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ANZAKAI IŠLIPO PIRE J AUS UOSTE
Graikai pasiruošę tinkamai sutikti 

vokiečius
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 12 d. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose turima žinių, joj 
dideli britų kariuomenės viene
tai . pasiekė Pirėjaus uostų. Iš 
ten anzakai paruoštais sunkve- 
žimais vežami į Trakiją, kur

portai, kurie išplaukė iš An
glijos, laimingai pasiekė rytų 
Viduržemio juros pakraščius. 
Kiti transportai iš Australijos 
taip pat išlaipdinti Aleksandri
joj ir Palestinoj.

jie užima pirmas kovos lini
jas.

Tvirtinama, kad Didžioji Bri
tanija jau turi paruošusi de
šimti divizijų, kurias permes į 
Graikiją. Dalis šios kariuome
nės vyks turkams j pagelbą, 
jeigu naciai puls Turkiją.

Dešimt britų divizijų sudaro 
apie 180,000 kareivių. Kartu su 
šiais kareiviais Graikijon veža
mi dideli kiekiai moderniškos 
karo medžiagos. Atvežta dide
lė daugybė tankų ir skrenda 
didokas orlaivių skaičius.

LONDONAS, Anglija, kovo 
12’ d. —XjBritų informacijos 
sluoksniai pareiškė, jog anzakų 
divizijos jau pasiekė naują ko-

SOFIJA, Bulgarija, kovo 12 
d. — Valdžios sluoksniuose ma
noma, kad netrukus prasidės 
kovos su graikais. Ligi šiam 
metui bulgarų sostinėj buvo di
delis vokiečių karininkų skai
čius, bet dabar visi išvažiavo 
į frontą.

Vokiečiu kariuomenės štabas 
perkeltas į Plovdivą, 40 my
lių nuo graikų sienos. Vokie
čių kariuomenė jau yra tinka
mai aprūpinta amunicija.

Iš kitos pusės turima žinių, 
kad graikai rimtai pasiruošė 
vokiečiams kelią pastoti. Jie 
gins ne tiktai Salonikus, bet 
ir Trakiją. Kostas Kotsias, Atė
nų gubernatorius, atvyko i Tra
kiją ir užėmė gubernaturą. Jis

ROOSEVELTAS PASIRAŠO GARSŲJĮ EILIŲ

. ■ . NAUJIENV-ACM b

Prezidentas Rooseveltas pasini?o istorinį “Lend-Lease” bilių, vos dviems va
landoms praslinkus po to kai kongresas priėmė senato pridėtas pataisas.

DARBININKAMS NAMAI DAR NEPASTA
TYTI, SAKO KOMISARAS

Agitatorės Karnau- Visur stiprėja biuro-
skaitės nuotykiai
KAUNAS, Lietuva, kovo 12 

d. — “Tiesoje”, komunistų par
tijos laikrašty, P. Karnauskai- 
tc, kuri save vadina agitatore 
komjaunuole, aprašinėja savo 
nuotykius. /

Agitatoriaus pareiga ne tik
tai gražiai kalbėti, manau sau, 
sako Karnauskaitė, todėl su agi
tatore Gurvičiute nutarėm su
rasti Vainorų- šeimynai> tuščią 
kambarį.

Išvaikščiojom visą Kauną, 
aplakstėin visus komitetus, bet 
kambario nesuradom.

kratizmas

vos frontų.
Informantas laikraštininkų 

buvo paklaustas ar ši britų ka
riuomenė buvo pasiųsta į Grai
kiją. Valdžios atstovas atsilakė 
atsakyti į šį klausimų, nes kol 
kas tai esant? karo paslaptis.

Tuo pačiu metu paskelbta, , 
kad dideli kariuomenės trans-

turi valdžios pasitikėjimų ir 
jam pavedama apsaugos dar
bai.

Graikų vyriausybė sugebėjo 
sukelti gyventojuose pasitikėji
mų ir visi yra pasiryžę kovoti 
prieš vokįečiusK lygiai kaip jie 
dabar kovoja prieš Italijos fa
šistus.

FRANKO ATŠAUKĖ AMBASADORIŲ

BRITU PARLAMENTAS PATENKINTAS
Churchill kalba dėl

1776 Įstatymo
LONDONAS, Anglija, kovo 

12 d. — Winston Churchill šian
dien oficialiai informavo britų 
parlamentą apie priėmimą {įsta
tymo, nukreipto prieš diktato
rius.

Jis pareiškė vyriausybės ir 
visų Anglijos gyventojų džiaug
smų dėl įstatymo, kurį Roose
veltas vakar pasirašė.

Savo veiksmais Amerikos vy 
riausybė ir krašto gyventojai 
priėmė naują Magnų Cartą, ku
ri visame pasauly kelia didžiau
sio pasitikėjimo.

Churchill pasakys 
kalbą

LONDONAS, Anglija, kovo 
12 d. — Churchill pasakė par
lamentui, kad Amerika priėmė 
naują statutą, kuris visą kra
što industriją pakreips naciz
mui sunaikinti.

Šis veiksmas duoda vilties 
visoms mažoms tautoms vėl 
laisvai gyventi. Churchill kal
ba kelis kartus buvo parlamen
to narių pertraukta karštais 
plojimais.

šiomis dienomis Churchill pa
sakys amerikiečiams kalbų. Par
lamente buvo 8 Amerikos ar
mijos uniformuoti karininkui.

Jugoslavija dėsis 
“ašin”

i - n ■ r • i - r

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 12 d. — Valdžios sluok
sniai tvirtina, kad vyriausybė 
nutarė prisidėti prie trijų val
stybių karo sąjungos.

Pranešama, kad netrukus mi- 
nisteris pirmininkas Cvetkovič 
vyks į Berlynu ir ten galuti
nai susitars dėl smulkmenų.

Valdžia prašo nacių duoti tru
putį laiko, kad galėtų krašto 
gy ventoj uis paruošti “ašies” 
įjungimui. Gyventojai neken
čia “ašies”.

Nacių reikalavimai 
Jugoslavijai

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 12 d. — Valdžios sluok
sniai skelbia, kad naciai parei
kalavo visiškai demobilizuoti 
jugoslavų armiją, nes žino, jog 
daugelis karininkų yra priešin
gi naciams.

Naciai nori gauti visišką su
sisiekimo priemonių kontrolę ir 
tavrkyti krašto ekonomiją.

Naciai reikalauja, kad jiems 
butų leista naudotis uostais, 
siųsti Jugoslavijon kareivius, 
karo medžiagą ir užimti aero
dromus.

Graikai atmušė 
italų atakas

ATĖNAI, Graikija, kovo 12 
d. — šešiose fronto vietose ita
lai bandė pulti graikus, bet vi
sur jie buvo sumušti. Italai 
vartojo artilerijos ugnį fronto 
linijoms pralaužti, bet graikai 
jų nepraleido.

Graikai visiškai sumušė kelis 
batalijonus. ■ Jų tarpe visiškai 
išnaikinti “Pirmyn už dučą” ir 
“Bruno Mussolini” batalijonai.

Paimta nelaisvėn daugiau 
negu 20 fašistų karininkų. Ne
laisvėn paimtų
čius siekia 788 vyrus.

Vokiečiai spaudžia 
fašistinę Ispaniją

- _____ _

MADRlbAS, Ispanija, kovo 
12 d.—-Generolas Franko šian
dien atšaukė gen. Eugenio Es- 
pinosą, Ispanijos ambasadorių 
Vokietijoj.

Skelbiama, kad ambasadorius 
drįso persiųsti Madridui tokius 
pasiūlymus, kurie žemina “is
panų garbės supratimų”. Vokie
čiai darŠ didelį spaudimų ir rei
kalavo, kad ispanai leistų na
cių kariuomenę Ispanijon, kad 
leistų pulti Gibraltarą ir t.t.

Nauju ambasadorium Vokie
tijon Franko paskyrė Domingo 
Barcenas, dabartinį ambasado
rių Šveicarijoj.

Suner bendradar
biaus su naciais

MADRIDAS, kovo 12 d.—Scr- 
rano Suner, užsienio reikalų 
ministeris, pareiškė, kad Ispani
ja bendradarbiaus su vokie
čiais.

Atidarydamas vokiečių spau
dos parodų, Suner pareiškė, kad 
Ispanija kovoja dėl naujos Eu
ropos. ši kova prasidėjusi, kai 
prasidėjo civilinis karas Ispa
nijoj.

Ispanija atsimena tas valsty
bes, kurios padėjo sumušti res-x 
publikomis, todėl ir šiandien 
dirbs su jomis.

Rusai siunčia auksą 
Amerikon

WĄSHINGTON, D. C., kovo 
12 d.—Praeitą savaitę iš Rusi
jos į Jungtine^ Va’stybes atvež
ta aukso už 5*600,910 dolerių.

Už ‘prekės rusai stengėsi da
ryti vjšpkiąs komercines kom
binacijas ir nevež i aukso iš Ru
sijos,’ bet dabar pradėjo jį jau 
gabenti Amerikon.

Tuo. pačiu metu iš Didžiosios

Britai gaus 74 de- 
: "strojerius

VVASHINGTON, D. C., kovo 
12 d.—Karo laivyno sluoksniuo
se tvirtinama, kad Jungtinės 
Valstybės duos britams dau
giau destrojerių.

Manoma, kad britams bus 
atiduoti 74 destrojeriai, kurie 
buvo pastatyti praeito karo me
tu. 50 iš jų britai jau gavo.

Kai tiktai Amerikos 1 i v ynas 
^aus naujai pastatytų destroje- 
į, senasis bus įte.kiamas bri- 
ams. Dabar Amerkos 1 dvynas 
uri 160 destrojerių.

Budingi amerikiečių 
nuotaikai rinkimai
NEW YORK, N. Y., kovo 12 

1.—Vakar Manhattan distrikto 
gyventojai rinko kongreso at
stovų vietoj mirusio Kennelh 
Simpson.

Tapo išrinktas Joseph Bald- 
win, republikonas, sutinkąs su

rinko 16,690 ba'sus. Komunis
tai buvo išstatę ConnoEy, bet 
jis surinko tiktai 3.985 balsus, 
nors jį rėmė dešinieji.

TučkaFireštavo itar- 
tus atentate

STAMBULAS, Turkija, ko
vo 12 d.— Turkų policija are
štavo 4 asmenis, kuriuos įta
ria paruošus pasikėsinimų 
prieš britų minislcrį Rendcl.

ValdGa paskelbė, jog pasi
kėsinimas buvo suruoštas 
žmonių, kurie nori ’ sugadini* 
gerus santykius tarp turkų ir 
britų.

Policija nustatė, kad nešant 
britų ambasados lagaminus 
prie jų buvo pridėtos dvi dė
žės su įtaisytomis bombomis.

Neduos naciams ba
zių Afrikoje

VICHY, Prancūzija, kovo 
12 d. — Prancūzų vyriausybė 
šiandien paskelbė, kad neduo
sianti nei vokiečiams, nei nie
kam juros arba aviacijos ba
zių Moroko kolonijose.

Gen. de Gau-llc skleidžiamos
W. Willkie politika. Baldvvin 
gavo 23,252 balsus.

Demokratai savo kandidatu žinios šiuo reikalu yra netei- 
buvo išstatę Alfange, kuris su-lsingos.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

kareivių akai- Britanijos kraštų atvežta auk
so už 60 milijonų dolerių. 4

— Graikų štabas skelbia, kad tapo visiškai atmušta italų 
ataka, kurią įsakė organizuoti pats Mussolini, lankydamas Al
banijos frontus.

— Britų aviacija labai pasekmingai bombardavo Kielį, kur 
randasi nacių submarinų bazės ir karo laivų fabrikai.

— Hitleris atvyko į Vieną, kad galėtų švęsti Austrijos oku
pacijos sukaktuves.

— Britų kariuomenė įsiveržė 120 mylių Abisinijos gilumon 
iš italų Somalijės. Britai paėmė nelaisvėn apie 10,000 italų ir 
užėmė Daga Bųr mieštą. t

— Meksikos senatas patvirtino valdžios politiką nutrauk
ti visus ryšius su diktatoriais ir neleisti komunistams mulkin
ti darbininkų. . -

— Nacių spauda labai smarkiai puola Rooseveltą už priim
tą demokratijomš padėtį įstatymą. Vokiečiai sakosi nepralei
siu Amerikos laivų Ariglijon.

— Japonų ministeris Matšuoka šiandien išvažiavo savo ke
lionėn į Berlyną. Vokiečiai nori, kad sustotų Maskvoje.

— Rooseveltas mano, kad reikės siųsti dideli maisto kie
kiai Anglijai ir britų kariuomenei.

Prašo dviejų bilijo
nų orlaiviams

WASHINGTON, D. C., kovo 
12 d.—•Piezidenlas Rooseveltas 
šiandien po: siuntė kongresai! 
■'aslą, kuriame prašo paskir i 7 
bilijonus dolerių karo medžia
gai gaminti.

Rooseveltas dėsto kongresui, 
kad jis nori paskuti ištisus du 
bilijonus dolerių vien tiktai a- 
viacijos gamybai.

Už šią sumą bus gaimnanF 
orlaiviai, mo orai, įvairios oriai 
viams rcikal ngos dalys ir kita 
karo medžiaga.

Prašo perdaug pini
gų, sako McNary
NVASHINGTON, D. C., kove 

12 d.-—Republikonų lyderis Mc 
Nary pareiškė, kad jam atrodo 
jog prezidento pra'oma pinigų 
suma esanti labai didelė.

Tuo tarpu Rayburn pasakė 
kad kongresas piac'ės svarstyt 
prezidento rasta ateinantį pir 
madienj.

Kai kvla loki svarbus reika 
ai, pareiškė Rayburn, tai mes 
amerikiečiai, viską dedame į ša 
į ir renkamės jų spręsti.

■ .i.H n r ■ - r - - - T---- --  • - . — • . i —

Hi|!man siūlo tarpi
ninkavimą

\VASHINGTON, D. C., kov< 
12 d.—Sidney Ilil’man šiandiei 
spaudos atstovams pareiškė, joj 
manoma sudaryti tarpininkavi
mo komisija, kuri stengsis iš 
vengti streikų.

Hillman sako, kad streiką 
nedaug kenkia karo medžiago 
gaminimui, nors kai kas sten 
giasi vo kalą labai išpusti.

Tarpininkavimo komisija ga 
etų geriau išvengti s'rc'kų ka 
’o pramonėje, sako Hillman 
Reikalas bus aptartas su prezi
dentu.

NEW YORK, N. Y., kovo 12 
d.—Daugiau negu 500 Jungti 
nių Vaistysiu lakūnų tarnauja 
britams, skelbiama New Yorke

400 lakūnų dirba’ instrukto
rių darbą Kanados aviacijos 
mokvklose. 40 lakūnų skrisdL 
na lėktuvus per Atlantiką.

ORAS
Debesuotas ir šaltas.
Saulė teka 6:07 v. r., leid

žiasi 5 :53 v. v.

KAUNAS, Lietuva, kovo 12 
d. — Karnauskaitė nuėjo į bu
tų skyrių kambario ieškoti, bet 
jos viltys sudužo į įsigalėjusį 
biurokratizmą.

Gurvičiutės lydima užėjo į 
butų skyrių, bet prieš jų no
sis durys buvo užtrenktos.

O senamiečio komisaras iš
klausė Kamauskaitės pageidavi
mą ir liepęs laukti, kol bus pa
statyti gyvenamieji namai dar
bininkams. Agitatorė kambario 
ir negalėjo surasti.

Skaitykla paversta 
restoranu

VILNIUS, Lietuva, kovo 12 
d. — Patys komunistai pradė
jo skųstis, kad Panevėžio pro
fesinių sąjungų skaitykla ne- 
atatinka higienos reikalavi
mams.

Skaitykla laikoma nešvariame 
ir neatremontuotame buto. 
“Tiesa” sako, kad skaitykla pa
naši į trečios rūšies restoraną, 
o ne į skaityklą.
--.■•Visuomet ji prirūkyta ir nie
kas joje nieko neskaito, nors 
afTTaf oriai ’ giriasi ’TnETi d te kl j 
tinklo išplėtimu”.

Net sportą diriguoja 
Maskva

VILNIUS, Lietuva, kovo 12 
d. — Pranešama, kad Lenino 
ordeno sporto draugijos “Spar
takas” centro komitetas leido 
tarybų Lietuvoje steigti “Spar
tako” skyrių.

“Spartako” pagrindą sudarys 
Lietūkio ir Paramos sportinin
kai. Lietuvoje sporto draugijos 
gali turėti tiktai Rusijoj esa
mų draugijų vardus.

Jos gali vadintis “Spartako”, 
“Dinamo” vardais ir turi pri
klausyti tiktai nuo Maskvos. 
Kitos sporto organizacijcs už
darytos ir turtas atimtas.

Teismai baudžia 
amatininkus

MARIAMPOLĖ, Lietuva, ko
vo 12 d. — Mariampolės apy
gardos teismas nuteisė 8 me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo 
laikrodininką M. Viskantą. Jo 
dirbtuvėje rasti keli laikrodžiai 
•r laikrodžiams dalys.

Kauno valstybinės prekybos 
vadovybė atstatė iš pareigų 
krautuvės vedėją A. Markų, nes 
pardavinėjo tiktai pažįsta
miems.

Dėl los pačios priežasties at
statyta ir tarnautoja J. Jankū
nai t ė.

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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VAIKAS IR MOKYKLA Į

■
dai-

par-

vaisiu

susirusinkime
musų 

tyro

r lipinti 
tie visi 
žiridnes,

oro kas
būna musų

f

dangtijė, b žhiditės, siekdam 
ir dtikščlhušlb iitedid, ptitys 
dažndi fitšilibHh žėttieš pilHfe 
Mes visi plliii šilptiį'bitj. Jttk Hė 
viendš begalėdlhie' iiie ti akhiė-
nį į hlujdČmiHįąjį, jei pdk’att- 
sytmhfe šaVŲ šųžiličš brilšo. Tdi4

MOTERŲ ^SKYRIUS
________ ^OMEN^i^EC'TlON >

Hįl

pastabos
1. Lietih^os difeHos

Priešpavasarlnes dienos būna 
dažnai drėgnos, šaltos if dtšl- 
raiida daug lietatiš. OHte mai
nosi, — vienų Hienų šilčiau, o 
kitų šalčiaii, tai valkų sveika
tai tos dienos yra pavojingos 
Reikia vaikų sveikatų ypatin
gai apsaugoti šiais laikais;

Kai oras taip mainosi, tai 
reikia vaikus siųsti į mokykla 
tinkamai aprėdytus. Jeigu yra 
manoma, kad bus ketaus ar 
sniego, tai vaikai turi šiltai ap
sirėdyti, dėvėti kaliošius ar gu
minius balus ir tinkamus pal-

> Rašo L. NARMdNTAIT£

ir kad būtą galima išvengti ba
rimo nuo motinos, jie juos dė
vi, kttd nekeikėtit jais rup ulis.

Pamokinkite vaikus greitai 
hiišivilkti, jeigu rūbai yra šla
pi firbH drėgni, ir iižšidėti ki- 
tuš. Taip darydami išvengsite

juos matėridlidi. Jie 
nelahningi Liettivo- 
kurie tdčiau Vra lai- 

mingi, pabėgę iš raudonojo te
roro, turi pajusti savo vertę 
musuose. Jie turi stoti į bend
rų musų visuomeninį gyvehl- 
mų. Jie tuH įtenidly i, kdH jų 
čia alvykitiuiš ytit Hiuhiš UČ 
apsulikiiiifnU. d didėliu įlius 
musų ItuiiUrftitehi gyvėiiliUUi 
musd fethdFdth štefelUi. Pi’aėifi: 
turi bu Ii višiškdi paiiili’šld; fš 
klaidų ihbkbfiies, klaidos iiė-

nu.c-

Įpratinkite vaikus greitai nu
siimti kaliošius, kaip tik jie įei
na į butų arba 
džiuma vaikų

į mokyklų. Di- 
tingi nusiimti 

nes dažnai vra 
užsimauti. Besunku jlids Vėl 

to, jie kariais ir užmiršta juos,

Kartais tik pančiakos (koji
nės) šiišlhihpa. Gdlhiia vaikui 
dubti kitas, kurtes jis gali nU- 
šinčsti į mokyklą. Tikiu, kad 
hiokylojos visados le s vaikaitis 
peršiniiiihyti, jeigd .kojines su
šlampa.

2. Laipsrl!ai
šią savaitę vhikdi paršihbš 

litlpsniilš pažymiličlus Jų pd- 
šeknies mokykloj, kdip pradi
nėse, taip ir aukštesnėse. Tėvai 
tui’i tam tikrojo vietoje phsira- 
Šyti. Jeigu vaikas yra kokioje 
klasėje pasilikęs, tdi dabar yra 
laikus pasitarti su mokytoja 
dėl Vttlkb pasltateymo ir pro
greso.

asmehys, ktirib Šteiidieil bando 
iš hčliliHiihįųjų pasityčioli; 
svaidyti jtiOš Įid^ieža.

MOKYKIMĖS

TEDIRBA su MUMIS

Kdilangi žinome, kad LietiiVii 
yra pttvbrgta ii* UiUiiiš gyvbtlL 
mas teikės baigti AHtėrikbj, tai 
bukime tikros Amerikonkos. 
Mokyklines skaityli, tdrliho it'

Šiuo laiku, kuomet Europoj | per ilgus metus spaudoj sekta 
siaučia 
ranija, 
a tsiekia 
bių. Jų

didžiausia istorijoj tį
sių dėdės Šamo žemę 
daug žymių asmeny- 

yra kunigaikščių, kuni-

nomų, yra gaišių pramoninin
kų, mokslininkų, laikraštiniu-

.'menkos didlapę spaudų, su 
po jais gražiais epitetais.

Mums nei šilta, nei šaltu į 
juos žiuriiit. Tiek tolimi musų 
tautai tie žiiioliės Ir liek sveti
mos mums jų širdys. Taigi ne
nuostabu, jei mt's į jų atvaiz-

jai. Paduoda ji mums, vishi ei
lei, ranką. Paduoda rankų ir 
man. “Pažįstu tamstų iš foto
grafijos spaudoje”, ji nlail ta
ria. z\š pakartoju tą pat. Bet 
tuo pačiu momentu mano aky
se pasrūva ašaros ir aš ieškau 
progos nuo jos jiasišaliuti.

Pergyvenu baisiausių trage
dija. žiūrėdama į jos juoda 
suknelę, aš matau v są Lietuvą 
susuptą juodi! šydu. Matiy a t-

vartos, negalėdami to išvengti} 
vartydanii ainebikonų spaudij 
Ii’ ieškodami j b j e bent krisld 
didumo žinutės apie ihus’i 
brdhgių tėvynę, apie didžios 
nelaimės ištiktų Lietuvą. Ją su
radę studijuojame, skditoniė 
po kelis’ kdrttis, kol apsipilame 
ašaromis it nibko hebeinato- 
mb.

Maža mums reiškia visi kil
nus ir didingi veidai prieš mu
sų inolinbs raukšlėtų, pabalusį 
ir išgąsty paškėiuliisį veidą: 
Menki mums ir brangus poniij 
deilhimtai sd Hibinais prieš 
musų molinds hhmie austų si
joną. jbs pačios rankomis pa
sisiūlą kiklikel); htidinctų... (J 
dėl to, kad miisų gyslomis te-* 
ka iltušų ihotinos kratijas, mu
sų sinėgenyse vingiudjn jos iš
mintis, širdyse - jos 
kilnybė.

dura ir

primato1 
žvmėnv1

< t

reikšmės angliškų žodžių, kai 
svetimtaučiai ir nesusipratę lie 
taviški jaunuoliai iš mušti neši

Brighton Park Lietuvių Mo
terų Klubas laiko anglų kalbos

riant pirma ketvirtadienį kiek
vieno mūiiesio. Klasės praside
da 7:30 vai. vakaro pis Mrs. G
\ T 1 t

j ienų”

Ant antro aukšto;
Panelė L. Narmonta, “Nau- 

ir Du Sable 
ytoj i, mokina

šias klases. Būdama lietuvė, pa
aiškina kaip žodžius tarti alog
iškai ir jų re kšmę lietuviškai. 

Tuo budu daug palengvina iš- 
hiokynid.

Klases susideda iš vien liėtii- 
vju moterų, todėl iiera reikalo 

traukiu liiiksmaš laisves dainas.. šalatialytis mokytojos nū vienai TY'Slllfrtt \’tdi i <x,Lj ‘1 u * I. .. ... - . _

džiai bnlngųs vtiizdui; Aš skra
joju mintimis pb Lietuvos ža-

kii skiiukhnoši gėleles, subren
dusi dniug sli >aVo sesutėmis

Džiugu. Visų krutulėse piis'tėh- 
kinimas... Veržiasi šypseha, pa
miršite likrdvę... O jtik netikėto 
snuigib, perkuliiškai |lriti'ėnktd 
mano tėvynė. Naujos vbbguvei 
žiiiia perbloškė ten ne tik su
augusį niano brolį, šcstttę. bei 
ir kūdikį dar abėcėlės nepažįs
tantį. Stiprešnieji dvasi! bėgt 
iš to krašto, kuriam visų gyve- 
ilimų dirbo, kurio žemė velk 
šu jų kurni suaugusi. Pabėgd 
be turto, jie drabiižių, be ma
žiausio supra’imo, kas jų lau
kia svetimose šalyse. Tačiiiti jie 
visi; kaip jau mano mitlėtd po
nia, iimka gyvenimui šylisotl 
ir gyventi viltimi, kad žiimnij l

je yra dalyvavusi geruose chb- 
rdose ir dabartinių laiku yi'a 
Abšrds choro narė ir solistė.

Kai choras buvo pakviestas 
keturiems sekmadieniams 
nuoti per radio, tai Sofija 
hicckiėilč dtlikb savo solo
tijas ir atskirtte nuifiėrids pui
kiai. Jbs balsas radib bahgoms 
yrd labai lihkdmaš. Paskutinė
je i’ddio progrhrfibjė, kovo 2 
dieililj ji ddihdvd “Višltr Tylu”. 
Jų ji dhinavb kibai gtažiai ir

Sofija Užfeitifefckiėhė, 
talentinga dainihinke riiėgėjd
Toi'o ii tijįjie tu viii, kbloh i j d 

pasižymi akademikaiš ar pi 
šibnaktis, ji štišidbda iš pbkafi- 
tiiai atvykusių iš Liettiviis uki- 
hiiikų štilių ir dūktų ir datigtt- 
thoje įvairių Šiiiaiihiiikų, beii- 

’dfai paėmus, Vidutiniu išsilavi- 
tiihio lietUviii. Vienok ir šie 
žmones, be Iviitešnk) ihbkšli- 
ilio panhito pb siivb kbjbinis ir 
ddžiiiti ličiui ėdami iibt 
šii’bihti — hešiiatidžia.

kitos. Visos lietuvės moterys ir 
merginos kviečiamos ateiti į 
šias klases. Mokesčių jokių he
ra. Mary Carlėr

MADOS

Dt. Siižahita Slakis

TYRAS ORAS IR SVEIKATA

i iiė- 
profe-

Jie krū

kulturi- 
šiandien 

amerikic-

mano. Tas lietuviškai 
uis torohtiėčių darbas 
jau yra žinoinas ir 
čiams lietuviams, nes Kanados
lietuvių spaudos skyriai yra 
įvesti “Ndulibnbše”, “V.ciivbė-

ir šiame 
vardai nė-

vio

ma-

Jui’yel’diiihiiėš ihiHies .pdminė- 
jiiiių Tbrbhtė. Tai, berods, bu
vo mylima veliones daina ir 
Sofija fų vakarų dŠinaVo jai, 
tik jdi. taip giliai, jaušiiiingai 
ir širdingai.

Nito savęš litikiti, kad Sofija 
UžeiiiėckiėHė dhb ilgai, ilgai 
rdstų iifaiohumo dainose, taip 
kaip mnš Hmdame jbs ddinavi- 
mb. —M. F. V-Be.

Niekuomet nėra gana kalbėti 
apie tyru Oro naudingumų. 
Ypačiai dabar, kai baigiasi il
ga ir šalta žiema, kuri mus vi
sus daugiau ar mažiau nusilp
nino. Taš husilphėjinias pasi
reiškė dėlei trukumo vitaminų 
kurių vasaros metu mes aps
čiai gauname iš šviežių 
bei daržovių.

Kita priežastis, kuri 
sveikatų susilpnina, tai
oro ir saulės spindulių truku
mas. Nuo rudens iki pavasario 
mums tenka labai daug laiko 
praleisti viduje, kur oras yra 
šildomas. Dienų ir naktį per ke
lis mėnesius mes priversti esa
me ilgai viduje pasilikti, kur 
oras nėra geriausias, — tai per 
daug šiltas, tai per daug šaltas, 
tai drėgnas, tai sausas. Jis be-

6. Reikia valgyti reguliariai 
tinkamų maistų; ypač svarbu 
vdlgyti kiek galima daugiau 
daržovių ir vaisių, o mažiau 
krakmolinių valgių. Niekuomet 
neužtnirškitė pieno.

Netinkamas oras ir maistas 
daug pakenkia musų sveikatai 
žiemos metu. Ir paprastai mes 

tai neatkreipiame tinkamo dė
mesio. Tad nors dabar, kai pa
vasaris artinasi,
sveikata ir savo kūno sustipri
nimu. Daugiau tyro 
dieną, — tegul 
obalsis. Jei to .laikysitės, tai pa
matysite, kad netrukus pradė
site daug geriau jaustis.

SLA riloterų veikla
Čhicagbj ĖsanČibs SLA Moterų 

ktioįoš Kviečia Vistis baly- 
vauti J n batfengitnuoše.

je”, “Keleivy”; na 
s k y r i u j e toro n tieč i ų 
ra s vėl imi.

Šia proga horilf supažindinti 
skaitančiųjų visuomenę su 
na iš galiausių lietuvaičių 
nininkių mėgėjų Toronte. 
Sofija Užemeckienč, kuri
Joniai skambiu sopranu nekar
ta ir ne dešimt kartų pripildė 
klausytojų krutinės pasitenki
nimu. Ji gamtos apdovanota ne 
tik stipriu ir švelniu balsu, bet 
taipgi aiškia dikcija, artistiška 
mimika ir poza.

žodžiu šlikdut, Soli j d y L’a pa- 
vbldėjhši tuttų, kurio joks va
gis nė didžiausias pavydas iŠ 
jbs atiinti nbpajėgš.

Mes gailiu Jik vieno apgailės- 
tauti, -— tai kad jai nebuvd 
ienita biili lietuvių ptofesibtia- 
lų (laidininkų šeinibs nariu.

Sofija Užėincckiene Liėhivo-

Storesnėms moterims, turim 
čioms figūros problemas, buvd

į Kino-T ea tfaS
i 
Ę 
E

l'diiduši vien moterų kbopos. 
Abidvi jOS yi-a Cllicagoj ir abi
dvi iiaši/Ą’hii savo jiiivyždinga 
veikla, kai]) savo organizacijos 
eigoje, taip lygiai ir visuomeni
niame darbe.

šioj valandoj abi šios kuopos 
tufėš sitvo taip vadinamas pa
vasarines pramog is. 
nio vakare,
kuopa turės savo 
kortų lošimo pramogų su pui
kiomis dovanomis ir išlaimėji- 
mu dvidešimt penkių doleriui 
pchkioihiš dalimis. Viela yri 
lldljy\v()od Svbtaiiiė, 2417-19

šeštadie- 
kovo 15 d., 134 

bunco” j r

ra tyras. Mes dažnai to nepai
some ir su visa šeima gyvena
me neišvėdintuose arba 'nepa
kankamai išvėdintuose kamba
riuose. Nieko tad nuostabaus, 
kad musų kūnas nusilpsta, o 
nusilpnėjęs neturi atsparos 
prieš ligas atsilaikyti. Mes daž
nai nusišaldome ir vargstame 
su slogomis bei kosuliais. Mes 
jaučiamės sustingę ir dažnai 
reumatizmas mus kankina. Ne- 
dyvai, kad per žiemų 
nuotaika pablogėja, 
dažnai esame susiraukė 
patenkinti.

\’isictiis tiems nemalbnu- 
inains pašalinti geriausias vais
tas yra tyras oras. Tad nepa
tingėkime atidaryti langų ir ty
ro oro jsileisti.xOras yra svar-

mes 
ir ne-

United Artists teatre per tris 
savaites didmiesčio publikai ro
dė “Coinė Livė With Me” — 
romantiškų komedijų, kurioj 
Hėdy Lamarr kaipo pabėgėle 
austrielč įkalba James Stcwart, 
bedarbiui rašytojui, kad jų ap
sivestų. Ji jam duosianti pini-

iki jis ras jiems rinkų. O Hedy 
tadii galės pasilikti Amerikoj 
kaipo piliečio Stewart žmona; 
mat, imigracijos atstovai jų jau 
buvo jiriširengę deportuoti at
gal į A tis t rijų, kur jos lauke 
taš pats likimas, kiikio jos tė
vas prieš jos pabėgimų buvo

laiidti vdkato ir įėjimas tiktai

Savo spahdojc nies 
mc: štai ir Lietuvos 
bes mus atsiekia. Bent jų bu-1 
rys jau pas imis persikėlė. Jie 
su mumis gyvens... Kiekvibnani 
veržiasi širdis juos sulikti; iš
girsti iš jų lupų gyvų žodelį}' 
ptikl ms neti apie s:ivo arlihido1 
sius, patekusius naujoj it bai
siausioj vergijoj. Deja, atvyku
sieji išsyk

’ų, kurie dabar j: tič’a stnagu- 
mų Braidydami ktaujujb, kad 
atsigręš teisybė ir į Ilettivid 
tautų ir ddbarfiniai kankihial

ilc visi dr Įgth bhl-

bailiai dairosi, ar kas jų nešė1 
ka. ar negtęsia pavojus būti 
nužudytam už teisybės žodį.

Vienų dienų aš žinojau kll- 
rioj vietoj gal i d sutikti tik kd 
iš Libttlvdš a t vyk ilsių žyrriią 
mbifcH. NUvvkudi drtirduš. Šlifu 
susisupusi paprastu rūbeliu, tli* 
čiau pakėlusi galvų ir su šyp
sena lupose įžengia pro duris

jų gimtąjį kraštų vėl laisvų} 
vėl stivo pačių Jėgoihis liesi- 
tvarkaiiti. 

€ *

Rudrtiel hiane saviškiai pa
klausė, ar daug ką si L et ii voš 
tremtine pakalliėjau, aš teatsa- 
kidu — “nieko”. 0 kuoniet ji! 
ihdilbš iibsiiptalb, — aš vėl pa* 
šlhūridu mintyse ir rišliu šito
kį klaitehną: Kltb mes paguo- 
šime savo’ hcl-iimingilš brb-iusi 
šešuteš, kuo štirdtnidsiiiie jtioš 
šioje jiems šVečibjc šalyje? Pa
rašyti apie juos žddelį į laik
raštį, įdėti vieno kito paveiks
lus — ncbliš jfeiris suramini1 
mu. Mažti jiibs džibgiiiš ir ge1 
rrtŠirdžių žnibnlii paštaligoš ap-

skutimuose keturiuose straips 
niuose. /1

Šiandien madų patarimai tai-1 
komi aukštesnei^ plonai mote 
rei, kuri sii tiek pat atydos tu
ri pasirinkti sau tinkamus dra
bužius, kaip ir jos storesnioj i 
sesuo.

Moterys, kurios yra apie 5 
pėdų 10 colių aukštumo, 30t/2 
colių per krutinę, 25^ colių 
per liemenį ir 34^ colių per 
klubus, gali nešioti jauniausius 
stilius be jokio pavojaus. Jos 
yra tikrai laimingos. Tokioms 
figūroms pritinka visoki klot-

Sekmadienį, kovo 10 d , įvyks 
208-tbs kuopos rengiamas po
pietis. ši kuopa irgi rengia kor
tų ir “blmcb” pramogą Syrenos 
Svetainėje, 4270 Archer Avc- 
nue. Be to, kad bus dovands 
laiinėtojams prie kiekvieno sta
lo, yla daugybė gražių ir nau
dingų dovanų dėl taip vad na
mų “Door prįzes”. Po lošimd 
bus vaišės ir pasisvečiavimas. 
Įėjimas į šį parengimų yra 5d 
centų. Pradžia antrų valandą 
popiet.

Abi Šlds prahl()g()s yra ver
tos pdTehlimb, ilbs sibš muterd 
kuopos irgi visuomet remia ir 
duosniai aukoja įvairiems li<- 
tuvių reikalams. —Migle

PARENGIMAI

Veda-^Nink

Kuomet masažuoji galvos a- 
iiejuotų odų, pamirkyk pirštų 
galus į “eau de cologne”. TaS 
ne tik kad pagelbės sutvarkyti 
tų aliejumų, bet kartu stimu
liuoja odų sveikam veiksmui: 
Taip vadinamas druskos gydy
mas dėl aliejuotų plaukų yrd 
senos mados, bet labai efektin-

šuknioš su ryškiais apjuostais; 
dviejų šmotų siutai; margi pal
tai. žodžiu viskas, o ypatingai 
taip vadinami moleriki (“femi- 
nine”) stiliai, kurie padarys fi- 
giiių pilnbsrie, Storesne.

šiikūdk plaukus į aukštų nuo 
ausų. Nešiok jaunas, įdomias 
skrybėlaitės, — tokias, kokias 
piriiilaii inaiici tinkamas liktai 
jaunai dukterei. —Paryžietė-

uvių Mo- 
Biiiico ir 

fcard Parly, sekiiiadienį, mareli 
23, 1941, pradžia 4:00 vai. pb 
įdėtų, P. Wehgeliaiiskb svet.j 
4500 S. Talman Avc. Po Riši
mo bus šokis prie smagios mu
zikos.

Klubas skiHa dalį pelno šid 
parengimo dėl senelių namo; 
kurį stato labdariai. Komisijoje 
šio parengimo yra narės U. Mb- 
cievic, A. Slidputis, A. Mikuts-

kyti. Be oto mes tik kelias mi
nutes tegalime gyventi. Todėl 
svarbu kas diedų tinkamai vi
sus kambarius išvėdinti bei pa
laikyti atidarus langus kokį 
pusvalandį. Kai šeimos nariai 
apleidžia hamuš, tai šeiminin
kei gera proga kdmbaridi išvė
dinti. Geriausiai tai galima pa
daryti atidarant duris ir lan
gus. Tačiau šeiminiiikė privalo 
tinkamai apsirengti, kad nesu
šaltų. Po kdkio pusvalandžio 
htngai ir durys gali btiti Užda
ryti. Tyras oFhs gaila greitai ir 
vėl sušyla, — daug greičiau, 
negu jau sugadintas oi-as.

Yra žmonių, kurie tiek bijo
si tyro oro, jog žlembs metu 
niekuomet neatidaro langų: Sd- 
ko, kad jiems šMta. žihomtt, 
jiems šalta, nbs per daugelį 
kartų iškvėpuotas oras jUU ne
beturi pakankamai deguonies 
(oksigeno), — tos oro dalies, 
kuri būtinai reikalinga kraujo 
cirkuliacijai ir energijos palai- 
kyftiui.

Geriausias būdas patirti, ar 
bras yra tidkamds, tai pastebė
ti ryto metų įėjus iš lauko, ar 
jis kuo neatsiduoda. Jei Oras 
yra sugedęs (atseit, turi kenks
mingų dtljų), tdi iš kiliko įėjus 
tuoj užuosi te.

Patartina višibms laikvtis siu 
kelių paprastų taisyklių:

1. Miegoti kambaryje,

Visų tų laika Hedy mylisi su 
lan Huntcr, turtingu, bet vedu
siu knygų leidėju.

Stcvvart galop patduoda įla-

per 
sfivd

ve ir Hėdy, ir su tais pimgais 
pasipuošia naujais drabu- 
pašisamdo (tutOhioBilį ir 

Prievartų išsiveži Hėdy į 
senelės ūkį, kilt jiedu

dailg geriau susipažįsta per vie
nų diena, hegu per kelis mėne
sius pd vestuvių. Pirmiau Hedy 
ateidavo tik kart$ į savaitę, 
kad S tetartu i ga’čttj apinokėti 
tos sdvaiteš išlaidas.

Rytoj “Come Livc With Me” 
apleis United Artistš; Jo vietoj 
blis rodomas “TobdcCb Road” 
— tas dlškusuotHs veikalas, ku
ris buvo Gbicagoj draudžiamas 
keli melai atgal kai lošėjų tru
pė mėgino jį čia perstatyti.

SUzUnita Viliutė.

Maistas
Veda MO&TA RUGlENfe

kur

KIAUŠINIENE SU SILKE
Silkę nulupk, išimk kaulus 

ir paklok į sviestuotų indų, už
pilk kiaušinius ant viršaus, api
barstyk trupiniais ir į pečių.

feel kokią rūkyta ar sūdyta 
žuvis tinka taip kepti, ir vra
skanus valgis.

Pirkite tose
Mos garsinasi

krautūvČse,\ k u- 
“NAtljTNOSilr'

vos odų, palikti per naktį ir ant 
rytojaus gerai su šepečiu iššu
kuoti. Tačiau tos iš mus, ku
rios nuolatos naudojame drus
kų dėl plaukų, pasirenkame 
naudoti jų prieš plaunant plau
kus. Apie šaukštų paprasto^ 
druskos įmasažuokite gerai Į 
galvos odų. ir kada išplausite 
plaukite. Pastebėsite tikrai ne- 
inažų pagerinimų plaukų išvaiz-

kis, Mes kviečiame visus drau
gus ir drauges į šį parengimui 
visiems žadam gerų ir linksmų

gerų įifizų. Vienas iš prizų bite 
hfel:ick Seaįskin Collar”, kuris 
buvo dovanotas klubui nuo Laš- 
Čaris Fui* Cb. — 
jų krautuves.

Lauksim, jušų pa rengi iii e.
—komisija

2. kiekvienų dienų stengtis 
pasivaikščioti tyrame ore, o 
ypač saulėtohiis dienomis.

3. Kiekvienų dienų prie atida
ro lango pasimankštinti nors 
penkiolika miniičių.

4. Išgerti pcF- dienų nors aš
tuonis stikhiš vandens.

5. žilirčti, kad viduriai regu- 
liafhii veiklų; bet to stengtis 
pasiekti nė vaistais, o prišilai-

ŽUVIS KEPTA šu 
LAŠINIAIS

Storus žuvies mėsos piuvius 
(fillbts) suklok į (aukuotą blc- 
kę, ir kiekvienų piuvį apklok 
su plonais lašinių piuviais. 
Kepk nelabai karštam pečftije 
tipic 40 minučių. Išimk ant 
lėkštės ir prie krašto užpilk 
tfiiptitĮ krienų ar hiūštardo šb- 
Sb. —p. s.
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Clevelanrin ir Ohio Žinios
SUŽEISTAS

Iš SKAUTŲ SUSI
RINKIMO

Kovo 2 d. pas ponus Mač’us 
įvyko lietuvių skautų susirinki
mas. Pirmiausia buvo peržiūrė
tos visos pajamų ir išlaidų są
skaitos iš įvykusio vakaro, ku
riame buvo suvaidinta operete 
“Malūnininkas ir Kaminkrėlis”. 
Reikia pasakyti, jog vakaras vi
sais atžvilgiais pasisekė puikiai. 
Gryno pelno liko per šimtų do
lerių. Tai didžiausia retenybe 
Clevelande, kur vakarų rengė
jai dažniausiai, kaip yra sako
ma, “į skylę įlenda”. Vadinasi, 
turi deficito.

Kadangi visi skautai yra geri 
patrijotai, tai kilo sumanymas 
dalį pelno paskirti Lietuvos pa
bėgėliams. Tuo klausimu pra
bilo p. Jonas Jurge is. Jis pa
reiškė, jog skautai turėtų kreip
ti dėmesį ne t k į buvusius Lie
tuvoje aukštus ponus, kurie dėl 
bolševikų okupacijos turėjo 
bėgti į užsienį, bet ir į papras-

|tus piliečius. Juo labiau, kad ii 
tie paprasti piliečiai t?, i d pa 
skaudžiai nukentėjo ir \i>ka 
prarado. Jis nurodė į J. Armo 
na, iš kurio Lietuvoje viską a t 
ėmė, ką tik jis turėjo. Dabai 
jis yra susirūpinęs savo žinomo 
ir sumaus atvykimu. Tad ar ne 
butų gražu, pareiškė p. Jurge 
lis, dalį pelno paskirti Armonie- 
nės ir sūnaus kelionės išlaidom', 
padengti, o kai jie atvyks, ta 
bus galima jiems surengti va 
karionę ir pelną paskirti jų gy 
veninio pradžiai?

/

Tas pasiūlymas visiems pati 
ko ir vienbalsiai liko priimtas 
Tai reiškia, jog skautai atliko 
tikrai skautiškų ir gražų darbų

JONAS M. RAČILA IŠVY
KO Į KARIUOMENĘ

Jonas M. Račila turėjo C’e 
velandų apleisti. Apleido musu, 
kolonijų ne dėl to, kad norėjo 
bet dėl to, kad Dėdė Šamas ko 
vo 5 d. pakvietė į armijų.

>Al .IIENŲ-ACME Tolephoto
Lestcr W. Bryant, Cin- 

cinnati aerodrome turėju
sio nelaimę lėktuvo lakū
nas, kuriam įmušta galvos 
kaušas. Kiti įgulos nariai ir 
aštuoni keleiviai išvengė 
susižeidimo.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

STANLEY LITWINAS, 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STATYKITE NAUJĄ 
NAMĄ

“NE TIK TURTINGIEMS TURTINGA DEGTINĖ

Jums nereik
miliono

OvAm

gėrėtis Amerikos 
puikiausia Degtine

negalėtum nupirkti turtin
gesnę, puikiesnę Degtinę 

už Old Quaker

— bet jeigu 
turėtum milioną

This Whiskey is 4 Years Old • 86 Proof • Copr. 1940, The Old 
Quaker Co.. Lawrenceburg, Indiana

Nors p. Račila Clevelande iš
gyveno tik pusę metų, bet per 
tą trumpą laiką j’s įsigijo daug 
pažįstamų ir draugų. Be to, jis 
jau buvo pusėtinai į vietos lie
tuvių judėjimą įsitraukęs. Dau
gelis tad apgailestauja, kad ne
tekome vieno inteligento ir ge
ro lietuvio.

Jonas M. Račila dar tik me
tai kaip iš Lietuvos. Jis yra ki
lęs iš Kalvarijos miesto. Baigė 
Mariampolės gimnaziją ir me
no mokyklą Kaune. Kurį laiką 
Kaune darbavosi meno srityje. 
Kai kilo karas, tai jis atvyko i 
Ameriką. Tatai galėjo padaryti 
dėl to, nes buvo šioje šalyje 
gimęs.

*
Clevelande gyvendamas, jis 

padėjo skautams darbuotis, nors 
patsai skautu ir nebuvo. Skau
tai jo paramą įvertino ir gra
žiai jį į armiją išleido.

Linkėtina, kad Račilai kuo 
geriausiai sektųsi kariuomenėj. 
Ten jis turės progos geriau pra
mokti anglų kalbos. O kai iš 
kariuomenės grįš, (ai galės dar 
sėkmingiau darbuotis nei iki 
šiol.

NAUJAS — Praiiinis importuotas tabakas 
iŠ rytinio Viduržerųjo-tabakus. kurio maži kva
pūs lapei dar priduoda skanumo garsici Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

Tas pat pažįstamas 
pakelis, bet Nauji 
Old Golds viduj. 
Visi dabar parduo- 
darni Old Golds 
yra NAUJI Old 
Golds.

NETRUKUS GAL SUSI
LAUKSIME VIEŠNIOS
Jonas Armonas deda visas pa

stangas, kad galėtų atsitraukti 
iš Lietuvos savo žmoną ir sū
nų. Jau gavo kelias telegramas, 
kad gal duos leidimą išvažiuo
ti, tik reikalauja visokius for
malumus atlikti bei laivokarlę 
pasiųsti.

Kiek teko patirti, tai telegra
ma laivokarlę liko pasiųsta. 
Dabar reikės tik formalumai 
nugalėti. Kai tas bus atlikta, tai 
Armonienė su sumini atvyks 
per Japoniją.

Taigi, kaip atrodo, netrukus 
susilauksime iš tolimo krašto 
viešnios. —Pažįstamas

TAIP, TAIP — gavęs naują apsiuvą ant 
rankoves, tamsta^ jautiesi visai gerai. Ir 

nepamiršk, jog kas tai naujo yra pridėta my
limam ei gar et ui taip pat.

Parinktinio importuoto tabako dadėta į Old 
Gold. Taigi yra naujo skonio Šioj sudėtyje kva
pių auksinių tabakų. Gaukite pakelį Šiandien!

Seniausi Amerikos Tabako prekėjai—įsikūrę 1760

tais važiuosiąs.
Bet kam tas atidėliojimas? 

Kam dar vienus metus vargin
tis kapitalistų krašte, kuomet 
dabar yra geriausia proga pa
sinaudoti adv. Bagočiaus pasiu- 
Ivmu. Būtent, nemokama kelio- 
ne į Stalino rojų.

Clevelando žinios, kurios vra 
dedamos “Vilnyje”, tikrai ne
nukentės. To laikraščio vienas 
štabo narys kartą pasakė: esą, 
gerai, kad iš Clevelando, tai ga
liu atspėti, ką Bagužiukas rašo. 
Kitaip lai nieko neišeitų.

Taigi, jei Bagužiukas mano, 
kad jis labai reikalingas “dar
bininkų” judėjimui, tai jis la
bai klysta. Tam judėjimui jis

liek reikalingas, kaip pernykš
tis sniegas. O šiaip jam galima 
palinkėti laimingos kelionės ir 
kad “Stalino saulė” jam šviesių 
per visą jo gyvenimą.

—Kaimynas

“NAUJIENIEČIŲ’’ GRU
PĖS SVARBUS SUSI

RINKIMAS
Clevelando žinių skyriaus 

bendradarbiai ir kandidatai į 
bendradarbius malonėkite būti
nai kovo 14 d., 8 vai. vakaro, 
susirinkti pas ponus Jurgelius, 
1235 E. 81 St. Pasitarsime apie 
skyriaus reikalus ir iš viso apie 
suaktyvinimą musų darbuotės 
Clevelande. —INICIATORIAI

COPR. i<ao, NEGOLGCRAFT SERVICE. INC.

JIFFY KNIT BLOUSE PATTERN 2636
No. 2636—Nunertas nertinukas. Mieros 12—14 ir 16 18

No. 2636NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St, Chlcago, IU.

Čia {dedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdi No.

' Vardas ir pavardė.

BOLŠEVIKAI STRIOKE, 
NES Iš JŲ NIEKAS 

PINIGŲ NEIMA
Nors ir sakoma, kad pinigai 

nedvokia, bet ne visada taip y- 
ra. Tam tikrais atsitikimais pi
nigai “dvokia”. Tatai patyrė 
musų bolševikai, kurie džiau
giasi dėl Lietuvos žlugimo.

Dalykas tokis, kad jie suma
nė surengti koncertą vienam 
pianistui, kuris pritaria Lietu
vos sužlugdymui. Pradėjo jie 
darbuotis ir sušilę bėginėti bei 
paramos ieškoti. Nubėgo į “Dir
vą” su skelbimu, kad dideliam 
profesoriui yra rengiamas kon
certas. “Dirva” griežtai atsisakė 
skelbimą dėti, nors buvo siūlo
mas riebus apmokėjimas. Nu
bėgo tąsyk į “Lietuvių Žinias”: 
ir ten tas pat. Siūlė už skelbi
mą iš anksto apmokėti, bet ga
vo atsakymą, jog jų pinigai nė 
^a pageidaujami.

Dabar penkta kojai pyksta 
kad niekas nenori jų pinigų im
ti. Sako, ar musų p n’gai nėra 
geri?

Į tai ga’ima taip atsakyti: jū
sų pinigai geri, bet jus patys 
esate niekam Ckę, todėl su ju
mis ir nenorima nieko bendro 
turėti.

Po tokio nepasisekįmo stalin- 
cai jau nebebando lįsti į akis 
patriotams biznieriams bei pro
fesionalams bei kaulyti iš jų 
skelbimų. Jie turėjo pasitenkin
ti gaunamais iš kitataučių skel
bimais.

Tai ir gerai. Lietuviams rei
kia ’ griežtai nusistatyti prieš 
tuos, kurie remia išdavikišką 
darbą. Kąimynas

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
KLUBAS KRYŽKELĖJE
Lietuvių demokratų klubo 

mėnesinis susirinkimas nebuvo 
sklandus. Dalykas tokis, kad 
pirmininkas pavartojo savo 
“galią”, nesiskaitydamas su na
rių valia. Delegatus į Cosmopo- 
litan Leaguc vietos kaunjtės pats 
paskyrė ir ne’eido susirinkimui 
juos rinkti. Delegatais paskyrė 
tokius žmones, kuriuos varguli 
susirinkimas butų išrinkęs. To
kis savivaliavimas nieko gero 
nežada.

Kurį laiką gal ir bus galima 
klubo reikalu > taip tvarkyli 
bet ilgainiui tai neišeis į naudą 
Pirmininkas Ches’er Žūtis tu
rėtų apsižiūrėti, nes prieš vėją 
visvien ilgai nebus galima pus
ti. Iš metinio susirinkimo buvo 
galima padaryti iv vadą, ki.rioj 
pusėje dauguma. Ir ne tik dau
guma, bet ir energija bei pasi
ryžimas dirbti. Reikia neužmir
šti, kad ne vien tėra edv. Che • 
nulis, bet kartu su juo ir dau ’ 
naujų jėgų, kaip antai: Joną 
Jurgelis, Jonas Armonas ir ki- 
ti. Nereikėtų jų ignoruoti, ne 
jie gali daug naudos klubui at
nešti. —Kaimynas

ŽADA Į BOLŠEVIKIŠKĄ 
ROJŲ VYKTI

“Tavorščius” Bagužiukas pa
darė pareiškimą, kad jis į rau
donųjų rojų vyksiąs!

Vasario 16 d. jis aplankė Lie
tuvių salę kaipo “Vilnies” re
porteris. Tuojau tą raudoną da
vatką (taip jį vadina patys ęie- 
velando bolševikai) pradėjo pa
juokti: girdi, kodėl nevažiuoji 
į Stalino rojų, kurį taip giri?

Bagužiukas, ta raudona da
vatka, pareiškė, jog kitais me«
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JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 

4192 Archer Avenue 
VIRginia Ilki

AVINGS
Undor U. S. Govt. Super'vision

SAVINOS 
Kt /OS INVfSTMENTS 
CurręnHRafe . Sharę Accounts

AUŠRA
' •KUBINIS BIBLIJOS TYRINĖTOJU

ŽURNALAS
• «AUŠRA99 protingai ir suprantamai aiškina apie Pasaulin 

Pabaigą, Kristaus antrąjį atėjimą, simbolišką-’! 
žemes sudegimą, jos “elementų sutirpimą” ir 
taip toliau.

“AUŠRA”_  Skelbia įkūrimą NAUJO DANGAUS ir Nau
jos Žemės—busimos Dievo Karalystės, kurioje 
viešpataus teisybė ir kurioje visos tautos bus 
palaimintos.

«AUŠRA"  rėdo Krikščionims tikrąjį kelią, kuris veda j 
amžinąjį gyvenimą, moko juos kaip pasirodyt' 
patinkamais Dievui ir prirengia juos dalyvaut’ 
su Kristumi visų žemės giminių palaiminime.

IŠEINA KAS MĖNESĮ. 16 PUSLAPIŲ, 
PRENUMERATOS KAINA $1.50 METAMS.

Pirmą numerį gali gauti dovanai. Rašykite šiuo antrašu:

“AUŠRA
6429 S. Damen Avė..

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 nauju na

mų pardavimui už labai prieinamą 
kainą.

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.
Tek GROVEHILL 0306—0363

TAUPYKt^fS
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3*4% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
j Ben. J. Kazanauskas, Sec.
I T™™s $1,000,000.00

tu

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MĖN. MOKĖTA
Pinigų grąžinimo ga
rantija. Denturos da- 
• »mos tiktai gavus už
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

$050
U iki

$35

Pleitai 
Pataisomi $1

Apkain.
Nemok.

Be j na Bros

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

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

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

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

Sekm 10 iki 4

Sophie
i Barčus

’JYTTNE 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 

I vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.
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NAUJIENOS
The LithuanJan Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

by

$6.00
$6.00
$8.00

3c per

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per yėar outside of Chicago 
per year in Chicago 
copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Literatūros Reikalais
JŲ AKIMIS ŽIŪRINT

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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 išsiuntinėtoj us
Viena kopija ................. .
Savaitei ..............................
Mėnesiui ............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

“Patriotiškas” mišinys
Prieš bilių 1776, kuris dabar jau yra virtęs įstaty

mu, smarkiausiai kovojo organizacija, pasivadinusi “A- 
merica First”. Ji, matyt, turėjo nemažai pinigų, nes ji 
siuntinėjo kalbėtojus į daugelį miestų, rengė masinius 
mitingus didelėse svetainėse ir samdė stambiausias radio 
stotis savo propagandai.

Į tų organizaciją yra susimetęs labai mišrus elemen
tas, kuris dėl vienokių ar kitokių priežasčių priešinusi 
tam, kad Jungtinės Valstijos remtų Angliją kovoje prieš 
Hitlerį. Tenai yra naivių liberalų, kurie tiki, kad su Hit
leriu galima prieiti prie taikos “derybų keliu”; yra at
žagareivių, kurie nemėgsta demokratijos; yra fanatiškų 
Airijos patriotų, kurie neapkenčia Anglijos; yra fašiz
mo ir bolševizmo simpatizatorių.

“America First” komitetą uoliai rėmė daugelis di
džiųjų laikraščių — tokių, kaip Chicagos “Tribūne”, New 
Yorko “Daily News” ir visi Hearsto leidiniai, nuo Paci- 
fiko krantų iki Atlantiko.

Tą kbmitetą, kuris amerikoniško patriotizmo vardu 
stengėsi sutrukdyti pagalbos teikimą Anglijai, rėmė ir 
įvairios kitos organizacijos. Kai kurios jų turi tokį pras
tą vardą visuomenėje, kad “America First” vadai sarma- 
tijosi viešai su jais pasirodyti prieš publiką. Pavyzdžiui, 
fašistiškos New Yorko “Economic Council” pirmininkas, 
Merwin K. Hart, pasisiūlė sudaryti “America First” sky
rių, bet negavo sutikimo iš “America First” direktoriaus. 
Pastarasis (R. Douglas Stuart Jr.) parašė jam, kad vie
šai veikti kartu su p. Hart’u jiems nepatogu, bet vistiek 
kvietė jį “veikti išvien”, tik kad publika nesuprastų!

Tasai Merwin K. Hart, Ispanijos pilietinio karo me
tu, karstai agitavo už fašistų generolą Franco ir palai
ko artimus ryšius su anti-semitišku “Christian Front”, 
kuris garbina žinomąjį juodašimtį kun. Coughliną.

Tai šitas mišinys, prisidengęs “patriotizmo” skrais
te, vedė atkakliausią kovą prieš Roosevelto užsienių po
litiką. Sarmata pasakyti, kad į savo propagandos tinklą 
jisai pasigavo ir Socialist Party lyderį, Normaną Tho- 
masą. Ne be reikalo McDowell ir kiti senesnieji socialis
tų veikėjai iš tos partijos traukiasi.

šv. Juozapo “Darbininkas” 
stebisi, kodėl už Jurgeliohio pa
šalinimą iš “Tėvynės” redakto
riaus vietos balsavo tautininkai.

“Sakoma”, rašo jisai, “kad 
SLA Pildomoji Taryba vien
balsiai nutarė atleisti iš pa* 
reigų p. K. Jurgelionį.

“Reikia pažymėti, kad p. 
Jurgelionis buvo apvalęs ‘Tė
vynę’ nuo nezaležnikų ir 
marksistų.”
SLA. organo “apvalymas nuo 

nezaležnikų”, to laikraščio nuo
mone, buvo tikroji priežastis, 
kodėl Jurgelionio redagavimas 
nepatiko tautininkams, kadangi 
“nezaležnikijos . . . uoliausiais 
rėmėjais yra kaikurie tautinin
kai”. 1

Jeigu šv. Juozapo organo l*e- 
daktorius turėtų galią Susivie
nijime, tai jisai butų davęs Jur- 
gelioniui medalį už jo nuopel
nus kovoje prieš “nezaležniki- 
ją”.

Bet mes pirmą 
me, kad “Tėvynę1 
marksistų arba
‘dalyti”. Kada So. Bostono laik
raštis yra joje tuos “marksis
tus ir nezaležnikus” (arba jų 
idėjas) matęs?

Prieš Jurgelionio laikus SLA. 
organe buvo vis labiau ir la
biau pradėjusi reikštis “smeto- 
nizmo” dvasia. Todėl Scranto
no seime redaktorium buvo iš
rinktas, vietoje Vitaičio, Kl. 
Jurgelionis, kuris gavo apie 30 
balsų daugumą. Jį tuomet rėmė 
socialistai ir kiti demokratinio 
nusistatymo žmones.

Komunistai tame seime irgi 
balsavo už Jurgelionį (nes, 
mat, jie tais laikais dar kovojo 
“už demokratiją”, “prieš fašiz
mą”), bet tai neturėjo jokios 
svarbos, nes komunistų delega
tų Scrantono seime 
buvo tiktai 6 ar 7.

Praėjus metams 
laiko po to seimo,
ėmė, nei iš šio nei iš to, bjau
riai atakuoti Pildomosios Tary
bos narius “Tėvynes” špaltose 
ir bendrai elgtis, kaip diktato
rius (neduodamas net vietos 
SLA organe Pild. Tarybos na
riams, kurie norėjo atsakyti į 
jo atakas!).

Todėl Chicagos seime socia
listai išėjo prieš Jurgelionį. Jie 

1 siūle į redaktoriaus vietą Pr. 
Bajorą. Tačiau Jurgelionį dabar 
šoko remti tautininkai ir komu
nistai, ir jisai laimėjo bene^ pen
keto Įtaisų dauguma. Komunis
tų delegatų buvo apie pustuzi
nis, lai jų balsai šiame seime ir 

> nusvėrė redaktoriaus rinkimus 
Jurgelionio naudai. Taigi “Dar- 

, bininkas” rašo netiesą, kuomet 
jisai sako:

kartą girdi- 
reikėjo nuo 
nezaležnikų

Nauja “etika
Išrinktas “Tėvynės” redakto

rium Chicagos seime tautinin
kų balsais su komuhistų pagal
ba, Jurgelionis, netrukus, atsi
suko prieš komunistus ir ėmė 
plūsti juos “šuneliais”, “judo- 
šiais”, “niekšais” ir “išgamo
mis”. • ; .

Matyt, tokia yra naujoji K. 
Jurgelionio “etika”. Kas jam 
padeda, tą jisai tapdrapsto pur
vais!

Už nešvarų politikavimą ko
munistai gavo nešvarų “zoplo- 
tą”, nors Susivienijimui tai 
nedarė garbės nei viename, nei 
antrame atsitikime. Bet tai bu
tų buvę pusė bėdos. Tačiau Jur
gelionis 
špaltose 
propagandą: niekinti Amerikos 
valdžią už tai, kad ji remia An
gliją; atakuoti demokratines 
valstybes, kurios kovoja prieš 
Vokietiją, ir net vadinti Ame
rikos armiją “žudikų organiza
cija”!

Šita pro-naciška Jurgelionio 
“linija” privertė ir tuos Pild. 
Tarybos narius, kurie seime už 
jį balsavo kartu su komunis
tais, balsuoti dabar prieš jį.

Jeigu So. Bostono “Darbinin
kas” butų norėjęs susipažinti su 
faktais ir laikytis tiesos, tai ji
sai tų niekų apie “marksistus 
ir nezaležiiikus” nebūtų para
šęs. Bet tas laikraštis taip pat 
turi savo ypatingą “etiką”. Kai 
jisai kalba apie žmones, kurie, 
nepučia su juo “į vieną dūdą”, 
tai jisai tiesos nelabai paiso. 
Del “šventos vieros” truputį pa
meluoti — ką tai reiškia!

pradėjo “Tėvynės” 
vesti pro-hitlenišką

BUVO PATENKINTI

iš viso- te-

s u viršum 
Jurgelionis

Penktakojų draugas prakišo
New Yorko 17 kongresiniame distrikte užvakar bu-’ 

vo papildomieji rinkimai, nes distrikto atstovas kongre
se Kenneth Simpson (republikonas) neseniai mirė.

Tame distrikte komunistams pavyko pagrobti Am. 
Darbo Partijos organizacijos kontrolę į savo rankas, ir 
ji nominavo savo sėbrą Eugene P. Connolly. Už šitą sta- 
lincų “bendrakeleivį” agitavo visa komunistų spauda. Jo 
kandidatūrą rėmė net ir New Yorko “Daily News”, ku
ris turi trejetą milionų skaitytojų. Mat, šis kapitalistiš
kas dienraštis kovojo prieš 1776 bilių, tai jisai patarė 
savo skaitytojams balsuoti geriau už Maskvos gizelį, ne
gu už republikoną arba demokratą, kurie pritaria rėmi
mui Anglijos.

Tačiau vakar buvo pranešti rinkimų rezultatai. Vi
so yra paduota 43,927 balsai. Iš jų republikonas Bald- 
win gavo 23,252 b., demokratas Alfange 16,690, bolšėvi- 
kuojantis Connolly 3,985. Tapo išrinktas republikonas 
(kaip ir buvo pirmiau). O komunistų sėbras, nežiūrint 
“Daily News” paramos, nesurinko nė dešimtos dalies pa
duotų distrikte balsų.

Kadangi rinkimų kampanijoje svarbiausias ginčas 
ėjo dėl klausimo apie Anglijos rėmimą, tai balsuotojai 
savo nusistatymą parodė visai aiškiai.

Prancūzų kapituliacija
Francuzų Indokinija pasirašė taikos sutartį su Tai 

šalim (Siamu), pagal kurią Francuzijos kolonija Toli
muose Rytuose netenka 21,750 ketvirtainių mylių žemės.

Tai skaudus smūgis Indokinijai. Teritorijoje, kuri$ 
ji atidavė Siamui, yra dideli plotai derlingų ryžių laukų.

Bet nieko geresnio Indokinija negalėjo tikėtis, kuo
met ji sutiko, kad taikos derybose tarpininkautų Japoni
ja. Derybos ėjo ir buvo pasirašytos Tokio mieste.

Japonija buvo karą sukursčiusi, paskatinta Hitlerio, 
kuriam rupi, kad Tolimuose Rytuose japonai “virtų ko- sorius.

balsais p. Jurgelionis buvo 
išrinktas SLA. redaktorium. 
Socialistai tikėjosi, kad p. 
Jurgelionis pus į vieną dūdą 
su Grigaičiu, bet išėjo prie
šingai.’”
Tai aiškus prasimanymas. 

Grigaitis nominavo Chicagos 
seirųe p. Bajorą į “Tėvynės” re
daktorius prieš Jurgelionį, todėl 
ir mažas “beibė” gali suprasti, 
kacį Grigaitis nesitikėjo, jogei 
Jurgelionis *?pus į vieną dūdą”.

Tas faktasj.kad Grigaitis no
minavo ne savų partijos žmogų 
(o pirmiau rėm&.Vitaitį, kol pa-* 
starasis nenukryįo į fašizmą), 
aiškiai rodo, kad Grigaičiui vi* 
sai nerupi kišti partijos politi
ką į SLA. organą. Visą, ko jisai 
nori,'tai —■ kad “Tėvynė” MtŪį 
vedama demokratine kryptim, 
kaip kad yra iiusisjačiusi milži
niška dauguma SLĄ. narių.

XI.
Liudas Gira jaučiasi kankiniu.

Kapsukas su Angariečlu lai
ku Liudo Giros nesušaudė, o 
vėliau jau neturėjo laiko apie 
tai galvoti. Kai sovietai su Lie
tuva buvo priversti pasirašyti 
taikos sutartį ir šiedu bolševi
kai, atleisti nuo aktyvaus dar
bo, tuirėjo laiko pagalvoti apie 
“galybės dienas”, tai gailėjosi 
Giros hesušaudę.

Liudas Gira atVažiayo Kau
nan ii* dėjosi didžiadsiu kanki
niu. Kankiniu ii* didvyriu. Jis 
pasakojbsi, kad jau buvo tiu- 
smerktas mirčiai už “didelę tė
vynės meilę” ir reikalavo, kad 
jam butų suteikta atatinkama 
pagarba ir duotas tinkamas at
lyginimas.

Pats Gira pamatė, kad vien 
tiktai teatru rūpintis negalima. 
Politikieriai jį ir vėl nelaimėje 
paliks, kaip paliko Vilniuje bol
ševikams artėjant. Jis nesiten
kino būti artistu teatre, jis no
rėjo tapti artistu politikoje. Jei
gu aš galiu būti komedijai!tu 
scenoje, galvoja Į Kauną lai
mingai atsitrenkęs Gira, aš ga
liu suvaidinti gerą tautininką ir 
politiškoje arenoje. Lietuviški 
klebonai reikalavo, kad vaidini
mai butų daromi klerikališki, 
Liudas Gira nieko prieš neturė
jo klerikališką rolę

Iš departamento 
mentą bėgiojo Gira 
negalėjo savo jėgų
Taip dėjosi todėl, kad tuo me
tu ir departamentuose dar pa
tys direktoriai nesusigaudė. Bu. 
vo neaišku ką rytojaus diena 
atneš.

Kantrybės netekęs Gira pra
dėjo skųstis, pradėjo išmetinė
ti jį Vilniuje palikusioms drau
gams. Drįsdavo net priminti, 
kad norėta jis nužudyti, nes an
traip butų kitaip “nepriklauso
mybės kūrėjai” pasielgę, butų 
jį perspėję ir iš Vilniaus išve
žę.
Liudas Gira priimtas žvalgybom

Pagailo nepriklausomybes 
“šulam” Giros ir pasiūlė jam 
“labai svarbų valstybinį darbą”, 
Jam patarė įstoti žvalgybos tar
nybon,

Kai prieš SLA. Chicagos sei
mą Jurgelionis buvo įsikandęs 
niekinti “Tėvynėje” Pildomąją 
Tarybą, lai komunistai buvo la
bai patenkinti ir visomis ke
turiomis gynė jį nuo “Grigaičio 
cenzūros”. Todėl seime komu
nistai už Jurgelionį agitavo ir 
įsake “draugui” Miliauskui no
minuoti jį į redaktorius antram 
terminui.

“Kai susirinko SLA seimas 
Chicagoje”, rašo brooklyniš- 
kis komunacių organas, “pa
žangieji delegatai (suprask: 
Stalino garbintojai. — “N.” 
Red.) nusitarė paturėti p. 
Jurgelionį, kaipo jau išban
dytą ir SLA reikalais besi
rūpinantį žmogų. Juozas Mi
liauskas, SLA apšvietos ko
misijos narys, nominavo Jur
gelionį ‘Tėvynės’ redaktoriu
mi (jei ne Juozas Miliauskas, 
Jurgelionis nebūtų patekęs 
nei kandidatu); Jurgelionis 
buvo išrinktas.

“Kas galėjo manyti, kad 
tasai žmogus taip greit per- 
sivers kuliais,!..” k
Brooklyno penktakojai prieš 

Chicagos seimą ir seime rėkė, 
kad “Tėvynės” redaktoriui de
dama “cenzūra”. Kodėl gi jie 
dabar apie tai užmiršo?

Veidmainiai nusimaskavo.

ODOS PRAMONĖ “PLE 
ČIASI”, O BATŲ NĖRA

Kauniškis Lietuvos okupantų 
Oficiozas įdėjo savo korespon
dento pranešimą iš Vilniaus a- 
pic tai, kaip “sparčiai plečiasi” 
odų pramonė Vilniuje.

Nacionalizavus odų pramonę, 
darbininkų skaičius tos pramo
nės įmonėse pakilo nuo 459 iki 
1,102. Darbo našumas “sočij a- 
listiniu lenktyniavimu” pakel
tas 65% ir “priešrinkiminiu 
lenktyniavimu” — 20%. žodžiu, 
padarytas baisiai didelis pro-
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šę” ir darytų kaip 'galint daugiau keblumų Anglijai ir 
Amerikai. Prancūzai*-dar kartą'kapituliavo ppeš agre-

sutiko

suvaidinti.

ii* niekur 
pritaikyti.

gresas.

laikais”, skaitome toje kores
pondencijoje, “Vilniuje ne
kartą buvo pastebima, kad 
čia odų pramonė savo plėto
tei turi nematytas perspekty
vas. Pastaba, žinoma, tiksli, 
bet tada ji buvo visiškai ne
reikšminga, nes nieks Vil
niaus pramonės lygio pakėli
mu nesirūpino. Tik tarybų 
valdžia puikiai sugebėjo įver
tinti visus tuos galimumus, 
kuriuos prieš save turi Vil
niaus odų pramone. Naciona
lizacija Vilniuje paliete 16 
odos įmonių, kuriose dirbo 
iš viso 459 darbininkai.

“Nacionalizavus odų pra
monės įmones, darbininkų 
skaičius ligi šio laiko jau pa
augo iki 1,102.”
Tuo gi tarpu batų pora Lie

tuvoje jau kaštuoja 200 rublių 
ir daugiati, bet krautuvėse daž
niausia nė už pinigus negalima 
gauti batų arba odos batams 
pasidaryti.

Odų pramoiiė “kyla”, o odų 
nėra. Kodėl? Visus batus ir vi
sas odas, bolševikiški okupantai 
gabena į' Rusijos gilumą, kad 
turėtų kuo apsiauti komisarai 
ir raudonosios armijos karei
viai. Paprastiems žmonėms Ru
sijoje batai yra nepasiekiama 
prabanga. Ant vienos kojos jie 
užsimauna praplyšusį kaliošą, 
apvyniotą skarmalais, ant kilos 
—- naginę, 7 ir “špacierauja”, 
džiaugdamiesi laimingu gyveni
mu.

davė po dešimtį metų. O tretie
ji buvo išteisinti. Vėliau tie pa
tys agentai kalėjime pasakojo, 
kad dalis lenkiškų agentų buvo 
visiškai nesuimta, nors Liudas 
Gira apie juos ir žinojo.

Po lenkų bylos Liudas Gira 
buvo pašalintas iš žvalgybos. Šį 
kartą Gira visiškai nesiskundė. 
Nesiskundė, nes pinigus švaistė

Kai kurie politikieriai manė, 
kad pradėjusiam rašyti poetui 
toks pasiūlymas bus įžeidimu ir 
tuo budy juo visiškai galės at
sikratyti. Bet politikieriai labai 
apsiriko. Liudas Gira 
dirbti žvalgyboje!

Politikieriai nepažinojo Liu
do Giros psichologijos. Gira iš
tikimai tarnavo vokiečiams, tar
navo klebonams, na tai kodėl 
jam netarnauti naujai besiku
riančioje žvalgyboje? Joki do
rovės dėsniai Giros nesutrukdė 
nes jokių dorovės dėsnių 
metu Gira neturėjo. Jis jų 
turėjo tuo metu, neturi jų 
dabar.

Girai pavedama sekti lenkų 
v veikla.

1919 metais Lietuva vedė ka
rą su visais kaimynais. Visus 
viešojo gyvenimo reikalus tvar
kė karo vyrai, žvalgybos reika
lus taip pat tvarkė ne vidaus 
reikalų ministerija, bet krašto 
apsaugos ministerija.

žvalgybon įstojęs Liudas Gi
ra parodė reikalingo mitrumo 
prisitaikyti. Tuo metu karo rei
kalais patarimus davinėjo sam
dyti vokiečių karininkai. Liu
das Gira, Vilniuje tarnaudamas 
vokiečiams, jau pramoko vokiš
kai ir lengvai galėjo susikalbėti 
su “karo patarėjais”. Darbas 
Vilniaus niilicijoj taip pat davė 
Girai šiek tiek praktikos polici
jos pinklėse.

Lietuvos kariuomenės kūrėjai 
žinojo, kad Gira buvo lenku ir 
neseniai “atsivertė”. Jie taip pat 
žinojo, kad nėra didesnio žydų 
šmeižiko, kaip persikrikštijęs 
žydas, lygiai, kaip nėra dides
nio lenkų ėdiko, kaip “susipra
tęs ir atsivertęs” lenkiškas šun
bajoris. Jie pavedė Girai sekti 
lenkų veikimą Lietuvoje.

Liudas Gira tuojau surado 
lenkų ruošiamą perversmą. 
Tuo metu Lietuva buvo tikras 
vulkanas. Visi joje ruošė per
versmus. Pirmiausia joje norė
jo sukilti vokiečiai, bet jų vi
daus sąlygos neleido, pas juos 
pačius buvo sukilimas. Vėliau 
norėjo sukilti Smetona, jis tai 
norėjo padaryti vokiečių są
skaitoj!, bet karininkas Škirpa 
išardė visus jo planus.

Lietuvoje norėjo sukilti bol
ševikai ir visur organizavo sa
vo jaęeikas. Nors jie buvo ir 
toliau, nustumti, jų agentai vei
kė Lietuvoje.

Norėjo sukilti lenkai, nes ir 
jiems norėjosi įjungti Lietuvą 
į savo karalystę, kaip tai buvo 
Jogailos laikais.

Lietuvoje buvo pristeigta vi
sa eilė komitetų, kurie dėjosi 
tikraisiais lietuvių globėjais ir 
rengė sukilimus vieni prieš ki
tus, nes kiekvienas norėjo dik
tuoti savo valią. Pagaliau ir pa
ti darbo liaudis norėjo sukilti 
ir nusikratyti visais neprašytais

tuo 
ne*

ir

važiavo su vienais marškiniais, 
o išėjęs iš žvalgybos įsitaisė 
moderniškiausiais baldais įreng
tą butą. Kelios savaitės pasi- 
šventusio darbo “tėvynės labui” 
Liudą Girą “ant kojų pastatė”. 
Nejaugi dar kas galėjo abejoti 
Giros patriotiškumu ir neįver
tinti jo pasiaukojimo “tėvynės 
labui” ? —Kazys Varkala

Zoologijos Sodo 
įnamiai Nujaučia 
Artėjantį Pavasarį

Šeimos Didinimo Laikas.

Lauke gali snigti, gali pū
gos siausti, bet gyvūnai pažiū
ri i retkarčiais pro debesis 
prasimušančią saulę ir žino, 
kad jau atėjo laikas pavasa\- 
riui perimti pasaulio valdy
mas. O pavasaris gyvūnams 
reiškia šeimos dauginimo lai«

Didelio miesto gyventojai, 
kurie nuo gamtos ir gyvūnų 
dideliam atstume gyvena, turi 
į zoologijos sodus nueiti, kad 
žinoti kas dedasi gyvūnijos 
pasauly. Zoologijos sodo įna
miai ir apie besiartinantį pa
vasarį mums pasako.

Gulbės įraukia Garnio.
Brookfield sodo direktoriai 

sako, kad šiomis dienomis 
daugelis jų turimų įvairių 
žvėrių bei paukščių “garnio 
laukia.” Pirmieji pradėti bu-

pora tupėjus ant penkių kiau
šinių/ aną dieną pamatė vieną 
prasikalant, ir dabar su dides
niu atsidavimu peri, kad ir 
kiti keturi greitai stotųsi kil
nu. Perėjimo procesas vyks
ta 24 valandas Į dieną, ir šif-

dienas.
Už savaitės kitos jauniklių 

susilauks kengūros, antilopės, 
žebros, beždžionės, kelios gy
vačių rūšys ir daugybė įvai
rių paukščių.

Bėda su Drambliais.
Blogiausia yra su dramb

liais. Patelė, žinoma Nancy 
vardu, jau keli metai atrodo 
pasirengusi priimti garnį, tyli 
ir nieko nesako. Jau direkto
riai ir specialų lopšį ponios 
Dramblienės naujagimiui į- 
taisė, bet niekas nežino kada 
tada diena ateis.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE"

Vienu žodžiu, 1919 metų Lie
tuvoje, su labai maža praktika 
policijos reikaluose, galima bu
vo surasti didžiausią sukilimą. 
Liudas Gira surado, jog lenkai 
rengiasi pagrobti Lietuvą.

Tokį dalyką surasti buvo .la
bai lengva, nes patys lenkai, 
būdami blogais organizatoriais, 
skelbė, jog jie Lietuvą skaito 
savo valstybės dalimi ir nori 
prijungti prie Lenkijos.

Lenkuojantieji dvarininkai 
tai skelbė Lietuvoje ir visai ne
slėpė šios minties. Dvarininkų 
šaliiiinkai tai pasakojo mitin
guose, lenkiški klebonai tai 
skelbė sakyklose ir lenkiški lai
kraštininkai tai spaudė savo 
spaudoje.

Liudas Gira įsukėj areštuoti 
kelis labiau pasižymėjusius len
kų agentus, suėmė Lietuvon at
vykusius Pilsudskio legionierius

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Ltabi- 
lities.

NARIŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėjc per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St.

Raštinč atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popietTeisinas nuteisė keletą asme

nų kalėti ligi bus gyvi, kitiems
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Nakvynė Baltijos dugne
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(Tęsinys)
Du budi, tampydami iš žio

vulio burnas. Po ilgai žiuri 
kompasus, su lemputėmis į 
vidaus skyrius landžioja, jau
trią ausį deda pire šaltos lai
vo sienelės.

Tylu ... Tylu... Kažin kas, 
tur būt, atsimindamas vaikys
tės metus, murma sapne: “bo
ba pirko kailinius... boba 
džiaugsis”...

Pasikeičia budėtojai. Miegu
istas ( išputusiu veidu Parik- 
macheris tyčia stumdo mie
gančius, kutena pėdas- Kai 
miegas galutinai jį nugali, jis 
prieina prie Loveikos lovos, 
purto jį už peties:

—Lovelka! Tarase! Loveika!
Tarasas išsigandęs pašoka, 

skaudžiai užsigauna veidą į 
aliejuotą (torpedą. Nuleidžia 
nuo lovos kojas, iš miego pu
čia akis:

—Ką, ka, ką tu? A? A?
—Patariu tau... nueik į

galjuną!
Slepiasi galva atgal, neaiš

kiai šnibžda lupos, Tarasas1 
vėl miega- Parikmacherls iš 
nuoboduolio 'išterlioja aliejų 
po Taraso veidą. Apsilaižo 
miegodamas Loveika, baubia...

Lėtai • šliaužia rodykliai. 
Och, kaip lėtai šliaužia jos 
budint naktį! Ryški šviesa ne-1

■ leidžia žiūrėti, galva siekia 
petį, burną tąso žiovulys.

—U-a-a-ch I
Apie rytą, penktą valandą, 

kažin kas smogė “Panterai” į 
šoną ... Dar, dar. J-. Įsiklausė 
budėtojai, nuščiuvo, ausis iš- 
|vertė... Štai? Ne, taip pasi
rodė!

I —Greitai gausiu atostogų -., 
Man, broleli, iki kaimo* ke- 
turiasdešimts trys arkliais ... 
Turtinga pas mus žeme, der
linga, be pertraukos vaisių 

i teikia... Ir žmonės tvirti, ir 
linksmi...

Šliaužia rodykliai. Žiba 
šviesa. Tyli bedugnė ...

Be ketvirties ^eptintą pas- 
kittiniai budėtojai pažadino 
Ginsą. Kaip ir nemiegojo, pa
šoko jis nuo lovos- Dar labiau 
paraudonavo blakstienos — 
išpurto, išsipūtė. Gargaliuoda
ma sudildavo bocmano dūdelė. 
Kėlėsi nuo lovų sunkios gal
vos, paukšėjo blausiomis aki
mis.

—Ištupėjome prakeiktą aud
rą!

Oro trukumas buvo jaučia
mas- Oras, sutirštėjęs per nak
tį, pripildytas trijų dešimčių 
penkių kūnų išgaravimų, slėgė 
plaučius. Prisipylė švino gal
vos, apie burnas buvo jau
čiamas kartumas.

Ginsas ir komisaras Kolače-

SEZONAS ALUI, KURIO 
VISI NEKANTRIAI LAUKE

DAB/IR! Jau tikrai atėjo laikas
BOCK BEER ALUI

J asu mėgiamiausioj alinėj, krau
tuvėj ar valgykloje

KLAUSKITE JO VARDU
... Bukite tikri, kad jis yra

... alus kuris užkariavo vi- 
sos Chicagos alaus mėgėjus savo 
skanumu .pereita pavasarį... Chicagos 
Nuosavas Monarch.
Atsiminkite, pernai to alaus 
atsarga buvo greitai sunaudota -.. 
ir mes rauginame apie tiek pat šių me
tų pavasarį, visiems pasigardžiuoti... 
tai smagus paprotys tą alų gerti. . . ge
resnio retai kur užtiksit; tad neužsižiop- 
sokite šį pavasarį!
Užsisakykite dabar užtekti
nai, kad jums užtektų visam sezo
nui . . Jeigu niekad neragavote Moriarch 
Alaus ... Užsisakykite kartonų BOCK 
alaus nuo savo dylerio DABAR ir išban
dykite, arba šaukite CANal 6500.

Klausykitės 4,Bowlers Broadcast”, su Hal Tot- 
ten, WCFL kiekvieną, vakarą 6:30 P. M., apart 

šeštadienių; sekmadieniaįs 2:00 P. M.

Monmb W
Mor.arch Brevving Company

vas vaikštinėjo laive, švietė 
po vidų.

-—Ech, jaunime!' Pražiopso
jote! Prisirinko vandens į vi
daus skyrius per ilgą naktį, 
nusileido užpakalis. Ar laisvi 
sraigtai? Kažin ko standžiai 
guli “Pantera” —' nepajuda!..

Paskubomis buvo geriama 
kava, nebuvo kramtoma xduo- 
na, sviestas nelindo į gerklę. 
Kad taip parūkius!

— 0

—Išpusti papildomąją!
—Yra prapūsti!
Susilenkė torpedistas, suka, 

judina rankenas.
—Išpusta! <
“Pantera” nei iš vietos, kaip 

įkasta. Greitais baimingais 
žvilgsniais — visi į Ginsą. 
Praeina neramumas taip pat 
greitai, kaip ir įsižiebia: Gin- 
so veidas, kaip visuomet, abe
jingas, pusiau mieguistas; lik 
kaukolės darbas, plaktukai 
nekantriai bilda; suka Gin
sas galvą ir taip ir kitaip'

—Aiškus dalykas: “Pantera” 
pasinėrė į dumblą per nak
tį — su vairais ir sraigtais!

Vėl duslus smūgis sudrebi
no laivą ,aidu atsimušė tuš
čiame kūne. Nutruko juokavi
mai, sustingę veidai —- į vir
šų. Ginsas galvos hepajkėlc, 
Kolačevas taip pat.

—Mažą užpakalinį ėjimą!
—Yra!
Suurzgė dlraigtai, pakėlė 

tamsų dumblinamą, žalia ir 
nepermatoma uždanga sustojo 
jis už laivo stiklų. Veltui ko
misaras stengiasi įžiūrėti, kas 
stumia laivą. Vandens storis, 
tylus dumbliinimas — ten ki
toje laivo pusėje.

Slenka “Pantera” atgal, 
kaip pritingas didelis gyvu
lys, jaudinasi elektro motorų 
verksmu. Naujas smūgis už
pakalyje — stipresnis, plates
nis. Išgąsdintai ir nerviškai su
virpa laiko kūnas. Girdisi, kaip 
sraigtai, dirbdami, užkliudo ka
čiuką, grando, slogia iš piktu
mo.

—Stop!
Ramus, kaip grynas įlankos 

vanduo, ZacharyČiaus balsas:
—Y-y r a stop!
Sekundės atrodo metais. 

Šalta, lipni baime įsilaužia į 
širdį;) nugarai šilta ir šalta. 
Pilkais pelenais apsidengia 
veidai, įtemptas kvėpavimas 
labiau gargaliuojąs, su švil
puku, Tik dabar pastebi žmo
nės, kaip trošku laive, lik da
bar mato raudonas akis, iš
pustas tamsiai raudonas akis, 
išpustas tamsiai raudonas ve
nas ant kaklų,

—-Pirmyn! Mažiausią!
žydria ugnele sutratėjo suk

tukas, sucypė motorai sukau
kė sraigtai... Sekundę •.. an
tra . -, trečia ... Dar galingas 
smūgis — didesnis ir baises
nis už pirmuosius. Visa virpa 
smulkiu virpėjimu, supa laivą, 
ir 'tas virpėjimas pasilieka 
širdyse, šaldo rankas.

Mirktelėjusi, užgeso šviesa— 
ir tuojau po jos piaunąs dirks- 
nius smaugiamas; katės cyj- 
pimas ištruko iš tamsos. Išaš
trintu peiliu braukštelejo jis 
per dirksnius, įvarė šaltos bai
mės, tylaus baugumo.

—Kad tave kur! katės pe- 
nėtini.. • — nusikeikė patam
syje Parikmacheris. Smogė su 
piktumu į tamsią minkštą dė-' 
mę. Dėmė prunkštelėjo, pašo
ko ant riindukų, ir iš ten — 
pikiai ii* įtemptai pažvelgė į 
žmones du fosforiniai, nemirk- 
sį žali taškai.

La!ivo užpakalinėje dalyje 
pasigirdo neaiškus atsidusi
mas, lyg suvaitojo žmogus 
nuo nepakeliamo sunkumo. 
Sunkus, ffeargaįiuoj^s dešini* 
lies gerklių kvėpavimas, braz
desiai. Už visų labiau gurga* 
liuojąs ir sunkiausias kvėpa
vimas! komisaro Kplačevo. 
Gargaliuoj air gurgia nėjau* 
k io j e tyloje jo bajsąs:

—Bičiuliai! Bičiuliai! Reikia 
framiąu . ♦. 'broliukai! “(Pante
ra” jūsų pačių neapsižiūrėji

mu prisirinko vandens, nune
šė ją srovė, pastatė, tur būt, 
prie dugo iškišulių arba prie 
nuskendusio laivo; pataisyki
te savo klaidą ... Ramybė, 
svarbiausia .•. Oro užteks dar 
kelioms valandoms ... Žinoma, 
išlysime.,. Buk i t e raudono 
laivyno jurininkai! Zachary- 
čiau, šviesele pasirūpink!

Silpnu lelijos spalvos druge
liu įsižiebė degtuko ugnelė— 
ir tuojau pat užgęso. šviesa 
pagavo iš tamsos ketvirtainiš- 
kiis šiurkščius komisaro 
skruostus. Sekundei nušvietė 
kažin kieno baltą veidą su iš
sižiojusia burna, ZacharyČiaus 
auskarą, sausas jo judančias 
lupas, juodas akių dėmes.

—Yra, bičiuli komisare, tik 
dalykas, kad lemputės perde
gė! Yra, yra—tuojaul

—t Ž(?ck greičiau! Zachrry
čiau, bičiuli! Audonui uodegą, 
rodos, numynė? Patamsyje 
Nuvagiu as gali suklysti — 
sriuboje išvirs!

Pasigirdo kažin kieno lyg 
nusikaltęs juokas- Jis pajudi
no laivo negyvą juodumą, ir 
rodos — į ramią bedugnę bu
vo mestas akmuo ir ratai nuo 
metimo ant vandens šnara į 
krantą.

—Nieko, bičiuli Ginsiu, aš jį 
rankoje laikau, suspaudžiau! 
Zacharyčitfi asmeniškai.. . su 
pagarba . •. che-che! ..

Po nekalto sąmojaus laivą 
truktelėjo garsus juokas. Juo
kiasi visi, nelaip kaip reikia 
atmetę galvas, plačiai praplė
šę burnas, karšiu juoku, 
springsta juo. Ryškiai įsižie
busios lemputės nušviečia 
pilkus veidus, rodomus dan
tis, burnų duobes besijuokiant. 
Juokas — bauginąs, nežmoniš
kas' — girdimas laive. Iš rau- 
donų akių byra ašaros.'Ir to
dėl, kad vėl įsižiebė šviesa-^— 
gyvybės ir saulės ženklas, ir 
todėl, kad Ginsas ramiai žiuri 
į laikrodį — visi juokiasi pa
prasčiau.

Bendras priepuolis, atbukęs, 
praeina.' Du žmones žiuri vie
nas į kitą- ,,

“Išsigandote, bernai! Labai 
blogai.. . ”, —sako Ginso akys 
ir sužiba trumpa baime.

“Nieko, praeis, išplauksime, 
neliesa”, — sako tamsios ko
misaro akys. O ranka čiupinė
ja kišeniuje nagano spaustuką.

Zacharyčius pagavo Audė
ną. Jis glosto juodas, visas pa- 
sišaušusias vilnas. Kačiukas šo
nu trinasi galva į senio kruti
nę.

Visiems pasidaro gėda ir 
linksma.

“Pantera” stovi dugne. Vie
loje stovi “Pantera” ne pirmą 
ir ne antrą valandą. Kažin kie
no nepermaldaujami didžiu
liai pirštai neišleidžia jos iš 
savo kabaus negyvo glėbio. 
Drumzlės nusistojo, ir balkš
voje tamsoje matosi dabar 
šonai paskendusio laivo, apau
gę vandens driekanom is. Jie 
atrodo visiškai sausais. Ilgai 
pažiūrėti į juos — ir atrodo, 
kad lai a k vari j urnas, o už nu
garos žmonės/ šviesa ir oras.

Žmonės ir šviesa — o oro 
vis mažiau ir mažiau, ir au
ga patekusių į žabangas žmo
nių abejojimas ■ . .

“Pantera” vėl traukiasi at
gal, veržiasi pirmyn, plėšiasi 
į viršų. Smūgiai, brazdesiai, 
plėšąs dvasią geležies žval
gėjimas, smėlio ‘gurgždėjimas 
po kojomis.

—Žabangose!
(Bus daugiau)

Tai nasiūlymas! Ser'’c' 
Avinis šaldytuvas pats 

o toi" > dlrba jŪSM parodo

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2506

Home Otfioe N e w ark, N. J.
4432 S. California Avė. Laf. 0771

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO, 

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

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

apdraustas.
> ■■■■■ , ...... . ........... ■ ✓

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

SERVEL, Gaziuis 
šaldytuvas, apie kurį 

dabar visa Amerika kalba. 
Dirba tykiai, ilgiau nesu
semtą. Išmėginkite savo 

namuose per 60 dieną.

Štai Pr°l»a iSmcgmt, v>suS 
gervei patogumus. V.sados 
turėsite pakankamai ledo 
“ubes-. Galėsit matyti kaip 
oprvel užlaiko maistą švie- 
p , ir skanų. Tuo pačiu, su
josite kaip nepaprastai e- 
konomiškai Serve! operuoja.

Taip sužinosite kodėl 
gervei yra geresnis už kito
kius šaldytuvus. Servol’io 
didinimo aparatas neturi jo
kių ratų ar judomų dalių. 
Maža gazo liepsna atlieka 
viską, Kas geriausia, Servel 
vra visiškai tykus, negali
ma girdėt jokio krutelėjimo.

Įsitikinkite patys ir dabar 
priimkit šį pasiūlymą. Kreip
kitės į artimiausią Peoples 
Gas ofisą, prie Serve) par
davėjo, ar šaukite: Wabash 
6000. Šis pasiūlymas tiktai 
trumpam laikui. Ncgaišinkit.

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

and I.OAN AfiSOCIATION
JOS M. MOZERIS,

3236 S. Halsted St. C AL, 41J 8

VISI LIETUVIAI
REIKALAUJA
FLEITŲ

Ateikite į Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI 

Lab. kaina

$9-50
ir aukšč

MODFRN mniTFRY rONSTANĮ HOT WATE«

THE PEOPLES GAS IL
V..-■ ••įA’' .. H‘o M

GRANE coal company 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

POCAIIONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7,80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
.-Hies 'i ax ekstra.

BLACK BAND LUMP ...... $9.75

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Paisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena $1.00 
diena ■ ir aukš
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2358 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

Norint gauti vieną ar dali
umi virš nurodytų pavyzdžių 
rrašome iškirpti paduotą blnn- 
<utę arba priduoti pavyzdžio! 
lumerį pažymėli mierą ir aiš-! 
<iai parašyti savo vardą pa- 
ardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
v/džin kaina 15 centų. 'Gąli- 

pasiųsti pinigus arba paš- 
,, z rok icliais kai tų su užsaky- 

o Laiškus reikia adresuoti: 
»nu|»*aios Pattern Dept., 1739 

llalsted st.. <'.hlcngo l|)

TON Y LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko

DRABUŽIŲ 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St. 
Bpikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafayette 1310
r ■- » ■ ■> y '■■■» n I ■■■■!

girkite tose krautuvėse, kų» 
rlos garsinasi “NAUJIENOS!C”

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į fąrmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatorrj an
glis į visas miesto dalis.
' 3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

SPECIAL 
trumpam 
LAIKUI 
60 Dienų 

Dykai Išbandyt

money-back
GUAB ANTIE

M 7.50 hviena
American Beauty
Pleitai
Ploni, natūralus, ir nesulaužomi

12 Mėnesių Mokėti

9.50 
e

FACE-F O R M I N G S 
P L E I T AI, natūra
liais gurnais, nesu
laužomi ...... ..............

$2.00
APSKAIČIAVIMAS DYKAI

Pleitai gaminami nuo įspaudų, 
gautų nuo laisniuotų dantistų.

Atsineškit šį Skelbimą! j
Jis $9.00 perkant 

Vertas » naujus pleitusl
Excel Dental Lab., Inc-

4707 IRVING PARK RD. 
11351 S. MICHIGAN AVĖ.

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

Tel. DĖArbom 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

1
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Lietuviai Nori
Pagerinti Savo
Apylinkę

Avė.Prašo Paplatinti Qnarry

GRAND RAPIDS, Mich., — 
Kelios vietos lietuvių organi
zacijos įteikė peticijas mies
to tarybai, reikalaudami page
rinti jų apylinkę ir praplatin
ti Quarry avenue, S. W., gat
vę, nuo Leonard st. iki Rich- 
mond st.
Pasirašė Kelios Organizacijos.

kitų pasirašė Lilbuanian Jm- 
provement Association, Lithu- 
anian Voters League, Alliance 
of Lilbuanian Bcncfit Clubs, 
Richmond Improvemcnt Asso
ciation, Norlhvvesl Civic Assn. 
ir kun. .1. A. Lipkus, St. Pelcr 
and Paul bažnyčios klebonas.

Mirė Lietuvis
Miller, Didžiojo
Karo Veteranas

virė komitetui. Po jomis tarp

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS

Ilgai Išgyveno Jacksonvilleje.

’ JACKSONVILLE, III. —An
tradienį čia buvo iškilmingai 
palaidotas lietuvis Frank J. 
Miller, Didžiojo karo vetera
nas, kuris mirė sekmadienį, 
kovo 9 d., Dwight veteranų 
ligoninėje.

* Miller, ligoninėj išbuvęs lik 
savaitę laiko, mirė nuo širdies 
priepuolio. Laidotuvėse velio
niui paskutinę pagarbą atida
vė vietinis American Legipn

Keturi Komikai Ant Ledo

•Ž; vĄ v'
iJX: fllIglMI

LIETUVIS VEIKIA
BIZNIO OUGA N1ZAC.1.IO.1E

\VAUKEGAN, III. — Lietu-

socialistų parengimų 
Waukegano American 
ness kliube.

komisiją
Busi-

Kenoshoj Mirė 
14 Meta Amžiaus
Roland Drigot

Ilgai Sirgo.
KENOSHA, Wis./ — 

Į Drigotas, keturiolikos 
(berniukas, ilgą laiką 
mirė sekmadienį. Jis buvo 
Mr. ir Mrs. Frank Drigotų, 
gyv. Pleasant Prairic sunūs. 
Be tėvų, Rolandas paliko tris 

i brolius, Frank, Joseph ir 
'John, ir dvi sesutes, Wilma ir 
Mrs. Matthew Ruzicki iš Kc- 
nošhos.

Roland 
metu

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

Miller gimė Lietuvoje, sau
sio 27 d., 1889 m. Į Ameriką 
atvyko dar nei dvidešimt me
lų nesulaukęs ir beveik visą 
laiką išgyveno šiam mažam 
miestely. Dirbo Capps Wool- 
en audykloje kur per keturio
lika melų išbuvo foremanu.

Paliko jis našle, buvusią i i • •
Glaudinę Correll, sūnų Jack,|Per 29 VCdybimUS 

336 Dean Bldg., Spencerport, N. yJ(Iv* seseris ir vieną brolį.

Paveikslas parodo keturių komikų grupę, “The 
Four Briyses”, kurie dalyvauja puošniam spektaklyje 
ant ledo, “It Happens On Icc”, kuris dabar vaidinamas 
Chicagos Stadione.

Visi vaidinimo numeriai yra atliekami ant ledo, 
i.* visi vaidintojai yra pagarsėję ledžingininkai. Yra ir 
didelis baletas ant lodo, kuris išpildo kelis labai gražius 
baleto numerius.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohnF.Eudeikis
Metus Išaugino 
Dvylika Vaikų

Amerikon.

Du žuvo, Vienas 
Pavojingai Sužeistas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

SPRINGFIELD, III. — Mr. ir 
Virs. John Sokolis, gyv. 3333 
South Fourlh street, vakar

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
mečiai, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU SALTIMIERU.

'Laidotuvių Direktoriai į

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

IIIIIIHIIIIIIMIIIIIIIItlIltlIlIlIllHUI

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. VVestern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIUTKEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

1646 VVest 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Pilone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108tb Street TeL Poltman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Lietuvaitė Pirmoji
Užsirekorduoti Savo
Pirštų Žymes

vakar iš lietuvių šv. Petro 
bažnyčios St. James kapinėse.

Draugai Pagerbė 
Racinietį Kwekšų 
Sulaukus 50 Metu

GRAND 
šio - miesto

kur

RAPIDS 
tėčiai p 
žvmiu i* <.

norintieji

Sunkiai Sužeidė 
Angliakasį

DANVILLE, III. Bunsen- 
ville kasyklos du vagonėliai 

, Mich. J suspaudė ir sutriuškino strėn- 
sleigė ei vi- kaulį 38 metų kasėjui Ever- 
itspaudimo. ell Riimscy. Guli SI. l-'lizabeth 

piliečiai j ligoninėje.

rekordus. Viena iš pirmųjų 
užsirekorduoti buvo lietuvaitė) 
Rulh Daugiu, 1131 Muskegon

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

los
stoties tarnautoja

Michigano Naujokai
Į Pietus

DETROIT, MICH. — Penk-J 
ji armijos divizija, kurią1

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

LITHUANIAN ISA

no naujokai, netrukus bus 
perkelta iš Fort Custcr į Camp 
Forrest, Tonu. ir Camp Beau- 
regard, Louisiana valstijoj.

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė
VALANDOS* 1 iki 3 ir nuo 7 ik« o

RACINE, Wis. — '
; Mrs. Frank Kwekšų namus, 
1100 Vilią street, pereitą sek- 
•madienį susirinko didelis bū
rys giminių ir draugų pagerb-

dešini lojo gimtadienio proga.
Kwekšus atvykęs iš Lietuvos

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sorodomįs ir Nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 78G8

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

IIERRIN, III. - - Prie tai 
vadinamos “minties 'kilpos 
vieškelyje aulo, nelaimėje žu-jžJęs liejykloje. Vėliau susitau-

Blake pęS pinigų įsigijo taverną, ku- 
o su-(iiojc turi įsitaisęs Bowlin-g 

allcy.

vo Jonas Sinks ir 
Wright, ir sunkiai buvo

tar-
Bakcry 

minėjo savo dvidešimt dovy-' pyklos, Wost Frankforte. 
nių vedybos 'melų sukaktį. So
kolis, 51 m., ir jo žmona 46 
m., apsivedė 1912 metais Vo- 

š atvyksiant į 
susilaukė dvvli-

Mirė A. Kailunienės 
Motina

Mirė Springfieldietė 
L. M. Antie

Amerika.

“Stalinio” Teniso 
Čampionas — 
Markūnas

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Sulaukusi 58 melų amžiaus 
mirė Clara Bellc Havcn, mo
lina p. Anthony Kailunienės, 
159 National avenue, N. W.

Park

SPRINGFIELD, III. — Mirė 
Laura Mav Antie, 414 Norlh 
41h st,. motina p-s Rulh Yuš- 
kienes. Palaidota
kapinėse, Taylorville, III. Bu
vo 68 melu amžiaus. G

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

KITATAUČIAI

Hill

Laidojama VVashington 
kailinėse.

MILVVAUKEE, Wis. — Su
pliekdamas Bill Haidmann’ą, 
22-20- 21-19, Viktoras Markiu 
n a s laimėjo
čampionatą. Jisai lošė

stalinio” tenniso 
M.

Michiganietis Į 
Fort Knox

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Du Lietuviai I
Puerto Rico

ROCK ISLAND, III. — Į 
Puerto Rico siunčiamas 81 
karo naujokas, tarp jų Leo 
V. Stanks, iš Snrintffieldo, ir
Juozas Stuporas 
Illinois.

Rado Bedarbį 
Negyvą Rave

------------ 4
VVAUKEGAN, III.

100 pėdų nuo Greenwood avė. 
buvo atrastas negyvas 47 me
tų bedarbis, Alfred Nelson. 
Jis atvažiavo čia iš Irom River, 
Mieli., darbo ieškoti.

JIEMS SUKTIS

GRAND RAPIDS, 
Simus gimė p-iai J. 
nei, žmonai p. Jono 
1630 Hainilton avenue.

ŽUVO KASYKLOSE

Mich. -
Virkštie-
Virkščio

ELDORADO, III. — Dering 
kasyklose uolos užgriuvo ir 
užmušė 62 metų angliakasį 
Ben Gibbs.

Pirkite tose 
rios garsinasi

krautuvėse, ku 
“NAUJIENOSE’

FORT SHERIDAN, III.
Viktoras A. Rokas, iš Traver
sa City, Mich., buvo prisl 
prie šarvuotos divizijos 
Knox, Kentucky, kartu 
198 kitais naujokais iš 
karo stovyklos.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Fort 
su 

šios

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

gimus.

‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš 
ti “Naujienoms” dienas save 
parengimų. Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į ‘'Naujienas” 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. 8 
patarnavimą “Naujienos” tei 
.-irt notnnknmni

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MTDWAY 2880

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Manrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

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

ADVOKATAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

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

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

Yards 3089

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZITBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VINCENNES 5272

Tel. HYDE P ARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 

Dabar, priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 757? 
nuo 9:00 iki 11:00 ryto. 
SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679

Val.:
3149
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KOMUNISTAS “KAIP AMARAS” UŽPUOLĖ 
CIIICAGOS SlVALKIECIIJ DRAUGIJA

Ėandb Užgriebti Iždą; Įgibridvė į Valdybą

kdip visuomenė jaii galėjo, tarimų savo naudai. Bet pen- 
suprasti, komunistai kaip koks 
amaras užpuolė Suvalkiečių 
Draugijų.

Jie, mat, pajuto, kad drau- 
, gija turi porą Šimtų dolerių; 
tai jiems parupo tuos pinigus 
pasigrobti ir 
čidms.

Nariai.

išdalinti tavorš-

ĖudekiV.
Draugijos na-Suvalkiečių

riai, budėkit, ateikit į susirin
kimus, neduokite komhnis- 
tanis sauvaliauti. Nėkoiiinki- 
tė valdyba, kad buk ji leid
žianti komilnistams taip šei- 
nlinihkauti, kaip jie nori.
z Tiesa, į valdybų yra įsi
skverbę pora penktakojų, bet 
tas bereiškia, kad visa valdy
ba jau komunistų rankose.

Drdugijų didžiumoje suda
ro geri lietuviai suvalkiečiai, 
tdippat turime gerų būrelį že
maičių Savo draugijoje, ir vi
si nuoširdus ir malonaus bu
do lietuviai.
Komunistų Mažai, Bet Organi

zuoti.
Komiihistų yba -mažuma, bet 

jie visados ateina į susirinki
mus organizuotai, todėl jiems 
ir pasisekė pervaryti porų nu-

ANELĖ GAUBIENĖ, 
po tėvais Ritmetaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 11 d.; 7:00 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukus .pusės amž., 
gimus Biržų apskr., Kupiškio 
parap., Mangurų kaime. Ame
rikoj išgyveno 42 metus.

kaliko dideliame nubudime 
2 dukteris Marie Blair ir Al
dona Murphy, 2 seseris Dorhi- 
celę Gaubienę, Grand Rąpids, 
Mich. ir Marę Pateška, 2 bro
lius Lietuvoje Povilą ’Ritme- 
tis ir Joną Pateška.

Priklausė .prie, Garfield Pk. 
Paš. vyrų- 'ir Mbtdrų * KtiūBo 
ir SLA 226 kp.

Kūnas pašarvotas tVilliam 
Schilkė ko.pl., 5839 W. North 
Avenlie.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
kovo 15 d., 1:30 vai. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Anelės Gaubienėš 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Ntiludę liekame,
Dukterys ir Girtiinės.
Laid. Direkt. Antanas Pet- 

ku?’.lt T«l- CICero 2109. GRO- vehill 0142.

ktakojai toli gražu neturi di
džiumos, ir jeigu nariai lanky
sis į .susirinkimus, tai visiems 
penktakojams ir jų sėbrams 
lengvai bus nulaužyti ragai.

Nariai, bukite sekančiame 
Draugijos susirinkime, kovė 
2^' tiollyivood Hdll sdleje^ 
2447 West h3rd įtreet!

Puola Pirmininką.
Pereitame susirinkime 

inunistai kėlė didelę betvarkę. 
Jie pradėjo pulti jiirmiiiinkų 
A. Valuką, kdd buk jis itepH- 
leidžia tavorščiaus Misevi
čiaus prie banke padėtų pini
gų. Ir kiti Padlcckio tarnai 
puolė pirmininkų su didžiau- 
silt įnirtimu.

Kastete drg: MiliUniche la- 
bai gerai paaiškino tavbrš- 
čiui Misevičiui, kad tai jb pa
ties kaltė, jei sutariu laiku 
banke nepasirodė, nors buvo 
išlatiktd virš valanda laiko.

5 kg m ds Ne iš d ege.
Stalino čėbatlaižiai sd tei

sybe nesiskaito ir savo pasa
koja. Pradėjo ir kasierę 
lioti, ir sugaišo be jokio 
kalo pora valandų.

Komunistai 
butų išrinkti 5 
vdrdu pinigai 
banke, o Valdybai uždrausti 
kų nors bendro su pinigais 
(urėti.

Mat 5-takojai tikėjosi, kad 
išrinks peiikis saviškius, lo
kiu budu iždas bus jų ranko
se. Bet tds jiems nepasisekė. 
Nariai suprato koks komunis
tų tikslas ir darinko kasos 
globėjus banke padėtus pini
gus saugoti savo parašais. Ko
munistai neįdėjo nei vieno sa
vo penktakojų.

Grąsina Valakui.
Pirmininkas A. Valakas pa

aiškino bariams, kaip Misevi
čius, kaipo Draugijos finan
sų raštininkas,j sAuvaliai el
giasi, išrašydamas kvitas be 
mitingų nutarimo, pats tas 
kvitas pasirašydamas. Reiškia, 
be. pirmininko parašo darė 
išmokėjimus.

Tas komunistėms labai nc-

ko-

tbi’- 
rei-

įsispyrė, kad 
nariai, kurių 
biilų padėti

LOVElKIS?™“’■ tlllIU Visas Pasaulio
. - — . Ddlis

. ir Pagrabamš
3316 So. Halsted Street

, fl!K,t ;Tęl t YAĘDi 7308

s ž O f! A Gėlės Mylintiems

GĖLININKAS* ’
H80 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

MI1 c°ME AB6Ut\

patiko, ir jie pradėjo rėkti, 
kad pats pirmininkas kaltas, 
o ne jisai. Taipgi Pajaujis; 
vice-pirthininkas, aklas Stali
no čebatlaižiš, net pradėjo 
pirmininkui grųsinti, kad jisai 
phimš susirinkimus vesti, 
pirmininkas nenusigando, 
taip susirinkimas baigėsi 
malonioje atmosferoje.

Suvalkietis,
Pdsittaukė Korespondente.
Pereitame susirinkime iš 

korespondentės pareigų rezig.-. 
havo p. 
laikinai

Bet 
ir 

ne-

M. Carter. Į jos vietų 
išrinkta >p. Ona Svir-

Korespondente.

Dariaus-Girėno 
Legionieriai Rengs 
Sporto Vakarus
Pirmas Įvyks Kovo 20; Daly

vaus Garsus Ristikai
Darius-Girėnas Post 271, the 

American Legion, rengia visų 
eilę ristynių.

Pirmas tų ristynių vakaras, 
arba Atidarymas Sporto Sezo
no, įvyks Kovo (March) 20-tą 
dienų, Dariaus-hirėno Posto na
me, 4416-20 So. Weslern avė., 
Chicago, III.

Johnny Mašon Vedėjas
Visiems gerai žinomas ir vie

nas geriausių ristikų, Johnny 
Mason, yra sumanytojas ir ve
dėjas šių gražių sporto vaka
rų.

Postas įsigijo nuosavų “rin
gį”, kuris kainuoja apie 300 do
lerių.

šie sporto vakarai bus tik
rai žingeidus ir apsimokės kiek
vienam juos pamatyti,, nes da
lyvaus vien tik geriausieji ir 
Visų mylimi ristikai, kurių pa
veikslus pamatysite “Naujieno- 

-nse .
Pelnas “Bugle ahil Dium 

Korphštii”
Visas padarytas' pelnas yra 

skiriamas Dariaus-Girėno Posto 
Di-um ir Bugie Corps palaiky
mui, kaip tai supirkimui nau
jų instrumentų, apmokėjimui 
instruktorių, ir i.t.

Tad tėmykit kasdieną “Nau
jienose” tolimesnius praneši- 
ihUš, ii’ bukit prisirengę lanky
ti šiuos gražius sporto 
rus.

Frank Krasauskas

aukosLietuvosvadavimui
(3 Sąrašas)

Surinktos vasario 16 d. bert- 
drąjam Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaities pa- 
itiihėjiihe:

Dr. A. Zimont ....... I
Bernardas Cickeviče
E. Čeledinienė ..........
Pėler h. Zėlis ...........
Antanas J. Beržynskis 
Frank Raila .........
P. Insoda .........
Antanas Širmulis ..
Z. Mališauskais ...

Po $l.ob: Nikodemas ir Jo- 
zfefina Walėvičius, Vihčas An
drulis, John Rappold, Mrs. J. 
Petrikas, Antanas Rudakas, P. 
j. Kučinskas, Julia Andrulienč, 
Leonas Račkauskas, Stasys Ka- 
napackis, Rozalija Petraitis, 
Ona Vamagis, M. Y. Adamai- 
tis, J. joidys, Mary Waidzunas, 
W. KahfeVič, j. Shnukas, J. Bu
kus, S. Yurgaitis, Juozės Gal- 
kantas, Mhs. k. Skurdelis, John 
Zelensk&s, M. žilvitis, V. Vala- 
linas, J. Neidas, Pranciška Da
bulskienė, Elzbieta Samiehė, An- 
ion Luhgėvicž, J. Bubhis, A. 
Ližaitis, F. A .Lucas, V. Mau
kus šėima, J. F. K.

K. Kungienė, J. Patbrabas, 
Pijus Plečkaitis, Peter Samkus, 
M. Gudauskas, Mrs. Anna Ap- 
kenas, M. šeštokas, Ignas Al- 
donis, Mary Garolinas, Wfn. Ka- 
vbliauskas, D. Vimasl, K. če- 
pukas, Jos. A. Rizgen, John A.

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00

, 2.01)
2.00 
2.00 

... 2.06 

.. 2.00

SMAGUMO TAURELES
Kai žmogus, gyvenimo bas

tos mivargiiltaš, be tabr^lėš 
imd pasaulio iiebepažihti, jo 
kaiihyįiai pakrikštija jį “alko- 
holikh”, ii' tadii jis jai! laisvas 
savo patologijų paversti Hor- 
mdliii bhšeha be bairhčš bu Ii 
pašmėirktaiii. Visi žhidilės jau 
žino, kdd “fe, ktirs gSi’ė ir me
te gėręs, — gėrs”. Tatftb dfo- 
rizinČ yra dhiig Hėsoš; ir ji ly
giai Hijj, pht tlhkh Višlį phhie- 
kinlain alkbhbiikui; kaip ir 
dbi’ilfn jb lįiėkintbjtii.

AlkOlidlizittb nliddėniė nei 
vioiiaš iš ro’doš, dišikra- 
tyti negali, .Dalykas yfti tas, 
kh|d bnšdtilyjė yira Vlbiift fac- 
džidgd ciiėhilkil “ksailliliū” va- 
dhitiiild; ktihibš Višd žiiibilijd 
khžkdlb iš bi'^lbiliČs ilgisi. 
Kšdliliiidš yrd labai artimas 
šlapimo rakščiai, kuri, kaip 
daugis dar atsimena, neseniai 
buvo laikoma A‘causa causans” 
visų sveikatos pašlijimų. Tiesa, 
ir dabar dar užsidarė gyvento
jai teikia jai ’ nemaža piktos 
reikšmės žmonių organizmo 
funkcijonavimui, bet prisimi
nus dilės diėhaš mlis tiesiog 
stebėte šfebind ta įiagarboš slo-

šiandteh 
nemaža 
miaiišia

Vis dėlto per didelis šlapimo 
kiekis organizme ir 

dar jahi gali padaryti 
skriaudos, bet įdo- 

čia muiiiš yra tdi, kad 
rukštis hub kšantind

tesiskiria vibnti degtiunieš ato
mu (šlapimo Vukšiiš — G5 114 
N4 03; ksaiitihas — C5 H4 N4 
O-), bet to vieiib atomo užten
ka liekaitaiii miišų ilgesio ob
jektui 'paversti vos ne įiikčiau- 
siti iteiiaudėliu. Toks pat gimi- 
niiigtimės juk ddr randamas ir, 
pavyzdžiui, cukraus ir alkoho-

toki artimi, kaip pirmieji du, 
bet taš arltimaš mums pdsako, 
kbdėi viemt icilgvdi gdliiiia pa
versti antru ir kodėl “kas sal
du — tas gardu” akšijdmOs 
adeptai nėra ajkpholikai ir at
virkščiai.

yra kofeinas, o arbatoje — tei
nąs, bet paprastame kavos puo
delyje ar Stiklinėje tikros arba
tos yra apie 1% tos medžiagos, 
kuri yra viena ksantino rųšim. 
Tačiau žmonėse yra aksioma- 
liškai paplitusi nuomone, \ kad 
kava kenkia širdžiai, nervams 
ir kitieiriš organams, b arbata 
— jie. Ir Viėhhip ir antbdip toji 
hubinOnė yi'd klaidiriga. Kad 
per didėlis abibjų gėritfiiį iiau- 
dojihiaš \duddh blogų pasbkttiių 
ne dėl kofeino kaltėš, šėko 
IttUhiš tėi, kad- gfcyndš kofeiilds 
tokių šihiplbiiiiį nesukelia; Uip 
pat kdVbs ii* lit'bdtbs nlibdingu- 
nib simptomų griipėš neba 
IdbntiŠkOs; o j’Oš tUi'ėtiį bliti 
tokibš; jei hUbdingdiiio princi
pai butų vienodi, šitas rc.kalds 
dar laukia gabių tyrinėjimų; 
tiio tarpu teaišku yra tai, kad 
ir arbata ir kava turi savyje 
kažką, kas blogai veikia orga
nizmų be kofeino (ar teino. jei | 
kėni tai patinka). Gal tas “kaž
kas” pats per save visai yra ne
kaltas, gal tik jo junginjrš da
rosi nuodingas — visa tai ne
aišku. Taip pat seniau kalbė
dami apie alkoholinius gėrimus 
žmonės tegalvojo apie alkoho
lį, o visai nežinojo, kad tuose 
gėrimuose dar yra ir nuodingų 
eterų.

Kavos vergo veidai yra gelto- _____ ___ __  _____
iii, visas veidas išlyses; jis tai I Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 

• .r. i, < informacijų. Vien tik naciorialiėijkaista tai susmunka; netenka1 
pusiausvyros dėl mažiausio 
hibhkhieki ’d. Jo i-aiikos “virpa”, 
širdis — Uei’cguliai'i (fizinė 
prasme); jis ją “jaučia”. Tėi 
dažniausiai įvyksta dėl širdies 
raumens per didelio ajusmin- 
guino ar, dar dažniau, dėl iš
pusto ir išerzinto skilvio, nes 
nevirškinimas (dispepsija) yra 
viehės blogiausių kavos gėrimo 
efektų, o dėl nevirškinimo ne- 
rcguliai’iiš

M

HELP WANTED—FEmAIiE 
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGĄ PATYRUSI ope
ratorių ant coršetų nuolatinis dar
bas, geras mokestis. Francine of 
France, 17 N. Wabash.

AUlUS—’IRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

7127 So. Talman Avė.

valia-

(Sp)

John
Danielius Šokas,

Bagin, Mrs. A. Klevinsky, 
Balašauskas,
Thos. S. Janulis, Niek Welch, 
E. Kupris, I. Kisielius, T. Mil- 
ler, Wm. Mitkus, R. Shaikus, 
Frank Yodeikis, Margarel Mack.

V. Shatmen, Kari Shodis, 
Charles Kriščiūnas, P. Senulis, 
Jonas EndžiuliSj Juozas llaiczis, 
Uršulė Marccnkus, Mrs. Helen 
Siirvila, Mrs. D. Kalninis, A. 
Kuzmickienė, Josephine Buzis, 
Jonas Dimša, John Satsaitis, 
Anna Rymaviče, J. Pašninreke, 
Anton Seibutis, Walter Rage, 
N. Rybokas, Peter Leipus, Jub- 
zas Petrauskas, Frank Gudžiū
nas, J. Jakunas.

J

Wm. Jankauskas, Bruno Slin
kis; Mrs. B. Shukis; Kohstan- 
cija Končius, Charles Urbėn; 
Juozas ir Marė Gabris, Boni
face Linncr, Vincehtas Spirau- 
įskas, K. J. Tamariauskas, Jo- 
seph Naujokas, Natalia Page, 
Rosę Barauskis, Petbr Mankus, 
Antanas Balsevičius, N.N., An
tanas S. Mačiulis, Frank Wai- 
tekaitis, L. Abaravičius, Jennie 
Petravičįehė, L F. Girkantės, 
Alice Waitėkaitis, Juozas Bu- 
Činailis, Anna Maggenti, Jonas 
Cinikas, ir Stasys Štočkus.

Viso ......... . $135.00
Pirmiau buko skelbta 365.00

Ksantinas, liėša, nėra toks 
nekaltas, kaip cukrus, o šlapi
mo rlikštiš nė tokia kenksmin
ga, kaip alkoholis, zbct ksantl- 
naš kažkokiu nesuprėdiaihu 
budė iiialšiha hiušiį UUblatinį 
vidiiiį ilgėjimąsi kėžko ii' vie
nas hljtbhoiis tikldi lą ilgėjimą
si gėli patblikiiiti iki trokšta
mos ribos. Ii' viš dettb kšantį- 
nas iieRI hėritotikhš; ibi šva
rus, grynėš štožėtĮihlojaš, tech
niškai įaHdhtj stihiUlidHtas, o 
alkoholis sUžddiHh lik pėdžio
je, 6 pšktti vii’štė hdncdtiku. 
Be tb; alkoholis iš tiešiį nėra 
sužadihlojas; nėš jb Vėiliimas 
tepašii'ėiškiė aUkšlešniiįjų cen
trų aptemdyiilii, b ilgainiui b’ 
visišku jų eliminavimy; o ksan- 
tihas yra liktai siižadintojas, 
nes jis lų centrų, ir net kai ku
rių žemesniųjų veikimų paska
tina. Sakoma, kad jis ^išmai
tina jausminių stimulų pėrčep- 
biją. Tačiau, kai tas pasmaili- 
iiimas yra perdaug ryškus, 
greitai ateida depresinė reakci
ja, kuri gali biiti labai nema
loni.

Įdomu dar yra ir tai, kad be
veik visos tautos išsirinko sa
vo gėrimais trauktinius (infu
zijas) tokių augalų, kuriuose 
ksaiitihas yra veiklus elemen
tas, nepaisant to, Kad pats 
ksėntinas nėltiri jokio kvapo 
nei skonio. Ir Arabijos ar Bra
zilijos kava ii' Kiiiijbš dr Ceilb- 
no arbata fliri savyje kofeidd 
— ksanlinb i'ųšiš. Pleliį Ameri
kos kakavas turi teobromino, 

yra dar kita ksantino 
Centrinė Afrika teikia 
kolos riešutų (dabar

Viso $300.1)0
(Bus daugiau)

kuris 
rųšis. 
munis 
labai plintąs medicinoje kaip 
sliniulianlas), kurio sudėtyje 
randame ir kaieino ir teobro- 
mino. Iš Argentinos ateina 
“matė” ai* Paragvajaus arbata, 
kurioje irgi gausu kofeino.

Aktingoj kavos ir arbatos 
medžiaga yra ta pati; Populia
riai įprasta sakyti, kad kavoje.

RĘIKALINGA PATYRUSI šei- 
irilninkė, dėl 3 berniukų — 7-9-11; 
motina dirba, nėra tėvo, nuosavas 
kambarys, $10. šaukite tarp .3 ir 
7 vai., ,1039 N. Grove, North Ooak 
Pairk. VILla&e 7329W.

Business chances 
Biznio Progos

REIKALINGA MERGINA dėl 
ąbelno namų darbo, nereikia virti, 
Arba skalbti. Nuosavas kambarys, 
gera alga. HAYmarket 4451.

REIKALINGA MOTINOS pagel- 
bėtoja. Maloriųs nathai. 3515 West 
Rodsevelt Rd. — CRAvvfotd 0649.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
BERNIUKAI

VYRAI
Turime pastovius darbus pradi

niams ir įiatyrusiems darbinin
kams — < 
dirbtuvėse, _________ , __
lošė ir kitokiose įstaigose. Pastovus 
darbai, aukščiausios algos. Visi dar
bai , garantuoti.

TRlANGLE EMPLOYMENT 
25 E. Jackšon

MERGAITĖS 
MOTERYS

darbinin- 
oiisuose, mašinų šapose, 
, viešbučiuose, Malgyk-

13-tas Aukštas.

širdies plakimas, 
visada atsiranda, 
vergui dėl tokiosKai kavos 

pi’ięžastiės 
pdsidaro • sunku kvėpuoti, 
jis, žinoma, yra linkęs tokį ne
galavimą priskirti širdžiai. Di- 
ilžiUUšia^ siki'tutiias tarp kavos 
ii- arbatos gėrimo yla tas, kad, 
nors arbata ilgainiui bdvbikia 
širdį; lygiui taip pat, kaip ii- 
kava, ji virškiiiihiui kenkia žy
miai daugiau nei pastaroji. Gy
dytojai sako net,zkdd kava vei
kia širdį lik tarpiškai, pfer skil
vį ai' pei’ c'entiinę nervų siste
mą-. žinbma, aš čia kalbu apiė 
tikrų di’biitų, ne apie gelsvai 
apipurkštą vandenį.

Ir kava ir arbata sukelia ne
migą, bet arbatos nemigos yra 
blogesnes fųšieš. bažiiai arba
tos Vbi’gai dojUBja; pašoksiu lo
voje, kėdčia hdliucinacijaš. Dar 
vienas bldgaš arbatos gėHino 
padariiiyš yni dažnas fizišico 
šiišinukiriib jdušmas. Dažniau
siai tie žiudiies, kurie nepdkė- 
lia fukyttio, iibgali priprėsti ir 
pi’ib drbdtbš. Kai kas mėrio; 
kad blogi ai'batos efektai kyla 
dėl ėSadib joj b tankio. Bfet iš 
tiesų tdnino ten yra tdip nibždį 
jbg jis tėgiili Veikti lokališkai 
burboje ii’ skilvyje; jis liet nb- 
gdli šukibtirili tidlirių. tjaiig 
datigiatt svarbos rbikia (eikli 
esdniiemš arbatoje idkiėniš alib- 
jahlS; kiltie ddr, deja; hbra-įja- 
kanUėinhi ištirti. Spėjama, kdd 
arbatos kėhkšmiiigUhvaš glltdi 
kaip tik juosė. Tai pdtvil'tiha 
ir arbatos bandytojų (fdbti- 
kiibsb, iiiUitiheše) štebėjiitihl. 
Tie žtūbilėš arbhtds iiėgėHa, 
tik ją Uosto ii' plati j ėsi ja gerk
lę; Šitiiip išbahdę jiė pašėlto 
arbatos i’iįšĮ; Vadihhsi ai'bdtbje 
turi bti ti kbkia ribrš laki inb- 
džldga ir ji tltei būti svarbi su
dėtine dhliš j oš škbhiui ir Vbi- 
kiiiiUl. Kad lai tiesė, parodo 
tas l ėk tas, jbg ai'balbs baiidy- 
tbjai dažnokai šiišėbga ainblyo- 
pia, tam tikra žabėlUhio liga; 
kuri tačiau dingsta metus nuo
latinį arbatos bandymo darbų.

Aiigliidšc, kur stiprios arba
tos, gėrimas yra labai paplitęs, 
gydytojai jau priėjo išvadą,

TAVERNAS PARDAVIMUI 
southsidėj, transferių kampas, mo
derniški fikčeridi ir virtuvė.

225 West 75th St.
PARSIDUODA GROSBRNĖ, bu- 

černė. Biznis išdirbtas per 18 me
tų. Parduosiu pigiai. 946 West 59 
Street.

CIGARETAI IR TABAKAS, ice 
cream ir saldainiai, gėrimai, žurna- 
ai, mokyklų reikmenys žaislai, 

sporto reikmenys, žuvavimd reik
menys. įsteigta 10 metų, vieta gy
venimui, parsiduoda dėl senatvės. 
Už čash parduosim labai .pigiai. 
Atsišaukite, 2519 West 63rd St.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus^ sutaupysi nuo 40 
iki 60%,. Mes pristatome bile kur

žinomi daiktai randasi pas mus. 
ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė.,

ChicagO, III. Tel. REPublic 605]

PARSIDUODA DELICATESSEN 
t mokyklos reikmenys — biznis 
šdirbtas per daug metų. Pardavi

mo priežastį patirsite vietoje.
3856 So. Washtėnaw.

PARSIDUODA VALGYKLA ir 
Tavernas dirbtuvių tarpe, geras 
liznis. Savininkas eina iš bižnio. 
Kas norite atsišaukite Naujienose.

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
LUnchroom, su namu ar be namo. 
Parsiduoda dėl senatvės.

908 W. 21st St

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu arba be namo, arba mainy
siu ant 2 flatų mūrinio namo, Mar- 
ąuette Parke. Yra 2 kambariai už
pakaly taverno ir 6 ruimai viršuj. 
Karštu vandeniu apšildomas. Biz
nis išdirbtas per daug metų, prie 
pat dirbtuvių. Labai gera vieta.

4314 So. Ashland Avė.
SUSIRINKIMAI

ROSELANDO MOTERŲ KLlU- 
BAS turės susirinkimą ketverge, 
kovo 13, 7:30 vai. vak. Darbininkų 
svetainėje, 10416 So. Michigan 
Avė. —Valdyba.

KRIAUČIŲ LOKALO 269, A. C. 
A. , of A., susirinkimas įvyks penk
tadienį, kovo 14 d., Amalgamatec 
Centro rtamč, 333 So. Ashland 
Blvd., 7:30 vai. vak. šiame susi
rinkime bus renkami du delegatai 
į Chicagos Industrial Union CoUn-

.. cil, tad yra svarbu dalyvauti Vi
tai | siems nariams.

Frank Prtisis, Sec’y L. 269.
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

JOS mėn. susirinkimas įvyks šeš
tadienį, kovo 15 d., 8 vai, vakaro, 
K. Matekonio bute, 3435 W. Jack- 
son Blvd. Nariai prašomi susirin
kti paskirtu laiku.

—Sekrctdrius, P. B.

GROCERY KRAUTUVĖ parsi
duoda, arba mainysiu ant ūkio. 
8319 Stony Island Avė. REGent 
7450.

PARSIDUODA SALDAINIŲ, ci- 
garetų, cigarų, smulkių reikmenų 
krautuvė. Parduoda savininkas.

1014 W. 19th St.

PARSIDUODA KOJINIŲ, suk
nelių, guzikų ir hemstitching krau
tuvė. Geroj vietoj. Lietuviška apy
linkė. Tel. PROspect 2159.

kad iŠ visų nealkoholinių gėri- 
ihų šunku butų surasti pavo
jingesnį už arbatų. Bet — ddi' 
kaitą sakau — nėi’eikia painio
ti arbatos su tuo įtartinu gėri
mu, kurį mums Lietuvoje šei
mininkės tiekia kas rytų ir va
karų. —Diogenas.

DELICATESSEN, MAISTO krau
tuvė. Kitchinettc distriktė, labai 
didelė apyvarta. Biznis senai įstei
gtas. Galima lengvai padaryti virš 
$100.00 pelno į savaitę. Modbrniški 
įrengimai. Elektriškas šaldytuvds. 
Pilnas prekių pasirinkimas. Nuoma 
$40.00. Steair šiluma. Turi tuojau 
parduoti. $l,2t)0 viską nuperka. 
Dalį galima mokėti numokėjimais. 
Slaugiausias invėgtfhcntas, užtik
rintas uždarbio šaltinis.,

1026 LELAND AVĖ., 
prie Sheridan Road.

Keli žodžiai 
Apie Tą Ne 
Pavasarišką Orą

Gatvės Apsitrdukė Ledu
Vakar Chicagos gatvėse auto

mobilių judėjimas beveik slieko 
greitumu slinko užtai, kad tirp
stantis sniegas gatves aptrau
kė ledu. Tie, kurie į darbus au
tomobiliais išvyko priprastu 
laiku, darbyvietę pasiekė kiek 
suvėlintai.

Bet oro biuras sako, kad 
paskutinių kėlių dienų oro at
mainos reiškia, kad Dėde Žie
ma jau rengiasi kojas paspaf’: 
dyti ir užleisti sceną Panelei 
Pavasariui.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreipi 
kis į Naujienų špulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. halsted St.
GHICAGO, ILL;

’*»Į <_* >£Q a) . * » M > f Į .‘Ji • i .M *■ *_ AJ

Gar ginkitės “N-nose’

REAL estAte for sale
-- - ____

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

REAL ESTATE , —. LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tek YARDS 1001.

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., Lafdyette 3847.

119 AKRŲ GENERALIS ūkis, 
daugiausiai clay loam žemė. Pui
kus triobesiai, 20 tonų šieno, šiek- 
tiek įrankių. 2 Va mylių iki miesto 
ir grįsto kelio. Viskas — $4,200.00. 
Sąlygos. HANSON-OSBORN, Hari, 
Michigan.

SAVININKAS PARDUODA į- 
plaukaš nešantį namą. .Parsiduoda 
zemiad $2,000. 3814 So. Wallacfe St.

NAMAI, FARMOS IR BIZNIAI
Kas nori pigiai pirkti, greitai 

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

IR APYLINKĖJE
Mūriniai bungalows, kainos nud 

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

CHARLES B. SUROMSKIS, 
COMPANY, 

6921 So. Western Avenuc 
REPublic 3713 Vakarais Prospect 
U176. , • ...
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GALVAWPA VAKAR CHICAGOJEJOHN L LEWIS PAŽADĖJO HARVESTER 
STRE1K1ER1AMS CJ.O. IR ANGLIAKASIU 

PARAMA

Anglija Kariauja 
Ir Už Amerikos
Idealus: Maugham

Unijos Atstovas Sako “Streikuosime Tol Kol 
Laimėsime.” Nebus Jokių Nusileidimų.

savo teises, 
darbininkai

Vakarykščiai išsivystymai» 
International Harvcster dar
bininkų streike rodo, kad dar
bininkai stipriai stovi ir sto
vės iki galo už 
Streikuojantieji
laikė skaitlingą mitingą So- 
kol svetainėje, kur jie išklau
so raportą apie pastangas 
streiką likviduoti. Raportą iš
davė Povvers Hapgood CIO 
unijos atstovas.

Leivis įlenda Streiką

Jis pareiškė, kad pereitą 
šeštadienį turėję pasikalbėji
mą su John L. Lcwis, buvusiu 
CIO viršininku, kuris 
šiandien turi lemiamos 
(’.IO veikloje, ir, kad 
pasakęs jog visas CIO 
Chicagos darbininkams

Garsusis Anglų Rašytojas 
Sako “Duokite Medžiagos 
O ne Kariuomenę."

Anglija dabar įsivėlus žūt
būtinėj kovoj netik už išlai
kymą savo idealų, bet ir A- 
merikos, nes tų dviejų šalių 
idealai yra daug kuo pana
šus, pareiškė W. Sojnerset 
Maugham, pasauliniai pagar
sėjęs anglų rašytojas, savo

Derybos Washinglone 
Nutruko.

Richard Shaughnessy, F. E. 
W. O. C. Nr. 101 lokalo pre
zidentas, kuris pereitą savaitę, 
streiko reikalais lankėsi Wa- 
shingtone, susirinkusiems 
streikieriams papasakojo, kad 
Dr. John R. Steelman, J. V., paskaitoje laikytoje vakar va- 
darbo departamento taikymo 
biuro galva, Harvester oficio- 
his pavadinęs “vienais iš kie
čiausių ir aštriausių darbda
vių iš visų su kuriais mes bent 
kada esame turėję reikalų 
darbo disputuose.”

kare prieš dvyliką šimtų An

rių, Northwestern universite
te.

ir

Lewis 
padės 
laime-

įvyko visa eilė konferencijų 
AVashingtone kur valdžios at-

“Mes turime bendrą kultūrą 
ir bendrus idealus,” sake p. 
Maugham. “Mes kariaujam* 
stengdamies išgelbėti tai ka<j. 
yra musų ir kartu Eas yra ju
sli.”
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Vienas Milijonas
Chicagoje Pildys
Income Tax Blankas

Naujas Chicagai Rekordas
Carter H. Harrison, internal 

revenue mokesčių kolektorius, 
Į remdamasis iki šio| turėjo in- 
| come taksų pildyto jų judėjimo 
[skaitlinėmis, sako, kad iki šeš
tadienio, paskutinės dienos pil
dymui, blankos bus gauta iš 
apie vieno milijono chicagiečių. 
Niekad pirmiau, visoj Chicagos 
miesto istorijoje, tiek neturė
ta.

J j šeštadieni Birutes 
šeimyniškas 
Vakarėlis

likviduoti pasiekiant abiejų 
pusių sutarimą, bet visi pasi
tarimai nutruko penktadienį.

Shaughnessy sakė, kad kon
ferencijos nutraukta < dėl to, 
kad kompanija pasirodę ne 
norinti beveik nei klnusvt 
unijų j

Kalba Suderino Idealus,
Jis aiškino, kad tie idealai 

yra subendrinti už tai, kad 
abejose šalyse ta pati kalba—t 
anglų, kas reiškia, kad ir vię-

< uos ir kitos šalies literaturh
reikalavimo, kad dar- pačioj kalboj.

šiandien, National Labor 
Rclations būstinėje, vidurmie* 
sty, turi įvykti išklausymas 
neseniai susitverusio AFL sky
riaus peticijos, kuria siūloma
pravesti balsavimus tarp Mc- bįiiinkams butų pąjcelta algos 
Cormick įmonių darbininkų. n n

Hapgood sakė jis dar neži- Tik Dvi DieUOS -. . 
nąs ar CIO unijos atstovai 
tam išklausį^mc dalyvaus, bet 
prižadėjo, kad jie jokiu bildu 
nesutiks jokiems rinkimams 
nei vienoje Harvcster dirbtu
vėje iki kompanija nepaten
kins streikuojančių reikalavi
mu, v

"Darbini n kai N e n asilei s"
“Faktas, kad dabar dvi dir

btuvės yra visiškai uždary
tos, prirodo, jog su mumis ei
na darbininkų didžiuma, ” 
Hapgood pareiškė. ‘

Jis sakė, kad jau iš patyri
mo unija žino, kad sutikimai 
bent kiek nusileisti kompani
jai pakol strcikicrių reikalą? 
vimai nepatenkinti, __
darbininkams pageidaujamu

Beliko—Skubėkit
Income Taksų Raportai tu

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

“O literatūra palieka neiš
dildomą dėmę musų gyveni
me”, jis tęsė. “Musų idealai 
susibendrino per literatūrą.”

“Tie idealai — tai kad tie
sa ir laisve turi žydėti virš 
visa kita žmogaus gyvenime.” 

I , ■ •f
“Totalitarinėse šalyse idea

lai yra k i tok i. Ten žmonės 
mokomi, kad žmogaus atsi
davimas su kimu ir duš' 
valstybei yra vyriausias gyv

■ niino tikslas.

Howard O. Hunter, nau
jai paskirtas nacionaliniu 
WPA komisijonierium. Pa
skyrimą padarė Preziden
tas ROoševeltas.

1 1 ■>.

Nušautas Gatvė5

šio

Illinois Kariai 
Patsieks Stovyklą 
Tennessee Valst.

neduoda' ■ Illinois Nacionalės Gvardijos, 
33-čios Divizijos kariai, išvykę 
iš Chicagos pirmadienį,. vakar 
pasiekė savo dęstinaciją Camp 
Forrejst, Tenn., ir tubj įsipynė 
į karišką gyvenimą. Jie dabar 1 
turi prirengti stovyklą priėmi
mui 27 traukinių, kuriais bus’ 
atvežta ten likusioji. divizijos 
dalis. . r

"Laimėsime Karą.

Maugham pareiškė, kad jis 
netik, kad nemano, bet ir ne
nori, kad J. V. eitų Anglijos ( 

>! pagelbon su kariuomene.
“Jus nenorite į karą akly-Į

Visi Rėmėjai, Draugai Nariai 
Kviečiami Atsilankyti

Birutiečiai neužmirškite 
šeštadienio, kovo 15-tos.

Tą dieną visi esate kviečiami 
susirinkti Dariaus-Girėno Salė
je, 4416 South Western avė., 
labai smagiam vakarėliui.

Tai Birutes Choro šeimyniš
kas Vakarėlis. Jis rengiamas 
choro rėmėjams, draugams, na
riams ir visiems geriems žmo
nėms, kurie neužmiršta suteik
ti mums pagalbos ir aplankyti 
musų didesnius vakarus.

Bus programas, šokiai, bus 
bufetas.

Lauksime jūsų atsilankymo.
L. Zakes.

viai įsivelti ir mes nenorime ====================—---------- -
kad jus _ jsiveHpmėte. Duokite i Atidarė StatybOS 
inirnic filr rrTAfl'/in cfi nornina ' TT" •/ .

Sandeli S. Chicago j 
t 4 .< • r o . t , • i ■ v

mums tik medžiaginę paramą, 
duokite karo pabūklus, ir mes 
išeisime laimėtojais.”

SPORTAS

Šuniukas Užlipo 
Ant Begiu, Sustabdė 
Traukinį 5 Minutėms

Mažiukas šuniukas vakar su
stabdė L-traukinį netoli Eitis 
stoties, ir jo į darbą skubantie
ji keleiviai turėjo sugaišti 5 mi
nutes, kol motormonui pavyko 
situaciją sutvarkyti, šuniukas 
kažkokiu budu dasigavo ant bė- 

Joscph Lorenz, chemijos I gjų ir, matyt neturėdamas jo- 
inžinierius, kurį nežinomas kių akubių ,reikalų, nutarė pa- 
asmuo ar asmens mirtinai ilsėti. Jis buvo pavojingoj vie- 

_ toj ir motormonas negalėjo pri-pasove Chicagos gatvėje. . & j 11 eiti ir 
zuinu 
arčiau 
niais 
žmogaus.

Keleiviai, bent tie, kurie ne- 
sinervavo, kad pasivėlins į dar
bą, turėjo skanaus juoko.

• ENOCH CARLSON, atėjęs 
į darbą kitiems pasakojo, kad 
matęs kaip ties netoli esančiais 
traukinio bėgiais jis matęs žmo
nes dedant į ambulansą kokią 
“vargšę moteriškę”, kurią su
žeidė traukinys. Kada Carlson 
parėjo namo vakare tai nerado 
savo žmonos. Vėliau patyrė, kad 
ta sužeista “vargšė moteriške” 
buvo jo žmona.

e C.I.O. pikietininkai saugo
jo poros dirbtuvių vartus ke
lias valandas ir neleido eiti dar
ban tų, kurie nepriklauso prie 
unijos arba kurių nario duok
lės nėra sumokėtos. Unijos at
stovai nesakė kiek Šitokiu bū
du sulaikytų darbininkų nega
lėjo dirbti.

« CALUMET SHIPYARD 
and Dry Dock kompanija užbai
gė statyti upinį garlaivį, Ash
land, kuria yra pats didžiausias 
iki šiol Chicagoje statytas Jis 
bus naudojamas pervežimui aly
vos Ohio upe.

o SVEIKATOS TARYBA 
praneša, kad per Kovo mėnesį 
iki vakar, Chicagoje buvo 2,613 
užrekorduotų susirgimų tymais. 
Išviso nuo Naujų Metų turėta 
12,455 susirgimai.

O JAMES BR0WN, 32 m. 
negras, sužeistas naminės deg
tinės varyklos sprogime, mirė. 
Varykla buvo Įtaisyta garaže 
ties 1431 Millard avenue. Au
toritetai sako, kad varykla pri
klausiusi 
negrui.

• 483
Balandžio
nūs tikslu laimėti pakėlimu Į 
leitenantus, kurių reikia dvyli
ka.

• DU PIKTADARIAI atėmė 
$42 ir revolverį nuo Peter Gel- 
lis, savininko maisto krautuvės, 
adresu 932 West Garfield bul
varas.

gyvybę praradusiam

• MIESTO inspektoriui ne
patiko iškaba Jack Wilkans 
grosernės lange, 2437 Lincoln 
ist. Garsino Wilkans vištieną po 
18*/2 centų svarui. Skaitlinė 18 
buvo apie pėdos aukščio, o po 
tik pusės colio. Sekantį antra
dienį Wilkans turės paaiškinti 
teismui apie tokį garsinimo me
todą.

• TRYS MERGAITĖS, po 
15 metų amžiaus, rasta sald
žiai miegančios vienam iš 30 
Ė. Adams st. dangorėžio tuale
tinių kambarių. Pabudinus pa
sirodė, kad jos paeina iŠ Free- 
port, III. ir, kad jos apleido na
mus ir keliauja “į Floridą”.

• “MANE Chicagos taksi šo
feriai yra apgavę, tai aš norė
jau atkeršyti”, paaiškino John 
W. Burton, 28 m., iš Rcnsse- 
aer, Ind., kada policininkas su
stabdė jį prie 71-mos ir South 
Shore, kad pasakytų kodėl jis 
važinėja su taksi, kuris jam ne
priklauso. Burton sako jis au
tomobilių pasiėmė be “savinin
ko sutikimo” vidurmiesty.

• ROY DECKER, 53 m. tak
si šoferis, pavėžino pereitą nak
tį pora džentelmenų, bet kada 
atėjo laikas bilą sumokėti, tai 
tie pasažieriai Decker’į .apdau
žė. Ir jis turi juodą akį prisi
minimui.

POL1CIJOS seržantai
2 d. laikys egzami-

e T0WN OF LAKE, adre
su 1734 West 47th street, vir
tuvėje anūkas Allen rado negy
vą savo 72 metų motutę, Mrs. 
Anna Ghelevvski. 
mirties priežastis

Spėja, kad 
buvo širdies

<1

s

I

jį paimt — turėjo gra- 
prisikalbint, kad ateitų 
prie visokiais malonybi- 
budvardžiais šaukiančio

ir netekęs

Pašalpos Ėmėjai 
Turės Parodyti, 
Kad Ieško Darbo

“Mes streikuosime iki lai
mėsime. Jau kompanija pra
deda rodyti šiokius tokius pa
sidavimo ženklus. Streiko kaš* 
tai jau yra didesni negu mųsų 
reikalaujamas algų pakėli
mas butų kaštavęs, bet, Hąr* 
ves te r firma šioje kovoje prieš

S£iiidustS>-ai,jan‘i ILietuvaitė Gros
Kalbėdamas apie Lcwis*oj ptOKOWSkllll, NOH

TT n A .į, • x 1 — 1 1 Vietos Orkestroje rems, Hapgood pareiškė, kaų ______ *
Lcwis pasakęs: | Leopold Stokowaki, garsusis

“Harvester strcikicriai yra simfonijos dirigentas, šiandien 
pateisinami. Kiek tai liečia 
United Mine AVorkers ir CIO, 
jus galite pasitikėti manim, 
kad susilauksite paramos. Ga
li būti, kad į kokią dvide
šimt dienų, 600,000 angliaka
sių stos su jumis į pikieto li
niją apginti darbo teises.”

ir rytoj išklausys 23 jaunus 
chicagiečius muzikantus, kurie 
nori patekti į Stokowskio tve
riamą tautinę jaunimo simfoni
jos orkestrą. Tarp Chicagos 
kontestantų randasi viena lie
tuvaitė, Miss Poška iš Mar- 
ųuette Parko.

AUSTRALAI ATVYKO I SINGAPORE

NAUJIENU-ACME Photo
Australijos kariai, apsikrovę reikmenimis, apleid

žia laivus Singapore uoste ir vyksta į stovyklas. Paveiks
las gauta iš Londono per radiją.

Dariaus-Girėno Postas 
Rengia Ristynes

< Dariaus-Girėno Postas kovo 
2'3 d. rengia ditįęies ristynes, 
euriose dalyvaus jau spėjęs iš
garsėti Vytautas Bance'vičius, 
“drapiežno dzūko” sūnūs. .

Vytautas pastaruoju laiku 
dalyvavo keliose ristyhese ir vi
sur nepaprastai pasirodė. Kovo 
20 d. jis risis su Jack Zarevich, 
patyrusiu ir geru ristiku.

To vakaro didžiausia nauje
nybė bus Coulon, — žmogus, 
kurio niekas negali pakelti. Tie
są pasakius, jis yra tik “žmo
giukas”, nes sveria 106 svarus. 
Ir vis dėl to niekas nepajėgia 
jo nuo žemės pakelti! Jeigu ne
tikite, kad gali bųti toks pada
ras, tai kovo 20 d. ateikite į 
Dariaus-Girėno svetainę (ten 
yrą rengiamos ristynes) ii’ įsi
tikinkite.

Šia proga reikia dar pabrėž
ti, jog visas ristynių pelnas yra 
skiriamas įgijimui “drum and 
bugle” komandos uniformai. To
ji vaikučių komanda visada da
ro gražų įspūdį, kad ji pasiro
do lietuvių parengimuose. Lie
tuvių visuomenė tad turi pa
remti jos naudai rengiamas ris
tynes, Atvykę j ristynes, jus 
ne tik jaunuolius pąremsite, bet 
ir turėsite smagią pramogą.

Diena Iš Dienos
įsiėmė Leidimus 

dvboms 
Chicagoj)

Joseph Czeivviec Į charies Schneider, 31, su Fre-
Šis jaunas biznierius yra sa- da Metrick, 29 

vininkas Brighton Parke Vei- Paul Belchak, 23, su Marion 
kiančio statybos medžiagos san- Urba, 20 
dėlio, Czervvięc* Lumber Com- Joseph Daugird, 22, su Lot- 
pany, 3700 South Western avė. tie Michonski, 20

Palyginamai neseniai įėjęs. į Edward Ambros, 37, 
tą biznį, p. Czerwiec sumaniai aine Chipman, 33 
jį vedė, išplėtė jį Į visas mie- ’teikalauja 
sto dalis, ir dabar atidarė sky- p^rskirŲ 
rių — visokios statybos me- stdla Janis nuo John Janis 
džiagos sandelį South Chicago- p 
je, adresu 9000 South Chicago Y • 
avenue. Perskiras

n • t Usi . Elizabeth Paulaitis nuoCzerwiec Lumber Companv I x , ,2. 
plačiai garsinasi “Naujienose”, es 0 aUJ? *s 
ir gautais rezultatais iš skelbi- vgne.S a aUS aS nU° 
mų labai džiaugiasi. (Sp.) Ra^uSkas .

• PASLYDĘS 
kontrolės, su automobiliu į na
mą ties 5144 So. Ashland avė. 
įvažiavo 28 metų policistas, 
John Daly, 8137 S. Throop st. 
Sunkiai susižeidė. Guli South- 
tcvvn ligoninėje.

• SKALBIAMOJI mašina 
nulaužė ranką 2^ metų mer
gaitei, Mary Ann Byzostovvski, 
2920 Poplar avenue, kai bežaiz- 
dama ji perdaug prisiartino prie 
mašinos ir pirštus Įkišo į vo
lus. Motina tuo laiku skalbė.

Chicago Relief administraci
ja, pradedant šiandieną, Įveda 
naują procedūrą liečiančią tuos, 
kurie gyvena iš pašalpos. Kiek
vienas norintis gauti pašelpą 
(naujai), turtą priduoti admi
nistracijai sąrašą penkių firmų 
ar kitokių darbdavių, kuriems 
jis yra įteikęs prašymą suteik
ti darbas.

Šis patvarkymas Įvesta tur
būt dėlto, kad pastebėta, jog 
itsiranda asmenų, kurie yra 
lilniausiai patenkinti gyvendą- 
ni iš pašelpos ir neatrodo tu
rį noro ieškoti darbo.

Velykiniai Ženklai 
Taišiems Vaikams 
šelpti

su EL

Mo-

Leo

' kibimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
/M' pačios Naujienos 

yra naudingos;

Liet. Demokratų 
Organas Rengia 
Šokius Kovo 17 d.

Lietuvių demokratų laikraš
tukas, the Lithuanian Leader, 
ateinantį pirmadienį, Kovo 17 
d., rengia šv, Patricko šokius. 
Jie įvyks Dariaus-Girėno įsalėj, 
4416 S. Western avė. Rengimo 
komisijoj sužymėta: Al. G- U • , . i, ■

Kumskis, Jącįt Juozaitis, Peter 
Wolf, Aųthony Rudis, Walter 
Raginis ir \Valter Gailius.

Programoje, esą, bus dainuo
jama airiškos dainos ir šokama 
airiški šokiai.

920

miliniai 1 
Chicagoj

SPAKAUSKY, Joseph,
West 19th street, gimė vasa
rio 1, tėvai: Bruno ir Sophie.

SHEPIS, Beatriče, 7311 Yates 
avenue, gimė vasario 18, tėvai: 
Petras ir Belle.

• KULESZA, Pamela, 3227 W. 
Evergreen avenue, gimė vasa
rio 26, tėvai: Benediktas ir 
Beatriče.

INDĮCAVITCH, Janice, 12221 
South Union avenue, gimė va
sario 13, tėvai: John ir Marian.

• IELOJE ties 2038 West 
Cermak sukrito 65 metų laik
raščių pardavėjas, Charles See- 
ger. Mirė vežamas į apskričio 
ligoninę.

O TIES 2756 West Cermak 
Road buvo rastas pusgyvis 38 
metų VVilliam C. Stuth, 2111 
Cullerton Street. Apskričio ligo
ninėje.

Taip kaip Kalėdoms yra par
davinėjami ženklai kovai su 
džiova, taip Velykoms yra par
davinėjami panašus ženklai, ku
rių pelnas naudojamas raišiems 
vaikams ir suaugusiems šelpti.

ženklai parsiduos nuo kovo 
21, iki balandžio 13. Illinois val
stijoj sukelti pinigai bus nau
dojami Illinois valstijoje.

POLICIJA KVOČIA CHICAGIETĘ

. U4IENV-ACME TelephoV 
apie 

vakare nušautas
Mrs. Waneta Appelt, kvočiama ką ji žino 

Joseph Lorenz, kuris pirmadienio
Chicagos gatvėje, ir apie savo vyrą \Valtcr, nuo kurio 
ji išsiskyrus, ir kurio policija ieško visoje valstijoje.




