 d.? -yra įdętąą įštijp: 
puslapio straipsnis, kuriame 
Jbhri Štrri'ciiey riš’frią'usTu buįu 
kritįkudja i Eehlho koritr-reVp- 
Jručinės idėjas ir bYitų komą-- 
nistų partiją bei jos išdavikfšk^' 
ppntįką-

Už SUSILAIKYMĄ ŠV 
HITLERIU ’

į : .. . •............. Į
AtakuttĮidriniąs dęlhtikTąfjnhij 

Mlių
cn'gąh° TTOfeSyfe 
pasisąko už “’fąiką” i&J Hitle
riu. feitą ^riVo 
pFppągąįidą fepdė 
Žengti ITpya 
pertų” nuoliį^Įib.

NAUJI PILIEČIAI
“Tiesą” įdėjo 

ll’| vaizduojančią, kaip eina prasy- 
inų registravimas sovietų Lie
tuvos pilietybei gauti. Fotogra
fija vaizduoja registracijos

fotografiją, tai vaistyfcei varyti propagandą

sekretorę S. Vulfiriaitę. Punk
to vedėjris yra kažkoks P. Si- 
zov, atvaizduotas raudonarmie
čių uniformoje. O prašytojas 
yra pabėgėlis iš Lenkijos — P. 
Gocbman. Okupantams Sizo- 
vams vadovaujant, naujoji Lie
tuva susilauks naujų piliečių— 
Gochmarių įr kompanijos.

SEPTYNI METAI KALĖ
JIMO Už PRIEKIŲ 

..... ‘stĖiPrii|''
Kauno senosios turgavietės 

pirkte Frinė Kriganiebę nurista 
sepiyneriąįs metais sunkiųjų 
darbą kalėjimo už prękią slė
pinių. Ųž tojįį pat nų$iįcUĮiHną 
Girša įr Sąrri Kacai t^ąųįĮę nu
teisti ųet 8 mėtuš suntuhjų dar
bų kalėjimo.

J?ęnka pastebėti, kad dat he- 
sėrįjąį į&vįptį
Lįętųyps teismris viešai pąpeikii 
įęį^niųs, kąd jie prįįęisla 
tąį” ;5 nifetųs stipriųjų įįąi^P 
katėj iiriO. tdątiąy.dąmi riurody- 
hią iš ankščiau, teĮsipai dabar 
ptadėjb Skirti ąuli§tėŠncs brius- 
mes.

savo krašto viduje, kad paruo
šti savus piliečius prieš tą vals
tybę, tuo pateisinama ir diplo
matiniai žodžiai.

Bet ši sutartis daug įdomes
nė ir kas charakteringa, supuo
la su nauju Stalino vyriausybės i 
dekretu, būtent, kuriame reika
laujama padidinti maisto pro
duktų ir kitų reikmenų produk
ciją, nes jų stoka nepaprastai 
jaučiama Rusijoje.

Bet tuo pat laiku ta pati Ru
sija norėdama kaip galint pa
laikyti savo pusbrolį Adolfą, 
pasižada per pusantrų metų 
pristatyti Vokietijai pustrečio 
milijono tonų javų bei miltų, 
milijoną galvų galvijų, nors pa
tys neturi pakankamai ir mo
kama už galvijieną iki 10—15 
rublių (Maskvos kaina), išvpš 
šerių, kailių, kurių taip pat ne
turi, cheminių išdirbinių, pus- 
antrp milijono tonų naftos bei 
benzino jau bekalbant apie me- 
tąlųs įvairiausių rųšių, kurių 
tiesa, Rusija turi pakankamai 
ir dąb£ geriau parduoti žaliavą, 
hįegu duoti vielos fabrikams, 
kad pagamintų “broką” ir reik
tų 25% padirbtų gaminių iš
mesti kąįp pęgąĮimų vartoti 
(kai kur “brokas” daug dides
nis).

Vokiečiai taip pat nemažai

kai? Tai pasaulis žino, bet vie
tos stalinistai galvoja, jog to 
niekas nesupras, jei neįdėsi 
jiems į burną. (Tokiu dėsniu 
remiasi Gocbelso agitacija, ku
ris tvirtina, jog liaudis galvoja 
primityviškai ir todėl viską ga
li, jai įkalbėti)^

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKĖVIČIŲ 
1739 S. Halsted St.

mis, kaip su parodyti savo šališkų^

Nepaprasta padėtis * reikalauja nepaprastų kovos 
priemonių. Tai n'e deihokratijos paneigimas, bet jos gy- 
nimas.^ \

Skelbimai ifaujietiesė 
duoda liąudą dėlto, 
kad pačios 
fa naudingos.

. • • •s/*:1.-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

J
Jeigu neikųrite pinigiy, kreip
kis į Naujienų spuĮką,-— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, iĖL.

Rusijoje 21 sunkiosios pramo
nės fabriką, 182 fabrikus leng
vosios pramonės, aštuonis au
tomobilių, tris orlaivių fabri
kus ir tris kasyklas aukso ap- 
rųpin'ti yisąis įrankiais Urale ir 
Sibire, be to įtaisyti ir aprūpin
ti viskuo tris naujas naftos 
gręžimo ir išnaudojimo bei naf
tos pjpįjuktų perdirbimui fabri
kus* ir Uralo sri
tyse ir įtaisyti dvi observatori
jas, jau ųcšfcriitant optinių stik
lų (ąfcinių, žiūronų) Ir kitų sti
klo produktu. Priedo — 12,000 
torių įmėdicibos Veikriienų.

Vokiečiai duoda tai ko turi 
ir ką visą laiką parduodavo, gi 
Busija duoda dargi tai, ko pa
ti neturi ir tuo nuskriaus vietos

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

WATCK YOUR

THROAT 
after sudden exposures 

gargle Listerint
Sudden temperature cbanges, likę dratt* 
. . . wet feet . . . and faligue. may l«»wer 
body resistance. Then colds or sore throat 
often develop and germs in the mouth get 
tbeupper hand. Prompt and freoucnt ųseof 
Listetine AftUšeppc may often head o(T an 
irrilated throat and kce .) a cold Irom bo- 
čojning troutylesope—beeause it kilis aur- 
facc gorma aušociated with ttiese condit ions. 
Lambort Pharmacul Co., SI. Louis, Mo.

Kilis įerms on throat
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St. Miščikas-žiemys.

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

15 Mėnesių Kūdikis Glioma Auka

(Tęsinys)
Į jį paveikė daugiau kunigo 

žodžiai apie sunkią padėtį, iš 
kurios abudu norėjo išlipti, bet 
dar svarbesnę rolę suvaidino 
kunigo skubotumas. Jei kuni
gas butų taip neskubėjęs don 
Julianų, jis butų be abejo atsi
gavęs ir suskubęs geriau įver
tinti pasekmes, bet kunigas, lyg 
numanydamas, kad tuomet, il
giau laukiant, don JuLano gal 
atsisakyti, ragino skubėti. Ma
ža to, ir tai bene svarbiausia, 
kunigas visų laikų pasakojo 
apie to sugalvoto stebuklo ma- 
teriales pasekmes, negu apie kų 
kitų, visai nuslėpdamas 
busimas scenas, kuriose 
dalyvauti don Juliano.

visas 
turus

neužsiminė apie galimybę, jog 
teks don Juiianui iškilmingai į- 
žengti į bažnyčių. Jis pirma 
naktį kalbėjo tik apie pasaky
mų Carmencitai ir dargi ryto
jaus dienų, kalbant apie bažny
čių, kunigas nesakė, jog don 
Juliano turės ateiti prie alto
riaus, priešingai, jis prašė tik, 
kad don Juliano ateitų bažny
čion ir atsiklauptų viduryje

Bet išėjo kitoniškai, kunigas 
Nieola prie jo atėjo ir jį nusi
vedė prie altoriaus. Jis negalė
jo priešintis, nebuvo laiko prie 
žmonių ginčytis ir todėl pasida
vė kunigo nurodymams, ku-; 
riuos anas tykiu balsu jam 
švagždėjo bažnyčioje. Don Ju- 
nano gerai pamena, jog jis klū
podamas prie altoriaus su ku
nigu pasakė: “Eik po velnių!’, 
Kuomet kunigas prašė jį išskė-« 
sti rankas prieš altorių. Bet iš
skėtė ir vėl pasiduodamas ku
nigui, nenorėdamas ginčytis, 
nes bijojo dar bjauresnių pa
sekmių...

Vien it žodžiu sakant, įvykiai 
jį supainiojd, jis neįstengė prie
šintis tuo momentų, kiiom'et 
dar gaiima buvo išsigelbėti-, b 
vėliau jau viena klaida reikala
vo antros... Tiesų pasakius .. . 
greitai viskas ir pasibaigė, nes 
viskų užbaigė jau vienas kuni
gas, jis dalyvavo tik vyskupo

Kaip blogas bebūti) buvęs 
don Juliano, jis visgi buvo daug 
geresnis už ddugelį apylinkės

listinio tipo dvarininkas, kuris 
skaitosi vien pinigais ir "viską 
vertina banknotais.

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ
VALYTOJAS

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

Ne, don Juliano buvo 
tipo dvarininkas, kuris iš 
dvaro ręikaląvo tiek, kad 
visuomet sotus ir daugių 
giausia, bet tai buvo jau
viltimi, kad dar pakaktų savo
tiškom padykunlo išleidom, bu
tų bent 100 pesų visuomet ki-

seno 
savo 
butų 
dau- 
vien

Ii

v o save klūpojantį prįpš alto
rių išskėstomis rankomis, viš&s

atminęs savo suvaidintų rolę a- 
piė pasireiškusių Virgencitų,

!■

sųlaįkįus niip savižudybes, visgi 
neišgelbėjo nuo perini, stirnų

&

Ši penkiolikos menesių me

oir

a - - -

ii®

''' &

•P

vo nepaprastu išbalipm, kur 
jau ne gėda, bet nppaprasla 
baimė, pasišlykštėjimas jį ap
imdavo...

Ir juo jis daugiau galvodavo, 
juo jis labiau įsigilindavo į sa
vo netolimų praeitį, juo bjau
riau, karčiau, šlykščiai jausda
vosi...

Kuomet jis tuštino trečių bu
telį — jam dargi kilo mintis, 
jog nėra ko gyventi...

Savižudybė, nesųmoninga sa
vižudybės mintis apėmė jį visų 
ir vien tik nepaprasta antipa
tija, savotiškas tinginys pakilti 
iš vietos, nuėji iki miegamojo, 
kurio nakties staliuko stalčiuje 
buvo revpjyeris, jį sulaikė nut) 
šio aktp...

minčių ir biaurių, farizėjiškų, 
žmogų žeminančių prisiminimų, 
kilrių dalyviu buvo dėka kuni
go Ničpla prikalbėjimo...

Ir kiek jis begalvojo — ne
galėjo surasti to šiaudelio už 
|<ųrjo galėtų pa si tveri i tplimes- 
nia'm gyvenimui.

Dvaro jo amžiui pakaktų, 
nors ir hipotekavus, bet geda, 
kuri jį apėmė pris’minus apie 
sielos, t. y. bedievybės pardavi
mų, jį taip slėgė, jog bijojo su
tikti žmogų ir dargi kuomet į- 
ejo tarnaitės pašauktas “kapa- 
tasas” jis ilgokai negalėjo virs
ti savo šeimininko balso savi- 
pįpkų, jis iš Įtarto daugiau kal
bėjo su “kapatasu” kaip su sa- 
>olįsk).i šeiipininku, o ne būda
mas pats šeimininkas...

Gal butų dar greičiau atsi
gavęs ir virtęs $ayo valios ir 
balso šeimininku, jei ne “ka pa
tašo” žodžiai.

“Kapa tąsąs”, pamalęs gan ap
verktiname stovyje savo šeimi
ninkų, savotiškai supratęs, tarė:

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
A Utovaa

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

Home Oflice Ne vark. N. J.
4432 S. California Avė. Lat 0771

Rerakite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTĮJĄL LIQUOR 
CO.—WHOLESALfc 

4707 S. Halsted Št. 
Tol. Boulevard 0014

ČijENŲ-ACpE Tejephoto
... ,--------------------.._TS,rfirc t$’eš inip ^įVeO

illa, kad pašalinti tuinorų, šuslč1bdyiUi'i5 ’tohi'nėkiiio į^ė'tbji 
mosi baidos kūdikių liįds Glioina. Mprgaiįt’S šansai nc- 
kažkokįe: ųrba įnirtis arba netekimas regėjimo viciia, o 
gal ir abiem akimis. 1 /

URANE COAL COMPANY 
5332 So. luOiig Avenue 
Tęlefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAltONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkaųt 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
>aies Tan ekstra. , ,

BLACK BANĮ) LUMP ....... $Q 75

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Soc-.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

jo sieloje buvp heperkainį ir 
ųepardūodami produktai... Dva
ro jis galėjo netekti, galėjo jį 
parduoti, įkeisti, prasklolinti, 
bet bedievybė jo sielos ir šuli'us 
jo kūno pajėgumo turtai buvo 
heį k e č i aYU a 1 s, U op a r d u o d amai s

gi neskubėdamas, gi svąjoda 
masrapie naujų žeinių įsigiji 
mų, jis daugiau galvojo ne apie

bet apie tų mMonų jausmų, ku
rį jis pergyventų jodamas ša- 
v o 1 aii k us ap ž ii i re t i...

i TurtasVirš$5,500,000.00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCt

5 M O VIN G
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

Apai-t Apsaugos, Mes Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš
$425.000.00

------------------ r—f----------------— 
Ir staiga, aiškiai supratęs, 

jog bedievybę parddvė už 
“penkis dvarus”, kūriiids jam 
kunigas Nieola žadėjo, 0įsidū
ręs prieš nužudytų, senai lauk
tų, sūnų, turėjo suprasti, kad ir 
šį turtų jis iškeitė į “penkių 
dvarų” svajonę...

“Penki dvarai”:.;

MADOS

4695 — Vaikiškos suknelės. Su
kirptos mieros 2, 4, 6, 8, 10 metų.

HČUSEHOLp LIMENS PATTERN _2757
No. 2757 — Išsiuvinėjimdii paklodei ir užvilkčiams.

Jis buvo patriarchalinio tipo 
dvarininkas, kuris dargi savo 
paskutinį piemenį skaito di
džiulės savo dvaro šeimos na
riu ir matydamas jį badaujant, 
nebūtų galėjęs praryti su pasi
tenkinimu gavųjį kųsnį.

Kiti jo kaimynai dvarininkai 
buvo sumodernizėję, jie rūpino
si tik Savimi ir rūpinosi kaip

nors už juos reiktų paaukoti ne 
tik visiįs kumečius, bet dargi 
artimiausius šeimos narius, ne
išskiriant ir žmonų, kurių ga
lėjo prakortuoti savo kaimy
nui...

Don Juliano dar taip toji ne- 
progresavo, jis dar nebuvo į 
kapitalistinio ūkio sistemų įau- 
gęs ir todėl rūpinosi daugiau 
skilviu, nežiūrint kų į jį įgnįs, 
negu rūbais...

Ir tik iš šio taškaregio pa
žvelgus tegalima suprasti doų 
Juliano tragedijų, kurioje nu
skendo dvi svarbiausios jo gy? 
veninio viltys —- šilinis ir be-

pias pas jį buvo $avptiš)<as, kęi- 
štas šiems laikams. Galvoda
mas j svajodamas,: geisdamas sa
vo dvarč ribų praplėtimo — jis 
niekuomet negalvojo, neskaičia
vo kiek toks žemių praplėtimas 
gali duoti pajamų.
" Ne..?' "'’

Ne pelnas jam rūpėjo, nes 
norėdamas, rūpindamasis “kal
ti” pinigus, butų galėjęs jų tu
rėti ir iš šio menkučio dvaro, 
kuomet buvo jaunesnis.

Žemių prapletiinas jam buvo 
tolygus — pasaulio akiračio 
praplėtimui ir įdomumo padi
dėjimui. Jam nč tiek rupejp 
kas toje žemėje Ims, kiek pačių 
žemės rubežįų pailgėjimas...

Šiandien jis Tengyįi gali į die
nų apjpįi visus savo laukus daj ■

dargi pats pamatyti kas kuria
me lauko ‘gale vyksta, gi tiems 
laukams pi-asiplėlųs, jį, išjojus 
kurių nors dienų viena linkme, 
lauktų vieni siurpryzai, vaizdai, 
kurie bųtip'buvę jau pamiršti, 
panoramos' ‘ pu$i]kėį t ilsios, k i ta 
linkme jpjimt vėl viskas nauja, 
ries nei į/‘dienų ųci į dvi neį
stengtų juos apžiūrėti...

Jis dargi butų patenkintas 
dirbtinu lauktį p ra plėtinį g, kas .. 
bįivo įipandnia, jei pranyktų 
arkliai, mulai, asilai visos su- 
šisiekimo priemones, kurios lei- M 
džia. žniogui pągretinli savus H 
žiiįgsnįus... ti

Ir yargu yįįioję apylinkėje |]e- 8 
buvo kitas fjyųrinipkąs? kųrįs J 
butų taip dažnai pėsčias žįngs- 
niavęs savais laukais, kaip don ■ 
Juliano, kad tik n.eįšrodytų jam J 
siaura, viskas žinoma, įprasta, m 
kasdieninių... . '

’Jr kųpipet kunigas Nieola jjj 
stAiga ištarę šįūos magiškūs žo-r ■ 
džius: “pe'hki dv&irai”, don Ju- J 
liano širdis užsidegė ir jis pa^’H 
kĮiuyb daiig greičiau ant vašiu- J 
ko, negu tų žodžių butų neiš- ■

Ir dųbar, į ė tindamas \iskų 
jis suprato- daug kų, kas pir
miau ne tik nebuvo aišku, bet

4695

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

tųš, jam 'diktavo dabar, jog 112- 
tUrinl sipUTus, netriika pi-ųsmės 
ir tie “pphki dvarai’\ kuriąTų 
vieninteliui butų galėjęs per
duoti jausdamas, jog jie teks 
lyg ir jUm pilė i am amžinai...

Nė tik n'ėt'eko viėpinielio sū
naus, kuris* buvo jo gyvenimų 
viltimi, bet neteko ir 'Ca’rmen- 
pitoš:, kuri galėtų jam antrų
kartų jį padovanoti...

Viskas žllyd...
Beville...
Juodus apsivyliiųas, naktis be 

rytojaus aušros, tamsa be švie
sos vilties apėmė jį visų...

Jei jis buvo aprimęs dėl savo 
suvaidintos komedijos bažny
čioje ir bendrai visoje “stebuk
lo” istorijoje, nes niekad neį-

sz

|Nčfa Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
i
s s

n

~and AVINGS
LOAN ASSOCIATION of Chicago
JtlSTlN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRainia _
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NAUJA 1941 RADIO
ir Victrola krūvoje grt)ja 10 rekordų auto-

* / ■9

inatiškai. Pagauna visas radio
laMi aiškiai

stotis

Rėgūliare Kaina .
Trupipam Laikui Nuolaida Už Senų Radio

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITŲ i 

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratery kol kainos žemos

TRU FIT 
FLEITAI

Lab. kaina

$9.50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIA’GA 
TaisoMe ir Atnaujiname senuš 
pleitus viena .... $1-00 .,
diena • ir aukš.
PlIiLLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2358 WEST 63r<l STREET 

Prospect 2174 
Lietuvis LaboYatėrijds Technikas 

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

nuo laisniuotų den tįstų.

$119.95
. $50.00

$69.95

Ąnį yjsų radijų duodame didelę, nuolaida 
LENG VU S IŠMOKĖJIMUS

Jos. F.Budrik,iNc
3409 South Halsted Street

Telefonas YARDS 3088

SPECIAL ’ 
trumpam 
LAIKUI 
60 Dienų 

Dvkai IšbandytEITU PUTE
money-bac* 

GUARANTEI l1’-/

ir

517.50
viena

American Bcauty 
Fleitai
Ploni, na^uralųs,

12 Mėnesių
FACE-F O R M I N G 
P L E Į T AIj natūra
liais gurnais, neju- 
laužomi .....................

nesulaužomi
Mokėti

sA c n

$2.60
DYKAI 

nuo įspaudų.
APSKAIČIAVIMAS

Pleitai gaminami 1 
gautų nuo laisniuotų dantistų.'

Atsineškit Sį Skelbimą!
Jis $9.00 perkant I

Vertas - nauj us pleitus l

No. 2757

(Vardas fr pavardė)

(Adresas)

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.....

Mieros ........................ per krutinę

(Miestas ir valstija)'

Adresas.

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DfiĮPT. 
| 1739 So. Halsted St, Chicag'o, dJl

j čia įdedu 1Q centų ir prašau

I Vardas ir pavardė.

paklausykite žymaus padriko Radio Programų nedėlios vakare 
nuo 5:30 iki 6:15 per WCFL Radio Stoį, 970 kil.

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

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

Tel. DEAtborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.šalieČio stelbtojo akimis, šiap- JJ 

diėh j'is *sut)Yatb kokių bjaurių {■ 
ir juokių rolę jis jsuVaidinų...

Kuomet jis prisimiridiVp sar J 
vo paskutinę, naktį su Carmen- ■ 
eita, jis parausdavo

‘pi ___
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Illinois-
CIO Pakartojo, Kad 
Streikuos Forde

nenorės pasinaudoti derybo
mis.

“Uni ja Apgaudinėja.”

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS'

(Tždarė Konsulatų

O Fordas Sako, Kad

Radię
CIO

DETROIT, Mieli, 
kalboje, R. J. Thomas, 
Aulo \Vorkers unijos viršinin
kas, pakartojo perspėjimą 
Fordui, kad unija skelbs strei
ką trijose dirbtuvėse, jeigu 
unijos reikalavimai nebus iš
pildyti.

WAYS, Georgia, — Henry 
Fordas čia pareiškė, kad jis 
nepripažins unijos, jis nema
no jokiai unijai nusileisti ir 
tie, kurie prie unijos priklau
so,* “yra apgaudinėjami.”

Dabartiniam ginče “(HO 
Auto \Vorkers jau rodo silp
nėjimo žymėsi” Uniją prieš jo 
įmones, sako Fordas, “užsiun
dė jo konkurentai.”

MOLINE, III. — Išegzami
nuotas su pagalba instrumen-^ 
to, kuris suseka žmogų meluo
jant, 28 m. Ei nešt Dobbs pri
sipažino pasivogęs $300. Ma
šina parode, kad jis melavo 
penkis karius. “Tai stebuklin
gas išradimas,’’ jis stebėjosi. 
“Aš ir pamelavau penkis kar
tus!”

Unija, jis kalbėjo, nori gin
čą išspręsti taikiai, bet ji ne- 
sišalins streiko, jeigu Fordas

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius
Dusulio arbata
Kokliušio arbata
Ramatų žolės .........
Trajankos 60c arba 3
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.

7 Dienų Darbo 
Savaitė Plieno 
Pramonėje

Lietuvos Paveikslai
W. Frankforte

įsu r.

PITTSBURGH,

ii s

Ame-

........ 85c
....... 60c
...... 60c
....... 60c 
....... 60c 
.ok. $1.50

bia, kad 4,000 narių jos No, 
18,887 lokale, Philadelphijoje, 
Pa., nutarė dirbti septynių 
dienų, 56 valandų savaitę Mid- 
vale Steel Company plieno
dirbtuvėje.

Spėjama, kad panašiai dar
bo savaitę pradės ilginti ir 
visos kitos plieno įmonės 
Pennsylvanijoje, Detroite, In
dianoje, Illinois ir kitose val
stijose.

o

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T A -I , • koplyčios visose
I d NL i <1 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU SALTIMIERU.

W. FRANKFORT, 111.
šio mėnesio 1 5d., ateinančio 
šeštadienio vakare, turėsime 
Wcst Frankforte tą, ko dar 
niekuomet nesame turėję 
gražius K. Motuzo paveikslu 
apie Nepriklausomą Lietuvą, 
Lietuvos Konsulo Petro Dauž- 
vardžio, dar niekad čia ne
buvusio, kalbą ir Škotijos lie
tuvio Jono Urbono koncertą.

Visas šitas programas įvyk
sta kovo (Mareli) 15 
vai. vakare, Lietuviu 
vės svetainėje, 105 E 
West Frankfort, Iii.

Kodėl 
panija

Allis-Chalmers Vėl
Atmetė Pasiūlymą 
Streiką Užbaigti

a Su Arbi t ravimo 
Paragrafu.

NVASIIINGTON, * D. C. — 
Po 6 valandų konferencijos 
su ginklų produkcijos virši
ninku Knudsen’u, Allis Chal- 
mers Co., viršininkai atmetė 

aną likviduoti 45 dienų 
West Allis, Wis dirb-

BET PAGALIAU,
SUBADO

AURORA, 111. — Policija 
gavo varantą areštuoti vieną 
Clarencc J. Olson iš .lolieto 
už blogų čekių platinimą. Ėmė 
jo ieškoti. Ieškojo kelias va
landas. Galiau surado besė
dintį Auroros kalėjime už be-

Sumažino Mokesčius
Indianoj

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Gub. Schriker pasirašė įstaty- 

susi- mą, kuris nukerta nuo 1% 
tarimo paragrafui, kuris pa-'iki 1/,% gross income taksus, 
veda arbilraloriui šio 
galutiną sprendimą ir 

.kilus ginčus kylančius

Priešinasi. 
priešinasi

ginčo

atei-

d., 7:30
i

Bendro-J
4th St.J

in AUJ1EM ų-AUME TelepUoio
Giacomo Profili, Italijos 

vice-konsulas Detroite, Mi
chigan, kuris gavo įsakymą

:P a m alinė ko m p a n i j os 
šingumo priežastis tame, kad 
ji t griežtai priešinga unijos 

i pripažinimui, o arbitracijos 
pasiūlymas tokį pripažinimą 
netiesioginiai suteikia.

Du East Chicago 
Drąsuoliai

EAST CHICAGO, Ind. -- 
East Chicagoje gali didžiuotis 
12 metų Joseph Yosai, 3911 
Deodor st.. ir I I m. John Pet- 
roski, 3726 Elm street. Rizi
kuodami gyvybėmis jie Chica- 

Igoj, Mchigan- ežere, prie pat 
' Sbedd Aųuarium išgelbėjo 
•nuo mirties 11 metų berniuką 
Robert Reese, 2816 \V. Nel- 
son.

Keli suaugę nedrįso ledo ly
ties nešamą berniuką gelbėti, 
nes ledas buvo pcrplonas.

imamus nuo krautuvininku, c 

įstatymas galios nuo sausio
1912 m

prie- NUSIŽUDK.

MIRK ATSTOVAS G RE E N

ROCKFORD, III. —Po ilgos 
ligos • mirė Lcroy M. Green, 

<58 metų, per 10 metų atsto- 
i vas legislaturoje.

GARY, Ind. — Iš State Bank 
Building 9-to aukšto lango iš
šoko ir užsimušė 25 metų 
Bilz Rizek, iš Utica, N. Y.

Pirmą syk toks programas 
| W. Frankforte. Tad neapleis- 
ikime jo nė vienas. Eikime vi
si: pamatykime 
veiksluose,
konsulo kalbą ir 
kimo 
gražių 
uoliu.

mento uždaryti savo ofisus 
“dėl nacionalinio poliso 
priežasčių.”

Taupė Per 8 Metus, 
Viską Prarado LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
Tei Hemlock 5849~^ *

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išgirskime apie ją 
pasikląusy- 

talentingo dainininko 
Ii ei u visk u dainų—dai- c t

Reikia “Gerinti
Lokales Valdžias”

1 Negavo Pilietybės 
i Ne Čia Gimęs Ir 
Perdaug Žmonų

Kitaip Centralinė Valdžia 
Perims Jų Pareigas

Bet Keli Lietuviai Gavo

WAUKEGAN, III. Teise-

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Telefonas YARDS 1419.

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Caiifornia Avenue Phone LAFayette 3572

pilietybę dviems aplikantams, 
vokiečiui Frank II.
ir jugoslavui Miladin Djour- 
deviteh.

Pirmasai, kadaise pildyda
mas WPA aplikaciją, mela
gingai pažymėjo, kad jis gi
męs “Bristolyje, Wis.”, (gimė 
Vokietijoje), o antrasis pasi
rodo, turį žmoną Jugoslavi
joje, kitą čionai, ir pėr nesu
sipratimą nesutvarkė vedybi
nių dokumentų.

Pilietybę pereitą savaitę ga
vo keli Waukegano ir Lake 
apskričio lietuviai. Netrukus 
pranešime jų pavardes.

KEWANEE, III. — Kalbė
damas šiame mieste, III. gub. 
Green pareiškė, kąd valsliji- 
nės ir lokalės valdžios tur.i 
“persiorientuoti”, ir “eiti dar
bo našumo, ekonomijos ir tei
singumo

Kitaip,

GARY, Ind. — Per 8-nis 
metus graikas George Dimit- 
rios, 560 Connecticut avenue, 
sunkiai dirbo ir taupė pini
gus, kad atvežti į, Ameriką iš 
Graikijos savo žmoną ir pen
kis vaikus.

Sutaupė $2,500. Du apgavi
kai, žadėdami didelius nuo
šimčius, visus pinigus iš Di- 
mitrios išviliojo—ir dingo.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Caiifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
• (Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

n

keliais.”
eigų jų veikimas 
lai centralinė, fe- 
Ižia turės perimti 

jų pareigas. Tokiai tendcnci-

Harhvig,. nepagcrcs,

dėtų eiti į diktatūrą.
Todėl kaimų, miestelių, 

miestų ir valstijų žmonės turi 
rinkti pavyzdingus žmones į 
savo savivaldybes, kitaip jie 
savivaldybės gali netekti.

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

1 and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

ĮVAIRIOS ŽINIOS

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Kaltina Banko 
Tarnautoją 
Išeikvojimu 

danvilli~iil" —
Bartell J r., kasieriaus
'tentas Fowler State
Rantoul, III., kaltinamas iš
eikvojimu $13,000 banko pini
gu.

Frank 
asis- 

banke,

(TO Nusileido Am 
Zinc Kompanijai

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 11.38
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

EAST ST. LOUIS, III. — 
Paaiškindama, kad lai daro 
“Amerikos ginklavimo progra
mų i pagreitinti”, CIO statybos 
darbininkų unija atšaukė rei
kalavimą, kad tiktai CIO na
riai dirbtų prie American 
Zinc Company dirbtuvių 
nimo darbu.

didi

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

TRIS UŽMUŠK, 
KETURIS SUZEIDK

Ra

Britai gaus Ameri
koje laivų

C., ko- 
Ingersoll 
greičiau-

WASHINGTON, D. 
vo 7 d. — Admirolas 
paskelbė, kad britai 
šiai gaus kelis Amerikos laivy
no laivus. Karo laivai nebus 
duodami, bet jiems bus perleis
ta tankai benzinui vežti.

Jeigu tektų britams atiduoti 
didesnis pagelbinių laivų skai
čius, tai tada karo laivynui tek
tų pareikalauti naujų.

Seattle naktį užgesi 
narnos šviesos

SEATTLE, Wash., kovo 7 d. 
—Seattle mieste šią naktį bus 
užgesintos visos šviesos- ir su
stabdytas visas judėjimas.

pripratinti prie , aliarmo, jeigu 
kiltų karas. Tai bus pirmas 
šviesų užgesinimas didesniame

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

-tą

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

RAGINE, Wis. -- Prie 
cine dviejose auto nelaimėse 
buvo užmušti: Lawrence Sa- 
dowski, Max Melnik, abu ra- 
ciniečiai, ir Arline Hanne- 
man, 20, iš Mihvaukee. Ketu** 

i ri žmones buvo sunkiai 
žeisti.

sų-

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. MARGERIS
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

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERŽMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

ir 7 iki 9
Pirmadieniais1 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.

— 2-rns lubos — 
CHICAGO IT J INGIS 

Ofiso Valandos?
10—12 vai rvto nuo 2 iki 
noniet ir nuo 7 iki 8*30 ’ml

i Nodoliomis nuo 10 iki 1* 
valandai diona

Phonn MTDW \Y 9RS0

Nuo
4 vai 
■»’Rkarn

Policija ir skautai prižiūrės, 
kad gyventojai pildytų visas ka-'

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR STRTKOI.’TS
Gvdytoias ir Chirure-as
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tek:'YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr
4631 SOUTH ASHT.AND AVF

Ofiso valandos*
Nuo 10 iki 12 diena. 2 tki 3 po

oiet, 7 iki 8 vai Ned nuo 10 iki 12
Rez. Telenbone PLAZA 3200

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

DR. BRUNO .T.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel VINCF.NNF.S

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2914 Tel. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET
Tel VICtory 2979



Pirmadienis, kovo 10, 1941

Minint Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį, ir 
pasmerkiant sovietinės Rusijos 
grobuonišką ir begėdišką Lie
tuvos okupaciją bei naikinimą, 
patrijolingieji lietuviai, dalyva
vę Oriental auditorijoj, vasario 
16 d„ sudėjo virš $1,000 Lietu
vos vadavimo reikalams. Tai 
graži ir reikšminga auka.

Vasario 16 d. (Lietuvos Ne
priklausomybės Dienos) Komi
tetas tebeveikia ir aukas pri
ima.

Aukas galima siųsti arba pri
duoti Kom. ižd. p. A. Valoniui, 
Metropolitan State Banke, 2201 
W. Cermak Rd., arba Lietuvos 
Konsulatui, 30 No. La Šalie SL

Tenepalieka nė vienas geras 
ietuvis neaukojęs Lietuvos lai

svinimo ir gynimo reikalams, 
laisvė ir nepriklausomybė yra 
brangiausias tautos turtas — 
pati gyvybė. Tat ginkime lietu
sių tautos gyvybę ir Lietuvon 
nepriklausomybę.

Tik vergas ir parsidavėlis ne
nori savo tautai ir savo kraštui 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Kiekvienas sveikas ir sąmonin
gas žmogus už laisvę visomis 
jėgomis kovoja, dėl jos viską 
aukoja ir reikalui esant, miršta.

Iš Amerikos lietuvių, Lietu
vos laisvinimui, mirčių niekas 
nereikalauja ir visko neprašo. 
Iš musų yra prašoma tik svei
ko proto, lietuviškos sąmonė) 
ir minimalinės pagalbos. Iš 
kiekvieno prašoma tik tiek, ar
ba po tiek, kiek jis, arba ji iš
gali duoti.

Šitą nuostatą gražiai ir tiks
liai pademonstravo patrijotin- 
gieji lietuviai vasario 16 d.

Aukojo sekančiai:
Justinas Mackevičius, Standard
Fcderal Savings & Loan Asso- 
ciation pirmininkas .... .$100.00
Lietlivių Vaizbos Butas 
(LithevamuMdlhainbtF *>f 
Connnrece of II inois) 
per p, J. P. Varkalą .... 10.00
J. P. Varkala .............. 10.00
Jonas Brazauskis ....... 5.00
Dr. A. Juozaitis ........... 5.00
Antanas S. Pocius ....... 5.00
Kun. Ig. Albavičius .... 5.00
St. Kybartas ..............  3.00
K. Augustas ........... 3.00

J

MYKOLAS RESBFF
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 7 dieną, 1941 m., sulau
kęs 41 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje. Amerikoj išgyveno 
27 metus. Paliko dideliame nu
budime mylimą moterį Kazi
mierą, po tėvais Pcperaitę, 2 
dukteres Josephine ir LiHian, 
sūnų Alfred, brolį Louis, bro
lienę Marijoną Reseff ir jų 
šeimą ir daug kitų. Kūnas pa
šarvotas randasi namuose 5421 
šo. Hamlin Avė., PROspect 
0389.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, Kovo 10 dieną, 2:00 vai. 
po piet iš namų j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Mykolo Reseff 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis ir Brolienė.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius J. F. Eu- 
deikis, tek YARds 1741.

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

GELININKAS mnis 
4180 Archer Avenue 

Pbone LAFAYE’FTB 5800

P. Miller ...................... 3.00
P. Stirbis ...................... 2.00
Jonas ir Petronė Šulcai 2.00
J. Grybų šeima ........... 2.00
VI. šemetulskis .... ......  L00
Pr. Dirvelis .................. 1-00
M. A. Praniekis ........... 1*00
K. Jurgelionis ........... L00
K. Baronas ..... ............. 1*00
J. Waidzunas .............. L00
J, Banevičius ...... ........ L00
Ig. Paurazas ........  1*00
Juozas Kikis .............. L00
Juozas Vaicik ..... ..... . L00
Anton Blasky .............. L00
M. Grakau ...............7... L00
S. Šimkūnas ............... L00
Adomas Zubavicc ........ L00
Matas Sveikauskis ....... L00
M. Kazickas .............. 1.00
A!ex Pecelunas ........... L00
Augusi Kohdrot ....... L00
J. Sandraitis ................ L0J 
Alfons ir Martlia Masiuliai 1.00 
Juozas Zubavieius ....... L00
J. Dimbelis .................. L 00
V. Misiurevičius .......... L0<)
Juozas Beįickas ........... L0i)
Juozas Plaukis .......... L00
Anastazia Plankus ..... .. L09
Mrs. A. Kazy ............... 1.00
M. Kaziunas ............. L00
A. Valančienė ............ L00
M. Urbelis .................. L00
M. Tvari jonas .......... LOD
A, Vilis ..................... L00
Jonas P. Ažukas ....... L00
Juozas Tanias ........... L00
D. J. Diržius .............. L00
Jonas Budrcviče ....... 1.00
J. Valaitis .................. 1.00
Wm. šliauteris ........... 1.00
P-ia Kondrotienė ....... 1.00
Dominikai Stukas ....... 1.00
Antanas Pakeltis ....... 1.00
Povilas Skirmontas .... 1.00
Ch. Valantis .............. 1.00
Jonas Rimkus ........... 1.03
Stasys Šimulis ........... 1.00

$200.00
Bus daugiau.

Kas dar neaukojot, ar a tiko - 
įot permažai, gali'te savo auką 
siųsti Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienos Komiteto ižd. A. 
Valoniui, 2201 W, Cermak Rd., 
arba tiesiai Lietuvos Konsula
tui, 30 N. La Sale St. .

Visų aukotojų sąrašas ruošia
mas ir bus pasiųstas Vilniun, 
kuomet Lietuva atgaus laisvę ir 
nepriklausomybę.

Jeigu kieno pavarde ar aukos 
suma netiksliai pažymėta, ma
lonėkite pranešti p. Valoniui ar
ba Lietuvos Konsulatui.

Už visas Lietuvos vadavimui 
aukas nuoširdžiai dėkojame.

Liet. N. D. Kom-tas

1928 metais nusižudė Martin 
Baltaian, savininkas Lawreuce 
rūbų siuvyklos, 810 Irving 
Park.

Vakar buvo rastas nusišovęs 
ar nušautas jos ir naujasis sa
vininkas, Robert Lawrence.

3 Metų Mirties Sukaktuvės.

MARIJONA KlRKICKIENft 
po tėvais Ašmonaitė 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 13 d-. 1939 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Taura
gės apskr., Stragutės kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 2 dukteris: 
Stanislavą Daukšienę, Mari
joną Lazauskienę, sūnų Juo
zapą.

Liūdnai atminčiai musų 
brangiosios moters ir moti
nėlės bus laikomos šv. Mi
šios Holy Cross bažnyčioje, 
kovo 12 d-, 1941 m.. 8 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas.

Mes tave musų brangioji 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas 
tave ateisime. Lauk musų 
ateinant!

Nubudę liekame:
Vyras, Dukterys ir Sūnūs.

“-0 Lietuva
Tai Tegul Velniai
Nuneša—”
Tie Komunistai Tiesiog Nesu
valdomai Nori “Taikos”; Iš Ro- 

selando Lietuvių Kultūros 
Draugijos.

Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas Įvyko 6 d, kovo.

Šiame susirinkime svarbiau
sia buvo išgirsti metinio paren
gimo raportas. Jei parengimo:-: 
pavyksta, tai ir ūpas visų pa
kyla. Taip ii* čia. '

Pelningas Parengimas.
Komisija su šypsena pranešė, 

kad viskas yavyko kuopuikku 
šiai. Kaip programas, taip i 
pelnas draugijai gana patenki
nantis. Todėl komisija ištari 
ačiū Šakar Makar chorui ir vi
siems nariams bei svečiams už 
skaitlingą atsilankymą.

“Taika”.
Toliau gautas atsšaukimas 

nuo tūlo Kavaliausko, kviečian
tis draugiją prisidėti prie “Kon
greso Amerikos Taiką Palaiky
ti.”

Žinoma, tokiuos pakvieti
muos, tai ir be diskusijų neap
semta. Kvietimo pasekėjai piestu 
šoko už siuntimą delegatų. Iš 
kitos pusės, kiti nurodo, kad 
Roselando Kultūros Draugija, 
kaipo Chicagos Draugijos šake
le, į tokius dalykus nenorinti 
kištis.

Komunistės Balsas.
Toliau viena “drauge” gana 

įsikarščiavus išrėžia karštą 
“spyčių”, kad ji atvažiavus į A- 
nicriką, išauginus vaikus, todėl 
ir norinti, kad čia butų taika, 
o kai dėl Hitlerio ir Stalino, tai 
ne musų dalykas esąs. Lietuvą 
gi — tai tegul velniai nuneša.
Jiems Savo Proto Nereikia...

Čia. dar<fcA, .J..QciiisApĮĮi>^ęšą.Į- 
tųi kvietėjus pavaišino, o su Jo
cium ceremonijų daug nekrėsi. 
Jis atvirai uždrožė “draugams” 
komunistams užklausdamas: 
pasakykit ar nors vienas iš jū
sų vaduojatės savo protu?

—Stepukas
-r—’!“ ""Rl Į ■ —

Skaudiems Momen
tams Praėjus

Vieša Padėka ir Didis 
Džiaugsmas.

Gerb. dienraštis “Naujienos”:
Tikiu, jog suteiksite sklypu- 

ką vietos laikraštyj šitam ma
no pareiškimui.

Trys savaitės atgal teko per
leisti neišpasakytai skaudus 
momentas. Mano vyras Petras 
kovojo su mirtim. Atrodė, kad 
jo valandos suskaitytos. Grie- 
bemės paskutinių priemonių jį 
gelbėti — ir šiandien darau šį 
pranešimą su dideliu džiaugs
mu.

Visos kliūtys nugalėtos. Ligo
nis jau namuose ir už savaitės 
— kitos grįš prie savo pareigų. 
Tad, ta proga reiškiu didelę pa
dėką gydytojams, švento Kry
žiaus ligoninės štabui ir mano 
sesutei Liutkienei. Tai tikra 
slaugė buvo. Taipgi visiems ki
tiems lankytojams, giminėms, 
draugams už gėles ir draugiš
kumą. Širdingiausias visiems 
ačiū! Ačiū!

Mrs. Barbara Paliulis,
5840 $. Trumbull Avė.

Chieago, III.

Gimimai 
Chicagoj

KASĖ, Rheta, 4010. South 
Arlesian avenue, gimė vasario 
22, tėvai: Chester ir Eleanor.

YUGLADIS (?), Peter P., 
3405 South Ashland avenue, 
gimė vasario 26, tėvai: Peter ir 
Margaret.

NAUJIENOS,. Chieago, III.

WINNER'S OF MOVIEDOM “OSCARS”

. ’ ' acme-N AUJIENŲ Telephoto
> James Stewart and Ginger Rogers with trophies, after win- 

ing the annual Academy of Motion Picturc Arts and Sciences 
Awards for best performances in 1940.

Laiškai iš Lietuvos
VISUR KRAUTUVĖS 

TUŠČIOS
Ištrauka iš laiško, kurį gavo 

viena,1 palyginti, nelabai seniai 
iš Lietuvos atvykusi panelė iš 
savo sesers:

...Miela sesule Juzyte, žinai, 
pas mus nekokios naujienos. 
Visur krautuvės yra tuščios,Že
mėko nebėr. Jei dar kas yra 
užsilikę, tai nieko nebegalima 
įpirkti. šilkinčpRiedžiaga kleidei 
(suknelei) kainuoja 100 litų. 
Bet sunku ir ją gauti. Prastes
nių medžiagų nebėra. Muilo ne
begalima gauti’. Nekokios koji
nes kainuoja !l30 litų arba 30 
l’ublių. Gunių’hcbūra ant koji-, 
nių nė už .pinigus, šukos į plau
kus sekti kainuoja 3 rubliai. 
Batukai kainuoja po 30 ir 40 
litų. Oras pas mus nešaltas, 
sniego mažai..'.’ ‘ •

DABAR MES GYVENAM 
NEBE LIETUVOJE, 

BET RUSIJOJE
Ištrauka iš kuršėniškio laiško 

broliui:
. . . Dabar pas mus daug daug 

kas naujo. Dabar mes gyvenam 
nebe Lietuvoje, bet Rusijoje. 
Visai kitoks pas - mus gyveni
mas. Pirma . mes labai laukėme 
permaino, bet ir.tikrai sulaukė
me... Dabar1 kai nuvažiuoji į 
miestą, tikrai nebepažinsi. Kur
šėnai visai kitaip atrodo. Ir ne
žinome, kas bus: krautuvės tuš
čioms. Jei ir yra koks drabužėlis, 
tai šimtai žmonių stovi eilėje, 
stumdosi. O jau senas tai nie
kaip ten neįeisi ir nieko nebe- 
nupirksi. Prie maisto taip pat 
labai daug stovi, kol ką nusi
perka. Labai daug kariuomenes 
yra visuose miestuose ir mies
teliuose. žinai, dabar sunkus 
laikai, visur aplink karas. Viso 
čia nesūrašysi, —< tamsta, tur 
būt, girdi ir žinai, kas dabar 
dedasi. Dabar jau pas mus ru
blis eina. Tik viena tamstai, 
broleli, širdingai dėkoju už pa
tarimą, kad pasirūpinti pernai 
paklausti, ar turiu ką apsivilk
ti. Ačiū tamstai/ tai iš tamstos 
loskos turiu ir kailinius ir ko 
jas apauti. O kas neturėjo ir 
pernai nepasirūpino, dabar rei
kia šaltį kentėti. Kai viskas 
brangu, tai nieko negali nusi
pirkti...

--------- r—■■■*- ■■

LIUDAS ADOMAUSKAS 
MASKVOJE GYDOSI

Ištrauka iš kretingiškės laiš
ko seseriai:

... Ddbar pas mus yra nau
jas sumišimas. Nuo didesnių 
Ūkininkų žemę atima ir duoda 
tiems, kurie netur. Žemės palie

Rengia Paskaitas 
įvairiais Biznio 
Reikalais

■ t

Iš Lietuvių Biznierių Kliubo 
Susirinkimo.

BRIDGEPORT.—Pereitą ket
virtadienį, kovo 6 d., Chas U- 
kelio salėje įvyko Lietuvių Biz
nierių susirinkimas. Beje, kai 
kurie žmones mano, kad šis 
klubas yra tas pats kaip 
“Chamber of Commerce”. Tas 
yra klaidinga.

Biznierių Kliubas naudoja 
vardą “Lithuanian Business 
Mens Association of Cook 
County.”

“Suformulavo Tikslus”.
Prie šio kliubo didžiumoje 

niklauso retail biznieriai be 
skirtumo jų verslo. Pereitame 
susirinkime prisirašė 6 nauji 
nariai. Vajaus komisija baigė 
priruošti kliubo tikslus laiško 
formoje, kuris vėliau bus iš
siuntinėtas visiems lietuviams 
biznieriams.

Šios komisijos pirmininku y 
ra Vice-prcz. p. A. Valukas. 
Kliubas yra grynai nepartinis ir 
nepašalpinis. Nariui mirus duo
da gėlę ir sergančius atlanko. 
Duoklės tik vienas doleris nie- 

ka po 30 hektarų. Ir nuo musų 
brolio Vinco atėmė 14 hektarų 
ir atidavė neturintiems. Kai
muose kurie buvo biedni, tiems 
paliko geriau, o kurie buvo ba- 
goti, — tiems prasčiau. Kurie 
turėjo bankuose pinigų, nebe
gali greit gauti. Miestuose žmo
nės, kurie buvo didžiai bagoti, 
tiems gerai, o kurie biedni, 
tiems prastai. Medžiagos labai 
pabrango ir mažai bėra, šiltų 
batų, kaliošų visai nebėra. Mai
stas labai brangus. Atvažiavę į 
miestą žmonės negali gauti val
gyti, -— turi savo atsivežti

. . . Sesele, ar juntate, kai 
valdžia main,ysis\ Pirma Liu
dvikas Adomauskąs buvo val
dininku. Girdėjome, kad išva
žiavo Maskvon į ligoninę. Gal 
ir miręs yra,x — nebežinom . . .

....... ............... .. «

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Andrew Pask, 40> su Doris

Davis, 43
Fred Poltrock (Paltarokas), 

45, su Bcrtha Kristiansen, 47 z
Charles Martus, ,30, su Rose 

Rudy, 26
John Crain, .21, su Josephine

Zukauski, 24
Reikalauja
P’erskirų

William Divis nuo Dorothy
Divis

Antoinette Valintis nuo Char
les Valintis
Gavo
Perskiras

Julė Derma nuo Joseph Der
ina.

“Kidnapino” Saint 
Bernard Bridgeporte

Priklauso Kasiliauskams
BRIDGEPORT. —Kovo 2 d. 

kas tai “kidnapino” pp. Kazi
mierui ir Verai Kasiliauskams, 
3364 South Halsted strcet, pri
klausantį Saint Bernard veislės 
šunį. Jis yra brangus šuo, ir 
geras namų sargas.

Jei kam iš lietuvių tektų šį 
didelį margą šunų pamatyti 
(Saint Bernardai lengva išskir
ti), tai praneškite aukščiau 
minėtu adresu. Savininkai at
radėjui už radybas atlygins do
vana.
■ Pp. Kasiliauskai seni naujie- 
niečiai ir tavern biznieriai.

Senus Petras

tams.
Paskaitos.

Susirinkimuose paprastai sa
koma prelekcijos apie įvairius 
biznierių reikalus kaip tai, tak
sų, pirkimo, knygų vedimo, 
kompeticijos keblumus ir t.t.

Susirinkimai laikomi pirmą 
ketvirtadienio vakarą. —VBA.

Iškilmingai 
Palaidojo Joną 
Užkuraitį-Oskar

« • * .... ■ ■

Buvo Labai Daug Palydovu.
Peieiią penktadienį, kovo 7 

d. tapo iškilmingai palaidotas 
Jonas Užkuraitis, plačiai žino
mas northsaidiškis, kuris pas
kiausiai gyveno prie 1329 No. 
Dearborn S t. Velionis buvo ki
lęs iš Žagarės parap., Šiaulių 
apskr. Amerikoje išgyveno 38 
metus. Priklausė prie Žagarie- 
čių kliubo ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos.

Paliko lindinčius žmoną Oną, 
dvi dukteris, Oną ir Marijoną, 
žentą Fred Kundrotas, sūnų, 
Bronislovą ir brolį Ignacą, taip
gi Elžbietą ir Mykolą Radaus
kus.
Nulydėtas į Tautiškas Kapines.

Apie 1 vai. popiet susirinko 
skaitlingas būrys palydovų. Jie 
kimštinai užpildė Povilo Ridiko 
koplyčią, kurioje įvyko trum 
pos apeigos velionio pagerbi
mui. Gedulo kalbą lietuvių ir 
angių kalbose pasakė V. B. Am
brose. Kapinėse taipgi apeigos 
buvo pakartota.

Įspūdingos Sugrjžtuvės.
Po laidotuvių Direktorius Po

vilas Ridikas varde artimų gi
minių užkvietė visus dalyvius 
pargrįžti į pp. Radauskų valdo
mą Hollywood Inn svetainę, 
kur buvo rūpestingai priruošta 
užkandžiai.

P-s Radauskas yra velionio 
švogeris. Pargrįžo apie šimtas 
asmenų ir visi kartu buvo su
sodinti prie stalų. Tokių skanių 
pietų, kokius parūpino pp. Ra
dauskas, vargu kur galėtum 
gauti be $2.00. Ypač grabnešiai 
manęs prašė viešai padėkoti pp. 
Radauskams už priėmimą ir 
suteiktus pietus. Visi ten daly* 
vavę ilgai neužmirš velionio Jo
no Užkuraičio laidotuvių die
nos. —Kaimynas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CLASSIFIEO ADS.
bl III .■■l.l ! l ■

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkiųį Reikia

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

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

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

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

REIKALINGOS 
merginos išmokti 
sugadintus rubus. 
pūtį patyrimo su

KELIOS jaunos 
rankoms užausti 
Turi turėti tru- 
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 VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Dartnninkių Reikia
DARBAI VYRAMS IR moterims, 

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

HELP VVANTED—MALĖ 
_______Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS PUSSENIS vy
ras dirbti ant farmos. 868 North 
Sacramento.

REIKALINGAS PATYRĘS jau
nas vaikinas, dirbti kepykloje arba 
“third hand” kepėjas. 1621 West 
18th St.

PARTNERS VVANTED 
Reikia.Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į tą- 
vern biznį — Biznis gerai išdirbtas. 
Vienam per sunku. Pageidauju, 
kad butų moteris pusininke, šau
kite nuo 4 iki 7 vai. vakaro. Bou- 
levard 7064.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavę

PARSIDUODA 1940 BUICK au
tomobilis, 5 pasažierų, juodas, su 
baltais ratais, su radio ir apšildy
mu, šalimais “extra” ratais, kaip 
naujas, kainavo $2,000, parsiduoda 
už mažiau kaip pusę.

.7127 So. Talman Avė.

BUSINESS CHANCES 
BiznioProgos

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

225 West 75th St.

DEL RENDOS 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 mznis. 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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chieago. III. Tol. REPublic 6051

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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SLA PILDOMOS TARYBOS POSĖDŽIU
DARBAI

Studentes Reikalauja Pravesti Bilių No, 1776,

Metinis Finansinis Raportas. Rodo Organizacijos 
Gerą Stovį; Jurgelionio Reikalo Smulkmenos
šeštadienio rytą iš SLA Pil- J. K. Mažuknos Pareiškimas 

domosios Tarybos suvažiavimo 
sugrįžo du SLA viršininkai, adv. 
Kazys P. Gugis, iždininkas, ir 
Dr. S. Biežis, daktaras-kvotė- 
jas.

P-lė E. Mikužiutė, SLA Cen
tro iždo globėja pasiliko New 
Yorke porai dienų ir grįš šian
dien.

Suvažiavime paaiškėjo, kad 
SLA metinio raportas parodo, 
kad organizacijos “solvency” 
siekia 112%.

Egzaminatoriai
Firmas klausimas kilęs suva

žiavime buvo apie valstijų eg
zaminatorius, kurie tebedaro 
plačią SLA knygų reviziją. Ma
noma, kad už savaitės laiko jie 
savo darbą užbaigs.

K. Jurgelionio Reikalas

Be to, vice-prezidentas J. K. 
Mažukna padarė atskirą pareiš
kimą Lietuvos klausimu, griež
tai atremdamas visus priekaiš
tus, kad jis pritariąs bolševikų 
šeimininkavimui Lietuvoje.

SLA sekretorius Dr. M. J. 
Vinikas nesveikuoja, bet galė
jo dalyvauti, ir dalyvavo, Pil
domosios Tarybos posėdžiuose. 
Jisai dalyvavo ir posėdyje, ku
riame buvo rišamas organo re
daktoriaus klausimas.

Rs.

magus Vakarėlis 
Naujienose”

Senatorius Alben Barkley iš šių studenčių gavo netik didžiąją telegramą, kuria 
didelis skaičius studenčių reikalauja, kad senatas pasiskubintų pravesti “Leasc-Lend” 
bilių, bet ir bučkių. Senatorių linčiuoja Marjorie Ault, kairėj, ir Lc Moru Pipgras.

į .A
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PASKUTINĖ SAVAITĖ 1940 METŲ INCOME 
TAKSŲ BLANKAS PILDYTI IR MOKĖTI

Už Pavėlavimą arba Nepildymą Skiriamos Aš
trios Bausmės; Pasinaudokite Patarnavimu 

“Naujienose”.

Pildomoji Taryba “Tėvynės” 
redaktoriaus Kleofo Jurgelionio 
reikalu buvo gavusi pranešimą 
iš Apšvietos Komisijos. (Vie
nas komisijos narys, M. Vaidy- 
la, savo nuomonės neprisiun- 
tė.,

P. T. taip pat buvo gavusi 
skundą prieš Kleofą Jurgelionį 
nuo vice-prezidento, J. K. Ma
žu knos.

šeštadienį “Naujienose” “už- 
baigtuvių” vakarėliui susirinko 
būrys naujieniečių, kurie daly
vavo scenoje paskutiniame “N” 
parengime. Susirinko gerokas 
būrelis svečių, kurie su redak
cijos ir “N” raštinės tarnauto
jais “šeimininkų” rolėse, sma
giai praleido kelias valandas 
laiko prie vaišių, dainų ir link
smo juokų programėlio.

C. 1.0. MOBILIZUOJA VISU UN1JU PAGAL 
BĄ McCORMICK TRAKTORIŲ STREIKUI 
Kovos Visus Bandymus Dirbtuve^ Atidaryti

C. I. O. Ūkio mašinų unijos bos valdybą.
lyderiams vakar buvo didelio Kaltinimus>^jie įteiks John
darbo diena. Brophy, CIO

Kartu su automobilių ir kitų ray atstovui,

įsižeidė '5 Jaunus 
Tnones Bridgeporto 
"elaimėje

Skundais pasiremdama Pildo
moji Taryba įteikė apkaltinimą 
K. Jurgelioniui, į kurį jisai da
vė atsakymą raštu. Jis parei
kalavo, kad jisai butų teisia
mas tokiu pat budu, kaip turi 
būti teisiami Pildomosios Tary
bos nariai, nes jis yra Seimo 
išrinktas.

Gemblerių Karaliui 
Skidmore’ui Gresia 
15 M. Kalėjimas

kais jie mobilizavo darbinin
kus iš visų unijų šiandien pi- 
kietuoti McCormick ir trak
torių dirbtuves, ir kovoti Ą.

prezidento Mur- 
kuris yra atvy- 

Tarybos reika-

Kontrolės K-ja Irgi Skundė
Pildomoji Taryba su tuo nu

tiko. Kadangi tokiu budu K. 
Jurgelionis pasidavė Pildomosios 
Tarybos jurisdikcijai ir išreiš
kė norą būti teisiamas tokiu 
budu, kaip SLA viršininkai, tai 
skundą prieš jį įteikė ir Kon
trolės Komisija, kurios nariai 
irgi buvo susirinkę (kun. Va- 
ladka, P. Dargia ir A. Žeman- 
tauskas). Visi kontrolės nariai 
po skundu pasirašė.

Visi Dalyvavo, Balsavo 
Vienbalsiai

Nesumokėjo $104,911.15 
Income Taksų

Chicagiečiui William R. “Bil- 
ly” Skidmore’ui gręsia iki 15- 
kos metų kalėjime. Pereitą šeš
tadienį džiurė federaliam teis
me rado jį kaltu nesumokėji- 
mu federalei valdžiai $104,911.15 
income taksų už 1936, 1937 ir 
1938 metus.

Džiurė negalėjo susitarti dėl 
income taksų, kuriuos Skidmore 
buk nesumokėjęs nuo 1933 iki 
1937 melų.

“Dvarininkas”

mus dirbtuves atidaryki. |
Pačių ūkio mašinų unijos 

narių ir pašaliečių pikietos, 
sako lyderiai “visomis prie
monėmis kovos AFL ir kitų 
darbininkų grupes, kurios

lą tyrinėti.

Kairiasparniams, kurie ko
voja tarybą, vadovauja Al 
G lenu, Auto Workers linijos 
organizatorius.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
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bandys per pririetas pereiti. Biuru
AFL Smarkiai Varosi

Kompanija sako, ji “neži
nanti ar dar bandys dirbtuve^ 
atidaryti,” bet ''Dridučia, kad 
“turi rezoliuciją nuo visų 
AFL narių su reikalavimu

Du Automobi iai Susikūlė Prie 
35-tos ir Morgan

Penki jauni žmonės 'vakar ry
tą buvo sunkokai sužeisti dvie
jų automobilių susikulime prie 
neapsaugoto 35-tos ir 
gatvės kampo.

Sužeistieji yra:
Helen Laurins, 24 m.

South Whipple street;
John Rybicki, 27 m.

South Artesian avenue;
Walter Kamaniecki, 18 m. a., 

3246 S. Carpenter street;
Josephine Falat, 24 m. a., (ad. 

nežinomas);
Peter Tamašiunas, 23 m. 

4826 So. Honore street.
Vieną automobilį vairavo 

Tamašiunas, o antrąjį 21
Ed. Milanbuski, 3049 S. Throop 
street.

Visi sužeistieji paguldyti St. 
Paul ligoninėje.

Morgan

a.,

a

4520

4441

uis *.pi' Paren- 
gimus.

a.,

m.

dėti.”
Kova tarp CIO ir AFL dėl 

pripažinimo yra labai paaštrė-

Kaltinimus K. Jurgelioniui 
Pildomoji Taryba balsavo slap
tai. Jis buvo pripažintas kaltu 
vienbalsiai.

Jisai “užsiėmimu” esąs senų 
geležų pirklys ir “dvarininkais”, 
bet valdžia kaltino, kad tikre
nybėj Skidmore yra 
kas” tarp Chicagos 
ir policijos, ir ėmė 
parūpintą protekciją 
Šimo įstaigoms.

Kovo 21 teisėjas Sullivan 
svarstys Skidmore advokato rei
kalavimą bylą persvarstyti.

“tarpinin- 
gemblerių, i 
kyšius -už ; 
pinigų lo-

“Naujienos” įsteigė Lietuvišku 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos. Kįiubai ir viso 
kios įstaigos“ fjfe&omos praneš 
ti “Naujienoms” dienas sav< 
parengimų, taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 

“Naujienas”
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei

Vienbalsiai buvo nutarta jį 
tuojau pašalinti iš redaktoriaus 
pareigų.

Taip pat vienbalsiai redakto
rium buvo išrinktas P. Bajoras, 
kuris tuojau pradėjo eiti savo 
pareigas.

Kaltinimai

Biliaus Oponentai 
“Pasiduos”

K. Jurgelioniui keliami kai
tinimai buvo šie:

Jisai šmeižė “Tėvynėje” at
skirus Pildomosios Tarybos na
rius ir visą Pildomąją Tarybą.

Jisai dėjo organe raštus, dis
kredituojančius SLA, — kas 
nesutinka su jo pareigomis, 
kaipo redaktoriaus, ir specia
liai prieštarauja tiems Pildomo
sios Tarybos patvarkymams, 
kurie pagal Apšvietos Komisi
jos rekomendaciją, buvo pada
ryti apie metai laiko atgal.

Sumažino “Tėvynę”

Ekonomijos sumetimais Pil
domoji Taryba nutarė “Tėvy- 

3 ’ sumažinti iki keturių pus- 
’apių.

| bendrą Amerikos Lietuvių 
Tarybą Pildomoji Taryba išrin
ko SLA prezidentą, F. J. Bago- 
čių.

Pildomoji Taryba vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją Lietuvos 
klausimu, pasmerkdama bolše
vikišką Lietuvos okupaciją. Po 
rezoliucija pasirašė visi P. T 
nariai.

padavė reikalavimą darbo ta
rybai paskelbti naujus darbi- šome kreiptis i 
ninku balsavimus McCormick

..ir West Pullmano dirbtuvėse, 
o vėliau 
ir visose 
btuvėse.” 
Šiandien

“reikalaus balsavimų daujamos konkurencijos.. š: 
kitose Harvešter dir-

Tarsis Del Rinkimų. 
šiandien Darbo tarybos di

rektorius I. S. Dorfman, Chi- 
cagoje, šaukia CIO, AFL ir

patarnavimą “Naujienos” fei 
Į iri n nomokamai ;

Užmušė Mokytoją

mą, kuriame ieškos visų pu
sių sutikimo naujus rinkimus 
McCormicke paskelbti.

CIO lyderis Robert Travis iš 
anksto nurodė CIO poziciją, 
pareikšdamas, kad svarbiau
siais klausimais dabar ne nau
ji rinkimai, bet streiko likvi
davimas. Tol kol kompanija 
nepriims darbininkų (reika
lavimų ii- streiko nelikviduos, 
tol CIO ūkio mašinų unija 
naujiems rinkimams priešin- 
ssi.

j AFL Seka CIO Pėdomis
Nutarimas reikalauti balsa- 

Capt. William J. JJrace, virsi- vimų Wes*t Pu’lmano d’rb-u- 
vėje, buvo priimtas AFL mi
tinge, kuris įvyko šeštadienio 
vakare ties 11027 South Mi- 

! chigan avenue.
i AFL dabar bando organi
zuoti darbininkus McCorini- 
cke ir W. Pullmane, “indus
triniai”, taip kaip ir CIO. 
^KairiasparniaV" Kaltina CIO 

Tarybą.
CIO .kairiasparniai, kurie! 

nebuvo įleisti į neseniai su-Į 
organizuotą Cook Apskričio 
CIO tarybą, vakar laike kon
ferenciją Morrison viešbutyje, 
kur parašė, “kaltinimo “aktą” 
prieš tos tarybos įyderius, S

Kovos “Įsivėlimą Į Karą”
Nors senatas galiau priėmė 

garsųjį “Ginklų Bilių” (No. 
1776), keli chicagiečiai, kurie 
buvo, jam priešingi, pareiškė, 
kad jie ir toliau įstatymą ko
vos, kad neprileisti “prie Ame
rikos įsivėlimo karan.”

Tarp tokių yra Gen. Robert 
E. Wood, viršininkas komiteto, 
“America First Committee”,

ninkas, “Citizens Committee to 
Keep America Out of War”, ir 
R. McCormick, “Tribūne” lei
dėjas. '

R. M. Hutchins, Chicagos uni
versiteto prezidentas, kuris bu
vo įstatymui priešingas, priima 
biliaus priėmimą kaipo “'visuo
menės nuosprendį” ir ateityje 
prezidentui duotsiąs savo 
mą.

para-
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Chicagos Prancūzai 
Prieš Petain’a

“France Forever” ir kitos 
franeuzų organizacijos Chicago- 
je pasiuntė telegramą neoku
puotos Francijos premjerui Pe- 
tain’ui, kuriame pareiškė, kad 
dirbs už Anglijos laimėjimą da
bartiniam kare, ir už Vokietijos 
ir Italijos pralaimėjimą.

Beliko tik viena savaitė iš
pildyti 1940 metų’income tak
sų (metinių pajamų mokesčių) 
blankas ir atsiteisti valdžiai.

Pasinaudokite Income Taksą 
patarnavimu “Naujienose”. Fe- 
deralės valdžios mokesčių de
partamentas turi atsiuntęs į 
“Naujienas” mokesčių kolekto
riaus asistentą, p. A. S. Walons- 
Valuną, kuris blankas pildo. Mo
kesčius galima sumokėti “Nau
jienose”. Jis taipgi atsako vi
sus klausimus liečiančius meti
mų įp.’aukų raportus.

Jis bus kiekvieną dieną “Nau
jienose”, iki kovo 15, nuo ! 
ryto, iki 5:30 vakare.

KAS TURI PILDYTI
Blankas turi pildyti (bet 

būtinai reikia mokesčius mokė
ti) vitsi nevedę, kurie pernai 
uždirbo $800 ir daugiau.

Blankas taipgi turi pildyti vi
si vedę žmonės, kurie pernai 
uždirbo $2,000 ir daugiau.

Biznieriai ir profesijos 
nes turi pildyti blankas, 
viso apyvartos 1910 
tais padarė $2,000.

KĄ REIKIA PADUOTI
Skaičiuojant Įplaukas reikia 

pažymėti beveik visas įplaukas 
kokios jos nebūtų — algas, pel
nus iš namų pardavinėjimo, 
nuomas, dividendus, nuošim
čius, bonus, komisus, etc.

Taksų nereikia mokėti 
įplaukas gautas nuošimčiais iš 
valdiškų bonų, ieškiniais bylo
se, už dividendus nuo apdrau- 
dcis polisių, paveldėjimus, ir kai 
kuriuos kitus įplaukų šaltinius.

Ką Galima Nutraukti
Pildaht blankas nuo įplaukų 

galima atskaityti nuo įplaukų: 
blogas paskolas, visokeriausias 
biznio išlaidas, aukas, mokes
čius unijoms, pasportų išlaidas, 
safety deposit box nuomas (jei 
saugomi popieriai neneša įplau
kų) ; automobilių laisnių mokes
čius, įvairius federalius taksus, 
muitus, gasolino taksus, ir kai 
kurias kitas išlaidas, paprastai 
nurodytas blankų pildymo 
strukcijose.

Vakar ii Užvakar 
Chicagoja

9:30

ne-

zmo- 
jeigu

nic-

už

8,000 Gvardininkų
Išvyko

šeštadienį ir vakar į 
Forrest, Tenn., išvyko 
33-čios divizijos, 
gvardijos, narių.

Jie buvo paimti federalėn tar
nybon pereitą trečiadienį.

Camp 
8,000 

nacionalės

Užmušė Darbininką 
’Vilson Dirbtuvėj

pa-Lesalo maišymo mašina 
griebė rūbus 40 metų darbi
ninko Otis Preston, 619 East, 
50th street, ir jį .mirtinai su
trynė, Nelaimė įvyko Wilson 
and Company dirbtuvėje, 
ir Marshfield avenue.

42nd

Eddie Riska Jau 
Vėl Lošia

Apiplėšė
Anna Kasulis

BRIDGEPORT.””—
atėmė $20 nuo p. Anna Kasu-

..lis, Bridgeporto krautuvėje, ad- Levin’ą, Vau Bittner’į ir kitus
Įresu 3328 So. Halsted street. *CIO vadus, kurie sudaro tary-|

Plėšikas

NA-U.nBNV-ACME ToJephoto
Elmer Albaugh, 16 metų, 

iš Dos Moines, la., kuris ap- 
kaltintas užmušimu savo 61 
metų amžiaus mokytojos, 
A. H. Hoisburgh. Sakomą, 
’:.ad jis jai kumščia kirtęs į 

| galvą ginčo metu.

APIPLĖŠĖ ALINĘ 
WESTSIDĖJ

Du ginkluoti vyrai atėmė $60 
nuo Michael Stelmoko, savinin
ko alinės ties 2659 West Cer- 
mak Road. Apiplėšimas įvyko 
vakar rytą, savininkui alinę už-» 
darant.

STATYS 400 NAMŲ
i • • :

Prie Roosevelt ir Wolf Road, 
llighridge Park priemiesty  j, 

■Ivatiška korporacija -statys 
1400 gyvenamų namų.

• 95 Iš 443. — Iš 443 
egzaminuotų kariuomenei, 
tarai šeštadienį atmetė 
viso 95-is. Drafto apeliacinės 
tarybos priėmė 188 apeliacijas, 
326 atmetė, o 144-iems vyrams 
davė naujas klasifikacijas.

• SUĖMĖ. — Prie Madison 
ir Hamlin policija suėmė 25 me
tų vagilį, James Sarafis, nuo 
3358 West Jackson bulvaras, 
kuris su keturiais kitais sėbrais 
bandė apiplėšti 32 žmones auto
mobilių sandėlyj ties 4655 West 
Madison street. Piktadariams 
bebėgant iš sandėlio, Sarafis 
paslydo ir pavirto. Keturi sėb
rai jo nepalaukę nuvažiavo. Sa
rafis pats vienas bandė pabėg
ti, bet jam nepasisekė.

• “FLEETLINE”. — Vakar
Chicagos agentūros išstatė pa
rodai naujus Chevrolet mode
lius, liuksusinius “Fleetline? au
tomobilius. • • ‘

vyų 
dak-

O MIRĖ LAIKRAŠTININ
KAS. — širdies liga mirė Os- 
car E. Schenck, 1601 Central, 
Wilmette, Chicago Hcrald-Ex- 
aminer teatralio skyriaus ve
dėjas.

• SUVAŽINĖJO DVI. — 
Ties 2609 South Halsted street, 
automobilis sužeidė skersai gat
vę einančias, 16 m. Clara Kolo- 
džiej, 5237 S. Wood str., ir 18 
m. Genevieve Budz, 5203 South 
Wood st. Automobilį vairavo 
39 m. Edmurtd Woulfe, 7444 
S. NdLnial. Abi mergaitės ŠL 
Paul ligoninėj.

e APKANDŽIOJO. — Prie 
2900 S. Lowe šuo apkandžiojo 
5 m. berniuką Kenneth Cappel, 
2907 
ve j e.

S. Lowe. Jis žaidė gat-

KEISTA NELAIMĖ. — 
3149 Morgan nuo troko

in-

Ties 900

Eridgeporto garsus sportinin
kas, Eddie Riska, neseniai nu
silaužęs koją, pilnai pasveiko, 
ir vėl lošia su Notre Dame Uni
versiteto basketball komanda. 
Jis yra jos kapitonas.

Pereitą šeštadienį, Milwau- 
kėje, jo penkinė supliekė Mar- 
quette Universiteto komandą, 
44,39.

baltina Automobilio
avogimu
Prie 65-tos ir Loomis policija 

juėmė vogtam automobilyj va
liuojantį Raymond Karbauską, 
uio 5742 So. Aberdeen avenue, 
r jo draugą, 21 metų Raymond 
Ohudo, 5335 So. May Street, 
"arbauskas 18 metų amžiaus.

Abu yra kaltinami automobi
lio vogimu.

Ties
nulėkė padanga ir sužeidė šali
gatviu einančią 58 m. Pauline 
Kozmens, 3035 Farrell Court. 
Automobilį vairavo Anthony 
Balickas, 2843 Quinn Street.

• APIPLĖŠĖ
atėmė $126, ir brangenybių už 
$200 nuo David S. Balas, 4939 
N. Central Park. — Du gink
luoti vagys Bridgeporte apiplė
šė Michael Gazarek, 2858 South 
Union ir Steven Hughes, 2807 
S. Lowe. Atėmė $63.

• NEGYVAS. — Adresu 5040 
S. Kostner avenue, buvo rastas 
negyvas 52 metų. fotografas, 
Albert Czajka. Atrodo, kad mi
rė širdies liga.

• IRGI ŠIRDIES LIGA. — 
Lietuviams gerai žinomoj 32 W. 
Randolph auditorijoje, mitinge, 
širdies ataką gavęs krito 
vas 50 m. ugniagesys, 
George A. Johnson, 4850 
ram street.

Ieško 36 Metų 
Moteriškes

Policija ieško 36 metų 
Biten’as, nuo 11U South 
mento bulvaras.

*

negy- 
Leit.

Woif-

Elenos
Sacra-

Taltina Lietuvį 
Mergaites 
Užpuolimu

me-Po areštu yra padėtas 22 
tų lietuvis, Charles Gonchau- 
skas, alias Charles Gonch, 3530 
West 62nd istreet. Jisai yra kal
tinamas merginos užpuolimu ir 
nepadoriu elgesiu.

ir iki-Ji dingo sausio 24 d., 
šiol nėra apie ją jokios žinios.

PAVOGĖ
PADEGĖ

$850,
NAMĄ
Richard Faller, 305325 m.

Southport avenue, prisipažino, 
kad jis pasivogė motinos sutau
pytus $850, po to padegė na
mą, kad vagystę paslėpti.
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