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PREZIDENTAS PRAŠO 7 BILIJONU
Kongresas patvirtino senato pataisas

11 IŠLIKO GYVlf LĖKTUVO NELAIMĖJE

NVASHINGTON, D. C., kovo 
11 d. — Jungtinių Valstybių 
kongresas šiandien galutinai 
patvirtino įstatymą, kuris yra 
nukreiptas prieš totalitarines 
valstybes.

Kongresas šį įstatymų pri
ėmė prieš porų savaičių, bet da
bar dar kartų jį persvarstė, 
nes senatas padare kai kurias 
pataisas. Dėl pataisų ginčų ne
buvo ir įstatymas kongreso bu
vo vėl priimtas.

Senato ir kongreso nariai, 
kurie tarėsi su RocBeveltu šio 
įstatymo reikalu, pareiškė, kad 
prezidentas yra pasiryžęs pra
šyti kongresų septynių bilijonų 
dolerių.

Prezidentas jau turi paruošęs 
tinkamų kongresui raštų ir kaip 
tiktai pasirašys Įstatymų, per
siųs minėtų raštų kongresui.

Įstatymas leidžia prezidentui 
naudoti karo medžiagos už 1,- 
300,000,000 dolerių, bet vyriau
sybė mano, kad be šios sumos 
būtinai yra reikalingi dar sep
tyni bilijonai dolerių.

Prezidentas nori, kad kongre
sas jam duotų tokių sumų gry
nais pinigais, tada ji? galėtų

ANGLAI GAUS 75 DESTROJERIUS
Laukia įstatymo 

įsigaliojimo
LONDONAS, Anglija, kovo 

11 d.—Aukšti anglų valdžios 
sluoksniai pareiškė laikraštinin
kams, jog jie tikisi gauti 75 
naujus destrojerius iš Ameri
kos.

Anglų valdžia laukia, kad se
natas ir kongresas galutinai 
priimtų įstatymų.

Visi Angliją lankiusieji Ame
rikos atstovai suliko, jog bri
tams reikalingi destrojeriai. Ne
žinia ar tie destrojeriai bus par
duoti, paskolinti ar šiaip per
leisti.

Paskandinta daug 
laivų

LONDONAS, kovo 11 d. — 
Britų vyriausybė paskelbė, kad 
praeitų savaitę naciai paskan
dino 29 anglų laivus.

Britų apsauga yra gerokai pa
didėjusi, bet smarkiai jaučia
mas nacių submarinų karas Al- 
lantike.

Anglai labai laukia paramos 
iš Amerikos, kuri turi padėti su
tramdyti vokiečių submarinus 
ir orlaivius, naikinančius britų 
kanvojus Atlantike.

Paimta nelaisvėn 
daug italų

KAIRAS, Egyptas, kovo 11 d. 
—Karo pranešimas sako, kad 
Abisinijoj britams pavyko pa
imti nelaisvėn' italų brigados 
viršininkų su visu štabu ir auk
štais karininkais.

Britai poėtne Afodu miestelį 
ir jo aukštumas. Dabar jie ar
tėja prie Asosu. Britų karo jė
gos puola Abisinijų iš Sudano 
ir iš Somalijos.

Jiems padeda patys abisinai 

įsigyti visų karo medžiagų, ku
ri yra paminėta priimtame įsta
tyme.

Itooseveltas jau pradėjo pa
sitarimus su valdžios vyrais 
apie planus, kurie padėtų bri
tams greitai suteikti reikalin
gų pagelbą. Taip pat planuoja 
įsmarkiai paskubinti visokios 
karo medžiagos gamybų.

Naujai priimtas įstatymas 
leidžia šiandien pat pasiųsti bri
tams karo medžiagos už bili
jonų dolerių. Prezidentas turi 
teisę imti karo medžiaga iš 
Jungtinių valstybių kariuome
nės sandėlių.

LONDONAS, Anglija, kovo 
11 d. — Oro laivyno ministe- 
ris paskelbė britų parlamentui, 
kad Amerikos orlaiviai suskubs 
laiku pasiekti Anglija.

Britų aviacija sunaikino dido
kų vokiečių orlaivių skaičių. 
Jeigu naciai neturi jokio nau
jo slapto ginklo, sako minis te- 
ris, tai pakankamas orlaivių 
skaičius dalyvaus Atlantiko ko
voje.

Iš viso anglai sunaikino 4,- 
250 vokiškų lėktuvų ir 1,100 
itališkų.

ir operacijos vyksta labai pa
sekmingai.. Nelaisvėn paimta 
keli tūkstančiai italų.

Anglai padegė 
Koelną

LONDONAS, kovo 11-d. — 
Britų aviacija smarkiai bom
bardavo nacių laikomus uostus 
ir visų Reinlandijų.

Labai smarkiai bombarduotas 
Koelno miestas, kur randasi ka
ro industrija. Visiškai sugriau
tas Holienzo’erno tiltas Koelne 
ir sukelta labai daug gaisrų.

Iš didelės tolumos matosi 
chemikalinių vokiečių fabrikų 
liepsnos. Negrįžo trys britų lėk
tuvai.

Kėsinosi nužudyti 
britų pasiuntinį

STAMBULAS, Turkija, kovo 
11 d. — Vos tiktai spėjo britų 
ministeris Sofijoj pasiekti Stam
bulu, jo viešbuty sprogo stipri 
bomba.

Ministeris Rcndel apsistojo 
Perą Palace viešbuty, kuriam 
buvo išnešti langai, durys ir vi
sos grindys laukiamajam.

Bomba užmušė 15 britų am
basados tarnautojų, kurie kar
tu su Rendel atvažiavo iš So
fijos. ganoma, jog tai yra na
cių darbas. Turkų policija tiria 
dalykų ir mano, kad britai bom
bų atsivežė lagaminuose jau iš 
Bulgarijos.

Prašo pakelti algas 
angliakasiams

NEW YORK, N. Y., kovo 11 
d.—Angliakasių unija šiandien 
įteikė pareiškimų, kuriuo prašo 
pakelti algas vienu doleriu į die
nų visiems angliakasiams.

Pareiškimų pasirašė John L. 
Lewis, angliakasių unijos pir
mininkas.

NAl’.nENŲ-Al'MlG THrphot.o
Sudaužytas American Airlines lėktuvas Cincinnati, kur jis turėjo nelaimę besi

leisdamos. Lakūnui įmušta galvos kaušas. Ašluoni keleiviai ir du kiti įgulos nariai 
išvengė rimtesnio susižeidimo.

Matsuoka vyksta 
Berlynan

TOKIO, Japonija, kovo 11 d. 
—Matsuoka, Japonijos užsienio 
reikalų ministeris, ryloj išvyk
sta į Europą.

Karo laivas jį nuveš Azijon, 
o vėliau vyks traukiniu per 
Maskvą. Nėra žinių ar jis apsi
stos Mdsksoje ir pasima'ys su 
sovietų valdovais.

Matsuoka pasimatys su H tle- 
riu, Mussolįni ir kitais “ašies” 
aukštais valdininkais. Manoma 
kad jis nuvyks ir į Vichy pasi
matyti su Pelainii.
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Japonai nori gauti 
Filipinus

TOKIO, Japonija, kovo 11 d. 
— Japonų admirolas Gumpei 
spaudoje įrodinėja, kad japo
nai turi teisę gauti Filipinų sa
las, nes jos randasi japonų įta
kos sferoje.

Admirolas norėtų turėti vi
sas salas, kurios randasi Indi
jos vandenyne ir pasiekti net 
Honolulu.

Jis aiškiai pasako, kad japo
nai turi perimti britų kolonijas, 
jeigu vokiečiams pavyktų su
mušti Angliją.

Prancūzai nusileido 
japonams

TOKIO, Japonija, kovo 11 d. 
—Šiandien tapo pasirašyta tai
kos sutartis tarp prancūzų ir 
Siamo valdžios atstovų.

Prancūzai pasižadėjo atiduo
ti Siamui dalį Kambod jos ir 
Laos provincijų.

Siamas savo keliu pasižadėjo 
parduoti japonams visą ryžių 
derlių, kuris gaunamas iš mi
nėtų dviejų provincijų.

WASHINGTON, D. C., kovo 
11 d. — Hųll kreipėsi j pran
cūzų ir ispanų diktatorius, pra
šydamas nebausti ispanų respu
blikonų,- kurie randasi k^ncen- 

itracijcs stovyklose Prancūzijoj.

Weygandas sugrįžo
Afrikon

VICHY, Prancūzija, kovo 11 
d. •— Generolas Weygand, pasi
taręs su Petaihu ir kitais mi- 
nisteriais, vakar išskrido į Af
riką.

Cenzūra neleido skelbti jokios 
žinios apie Weygando išskridi
mą, nes bijo, kad pakeliu j ne
būtų nužudytas. Neskelbiami 
.Weygando ir Petaino pasikal
bėjimo rezultatai.

Prancūzai gins 
Bizertą
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VICHY, Francuzija, kovo 11 
d.—Valdžios sluoksniai šiandien 
paskelbė, kad prancūzų karo 
jėgos gins Bizerios uostą nuo 
svetimųjų.

Buvo pasakojama, kad Hitle
ris reikalavo iš prancūzų per
leisti minėtą uostą nacių ka
riuomenei, bet Pctainas atsisa
kė tai daryti.

Pctainas liepęs NVeygandui 
Bizertos niekam nepcrleisli.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Anglų submarinas šiandien paskandino didelį italų ke

leivinį laivą su keliais šimtais kareivių, kurie buvo vežami į 
Afriką.

— Prezidentas Rooseveltas šiandien pasirašė prieš dikta
torius nukreiptą įstatymą. Ruošiami ginklai britams ir grai
kams.

— Italų ir vokiečių spauda labai pasipiktinusi priimtu įsta
tymu. Rašo, kad Amerika bus įtraukta karan ir gąsdina ja
ponais.

— Jugoslavijos regentas sušaukė karūnos pasitarimą, kad 
galutinai nuspręstų ar dėtis prie “ašies” ar ne. Kariuomenė 
nenori dėtis.

— Vokiečiai smarkiai bombardavo Londoną, Liverpoolį ir 
Portsmouth.

— Turkai skelbia, kad Molotovas užtikrino turkų pasiun
tinį Maskvoje, jog rusai nepuls turkų iš užpakalio, kaip praei
tais metais padarė lenkams. m

—r Vokiečiai norėjo bombarduoti Gibraltarą ir Suez kana
lo apylinkes, bet jiems nepavyko, sako britai. x

— Nikolai Vozniesenski paskirtas vicekomisaru, dešiniąja 
Molotovo ranka-

Areštuoti nacių 
agentai

WASHINGTON, D. C., kovo 
11 d.—Šiandien tapo patraukta 
teismo atsakomybėn nacių ži
nių agentūra Transocean, kuri 
nebuvo užregistruota sulig vei
kiančiais įstatymais.

Naciai Zapp ir Tonu, kurie 
vedė. visus šios bendroves rei
kalus ir siuntinėjo žinias Hitle
riui, Ncw Yorko polic jos įsa
kymu jau areštuoti.

Lietus pakenkė 
lėktuvui

CINCINNATI, kovo 11 d. — 
Praeitą naktį Lunken aerodro
me įvyko orlaivio katastrofa 
kurioje tapo v siskai sudaužy
tas didžiulis orlaivis. Nulaužti 
abu orlaivio sparnai ir sugadin 
tas vienas motoras.

11 keleivių išvengė mirties 
sutrenktas tiktai pilotas. Laku 
na i tvirtina, kad lietus pakeri 
kęs orlaiviui nusileisti.

ŠIURPULINGI IŠ LIETUVOS VEJAMŲ 
EMIGRANTU VAIZDAI c*

Rusai atima visą Atvažiavusieji labai
turtą skundžiasi

EITKŪNAI, Vokietija, kovo 
11 d. — Vakar per sieną pra
dėjo varyti ilgui? metus Lietu
voj gyvenusius vokiečius.

Per Eitkūnų stotį bus atva
ryti Latvijos ir Estijos vokie
čiai. Valdžia mano, kad emi
gracija bus baigta ligi balan
džio 1 d.

Sovietų valdžios atstovai pa
sakojo, kad išvejami vokiečiai 
galės pasiimti savo turtą, tuo 
tarpu privažiavui? prie sienos 
daromos labai nuodugnios kra
tos ir atimama visi vertinges
ni dalykai.

Sovietų siena neper
žengiama

EITKŪNAI,”Vokietija, kovo 
11 d. — Iš atvažiavusių teko 
patirti, kad rusai visame pasie
nyje padarė 3 mylių pločio ne
peržengiamą juostą.

Joks gyventojas neturi teisės 
:žengti į šią zoną. Vejamiems 
vokiečiams taip pat neleido ja 
vykti. .

Priartėjus prie sienos, rusai 
susodįpo^vokiečius į vagonus" ir 
atvežė į* Eitkūnus. Vagonuose 
atvažiuoja tiktai moterys su 
vaikais, sovietai atskyrė visus 
vy rus.

NEVEIKIA TELEFONU AUTOMATAI
Nes nėra lietuviškų 

pinigų
KAUNAS, Lietuva, kovo 11 

d. — Visoje Lietuvoje nevei
kia nei vienas telefono automa
tas. Priežastis yra ta, kad apy
vartoje nebeliko lietuviškų 20 
centų monetų, o bolševikiškiems 
pinigams automatai nepritaiky
ti.

Gyventojų tarpe jaučiamas 
didžiausias nepasitenkinimas, 
nes negali naudoti moderniškos 
susisiekimo priemones.

Taip pat nustojo veikti dėl 
„os pačios priežasties pašto žen
klu automatai. c

—— ■■■■ —

Spekuliantų skaičius 
didėja

VILNIUS, Lietuva, kovo 11 
d. — Vilniuje suimtas Iseris 
Kaganovičius, Giršas, Segalis ir 
dar keli. Visi jie kaltinami spe
kuliacija.

Kaune suimtas A. Bžezin- 
skis, nes pas jį rasta 58 ran
kiniai laikrodėliai. Kretingoje 
suimtas Jonas Stonkus, nes tu
rėjo odų už 740 rublių.

Panevėžyje nuteistas Balys 
Atkočiūnas, Antanas Kuzma ir 
Majofišas po penkis metus sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Stachanovcam teikia 
“dovanas”

.. ................. 1 "T ■■■'

KAUNAS, Lietuva, koyo 11 
d. — Kaune buvo sušaukti sta
tybos tresto -stachanovcaį. Su* 
sirinkime kalbėjo Kaganaitė,

EITKŪNAI, Vokietija, kovo 
H d. — 70% išvytų “vokiečių” 
visiškai nemoka vokiškai. Jų 
bočiai ištisus šimtmečius gyve
no Lietuvoje ir vokiškai visai 
nekalbėjo.

Moterys skundžiasi, kad iš 
jų atimtas visas turtas ir že
mė. Vaikai daugumoj ligoti.

Vokiečiai veža atvykusius 
emigrantus į specialius barakus, 
kad apliuobtų juos nuo utėlių 
ir kitu nešvarumu.

*■ X

Prašo valgyti 
ir darbo ■

EITKŪNAI, Vokietija, kova 
11 d. — Atvažiavusieji emigran
tai prašo valgyti, nes rusai juos 
labai ilgai laiko prie rubežiaus 
be maisto.

Naciai buvo suorganizavę iš- 
| kilmingą priėmimą, sutraukė 
orkestrą, bet rusai viską išar
dė. Jie įleidžia Vokietijon ma
žas emigrantų grupeles.

^kvykusiems vaikams naciai 
kiša į rankas nacišką vėliavė
lę,’ tuo tarpu vaikai prašo duo
nos. /Atvaryti emigrantai nori 
greičiau gauti žemės sklypelį 
ir gyventi, kaip Lietuvoj gy
veno.

Chaimovičius ir Brunas.
Visi gyrė mūrininką M. Sa- 

gaitį, nes per vieną darbo dieną 
(dirbo 9 valandas ir 55 minu
tes) jmuryjo 19,372 plytas.

Stachanoviečiam įteiktos do
vanos. Vieniem duotos Stalino 
ir Lenino parašytos brošiūros, 
kitiems Stalino paveikslas.

Kaune atidaryta 
naktinė krautuvė
KALNAS, Lietuva, kovo 11 

d. — Kaune atidaryta antra 
krautuve, kuri bus atidaryta 
dieną ir naktį.

Atidarymo proga kalbą pasa
kė Guro v, kuri Maskva pasky
rė maisto pramonės komisaro 
padėjėju.

Jis pareiškė, kad krautuves 
neturėtų pristigti reikalingų 
prekių ir tarnautojams liepė 
mandagiai elgtis su pirkėjais.

ORAS
Debesuotas ir snigs.
Saulė teka 6:08 v. r., leid

žiasi 5:52 v. v.

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

Sekmadieniais— nuo 9 iki 
1 vai. popiet

Pildome 1940 
Income Tax 
Blankas
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KANADOS LIETUVIlBI ; ė. j i o s
ĮSPŪDINGAS KANADOS LIETUVIU TARY
BOS MASINIS MITINGAS PASMERKĖ K0- 

MUNACIU ORGANĄ “LIAUDIES BALSĄ”
Kovo mėn. 1 d. Lietuvių pa

rapijos svetainėje įvyko masi
nis mitingas, kurį rengt" K. L 
Taryba su t ksla supažindinti 
Toronto ir apylinkių lietuvius 
su tik ką atvykusių iš Lietuvos 
Kalinauskienės ir fenderio 
pergyventais įspūdžiais Stalinui 
okupavus Lietuva ir kitas Pa
baltijo valstybes.

Publikos p i šiliuko pilnutėlė 
svetainė, kurioje telpa apie 30) 
žmonių. 8 v. 30 m. Tarybos 
pirm. A. F. atidarydamas susi
rinkimą pasakė įžanginę trum-1 
pą kalbą, apibudindamas Lie
tuvos padėtį, kas Lietuvą valdo 
ir kaip Kanados lietuviai ko
lų minčiai po “L. Balso” vado
vybe užgyrč tą šlykštų Stali
no okupaciją Pabaltijo valsty
bių. Baigdamas įžang nę kalbą 
perstatė p-ią Kalinauskienę, ku
ri nuosekliai apibudino savo 
patyrimą, kaip Lietuves liaudis 
gyveno būdama nepriklausoma 
ir po Sta’ina okupacija. P-iai 
Kalinauskienei baigus kalbėti, 
buvo perstatytas p. Mendcris, 
kuris irgi patvirtino v;ską. kas 
buvo pareikšta p-ios Kalinaus
kienės. Štai trumpa sutrauka 
pareikštų minčių.

“1) l^rieš Lietuvos okupaciją 
Lietuvoje viskas atrodė gražu. 
Visko pi na, kaip maisto, taip 
ir rūbų krautuvių langai pilni. 
Miestų išvaizdi žymiai pagra
žinta gražiais pastatais ir aikš
tėmis. 2) Lie’uvą užplūdus 
okupantams, Lietuvos liaudis 
sumišo. Vieni džiaugės, kiti ne
rimo, nes žinojo kokia ateitis
jų laukia. 3) Rusų kareiviai ne
turėjo teises kalbėti su lietu
viais. I) Bušų kareiviai stebė
josi, kad tokioje mažoje vals
tybėje galima visko gauti, i” 
labai pigiomis kainomis, dėl ko 
jie j raminė Lietuvą “mažąja 
Amerika”. 5) Komunistai nu
savina žmonių nuosavybes ir 
pinigus bankuose. (>) Sustabdo 
kaimų skirstymą į viensėdžius 
ir neleidžia kirsti savo mišką u 
net tiems, kurie turėjo vos pu
sę hektaro. 7) Lietuvoje esan
tieji karininkai gauna nuo savo 
žmonių iš Rusijos laiškus, kur 
sako, buk jų laikraščiai rašo, 
kad Lietuvoje badas. Kad įro
dyti savo giminėms, kad tai ne
tiesa, tai perkamos šilk’nės 
suknelės ir suvyniojus gabalą 
dešros siunčiama į Rusiją kai
lio įrodymą, kad bado nėra, 
nes laišku tas yra pavojinga 
padaryti. 8) Rusui draudžia 
Lietuvos ūkininkams laikvti 
kiaules nes busią jos snūdi 
daug grudų. 9) Kareivis gavo 
9 mėnesius kalėjimo už pavė
lavimą penkioms minutėms 
ant patiki m ino. 10) Dėl 'ko
munistų įvestos betvarkės že
mės ūkyje ūkininkai nenori 
dirbti žemės ir todėl lieka daug 
-žemes r ca'įdirbtos. 11) Laiku 
rinkimų komedijos komunistai 
įsako žmonėms Susirinkti neva 
kandidatų pastatymui, bet ka
da susirenki, tai komisarai 
perskaito savo pastatytų kandi
datų surašą ir daugiau nebe
duodu niekam statyti kilų kan- 
didute, tik savuosius paskaito 
priimtais ir isikn už juos bal
suoti. Vienas mokytojas, kuris 
pareikalavo leisti pastatyti ki
lus kandidatus, už tai buvo 
suimtas. 12) Paleckis yra be
teisis, nes turi daryti tai, ką 
jam įsako kacap’ški komisarai.
13) Vienas rusų kareivis pa
reiškė: “Rusijos darbininkija 
kaip vergavo, taip ir vergauja. 
Vieni išnaudotojai tapo paša
linti, tai jų vieton atsistojo vi
sokį komisarai, kurie dar 
čiau išnaudoja Rusijos liaudį.” 
1 I) Anglijos valdžia pavyzdin

gai rūpinasi savo piliečiais, nes 
visus 15 žm. aprūpino .nemoka
ma kelione ir maistu iki Ausb 
talijos, ir dar davė pinigais p< 
$3 pašto reikalams. 15) Oku
pantai labai kamantinėja no
rinčius išvažiuoti iš Lietuvos, 
nors ir Kanados piliečius. Vie 
Ras tokių buvo neišleistas. 16) 
Išvažiuojantieji negali pasiimti 
net ir $30. Išvažiuojančiu^ 
smulkiausiai iškrečia, kad ne- 
išsivežtų pinigų. 17) Foto apa
ratus užplombuoja, kad neda
rytų nuotraukų skurdaus rusų 
gyvenimo vaizdų. .18) Važiuo
dami per Rusiją iki Vladivosto
ko nėra matę žmogaus tinka
mai apsirengusio, — su skrybė
le ir kaklaraiščiu, — visi vaikš
to su aps i vedusiomis “rubaško- 
mis”. 19) Ant gelžkelio mote
rys dirba su kirkėmis vyriškus 
darbus. 20) Rusijos žmonėms 
yra uždrausta artintis prie už- 
sie 11 išk i ų j ra va ži i io ja nči ų žrr o 
nių, kad nepatirtų, kas dedasi 
kitose šalyse. 21) Vladivostoke 
traukiniui, pribuvus vagonai ta
po užrakinti ir laikė per nakti 
kaip prasikaltėlius. O ant ryto
jaus, leidžiant į laivą, vėl visus 
iškrėtė. 22) Sibiro šalčiai sie
kė iki 30 Renminro žemiau ze- 
ro. 23) Kinijoje jautėsi laisvai, 
galėjo eiti kur nori. 21) Aust
ralijos va’zdai patiko, tik kli
matas atrodęs keistas, nes Ka
lėdų metu maudėsi.”

Užbaigus p. Menderiui kal
bėli,- buvo leisti paklausimai, 
kurių buvo labai daug ir įvai
rių, bet dėl laiko stokos jų čia 
neminėsiu. Bei vienas klausi
mas tai lenką pažymėti, būtent 
buvo užklausta. ar t’krai 
“Liaudies Balsas” sveikino Ka
nados lietuvių vardu okupacinę 
Lietuvos valdžią? Kalinauskie
nė patvirtino, kad ji pati klau
sėsi radio programų ir girdė
jusi, kaip tą “L. B.” judošiška 
sveik i n mą pranešėjas skaitęs. 
Už lokį šlykštų “L. B.” sava
valiavimą sveikinti visų Kana
dos lietuvių vardu iš publikos 
buvo pasiūlyta ir paremta iš
nešti pasmerkimą “L. B”, kas 
ir buvo vienbalsiai priimta. .To
liau buvo pasiūlyta atsiklausti 
susirinkusių, ar randasi šiame 
susirinkime bent vienas 'lietu
vis, kuris norėtų važiuoti apsi
gyventi dabartinėje Lietuvos 
santvarkoje su sąlyga daugiau 
negrįžti. Atsiradus norin'iems 
važiuoti, tokiems kelionės lėšas 
apsiėmė parūpinti K. L. Tary
ba, liet atsiklausus, pub'ikoje 
nesirado nė vieno, kuris butų 
norėjęs pesh'audot' teikiamo
mis susirinkimo privilegijomis. 
Tas aiškiai parodo, kad komu
nistai patys netiki tuo, ką jie 
skelbia per savo spaudą ki
tiems.

K., L. d arybos leidžiama “Ne- 
pr klausoma L’ctuva” kasdien 
gauna laiškų su aukomis ir 
prenumeratos mokesčiais bei 
gražiais linkėjimais jos dar
buose. K. L. Taryba tas džiu
gina ir ji dės visas galimas pa
stangas, kad “N. Lietuva” to
bulėtų. bet tuo pat’m ‘K. L. 
Taryba kviečia visus geros va
lios lietuvius, kad rtcil’i į tal
ką visi, kas kuo gali, kas raš- 
1aiš, kas phtinimu atšk’rų ko
pijų bei rinkimu prenunteratų. 
^N. Lietuva” bus tik tada įdo
mi skaityti, kai joje rasis iš vi
sų Kanados lietinių kolonijų 
kores|M)ndencijų. Taigi į talką 
sesės ir broliai tautiečiai.

“Nepriklausoma Lietuva” iš
eina sykį per mėnesį ir kainuo
ja mdtams $1100 Kanadoje ir 
$1.50 užsienyje; atskiros kopi: 
jos l'Oc. Prašome kreiptis šiuo

JIS BUVO LAIMINGAS

(SAUJIENŲ-AOME TelephoU
Policininkai veda vieną ugniagesį ištrauktą iš griu

vėsių po to kai stogas ant ugniagesių gesinant ugnį 
Brockton, Mass., teatre. Įgriūvimo metu/teatre buvo 28 
ugniagesiai ir dvylika iš jų žuvo.

RUOŠIAMA ŽYMIAUSIAS KONCERTAS 
MONTREALE

siu melu kovo 30 diena Vy- c c *

bus tikras grandioziškas kon
certas, į kurį, kaip girdėt, su
plauks minios Montrealo lietu
viu. 1 •v •

šis koncertas nubus eilinis, 
bet retenybė. Nes programoje 
dalyvaus žymiausioji pažiba,

kauskaitė iš New Yorko, kuri 
studijavo dainos mokslus Itali
joj., koncei tavo įvairiose šaly
se, taipgi skambėjo jos malo
nus lyrinis soprano balsas Ro
mos operose. Tą tvirtina pasau
linės spaudos puslapiai, kuriuo
se iškeltas ir apvainikuotas lie- 
tuvai’ės Jonės Žukauskaitės 
vardas, kaip žymios- art’stęs 
dainininkes meno ir dainos pa
sauly, aukštai iškilusios žvąig-

Montreal, Kanada B TORONTO PADANGĖS

klubas, šy. Kazimiero draugija, 
Kanados Liet. Sąjunga ir Tau
tine Vienybė; tad apie jo pasi- 
sekimį nėra abejonės.

Pelnas bus skiriamas Lietu- 
Vos nepriklatrsomybčs.*,. reika
lams. /■ '••■' ..-f

Montrealo.'lietuvi! Tavo šven
čiausia pareiga paremti šį kon
certą, nes ten,-^ifc.AĮlanto, mu-

Kai niežti, arklys kasosi. Nu
lodamas ką suieformuo'i, bro
lis lietuvis s*kuba su raštu į 
aikfaštį. Tokiu n’eformimnkū/ 
matyt, nori pabūti Montrealie- , 
tis Titnagas. Jis trokšta pada
ryti šv. Kazimiero parapijoje 
įerversmą: dabartinį kleboną, 
Joną Bobiną, iškrapštyti. Sali 
7ag6i'bininkais Titnagas turi: 
1) nei vieno tikro, duokles mo
jančio .parapijemo ir tikinčio 

ikatalikci, ir 2) ’lmtclį kokių 
dvylikos ncTamtiolių, pramintą 

kokos ir Tamcšius”.
Tiesa, Montrealo parapijoje 

buvo nesutikimų, kaip kiekvie
noje lietuvių parapijoje Ame
rikos kontinente. Tie nesutiki
mai kilo dėl tų pačių priežas
čių: finansinių apys-kai ų ir 
klebono nesukalbamumo. Vie
name parapijos susirinkime ap- 
sistumdyta. Buvo teismuose 
b^dos, bėgiojimai pas vyskupą, 
rašymai net į Romą pas Šv., 
Tėvą. Visi tie dalykai jau tiys 
■metai buvo aprimę. Dvasine 
■vyriausybė nerado kuo kleboną 
Robiną kaltinti, šis finansines 
apyskaitas ir parapijoje tvarką 
■pradėjo vesti griežta kanonų ir 
Quebcc provincijos įstatymų 
nustatjdomis taisyklėmis. Į pa
rapijos komitetą, pavyzdžiui, 
įeina patys gerbiamiausi ir 
stambiausi Montrealo lietuviai: 
Jonas Andriukaitis (kurio še
rnus eina medicinos mokslą, o 
duktė slaugūs), Juozas Pazno- 
kaitis (vienas labiausiai gerbia
mų Montrealo lietuvių, iš dar
bavietės susilaukęs aukso laik
rodėlį ir dovanų už pavyzdingą 
elgesį), Jotkus (kurio sūnūs 
yra vienas žymiausių Kanados 
ledo ripkos ir futbolo žaidė-

kur tuksiančiai i,nųs brolių su
klupę rekežiuose,1, laukia tavo 
rankos! Ištiesk, . broluži, sese,.

tai,‘ ir tiems, kurie uždaryti pa-
• A . ■

baisos kalėjime, iš kurio -kyla 
dejonės ir bėgą per okeaną pas

Su šia dainos žvaigžde drau
ge atvyksta Lietuvoj Vytauto 
universitetą baigusi Eleonora 
Bartkevičiūtė, “Amerikos” mo
terų puslapio redaktorė, kuri 
taipgi pasirodys Montrealo sce
noje su savo meno dalimi. 
Prie‘šių įžymiųjų viešnių pri
sidės ir vietines geriausios me
no jėgos: mišrus du chorai — 

choras ir vieti- 
Taipgi dalyvaus 

Pocius su savo, 
grupe. Jaunule 
su savo draugė

mis — virpins balalaikomis. 
Pašoks mažulė, bet jau pasižy
mėjusi šokėja — Rūtelė Kili- 
monytė, sudainuos solo dvi Se
sutes Irena ir Ramutė Ivaške
vičiūtės. Taipgi dainuos vyrų 
kvartetas, vedamas pono Ka

klubo “Aido” 
nes parapijos, 
kanklininkas 
kanklininku

Kadangi šis koncertas susi
dės iš dainų ir muzikos, tad 
kiekvienas Montrealo Tetuvis 
ruošiasi dalyvauti, nes daina ir 
muzika teikia poilsį, kurio 
/žmonija šiais Jaikais labai <ir 
labai reikalinga.

'$į koncerlą rengta Kanados 
Lietuvių' Taryba, j ,kurią įeina 
5 vietinės draugijos: Vytauto
. , „ -----
adresu: K. L. Tbryba, Box 40,
321 Queen S Ir. W. Toronto, 
Ont., Čanndu. —-K. L. T« narys
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KUOPOS SUSIRINKIMO

Vasario 9 d. įvykęs susirin- 
Ikimas praėjo gyvai, sklandžiai 
ir rūpestingai atlikdamas gra
žių tarimų.

Sumanymuose J. Jokubynas 
‘nešė, kad kuopa užgirtų SLA 
Pildomosios Tarybos žygį paša
linant “Tėvynės” ^redaktorių 
Kl. Jurgelionį iš einamų parei
gų. Sumanymas tapo priimtas 
didele dauguma balsų.

Žinant Kl. Jurgclionio savi
valiavimą .prieš Tarybos narius 
ii- jo savotišką po'itikavmą 
SLA ribose, nukreiptą jo ken
ksmingumui ir narių nenaudai, 
žinoma, kad kitaip Taryba pa
sielgti nė negalėjo.

Gaila, kad “brolis” Kl. Jur
gelionis vieton įgyvendinti SLA 
žadėtus kilnumus, padalyti iš 
narių vieną milžinišką lietuviš
ką ir brolišką šeimą, dar la
biau suerzino narius sivanau- 

; disku politikavimu, dažnii pra- 
1 si'lcnkdamas ne tik su maūda- 
’ gurno taisyklėmis, bet ir su 

žmoniškumo principais.
Visi jo elgesiai taip įkyrėjo 

daugeliui narių, kad vos užgir- 
dę Tarybos sprendimą, tiesiog 
džiaugėsi. Atsiminus SLA sei
mą ■‘Čikagoje, delegatai žino, 
kad jį rėmė ir išrinkti į redak
torius daug gelbėjo komunistai 
‘bei jų simpatikai, bet

suruošti pagerbimo pobūvį bu
tų nuoširdžios ir reikšmingos.

Sis sumanymas pereina į 
Kanados Lietuvių Tarybą kaipo 
nuo SLA i236 kuopos, kurs, nė
ra abejones, liks užgintas ir ki
tų draugijų bei organizacijų, ir 
neužilgo taps .įgyvendintas.

Dar vienas A. Ftenzelio atsi
šaukimas vienbalsiai praėjo, 
kuriuo jis perstatė nariams ne
seniai į Torontą atvykusį lie
tuvį gerb. Urbšį.

Iš trumpo Urbšio asmenybės 
atpasakojimo nariams paaiškė
jo, kad jis neseniai tapo atleis
tas iš Kanados karo tarnybos 
kaipo nesveikas.

Būdamas senesniais laikais 
geresnėje padėtyje Urbšys my
lėjo apšvietą, todėl nesigailėjo 
lėšų knygoms, kurių jos turi 
įsigijęs didoką skaičių. Dabar 
neturėdamas pastovios vietos ir 
kitokių priežasčių verčamas 
sumanė savo knygynėlį suma
žinti, todėl kaipo buvęs SLA 
narys pasiūlė dalį knygų musų

Kuopa, surašiusi knygų ver
tę, mielai sutiko knygas perim
ti už tikrai pigią kainą, išreikš
dama Urbšiui padėką už pasiu-

šiandien 
nebeuž-

Kadangi dabar kuopos kny
gynas padaugėjo net keliolika 
gerų ir įdomių knygų, todėl 
pravartu narius paraginti tas

kas KanadoSf .. Lietuvių* Sąjun
gos, buvęs pirmininkas Vilniui 

‘Vaduoti Sąjungos), Lukša (jo 
sūnus kunigu mokosi), Vaišvi
la, Vcrbyla, Lcskevičius, J.

Tuo tarpu Titnago grupė 
tiek menka, kad net savo var
dų laikraštyje bijo paskc’bti ir 

o ji iš klebono nori, 
nei vieno Montreale

šis koncertas ii1 bus atsakas j 
tavo brolio, šaukimą. Dainoj i'i’ 
muzikoj atsispindės bendri ry
šiai tarp tavęs ir pavergtųjų, 
nes daina — tautos šauksmas, 
muzika — sielų pašnekesys... » .

Po koncertui Vytauto užkan
dinėj salėj yra ruošiama musų 
dainos žvaigždei Jonei Žukaus
kaitei ir Eleonorai Bartkevičiū
tei garbės vakarienė, į kurią 
kviečiama plačioji • Montrealo 
lietuvių visuomenė, kad arčiau 
susipažinus sū viešniomis ir pa
sidalijus ‘įspūdžiais.

Tikietus į? vakarienę galima 
gauti iš anksto pjhs Tarybos se

norą, p. Vilimienę, Sakalą ir 
Navicką.

J koncertą ndlaukite ragini
mų! Eikime visi! čia šaukia 
tauta! Šaukia pavergta Tėvyne! 
Ir ar tu-, mielas broli, turėsi šir-

Ne! Tai uc Montrealo lietu
vis! Kurs gal pe vicuas vilko 
šautuvą ant pečių savanorių ri
kiuotėse! O tu, sese, ar mažai 
aukų sudėjai ant Tėvynės au
kuro?... Mergei, siuvai baltinius 
kariūnams savanoriams, kurie 
Atkovojo Lietuvai laisvę, o ji 
šiandien rųsčių kalėjimų gra
be... : '

Eikš, buk Taiybos eilėse... 
Nes šaukia iš ten toli trimitų 
trimitai...

Kilkite, -kilkite, įbroKai už lai
svę bau-tp^ sujmikinv maukas 
už nepriklausomybę Lietuvos.

—Pavergtųjų Aidas

ta rs.
Antras sumanymas buvo E. 

Frenzelienės, kad suruošti kon
sului Grant-Suttie pagerbti po
būvį už jo gausų ir nuoširdų 
atsidavimą lietuviams ir jų vei
kimui atstatyti brangią nepri
klausomybę, be kurios Lietuva 
vėl merdi svetimųjų prieglobs
ty. Apie konsulo nuopelnus ne
betenka daug bekalbėti, nes tai 
atvejų atvejais buvo jau kal-|'

Tenka tik užgirti šį sumany
mą ir palinkėti, kad pastangos

Ji neturi 
gerbtino vardo.

Parapija šiuos metus pradėjo 
be cento skolos. Du metai pa
statyta $12,000 vertės kleboni
ja. ir jos pastatymas šiandien 
pilnai apmokėtas. Keliama fon
das stalyti naują bažnyčią, nes 
seną jai sueina šiemet 25 me
tai, ir ji darosi permaža. Rei- 

i, kad didžiąją Šv. 
pamaldų lankytojų 

vietos gyventojai, 
kurie kažkodėl pa-

lictuvių bažnyčią (tur 
nereikia pamokslų 
Klebonas

Kazimiero 
dalį sudaro 
franeuzai, 
mėgo
būt, kad 
klausyti). Klebonas Robinas, 
be to, būdamas vienintelis Ang
lų Imperijoje gimęs lietuvis ku
nigas (įšventintas vienuoliką 
melų atgal Montrealo vyskupi
joje) yra populiarus dvasinei 
ir pasaulinei vyriausybei. Pa
vyzdžiui, į jo rengiamą parapi-

kyti Montrealo miesto mnjo-, 
tas, federalio parlamento atsto
vas, ir Quebec provincijos sei
melio atstovas, žymi franeuže 
dainininkė sudainavo porą dai
nų. Klebonas Bobinas yra sek
retorius taip vadinamų svetim
taučių parapijų kunigų sąjun
gos.

Lietuviai katalikai’ jo -pasto
racijos darbu yra patenkinti. 
Patenkinti ir tautinio nusista
tymo lietuviai, lies Vilniaus Va
ida rimo Sąjunga ir Kanados 
Lietuvių Sąjunga :visados ijš 
klebono gaudavo nuoširdžios 
talkos ir paramos raugiant va
sario 16-tos minėjimus. Vil
niaus vakarus, prakalbas ir ki
btis svarbesnius parengimus. 
Nepatenkinti juo tik komuflis- 
tai, nes klebonas su jais kovo-

ja visais budais. Beje, nepaten
kintas ir Titnagas su draugais, 
bei kodėl, patys nežino ir ki
tiems išaiškinti nesugeba. Tuo 
klausimu buvo sjkį pasitari
mas, kuriame dalyvavo genera
linis konsulas Kanadai', pulk. 
Grant Suttic ir Lietuvos kon-

Ten Titnago minties 
čiai atvirai pareiškė, 
■net svarbiais Lietuvos

giminai- 
kad j i e 
klausi

mais su klebonu Bobinu nebe- 
bc ūdra darbiausią ir norį, kad 
jis iš parapijos prasišalintų, liet 
kodėl — nepaaiškino.

Titnago plunksnos išsilieji
mas, betgi, regis naudą duos: 
jis ten viešai skelbia, kad mo
kytoja Arlauskaitė sutinkanti, 
mokyti lietuvių vaikučių klasę 
Catholic School komisijos mo
kykloje. Ikšiam klebonui nepa
vykdavo gauti diplomuoto nio
kotojo, kuris Lutų -komisijai 
priimtinas mokyti lietuvių vai-’ 
kučius. Mat, lietuviai po visą 
miestą išsiskirstę ir į vieną kla
sę sunkiai surenkami. Be to, 
vaikučių skaičius .kas metą ma
žėja, nes ir moidrealcs lietuves 
pramoko kas metą negimdyti. 
Tokiu liudu, -mokytojas vieną 
melą gali -turėti 30 vaikučių, 
bet po penkių- metų gali pasi
likti visai be klasės, reiškia, ir 
be darbo. Esami lietuviai mo
kytojai todėl nenori atsitrauk
ti iš -bendrų klasių ir mokyklų, 
kur darbas ir pensija užtikrin
ta. Tačiau, jei Titnagas Arlaus
kaitę prikalbinę šių pavojų ne
žiūrėti. tai tegul tik nueina pas 
klebimą ir pa|wašo įvykdei jo 
nesykį viešai išreikštą prižadą, 
padėti atsteigti lietuvių vaiku
čių klasę, jei tik rasis mokyto
jas. —*V,

ganti pas kuopos knygių A. 
Frenzeli.

DIDĖJA KANADOS 
SKYRIUS

Jau kuris laikas kaip musų 
žinios į vieną puslapį nebelcl- . 
pa. Jų vis daugėjant “Naujie
nų” ^pareigūnai mielai, sutiko; 
talpinti žinias iš Kanados net 
du kart į savaitę, ką patvirtina 
specialus redakcijos praneši
mas.

Žinoma, kad vienas bendras 
klausimas, būtent. Lietuvos pa
vergimas slvaudžiai atsiliepė į 
didžiąją dalį musų išeivijos ir 
daugelį tuo klausimu privertu 
pasisakyti plačiajai visuomenei.

Paskutiniu laiku daug rašo
ma iš Montrealo, iš kurio .jau 
seniai buvo pasigendama žinių. 
Labai malonu, kad vienas ir 
tas pats sielvartas mus vis 
glaudžiau jungia, teikdamas 
naujų jėgų ir vilčių užgrūdin
tam darbui.

Sveikintini visi musų Toles
nieji bendradarbiai, kaip tai: 
O. Vizbarienė, Laukų ramunė, 
Montrealietė, Kanados Porilas 
ir visi, kurių nepamenu šiuo 
momentu. Linkėtina, k®d pa
dangėje bendradarbių gretos 
nebemažėtų, bei vis daugėtų. 
Pageidautina, kad pagaudytų 
savo užrūdijusias plunksnas ir 
winnipcgicčiai Miškų paukštis, 
Martinonis, K. Bcniušis ir daug 
kitų iš įvairių vietų.

Visi prašomi nepamiršti, kad 
kartais turint atliekamo laiko 
ir gerus norus toiktumės ką 
nors parašyti ir į Kanados 
Tarybos leidžiamą žurnalėlį 
“Nepriklausoma Lietuva”.

Nors jis dar ir kuklūs, bet 
visgi musų jėgomis užpildo 
mas. žinant, kad kanadiečių 
lietuvių tarpe nėra žymių žur
nalistų bei šiaip ‘geriau išsilavi
nusių šioje srityje, reikia ten
kintis ir kukliomis jėgomis, 
kurios su laikū gali tobulėti.

Tad, gerbiamieji, x<ardan vie
no ir bendro skausmo telkime 
jėgas vieningam darbui!

O. 4.

DR. A. KASATCBENKO, Specia
listas, turintis patyrimą ir daug 
taktikas. Gydo visokias ligas, ge
ras .patarnavimas. Diplomuotas Pe
terburge.. Antrašas <215 St. Cathe- 
rine East. Ligonius .priima nuo 12- 
4 p. rn. 6-9 p. m. Tel. M. A. 6832.
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KORESPONDENCIJA
Livingston, III.
Pasimirė Marijona 

Sobutienė
Kovo 2 d., 9:30 vai. ryto, sa

vo namuose persiskyrė su šiuo 
pasauliu Marijona Sobutienė, 
sulaukusi 71 metų ir 11 mėne
sių amžiaus. Velionė buvo ki 
lusi iš Lietuvos, Tremėsėdžių 
kaimo, Telšių parapijos.

Po tėvais ji vadinosi Naba- 
žaitč. Apsivedusi su Dom’niku 
Sobučiu, ji apsigyveno Petrai
čių kaime, Nevarenų parapijo
je. Į Šią šalį atvyko 1905 me
tais. Pirmiausia apsigyveno 
Pennsylvanijos valstijoje, o 
1906 m. atvyko į Livingston. 
III. Čia išgyveno iki pat mirties.

Velionė paliko nuliud'me 
dukterį Elzbietą ir žentą Povilą 
Kateivus, gyvenančius Westvil- 
le, III., du sūnus, Dom’n'ką ir 
Vladislovą, bei marčią Jadvygą, 
kurie gyvena Livingstonc. Taip
gi paliko penkis antikas: Ievą 
Eleną, Pranciškų, Leoną ir Kri
stiną Kateivus. Ieva ir Leonas 
gyvena VVilsonville, 11’.; Elena 
ir Kristina Lake Forest, H’., o 
Pranc’škus tarnauja Amerikos 
kariuomenėje Ilonohilu, Hawa 
jų salose. Taipgi paliko sesers 
dukterį Marijoną Pačešiimas po 
tėvais Vaičikauskaitę, kuri su 
vyru Petru gyvena VVilsonville, 
III.

Laidotuvės įvyko kovo 5 d. 
Buvo palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis Livingslono katalikų 
kapinėse šalia vyro ir samaus. 
Jos vyras mirė II metų atgal.

Velionei buvo p įsiusta 22 gy
vų gėlių vainikai nuo giminių 
ir draugų. Trisdešimt su viršum 
automobilių palydėjo į kapines.

Duktė, žentas, sūnus, marti 
ir anūkai taria širdingą ačiū gi
minėms ir drauginis už gėles 
ir patarnavimą laidotuvėse.

regai tau būna > lengva šios 
šalie žemelė!

Kas norėtų daugiau informa
cijų. tai galite k re’p is šiuo ad
resu: Paul Kateiva, Box 11, 
Wilsonv’lle, III.

PER KLIŪTĮ Į NAUJĄ REKORDĄ

MAUJIENŲ-ACME Photo
Don Glson, Illinois universiteto studentas pastate nau

ja Amerikos rekordą išbėgdamas 70 vardu su kliūtimis
v v

:07.9 (nepilnai astuonias sekundes).

ŽMOGAUS SVEI
KATA

Didelis skirtumas yra tarpe 
“plonos” ir “menkos”. Pir
mesnė padėtis yra pageidau
jama, paskutinė, nepageidau
jama, nes kiekvienas žmogus 
nori turėti geros sveikatos žy
mes. švari oda ir žibančios 
akys yra tinkamai užlaikomo 
kimo geras paveikslas. Neda- 
svėrimas nėra taip pavojingas 
suaugusiems, kaip augantiems 
vaikams, bet geriausia yra bū
ti nei per riebiu, nei per men
ku.

Pasisverk ir. sužinok, kiek 
svarų reikia dagauti ir ap
svarstyk ar neturi kokių apsi
reiškimų, kurie reikštų ligą.’ 
Jeigu taip, tai pasitark su gy
dytoju tuojau.

Pamainyk savo ypatiškus

'orias Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš
$425,000.00
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LOAN ASSOClATlONoFChicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer 'Avenue
VlRginia Ilki

Undor U. S. Govt. Supervision

■uoain

ON SAVINOS 
£ INVESTMENTS

Current Rate Sharc Accounts

COPR. I9«i, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CUTVVORK i INENS PATTERN 2758
No. 2758 — Išsiuvinėjimas baltiniams.

No. 2758I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

I Vardas ir pavardė.

Adresas

Miestas ir valstija..

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Neduos svetimiems

Amerikos žemių
WASHINGTON, D. C., kovo 

10 d.—Senatas šiandien pa
tvirtino vyriausybės nutarimą, 
kuris neleidžia perleisti sveti
moms valstybėms Amerikos 
žemyne esančių žemių.

Jos gali būti perleistos tik
tai Amerikos valstybėms. Rei
škia, nei britai, nei franeuzai

......* J »■■■« ■—* I !!■■■ I|III..W». 

negalės kitiems perleisti savo 
kolonijų šiame žemyne.

Bus, dedamos pastangos ir 
kitas Amerikos valstybes pri
traukti prie šio nutarimo.

Austrų Princas Sake 
Franeuzai Padės 
Anglams Kare

Atvyko Chicagon Su 
Paskaitomis

Prancūzija dar kovos — ir 
Anglijos pusėj; dabartini ka
rą laiihės Anglija jei ji galės

nukelti užtektinai Įkariuome- 
nės Balkanuose ir ją ten išlai
kyti; su Anglijos laimėjimu 
savo laisvę atgaus Dunojaus 
valstybės dabar nešančios na
cių jungą.

Tokias mintis pareiškė Did- 
kunigaikštis Gito, pagArsėju- 
šio Austrijos imperatoriaus 
rranz Joseph anūkas, atvy
kęs į Chicagą vakar skaityti 
kelias paskaitas čia. Archdu- 
ke Gito, skaitomas Hapsbur- 
gų Dinastijos galva, mano, 
kad ateis laikas kada jis per
ims laisvos Austrijos sostą.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITVVINAS. 
General is Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ill.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

Astuoni Ugnies Kamuoliai!
ir kaip jie keliauja

papročius, jeigu taip reikalin
ga daryti, kad galėtum mie
goti aštuonias ar devynias va
landas per naktį.; ilsėkis kiek 
galima daugiau; praleisk va
landą ar daugiau kasdien at
virame ore; mankštykis regu
liariai, ir valgyk užtektinai 
gero maisto. \

Žmogaus kūnas reikalauja 
kai kurių svarbių mineralų, 
kurie yra reikalingi musų eg
zistavimui, kalkių yra piene, 
ir kvorta per dieną užtikrins 
vaikams tvirtus kaulus ir dan
tis. Turtingas geležimi mais
tas—kuris duoda raudoną 
kraują—yra kiaušinio trynys. 
Kitas turtingas geležimi mais
tas yra kviečių sėlenos.- Visos 
sėlenos yra tikrai'^veikas Inai-* 
slas dėl dviejų priežasčių: 
pirmiausia dėlto, jog jose yra 
daug geležies ir fosforo ,ir tie 
mineralai, be budavojimo 
kaulų ir kraujo, stimuliuoja 
vidurių veikimą. Antra, sėle
nose yra didelis nuošimtis vir
škinamų dalių. šioj šaly 
mums reikia daugiau kiekgi 
valgyme, nes valgom perdaug 
nudailintų valgių. Palaikymui 
žmogiškos mašinerijos gerai 
reguliuojamos ir veikiančios 
reikia tinkamo maisto.

Apie Odą,
Hygienos žinovai atkreipiu 

dėmesį į tinkamą odos užlai
kymą ir ragina kiekvieną už
laikyti ją švariai, kad užtikri
nus gerą sveikatą ir išvengus 
ligų.

Oda yra pilna mažučių sky
lučių ir gilių prakaitavimui. 
Kas minutę per visą dieną tos 
gilės renka dulkes ir kitokį 
nešvarumą iš oro. Užlaikymui 
odos sveikos ir švarios, reikia 
tą nešvarumą nuo skylučių 
prašalinti. Reikia naudot mui
lą, kuris turi švelnias anlisep- 
tiškas putas. Jis prašalins dul
kes, purvą ir išmatas, palik
damas odą švarią ir skaisčią 
nuo sveikatos.

Blogas kraujas, kaip daugu
ma žmonių.-tiki, nėra tai pap
rastai priežastis blogos odos ir 
išvaizdos; tas paprastai paei
na nuo išlaukinių pirešų, ku
riuos vadiname parazitus ir 
kurie veisiasi odos skylutėse.

Jeigu oda yra šiurkšti ir 
suaižėjus arba jei pilna pučkų 
ar dėmių, tai reišika, jog odos 
skylutės užsikimšę, kas ne
duoda skylutėms tinkamai 
kvėpuoti, ir taip pasidaro tin
kama dirva, taip sakant, bak
terijų augimui. Kožno žmo
gaus oda nuolat keičiasi. Kož- 
ną sykį mazgojant veidą jus 
nutrinat mirusią odą. Tai še
riai odai mirštant, nauja su
sidaro. FLIS.

JEIGU jus mėgstate fejerverkus, o kas- 
gi nemėgsta, tai gaila, kad jus nega

lite matyti, kas vyksta tam žibančiam 
didžiuliam Buick FIREBALL aštilonių 
motore, kuris’ neša jus taip lengvai pla
čiais vieškeliais.
Jus .pamatytumėte aštuonis labai darbš
čius cilinderius su pistonais, Šokinėjan
čiais viršun ir žemyn ...

Jus pamatytumėte kiekvieną gasolino 
kiekį suspaustą į mažą suplotą kamuo
lėlį, lyg šautuvo užtaisą...

Jus pamatytumėte kaip kibirkštis šoka, 
ugnis pasilieja ir pistonas šauna žemyn 
su extra jėga, kai kiekvienas suvaržytas 
kamuolėlis paleidžia savo surakintą 
energiją.

Jus .pamatytumėte kaip viskas įvyksta 
žaibo greitumu, po trisdešimts kartų kas 
sekundę kiekvienam tų aštuonių cilin- 
derių — ir mes manome, kad tuomet 
jus suprastumėte kodėl jus gaunate spe
ciali, jaudinantį pasitenkinimą iš smar
kumo, kuriuo Buick keliauja.

jėgos, kai jis 
kaip jis yra

Gąsdinąs išduoda daugiau 
suspaustas ir1 ’ surakintas 
čia. •’UV*

ypatingas,

•r

Buick Kainos | 
Prasideda Su l 

915
| už Biznio I 
į Coupe Modelį | 
i ' pristatytą Flint, I Mich. Valst. mo- 
B kesčiai, pasiren- B kam i įrengimai 
B ir priedai—ex- 
B tra. Kainos gali B pas Įkeisti be 
B pranešimo.

jus ištikro ke-
Taigi, kai tie 
liai ima jums 
liaujate!

Jus keliausite
liausite smagiau.

astuoni ugnies kamuolė- 
dirbti, tai

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.
Tel!. GROVEHILL 0306—0363

Tas 
kamuolį pavidalą 
suspaustas kuras 
reiškia švelnesnį, 
geresnį degimą, 
visos jo jėgos 

sukoncentravi
mą į .pistono 
galvą, kur ta 
jėga reikšmin
giausia.

toliau ant galiono, ir ke-

T A 11 DVI/ I Busi turtinges- HUl ll\inis ir laimin- ■ iivi i m gesnis Turėsi 
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3!^% Dividendų

2202 W. Cermak Rd. CanaI 8887 
Bęn. J. Kazanauskas, Sec.

TvirsS ■ $1,000,000.00

Jus keliausite—bot kam 
klausytis kalbų, kai netoli jūsų 
yra Buickų agentūra, kur jie 
jums parodyti, juodą ant balto, kaip jų.
keliausite sėdėdami užpakalyje to FIRE- 
BALL ?

kalbėti! Kam 
namų 

laukia

Pvz. General Motors Vertybių

MILDA AUTO SALES 
907 W. 35th Street , Chicago, Illinois
“""■■i WHEN BETTER AUTOMOBIIES ARE BUIIT BUKK Wlll BUILD THEM i iimi—

Ae—
KIENO KALTi ?

Bet--
Kas užmokės bitas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto

lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų melų 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. Specia- 
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVICIA gyvasties

LANGŲ SO. HALSTED STREET" APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI 

Dantų’ Fleitai

10 MĖN. MOKĖTI 
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da
romos tiktai gavus už
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
don! istu.

Pieitai 
Pataisomi $1

$050■J iki
$35

Apkain.
Nemok.

Re j na Bros

Lawndale Deniai 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.

Sopinę
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

• vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

by

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

3c per copy.
Entered as Second Cląss Mattel 

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

. $8.00 

... 4.00 

.... 2.00 
.. 1.50

.75
3c 

18c 
75c

rugpiučio mėnesį.
Reikšminga yra tai, kad ministeris Sinclair pabrėžė, 

jogei Anglijos jėgos pre yra žymiai padidėjusios “ne tik
tai absoliučiai, bet ir palyginant su Vokietijos oro jėgo
mis”. Jeigu taip, tai gandai apie anglų silpnumą ore, ku
rie visą laiką buvo skleidžiami, yra melas.

Literatūros Reikalais

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija .................... .
Savaitei ...............................
Mėnesiui .............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

Užsieniuose:
Metąms ....1........................  $8.00
Pusei metų ......     4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

mos 
nas,

SOVIETINIAI PAŠTO 
ŽENKLAI

Jų yra visur
Tų naiyių žmonių, kurie nori derėtis dėl taikos su 

Hitleriu, yra visur. Yra net ir Anglijoje. Mes kalbame 
čia ne apie Berlyno arba Maskvos agentus, kurie sten
giasi kaip įmanydami padėti Vokietijai laimėti karą. 
Kalbame apie nesąmoningus nacių talkininkus.

Dvejetas jų yra net tarp Anglijos Darbo partijos at
stovų parlamente. Vienas tai — Rhys J. Davis, antras 

R. R. Stokes.
Po to, kai vokiečių bombonešiai užpuolė dideli pra

monės miestą — Manchesterį, sugriaudami daugelį na
mų ir užmušdami šimtus gyventojų, atstovas Davis iš
leido atsišaukimų į Manchesterio gyventojus. Nupiešęs 
baisų turto ir gyvasčių sunaikinimo vaizdą, kurį/ Hitle
rio “luftwaffe” (oro jėga) paliko Anglijos didmiestyje, 
jisai tarė:

“Kam gi britai ir vokiečiai vieni kitus šitaip ža
loja? Kam jie tai leidžia?... Juo greičiau, kariaujan
čiųjų valstybių atstovai susitiks ir prieis prie susi
taikymo, juo geriau bus mums visiems.

“Jeigu valdovai, kurie dabar turi galią trijose 
kariaujančiose šalyse, nenori susitikti, jeigu jie su
degino savo laivus politiškai, tai tegu jie pasitrau
kia ir užleidžia savo vietas geresniems žmonėms, ku
rie išgelbės mus iš šito bergždžio karo tęsimo biznio.” 
Jeigu atstovas Davis šitokį pacifistišką atsišaukimą 

butų paskelbęs Vokietijoje, tai, sakytum, jo žodžiai turi 
prasmę. Bet Vokietijoje kiekvienas žmogus, kuris drįs
tų tokiu budu prabilti į publiką, kaip bematant butų su
imtas, sumuštas ir, veikiausia, nugalabintas!

K - f * ' !• -i

Vokietijos valdžia karą pradėjo. Ji užkariavo arba 
grasinimais pavergė daugiau, kaip dešimtį šalių, ir da
bar deda visas pastangas sunaikinti paskutinę stiprią 
nepriklausomą valstybę Europoje. O tos valstybės par
lamento narys jos gyventojams sako: “Kam čia reikia 
to bergždžio kraujo liejimo ir turto naikinimo!”

Anglijos valdžia jo už tai nebaudžia ir net netrukdo 
jam kalbėti. Ji, tur būt, numano, kad tokios kalbos vi
suomenės nuotaikos nepakeis.

Šitokių aklų “taikos” apaštalų Europoje buvo daug 
iki pereitųjų metų pavasario. Todėl taip lengvai Hitle
riui pasisekė pagrobti Čekoslovakiją, užkariauti Skandi
navijos kraštus ir sumušti Francuziją. Jų žlibumas kaip 
tik ir užtraukė ant Europos tą pragarą, kuriame ji šian
dien kenčia.

Po ilgokos pertraukos, vakar 
vėl atėjo iš Kauno keletas “ta
rybinių” laikraščių numerių. 
Ant juostelių, kuriose jie įvy
nioti, pašto ženkleliai jau ne 
lietuviški, bet rusiški, $u užra
šu (rusų raidėmis): “Počta — 
10 kop — SSSR.” ženkleliuose 
atmuštas moteriškas atvaizdas.

Ligi sausio mėnesio sovietinė 
Lietuvos valdžia dar vis varto- 
davo nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklelius.

“MĖLYNO KRAUJO” 
BAJORAI

Kauniškė “Tarybų Lietuva” 
paduoda tokią ištrauką iš “isto
riškos” Stalino' kalbos; pasaky
tos Il-ame visasąjunginiame 
bolševikiškų tarybų suvažiavi
me, 1924 m. sausio 26 d.:

“Mes, komunistai, — ypa
tingo sudėjimo žmojiės. t Mes 
padaryti iš ypatingos medžia
gos.”
Viduramžiuose baudžiaunin

kų ponai buvo sugalvoję, kad 
bajorų kraujas esąs “mėlynas”, 
o ne raudonas, kaip paprastų 
mužikų. Rusijos diktatorius da
bar nori įtikinti savo gengste- 
riškos diktatūros rėmėjus, kad

nė vieno straipsnio kurį butų 
parašęs koks nors Lietuvos ko
munistų šulas.

Visi raštai apie Leniną buvo 
atsiųsti iš Maskvos kanceliari
jos. Po jais padėti x vardai Ba- 
tiščevo, Jakovlevo, Vorobjovo, 
^Vilhelmo Pieck’o, Burdanskio. 
Sokolovo ii* kitų Kremliaus pu
blicistų. Bet lietuvio — nė vie
no !

Atėjo ir 1940 m. lapkričio- 
gruodžio “Kultūros” numeris. 
Tai mokslo žurnalas, kuriame 
seniau bendradarbiaudavo dau
gelis Lietuvos universiteto pro
fesorių bei docentų jr šiaip Lie
tuvos mokslo žmonių. O kas 
dabar jame rašo?

Išimant pseudonimą “P. Dik- 
tą”, kurį nežinia kas vartoja, 
visi “Kultūros” straipsnių auto
riai Rusijos bolševikai: A. Ni
kolajevą, L. Jakobson, V. 
Fridmanas, L. Gelbras, P. 
Anochinas, A. L Nekrasovas, 
Upits, I. Nečajev ir t.t.

Tai aiškiausias įrodymas, kai 
komunistai Lietuvoje visai ne
turi intelektualinių jėgų. Jie mo
ka parėkauti, pasilipę ant bač
kos, ir moka pasirašyti savo 
pavardes po “draugo” Pozdnia- 
kovo pagaminamais “įsakais”, 
bet parašyti “leninišką” straip
snį, kuris bent savo išvaizda 
butų panašus į mokslišką raštą, 
jie nestengia.

K.
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Gyventojų kilnojimas
Vienas Amerikos korespondentas aprašo, kaip tūks

tančiai suvargusių “vokiečių tautybės” žmonių yra ke
liami iš Lietuvos ir kitų Stalino pagrobtų Pabaltijo kraš
tų į Vokietiją. Apie 70 nuošimčių jų visai nemoka vokiš
kai. Tai bus, veikiausia, daugumoje žmonės, kurie su vo- 
kiškumu turėjo tiktai tiek bendro, kad jie buvo protes- 
tonai ir lankydavo bažnyčias, kuriose pamaldos būdavo 
atliekamos vokiečių kalba.

Bet Stalinas juos atidavė Hitleriui, kad butų dau
giau vietos Pabaltijo kraštuose gabenamiems iš SSSR gi
lumos rusams.

Tuo tarpu Prūsų Lietuvą naciai stengiasi visai' su- 
germanizuoti, kad “trečiajame reiche” nepaliktų nė pėd
sako lietuviškumo. Prūsų pasienio miestų ir kaimų var
dai jau pakeisti į “arijoniškus”. Eitkūnai yrą pavadinti 
“Eydtkau”, Smalininkai — “Schmalleningken”, Pilkalnis 
— “Schlossberg”.

Po karo, kai Hitleris su Stalinu bus pasiųsti “šunims 
šėko pjauti”, Lietuya turės nemažai vargo, kol ji išąąrp.- 
lios tą visą painiavą, kurią dabar daro tuodu diktatoriai, 
kilnodami gyventojus iš vienos vietos į kitą.

Atvykęs į New Yorką, p. An
tanas Smetona pareiškė Heraldr 
American korespondentui:

“Kadangi aš buvau Lietu
vos respublikos steigėju ir 
buvau pirmuoju ir vieninte
liu jos prezidentu, tai.. . ”
Nesinori tikėti, kad p. Sme-

torijos faktus. Lietuvos respu
bliką įsteigė visų Lietuvos žmo
nių išrinktas Steigiamasis Sei
mas, kuris susirinko Kaune 
1920 m. gegužės 15 d. Tame 
seime p. Smetonos visai nebuvo.

Jisai ir jo sėbras A. Volde
maras buvo suorganizavę tauti
ninkų partiją, ir ji statė juodu 
savo kandidatais į S t. Seimą, 
bet žmonės jų neišrinko. Tarp 
112 įteigiamojo Seimo narių 
nebuvo nei Smetonos, nei kurio 
kilo tautininkų partijos atsto
vo.

P-as Smetona pateko į prezi
dentus po 1926 m. gruodžio 17 
d. naktinio “pučo”, sulaužyda
mas St. Seimo konstituciją, ku
rią jisai buvo iškilmingai pri
siekęs saugoti.

Teisėtu Lietuvos respublikos 
prezidentu Steigiamasis Seimas 
išrinko p. Stulginską, o trečia/- 
sis seimas (1926 m.) išrinko 
prezidentu Dr. Kazį Grinių.

Antanas Smetona teisėtai 
prezidentavo tiktai prieš įsistei
giant Lietuvos respublikai.

Lietuvon okupantai norėjo 
panaudoti Lituanistikos 'Insti
tutą (prie Lietuvos Universite
to) bolševikiško imperializmo 
propagandai. šituo tikslu jie 
buvo prityrę to instituto direk
torium Vincą Krėvę IVjjckevičių. 
Bet jie surado, kad r.eigalingcs- 
nis dalykas yra skleisti “leniniz- 
mę-stalinizmo mokslą”, ir nu

partijos vyriausias sekretorius, 
kuris dangstėsi sląpyvarde Ado
mas, kad neparodytų savo žy
diškos kilmės) Liudą (tirą pa
darė švietimo komisariato aukš
tu valdininku.

1919 melų komunistai Liudą 
Girą laikė Lukiškių kalėjime, 
kur jam buvo paskyrę 62 ka
merą. 1940 metų komunistai 
Liudą Girą padare “demokra- 
tiškiausio seimo ‘‘nariu ir pa*

eilies ir jaunuoliai tarp savęs 
nepasigerėtų tais perlais, ku
riais buvo apiberiamas Gira 
tais metais, įsakytu išvalyti bib
liotekos. Liepta iš bibliotekų iš
imti senus komunistų leistų 
laikraščių komplektus ir senas 
komunistinių brošiūrėlių laidas.

Kai kas, gal būt, pastebS, su
žinojęs, jog iš bibliotekų valo
mos komunistinės knygos. Taip, 
iš bibliotekų išimamos ne tiktai 
prieš komunistus nukreiptos 
knygos ir raštai, iš Ijibliotekų 
Išimami ir pačių komunistų 
spausdiniai. Iš bibliotekų valo
ma viskas, kas ncatatinka šių 
dienų Maskvos “tiesiosios lini
jos”.

Kai kurie seni komunistai, 
palėpėse išsaugoję senus komu
nistų leidinius, dabar juos ati
davė bibliotekoms, manydami, 
kad jais visi galės pasinaudoti. 
Kaip jiems teko nustebti, kai už 
poros savaičių sužinojo, jog jų 
atnešti komunistiški raštai kny
goms tikrinti komisijos nelei
džiami viešoms bibliotekoms.

Naujai kepami lietuviški ko
munistai niekad nesužinos, ką 
komunistai apie Liudą Girą ra
šė, nes į jų rankas niekad ne
paklius Kapsuko ir Angaricčio 
redaguojami leidiniai.

Pats Liudas Gira dės pastan
gas, kad toki leidiniai nepakliū
tų i jų rankas. Jis juk paskir
tas vyriausiuoju indekso komi
sijos pirmininku.

. Komunistai šiandien giria 
Liudą Girą.

1919 metų komunistai, Kap
sukas ir Angąrictis, norėjo su-

/Kapsukas neturėjo laiko L. 
Girą sušaudyti.

Kapsukas-Mickevičius, pir- 
sovietų Lietuvos Kuusine- 
ir Aleksa^Vngarietis nesu-

šaudė Liudo Giros vien tiktai 
todėl, kad jie laiko neturėjo.

Bolševikai žmonėmis ne tik
tai šiandien spekuliuoja, jie 
žmonėmis spekuliavo ir 1919 
metais. Už suimtuosius įkaitus 
sovietų armijos okupuotose ša- 
yse bolševikai norėjo šį tą iš

siderėti. Per tarpininkus pasiu- 
ė atiduoti įkaitus už kitus su
imtuosius, reikaląvb ir kitų da
lykų.

Naujai besikurianti lietuviška 
valdžia už ponią Feliciją Bort- 
kevičienę buvo pasiryžusi daug 
ką padaryti, bet už Liudą Girą 
nieko bolševikams nesiūlė. Visi 
žinojo, kad jis labai ištikimai 
tarnavo vokiečiams ir kad iš jo 
jokios naudos kraštui nebus.

Tuo tarpu vokiečių samdyti 
karininkai, savanorių ūkininkų 
padedami, artėjo prie Vilniaus. 
Lenkai, sumušę įsiveržusius bol
ševikus, Kapsuko “armijai” dar 
didesnį smūgį užkirto ir dar ar
čiau Vilniaus priartėjo.

Kapsukas įsake išvežti Liudą 
Girą iš Vilniaus, nes jis tikėjosi 
už Girą gauti ką nors. O jeigu 
jau nieko neduos Kauno val
džia, galvojo, tai paskutinį mo
mentą vistiek suspės jį sušau
dyti.

Liudas Gira iš Lukiškio kalė
jimo buvo pervestas į Dvinsko 
kalėjimą. Pervežimas buvo pa
darytas paskubomis, nes lenkai 
jau buvo Vilniaus priemiesčiuo
se. Lenkai įžengė Vilniun 1919 
metais balandžio 19 dieną.

Persitvarkę lietuviškų sava
norių batalijonai ir toliau vijo 
bolševikus iš Lietuvos. Kapsu
ko valdžiai ir visai jo kanuo- 
menei buvo užduoti tokie smar
kus smūgiai, kad Kapsukas su 
Angaricčiu ne apie laimėjimą 
galvojo, bet žiurėjo, kad tiktai 
jiems patiems nekliūtų, skubė
jo patys laiku savo kailį išneš
ti. Apie suimtuosius jiems ne
buvo laiko rūpintis. Tiktai to
dėl ir Liudas Gira išliko gyvas.

Liudas Gira šmeižia 
komunistus.

Galite įsivaizduoti kokios 
nuomonės buvo Liudas Gira a- 
pie sovietų Lietuvos valdžią, 
kai užsakytų mirčiai marškinių 
nesimaudo j o ir laisvai atsikvė
pė nepriklausomoj Lietuvoj.

Kam teko tuo metu susitikti 
su Liudu Gira, tai labai gerai 
žinojo reiškiamą neapykantą. 
Jękiame žodyne nerastuin tų 
žodžių, kuriuos jis bolševikų 
adresu svaidė.

Giros spaudęje prąspąųęlj 
straipsųiąi bjauriausiais budais 
niekina visa tai, ką Kapsukas, 
Įict.uvjškų komunistų vyriau
sias vądas, skelbė ir ką Anga' 
rietis, komunistų “intelektua
las”, norėjo prilaikyti okupuo
tame krašte. I .. ...

Komunistai iš , savo pusės 
taip pat neatsiliko nu.ę Liudu 
Giros. Savo sjpau.Jpjė 1919-26 
metais ir vėliau Li.udb Giros 
adresu Kapsukas sų Ąųgaj’iečių 
praspaude labai pešvanldų .du-

1919 metais 
kė sunaikinti 
kiti” ir kitus

komunistai įsa-

Liudo Giros ai- ’ 
spaustus niekus. 1910 metų ko
munistai pirmon vieton atspau
de Liudo Giros poemą ir ap
šaukė jj “liaudies poetu”.

1919 metų komunistai, kurie 
šaudė reakcionierius ir nereak- 
cionierius, su jų skelbiamomis 
dogmomis nesutinkančius — 
Maskvos atleisti nuo darbo. Ąn- 
garietis — Sibiran išsiųstas, 
Matulaitis — dingęs, P u Ina — 
sušaudytas, Viedrynaitis — če- 
koje nužudytas. 1940 metų ko
munistai glaudžiausiai bendra
darbiauja su visais tais reakcio
nieriais, kuriuos anksčiau ko
munistai šaudė ir nesuskubo iš
šaudyti.-

1910 metais Liudas Gira ke-

komunistai niekad nevaržė jo 
sąžinės ir jis pasilikęs toks, 
koks ir anksčiau yra buvęs. Tuo

kiu pačiu reakcionierium, ko
kiu jis ir anksčiau buvo. Atro
do, kad pakaitas šiame reikale 
padare ne Liudas Gira, bet ko
munistai. Tikrumoje, gi princi
pinių skirtumų nėra.

—Kazys Varkaia

Kasdien skaitydami

cjonierių, vokiečių tarną ir klc-

munistai, Dekanozovas ir Icikas
Meskupas (Lietuvos komunistų

tuviai įgyja naudin
gi! žinių ir gerų pa
mokinimų.

ją”, į kurią ketinama įtraukti 
visos stambiausios mokslo jė
gos Lietuvoje.

Jau yra sudarytas los “moks
lo akademijos” organizacinis 
konji tetas, kurio piripininkui 
yra paskintas V. Krėvė Micke
vičius, o nariais — A. Venclo
vą (mokslininkas!), prof. My
kolas Biržiška, prof. Albinas: 
Rimką, prof. A. Purenąs, prof. 
V. Kuzma ir prof. S t. Kolupaila.

“LTSR mokslo akademijos 
organizaciniam komitetui”, 
sako Kaupo' oficiozas,, “pave
sta paruošti akademijos sta
tutą bri ^trtpkitjiiirą Lr |pą,te(ikti 
kandidatus į LTSR mokslo 
akajejjnjjjps tijl^ųosi-us j^ius, 
kurie nudarys W>d<slo 
akademijos skyrių įųzanduo- 
lius. Įsteigus LTSR mokslo 
akademiją, panai|kinamas li
gi šiol veikęs Lituanistikos 
institutas, kurio turtas, įstai
gos ir sąmata perduodami 
LTSR mokslo akademijai. Į- 
sakymas pa vėstąs vykdyti 
prof. V. Krėvei Mickevičiui.”
Tokiu būdų, ųž metų, kitų 

jau ir Lietuvoje, gal būt, bus 
pakankamai išmiklįntų “leni
nizmo” gudrybėse mokslo-vyrų, 
kurie sugebės pątys rašyti 
straipsnius laikraščiąms ir žur
nalams.

Kad šių dienų komunistai ne
iškeltų aikšlėų Liudo Giros pra-

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS“Viena pantų a—viena tiesa!’?

Malonu girdėti

“Mus .didybe, sąžine, drąsa!
“Stajiųas miun Leninu palie-

SALOMĖJOS “POEZIJA”

PROTO SKURDAS LJE 
TU VOS KOMUNIS

TUOSE

Britų oro ministeris Sir Ąrchįbald Sinclair pareiškė 
parlamente, kad per paskutinius 10 mėnesių britų oro 
jėgos augo sparčiau, negu vokiečių, taip kad Britanija 
šiandien turi daug Jaugiau lėktuvų ir lakūnų, skiriamų 
frontui, daug didesnę oro jėgų atsargą ir daug didesnį 
lavinamųjų lakūnų skaičių, negu kad ji turėjo pareitą

Šių metų sausio 21 d. Maskva 
ir jos klapčiukai visame pasau
lyje minėjo 17-as metines Le
nino mirties sukaktuves. Aiškus 
dalykas kad tą “įvykį” kiek ga- 
lęjąnęii iAkUmingiaų pąžynjūjo 
ir Lietuvos okupantai.

Okupantu oficiozus J^ąųue 
Užpilde kelis tos dienos nume
rio puslapius raštais apie “geni- 
jalųjį pasaulio proletarijnto~va- 
dą ir mokytoją”. Bet Jąme nėra

Lenino,mirties paminėjimo 
numeryje, “Tarybų* Lietuvoje”, 
įdėtas toks Sajonącjos Neries ei
lėraštis: 

t i '
“Leninas nemirštą l^niekad; 

niėkad!

yrą parašiusi “poemą” apie Sta
lino LoųsJituciją, kurią ji skai
tė Maskvos soviete liepos mė
nesį, juiojįiet Kaimų “išnarų”' 
defegacija buvo uųyykųsi “pra
šyti” Staliną priimti Lietuvą i 
Sovietų Sąjungą. Matyt, mer
giščia Jaro karjerą tarybiniame 
rojuje.!.
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Nakvynė Baltijos dugne
(Iš apysakos apie gretimos 

valstybės povandeninio J.aivo 
jurininkus).

Audra didėja. Bangos, pa
našios į įsiutintus žvėrius, pu
todamos baltomis keteromis, 
su įtūžimu užpila povandeni
nį laivą “Panterą”. Žmonės 
ant tiltelio šlapi iki kaulų. 
Vėjas plėšia rubus, apakina 
vandens dulkėmis akis- “Pan
tera” plaukia su dizeliais, 
sunkiai supdamasi ant bangų. 
Viduje visa apsiverčia, rieda 
iš vietos į vietą. Išblyškę po
vandeninio laivo jurininkai 
žiūrinėja į viršų, pro įlipimo 
skylę, į kurią žiūrėk ir įsi
brauna bangos. Vi$ nekan
triai laukia laimę teikiančios 
komandos,—“nerk !”,—kad nu
sileisti į gelmes, kame tylu 
ir ramu ir nėra po kojų ap
gaulingai besisupančio denio.

—Pripildyti cisternas!
—Yra, yra!

M A D 0 Š

No. 4704 — Pavasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros: 14, 16, 18, 20, 
32, 34, 36, 38, 40, 42.

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
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, III.

Apsdžiaugę žmonės bėga 
kiekvienas į savo vietą. Su
stoja dizelis ir iš karto pasi
daro tyla. Tik girdisi, kaip 
siunta jura aukštai ir, pikta, 
šnypšdama, visu užsimojimu 
bildena į laivą. Pradeda vir
pančiai dainuoti elektromoto- 
rai- “Pantera” sunkiai supasi, 
talaškuodamasi į bangas.

—Priimti į lyginamąją cis
terną !

“Pantera” įsibėgėjus graibsto 
nosimi, užsikasdama taško
muose vandens lašuose, prunk
šdama putomis. Dar šoktelėji
mas—pliumpteliąs ir griež
tas, ir denis smunka iš po ko
jų •• •

Vos girdimas galingas aud
ros užimąs. Tyliau .. • Tyliau...

“Pantera” sunkiai leidžiasi 
į bedugnę.

—25 pėd ... 30 •.. 4ą.. .49
pėd...

—Stop!
—Y’ra stop!
—Pripildykite vidurinę! Iš

pumpuoti lyginamąją!
—Yrra, yra!
“Pantera” šiek tiek pakyla, 

vėl nutupia į užduotą gilumą 
ir nusileidžia ramiai, lygiai... 
Viršuje plėšosi ir blaškosi iš- 
sisubavus audra ...

Kaukdami dainuoja motorai, 
kniaukia išsigandęs ir šlapias 
kačiukas Audonas^ šturma
nas kažin ką daro su žemėla
piu, nustatydamas buvimo 
vietą. Jis sukinėja žemėlapy
je, pakelia galvą ir, kaip vi
suomet, trumpai, nesišypso- 
damas kvarkia:

—S. S. O-!
—Yra S. S. O.!
—Taip laikyti!
—Yra taip laikyti!
Pasisukusi, “Pantera” gula 

ant kurso ir, piaudama be 
garso nebylią gelmę, valanda 
po valandos plaukia po van
deniu. Pro šalį laivo iliumina
torių, greitai sukdamiesi, bė
ga būreliais burbuliukai, čia 
l>o vandeniu, tylu, kaip kape. 
Viršuje kaukia vėjas, bangos, 
kildamos, ima peštis, .staugia, 
susiduria, išsiskirsto lašais ir 
vėl auga.

Lyg nusikaltusi šypsodamasi 
išblyškusiais veidais, slepia
ma akis, komanda valo sutep
tas dalis. Senas elektrikas Za- 
charyčius, sėdėdamas ąnt savo 
nuolatinės kėdės, juokauja:

—Nieko, balaudūjiai! Pirmą 
kartą visuomet taip — o tai ir 
iki tulžies, iki kraujo ir ko
mandiruočių į vokiečių fcara-

.... ........... J... 1 l . 1
BILIETAI JAU FARSCMIOPA^

Sonja įleido Ir Ąr^liur Wirtz Stato
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CHICAGO STADIUM

lystę. Nieko, priprasite — pa
tys jtioksitės!

Andersonas i
vaikščioja denyje — jam, tas 
leista. ' |

-Komandai vakarieniauti! Ipro langelį. Visus mano žir- 
—Krankčiojimas, lėkščių nius ir suėdė!

nenuvokdamas j tarškėjimas. | —Reikalas kaip tabokas,
-..... —Ei, brolija! Kieno dųbene- Vituti, užsirūkyk!

Ilis su šaukštu, mėtosi? Pagal l_Bet ne tabokas, Tentelio
Laive, kame kiekvienas ki-( nustatytą tvarką — laug iš lai- įu bokšte ir kvaily, neužsirtt-

lis su šaukštu, mėtosi? Pagal Bet ne tabokas, Tentelio

JACKSWIFT

logramas gal: pakrikdyti lyg- vo, ir visa! 
svarą -- varkžčiojiinas drau-j 
džiamas. Kačiukas
kniaukia, Jam nesuprantama Gorčakovo, o jis ant kranto.
—kodėl taip šiurkščios veidų Prikimšti povandeninio lai-

Pirma, tu po vandeniu; 
gailiai neišmesi, antra — dubenėlis

kyk!
—O kaą

—.0 kaip?
—Gi štai kaip! Aš katę užr 

mušiau, ir kailinius pasisiu-išraiškos ir kiekviena koja at- vo žmonių godus viduriai iki
stumia ji. Jis tiinasi i Zacha- atsisakymo. Komanda cinai ygyj q kailiniai išėjo plauk

1 r n z 1 ’ryčiaus koją, bet ir tas ne- gulti. Daugelis užmiršta, kad 
kreipia į ji jokio domesio, virš jų dešimtys metrų svo-
“Pantera” vėl plaukia aukš-'rio, kad juros žuvys, baksno- 
tyu, ir tik spėjo iškišu pero j damos paikais savo įsnukiais 
s’kopo akelę, kaip tėškė į jį į plieninius laivo šonus, nuste- 
įsiutusi banga, sukdama savo bintai judina plaukiklius- 
baltas kudlas. I Miegas už visą ką stipresnis

Galingas smūgis bloškia į— kur užtinka, ten ir guldo 
laivą. Kažin kas žvanga, kur-< poilsį teikiąs snaudulys. Ir 
čiai krinta ant denio. Audra'prisikamavę per dieną, zliaub- 
šėlsta ne juokais, suŽverėda-'čioja povandeninio laivo žmo- 

* 1 —1 1 . nes riebaluotomis burnomis ...

V ai r i ni n k a s | Pa r i k m a ch er i s,' 
linksmuolis ir plėnis, kviečia 
Loverką, ilgą, tingų ukrainietį.

oi uo-uo-ti, kudloti!
—xNa, tu, juk tai meška?!
—Kokia čia meška? ■ Nori 

apie mešką paseksiu!
—Na!..

pią per kiekvieną valandą. 
“Pantera” pasineria ir ilgai 
slankioja tamsioje ir nejau
kioje gelmėje: ieško dugno. 
Š.tųrųianas sustingo prie žemė
lapio, įžiūrėdamas į gilumo 
mątuotoją ir kompasą.

—čia!..
Virpėdama, lėtina “Pante

ra” plaukimą — plaukia, lėtai 
didindama pasinėrimą.

Ji čiupinėja nepavojingą ir 
ramią vįe.tą, kame galėtų at-

Negyva tyla — nei garso, 
nei atsidusiųio. Laivo prieša
kiniame gale budėtojas, pri
dėjęs ausį prie plieninės sie
nelės* įteųiptai klausosi: kad 
neužlėkti ant ko nors, neuž
griūti apgraibo,mis, — nežiū
rint to, kad juodu ant balto 
parašyta žemėlapyje: “dug
nas—smėlis”.

—9Q pėd ... 97 ... 110 ... 
130...

Visi trisdešimts penki po
vandeninio laivo žmones įtem- 
la klausa gaudo mažiausius 
garsus, štai štai laivas turi nu
tūpti. Baskutinies dvi pėdos .. 
viena...

--Stop motorai!
-—Yrą stop!
Minkštai ir bukai stumtelė

jo “Paųtera”. Sugrigždėjo smė
lis po plieniniu pilvu. Dar
stųmtejįėj-imaį, trumpi ir ma
ži .... Nutruko 'gaiį'iai sucyp
damas dįnąmo dainavimas. 
Išsigandęs Audonas išpūtė uo
degą. “Pantera” sustojo, ne
pasitikėdama ir pakeldama 
užpąkaįlį. Kai buvo priimtas 
vanduo į priešakinį skiriantį 
skyrių—dar pakilo užpakali
nė dalis.

Komanduoto jas Ginsas žiu
ri kompaso rody klius. Pasvy
ravę, rodykliai sustojo, nuščiu
vo- “Pantera’ ’atsigule į dum
bluotą dugno patalą.

* x
Sargybiniais be miego nak

vynėje dugne—dvejetas. Vi
daus prižiūrėtojas ir šturmą-

Iv! Na 
ti!

-O

dylda, 
i mime

Persijos dramb- 
pasakas pasako-

man vis tiek,- pasaka,

—Na klausyk — ir nežiopsok! 
Ir nesijaudink, o tai atsistosi 
per visą ugi, laivą kvailąja 
galva pramuši — paskęsime!

—Gerai, gerai, duok pasa-

—Tegul taip būna, paseksiu. 
Kitam nesekčiau — gerbiu ta
ve...

sigula. Loveikos kojokai apie 
metrą iš lovos nusviro.
DAR NEVISKAS

—Kūdiki be priežiūros! 
Klausyk! Vežiau aš kartą Ne- 
vos prospektu vežimą žirnių 
ir išbėriau!

—Nna, tąi blogai!
—Rct ne, neblogai!

—-O gi šjai ką!

po katė, landžioti pas mane

nas. Jie saugoją esamą už lai
vo -sienų ųebylų tylumą, įtar
tinus šnarėjimus. Po vandeniu 
lašas krinja skaiųbįai, aidin
čiai —r iš karto išgirsi, čiaįau. 
dabok, yida.u^ prižį.ųr.etpjau! . 
Apie žemę mintis šalin, varyk 
snaudulį — o tai ir vieną ir 
kitą nebępająųsi niekuomet. ♦.

Virėjas Ną-vagialąs Jųų’įa prie • 
luito, lųąišo ^didžiuliu savoj 
samčiu skanų viralą. Gimdąs • 
norą valdyti kvapas varo sei
les— skilviai dūzgia nuo to j 
kvapo... i

vi^a. srovė. Deda budėtojas 
ausį prie sienelės — nei gar
so, nei brazdesio. Knarkia po
vandeninio laivo žmonės, per
gyvendami sapne vakarykščią 
dieną ir pageidaujamus sap
nus. Tiksi laikrodis kajutkom- 
panijos skyriuje — rimtai, 
kaip namie. Audonas miega, 
susirietęs kaip rfcslainelis

kiškis!
' —Eik miegoti, niekše, — su 
tavim nesusikalbėsi!

Įžeistas Loveika ilgai tyli, 
užsispyrusiai kažin ką galvo
ja. Atsikelti jam negalima; 
virš galvos ilgas plieninis tor
pedos liemuo. Jis tirštai iš
teptas — virš nosies kabo gel
toni lašai. Loveika pasuka 
galvą, verksmingai sako

—Bičiuli iParikmacheri! Už 
ką, pasakyk, mielas bičiuli, tu 
mane įžeidei?

Jam niekas neatsako. Sal
džiai kriuksėdamas, stipriai 
miega Parikmacheris. Pavar
gę, nuilsę povandeninio 
žmonės be užpakalinių 
—ant dviejų menčių — 
pąuja nosimis.

(bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atetovae

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

Home Office N e w ark, N. J.
4432 S. California Avė. LaL 0771

BRIDGEPORT ROOFJNG AND 
SHEET METAL ČO.

3216 S. lialsted St. VlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
" l. t ... .... - 11

laivo 
kojų 
švil

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL L1QUOR 
CO.—VVHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Bouleyšrd 0014

Palengvinti q t r i
Vargams L O VJI U

SKYSTIS
Į1 ( 1 fH TABLETAI
K 1% n MOSTIS

NOSIMS LAŠELIAI
V V COUGH DROPS

_________a.

Mčginkit “Rub-My-Tisin”—Puikus
Tepalas

teli smėlis po “Panteros” pil
vu.

Pasaka tęsiama:
—Pas mus meška lause šo

kinėja — morkučiais minta. 
Priešakinės kojos 
pakaimės didelės, 
graužia ...

—Tai teisybe

pų azos, ų.z- 
bastučius

pasakysiu:

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310

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

and LOAN ASSOCIAT1ON
JOS. M. MOZERIS, Scc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

mastei: window shade co.
3. J. Vopdrak Tel. Ląfayętte 456<‘

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABlNAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETlAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
. . - .. -

CRANE C0AL ČOMPANY 
5332 So. l>ong Avenue 

Telefonas PO.RTSMOUTB 9022 
f POCAHONJAS Mine Run iš geriausių 
1 mainų, daug dulkių išimta 57.80 
) Perkant 5 tonus or daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni
-Aies i > < ekstra.

BLACK BAND LUMP ... 59.75

VISI METU VI AI 
REIKALAUJA
FLEITŲ

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT ____
FLEITAI lįpfa a

La b. kaina 7'

59.50
ir aukšč

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... $1.00 
diena * ■ ir aukš.

PHILLIP’S DENTAL 
LABORATORY

2358 WEST 53 r d STKEET
| Prospect 2174

Lietuvis Laboratorijos Technikas
D. MASKALA

i Valandos uuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

DABAR LAIKAS INVESTUOTI PINIGUS Į

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS’N.
1739 SOUTH lULSTED STREET

Mokame ?'/z Nuošimčio imt Visų Investmęntų.

Jūsų indėliai apdrausti iki $5,000.ę,0 per Federąl Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

POCKETS 
THE 0OLT GUN 
THAT HAS BEEN 

SMUGGt-ED 
TO HIM, 
BŪT THE 

CORRIDOR 
IS FILLED 

WTTH HURRYING 
P0LARIAN5

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
, Perkraustęm forničius, pianus ir 

visokius rakandus bei storus. 
Vežam j farmas ir kitus mies- 

’ tus. Žema kaina. Musų darbas 
gaiantuotas. Taipgi pristatom an- 

. gils į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY A06S

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies Su mo
derniškomis u ž 1 ? i- 
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

TALPU
tIFtl

SPECIAL 
TRUMPAM 
LAIKUI
60 Dienų 

Dykai išbandyt

nesulaužomi
Mokėti

517.50
viena

American Bcauty
Pleitai
Ploni, natūralus, ir

12 Mėnesių

9.501
$2.001

FACE-F O R M I N G 
PLEITAI, natūra
liais gumais, nesu
laužomi ........................

APSKAIČIAVIMAS
Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų. !

Atsineškit Šį^Skelbimą! "i 
Jis $P,00 perkant I 

Vertas w • naujus pleitusĮ 

EkccI Dental Lab., ,nc 
4707 IRVING PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVR.

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

Tel. DEArhurn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas
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Į Illinois-Indiagia- MicKigan-Wisconsin Žinios į

Waukegano Firmos
Darbininkai Nori
Geresnių Sąlygų

bininkai turi gauti apmokėtas 
atostogas ir abelnai pageriu-

Dirbtuvės supc^ntcndentas 
pareiškė, kad unijos reikalą-

Prašo Didesnio Atlyginimo.

NVAUKEGAN, III. — CIO 
odos darbininVų unijos atsto
vai patiekė Griess-Pflegcr iš
dirbinio firmai reikalavimų 
pasirašyti naujų darbo sų ly
gų sutartį.

Tarp kitko reikalavime 
rodyta, kad darbininkams 
būti pakelta atlyginimas,

Sulaukė Šimtą Metų, 
Neatmena Kiek 
Kartų Buvo Vedęs

“Naujienų” Rėmėjai Ncv™ ’. i . . <M m Tai Jis Gavo $8uQDarbuojasi “N-nų” 
Namo Fondui

. ELKHORN, Wlš. — Specialė 
džiurė išnešė nuosprendi, k u* 
riuo Vyisconsin Telephone Co., 
turi šuniokėli Krank IIoward i'; 
VVbitcvvatcr, $800 iniost Jių 
Hovvard buvo apskliiidęs telcfo- 

koni pa n i j a r c' kala udama s

nu- 
t tiri 
lai

CICERO, Ind. — Richard 
Dcnny, kuris šių savaitę minė
jo savo šimto metų “birthday”, 
pergyveno savo septynis va:kus 
ir “ašluonias ar dvylika žmo
nų”

ST. CHARLES, Ilk — Pla 
čiai žinomas St. ('baries lic 
tuviams darbuotojas p. Grieti- nų 
nas pasiėmė Naujienų Namo $8/00 už lai, kad kada jo na- 
I'ondo rengiamo pikniko 15 mai užsidegė 1939 m. tai jo te- 
knygučių tik'ielų iš d,a Ii n imu i ic.'onas neveikė ir ji 4 negalėjo 
vieliniams darbuotojams .ir prisišaukti ugniagesių. 
“Naujienų” rėmėjams, kad jie1 -----------------
mos tikietus išparduotų tarp;Raportas Parodo, 
8"^,,rxir Mokytojų
nų” rėmėjai pasiims ir p. Gri-.Algpg YtO ŽCttlOS 
ciuno tikietų . ir pasidarbuos _______

Negavo Pilie lybės, 
Kad Priklausė 
Komunistuojan
čiam Kliube

Ūkininkas Duoda 
$16 Sustabdymui 
Adolfe Hitlerio
“Nenorėčiau Po Juo Gyventi 

Rašo Farmcrls.

5 Melus. Daug

Lietuvių Gavo Popierius

Lietuviai Gauna 
šaukimus Armijon

Aurora, Ilk

AURORA, 111. — Joseph John 
Baugint, 359 Jefferson avenue, 
gavo ank.'ctų iš dra' t ) tai vinis. 
Kadangi jo drafto numeris yra 
žemas, mumine, kad jam pr-

MILWAUKEE, Wis. — šio 
miesto mokesčių kolektorius ga
vo money orderį už $16, kur 
atshmtė vienas taimeris. Jo į- 
plaukos buvo per mažos, kad Leis tuoj vykti kariuomenėn, 
reikėtų mokėti tr.ksos, bet jiK’ 
atsiuntė ta $16 su nurodymu | 
kad tie pinigai skirimi apsau
gos programai ir ‘sustabdyti

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pe
lynas, 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 ............
Vidurių reguliatorius
Dusulio arbata
Kokliušio arbata ....
Rama tų žolės ........

Žolių knygelė
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.

85c 
60c 
60c 
60c 
60c 

Trajankos 60c arba 3 ,pk. $1.50 
aprašo visokias

gimtadienio proga jis pareiškė, 
kad jis tikrai neatsimena kelias 
pačias jis turėjęs. Jo dabartinė 
žmona yra 86 melų amžiaus.

“Iš visų mano pačių, dvi aš 
ypatingai mylėjau”, Civilinio 
karo veteranas sakė.

“Moterys nėra sunku gauti. 
Kada aš vienas gyvendamas iš- 
siilgdavau tai tik išeidavau 
tuoj susirasdavau moterį.”

SPRINGFIEL1),' III. — Se-
1 noji lietuvių patarlė, kad vy- 

Kcllv, ras Sll raumenimis uždirba 
daugiau negu tas,'Jkuris varto- 

?genis, turi kų tai lokio

De Kalb, III.
Gera nau jieniclė ] 

1009 Markei st. pasiėmė 
knygučių likiclfų Naujienų ja sin< 
Namo Fondui rengiamo pik- bendro su raportu, kurį vakar 
niko liepos 27 dienų ir apsi- išdavė Illinois Education Asso- 
ėmė išdalinti vietiniams dar- rin/.iio f

priklaususiusi prie organiza
cijų kurios savo pobūdžiu yra 

j komunistiškos. '' 
Į J. Dady, pasiremdamas fede
ralinio natūralizacijos tyrinė
tojo rekomendacija, atsisakė 
suteikti Amerikos 
Mrs. Ėdith Alina Sinkkonen. 
Ji užsigynė sakydama, kad ji j 
nėra komunistė, bet teismas į

\VAUKEGAN, III. — Už tai, 
kad ji, esu išsitarus keliais at
vejais nedraugingai Jungti
nių Valstijų adresu, ir, kad ji

“Aš nenoiččiau po juo gy- 
jventi,” farmeris parašęs. Mo- 

> sako, kad 
tie pinigai bus pasiųsti iždui su 
reguliarėmis Įplaukų taksomis.

teisėjas Ralph kesčių kolektorius

pilietybę Qarnys Aplankė n 1/ 1/ nn 7 *

ir tų tuos tikietus tarp 
draugų ir pažįstamų.

Nuvažiavo Į Svečius 
Pavogė Automobilį

pažįsta visus vietinius 
vius, tai, aš manau,

nuo-į Hiipoide nurodyta, kad 9,-
savo mokytojai valstijoje, ne-

I uždirbo nei šimto dolei’ių per 
mėnesiKelly 

lielu-

RACINE, Wis. — Alcx Lu-'blls išdalyti knygutes
lewicz iš Kenosha, Wis„ aiva-' vieliniams darbuolojams. Ti- 
žiavo i šį miestą ir pasistatė kiuosi- ka<1 Kalbo Nau.i‘c- 
automobilu on Fletl avė. Vė- <lra»Sa> neatsisakys pasi- 
liau sugrįžęs mašinos nerado.I<lal'I>uoti platindami tikietus. 
Policija ieško vagių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NARTl

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 ŠALTTMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Waukeg,ano Lietuvius
WAUKEGAN, III. — Garnys 

atidėjo jos pilietybes aplikaci- aplankė Mr. ir Mrs. Joseph C. 
jų penkiems metams.

Tam pačiam pilietybės tei-j 
, piliety-, 

gavo 175 Avaukcganicčiai, 
tarpe sekanti lietuviai:

Ona Kantau- 
Felicija Povilaitis, Frank

pasitaiko, kimo apklausinėjime, 
kad mokytojų atlyginimas sic-, bę 
kia tik $33. Iju

Irving F. Pearson, asociaci-' Rože Žiūraiti 
jos sekretorius, pareiškė, 
“tokios žemos algos yra 
pateisinama.” Jis mano,

! tuo reikalu bus kas nors 
romą.Kenosha, Wis.

Prieš “Naujienų” 1
I v-, 1 • v • wis. pas Westvillej Palaidota
1 pp. Radavicius. Prisiminus •• v*
Naujienų Namo Fondui ren- EX-PollCl]OS V1TSL 
giamų piknikų p. Radavieic- ninkas Gilinai) 
nė. pasiėmė tris knygutes ti
kietų žadėdama jas išparduo- ( 
Ii. Pribuvus į Naujienų va-, 
karų! pridavė dvi knygutes iš-l 
parduotas ir d$r pasiėmė 7 j 
knygutes pareikšdama, į<ad ir, policijos" Viršininkas, 
tas lengvai išparduos.

Kad tokių širdingų darbuo
tojų butų koks šimtas, lai 
sokie darbai butu nuveikti 
ha i lengvai. O 

Aurora, Iii.
Auroroje darbuojasi platini- 

Įine serijų p. J. Lauren-Lauru- 
tėnas. Reikia pasakyti, kad 

Į jam gerai sekasi. Gera nau- 
f jiciiiele, buvusi Naujienų kon
certe pasiėmė, nuo p. Laurute- 
no knygutę ir man atsilankius

la-

Kewancė, III.
KEWANEE, Ll. -- Taip 31 

vyro išvykstančio iš šio miesto 
i armijų rytoj, yra sekanti lie
tuviai: Otto Sosvokinos, Char
les E. Sckrabidis, Anthony E. 
Kybokttš ir John Ri z is.

Peoria, III.
i PEORIA, III, Iš čia į armi
ja išvyksta lietuvis Lco Gregg.

Matulėmis, 907 Ninth st, pa
likdamas sūnų. Motina su nau

jagimių St. Teresei ligoninėj.

kad Martha Matejaitis, Joseph 
Kuzmickas, įClirist Bombolis, 
Petronela Pazereskis, Stanley 
Aidikonis, Vikloria Petpuska, 
Anthony Jakubavitch, Joseph 
Pocevics, George Damijonaitis 
ir Frank Ruksztelv.

Žinomas Lietuviams
Banditai Apiplėšė
Taverną Kenoshoje

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

prailgi jos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Scrcdomis ir Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARAI 
tV171lemfock^5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

WESTVILLE, III. — Frank 
Gillman, buvęs'; AVestvilles 

, ' kuris 
! mirė pereitų penktadienį, bu
vo palaidotas pirmadienį. Lai
dotuvėse dalyvavo/ daug žmo
nių, nemažai jut lietuvių. Gil
inau, kuris buvo 75 metų 
amžiaus, lietuviams buvo ge- 

, rai žinomas per daug metų, 
ir jis su jais draugavo. West- 
villej Gilinai) išgyveno apie 
50 metu.

Jo laidotuves tvarkė lietu
vis graborius.

dau pasiėmė kelias pardavi
mui. Laimingo pasisekimo ir

Jei Anglai Suklups, 
Naciai Puls Ameriką, 
Sako Anglų Autorius

KENOSHA, Wis. -- Trys 
banditai apiplėšė Mrs. Frank 
Wilkiel tavernų pereitų sek
madienį, išsinešdami $518 pi
nigais,. penkis keistis degtinės 
ir saldainių. Vienas iš banditų 
laike prikišęs revolverį prie 
Mrs. Wilkiel galvos kai tuo 
tarpu kiti du tavernų “klyni- 
no.”

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

nuo

Dr. F. Pulsucki Le Var
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd
Cor. Damen. Hemlock 669!

i

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

Telefonas YARDS 1419.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenue Phone YARda 4908

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

TURIME, 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■iiiiiiitiMiiiiiiiiitiMiiiiiuaiiiiaiilil

S. P. MAŽEIKA YARds 11)8
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

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

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

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

!■

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

—Alex Ambrose.

Dalis Darbininkų , 
Streikuoja, Nori 
Didesnės Algos

MOLINE, Ilk — Moline 
works firmoje darbininkai pa
skelbė streikų reikalaudami di
desnio atlyginimo. Bet ne visi 
darbininkai sustreikavo. Iš 600 
darbininkų 450 tebedirba.

Suvažinėjo 
Ūkininkų

Iro n

RHlNELANDER, Wis. — 
Ūkininko John Link kunas 
rastas ant vieškelio. Spėjama, 
kad jį suvažinėjo automobiliu.

BELOIT, Wis. — Sir Nor
mai) Augeli, Britų rašytojas ir 
ekonomistas, pranašauja, kad 
jei naciams pavyktų nugalėti 
Angliju ir Londone pastatyti 
valdžia panaši 'į tų, kurių 
franeuzai turi Vichy, tai vo
kiečiai su laiku užpultų Ame- 
tikas.

Savo kalboje Beloit kolegi
joje, Angel pareiškė, kad “męs 
negalime išvengti smurto ne
bent nuo jo ginsimės kolek
tyviai. šiam principe gludi 
visas civilizuotosios žmonijos 
išsilaikymas.”

Augeli už savo raštus yra 
laimėjęs Nobelio laikos pre
mijų.

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

SERGA ELGINIETIS'
SKALES

ELGIN,\ III. — George Ska
les, 755 Pine st., gydosi Sher- 
man ligoninėj.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lie
tuviai Įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

vi

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

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

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

Yards 3089

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Ręmkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI ~~
~ DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 nietu ir 
nūn 6 iki 7'30 vai vak kiekviena 
diena išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. L. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CIHRURGAS 
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

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.]

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOtfTH 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
K. P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALnmet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679
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MENO ŽINIOS
NUŽUDYTA

Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

Angliškas Laikraštis 
Rašo Apie
Mikolą Nosalių
Dviejose SpaUose Atpasakoja 
Skulptoriaus Kūrybą ir Kilmę

The Providence Journalj, 
praeitų metų gruodžio 15 d., 
sekmadienio laidoje plačiai 
aprašo lietuvio skulptoriaus, 
Mikolo Nušalinus, biografijų, 
jo kutybrTr deda reprodukci
ją jį patį stovintį šalia 8 pū
dų laikrodžio,, kurį jis dirbo 
keturis metus.

Laikraštis sako:
“Nedidelėj, šaltoj studijoj— 

kukliame namelyje adresu 28 
Cross st., Central Falls, R. I.— 
stovi milžiniškas George Wa- 
shington grandfather clock 
laikrodis, kuris, gal būt, yra 
vienas puikiausių menininko, 
kurinih Blackstonc Valley 
apylinkėje.

“Skirtas AVashingtonui, idė
jos ir tradicijos pašvęstos kon
stitucijai. Laikrodis yra mil
žiniškas darbas šitoje meno 
Šakoje, simbolizuojąs energiją 
ir pajėgumą naujojo kraštą 
gyvenime. Laikrodis—nuo že
mes iki viršaus—aštuonių pė
dų aukščio, pakreiptas į šalį, 
kad nesiektu žemu lubų... € C C

“Kūrėjas šito didelio laik
rodžio, yra Mikolas Nosalius, 
gimęs Lietuvoje. J Ameriką 
atvykęs prieš 28 metus tuo ti
kslu, kad ištrukti iš Rusijos 
caro despotų nagų, kai Lietu
va tuomet buvo pavergta Ni- 
kalojaus II, kaip ir dabar, 
Stalino geležinio kumščio, 
okupuota.”

Iš i^pęo^y^’j9MWodcW J°’g 
laikrodis labai gražus. Pryša- 
kyje laikrodžio yra iš medžio 
išdrožtas Jurgio Washingtono 
biustas; panieliuose išdrožinė
ti ir išsukti patriotiško sti
liaus ornamentai: gėlėse iš
sagstytos 48 žvaigždės, kas 
reiškia 48 A. S. Valstybes.

Korespondentas tarp kita ko 
sako:

Laikrodis buvo nufotogra
fuotas ir foto-kopijos liko pa
siųstos į Washingtoną patentų 
raštinei. Buvo išimtas paten
tas, kad apsaugojus šį puikų 
menišką darbą mio reproduk
cijos. Laikrodis atkreipė dė
mesį Institute of American 
Inventoi’s viršininkų. Dėl šito 
pasižymėjimo, Institutas Mi
kolą Nosalių priėmė į savo na
rių eiles 1938 melais.

“Šitas išradėjų pripažini
mas skulptoriaus talento, pri-. 
pildė menininko širdį džiaug
smu, tačiau toli gražu, jis nė
ra laimingas. Laikai sunkus, 
mažai kas jį ir jo studiją ži

no. Jeigu kas ir žino, tai ne
turi pinigų pirktis jo meną.”

Tenka pasakyti, kad Miko
las Nosalius padirbo Prezi
dento Roosevelto biustą ir 
laikrodžio prototipą. (Biustas 
buvo padovanotas Prezidentui 
Rooseveltui. Po inauguracijos 
Washingtone Baltajame Name 
abu kuriniai buvo parodai iš
statyti.

Laiškas Nuo
Petro Rimšos

Amerikos lietuviai gerai at
simena garsų Lietuvos skulp
torių Petrą Rimšą, kuris prieš 
du metus lankėsi Amerikoje 
su parodomis. Jo žymus kūri
nys ‘^Artojas”) dabar randasi 
Bostono meno muziejuje, kurį 
nupirko ir įteikė muziejui 
Meno Draugų Komitetas Bos
tone.

šiomis dienomis meno žinių 
skyriaus tvarkytojas gavo nuo 
jo laišką iš Lietuvos, Pilviš
kių, jo tėviškės. Tarp kita ko 
rašo:

“Širdingus linkėjimus siun
čiu iš Kauno. Senai jokių ži
nių neturiu nuo jūsų. Kaip jū
sų menas, ar toj srityj vis ką 
nors veikiate? Jei kas nors 
įdomaus apie lai butų rašo
ma, tai nors iškarpų man at
siųskite.”

Laiškas buvo išsiųstas pra
eitų metų gruodžio. 7 dieną. 
Tik dabar jis pasiekė Ame
riką !

Arėjas Vitkauskas 
Washingtone

Praeitų metų “Meno Žinių” 
skyriaus bendradarbis, Arėjas 
Vitkauskas, nuo praeitos va
saros pabaigos tebėra Walla 
Walla, Wash. universitete.

Prisiuntė gražių eilių, ku
rios yra išspausdintos poezijos 
-knygoje antrašte: "The Poetic 
Voice o f America, 1DĄ0”. Kny
ga susideda iš 800 pusi.

I iTl A G^lės MylintiemsII M U O Vestuvėms, Ban- U II OH Mietams, Laidotu-
* ■ * včms, Papuoši-'

GĖLININKAS “an“ 
4180 Archer Avenue 

PhMe 1/AFAYETTE 5800 '

Miręs Skulptorius 
Gutzon 'Borglum—

—Pasaulyje Didžiausio 
Monumento Statytojas.

Kovo 6 d. Chicagoje širdies 
liga mirė pagarsėjęs monu
mentų statytojas Gutzon Bor- 
gkrm, sulaukęs 73 melų am
žiaus. Skulptorius buvo gi
męs Idaho valstijoj. Jo le
vas buvo medicinos gydytojas.

Be kitų jo milžiniškų mo
numentų, buvo vienas pasau
lyje didžiausių monumentų, 
tai South Dakotos Mount 
Rushmore kalno keturių A- 
merikos prezidentų biustai— 
George AVashington, Licoln, 
Jeffcrson ir Thcodore Roose- 
vell’o. Biustų veidai 60 pėdų 
ilgumo. 'Visa (figūra išneša 
per tris šimtus pėdų. Darbas 
liko neužbaigtas, kurį jis pra
dėjo prieš daugiau kaip de
šimt metų. Manoma, kad dar
bą toliau tęs jo suniks Lincoln.

Garsinkites “N-nose” kili

šių žodžių rašytojui savo 
akimis teko matyti šią moder
nios civilizacijos “piramidę” 
—monumentą. Tai tiesiog ste
bėtinai didingas, didelio pasi
ryžimo ir [kvėpinio sukeliąs 
vaizdas, šitie prieš saulę švie* 
čią tūkstančių pėdų kalno 
aukštumoje, gigantiški veidai.. 
Veidai atkreipti į vakarus. 
Kai saulė leidžiasi, jie atrodo 
lyg naturalės spalvos—ružavai 
geltoni. Kai monumentas bus 
užbaigtas, toje apylinkėje bus 
atidarytas nacionalis parkas. 
Jau dabar vedami keliai ir

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Leila A. Walsh, 24 m., iš 

Kansas City, Mo., kurios 
subiaurotas kūnas rastas 
jos namuose. Policija ieško 
žmogžudžio, kuris panaudo
jo plaktuką ir didelį mėsi- 
nyčios peilį.

Naujos
Meno Parodos

JONIŠKIEČIU KLUBAS ATSISAKĖ AUKOTI
INTERNATIONAL I1ARV. STREIKIERIAMS

Atmetė Delegato Prašymą Paskirti 
Pinigų Iš Iždo

Nesmagu pranešti, kad Joniš
kiečių Kliubas atsisakė pagel
bėti Unternational llarvester 
Co i n pa ny s '.reik ręri am s.

Paskutiniame ikliubo susirin
kime, kuris įvyko kovo 9 d., 
Rudauskų svetainėje, buvo at
silankęs šio Kliubo narys ir 
slrėikierius iš International 
Harvesler Co/ traktorių dirbtu-^ 
vės, drg. J. Romanas. Jis yra 
lokalo No. 101 įgal etinis.

Reikia Maisto.
Jis nurodė, kad keli tūkstan

čiai (larljinihk^ traHo-rių dirb
tuvėje streikuoja jau 7-ta sa
vaitė, ir jis prašė Joniškiečių, 
Kliubo, kaipo labdarybės įstai
gos, streikieriams bent kiek

šeimynas aprūpinti maistu.
Drg. Romanas priminė, kad 

Int. Harvestet Co., Europoje ir 
visam pasaulyje darosi 
ni skus 
pusių, 
o savo 
pridėti

milži- 
karo pelnus iš ‘ abiejų 
dalyvaujančių mūšiuose, 
darbininkams čia nenori 
“po kelis centus į valau-

CLASSIFIED APS. j
FURNISHED ROOMS — TO RENT 

.gyvjroiĮmu£ B^bariai
RENDON APŠILDOMAS kamba

rys. Ir garažas, šaukite po 4 v. v. 
6352 So. Tripp St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Art Institute—
Praeitą antradienį atsidarė 

54-la kasmetinė tapybos ir 
skulptūros meno paroda. Ji

—o—
Peter TV. Sheffers 
Solo Paroda.

Pagelbėkite Mums 
laimingam Žmogui 
Dovanoti Packarda!

NAUJIENIETD
Ar tamsta pasiėmei knygutę 

tikietų platinimui? Jei dar ne- 
nors Vieną, 

tįkietus pri- 
prie Naujie- 
Tikietai tik

REIKALINGA PATYRUSI ope- 
ratorių ant corsetų nuolatinis dar
bas, geras mokestis. Francine of 
France, 17 N. Wabash.

SUSIRINKIMAI
DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 

LIETUVOS mėn. susirinkimas 
įvyks trečiadienį, kovo 12 d., 1941, 
7:30 vai. vak., Chic. Lietuvių Au
ditorijoj, 3133. So. -Halsted St. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti į Šį 
susirinkimą. Duoklės bus priima
mos nuo 7:00 vakaro.

Lucille S. Dagis, Rast
ROSELANDO MOTERŲ KLIU- 

BAS turės susirinkimą ketverge. 
*kovo 13 
svetainėje, 10416 ..Sol Michigan |£era alga* HAYmarket 4451. 
Avė. —Valdyba. ..... ... ....................... ......

REIKALINGA PATYRUSI šei
mininkė, dėl 3 berniukų — 7-9-11; 
motina dirba, nėra tėvo, nuosavas 
kambarys, $10. šaukite tarp 3 ir 
7 vai., 1039 N. Grove, North Ooak 
Park. VILlage 7329W.

REIKALINGA MERGINA dėl 
;o darbo, nereikia virti,
7:30 vai. vak. Darbininkų arba skalbti. Nuosavas kambarys, 

10416 ..Sol Michigan <era al«a- HAYmarket 4451.

«

“Papuls į Bedą”.
Gaila, kad kai kurie Joniškie

čių Kliubo nariai nenori kovo
jančius stręikierius paremti, to- 

i kius pat darbo žmones, kaip ir 
jie patys. Visokių priekabiij ieš
kojo ir drg. Romaną kamanti
nėjo. Viena valdybos narė la
bai naiviškai nukalbėjo, kad

meno saliomis, 
k Michigan avė., 
Peter Winlhrop 

Paro-

Andcrson 
adresu 530 
dabar rodo 
Sheffers vietovaizdžius,
da tikrai įdomi. Visi jo kuri
niai turi poetiškumo sąvoka, 
gražų. koloritą ir lepgvą švel
nų toną. I?ay„ “S.ombęr Mood” 
“Clouds”, “Sunlit Breakers”, 
“Promise of Spring”, “Wincl- 
swėpl” ir k.

—o—
No-Jury Dailės Paroda.

Ateinantį šeštadienį
15 d., adresu 154 E. Erie st., 
Ne\v S t. Clair Gallery trobesyj 
atsidarys No-Jury dailininkų 
darbų paroda. Bus muzikalis 
programas ir kiti pamargini- 
mai. Pradžio 8 vai. vak. Įžan
ga nemokama, o

kovo

Du Gaisrai Laikė 
Ugniagesius Užim 
tus Per Nakti

pirmadienio į ant- 
gaisrai, vienas iš-

gerokai pri varginoj didcsnlę 
dalį Chicagos ugniagesių.

Vienas gaisras įvyko Costa 
Macaroni kompanijos dirbtu
vėje, 2334 Polk st. čia gaisri-. 

■ įlinkai buvo susirūpinę, nes 
pirma, dirbtuvė randasi tirš
tai apstatytoje apielinkėje, 
antra, užsidegusi dirbtuvė, 
pirmiau Buvusi žydų sinago
ga, turėjo medinius balkius. 
Nuostolių padaryta ąpie $10,- 
000 sumai.

Antrasis gaisras įvyko Illi
nois Hair ir Feather kompani
jos dirbtuvėje, 1451 South 
Sangamon st. Užsidegę šeriai 
ir plunksnos sukėlė labai tir
štus durnus ,kurie apsupo visą 
apylinkę, čia nuostoliai sie
kia apie $15,000.

Abiejų gaisrų priežastys li- 
ii’iamos.

Garsinkitės “N-nose

da ‘susitišdami’ su slreikie- 
riais”. Vargše nežino nei tiek, 
kad pati valdžia tarpininkauja 
tarp darbo ir kapitalo, ir labai 
dažnai palaiko'darbininkų pusę.

Argi joniškįęčiai nesupranta, 
ypač liiznieriaį, kad kuodati- 
giau. (dari)ininkai. uždirbs, tuo 
daugiau jie gidės praleisti? Juk 
/kaip kišeninis (tuščias, dolerių.

Įiro taverną šauna užsimerkęs.
Geda tiems kurie balsavo 

prieš aukojimą streikieriams, 
garbė jums, kurie norėjote 
jiems pagelbėti. Garbe ir tau, 
“Dėde” Vaitekūnas!

Kiti Susirinkimo Reikalai.
Komisija susidedanti iš J. 

Yonkaus, M. Dantienes ir V. 
Bimdžiuvienės raportavo, .kad 
pereitas “kepurių balius” -davė 
$66 su centais pelno. Ūžtai ren
gėjai susilaukė didelio pagyri
mo.

Prie Kliubo prisirašė vienas 
naujas narys. Kliubas taipgi nu
tarė, "kad iždininkas S. Kaniu- 
shas nelaikytų daug Kliubo pi
nigų ant rankų, ir šimtą dole
rių tuojau padėti į Standard 
Federal behdrovę.

Nariai sumanė surengti dar 
vieną parengimą prieš piknikų 
sezoną ir alsiklausė Hollywood 
salės savininkų, rado, kad salė 
neužimta gegužės 3 d., ir tai 
dienai ją pasamdė. Vakarui su-! 
rengti buvo paskirta komisijai 
iš J. Balako, Klevinskienūs ii 
Povilailienes.

turi, tai pasiimk 
nes parduodamas 
sidėsi savo darbu 
nų Namo Fondo.
10 centų ir bus geri į pikniką, 
kuris įvyks Suruset darže lie
pos 27 dieną. Ten dovanų bus 
duodamas naujas 1941 metų 
Packardas.

Kiekviępo naujieniečio yra 
pareiga pasiimti tikietų ir iš
platinti tarp savo draugų ir pa
žįstamų.

Ar tamsta kaipo naujienietis 
ir geras patriotas “Naujienų” 
atlikai savo pareigą? Nelauk 
rytojaus, bet pasiimk tikietų 
platinimui Šiandien!

Pasiėmė knygutes tikietų pla
tinimui sekanti “Naujienų” rė
mėjai :

Mr. Aglinskas 
M. KarČauskas 
Alex Nagles 
P. Viflra 
S. Balnionis 
Peter Ladyga 
J. Kontrims 
Joe Gražulis 
J. Mickevičius 
Mrs. Kungis 
V. Skelent 
Mrs’. Zubavičieiiė 
Mr. Dainius 
V. Jašmontas 
J. Bulow 
Mrs. S. Mažeika 
J. Kundroška 
Charles Davis 
Mr. Grikenis 
Mrs. S. Ladyga 
J. ^Virbickas

Mr. Jakubauskas 
Mrs. Grigonis 
ATex Paplauskas 
Peter Peika 
Mr. Williams 
A. Kuchinskas 
Joe E. Urneshis 
A. Matrumas 
S. Mikolaitis

$5 “N.” Namo Fondui.
Joniškiečiai šiame susirinki^ 

me taipgi nutarė paaukoti $5.00 
“Naujienų” Namo. .Fondui.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Frank Simonaitis, 53, šū Mil-

ry Ghabas, 43
Reikalauja
Pęrskirų

Beatriče Beriic'ke nuo Walllis 
Benicke

Penki Prisipažino 
Suklastavę Čekių 
$25,000 Sumoje

t ės i r 
suklas-

užpuolė

Penkių asmenų prisipažini
mas padėjo vakar policijai iš
aiškinti kelios neseniai papil
dytos stambios vagy 
gana plati cirkuliacija 
luotų čekių.

Penki banditai 
Commercial Tire and
kompaniją, 4651 Madison st., | 
pereitą šeštadienį ir pavogė 
$900. Kada banditai atlikę sa
vo grobimą šalinosi tai vie
nas iš kompanijos tarnautojų 
paleido po ranka papuolusius 
geležinius įrankius ir vienam 
pataikė. Tas suklupo ir vė
liau paimtas policijos globon 
išdavė savo sėbrus.

Kopijavo čekius.
Suimtieji prisipažino, kad 

pagal pavogtus čekius jie pa
darydavo naujų ir juos iškeis
davo įvairiose vietose visam

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
BERNIUKAI — MERGAITĖS 

VYRAI — MOTERYS
Turime pastovius darbus pradi

niams ir patyrusiems darbinin
kams 
dirbtuvėse, 
lose ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
darbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai garantuoti.

TRIANGLE EMPLOYMENT 
25 E. Jackson — 13-tas Aukštas.

ir patyrusiems
- ofisuose, mašinų šapose, 

viešbučiuose, Malgyk-

HELP VVANTED—MALĖ 
Dsu’bininkųR^ikta

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai

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

k 7127 So. Talman Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

225 West 75th St.

PARSIDUODA GROSERNĖ, bu- - 
černė. Biznis išdirbtas per 18 me- * 
tų. Pardjuosiu pigiai. 946 West 59 
Street.

lastavę net’$8,500 vertės čekių. 
Išviso jie iškeitę suklastuotų 
■čekių již mažiausiia $25,000.

Tas banditas kuriam 
kyla ir vėliau suimtas, vadi- 

metų 
blvd.amžiaus, 3358 Jackson 

Kiti suimtieji yra taip pat jau* 
n'i vyrukai, vienas vos 19 m.

CIGARETAI IR TABAKAS, ice 
crcam ir saldainiai, gėrimai, žurna- , 
lai, mokyklų reikmenys, žaislai, - 
sporto reikmenys, žuvavimo reik- ' 
menys. įsteigta 10 metų, vieta gy- w 
ventmui, parsiduoda dėl senatvės. 
Už cash parduosim labai .pigiai. 
Atsišaukite, 2519 West 63rd St.

Illinois Kariai 
Kraustosi Į Sto 
vykią Pietuose

Vakar traukiniu iš Chicagos 
išvyko kiti astuoni šimtai vy
rų iš Illinois Nacionalės

REAL ESTATE FOR SALE

PERKAM, parduodam ir mainom w 
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. SMITU & CO. '

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

4 Canip Forest ties Tullaho- 
■nia, Ten n. Tarp tų karių yra 
didelis skaičius lietuvių. Pir
moji 'divizijos dalis į stovyk
lą išvyko pereitą penktadienį

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

biznį 
ir ki
ketų-

Sekanti biznieriai irgi pasiėmė 
seriją tikietų parduoti.

A. Zalatorius, turįs taverną, 
827 W. 33rd St.

Mr. Bakas, turįs taverną 732 
W. 18th St.

Joe Ponelis, turįs kriaučių 
storą, 2415 W. 67th St.

Stanley Molis, turįs taverną 
2956 So. Emerald avė.

AValter Butkus, turįs 
cigarų, cįgaretų, saldainių 
tokių reikmenų, pasiėmė
rias serijas ir už 'visas užmo
kėjo. Paklausus p. Butkaus, ką 
jis darys, jeigu neparduos tiek 
daug tikietų, jis pareiškė, “kad 
jis yra naujienietis .ir žino, kad 
“Naujienoms” a^eikal-ingi pini
gai, todėl jis pasiėmė daug se
rijų, kad galėtų pagelbėti finan
siškai “Naujienoms”. x

Ponai Draugeliai, turintį res- 
taurantą, -2407 ,47th st. ;

(Bus ^daugiau)

Remldte tuo?, kurie 
garsinasi ,

p irm ad i cn i o v a k a re.
Iki kovo 26 dienos į Tenne- 

ss.ee stovyklą suvažiuos 12,- 
000 vyrų iš Illinois. Tie, kurie 
stovyklą jau pasiekė, džiau
giasi naujais moderniškais 
barakais, tik sako, kad dabar
tiniu melu ten tiek purvyno, 
kad, girdi, vyrai negali išbris
ti. Iš Chicagos autoritetai iš
siuntė daug medžio, ir ka

TIKRAI GERAS BARGENAS 
Pardavimui 4 flatų muro namas, . 

2—5, 2—4, 13 metų senas, 50 pėdų 
lotas, garu šildomas, muro garažas, 
rendų $190 į mėnesį. Turi būt greit 
parduotas. Atsišaukite, 4148 Arch
er Avė., Lafayette 3847.

119 AKRŲ GENERALIS ūkis, 
daugiausiai ciay loam žemė. Pui- - 
kųs triobesiai, 20 tonų šieno, šiek- 
tiek įrankių. 2% mylių iki miesto - 
ir grįsto kelio. Viskas — $4,200.00. 
Sąlygos. HANSON-OSBORN, Kart, Z 
Michigan.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

M

saki vokais.

Chicagiečiai Po 
Šlapią Sniegą 
Turi Braidžioti

160 AKRŲ įrengtas ŪKIS Me- 
nomince apskrityj, Michiganc, la
bai gera vieta, prie miestelio ir ’ 
rinkos. Turi elektrą. Rašykite an
gliškai, John Kertys, Route 1, Dag- 
gett, Michigan.

PARDUOSIU ARBA išrenduosiu 
gerą 154 akrų farmą Michigan val
stijoj. Geros trobos su Elektros 
šviesomis. 118 mylių nuo Chioagos. 
Atsišaukite 1814 W. 47th St., Chi- 
cago.

Kelias dienas pasidžiaugę 
pavasarišku oru, chicągieČiai 
vakar atsikėlę rado gatves pil
nas sudribusio sniego, kuris 
pasiękęs žemę greitai tirpo. 
Visa bėda kad per ištisą dieną 
nestigtojo snigę. Tie, kurie 
jau buvo kaliuošus į klazelus; 
padėję vakar juos vėl Turėjo 
•išsitraukti. Ir, kaip oro biuras 
praneša, tie kaliošai btis rei
kalingi ir šiandien.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
€343 So. Westem Avė., 

Chicago, UL TcL REPubliC

Kasdien skaitydami i 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

mokinimų. Garsinkites “N-nose” Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ‘^NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS, Chicago, III.
— .į.,„į, u jį, , ,i«»

Trečiadienis, kovo 12, 1941
-------Lu. ------» ------ , , , , Į , , -

iNCOME TAKSU ĮPLAUKOS BEVEIK DU 
KART DIDESNES UŽ PERNYKŠTES

12 ŽUVO TEATRO GAISRE

Paskutinės Minutės Spūstis Didelė, Kolektoriai 
Vos Spėja Apsidirbti.

Tik Trys Dienos Beliko!
Kadangi šiemet Income tak

sų raportus turi pildyti pilie
čiai ir su mažesnėmis įplau
komis kaip kitais metais, tak
sų raportų ir kartu pinigų 
valdžia įims daug daugiau 
negu kitais metais. Jei Chica- 
gos judėjimas galima paimti 
prilyginimui, tai Dėdei Šamui 
šiemet įplauks beveik 
bai tiek Income taksų negu 
pernai.

Cartcr II. Harrison, inter- 
nal revenue kolektorius, pas
kelbė, kad iki pereito pirma
dienio Chicagoje priimta 182,-

d vigu-

Tik Trys D’enos 
Be Fko — Skubėkit

Income Taksų Raportai tu
ri būti išpildyti ir Federalėj 
valdžios mokesčių departa
mentui priduoti iki Kovo 15 
dienos. Nesusivėlinkite. “Nau
jienose” dabartiniu metu blah- 
kų išpildyme patarnauja mo
kesčių dept. atsiųstas p. A. 
S. VValons-Valunas. Jis “Nau
jienose” randamas kasdien, 
iki Kovo 15, nuo 9:30 ryto 
iki 5:30 vakaro.

9,351 WPA Vyrams
WPA oficiolai paskelbė, kad 

pagal įsakymų iš Washingtonc, 
9,351 Illinois valstijos vyrai, 
dirbą prie WPA apsaugos pro
jektų, turės dirbti po 48 valan
das į savaitę. t

Howard O. Hunter, naujai 
paskirtas WPA komisijonierius, 
paieiškė, kad pagal Washingto- 
no įsakymą, ilgesnes valandos 
palies apie 200,000 vyrų visoj 
šaly.

Rsgularis Atlyginimas
Illinois WPA darbininkai, ku- 

riucs naujasis patvarkymas pa
liečia, šiuo laiku dirba Camp 
Grant, Scott Field, Chanute 
Field, Great Lakęs Navai Trahi- 
ing Station, Rock Island arse
nale, Savannah ordinance depo- 
te ir Fort Sheridan.

BIZNIO ŽINIOS

■ *’ ji

Sudcgusio teatro griuvėsiai, Brockton, tylašs., kuV dvy
lika ugniagesių žuvo, kada per patį gaisro įsilicpshbjinių 
sniego nusvertas stogas užgriuvo ant jų.

DIDESNIS PELNAS.
Phillips t Petroleum Co., kuri 

parduoda Phillips gazolinų, pa
skelbė, kad 1940 metais firma 
uždirbo $11,590,317, kai 1939 
metų pelnas sieke “tik” $9,833,- 
314. Tai metais kiekvienas 
ras gavo $2 21, o šiemet
$2.61.

so
po

WESTINGHOUSE.
Wcstinghouse Ekcti ic 

Manufaęturing 
metais gavo užsakymų už $400,-

and 
pereitais

liau negu 1939 metais, vakar 
askelbtas raportas rodo.

GAZOLINO TAKSOS.
Cook apskričiui vakar 

kirta $200,051 iš taksų surik
tų iš aulo kuro pardavimo Ilti
mis valstijoje per vasario mė

nesį. Visiems kiliems epskri 
:iams teko $496,604. Išviso tak- 
ų nuo aulo kuro p°r v sario 
čnesi surinkta $090,780.

pa-

Kadangi netenka pagelbinin- 
ko, tai p. V. Petkus sako, kad 
dabar geras laikai jam galiau 
pasitraukti iš biznio. “Po ilgų 
metų darbo”, sako, “dabar pa
galiau aplankysime įvairias U.S. 
vietas, apie kurias taip dažnai 
girdėjome ir skaitėme, bet ku
rias ikišiol negalėjome aplanky
ti.

Gera Proga Biznį Įsigyti
Dabar yra gera proga kam 

nors įeiti į biznį Marquette 
Parke. Pp. Petkai savo krau
tuvę parduoda, ir tai graži, mo
derniška krautuvė, labai pato
gioj ir geroj biznio vietoj.

(Sp)

Rytoj Cicero Namų
Savininkų
Vakarėlis

300 blankos siekiančios *$35,- 
833,062 taksais, kai per tų patį 
laikotarpi pernai, buvo pri
duota tik 78,025 išpildytos 
blankos, už $18,028,556.

2,000 į Valandą.

šiemet blankas turi pildyti 
visi nevedę asmens jei per 
metus turėjo nemažiau $800 
įplaukų, ir vedusieji — $2,000.

Didelis skaičius kolektorių 
padėjėjų įvairiose vielose pra
kaituoja gelbsti piliečiams iš
pildyti blankas. Vyriausioj 
internal revenue raštinėj per 
paskutines kelias dienas dau
giau kaip po 2,000 žmonių į 
valandų perėjo. Kad visus ap
tarnauti, prailginta net va
landos. Dabar toji raštine bus 
alidara iki 9:30 vakare, šeš
tadienį, paskutinę dienų 
darys 7:30 v. v.

Daug Lietuvių 
Pildo Raportus

Jei Income taksų blankas 
pildančių šiemet yra dvigubai 
daugiau, tai tas padidėjimas 

pastebėti ir 
“Naujienose” 

metu blankas

Šie vyrai iki šiol dirbo nuo 
30 iki 40 valandų kas savaitę. 
Už naujai pridėtas valandas 
jiems bus mokama regularus 
valandinis atlyginimas, be jokių 
pakėlimų.

Automobilis Sužeidė 
M. Terakewicz

Suvažinėjo prie V7th 
Rockivell

ir

11ZS1-

tarp lietuvių, 
kur dabartiniu 
išpildyti pąd< 
dept. atsiųstas valdininkas, 
lietuvis A. Walons-Valunas, 
lietuvių nesibaigiantis Inirys

mo valandų. Kaip greitai iš 
vieno galo žmonės blankas iš
pildo, jų vietas užima naujai 
atvykusieji.

Įvažiavo Į 
Traukini, Zelnis 
Lengvai Sužeistas

i Drafto Taryba 
7ra 100 Nuošimčių 
Lietuviška —
Nariai Lietuviai, Taipgi Dakta

ras, Sekretorė.
“Allantiko” apylinkėje, nie

kas neturės vargo susikalbėti 
ietuviškai nuėjęs į vielos Draf

to Tarybų Nr. 101, adresu 5114 
South Wentworth avenue (141h 
ward).

Visi trys jos nariai yra lietu
viai: Anthony II. Kasper, Da- 
rius-Girėnas Posto 271 komen
dantas, Joseph J. Ezerskis ir 
John S. Chase irgi Posto nariai

Visi “Savanoriai”.
Gydytoju stoty j, kuris naujo

kus egzaminuoja, yra Dr. V. 
S. Nares, o sekretore, yra Al- 
donna Mikužis. Visi tarnautojai 
yra savanoriai, ir pašvenčia lai
kų negaudami atlyginimo. Dr 
Nares, 7054 S. Western avenue, 
įdeda 6 valandas savaitėj, o 
Com.\A. Kasper — 10.

Pirmas šios drafto tarybos 
savanoris irgi buvo lietuvis, Al 
Bender, nuo 5145 South Wcnt- 
worth avenue. Tarp pirmųjų 
vyrų, paimtų į kariuomenę iš 
šio distrikto buvo George Ya- 
nauskas, 46th ir Wentworth.

50 % Atmeta.
Vietos jaunų vyrų sveikata 

nėra labai gera — apie 50% jų 
reikia atmesti, daugiausia dėl 
dantų, ir, antra, dėl silpnų šir-

baugiau Lietuvių
Išvyksta Mėtaftis
Į Kariuomenę
SĄRAŠAS IŠ Š0ŪTH SIDĖS

Chicagos 
į armiją 
jų tarpe

nuo 
Rockwell Street.

automobilio šuva- 
ejo skersai gatvę,

8427 Gil-

Per Dau# Triukšmo 
Mieste, Skelbs “Karą”

Chicagos mieste yra perdaug 
riukšmo, kuris gadina visiems 

nervus. Kad pradėt plpč.ų kam 
panijų tikslu tų tiiukšmų kiek 
numalšinti, vakar bu ys biznie
rių ir profesijonalų vidurmies- 
:y sutvėrė tam tikrų organiza
cijų. Ji vadinsis “Chicago 
Triukšmo Numal inimo Komi 
tetas”. Pirmasis posėdis įvyko 
ienam vidurmiesšio viešbutv v 

kai-bary, kur o sienos pa- 
’ vblos iš s; eei.tlčs medžiago 

’U'nraleid.'ianč'os jokį g°rsų.

Lietuvių Namų Savininkų 
Kliubo Metinis Vakaras, Bunco 
■r Card Party, su “free beer”. 
įvyks ryloj, kovo 13 d. Parap 
vetii’ej 49th Ct. ir 15111 St 

Cicero, III., 8:00 vai. vak. Įžan 
ga 25c. E. W. Mikutis

Studentų 
žvaigždė

Prie 53-čios ir Cicero ave
nue, į Chicago, Milwaukee and 
St. Paul traukinį įvažiavo su 
automobiliu 38 metų Albertas 
Zelnis, 1504 South Kolin avė.

Automobilis gerokai nuken
tėjo, bet Zelnis susižeidė kai
riųjų rankų.

Lietuvaitės Studentės 
Laimėjo Pirmas Vietas

Nauja? Illinois WPA 
Administratorius

Howard S. Drew iš Oak Par
ko, vakar pradėjo eiti naujojo 
Illinois valstijos WPA adminis
tratoriaus. Jį toms pareigoms 
užvakar užtvirtino Senatas. 
Charles E. Miner, kuris tų dar
bų laikė pirmiau, išvyko į Wa- 
shingtoną, kur jis paskirtus 
svarbesniam WPA darbui.

BRIGHTON PARK. — Coun- 
ly ligoninėje guli sunkokai 
sužeistas 55 metų brightonpar- 
kietis, Mike Terakicwicz, 
4348 South

Jis buvo 
žinotas, kai
prie 47th ir Rockwell. Auto
mobilį vairavo Axel Dc Soner, 
4837 So. Ridgeway avė.

KITOS NELAIMĖS.
Prie 48th ir Marshfield ki

tas automobilis suvažinėjo, ir 
veidų skaudžiai sužeidė 26 m. 
Williani KopecTii, 5116 South 
Mozart st. Guli South town 
ligonėje, o V

Prie 51-mos’ ir NVeslcrn au
tomobilis sužeidė galvekario 
laukiantį 61 metų sargų, Fr. 
Kunz, 5222 South Justine si. 
Nulaužė jam keliose vietose 
abi kojas ir dešinių rankų.

Tiria Chicagos
Lėktuvo Nelaimę

Penki Asmens Sužeisti.
Vakar pradėta tyrinėti prie

žastys dėl kurių keleivinis lėk- 
uvas skridęs iš Chicagos į Ncw 

Yorkų sudužo besileisdama s
Cincinnati aerodrome pirma
dienio vakare. Nežiūrint, kad 
lėktuvas aplamdytas rimtokai, 
juo skridę asmens, astuoni ke
leiviai ir trys įgu’os nariai ne
apturėjo sunkaus sužeidimo. 
Penkiems asmenims reikėjo 
duoti pirmoji pagelba. Lėktuvo 
šeimininke, Miss Audręy Mar- 
quiss yra tarp tų kuriems 
teikia pirmoji pagalba.

šiandien ir rytoj iŠ 
pietines miesto dalies 
išvyksta 248 vytai, 
šie lietuviai:

John W. Kublūhas, 
bert

Vincent J. * kiselius, 10555 
Central Park s ;

Walter J. Adomaitis* 6630 
Talman

Albert L. Raugeli's, 5408 Kost- 
ner

Edward J. Baltin, 4616 Av- 
ers

William E. J&iis, 5019 Kolin
Frank C. Moroses, 731 W.

60th . ' V9 . ■; ■ \
James Liškas, 8101 Peoria
John A. Paukšta, 6936 Maple- 

wood . - '
William B. Kdleisky^. 6940 Ar- 

tęsian . . ' /
Alexander S. Rocheš, 7215 

California. ::
Leon A. Sloger, 7236 Talman.

Atsarginių Sąrašas
Jei pasitaikytų, kad kai ku

rie iš pašauktųjų nebūtų induk- 
tuoti tarnybon, tai yra paruo
šta sąrašas vyrų, kurie į nega
linčių vietas butų nubirti. Tarp 
šių yra sekanti lietuviai:

Walter S. Adams, 692’5 
man

Victor R. Paukštis, 6928 
man

John P. Bladikas, 7133 Fran- 
cisco

Sūnūs Apvogė 
Motiną, Paskui 
Padegė Namą

P-lė Anne Bennes, veikli Lie
tuvių Universiteto Kliubo nare 
ir mokytoja Lindblohi High 
School. šį sekmadienį atvaiz
duos tą “Tetą”, kuri netikėtai 
parvažiuoja Lietuvon pasitikti 
advokato Vinco žmoną. Galų 
gale, kai ji suranda, kad Vin
cas nevedęs ir kad jos pinigus 
jis suvartojo savo naudai, tai 
įvyksta triukšmas. Viską ma
tysite šį sekmadienį ' Lietuvių 
Auditorijoj, 4:30 P.M. Įžanga 
55c. Pelnas “TETA Iš AMERI
KOS” paskirtas Lietuvių Uni
versiteto Kliubo Stipendijų 
Fondui. V. G.

su

pa-

Tai-

Tai-

Geriausias Balsas, Geros 
Virėjos

Chicagos katalikų aukštes
niųjų mokyklų surengtoje kom- 
peticijoje, trys lietuvaitės iš šv. 
Kazimiero akademijos laimėjo 
sekančias pirmais vietas:

Adele Druktenytė, 6955 Tal- 
man avė., pripažinta turinti ge
riausią balsą.

Alice Petkiutė, 4623 Paulina 
st., pripažinta “Miss Better En- 
glish”.

Geqevieve Romanauskaitė, 
2601 W. 47th st., ir Mary Ann 
Keller, 2921 W. 64th st., pri
pažintos geriausiomis virėjo
mis.

Romantiškos 
Komplikacijos

Kaipo advokato Vinco 
draugas, Vytautas įsipainioja 
iki ausų su “TETA Iš AMERI
KOS”. Mat, jam reikėjo apsi
rengti moteriškais rūbais ir nu
duoti Vinco mylimų žmoną — 
o 'tuo tarpu jis įsimylėjo tetos 
augintoja, bet jai negalėjo iš
reikšti tos meilos, nes Ji neži
nojo, kad jis vyras. Kaip Jo 
meįlė pasibaigė jus matysite šį 
sekmadienį, Lietuvių Auditorj-

geras

Grushas Pagelbės 
Gvardininkams 
Maršuoti —

šiandien Išvyksta Federalei 
Taritybai

šiąndjen 9 valandą ryto su 
Illinois Nacionalės gvardijos 33- 
čia divizija, 108-tii pulku, fede
ralei tarnybai į Tehnešsee val
stijų išvyksta Chicagos lietu
viams gerai žinomas niuzikon- 
tars, Edvvardas Grushas, sūnūs 
taipgi muzikonto, J. Grusho, 
3549 South Halsted street.

Edwardas groja 108-to pulko 
dūdų orkestrę.

n i d iAų~ ‘ i

Nors jo motina atsisakė 
sirąšyti apkaltinimą, Richard 
Fallėr, 25 m,, patrauktas teis
mo atsakomybėn už “blogos 'va
lios pasielgimą”, po to, kai jis 
prisipažino padegęs molinai pri
klausantį namų, kad padengti 
vagystę. Jis prisipažino pavo
gęs $850 iš motinos kamodes 
stalčiaus. Tie pinigai, motina, 
Julia Faller, 53 m., 3053 South- 
port avė., pareiškė, buvo laiko
mi įsumokėjimui $1,000 morgi- 
čiaus ateinantį Gegužės mėn. 
ESATE GERAS SKALBĖJAS?
ARMIJAI REIKIA KELIŲ, 
TAIP PAT IEŠKO VIRĖJŲ v

United States Civil Service 
Komisija vakar paskelbė, kad 
jai reikalinga gauti skalbyklos 
darbininkai dėl Camp Grant ir 
Fort Sheridan. Tuo pačiu paieš
koma virėjos (moters) armijos 
ligoninės slaugių bendrabučiui.

Norintieji paduoti prašymus 
tiems darbams, turi atsikreipti 
į cMlčs tarnybos distrikto raš
tinę pašto rūmuose.

Aplikacijos blankos taip pat 
galima gauti bile kurioj 
agentūroje.

Šokių Ir Pasilinksmi
nimo Vakaras

Sv. Patriko “Žalčių Šokis“ 
Kovo 15 dieną.

Šis nepaprastas šokių vaka
ras įyyks šeštadienį, Jonislų 
salėje, 814 W. 33rd St.

Kaip jau žinoma, Šv. 'Patri
kas buvo franeuzų tautos vys
kupas, bet savo karicros at- 
siekimui jis nuvyko į Airi jų

• POLICIJA PRADĖJO ieš
koti “labai pavydaus” 32 metų 
amžiaus \Valter Appelt’o, ap- 
draltdos kolektoriaus, po to kai 
North Sidėj užvakar vakare 
rasta mirtinai pašautas chemi
kalų inžinierius Joseph R. Lo- 
renz* 49 melų. Lorenz, esą, pla- , 
navo apsivesti su nuo Appelt’o 
išsiskyrusia Mrs. Wanita Ap- 
pelt, 28 metų amžiaus. A

• NAMINĖS DEGTINĖS va
rykla, įtaisyta garaže ties 1431 
Millard Street, sprogo ir sužei
dė joje dirbusį negrą James 
Brown. Daktarai sako, kad jo 
gyvybė yra pavojuj. Varykla 
turėjo 100 galionų didumo ka
tilą* Policija suėmė apklausinė
jimui tris brolius, Isadore, Mor
ris ir Sol Sharansky, kurie gy
veno po tuo adresu.

e ALBERT WALKOSZ, 68 
metų senukas, gyv. 35 E. 120th 
street, mirė kelioms valandoms 
iraslinkūs po to, kai jį šuva- 
.inėjo automobilis^ kryžkelėj 
prie 120th ir State. Automo
bilį vairavo Kun. Anthony Du- 
der, 30 metų, 11816 Indiana 
avė., iš šv. Salomėjos bažnyčios. 
Policija sako, kad aplinkybės 
rodo, jog nelaimė buvo neiš
vengiama.
i KITOJ AUTOMOBILIO 

nelaimėj ties Ogden ir Califor- 
nia, septyniasdešimt trijų me
tų šehukui Jacob Eberhardt, 
2703 Ogden, nulaužta abi ko- 
jos;

ė POLICIJA IEŠKO vagių, 
kurie įsilaužė į George Valės, 
1641 \V. 51 st street, automo
bilį ir pavogė $1,100 vertės mu- 
zikališkų reikmenų. Valės, ku
ris yra muzikantas, sako, kad 
paimta akordijonas, rekordavi- 
mo mašina ir 50 rekordų.

O DU NEGRAI, Henry, 47 
m., ir Gabe, 40 m., McDoweIl, 
atvykę į Apskričio ligoninę'su 
panašiomis ligomis tapo pagub 
dyti šalia viens kito. Vėliau 
daktaras beklausinėdamas paty
rė, kad
broliai, išskirti dar 
prieš 35 metus.

• IŠTARNAVĘS 
pašto tarnyboje, ir
riems metams belikus iki pen
sijos, Wilford L. Laster, 56 me
tų, sulaikytas ir apkaltintas vo-

metu, 
jo a.v 
Sears-

jie yra giminingi — 
kūdikiais

33 metus 
tik ketu-

pašto

Atgaivino Town- 
oflakieti

Sūnūs Į Armiją, 
0 Tėvai Pasauli 
Pamatyti
Nustoję Pagelbininko, V. Petkai 

Pasitraukia Iš Biznio
MARQUETTE P ARK.—Daug 

jaunų vyrų Marąuette Parke 
yra gavę pranešimus pasiruošti 
karo tarnybai dar šį mėnesį.

Tarp šaukiamųjų yra ir Jo
nas Petkus, kuris dirba savo 
tėvo maisto krautuvėje, meat 
and grocery market, adresu 2500 
West 69th Street.

Biznyj Virš 30 Metų
Tėvui p. Viktorui Petkui, gai

Ugnir^esįiį bk^Hrlaš su dir-'la laikinai netekti sunaus, bet 
joj, kur Lietuvių Universiteto btino kvėpavimo aparatų pa-’kaip sakoma, ‘nėra to blogo, 
Kliubas atkartos komedijų, gaįba atgaivitto širdies ątakų: kuris neišeitų į gerą”.
“TETA Iš AMERIKOS”. Pra- ^vusį 33 pietų mašinistų, I Pp. Petkai yra biznyje jau 
džia, 5:30 P.M. Jžanga, 55c. Po 
perstatymo šokiai. |shfied avenuė, utinėj| shfied avenuė i tinėj

čius. Tuo metu airiai buvo 
pagonys, jų gyvybes simboliu 
buvo žaltys, tad jis ten ir tu
rėjo kovų ne su žalčiais, bet 
tik su 
mis.

Šoka

j o g a r b i n t o j a i s-p a go n i -

Airiai, Šoksime Mes.
šis šventasis -mums 

lietuviams nėra prasmingas, 
bet kaip kad yra sakoma: 
“Ką beždžionė mato tų ir da
ro”,—šoka airiai, šoksime ir 
mes. Buvo laikai, kad katali
kų dvasiškija neleido gavėnio
je šokli, lašinius valgyli, bet 
dabar ir jie tų daro kaip ir 
visi krikščionys, šok ir pasni- 
kauk kaip neturi ko valgyli.

Į šokius atvykusieji tarp 7 
ir 8 valandų, prie įžangos ti- 
kielo gaus ir po didelį stiklų 
putrinio vyno ir zuikio lapų. 
Visus širdingai užprašo para
pijos komitetas.

—Juozas Nakrošius.

Serga Juozas 
Mankevičius

Man-
5915

Staiga susirgo Juozas 
kevičius, gyvenąs adresu 
So. Spaulding avė.

Ligonis randasi šv. Kryžiaus 
ligoninėje, Room 328.

’imimai
^ieagoj
SIMON, Reginald, 4442 So.

30 metų, 13 metų dabar- Ashland avenue, gimė kovo 1, 
vietoje. Itėvai: Augustas ir Evelyn.Itėvai: Augustas ir Evelyn.

gimu iš laiškų. Kratos 
policija sako, rasta prie 
mens laiškas adresuotas 
Roebuck kompanijai.

• AUTORITETAI PRANE
ŠA, kad šiemet per Sausio ir 
Vasario mėn. Chicaga turėjusi 
21 automobilių nelaimės mirčių 
mažiau už tą patį laiką perei-\ 
tais metais.

Kiaulė Pasiliks
Kiaulė Nežiūrint
Kokioje Kalboje

Field Muzėjauis zoologijos sky
riuje atidengė vakar kelis nau
jus eksponatus. Prie jų pridė
ta sekantis paaiškinimas:

“Sus papuensis; -Sus philipi- 
pinensis and Sus scrofa, of Ba- 
birinsa celebensis, of Tayassu 
angulatus and Tayassu pecari, 
of Potomochoerus porcus has- 
sams and Potomochoerus po/’- 
cus 
tus 
nės

porcus”. Lietuviškai išver- 
reiškia: kiaulės ... lauki- 
kiaulės.

DAUG SAVANORIŲ, TAI 
MAŽIAU VYRŲ DRAFTUOS

Armijos drafto oficiolai Wa- 
shingtone vakar paskelbė, kad 
per paskutinius kelis mėnesius 
atsirado labai daug savanorių 
ir, kad dėl to, iki Liepos 1 d. 
busa draftuojama 200,000 vy
rų mažiau negu iškarto buvo 
numatyta. Kada vyrai stoja ar
ini jon savanoriais, tai jje turi 
ištarnauti tris metus.




