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KARO LAIVAI LYDĖS PREKYBINES
Darlan neleis badu marinti francuzų

VICHY, Francuzija, kovo 10 
d. — Admirolas Darlan šian
dien pasikvietė Amerikos laik
raštininkus ir ’ pareiškė, kad 
francuzų vyriausybė yra nusi
stačiusi kovoti prieš britų blo
kadų.

Nuo paliaubų su vokiečiais 
britų karo laivai sulaikė 108 
francuzų prekybinius laivus ir 
neleidžia įvežti maisto.

Britai mano, pareiškė admi
rolas, kad savo blokada jie ba
du išmarins vokiečius, tuo tar
pu blokada neturį jokios įta
kos į karo eigų.

Vokiečių valdžia prižadėjo 
sugrąžinti francuzams 220,000 
tonų javų, kurie buvo konfis
kuoti vokiečių . okupacijos ka
riuomenei, tuo tarpu britai vi
siškai nenori praleisti maisto 
produktų į francuzų teritoriją.

Admirolas Darlan mano, kad 
tiktai jėga jis galės pampinti 
pakankamai maisto 40 milijo
nų gyventojų. Jis yra pasiry
žęs prašyti atatinkamų įstaigų 
(vokiečių paliaubų komisijos), 
kad jam leistų panaudoti fran
cuzų karo laivus prekybiniais

MUSSOLINI LANKĖSI ALBANIJOJ
Buvo nuvykęs Į Te- 

pęleni frontą
ATĖNAI, Graikija, kovo 10 

d. —1, Nelaisvėn paimti italų ka
rininkai tvirtiną, 'kad praeitą 
savaitę pats MUssplini lankėsi 
Albanijoj; ir 'kąlbėjbsi su kari
ninkais. ‘ ' •

Mussolini buvo pasodintas į 
šarvuotą -tanką .ir atvežtas net 
į Tepelenį. frontų; .pačian mies
telin nedrįso atvažiuoti.

Kalbėjosi sli karininkais ir 
liepė graikus vyti1 iš Albanijos. 
Jis atstatė gen. Ugo Caballero 
nuo vyriausio vado pareigų.

Fronte žūva fašistų 
lyderiai

ATĖNAI, Graikija, kovo 10 
d. — Kai tiktai pasitraukė Mus- 
solini nuo pirmųjų fronto lini
jų, Julia divizija pradėjo puo
limų. Ji skaitėsi fašistiškiau- 
sia.

Graikai paėmė nelaisvėn apie 
pustrečio tūkstančio “ištikimų? 
jų”. Kovoje žuvo kapitonas Gilt- 
seppe Bottai, ilgametis Mųsso- 
lini švietimo ministeris.

Žuvo ir Tullio Cianetti, buvęs 
korporacijų ministėris. Nesenai 
Mussolini juos atstatė ir pa
siuntė frontam
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Graikams įteiktas 
nacių ultimatumas
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kdvo 10 d. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose turima žinių, jog 
vokiečių ministeris Atėnuose 
įteikė grhikų vyriausybei ulti
matumą.

Koziris, graikų ministeris pir
mininkas, kalbėdamas į Graiki
jos darbininkus vakar pasakė, 
kad graikai velyja mirti, bet 
ne pasiduoti priešui.

Pareiškė vilties nugalėti vi
sus Graikijos priešus ir prašė 
padėti.

laivams lydėti.
Jeigu britai ir tuo atveju ban

dytų sustabdyti Francuzijon 
vežamą maistų, tai karo laivai 
butų privemti atidengti ugnį.

Admirolas Darlan pareiškė, 
kad jis informavo Leahy, Jung
tinių Valstybių pasiuntinį, apie 
šį francuzų valdžios nutarimą.

Frantuzija turi pakankamai 
karo laivų ir mes galėsim tin
kamai proteguoti musų preky
binius laivus vandenynuose.

Amerikos radijas, pareiškė 
Darlan, kelis kartus minėjo ma
no vardą įsąryšyj su šiuo nu
tarimu. Pasakė, kad mes jau 
siunčiame karo laivus. Tai yra 
neteisybė. Kol kas mes dar ka
ro laivų nesiunčiame, nes no
rime, kad britai apgalvotų su
sidariusią padėtį ir padarytų 
tinkamus nutarimus.

Pasikalbėjimo pabaigoj Dar- 
lanais pareiškė vilties išvengti 
didesnio susikirtimo su britais, 
jis norėtų išvengti karo laivų 
siuntimo, bet reikalauja britų 
nuimti blokadą maisto produk
tams Francuzijai ir jos kolo
nijoms.

Sužeistas italų 
kreiseris

LONDONAS, Anglija, kovo 
10 d. — Britų admiralitetas pa
skelbė, kad jų submarinuį pa
vyko pataikyti torpedų italų E. 
Colloni klasės kreiseriui.-

Viduržemių juroje paleista 
kita torpeda pataikė kreiseriui 
Condottieri A ir manoma, kad 
jis paskandintas.

Laivų lydėjusieji pagelbiniai 
laivai paėmė iššokusius jurinin
kus. Italų karo laivams padary
ta daug nuostolių.

Rusai nekovos 
dėl Balkanų

_ • »

MASKVA, Rusija, .kovo .10 
d. — “Pravda”, komunistų par
tijos organai, pareiškė, kad Ęu- 
sija, jeigu nebus ' užpultą, tai 
dėl Balkanų įvykių nekovos. 
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Stalinas pareiškė, kad dabar
tinė padėtis nepasikeitė' nuo pa
dėties, kuri buvo 1939 metais, 
todėl nėra reikalo kariauti.

Laikraštis pataria ruoštis ka
rui, bet pabrėžia, kad Rusija 
pasiliks neutrali. . . V'

f »

Hitleris ūkininkams 
prižada traktorių
BERLYNAS, Vokietija, kovo 

10 d.—Dr. Ley pareiškė^ kad 
6 milioiiai Vokietijos ūkinin
kų po karo gaus “liaudies 
traktorių.**

Hitleris pažadėjo pastatyti 
didžiausias traktorių dirbtu
ves ir išdirbiniai , bus labąi 
pigios kainos. Kiekvienas ūki
ninkas galės lengvai juos įsi
gyti. '

Miestiečiams Hitleris po ka
ro prižadėjo po “liaudies au- 

' tomobilį”. Prašo, kad tiktai 
I padėtų fiureriui laimėti kąrą.

BRITŲ UŽPUOLIMO AŪKOS

AHUjmuų-Avklh rriirtpi.. ■

Suimti /.aibiniam Anglų užpuolime anl Lofoten salų 
ties Norvegija, šie vokiečiai ir norvegai, Quisling’o sekėjai, 
vedami i laukiantį Britų laivų, kuriuo bus nuvežti į kon
centracijos stovyklų, Nelaisviams užrišta akys, kad nega
lėtų 'matyli kur jie randasi. ‘

■ 1—....• ..... ~

Vokietijon atvaryta 
550,000 vokiečių

BEĘLYNAS, Vokietija, kovo 
10 d. — Oficialiai skelbiama, 
kad Vokietijon jau sugrąžinta 
550,000 vokiečiu, kurie gyveno 
įvairiuose 'kraštuose.

Daliis Lietuvoj gyvenusių yp? 
kiečių' jau atvažiavo Vokietis 
jon. jtąi kurie atvažiuoja sa
vais Arkliais ir savais vežimais. 
Kiti nieko neatsiveža. 

f '■ * ■ • 1 ' '• i

Vokiečiai) juos skirsto į bu
vusios Lenkijos vietas, duoda 
žemės ir liepia duonų užsi
dirbti.

Hull nori žinių apie 
franeuzus

WASHINGTON, I). C., kovo 
10 d. — Sekretorius Hull pa 
kvietė Murphy, Amerikos am
basados patarėjų Francuzijoj, 
galimai' greičiau grįžti į Wa- 
shingtoną;

Hull nori gauti tikrų infor
macijų apie dabartinę padėtį. 
Francuzijoj.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— ypkiėčiąi skelbia, kad pro Eidkunuš, Smalininkus irki

tas rubežiaiis .vietas šimtai Lietuvoj gyvenusių vokiečių vyk
sta j Vokietiją. Pilkanėj Vokiečiai padarė didelę stovyklą, kur 
veža* atvykusius gyventojus.

— Vokiečių ir italų diplomatai smarkiai spaudžia jugosla
vus, reikalaudami, kad prisidėtų prie “ašies”.. .

— Turkų laikraščiai kalba apie pavojingą Graikijos būk
lę, bet nepasako ar jie eis graikams į pagelbą, jeigu puls vo- 
keičikj. /->. ; . p. ■

r*- Vokiečiai verčia franeuzusvartoti karo laivus prieš bri
tų blokadą.

ftiiųisteris Rendel ir 60' ambasados tarnautojų šian
dien apleido Sofiją ir išvyko į Turkiją.

— Naciai traukia submarinus ir kitus karo laivus i Kon
stancą miestą, Juodos juros pakraštyj. Konstanca laivų dirb
tuvės dirba 24 vąlandas.

— Italai giriasi labai smarkiai bombardavę graikų už
frontę.

— Quislingas areštavo daug norvegų, kurie nesutinka su 
jo valdžia. Sako juos laikys įkaitais už britų paimtuosius 
cių šalininkus.

Bombarduotas Etio
pijos geležinkelis
KAIRAS, Egyplas, kovo 10 

d.—Karo 1 vadovybe skelbia, 
kad britu orlaiviai smarkiai 
bęnibardavp ifąlų geležinkelį, 
kuris eina iš AVld.is Abeba j 
,Džibutį. .
'r Britai bombardavo Direda- 
yą aerodromų, sunaikino keli? 
italų orlaivius ir ten pat išar
dė geležinkelio bėgius.

Kiti britų orlaiviui bombar
davo Tripolį ir kitus svarbes
nius italų miestus Lygijoj.

PLANUOJA ARKLIAMS 
DUJŲ KAUKES

WASHINGTON, D. C., kovo 
10 d. — Karo vadovybė prašo 
kongresą paskirti atatinkamas 
sumas pinigų, kad galėtų įsigy
ti dujų kaukes kariuomenės ar
kliams. 
r- - • i ■ mm ..i

ORAS
Debesuotas ir šaltesnis, ry

to metą snigs.-
Saulė teka 6 :10 v. r., leid

žiasi 5:51 v. v..

Betainas prašo 
. duonos

VICHY, Francuzija, kovo 10 
d. — Maršalas Betainas kreipė
si į Jungtines Amerikos Valsty
bes prašydamas pepkių milijo
nų tonų javų.

Jis tvirtina, kad šie javai 
bus naudojami tiktai neokupuo
toje Prancūzijos dalyje. Pra
šo, kad butų paskirti Ameri
kos delegatai javų paskirsty
mui prižiūrėti.

Maršalas sako, kad neoku
puotoje dalyje prasideda dide
lis badas.

Britai stiprinasi 
Singapūre

SINGAPŪRAS, Malajų saly
nas, kovo 10 d. — Britų val
džios atstovai patarė visiems 
civiliniams gyventojams ap
leisti pavojingesnius Singapū
ro vietas.

Atvyko daug britų kareivių 
ir civiliams liepta išsikrausty
ti iš tų vietų, kuriose gali vy
kti karo veiksmai.

Visų didesnių miestų gyven
tojai yra mokomi kaip elgtis 
bombardavimo metu ir ruo
šiami nuo priešo apsisaugoti.

y^ASHINęrTON, D: c., kovo 
10 d.-i.-I&hgresąš šiandien pa
skyrė 10,000 dolerių orlaivių 
nelaimių priežastims 'ištirti.

Nutarta sudaryti komisiją 
iš 5 narių, kuriuos paskirs 
kongreso pirmininkas.

ŠIANDIEN PREZ. R00SEVELTU1 PERSIUS 
ĮSTATYMĄ PRIEŠ DIKTATORIUS

Kongresas patvirtins 
senato pataisas

WASIHNGTON, D. C., kovo 
10 d.—Prcziidcntas /iandien 
kalbėjosi su senatorium Bark- 
ley ir kitais įstatymdavysles 
įstaigų valdininkais.

Manoma, kad galutinai pri
imtas bus įstatymas ryt die
nos kongreso posėdžiuose ir 
vakare galės persiųsti jį pre
zidentui pasirašyti.

Jeigu nieko neįvyks, tai Ro- 
oscveltas pasirašys įstatymą 
trečiadienį, pareiškė sekreto
rius Earlv.J '

Prašys daugiau 
pinigų

AVASIIINGTON, D. C., kovo 
10 d.-—Kaip tiktai bus pasira
šytas įstatymas, prezidentas 
prašys kongreso daugiau pini
gų karo išlaidoms.

Manoma, kad pinnon eilėn 
britams bus pasiųsta didokas 
skaičius mažų karo laivų, ku
rie yra reikalingi nuo subma- 
rinų apsiginti.

Patirta, kad Amerikos lai
vynas turi didoką skaičių ma
žų, bet labai greitų, torpe
doms leisti laivų.

Teatro stogas užmu
šė 12 žmonių

BROCĘTOfJ, Mass., kovę 10 
d.—Teatro stogas šiandien už

SMETONA PASIEKĖ NEW YORKA
Sakosi, kad ateičiai jokių planų neturi

NEW YOBK, N. Y., kovo' 10 
d. — Buvęi? Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona iš Bra
zilijos šiandien atplaukė į Ne\v 
Yorką. Kadangi jis angliškai 
visiškai nemoka, tai iš anksto 
pasirašė pareiškimus ir padavė 
laivan atėjusiems spaudos at
stovams. Smetona sako:

— Atplaukiu iš Rio de Ža- 
neiro ir vykstu į Washingtoną. 
Laikinai aš apsistosiu Lietuvos 
legacijoj prie Jungtinių Ameri
kos Valstybių Washingtone. Su 
manim atvažiavo ir mano žmo
na. Simus su savo šeimyna ku
riam laikui pasiliko Brazilijoj. |

Aš buvau priverstas apleisti 
savo tėvynę 1940 m. birželio 
15 d. naktį, kai riliai okupa
vo Lietuvos teritoriją.

Amerikos laivas 
Ispanijoj

SEVILIJA, Ispanija, kovo 
10 d.- - Amerikos Raudono 
Kryžiaus laivas atvežė Sevili- 
jon įvairios maisto medžiagos. 
Viena maisto dalis iškrauta 
Sevilijoj, o kita dalis išvežta 
Frani^užijon, Marselles.

Amerikos ambasadorius pa
reiškė, jog atvežtas maistas 
yra Amerikos gyventojų dova
na nukentėjusioms francu- 
zams.

mušė 12 ugniagesių, kurie 
gynė užsidegusį teatrą.

Užsidegę balkiai ir Įiaramos 
negalėjo išlaikyti storu snie
go klodu užversto stogo ir už
vertė visus viduje buvusius 
ugniagesius.

Bekrintąs stogas sužeidė ki
tus 25 ugniagesius, bet juos 
tikimasi ligoninėj atgaivinti. 
Pavyko ištraukti tiktai 11 la
vonų.

Pataria greitinti 
karo gamybą

WASHINGTON, D. C., kovo 
10 d.- - W. Bullit, buvęs Ame
rikos ambasadorius Francuzi
joj, pataria žymiai pagreitinti 
visą karo gamybą.

Jeigu gaminsime pamažu, 
sako Bulli't, tai Ameriką ištiks 
tokis pat likimas, kuris išti
ko Francuzija.

Jungtinės valstybės randasi 
dideliame, pavojuje, todėl gin
klus reikia gaminti, tarytum 
mes jau vešlume karą.

New Yorke streikuo
ja šoferiai

NEW YORK, N. Y., kovo 
10 d. — šiandien sustreikavo 
3.500 autobusu šoferiu New

V k-

Yorke.
Mieste smarkiai jaučiama! 

susisiekimo stoka, nes auto
busai kasdien aptarnaudavo 
875,000 žmonių. Dedamos pa-1 
stangos galimai greičiau strei
ką išrišti. I

Aš neatsisakiau jokių respub
likos prezidento teisių, kuriaa 
man suteikia musu konstituci
jos paragrafai. Musų mažas 
kraštas buvo kaimynų užpultas 
ir pateko bolševikų valdžion ke
liom-.? dienoms prieš okupaciją 
Latvijos ir Estijos, kitų dvie
jų mažų Pabalčio respublikų.

BUVĘS LIETUVOS 
PREZIDENTAS

Antanas Smetona atva
žiavo Amerikon, kaip pap
rastas albėgėlis. 1926 metais 
jis suruošė perversmą Lie- 

~tafV6je, panaikino demokra
tinę tvarką ir įvedė savo 
dikTafurą. Dabar jis atbėgo 
j demokratiškai valdomą 
kraštą ir džiaugiasi pabėgęs 
nuo diktatorių. €

Kad galėčiau pabėgti, buvau 
priverstas naktį pereiti mažą 
upelį, Wiris skiria Lietuvą nuo 
Vokietijos. Vokiečių valdžia 
man leido pasilikti Berlyne, kol 
aš gavau Amerikos vizą. Aš ne
išpasakytai aukštai vertimi
Jungtinių Valstybių vyriausy
bės nutarimą duoti man vizą. 
Už tokį Amerikos valdžios pra
kilnumą esu labai dėkingas.

Ateičiai aš konkrečių planų 
neturiu. Aš norėčiau pasišvęsti 
Lietuvos istorijai ir aprašyti 
tuos dvidešimt nepriklausomo ir 
laimingo gyvenimo metus, ku
riuos išgyvenimo mano valdo
ma respublika.

Kadangi aš buvau Lietuvos 
respublikos steigėju ir buvau 
pirmuoju ir vieninteliu jos prezi
dentu, tai norėčiau ateičiai at
pasakoti kai kurias įdomias jos 
gyvenimo fazes ir duoti smulk
menų apie mano tėvynės ir Ru
sijos santykius, taip pat papa
sakoti apie sovietų valdžios pri
mestą okupaciją.

(Jeigu Herald-American per
duodama? spaudos pareiškimas 
yra tikslus, tai Smetona čia jau 
smarkiai perdeda. Jis buvo ne 
vieninteliu prezidentu, be to, 
antras jo prezidentavimo laiko
tarpis buvo galimas tiktai 
fašistinės karininkų gaujos dė
ka.)

:■ Pildome 1940 :■
j: Income Tax |
:į Blankas :■

Raštinė atdara kasdien nuo į 
•5 8 ryto iki 8 vai. vakaro, s

• Į Sekmadieniais— nuo 9 iki s 
r J 1 va!, popiet. <
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2 NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA:

K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIŠ, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

K. KAIRIS, prezidentas
P. J. RIDIKAS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

P. MILLER, finansų sekretorius.
DR. MONTVIDAS. Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatės

IŠ CH1CAG0S LIETUVIV DRAUGIJOS 
PASTOGES

KAS DABAR VEIKIAMA? įžiaus, pašalpa yra vienodai rci- 
alinga. Juo labiau, kad tada ir 

i išlaidos žymiai padidėja. Reikia 
vaisių, reikia daktaro Bilas ap
mokėti. Tuo tarpu pajamos nu 
trūksta, kadangi sergąs žmogus 
negali dirbti.

Žmonės, kurie rimtai protau
ja, stengiasi apsidrausti ir
siginti nuo visokių galimų ne
malonumų. Ir kai P gos juos už-

veikimas vyriausia susivedi 
prie vykdymo tų nuostatų, ku
rie yra nužymėti jos įstitymuo-

Pirmiausia reikia neužmiršti.

las yra šelpti sergančius narius 
bei išmokėti pomirtines. Miru
sius narius draugija stengiasi 
linkimai palaidoti.

Dide’e dangumi narių tik 
tam ir priklauso, kad galėtų 
gauti pašalpą, kai juos liga už
klumpa. Priklauso jie taip pat 
ir dėl to, kad nori būti tinka
mai palaidoti.

Tie dalykai nėra malonus, bei 
su jais kiekvienam žmogui 
anksčiau ar vėliau tenka susi
durti. Jaunesnio amžiaus žmo
nes ir jaunuoliai mažai tegalvo
ja apie ligas ir mirlį. Visa tai 
jiems labai tolima. Tačiau ligos 
nežiūri amžiaus. Jos kamuoja 
ir jaunus ir senu L O serga n - 
tiems, nežiūrint ligon’ų am-

krais atvejais ir jie patys geriau 
jaučiasi ir kiliems n'ešudaro 
sunkenybės.

Tie tūkstančiai, kurie pri
klauso musų draugijai, grei
čiausiai su tuo išrokavimu ir 
prisirašė. Tačiau tūkstančiai 
tiek Cbicagojc, tiek Chicagos 
apylinkėse dar nepriklauso. 
Draugijos vadovybei jie rupi į- 

gavimu ji
susirūpinusi, 

kontest-.ri, 
paskelbtas

komikas ant ledo

■<: :■ B •

ap-

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto '•
Garsus komikas Joc Cook, žvaigždė naujo spektak

lio, “It Happcns on Ice”, kuris atsidaro ryloj Chicago 
Sladium, prie Madison ir Wood. Viskas Įvyksta ant le
do. Bilietai nuo 75c iki $3.30.

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

A h ŽINOTE K A 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi- 
' <»ti M-’kia. bet visi mėgsta 

Kaityti 9

pasislėpę jj 
savo parapi
ni j rankas

Kunigą
•Uhlijuoia, nors 

draudžia 
oa imt

K “i» u-i” tmouės mėgsta dčl 
to. kad jis niekam nepataikau- 
ju ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga- 
viku.s jisai lupa be jokio pasi- 
iT'ilėjifpo

• «•> rasi visokių pa-
namoKininių. gražių 

f ų, įdomių paveikslų ir žinių

». >»> Ht»l;. tik $2.00 metams.
•virusas toks:

KELEIVIS
Z 5:1 (>roadway, 
ai BOSTON, MASS.

rašyti. Naujų narių 
visa laiką v ra 
Tam buvo vedimi 
tam ir dabar liko 
vajus.

Kad vajus butų 
tai reikalinga visu 
Kiekvienas 
miniu, dre

sčkniingas, 
narių talka, 

narys turi gi- 
ir pažįstamų,

syti. Tegul jis pats pakalbina 
juos arba priduoda jų adresus 
ofisui Bei tiems asmenims, ku
rie užrašinėja narius. Už tokią 
paslaugą busime labai dėkingi.

Nuo šio mėnesio 1 d. praside-

'riešą pasakius, vajus niekuo
met nesustodavo: visi laiką na
riai buvo įrašomi. Dabar tas va
jus bus paintensyvintas. Vadi
nasi, daugiau bus dedama pa
stangų. Kaip jau buvo minėta, 
Bruno Bruk uis (“dėde” Brooks) 
stengsis aplankyti kolonijas iv 
ten pasimatyti su kultūros 
draugijų valdybomis bei šiaip 
veikėjais. .Jie tarsis, kaip geriau 
ir sėkmingiau išvystyti vijų b ‘i 
įtraukti jaunimą. Darbuosis ji-* 
ir Chicago j‘e bei jos prienr Gy
čiuose.

Taigi, per ateinančius kelis 
mėnesius draugija ir vėl pasi
ners naujojo vajaus darbuose.

sueiti į artimesnes pažines. Ar
čiau susipažinę, ateityje jie ga
lės bendrai veikli. Juo labiau, 
kad numatoma dažnai tokie pa
silinksminimo vakarai rengti.

Senesnieji nariai irgi 
kviečiami atsilankyti ir su 
sų jaunimu susipažinti.

Cicero
Draugija

CICERO
Lietuvių 

š‘o mėnesio

yra
mu-

Ku toros 
21 d. tu- 

res savo mėnesini susirink mą. 
Tas susirinkimas iš dalies bus 
nepaprastas, nes jame žada da-

ROSELAND
Paskutiniame Roselando Lie

tuvių Kultūros Draugijos susi
rinkime kilo mažas triukšme
lis. Tai įvyko dėl to, kad vie
na įsikarščiavusi moteriškė pa
siuntė Lietuvą “po velnių’’, o 
tuo pačiu metu per gvollą pašo
mojo įpiršti kvietimą pris’dČti 
prie “Kongreso Amerikos tai-

Daugelis labai pasipiktino lo's 
moteriškės pasiuntimu Lietuvos 
“po velnių”. Jei pirmininkas ne
būtų tą reikalą padėjęs art len

didesnis triukšmas.
Labai nemalonu, kad tie 

prašyti kviesliai kelia nėra m u- 
iną musų organizacijoje. Ypa
čiai nemalonu dar ir dėl to, kad 
tie kviesliai talkininkauja viso
kiems “pcnktakojams”, kurie 
kibai yra susirūpinę “taika”. 
Kalbamą “taikos kongresą” 
šiandieną karščiausiai remia vi
si Hitlerio, Mussolioio ir Stali
no šalininkai. Kaip matote, tą 
kongresą remia ir tie, kurie 
Lietuvą siunčia “po velnių”.

Reikia atvirai pasakyti: lo(-
Reikia manyti, jog ir šiė rčn-ikiems “ijenktakojams”, kuriems 

giami Šokiai bus sėkmingi. Mu- Liėtuvbs reikalai nerupi, neln- 
1 sų jaunuoliai turės ten progos retų būti vielos ihusiį kultūros

MUSŲ JAUNIMAS
Jau buvo šioje vietoje minė

ta, kad kovo 29 d. Dariaus-Gi
rėno svetainėje įvyks šokiai. Šo
kius rengia Chicagos Lietuvių 
Draugijos j unimo kom titas. 
Jaunimui, kurs prikimšo drau
gijai, įžanga nemokama.

Tai nėra p:rmas I ardymas. 
Pernai pavasarį irgi buvo su
rengti šokiai, kimi? gan i neblo
gai pasiseko.

nc-

Antradienis, kovo 11, 1941

J

Vietinis.

dirba

— SAVAITRAŠTIS -

ŽUVO JAUNAS 
LAKŪNAS

Prie Libertyville, III., lėktu
vui nukritus žuvo 28 metų la
kūnas, Wesley Gratz, iš Grays- 
lake, UI. Jis neseniai tepradėjo 
skraidyti.laido- 

perka

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Dabar Kepa Lietuvišką
Duoną Nuosavam Name

BRIGHTON PARR__ Dūon-
F ra n ces 

nusipirko

ties 3317 So. Lituanica avė., 
dabar jau yra persikėlęs į 
Brighton Park koloniją, adre
su 4436 S. FairfieLi avė.

MADOS

4705

TARP MUSŲ 
BRiTFRIŲ

Lietuviai Operuoja 
Grabų Fabriką

Kazimieras yra geras siuvė
jas ir geras dain'ninkas. Šalia 
to, 1905 metais yra dalyvavęs 

į ir rusų-japonų kare, kuris, kaip 
; žinot, pasibaigė rusų nenaudai.

Vietinis.
Vien nteliai tam? biznyje

18 APYLINKE. Jaunosios 
kartos lietuviai, broliai George 

j ir Victor Gouch, jau 6 metai 
kaip operuoja didelę karstų 
(grabų) įmonę vadinamą “Re- 
liance Casket Co.” ties 2029-31 
5o. Halsted st.

draugijoje. Kultūros draugija 
gyvuoja ne tam, kad joje ra
mybę galėtų drumsti, tie, kurie 
Lietuvą “po velnių” siunčia.

4~Roselandietis

Eiznierė Mažutis
Jau Namie

TOWN OF LAKE. — Antai 
buvo rašyta, kad’ biznierė Sofi
ja Mažutis, 4625 S. Marshfield 
avė., išvežta į ligoninę. Dabar 
tenka pasakyti tai, kad pacien
tė jau randasi nanre.

Linkime jai greitai pilnai pa
sveikti.

BILIETAI JAU PARSIDUODA!
Sonja Henie ir Arthur Mirte Stalo

“IT HAPPENS 
ON ICE”

Teatrai? Nnujknyhė Ant Janio!
KOVO 12 IKI 23

Popiet — Kovo 15. 22 Ir 23
(Neblin pamatymų Kovo 16 ir 26)

BILIETAI—<1.25. $1.65, f2.20;
Loioa, $3.30; General? | langa—75c 

Parsiduoda BONDS. 65 W. M&dteon. 
STAte 6484; STADIUM ORILL. 1800 
W. Madison, SEEley 5300; ir MAR- 
9HALL F1ELD & CO.

CHICAGO STADIUM

žymėtina, kad iš lietuvių 
jie tik vieni tėra operuoją šios 
rųšies įmonę.

Dirba 30 darbininkų
Įkurii šios rųšies fabrikas 

reikalauja nemaža kapitalo. 
Dabar šių dviejų brolių įmonės 
inventorius jau siekia netoli 50 
tūkstančių do'erių. Ten 
apie 30 darbininkų.

Daugeli; ir m u iškių 
tuvių direktorių, matyt, 
iš jų reikiamus karstus.

/ Krimynas.

WAUKEGAN, ILL.
Iš Waukegano Lietuviu Kultū

ros Draugijos veikimo.
Kovo 2 d. įyyl|o Waukegano 

Lietuvių Kurni ros Draugijos su
sirinkimas, kiirialmo daugiausia 
buvo kalbama ąpiė rengiamą 
koncertą.

Koncertas ir šokiai įvyks ko
vo 23 d. Lįubsybęs; svetainėje- 
8th ir. Adams StJ Prasidės 5:36 
vai. po pietų. Programa bus 
tikrai įvairi. Dalyvaus Waukc- 
gano Lietuvių Mbtėrų- Choras 
po vadovyste Anne Pranaitis, A. 
Bitviiiskas ir Dauderiš (due
tas), Brazis ir Brukąs, Bernice 
Mikutis, Bėrn.iče Malela (Li
ma), Dė’ores Peikus ir grupe, 
Olga Bilumskis ir kili.

Taigi, kaip matote, programa

kėpiai Vietotas ir
Preikšai neseniai 
duonkepyklos namą, 2457 W.
46 pi., kuriame jiedu jau sep
tinti metai kaip kepa lietuvišką 
ir baltą duoną.

Šiuo metu duonkepyklos na
mas yra remontuojamas iš vi
daus ir lauko pusės.

Frentas.

Siuvėjas Naujon
Vieton

BRIGHTON PAR.
jas Kazimieras Laucius, per ei-.
’ę metų užlaikęs rūbų siuvyklą

—--------------- r--------------- *-----------------

čiai ne tik patys dalyvaukite 
bet raginkite savo draugus ir 
pažįstam lis, kad ir jie dalyvau
tų. Jaunimui bus progos sma
giai pasišokti, kadangi turėsime 
gerą orj<estrį. Tikiettas su vi
sais “padolkais” tik 35 centai.

šia proga horiu pažymėti, jog 
kultūros draugija g^li pasidi
džiuoti savo darbščiu ir ener
gingu vice-prezidenlu, p. Kasp'c- 
ru Grinium. Kokis tik darbas

sada pirmas, štai ir dabar p. 
Grinids pranešė,; jog jis išplati
nęs 75 tikictiis, # iki koncerto

Tai pavyzdys ir kiliems ko
miteto nariams. Tik pagalvoki
te: jei. visi taip nuoširdžiai ir 
gražiai pasidarbuotų, kaip pasi

lies svetainė butų grustinai pri
grūsta. VVaukeganietis

QUINTUPLETS 
ūse MUSTEROLE for 

CH ĖST COLDS
Mother—Glve Your CHILD 
Thls Šame Expert Care!

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—thcir chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
childreirs colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
•warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
thosc preferring a stronger produet

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casiila de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. 1.

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

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

JACK SW1FT
f F I COULD ONLY GET TH AT 
GYROSCOPEl IT IS NOT

nnr

GREAT SCOTtI A BOLT GUNj.
IT WAS HIDDEN IN THE FOO0!
I GAN 0LA3T DOWN THE BARS NOW

(Adresai)

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted SU, Chicago, DL

Čia Įdedu 15 eentų Ir pratarai

atsiųsti man pavyzd) Na ,- .

Mieroi ___________  per kratine

(MiesUi ir valitffr)
■■■ 11

§ahTZT want
NO FOOD NOWf

No. 4705—Graži namie dėvėti 
suknelė. Sukirptos mieros, 16, 18, 
20, 34, 36, 38, 40, 42, 44,. 46.

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

THE WORLD 
IN TORMENT, 
JACK RAGES 

ABOUT MIS CELL,

HE IS THE 
ONLY EARTHMAN

WHO KNOWS 
THE CAUSE

OF THE 
CATASTROPHE.

CA

t

(Vardas ir pavardė)
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KAS DABAR DEDASI LIETUVOJE4

KAI DU MELAGIAI NESUSITARIA, TAI 
TIESA BEINA J VIRŠŲ

Seniai yra žinoma, kad jei
gu du melagiai savo tarpe ne
susitaria, tai melas greit išky
la viešumon. Taip atsitiko 
oficiozui “Tarybų Lietuvai’’ ir 
komunistų partijos organui 
“Tiesai”. ‘ 

t
“Tarybų Lietuva” įsidėjo 

platokų žinių, kurios antraštė 
tokia:: “Lenktyniaujančiuose 
tekstilės fabrikuose tebekyla 
darbų našumas.” Šioje žinioje 
pateikiami skaičiai apie nepa
prastus tekstilės pramonės 
“laimėjimus”. Girdi, visi fab
rikai kelia savo produkcijų. 
“Drobė” išpildžiusi savo pla
nų 103%, o “Liteku” fabriko 
kai kurie skyriai net iki 
117.9%. Dabar gaminamų me
džiagų “kokybė jau žymiai

, Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

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

LITHUANIAN 153

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ T 
VALYTOJAS' 

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite:

Tel. Lafayette 1310

aukštesnė už ankstybesnių ga
minių kokybę.”

Jeigu oficiozas taip rašo, tai 
atrodytų, kad taip ir turėtų 
būti. Bet “Tarybų Lietuvos” 
nelaimei lygiai tų pačių dienų 
“Tiesa” deda straipsnį, pava
dintų “Teksliliečiai, pasilemp- 
kit!” Tame straipsnyje apra
šinėjamas pranešimas, kurį 
maskolis “draugas” Terešin, 
atsiųstas į okupuotųjų Lieluvų 
vietines pramonės komisaro 
pavaduotoju, padarė tekstilės 
pramonės darbuotojams. Iš jo 
pranešimo išeina, kad nei vie
nas tekstilės fabrikas neatliko 
nustatytojo plano. Pasak jo, 
“įmonių ūkinė vadovybės ne
dirbo gerai.” Vieton nustatyto 
sausio mėn. pirmoms 10 die
nų 33.3 plano nuošimčių “Dro
bė” pagamino lik 16.3%, “Li
telis” tik 22.5%, “Pluoštas” lik 
23.3%, “Kauno Audiniai” — 
25%, o “Gamyba” sumušusi 
rekordų, tik -5%. “Draugas” 
komisaras sušuko: “Taip to
liau būti negali!” Toliau “lo- 
varišč” Terešin nusiskundė i 
garny bos dezorganizacija. Pa
sak jo, “kai kur neveikia kelios 
staklės. Išai “Drobėje” nedir
ba 9 staklės, o “Pluošte” 11.”

Toliau iš šio “Tiesos” ap
rašymo sužinome, kaip dirba 
atskiros tekstilės įmonės ir kas 
toms įmonėms vadovauja. “Li- 
leks” inž. “draugas” šleringe- 
ris ir “Gamvbos” inž. “drau
gas” Rožėti bergas nurodė, kad 
“Drobės” verpykla “ncapru- 
pina jų tvarkingai verpalais.” 
O pasak “tovariščio” Terešino

“Drobes” verpykla yra didžiau
sia ir moderniškiausia tarybų 
Lietuvoje.” Toliau “Tiesa” ra
šo: “Mes gauname verpalus 
arbatos šaukšteliais, pasakė 
“Bostono” inžinierius drg. 
Fleišmanas, vietoje 500 kg.— 
30, 60, 70 kg. Todėl neįmanoma 
racionaliai suskirstyti darbų 
tarp staklių.”

“Verpalitas” pardavinėjęs 
savo verpalus pramonės gami
nių urmo kontorai, o tekstilės 
trestas apie lai — nežinojo(t) 
Didelis netvarkingumas esųs 
dažų tiekime. “Tiesa” pažo
džiui rašo: “Drobėje”, Teksti
lės kombinate, “Gamyboje” ir 
“Floroje” guli gatavi gami
niai, laukia dažymo.” Iš toles
nio aprašymo sužinome, kad 
“Flora” jau baigia išnaudoti 
senų žaliavų, išbuvusia san
dėlyje 5-7 metus. Atrodytų, 
kad reikėtų gėdintis tokius 
prisipažinimus spausdinti, nes 
juk “buržuazinėje” Lietuvoje 
nieko nebuvo, o čia štai atvi
rai pasakoma, kad rasta žalia
vos, kuri išbuvo sandėliuose 
net 5-7 melus, bet bolševikai 
baigia jų iššeimininkauti > per 
pusę melų! Bet ir šios žaliavos 
“Floros” naujieji šeimininkai 
nemoka sunaudoti, nes “siūlai 
dažnai trūksta. Todėl atsiliko 
plano įvykdymas.” C) “Kauno 
Audiniuose” po Naujų Metų 
“sirgo.” net 60 darbininkų. 
Kaip matomo, ir sovietų Lietu
voje įsigali tie palys papročiai, 
kaip ir sovietų Rusijoje, kur 
po švenčių pusė darbininkų 
neateina į darbų, nes neišsipa- 
girojo. Tuo tarpu, kaip rašo 
laikraštis “rinkiminės kom
panijos aktyvistėms buvo kaž
kodėl vykdyti savo visuomenės 
uždavinius darbo melu!”

Įvairios pasaulinės žinios
Britai stato daug 

laivų
LONDONAS, Anglija, kovo 

9 d.—Warronder, britų admi
raliteto sekrdtorius, šiandien 
paskelbė, kad per paskutinius 
melus britų laivynas padidėjo 
480 laivų.

šiame skaičiuje yra pačių 
moderniškiausių karo laivų, 
yra ir paprastų nedidelių lai

vų ginkluotų karo tikslams.
Sumoderninta daugelis se

nų laivų ir iš paprastų laivų 
padaryta moderniški karo lai
vai.

. '____...- 

Britai artėja prie 
Addis Abeba

KAIRAS, Egyptas, kovo 9 
d,-^-Britų karo jėgos, kurios 
užėmė italų Somali jų, veržia
si Abisinijos gilumom

Jos mano susijungti su karo 
jėgomis, kurios veikia Ogaden 
provincijoj. Manoma, kad 
joms pavyks susijungti visai 
prie Addis Abeba.

Mirė “Druskos
Karalius”

Vakar rytų širdies liga mi
rė Daniel Peterkin, preziden
tas garsios Morton Salt Co., 
druskos bendrovės. Gyveno ad. 
1500 Lake Shore Drive.

Laidojamas šiandien Grace- 
land kapinėse.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

CarrMoody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokčjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

STANLEY LITVVINAS. 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJĄ 
'NAMĄ

1

Turtas Virš$5,500,000.001
Apart Apsaugos, Mes Turime i

ATSARGOS FONDĄ Virš
$425.000.00 ____ I

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų!
Under U. S. Govf. Supervision

LOAN ASSOCIATIONoF Chicago
JtTSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 11H
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0/ ON SAVINOS
Z0£ INVESTMENTS

Currcnt Rote , • . Sharc Accounts

CROCHETED DOILIES, PATTERN 2759,

Po visų šių skandalingų pri
sipažinimų, kurio parodo, ko
kiomis informacijomis savo 
skaitytojus maitina oficiozas 
“'karybų Lietuva”, komunistų 
organas “Tiesa” baigia savo 
aprašymų maskolių komisaro 
Terešino žodžiais: “Jei visos 
tarybinės įmonės dirbs gerai 
ir atkakliai kovos už kamybi- 
nio plano įvykdymų kokybi-
niai ir kiekybiniai, socialistinis 
kraštas bus aprūpintas vis
kuo.”

Jei... “Draugų” Terešinų 
vadovaujama sovietų Rusija 
betgi parodė, kad per 23 me
tus bolševikams šio “jei” taip 
ir nepavyko nugalėti! O oku
puotųjų Lieluvų jie visgi su
gebėjo per pusę metų nualinti 
ir tokiu budu dabar Lietuva 
bus “pavijusi pažangiųsias bro
liškas sovietines respublikas.”

Davė Tikietą - Ir 
Policistas Atsidūrė 
Ligoninėje

No. 2759 — Mcgstos servetkelės. <

C, ~.7.„7 J.o7.c7a7 7,7 ~ ■ 7.7,7 “ ■
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL

| • Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No_________
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’ Adresas ............  — —---- - --------- --------------- ---------------------------- |
' Miestas ir valstija...............— ......-------- --------- ----------------------------- |
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Kaltina Lietuvį Jo Sužeidimu

BRIGHTON PARK. — Prie 
47th ir Western avenue, Town 
of Lake policistas Patrick 
VValsh, 37, sustabdė motoristą 
ir atsistojęs prie automobilio 
rašė jam tikietą, už neturėji
mą 1941 metų laisnių.

Tuo tarpu iš užpakalio atva
žiavo trokas, trenkė į stovintį 
automobilį ir parmušė policistą 
ant gatvės. Nulaužė jam dešinį 
petikaulį, kelis šonkaulius ir su
daužė kairių kojų. Policistas gu
li South to wn ligoninėje.

Antrąjį automobilį — troką 
— vairavo lietuvis, William 
Pankauskas, iš Willow Springs, 
III.

Pradėjo Kalėjimo 
Terminą

Kriminaliam teismui pasida
vė ir 1—14 metų kalėjimo baus
mę pradėjo Berwyno real-esta- 
tininkas, George Kotaska.

Jis buvo nuteistai* parašų kla- 
stavimu.

lkonomiškas naujas AUTOMATIŠKAS 
GAZIN1S NAMU ŠILDYTUVAS

Panaikina rudens ir pava
sario krosnyje ugnies KŪRIMĄ

X I

/DUODA UNIFORMAS TEMPERATURAS\
LAIKE NEPASTOVAUS ORO

• Telpa krosnies duryse vartojimui per rudenį ir 
pavasarį—jį išimk viena minute kada šalčiai ateina 
—vartoja mažai Gazo.

TIKTAI . su Automatišku 
Thermostat Valdytoju * Libera
lios Sąlygos!

XIMTAI dabar vartoja Automatiškus Gazinius 
0 Namų šildytuvus, kadangi jie randa, kad šie 
nuostabus nauji nešiojami vienetai taupo laiką 
ir darbą laike nepastovaus Rudens ir Pavasario 
oro. Gaukite pilnas informacijas dabar. Paklaus
kite apie specialę žemą namų šildymui ratą. Ra
šykite, arba, šaukite jūsų Public Service raštinę.

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Ae—
KIENO KALU ?

Bet-
Kas užmokės bilaš?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto-
t

liūs? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis- 
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Speda
lės žemos kainos atsaJtomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien! ’

■ ♦

Rašom visokią Ąpdraudą
V<w» T. RYPKEVIČIA gyvasties

!739 SO. HALSTED STREET“ APVOGIMŲ
RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

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

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

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

Dėl platesnių pasitarimų šauki
te arba atvažiuokite į mano ofisą, 
kuris kasdien atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro, trečiadieniais ir penk
tadieniais iki 5 vakaro, nedėliomis 
iki 12 vidurdienio. Atvažiavusiems 
parodysiu užbaigtus ir apgyvendin
tus namus. Esu tikras tie namai 
tamstai patiks, nes jie yra labai 
gražios formos, ekonomiški ir 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 0306—0363

TAUPYK! Busi turtinges
nis ir laimin
gesnis. Turėsi 

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame Dividendų

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

t^rsS $1.000,0004)0

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI n A r n 
Pinigų grąžinimo ga- V || h II 
rantija. Denturos da- v *1 y ** 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai 
Pataisomi $1

$35
Apkain.
Nemok.

Re j na Bros

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

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

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

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

Sekm. 10 iki 4.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

— is stoties

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Rumunijos aliejus
Spaudoje yra dažnai svarstomas klausimas, ar vo

kiečiai gaus iš Rumunijos pakankamai aliejaus savo lėk
tuvams ir motorizuotoms divizijoms. Įdomių duomenų ši
tuo klausimu pateikė H. G. Austin žurnale “Petroleum 
Times”. Straipsnio autorius buvo Oil Well Supply Co. 
vedėjas Rumunijoje, todėl to krašto aliejaus pramonė 
jam yra labai gerai pažįstama.

Mr. Austin sako, kad Rumunija per metus pagami
na vidutiniškai apie 5,750,000 tonų aliejaus. Bet gamyba 
kasmet smarkiai krinta. Vokiečiai turi būtinai impor
tuoti per metus tarp 3,450,000 ir 4,925,000 tonų. Straips
nio autorius mano, kad tą kiekį pargabenti iš Rumunijos 
į Vokietiją bus be galo keblu.

Normaliais laikais Rumunija eksportuodavo 85% sa
vo aliejaus per Juodosios juros uostą, Constanzą, 10% 
eksportuodavo Dunojaus vandenimis per Giurgiu ir tik 
5% geležinkeliais. Constanzos uostą atkirto britų bloka
da. Iš dviejų geležinkelio linijų, kuriomis vokiečiai gali 
naudotis aliejaus gabenimui, vieną labai apgadino žemės 
drebėjimas.

Per pirmus tris mėnesius šiemet buvo išgabenta į 
Vokietiją geležinkeliais tik 55,668 tonos aliejaus. Duno
jaus vandenimis (kurie dalį laiko buvo užšalę) buvo iš
gabenta 17,909 tonos. Dunojaus ledui išėjus į jurą, trans
portas upės vandenimis galės žymiai padidėti, jeigu bus1 
tinkamų laivų aliejui gabenti.

Todėl, kad ir Hitleris Rumuniją okupavo, jisai an
aiptol negalės panaudoti savo tikslams visą jos aliejaus 
produkciją. Jisai parsigabens į Vokietiją tiktai mažą da
lį tos produkcijos. O jeigu anglai ims bombarduoti iš oro 
geležinkelius, kuriais aliejus yra gabenamas, tai naciams 
teks Rumunijos aliejaus visai nedaug.

Mr. Austin mano, kad dėl transportacijos keblumų 
ir Stalinas negali pristatyti daug aliejaus Vokietijai. O 
be aliejaus motorizuotieji karo pabūklai netenka vertės.

AUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, kovo 11, 1941

GALVOSŪKIS — ĮEIK DABAR Į AUTOMOBILIŲ

JAN VALTIN ATSAKO 
SAVO PRIEŠAMS

Jau daugelis, tur būt, yra gir
dėję apie knygą “Out of the 
Night”, kurią parašė vienas bu
vęs Vokietijos komunistas, var
tojus pseudonimą Jau Valtin 
(sako, kad jo tikroji pavardė 
esanti Krebs). Toje knygoje 
yra iškeliama aikštėn Vokieti
jos nacių ir Rusijos bolševikų 
diktatorių šunybės.

Visa komunistų spauda kny
gos autorių, kaip įmanydama, 
šmeižia. Ji prasimano, kad Jau 
Valtin buvęs Hitlerio “gestapo” 
(žvalgybos) agentas. Į tai da
bar atsakė New Yorko socialde
mokratų savaitraštyje “The 
New Leader” pats Jau Valtin, 
nurodydamas, kad “gestapo” 
tarnai yra ne kas kitas, o tik
tai komunistai. Laiške, po an
trašte “Who are the Gestapp 
spies?”, jisai rašo:

“Ar jus norite, kad aš pa
minėčiau vardus daugelio 
nuoširdžių revoliucionierių, 
kuriuos pražudė Stalino iš
davystė, atiduodama į Gesta
po rankas? Kas gi tuomet 
yra Gestapo padėjėjas?

“Ar reikia man plačiau 
kalbėli apie tą faktą, kad 
Stalinas ir Kominternas, at
likdami savo pasižadėjimus 
Hitleriui, paliko nacių kon
centracijos stovyklose dešim
tis tūkstančių komunistų, pa
modami ranka ant jų 'liki
mo? Kas gi tad ieško Gesta
po palankumo? Ar draugai 
jau užmiršo, kaip jie Sukau
davo apie karą prieš Hitlerį

kės perskaitymo, Jurgelioniui, 
matyt, visai apsisuko galva. Iš 
jos turinio jisai nepaduoda nė 
vieno sakinio, nė vienos min
ties, o tik rėkia, kaip už liežu
vio pakartas, kad ją rašė 
“žmogžudys”, “šėtonas”, kuris, 
girdi, neturi “jokių žmogiškų 
jausmų”, tik dega “pagieža, ker
štu” ir —“kriokia ir šūkauja”.

Tą visą kriokiančią pagiežą 
Leninas, pasak Jurgelionio, pa
siėmė iš “marksizmo”.

“Kiekvienas marksistas”, 
kriokia Jurgelionis, “yra 
žmogžudys, griovikas, naikin
tojas. Kiekvienas marksistas, 
nors apsimeta demokratu ar 
buržųaziškos laisvės pritarė
ju, vibtiek savo užpakalinėje 
mintyje turi žmogžudystę,
visvien jis tą žmogžudystę 
kada nprs rengiasi atlikti...”
T.okios proto ubagystės dar 

mums neteko matyti. Papras
čiausias, niekuomet mokyklos 
nelankęs žmogelis butų sugebė
jęs pakalbėti išmintingiau apie 
perskaitytą brošiūrą. Ar jisai 
butų jos turinį pajėgęs sugro- 
muliuoti, ar ne, bet jisai butų 
pagavęs vieną, kitą jos mintį. 
O Jurgelionio “pastabos” tai 
— vienas kliedėjimas, daugiau 
nieko, r ‘

NAUJIENV-ACME TelepboMj
Šis New Yorkietis žino, kad tas iš po sniego kyšojąs automobilis yra jo, bet 

galvoja kaip į ji įeiti ir važiuoti namo. Panašių scenų New Yorkas turėjo daugy
bę šiomis dienomis, po sniego pūgos, kokios ten nematyta per šešis pietus.

St. Miščikas-žiemys.

Rusija stengiasi, kad 
Vokietija nesugriūtų

II.

“Įtakos sferos”
Kuomet 1939 m. rugpiučio mėnesį Maskva ir Ber

lynas pasirašė “nepuolimo ir informacijos” sutartį, tai 
tos diktatūros pasidalino ir “įtakos sferomis” įvairiose 
Europos dalyse. Stalinas su Hitleriu susitarė, kad nacių 
įtakos sferai priklauso vakarinė Lenkijos pusė, o bolše
vikų įtakos sferai priklauso rytinė Lenkija ir Pabaltijo 
kraštai. Balkanuose nacių įtakos sferai buvo pavestos 
Rumunija (išimant Besarabiją), Jugoslavija ir Graikija, 
— tuo tarpu kai Bulgarija ir Turkija tapo priskirtos 
prie Stalino įtakos sferos.

Rudasis ir raudonasis diktatoriai, vadinasi, susita
rė, kad tam tikrose srityse kiekvienas jų gali daryti kas 
jam patinka, ir kitas diktatorius į tas sritis neprivalo 
kišti savo nosies. Bet banditai nėra pratę savo žodžio 
laikytis. Hitleris jau įlipo į Stalino “įtakos sferą”, oku
puodamas Bulgariją. ’ -

Iš Bulgarijos nacių armijos lengvai gali pulti Tur
kiją, kuri irgi yra Stalino įtakos sferoje. Turkai mato 
pavojų ir siunčia savo armijas prie vakarų sienos. O 
Maskva žiuri ir tyli. Pranešama, kad sovietų armijos 
yra koncentruojamos prie Rumunijos sienos, bet ar Hit
leris jų bijo?

Kai vokiečių kariuomenė pradėjo skverbtis į Bulga
riją, Maskva nedarė nieko. Ji pasitenkino; tuo, kad Tas- 
sas (bolševikų telegramų agentūra) išsiuntinėjo prane? 
Šimą spaudai, jogei sovietų valdžiai nėra nieko žinoma 
apie tai, ar Vokietijos kariuomenė eina į Bulgariją, ar 
ne. O kai jau visa Bulgarija buvo nacių užimta, tai už
sienių reikalų komisarijatas pasiuntė notą Bulgarijos 
valdžiai, pabardamas ją, kam ji įsileido svetimą kariuo
menę.

Berlynas nerado reikalinga nė pasiaiškinti Maskvai. 
Jisai pasakė, kad niekas neturi teisės drausti Vokietijai 
imtis tokių žingsnių, kurie jai atrodo reikalingi sėkmin- 
gęsniam karo vedimui prieš Angliją.

Tokiu pat budu Hitleris galės pateisinti ir savo įsi
veržimą į Turkijos teritoriją, jeigu jisai norės tenai įsi
veržti. Tas “įtakos sferų” paskirstymas, pasirodo, Hit
lerio akyse nieko nereiškia. Su savo lekajum Maskvoje 
jisai, matyt, iš viso daug ceremonijų nedaro.

Bet kąs kaitas, kad Stalinas pasirinko tokią negar-
bioga roįgi

labai, labai tylus, kuomet jų 
samdytojas Maskvoje parda
vė savo buvusius sąjunginin
kus ir leido nacių viršylai be 
kliūčių plėšti Europą? Tai 
kas gi yra Gestapo tarnas?” 
Komunistai dūksta prieš VaL 

tiną dėl to, kad jo knygą, ku
rioje yra iškelti aikštėn kiau
rus Maskvos darbai, perka ir 
skaito'šimtai tūkstančių žmo
nių. Negalėdami nuneigti pa
duotų knygoje faktų, jie bando 
purvais apdrapstyti jos autorių.

KLIEDĖJIMAS

Beveik pusę redakcinio pus
lapio pereitos savaitės “Tėvy
nėje” užima K. Jurgelionio “pa
stabos” apie Lenino brošiūrą 
“Valstybė ir Revoliucija”, kurią 
lietuviškam vertime išleido LSS 
1917 metais. Jurgelionis sako, 
kad tuo metu, kai ta brošiūra 
buvo išleista, “tos sąjungos val
dyboj sykiu Tebesidarbavo’ Vi- 
dikas, Kapsukas, Stilsonas ir 
Grigaitis.”

Tai yra melas. Grigaitis nie
kuomet nebuvo Lietuvių Socia
listų Sąjungos valdyboj, iki 
LSS. neapsivalė nuo bolševiz
mo šalininkų.

Tai viena. Antra, Grigaitis 
niekuomet nepritarė Lenino 
“teorijoms” apie valstybę arba 
bolševikų politikai. Dėl to, kad 
Grigaitis griežčiausiai kovojo 
prieš Rusijos bolševizmą ir jo 
idėjas, tai kapsukinė frakcija 
Lietuvių Socialistų Sąjungoje 
didžiausiu įnirtimu kovojo prieš 
Grigaitį ir prieš “Naujienas”.

Jurgelionis žino gerai, kad ta 
kova jau ėjo visu smarkumų 
1917 m. ir be sustojimo tęsėsi 
iki vasario 1919 metų,\ kuomet 
Socialistų Partija suspendavo, p 
paskui ir išmetė LSS. iš parti
jos. Tuomet bolševikuojantis 
elementas, į kurio rankas buvo 
patekusi kontrolė L. S. S-je, pa- 
sivądino “komunistais” . ir jų 
atakos prieš Grigaitį ir “Nau
jienas” pasidarė dar žiauresnės.

Visa senesnioji Amerikos lie
tuviu kartą tuos faktus žino, 
todėl begėdiškas Jurgelionio 
melas vargiai ką besuklaidins.

Pp tos‘Lenino ĮjroŠįųrpąĮąi-

Kitas gan charakteringas da
lykas šioje sutartyje, tai paro
dymas nepaprasto rusų ūkio 
suirimo. Po tiek metų statybos, 
po tiek pasigyrimų, visgi neį
stengia patys savo jėgomis nie
ko pasigaminti, nieko įsitaisyti, 
turi ne tik prašyti svetinių, kad 
įkurtų jiems sunkiosios pramo
nės fabrikus, kurie visuomet 

■_ | penkmečiuose planuose stovėjo 
pirmoje vietoje, bet dargi tie 
pastatyti fabrikai aprūpinti len
gvosios pramonės fabrikus rei- 

| kalingomis. .mašinomis. ./Tiesiog 
važiavinias gavo telegramas Katastrofiška!!! .
nuo New Yorko valstijos admi- Ir Jc* gerai ste-
nistracijos ir nuo federalinio b5s gudoje apie rusų daro- 

. . _ 14-* i---- mas sutartis su užsieniu, tai pa-valstybes sekretoriaus padėjėjo, ‘ . .
A A Berle stebės, kad kiekvienoje visų pir-

' _________ ma Rusija reikalauja sau pri-
| stalyti ne tik sunkiosios pramo
nės gaminius, bet ir mašinų, 
mašinų ir dar kartą mašinų, lyg 
rodos, kad Rusijos klimatas 
toms mašinoms netiktų, nes 
kiek jų beperka, jos panaudo
tos, kurį laiką jau netinka ir 
reikia pirkti naujas.

Lyg to viso dar butų maža, 
šią paskutinę sutartį pasirašant, 
buvo pasirašyta dar kelios, ku
rių viena numato sudaryti miš
rią komisiją, kuri prižiūrėtų 
Rusijoje naftos eksplotaciją, 
taip sakant, Rusija užsidėjo vo
kiečių Kontrolę, kaip tai jau į- 
sigijo vokiečiai Rumunijoje ir 
šiandien naftos gamyba bus 
kontroliuojama ir vadovauja
ma vokiečių ekspertų. Ir ši kon
trole apims kaip kartas svar
biausius naftos šaltinius: Baku, 
Batųm, Ufa, Lėinberge (Lvove) 
ir Sachaline.

Vokiečiai tai išsiderėdami ži
nojo ką daro, nes visų pirma 
jiems tai reikalinga, kad rusiš
ka betvarkė nepakenktų jiems 
naftos gavime ir kad los naf
tos pagamintų daugiau, gi jei 
rusai patys tiems darbams va
dovaus tos naftos nebus nei vo
kiečiams, nei jiems patiems pa
kankamai.

Ne gerią u stpvi reikalai ir su 
gelžkeliu. Rusų gelžkęliai neap- 
Fiipįną dargi krąšto reikalavi
mus ir aišką, negali didejio va
gonų skaičiaus pristatyti trans
portui į Vokietiją ir todėl apsi
ima pristatyti tik kai kuriąs 
prekes laiyąis, kaip pąv. javus 
ir sieliais plukdydami medžio 
medžiagą, gi naftą Juodojoje 
juroje turi pasiimti patys vo
kiečiai sąvo laivais, tuo sutei
kiamą jiems jau aiškios preten
zijos Juodosios juros rajonuose, 
nors Stalinas skaitė Juodąją ju
rą visuomet savo ežeru, kaip 
Mussolinis Viduržemio (kurio

AMERIKOS VOKIEČIŲ 
KONGRESAS

Anaiptol ne visi vokiečiai pri
taria Hitleriui. Hitlerizmo prie
šai tarp Amerikos vokiečių 
kaip jau buvo “Naujienose” ra
šyta, yra įsteigę Demokratijos 
Kongresą. Kovo 2 dieną jisai 
turėjo pirmąjį savo suvažiavi
mą, dalyvaujant 78 organizaci
jų atstovams, kurioms priklau
so apie 200,000 narių

jau neteko), kitiems produk
tams atsiimti turi pristatyti sa
vo garvežius ir vagonus, gi gal
vijus, gyvus varyte atvarys ru
sai į pasienį ir jau vokiečiai 
persivarys Vokietijon.

Aįšku, čia visų pirma gręsia 
pavojus visai Pakaitės ir Ukrai
nos gyvulininkystei, nes iš čia 
bus tam imami gi čia kaip kar
tas geriausi gyvuliai iš visos 
Rusijos okupuotos teritorijos. 
Negalima tikėti, kad gyvulius 
varys iš Rusijos gilumos, kur 
kaip kartas jų maža, o jei ir 
butų, tai pusė išstiptų bekeliau-

Pirmi 28 traukiniai, kiekvie
nas iš 32 vagonų, kaip praneša
mi iš Suvalkijos, pervažiavo

Jei Turi Gerą 
Valdybą, Tai Nėra 
Ko Jų Mainyti

Tą žino ir “Rožės ir Lelijos1

■ 18 APYLINKE. — “Rožių ir 
Lelijų Kliubas” savo metinia
me susirinkime perrinko val
dybą. Narės vienbalsiai patvir
tino esamas dabartinės valdy
bos nares 1941 metams. Valdy
boje gana pasekmingai veikia 
p-ia Petronėlė Barauskienė, pir
mininkė;' Stasė Vidugeriutė, 
raštininke; p-ią Sfokųs ir p-ia 
Ona Lukas, maršalkos. Bet ši 
ponia nestik einą maršalkos, pa-1 
reigas,

naudai.

ji npĮt pajėgią (daugelį 
įdarbų nuyeiktį Įdirbo

■Mt

Vakariene
Čia buvo parengta ir skani 

vakarienė, kuri susidėjo iš ke
lių patrovų, o dar priedų buvo 
ir “rojaus skystimėlio” ir alaus.

Apart moterų narių dalyva
vo ir musų vietos keletas pra
monininkų bei verslininkų pp. 
Stokus, Andryj onis, Skiidas, 
Kuzmickas.

Naujų narių tą dieną gauta 
7. šis kliubas į trumpą laiką 
jau spėjo pasirodyti savo veik
la visose dalyse Chicagos, su 
lošimais ir dainomis.’

Sukėlė $110 Vilniui
Rožių ir Lelijų Kliubas

metais buvo surengęs Vilniaus
1910

ris davė pelno $110. Geros klc 
ties musų moterėlėms.

Jitozas K.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

mis Rusijai, kurie, be abejo, vė
liau veš iš Rusijos, ko negali 
pristatyti rusai savo gelžkeliais.

Vokiečiai norėdami įtikti sa
vo draugui Stalinui ir pasaky
ti jam komplimentą, ant vago
nų išpiešė savo svastiką ir Ru-

lyg to butų maža, užrašė ant 
kiekvieno vagono tokį sakinį 
“Rusija negali būti nugalėta. 
Bismarkas”; iškasė seną Bis
marko išsireiškimą, kurį anas 
pasakė carui.

Juokinga, vaikiška ir kvaila!..
III.

Ir dabar vėl stoja klausimas 
prieš skaitytoją: ką gi Rusija 
galvoją ?

Tai ką ir visi atsižvelgdama į 
savo padėtį ir tikslus:

1) Neįsikišti karau, kol tas 
karas jai pavojingas, nes ji ka
riniai nepaprastai silpna ir vi
daus padėtis ne atatinka kari- 
niems užsimojimams;

2) Stengtis iš visų jėgų pa
laikyti Vpkietiją ir Italiją, kad 
anos daugiau įalsintų kitas pa
saulio valstybes ir pasinaudojus 
tuo butų galima be jokio pavo
jaus sąii "įsikišti karau arba 
konferencijoje ir pareikalauti 
sau dalies;

3) Palaikyti Vokietiją ir ben
drai fašizmą, nes jis savo poli
tine struktūra atatinka Rusijos 
vidaus tvarkąi, gi bankrutavus 
vienur diktatūroms, jų galas at
eis visur, tuo pat ir Rusijoje, 
kas visai nemalonu Stalinui ir 
jo biurokratinei šaikai;

4) Sėdėti visą laiką ant dvie
jų kėdžių, nuduodant kiek ga
lint neutralų, kad laikui ir pro
gai pasitaikius butų galima at
sisėsti ant vienos kėdės ir gau
ti leidimą dalintis grobį;

5) Kadangi dabartiniu laiku 
yisgi Anglija su savo sąjungi
ninkais stipresnę — stengtis jas

taip greitai karą skelbiant strei
kus, keliant neramumus ir 1.1.

6) grobti pakraščiuose, kiek 
leidžia aplinkybes, bet nepakar
toti Suomijos klaidos.

lai kiekvienos nacionalisti
nės ir imperialistinės valstylies 
planas, ne kitoniškas jis gali 
būti ir Rusijoje, šiandien ant 
to kelio viešai atsistojus!

kitą, tai labai klysta. Bet visa 
tai, be ko kito, parodo, koks 
chaosas viduje ir kokia ji vis
gi silpna...

(GALAS)

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai
tukaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rast.—J. Yuskenas, 2547 W. 45lh 
St.; Fin. ' rašt — 
4512 S. Wood St 
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
giob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustce — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

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

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rast., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Kaspcr—Fin. 
rast., 3155 S. Emerald Avė.; E.
Kamašauskienč—Kontrolės rast., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasiprius, 3824 

Dcodor St., Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, 111, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė, 3252 So. Halsted 
St.; Koresp.—K. Balčiūnas; Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

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

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

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco' Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, UI.; Helen Chapas—Prot. 
rast., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallacc St.; 
Frank Ja k a viči a—Kontroles ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

Bruno Judeiko, 
; Ižd.—P. F.Pik-

I



Antradienis, kovo 11, 1941

St. Miščikas-žiemys.

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

’ (Tęsinys)
—Bet, don Juliano, nereikia 

taip nusiminti... Aš suprantu... 
Nemalonu... Žmonės buvo jau 
apie jus pamiršę, bet dabar, aiš
ku, pradės vėl kalbėti... Bet.... 
nusispiaut... Žmonės greitai pa
mirš... Nesirodykite žmonėms 
bent mėnesį ir vėl užmirš...

Don Juliano nedrįso paklaus
ti “kapa tašą”, kų kalbėjo apie 
jį žmonės, bet suprato, jog šios 
kalbos gimė po sugalvoto ku
nigo Nicola “stebuklo*’...

Gal gerai, gal blogai žmones 
kalbėjo — don Julianui nebuvo 
svarbu, bet virsti žmonių kal
bų objektu, ypač dabartiniu 
momentu, jam išrodė perdaug 
žema...

“Kapataso” žodžiai nepasiro
dyti bent mėnesį žmonėms ji 
pastūmėjo ne kambaryje pasi
likti, užsidaryti, bet visai ap
leisti namus...

Panaši mintis jam buvo kilus 
rytojaus dienų po paskutinės 
nakties su Carmencita suvaidi-

Lengvai Plengvinti 
Raumenų Skausmus

Kada raumenys sustyrę ir 
skaudus uždėkite Johnson’s Red 
Cross Plasterį. Jis ramina, šil
do ir atleidžia nugaros ir strė
nų skausmus paeinančius nuo 

• raumenų skausmų ir niksterėji- 
mus, sukimus ir paprastas kru
tinės slogas. Milionai vartoja 
per suvirs 50 metų. Ekonomiš
kas.

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytai John ton & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų iidirbėjų
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NA UJIENOSE” 

INSURANCE
i!1, ,,,l^.Į^,ll,^,ĮįĮI, .......4,;

(APDRAUDA) PINIGUS Į
narni...NAMŲ NUO

nesulaužomi

>’.fc

lIFė

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

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

DNEY-BACK 
UARANTEI

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

pridūrė don Juliano.
Iki vidunakčio ginčijosi, tei

sė don /yliajto cfgėsį jam pa- 
ėiąm girdint.

Susirinkusią jis visgi būvą

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

GERBIAMI NAU.

Excel DentaI Lab., lnc- 
4707 IRVING PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ. 

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

Tel. DEArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami i 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Be-

mis Virgencitos pasirodymų, bet 
tuomet jį sulaikė kunigas, šian
dien niekas jį neatkalbejo, prie
šingai, “kapa tąsąs“ savo žo
džiais dar pastūmėjo...

Mintis apleisti namus, išvyk
ti kuriam nors laikui iš dvaro 
ir apleisti šiuos visus žmones 
jį taip gerai paveikė, jog dargi 
visa buvus apatija pranyko.

Mintis išvažiuoti staiga virto 
geriausia ir vienintele išeitimi 
iš supainiotos padėties...

Don Juliano dargi atsigayp ir 
vėl virto tuo žmogumi, kuriuo 
buvo visų laikų prieš šiuos įvy
kius...

—Ko laukiu?... Rytojaus?,.— 
pagalvojo don Juliano.
prolybė... Ryt arba vėliausia 
poryt, atveš Carmencitos ir sū
naus lavonus, susirinks žmonės 
į laidotuves, kuriose ne jie, mi
rę, bet aš busiu žmonių žingei
dumo objektu.

Nėra ko laukti... Ryt dar ga
li kas pamaišyti...

—Jei ryt ar poryt atveš la
vonus, “kapatasas“ žino kas da
ryti, neseniai jam daviau nuro
dymus... Ąpseis ir be manęs... 
Nežinos ar išvykau dienai ar 
mėnesiui... Geriausia nieko nie
kam nesakyti... Už mėnesio su
grįšiu ir bus gerai... Viskas bus 
pamiršta... Viešbutyje brolis ir 
taip be manęs apsieina...

Don Juliano pašoko, greitai 
persirėdė, rėdydamasis įsakė 
pabalnoti mulų, ir niekam nie
ko nepasakęs, sėdo ant mulo ir 
išvyko...

Rytojaus dienų neparvyko ir 
pasklido paskalas mieste, jog 
don Juliano išvyko iš namų...

XV.
Don Juliano nežinojo, kad 

išvykęs vos mėnesiui iš namu, 
niekuomet į juos nebegrįš. Visą 
atsitiko netikėtai, lygiai, kaip 
pasidavimas kunigui su jo su
galvotais “stebuklais“, Carmęn? 
eitos ir sūnaus mirtis, visi pas
kutiniai įvykiai...

Dviems savaitėms praslinkus 
po don Juliano iš namų išvyki
mo, jis apsigyveno viename A- 
suncion viešbutyje, kur vakare, 
klijentams susiėjus prie bendro 
staĮo, jis išgirdo žmones apie jį 
su pašaipa kalbant. Ypač vienas 
studentas, ilgais plaukais, už
raitytais ūsais nepaprastu entu
ziazmu kalbėjo apie jo parda- 
vikišbų pasielgimų:

—Aš ekstra vyksiu į Caacupė 
miestelį pamatyti ir spiaųti į 
veidų šiam prasigėrusiam dva
rininkui, kuris girtas n<? 
velnius, bet dievo mptinas.v 
kalbėjo karščiuodamasis stu
dentas.

—Bet, Vicenti, tarė antras,—- 
kalbama, jog tas dvarininkas 
nesąs girtuoklis...

—Ne gięląioklis?.. 'fųoinel be
protis... Netikiu, kad kas npr:i 
šiais laikais nebūdamas girtai 
ar beprotis galėtų skelbti pa
našias ųesųmpnes...

—Bet bjauriausia tai, jog? 
kalbama, kad tas dvųriųjnkas 
buvo didelis bedievis... — pri
dūrė trečias.

—Bedievis?.. Ir staiga pama
tė dievo motiįių?.. Tai dar vie
nas įrodymus, jog tas žmogus 
pradėjo iš proto kraustytis...-r 
pasakė ilgapĮaųkis,

—Arba buvo užhipnotizuo
tas... - pridūrė pats don Joha
no, išbalęs, drebančiu balsu,

—Beje, - - tarė šęimipinkas^ 
— jei neklystu, tamsta sakeisi

1 ' P 'i ■■i U..1 Ui.... 1 1 1

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas pORTSMOUTB 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš getiausity 
mainų, daug dulkių išimta *7W 
Perkant 5 tonus ąr daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tąx ekstra.

BLACK BAND LUMP aza

....... . , , _ ..... .....a......... NAUJIENOS, Chicago, UI
esi iš Caacupė miestelio... 

—Taip... r atsakė don Julia- 
nas, kuris čia gyveno s ve t ma 
pavardę ir nebijojo, kad jį pa
žinių. — Ne tik esu iš ten, bet 
dargi buvau visų laikų, kuomet 
visi šie įvykiai vyko...

—Dovanokite, — tarė vienas, 
—tamstų .tikintis žmogus?

—Ne... — atsakė don Jųaa- 
no.

—Nę... Puiku, tą,d pąaiŠAink 
tąinsta kodėl tas žmogus staiga 
prauėjp skelbti tokias nesąmo
nes? Jus pažįstate tų dvarinin
kų?.. — kauše prisispyrę susi
rinkusieji, 

sipažinti, galėčiau pasąky|į, joj* 
minėtas dyarmįnKąs niaų dąrg 
labai artimas... — tarė don Ju
liano vis daugiau įr duų^iiu 
jaudindamasis.

-- PasakokilC ... pasakokite. 
—ragino visi.

- Kų gi pasakoti... Sunku 
žmogaus sielų įlysti... Vieni vie
naip kalba, kiti kitaip,.. Bet 
kaip maų jis pats pasųkpjov.
• —Tamsta su juo įiąč.ų kalbe- 
jotę?.. — sušuko visi cjiorm

—Taip.— — atsake dop Julia
no. — Išvykdamas ilgai J<ąlbę-- 
jau. -

—Ir kų jjs sake? ' -
—Pątvirtino kų skelbė ma-: 

tęs ?
—Ir dabar tikį? — klausinė

jo visi iš visų pusių.

viskas buvo komedija, komedi
ja, kuri buvo sugalvota kunigo 
ir į kurių jį į vėlė..., 

sė plaukuotasis. — Juk, po vel
nių, jjs tikiu turėjo galvų ir tuo 
labiau keista, kad dabar paša- 

įstengė kunigus priversti vai
dinti š\ų rolę? šantažu?., žino
jo kokių nors jo paslaptį?

—Ne... Jis pats negalįs išaiš-. 
kinti... Kaip tai netikėtai jam 
pačiam viskas įvyko... — aiški
no don .Jųlipno norėdamas sa
ve ištejsmtj prieš, žmones, ku
rie jo nepažindami jį smerkia. 
-Bu na žmogaus gyvenime mo
mentų, kuomet jis pats nežino 
kų daro, gi žengęs pirmų žings
nį, nesusigriebia, Jepda vis to
lyn, o vėliau jau nėra laiko nei 
progos tai padaryti... Jis dargi, 
sakė ipan, žąda pabęgti.

—Pabėgti?.. Apmulkinti žmo
nes, apmulkinti taip gudriai, su 
teikti kųnigaųis tokį baisų į- 
rankį tolinieshiam mulkinimui 
ir tįeęęs ųepasakius pabėgti?,..

—Tad kų jisjųri daryti? — 
užklausė don Juliano.

—Kų daryti ? Jei jis, save skai
to žmogumi, o uc niekšu, buri 
atšaukti, turi paskelbti tiems 
žmonėms, jog tai buvo melas, 
apgaulė... — ragino ilgaplaukis,

• —p ųr palikės žmonės? 
Užklausė don Juliaųp.

—Ajškų, Kad patikės... Tene- 
patiki visi, bet dalis patikės... 
Kept abejonė atsiras... --- aiškį-

To don JuHąpui pajuko...
Nepasakęs kas j’s, rytojaus 

dienų apleido viešbutį, Atyun- 
eįpn miestų ir dargi Paragvajų, 
persikeldamas į Argentiną...

Ąš netinku būti didvyrį, 
pasakę don Julianp pasikra

tydamas nuo švarko Paragva-: 
jaus dulkes jau Argentinos pu
sėje. — Bet tuo labiau nenoriu 
būtį prųMKsjpo ar pųMįppš 
objektu... Dabar tekalba kų ftot 
ri... Visgi nežinos kodėl aš pat 
sitrąlikiąu, paįčgaų.,. Be tę>, 
studentai buvusį pasikalbę j inių 
su žmogumi, kuris kalbėjo ąų 
don Jpjįaho paskJeiS,,. ’Įiį dųr 
labiau supainios... Gal kas nors 
ir supras... Ne yjsųi aį vęrtųs 
pasmerkimo^.. Protas, kaip

? dąžpai pųsisjėpia už d^bpr

Bet kuomet .praslinko pu$r 
mėtis,1metai; kiti ir visgi don

Juliano ne tik nesugrįžo, bęt se bei atgailoje mirė aprupin- 
dargi niekad nieko apie jį ųę- tąs šventais sakramentais ir pa
žinojo, kuųigas Nicola, išgirdus laidotas švenčįaus’oje vietoje, 
įLMrfęiitų pasklęįstus paskalųs, vienuolyno bažnyčios didžiają- 
apie pasikalbėjimų su žmogu
mi, kuriam pats don J ui ano 
prisipažinęs) jog vi kas buvo 
apgaulę, iiutftrė užkirsti šiems 
paskalams kebų, tuo labiau, jog 
gavo vienų laiškų, kuris telkė 
jam .djįųspš. * ’ 't

Ir artimiausio ąllaido diena 
nėr pamokslų, nustebusiems pa- 
rabijiečiams kunigas Nicola 
nranėše, jog don Juliano pės
čias nuvykęs į šventųjų žemę, 
kitr Kristus vaikščiojo it ten į- 
tojęs į vienų vienuolynų, leis

damas d’cnas ir naktis maldo- 1 * k I • ' T

me altoriuje...
Po pamokslo sugrįžęs į savo 

kambarį kunigas Nicola išsi
traukė iš kešenės jau gerokai 
suglamžytų laiškų, kuriame vie
nas pietų Čilės miestelio ligo
ninės vedėjas praneša Caacupė 
parapijos klebonui, jog joje mi
rė pasivadinęs jo parapijiečiu, 
prasigėręs don Juliano Perez 
Doldan, atsargos kapitonas, sir
gęs baltųjų šiltine, kai) nepa
prasto, girtųok’iavimo pasekme. 

( Priedas — mirusiojo laiške
lis, kuriame netvirta ranka bu
vo parašyta vienas sakinys:

1940 m.
Liepos mėn.

i

No more 
plug-juggling 
for me!”

■i

v^ES

Elektros įjungimai sienose dėl kambarių, kur extra keičia 
įjungimai yra reikalingi. Užsisakykite pėdom arba jardais.

e Visi elektros išbėginiai, ku- 
ric jums reikalingi, ten kur 
jums reikia.

■ parankios naujos “Plug-in“ 
juostelės, tinkamos bile ilgiui 
dėl prikabinimo bile kambaryj 
ir galimos nuteplioti sulyg sie
nų spalvos.

sulyg pageidaviipu. Įsodinimas

miškas, šeši pavyzdiniai paklo
tai randasi naudojimui įvai
riems kambariams. Pavyzdinis

juostelė su išbėginiais kas 6 co
liai ii’ kas reikalinga dėl įsodi
nimo tik $G.4O, įsodinimas 

šbėgimui tarpai sutaisomi eklra.
Kuomet šauksite, klauskite apie musų 2h mėnesių 
išmokėjimo planą dėl naujų įtaisų ir vielų įvedimo.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
72 West Ądams Street ir 10 kaimyniškų branchstorių. 

Telephone RANdolph 1200

.................... . .... ■

DABAR LAIKAS INVESTUOTI 
į. į j'im ■■■i»|iiwy

UNIVEBSALSAVINGS&LOAN ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

Mokame 3'/? Nuošimčio ant Visų Investmentų

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savingš and Loąn Insurance Corporation, 
WaShiųĮį$on, D. C.

“Visgi, dargi mirdamas neį
stengiau nutarti, ar pats buvai 
gudriu -jėzuitu, ar nuoširdžiu 
žmogumi norėjusiu padėti sa
viems parapijiečiams ir tuo ma
ne įvėlęs į šių biaurių istorijų, 
kuri daug biauresnė, negu pa
čio pragaro išradimas...“ — ir 
daugiau nieko...

Kunigas Nicola pažvelgė pro 
langų į miestelį ir besigrūdan
čius žmones prie Virgencitos 
stebuklingo altoriaus norėdami 
padėti savo aukų ir glamžyda
mas laiškų tarė:

—Vargšas don Juliano... 
visgi jis buvo geras žmogus.

o

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK 

DR. P. VILEIŠIS 
Atstovą*

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

Home Ollioe Npwark, N. J.
4432 S. California Avė. Laf. 0771

BRIDGEPORT ROOF1NG AND 
SHEET METAL CO.

J216 S. Halsted St. VICtory 4905
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. See.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite j Phillip’s DentaI Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
PLEITAI

Lab. kaina
$9-50
ir aukšč
GARANTUOTA MEDŽIAGA

Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 ,
diena ■ ir aukš

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY7

2358 WEST 63rd STREET
Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

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

nuo laisniuotų dentistų.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 00G6

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

SPECIAL 
trumpam 
laikui
60 Dienų 

Dykai Išbandyt

T$17.50^
viena

American Beauty
Pleitai
Ploni, natūralus, ir

12 Mėnesių Mokėti
FACE-FORMING $O 
FLEITAI, natūra- M .J1
Bais ganiais, nesu- vi(
laužomi ..................... U na

$2.00
DYKAI 

nuo įspaudų,

AtsIneŠkit S į~Skeįbimą! ~į
Jis $9.00 perkant I 

Vertas____ » naujus pleitusĮ
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NAUJIENOS, Chieago, III.
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VALDŽIA STENGIASI SUTAIKYTI KELIS 
UNIJŲ KOMPANIJŲ GINČUS DETROITE 
Bando Likviduoti Streikus Midland Plieno 

Dirbtuvėj, Kitur

'/U V O UZSIDEDAMA 
SKRYRELAITĘ

DETROIT, Mich. — James 
F. De\vcy ir keli kili federa- 
liai tarpininkai dirba sušilę 
bandydami suvesti unijas ir 
kelias kompanijas deryboms 
ir neprileisti prie streikų, ar
ba kilusius streikus likviduoti.

ninkui Dewcy nepasiseks 
streiko pilnai likviduoti, lai 
jis bandys sudaryti bent “pa
liaubas”. Unija reikalauja pa
kelti algas,

CAIRO, III. 
skrybėlaitę iš spintos 
26 m. Miss Margaret 
Kinney pajudino ten 
revolverį. Ginklas šovė, 
mušdamas vietoje.

Išimdhma 
namie, 
J. Mc-

JO

nk or-

CIO paskelbė streiką Mid
land Steel Products Co., dir
btuvėse, kurios gamina rėmus 
armijos trokams. Jei tarpi-

Streikai.
deda pastangas 

prie CIO

| Gal Jums Priklauso 
' Dalis Jų Pinigu?
I • -—

Karo Veteranams Priklauso 
$3b,Q00.

už-

MAŠINA SUTRYNĖ 
RANKĄ.

LUDINGTON, Mich. — Ku
liamoji mašina •sunkiai sužei
dė ranką 42 metų ūkininkui 
Jurgiui Zerlaut’ui, nuo RFD 
No. 2, Grant, Mich. Jis Biitter- 
worlh ligoninėje, Grand 
pids, Mich.

R ti

Ruošiasi
Blitzkriegui?

PALIKO 103-IS
ĮPĖDINIUS

BYRON, III. —
metų mirė Mary

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pe- 
lunas, 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
tų žolių pakeliuose su angliškais ir 
lietuviškais užvadinimais. kam jos 
naudingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ....................  85c
Vidurių reguliatorius ...... 60c
Dusulio arbata ................60c
Kokliušio arbata ............. 60c
Ramatų žolės ................. 60c
Trajankos 60c arba 3 ,pk. $1.50
Žolių knygelė aprašo visokias 

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

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

SPRINGFIELD, 111. — Illi
nois valstijos iždo departa
mentas ieško 200 valstijos ka- . , ,
r o veteranų ar jų giminių, k u- j Nesmagi Zmia 
J iems pHKlauso apie $31,000#Calumct City 
bonais. J ie ^pinigai guli ižde . j. . . 
jau 18 metų', ir ikišiol niekas AlUUininKclIllS 
neatsišaukė jų atsiimti.
Kai Kurie Veteranai Lietuviai' .. , . , . .dien legislatura yra priėmusi

Jeigu 1922 melais jūsų gi- įstatymą, kuris leis Hammon- 
GRAN1) RAPIDS, Mieli. — minaitis karo veteranas nega-(do alinėms operuoti iki 1-os 

Vakar rytą St. Peter and Paul vo jam priklaiYstthčių bonusų paprastomis dienomis, o iki* 
64 arba žinote lokių karo vetera- 2-tros šeštadieniais.

j Ikišiol Indianos alinės tu- 
i rodavo užsidaryti anksčiau, ir
tuo naudodavosi Calumct City 

i sie-

Mirė Skaudžiai 
Apiplikintas 
Juozas KlimasJis taipgi

neprileisti prie CIO Auto 
VVorkers streiko Fordo dirb
tuvėse.

Federaliai arbitratoriai de- 
! rasi. su abiejomis pusėmis dėl 
streiko, kuris yra kilęs Fęde-j kapinėse buvo palaidotas 
ral Motor Truck Company metų sulaukęs vielos lietuvis nu 
dirbtuvėje, kur darbą molė, Joseph Klimavicz, taipgi žino- 
350 darbininkų.

Taipgi Mirė Jonas Klevinskas
HAMMOND, Ind. šian-

GRANITE CITY, III. — Na
tional Enameling and Stamp- 
ing Co., turi karo užsakymą 
pagaminti 186,000 5-kių ga
lionu skardines gasolinui. Tos

- v * i
skardinės neskęsta kai pilnos,’ 
ir nesimato įdėtos vandenyje. 
Sako, 
prisėjo, tų “skardinių 
vegijos pakraščiuose, ir 
buvo jo šaltinis gasolinui 
lies okupaciją pradėjus.

kad Hitleris iš anksto
Nor

iai

Baisi Darbininko

Del nesupratimo tarp dvie-

kinai apsistojo darbas naujoj 
Chrysler Corporation armijos 
tankų dirbtuvėje.

MISSISSIPPI UPE

Jei-

dukteris, anūkus 
kus.

Sulaukusi 82 
Alfrcd Mc- 
103 sūnūs, 
ir praanu-

Ir Vyrai Šitoms 
Lietuvaitėms 
Neprilygs

i giminių, lai praneškite 
jiems susižinoti sti Illinois iž-l 

mas vardu Juozas Klimas. Ve- dininku Warren WrighL i 
lionis mirė pereitą penktadie-, Iš skelbiamų pavardžių at- -r Burnilam alines Illinois 
nį po ilgos ligos, kuria susir- rodo, kad kai kurie vetera- nAC nnenin 
go nelaimėje skaudžiai api- nai, kuriems pinigai priklau- 
plikinlas, Įso, yra lietuvių kilmes.

Velionis gyveno adresu ---------—-
1430 Muskegon avenue, N W p^j ŽUVO 
Paliko žmoną Veroniką, dūk- •
terį Phyllis, sūnūs Alfonsą įr Indianoj

seseris ir — ------

Šios Lietuvių 
Šeimos Truputį 
Paaugo

Mirtis

AURORA, III. — \Vomen\s 
City League bovvling turnyse 
Ilelen Bernotas padarė 218 
punktų viename lošime. Ant
roj vietoj stovi turnyre Alph- 
une Montvidas, su 531 punk
tais už tris lošimus.

JOLIET, III. — Baisi buvo' 
įnirtis 23 metų jaunuolio, Hal-I 
lo\v Orajn’o. Jisai buvo mir
tinai sutrintas, kai pakliuvo 
tarp volų Prairie Stale Wall 
Paper Mill dirbtuvėje, kur 
dirbo.

tris lošimus Bernotaite

Antaną, taipj 
kitų giminių.

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

I INDIANAPOLIS, Ind. GRAND RAPIDS, Mich 
; Dukters susilakė vietos

gu nebus didelių šalčių, lai 
apie kovo 15 atgys laivų judė
jimas Mississippi upėje. Ledo,Klevinskas 
mažai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Courl, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue . Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

' LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel, Pullman 127#

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Vakar Palaidojo Klevinską. Traukinių-automobįlių uolai- i . . , .¥. .
mėse Indianoj vakar ir užva-, ventojai pp. Urancis Balsaiciai 
kar žuvo penki įmonės, du ^235 Turner avenue. 
seneliai ir trys jauni. Įtina ir naujagimė, sako,

i . . K ”Automobilio nelaimėje žu-, ’ . TTrrr^z, 4 ,,,.z. •» . , . AVAUKEGAN, III. -Hamilton vo Gary, Ind., gyventoja,' li^ninoin ini™;
Pauline Woo<ls, (>049 E.|,esos 

tgrmė p-iai Wm. Valaitienei.
Ji žmona p. AVilliam 

čio, 1808 Eighlecnth st

Vakar tose pačiose kapinė
se buvo palaidotas ir Jonas 

uris mirė sulau- 
amžiaus. Jis gy- 
1104

kęs 55 metų 
veno adresu 
avenue.

Klevinskas
Tcresą Bclukas, 
ir anūke.

j Mrs.
paliko dukterį,'Place, Gary policisto 

sūnų Petrą, nn-

Lietuvaitė Gerai
Pasirodė Koncerte

9 M

RAGINE, \Vis. -- First Prc- 
sbyterian Church minuose pe
reitą penktadienį įvyko kon
certas, kuriame ypatingai ge
rai pasirodė, sako pranešimas, 
jauna pianistė, lietuvaitė Al
dona Ragauskaitė.

Trys Žuvo Lėktuvo 
Nelaimėje

žino-

sv.

Mo-

North

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

Snrodomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California 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
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Automobilis 
Užmušė Mariją 
Gataveckienę

MIRĖ SULAUKUSI 92.

MirėSHEBOYGAN, NVis. — 
automobilio išlinkiai Sužeista 
vietos lietuvė, Marija Gata* 
veckicne.

Ji buvo 50 metų amžiaus.

Lietuvis Eina 
I Marinus

WAUKESHA, Wis. — 
tuvui nukritus netoli airporto Percy avenue, 
žuvo lakūnas ir du keleiviai, 
Carl Brecchcr, ~~~ 
Forrest Christopherson, Wau- mams. 
kesha, ir Henry Smith, Mil- 
waukee.

SPRINGFIELD, III. — Jau
nas Edvardas F. Buividas, sū
nūs J. Nairmavičicnės, 1127 

eina į U. S. 
marinus. Jis buvo pašauktas

•Waukcsha, į Louis įstojamiems kvoti-

Jis Dar Tebemyli 
Savo Žmoną...

Motina Pasmaugė 
Sūnų

GLADWIN, Mich 
kusi 92 
Elžbieta 
macijos

Siti nu
metu amžiaus mirė 
Ballanl’icnė. Infor- 

sako ji buvus lietuvė.

RUOŠIASI VESTUVĖMS

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

ST. LOUIS, Mo. — Vedybi
nį leidimą čia išsiėmė Doris 
Barnish iš Gillespie, III., irjoc 
Grabner Jr., iš Benld, III.

AKIU SPECIALISTAI 
DR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS

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

KITATAUČIAI
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 vakare 
ir nedėliontis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

BRAZIL, Ind. — Kai teisė
jas paskyrė jam mokėti $6 ali- 
monijos žmonai, įspaus t u vi- 
ninkas John Frew, pasakė — 
“Aš ją žinau, jai to neužteks. 
Mokėsiu $17.00”.

Nustebęs teisėjas ir nema
žiau nustebusi buvusi žmona 
galiau sutiko su $15.

FOND du LAC, Wis. — 42 
metų Edna Voboril iš Adams, 
prisipažino, kad ji gruodžio 
1 pasmaugė savo 6 metų šu
nų Frank. Ji aiškina, kad jis 
mirtinai sirgęs.

STEIGIA NAUJĄ DIRBTUVĘ 
SCOTTVILLEJ.

Žuvo Kelyj 
Iš Šokiu

AURORA, ILL. Važiuo
dama namo iš šokių Chicagoj, 
automobilioi nelaimėje prie 
Lisle, III., žuvo 21 metų Ber- 
nadina Verbickai te, Aurora.

FREE SOIL, Mich. — Eina 
kalbos, kad Scottvillej netru
kus busianti steigiama obuo
lių sunkos dirbtuve, ir pradės 
veikti ateinantį sezoną. Stei
gėjai yra pasiruošę “investuoti 
nuo $25.000 iki $35,000.”

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.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

dic, ir Verbic’aites. sesuo, kiti 
automobilio keleiviai 
slinkiai sužeisti.

buvo

Pereiti Metai Geri 
Elgin Kompanijai

ELGIN,, Ilk — Elgin Natio
nal Watch Co., bendrovė skel
bia, kad pereitais metais pa
darė gryno pelno $1,540,149.

Tai buvo pelningiausi metai 
nuo 1929.

Atidaro Dirbtuvę 
Westvillėje

WESTVILLE, III. — John 
Bissman and* Son “spprts- 
wcar” vėl ruošiasi atidaryti 
neseniai uždarytą rūbų dirb
tuvę šiame mieste. Sako, biz
nis labai padidėjęs.”

Skelbimai Naujienose 
'ivoda nauda dėlto.

______ _____ _ - -

Garsinkitės “N-nose

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ADVOKATAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Dirbtuvė 

STREET 
' St. .

4, nuo 6 iki 
sutarti.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

I 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

Valandos----
Nedėliomis

WEST 35th SI 
impas Halsted 
nuo 10 iki 4, 
ėliomis pagal s

8

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VINCENNES 5272

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. Sušauna Slakis

Męterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabfir priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

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

3149 Sp.------- -----------------
TeL

Tel. STAte 757?
HALSTED STREET 

VTCtory 2879



Antradienis, kovo 11, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
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NE VIEN SENATE, IR TARP UETUVIU DE 
MOKRATŲ BUVO DIDELIU DISKUSIJŲ
Ir jie prisidėjo trupučiu prie 1776 biliaus priėmimo

J. V. senatas jau priėmė 
“Land-Lease” bilių, ir prezi
dentas jį netrukus pasirašys. 
Jo priėmimų rėmė ir Chicagos 
lietuviai demokratai.

Demokratų Lyga pasiuntė 
pereitų savaitę telegramų sena
toriui Lucas, ragindama jį už 
įstatymų balsuoti, ir tuo bent 
truputį prisidėjo prie jo priė
mimo.

Bet kaip senate, taip ir Ly
goje dėl to biliaus buvo nema
žai diskusijų.

Sumanymų lokių telegrama 
siųsti iškėlė Bridge. orto Lietu
vių Demokratų organizacijos 
delegatas, V. M. Stulpinas, De
mokratų Lygos susirinkime, 
kuris įvyko vasario 25 d. Ly
gos centre, adr. 6825 South 
Western avenue.

Nacių ir fašistų pastangos
Sumanymui iškilus, atsirado 

keletas narių, kurie aiškino, 
kad, girdi, Amerikos niekas ne
sirengia užpulti, tai kam čia 
dabar turėtų musų sūnus eiti 
kariauti už* kitų kraštų reika
lus.

Ne tada bus laikas gint’s
Vice-pirmininkas Konstanti

nas Kairis irgi karštai rėmė su
manymų pasiųsti tokių telegra
mų senatoriui Lucas. Jis nuro
dė, kad tada bus ne laikas A- 
merikai gintis, kai jau Hitleris 
nutars Amerikų užpulti. Ir jei 
Anglija bus sumušja, tai nėra 
kitos jėgos pasaulyje, kari ga
lėtų sulaikyti Hitlerį ir Japonija 
nuo užpuolimo ant Amerikos, 

balsuoti už 
telegramos

kalbėjo pp

Tad jis ir patarė 
pasiuntimų tokios 
senatoriui Lucas.

Prieš siuntimų
Ancila ir Šimkus. Jie nurodinė
jo, kad musų Lygai nesu rei
kalinga tokiais reikalais užsi
imti, kad musų kraštui butų 
geriau pasilikti neutraliam, kad 
“nėra reikalo 
galvas guldyti 
kalus ir t. t.

musų sunams 
už svet’mų rei-

I

Rooseve'tas ir lietuviai

Sumanymų parėmė p. B. J. 
Jakaitis, kuris nurodė, jog ir 
Lietuva, Latvija ir Estija buvo 
neutralios, o kas su jomis atsi
liko? Visi jau žinome. Taipgi 
buvo pasiskelbusios ir tvirtai 
laikėsi neutralumo Danija,

O ar tas joms gelbėjo? Visai 
ne. Kai vokiečiai nutarė jas už
pulti, tai jie surado ir priežas-

jy orga- 
visokiais

J. Juozaitis nurodė, 
kiečiai čia Amerikoje 
Vokietijų ir Hitlerį ir 
nizacijos, pasivadinę 
nekaltais vardais, daro didžiau
sių triukšmų, siunčia telegra
mas *i<oi)gręsiųanani.s^ir senato
riams, kad tik tas bilius 1776 
nebūtų priimtas.

Jo nuomone, jei visokie pro- 
naciai, fašistai ir komunistai 
gali siųsti reikalavimus, kad 
tas bilius nebūtų priimtas, tai

reikalauti, kad senatorius Seott 
Lucas už jį balsuotų.

Čia dar ėmė balsų V. M. 
Stulpinas ir nurodė, kad Lietu
vių Demokratų Lygai kaip tik 
tokiais reikalais ir priklauso 
rūpintis. Mes lietuviai demok
ratai neturime pasirodyti prie
šingi prezidento Roosevclto po
litikai, kuris nuoširdžiai remia 
visas pasaulio demokratines 
valstybes. Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas atsilankiusiai 
lietuvių delegacijai 1940 metais 
pareiškė, kad lietuviai neturi 
nusiminti, kad Lietuvos nepri
klausomybė yra laikinai tik į 
šalį padėta, ir kad Lietuva po 
šio karo vėl pataps nepriklau
soma. Todėl mes lietuviai de
mokratai pasirodysime didele 
“siekeliai”, jei mes atsisakysi
me paremti tų bilių 1776, su 
kurio. pagelba prezidentas 
Rooseveltas gaus daugiau ga
lios SU teik ID reikalingų pa geibų 
ginklais Europos demokrati
nėms šalims.

Jei mes “norime ir trokšta
me savo senai tėvynei laisvės 
ir nepriklausomybės, tai turi
me visi duoti parama šiam Li
liui.”

3 prieš — apie 45 už
Balsuojant pasirodė tik trys 

balsai prieš, o visi kiti už tai,
Metinės Mirties Sukaktuvės

senatoriui Seott Lucas. Delega
tų buvo netoli 50. Tad pasiro
dė, kad nors trys tebuvo prieš, 
tačiau didžiuma delegatų leido 
jiems savo nuomones pareikšti. 
Tas parodo, kad pas mus de
mokratijos principai gyvuoja. 
Tas parodo, kad Amerikoje 
yra žodžio laisvė, o ne taip 
kaip komunistiškoje Rusijoje, 
nacių Vokietijoje arba fašistu

ELZBIETA 
BACKAUSKIENfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 12 d., 1940 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Lietu
voje.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Vincentą, dukterį Ade
lę ir sūnų.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moters ir motinos, 
bus laikomos šv. Mišios Šv. 
Antano parap. bažnyčioje ko
vo 12 d.. 1941 m., 7:00 vai. 
ryto. Mes Tave Musų bran
gioji niekuomet neužmiršime. 
Tu .pas mus jau nebesugrįši, 
bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant! *

Nuliūdę lieka

Užsibaigus šiam karštam 
nuomonių susikirtimui, pirm. 
Al G. Kumskis pakvietė advo-

Vyras, Duktė ir Sūnūs.

Taksų įvairias taisykles. Dele
gatai kėlė daug įvairių klausi
mų, į kuriuos advokatas Savic
kas atsakinėjo.

Rengs du piknikus
Komisijos narys p. B. J. Ja

kaitis raportavo, kad 1941 pik
nikui yra paimtas daržas Li
berty Grovc rugsėjo 14 dienai. 
Tų patį patvirtino ir sekreto
rius p. J. Kaminskas. Apsvars-

IOVEIKISS=J 

Dalis 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

5
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Žingeidi! klausyti kų tas valkata Ritskus sako-—bot 
netikėkit jam. Tas valkata (A. Rudis) aiškino kaip jė 
širdis ilgėsi “Tetos”. Klausytojai (Algird Rulis, S. Dri- 
got, V. Kraudamas) teisingai galvoja, kad jam daugiau 
rtifpi jos pinigai.

Ar tas Ritskus iŠtikrųjų myli “Teta”, jus pamatysite 
šį sekmadienį, March 16, Lietuvių Auditorijoj 4:30 P. M, 
kada Lietuvių Universiteto Kliubas vėl atkartos tų sma
gių komedijų, “TETA Iš AMERIKOS”. V. G.

Aukos Lietuvos 
Vadavimui
Vasario 16 d. nuotaikai plečiasi 

’ ir stiprėja; aukos didėja ir 
gausėja.

i

Vasario 16 d. sudėtos aukos 
bėndrųjam parengime:

SLA 208 Moterų kuopos pa
žadėta ir vėliau Lietuvos kon
sulatui pasiųsta ........... $34.00
/Lietuvos Vyčiai, per M. 
Brazauskaitę ir’ A. Stankų

Teisėjas J. T. Žūtis .... 
J. P. Rakštis,.......,......
Anthohy H. Kasper .... 
Wm. J. Kareiva ............ 
Antanas Gėnžbiiis ...... .
tfr. M. &bhtiš ..............
V. JlukštaJis 
Iž. A. Pri'pari&tas.........
Pp. Viliuhai ....................

i . Simonas A. Piliackas .... 
[ Adam Bartus ......... .
i Ona ir Jori. Rapblavičiai 2.00 

Teėdėra Atroškiene 
Antanas Stankus . .. 
Z. Grigonis ........
P. Daunoras ..........

CLASSIFIED ADS

MERGAITĖS 
MOTERYS

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbintnkių Reikia
BERNIUKAI

ATYRAI
Turime pastovius darbus pradi

niams ir patyrusiems darbinin
kams — ofisuose, mašinų šapose, 
dirbtuvėse, viešbučiuose, Ajalgyk- 
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
darbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai garantuoti.

TRIANGLE EMPLOYMENT 
25 E. Jačkson

'■ n.. ,.4...-—____
HELP VVANTED—MALĖ 

______ Darbniinkų Reikia

13-tas Aukštas.
5.00
5.00
5-90 L REIKALINGA “SALESMONŲ” 
5.00 išmokti insulation ir roofing” biz- 
r- nyj, gera ateitis dėl rūpestingų 

Vyrų. Saukite rytais prieš 10:30
5.00 Į valandą. 2626 So. Parkway.
5.00 ----------------:----------------------------
5 00 REIKALINGAS PUSSENIS vy- 
r aa ra8 dribti ant farmos. 868 Nortfc 
o.OO Sacramento.
2.00 f
2.00
2.00

JAUNIMO RATELIS PASTATE “GRIGUTI” 
IR IŠSKLAIDĖ KELIAS ABEJONES

Organizacija aiškiai komunistiška, Abeko ir “Vilnies” 
tvarkoma

sekmadienį, kovo 9 
Auditorijoje buvo 

operetė “Grigu lis”, 
ukrainiečių kaimo

d., Lietuvių 
suvaidinta 
paimta iš 
gyvenimo, kurių sulietuvino p.
Bukšnaitis. Tai yra penkių ak
tų labai ilgas veikalas, kuris

te Lietuvių Kultūros Ratelio 
Choras. Veikalų režisavo ir mu
zikų dirigavo choro mokytoja 
p. Darata Yudcn.

Publikos buvo nemažai

Lošėjų ūpas pakilęs. Tačiau po 
pirmo akto prasidėjo rodytis 
koks lai nuobodumas. Muzika 
ir pačios dainos ] 
jausmui neteikia jokio 
ino. 
lėtu

atmosfera 100% komunistiška. 
Bilietus pardavinėjo raudonas 
draugas, o programų vedė Abe- 
kas. Prie baro ir užkandžių 
dirbo visi raudoni. Teko maty
ti keletas neraudonų rateliečių, 
bet jie nedalyvavo net pačiam 
chore. Publikos atžvilgiu gali
ma tas pats pasakyti. Ne rau
donų ir jiems pritariančių veik 
nesimatė.

Veikalo perstatymas užeriiė 
nuo 4 vai. iki 9 vakaro, apie 
penkias valandas. Tokis ilgas 
publikos varginimas sugadino 
visus geresnius įspūdžius paties

L ' turės geru pasekmių, lietuviškam! .
maloni

Pats lošimas ėjo perdaug 
tempu*-.... . •" (

Juozų užmiršo
Pamanykit, keturis kartus 

reikėjo sccnerijas permainyti. 
Kiekvienas kartas ėmė nuo 15 
iki 20 minučių laiko. Tas pub
likų labai vargino, tuo labiau, 
kad po kiekvieno akto “drau
gas” Abekas iš Vilnies lipo ant 
estrados toliaus aiškinti lai, 
kas jau buvo spausdintame 
pfograme pasakyta. Nors vei
kale to nebuvo paminėta, betgi

mes “sulauksim pasaulio be 
vadų”. Kibą buvo pamiršęs 
apie patį didįjį vadų Juozų.

Vaidintojai
Lošėjai savo roles aU.Ko ne

blogiausiai. Verti paminėjimo 
sekanti: V. Raila, Tarno rolėje; 
A, Vaizgčla, Griautis; N. Ro
mon, Marytė; M. Railienė, Da
ratos rolėje; E. Gryge! — šie- 
niutės rolėje, ir J. Sliozis — 
Mitrius pusbernis.

Didžiausias veikalo

skutinį aktų. Kada jau įvyko 
žmogžudystė ir saužudystė, 
Maryte, kuri nunuodijo savo 
meilužį Grigutį, pati verkda
ma dainuoja ir tuo metu susi
renka visas choras. Mato kas 
atsitiko, bet jokio susijaudini
mo nerodydami pradeda dai
nuoti tartum niekas neįvyko,

Kultūros Ratelis aiškiai 
komunistiškas

2.00
2.00
2.00
2.00

Po vasario 16 d.
John Pakel .......... .
J. P. Rakštis .............
Jau

c

$15.00 
5.00 

paskelbta ....... $200.00
Viso $315.00

Smulkios aukos
$1: M. Šveikauskas 

aukojo po $1),

&ELP V^AkTED—FEMAI.E 
______ Darbininkių Reikia______

REIKALINGOS KELIOS jaunos 
merginos išmokti rankoms užausti 
sugadintus rubus. Turi turėti tru
putį patyrimo su 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. MIDway 1701.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutomobUlailiTrokaiPaj  davimui

PARSIDUODA 1940 BŲICK au
tomobilis, 5 paęažierų, juodas, su 
baltais ratais, su radio ir apšildy
mu, šaliniais “extra" ratais,} kaip 
naujas, kainavo $2,000, parsiduoda 
už mažiau kaip pusę.

7127 So. Talman Avė.PAIEŠKAU BARTENDERIO, bū
ti ant vietos. Atsišaukite tuoj aus.

136 East 107th St. • 1 Ai>1ivaAL!>—DUGS—BIRBS—PETS
--------------------- ------------------------ <iyyiiiiy^unys~^ etc.

REIKALINGAS VAIKINAS dak- PARSIDUODA, 200 Veislinių
JSI1 ‘ dedlh°Skub2iUiš^rduoHia^o
nSobnyfki lŽ30lknomniet ^io^Dre6 90c viena’ 11332 ST* LOUIS AVE» nuo 11 iki 1:30 po piet. 4740 Dre- RPV1 
xel Boulevard. BhVerly 7989.

PARTNĘRS WANTED 
Reikia Partnerių

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS PA R D A V I M U IPAIEŠKAU PUSININKO į ta- southsidėj, transferių kampas, mo- 
vem bizni - Biznis gerai išdirbtas. derįlski Jįikčeriai ir virtuvė 
Vienam per sunku. Pageidauju, 225 West 75th St
kad butų moteris pusininke. Šau
kite nuo 4 iki 7 vai. vakaro. Bou- 
lėvard 7064.

vados, kad jei bus galima gau
ti daržų, tai turėti dar vienų 
naktinį piknikų. Tų reikalų 
likta komisijai.

Gaus daugiau darbų
Išklausids daug įvairios 

rcspondencijos, kurių valdyba 
gavo nuo įvairių politinių įstai
gų, susirinkimas išreiškė padė
kų pirm. Al Kumskiui ir ki- 
tieriis už gerų pasidarbavimų 
išreikalavimui daugiau politi
nių darbų lietuviams.

Po susirinkimo delegatai iš

pa-

Pirmiau teko matyti “Nau
jienose” polemikų tarpe Povi
lionio ir Bakučio apie tai, ar 
Kultūros Ratelis komunistiškas 
ar nė. Betgi po sekmadienio 
perstatymo negali būti jokios 
abejonės tuo klausimu. Skirtu
mas tarpe vilniečių ir rateliečių 
gal būti tik tame, kad rate’ie- 
čiai nerinko aukų. V|sa kit?
h, m 7, 44- 

įva’friį Chitagos kąkmJjŲ drau
giškoje hubtaikojė praleido lai
kų iki 12 nakties, apkalbėdami 
įvairius šios dienos politinius 
klausimus. ■—Rep.

“Pasaulinė garsenybė’ 
. Ji J . .Labai keistas kurjozas 

auditorijos 
didelė iškaba . ųpję Bacevičiaus 
koncertų. Tamp nieko ypatin
go. Vilniečiai platino jo kon
certui įžangos, bilietus. Betgi 
ant tos iškabos apačioje para
šyta, kad tam visam pasauly 
garsiajam artistui koncertų 
rengia Kultūros Draugija nuo 
“3121 S. Lowe Avė.” Po tuo 
antrašu randasi keli maži ketu
rių kambarių butai. Nejaugi 
komunistai savo “pasaulinę 
garsenybę” ten nugrūdo?

Buv^s.

ant
,sįono».Pakabinta

l

Švęsdami Varduves 
Turėjo su Sunum 
Persiskirti
Kazio Kateles stmus pašauktas 

kariuomenėn

Kovo 4 dienų pripuolė šv. 
Kazimiero diena. Tad keletas 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
narių atsilankė pas Kazimierų 
ir Ona Katėtas pasveikinti Ka
zimierų jo vardo dienoj.

Katelai gyvenų 4676 West-

prižiūrėtojas, 
ir draugiški

visokiais ska-
Teh

ba kaipo namo 
Labai malonus 
žmonės.

Mus pavaišino
niais valgiais ir gėrirnafš. 
mųsų buvo mažas būrelis, bet 
labai malonų laikų turėjome.

Škirdairiies atsisveikinom iv 
su Katelų sunum Albertu.

Fort Sherįdane
Jis buvo pakauktas į Ameri

kos Rariuom’ėnės tarriybų ir 
penktadiėnj,’ kovo 7 tirtojo pri
būti į Fort ShcrldAn, o iš tėn 
kur mišk irs, tai jiš pats bežino.

Albertas pi'rniutipis jaunuolis 
paimtas kariuoihenėn iš Kupiš
kėnų šeimynos^ Mes linkini 
jam sveikatos ir gero pasivedi
mo kariuomenėj. o tėveliams, 
ištvermės tuos pietus katttriai 
praleisti ir ’sųnui sugrįžus vi J 
siems vėl linksmai gyventi.

P . B.

Po 
du kartu 
Gęstant, pp. Wm. Raiba, 
Jurkus, M. Puiduokas, L. 
nįkas Sr., p. Zamulevičius, 
Frank Danauskis, J. ir E 
konis, 
Zakaras, 
ris, D. Babilius, Lėo Banks, J.lmos nu° 7:00 vakaro. 
M. Jagminas, W. Bernatonis, 
Sofia Stasytis, S. K. Grišius, 
Bruno Shatas.

G. J. Stungis, Vihcent Petke-Į dalyvaųtį visiems kliubiečiams, 
wicz, Frank Krasauskas, 
mas Leknickas, 
kus, Frank Shepetis, Sam Ba-|^es jurime rengtis savo kolonijos 
cevičią, Bruno Saudargas, Mrs. 
J. Sadulis, A. Pabasa, Bernice 
Valantis, kN. N., Julia Norkus, 
Kazimieras Adomaitis, Agnės Rytoj Palaimintos 
Alexander, A. Laurutanas, B. r • x •
Wegis, Barbora Maukus, Joan- Lietuvos v-jos 
na Gešlautienė, Juozas Gęštriu- Susirinkimas 
tas, Antanina Vaišvila, Jurgis ______
Nakrošas, Kazimieras Karna- Draugijos Palaimintos Lietu- 
vauskas, Mikas Ibanskis, Juo- VqS mėnesinis susirinkimas įvy- 
žas Karpus, Karolis Raila, pp- krsta trečiadienį, kovo 12 d., 8 
Stasiūnai, (t. Levickis, lony v.v„ Chicagos Lietuvių Audit.. 
Skintas. Smulkių aukų $50.00. 3133 s. Halsted St.
Iš viso $365.00. Nariai, kurie šįmet dar ne-

Kas dar neaukojot, galite pa- rmokėjo duoklių, prašomi toliaus 
aukoti, pasiunčiant savo aukų neatidčliuoti, nes jiems gali bu- 
tiesiai į Lietuvos Konsulatų, 30 
No. La Saltė St.

(jis
D. SUSIRINKIMAI
o_ į DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 

LIETUVOS mėn. susirinkimas 
įvyks trečiadienį, kovo 12 d., 1941, 

lC. Ali-Į 7:30 vai. vak., Chic. Lietuvių Au- 
Stasys Kunevičius, Alex ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Visi J I nariai kviečiami atsilankyti j sį

Paul Švelnis, C. Kai-1 susirinkimą. Duoklės bus priima-

Lucille S. Dagis, Rast.
Svarbus susirinki-CICERO.

mas Namų Savininkų Polit. Kliu- 
bo šiandien, kovo 11 d., Liuosybės 
svet., 8 vai. vak. Yra privąlumas 

, t , o
Kle- taipgi ir tie, kurie dar į šį kliubą 
r;, . nepriklauso. Turi be atidėliojimo 

Barbara 1 et- j prisirašyti. Jau artinas pavasaris ir

papuošimui ir pagerinimui. Išgirsit 
iš įvairių komisijų visokių raportų.

Kviečia Valdyba.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

Liet. Nepr. D. Kom-tas

SAPNAVAI?

ti pritaikintas suspendavimas ir 
dėl to nebūtų galima kaltinti 
nei draugijos nei sekretoriaus. 
Apart šių narystės pareigų, yra 
ir kitokių, k.a. platinimas drau- 
gijos bilietų ateinančiam pikni
kui, kuris įvyksta Liepos 13 d., 
ir kiti svarbus reikalai.

B. J. J.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Anthony Tadavich, 28, su

Dolores Schmidt, 21
Donald Flegal, 18, su Florence 

Belin, 22

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

gimus.

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

PARSIDUODA VALGYKLA ir 
Tavernas dirbtuvių tar.pe, geras 
biznis. Savininkas eina iš biznio. 
Kas norite atsišaukite Naujienose.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Zemė 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.

NAMAI, FARMOS IR BIZNIAI
Kas nori pigiai pirkti, greitai 

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

IR APYLINKĖJE
Mariniai bungalovvs, kainos nuo 

5 iki $4500 ir aukščiau, 6 dutla- 
čiai $6500 ir aukščiau. 14 ketur- 
flačių $11,500, ir aukščiau. 7 —10 
flatų $21,500 ir aukščiau. 12— 
bizniavų namų nuo $4500 ir auk
ščiau. 17 medinių katidžių. Kainos 
nuo $2700 ir aukščiau ir namai 
galima pirkti, ant lengvų išmokėji
mų. Kreipkitės pas

CHARLES B. SUROMSKIS, 
COMPANY, 

So. Western Avenue6921
REPublic 3713 Vakarais Prospcct. *
0176. 1

Iš PRIEŽASTIES moters mirties . 
parduosiu bizniavą mūrinį namą su * 
taverna ir restorano bizniu arba * 
mainysiu ant privatiško namo. — 
Kreipkitės 2041 West 63rd St.

MODERNIŠKAS 5 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalow, $1250 įmokėti, 
stoker furniso šiluma, 2 karų ga
ražas, $4900. 3803 West 58th PI., 
HEMlock 3315. .

TIKRAI GERAS BARGENAS
Pardavimui 4 flatų muro narnąs, // 

2—5, 2—4, 13 metų senas, 50 pėdų - 
lotas, garu šildomas, muro garažas, ’* 
rendų $190 į mėnesį. Turi būt greit 'J 
parduotas. Atsišaukite, 4148 Arch- ■- 
er Avc., Lafayette 3847.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui_______

160 AKRŲ įrengtas ŪKIS Me- 
nominee apskntyj, Michiganc, la
bai gera vieta, prie miestelio ir 
rinkos. Turi elektrą. Rašykite an
gliškai, John Kertys, Routc 1, Dag- 
gett, Michigan.NENUSIMINK!

NUSIPIRK

SAPNININKĄ
-SAVO SAPNĄ sužinosi

Sapnininką su 
ja, PaįjroČiąis, Prietarais 
ir Pafartnėmis galifė 
gauti.uįt $1.00. per paštą 
siiin iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų informacijų Biurų.

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

PARDUOSIU ARBA išrenduosiu 
gerą 154 akrų farmą Michigąn val
stijoj. Geros trobos su Elektros 
šviesomis. 118 mylių nuo Chicagos. 
Atsišaukite 1814 W. 47th St4 čhi- • 
cago.

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 naęionaUai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS,, SVNVS. 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, UI. Tek REPublic 60S1
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Gręsia Pavojus^ Kad 
Tarp Hitlerio Ir 
Rusijos “Kils Karas’

Pairo Harvester 
CIO. Derybos 
Washingtone

Rusija Susirupinusi Sako 
D. Dalinas.

Labai įdomioje paskaitoje a- 
pie sovietų Rusiją drg. D. Da
linas sekmadienį pareiškė, kad 
gręsia pavojus, jog tarp Hitle
rio ir Rusijos kils karas.

Vokietija Apsiaučia Rusiją.
Vokietija, jis pare škė, vis la

biau apsiaučia Rusiją. Jau da^ 
bar nuo Baltijos iki Juodųjų 
Jurų eina daugiau kaip 1,000 
mylių siena, ir abiejose pusėse 
stovi stiprios armijos.

Drg. Dalinas skiitė paskaitų 
saloje ties 917 North Wood st 
,is. yra rusų socialdemokratų 
;art jo:- užsienio de'egac jos 
Centro Komiteto narys ir pu- 
siau-menesin;o žurnalo “Sočia 
lističeskyj Viestnik” (New Yor- 
ke) redakcijos štabo narys.

Publikos buvo p Ina sale 
virš 400 žmonių.

Hitleris Braujasi į “Rus’jos 
Įtakos Sritis”.

Vokietija, dabar užimdama 
Bulgariją, kalbėjo drg. Dalinas, 
paėmė vieną tų šalių, kuri pa
gal susitarimą Stalino s.i Hitle 
riu, priklauso sovietų įtakos sfe
rai.

Vokietijos armija dabar yra 
prisiartinusi prie Turkijos sie
nos, kuri taip pat Stalino-Hit- 
lerio su ikimu, buvo palikta so
vietų įtakos sferoje.

Sovietų va džia jaučia šitą 
vokiečių pavojų, todėl dabar 
vykina milžinišką reorganizaci
ją raudonoj armijoj, šituo tik
slu buvo išleista visa eile dekre
tų, kurių tikslas daugiausia su
stiprinti karininkų galių armi
joje, ir duoti jiems iniciatyvos 
teisę karo reikaluose.

Disciplina raudonojoj armi
joj padaryta tokia aštri, kad ka
rininkas turi teisę ir net priva
lo mirtim bausti kareivį, kuris 
jo įsakymams pasipriešins.

Rusiški Nekultu tingesni Už 
Lietuviškus.

Tikėjosi Streiko West Pullmane, 
Bet Neįvyko

Iš Washingtono praneša, kad 
ten pairo valdžios sušauktos 
derybos keturiems streikams 
likviduoti International Har
vester 
(traktorių, 
Richmonct, 
III.

Derybos 
reikalavimo duoti CIO išimtiną 
pripažinimų, taipgi pakelti mi- 
nimum algas nuo 62 ^c., iki 75c 
pradiniams darbininkams.

Kompanija buk buvo padariu
si kompromisinį pasiūlymą dėl 
algų, bet unija jo nepriėmusi. 
Kompanija griežtai atsisako 
duoti CIO pilną pripažinimą.

West Pullmane

International 
dirbtuvėse, Chicagoje;

McCormick), taipgi
Ind., ir Rock Falls,

užsikirto dėl unijos

Vakar tikėtasi streiko Har
vester West Pullmano dirbtu
vėse. Buvo paleistas gandas, 
kad CIO pikietininkai bus prie 
dirbtuvės vartų ir AFL darbi
ninkų neleis dirbti. Suvažiavo 
būriai policijos, AFL suorgani
zavo savo narius į ‘‘kovos bū
rį” eiti per pikietas, bet viskas 
užsibaigė ramiai.

Paliečia 20,000
Po kelis CIO nariui? prie var

tų dalino lapelius, šaukdami 
AFL narius kooperuoti su CIO 
už didesnes algas, bet visi dar
bininkai laisvai ėjo į dirbtu - 
VV-

Gandas sakė, kad CIO ruošė
si skelbti streiką West Pull- 
mane, norėdama sustiprinti 
streikierius McCormick ir trak
torių dirbtuvėse.

Tiesioginiai ir netiesioginiai 
keturi Harvester streikai turi 
palietę apie 20,000 darbininkų.

Ginčas Western
Electric Dirbtuvėj

Publikoje buvo nemažas skai
čius bolševikų, kurie užsilaikė 
labai neramiai. Prelegentui ne-

ną armiją, jie kėlė didžiaus’ 
triukšmą. Rusiški bolševiką: 
dar labiau nekultūringi kaip 
lietuviški.

Po paskaitos drg. Da inas at
sakinėjo į klausimus. Publika 
buvo labai patenkinta jo refe
ratu.

Vakar jis skaitė antrą refera
tą “Ką reiškia sovietų Rusijos 
neutralitetas” salėje, ties 1606 
North California avenue.

Dėl senioriteto ir didesnių 
algų dabar vyksta derybos tarp 
vedėjų Western Electric Com
pany dirbtuvės, prie 2’511 W. 
23rd st., ir Westcrn Electric 
Employees Ass’n unijos.

Unija pareiškė, kad streikuos, 
jeigu reikalavimai nebus priim
ti, o kompanijos atstovas, L. 
N. Rider tiki, “kad nesusipra
timas bus išrištas derybomis”.

Paskaitos šiandien — Rytoj.
Šiandien jo paskaita yra apie 
“9-ias Užkariautas šalis”.

ska tą, ‘‘Nusivylimas komuniz
mu Rusijoje ir užsieniuose”.

Abi paskaitos įvyks toj pa
čioj salėj, 1606 North Califor- 
nia, ir abiejų pradžia 7:30 vai. 
vakare.

J. Masulis Lengvai 
Susižeidė

Auga West. Electric 
Ir Stewart Warner 
Corp. Pelnai

$1,470,000 ir $32,787,000
Džiaugsis šėrininkai gavę ra

portus apie pereitų metų biznį 
iš \Vestern Electric Co. ir Stew- 
art-Warner korporacijos.

Pirmoji bendrovė raportuoja 
paskutinių 10 metų geriausi biz
nį. Pernai padarė $241,618,000 
apyvartos ir gryno pelno tu
rėjo $32,787,000, dvigubai dau
giau negu užpernai.

Stewart-Warner pernai pelnė 
$1,470,804, beveik trigubai tiek,

I kiek 1939 metais.
Plieno Ko. Uždirbo $15 Mil.
Garsaus Weir’o kontroliuoja-

Senatas, 61 Balsu Prieš 30, Praveda Biliu Nr. 1776

NAUJJ.EN U-ACME Teieui«.
šitaip įvyksta tik demokratijose. Kada senatas pravedė Britų pagelbos bilių, 

61 balsu prieš 30, debatų lyderiai, biliaus rėmėjai ir opozicija, draugiškai pasisvei
kina. Iš kairės dešinėn: Didžiumos lyderis, Senatorius Alben Barkley (Dem., 
Ky.); Senatorius Burlon K. Wheeler (Detn.), Monl.), kuris vedė kovą prieš biliaus 
priėmimą; ir Senatorius Wąlter F. George (Dem., Ga.), Senato Santykių komiteto 

pirmininkas.

Keturi Lyderiai 
Pasitraukė Iš 
Socialistų Partijos-

Rezignavo McDowell, Porter 
iš Kencsha

Vakar paaiškėjo, kad iš so
cialistų partijos vykdomojo 
miteto pasitraukė keturi gar
sus partijois veikėjai:

Arthur G. McDowell, Illinois 
sekcijos pirmininkas ir nacio- 
nalis administratyvis sekreto
rius ;

Paul Porter, redaktorius Ke- 
nosha, Wis., LaUor laikraščio;

Leonard Woodcock, buvęs 
Michigan partijos viršininkas, 
Detroit, Mich., ir

Paul Traeger, New York,

ko-

Jie pareiškė, kad “apleidžia 
partiją su apgailestavimu”, bet 
jie “negali sutikti nei su Nor- 
man Thomas’o nei su oficialiu 
partijos nusistatymu laikytis 
nepateisinamos izoliacinės poli
tikos ir priešintis davimui 
galbois Anglijai”.

įsilaužė į Alekso 
Petrausko Rūbų 
Krautuve

pa-

Išnešė Prekių Už $1,500
BRIDGEPORT. — Į Aleksan

dro Petrausko rūbų krautuvę, 
Bridgeport Clothing Company, 
adresu 3310 South Halsted st., 
nakties laiku įsilaužė nežinomi 
piktadariai ir pavogė prekių už 
$1,500 ar daugiau.

Jie pasiėmė apie 80 siutų, 
lioliką paltų, kaklaryščių ir 
tokių daiktų.

Kelintas Apiplėšimas
Piktadariai įsigavo vidun

mušę ar išpiovę skylę dideliam 
krautuvės lange.

Tai jau kelintas p. Petrau
sko krautuves apiplėšimas 
starų jų trijų metų bėgyje.

ke- 
ki-

VAKAR CHICAGOJE
• PAŠOVĖ. — Prie Laurel 

ir Palmer du piktadariai užpuo
lė pieno išvežiotoją, Niek Wein- 
rauch, (Bowman Dairy) ir per
šovė jam ranką. Grobio nega
vo.

• PO 83 METŲ. — Pirmu 
kartu jo gyvenime, prie 103- 
čios ir Prospect piktadariai api
plėšė 83 metų Robertą Cole, 
1703 W. 103rd street. Atėmė 
$20.00.

• KALTINAMI. — Apiplėšia 
nviis ir žmonių užpuldinėjimu 
kaltinami ir teismo laukia 40 
m. Oscar J. Dunn, (sako, turi 
mylios ilgio rekordą), Ralph 
Hoff, 29, iš Ehnwood Park, 26 
m. Raymond Lydigsen, 1446 
George, ir 27 m. Joseph Alban- 
sc, 1106 S. Ashland.

• KARO KONTRAKTAI. — 
Pereitą savaitę karo ir laivyno 
departamentai išdalino $1,565,- 
000 karo kontraktais 49-ioms 
Chicagos ir apylinkėms fir
moms.

PO CHICAG4
PASIDAIRIUS
Su Vygantu

j tas. Daužvardis
Griovy j prie 25th avenue1, ir Šiandien Vyksta 

Indiana Harbor Beit gelžkelio ! rr * i v 3 
bėgių, Melrose Parke, buvo at- | lOFRil
rasti keli šmotai dinamito. Kaip į 
jis ten atsirado, nežinia.

RADO DINAMITO
MELROSE PARKE

Pasimatyti Su Smetona
I

Dr. Petras Daužvardis, Lie
tuvos Konsulas, šiandien po pie
tų traukiniu išvyksta i New 
Yorką, kur rytoj įvyks ] 
rimas tarp ministerio Žadeikio, 
Gen. Konsulo Budrio ir Dauž- 

’vardžio su vakar į Ameriką at
vykusiu Smetona.

Pasitarime greičiausiai daly
vaus ir Mr. Grant-Suttie, Lie- 

menesį paėine . ąu poVą tukslan- tuvos Konsulas Kanados Domi- 
čių vyrų, pąs ^ėlbe a n

Armija Vakar
Paėmė 460 Jaunu

»■ *

Ims 591 Kovo 24-26
Drafto tempas Chicagpj^ 

mažu kyla. Armiją Chicagoj šį
A ’ —___— ! 2. _ i. 1___ < _. .1

čių vyrų, pds^ęlbe, kad koVo’nijai, taip pat ądv. A. O. Shall- 
24-26 paims dar 591, o viso 
per kovo mėnesį ’ bus suėmusi 
apie 5,000 Coofc-apskrityje.

Tarp lietuvių, kurie vakar ra
portavo,. ai’Mri armijon rapor- 

. tuos šią savaitę yra Šie: .
t Kubilunas, John W.. 8127 Gil- 
bert Coul’t; ' . .

tKisielius, Vihcent J., 10555 
Central Park avenue;

A domaitis, Walter J., 6630 S.
Tai man avenue;

Janisch, Charles M,, 3633 W.
60th street; -•

Grucs, Stanley C., 4843 So.
Tripp avenue;

Raugelis, Albert L., 5408 S.
Kostneę avenue;

Balun, Edward J., 4616 
Avens avenue;

Janus, William E., 5019 
Kolin avenue;

Maroses, Franl^ C., 731 
60th Place;

Kiskas, James, 8101 Peoria 
street.

Armija viso vakar paėmė 460 
vyrų. '

pa-

So.

So.

W.

iš-

na, Lietuvos Garbės Konsulas 
Bostone.

• NEDORĖLIS. — Policija 
ieško 19 metų piktadario, ku
ris prie Kilbourn ir Belmonl 
užpuolė ir nepadoriai elgėsi su 
8 metų mergaite. Ją atsiviliojo 
į savo automobilį.

• INSTRUMENTUS IŠGEL
BĖJO. — Gaisras padarė apie 
$500 nuostolių namui ties 11831 
VVallace street, bet išgelbėjo 
ten buvusius muzikalius instru
mentus, kurių vertė siekianti 
apie $1,500.

o Į STULPĄ. — Prie 127th 
i .ir Western avenue su automo- 
pasita-l biliu į stulpą įvažiavo ir užsi

mušė 44 metų William G. Heck, 
Riverdale, III.

© SUNKIAI SUŽEISTA. — 
Ant šaligatvio ties 1832 West 
Taylor, kur ji gyvena, buvo at
rasta sunkiai sužeista 20 metų 
Hazel Bishop. Atrodo, kad jai 
galva buvo sumušta geležiniu 
vamzdžiu.

Patriotizmas kartais mazo- 
liais apauga. Komunacių spaus
tuvėj dirba vienas asmuo, ku
ris prieš dvidešimt metų, kadi 
lenkai Vilnių pasigrobė, de
monstratyviai iš vieno lietuvio 
spaustuvės rezignavo už tai, 
kad spaustuvės savininkas pri
ėmė spaudos užsakymą, ir la
bai mažą, iš lenko.

Šiandien tas patriotas dirba 
tokioj vietoj, kur beveik“ visas 
darbas eina naudai tų, kurie ne 
tam tikrą Lietuvos dalį pagro
bę, bot visą šalį pavergę.

O kas žino, gal tas žmogus 
dirba ir keikia. Ir Lietuvoje 
yra daug tokių žmonių, kurie 
sutiko dirbti okupantų admi
nistracijoje už tai, kad šeimai 
duonos kąsnis yra būtinai rei
kalingas. Jie dirba ir keikia 
laukdami progos kada galės pa
rodyti tiems okupantams kas 
tikrai jų širdy dedas.

Paragrafas vyrams. Ar skuto 
jums kada barzdą moteris? 
Ne? Tai ir gerai. Keistai žmo
gus jauties paguldytas toj kė
dėj, o čia apie pagurklį mote
ris su britva. Tokį patyrimą 
turėjau aną dieną Bridgeporte.

Einu gatve ir, kadangi jau
čiau, kad barzdą reikia skusti, 
sakau, sustosiu pirmdj pari'ai- 
kiusioj kirpykloj. Prieinu vie
ną, pažiurau per langą — tuš
čia. Nereikės laukti, pamaniau 
reikia įeiti. Įėjau, pradėjau 
švarką nusivilkti, kai išeina iš 
gyvenamųjų kambarių mote-

sč. Atsakiau, kad taip. ‘‘Tai 
sėskis čia į kėdę”, sako ji man.

Aš pamaniau, kad gal pats 
barbens. pusryčius valgo ar ką 
tokio, ir, kad aš turėsiu pa
laukti. Tik kada atsisėdau, pa
mačiau, kad moteriškė velkasi

BRIGHTON PARK. — Prie 
47th ir Kostner avenue, susi
maišęs dėl neaiškių trafiko sig-1 ma National Steel Corporation 
nalų, su savo automobiliu į ki
tą mašiną įvažiavo ir lengvai 
susižeidė 25 metų Joe Masulis, 
nuo 87th ir Maple, Oak Lawn, 
III.

Mašinos daugiau nukentėjo 
negu vairuotojai.

raportavo $15,066,340 pelno 
pereitus metus.

uz
pa-

“Didelis” Buvo 
“Judėjimas” Šitose 
Alinėse

Buvo Ir Visokių Įvykių
štai trumpas rekordas įvy

kių keliose Toyvn of Lake, West- 
sides ir kitų vietų ąlinėse, va
kar ir užvakar vakare:

BIBLIJOS
ARMIJAI

Biblijos platintojų, Gideons, 
organizacija skelbia, kad armi
jai ir laivynui aprūpinti valdžia 
yra užsakiusi 5,000,000 kopijų 
biblijų.

Jis Buvo Bent
Atviras

/ —... ...........
Į vaistinę ties 1701

Du Sužeisti 
Muštynėse

Į vaistinę ties 1701 Taylor 
Street, atėjo 39 metų Thomas 
Coleman, 4221 South EmeraJd 
avenue, ir pasiskundė, kad jis 
“eina iš proto”.

Vaistininkas mielai jam pa
tarnavo.
Coleman 
policijos

Pašaukė patrolką, ir 
dabar sėdi, kaip sako 
raportas, “nuthauzSp.

Dalyvaus Bankete
Ketvirtadienį Daužvardis da

lyvaus Brooklyniečių rengia
mam pokyly Smetonai priimti.

Jei suspės, tai tarnybinius 
reikalus atlikęs Chicagos kon
sulas nuvyks į Marianopolio ko
legijų aplankyti savo trylikos 
metų sūnų, Petrų Jr., kuris ten 
eina aukštesnes mokyklos kur
są. . . ‘ ' ■

Mirė Policijos 
Sekretoriaus Žmona

BRIGHTON PARK. — Po il
gos ligos ‘Little Company oi 
Mary ligoninėje mirė Mrs. Mae 
Garrity, žmona Thomas Garrity, 
Brighton Parko policijos nuo
vados sekretoriaus žmona.

Gyv. adr. 9031 So. Paulina 
Street. Laidotuvių informacijos 
bus paskelbtos vėliau.

KEPĖJAI
BLAIVININKAI

Edgewater Beach viešbutyje 
vakar prasidėjo 10-ta metinė 
kepėjų konvencija (American 
Society of Bakery i Engineers 
suvažiavimais). Gėrimai yra už
drausti, taipgi skelbimai, rėk
damos ir visokis komercializ
mas.

Alinėj ties 1712 W. 44th 
street, kas tai paleido stiklą į 
25 metų Helen Ęogącz, 1712 W. 
44th» Pramušė jai veidą. South- 
town ligoninėj.

Ties 1319 South Western 
avenue, pašovė 20 rpAMariahall 
Gerald, 1206 S. Damep; '
• Langą išduręs sunkiai susi
žeidė John Figųvier, 46, 4536 

Justine st,;
Alinėje ties1 2538 S. Western 

rftfnina krito np'D-v'Vas metii

APIPLĖŠĖ KETURIS 
GAGE PARKE

Nežinomas ginkluotais 
daris atėmė $65 nuo keturių
žmonių gasolino stotyje ties 
3511 West 55th Street.

pikta-

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS
Sužeidė Belaukiantį Gatvekario

O Prie 22-Iros ir Wood auto
mobilis sunkiai sužeidė 56 me
tų plieno darbininkų, Steve Gu- 
vo, 7214 Langley avenue. Jis 
laukė gatvekario.

Automobilį vairavo 50 metų 
Krank Banis, nuo 2243 W. 2’3rd 
Place. Sužeistąjį i St. Anthony 
ligoninę nuvežė Bruno Ruibis, 
gyv. 2247 South Bell avenue.

Sužeistajam buvo nulaužta 
koja, įlaužti keli šonkauliai ir 
apdaužyta galva.

Keistai pasijutau.
“Ar tai jus pačios mane skil

site?” negarsiai paklausiau. 
“Thal’s right!” — atsakė. Oi 
tu samanagan, pamaniau sau. 
Bėgt negi bėgsi, kaip jau čia 
išrodys, ginčjnuosi su savim. O 
vis tik žiūriu į tų žvilgančią

nesijaučiu gerai.
v

Automobiliai
Užmušė:

32 metų amžiaus Richardą R. 
Zito, nuo 906 North Trumbull 
avenue;

17 metų John W. Moore, iš 
Paris, III.;

25 m. Ben Kwasny, 4210 
Dearborn avenue, Hammond. 
(Trys kiti keleiviai buvo

Tai Kam Dabar 
Jis Priklauso?

Ansel Gi Cobb,. 4011

sun-

T0WN OF LAKE. — Du jau
ni townoflakiečiai buvo sun
kiai sužeisti muštynėse, kurios 
kilo alinėje ties 4630 So. Ash
land avenue.

Jie yra John Acas, 25, nuo 
1622 West 44th street, ir Stan
ley Lipski, 4622 South Honorefstaiga krito negyVas 51 metų 
street. Acas bridewell ligoninė- Albert Johnson, nuo 2558 So

Western avė.

West 
Lake st., ir Addie Sprague, 118 
S. Wci3tern avenue, susiginčijo 
dėl šunies. Abi puses jį savi
nos!.

Teisėjas Edelman miesto tei
sine sumanė saliamoniškai gin
čą spręsti. Liepė “savininkams” 
pašaukti šunį jo “priprastu” 
vardu ir į kurį vardą jis atsi
lieps, tam šuo priklausys.

Cobb pašaukė “Duke, čia!” 
Šuo atbėgo. Mrs. Sprague pa
šaukė, “Carl, čia!” šuo atbėgo 
ir prie jos.

savim galų padarė pati barber- 
ka pradėjus muiluoti smarkrą. 
Tegu būna kas bus, pagalvo
jau, ir užmerkiau akis.

Kada skutimas jau artėjo 
prie galo, tai pradėjau apsi
pras'!. Net pastebėjau, kad ji 
lengviau rankų valde už vyrus 
barbenus. O kada darbą užbai
gė, tai veide nebuvo jokio, kad 
ir mažiausio įpjovimo. Ji paste
bėjus mano keistų elgesį (nors 
bandžiau neišsiduoti) turbūt 
žinojo, kad tai buvo mano pir
masis susitikimas su moterim 
skutėja ir prasijuokė.

Sekantį kartą atsiradęs pa
našioj situacijoje gal busiu 
drąsesnis, bet tuo kartu, vyrai, 
keistai jaučiausi.

Iš visų operų, “Carmen” vie
na iš mano mėgiamųjų. Bet nie
kad neteko jos 'girdėti lietuviu
kai. Kada lankiausi Kaune, tai 
pasitaikė, kad tą savaitę Vals
tybės Opera jos nestatė. Po to 
maniau, kad niekad nepa s‘tai
kys kita proga. Gailėjaus.

Argi reikia ir sakyti, kad nu
džiugau sužinojęs, jog “Pir
myn” choras, parsivežęs lietu
viškąjį operos tekstą iš Kaum, 
statys ją balandžio 6 d Ch ei
goje. Steponavičius sako, kad 
nors jo solistai visi mėgėjai, 
operą gerai prirengė ir, kad ne
padarytų jie gėdos nei Kauno

O dabar užsirakysiu kamba
ry ir pradėsiu su ta Income 
Tax blanka vargti. Laiko jau 
mažai, kovo 15 d. netoT, o Dė
dė Šamas mėgsta punktualumą.je.




